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ELSŐ FEJEZET


A hajó menetrend szerint hajnali négy órakor ért az Ellis-szigethez, és a legtöbb utas még aludt. Egyeseket felriasztottak a kikötés zajai, de hiába fogadkoztak korábban, csak kevesekben volt annyi lelkierő, hogy a hídra felkapaszkodva szemügyre vegyék New York fényeit.
Az átkelés utolsó órái voltak a legkeményebbek. Még a torkolatöbölben is, néhány kötélhosszra a Szabadság-szobortól, erős hullámtörés dobálta a hajót. Hideg eső esett vagy inkább szitált, a nyirkosság mindent átjárt, a hidak sötétek és csúszósak lettek, a mellvédeket és a fém válaszfalakat csillogó nyálka vonta be.
Amikor a gépek leálltak, Maigret felhúzta pizsamájára nehéz kabátját, és felment a hídra, ahol árnyak jöttek-mentek nagy léptekkel ide-oda kanyarogva. A hajó bukdácsolása miatt hol a feje fölött látszódtak, hol egészen lent.
Maigret szívta a pipáját, úgy nézte a fényeket meg a többi hajót, amelyek az egészségügyi ellenőrök és a vámosok érkezésére vártak.
Jean Maurát nem látta, pedig elment a kabinja előtt. Odabenn égett a lámpa, és kis híja volt, hogy be nem kopogott. De mi értelme lett volna? Inkább visszament a saját kabinjába, hogy megborotválkozzon. Ivott is – ezt sem felejtette el, az emlékezet megőrzi az ilyen jelentéktelen részleteket –, kortyolt egyet a törkölypálinkás üvegből, amelyet Madame Maigret a bőröndjébe csúsztatott.
És mi történt azután? Ötvenhat éves fejjel kelt át először az óceánon, és maga is csodálkozott, hogy nincs benne kíváncsiság, és meg sem érintik a festői részletek.
A hajó megéledt. Hallatszott, ahogy a stewardok bőröndöket vonszolnak a folyosókon, és egymás után csöngetnek az utasok.
Amikor elkészült, ismét felment a hídra. A köddé sűrűsödő permet tejszerűvé vált, az előtte kibontakozó manhattani betonpiramisban lassan elhalványultak a fények.
– Nem haragszik rám, főfelügyelő úr?
Nem is hallotta, hogy az ifjú Maura közeledik felé. A fiatalember sápadt volt, de ezen a reggelen a hídon mindenkinek beteges volt az arcszíne, a szemek fáradtságról árulkodtak.
– Miért haragudnék?
– Hiszen tudja… Nagyon ideges voltam, nagyon feszült, és amikor azok az emberek meghívtak, hogy igyak velük…
Az utasok mind többet ittak a kelleténél. Ez volt az utolsó este, a bár korábban zárt. Főleg az amerikaiak igyekeztek, nehogy lemaradjanak az utolsó francia italokról.
Jó, jó, de Jean Maura éppen hogy betöltötte tizenkilencedik évét. Hosszú ideig élt zaklatott idegállapotban, és hamar megártott neki az ital. Amellett a kellemetlen részegekhez tartozott: felváltva sírt és fenyegetőzött.
Végül, hajnali kettő tájban, Maigret lefektette. Erőszakkal kellett a kabinba cipelnie. A kölyök még ott is tiltakozott, nekitámadt, dühöngött: Amiért maga a híres Maigret főfelügyelő, még nem kell úgy bánnia velem, mint egy gyerekkel. Ezen a földön csak egyetlen ember, érti, egyetlenegy ember parancsolgathat nekem: az apám.
Most bezzeg szégyellte magát, a szíve meg a gyomra háborgott, és Maigret-nek kellett lelket öntenie belé, a vállára tennie súlyos mancsát.
– Velem is megtörtént már, ami most magával, szegény fiacskám.
– Komisz voltam és igazságtalan. De tudja, végig az apámra gondoltam.
– Hát persze.
– Annyira örülök, hogy viszontláthatom, és hogy nincs semmi baja.
Maigret csak szívta a pipáját a szitáló esőben. Egy szürke hajót figyelt, melyet a hullámok hol magasra dobtak, hol visszaejtettek. A hajó közben ügyesen manőverezett, hogy odaálljon a feljárólépcsőhöz. Vámtisztek egyensúlyoztak akrobatikus ügyességgel a fedélzeten, majd eltűntek a kapitány szállásán.
Kinyitották a fedélközt. A kötéldobok már működtek. A hídon egyre több lett az utas; néhányan a félhomály ellenére elszántan fényképeztek. Voltak, akik címet cseréltek, fogadkoztak, hogy levelezni fognak, hogy találkoznak még. Mások a szalonokban vesztegeltek, hogy kitöltsék a vámnyilatkozatot.
A vámosok elvonultak, a szürke hajó távolodott, majd két gyorsjáratú őrhajó közeledett, a bevándorlási hivatal, a rendőrség és az egészségügy embereivel. Ezalatt az étteremben felszolgálták a reggelit.
Hogy melyik volt az a pillanat, amikor Maigret szem elől tévesztette Jean Maurát? Később ezen rágódott a legtöbbet. Elment, hogy megigyon egy kávét, aztán kiosztogatta a borravalókat. Alig ismert emberek szorongatták a kezét. Utána sorban állt az első osztály szalonjában, ahol egy orvos végigtapogatta a karját, és megnézte a nyelvét, más hivatalnokok pedig az iratait böngészték.
A hídon egyszerre csak lökdösődés támadt. Valaki elmagyarázta, hogy most szállnak fel a hajóra az újságírók, akik egy európai minisztert meg egy filmsztárt akarnak lencsevégre kapni.
Volt egy kis közjáték, amelyen jót mulatott. Az egyik újságíró a fedélzeti biztossal tanulmányozta az utaslistát, és Maigret füle hallatára azt mondta (vagy valami effélét, merthogy Maigret angoltudása még diákéveiből származott): Nicsak! Az egyik utasukat ugyanúgy hívják, mint a francia Bűnügyi Rendőrség híres főfelügyelőjét!
Vajon hol volt ekkor Maura? A hajót két vontató húzta egyre közelebb a Szabadság-szoborhoz, melyet az utasok a mellvédre könyökölve bámultak.
Kis barna hajók – olyan zsúfoltak, mint a metró szerelvényei – súrlódtak egyre-másra az övékhez: az elővárosiak, vagyis hát a Jersey-Cityből vagy Hobokenből érkezők igyekeztek a munkahelyükre.
– Volna szíves erre fáradni, Monsieur Maigret?
A hajó a French Line rakpartján kötött ki, az utasok libasorban igyekeztek lefelé, s alig várták, hogy a vámhivatal csarnokában visszakapják csomagjaikat.
De hol volt Jean Maura? Maigret mindenütt kereste, de aztán újra szólították, és muszáj volt kiszállnia. Úgy gondolta, lenn, a csomagkiadásnál megtalálja majd a fiatalembert, hiszen egyezett a monogramjuk.
A jelenetben nem volt semmi drámai, a levegőben sem vibrált nyugtalanság. Maigret nehéznek érezte tagjait; elzsibbasztották az átkelés kényelmetlenségei, és nyomasztotta az érzés, hogy kár volt elhagynia meung-sur-loire-i kis házát.
Minden idegszálában érezte, hogy itt semmi keresnivalója. Ilyenkor mindig hajlott a zsémbelődésre, és mert egyaránt borzadt a tömegtől meg a formaságoktól, ráadásul nehezen értette, amit angolul mondtak neki, egyre nyűgösebb lett.
Hol van Maura? Megkérték, hogy vegye elő a kulcskarikáját, amelyet, mint mindig, ezúttal is egy örökkévalóságon át keresgélt, mániákusan feltúrva minden zsebét, hogy aztán megtalálja ott, ahol lennie kellett. Elvámolnivalója nem volt, de ettől függetlenül fel kellett bontania az összes csomagocskát, melyeket Madame Maigret gondosan átkötözött, hiszen neki még soha nem volt dolga vámosokkal.
A procedúra végén megpillantotta a fedélzeti biztost.
– Nem találkozott véletlenül a kis Maurával?
– A hajón már nincs, az biztos. De itt sincs. Ha gondolja, utánaérdeklődöm.
Olyan volt az egész, mint egy pályaudvar, csak annál is forgalmasabb, teli hordárokkal, akik az ember lábához verték a koffereket. Mindent tűvé tettek Maura után.
– Alighanem elment már, Monsieur Maigret. Valószínűleg érte jöttek, nem gondolja?
Ugyan ki jött volna érte, amikor senkit sem értesítettek az érkezéséről?
Maigret kénytelen volt követni a hordárt, aki megragadta csomagjait. A bárpincér ellátta apróval, de ő nem ismerte ki magát az érmék közt, és nem tudta, mennyi borravalót adjon. Aztán a szó szoros értelmében belökdösték egy sárga taxiba.
– Saint-Régis szálloda… – ismételte el négyszer vagy ötször, mielőtt a sofőr megértette volna.
Micsoda ostoba helyzet! Nem kellett volna hagynia, hogy az a kölyök levegye a lábáról – mert végre is kölyök még, nem több. Monsieur d’Hoquélus pedig… mi van, ha neki sincs több esze, mint a fiúnak?
Esett. Egy koszlott városrészen hajtottak át, undorítóan csúf házak között. Ez volna a híres New York?
Tíz napja… Nem, pontosan kilenc napja még békésen ült a törzsasztalánál, a meung-i Fehér Ló kávéházban. Mellesleg akkor is esett. A Loire partján éppúgy eshet az eső, mint Amerikában. Maigret belote-ot játszott. Délután öt óra volt.
Nem volt-e nyugalmazott állami tisztviselő? Nem élvezte-e teljes szívéből ezt az állapotot, nem örült-e a háznak, amelyet oly szerelmes gonddal rendezett be? Egész életében ilyen házra áhítozott – vidéki házra, amelyet beleng az érő gyümölcs, a frissen kaszált széna, a padlófényesítő illata, nem szólva a tűzön rotyogó raguról; és isten a tudója, hogy Madame Maigret raguja másként rotyog, mint a többi háziasszonyé!
Néhány mamlasz időnként megkérdezte, és somolygó képüktől külön dühbe gurult: „Nos, Maigret? Nincs hiányérzete?”
Mi hiányozna? A Bűnügyi Rendőrség végtelen hosszúságú, jéghideg folyosói, az egymás sarkára hágó nyomozások? Vagy a sehonnai mocsadékok, akiket éjt nappá téve üldöznie kellett?
Ennek vége. Boldog volt. Még a rendőri híreket, az újságok színes bűnügyi krónikáit sem olvasta el. És ha eljött látogatóba Lucas, az a Lucas, aki tizenöt éven át volt a legkedvesebb felügyelője, néma megállapodásuk szerint a „Ház”-ra még csak célozni sem volt szabad.
Belote-ot játszik. Bemond egy tercet az adu ászig. És éppen ekkor lép oda a pincér: telefonhoz kérik. A készülékhez megy, de a lapját is viszi magával.
– Te vagy az, Maigret?
Az asszony. Az asszony, aki soha nem szokott le róla, hogy a vezetéknevén szólítsa.
– Párizsból jött valaki, és téged keres.
Hazamegy, ez csak természetes. A háza előtt régi típusú, de ragyogóan tiszta kocsi áll, a kormánynál egyenruhás sofőrrel. Maigret bepillant a kocsiba: mintha egy plédbe burkolózó öregurat látna odabenn.
Belép a házba. Madame Maigret, mint ilyenkor mindig, az ajtó mögött várja.
– Egy fiatalember… – suttogja. – Bevezettem a szalonba… Az autóban egy idősebb úr ül, talán az édesapja. Mondtam neki, hogy hozza be őt is, de azt felelte, hogy nem érdemes.
És így esik meg az emberrel, hogy amilyen bamba: egy szép, nyugodt belote-parti mellől egyszer csak elcipelik Amerikába!
Elöljáróban ugyanaz a régi nóta, ugyanaz az idegesség; görcsösen megfeszülő kéz, lapos pislantások:
– Ismerem a legtöbb nyomozását. Tudom, hogy ön az egyetlen, aki… és akit… és így és amúgy…
Az emberek örökösen meg vannak győződve arról, hogy az ő történetük egyedülálló a világon.
– Tudom, hogy fiatal vagyok… Bizonyára kinevet majd…
Az is meggyőződésük, hogy mindenki csak nevet rajtuk; az ügyük tudniillik olyan különleges, hogy senki sem értheti meg.
– A nevem Jean Maura. Joghallgató vagyok. Az apám John Maura.
Hát aztán? A kölyök úgy ejtette ki a nevet, mintha John Maurát az egész világmindenségnek ismernie kellene.
– John Maura. New Yorkból.
Maigret pipázik, és valamit közbemorog.
– Az újságok sokat írnak róla. Nagyon gazdag ember, Amerikában közismert. Ugye nem veszi rossz néven a megjegyzést? Ezt tudnia kell, hogy megértse.
És ezzel belevág egy bonyolult históriába. Maigret ásítozva hallgatja, egy csöppet sem érdekli a dolog; továbbra is a belote-parti jár az eszében, és gépiesen tölt magának egy pohárka törkölyt. Hallani, amint Madame Maigret jár-kel a konyhában. A macska a főfelügyelő lábához dörgölőzik. A függönyön át kilátni az öregúrra: mintha elbóbiskolt volna a kocsiban.
– Az apám és én… szóval, mi nem úgy vagyunk egymással, mint más apák és fiúk. Rajtam kívül senkije sincs a világon, és nem is érdekli senki más. Rengeteg dolga ellenére minden héten hosszú levelet ír nekem. És a vakáció idején minden évben együtt töltünk két-három hónapot, Olaszországban, Görögországban, Egyiptomban, Indiában. Elhoztam az utolsó leveleit, hogy jobban megértse. Géppel vannak írva, de ne higgye, hogy csak diktálta őket. Van egy kis táskagépe, azon írja a magánleveleit.
„Kedvesem…”
A hangnem már-már olyan, mintha egy szeretett nőhöz szólna. Az amerikai papát minden aggasztja: a fia egészsége, a fia éjszakai nyugodalma, a programjai, a hangulata, még az álmai is. Már örömmel készül a következő vakációra. Hová menjenek idén?
A levél csupa gyöngédség, atyáskodó és becéző.
– Csak arról szeretném meggyőzni, hogy nem vagyok holmi ideges kölyök, aki rémeket lát. Nagyjából fél éve valami súlyos baj van apám körül. Nem tudom, hogy mi, de tudom, hogy így van. Érződik, hogy az apám fél, hogy már nem a régi, hogy fenyegeti valami. Egyébként az életmódja is megváltozott, úgyszólván egyik napról a másikra. A legutóbbi hónapokban állandóan utazott, Mexikóból Kaliforniába, Kaliforniából Kanadába, de olyan lázas tempóban, hogy rémálomnak tűnik az egész. Gondoltam, hogy nem hisz majd nekem… Ezért aláhúztam a leveleiben azokat a részeket, ahol a jövőről ejt szót, valamilyen visszafojtott rémülettel. Láthatja majd, hogy bizonyos szavak, amelyeket azelőtt sohasem használt, rendre ismétlődnek: „Ha egyedül maradnál… Ha hiányoznék neked… Majd ha egyedül leszel… Ha nem leszek többé…” Ezek a kifejezések egyre sűrűbben, már-már rögeszmésen térnek vissza, pedig az apám makkegészséges, vasból van szinte. Sürgönyöztem az orvosának, hátha megnyugtat. Válaszolt is: gúnyolódik velem, és kijelenti, hogy ha nem jön közbe valamilyen véletlen baleset, apámnak még legalább harminc éve van. Érti, ugye?
Ezt kérdik mind: érti, ugye?
– Elmentem a közjegyzőmhöz, Monsieur d’Hoquélus-höz, akit hírből bizonyára ismer. Öregember, tudja, sokat látott ember. Neki is megmutattam az utolsó leveleket. És csaknem olyan nyugtalan lett, mint én. Tegnap pedig megvallotta, hogy apám újabban érthetetlen műveletekkel bízta meg. Monsieur d’Hoquélus apám franciaországi képviselője, a bizalmi embere tehát. Őt kérte fel, hogy lásson el annyi pénzzel, amennyire csak szükségem van. Nos, az utóbbi időben apám azzal bízta meg, hogy élők közötti ajándékozás keretében utaljon át jelentős összegeket különböző személyeknek. Szó sincs arról, hogy ki akarna tagadni, nekem elhiheti. Épp ellenkezőleg. Bizonyos magánjogi okiratok ugyanis kikötik, hogy ezek az összegek később szerződés nélkül, közvetlenül nekem adandók át. Hogy mire jó mindez, ha egyszer én vagyok az egyetlen örököse? Az ok ugye világos: apám attól fél, hogy a vagyona nem szállhat rám a szokásos módon. Magammal hoztam Monsieur d’Hoquélus-t is. Ott vár a kocsiban. Ha beszélni akar vele…
Hogy is hagyhatta volna hidegen az öreg közjegyző komoly fellépése? És nagyjából ugyanazt mondta, mint a fiatalember.
– Meggyőződésem – jelentette ki, minden egyes szót mérlegelve –, hogy Joachim Maura életében valamilyen fontos esemény következett be.
– Miért nevezi Joachimnak?
– Mert ez az igazi keresztneve. Az Egyesült Államokban vette fel a John nevet, mivel az ismertebb. Nekem is meggyőződésem, hogy komoly veszélyben érzi magát. Amikor Jean közölte, hogy szándékában áll odautazni, nem volt bátorságom, hogy lebeszéljem, de azt ajánlottam, vigyen magával egy tapasztalt útitársat.
– Miért nem ön vállalta ezt a szerepet?
– Először is a korom miatt. De voltak egyéb okaim is; később talán majd megérti őket. Biztos vagyok benne, hogy New Yorkba olyan ember kell, aki járatos a rendőrségi dolgokban. Hozzáteszem, hogy utasításom mindig úgy szólt: lássam el Jean Maurát annyi pénzzel, amennyit csak kér, és ezért a jelen körülmények közt csak helyeselhetem, ha személyesen akar…
A beszélgetés két órán át tartott, tompított hangnemben. Monsieur d’Hoquélus nem volt érzéketlen Maigret jól beérett törkölypálinkája iránt. Maigret időnként hallotta, hogy a felesége fülel az ajtó mögött, nem kíváncsiságból, hanem mert tudni akarta, teríthet-e végre.
Bezzeg nagyot nézett, amikor a kocsi elrobogása után a férje röviden és kissé szégyenkezve – miért is hagyta magát rábeszélni? – bejelentette:
– Amerikába utazom.
– Mit beszélsz?
Most pedig egy sárga taxi szállítja ismeretlen utcákon át, melyek a finoman szitáló esőben még barátságtalanabbul hatnak.
Miért tűnt el Jean Maura éppen a megérkezésük pillanatában? Tételezze fel, hogy találkozott valakivel? Vagy annyira szerette volna már viszontlátni az apját, hogy modortalanul faképnél hagyta útitársát?
Az utcák mutatósabbak lettek. Egy széles út sarkán álltak meg; Maigret még nem tudta, hogy ez maga a nevezetes Ötödik sugárút. Egy portás rohant feléje.
Újabb kínos pillanatok: hogyan fizesse ki a sofőrt ezzel az ismeretlen pénzzel. Aztán már ott állt a Saint-Régis szálloda halljában, a recepciónál. Ott végre akadt valaki, aki beszélt franciául.
– Mr. John Maurát keresem.
– Egy másodperc, ha kérhetem…
– Megmondaná, hogy megjött-e már a fia?
– Ma délelőtt még senki sem kereste Mr. Maurát.
– A szobájában van?
Az alkalmazott a telefonkagylóért nyúlt, és hűvös udvariassággal így felelt:
– Mindjárt megkérdezem a titkárától.
Majd a telefonba:
– Halló… Mr. MacGill?… Itt a porta. Valaki beszélni szeretne Mr. Maurával… Tessék?… Máris megkérdezem… Ki keresi?
– Maigret.
– Halló…Mr. Maigret… Értem… Egy pillanat.
Majd, helyére téve a kagylót:
– Mr. MacGill arra kért, mondjam meg önnek, hogy Mr. Maura csak bejelentésre fogad. Ha szíveskednék írni neki és meghagyni a címét, minden bizonnyal válaszolni fog.
– Legyen szíves közölni ezzel a Mr. MacGill-lel, hogy Franciaországból utaztam ide csak azért, hogy Mr. Maurával beszéljek, és fontos dolgokról tájékoztassam.
– Sajnálom. Az urak nem bocsátanák meg, ha újra zavarnám őket. De ha nem túl nagy fáradság, írjon néhány sort odaát a szalonban, és én felküldöm egy boyjal.
Maigret tombolni szeretett volna. Az alkalmazottra még dühösebb volt, mint erre a MacGillre, akit már ismeretlenül is meggyűlölt. De voltaképpen előre és mindenestől gyűlölte az egész környezetet: az aranyozásával kérkedő hallt, a csúfondáros képű boyokat, a sok csinos nőt, aki jött-ment körülötte, és a magabiztos férfiakat, akik ha meglökték, sem kértek elnézést.

Uram!
Most érkeztem Franciaországból, fia és Monsieur d’Hoquélus sürgős megbízásával. Mivel az időm éppoly drága, mint az öné, hálás lennék, ha haladéktalanul fogadna.
Üdvözlettel,
Maigret

Jó negyedórát hagyták főni saját levében. Dühében pipára gyújtott, holott nagyon jól tudta, hogy nem illenék. Végül aztán érte jött egy boy, felkísérte a liften, végigkalauzolta egy folyosón, bekopogott az egyik ajtón, majd magára hagyta.
– Tessék!
Miért is képzelte a MacGill nevű illetőt középkorú, visszataszító küllemű férfiúnak? A valóságban magas, karcsú, hajlékony, nagyon elegáns fiatalember közeledett felé kinyújtott kézzel.
– Bocsásson meg, de Mr. Maurát annyiféle kérelemmel ostromolják, hogy kénytelenek vagyunk éberen védekezni. Azt írta, most érkezett Franciaországból. Érthetem úgy, hogy ön… a volt… egyszóval az a…
– Igen. Maigret vagyok, nyugalmazott főfelügyelő.
– Foglaljon helyet, kérem. Szivart?
Az egyik polcon több doboz is hevert. A helyiség feltűnően tágas volt. Szalonnak szánták, és bár a hatalmas mahagóni íróasztal némileg megváltoztatta jellegét, irodának azért nem látszott.
Maigret nem kért a Havanna-szivarból, inkább újra megtömte pipáját, és minden jóindulat nélkül mustrálgatta beszélgetőtársát.
– Ha jól értem, arra utalt, hogy Jeanról hoz híreket?
– Erről, ha megengedi, inkább személyesen Monsieur Maurának számolok be, ha majd lesz szíves bevezetni hozzá.
MacGill olyan szélesen mosolygott, hogy az összes, különben makulátlan foga elővillant.
– Látszik, kedves uram, hogy Európából jött, mert különben tudná, hogy John Maura New York egyik legelfoglaltabb embere, és pillanatnyilag még nekem sincs róla fogalmam, hol tartózkodik. Hadd közöljem továbbá, hogy minden ügyét én intézem, még a legbizalmasabbakat is. Így hát velem nyíltan beszélhet, és elmondhatja, mi…
– Megvárom, amíg hajlandó fogadni.
– Ahhoz tudnia kellene, miről van szó.
– Már megmondtam. A fiáról.
– Következtethetek az ön személyéből arra, hogy a fiú valami ostobaságot művelt?
Maigret-nek arcizma sem rezdült, és továbbra is mereven nézte a másikat.
– Elnézést, főfelügyelő úr, ha megismétlem… Egyébként, mint az újságokból értesültem, önt, bár nyugállományba vonult, továbbra is megilleti a címe. Ismétlem tehát: bocsásson meg, ha emlékeztetem rá, hogy nem Franciaországban vagyunk, hanem az Egyesült Államokban, és John Maurának minden perce be van osztva. Jean kedves fiú, ha talán túlságosan érzékeny is, és nem értem, mennyiben…
Maigret nyugodtan felállt, és felemelte kalapját, amelyet a széke mellé, a szőnyegre tett.
– Kiveszek itt a szállodában egy szobát, és ha majd Monsieur Maura elszánta magát, és látni akar…
– Csak két hét múlva jön vissza New Yorkba.
– Megmondaná, jelenleg hol tartózkodik?
– Ez nem olyan egyszerű. Repülőn utazik, és bár tegnapelőtt még Panamában volt, ma éppúgy leszállhat Rióban, mint Venezuelában.
– Köszönöm.
– Vannak barátai New Yorkban, főfelügyelő úr?
– Nincsenek, eltekintve néhány rendőrfőnöktől, akikkel összehozott a munka.
– Megengedné, hogy meghívjam ebédre?
– Azt hiszem, inkább valamelyik kollégával ebédelnék.
– És ha ragaszkodnék hozzá? Őszintén fájlalom, hogy munkakörömnél fogva rossz színben tűnök fel ön előtt, és szeretném, ha nem neheztelne rám. Idősebb vagyok Jeannál, de alig néhány évvel, és nagyon kedvelem. Még el sem mondta, mi van vele.
– Elnézést. Megtudhatnám, mikor lett Monsieur Maura magántitkára?
– Úgy fél évvel ezelőtt. Úgy értem, fél év óta dolgozom mellette, de régóta, hogy ne mondjam, ősidők óta ismerem.
A szomszédos helyiségből léptek hallatszottak. Maigret észrevette, hogy MacGill elsápad. A titkár aggodalmas arccal hallgatta a közeledő lépéseket, és mereven figyelte, ahogy az összekötő ajtó kilincsgombja lassan elfordul, s az ajtó résre nyílik.
– Jöjjön csak egy percre, Jos.
Sovány, ideges arc, még szőke, de őszbe csavarodó haj. A tekintet Maigret-n állapodott meg, a homlok ráncokba gyűrődött. MacGill rohant volna, de az újonnan jött szemlátomást meggondolta magát, és beljebb lépett, szemét továbbra is Maigret-n nyugtatva.
– Azt hiszem… – kezdte olyan hangon, mintha emlékezetében kutatna: lehet, hogy ismeri ezt az embert?
– Maigret főfelügyelő a francia Bűnügyi Rendőrségtől. Pontosabban egykori főfelügyelő, mert egy éve nyugdíjban vagyok.
John Maura az átlagosnál alacsonyabb volt, és száraz modora sem leplezhette, micsoda rendkívüli energia feszül benne.
– Velem óhajt beszélni? – kérdezte, majd választ sem várva fordult MacGillhez: – Miről van szó, Jos?
– Nem tudom, főnök… A főfelügyelő…
– Ha nincs ellene kifogása, Monsieur Maura, négyszemközt szeretnék beszélni önnel. A fiáról van szó.
A férfinak, aki oly gyengéd leveleket írogatott, a szeme sem rebbent.
– Beszélhet a titkárom előtt.
– Kérem. A fia New Yorkban van.
Maigret le nem vette tekintetét a két férfiról. Tévedne? Nagyon is úgy tűnt, mintha MacGillt megrázná a bejelentés. Maura viszont megőrizte hidegvérét. Épp csak annyit vetett oda:
– Valóban?
– Nem is csodálkozik?
– Bizonyára tisztában van vele, hogy a fiam teljes szabadságot élvez.
– Még azon sem lepődik meg, hogy önnél eddig nem jelentkezett?
– Mivel fogalmam sincs, mikor érkezett…
– Ma reggel. Együtt utaztunk.
– Ez esetben önnek kell tudnia róla.
– Éppen ez az: semmit sem tudok. A kikötés meg a formaságok zűrzavarában szem elől vesztettem. Amikor utoljára láttam és beszéltem vele, a hajó még az Ellis-szigetnél horgonyzott.
– Bizonyára ismerősökkel futott össze.
Azzal John Maura rágyújtott egy monogramjával megjelölt hosszú szivarra.
– Sajnálom, főfelügyelő úr, de nem értem, hogy a fiam megérkezése mennyiben…
– Mennyiben függ össze az én látogatásommal?
– Nagyjából erre céloztam. Ma délelőtt rengeteg a dolgom. Ha megengedi, magára hagyom a titkárommal, akivel egészen nyíltan beszélhet. Elnézést, főfelügyelő úr.
Száraz biccentés, egy fél fordulat, és már el is tűnt az iménti ajtón. MacGill néhány pillanatig habozott, majd odaszólt Maigret-nek: – Ugye megengedi? –, és ő is eltűnt főnöke nyomában.
Az ajtó becsukódott. Maigret magára maradt az irodában. Nem volt valami büszke a teljesítményére. A másik szobából sustorgást hallott. Ingerülten indult a bejárati ajtó felé, amikor – fürgén, mosolygósan – visszatért a titkár.
– Látja, kedves uram, bízhatott volna bennem.
– Úgy tudtam, Monsieur Maura Venezuelában vagy Rióban van.
A másik nevetett.
– Magával ott, a Bűnügyi Rendőrségen, ahol olyan felelős posztot töltött be, nem esett meg, hogy egy kis füllentés árán rázott le valakit?
– Köszönöm, hogy megbüntetett érte!
– Ugyan már, ne orroljon meg. Hány óra? Fél tizenkettő. Ha nincs ellene kifogása, most leszólok a portára, hogy adjanak önnek szobát, mert másképp bajosan kapna. A Saint-Régis New York egyik legkeresettebb szállodája. Hagyok időt, hogy megfürödjön és átöltözzön, és ha megfelel, egykor találkozunk a bárban, utána pedig szépen megebédelünk.
Maigret erős kísértést érzett, hogy elhárítsa az ajánlatot, s a tőle telhető legmogorvább képpel elvonuljon. Meg is tette volna, ha egy hajó még aznap este visszaviszi Európába, és nem kell tovább ismerkednie ezzel a várossal, amely ily barátságtalanul fogadta.
– Halló, porta? Itt MacGill… Halló, igen… Volna szíves lefoglalni egy szobát Mr. Maura egy barátjának… Igen… Mr. Maigret. Köszönöm. – Majd a főfelügyelőhöz fordult. – Beszél valamennyire angolul?
– Csak mint mindazok, akik az iskolában tanultakat elfelejtették.
– Nos, akkor kezdetben lesz néhány problémája. Most jár először az Államokban? Higgye el, én, amennyire lehet, a rendelkezésére állok.
Valaki állt az ajtó mögött; minden bizonnyal John Maura. MacGill is tudott róla, de szemlátomást nem zavartatta magát.
– Csak kövesse a boyt. Hát akkor, főfelügyelő úr, fél óra múlva találkozunk. Jean Maura pedig bizonyára előkerül addigra, hogy velünk tartson. Felvitetem a csomagjait.
Újabb lift. Szalon, hálószoba, fürdőszoba. Hordár, aki várja a borravalót. Maigret azonban csak értetlenül bámult rá. Életében ritkán volt ilyen zavarodott, és ritkán alázták meg ennyire.
Ha belegondol, hogy tíz nappal ezelőtt békésen belote-ozott a meung-i polgármesterrel, a dokival meg a műtrágya-kereskedővel, a Fehér Ló meleg és mindig kicsit sötét nagytermében!


MÁSODIK FEJEZET


Nem lehet, hogy ez a vörös hajú pasas valamilyen jótékony szellem? Hiszen alig két lépésre a ricsajos, agyonvilágított Broadwaytől, a 49. utcában, egyszerűen csak lement néhány lépcsőn, mintha a pincébe ereszkedne le, belökött egy ajtót – és tessék, már az üvegajtót piros kockás függöny díszítette! Ez a demokratikus kockaminta, amely a Montmartre és a párizsi elővárosok kiskocsmáira emlékeztetett, az asztalterítőkön is visszatért, ráadásul ott volt az ismerős bádogpult, a meghitt konyhaszag, no meg a telt idomú, kicsit külvárosiasan franciás vendéglősné.
– Halljam, mit esztek, gyerekeim? Steak, az persze mindig van, de ma este olyan borban főtt kakast is kaphattok, hogy hét nyelven beszél!
A szellem, azaz O’Brien kapitány szelíden, már-már félénken mosolygott.
– No, látja – mondta Maigret-nek nem minden csipkelődő él nélkül –, New York sem olyan, mint amilyennek képzelte.
Hamarosan valódi beaujolais került az asztalra, a tányérokon gőzölgő borban főtt kakas mellé.
– Csak nem azt akarja mondani, kapitány, hogy az amerikaiak mindig…
– Úgy esznek, mint mi, ketten ma este? Nos, talán nem mindennap, és nem is valamennyien. De szavamra, vagyunk jó néhányan, akik nem vetjük meg a régi konyhát, és ha akarja, száz ilyen vendéglőt mutatok magának a városban. Maga ma reggel érkezett – ennek alig tizenkét órája, és lám, máris úgy érezheti magát, mintha otthon volna. Nem igaz? De most folytassa a meséjét.
– Szóval ez a MacGill, ahogy mondtam, ott várt a Saint-Régis bárjában. És rögtön megszagoltam, hogy taktikát változtatott velem szemben.
Maigret csak hat órakor tudott megszabadulni MacGilltől, aki egész délutánra ráakaszkodott. Ekkor hívhatta csak fel O’Brien kapitányt a szövetségi rendőrségtől, akivel Franciaországban ismerkedett meg néhány évvel ezelőtt, egy fontos nemzetközi vonatkozású bűnügy kapcsán.
Elképzelni sem lehetett szelídebb, csendesebb embert ennél a hosszú vörös hajú, birkaképű rendőrnél, aki, ha zavarba jött, még negyvenhat évesen is el tudott pirulni. A találkozót a Saint-Régis szálló halljába beszélték meg, de mihelyt a főfelügyelő kimondta Maura nevét, a kapitány átvitte egy, a Broadwayhez közeli bárba.
– Gondolom, nincs oda sem a whiskyért, sem a koktélokért.
– Bevallom, ha egy kis sört lehetne kapni…
Közönséges, jellegtelen kis bár volt. Néhány férfi a pultnál, a négy vagy öt félhomályba süppedt asztal körül szerelmespárok. Nem volt-e furcsa ötlet a kapitány részéről, hogy egy ilyen, számára teljesen idegen helyre hozza?
És nem volt-e még furcsább, hogy O’Brien egy pénzdarab után matatott a zsebében, majd komoly képpel becsúsztatta egy önműködő zenegépbe, amely fékezett hangerővel rögtön rázendített valami lágyan érzelgős slágerre?
A vörös hajú huncutul fürkészte kollégája arcát.
– Talán nem szereti a zenét? – kérdezte mosolyogva.
Maigret-nek eddig nem volt ideje, hogy kiadja magából egész felgyülemlett rosszkedvét, és az erejéből sem telt, hogy továbbra is véka alá rejtse.
– Jó, jó, nem kínzom tovább. Látja itt ezt a zenegépet… Egy ötcentest dobtam bele, és ennek fejében jogom van mintegy másfél perc nyikorgásra. New York bárjaiban, sörözőiben, éttermeiben több ezer ilyen masina működik. És az Egyesült Államok többi városában, a legeldugottabb sárfészkekben is további tíz- meg tízezret találhat. Most is, ezekben a percekben is üzemel e maga szerint nyilván barbár gépeknek legalább a fele, vagyis mindenki, aki használja őket, bedob öt centet, ami összesen sok-sok tízezerszer öt cent, vagyis… No de a számtan nem erős oldalam. És tudja-e, kihez csorog be ez a töméntelen nickel, ahogy mi hívjuk az ötcentest? A maga John Maura barátjához, akit az Államokban a mély növése miatt inkább Little Johnnak neveznek! Ez a számtalan masina az ő monopóliuma, ő pedig a legtöbb dél-amerikai államba is bevezette őket. Érti már, miért olyan fontos személyiség ez a Little John?
Már megint ez az alig észrevehető ironikus él. Maigret, aki még nem szokta meg, azon tűnődött: együgyű-e ez az ő kollégája, vagy gúnyt űz a messziről jött idegenből?
– Most pedig mehetünk vacsorázni, és maga elmesélhet nekem mindent.
Immár elhelyezkedtek az asztalnál a kellemes melegben, mialatt odakinn egymást érték a heves szélrohamok. A járókelők előredőltek, hogy az orkán el ne sodorja őket. Némelyik férfi a kalapját kergette, a nők két kézzel fogták le a ruhájukat. Alighanem ugyanaz a vihar, amelyet Maigret-nek a tengeren kellett elszenvednie, a partvidéket is elérte, és felkavarta a várost. Hol cégérek szakadtak ki a helyükből, hol ilyen-amolyan tárgyak szabadultak el a háztetőkről, még a sárga taxik is csak nagy üggyel-bajjal törtek utat maguknak a szél ellenében.
A vihar már kora délután kezdődött, éppen akkor, amikor MacGill és Maigret befejezték ebédjüket a Saint-Régis éttermében és távoztak onnan.
– Ismeri Maura titkárát? – kérdezte most O’Brientől.
– Csak felületesen. Tudja, kedves főfelügyelő, a mi rendőrségünknél egy kicsit mások a viszonyok, mint a franciánál. Mellesleg sajnálom, hogy így van; különben mindjárt könnyebb lenne a munkánk. Nálunk nagy súlyt helyeznek az egyéni szabadságjogokra, és ha még oly diszkréten érdeklődnék is egy úriemberről, aki ellen nincs semmi kézzelfogható bizonyítékom, bizony igencsak nagy pácba kerülnék. Mármost hadd szögezzem le rögtön, Little John nem gengszter, hanem tekintélyes és köztiszteletben álló üzletember, aki egész évre bérli a legelőkelőbb szállodáink közé tartozó Saint-Régis egyik luxuslakosztályát. Így hát nekünk semmi dolgunk nem lehet sem ővele, sem a titkárával.
De mit keres az arcán ez a bizonytalan, mégis kaján mosoly, amely mintha idézőjelbe tenné az elhangzottakat? Maigret egyre ingerültebb lett. Érezte, mennyire idegen ebben a városban, és mint minden idegen, ő is hajlott a feltételezésre, hogy a bolondját járatják vele.
– Nem vagyok krimiolvasó, és nem is számítottam arra, hogy Amerikát csupa gengszter lakja – jegyezte meg kissé bosszúsan. – Hogy visszatérjünk erre a MacGillre, aki szerintem a neve ellenére francia származású…
A másik pedig, azon a kétségbeejtően szelíd hangján, a szavába vág:
– New Yorkban nehéz ám eligazodni az emberek származásán!
– Ott tartottam, hogy már az aperitifnél kezét-lábát törte, hogy olyan készséges legyen, mint amilyen rideg volt délelőtt. Közölte, hogy az ifjabb Mauráról továbbra sem tudnak semmit, de az édesapja még nem izgatja magát, mert arra gyanakszik, hogy az egész váratlan utazás mögött valamilyen nőügy lappang. Ki is faggatott a női utasokról. Nos, a helyzet valóban úgy áll, hogy az átkelés alatt Jean Maura élénk érdeklődést árult el az egyik női utas iránt. Egy fiatal chilei lányról van szó, aki holnap utazik tovább Dél-Amerikába, a Grace Line egyik hajóján.
A legtöbb asztalnál franciául beszéltek, a főnökasszony pedig egyik vendégtől a másikhoz lépett, és a maga toulouse-i akcentusával mindenkitől megkérdezte:
– Minden rendben, kicsikéim? Hogy ízlett a borban főtt kakas? A desszertünk, ha még van egyáltalán hely a gyomrukban, valódi házi mokkatorta.
Bezzeg másmilyen volt az ebéd a Saint-Régis tágas éttermében, ahol MacGill mindegyre újabb és újabb ismerősöket üdvözölt. Ugyanakkor erősen buzgólkodott Maigret körül is, szinte lyukat beszélt a hasába. Miket is mondott? Közölte például, hogy John Maura roppant elfoglalt ember, és elég különös természet: irtózik minden új arctól, és mindenkivel bizalmatlan.
Hogyne lepődött volna meg délelőtt, amikor a főfelügyelő egyszerre csak beállított hozzá?
– Nem szereti, ha valaki az ő ügyeibe üti az orrát, hiszen érti. Kivált, ha a családi ügyeiről van szó. Mondok egy példát. Tudom biztosan, hogy imádja a fiát, mégsem beszél róla soha, még énelőttem, a legbizalmasabb munkatársa előtt sem.
Hová akart kilyukadni? Könnyű volt kitalálni. Nyilvánvalóan azt próbálta kipuhatolni, miért Jean Maura társaságában kelt át Maigret az Atlanti-óceánon.
MacGill így folytatta:
– Hosszú beszélgetésem volt a főnökkel. Megbízott, hogy tudjak meg mindent a fiáról. Nemsokára ugyanitt van találkám egy magándetektívvel, akit kisebb ügyekben már foglalkoztattunk. Csuda egy fickó, majdnem úgy ismeri New Yorkot, mint maga Párizst. Ha tetszik, velünk tarthat, és igazán csodálkoznék, ha estére még nem kerítettük volna elő a mi fiunkat.
Mindezt Maigret most elismételte O’Brien kapitánynak, aki közben kissé bosszantó lassúsággal élvezte ki a vacsora minden falatját.
– Amikor az éttermet elhagytuk, valóban várt a hallban egy férfi.
– A nevét tudja?
– Bemutatták, de bevallom, csak a keresztnevét jegyeztem meg. Valami Bill… Igen, Bill. Annyi emberrel találkoztam ma, akiket MacGill mind a keresztnevén szólított, hogy nem tagadom, kicsit el vagyok tájolva.
És ismét az a mosoly.
– Majd hozzáedződik. Amerikai szokás. Na, és milyen ez a maga Billje?
– Elég magas, elég testes. Nagyjából, mint én. Az orra törött, és az állát egy forradás osztja ketté.
O’Brien szeme megrebbent, tehát bizonyára ráismert az illetőre, de szólni semmit sem szólt.
– Beültünk egy taxiba, és elmentünk a French Line dokkjaihoz…
A vihar éppen ekkor tetőzött. A szél még nem fújta el az esőt, amely dézsaszám csapódott az arcukba, valahányszor kiszálltak a taxiból. A hadműveletet Bill irányította, nagy odaadással rágcsálva rágógumiját; a kalapját úgy lökte hátra, ahogy a leghagyományosabb filmeken látni. Igaz is: megvált-e egész délután egyszer is ettől a kalaptól? Aligha. No, de hátha kopasz!
Az emberekkel – vámosokkal, hajópincérekkel, a hajózási társaság alkalmazottjaival – úgy beszélt, mint régi ismerősökkel, feltelepedett az asztal vagy íróasztal egyik sarkára, és ugyanazzal a vontatott kiejtéssel odavetett néhány mondatot. Maigret, ha nem is értett mindent, annyit kihámozott, hogy jól csinálja a dolgát, igazi profi módjára.
Kezdjük a vámmal. Jean Maura csomagjait kiváltották. Hánykor? A vámhivatalnok lapozgatott a céduláiban. Valamivel déli tizenkettő előtt. Nem, nem, a szóban forgó személy nem fordult valamelyik fuvarozótársasághoz, amelyeknek itt a csarnokban van az irodájuk. Eszerint a csomagokat taxival vagy magánautón szállították el.
Az illetőnél, aki a csomagokat kiváltotta, ott voltak a kulcsok is. Hogy ez maga Jean Maura volt-e? Ki tudná megmondani! Azon a reggelen több száz utas fordult meg itt, és jó néhányan még a vámilletéket is ekkor rótták le. Aztán következett a fedélzeti biztos. Különös érzés volt felszállni egy üres hajóra, amelyet az ember nemrég még teljes üzemben, élettől lüktetve látott. Maigret most bepillanthatott a nagytakarításba és a következő átkelés előkészületeibe.
Nem, semmi kétség: Maura elhagyta a hajót, és távozóban leadta űrlapjait. Hogy hánykor? Arra senki sem emlékezett. Valószínűleg az elsők közt, amikor a legnagyobb a tolongás. Ami a hajópincért illeti, ő nagyon is jól emlékezett, hogy nyolc körül, nem sokkal a rendőrök és az egészségügyiek megérkezése után, a fiatal Maurától megkapta a borravalóját, és ekkor lerakta a kabin elé az utas kézipoggyászát. Nem, a fiatalember egyáltalán nem látszott idegesnek. Legföljebb kicsit fáradt volt, és a feje is fájhatott, mert bevett egy aszpirint. Az üres fiola ott maradt a fürdőszobaasztalon.
Az idegesítően, szakadatlanul rágózó Bill, akit semmi sem hozott ki a sodrából, továbbcipelte őket. Az Ötödik sugárúton, a French Line irodájában a mahagónipultra könyökölt, és figyelmesen tanulmányozta az utaslistát, majd egy drug store-ból felhívta a kikötői rendőrséget.
Maigret-nek úgy rémlett, mintha MacGillnek fogytán volna a türelme. Ezt ugyan leplezni próbálta, de minél hosszabbra nyúlt a nyomkeresés, annál nyugtalanabbnak látszott.
Valami fennakadás lehetett, a dolgok nem úgy alakultak, ahogy Bill meg ő várták; erre vallott, hogy időnként futólag összenéztek.
És íme: amint a főfelügyelő beszámolt útjuk állomásairól O’Briennek, a kapitány is egyre komorabb lett, sőt, olykor még az evésről is megfeledkezett, s a villát tartó keze megállt a levegőben.
– Az utaslistán megtalálták a fiatal chilei nő nevét, és kiderítették, melyik hotelben száll meg, mielőtt továbbindulna. A 66. utcában van. Odamentünk. Bill kikérdezte a portást, a recepcióst, a liftkezelőket, de Jean Maurának nem akadt a nyomára. Ekkor megadta a sofőrnek egy bár nevét, a Broadway közelében. Útközben magyarázott valamit MacGillnek, de olyan gyorsan, hogy én ne értsem. A bár nevét azonban megjegyeztem. Szamár bárnak hívják. Miért mosolyog?
– Á, csak úgy – felelte lassan a kapitány. – Egy szó, mint száz: ahhoz képest, hogy ez az első napja New Yorkban, sokfelé megfordult. Még a Szamár bárral is megismerkedett, ami nem csekély eredmény. Mit szólt hozzá?
Megint az a benyomása támadt, hogy gúnyt űznek belőle, ha baráti alapon is, de kinevetik.
– A régi amerikai filmekben vannak ilyenek – vetette oda mogorván.
Hosszúkás, füstös helyiség, véget nem érő pult az örökös bárszékekkel meg a színes üvegekkel, egy néger mixer meg egy kínai pincér, továbbá kurblis zenegép és több automata, amelyek cigarettát, rágógumit és pörkölt mogyorót adagoltak.
Odabenn mindenki ismerte egymást, vagy úgy tett, mintha ismerné. Röpködött a sok Bob, Dick, Tom és Tony, és a két-három jelen lévő nő ugyanolyan fesztelenül viselkedett, mint a férfiak.
– Úgy láttam, ez egy csomó újságíró meg színházi ember egyik törzshelye.
A másik mosolyogva bólintott:
– Többé-kevésbé.
– Detektívünk egy ismerős riportert keresett, aki a hajók érkezéséről szokott tudósítani, és bizonyára ma reggel is ott volt a fedélzeten. Meg is találtuk, merevrészegen. Azt mondták, ez a szokása. Délután három vagy négy után menetrendszerűen benyakal.
– Tudja, hogy hívják?
– Valami Parson vagy mi… Jim Parson, ha nem tévedek. Hirtelenszőke haja van, a szeme ki van vörösödve, a szája körül nikotinfoltok.
Hiába erősítgeti ez az O’Brien kapitány, hogy az amerikai rendőrségnek távol kell tartania magát azoktól, akiknek semmi sem nyomja a lelkiismeretét: mégiscsak furcsa, hogy akárhány nevet említ a főfelügyelő, akárhányról ad személyleírást, a vörös hajú mintha közelről ismerné mindüket.
Maigret nem is tudta magában tartani a kérdést:
– Biztos, hogy a maguk rendőrsége annyira különbözik a miénktől?
– De még mennyire! No, és mit mesélt a derék Jim?
– Csak foszlányokat értettem meg. De akármilyen részeg volt, úgy látszott, szörnyen érdekli az ügy. Meg kell jegyeznem, hogy a detektív belökdöste az egyik sarokba, a falnak szorította, és veszettül megdolgozta, ahogy mifelénk mondják. Az meg csak fogadkozott, kotorászott az emlékeiben. Aztán betámolygott a telefonfülkébe, és láttam az üvegen át, hogy egymás után négy különböző számot tárcsáz. MacGill közben azt magyarázta: „Tudja, még leginkább a hajón járt újságíróktól remélhetünk valamilyen fölvilágosítást. Ezek a fickók jó megfigyelők, és ismernek mindenkit.” A lényeg, hogy Jim Parson dolga végezetlenül jött elő a fülkéből, és nyomban rávetette magát egy dupla whiskyre. De állítólag tovább fog érdeklődni. Ámbár, ha eközben is a bárokat járja, mostanra már talán ki is nyúlt. Senkit sem láttam még, aki ilyen tempóban döntené magába az alkoholt.
– Ha eddig nem látott ilyet, most majd lát eleget. Egyszóval, ha jól értem, Jos MacGill délután már mindent megadott volna, ha sikerül előkeríteni a főnöke fiát.
– Holott délelőtt még hallani sem akart róla.
O’Brien már szintén elég gondterheltnek látszott.
– És magának most mi a szándéka?
– Bevallom, én sem bánnám, ha előkerülne a kölyök.
– És ezzel nincs egyedül.
– Ha nem csalódom, van valami ötlete!
– Nem felejtettem el, kedves főfelügyelőm, mit mondott nekem egyszer Párizsban, amikor a Dauphine sörözőben beszélgettünk. Emlékszik rá?
– A beszélgetéseinkre nagyon is, de arra, hogy mit mondhattam, a legkevésbé sem.
– Nagyjából ugyanazt kérdeztem magától, amit most maga tőlem, maga pedig megszívta a pipáját, és azt felelte: „Nekem soha sincsenek ötleteim.” Nos, kedves Maigret barátom, ha megengedi, hogy így szólítsam, én is így vagyok ezzel, legalábbis pillanatnyilag. Ebből is látszik, hogy a földkerekség minden rendőrének vannak közös vonásai. Nem tudok semmit. Little John és a környezete dolgaiban egyáltalán nem vagyok otthonos, legföljebb annyira, mint mindenki más. Látja, még arról sem tudtam, hogy van egy fia. Meg aztán, mindennek a tetejébe, a szövetségi rendőrséghez tartozom, amely csak bizonyos pontosan körülírt bűnügyekkel foglalkozhat. Más szóval, ha szerencsétlenségemre beleártanám magam ebbe a históriába, nagyon szigorú rendreutasításra számíthatnék. Gondolom, nem tanácsot vár tőlem.
Maigret rágyújtott a pipájára.
– Ugyan – morogta.
– Mert ha tanácsot szeretne, a következőket mondanám: A feleségem ez idő szerint Floridában van; rosszul tűri a New York-i telet. Vagyis egyedül vagyok, mert a fiam egyetemi tanulmányait végzi, a lányom pedig két évvel ezelőtt férjhez ment. Így hát van bizonyos számú szabad estém, ezeket pedig felajánlom magának. Hadd vezessem be magát New York világába, ahogy annak idején maga is megismertette velem Párizst. Ami pedig a többit illeti… Hogyan is mondják maguknál? Várjon csak, nehogy súgjon… Van néhány kifejezésük, amit megjegyeztem, és a kollégáimat is megörvendeztetem velük. Megvan! Ami a többit illeti, szálljon le róla. Azt is tudom, hogy nem fog hallgatni rám. Ez esetben, ha szükségét érzi, időnként megkereshet egy kis csevejre. Mert azt ugye nem akadályozhatom meg, hogy a magafajta ember kérdéseket tegyen fel. No, és vannak olyan kérdések, amelyeket egyszerűen nem lehet válasz nélkül hagyni. Itt van például mindjárt az irodám. Lefogadnám, hogy kíváncsi rá. Még előttem van a magáé, a Szajnára néző ablakaival. Nálam prózaibb a kilátás: az ablak egy nagy fekete falra meg egy parkolóra nyílik. Ismerje el, hogy az armagnac kitűnő, és nem kellemetlen ez a kis bisztró sem, ahogy maguknál mondanák.
Mint nem egy párizsi étteremben, itt is illett gratulálni a vendéglősnének, sőt a séfnek is, akit az asszony magával hozott; meg kellett ígérni, hogy legközelebb is eljönnek, meg kellett inni egy utolsó pohárral, s végül még egy meglehetősen zsírpecsétes arany vendégkönyvet is muszáj volt aláírni. Valamivel később a két férfi taxiba ült, s a kapitány bemondott egy címet a sofőrnek. Ott pipázgattak a hátsó ülésen, és sokáig hallgattak. Aztán, merő véletlenségből, egyszerre szólaltak meg, és ezen összemosolyogtak.
– Mit akart mondani?
– És maga?
– Valószínűleg ugyanazt, mint maga.
– Én – kezdte az amerikai – meg akartam jegyezni, hogy a hallottak alapján úgy tűnik, MacGill nem nagyon örülne, ha maga újra találkozna a főnökével.
– Én is épp erre gondoltam. Pedig hát várakozásommal ellentétben Little John sem aggódott jobban a fiáért, mint a titkára. Ugye érti, mi jár a fejemben?
– És később éppen MacGill törte kezét-lábát, hogy a fiatalember előkerüljön. Vagy legalábbis ezt akarta elhitetni.
– És még költségekbe is verte magát a kedvemért. A végén pedig bejelentette, hogy már holnap reggel felhív, és beszámol a fejleményekről.
– Tud arról, hogy ma este találkoztunk?
– Én nem mondtam meg neki.
– De bizonyára sejti. Nem azt, hogy éppen velem találkozik, hanem azt, hogy valakivel a rendőrségtől. Elvégre maga rendszeres kapcsolatban állt az amerikai rendőrséggel, tehát természetes, hogy most is megkeresi őket. Márpedig akkor…
– Akkor mi van?
– Á, semmi. Megérkeztünk.
Bementek egy nagy épületbe, s néhány másodperc múlva a lift felröpítette őket egy folyosóra, ahonnan számozott ajtók nyíltak. O’Brien a kulcsával kinyitotta az egyiket, majd felkapcsolta a villanyt.
– Üljön csak le. Legközelebb bemutatom majd magának a házat; ilyenkor nem a legelőnyösebb oldaláról ismerné meg… Ugye nem haragszik, ha néhány percre magára hagyom?
A néhány percből hosszú negyedóra lett, s Maigret azon kapta magát, hogy folyton Little John jár a fejében. Milyen különös… Csak néhány kurta percre találkozott vele, beszélgetésük is a lehető legbanálisabb volt, és most hirtelen mégis kénytelen volt megállapítani, hogy Maura kivételes hatást tett rá.
Szinte látta maga előtt az alacsony, sovány, csaknem túl pedánsan öltözött emberkét. Az arcában sem volt semmi rendkívüli. Mivel tett hát Maigret-re ilyen erős benyomást?
Izgatta ez a kérdés. Megerőltette az emlékezetét, hogy a száraz modorú, csupa ideg üzletember legapróbb mozdulatát is felidézze.
És hirtelen eszébe jutott a tekintete, leginkább az az első, amikor benyitott a szalonba, és még nem tudta, hogy Maigret figyeli.
Little Johnnak hideg szeme volt!
Maigret nagy bajban lett volna, ha el kellett volna magyaráznia, mire gondol – de önmagán kiigazodott. Életében ha négyszer vagy ötször találkozott ilyen hideg szemű emberekkel, akik ránk meredve is vigyáznak, nehogy emberi kapcsolatba kerüljenek velünk, s akiktől idegen az a legtöbbünkre jellemző igény, hogy közelebb férkőzzünk embertársainkhoz.
A főfelügyelő a fiáról beszélt neki, a kölyökről, akinek olyan gyöngéd leveleket írt, mintha egy szeretett asszony volna a címzett, de Little John minden kíváncsiság nélkül nézett rá, olyan hidegen és érzelemmentesen, mintha a székre vagy egy, a tapétán lévő foltra tévedt volna a tekintete.
– Ugye nem haragszik, amiért ennyi ideig magára hagytam?
– Nem, éppen ellenkezőleg. Azt hiszem, nagyon fontos dologra jöttem rá.
– Ne mondja!
– Felfedeztem, hogy Little Johnnak hideg a szeme.
Maigret arra számított, hogy amerikai kollégája újból megmosolyogja, és szinte már agresszíven készült rá, hogy kivédje ezt a mosolyt. O’Brien kapitány azonban igen komolyan viszonozta tekintetét.
– Bosszantó – mormolta.
Mindketten úgy érezték, mintha hosszú beszélgetés zajlott volna köztük. Hirtelen szövődött köztük valami – talán egy közös aggodalom. O’Brien egy doboz dohánnyal kínálta a főfelügyelőt.
– Ha nem veszi zokon, inkább a magaménál maradok.
Rágyújtottak pipájukra, és újból hallgatásba burkolóztak. Az iroda kopár volt és jellegtelen. Csak a két pipa füstje teremtett némi látszólagos meghittségét.
– Gondolom, a mozgalmas átkelés alaposan kifárasztotta. Bizonyára szeretne már lefeküdni.
– Miért, valami más elfoglaltságot javasolt volna?
– Ej, hát csak annyit, hogy igyunk még meg egy night capet. Szó szerinti fordításban: egy hálósipkát. Jelentése szerint egy utolsó whiskyt.
Miért vette a fáradságot, hogy Maigret-t idehozza az irodájába, ahol aztán egy negyedórán át magára hagyta?
– Nem gondolja, hogy itt elég hűvös van?
– Oda megyünk, ahová akarja.
– A szállodája közelében fogom kitenni… Nem, ne féljen, nem megyek be. A portán megijednének, ha egyszer csak besétálnék hozzájuk. De tudok egy kis bárt…
Újabb kis bár, a sarokban újabb zenegép, a pulton hosszú sorban könyökölnek az emberek, ki-ki egymagában, és isznak komor megszállottsággal.
– Azért csak kóstoljon meg egy whiskyt lefekvés előtt. Meglátja, nem olyan rossz, mint képzeli. És megvan az az előnye is, hogy megdolgoztatja a vesét. Erről jut eszembe…
Maigret megértette, hogy O’Brien végre rátér e végső éjszakai kiruccanás igazi céljára.
– Képzelje csak el, az imént a folyosón összefutottam egy kollégámmal, aki merő véletlenségből Little Johnról kezdett beszélni. Megjegyzem, hivatalosan soha semmi dolga nem volt vele; sem ennek a kollégámnak, sem a többieknek. Érti, ugye? Higgye el, az egyéni szabadságjogok tiszteletben tartása nagyon szép dolog. Ha majd ezt megérti, előbb-utóbb megérti Amerikát és az amerikaiakat is. Mondok egy példát. Belép az országunkba egy ember – egy külföldi, egy bevándorló. Maguk, európaiak fel vannak háborodva vagy kinevetnek minket, amiért írásban egy csomó kérdést teszünk fel neki. Megkérdezzük például, nem szenved-e valamilyen ideg- vagy elmebetegségben, vagy nem azért óhajt-e beutazni az Egyesült Államokba, hogy merényletet kövessen el az elnök ellen. Utána alá is íratjuk vele ezt a nyilatkozatot, ami maguk szerint csacskaság. Igen ám – csakhogy ezután már soha semmit nem kérdezünk tőle. Lehet, hogy a beutazás formaságai hosszadalmasak és akadékoskodok, de ha emberünk túljutott rajtuk, attól kezdve tökéletes szabadságban élhet. Kapiskálja már? Olyan szabad lesz, hogy ha csak nem öl, nem lop vagy nem erőszakol meg egy nőt, nekünk nincs jogunk foglalkozni vele. Hol is tartottam?
Voltak pillanatok, amikor Maigret legszívesebben fölpofozta volna – annyira bőszítette ez a hamis nyíltság, ez a sajátos humor, amelynek árnyalatai között nem ismerte ki magát.
– Megvan! Tessék, egy újabb példa. Az említett kolléga az imént, kézmosás közben elbeszélt egy esetet. Ezelőtt harminc évvel két férfi szállt ki egy Európából érkezett hajóból, úgy, ahogy maga ma reggel. Abban az időben sokkal több volt a partra szálló, mint manapság, mert szükségünk volt a munkaerőre. Tódultak hozzánk, a fedélközben, a hajóhídon, mindenütt. Főleg Közép- és Kelet-Európából jöttek, és sokan közülük olyan mocskosak és tetvesek voltak, hogy a bevándorlásiaknak tűzoltófecskendőkkel kellett lemosdatniuk őket. Fogadjunk, hogy meginna még egy night capet!
Maigret úgy fel volt ajzva, hogy elfelejtett nemet mondani. Beérte vele, hogy újra megtömte a pipáját, és kissé hátradőlt, mivel bal oldali szomszédjának könyöke a bordái közé fúródott.
– Nahát, szóval akadt ott mindenféle ember; és a sorsuk is különféleképpen alakult. Egyesek mára hollywoodi filmmogulok, másokat a Sing-Singben találhatunk meg, de jutott belőlük a washingtoni kormányhivatalokba is. El kell ismernie: valóban hatalmas ország vagyunk, hogy ennyiféle jövevényt be tudunk olvasztani.
Vajon a whisky tette? Maigret immár nem csupán egy ideges és önfejű emberkét látott John Maura személyében, hanem az amerikai asszimilációs folyamat jelképét, amelyet beszélgetőtársa oly melegen méltatott.
– A kollégám tehát azt mesélte…
Hány whiskyt ivott tulajdonképpen? Hármat? Négyet? Korábban már armagnacot is fogyasztottak, az előtt pedig két üveg beaujolais-t, mi több, a beaujolais előtt néhány pohárka aperitifet is legurítottak.
J. és J.
Amikor a Saint-Régis-beli túlságosan fényűző lakosztályában végre beleveszett a hatalmas ágyba, erre emlékezett a legtisztábban.
Két francia, abból az időből, amikor a férfiak még cserélhető gallért, keményített kézelőt és lakkcipőt viseltek – két fiatal, pelyhedző állú francia, akik egy krajcár nélkül, de reménységgel eltelve szálltak ki a hajóból, az egyik hegedűvel, a másik klarinéttal a hóna alatt.
Melyik volt a klarinétos? Ezt már elfelejtette. Pedig O’Brien, aki birkafeje ellenére ravaszabb a majomnál, megmondta neki.
A hegedűs csakis Maura lehetett.
Mind a ketten Bayonne-ból vagy a környékéről jöttek. És mind a ketten húsz év körül jártak.
És mindketten aláírtak egy nyilatkozatot, amelyben vállalták, hogy nem követnek el merényletet az Egyesült Államok elnöke ellen.
Micsoda fura fickó ez az O’Brien kapitány! Elcipeli egy kis bárba, hogy mindezt teljesen ártatlan képpel elmesélje neki, úgy, mintha az egésznek semmi köze sem volna a szakmájához.
– Az egyiket Josephnek hívták, a másikat Joachimnak. Így mesélte a kollégám. Bár tudja, az ilyen históriáknak nem mindig kell hitelt adni; bennünket a szövetségi rendőrségnél nem érdekel az efféle. Szóval, ekkoriban voltak divatban a zenés kávéházak, amiket maguk Párizsban bastringue-nak neveznek. A két fiatalember kijárta a konzervatóriumot, és mind a ketten nagy művésznek hitték magukat, de mert valamiből meg kellett élniük, összeállítottak egy komikus számot, J. és J. néven. Joseph és Joachim. És közben azt remélték, egy szép napon majd virtuózként vagy zeneszerzőként csinálnak karriert. Hát ezt mesélte a barátom. Persze nem érdekes az egész. Csak hát tudom, hogy magát érdekli Little John személyisége. Úgy rémlik, nem ő volt a klarinétos… Pincér! Még egy rundot!
Vajon részeg volt a kapitány?
– J. és J. – ismételte meg. – Az én keresztnevem Michael. Hívjon csak így nyugodtan, ettől még nem fogom Jules-nek szólítani – tudom, hogy ez a neve, de azt is tudom, hogy nem szereti.
Mit is mondott még akkor este?
– Maga, Maigret, nem ismeri a Bronxot, pedig muszáj, hogy megismerje. Rendkívül izgalmas hely. Nem szép, ezt nem is állítom, de izgalmas. Még nem volt időm, hogy elvigyem. Tudja, rengeteg a dolgunk. Findlay, 169. utca. Majd meglátja. Különleges környék. A házzal szemben állítólag most is van egy szabóság. Ez persze csak fecsegés. A kollégám hordott össze mindenfélét, most sem értem, miért, hiszen semmi közünk hozzá. J. és J. A szám, amivel felléptek, felerészben komikus volt, felerészben zenés. Hát igen, azokban a hajdani zenés kávéházakban… Érdekelne, melyikük volt a komikus. Maga nem kíváncsi rá?
Maigret, meglehet, nem volt szokva a whiskyhez, még kevésbé ahhoz, hogy gyerekszámba vegyék, ezért fölöttébb mérges lett, amikor a Saint-Régis liftjében mellé szegődött egy boy, és ügyelt rá, hogy baj nélkül térjen nyugovóra.
Ezt is annak a birkafejű és gunyoros mosolyú O’Briennek köszönheti!


HARMADIK FEJEZET


Maigret aludt, mégpedig egy kút mélyén. A kút fölé mosolygós vörös hajú óriás hajolt, szájában hatalmas szivarral – hogyhogy szivar? Az alattomos, rosszindulatú csengetésre először csak ráncokba gyűrődött az arca, mint ahogy a reggeli fuvallat felborzolja a tó sima tükrét. Egész testével átfordult az ágy egyik szélére, aztán vissza a másikra, magával húzva a takarókat, végül kinyújtotta a kezét, de a telefon helyett először a vizeskancsót találta el.
– Halló… – morogta.
Már ült az ágyon, de nagyon kényelmetlenül, mert nem volt ideje, hogy kihúzza maga alól a párnát, ráadásul azt az átkozott telefonkagylót kellett tartania. Valaminek már tudatára ébredt, de ez a tudat igencsak megalázó volt: bármit magyarázott O’Brien kapitány, nyilván merő kajánságból, a whisky vízhajtó hatásáról, neki pokolian szaggat a feje.
– Igen, Maigret… Ott ki beszél?… Hogyan?
MacGill volt, és ettől a reggel még kellemetlenebbé vált: mi az ördögnek ébreszti éppen ez az alak, aki iránt szikrányi rokonszenvet sem érez? A helyzeten csak rontott, hogy a titkár a hangjából rájött: a főfelügyelő még ágyban van, és volt képe ezt szóvá tenni:
– Fogadjunk, hogy későn került ágyba! Na, és legalább kellemes estéje volt?
Maigret a szemével az óráját kereste. Az éjjeliszekrényen kellett volna lennie, mint mindig – csakhogy most nem volt ott. Végül észrevette a válaszfalhoz rögzített villanyórát, és nagyot nézett: az idő tizenegyre járt.
– Hallgasson ide, főfelügyelő úr… A főnök nevében telefonálok; nagyon örülne, ha ma délelőtt felkeresné… Úgy van, máris… Úgy értem, majd ha felöltözött – de minél hamarabb… Az emeletre bizonyára emlékszik még. A hetediken vagyunk, a B folyosó végén… Hát akkor a mielőbbi viszontlátásra.
Átkutatta az egész szobát a Franciaországban megszokott csengő után, hogy hívja a szobapincért, a szobalányt, bárkit. Csengőnek azonban nyoma sem volt, s néhány pillanatig úgy érezte, elvész ebben a nevetségesen túlméretezett lakosztályban. Csak nagy sokára jutott eszébe a telefon, de a maga csökevényes angolságával háromszor kellett elismételnie:
– A reggelimet szeretném, kisasszony… Igen, a reggelit… Mi van? Hogy nem érti? Kávé!
A női hang válaszolt valamit, de hogy mit, az számára rejtély maradt.
– A reggelimet akarom!
Azt hitte, hogy az ismeretlen nő letette a kagylót, de nem: csak átkapcsolta egy másik vonalra, ahol újabb hang jelentkezett:
– Room service…
Hát persze. Mindez valóban pofonegyszerű, főleg annak, aki tudja. E pillanatban egész Amerikára dühös volt, amiért még annyi sütnivalójuk sincs, hogy a szállodai szobákba csengőgombot szereljenek.
És mindennek betetőzéseként éppen a kádban volt, amikor kopogtak, és hiába ordította, hogy „Tessék”, a kopogás csak folytatódott. Kénytelen volt csuromvizesen a háziköntösébe bújni, és ajtót nyitni – tudniillik éjszakára behúzta a reteszt. Mire vár még ez a pincér? Vagy úgy, alá kell írnia valami számlát. Na, mi van még? A pincér ugyanis nem mozdult a helyéről. Maigret végre megértette, hogy a borravalót várja. Az ő ruhái meg a földön hevertek, ahogy éjszaka ledobta.
Fél órával később morcosan kopogott Little John lakosztálya ajtaján. MacGill fogadta. Most is olyan elegáns volt, mint akit skatulyából húztak ki, a főfelügyelőnek azonban az volt a benyomása, hogy ő sem aludt sokat az éjjel.
– Jöjjön csak be, és üljön le. Rögtön szólok a főnöknek, hogy megjött.
Gondterheltnek látszott, és nem sokat vesződött az udvariaskodással. Rá sem nézett Maigret-re, és kimenet nyitva hagyta maga után az ajtót.
A második helyiség egy kisebb szalon volt, utána valóságos terem következett, de MacGill itt sem állt meg, hanem az utolsó ajtón kopogtatott. Kevés volt az idő, hogy Maigret azt a helyiséget is felmérje; mindamellett szemet szúrt neki, hogy a fényűző szobák sora után ott mintha szegényesnek látszanék a környezet. De ezen inkább csak a későbbiekben tűnődött el, amikor megpróbálta visszaidézni a röpke pillanatokra elé tárult látványt.
Megesküdött volna rá, hogy a szoba, ahová a titkár utoljára belépett, inkább cselédszobára emlékeztetett, mint a Saint-Régis egyik helyiségére. Mintha Little John egy festetlen faasztalnál ült volna. És lehet, hogy a háta mögött egy vaságy rajzolódott ki?
Néhány félhangon váltott mondat, azzal a két férfi – elöl Little John, mögötte MacGill – kilépett a leghátsó helyiségből. Az üzletember most is kimérten és határozottan mozgott, s mintha most is vibrált volna benne a feszültség meg a kényszerűen visszafojtott, ám annál lehengerlőbb energia.
Amikor belépett az irodába, ő sem fárasztotta magát az illemszabályok betartásával, sőt ezúttal eszébe sem jutott pompázatos szivarjaival megkínálni a látogatót.
Leült a mahagóniasztalhoz, oda, ahol korábban MacGill ült. A titkár nem jött zavarba: elhelyezkedett az egyik karosszékben, és fesztelenül keresztbe vetette a lábát.
– Elnézést, főfelügyelő úr, amiért idekérettem, de úgy gondoltam, időszerű, hogy elbeszélgessünk.
Végre Maigret-re pillantott, de a szeme kifejezéstelen maradt: nem árulkodott sem rokon-, sem ellenszenvről, sem türelmetlenségről. Finom és férfiaknál szokatlanul fehér keze egy teknőchéjból készült papírvágó késsel játszadozott.
Középkék, angolos szabású öltönyt viselt, hófehér ingétől elütött a sötét nyakkendő. Öltözéke érvényre juttatta finom, éles metszésű arcvonásait, és Maigret megállapította, hogy nehéz lenne eltalálni a korát.
– Még mindig nincs híre a fiamról? – kérdezte Little John, majd válaszra sem várva folytatta, olyan színtelen hangon, mintha egy alárendeltjéhez intézné szavait. – Amikor tegnap felkeresett, nem volt bennem annyi érdeklődés, hogy feltegyek néhány kérdést önnek. Ha jól értettem, Franciaországból jött Jean társaságában, és mintha arra utalt volna, hogy a közös utazás gondolata a fiamtól eredt.
MacGill nagy lelki nyugalommal nézte, ahogy cigarettája füstje a mennyezet felé száll. Little John még egyre a papírvágó késsel babrált, és úgy meredt Maigret-re, mintha keresztülnézne rajta.
– Nem hinném, hogy a Bűnügyi Rendőrségtől kilépve magánnyomozói irodát nyitott volna. Másfelől, tekintettel mindarra, amit a természetéről rebesgetnek, az is valószínűtlen, hogy könnyelműen vágott volna bele egy ilyen kalandba. Gondolom, főfelügyelő úr, érti, mire célzok. Szabad emberek vagyunk egy szabad országban. Tegnap behatolt ide, a fiamra hivatkozva, és még aznap este kapcsolatba lépett a szövetségi rendőrség egy alkalmazottjával.
A két férfi tehát már mindent tudott előző napi útjairól és O’Briennel folytatott beszélgetéséről. Lehet, hogy figyeltették?
– Engedelmével feltenném az első kérdésemet: miféle segítséget kért öntől a fiam?
Mivel Maigret nem felelt, MacGill pedig csak ironikusan mosolygott, ismét Little John szólalt meg, feszült, metszően éles hangon:
– Nyugalmazott rendőrfelügyelők nem szoktak gardedámul szegődni utazni vágyó fiatalemberek mellé. Még egyszer kérdezem: mit adott elő önnek a fiam, amivel rávette, hogy elhagyja Franciaországot, és átkeljen vele az óceánon?
Bizonyára nem véletlenül használ ilyen lekezelő hangnemet. Mi sem nyilvánvalóbb, mint hogy így akarja kibillenteni őt az egyensúlyából!
Csakhogy furcsa dolog történt. Minél többet beszélt a másik, Maigret annál nyugodtabb és magabiztosabb lett. Még az agya is jobban fogott.
Ez az éberség alighanem a tekintetében is megjelent, mert a papírvágó kést tartó kéz egyszerre csak szaggatottan kezdett mozogni. MacGill, aki időközben a főfelügyelő felé fordult, a cigarettáról is megfeledkezve várta, mi történik.
– Ha megengedi, kérdésére kérdéssel válaszolok. Tudja, hol tartózkodik a fia?
– Fogalmam sincs, de ez most nem is érdekes. A fiamnak szabadságában áll, hogy azt tegye, amihez kedve van. Világos?
– Vagyis tudja, hol van.
MacGill összerezzent, és szúrós pillantást vetett a főnökére.
– Megismétlem, hogy sejtelmem sincs róla, magának pedig semmi köze ehhez.
– Ez esetben nincs mit mondanunk egymásnak.
– Egy pillanat…
Az alacsony kis ember, továbbra is a papírvágó kést markolva, felugrott, és az ajtó elé vetette magát.
– Úgy látom, főfelügyelő úr, megfeledkezik róla, hogy lényegében az én pénzemen tartózkodik itt. A fiam ugyanis egyrészt kiskorú; másrészt viszont nem hiszem, hogy ne állta volna az utazás költségeit, ha egyszer az ő kívánságára indultak el Amerikába.
Úgy látszott, MacGill dühös a főnökére. Nyilvánvaló volt, hogy a beszélgetés alakulása kellemetlenül érinti. Egyébként nem is tartózkodott a közbelépéstől.
– Azt hiszem, nem ez a lényeg, és ön fölöslegesen sértegeti a főfelügyelő urat.
A két férfi szeme összevillant. Maigret emlékezetébe véste a tekintetüket. Nem volt módja rá, hogy elemezze, de megfogadta, hogy később visszatér rá.
Immár MacGill is felállt a helyéről, bár nyugodtabban járkált fel s alá, mint Little John.
– Napnál világosabb – jelentette ki –, hogy az ön fia, előttünk ismeretlen, de önnek talán annál ismerősebb okból…
Nicsak, nicsak! Valóban a főnökéhez intézi ezeket a súlyosan többértelmű szavakat?
– …jónak látta, hogy egy bűnügyekben köztudottan járatos személyhez forduljon…
Maigret ülve maradt. Furcsa látvány volt ez a két, egymástól olyannyira különböző férfi. Időnként már-már úgy látszott, nem Maigret áll szemben velük, hanem ők ketten vívnak meg egymással.
Little John, aki kezdetben oly fensőbbséges volt, most átengedte a szót harminc évvel fiatalabb titkárának. Persze látszott: nem jó szívvel teszi. Akarata ellenére engedte át a kezdeményezést, és tisztában volt vele, hogy megaláztatás érte.
– Mivel az ön fiának ezen a világon csak egyetlen ember fontos: az édesapja, és mivel egykettőre New Yorkban termett, anélkül, hogy önt értesítette volna – ha valóban nem értesítette…
Újabb mérgezett szúrás!
– …joggal feltételezhetjük, hogy nyugtalanító híreket kapott önről. Persze jó volna tudni, ki ültette a fülébe a bogarat. Nem gondolja, főfelügyelő úr, hogy ez a legfőbb kérdés? Foglaljuk csak össze az ügyet a lehető legegyszerűbben. Önt megdöbbentette, hogy a fiatalember, alighogy megérkezett New Yorkba, tisztázatlan körülmények közt eltűnt. Nos, én anélkül, hogy rendőri dolgokban járatos volnék, pusztán a józan eszemre hagyatkozva azt mondom: Ha majd megtudjuk, ki csalta Jean Maurát New Yorkba, más szóval ki beszélte tele a fejét az apját fenyegető veszélyekkel – mert máskülönben miért hozott volna magával, már megbocsásson a szóért, egy kopót –, tehát ha erre fény derül, akkor nem lesz nehéz megállapítani, hogy ki tüntette el.
E tiráda közben Little John az ablakhoz lépett, és a függönyt fél kézzel elhúzva kibámult az utcára. Alakjának körvonalai éppoly ridegek voltak, mint az arca, és Maigret rajtakapta magát, hogy azon töpreng: klarinétos vagy hegedűs? A két J. közül melyik volt ez az ember abban a valamikori burleszkszámban?
– Értsem úgy, főfelügyelő úr, hogy megtagadja a választ?
Mire Maigret, csak úgy, bele a vakvilágba:
– Szeretnék négyszemközt beszélni Monsieur Maurával.
A nevezett összerezzent, és heves mozdulattal fordult ismét a szoba felé. Először a titkárát mérte végig, aki hűvös közönnyel nézett vissza rá.
– Azt hiszem, említettem már, hogy MacGill előtt nyugodtan beszélhet.
– Ez esetben, már megbocsásson, nincs mit mondanom önnek.
MacGill egy szóval sem ajánlotta fel, hogy távozik. Magabiztosan feszített, mint aki tudja, hogy itt a helye.
Vajon a kis ember jön ki majd a sodrából? Hideg szemében felködlött valami kétségbeesésféle, de ez a tekintet mást is kifejezhetett.
– Figyeljen rám, Maigret. Ideje, hogy lezárjuk a jelen beszélgetést, de ezt néhány szóval is megoldhatjuk. Beszél vagy nem beszél, nekem édes mindegy, mert amit mondhatna, engem csak igen mérsékelten érdekel. Önt tehát felkereste egy fiatal gyerek, aki általam nem ismert okokból nyugtalannak mutatkozott, ön pedig hanyatt-homlok beleugrott egy kalandba, amelyhez nem volt semmi köze. Ez a gyerek történetesen a fiam. A kiskorú fiam. Ha eltűnt, az egyedül énrám tartozik, és ha meg akarom kerestetni, akkor majd az amerikai rendőrséghez fordulok. Azt hiszem, elég világosan fejeztem ki magam. Nem vagyunk Franciaországban, és hogy mit teszek és mit nem, ahhoz újabb rendelkezésig senkinek semmi köze. Ennélfogva megtiltom, hogy bárki is az ügyeimbe avatkozzék, és ha kell, megteszem a szükséges lépéseket, hogy személyes szabadságomat teljes mértékben megvédjem. Nem tudom, adott-e önnek előleget a fiam. Amennyiben erről megfeledkezett volna, szíveskedjék ezt közölni velem, és a titkárom majd átad önnek egy csekket, amely Franciaországba való visszatéréséig fedezi a költségeit.
Vajon miért vetett egy oldalpillantást MacGill-re, mintha tudni szeretné, helyesli-e eljárását a titkár?
– Várom a válaszát.
– Mely ügyben?
– A csekk ügyében.
– Köszönöm, nem tartok rá igényt.
– Még egy szóra, ha megengedi. Önnek jogában áll, hogy ebben a szállodában, ahol én is csak olyan vendég vagyok, mint a többi, addig időzzön, amíg kedve tartja. Legyen elég azonban, hogy megjegyzem, számomra rendkívül kellemetlen lenne, ha a hallban, a folyosókon, a liftben vagy bárhol másutt unos-untalan önbe ütköznék. Volt szerencsém, főfelügyelő úr.
Maigret ülve maradt, ráérősen kiürítette pipáját a keze ügyében lévő asztalkán talált hamutartóba, majd a zsebéből elővett új pipát is komótosan megtömte, és rágyújtott. Közben felváltva nézett hol Little Johnra, hol a titkárra. Nagy sokára felállt, és kinyújtózott. Most valahogy magasabbnak, tekintélyesebbnek látszott, mint általában.
– Részemről a szerencse – közölte olyan váratlanul, hogy Little John kezében kettétört a papírvágó kés.
Úgy látta, MacGill mondana még valamit, hogy visszatartsa, ő azonban hátat fordított vendéglátóinak, higgadtan elhagyta a lakosztályt, és eltűnt a folyosón.
Fejfájása csak a liftben újult ki. Az előző esti whisky hányinger formájában adott hírt magáról.

– Halló… O’Brien kapitány?… Itt Maigret.
Rövideket szippantott a pipából, mosolygott, és közben elnézte a szoba falait borító, kissé megfakult virágos tapétát.
– Tessék?… Nem, már nem vagyok a Saint-Régis-ben… Hogy miért?… Nos, annak több oka is van, elsősorban az, hogy nem éreztem ott jól magam. Megérti? Nagyszerű. Hát persze, találtam másik szállodát. Berwick a neve… Nem ismeri? Már nem tudom, hányadik utca. Sosem volt jó a számmemóriám, és maguk igazán bosszantóak ezekkel a sorszámozott utcáikkal. Mintha képtelenek volnának megbirkózni a Victor Hugo, a Pigalle vagy a Lafayette utcával… Halló! Képzelje maga elé a Broadwayt!… Nem, azt nem tudom, hogy melyik kereszteződés, de van ott egy mozi, Capitolnak hívják. Balra az első vagy a második keresztutca. Egy szerény kis szálló, nem valami mutatós, és az az érzésem, hogy nem csak éjszakára adnak ki szobát… Mit mond? Hogy ez New Yorkban szigorúan tilos? Annyi baj legyen!
Jókedvű volt, sőt csapongóan vidám, amire nem volt semmi különösebb oka. Talán pusztán csak annak örült, hogy végre ismerős környezetben lehet.
Először is tetszett neki a Broadwaynek ez a lármás és kissé közönséges szakasza; egyszerre emlékeztette a Montmartre-ra és a párizsi bulvárokra. A szálló irodája elég lepusztultnak látszott, liftből csak egy volt, a csomagját pedig egy sánta kis ürge cipelte a szobájába.
Az ablakból a hol kigyulladó, hol kihunyó fényreklámokra nyílt kilátás.
– Halló!… O’Brien?… Képzelje csak, már megint szükségem van magára… Ne ijedjen meg, szigorúan tiszteletben tartom a szabad Amerika valamennyi szabadságjogát… Tessék?… Hová gondol… Higgye el, csipetnyi irónia sem szorult belém… Akár hiszi, akár nem, én is egy magándetektív szolgálatait szeretném igénybe venni…
A vonal túlsó végén a kapitány nem tudta eldönteni, tréfál-e a francia kolléga vagy sem, és némi dünnyögés után jobbnak látta, ha harsány nevetésre fakad.
– Ne nevessen, mert nagyon is komolyan beszélek… Máris a rendelkezésemre áll egy detektív… Akarom mondani, déli tizenkettő óta a nyomomba szegődött… Ugyan, kedves barátom, dehogy vádolom én a rendőrséget… Mi baja ma, hogy ilyen mimózalelkű?… A Bill nevű személyről beszélek… Pontosan. Arról a hasított állú amatőr bokszolóról, aki tegnap MacGill-lel és velem barangolta be a várost… Nos, ma újra felbukkant, azzal a különbséggel, hogy tíz méterrel a hátam mögött üget, mint egykor az inasok… Ha kihajolnék az ablakon, biztosan meglátnám a szálloda előtt… Nem, eszében sincs rejtőzködni… Csak követ mindenhová, ennyi az egész. Sőt, néha az a gyanúm, hogy kicsit kényelmetlenül érzi magát, és szívesen köszönne… Hogyan?… Hogy miért kellene nekem egy detektív?… Nevessen csak, ha jólesik. Elismerem, hogy van a dologban valami humoros… De tudja, itt vagyok ebben a maguk ördöngös országában, ahol az emberek, hiába szólok hozzájuk angolul, csak akkor értenek meg, ha négyszer vagy ötször elismétlem a mondókámat, és még gesztusokkal is aláfestem. Egy szó, mint száz: jól jönne nekem valaki, aki segítségemre lenne, ha itt-ott vizsgálódni kezdek… De könyörgök, a fő, hogy az embere beszéljen franciául! Van ilyen kéznél?… Hogy majd felhív?… Hát persze, akár már ma estétől… Remek formában vagyok, a maga töméntelen whiskyje ellenére… Igaz, hogy az új szobámat két óra sziesztával szenteltem fel… Hogy hol szeretnék kutakodni?… Azt hittem, ezt már kitalálta… Pontosan. Ráhibázott… Hát akkor a viszonthallásra… Várom a telefonját.
Kitárta az ablakot, és ahogy sejtette, máris megpillantotta a Bill nevű illetőt, aki a szállodától úgy húsz méterre rágcsálta a gumit, és elég kedveszegettnek tűnt.
A szobájánál átlagosabbat nem is kívánhatott volna. Megvoltak benne az ócska tárgyak és kopott szőnyegek, amelyek – a világ bármely városában legyenek is – a bútorozott szobák velejárói.
Tíz perc sem telt el, máris szólt a telefon. O’Brien közölte Maigret-vel, hogy talált számára megfelelő detektívet, bizonyos Ronald Dexter személyében. Mindenesetre azt javasolta: ne hagyja, hogy az illető túl sokat igyon.
– Rosszul tűri a whiskyt? – érdeklődött a főfelügyelő.
– Nagyon hamar elsírja magát.
A birkafejű vörös ember ezúttal nem ugratta. Dexteren még józan állapotában is látszott, hogy mérhetetlen bánat terhe alatt rója az élet rögös útjait.
Este hétkor jelent meg a szállodában. Maigret a hallban érte, éppen akkor, amikor a detektív felőle érdeklődött a portán.
– Ronald Dexter?
– Én vagyok az.
De mintha hozzátette volna: sajnos.
– O’Brien barátom tájékoztatta magát?
– Pszt!
– Hogyan?
– Csak neveket ne, ha kérhetem. Állok rendelkezésére. Hová menjünk?
– Először is hagyjuk el a szállodát. Ismeri ezt az urat, aki rágógumit majszol, és oly élénk érdeklődéssel tanulmányozza a járókelőket? Ő Bill. Hogy milyen Bill, fogalmam sincs. Csak a keresztnevét ismerem, de annyit tudok, hogy a maga kollégája, és azzal bízták meg, hogy kövessen. Ezt csak azért mondom, nehogy izgassa magát miatta. A dolognak semmi jelentősége, világos? Ha jólesik neki, csak kövessen minket.
Hogy Dexter felfogta-e vagy sem a hallottakat, titok maradt. Olyan arcot vágott, mint akinek minden mindegy. Én már akármit elviselek, mondta ez az arc.
Ötven körül járhatott. Jellegtelen öltözéke, sokat megért ballonkabátja nem arra vallott, hogy felvetné a pénz.
A két férfi elindult a mindössze száz méterre lévő Broadway felé. Bill rendíthetetlenül caplatott a nyomukban.
– Ismerős színházi berkekben?
– Valamennyire.
– Hogy pontosabb legyek: engem a varieték és a zenés kávéházak világa érdekel.
Maigret ekkor győződhetett meg végképp O’Brien humorérzékéről és gyakorlatiasságáról. Társa ugyanis így válaszolt:
– Húsz évig voltam bohóc.
– Bizonyára a szomorú bohóc szerepkörében, nem igaz? Ha van kedve, beugrunk egy bárba, és megiszunk valamit.
– Örömmel. Nem figyelmeztették?
– Ugyan mire?
– Hogy rosszul bírom az italt. Eh, egy pohárka ugye nem fog megártani?
Leültek egy sarokban. Bill utánuk nyomult, és odaállt a pulthoz.
– Ha Párizsban volnánk – magyarázta Maigret –, rögtön hozzájutnék a szükséges felvilágosításokhoz. A Porte Saint-Martin környékén tudniillik jó néhány régi üzlet maradt fenn. Van, ahol népszerű énekszámok kottáit árulják, és az ember ma is megkaphatja azokat, amelyeket 1900-ban vagy 1910-ben dúdoltak az utcákon. Egy másikban, amelyet ugyancsak jól ismerek, parókakészítő működik; nála olyan álszakállakat, bajuszokat, parókákat vehet, amelyeket a legtávolabbi múltban viseltek a színészek. És néhány lerobbant irodában fantasztikus megjelenésű impresszáriók szerveznek turnékat vidéki kisvárosokba.
Mialatt beszélt, Ronald Dexter mélabúsan meredt poharára.
– Érti, amit mondok?
– Értem, uram.
– Akkor jó. Szóval az ilyen irodák falán az ember könnyen rátalálna a harminc-negyven évvel ezelőtt divatos varietészámok plakátjaira. És a várók padjain tucatnyi vén ripacs vagy leszerepelt primadonna.
Hirtelen elhallgatott.
– Elnézést – mondta.
– Nincs miért.
– Csak arra utaltam, hogy a hajdani színészek, énekesek, énekesnők közül sokan még hetvenéves, sőt annál idősebb fejjel is szerződés után ácsingóznak, és az ilyeneknek elképesztő memóriájuk van; nos, Mr. Dexter…
– Engem mindenki Ronaldnak szólít.
– Egyszóval arra volnék kíváncsi, hogy léteznek-e efféle helyek New Yorkban is.
Az egykori bohóc egy darabig gondolkozott, szemét továbbra is még érintetlen poharára szögezve. Végül halálosan komoly arccal megkérdezte:
– Muszáj, hogy nagyon öregek legyenek?
– Ezt hogy érti?
– Hát hogy tényleg elaggott komédiásokra van-e szüksége? Az imént hetven éven felüliekről beszélt. Itteni viszonylatban ez nagyon sok. Tudja, errefelé gyorsabban halnak az emberek.
A pohárért nyúlt, majd visszarántotta a kezét, aztán újra odakapott, és egyetlen hajtásra ledöntötte a maga éltető alkoholadagját.
– Vannak bizonyos helyek… Majd megmutatom őket…
– Mindössze harminc évre kellene csak visszamennünk. Abban az időben volt két francia, aki J. és J. művésznéven zenés számot mutatott be a műsoros kávéházakban.
– Azt mondja, harminc év? Szerintem ez megoldható. És mit szeretne tudni?
– Mindent, amit csak összeszedhet róluk. Szeretnék egy fényképet is róluk. A művészekről sok fénykép készül. Megjelennek a plakátokon, a műsorfüzetekben…
– És maga is velem jönne?
– Nem most mindjárt. Ma este még semmiképpen.
– Jobb is lesz. Mert ugye megeshet, hogy csak elvadítaná az embereket. Nem is hiszi, milyen érzékenyek. Ha tetszik, holnap felhívom a szállodában vagy odamegyek. Nagyon sürgős a dolog? Mert akár ma is nekiláthatok. Csak az kellene…
Habozott, majd halkabban folytatta:
– …az kellene, hogy adjon egy kis pénzt. Meg kellene fordulnom itt-ott, belépti díjat kellene fizetnem…
Maigret elővette zsebéből a pénztárcáját.
– Ó, nem, tíz dollár elég lesz. Mert ha többet adna, elkölteném, és mire végére járok a megbízásának, nem maradna semmim. Ma este már nincs szüksége rám?
A főfelügyelő nemet intett. Átvillant a fején, hogy meghívja vacsorára ezt az ő bohócát, de Ronald Dexter társasága gyógyíthatatlanul lehangolónak ígérkezett.
– Nem idegesíti, hogy ez az alak a nyomában van?
– Miért, maga mit csinálna, ha idegesítene?
– Azt hiszem, ha valamivel többet ajánlanánk neki, mint a megbízói…
– Engem nem zavar.
Igazat mondott. Maigret-t tulajdonképpen szórakoztatta, hogy a leharcolt ökölvívó nem tágít mellőle.
Este az egyik ragyogóan kivilágított broadwayi kávéházban vacsorázott, ahol nagyszerű sült kolbászt tettek elé. Csak az bosszantotta, hogy sör helyett Coca-Colával kell beérnie.
Kilenc óra körül leintett egy taxit.
– A Findlay és a 169. utca sarkára.
A sofőr nagyot sóhajtott, és beletörődőn vonta be a szabad jelzést. Maigret csak akkor értette meg viselkedését, amikor a kocsi elhagyta a fényesen kivilágított negyedeket, és egy merőben új világba hatolt.
A végtelenül hosszú, egyenes utcákon már csak színes bőrűek közlekedtek. Harlemben voltak, a sok egyforma ház sötét téglatömbjei között, melyeket még inkább elcsúfítottak a homlokzatokon cikcakkban kanyargó tűzlétrák.
Jóval később átkeltek egy hídon, majd raktárak vagy gyárak között haladtak tovább – a sötétben nem lehetett megkülönböztetni őket –, és már ott voltak Bronxban. Újabb sivár, néptelen utcák, olykor egy-egy kis sarki mozi sárga, piros, lila fényei vagy áruházi kirakatok, melyekben merev pózba fagyott viaszbábuk sorakoztak.
Már több mint fél órája zötyögtek egyre sötétebb, egyre kihaltabb utcákon. Végre-valahára a sofőr leállította a motort, hátrafordult, és megvetőn odalökte:
– Findlay.
Jobbról ott volt a 169. utca is. Sokáig kellett azonban győzködnie a sofőrt, hogy megvárja, amíg végez. A sarkon végképp nem akart maradni a jóember, hanem, amikor Maigret elindult a járdán, a nyomába szegődött, és lassan követte.
Mögöttük pedig szintén lassított ütemben gurult egy második taxi, természetesen Billé, az ökölvívóból lett nyomozóé, aki nem fáradt azzal, hogy kiszálljon a kocsiból.
A végtelen feketeségből néhány gyengén megvilágított kis bolt négyszögei bontakoztak ki; Párizs szegénynegyedeiben éppúgy láthatók ilyenek, mint a világ bármely nagyvárosában.
Mit keresett itt Maigret? Határozott célja nem volt. Azt talán meg tudta volna mondani, hogy mit keres egyáltalán New Yorkban? Ámbár néhány órája, vagyis amióta otthagyta a Saint-Régis-t, már nem érezte magát annyira elveszettnek. A Berwick egész Amerikával kibékítette, talán mert olyan emberi szaga volt, és most már el tudta képzelni, miféle sorsok húzódnak meg e téglakockák lépsejtjeiben, miféle jelenetek játszódnak le a redőnyök mögött.
Little John nem nyűgözte le, legalábbis nem ez volt a helyes kifejezés, de az biztos, hogy szerfölött sajátos jelenség: valami művi, mesterségesen előállított lény.
Ugyanez érvényes MacGillre; őrá talán még inkább.
Sőt még a fiatal Jean Maurára is, beleértve a félelmeit és az öreg Monsieur d’Hoquélus jóváhagyását.
No meg az eltűnését – éppen akkor, amikor a hajó végre kikötött New Yorkban.
Egyszóval, ennek az egésznek semmi jelentősége. Ezt a kifejezést használta volna Maigret, ha ott van O’Brien is, és himlőhelyekkel pöttyözött arcán szétterül az a rejtélyes mosoly.
Mialatt zsebre tett kézzel, pipáját foga közé szorítva ballagott az utcán, átfutott a fején egy gondolat. Miért van az, hogy többnyire a vörös hajúak arcán virítanak himlőhelyek, és mi az oka, hogy ezek a fickók általában rokonszenvesek?
Beleszimatolt a levegőbe, amelynek pakuraszagába belejátszott a sivár köznapiság meghatározhatatlan atmoszférája. Vajon élnek-e ezekben a lépsejtekben újabb J. és J.-k? Miért is ne? Ma is vannak fiatalok, akik néhány hete szálltak partra, és összeszorított foggal várják, hogy üssön nekik a Saint-Régis dicső órája.
A szabóságot kereste, miközben két taxi követte szinte ünnepélyes menetben. Maigret nagyon is fogékony volt a helyzet humorára.
Valamikor ebben az utcában, egy szabóműhellyel szemben, két fiatalember lakott. Akkoriban még cserélhető keménygallért és hengerformájú kézelőt viseltek a férfiak. Valaha – még emlékezett rá – neki is volt ilyen, lemosható kaucsukból vagy kaucsukkal bevont vászonból.
Néhány nappal ezelőtt egy másik fiatalember az apja életéért reszketett.
És ez a fiatalember, akivel Maigret percekkel korábban még a hajóhídon beszélgetett, hirtelen eltűnt.
A főfelügyelő tovább kereste a szabóságot. Nézte a házak ablakait, amelyeket többnyire elfedtek a földszintig érő, visszataszító vaslétrák.
Egy klarinét meg egy hegedű.
Miért is tapasztotta az orrát, akárcsak kiskölyökkorában, az egyik vegyesbolt kirakatához, ahol zöldségtől cukorkáig mindent árultak? És éppen emellett a bolt mellett volt egy másik, egy kivilágítatlan, ahol nem volt lehúzva a redőny. Egy közeli utcai lámpa jóvoltából a kirakat üvegén át jól látszottak a fogasokra akasztott öltönyök meg a vasalóállvány.
Arturo Giacomi.
A két taxi, amely nem tágított a háta mögül, most, tőle néhány méterre, leállt, de sem a két sofőr, sem Bill, a bamba kolosszus nem sejthette, hogy az a nehéz felöltőt viselő férfiú a fogai közé ékelt pipájával azért fordul a szemközti ház felé, mert most teremt kapcsolatot két húszéves francia sihederrel, akik annak idején klarinétot és hegedűt szorongatva léptek amerikai földre.


NEGYEDIK FEJEZET


Aznap délelőtt kevésen múlott egy ember életben maradása, egy ocsmány bűntett végbevitele. Egészen pontosan, Maigret-n múlott.
A főfelügyelő mindebből sajnos mit sem sejtett. Három évtizedet töltött a Bűnügyi Rendőrség állományában, és ezalatt megszokta, hogy ha az éjszakát nem kellett hivatali kötelességeinek szentelnie, akkor reggel hétkor keljen, majd lakóhelyétől, a Richard-Lenoir körúttól gyalog tegye meg a Bűnügyi Rendőrségig vezető, meglehetősen hosszú utat.
Bármilyen elfoglalt volt is, szíve mélyén mindig ráérős sétálgató maradt. Meung-sur-Loire-i nyugdíjasként még korábban kelt, és az égre kúszó nyári nap már a kertjében találta.
A hajón is majdnem mindig ő sétált elsőnek a fedélzeten, miközben a matrózok erős vízsugarakkal mosták le a hajóhidat, és buzgón fényesítették a rézkorlátokat.
Ám első New York-i reggelén, az O’Brien kapitány társaságában elfogyasztott whisky jóvoltából, tizenegykor kelt fel. Másnap, a Berwick-beli szobájában, először korán ébredt, mert így szokta meg, de mivel az idő még fiatal volt, ő pedig gyanította, hogy az utcák ilyenkor néptelenek, s a redőnyök le vannak eresztve, úgy határozott, hogy szunyókál még egy darabig.
Szunyókálás helyett mély álomba zuhant. Amikor a szeme kinyílt, tíz óra elmúlt. Vajon mitől került olyan állapotba, mint azok az emberek, akik átdolgozzák a hetet, és azért örülnek a vasárnapnak, mert egész délelőtt az ágyban lustálkodhatnak?
Maigret továbbra is húzta az időt. A végtelenségig piszmogott a reggelijével, majd háziköntösben az ablakhoz lépett, hogy elfüstölje az első pipát, és csodálkozva állapította meg, hogy Bill nem ácsorog az utcán.
No persze, valamikor az exbokszolónak is aludnia kell. Vajon állít-e ilyenkor helyettest? Lehet, hogy felváltva tartják szemmel őt?
Gondosan borotválkozott, és arra sem sajnálta az időt, hogy a holmiját rendbe rakja.
Nos, egy másik ember élete éppen ezeken a hétköznapi tevékenységekkel elfecsérelt perceken múlt.
Amikor leért az utcára, úgy gondolta, semmi sem sürgeti. Billnek se híre, se hamva nem volt, és a főfelügyelő úgy látta, más sem követi. Egy üres taxi suhant el mellette, és ő gépiesen felemelte a karját, a sofőr azonban nem vette észre. Maigret, ahelyett, hogy másik taxi után nézett volna, elhatározta, hogy sétál egyet.
Így fedezte fel az Ötödik sugárutat és az ottani fényűző üzleteket. Elálldogált a kirakatok előtt, hosszan szemlélte a pipákat, és végül elszánta magát, hogy vesz egyet, habár Madame Maigret-nek általában ez volt a karácsonyi és a születésnapi ajándéka.
Újabb bizarr, nevetséges részlet. A pipa nagyon drága volt. Az üzletből kilépve Maigret-nek eszébe jutott, mennyit fizetett előző este a taxiért, és megfogadta, hogy aznap délelőtt megtakarítja ezt az összeget.
Ezért szállt földalattira, és jó sok időt elvesztegetett, mielőtt a Findlay utca sarkára rátalált volna.
Az ég ridegen, szürkén ragyogott. Fújt a szél, de már nem viharosan. Maigret befordult a 169. utca sarkánál, és azonnal megérezte a katasztrófa szagát.
Tőle vagy kétszáz méterre, egy ház előtt csődület volt, és bár a környéket csak egyszer látta, akkor is éjszaka, sötétben, szinte biztosra vette, hogy az olasz szabó műhelye vonzza a kíváncsiakat.
Az utcában, sőt az egész negyedben egyébként jóformán minden és mindenki olasz volt. A házak küszöbén játszó gyerekek fekete haja, koravén arca, hosszú, bronzbarnára sült lába semmiben sem különbözött a nápolyi vagy firenzei srácokétól.
A legtöbb üzletet olasz nevek fémjelezték, és a kirakatok tele voltak a Földközi-tenger partvidékéről származó mortadellával, pástétomokkal, halkonzervekkel.
Maigret megszaporázta lépteit. Húszan vagy harmincan gyűltek össze a szabóság ajtaja előtt, amelyet rendőr védett a betolakodóktól. A csoport körül szutykos és kevésbé szutykos gyerekek hada nyüzsgött.
A látvány balesetről árulkodott – azokról a csúnya kis tragédiákról, amelyek egyik percről a másikra robbannak ki az utcán, és elváltoztatják a járókelők arcát.
– Mi történt? – kérdezte Maigret egy kövér, keménykalapos férfitól, aki az utolsó sorban állt, és ágaskodva kémlelt befelé.
Bár a főfelügyelő angolul szólalt meg, a férfi beérte vele, hogy kíváncsian végigmérje, majd a vállát megvonva elforduljon.
Mondattöredékek hatoltak el hozzá, hol olaszul, hol angolul.
– …Épp amikor átment az úttesten…
– …Emberemlékezet óta mindennap ugyanabban az időben ment sétálni. Tizenöt éve élek itt, és mindig láttam…
– …Még itt a széke…
A kirakaton át látszott a vasalóállvány, rajta kiterített öltönnyel, az üveghez közelebb pedig alacsony nádfonatú szék állt – az öreg Angelino széke.
Maigret lassan felfogta, mi történt. Türelmesen, a testes emberek nehézkességével apránként a csoportosulás sűrűjébe furakodott, és egymáshoz illesztette az elkapott beszédfoszlányokat.
Angelino Giacomi ötven évvel ezelőtt vagy talán még régebben hajózott át Nápolyból, és akkor rendezkedett be ebben a műhelyben, amikor a gőzvasalót még fel sem találták. A kis műhely jóformán az utca, sőt az egész negyed alapsejtjének számított, és a helyi választások előtt nem volt jelölt, aki fel ne kereste volna.
Újabb időkben már Arturo nevű fia lépett az öreg helyébe, de ez a fiú is már a hatvanhoz közeledett, és maga is hét-nyolc, jórészt már nős vagy férjezett gyermek apja volt.
Telente az öreg Angelino naphosszat ezen a nádfonatú széken üldögélt, mintha hozzátartozna a kirakathoz, és reggeltől estig szívta a maga fekete dohánnyal tömött, otromba olasz szivarjait, melyek kesernyés szagot árasztottak.
Tavasszal aztán, mint ahogy a fecskék évről évre visszatérnek, úgy tette ki, az egész utca szeme láttára, az öreg Angelino is a járdára, az ajtó mellé a székét.
Most pedig – ezzel Maigret még nem volt tisztában – halott vagy a halálán van, ilyen szempontból különféle változatok keringtek körülötte. Hamarosan azonban felbőgött a mentőautók jellegzetes szirénája, és a járdaszegélynél lefékezett egy vöröskeresztes kocsi.
A tömeg mozgolódni kezdett, és utat nyitott a két fehérköpenyesnek, akik néhány másodperccel később már el is hagyták a boltot. Hordágyukon lepedővel letakart, felismerhetetlen test feküdt.
Aztán becsukódott a kocsi hátsó ajtaja, a sofőr mellé pedig felszállt egy keménygallér nélküli férfi, minden bizonnyal az ifjabb Giacomi, aki csak egy kiskabátot húzott munkaruhájára.
– Meghalt? – kérdezték az emberek a továbbra is posztján őrködő rendőrtől, ám az semmit sem tudott, és nem is izgatta az ügy. Az ilyen részletkérdések nem tartoztak a feladatköréhez.
Benn a műhelyben egy asszony zokogott. Kibomlott ősz haja az arcába hullt, és jajongása időnként az utcára is kihallatszott.
Néhány nézelődő továbbment. A háziasszonyok maguk köré gyűjtötték csemetéiket, és folytatták bevásárló körútjukat a környék boltocskáiban.
A csődület apránként feloszlott, de néhány kitartóbb bámészkodó most is eltorlaszolta az ajtót.
Éppen egy borbély szónokolt erős genovai akcentussal; a fésű most is ott volt a füle mögött.
– Én mindent láttam, olyan tisztán, mint most magukat, mert ilyenkor van a holtidő, és ott álltam az üzlet ajtajában.
Néhány házzal messzebbről valóban odalátszott a kék és piros szalagokkal díszített borbélytányér.
– Majd minden reggel megállt előttem kis időre, eldiskurálni. Én igazítottam meg a szakállát, minden szerdán és szombaton, úgy bizony, én magam, és nem a segédem. És mindig olyannak láttam, amilyen még ma reggel is volt, pedig már a nyolcvankettőt taposta. Nem, várjanak csak: a nyolcvanhármat. Emlékszem, ahogy ezelőtt négy évvel, amikor Maria, a legkisebb unokája férjhez ment, azt mondta…
A borbély számolgatásba fogott, hogy megállapítsa, pontosan hány éves is volt az öreg Angelino, akit oly durván szakítottak el attól a helytől, ahol élete java részét leélte.
– Volt valami, amit a világ minden kincséért se ismert volna el: azt, hogy jószerével már semmit sem lát. Továbbra is hordta azt a vastag üvegű, ezüstkeretes pápaszemét, és azzal múlatta az időt, hogy mindegyre egy nagy vörös zsebkendővel törölgette, aztán visszarakta az orrára. De az igazság az, hogy mit használt már neki a pápaszem! Ezért szokott rá, hogy bottal járjon, és nem a lába miatt. Az olyan ép volt, mint húszéves korában.
Minden délelőtt pontban fél tizenegykor…
Maigret-nek, ha nem tesz-vesz fölöslegesen, addigra már a műhelyben kellett volna lennie; előző este így tervezte. Az volt a szándéka, hogy kifaggatja az öreg Angelinót.
Mi történt volna, ha időben érkezik? Ha nem alszik el újra, ha nem álldogál az ablaknál, ha a taxi, amelyet leintett, megállt volna, ha nem lepi meg magát egy pipával az Ötödik sugárúton?
– A nyaka köré csomóztak egy széles, kötött gyapjúsálat, egy olyan pirosat… Épp az imént hozta vissza egy kiskölök, a fűszeresné fia. Felöltőt sosem viselt, még a legvadabb télben sem. Apró, de szabályos lépésekkel járt a falak mentén. Csak én tudtam, hogy a botja főként tájékozódásra való.
A borbélyt már csak öten-hatan vették körül, és mert Maigret arca volt a legkomolyabb, és ő hallgatta az elbeszélést a legelmélyültebben, a borbély végül csak hozzá intézte szavait.
– A legtöbb bolt előtt meglengette köszöntésül a kezét, hiszen mindenkit ismert. A sarokhoz érve egy pillanatra megállt a járdán, mielőtt nekivágott az úttestnek. A napi sétája ugyanis – és ezen sosem változtatott – minden alkalommal három háztömbre terjedt. Ma délelőtt is minden úgy kezdődött, mint máskor. A saját szememmel láttam, igenis láttam, amint elindul az úttesten… Hogy akkor miért fordultam hátra? Fogalmam sincs… Talán a segédem szólt ki a nyitott ajtón… Majd megkérdem tőle, mert piszkálja a csőröm ez a dolog. Tisztán hallottam, ahogy az autó közeledik… Száz méterre sem voltak a szalonomtól… Aztán egy furcsa, tompa zaj… Nehéz leírni, milyen… Szóval olyasmi zaj, amiből az ember rögtön tudja, hogy baleset történt. Visszafordultam, és láttam, amint az autó teljes sebességgel továbbrobog… Éppen előttem haladt el, de én közben is a földön fekvő testet néztem. Ha nem figyelek egyszerre két dologra, jobban szemügyre vettem volna a két férfit, aki elöl ült a kocsiban. Nagy, szürke kocsi volt, mondjuk inkább, sötétszürke. Tulajdonképpen majdnem feketének mondanám, de azt hiszem, mégiscsak szürke volt. Persze az is lehet, hogy csak a por lepte be. Már többen is odarohantak. Én először idejöttem, hogy szóljak Arturónak. Arturo éppen egy nadrágot vasalt. Aztán behozták az öreg Angelinót, a szájából vékony csíkban folyt a vér, a fél karja lógott, és a zakója elszakadt a vállán. Első látásra mást nem lehetett megállapítani, de én rögtön tudtam, hogy meghalt.

O’Brien kapitány irodájában ültek. A kapitány a hosszú lába miatt hátradöntötte székét, aprókat szívott pipájából, amelynek szárával a száját simogatta, és elnehezedő szemhéjjal hallgatta Maigret-t, aki épp most ért a mondókája végére.
– Gondolom – zárta szavait –, most már maga sem hivatkozik arra, hogy az egyéni szabadságjogok miatt nem foglalkozhat ezekkel a gazemberekkel!
Maigret ugyanis, hiába rendőrködött több mint harminc éven át, hiába vonult el szeme előtt az emberi aljasság, kegyetlenség, gyávaság megannyi példája, az efféle tetteken képes volt ugyanúgy felháborodni, mint szolgálata legelső napján.
Hangulatát még komorabbra festette a tudat, hogy ha időben érkezik meg az öreg Giacomihoz, ha nem vásárolja meg azt a pipát, amelyre rágyújtani sem kívánt, alighanem megmentette volna a szerencsétlen szabó életét.
– Sajnos ez az ügy nem a szövetségi rendőrségre, hanem, újabb intézkedésig, a New York-ira tartozik.
– Gyalázatosan, alattomosan végeztek vele – méltatlankodott az exfőfelügyelő, mire O’Brien mélázva dünnyögte:
– Engem nem annyira a gyilkosság módja döbbent meg, inkább az, hogy a saját szempontjukból éppen az utolsó percben léptek közbe.
Ez már Maigret-nek is szöget ütött a fejébe, és arra a megállapításra jutott: nehéz elhinni, hogy az időzítés a véletlen műve volna.
Hosszú évtizedek óta senki sem foglalkozott az öreg Angelinóval. Békésen üldögélhetett napestig a székén a járókelők szeme láttára, és derék, hűséges kutyaként minden délelőtt bejárhatta a maga megszokott kis sétaútját.
Előző éjjel Maigret néhány pillanatra megállt a szabóműhely előtt, és elhatározta: másnap délelőtt, anélkül, hogy erről bárkinek is említést tenne, visszajön, és kikérdezi az öregurat.
Mire azonban odaért, valakik gondoskodtak róla, hogy Angelino Giacomit elhallgattassák.
– Sietniük kellett – dörmögte, és akaratlanul is haragosan nézett O’Brienre.
– Az ilyen balesetek megszervezéséhez nem kell sok idő, különösen ha az értelmi szerzők előre ismerik a lényeges részleteket. És nem járnék messze az igazságtól, ha azt mondanám, hogy vannak cégek, amelyek arra szakosodtak, hogy elvégezzék a piszkos munkát. Az embernek csak tudnia kell, kihez forduljon, hogyan keltsen bizalmat maga iránt, és mennyit ajánljon, világos? Az ilyeneket nevezik bérgyilkosoknak. Csakhogy a bérgyilkosok nem tudhatták, hogy az öreg Angelino minden délelőtt átkel a 169. utcán, mégpedig ugyanabban az időben, ugyanazon a helyen. Valaki felvilágosította őket. Minden bizonnyal maga a megrendelő. És ez a személy régóta ismerte a szükséges adatokat.
Komoran néztek össze, mert mindketten ugyanazt a következtetést vonták le az eseményekből.
Valaki időtlen idők óta tudta, hogy Angelinónak volna mit mondania, és ez a tudat megmérgezte a nyugalmát.
Maigret önkéntelenül maga elé idézte Little John csenevész, de energiától feszülő alakját, hideg világos szemét.
Nem olyan ember-e, aki szemrebbenés nélkül adna két hivatásos bérgyilkosnak a délelőttihez hasonló megbízást?
És Little John valaha a 169. utcában lakott, éppen a szabó házával szemben!
Ráadásul, ha a fiához írott, meghökkentően őszinte hangzású leveleinek hinni lehet, Little John veszélyben érezte magát, féltette az életét!
És az ő fia tűnt el, még mielőtt amerikai földre lépett volna.
– Gyilkolnak – mormolta Maigret hosszú hallgatás után, úgy, mintha gondolatmenete végső summáját fogalmazná meg.
És a lényeg valóban ez volt. Maigret maga elé képzelte Jean Maurát, és most, hogy már tudta, miféle emberekkel van dolga, furdalni kezdte a lelkiismeret.
Nem kellett volna-e jobban vigyáznia arra a fiatalemberre, aki hozzá fordult segítségért? Nem fogott-e mellé, amikor Monsieur d’Hoquélus figyelmeztetése ellenére sem vette igazán komolyan a fiú aggodalmait?
– Egyszóval – vette át a szót a szövetségi rendőrség vörös hajú kapitánya –, olyan emberekkel kerültünk szembe, akik védekezésül azonnal támadnak. Magam sem tudom, kedves Maigret-m, mitévő lehetne. A New York-i rendőrségnek csöppet sem lenne ínyére, hogy maga beleártsa magát a nyomozásukba. Egyáltalán: miféle jogcímen? A bűntettet amerikai területen követték el. Minden bizonnyal amerikaiak a gyilkosok is. Maura rég megkapta az amerikai állampolgárságot; MacGill, ezt megérdeklődtem, New Yorkban született. Mellesleg tapasztalhatja majd, hogy a két utóbbit senki sem hozza összefüggésbe az esettel. Ami pedig az ifjabb Maurát illeti, senki sem tett panaszt, és a jelek szerint az apja sem érez rá indíttatást.
Nagyot sóhajtott, és felállt.
– Hát ennyit mondhatok magának.
– Említettem már, hogy ma reggel a buldogom nem volt az őrhelyén?
A másik mindjárt tudta, hogy Billről van szó.
– Még nem említette, de lefogadtam volna. Elvégre tegnap este és ma reggel között valakit tájékoztatnia kellett a maga bronxi kirándulásáról.
– Hogy ha még egyszer odamennék, senkit se hozhassak kínos helyzetbe.
– Tudja, mit mondok? A maga helyében én alaposan körülnéznék, mielőtt átmegyek az utcán. Sőt, azt a hét meg a nyolcát, kerülném az elhagyott helyeket, főleg estefelé. Nem muszáj ám elgázolni az embereket. Mi sem könnyebb, mint az autóból rájuk zúdítani egy géppisztolysorozatot.
– Azt hittem, hogy gengszterek csak a regényekben és a filmeken léteznek. Nem éppen magától hallottam ezt?
– Nem gengszterekre célzok. Én mindössze egy tanácsot adtam. Igaz is: mit művelt a pityergős bohócommal?
– Munkára fogtam. Azt beszéltük meg, hogy ma napközben felhív, vagy eljön hozzám a Berwickbe.
– Hacsak nem éri őt is baleset.
– Gondolja?
– Mit tudom én? Nincs jogom beavatkozni. Ezt javasolnám magának is, de úgysem volna értelme.
– Hát nem sok.
– Járjon szerencsével. Hívjon fel, ha van valami újság. Meglehet, hogy merő véletlenségből összefutok azzal a kollégával, aki a New York-i rendőrség részéről nyomoz ebben az ügyben. Még nem tudom, kire osztották; de elképzelhető, hogy beszélgetés közben az illető elejt néhány részletet, amely magát is érdekelheti. Nem hívhatom meg ebédre, mert hamarosan a két fölöttesemmel találkozom.
Megbeszélésük alaposan elütött első találkozásuk kedélyes, könnyed humorral átszőtt társalgásától.
Mintha mindkettőjüknek nehéz lett volna a szíve. Ó, az a bronxi utca a kis olasz boltjaival, a gyerekhadával, a maga külvárosi életritmusával, ahol egy aggastyán indult apró léptekkel a maga napi sétájára, és ahol egyszer csak vadul meglódult egy autó…
Maigret kis híján bement egy büfébe, hogy egyen valamit, de aztán eszébe jutott, hogy nincs messze a Saint-Régis szálló: miért ne térne be az ottani bárba? Nem voltak vérmes reményei, legföljebb arra számított, hogy esetleg meglátja MacGillt, aki a jelek szerint ott szokta meginni az aperitifjét.
És a titkár valóban ott is volt, mégpedig egy feltűnően csinos nő társaságában. Ő is észrevette a főfelügyelőt, és félig felemelkedett ülőhelyéről, hogy üdvözölje.
Ezután minden bizonnyal róla beszélt a szemrevaló hölgynek, mert az kíváncsian kezdte méregetni Maigret-t, miközben szívta rúzsos végű cigarettáját.
MacGill tökéletesen fesztelennek látszott: vagy nem tudott semmit, vagy elképesztő hidegvérrel volt megáldva. Amikor megállapította, hogy Maigret továbbra is magányosan szopogatja a koktélját, hirtelen elhatározással felpattant, és elnézést kérve társnőjétől, kinyújtott kézzel közeledett a főfelügyelőhöz.
– Nem. bánom, hogy összetalálkoztunk – kezdte. – A tegnap történtek után mindenképpen beszélni akartam magával.
Maigret úgy tett, mintha nem venné észre a felé nyújtott kezet. MacGill végül zsebre vágta jobbját.
– Little Jolin durván, mi több: rendkívül ügyetlenül viselkedett magával. Éppen ezt szerettem volna megmagyarázni: több benne a sutaság, mint a rosszindulat. Régóta hozzászokott, hogy mindenkinek parancsolhat, és ezért a legkisebb akadály, a legcsekélyebb ellenállás is felingerli. Végül pedig a fiával egészen sajátos kapcsolatban van. Ez életének legtitkosabb szférája, amelyet féltve őriz. Ezért jött indulatba, amikor maga az ő óhaja ellenére foglalkozni kívánt ezzel az üggyel. Bizalmasan megsúghatom, hogy amióta maga megérkezett, eget-földet megmozgat, hogy a fiát megtalálja. És mert megvan hozzá minden eszköze, meg is fogja találni. Franciaországban, ahol magának is megvannak a lehetőségei, minden bizonnyal elfogadná a segítségét – de itt, egy nagyvárosban, ahol még sohasem járt…
Maigret nem mozdult. Olyan érzéketlennek látszott, mint egy kődarab.
– Egyszóval, nagyon kérem…
– Hogy legyek megértő – vetette oda Maigret.
– Irántam is, de elsősorban őiránta.
– Ő bízta meg, hogy elnézést kérjen?
– Hát tulajdonképpen…
– Tulajdonképpen mindkettőjük sürgető óhaja, hogy lelépjek végre a színről. Az indítékaik éppúgy lehetnek azonosak, mint eltérőek.
– Hát, ha így fogja fel!
Maigret mogorván fordult vissza a bárpulthoz a poharáért.
– Úgy fogom fel, ahogy nekem tetszik.
Amikor újra a helyiség felé fordult, MacGill már a szőke amerikai szépség mellett ült. A nő kérdésekkel halmozta el, de a titkárról lerítt, hogy semmi kedve felelni. Rosszkedvűnek látszott, és amikor az exfőfelügyelő kifelé indult, érezte a hátán a másik szorongó és haragos tekintetét.
Annyi baj legyen!

A Berwickben egy sürgöny várta, amelyet a Saint-Régis-ből küldtek utána. Ott volt továbbá Ronald Dexter is, aki türelmesen üldögélt a hall egyik kárpitozott padján.
A sürgöny így hangzott:

Jean Maura sürgönyileg csupa jó hírről értesít stop itthon elmagyarázom helyzetet stop további nyomozás céltalan stop várom visszatértét a következő hajóval. Őszinte üdvözlettel François d’Hoquélus.

Maigret apróra összehajtogatta a sárga papírt, és sóhajtva csúsztatta levéltárcájába, majd a szomorú bohóc felé fordult.
– Evett már? – kérdezte.
– Az az igazság, hogy az imént bekaptam egy hot dogot. De ha ragaszkodik hozzá, hogy magával tartsak…
És ekként a főfelügyelő különös detektívjének egy újabb váratlan tulajdonságával ismerkedett meg. Dextert – noha olyan sovány volt, hogy a legszűkebb ruhadarabok is lötyögtek rajta – határtalan befogadóképességű gyomorral áldotta vagy verte meg a teremtő.
Alighogy leült a kávéházi pulthoz, már úgy csillogott a szeme, mintha napok óta koplalt volna. Aztán rámutatott a sajtos-sonkás szendvicsekre, és suttogva kérdezte:
– Megengedi?
De nem egyetlen szendvics elfogyasztásához kért engedélyt, hanem az egész rakáséhoz, és mialatt tömte magát, újra meg újra aggodalmasan nézett körül, mintha attól félne, hogy valaki elveszi előle a tálat.
Maigret-nek feltűnt, hogy evés közben nem iszik. Hatalmas falatok tűntek el szemlátomást tetszés szerint tágítható szájüregében, de a nyelés nem okozott neki gondot.
– Valamit máris találtam – motyogta teli szájjal.
Szabad kezével turkálni kezdett ballonja zsebében; bizonyára arra is sajnálta az időt, hogy a kabáttól megszabaduljon. Végül egy összehajtogatott papírlapot tett a pultra, s mialatt a főfelügyelő szétnyitotta, azt kérdezte:
– Nem haragszik, ha valami meleget is rendelek? Ne féljen, ez nem drága hely…
A papírlap amolyan reklámprospektus volt, amilyet annak idején a fellépők, ha a számuk véget ért, a nézőtéren árusítottak.

Vegyenek fényképet a művészekről!

És Maigret, aki az idő tájt buzgón látogatta a Porte Saint-Martin melletti Petit Casinót, hallani vélte az örökös refrént:

Nekem tíz centime-omba van!

Nem amolyan postai képeslapot tartott a kezében; ezt a fényűzést csak a sztárok engedhették meg maguknak. A szóban forgó művészeknek csak egyszerű, mára megfakult, sárga papírlapra telt.

J. és J., a híres zenebohócok, akiknek volt szerencséjük valamennyi európai uralkodó, továbbá a perzsa sah előtt fellépni.

– Vigyázzon, kérem, nehogy összepiszkítsa – figyelmeztette Dexter, és falni kezdte a zsírban sült tojáslepényt. – Nem az enyém, csak kölcsönadták.
Mókás volt, hogy valakik kölcsönadjanak egy ilyen cetlit, amelyért az utcán még csak le sem hajolna az ember.
– Egy barátomtól kaptam, vagyis hát valakitől, akit nagyon jól ismertem. Ő volt a cirkuszban a porondmester. Az bizony sokkal nehezebb szerep, mint az emberek hinnék. Negyven évig csinálta, de ma már fel sem kel a karosszékéből; nagyon öreg szegény. Tegnap éjjel elmentem hozzá, mert aludni sem tud már.
Végig tele szájjal beszélt, és közben fél szemmel a kolbászra sandított, melyet az egyik szomszédja rendelt. Csak természetes, hogy ebből is kérni fog, mint ahogy a végén bizonyára magába töm majd egy olyan penészszürke krémmel bevont hatalmas süteményt is, amelynek láttán Maigret-nek felfordult a gyomra.
– A barátom nem ismerte személyesen J. és J.-t; ő csak a cirkusz világában volt bennfentes, hiszen érti. De páratlan plakát- és műsorfüzet-gyűjteménye van, és megszámlálhatatlan újságcikke a cirkuszi és varietébeli dinasztiákról. Azt is fejből felmondja magának, hogy ennek meg ennek a ma harmincéves akrobatának az apja X. Y. trapézművész volt, aki annak az erőművésznek az unokáját vette feleségül, aki 1905-ben a londoni Palládiumban lelte halálát.
Maigret szórakozottan hallgatta az egykori bohócot, és közben a sárga papíron látható fényképet tanulmányozta. Ha ugyan fényképnek lehetett nevezni. Az erősen raszteros autotípia olyan gyatra volt, hogy az arcok szinte felismerhetetlenné torzultak.
Két nyurga fiatalember. Az egyiknek nagyon hosszú a haja; leginkább még erről lehet őket megkülönböztetni. A hosszú hajú volt a hegedűs, és Maigret biztosra vette, hogy ő a későbbi Little John.
A másik, a ritkásabb hajú – már ilyen fiatalon kopaszodott! – szemüveget viselt, és bandzsítva fújta klarinétját.
– Hát persze, nyugodtan, rendelje csak meg azt a kolbászt – mondta Maigret, anélkül, hogy Ronald Dexternek szólnia kellett volna.
– Bizonyára azt hiszi, hogy egész életemben éheztem.
– Miből gondolja?
– Mert ez az igazság. Örökösen éhes voltam. Még akkor is, amikor pénzt kerestem, mert soha nem volt annyim, hogy jóllakhassak. Szóval vissza kell adnia ezt a papírt, mert megígértem neki, hogy visszaviszem.
– Mindjárt lemásoltatom.
– Lesznek ám egyéb híreim is, csak nem ilyen hamar. Már ezért a prospektusért is nyaggatnom kellett a barátomat, hogy máris kerítse elő. A kerekes székében él, és egyedül közlekedik abban a papírokkal telezsúfolt lakásban. Azt állította, vannak ismerősei, akiktől hasznos felvilágosításokat kaphatnánk, de nem volt hajlandó megnevezni őket. Szerintem elfelejtette a nevüket, és kotorásznia kell a limlomjában. Telefonja sincs, a lakást pedig ugye nem tudja elhagyni. Hát így nem könnyű. „Ne féljen – hajtogatta. – Van nekem látogatóm éppen elég. Sok artista emlékszik még az öreg Germainre, és szívesen eldiskurálnak ezen a nyomortanyán. Van például egy öreg barátnőm, először kötéltáncos volt, aztán látnok egy varázsrevüben, és a végén tenyérből jósolt az utcán. Ő minden szerdán eljön. Nézzen el hozzám időnként. Ha megtudtam valamit, majd elmondom. De el kell, hogy árulja az igazat: ugye arról van szó, hogy valaki könyvet ír a zenés kávéházakról? A cirkuszosokról már írtak. Hozzám is eljöttek, kipréseltek belőlem mindent, elvitték a dokumentumaimat, és amikor aztán a könyv megjelent, még a nevem sem szerepelt benne.”
Maigret látta már, miféle emberről van szó, és tudta, hogy nem lenne értelme sürgetni.
– Azért csak menjen el hozzá mindennap.
– Vannak ám más címeim is! Meglátja, összeszedek én minden információt, amire szüksége van. Csakhogy ismét kérnem kell egy kis előleget. Tegnap tíz dollárt adott, és nyugtát is írtam róla. Tessék! De igen, igen… Azt szeretném, ha látná…
Piszkos noteszt mutatott fel, amelynek egyik lapjára ceruzával felírta:

A J. és J.-nyomozásra előlegként felvettem: 10, azaz tíz dollárt.

– Ma már csak öt dollárt kérek, mert csak elkölteném, és idő előtt végére járnék az egésznek. Akkor aztán több pénzt már nem is mernék kérni, pénz nélkül pedig hogyan legyek a segítségére? Túl sok az öt dollár? Adjon négyet. Úgy megfelel?
Maigret öt dollárt nyomott a markába, és közben, minden különösebb ok nélkül, hosszan elnézte a bohócot.
Így, jóllakottan, a ballonkabátos ember, aki nyakkendő helyett méregzöld madzagot hordott, vidámabbnak nem látszott ugyan, de a tekintetéből végtelen hála és alázat sütött, amelyben némi reszkető szorongás is bujkált. Olyan volt, mint a kutya, amelyik végre jó gazdira talált, és most rimánkodik, hogy a gazdi is adja valamelyes jelét elégedettségének.
Maigret-nek pedig ekkor jutott eszébe O’Brien kapitány figyelmeztetése, és felrémlett előtte az öreg Angelino is, aki szokásos délelőtti sétájára indult, de séta közben hitvány gyilkosság áldozata lett.
És azon töprengett: van-e joga ahhoz, amit tesz?
Röpke pillanat volt; épp csak átfutott rajta a megrendülés. Elvégre a terep, ahová a kiszolgált bohócot küldte, békés és biztonságos.
Mégis feltolult benne a gondolat: csak meg ne öljék nekem.
És lelki szemei előtt megjelent a Saint-Régis-beli iroda, a papírvágó kés, amint Little John ideges ujjai között kettétörik. Aztán MacGillt látta maga előtt, miközben róla magyaráz valamit a szőke nőismerősének.
Soha nem kezdett még nyomozásba ilyen bizonytalan, ilyen fonák körülmények között. El kellett ismernie: senkitől semmilyen megbízást nem kapott. Még az öreg Monsieur d’Hoquélus is, aki a meung-sur-loire-i házban oly nyomatékosan győzködte, most udvariasan arra kéri: fáradjon vissza Franciaországba.
– Holnap ugyanebben az időben benézek magához – mondta Ronald Dexter, és a kalapjáért nyúlt. – De el ne felejtse, hogy vissza kell vinnem a prospektust.
J. és J.

Maigret egyedül találta magát egy számára ismeretlen utcában, és jó ideig ődöngött zsebre vágott kézzel, pipával a szájában, mígnem egyszer csak meglátta egy broadwayi mozi ismerős fényeit. Ez a látvány igazította útba.
Hirtelen, csak úgy, minden ok nélkül, elfogta a vágy, hogy írjon Madame Maigret-nek, és hazament a szállodájába.


ÖTÖDIK FEJEZET


Maigret-nek a második és a harmadik emelet között jutott eszébe, hogy nem szeretné, ha például O’Brien kapitány rajtakapná, mivel is tölti a mai délelőttöt. Nagy jelentőséget azonban nem tulajdonított a gondolatnak.
Ha ilyen állapotba került, még azok a munkatársai sem igazodtak el rajta, akik, mint például Lucas felügyelő, hosszú-hosszú évekig dolgoztak vele.
És ő maga tudja-e egyáltalán, mit keres? Amikor, példának okáért, megállt két emelet közt egy lépcsőfokon, és nagy, kerek szemével kifejezéstelenül meredt maga elé, az arra járók bizonyára azt hitték, a szívbaja miatt kell megpihennie, és csak azért igyekszik ilyen közömbös képet vágni, mert nem szereti, ha szánakoznak rajta.
A lépcsőházban, a pihenőkön, a konyhákban és a szobákban annyi hét éven aluli gyereket látott, hogy el tudta képzelni: ha nincs tanítás, ebben a házban úgy nyüzsöghetnek a gyerekek, mint hangyák a bolyban. A sarkokban játékok hevertek, törött rollerek, ócska szappanosládák, amelyekre jól-rosszul kerekeket szereltek, különféle, egymáshoz illesztett vagy ragasztott tárgyak, amelyek a felnőttek számára mit sem jelentenek, de tulajdonosaik drága kincsként becsülik őket.
A francia házakkal ellentétben itt nem volt házmester, és ez alaposan megnehezítette a főfelügyelő dolgát. A látogatót legfeljebb a földszinti folyosón sorakozó, számozott barna levélszekrények igazíthatták útba. Néhányukra megsárgult névjegyet ragasztottak, másokon keskeny fémlapok hirdették otromba betűkkel a tulajdonos nevét.
Délelőtt tíz óra volt; látszott, hogy a bérkaszárnya sajátos élete ilyenkor pezseg a legélénkebben. Minden második vagy harmadik ajtó tárva-nyitva volt, az asszonyok még kócosan sürgölődtek, kivakarták a piszokból az apróságokat, silány szőnyegeket ráztak ki az ablakon.
– Elnézést, asszonyom…
Bizalmatlanul mérték végig. Vajon kinek nézhették ezt a vastag kabátot viselő szálas férfit, aki, bármilyen rendű-rangú nővel beszélt, mindig levette a kalapját? Alighanem azt hiszik, biztosítást árul, vagy a legújabb porszívómodellt ajánlaná figyelmükbe.
Ráadásul idegenszerű akcentussal beszélt, habár itt ez nem keltett feltűnést. A házban nemcsak frissen érkezett olaszok laktak, hanem – Maigret-nek legalábbis úgy tetszett – lengyelek és csehek is.
– Nem tudja véletlenül, vannak-e a házban olyan lakók, akik már harminc évvel ezelőtt is itt éltek?
A megkérdezettek összevonták a szemöldöküket: erre a kérdésre végképp nem számítottak. Párizsban, mondjuk, a Montmartre-on, vagy akár a saját környékén, a République és a Bastille között, talán nem is akadna olyan nagyobbacska ház, ahol ne bukkant volna azon nyomban valamilyen harminc-negyven éve ott lakó öregemberre, öregasszonyra, idős házaspárra.
Itt azonban a válasz így hangzott:
– Mi csak fél éve érkeztünk.
Vagy egy, esetleg két éve. Négy évnél régebben senki sem élt itt.
Ösztönösen, szinte öntudatlanul elidőzött egy darabig a nyitott ajtók előtt, elnézte a szegényes konyhákat, ahová némelykor még egy ágyat is bezsúfoltak, vagy a szobákat, ahol négyen-öten is laktak.
Kevés olyan emberrel találkozott, aki a többi emeletről is ismert volna valakit. Három gyerkőc szegődött a nyomába – a legidősebbnek, egy nyolc év körüli fiúnak bekötött fejéről ítélve középfülgyulladása lehetett. Ez a fiúcska egy-kettőre felbátorodott, és Maigret elé vágott.
– A bácsi arra kíváncsi, itt laktak-e már ezelőtt harminc évvel!
Akadt néhány öreg is, aki karosszékben ült az ablaknál, nemegyszer a kalitkájában csipogó kanári mellett; ezt a nemzedéket a fiatalabbak hozatták át Európából, mihelyt jobot találtak, és voltak köztük, akik egy árva szót sem tudtak angolul.
– Azt szeretném tudni…
A széles lépcsőházi pihenők afféle semleges területként működtek: a lakók ide hordták össze mindazt, amire a háztartásban már nem volt szükség. A második emeleti pihenőn egy sovány, sárga hajú asszony ruhát mosott.
Ide, az egyik lépsejtbe kvártélyozta be magát J. és J., miután megérkeztek New Yorkba. Itt töltött hosszú hónapokat, sőt talán éveket az a Little John, aki most luxuslakosztályt bérel a Saint-Régis-ben.
Nehéz lett volna ilyen szűk helyre több emberi életet összezsúfolni, de az atmoszférából mégis hiányzott minden melegség, sőt talán sehol sem érződött ilyen töményen az egymástól való teljes elszigeteltség.
Ezt bizonyították a tejesüvegek is. A harmadik emeleten Maigret megállt egy ajtó előtt – talán azért, mert a lábtörlőn nyolc üveg tej sorakozott érintetlenül.
Érdeklődésével már fordult volna a gyerekhez, aki ingyenes kalauzául szegődött, de a szomszéd egyszobás lakásból ekkor lépett ki egy ötven év körüli férfi.
– Tudja, ki lakik itt?
A férfi némán rántott egyet a vállán, mintegy jelezve, hogy neki ehhez semmi köze.
– Nem tudja, van-e otthon valaki?
– Honnan tudjam?
– Férfi vagy nő lakik itt?
– Azt hiszem, egy férfi.
– Öreg?
– Attól függ, mit nevez öregnek. Úgy velem egykorú lehet, de ez sem biztos. Alig egy hónapja költözött a házba.
Hogy melyik nemzet fia, honnan jött, senkit sem érdekelt. A szomszéd pedig, a tejesüvegekre rá sem hederítve, elindult a lépcsőn; útközben azonban egyszer még visszanézett a különös lálogatóra, aki olyan hóbortos kérdéseket tesz fel. Aztán ment a dolgára.
Lehet, hogy a szoba lakója elutazott, és elfelejtett szólni a tejesembernek? Elképzelhető. Ám az ilyen bérkaszárnyákban szegény emberek élnek, akiknek minden garas számít. Talán mégis ott bujkál az ajtó mögött? Akár él, akár meghalt, akár beteg és a halálán van, sokáig ott maradhat; senkit sem fog aggasztani a sorsa.
Még ha kiabálna is, ha segítséget hívna – lenne-e valaki, aki odafigyelne?
Valahol a házban egy kisgyermek a hegedűjén gyakorolt. Fülsértő volt folyamatosan hallgatni ugyanazt az ügyetlen zenei frázist, kínos volt elképzelni a kezet, amely ilyen siralmas hangokat présel ki a hangszerből.
A legfelső emelet…
– Elnézést, asszonyom, de nem ismer a házban valakit, aki…
Valaki említett egy öregasszonyt, akit senki sem ismert; ő állítólag régóta lakott itt. Két hónappal ezelőtt azonban ő is meghalt: tele szatyorral kapaszkodott fel a lépcsőn, akkor esett össze. Persze hogy harminc évet töltött volna a házban, az egyáltalán nem biztos.
Maigret egyre kényelmetlenebbül érezte magát. Zavarta az előtte nyargaló, csupa jó szándék kisfiú, aki úgy meresztette rá kíváncsi szemét, mintha ki akarná fürkészni a maga kis világába ily váratlanul pottyant idegen titkát.
Végre! Most már elindulhat visszafelé. Megállt, hogy meggyújtsa a kialudt pipát, és újra beleélte magát a ház hangulatába. Maga elé képzelte a szőke, vékonypénzű fiatalembert, amint hegedűtokkal a hóna alatt lépdel felfelé ugyanezen a lépcsőn, s látni vélte a másikat, a kopaszodót is, amint az ablaknál állva fújja klarinétját, és közben kinéz az utcára.
– Helló!
Maigret elkomorodott. Fancsali arckifejezése úgy meglephette a lépcsőn felé közeledő férfit, aki nem volt más, mint O’Brien kapitány, hogy az jellegzetes, szelíd és többértelmű mosolya helyett harsány nevetésre fakadt.
Maigret kínos zavara bizonyára szemérmes természetében gyökerezett.
– Azt hittem, nem foglalkozik ezzel az üggyel – hebegte gyámoltalanul.
– És miből gondolja, hogy foglalkozom vele?
– Úgy értsem, hogy rokonlátogatásra jött?
– Primo: még ez is előfordulhatna. Nálunk az embereknek igen kiterjedt rokonságuk van.
A kapitány jókedvűnek látszott. Vajon tudja-e, mit keres Maigret ebben a házban? Annyit mindenesetre megértett, hogy francia kollégájában ezen a délelőttön heves érzelmek dúlnak, és ez megindította. Tekintete jóval barátságosabb volt a szokottnál.
– Ne versenyezzünk, hogy melyikünk a ravaszabb. Valóban magát kerestem. Ha nincs ellenére, menjünk innen.
Maigret már egy emelettel lejjebb járt, amikor észbe kapott. Visszament néhány lépcsőfokkal, és egy ezüstpénzt nyomott a fiúcska markába. A gyerek nem köszönte meg, csak bámulta a pénzdarabot.
– Nos, kezdi már érteni New Yorkot? Fogadjunk, hogy ma délelőtt többet tudott meg róla, mintha egy hónapig élne a Saint-Régis-ben vagy a Waldorfban.
Gépiesen megálltak a küszöbön, és a szemközti boltot nézték. A szabó, az öreg Angelino fia szorgosan vasalt. A szegények nem engedhetik meg maguknak, hogy sokáig gyászoljanak.
Tőlük néhány méterre rendőrautó parkolt.
– Jártam a szállodájában. Amikor közölték, hogy már nagyon korán elment, rögtön sejtettem, hogy itt találom. Csak arra nem számítottam, hogy a negyedik emeletre kell felmásznom maga után.
Hangjában épp csak csipetnyi irónia bujkált. Finoman, szinte észrevétlenül utalt arra az érzékenységre, amelyet csak most fedezett fel a testes francia kollégában.
– Ha ismernék maguknál a házmester fogalmát, nem kellett volna ilyen magasra felkapaszkodnom.
– Szerintem akkor is felment volna.
Beszálltak a kocsiba. A kormánynál sofőr ült.
– Hová megyünk?
– Ahová tetszik. Most már semmi jelentősége. Éppen csak leteszem valamilyen központibb fekvésű helyen, amely nem hat magára ilyen nyomasztón.
Pipára gyújtott.
– Kedves főfelügyelőm, rossz hírem van a maga számára.
Ha ez igaz, miért ilyen békés és elégedett a hangja?
– Jean Maurát megtalálták.
Maigret összevont szemöldökkel meredt kollégájára.
– Csak nem úgy érti, hogy a maguk emberei…
– Ugyan, barátom, ne legyen féltékeny!
– Nem a féltékenység beszél belőlem, hanem…
– Hanem micsoda?
Maigret hangja úgy lehalkult, mintha magában beszélne.
– Ez a fejlemény nem vágna egybe az előzményekkel… Nem bizony. Itt valami sántít.
– Nicsak, nicsak!
– Most min csodálkozik?
– Nem érdekes. Halljuk, mit feltételez?
– Ez több mint feltételezés. Ha Jean Maura előkerült, ha életben van…
O’Brien bólintott: ez az igazság.
– …akkor bármibe lefogadnám, hogy nem maguk találták meg. Egyszerűen csak rájöttek, hogy ő is ott lakik a Saint-Régis-ben, a papájával és MacGill-lel együtt.
– Bravó, Maigret! Pontosan ez történt. Akármennyit szónokoltam az egyéni szabadságjogokról – csöppecskét talán túlzottan is, hogy ugrassam magát –, azért megvannak a magunk kis nyomozati módszerei, kivált egy Saint-Régis-színvonalú szálloda esetében. Nos hát, Little John lakosztályából ma egy harmadik reggelit is rendeltek. Igen, ott lakik Jean Maura is, a nagy hálószobában, amelyből az apja irodája nyílik.
– Kihallgatták?
– Elfelejti, hogy ehhez nincs jogunk. Semmilyen szövetségi vagy másmilyen törvény nem írja elő, hogy az amerikai földre lépő utasok azonmód apjuk ölelő karjába vessék magukat; az apa pedig a maga részéről nem emelt panaszt, és fia eltűnését sem jelentette be a rendőrségen.
– Van egy kérdésem.
– Csak diszkrét legyen.
– Ez a Little John fényűző, négy- vagy ötszobás lakosztályt bérel a Saint-Régis-ben. Miért lakik akkor ő maga egy olyan szobában, amely a mi cselédszobáinkra hasonlít? Miért dolgozik festetlen faasztalon, amikor a titkára egy pazar mahagóni íróasztal mögött trónol?
– Ezen komolyan csodálkozik?
– Egy kicsit.
– Mert tudja, mifelénk az ilyesmi senkit sem lep meg. Közismert például, hogy az egyik milliárdosunk fia nem hajlandó elköltözni Bronxból, ahonnan most jövünk, és reggelenként földalattin jár az irodájába, holott annyi luxusautó között válogathatna, amennyihez csak kedve van. Közismert az az apróság is, amit Little John kapcsán említ. Ez éppenséggel hozzátartozik a legendájához. A beérkezett embereknek megvan a legendájuk, és az övé különösen kelendő. A bulvárlapok előszeretettel terjesztik. Íme a férfiú, aki hatalmas vagyonra és befolyásra tett szert, de a Saint-Régis-ben berendezte a maga szerény ifjúkori szobáját, és ott él a legegyszerűbb körülmények között, anélkül, hogy a többi helyiség fényűzésére igényt tartana! Hogy Little John gesztusa őszinte-e vagy csak reklámcélokat szolgál, az már más lapra tartozik.
Maigret maga is csodálkozott, amikor habozás nélkül rávágta:
– Egész biztosan őszinte!
– Ne mondja!
Egy ideig mindketten hallgattak.
– Látom, hogy nem rajong MacGillért, de nem kíváncsi a pedigréjére? Én is csak hallomásból ismerem, tehát el ne felejtse: kósza mendemondákról van szó és nem rendőri értesülésekről.
Bármily tréfásan hangzott is a figyelmeztetés, Maigret-t ingerelte ez az állandó kétértelműség.
– Hallgatom.
– New Yorkban jött a világra, ezelőtt huszonnyolc évvel, valószínűleg Bronxban; szülei ismeretlenek. Néhány hónapig – hogy pontosan meddig, nem tudom – New York egyik külvárosában, egy jótékonysági gyermekotthonban élt. Onnan egy úr hozta ki, aki vállalta, hogy felneveli, és az ilyenkor megkívánt erkölcsi és anyagi biztosítékokkal is szolgált.
– Little John…
– Akit akkor még nem hívtak Little Johnnak, és aki éppen ebben az időben nyitott egy szerény üzletet, ahol zenegépeket árusított alkalmi áron. A fiúcskát egy MacGill nevű, skót származású asszonyra, egy temetkezési alkalmazott özvegyére bízta. A hölgy később a gyermekkel együtt Kanadába költözött, és Saint-Jérome-ban telepedett le. A fiatal MacGill ennek megfelelően Montrealban végezte tanulmányait; ezért beszél franciául ugyanolyan tökéletesen, mint angolul. Aztán, úgy húszéves korában, eltűnt szem elől, hogy aztán fél évvel ezelőtt Little John magántitkáraként bukkanjon fel. Ennyit tudok, de még ennek a hitelességéért sem állok jót. No, és ezek után mi a szándéka?
Mosolya most volt a legidegesítőbben semmitmondó, birkaképére most ült ki a legsemlegesebb kifejezés.
– Talán fölkeresi a megbízóját? Elvégre az ifjú Maura fordult magához, és ő…
– Fogalmam sincs.
Maigret-ben forrt az indulat. Hiszen őt igazából már korántsem Jean Maura meg a szorongásai érdekelték, hanem sok minden más: Little John, az apja, a 169. utcán lévő ház, egy bizonyos varietéműsor, no meg egy Angelino Giacomi nevű öreg olasz, akit úgy ütöttek el az úttesten, mint egy kutyát.
A Saint-Régis-be természetesen elmegy; mi mást tehetne? Ott aztán majd újra értésére adják, hogy őrá semmi szükség, utána pedig felajánlanak neki egy csekket meg egy Franciaországba szóló hajójegyet.
És a legokosabb valóban az lenne, ha szépen hazautazna, és hátralévő életében őrizkedne a föld minden gazdag fiatalemberétől meg közjegyzőjétől.
– Ott tegyem le?
– Hol?
– Hát a Saint-Régis-nél.
– Ahogy tetszik.
– Este találkozunk? Vacsorára szabad leszek. Ha maga is ráér, hívjon fel, elmegyek magáért. Ma szerencsés nap van, mert engem illet az egyik hivatali kocsi. Mit szólna hozzá, ha koccintanánk az elutazására?
De a szemén látszott: ebben maga sem hisz. Milyen jól ismeri már Maigret-t! O’Brien számára azonban létszükséglet volt, hogy minden érzelem ellen tréfával védekezzék.
– Sok sikert!
Most vártak rá a legkínosabb percek; ez már nem munka volt, hanem gyötrelmes robot. Szinte szóról szóra megjósolhatta volna, mi fog történni. Új fejleményre nem számíthatott; érdektelen volt immár az egész ügy, mégis úgy érezte, nincs joga kitérni előle.
A recepcióshoz fordult, éppúgy, mint megérkezésekor.
– Volna szíves bejelenteni Mr. Jean Maurának?
A recepciós már fel volt készülve, mert természetes mozdulattal nyúlt a telefonkagylóért.
– Mr. MacGill? Egy úr Mr. Jean Maurával szeretne beszélni. Azt hiszem, igen. De azért várjon, megkérdezem. Kit jelenthetek be?
Maigret megmondta a nevét.
– Ő az. Értem. Akkor fölengedem.
MacGill tehát rögtön kitalálta, hogy ő van odalenn.
Most is egy boy kísérte el útján. Felismerte az emeletet, a folyosót, a lakosztályt.
– Szabad!
A fiatalember mosolygósan, minden neheztelés nélkül sietett elé, mint aki nagy tehertől szabadult meg, és úgy nyújtotta a kezét, mintha már rég elfelejtette volna, hogy Maigret az előző napon nem volt hajlandó lekezelni vele. Majd amikor a főfelügyelő ezúttal sem állt kötélnek, minden sértődöttség nélkül felkiáltott:
– Tehát még mindig duzzog, kedves főfelügyelőm?
Nocsak! Eddig mindig „főfelügyelő úrnak” címezte. Vajon jelent-e valamit ez a bizalmaskodó hang?
– Na látja, hogy a főnöknek meg nekem volt igazunk, és maga értette félre a helyzetet! De igaz is, először hadd gratuláljak a jólértesültségéhez! Igazán gyorsan szerzett tudomást a tékozló fiú hazatértéről!
Kinyitotta a szomszéd helyiségbe vezető ajtót. Jean Maura valóban ott ült, az apjával együtt. Elsőnek ő vette észre a főfelügyelőt, és elvörösödött.
– Maigret barátja szeretne beszélni magával – jelentette a titkár. – Megengedi, főnök?
Little John is átjött az irodába, de csak kurtán biccentett a főfelügyelőnek. Jean Maura zavartan, kényszeredetten szorított kezet Maigret-vel, és fejét elfordítva dadogta:
– Bocsánatot kérek.
MacGill továbbra is vidor volt és fesztelen, Little John azonban gondterheltnek és fáradtnak látszott, mint aki szemhunyásnyit sem aludt az éjjel. Tekintete – először, amióta Maigret ismerte – bizonytalanul csapongott ide-oda. Hogy fegyelmezze magát, rá kellett gyújtania a külön neki gyártott, monogramos szivarok egyikére, de a gyufa remegett a kezében. Úgy tűnt: ő is mielőbb véget szeretne vetni ennek a kényszerű komédiának.
– Miért kér bocsánatot? – tudakolta Maigret, mert úgy érezte, elvárják tőle ezt a kérdést.
– Amiért olyan rútul faképnél hagytam. Az történt, hogy a hajóra tóduló újságírók között megláttam egy fiatalembert, akivel tavaly összebarátkoztam. Egy kis üveg whisky volt a zsebében, és mindenáron meg akarta ünnepelni a megérkezésemet.
Maigret nem kérdezte meg, a hajó mely pontján zajlott le ez a jelenet; tudta, hogy kitalált históriáról van szó, amelyet vagy Little John, vagy MacGill sugallt a fiúnak. Inkább talán MacGill, aki Jean Maura elbeszélése alatt olyan megjátszottan közömbös képet vágott, mint a tanár, aki nem akar súgni kedvenc tanítványának.
– A taxiban, amellyel jött, lányok is voltak…
Ó, milyen hiteles volt ez az újságíró, aki munkavégzés közben, délelőtt tízkor, nőket szállít a kocsijában! Little Johnék szemlátomást nem fárasztották magukat azzal, hogy meséjüket legalább hihetővé tegyék. Koncul odadobtak neki egy henyén kiötlött históriát – bánták is ők, elhiszi-e a főfelügyelő vagy sem. Mit számít ez? Maigret-t már úgyis leírták.
Jean Maura furcsamód sokkal frissebbnek látszott, mint az apja. Úgy viselkedett, mint aki a lehető legkellemesebben töltötte az éjszakát, és bár kissé zavarban volt, nyugtalanságnak nem adta jelét.
– Illett volna, hogy szóljak magának. Kerestem is a hídon.
– Nem igaz!
Ugyan miért mondta ezt?
– Beismerem. Nem kerestem magát. A hajón mindvégig túl komolyan kellett viselkednem, inni is csak a búcsúesten mertem. Ugye, emlékszik rá? Még csak elnézést sem kértem.
Little John, akárcsak az előző napon, most is az ablakhoz lépett, s jellegzetes mozdulattal húzta félre a függönyt. MacGill viszont úgy jött-ment, mintha a beszélgetés csak igen mérsékelten érdekelné; még egy fölöslegesnek tűnő telefonhívást is megengedett magának.
– Egy koktélt, főfelügyelő?
– Köszönöm, nem kérek.
– Ahogy tetszik.
Jean Maura be akarta fejezni mondókáját.
– Hogy utána mi történt, nem tudom. Életemben először rúgtam be ennyire. Egy csomó helyet jártunk végig, és olyan emberekkel ittunk, akiket fel sem ismernék.
– A Szamár bárban? – kérdezte Maigret, és gunyoros pillantást vetett MacGillre.
– Fogalmam sincs. Lehetséges. A barátom ismerőseinél éppen buli volt.
– Vidéken?
A fiatalember ezúttal sürgetően nézett apja titkárára, de mivel az háttal állt, kénytelen volt önállóan válaszolni.
– Igen, igen, vidéken. Kocsival mentünk.
– És csak tegnap este ért vissza?
– Úgy van.
– Hazafuvarozták?
– Nem… vagyis igen… Úgy értem, autón hoztak vissza New Yorkba.
– De nem a szállodáig?
Újabb kétségbeesett pillantás MacGill irányába.
– Nem, nem a szállodáig. Én nem akartam, mert szégyelltem magam.
– Gondolom, többé nincs szüksége rám.
Jean Maura ezúttal az apjára nézett mintegy segélykérőn, Little John, ez a csupa energia ember azonban furcsán viselkedett: úgy maradt kívül a beszélgetésen, mintha az egészhez semmi köze nem volna. Holott a fiáról volt szó, akinek olyan gyöngéd leveleket írt, hogy szerelmes levélnek is beillettek volna.
– Sokáig beszélgettem az édesapámmal…
– És Mr. MacGill-lel?
A fiú nem mondott sem igent, sem nemet. Először tagadó választ akart adni, de aztán meggondolta magát, és úgy tett, mintha a kérdést nem is hallotta volna.
– Nagyon szégyellem, hogy a gyerekes félelmeim miatt olyan messziről iderángattam – hadarta. – Tudom, milyen nyugtalan volt miattam. Bizonyára nem is fogja megbocsátani, hogy nem tájékoztattam a hollétemről.
Mialatt beszélt, úgy látszott, őt is meglepi apja viselkedése. Nem értette, miért nem menti ki szorult helyzetéből.
A bonyodalmakon ezúttal is MacGill lett úrrá.
– Nem gondolja, főnök, hogy végre rendeznünk kellene függő ügyeinket a főfelügyelővel?
Little John végre megfordult, kisujjával leverte szivarjáról a hamut, és odalépett a mahagóni íróasztalhoz.
– Azt hiszem, nincs sok rendeznivalónk – jelentette ki. – Bocsássa meg, főfelügyelő úr, ha nem fogadtam illő szívélyességgel, és köszönöm, hogy ennyit törődött a fiammal. Most már csak arra kérem, vegye át a titkáromtól a csekket, mint szerény kárpótlást a sok bosszúságért, melyet fiammal együtt okoztunk önnek.
Néhány pillanatig habozott; feltehetően nem tudta eldönteni, nyújtson-e kezet a főfelügyelőnek. Végül kurtán, barátságtalanul meghajolt egy csöppet, majd elindult a szomszédos helyiség felé, és intett Jeannak, hogy kövesse.
– Viszontlátásra, főfelügyelő úr – mondta a fiatalember, és sietősen megszorította Maigret kezét, majd látszólag a legteljesebb őszinteséggel hozzátette: – Higgye el, már egy csöppet sem félek.
Mosolya még halovány volt, akár a lábadozó betegé. Aztán apja nyomában visszavonult a szomszédos helyiségbe.
Az íróasztalon heverő csekkfüzetben már ki volt töltve a csekk. MacGill, anélkül hogy leült volna, kitépte és átnyújtotta Maigret-nek. Látszott rajta, hogy számít a visszautasításra.
Maigret azonban higgadtan megnézte, milyen összegről szól a csekk. Kétezer dollár. Ezután gondosan összehajtotta, és becsúsztatta levéltárcájába.
– Köszönöm – mondta.
Ennyi volt az egész. Végére járt a kínos feladatnak; távozhatott. MacGill az ajtóig kísérte, ő azonban nem köszönt el tőle. A titkár becsukta utána az ajtót.
Bárhogy irtózott a koktéloktól és a magamutogatón fényűző helyektől, Maigret megállt a bárban, és egymás után lehajtott két manhattant.
Gyalog indult vissza a szállodájába. Menet közben időnként bólintott, s a szája úgy mozgott, mintha önmagával vitatkozna.
A bohóc ugyebár olyasmit ígért, hogy felkeresi a Berwickben, ugyanabban az időben, mint előző nap?
Ott is volt. Gubbasztott a kárpitozott padon, de olyan letörtnek, olyan világfájdalmasnak látszott, hogy Maigret mindjárt kitalálta: felöntött a garatra.
– Most azt fogja mondani, hogy gyáva vagyok – kezdte a nyomozó, és feltápászkodott. – És igaza is van: tényleg az vagyok. Tudtam, hogy ez lesz belőle, mégsem bírtam türtőztetni magam.
– Ebédelt?
– Még nem. De nem is vagyok éhes. Bármily különösen hangozzék: nincs étvágyam, mert annyira szégyellem magam. Jobban tettem volna, ha ilyen állapotban nem mutatkozom maga előtt. Pedig csak két pohárkával ittam, méghozzá gint, mert szeszes italban az a legenyhébb. Igazából scotch-ra vágytam. Nagyon fáradt voltam, és így szóltam magamhoz: Ronald, ha csak egyetlen pohár gint iszol… Csakhogy hármat ittam… Hármat mondtam?… Már nem is tudom. Undorító féreg vagyok. És mindezt a maga zsebére… Okosabb lesz, ha kirúg… Vagy mégse, várjon még vele, mert van valami mondanivalóm… Mindjárt meglesz… Fontos mondanivaló, és rögtön eszembe is fog jutni, micsoda… Jobb lenne kinn a friss levegőn… Hajlandó kijönni velem a levegőre?
Szipogott, és kifújta az orrát.
– Azért mégiscsak ennék egy falatkát. De csak ha már elmondtam. Egy másodperc… Megvan! Tegnap este újra elmentem a barátomhoz, Germainhez. Emlékszik még Germainre? Szegény Germain! Képzeljen el egy embert, aki maga volt a mozgékonyság, aki a világ minden tájára elment a cirkusszal, és most oda van szögezve egy kerekes székhez. Ismerje el, hogy ennél a halál is jobb. Jaj, mit beszélek! Nehogy azt higgye, a halálát kívánom. Úgy értettem, hogy ha ez velem is megesnék, én nem akarnék tovább élni. Nahát, teljes joggal állítottam, hogy Germain mindenre kész lenne értem. Olyan ember az, aki tűzbe menne a barátaiért. Pedig meg se látszik rajta. Csak ül és zsörtölődik. Az ember önző vénségnek gondolná. Közben órákig turkált a dossziéiban, hogy J. és J. nyomára akadjon. Idenézzen! Újabb papiros!
Hol elsápadva, hol elzöldülve, egyre rémültebben kutatta át a zsebeit, és Maigret már várta, mikor sírja el magát.
– Megérdemlem, hogy…
Pedig nem érdemelt semmilyen büntetést, mert végül a zsebkendője alatt megtalálta a keresett dokumentumot.
– Nem valami tiszta. De meg fogja érteni.
Ezúttal egy harminc évvel korábbi országos turné műsorfüzetéről volt szó. Csupa nagybetűvel hirdették a női sztár nevét, és a borítón a fényképe is ott díszelgett. Utána más nevek következtek; volt két egyensúlyozó akrobata, egy Robson nevű komikus, végül Lucile, a jósnő után J. és J., a két zenebohóc zárta a listát.
– Olvassa csak ezeket a neveket. Robson egy vasúti balesetben halt meg, tíz vagy tizenöt éve, nem is tudom, Germain mesélte. Ugye emlékszik még, hogy tegnap elmondtam: van Germainnek egy öreg barátnője, aki minden szerdán meglátogatja? Maga szerint nem megható ez? Közben soha semmi nem volt köztük, nekem elhiheti!
Megint kis híján elpityeredett.
– Én még soha nem láttam. Úgy hírlik, annak idején nagyon sovány és sápadt volt, olyan sovány és sápadt, hogy Az Angyalnak hívták. És képzelje, most meg olyan dagadt, mint… Ugye eszünk valamit? Nem tudom, miért, talán a gin miatt, de úgy görcsöl a gyomrom… Undorító, hogy már megint pénzt tarhálok… Hol is tartottam? Persze, Lucile-nél, Az Angyalnál, Germain öreg barátnőjénél. Ma szerda van. Öt óra tájban biztosan beállít. Hoz egy kis süteményt is, mint minden héten… Esküszöm, ha odamegyünk, hozzá sem nyúlok… Mert ez az öregasszony, akit valaha Az Angyalnak hívtak, és aki minden héten süteményt visz Germainnek…
– Szólt a barátjának, hogy ma felkeressük?
– Azt mondtam, elképzelhető. Fél ötkor magáért jöhetnék. Elég messze van, pláne földalattival, mert közben át is kell szállni.
– Na, jöjjön!
Maigret a maga számára is váratlanul úgy határozott, hogy nem hagyja magára ezt az ő búval bélelt bohócát. Megebédeltette, aztán visszavitte a szállodába, és lefektette a zöld plüsskanapéra.
Ezután pedig, akárcsak az előző napon, fogta magát, és hosszú levelet írt Madame Maigret-nek.


HATODIK FEJEZET


Maigret követte bohócát a recsegő lépcsőkön, és mert Dexter, tudj’ isten miért, úgy tartotta illendőnek, hogy lábujjhegyen lépkedjen, a főfelügyelő azon kapta magát, hogy ő is ezt teszi.
A búsképű lovag szervezete időközben feldolgozta a gint. A szeme még gyűrött volt, a nyelve is kissé nehezen forgott, de legalább nem beszélt már olyan sírós hangon.
Ő adta meg a sofőrnek a Greenwich Village-i címet, és így Maigret New York szívében, a felhőkarcolóktól nem messze, felfedezhette a világvárosba ékelt, vidékies hangulatú kisvárost. A házak nem voltak magasabbak, mint Bordeaux-ban vagy Dijonban, apró boltok követték egymást, a csendes utcák kószálásra csábítottak, és az itt lakók mintha tudomást sem vettek volna a valamennyiüket bekerítő városmonstrumról.
– Itt vagyunk – közölte Dexter.
Maigret valami szorongásfélét érzett a hangjában. Megállt, és szúrósan nézett a színehagyott ballonjában feszengő detektívre.
– Biztos, hogy engem is bejelentett?
– Azt mondtam, lehet, hogy eljön.
– És mit mondott, ki vagyok?
Jószerével már tudta, mit fog hallani. A bohóc egyre zavartabb lett.
– Magamtól is szóltam volna. Nem tudtam, hogy adjam be neki, mert hogy Germain, tudja, eléggé elszokott az idegenektől, és olyan mufurc lett. Ráadásul, amikor először jártam nála, erővel rám tukmált egy-két kupicával. Tulajdonképpen nem is emlékszem már, mit találtam ki: valami olyasmit, hogy maga egy nagyon gazdag ember, aki a soha nem látott fiát keresi. Nem szabad haragudnia; én a legjobbat akartam. Nagyon meg is volt hatva az öreg, és lefogadnám, hogy ezért nézte át ilyen gyorsan az irományait.
Micsoda hülye helyzet! A főfelügyelőnek nem volt szüksége nagy fantáziára, hogy elképzelje, miket hordhatott össze a bohóc néhány kupicával a gyomrában.
Minél közelebb értek az egykori porondmester lakásához, Dexter annál tétovább lett. Nem lehet, hogy az első perctől összevissza hazudozott, még neki, Maigret-nek is? De mégsem – hiszen a fényképet és a műsorfüzetet csak meg kellett szereznie.
Az egyik ajtó alól fény szivárog. Szavak moraja szűrődik ki.
– Csengő, az nincs – hebegi Dexter. – Kopogjon.
Maigret kopogott. Csend lett. Valaki köhécselt. Hallatszott, hogy egy csészét letesznek a csészealjra.
– Szabad!
És az ember, mihelyt átlépett egy lyukas lábtörlőn, máris úgy érezte: végtelen idő- és térbeli utazáson vesz részt. Nem volt már New Yorkban, két lépésre a felhőkarcolóktól, amelyek ebben a kora esti órában miriádnyi fényt lövelltek Manhattan egére. Lehet, hogy az elektromosság korszakát is maga mögött hagyta?
A szoba világítása láttán az ember megesküdött volna, hogy petróleumlámpát használnak. A megtévesztő hatást az állólámpa hatalmas, sűrűn redőzött piros ernyője keltette.
A lámpa csak a helyiség közepére szórt némi fényt, és ebben a fénykörben trónolt kerekes székében egy ember, egy aggastyán, aki valaha nagyon kövér lehetett, mert most is teljes terjedelmében kitöltötte a széket, de mégis olyan lottyadt volt, mintha hirtelen leeresztett volna. Ahogy előrehajolt, hosszú ősz hajszálak libegtek tar koponyája körül: szemüvege fölött jól megnézte magának a behatolókat.
– Elnézést kérek a zavarásért – szólalt meg Maigret.
A bohóc a háta mögött keresett menedéket.
A szobában még egy személy tartózkodott. Ugyanolyan kövér volt, mint Germain, a haja valószínűtlenül szőke, az arca mályvaszínűre festve, apró, mosolygós száját szív alakúra pingálta.
Nem lehet, hogy egy panoptikumba tévedtek? De nem, hiszen a szereplők mozogtak, s egy zsúrasztalkán, a felvágott torta mellett, két csésze tea gőzölgött.
– Ronald Dexter azt mondta, hogy ha ma este eljövök, talán megtudok valamit.
A falak ki sem látszottak a rengeteg plakát és fénykép alól. Kiemelt helyet kapott egy hosszú, díszes lovaglóostor, melynek nyelére színes szalagokat fontak.
– Leültetné az urakat, Lucile?
A hang mintha mit sem változott volna azóta, hogy gazdája a porond bejáratánál mutatta be a bohócokat és dummeraugustokat, és egyáltalán nem illett a szűk és zsúfolt helyiséghez. Szegény Lucile csak üggyel-bajjal szabadíthatta ki a sok lom alól a két, piros bársonnyal kárpitozott fekete széket.
– Ez az ifjú, ki valaha ismert engem… – szólalt meg ismét az öregember.
Nem úgy hangzott ez, mint egy vers első sora? Az öreg cirkuszos szemében Dexter fiatalemberré változott; meg aztán nem azt mondta, hogy „kit valaha ismertem”, hanem azt, hogy „ki valaha ismert engem”.
– …tájékoztatott az ön szomorú helyzetéről. Ha a fia a cirkusz világához tartozott volna, még ha csak néhány hétig is, esküszöm, csak annyit kellett volna mondania: „Ebben és ebben az évben volt, Germain… Ebben és ebben a számban lépett fel… így és így nézett ki…” – és Germainnek nem kellett volna kutakodnia a gyűjteményében.
Rámutatott a mindenütt – padlón, bútorokon – felgyülemlett papírhalmokra. Még az ágyra is jutott belőlük: Lucile rakta oda őket, hogy a két széket szabaddá tegye.
– Germainnek minden idebenn van.
És mutatóujjával a fejére koppintott.
– De ha a zenés kávéházakról van szó, akkor azt mondom magának: forduljon az én öreg Lucile barátnémhoz. Itt van; hallgatja magát. Ne legyen rest hozzá folyamodni.
A pipa kialudt, pedig Maigret-nek nagy szüksége volt rá, hogy vissza tudjon térni a valóságba. A kezében szorongatta, és elég csüggedt képet vághatott, mert a kövér hölgy újra rámosolygott; naiv színekkel kipingált arcán a mosoly egy baba mosolyaként hatott.
– Nyugodtan dohányozhat. Robson is pipázott, sőt a halálát követő években még én magam is. Talán nehéz megérteni, de úgy éreztem, legalább ennyi megmaradt belőle.
– Nagyon érdekes volt a számuk – mormolta udvariasan a főfelügyelő.
– Nem szégyellem kimondani: a maga nemében a legjobb. Akárkit kérdez, ezt mindenki megerősítheti. Robsonnak nem volt párja. Ó, az a méltóság… El sem tudja képzelni, mennyit számít ebben a műfajban a méltóság. Franciás jelmeze volt: rövid, testhez álló nadrág, fekete selyemharisnya. Micsoda pazar vádlija volt. Várjon csak egy percig!
Nem akármilyen kézitáskában: ezüstcsatos selyemretikülben kotorászott, és egy reklámfényképet vett elő, amelyen a férj, az imént leírt öltözékben, arcán fekete bársony fél álarccal, suvickolt bajusszal, lábikráját megfeszítve rázott egy varázspálcát a láthatatlan nézők felé.
– Ez pedig én vagyok, ugyanebben az időben.
Kortalan, vékonyka, már-már satnya, szomorú képű nő, kezét az álla alatt összekulcsolva, a lehető legmesterkéltebb pózban meresztette a semmibe kifejezéstelen szemét.
– Túlzás nélkül mondhatom: az egész világot bejártuk. Voltak országok, ahol Robson piros selyemköpenyt viselt a jelmezén, és amikor jött a bűvös koporsószám, a reflektor vörös fényénél valóban ördögien festett. Remélem, hisz a gondolatátvitelben?
A szobában fullasztó volt a levegő. Jólesett volna egy csöpp szellőztetés, de az ablakokat takaró, kifakult plüssfüggönyök olyan súlyosnak látszottak, akár egy színházi függöny. Ki tudja? Maigret-ben felébredt a gyanú, hogy talán valóban egy régi színpadi függönyből varrták őket.
– Germain elmondta, hogy a fiát keresi. Vagy a fivérét?
– A fivéremet – vágta rá gyorsan Maigret. Hirtelen eszmélt rá, hogy a J. és J. páros egyik tagja sem lehetne a fia; ahhoz nem elég öreg.
– Én is így gondoltam. Úgy látszik, nem jól értettem, és ezért egy idős emberre voltam felkészülve. Melyikük volt a fivére? A hegedűs vagy a klarinétos?
– Nem tudom, asszonyom.
– Hogyhogy nem tudja?
– A fivérem csecsemőkorában tűnt el. Csak nemrégiben akadtunk a nyomára, egész véletlenül.
Nevetséges, sőt utálatos volt az egész – de ennek a művi világban élő két embernek mégsem mondhatta el a prózai igazságot. Úgy érezte, keresztényi könyörületet gyakorol velük szemben. És ami a legvadabb volt: Dexter, ez a tökkelütött, holott pontosan tudta, hogy ügyfele hazudik, mindinkább beleélte magát meséjébe, és máris elérzékenyülten szipogott.
– Húzza a székét a fény felé, hogy lássam a vonásait.
– Nem hiszem, hogy hasonlítanánk egymásra.
– Honnan tudhatná ezt, ha egyszer csecsemőkorában rabolták el a testvérét!
Szóval még el is rabolták! Mindegy: most már végig kell játszani a komédiát.
– Szerintem inkább Joachim volt az. De nem, várjon… A homlokában van valami Josephtől. Bár az is lehet, hogy összetévesztem a neveket. Képzelje csak, mindig összekevertem őket. Egyikük szőke volt, hosszú, lányos hajjal; körülbelül olyan szőke, mint én.
– Azt hiszem, ez volt Joachim – vetette közbe Maigret.
– Hagyja, hadd gondolkodjam… Maga különben sem tudhatja… A másik kicsit zömökebb volt, szemüveges. De furcsa is ez! Majdnem egy éven át voltunk összezárva, és vannak dolgok, amikre egyáltalán nem emlékszem, más részletek meg olyan tisztán állnak előttem, mintha tegnap történtek volna. Aláírtuk a szerződést, hogy a déli államokat járjuk be: Mississippit, Louisianát, Texast. Meg is sínylettük a vállalkozást, mert odalenn akkor még csupa barbár élt. Voltak, akik lóháton jöttek az előadásokra. Egyszer éppen a mi számunk alatt lincseltek meg egy négert, már nem is tudom, miért. Azon töröm a fejem, hogy Jessie melyikükkel élt. Egyáltalán: Jessie-nek hívták vagy Bessie-nek? Talán inkább Bessie-nek. De nem, Jessie volt a neve! Már biztosan tudom, hogy Jessie, mert egyszer megjegyeztem, hogy a két J-ből most három J lett: Joseph, Joachim, Jessie.
Bárcsak feltehetett volna Maigret szép nyugodtan néhány kérdést, hogy egyértelmű válaszokat kapjon! De nem zavarhatta meg Germain öreg barátnőjét, akinek az észjárása fiatalon sem lehetett valami józan és fegyelmezett: hadd bolyongjon szabadon gondolatai bonyolult labirintusában, hadd szője tovább a maga öregasszonyos eszmefuttatását.
– Szegény kis Jessie. Olyan megindító teremtés volt. Védelmembe vettem, mert olyan kényes helyzetbe keveredett.
Miféle helyzetre utalhat? Sebaj, a maga idején ez is kiderül majd.
– Olyan aprócska volt, olyan kis törékeny. Igaz, hogy abban az időben én is aprócska és törékeny voltam, mint egy virág. Tudja, hogy Az Angyalnak neveztek?
– Igen, már hallottam.
– Robson keresztelt el így. Nem azt mondta, hogy „angyalkám”, az szokványos lett volna, hanem hogy „Az Angyal”. Nem tudom, érzékeli-e a különbséget. Bessie, azazhogy Jessie még egész fiatal volt. Lehetséges, hogy még a tizennyolcat sem töltötte be. És érződött, hogy nagyon szerencsétlen élete volt. Sohasem derült ki, hol szedték fel a fiúk. Többes számot mondok, mert már nem emlékszem, melyikük volt, Joseph-e vagy Joachim. Mivel ők hárman sohasem váltak meg egymástól, jogosan merült fel a kérdés.
– Milyen szerepet játszott az ifjú hölgy a turnén?
– Nem játszott ő semmiféle szerepet. Nem volt művész. Lefogadnám, hogy árva volt, mert egyszer sem láttam, hogy levelet írt volna. Alighanem az anyja halálos ágyánál találtak rá.
– És együtt utazott a társulattal?
– Igen, mindenhová velünk jött. Pedig nagyon fárasztó volt. Az az impresszárió – valóságos vadállat! Maga is ismerte, Germain?
– A fivére még itt van New Yorkban. Éppen a múlt héten említette valaki… Műsorfüzetet árul a Madisonban.
– Úgy bánt velünk, mint a kutyákkal. Egyedül Robson mert szembeszállni vele. Azt hiszem, ha rajta múlik, moslékkal etetett volna minket, mint az állatokat, hogy megspórolja az ételt. Poloskás nyomortanyákon laktunk. És a végén, New Orleanstól ötven mérföldre lelépett tőlünk, hóna alatt a kasszával. Akkor is Robson volt az, aki…
Szerencsére hirtelen megkívánt egy szelet tortát. Míg azt majszolta, Maigret is pihenhetett. De aztán az öreg hölgy egy csipkés zsebkendőbe törölte a száját, és újult erővel folytatta:
– J. és J., már nehogy megbántsam, elvégre egyikük – szerintem feltétlenül Joseph – a maga fivére, szóval J. és J. nem voltak művészek, mint mi, akik sztárokként szerepeltünk a plakátokon; az ő nevük a szereplőlista legvégén állt. Nincs ebben semmi sértő; meg ne haragudjon, ha rosszulesik magának…
– Ugyan, dehogy! Eszemben sincs!
– Nagyon keveset kerestek, mondhatni, semmit, de az útiköltségeiket fedezték, meg a kosztjukat is, már amennyire azt kosztnak nevezhettük… Csakhogy ott volt Jessie is. Jessie vasúti jegyeit nekik kellett állniuk, az étkezéseit úgyszintén. Már amikor telt rá… Emlékszem például… De lefogadnám, hogy kapcsolatban vagyok Robsonnal.
Hatalmas keble hevesen emelkedett-süllyedt a blúza alatt, rövidke hurkaujjai vonaglottak.
– Bocsásson meg, uram, de biztosra veszem, hogy maga is hisz a túlvilági életben – különben nem keresné ilyen szenvedélyesen a fivérét, aki talán már nincs is az élők sorában. Érzem, hogy Robson érintkezésbe lépett velem. Ez így van, semmi kétség. Várjon, amíg magamba szállok, ő pedig rajtam keresztül elmond majd mindent, amit tudni szeretne.
A bohóc megrendültségében hangosan felnyögött. Lehetséges persze, hogy a torta látványa hozta izgalomba; őt senki sem kínálta meg vele.
Maigret mereven bámulta a padlót, és tűnődött: vajon meddig állja még ezt a tortúrát?
– Igen, Robson… Hallgatlak… Germain, nem csökkentené a világítást?
Mindketten hozzászokhattak már az ilyen spiritiszta szeánszokhoz, mert Germain, anélkül, hogy kerekes székét elhagyta volna, meghúzott egy láncocskát, és ezzel eloltotta a piros selyem lámpaernyő alatti két izzó egyikét.
– Igen, látom őket… Egy nagy folyó partján… Mindenfelé gyapotültetvények… Még egy kis segítséget, Robson, drágaságom… Segíts, ahogy annak idején… Egy nagy asztal… Ott vagyunk mind, és te ülsz a díszhelyen… J. és J. Várj csak… Jessie ott ül kettőjük között. Egy kövér néger nő szolgál fel…
A bohóc ismét feljajdult, Lucile pedig folytatta, azon a monoton, kántáló hangon, amelyet hajdan jósnőként használhatott.
– Jessie nagyon sápadt… Vonaton zötykölődtünk, soká, nagyon soká… A vonat a nyílt mezőn állt meg… Holtfáradt mindenki… Az impresszárió elment plakátot ragasztani… J. és J., mind a kettő, levág egy darabot a húsadagjából, hogy Jessie-nek is jusson.
Mennyivel egyszerűbb lett volna neki is, ha az eseményeket nem csomagolja be ebbe a félig misztikus, félig színpadias zagyvaságba! Maigret a legszívesebben rászólt volna:
– A tényeket, ha volna szíves. És nem beszélne inkább normális, emberi hangon?
Csakhogy ha Lucile normális, emberi hangon beszélne, Germain pedig szembenézne az emlékeivel – volna-e erejük az élet elviseléséhez?
– És ahol csak megjelennek előttem, ugyanez a nóta. Mindig közrefogják, mindig megosztják vele az ételt. Mert nincs annyi pénzük, hogy külön adagot rendeljenek neki.
– Ugye azt mondta, egy évig tartott a turné?
Lucile úgy tett, mintha összerezzenne, és vonakodva nyitotta ki a szemét.
– Mondtam volna valamit? Ne haragudjon. Robsonnal voltam.
– Azt kérdeztem, mennyi ideig tartott a turné.
– Több mint egy évig. Pedig eredetileg csupán három-négy hónapról volt szó. De ez mindig így van. Útközben annyi a baleset, a váratlan fejlemény. Meg aztán az anyagiak… Sosincs annyi pénzünk, hogy hazautazzunk. Így aztán megyünk tovább, városról városra, még a falvakba is…
– Nem tudja, melyikük volt szerelmes Jessie-be?
– Nem tudom. Talán Joachim? Ugye ő a fivére? Határozottan látom, hogy rá hasonlít. Őt kedveltem jobban. És milyen csodásan hegedült! Nem a számukban, abban csak fantaziált. De amikor úgy alakult, hogy egy-két napig ugyanabban a szállodában laktunk…
Maigret látta őt maga előtt valamelyik texasi vagy louisianai garniszállóban, amint férje fekete selyemharisnyáját mossa… És látni vélte azt a bizonyos Jessie-t is, amint az étkezések alkalmából alázatosan eszegeti a két férfi adományát.
– És nem tudja, később mi lett velük?
– Ahogy már mondtam, a társulat New Orleansban felbomlott, mert az impresszárió cserbenhagyott minket. Robson meg én azonnal kaptunk szerződést, mivel a számunk közismert volt. Hogy a többieknek miből telt vonatjegyre, fogalmam sincs.
– És kegyed mindjárt visszatért New Yorkba?
– Azt hiszem. De pontosan már nem emlékszem. Egyet tudok: egyszer viszontláttam a két J. egyikét, egy broadwayi impresszárió irodájában. Ez nem sokkal New Orleans után lehetett. Azért gondolom, mert egy olyan ruha volt rajtam, amit a turnén is viseltem. Hogy a kettő közül melyik volt? Mindenesetre feltűnt, hogy egyedül van. Addig sosem lehetett őket külön látni.
Maigret minden átmenet nélkül, a többiek számára váratlanul felpattant. Úgy érezte, öt percig sem bírja már ebben a fullasztó környezetben.
– Bocsásson meg, amiért így betörtem magához – fordult az öreg Germain felé.
– Ha nem zenés kávéházról, hanem cirkuszról lett volna szó… – hajtogatta amaz, mint egy régi hanglemez.
– Megadom a címemet – mondta biztatón Lucile. – Még megvan a magánrendelésem. Van egy szűk, de nagyon disztingvált vendégköröm, amely csak bennem bízik. És magának megmondhatom az igazat: továbbra is Robson áll mellettem. Ezt nem mindenkinek vallom be, mert vannak, akik félnek a szellemektől.
Névjegyet nyújtott át Maigret-nek, aki zsebre vágta. A bohóc még egy végső pillantást vetett a tortára, majd a kalapjáért nyúlt.
– Még egyszer nagyon köszönöm.
Brrr! Soha nem szaladt le lépcsőn ilyen gyorsan! Az utcára érve mohón szívta magába a levegőt: úgy érezte, végre ismét megvetheti a lábát az emberek világában. Még az utcai lámpák is régi barátoknak tűntek, akiket hosszú távollét után lát viszont.
Megint itt voltak a kivilágított üzletek, a járókelők, s a járda szélén fél lábon ugrált egy igazi hús-vér kisfiú.
Igaz, hogy még most ott volt neki a másik, a bohóc, aki már meg is szólalt azon a siránkozó hangján:
– Én megtettem, ami csak tőlem telt…
No, persze. Újabb öt dollár.

Édes kettesben vacsoráztak egy francia vendéglőben. Utána a Berwickben Maigret-t telefonüzenet várta: O’Brien kért sürgős visszahívást.
– Amint azt reméltem, szabad az estém – közölte az amerikai. – Ha maga is ráér, együtt vacsorázhatnánk, és közben elbeszélgethetünk.
Már negyed órája ültek szemben egymással, és O’Brien még semmit sem szólt. Megrendelte vacsoráját, és beérte azzal, hogy időnként félig elégedett, félig gunyoros kis mosolyokat villantson Maigret felé.
Amikor fejedelmi marhasültjéből levágta az első falatot, azt dörmögte:
– Nem tűnt fel magának, hogy már megint követik?
A főfelügyelő összevonta szemöldökét; nem mintha a bejelentés közvetlenül aggasztotta volna, inkább az bosszantotta, hogy nem volt résen.
– Mindjárt észrevettem, amikor magáért mentem a Berwickbe. Ezúttal nem Billről van szó, hanem arról az egyénről, aki az öreg Angelinót elgázolta. Bármibe fogadnék, hogy most is kinn áll az ajtó előtt.
– Majd ha elmegyünk, kiderül.
– Nem tudom, hánykor foglalta el a posztját. Járt valahol ma délután?
Maigret felnézett, és arcára ezúttal valóban kiült a szorongás. Kis ideig gondolkodott, aztán öklével az asztalra csapott, és azt kiáltotta: – A francba! – Vörös hajú beszélgetőtársa teli szájjal mosolygott.
– Ennyire kellemetlen, hogy rajtakapták?
– Az emberének barna a bőre, ami nem csoda, ha egyszer szicíliai. És ugye világosszürke kalap van a fején?
– Úgy van.
– Akkor ő állt a szálloda halljában, amikor öt óra felé lejöttem a szobámból a bohócom társaságában. Össze is ütköztünk, mert egyszerre siettünk az ajtó felé.
– Vagyis öt óra óta követi magát.
– És ez esetben…
Vajon most is megismétlődik a szegény Angelino tragédiája?
– Hát maguk, a hivatalos rendőrség, nem képesek megvédeni az embereket? – kérdezte ingerülten.
– Ez attól függ, miféle veszély fenyegeti őket.
– Az öreg szabót megvédték volna?
– Ha tudtuk volna, amit most tudok, akkor feltétlenül.
– Nos hát, most két további személyt kellene megvédeni, és azt hiszem, a marhasült várhat, amíg megteszi a szükséges lépéseket.
Megadta Germain címét, majd elővette zsebéből a mindentudó jósnő névjegyét, és azt is átnyújtotta.
– Biztosan van itt telefon.
– Megengedi?
Ejha! A mindig oly szenvtelen, birkaképű kapitány immár nem élcelődött, és nem hivatkozott azokra a dicső egyéni szabadságjogokra!
O’Brien sokáig elmaradt, Maigret pedig élt az alkalommal, és körülnézett az utcán. A szemközti járdán felismerte a szálloda halljában látott világosszürke kalapot, és amikor visszaült az asztalhoz, egymás után két jókora pohár bort hajtott fel.
Végül megjött O’Brien is, de udvariasságból – vagy talán kajánságból? – nem kérdezett semmit, és nyugodtan vagdosta tovább a marhaszeletjét.
– A lényeg az – dünnyögte Maigret, aki minden étvágy nélkül csipegette az ételt –, hogy ha én nem járok ott, az öreg Angelinónak nem kellett volna meghalnia.
Tiltakozásra számított, vagyis inkább reménykedett benne, de O’Brien csak annyit vetett oda:
– Ez valószínű.
– Ez esetben, ha további balesetekre kerülne sor…
– Azokról is maga tehetne, nem igaz? Ugye erre gondol? És ugyanezt gondolom magam is, már az első nap óta. Emlékezzen csak az első esti vacsoránkra!
– Úgy érti, hogy ezt a népséget békén kell hagyni?
– Most már késő.
– Hogyhogy?
– Késő, mert most már mi is foglalkozunk az üggyel, és mert még ha maga kiszállna is a játékból, és holnap behajózna Le Havre vagy Cherbourg felé, ők továbbra is azt hinnék, hogy hajsza indult ellenük.
– Kicsoda? Little John?
– Azt nem tudom.
– Vagy MacGill?
– Fogalmam sincs. Hozzáteszem, hogy az üggyel nem én foglalkozom. Holnap vagy holnapután, ha itt lesz az ideje, és ha a kollégám jónak látja – mert ebben az ügyben ő nyomoz, nekem nincs közöm hozzá –, majd bemutatom neki. Nagyon rendes fickó.
– Olyan, mint maga?
– Épp az ellentétem. Ezért mondom, hogy nagyon rendes fickó. Most beszéltem vele. Szeretné, ha minél előbb további adatokkal szolgálnék neki a két személyről, akit meg kell védenie.
– Micsoda eszelős história! – morogta Maigret a bajusza alatt.
– Tessék?
– Azt mondom: eszelős história! Mert ha nem is klinikai elmebetegekről, de mindenesetre két szerencsétlen habalygósról van szó, akiket most az a veszély fenyeget, hogy az életükkel fizetnek, amiért az én érdekemben eljárt a szájuk. És ráadásul, szándékom ellenére, amiatt a tökkelütött hüppögő bohóc miatt érzelmes húrokat kellett pengetnem, hogy elbolondítsam őket.
Maigret szaggatottan, szótagolva beszélt, és dühödten rágta az ételét, O’Brien pedig nagy szemeket meresztett: ilyen feldúltnak még nem látta francia kollégáját.
– Most bizonyára azt mondja majd, hogy amit megtudtam, egyenlő a nullával, és az eredmény nem érte meg a befektetést. De azt hiszem, más az elképzelésünk a rendőri vizsgálatokról.
Beszélgetőtársának édeskés mosolya most is felbőszítette.
– Ha nem tévedek, ugyanilyen jót mulatott délelőtti látogatásomon is a 169. utcában. Hát még mekkorát kacagott volna, ha rajtakap, amint egy kisfiú kalauzolásával szaglászom a ház minden zugában, és zörgetek az ajtókon. Én azonban kijelentem: bár csak néhány napja tartózkodom Amerikában, máris többet tudok róla, mint amennyit maga tud Little Johnról meg a másik J.-ről! Ez persze vérmérséklet kérdése. Magának ugye tények kellenek, támadhatatlan tények, míg nekem…
Mivel látta, hogy beszélgetőtársából, akárhogy fegyelmezi magát, mindjárt kipukkad a nevetés, torkán akadt a szó, és inkább ő is elnevette magát.
– Ne haragudjon. Ma délután életem legőrjítőbb pillanatait éltem át. Várjon, elmesélem.
És előadta látogatását az öreg Germainnél, lefestette a transzban avagy műtranszban fetrengő Lucile-t, majd így fejezte be elbeszélését:
– Érti már, miért féltem őket? Angelino tudott valamit, és habozás nélkül eltették láb alól. Többet tudott vajon, mint ezek ketten? Valószínű. De az egykori porondmesternél egy teljes órát töltöttem, és Lucile is végig ott volt.
– Világos. És mégsem hiszem, hogy ugyanolyan veszélyben forognának.
– Talán úgy gondolja, hogy azok a gazemberek a 169. utcában szimatolják az igazi veszélyt? Mert én is ezt gyanítom.
O’Brien egyetértőn bólintott.
– Sürgősen ki kellene deríteni, hogy vajon az a bizonyos Jessie is ott lakott-e a szabósággal szemközti házban. Mit gondol, van-e nyoma a rendőrség irattárában, ha abban a házban harminc évvel ezelőtt valami baleset vagy tragédia történt?
– Nálunk ez bonyolultabb, mint maguknál. Főleg ha a tragédia, hogy úgy mondjam, nem volt hivatalos, és nem követte vizsgálat. Emlékszem, Franciaországban a rendőrségnél számon tartanak minden lakót, és azt is feljegyzik, ha az illető meghalt.
– Szóval maga is azt hiszi, hogy…
– Nem hiszek semmit. Ismétlem: a nyomozást nem én vezetem. Én egy egészen más ügyön dolgozom, amely még hosszú heteket vesz igénybe, ha ugyan nem hónapokat. Ha majd a konyakunkat is megittuk, felhívom a kollégámat. Véletlenül tudom, hogy ma délután a Bevándorlási Hivatalnál járt. Ott legalább naplót vezetnek mindenkiről, aki az Egyesült Államok területére lépett. Várjon csak… Le is írtam egy cetlire…
Megint azok a laza, fesztelen mozdulatok, mintha csökkenteni szeretné tettei jelentőségét. Nem lehet, hogy végső soron nem annyira a hivatali óvatoskodás vezérli, mint inkább valami gátlás, melyet Maigret jelenlétében érez?
– Íme, a Maura belépésével kapcsolatos adatok: Joachim-Jean-Marie Maura, született Bayonne-ban, 22 éves, hegedűművész. A hajó neve: l’Aquitaine. Egyébként már nem létezik. A második J. nem lehet más, mint Joseph-Ernest-Dominique Daumale, 24 éves, született – szintúgy – Bayonne-ban. Ő nem klarinétművésznek, hanem zeneszerzőnek mondta magát. Gondolom, érzékeli a különbséget. Kaptam egy további felvilágosítást is; lehet, hogy nincs jelentősége, de azt hiszem, meg kell osztanom magával. Partraszállása után két és fél évvel Joachim Maura, aki már John Maura néven szerepelt, és New York-i lakcímeként a 169. utcai, maga előtt már ismert házat jelölte meg, Amerikából Európába utazott, ahol nem egészen tíz hónapot töltött. Visszatérésének is van nyoma. Ezúttal angol hajón, a Mooltanen érkezett. A kollégám valószínűleg nem fárasztaná magát azzal, hogy sürgönyözzön Franciaországba. De ahogy magát ismerem…
Maigret-ben már akkor felötlött a gondolat, amikor beszélgetőtársa Bayonne-t említette, és a fejében már meg is fogalmazódott a sürgöny, amelyet majd a helyi rendőrségnek küld:

Kérem sürgősen megküldeni minden adatot Joachim-Jean-Marie Mauráról és Joseph-Emest-Dominique Danmale-ról, akik ekkor és ekkor hagyták el Franciaországot…

Az amerikai ötlete volt, hogy rendeljenek két pohárka armagnacot, és a pipára is ő gyújtott rá elsőnek. Maigret elnehezülten mélázott maga elé, orrához emelve az italt.
– Mire gondol? – kérdezte O’Brien.
– Jessie-re.
Mintha valami különös társasjátékot játszottak volna: egyikük szája körül az örökös mosollyal, hogy megőrizhesse zárkózottságát, a másikuk az arcára erőltetett mogorvasággal.
– Azon tűnődöm, hogy kinek volt a mamája.
A vörös hajú rendőr arcáról lehervadt a mosoly. Ivott egy kortyot, majd megjegyezte:
– Ez majd kiderül a halotti bizonyítványból.
Megértették egymást. Elgondolásai részletesebb kifejtéséhez egyiküknek sem fűlt a foga.
Maigret rosszkedve elszállt, de külső jegyeit azért megőrizte, és nem tudta megállni, hogy fel ne morduljon:
– Ha ugyan előkerül! Maguk azzal az átkozott szabadságmániájukkal még azt sem hajlandók nyilvántartani, hogy ki van életben, és ki költözött a másvilágra!
O’Brien az üres poharakra mutatott.
– Pincér! Még egy pohárral!
És hozzátette:
– Az a szegény szicíliai közben szomjan hal az utcán!


HETEDIK FEJEZET


Késő volt, talán már tíz felé járhatott. Maigret órája megállt, és a Saint-Régis-vel ellentétben a Berwick nem vitte túlzásba a vendégei iránti figyelmességet: itt nem építettek villanyórát a falba. Különben is, miért olyan érdekes a pontos idő? Ezen a délelőttön Maigret-t semmi sem sürgette; mondhatni, semmi dolga sem volt. Amióta New Yorkban tartózkodott, ébredéskor most fogadta először igazi tavaszi napsütés: valamicske még a szobájába és a fürdőszobájába is beszivárgott.
A napocska kedvéért akasztotta tükrét az ablakkilincsre, és ott borotválkozott, akárcsak Párizsban, a Richard-Lenoir körúton, ahol borotválkozáskor mindig táncolt az arcán egy napsugár. Talán nem is igaz, hogy a nagyvárosok annyira különböznek egymástól; s ez még New Yorkra is érvényes, amelyet könyvtárnyi irodalom ábrázol az emberek átgyúrására kitalált félelmetes gépezetnek.
Ő, Maigret most például New Yorkban tartózkodik, és lám: az ablakkilincs éppen elég magasan van ahhoz, hogy megkönnyítse a borotválkozást, az arcára hulló napsugártól hunyorognia kell, és szemközt, valamilyen iroda vagy műterem ablakában két fiatal, fehér blúzos lány nevet rajta.
Ezen a délelőttön háromszor kellett nekilátnia a borotválkozásnak, mert a telefon csengése kétszer is megzavarta. Először távoli hang hallatszott a kagylóból: friss emlékeket ébresztett benne, mégsem ismert rá.
– Halló… Maigret főfelügyelő?
– Igen.
– Valóban Maigret főfelügyelő?
– Mondom, hogy az.
– Maigret főfelügyelő van a telefonnál?
– Én vagyok, az ördögbe is!
Mire a hang, immár tragikus színezetű kétségbeeséssel:
– Itt Ronald Dexter.
– Értem. Na, mi van?
– Sajnálom, hogy zavarnom kell, de muszáj, hogy fogadjon.
– Van valami újság?
– Könyörgök, találkozzunk, de a lehető leghamarabb.
– Messze van innen?
– Nem túlságosan.
– És sürgős az ügy?
– Nagyon sürgős.
– Akkor siessen ide a szállodába, és azonnal jöjjön fel hozzám.
– Ha tudná, milyen hálás vagyok.
Maigret a beszélgetés elején még mosolygott, de aztán gondolkodóba esett: volt a bohóc hangjában valami, ami aggasztónak tűnt.
Alighogy újból beszappanozta az arcát, ismét szólt a telefon. Futtában megtörülközött, és sietett a szobába.
– Halló…
– Maigret főfelügyelő?
Ez a hang határozott, talán túlságosan is kemény volt, s a kiejtés egyértelműen amerikaias.
– Az vagyok.
– Itt Lewis hadnagy.
– Hallgatom.
– O’Brien kollégám azt mondta, hogy a saját érdekemben lépjek önnel mielőbb kapcsolatba. Találkozhatnánk ma délelőtt?
– Elnézést, hadnagy, amiért ilyet kérdezek, de megállt az órám. Mennyi az idő?
– Fél tizenegy.
– Szívesen benéztem volna az irodájába, de legnagyobb sajnálatomra éppen néhány perce rendeltem fel valakit ide a szobámba. Mellesleg lehetséges, sőt valószínű, hogy az ügy, amiről szó lesz, magát is érdekelné. Nem veszi zokon, ha arra kérem, keressen fel maga is a Berwick szállóbeli szobámban?
– Húsz perc múlva ott vagyok.
– Van valami új fejlemény?
Maigret meg volt győződve róla, hogy amikor ezt megkérdezte, a hadnagy még vonalban volt, de mintha semmit sem hallott volna, letette a kagylót.
Ez már kettő! Sürgősen be kell fejeznie a borotválkozást, és aztán magára kapkodnia a ruhát. Épp a room service-nek telefonált, hogy megrendelje a reggelijét, amikor kopogtak.
Dexter jött meg. És bár Maigret lassan kiismerte már magát a Dexter-jelenségen, most mégis elképedt. Ilyet még életében nem látott.
A detektív halálsápadt volt, és úgy festett, mint egy alvajáró, aki fényes nappal bolyong New Yorkban.
Maigret rögtön észrevette, hogy a bohóc nem részeg; különben sem volt olyan sírós a képe, mint elázott pillanataiban. Ellenkezőleg, éppen hogy ura volt magának, mégis roppant különösen festett. Amint ott állt az ajtó kivágásában, leginkább azokhoz a komikus színészekhez hasonlított, akiket a filmeken egy husánggal főbe kólintanak, de mielőtt összeesnének, még néhány pillanatig állva maradnak, és bambán révednek a semmibe.
– Főfelügyelő úr… – kezdte nehezen forgó nyelvvel.
– Jöjjön beljebb, és csukja be az ajtót.
– Főfelügyelő úr…
Maigret ekkor fogta fel, hogy a fickó nem részeg, hanem iszonyú másnaposság gyötri. Kész csoda volt, hogy egyáltalán megállt a lábán. Gépiesen keresett támaszt az asztalban, az arca eltorzult a fájdalomtól. Nyilván a legkisebb mozdulattól is szédül, és szaggatón lüktet a koponyája.
– Leülni!
A bohóc intett: inkább állva marad. Talán attól fél, hogy ha leül, kómás álomba merül?
– Főfelügyelő úr – én egy gazember vagyok.
Beszéd közben remegő kézzel turkált a mellényzsebében, majd összehajtogatott amerikai bankjegyeket dobott az asztalra. A főfelügyelő álmélkodva nézte a pénzt.
– Ötszáz dollár.
– Nem értem.
– Öt darab ropogós százdolláros. Mind vadonatúj. Ne féljen, nem hamisak. Életemben először van egyszerre ötszáz dollárom. Érti már? Egyszerre ötszáz dollár van a zsebemben!
A pincér lépett be egy tálcával. Kávét, szalonnás rántottát, többféle lekvárt hozott, és Dexter, a bulimiás, Dexter, aki úgy kívánta az ételt, mint ahogy arra vágyott, hogy egyszerre ötszáz dollárja legyen – ez a Dexter most elundorodott a szalonnás tojás szagától, az ennivaló látványától, és úgy fordult félre, mint aki hányingerrel küzd.
– Nem inna valamit?
– Csak vizet.
És egymás után lehajtott két, három, sőt négy pohár vizet, anélkül, hogy közben levegőt vett volna.
– Bocsásson meg. Hamarosan lefekszem, de előtte muszáj volt találkoznom magával.
Sápadt homlokán verejték gyöngyözött, és továbbra is görcsösen kapaszkodott az asztalba, de a hosszú, nyurga test még így is önkéntelenül ingott ide-oda.
– Mondja meg O’Brien kapitánynak is, aki mindig tisztességes embernek tartott, és magához is beajánlott… mondja meg neki, hogy Dexter gazember.
Azzal Maigret felé tolta a bankjegyeket.
– Tegye el. Csináljon vele, amit akar. Ez a pénz nem az enyém. Ma éjjel… ma éjjel…
Mintha a legnagyobb akadálynak rugaszkodott volna neki.
– …ma éjjel ötszáz dollárért elárultam magát.
Szól a telefon.
– Halló! Tessék? Odalenn van? Jöjjön csak föl, hadnagy. Nem vagyok egyedül, de ez nem érdekes.
És a bohóc, keserű mosollyal:
– A rendőrség?
– Ne féljen semmitől. Lewis hadnagy O’Brien barátja. Előtte nyugodtan beszélhet.
– Bánjanak csak velem tetszésük szerint. Nekem már mindegy. Csak azt szeretném, ha nem tartana sokáig.
Közben rogyadozott a lába.
– Kerüljön beljebb, hadnagy. Örülök, hogy megismerhetem. Dextert ismeri már? Nem baj, O’Brien jól ismeri. Azt hiszem, nagyon érdekes mondanivalója van számomra. Kérem, foglaljon helyet, hallgassa meg, amit előad, és engedje meg, hogy közben megreggelizzem.
A szobát a rézsútosan betűző napfény szinte vidámmá varázsolta. A sugárban aranyló porszemek hada nyüzsgött.
Maigret nem volt benne biztos: jól tette-e, hogy a hadnagyot bevonta ebbe a jelenetbe. O’Brien aligha füllentett, amikor azt mondta, hogy Lewis meg ő két külön világ.
– Nagyon örülök, főfelügyelő, hogy megismerhettem.
Ám a barátságos szavakat nem kísérte mosoly. Érződött, hogy hivatalos ügyben jár el. Leült, keresztbe vetette a lábát, rágyújtott; Dexter még meg sem szólalt, ő máris jegyzettömböt és ceruzát vett elő zsebéből.
Középtermetű volt, az átlagosnál valamivel soványabb, az arca jellegzetesen értelmiségi, professzoros arc. Hosszú orr, vastag szemüveg.
– Ha szükséges, írásba foglalhatja a vallomásomat – közölte Dexter, mint aki eleve halálos ítélettel számol.
A hadnagynak arcizma sem rezdült. Fagyos tekintettel figyelte a bohócot, ceruzáját készenlétben tartva.
– Éjjel tizenegy óra volt, vagy már nem is tudom: éppúgy éjfél körül is lehetett. A City Hall közelében. De nem voltam részeg, erre szavamat adom.
Mellettem két férfi könyökölt a pultra. Azonnal tudtam, hogy ez nem véletlen. Engem keresnek.
– Felismerné őket? – tudakolta a hadnagy.
Dexter először rá, majd Maigret-re nézett, mintha azt kérdezné: melyikükhöz intézze szavait.
– Az ember megérzi az ilyesmit. Valami azt súgta, hogy a bandához tartoznak.
– Miféle bandához?
– Nagyon fáradt vagyok – motyogta Dexter. – Ha folyton a szavamba vágnak…
Maigret lakmározás közben nem tudta visszafojtani mosolyát.
– Meghívtak egy italra, én pedig tudtam, hogy így akarnak szóra bírni. Látják, hogy nem próbálok hazudni, és mentségeket sem keresek. Azt is tudtam, hogy ha inni kezdek, végem – és mégis elfogadtam tőlük a scotchot. Négyet vagy ötöt, már nem emlékszem pontosan. Ronaldnak szólítottak, pedig be sem mutatkoztam. Elvittek egy másik bárba, aztán egy harmadikba, de oda már kocsin. És ebben a harmadik bárban felmentünk egy biliárdterembe, amely teljesen üres volt. Azon töprengtem, vajon megölnek-e. A kövérebbik kulcsra zárta az ajtót, majd így szólt: „Ülj le, Ronald. Szegény ördög vagy te, nem igaz? Egész életedben szegény ördög voltál. És azért nem vitted semmire, mert sosem volt meg az alaptőkéd.” A főfelügyelő úr tudja, mit művel velem az ital. Magam meséltem el. Nem volna szabad hagyni, hogy leigyam magam. Láttam magam mint gyereket, láttam magam minden életkorban. Az örök éhenkórász, aki csak fut az alamizsna után. Elsírtam magam.
Vajon mit jegyezhetett le mindebből Lewis hadnagy? Időnként ugyanis felírt magának egykét szót, és közben oly komornak látszott, mintha egy különlegesen veszedelmes bűnözőt hallgatna ki.
– És ekkor az a dagadtabbik bankjegyeket vett elő a zsebéből, csupa szépséges, vadonatúj százdollárost. Volt ott egy asztal, rajta whiskysüveg és szóda. Nem tudom, ki tette oda, mert nem emlékszem, hogy pincért láttam volna. „Igyál, te félnótás” – szólt rám. És én ittam. Akkor a szemem előtt megszámlálta a pénzt, összehajtogatta, és a zakóm külső zsebébe dugta. „Látod, milyen jók vagyunk hozzád. Mert megpuhíthattunk volna másképp is, úgy, hogy rád ijesztünk, amilyen beszari alak vagy. De ha ilyen ágrólszakadtakkal van dolgunk, mi inkább megfizetjük őket. Világos? És most térjünk a tárgyra. Szépen elmondasz mindent, amit tudsz. De mindent. Megértetted?”
A bohóc Maigret-re szegezte halovány pillantását.
– És én elmondtam mindent – rebegte.
– Mi az a minden?
– A teljes igazságot.
– Miféle igazságot?
– Hát hogy maga mindent tud.
A főfelügyelő még mindig nem látott tisztán. Szemöldökét ráncolva gyújtotta meg a pipáját, és gondolkodott. Nem tudta, nevessen-e vagy vegye komolyan ezt a szegény bohócot, akit az évszázad legkeservesebb macskajaja gyötört.
– Mármint hogy mit tudok?
– Először is, hogy mi az igazság J. és J. körül.
– De azt a nemjóját – hát mi az igazság?
Szegény fickó döbbenten bámulta a főfelügyelőt. Szemlátomást nem értette, miért komédiázik vele.
– Hát hogy Joseph, a klarinétos, Jessie férje vagy szeretője volt. Hiszen tudja ezt maga nagyon jól.
– Komolyan?
– És hogy gyerekük is született.
– Micsoda?!
– Jos MacGill. Nézze csak meg a keresztnevét! És az időpontok is megfelelnek. Hiszen ott voltam, amikor számolgatott! Maura, azaz Little John is szerette a lányt, és féltékeny volt. Megölte Josephet, és később talán Jessie-t is. Hacsak nem a bánatba halt bele szegény.
Most a főfelügyelőn volt a sor: ő meredt elhűlten a bohócra. A legjobban azon csodálkozott, hogy Lewis hadnagy milyen lázasan körmöl.
– Amikor aztán később Little John meggazdagodott, lelkifurdalása támadt, és gondoskodott a gyermekről, habár soha nem látogatta meg. Ellenkezőleg: Kanadába száműzte, bizonyos Mrs. MacGill társaságában. A gyereknek pedig, aki közben felvette a skót öregasszony nevét, fogalma sem volt, ki fedezi az eltartását.
– Folytasd – sóhajtott megadón Maigret. Ez volt az első alkalom, hogy tegezte Dextert.
– Tudja azt maga jobban, mint én. Elmondtam mindent. Elvégre nyújtanom kellett valamit azért az ötszáz dollárért, hiszen érti. Ennyi becsület azért bennem is maradt. Később Little John is megnősült. Annyi bizonyos, hogy született egy fia, akit Európában neveltetett. Aztán meghalt Mrs. MacGill – vagy Jos szökött meg tőle. Ezt már nem tudom. Maga talán tudja, de nekem nem mondta el. De bevallom: ma éjjel úgy tettem, mintha maga erre is rájött volna. Azok meg tovább töltögették belém a whiskyt. Hiszi vagy sem, ahogy tetszik, annyira szégyelltem magam, hogy azt gondoltam: ha lúd, legyen kövér. Élt a 169. utcában egy olasz szabó, aki mindent tudott; talán szemtanúja is volt a bűntettnek. Jos MacGillnek pedig sikerült találkoznia vele, nem tudom, mi módon, alkalmasint véletlenül. És így megtudta, mi az igazság Little John körül.
Maigret immár kéjes élvezettel szívta a pipáját, mintha egy gyermek érdekfeszítő elbeszélését hallgatná.
– Folytasd.
– MacGill kétes alakokkal szűrte össze a levet; olyanokkal, mint ezek az én éjszakai ismerőseim. És elhatározták, hogy megzsarolják Little Johnt. És Little John megijedt. Amikor megtudták, hogy a fia idelátogat Európából, a hajó megérkezésekor elrabolták Jean Maurát, hogy fokozzák az apjára nehezedő nyomást. Hogy miképpen került vissza Jean Maura a Saint-Régis-be, azt nem tudtam megmondani nekik. Lehet, hogy Little John leperkálta a kért summát? Vagy talán – hiszen őt sem ejtették a fejére – felfedezte a rejtekhelyet, ahol a fiút őrizték? Én mindenesetre azt mondtam nekik, hogy maga mindent tud.
Maigret felállt.
– Azt is elmondtad, hogy őket le fogják csukni? – kérdezte.
– Erre már nem emlékszem. Azt hiszem, el. Meg hogy maga róluk is tudja, mit csináltak.
– Kikről?
– Hát azokról, akiktől az ötszáz dollárt kaptam.
– És mit csináltak volna ezek az urak?
– Ők gázolták halálra az öreg Angelinót. Mivelhogy MacGill megneszelte, hogy maga majd mindent kiderít. Hát ennyi. Most már lecsukhatnak.
Maigret elfordult, hogy leplezze mosolyát. Lewis hadnagy azonban olyan komor maradt, mintha nyársat nyelt volna.
– És mit feleltek?
– Megint beültettek egy autóba. Azt hittem, valamilyen elhagyott környékre visznek, hogy kinyírjanak; akkor az ötszáz dollárt is visszavehették volna. Ezzel szemben csak szépen kitettek a City Hallnál, és azt mondták…
– Na, mit mondtak?
– „Eriggy aludni, marha!” Most mit fog csinálni?
– Ugyanerre szólítlak fel.
– Tessék?
– Menj aludni. Ez minden.
– De vissza ugye már nem jöhetek?
– Ellenkezőleg.
– Hát még szüksége van rám?
– Előfordulhat.
– Mert ez esetben… – Rábandzsított az ötszáz dollárra, és nagyot sóhajtott. – Egy centet sem tartottam meg. Annyim sincs, hogy földalattin menjek haza. De ma nem öt dollárt kérek, mint máskor, hanem csak egyet. Elvégre azóta gazember lett belőlem.

– Nos, hadnagy, mi a véleménye?
Maigret legszívesebben elnevette volna magát, O’Brien kollégája azonban el sem mosolyodott. Borúsan tanulmányozta jegyzeteit, majd így szólt:
– Jean Maurát nem MacGill raboltatta el.
– De nem ám!
– Maga is így gondolja?
– Szent meggyőződésem.
– Mi pedig biztosak vagyunk benne.
És olyan képet vágott, mint aki találatot vitt be ellenfelének, mert hiszen napnál világosabb, hogy mi a különbség az amerikai bizonyosság és holmi gyatra francia meggyőződés között.
– Az a személy, aki a fiatal Maurát eltüntette, előzőleg egy, az apja által írt levelet mutatott fel neki.
– Tudom.
– Mi azonban azt is tudjuk, hová vitte a fiatalembert. Egy connecticuti nyaralóba, amely Maura tulajdona, de már évek óta nem nézett felé.
– Nagyon is hihető.
– Több mint hihető: biztos. A kezünkben vannak a bizonyítékok.
– És az apja hozatta később a Saint-Régis-be?
– Honnan tudja?
– Csak kitaláltam.
– Mi viszont nem találgatunk. Két nappal később ugyanaz a személy ment el Connecticutba a fiatal Mauráért.
Maigret megszívta a pipáját.
– Eszerint – mormolta – két napig állt fenn az ok, amiért a fiatalembert ki kellett vonni a forgalomból.
A hadnagy arcára mulatságos ámulat ült ki.
– Talán nem véletlen – folytatta a főfelügyelő –, hogy a fiatalember csak az öreg Angelino halála után került elő.
– És ebből mire következtet?
– Ó, semmire. Kollégája, O’Brien is megmondhatja, hogy nem szoktam következtetni. Valószínűleg kajánul hozzáteszi majd, hogy gondolkodni sem szoktam. Maga szokott?
Maigret attól tartott, túl messzire ment, Lewis azonban némi habozás után így felelt:
– Néha. Ha elegendő tény van a birtokomban.
– Akkor meg már minek gondolkodni?
– Mi a véleménye Ronald Dexter elbeszéléséről? Ugye Dexter a neve?
– Véleményem, az nincs, de nagyon jól szórakoztam rajta.
– Az biztos, hogy az időpontok megfelelnek.
– Én is úgy gondolom. Amellett Maura európai útjával is egybeesnek.
– Ez mit jelentsen?
– Csak azt, hogy Jos MacGill egy hónappal Little John Bayonne-ból való visszatérése előtt született. Vagy, ha máshonnan nézzük: nyolc és fél hónappal az elutazása után.
– Vagyis?
– Vagyis bármelyikük lehetett az apja. Mint látja, miénk a választás. Ez igazán kényelmes.
Maigret nem tehetett róla: a másnapos bohóc nagyjelenete jókedvre derítette, és Lewis hadnagy halvérű modora csak fokozta vidámságát.
– Parancsot adtam, hogy kutassanak fel minden korabeli halotti bizonyítványt, amely Joseph Daumale-ra és Jessie-re vonatkozhat.
Mire Maigret, immár ingerülten:
– Feltéve, hogy halottak.
– Hát hol volnának?
– Hol az a háromszáz-egynéhány lakó, aki velük egy időben élt a 169. utcai házban?
– Ha Joseph Daumale élne…
– Nos, akkor?
– Akkor bizonyára törődött volna a fiával.
– Feltéve, hogy az övé.
– Felbukkant volna Little John környezetében.
– Miért? Attól, hogy két fiatalember pályája legelején ugyanabban a varietészámban lépett fel, még nem kell egy életre összeborulniuk.
– És Jessie?
– Értse meg, én nem állítom, hogy akár Jessie, akár Daumale életben volna. De éppúgy lehet, hogy az egyikük tavaly Párizsban vagy Carpentras-ban szenderült jobblétre, a másikuk meg egy öregasszonyoknak létesített menhelyen él. Az ellenkezője éppilyen valószínű.
– Főfelügyelő, ön bizonyára tréfál.
– Csak félig-meddig.
– Hallgassa meg az én okoskodásomat.
– Hát okoskodott?
– Egész éjjel. A kezdet kezdetéről, vagyis huszonnyolc évvel ezelőttről három szereplőnk van.
– A három J.
– Tessék?
– Azt mondtam: a három J. Mi így hívjuk őket.
– Ki az a „mi”?
– A jósnő meg az öreg cirkuszos.
– Igaz is: őriztetem őket, ahogy kérte. Eddig nem történt semmi.
– És most, hogy a bohócból, ahogy ő mondja, áruló lett, nem is fog történni. Tehát a három J.-nél tartottunk. Joachim, Joseph, Jessie. Ahogy maga összefoglalta: huszonnyolc évvel ezelőtt ők voltak a szereplőink. No meg egy negyedik, akit, amíg élt, Angelino Giacominak hívtak.
– Úgy van.
A hadnagy ismét jegyzetelni kezdett. Láthatólag ez volt a mániája.
– Ma pedig…
– Ma – vágott közbe sietve az amerikai – ismét három szereplővel van dolgunk.
– De már nem ugyanazzal a hárommal. Joachim megmaradt, bár az idők folyamán Little Johnná alakult. Itt van aztán MacGill, valamint egy másik fiatalember, aki vitathatatlanul Maura fiának látszik. Angelino, a negyedik szereplő két nappal ezelőtt még életben volt, de aztán, hogy a problémát egyszerűsítsék, eltették láb alól.
– Mit ért a probléma egyszerűsítésén?
– Elnézést. Tehát három szereplő huszonnyolc évvel ezelőtt és három szereplő ma. Más szóval: a régi gárdából hiányzó két tagot újabbakkal pótolták.
– Maura pedig mintha rettegne állítólagos titkárától, vagyis MacGilltől.
– Úgy látja?
– O’Brien kapitány azt közölte velem, hogy önnek is ez a véleménye.
– Ha jól emlékszem, valami olyasmit jegyeztem meg neki, hogy MacGill rendkívül magabiztosnak látszik, és gyakran ragadja magához a szót a főnöke helyett.
– A kettő egyre megy.
– Nem egészen.
– Amikor ma délelőtt idejöttem, azt hittem, nyíltan meg fogja mondani, mi a véleménye erről az egész ügyről. A kapitány azt is tudtomra adta…
– Már megint a benyomásaimról beszélt?
– Nem, inkább a saját benyomásairól. Azt mondta, szilárd meggyőződése, hogy magának van valamilyen elképzelése, és könnyen lehet, hogy ez az elképzelés helytálló. Így hát joggal reméltem, hogy ha összevetjük a maga elképzeléseit az enyéimmel…
– Akkor kijön a megoldás? Nos, hallotta az én házibohócomat.
– Elhiszi mindazt, amit mondott?
– Eszemben sincs.
– Úgy gondolja, téved?
– Úgy gondolom, hogy nagyon csinos regényt barkácsolt össze, majdhogynem kész szerelmi románcot. Most, miközben mi itt ülünk, Little John, MacGill és talán néhány további személy is nagy izgalomban lehet.
– Nekem bizonyítékom is van rá.
– Megosztaná velem?
– Ma reggel MacGill első osztályú kabint foglalt a négy órakor Franciaországba induló hajóra. A foglalás Jean Maura nevére szól.
– Nem gondolja, hogy ennél mi sem természetesebb? A fiatalember, akinek fülig kellene merülnie tanulmányaiba, egyszer csak otthagy csapot-papot, és New Yorkba rohan, ahol a papája szerint semmi keresnivalója. Így hát szépen visszaküldik oda, ahonnan jött.
– Ez is egy álláspont.
– Nézze, kedves hadnagy úr, én tökéletesen megértem a csalódottságát. Magának, fölöttébb helytelenül, azt hajtogatták, hogy én intelligens ember vagyok, aki pályája során sikerrel oldott meg bizonyos számú bűnügyi feladványt. O’Brien barátom alighanem túlzott valamelyest. Én, pro primo, nem vagyok intelligens.
Mulatságos látvány volt: a rendőr úgy megsértődött, mintha a bolondját járatnák vele. Holott Maigret talán még sosem beszélt ilyen őszintén.
– Pro secundo, én nem szoktam elképzeléseket fabrikálni, mielőtt a nyomozás véget nem ér. Maga házasember?
Lewisnak leesett az álla a fura kérdés hallatán.
– Igen, de…
– Bizonyára már évek óta. És azt hiszi: a felesége nem mindig érti meg magát.
– Valóban megesik, hogy…
– A felesége pedig ugyanezt gondolja magával kapcsolatban. És közben együtt élnek, együtt töltik az estéiket, egy ágyban alusznak, gyermekeik születnek. Két héttel ezelőttig egy árva szót sem hallottam sem Jean Mauráról, sem Little Johnról. Négy nappal ezelőttig azt sem tudtam, hogy Jos MacGill a világon van, és csak tegnap történt, hogy egy magatehetetlen öregúr lakásán egy jósnő szóba hozott egy bizonyos Jessie-t. És maga most azt várná, hogy mindegyikükről pontos képem legyen? Tapogatózom, hadnagy, mint ahogy maga is. Csakhogy maga küzd az ár ellen, s úgy tesz, mintha egy határozott irányba tartana, míg én sodortatom magam az árral, és időnként belekapaszkodom egy-egy arra úszó faágba. Sürgönyválaszt várok Franciaországból; O’Brien bizonyára beszámolt erről. Várom továbbá, akárcsak maga, hogy az emberei mit találnak a halálozási, házassági és egyéb okiratok átvizsgálása során. Addig semmit sem tudok. Igaz is: hánykor indul az a hajó Franciaországba?
– El akar utazni?
– Eszemben sincs, jóllehet ez lenne a legokosabb. Szép az idő; mióta New Yorkban vagyok, most süt először a nap. Odamegyek, és részt veszek Jean Maura búcsúztatásán. Szívesen szorítanék kezet azzal a fiatalemberrel, akivel idefelé olyan kellemesen utaztam.
A rendőr csalódottan, kedveszegetten csukta be jegyzetfüzetét, és a zsebébe csúsztatta.
– Mi lenne, ha meginnánk egy aperitifet? – javasolta a főfelügyelő.
– Ne vegye rossz néven, ha nemet mondok. Sosem iszom alkoholt.
Maigret szemében kis szikra villant. Már a nyelvén volt a megjegyzés: Megesküdtem volna rá – de sikerült visszanyelnie.
Együtt távoztak a szállodából.
– Nicsak! A derék szicíliai már nincs a posztján. Nyilván úgy gondolják: most, hogy Dexter ráharapott a csalira, az én mozgásomat már nem érdemes követni.
– Itt az autóm, főfelügyelő. Elvihetem valahová?
– Nem, köszönöm.
Gyalogolni támadt kedve. Nyugodt léptekkel sétált el a Broadwayig, majd bekanyarodott abba az utcába, ahol a Szamár bárt sejtette. Először eltévesztette a házat, de végül odatalált, és belépett a helyiségbe, amely ebben az órában még majdnem üres volt.
A pult egyik végénél azonban, egy dupla whiskyt szopogatva, javában írta esedékes cikkét az a megsárgult fogú újságíró, akihez MacGill és a bokszolóból lett detektív az első napon fordult.
Az illető felemelte a fejét, ráismert Maigret-re, ocsmány fintort vágott, végül odabiccentett neki.
– Egy sört – rendelt a főfelügyelő. A levegőben már a tavasz illata rezgett, és ettől megszomjazott.
Úgy húzta meg a sörét, mint békés turista, aki hosszú kóborlásra készül.


NYOLCADIK FEJEZET


A Bűnügyi Rendőrségen ilyenkor még alig egy éve is azt mondogatták: Helyben vagyunk. A főnököt megszállta a transz.
A tiszteletlen Torrence felügyelő, aki azonban Maigret főfelügyelőt valósággal bálványozta, nyersebben fejezte ki ugyanezt: A főnök behergelte magát.
De akár transzot emlegettek, akár behergelődést, Maigret munkatársai megkönnyebbülten nyugtázták ezt az állapotot, sőt ott tartottak, hogy apró jelekből már a közeledtét is megérezték, és magát a főfelügyelőt is megelőzve előre látták a kritikus pillanatot.
Mit gondolt volna egy Lewis hadnagy, ha végigszemléli, hogyan tölti a most következő órákat a francia kolléga? Természetesen semmit sem értett volna az egészből, sőt szánakozva nézte volna Maigret-t. De vajon O’Brien kapitány, akiben a nehézkes külszín mögött annyi finom irónia bujkált, fogékonyabb lett volna?
A szóban forgó folyamat elég különösen zajlott, de Maigret-ből valahogyan mindig is hiányzott a kíváncsiság, hogy végigelemezze. Igaz, hogy rendőrségi kollégái révén, akik az ő jelenlétében sem fukarkodtak a részletek hangos ismertetésével, tulajdonképpen már mindent tudott róla.
Naphosszat, sőt néha heteken át piszmogott egy-egy üggyel, megtette, amit kellett, de annál többet nem. Utasításokat adott, lenyomoztatta a szereplőket, de úgy tett, mint akit az egész ügy csak mérsékelten vagy éppen egyáltalán nem érdekel.
Mindez abból adódott, hogy ilyenkor a probléma még csak elméleti formában létezett számára. Ezt és ezt a személyt ilyen és ilyen körülmények közt megölték. A gyanúsítottak neve X. és Y.
Mindezek a személyek igazából nem érdekelték. Pontosabban: még nem érdekelték.
És ekkor, amikor munkatársai a legkevésbé számítottak rá, s már-már azt hitték, kedvét szegte az eset bonyolultsága, valami egyszer csak bekattant.
Ki is mondta, hogy ilyenkor mintha elnehezülne? Alighanem a Bűnügyi Rendőrség egy korábbi igazgatója, aki éveken át figyelte Maigret munkáját.
Megjegyzését jópofa bemondásnak szánta, pedig telibe talált. Maigret egyik percről a másikra sűrűbbnek, tömörebbnek látszott. Másképpen ékelte pipáját a fogai közé, ritkábban és rövidebben szívta meg, szinte alattomosan nézett szét maga körül. Minden erejét igénybe vették a benne zajló folyamatok.
És mindez azt jelentette, hogy a dráma szereplői immár nem bábokként, sakkfigurákként, puszta nevekként álltak előtte, hanem emberekké változtak, és Maigret a bőrükbe bújt. Sőt, szenvedélyesen törekedett arra, hogy beléjük helyezkedjék.
Vajon ő ne tudná elgondolni, átélni, megszenvedni mindazt, amit valamelyik embertársa gondolt, megélt, végigszenvedett?
Ez és ez a személy, élete egy adott pillanatában, meghatározott körülmények között, így és így viselkedett. Maigret-nek pedig az volt a célja, hogy az illető személy bőrébe bújva önmagából azonos reakciót hívjon elő.
Csakhogy ez a folyamat nem volt tudatos, ő maga sem volt mindig tisztában vele. Például egyedül ebédelt egy pultnál, és azt hitte, most is azonos önmagával. Holott ha a tükörbe néz, csodálkozva fedezte volna fel a tükörképén Little John némely arckifejezését. Tetten érte volna azt a pillanatot, amikor az egykorvolt hegedűs Saint-Régis-beli lakosztályában, a leghátsó, szegényes, afféle menedéknek berendezett szobából jövet az ajtó résén át először látta meg a főfelügyelőt.
Félelem ült ki vajon az arcára? Vagy inkább a beletörődés a sorsba?
Aztán ahogy ugyanez a Little John a nehéz pillanatokban az ablakhoz megy, ideges mozdulattal félrehúzza a függönyt, és kinéz az utcára, hogy automatikusan MacGill vegye át a hadműveletek irányítását. ’
Nem elég kimondani, hogy Little John ilyen és ilyen…
Ezt érezni kell. Át kell alakulni Little Johnná. És miközben járta az utcákat, majd taxit hívott, hogy a kikötőbe vitesse magát, ezért szűnt meg számára a külvilág.
Helyette ott volt benne a hajdani Little John, amint Franciaországból jövet, hóna alatt a hegedűjével, Joseph, a klarinétos társaságában a l’Aquitaine fedélzetén New Yorkba érkezik.
És ott volt az a másik, aki a déli államokat behálózó, nyomorúságos turnén megosztotta ebédjét egy sovány, beteges lánnyal, azzal a Jessie-vel, akinek a kedvéért két adag ételből hármat csináltak.
A rakparton felismerte a két rendőrt, de nem sokat törődött velük. Bizonytalanul elmosolyodott. Nyilvánvalóan Lewis hadnagy küldte ide őket, minden eshetőségre felkészülve. Lewis derekasan teszi a dolgát; nincs miért haragudni rá.
A hajó indulása előtt alig negyedórával hosszú limuzin állt meg a vámhivatal előtt. Elsőnek MacGill pattant ki belőle, majd Jean Maura következett, világos tweedöltönyben, melyet bizonyára New Yorkban vásárolt, és a sort Little John zárta, aki ruházatát illetően szemlátomást egyszer s mindenkorra eljegyezte magát a középkékkel meg a feketével.
Maigret nem rejtőzött el; úgy állt, hogy a három férfinak mellette kelljen elhaladnia. Mindhárman másként reagáltak. Az élen lépkedő MacGill, aki Jean könnyű útitáskáját vitte, összeráncolta a homlokát, majd, talán csak merő pökhendiségből, kissé megvető fintort vágott.
Jean Maura habozva nézett apjára, majd néhány lépést tett a főfelügyelő felé, és kezet fogott vele.
– Eszerint ön nem jön haza. Hadd kérjek még egyszer bocsánatot. Önnek is ezzel a hajóval kellene jönnie, hiszen nincs semmi baj. Éretlen tacskó módjára viselkedtem.
– Ebben van valami.
– Köszönöm, főfelügyelő úr.
Little John továbbment, aztán valamivel messzebb megállt, és onnan köszöntötte Maigret-t, minden póz és feltűnés nélkül.
A főfelügyelő eddig mindig csak a lakosztályában látta az üzletembert, és csodálkozva állapította meg, hogy a szabad ég alatt még kisebbnek látszik, mint amilyennek hitte. Öregebbnek is tűnt; olyannak, mint akit megtaposott az élet. Vajon mindez az utóbbi idők következménye? Little John mintha örökös ködbe burkolózott volna; csak a benne feszülő bámulatos energiát lehetett érzékelni.
De mindez nem számított. Maigret végig sem gondolta benyomásait. Most szálltak fel a hajóra az utolsó utasok. A rokonok és a barátok felsorakoztak a rakparton, és a magasba néztek. Néhány angol, a szigetországi szokásokhoz híven, szerpentint dobált a fedélzeti korlátok felé, a távozók pedig ünnepélyes arccal fogták meg a szalagok végét.
A főfelügyelő felfedezte Jean Maurát az első osztály hídján. Alulról látta, fenn a magasban, s egy pillanatra úgy rémlett neki, mintha nem a fiút, hanem az apját figyelné, és nem a mostani indulásnak volna szemtanúja, hanem azoknak a perceknek, amikor Joachim Maura szállt hajóra, úton Franciaországba, ahol aztán majdnem tíz hónapot töltött.
Joachim Maura azonban nem első osztályon utazott, hanem a fedélközben. Vajon egyedül érkezett a kikötőbe? Nem álltak-e az ő kedvéért is ketten a rakparton?
Maigret gépiesen kutatott e két szereplő után. Felidézte a klarinétost és Jessie-t, akik bizonyára ugyanígy, fejüket magasra szegve várakoztak, mialatt a hajó mozgó fala lassan elvált a parttól.
Utána nyilván elmentek. Belekarolt-e Joseph Jessie-be? Vagy Jessie csimpaszkodott gépiesen a fiatalember karjába? Sírt-e vajon a lány? És mondta-e erre a férfi: Ne félj, hamarosan visszajön!
Annyi bizonyos, hogy ettől kezdve ketten voltak New Yorkban, míg Joachim a hídról nézte, hogyan zsugorodik mind kisebbre Amerika, s hogyan vész el végül az esti ködben.
Ez alkalommal az amerikai földön maradt két személy, Little John és MacGill egymás mellett, egyforma léptekkel haladt a várakozó autó felé. MacGill kinyitotta az ajtót, és eltűnt szem elől.
Az ember ne akarjon sietni, mint Lewis hadnagy. Nem szabad rohanvást futni a felfedezni kívánt igazság nyomában; jobb megvárni, amíg az egyszerű, tiszta igazság száll meg és hat át bennünket.
Ezért tartott most Maigret, zsebre dugott kézzel, egy ismeretlen környék felé. Mit számít, hová megy? Gondolatban Jessie-t és Josephet követte a földalattiba. Létezett már akkor a földalatti? Valószínűleg. Bizonyára mindjárt hazamentek a 169. utcai házba. De vajon elváltak-e egymástól a lépcsőházi pihenőn? Nem lehet, hogy Joseph vigasztalni próbálta közös barátnőjüket?
Ugyan mi az oka, hogy a főfelügyelő csak most figyelt fel egy nemrég lejátszódott epizódra? Amikor az eset történt, ügyet sem vetett rá.
Délben hosszan kortyolgatta sörét a Szamár bárban, és mert ízlett neki, még egyet rendelt. Amikor kifelé indult, Parson, a sárgás fogú újságíró felkapta a fejét, és odaszólt neki:
– Szép jó napot, Monsieur Maigret!
A köszönés franciául hangzott el, és a nevet az újságíró Mégrette-nek ejtette. Kellemetlen, éles, sőt metsző hangja volt, és pimasz vagy éppen gonoszkodó a hanglejtése.
Maigret fogadott volna, hogy megkeseredett, hőzöngő emberről van szó. Kissé meglepetten viszonozta pillantását, elmormolt egy fojtott bonjourt, majd távozott, és rögtön el is feledkezett az esetről.
Most azonban egyszerre csak eszébe jutott, hogy amikor MacGill és a rágózó detektív társaságában először járt a Szamár bárban, a neve nem hangzott el; Parson pedig nem árulta el, hogy beszél franciául.
A dolog minden bizonnyal érdektelen volt, Maigret nem is elmélkedett rajta hosszasabban. És mégis, ez a kis részlet mintegy magától beépült tudat alatti gondolkodási folyamatába.
Amikor a Times Square-re ért, gépiesen vette szemügyre a láthatárát eltorlaszoló Times Square Buildinget. Így jutott eszébe, hogy Little John irodája is ebben a felhőkarcolóban van.
Belépett. Nem volt semmi különösebb célja. Ám a mai Little Johnt eddig csak meghitt környezetében, a Saint-Régis-ben látta. Miért ne ismerkednék meg a másik arcával is?
Megkereste a névtáblán az Automatic Record Co. feliratot, majd a szélsebes lift felröpítette a negyvenkettedik emeletre.
A látványban, amely fogadta, nem volt semmi rendkívüli. Így hát itt végzi pályáját az a töméntelen zenegép – ezek az álomládák, amelyek már a bárok és éttermek zömében megtalálhatók. Legalábbis itt alakul át bankszámlákká, részvényekké és főkönyvi tételekké a sok százezer ötcentes, amelyet a masinák kiokádnak.
Az egyik üvegajtón felirat:

General Manager: John Maura

Utána további, számozott üvegajtók, nevek vezérkarnyi sokaságával, és a legvégén egy kékes lámpákkal megvilágított hatalmas helyiség, ahol a fém íróasztaloknál vagy száz tisztviselő és tisztviselőnő dolgozott.
Megkérdezték, mit óhajt, ő pedig a cipője sarkához verte a pipáját, tett egy fél fordulatot, majd a legnagyobb lelki nyugalommal így felelt:
– Semmit.
Mindössze az volt a célja, hogy a saját szemével mérje fel a képet. Vajon megértené ezt Lewis hadnagy?
Aztán újra kinn termett az utcán, majd egy kocsma előtt megállt, tétovázott, és végül vállat vont. Miért is ne? Ilyenkor nem ártott meg neki az ital; pityeregni sem szokott tőle, mint Ronald Dexter. Egymaga állt a pult sarkánál, így hajtott fel egymás után két pohárral, majd fizetett, s ahogy jött, kiment.
Joseph és Jessie mostantól egyedül maradtak, teljes tíz hónapon át kettesben éldegéltek a 169. utcai házban, a szabóműhellyel szemben.
Mi ütött belé, hogy egyszer csak fennhangon „nem”-et kiáltson, megfordulásra késztetve egy járókelőt?
Az öreg Angelinóra gondolt, az öreg Angelino gyalázatos halálára, és azért kiáltott nemet, mert – miért, miért nem – biztos volt benne, hogy a tragédia nem úgy történt, ahogy Lewis elképzelte.
Itt nem vágott egybe valami. Látta maga előtt, ahogy Little John és MacGill a rájuk várakozó fekete limuzin felé tartanak, és immár csak magában ismételgette:
– Nem… nem… nem…
A dolog ennél egyszerűbb lehet. Az események megengedhetik maguknak a bonyolultság vagy a látszólagos bonyolultság fényűzését, de az emberek mindig egyszerűbbek, mint amilyeneknek képzeljük őket.
Még egy Little John is… Még egy MacGill is…
Csakhogy eddig az egyszerűségig csak akkor áshatunk le, ha nem sajnáljuk a munkát, és nem érjük be a felszínnel.
– Taxi…
Megfeledkezett róla, hogy New Yorkban van, és franciául kezdett magyarázni a meghökkent sofőrnek. Aztán elnézést kért, és angolul mondta be a jósnő címét.
Valamit, egyetlen dolgot még meg kell tőle kérdeznie.
Az öreg Lucile is Greenwich Village-ben lakott, és a főfelügyelő meglepetten pillantotta meg a szép, háromemeletes épületet, melynek ragyogóan tiszta lépcsőházát szőnyeg borította, és az ajtók előtt lábtörlő hevert.

Madame Lucile
Jósnő és jövőbe látó
Csak előzetes megbeszélésre

Becsöngetett. Az ajtón túl a csöngetés az öregekéhez hasonló tompa krákogásként szólt. Aztán nesztelen léptek hallatszottak, majd tétova kis szünet után alig érzékelhető zaj: az óvatosan elhúzott reteszé.
Az ajtó csak résre nyílt; a résből egy fél szem tapadt rá. Maigret önkéntelenül elmosolyodott.
– Én vagyok az! – mondta.
– Jaj, ne haragudjon rám! Nem ismertem meg. Mivel erre az időpontra senki sem volt bejelentve, el sem tudtam képzelni, ki lehet az. De jöjjön beljebb! Elnézést, amiért magam nyitok ajtót, de a szobalány lement valamiért.
Szobalány ugyan biztosan nem volt, de hát annyi baj legyen!
Odabenn majdnem teljes volt a sötétség, lámpa sehol sem égett. A széntüzelésű angol kályhához tolt karosszék mögül rőten csillogott a láng.
Lágy és meleg, bár kissé sótlan volt a hangulat. Madame Lucile sorra járta a kapcsolókat, és egymás után gyulladtak meg a kék vagy rózsaszín ernyővel eltakart lámpák.
– Foglaljon helyet. Sikerült megtudnia valamit a fivéréről?
Maigret jószerével már el is felejtette ezt a fivérhistóriát, amellyel a bohóc Germain és öreg barátnője szívére akart hatni. Csodálkozva nézett körül, mert az elképzelt zsibvásár helyett hamisítatlan kis XVI. Lajos stílusú szalonba csöppent, amely nagyon is emlékeztetett megannyi, Passyban vagy Auteuilben látott hasonmására.
Egyedül az öregasszony túlzásba vitt, ügyetlen sminkje bontotta meg a harmóniát. A krém- és púderréteg alatt az arca sápadt volt, mint a hold; és élesen ütött el tőle a vérvörösre festett száj meg a hosszú, kék babaszempilla.
– Sokat gondoltam ám magára, és régi cimboráimra, J. és J.-re is.
– Éppen velük kapcsolatban volna egy kérdésem.
– Tudja, most már majdnem biztos vagyok a dologban. Ugye emlékszik, hogy megkérdezte, melyikük volt szerelmes a lányba. Most, hogy az egészet végiggondolom, azt hiszem, mind a ketten szerelmesek voltak.
Maigret-t ez vajmi kevéssé izgatta.
– Én, asszonyom, azt szeretném tudni, hogy… szeretném, ha megértené, mi jár a fejemben. Ritkán fordul elő, hogy két fiatalember, még ha egykorúak és ugyanabból a társadalmi környezetből származnak is, egyformán energikus, ha úgy tetszik: ugyanolyan erős jellem. Az egyik rendszerint fölényben van a másikkal szemben. Mondjuk úgy, hogy az egyik a vezéregyéniség. Nem, várjon még… Ilyenkor a másik több lehetséges magatartás közt választhat, ami persze szintén a jellem függvénye. Egyesek elfogadják, sőt egyenesen meg is kívánják, hogy a társuk uralkodjék fölöttük; mások viszont állandóan lázadoznak. Mint látja, elég kényes kérdésről van szó; ne is hamarkodja el a választ. Ön majdnem egy évig élt a közvetlen közelükben. Melyikük hagyott önben elevenebb emléket?
– A hegedűs – felelte habozás nélkül az idős hölgy.
– Tehát Joachim. A hosszú hajú szőke, akinek olyan beesett volt az arca?
– Igen. Annak ellenére, hogy nem volt valami kellemes természete.
– Hogy érti ezt?
– Nem tudnám pontosabban meghatározni. Inkább csak benyomásokról van szó. Mondok egy példát. J. és J. ugyebár mindig az utolsó műsorszám volt; Robson meg én voltunk a sztárok. Ebben a műfajban létezik bizonyos rangsor; egészen addig, hogy ki viszi a csomagokat. Nos, a hegedűs a világ minden kincséért sem ajánlotta volna fel, hogy viszi a bőröndömet.
– Míg a másik?
– Ó, az nem is egyszer. Udvariasabb volt, jobb modorú.
– Joseph?
– Persze hogy ő. A klarinétos. De másfelől… Istenem, de nehéz ezt elmagyarázni! Joachimnak hullámzó volt a kedélye. Egyik nap elragadó volt, lebilincselően nyájas, másnap szóba sem állt az emberrel. Azt hiszem, túlságosan büszke természete volt, szenvedett a társadalmi helyzetétől; Joseph viszont mosolyogva belenyugodott. Na tessék – megint rosszul fejeztem ki magam. Joseph ugyanis csak ritkán mosolygott.
– Szomorú volt a természete?
– Ez sem igaz! Tisztességesen megcsinált mindent, ahogy illik, olyan jól, ahogy csak telt tőle; többre nem futotta. Ha megkérjük, hogy segítsen a díszletmunkásoknak, vagy bújjon be a súgólyukba, szó nélkül megtette volna, míg a másik nagy hangon tiltakozott volna. Ez az, amire utalok. Bár ettől még Joachim volt a kedvencem, még ha basáskodott is.
– Köszönöm, asszonyom.
– Nem inna egy csésze teát? Hát nem akarja, hogy segíteni próbáljak?
A kérdések mögött valami különös szemérem bujkált, és Maigret először nem is értette, mire céloz az öregasszony.
– Megpróbálhatnék – visszanézni…
A főfelügyelőnek csak ekkor jutott eszébe, hogy látnoknál jár, és ha nem akar neki csalódást okozni, már csak merő jólelkűségből is bele kell egyeznie a szeánszba.
Jaj, de mégse! Nem volt ereje elviselni a mórikálását, újra hallgatni elhaló hangját, jó képet vágni a néhai Robson megidézéséhez.
– Visszajövök, asszonyom. Ne haragudjon, de ma nincs időm.
– Megértem.
– Higgye el…
Elég volt! A végén még beleszalad a saját csapdájába. Bántotta, hogy kellemetlen emléket hagy az idős asszonyban, de nem volt más választása.
– Remélem, meg fogja találni a fivérét.
Nicsak! Lenn a ház előtt egy férfi állt, és alaposan szemügyre vette. Idejövet fel sem figyelt rá. Bizonyára Lewis valamelyik nyomozója. Szükség van még rá egyáltalán?
Újra a Broadwayre vitette magát. Ez lett immár a támaszpontja, ahol hovatovább kiismerte magát. De vajon miért nyitott be habozás nélkül a Szamár bárba?
Mindenekelőtt telefonálnia kellett. De elsősorban, minden meghatározott ok nélkül, arra vágyott, hogy viszontlássa a csikorgó hangú újságírót. Tudta, hogy ilyenkor már alaposan be van csiccsentve.
– Jó napot, Monsieur Mégrette.
Parson nem volt egyedül. Három vagy négy ember vette körül, akiket szemlátomást már jó ideje szórakoztathatott elménckedésével.
– Ugye megiszik velünk egy scotchot? – folytatta ékes franciasággal az újságíró. – Igaz is, maguk odaát Franciaországban nem kedvelik a whiskyt. Akkor legyen konyak, nyugalmazott bűnügyi főfelügyelő úr?
Mindenáron vicces akart lenni. Azt képzelte, ő áll az egész bár érdeklődésének középpontjában, holott valójában csak a vendégek töredéke figyelt oda rá.
– Szép ország az a Franciaország, nem igaz?
Maigret tétovázott, aztán későbbre halasztotta a telefonálást, és odakönyökölt a pultra, Parson mellé.
– Ismeri?
– Két évig éltem benne!
– Párizsban?
– Úgy van – a fény városában. Meg még Lille-ben, Marseille-ben, Nizzában…
Mindezt gonoszkodón vetette oda, mintha minden szavának valami titkos, csak általa ismert értelme volna.
Ha Dexter világfájdalmas részeg volt, Parson a rosszindulatú, kötekedő szeszkazán.
Tudta magáról, hogy satnya és rút, tudta, hogy piszkos, tudta, hogy megvetés vagy utálat övezi, és mindezért az egész emberiségre haragudott. Ez idő szerint pedig az emberiséget ez a higgadt, békés Maigret képviselte, aki úgy függesztette rá kerek, nyugodt szemét, mintha egy, a vihartól megkergült legyet figyelne.
– Fogadjunk, hogy ha majd hazatér abba a szépséges Franciaországába, minden rosszat össze fog hordani Amerikáról meg az amerikaiakról. Minden francia ezt teszi! Majd elmeséli, hogy New York tele van gengszterekkel. Hahaha! Éppen csak azt felejti el majd hozzátenni, hogy a legtöbbjük Európából jött!
Kaján hahotára fakadva bökött ujjával Maigret melle felé.
– Mint ahogy azt is elhallgatja, hogy Párizsban legalább annyi a gengszter, mint itt. Csak a magukéi kispolgári gengszterek. Feleségük és gyerekeik vannak, és nem egy közülük magas állami kitüntetést visel. Haha! Egy rundot, Bob! És egy brandyt Monsieur Mégrette-nek, aki nem szereti a whiskyt! De vajon visszatér-e Európába? Ez itt a nagy kérdés!
Ravaszul pillantott társaira; igen büszke volt, amiért ezt a kérdést a főfelügyelő képébe vágta.
– Na, halljuk! Olyan biztos benne, hogy hazamegy? És ha az itteni gengsztereknek ez nem tetszik? Na, akkor mi van? Vagy azt hiszi, hogy a derék Mr. O’Brien vagy a tiszteletre méltó Mr. Lewis majd rájuk ijeszt?
– Maga nem volt a kikötőben, amikor Jean Maura hajóra szállt? – érdeklődött fesztelenül a főfelügyelő.
– Voltak ott elegen nélkülem is, nem gondolja? Egészségére, Monsieur Mégrette. Meg a párizsi rendőrség egészségére.
Utolsó szavait olyan szellemesnek találta, hogy valósággal fetrengett a röhögéstől.
– Mindenesetre, ha mégis hajóra szállna, ígérem, hogy ott leszek, és interjút készítek magával. „A híres Maigret főfelügyelő elmondja kitűnő munkatársunknak, Parsonnak, hogy a Szövetségi Rendőrséggel kiépített kapcsolata nagy elégedettséggel tölti el…”
A társaság két tagja ekkor búcsú nélkül távozott, Parson pedig – milyen különös! – egy szót sem szólt hozzájuk, és az arcán nem is látszott csodálkozás.
Maigret szívből fájlalta, hogy nincs embere, akit a nyomukba küldhetne.
– Még egy pohárral, Monsieur Mégrette… Én azt mondom: addig igyon az ember, ameddig teheti. Nézze meg jól ezt a pultot! Ezrek és ezrek könyököltek már rá, úgy, mint most mi ketten, és voltak, akik elhárították az utolsó pohár whiskyt, mondván: Majd holnap… És másnap már nem állt módjukban whiskyt inni. Tanulság: kárba veszett egy pohár jó öreg scotch… Hahaha! Amikor Franciaországban éltem, a felöltőm bélésébe mindig egy cédulát tűztem, a szállodám címével. Így aztán mindenki tudta, hová szállítsanak. Magának nincs ilyen cédulája? Pedig nagyon praktikus! Még a hullaházban is hasznát veszik, hamarabb elintéződnek a formaságok. Hová készül? Csak nem utasítja vissza az utolsó poharat?
Maigret torkig volt az egésszel. Miután a rikácsoló újságíró szemébe nézett, elindult kifelé.
– Viszontlátásra – vetette oda.
– Vagy isten önnel! – vágott vissza a másik.
Maigret-nek nem volt kedve a Szamár bár fülkéjéből telefonálni, inkább hazasétált a szállodába. Volt egy sürgöny a rekeszében, de csak a szobájába érve akarta kinyitni, sőt, holmi rejtélyes virtuskodásból, ott is az asztalra tette a borítékot, és először a telefonhoz lépett.
– Halló… Lewis hadnagy?… Itt Maigret… Találtak valamiféle házassági igazolást?… Igen… A dátum?… Egy pillanat… John Maura és Jessie Dewey nevére?… Igen… Tessék?… A lány New Yorkban született… Értem… A dátum?… Nem egészen értem…
Először is, telefonon sokkal kevésbé értette az angolt, mint szemtől szembeni beszélgetés során. Meg aztán Lewis hadnagy elég bonyolult dolgokba próbálta beavatni.
– Értem… Az okmányt tehát a City Hallban állították ki… Bocsánat, de mi az a City Hall?… A New York-i Polgármesteri Hivatal?… Helyes. Négy nappal azelőtt, hogy Little John elindult Európába… Na és?… Hogyan? Ez még nem bizonyítja, hogy házasok?
Ez volt az a pont, amit a legkevésbé értett.
– Igen… Tehát ez csak amolyan hatósági engedély, amivel nem kötelező élni… De akkor honnan tudhatjuk meg, hogy összeházasodtak-e?… Tessék?… Hogy ezt csak Little John mondhatná meg?… Igen, persze: továbbá a tanúk vagy az a személy, aki jelenleg az okirat birtokában van… No igen, nálunk ez egyszerűbb… Igen… Azt hiszem, ez nem fontos… Azt mondtam: azt hiszem, ez nem fontos… Mármint hogy házasok-e vagy sem… Hogyan?… Higgye el, nincs újabb hírem… Éppen csak sétáltam egyet… Nagyon kedvesen köszönt el tőlem… Hozzátette: sajnálja, hogy nem együtt utazunk haza… Azt hiszem, most, hogy ismeri Jessie vezetéknevét, könnyebb lesz, hogy… Igen… Az emberei már hozzáláttak?… Nem egészen értem… Nincs nyoma a halálának?… Ez ugye még nem jelent sokat… Nem mindenki hal meg ágyban… Dehogy, kedves hadnagy úr, nincs itt semmi ellentmondás… Ma reggel azt mondtam: attól, hogy valakit nem találunk, még nem biztos, hogy halott… Egy árva szóval nem állítottam, hogy Jessie életben van… Egy pillanat… Vonalban maradna? Most kaptam egy sürgönyt Franciaországból, ahonnan tájékoztatást kértem… Nem, még nem nyitottam ki. Dehogy! Csak először magával akartam beszélni.
Az asztalra tette a kagylót, és feltépte a borítékot. A sürgöny nagyon hosszú volt, de a lényege így hangzott:

Joachim-Jean-Marie Maura: született Bayonne-ban, ekkor és ekkor… A város legnagyobb vaskereskedőjének a fia. Anyját hamar elveszítette. Gimnáziumi, majd a bordeaux-i konzervatóriumban zenei tanulmányok. Tizenkilenc éves korában hegedűjátékáért első díjat kap. Néhány héttel később Párizsba utazik… Bayonne-ba csak négy évvel később tér vissza, apja halála alkalmából. Ő az egyedüli örökös, de az apa üzleti ügyei elég zavarosak; így aztán csak két- vagy háromszázezer frankot vehetett fel. A Bayonne-ban és környékén még fellelhető rokonok azt állítják, Amerikában vagyont szerzett, de leveleikre egyszer sem válaszolt.

– Itt van még, hadnagy? Elnézést, amiért visszaélek az idejével… Maurával kapcsolatban semmi érdekes… Megengedi, hogy tovább olvassam?

Joseph-Emest-Dominique Daumale, született Bayonne-ban, ekkor és ekkor… Egy postamester és egy tanítónő fia. Tizenöt éves, amikor anyja megözvegyül. Gimnáziumban, majd a bordeaux-i konzervatóriumban tanul, onnan Párizsba költözik, ahol ismét találkozik Maurával. Elég hosszan tartózkodott Amerikában. Jelenleg gyógyüdülőhelyeken karmester. Az utolsó évadot La Bourboule-ban töltötte, ahol villát építtetett magának, és ahol jelenleg is tartózkodik. Nős, felesége a Sables-d’Olonne-beli Anne-Marie Penette, akitől három gyermeke született…

– Halló… Itt van, hadnagy?… Ezennel tudatom, hogy az egyik halottját megtaláltam… Igen, tudom, nem a maga halottai. Josephről van szó. Igen, a klarinétosról. Nos, Joseph Daumale Franciaországban van, házas, családapa, villatulajdonos és karmester… Hogy folytatja a vizsgálatot?… Hogyhogy?… Ugyan, eszemben sincs tréfálni… Tudom, persze… Tudom, hogy itt van még az öreg Angelino is. Igazán ragaszkodik hozzá, hogy…
Lewis a vonal másik végén olyan élénken és izgatottan magyarázott, hogy Maigret csüggedtségében már letett a megértéséhez szükséges erőfeszítésről, és csak közönyösen dünnyögött közbe egy-két szót:
– Igen… Igen… Ahogy óhajtja… Jó éjszakát, hadnagy… Hogy mik a szándékaim? Ez attól függ, hány óra van most Franciaországban… Hogy mondja? Éjfél? Hát az kicsit késő. Tehát ha innen hajnali egykor telefonálok, akkor odaát hét óra lesz. La Bourboule-ban olyankor kelnek fel a villatulajdonosok, vagy legalábbis bízhatunk benne, hogy otthon érjük őket. Addig pedig fogom magam, és elmegyek moziba. Valahol a Broadwayn biztosan találok egy jó vígjátékot. Bevallom, hogy csak ez a műfaj vonz. Jó éjt, hadnagy. Szívélyes üdvözletem O’Briennek.
Megmosta a kezét, felfrissítette az arcát, fogat mosott, majd egymás után feltette mindkét lábát a karosszékre, hogy egy piszkos zsebkendővel letörölje cipőjéről a port. Bezzeg kapott volna Madame Maigret-től!
Ezután, pipájával a szájában, virgonc léptekkel eltávozott, és nagy gonddal keresett magának egy jó kis vendéglőt.
Olyan volt ez, mint egy magányos parti. A kedves ételeit rendelte, hozzá egy pohár ó-burgundit és egy különleges minőségű armagnacot, habozott a pipája és egy szivar között, végül a pipa mellett döntött, és hamarosan ott bandukolt a Broadway mozgó fényei között.
Senki sem ismerte. Kész szerencse, máskülönben csökkent volna a tekintélye az amerikaiak között. Ahogy kissé görnyedt háttal, zsebre dugott kézzel lépdelt, derék, bámészkodó kispolgárnak látszott, aki meg-megáll a kirakatok előtt, nem tagadja meg magától az élvezetet, hogy megforduljon egy-egy csinos nő után, és tétován álldogál a mozik plakátjai előtt.
Az egyik moziban egy Stan és Pan-komédiát adtak. Maigret elégedetten vonult a kasszához, fizetett, majd követte a jegyszedőnőt a sötét terembe.
Negyed órával később már nagyokat kacagott, olyan önfeledten, olyan lármásan, hogy szomszédai egymást böködték a könyökükkel.
Egy kis üröm azonban akadt az örömben. A jegyszedőnő odalépett hozzá, és udvariasan megkérte, hogy oltsa el a pipáját. Maigret kelletlenül dugta a zsebébe.


KILENCEDIK FEJEZET


Éjjel fél tizenkettő körül, amikor kijött a moziból, nyugodt volt; ha kissé elnehezült is, semmilyen feszültség vagy merevség nem béklyózta tagjait. Eszébe jutottak régebbi nyomozásainak hasonló pillanatai, amikor ugyanilyen nyugodt erőt érzett magában, legföljebb csak a torkát szorongatta csöppnyi idegesség, amit bízvást nevezhetünk enyhe lámpaláznak is. Néhány másodpercre meg is feledkezett róla, hogy a Broadwayn van, és nem az Italiens sugárúton; még azon is eltűnődött, hogy melyik utcán induljon el a Bűnügyi Rendőrség felé.
Mindenekelőtt egy söntéspultnál lehajtott egy pohár sört, nem is azért, hogy a szomját oltsa, inkább babonaságból: a nehezebb kihallgatások előtt – és néhanapján közben is – mindig megivott egy sört.
Felidézte magában a nagy korsó söröket, melyeket Joseph, a Dauphine söröző pincére hozott fel a rakparti irodájába: nemcsak neki, hanem gyakran annak a szerencsétlen flótásnak is, aki halálsápadtan várta kérdéseit, abban a majdnem biztos tudatban, hogy ebből az irodából csak bilincsben távozhat.
Miért is gondolt ezen az éjszakán pályája leghosszabb és legnehezebb kihallgatására, amely a Bűnügyi Rendőrség évkönyveiben már-már klasszikussá vált: Mestorino vallatására, amely teljes huszonhat órán át tartott?
Mire vége lett, az irodában csak úgy gomolygott a pipafüst, alig lehetett levegőt kapni. Mindenütt hamu, üres poharak, szendvicsmaradványok; a két férfi már a nyakkendőjétől meg a zakójától is megszabadult, és mindkettőjük arca oly gyűrött volt, hogy az avatatlan szemlélő meg nem mondta volna, melyikük a gyilkos.
Valamivel éjfél előtt belépett egy telefonfülkébe, feltárcsázta a Saint-Régis számát, és Little John lakosztályát kérte.
A vonal túlsó végén MacGill hangjára ismert.
– Halló… Itt Maigret… Monsieur Maurával szeretnék beszélni.
Vajon volt-e a hangjában valami, ami világossá tette, hogy most már nem arról van szó, ki jár túl a másik eszén? A titkár köntörfalazás nélkül, egyenesen és őszintén azt felelte, hogy Little John egy estélyen van a Waldorfban, és aligha jön meg hajnali kettő előtt.
– Volna szíves felhívni? Vagy, ami még jobb, utánamenni? – érdeklődött Maigret.
– Nem vagyok egyedül. Itt van a lakosztályban egy barátnőm is, és…
– Küldje el a hölgyet, és tegye, amit mondok. Feltétlenül szükséges, sőt elodázhatatlan, hogy legkésőbb tizenkét óra ötvenig mindketten megjelenjenek a Berwick-beli szobámban. Még egyszer mondom: legkésőbb tizenkettő ötvenig. Nem, ezt a találkozást nem ejthetjük meg másutt. Ha Little John habozna, mondja meg neki: szeretném, ha jelen lenne, amikor egy régi ismerősével beszélek. Nem, nagyon sajnálom, ennél többet most nem mondhatok. Tizenkettő ötven.
Egy órára rendelte meg a La Bourboule-lal való összeköttetést, és addig még volt ideje. Pipával a szájában, ugyanazokkal a nyugodt léptekkel indult el a Szamár bár felé. Odabenn sokan támasztották a pultot, de legnagyobb csalódására, Parsont nem látta köztük.
Mindazonáltal megivott még egy pohár sört, és eközben vette észre, hogy a helyiség végéből afféle intim kis különterem nyílik. Belépve, az egyik sarokban szerelmespárt látott, míg a másikban a fekete bőrrel behúzott padon az újságírót pillantotta meg, félig fekvő helyzetben, szétvetett lábbal. A szeme kifejezéstelen volt, előtte felborult pohár hevert.
A főfelügyelőt azért felismerte, de megmozdulni nem méltóztatott.
– Tudja még követni, Parson, amit mondok? – Maigret szélesen odaplántálta magát az újságíró elé. Megvetette, de legalább annyira szánta is.
A másik szinte mozdulatlanul makogta:
– How do you do?
– Ma délután, ha jól értettem, azt mondta, szenzációs interjút akar készíteni velem. Nos, ha képes követni, azt hiszem, pályája legjobb cikkéhez gyűjthet anyagot.
– Hová akar vinni?
Alig forgott a nyelve. Száján kásásán mosódtak egybe a szótagok, mégis érződött, hogy részegsége mélyén félig-meddig – vagy talán mindenestül – tiszta a tudata. Szemébe gyanakvás és talán félelem is költözött; de a büszkesége eresebbnek bizonyult a félelménél.
– Harmadfokú vallatás? – kérdezte megvetően, lebiggyesztett szájjal. Az amerikai rendőrség közismerten kemény kihallgatási módszereire célzott.
– Még csak ki sem fogom kérdezni. Nincs már rá szükség.
Parson megpróbált felállni, de közben kétszer is visszahanyatlott a padra.
– Egy pillanat – szólalt meg ismét Maigret. – Nem iddogál odakinn a bárban valamelyik barátja? Ugyanazokra gondolok, mint maga. A maga érdekében kérdezem. Mert ha akadna kint ismerőse, célszerűbb lenne, ha én mennék ki elsőnek, és innen száz méterre, bal felé megvárnám egy taxiban.
Az újságíró erősen törte a fejét, de nem értette Maigret szándékát. Mindamellett a legfontosabb most az volt neki, hogy ne higgyék beijedtnek. Vállát az ajtókeretnek döntve, nehogy elessen, körülnézett a nagyobbik helyiségben.
– Menjen csak. Majd jövök én is.
Maigret meg sem próbálta kifürkészni, melyik vendég tartozik a bandához; ehhez neki semmi köze. Foglalkozzék csak velük Lewis kapitány.
Kinn az utcán leintett egy taxit, odairányította a megbeszélt helyhez, és beült a hátsó ülésre. Öt perccel később benyitott hozzá Parson. Ha mereven maga elé szegezte a tekintetét, sikerült majdnem egyenesen járnia.
Iróniája azonban most sem hagyta cserben.
– Kis séta a zöldben?
Ezúttal a gyilkosoknak arra a szokására célzott, hogy sétakocsikázásra viszik áldozatukat, majd egy elhagyott helyen szépen megszabadulnak tőle.
– A Berwickbe – utasította Maigret a sofőrt.
A szálló két lépésre volt. A főfelügyelő a karjánál fogva vezette útitársát a liftig. Parson fáradt szemében továbbra is jól megfért a büszkeség a szorongással.
– Lewis hadnagy odafenn van már?
– Nincs. Senkit sem várok a rendőrségtől.
Maigret felkapcsolt minden lámpát a szobában, majd, miután Parsont leültette az egyik sarokba, felhívta a room service-t, és egy üveg whiskyt, szódavizet, poharakat, végül pedig négy üveg sört rendelt.
Már le akarta tenni a kagylót, amikor eszébe jutott még valami:
– És tegyenek hozzá néhány sonkás szendvicset.
Nem a gyomra korgott, csupán egyik régi, az Orfèvres rakparton meggyökeresedett és már-már rítussá vált szokásának hódolt.
Parson úgy csuklott össze, ahogy Maigret a Szamár bárban találta. Időnként lehunyta a szemét, és néhány pillanatra elbóbiskolt, hogy aztán a legcsekélyebb neszre felrezzenjen.
Fél egy. Háromnegyed egy. A szendvicses tálca, az üvegek és a poharak már ott sorakoztak a kandallópárkányon.
– Ihatok valamit?
– Hát persze. Csak ne mozogjon. Majd én kiszolgálom.
Ezen a ponton már nem számított, részegebb lesz-e valamivel vagy józanabb. Maigret whiskyt töltött neki szódával, a másik pedig, amikor elvette, nem tudta leplezni csodálkozását.
– Fura egy alak maga. Átkozott legyek, ha tudom, mi a szándéka velem.
– Semmi az égvilágon.
Megszólalt a telefon. Little John és MacGill futottak be.
– Kérje meg az urakat, hogy jöjjenek fel.
Maigret az ajtóban várta őket; látta, amikor felbukkantak a folyosó másik végén. Little John frakkot viselt, és szárazabbnak, egyszersmind feszültebbnek látszott, mint valaha. Szmokingos titkára kifürkészhetetlenül mosolygott.
– Kerüljenek beljebb, ha kérhetem. Elnézést, hogy alkalmatlankodtam, de véleményem szerint a jelenlétük feltétlenül szükséges.
MacGill vette elsőnek észre a karosszékébe roskadt újságírót, és visszahőkölt. Az áruló jel nem kerülte el a főfelügyelő figyelmét.
– Parsonnal ne törődjenek – mondta. – Mint majd hamarosan megértik, nem ok nélkül hívtam ide. Foglaljanak helyet az urak. Javaslom, hogy vegyék le a felöltőjüket, mert együttlétünk hosszúnak ígérkezik.
– Megkérdezhetem, főfelügyelő…
– Nem, Monsieur Maura. Még nem.
A belőle sugárzó nyugodt erő elvette a két férfi kedvét a tiltakozástól. Maigret leült az asztalhoz, amelyre már odakészítette a telefont és az óráját.
– Még néhány perc türelmet kérek. Természetesen rágyújthatnak.
A hangjában nem volt irónia, sőt, ahogy közeledett az idő, úgy szorongatta torkát mindinkább a lámpaláz, és annál gyorsabban szívogatta a pipáját.
Hiába égtek a lámpák, a szoba, mint minden harmadrendű szállodában, meglehetősen sötét volt. A vékony fal mögül áthallatszott, ahogy egy férfi meg egy nő lefekvéshez készülődik a szomszédban.
Végre-valahára megszólalt a telefon.
– Halló… Igen… Maigret… Halló, igen, én kértem La Bourboule-t… Hogyan? Igen, vonalban maradok.
Majd a kagylót a füléhez szorítva fordult Maura felé.
– Sajnálom, hogy az amerikai készülékekhez nem adnak két kagylót, mint nálunk, mert örültem volna, ha maga is végighallgatja a beszélgetést; de ígérem, hogy az érdekesebb mondatokat szó szerint megismétlem magának. Halló! Igen… Tessék?… Nem veszik fel?… Próbálkozzék tovább, kisasszony. Hátha még alszik a villában mindenki.
Minden ok nélkül felzaklatta a tudat, hogy a La Bourboule-i telefonos kisasszony hangját hallja, mint ahogy a hölgyet is izgalomba hozta a New York-i hívás.
Odaát reggel hét óra volt. Süt-e vajon a nap? Maigret felidézte magában a fürdőépülettel szemközti postahivatalt, mindjárt a vízesés mellett.
– Halló! Kivel beszélek?… Halló, asszonyom!… Elnézést, ha felébresztettem… Szóval már felkelt?… Lenne szíves a férjét a telefonhoz küldeni?… Sajnálom, de New Yorkból hívom, és aligha tudnám fél óra múlva megismételni a hívást. Keltse fel… Igen.
Megint csak afféle virtuskodás volt részéről, hogy közben nem tartotta szemmel a három férfit, akiket ő gyűjtött össze, hogy jelen legyenek ezen a különös kihallgatáson.
– Halló! Monsieur Joseph Daumale?
Little John nem tudta megállni, hogy keresztbe ne vesse, majd ismét szét ne nyissa a lábát, de más jel nem vallott felindulásáról.
– Itt Maigret… Igen, a bűnügyis Maigret, ahogy kifejezte magát, bár gyorsan hozzáteszem, hogy már nem tartozom a Bűnügyi Rendőrséghez, és magánemberi minőségemben hívom. Hogyan?… Várjon még. Először mondja meg, hol áll a telefonkészülék! A dolgozószobájában? Az első emeleten? Akkor még egy kérdést. A földszintről vagy a szobákból lehet hallani, amit mond?… Nagyon helyes. Csukja be az ajtót. És ha még nem tette volna, vegyen fel egy háziköntöst.
Lefogadta volna, hogy a karmester dolgozószobája reneszánsz stílusú, fényesre tisztított régi bútorok állnak benne, a falakat díszítő fényképek pedig azokat a zenekarokat ábrázolják, melyeket Joseph Daumale a kis francia kaszinókban vezényelt.
– Halló! Várjon, hadd szóljak még egy szót a kisasszonynak, aki a vonalban van, és hallgat bennünket… Nagyon kedves lenne magától, kisasszony, ha kikapcsolódna, és inkább arra ügyelne, hogy szét ne bontsanak bennünket… Halló! Nagyon helyes… Itt van még, Monsieur Daumale?
Vajon visel-e most szakállt vagy bajuszt? Szinte biztosra veszem, hogy bajusza van, persze már mákos. És vastag szemüveget hord. Vajon volt-e ideje az orrára biggyeszteni, amikor kiugrott az ágyból?
– Szeretnék föltenni önnek egy kérdést, melyet bizonyára hóbortosnak vagy indiszkrétnek tart majd, és arra kérem, gondolkodjék, mielőtt válaszol. Tudom, hogy ön józan, kiegyensúlyozott férfi, aki tudatában van családapai felelősségének… Tessék?… Hogy tisztességes is?
Little John felé fordult, és minden irónia nélkül megismételte:
– Azt mondja, ő tisztességes ember.
Aztán ismét a kagylóba beszélt:
– Efelől semmi kétségem, Monsieur Daumale. És mivel súlyos kérdésekről van szó, meggyőződésem, hogy ön nyíltan, őszintén fog válaszolni. Mikor volt utoljára részeg?… Igen, jól értette. Részeg. De komolyan részeg, világos? Annyira, hogy az önuralmát is elvesztette.
Hallgatás. Maigret maga elé képzelte a hajdani Josephet, azt, akit a jósnő visszaemlékezéseit hallgatva megteremtett magának. Azóta bizonyára jócskán meghízott. És nyilván többször is kitüntették. Vajon nem hallgatózik-e a lépcsőn a felesége?
– Jó lenne, ha utánanézne, nem áll-e valaki az ajtó mögött… Mit mond?… Igen, várok.
Hallotta a lépéseket, majd a nyíló és becsukódó ajtó hangját.
– Nos tehát? Tavaly júliusban? Tessék? Hogy ez egész életében legföljebb ha háromszor fordult elő? Hát ehhez őszintén gratulálok.
A kandalló felől zaj hallatszott: Parson állt fel, hogy remegő kézzel whiskyt töltsön magának. Az üveg nyaka a pohárnak ütődött.
– Avasson be a részletekbe is, helyes? Tehát júliusban történt, a La Bourboule-i kaszinóban. Igen, sejtettem… No persze, a körülmények összjátéka… Várjon, majd segítek… Ugye egy amerikai társaságában volt? Bizonyos Parsonéban… A nevére már nem emlékszik? Nem számít. Sovány, ápolatlan, hirtelenszőke férfi, sárga fogakkal… Igen… Egyébként itt van most velem, a szobában… Hogyan?… Nyugodjék meg, kérem. Szavamat adom, hogy beszélgetésünk alapján önt nem érheti semmi kellemetlenség… Tehát a bárban találkoztak… Nem. Ne vegye rossz néven, ha elismétlem a válaszait, de olyan személyek vannak jelen, akiket érdekel az elbeszélése… Nem, szó sincs róla, nem az amerikai rendőrség. Kérem, ne féltse se a családi békét, se a pozícióját…
Maigret hangjába némi megvetés vegyült, és csaknem cinkos pillantást vetett Little Johnra, aki fejét tenyerébe hajtva hallgatta a főfelügyelőt. MacGill közben idegesen játszott ujjaival.
– Nem tudja, hogyan történt? Az ember ezt soha nem tudja. Iszik egy pohárkával, kettővel, igen. Hogy hosszú évek óta nem ivott whiskyt? Világos. És jólesett elbeszélgetni New Yorkról… Halló!… Mondja csak, süt odaát a nap?
Bármily nevetségesen hangozzék: már a beszélgetés elejétől ajkára kívánkozott ez a kérdés. Belső szükséglet volt, hogy a játéknak ezt a szereplőjét a saját környezetébe, a saját atmoszférájába képzelje.
– Igen, értem. Franciaországban hamarabb tavaszodik, mint itt. Sokat mesélt New Yorkról és a pályakezdéséről, nem igaz? J. és J. Nem számít, honnan tudok róla.
És megkérdezte tőle, nem ismer-e egy bizonyos Little Johnt.
– Értem, ön akkor már erősen kapatos volt… Hát persze, hogyne tudnám, hogy ki erőszakolta ezt az italozást… Az iszákosok nem szeretnek egyedül inni.
Elmondta neki, hogy Little John…
– Dehogynem, Monsieur Daumale… Semmi baj… Tessék? Nem tudja, mivel kényszeríthetném, hogy feleljen? Nos, tegyük fel például, hogy önt holnap vagy holnapután meglátogatja a vizsgálóbíró megbízottja egy annak rendje-módja szerinti hivatalos megkereséssel? Csak nyugalom, ha kérhetem. Ön nagy bajokat okozott, bár lehet, hogy akaratlanul; de a baj mégis megtörtént.
Közben indulatba jött, felemelte a hangját, és intett MacGillnek, hogy töltsön neki egy pohár sört.
– Ne mondja, hogy nem emlékszik. Parson sajnos nagyon jól emlékezett mindarra, amit elmesélt neki. Jessie… Hogyan?… A ház a 169. utcában… Igaz is, rossz hírt kell közölnöm. Angelino meghalt. Meggyilkolták, és végső soron maga felel a haláláért… Ne hüppögjön, ha kérhetném… Ez az, üljön csak le, ha reszket a lába. Van időm. A telefonközponttal megegyeztem, nem fognak szétbontani. Hogy ki fizeti a beszélgetést, arra majd visszatérünk, de nyugodjon meg, nem maga… Hogyan? Nagyon helyes: mondjon csak el mindent, amit akar, én hallgatom. Csak vegye figyelembe, hogy sok mindent tudok, és semmi értelme hazudni… Hitvány figura maga, Monsieur Daumale… Tisztességes ember, tudom, tudom. Mondta már.
Három hallgatag férfi egy rosszul világított szállodai szobában. Parson ismét a karosszékébe roskadt, szemét félig lehunyta, a szája lefittyedt. Little John finom fehér kezébe hajtotta a homlokát, MacGill éppen whiskyt töltött magának. A két plasztron és a kézelők fehér foltjai; a frakk és a szmoking feketéje; meg a helyiséget betöltő egyetlen hang, amely hol a megvetéstől volt súlyos, hol a düh vibrált benne.
– Beszéljen… Hogy szerette, azt tudjuk. Reménytelenül… Hát persze! Mondom, hogy megértem magát, sőt, ha erre kíváncsi, még el is hiszem, amit mond… A legjobb barátja… Az életét is feláldozta volna érte…
Milyen megvetőn biggyedt le a szája, amikor ezt odavetette!
– Ezt mondja minden gyenge ember, de ettől még alkalomadtán bízvást fellázadhatnak. Tudom, tudom, maga nem lázadt fel. Csak éppen kihasználta az alkalmat, nem igaz?… Nem, nem, nem ő volt… Nagyon kérem, legalább utólag ne mocskolja be. Kislány volt még, maga pedig férfi… Igen… Maura apja a halálán volt. Tudok róla. Ezért utazott el… Maguk ketten pedig hazatértek a 169. utcába. El tudom képzelni, milyen boldogtalan volt szegény lány… Hogy John úgysem fog visszajönni?… Ezt ki mondta neki?… Dehogy, semmiképpen! Ezt a bogarat maga ültette a fejébe. Csak rá kell nézni az akkori fényképére. Eltalálta, a birtokomban van. A magáé elkallódott? Nem baj, majd küldök egy kópiát… Tehát a nyomor? Hogy nem hagyott pénzt maguknak? Hogyan hagyhatott volna, amikor neki sem volt?… Értem, világos. Egyedül nem adhatta elő a duettjüket. De klarinétozhatott volna a kávéházakban, a mozikban, végszükség esetén akár az utcán is… Hogy megtette? Gratulálok… Kár, hogy mással is foglalkozott. Mármint a szerelmeskedéssel… Csakhogy maga nagyon jól tudta, hogy két másik ember szerelmére kéne tekintettel lennie: Jessie-ére és a legjobb barátjáéra… És utána? Rövidebben, Monsieur Daumale. Most már giccsben utazik… Majdnem tíz hónap, igen, tudom… Nem ő tehetett róla, hogy az apja, akinek már a halálhírét költötték, ilyen nehezen szenderült jobblétre. Mint ahogy az sem az ő hibája volt, hogy utána nehézségei támadtak a hagyaték körül… Maga pedig ez idő alatt vállalta, hogy helyettesíti… És amikor a gyermek megszületett, maga annyira megrémült John küszöbön álló hazatérésétől, hogy a kicsit lelencházba adta… Mit esküdözik itt?… Hogyan?… Körülnéz, nem áll-e kinn valaki?… Csak nyugodtan. És közben hajtson fel egy pohár vizet, úgy érzem, szüksége van rá.
Életében először hallgatott ki valakit ötezer kilométer távolságból, ráadásul úgy, hogy a kihallgatottról semmit sem tudott.
Homlokán csak úgy gyöngyözött az izzadság. Már két üveg sörön volt túl.
– Halló! Nem maga volt, tudom én azt. Ne hajtogassa már, hogy semmiről sem tehet. Bitorolta a helyét, ő pedig visszajött. És maga ahelyett, hogy bevallotta volna neki az igazat, és kitartott volna a nő mellett, akit állítólag szeretett, gyáván, mocskosan visszaadta az eredeti tulajdonosnak… De igen, Joseph, ez az igazság. Maga gyáván és mocskosan viselkedett. Mint afféle visszataszító kis potyaleső… És nem merte megmondani neki, hogy közben világra jött egy gyerek is. Erre mit felel?… Szóval John nem hitte volna el, hogy a gyerek tőle van? Várjon, hadd ismételjem meg a szavait: John nem hitte volna el, hogy a gyerek tőle van… Maga tehát tudta, hogy nem magától van – igaz? Különben nem adta volna be a menhelyre. És ezt ilyen nyugodtan a szemembe mondja?… Megtiltom, hogy letegye a kagylót, megértette? Különben még a mai napon lecsukatom. Na, azért!… Lehet, hogy közben tisztességes ember vált magából, vagy legalábbis külsőleg hasonlít egy tisztességes emberre – de akkoriban egy nyomorult kis féreg volt. És így éltek tovább hármasban, ugyanabban a lakásban. John ismét elfoglalta a helyet, melyet a távollétében maga töltött be… Beszéljen hangosabban, egyetlen szóról sem akarok lemaradni… John már nem volt a régi? Hogy érti ezt? Nyugtalan volt, ideges, gyanakvó? Volt rá oka, ne is szépítse. És Jessie mindent be akart vallani neki? Azt a mindenségit! Neki persze jobb lett volna úgy, nem gondolja?… Hát persze, értem én, hogy erre nem számíthatott. Inkább megakadályozta, hogy beszéljen… John pedig nem értette, mi ez a zavaros helyzet körülötte… Tessék? Hogy Jessie unos-untalan sírdogált? Tetszik, hogy ilyen választékosan fejezi ki magát. Unos-untalan sírdogált… És végül hogyan tudta meg?
Little John mondani akart valamit, de a főfelügyelő egy kézmozdulattal belé fojtotta a szót.
– Hadd mondja el ő! Nem, nem magához beszéltem. Hamarosan megtudja… Megtalálta a bábaasszony számláját?… No persze, mindenre nem gondolhat az ember… És nem hitte el, hogy ő volt az apa?… Képzelje magát a helyébe… És gondolja hozzá az Állami Gyermekgondozót… És maga hol volt eközben?… Dehogynem, ha egyszer hallotta az egész jelenetet. Vagy úgy, az ajtó mögül. Merthogy a két szoba egymásba nyílt! És ennyi – igaz is, tulajdonképpen mennyi ideig?… Három hétig… Maga tehát John visszatérése után három hétig aludt a szomszéd szobában, és csak egy fal választotta el Johntól meg Jessie-től. Attól a Jessie-től, aki hónapokon át a magáé volt… Most már végezzünk mielőbb… Megesküdnék rá, Monsieur Daumale, hogy pillanatnyilag nem nyújt valami épületes látványt… Már nem sajnálom, hogy telefonon át kellett kikérdeznem, mert nehezemre esnék, hogy ne vágjak ököllel az arcába… Hallgasson, és szorítkozzék a válaszadásra. Maga tehát ott állt az ajtó mögött… Igen, igen, igen… Folytassa.
Mereven nézett le az asztal előtti szőnyegre, és ekkortól már nem ismételte meg a hallottakat. Az állkapcsa úgy összeszorult, hogy a pipa szára egyszer csak kettétört a fogai között.
– És aztán? Gyorsabban, az ördögbe is!… Hogyan?… És maga nem lépett közbe hamarabb?… John mindenre képes lett volna? Azt meghiszem! Képzelje csak magát a helyébe. Vagy inkább ne, úgysem sikerülne… A lépcsőházban… Angelino éppen visszahozott egy öltönyt… És mindent látott. Értem… Ezt nem hiszem. Még most is hazudik… Maga meg se próbált bemenni a szobába, maga el akart párologni. De mert az ajtó nyitva volt… Aha. Tehát John meglátta magát… Mindjárt sejtettem, hogy akkor már késő volt!… Ezúttal minden szavát elhiszem. Biztos vagyok benne, hogy ezt nem mesélte el Parsonnak. Mert akkor bűnrészességgel is megvádolhatnák, nem igaz? És vésse az eszébe, hogy ez még mindig megtörténhet… Nem, maga téved, nincs elévülés… Ó, igen, el tudom képzelni azt a fonott utazóládát meg a folytatást… Köszönöm. Többre nincs szükségem. Ahogy már az elején mondtam, mellettem van Parson is. Igen, részeg, mint általában… Little John is itt van. Nem óhajt beszélni vele? Természetesen nem kényszeríthetem rá… MacGill-lel sem? Pedig milyen szeretetteljesen adta be a gondozóba… Jól érti. Ő is itt van a szobámban… Ez minden. Madame Daumale már bizonyára megfőzte a kávét; ott az emeleten is érezheti az illatát. Leteheti a kagylót, megereszthet egy megkönnyebbült sóhajt, és lemehet, hogy családi körben elköltse a reggelit… Fogadjunk, hogy kitalálom, mivel magyarázza majd ezt a telefonhívást. Egy amerikai impresszárió értesült a karmesteri tehetségéről, és most… Isten önnel, Joseph Daumale. Abban a reményben, hogy soha nem találkozunk, maga gazember!
És Maigret letette a kagylót. Hosszú másodperceken át nem mozdult, mint aki minden energiát kiadott magából.
A többiek is mozdulatlanok maradtak. Végül Maigret nehézkesen felállt, felemelte a földről a törött pipa fejét, és az asztalra tette. Merő véletlenségből az a pipa volt, amelyet megérkezése másnapján itt, New Yorkban vásárolt. Felöltője zsebéből előhúzott egy másikat, megtömte, rágyújtott, és töltött magának. A sört azonban most prózainak érezte volna; inkább egy nagy pohár whisky mellett döntött. Szóda nélkül.

Little John még mindig nem mozdult. Maigret töltött neki is, és a poharat a keze ügyébe tolta.
Csak miután Maura felhajtotta az italt, és összeszedte magát valamelyest, szólalt meg a főfelügyelő. A rendes hangján beszélt, de ennek most valami különös csengése volt.
– Talán jobban tennénk, ha először ezt az alakot intéznénk el.
Parsonra mutatott, aki karosszékébe süppedve a homlokát törölgette.
Ez is egy gyáva, gyenge jellemű csirkefogó, ráadásul a rosszabbik fajtából, az agresszívek közül. De vajon – gondolta Maigret – nem elviselhetőbb-e még így is, mint Daumale óvatos, kispolgári gyávasága?
Az ő históriáját könnyebb volt kiegészíteni. A Szamár bárból vagy máshonnan jó néhány gengsztert ismert, és ezek kapva kaptak az információkon, amelyekhez európai útja során a véletlen juttatta az újságírót.
– Mennyit kapott? – kérdezte unottan Maigret.
– Mit érdekli az magát? Érje be azzal, hogy piszkosul átvertek.
– Pár száz dollárt?
– Még annyit sem.
A főfelügyelő ekkor elővette zsebéből azt a bizonyos, kétezer dollárra szóló csekket, amelyet MacGill nyújtott át neki Little John nevében, majd az asztalon heverő tollal átírta Parson nevére.
– Ez elég lesz ahhoz, hogy felszívódjon, amíg még nem késő. Szükségem volt rá, hogy a közelemben legyen, ha Daumale netán nem akart volna beszélni, vagy arra az esetre, ha tévedtem volna. Kár volt szóba hoznia a franciaországi útját. Persze a végén e nélkül is rájöttem volna a lényegre, csak talán sokkal később. Hiszen tudtam, hogy ismerik egymást MacGill-lel, és azt is tudtam, hogy bizalmas viszonyt ápol azokkal a pasasokkal, akik Angelinót megölték. Mint látja: még a nevüket sem kérdezem meg.
– Jos legalább annyira ismeri őket, mint én.
– Úgy van; és ez már nem rám tartozik. Én csak azon igyekszem, isten tudja, miért, talán szánalomból, hogy maga megússza az esküdtszéket.
– Előbb eresztenék golyót magamba!
– Miért?
– Egy bizonyos személy miatt.
A válasz érzelgősre sikerült, Maigret azonban mérget vett volna rá, hogy az anyjára céloz.
– Azt hiszem, nem tenné okosan, ha ma elhagyná ezt a szállodát. A barátai bizonyára azt képzelik, hogy köpött, és a maguk világában ezt nem veszik jó néven. Mindjárt telefonálok, hogy nyissanak magának szobát, nem messze az enyémtől.
– Én nem félek.
– Én viszont örülnék, ha ma éjjel nem érné semmi baj.
Parson vállat vont, és meghúzta a whiskysüveget.
– Miattam sose aggódjon.
Azzal magához vette a csekket, és az ajtó felé botorkált, majd visszanézett.
– Viszlát, Jos! – vetette oda, aztán még egyszer megpróbálkozott az iróniával: – Bye bye, Mr. Mégrette.
Előérzete támadt? A főfelügyelő kis híján visszahívta, hogy maradásra kényszerítse, szükség esetén akár be is zárja az egyik hotelszobába. Végül mégsem tette. De azért valami az ablakhoz vonzotta. Félrehúzta a függönyt. A mozdulat idegen volt tőle; önkéntelenül Little Johnt utánozta.
Néhány perccel később tompa dörrenések hallatszottak. Géppisztolysorozat. Nem lehetett más.
Maigret visszafordult a másik két férfihoz, és felsóhajtott:
– Nem hiszem, hogy lenne értelme lemenni. Alighanem több minden volt a rovásán!


TIZEDIK FEJEZET


Még egy órát töltöttek együtt a szobában, amelyet, akár régebben az irodát a Bűnügyi Rendőrségen, csurig belengett a pipa- és cigarettafüst.
– Bocsásson meg a fiamnak és nekem – kezdte Little John –, amiért olyan durván próbáltuk eltávolítani.
Ő is elfáradt, de érződött, mennyire feloldódott benne a feszültség. Végtelen, csaknem fizikai megkönnyebbülés áradt el rajta.
Maigret most látta először fesztelennek, közlékenynek. Már nem fegyelmezte fájdalmas energiával a benne izzó, ugrásra kész szenvedélyt.
– Fél éve dacolok már velük. Azóta igyekszem, hogy csak lépésről lépésre hátráljak. Négyen vannak, köztük két szicíliai.
– A játszmának ehhez a részéhez nincs közöm – jelentette ki Maigret.
– Tudom. Tegnap, amikor eljött a szállodába, már beszélni akartam magával, de Jos nem engedte.
Az arca megkeményedett, szemébe visszaköltözött a régi embertelenség; Maigret azonban tudta már, micsoda belső fájdalomból ered ez a félelmetesen hideg tekintet.
– El tudja képzelni – mormolta –, mit jelent, ha az ember a saját fia anyját ölte meg, és még mindig azt az asszonyt szereti?
MacGill közben tapintatosan a sarokba húzódott, és abban a karosszékben helyezkedett el, amelyben korábban Parson ült.
– A régi dolgokról nem fogok beszélni, és nem keresek mentségeket a magam számára. Nem kell semmiféle mentség. Megérti ezt? Én nem vagyok Joseph Daumale. Őt kellett volna megölnöm. De azért szeretném, ha maga is tudná…
– Tudom.
– …hogy szerettem őt, és ma is szeretem, olyan szerelemmel, amilyenre nem sok férfi képes. És a teljes összeomlás hatására… De nem, nem érdemes…
Maigret pedig elkomorodva ismételte meg:
– Úgy van. Nem érdemes.
– Azt hiszem, nagyobb árat fizettem, mint amekkorát a földi igazságszolgáltatás hajtott volna be rajtam. Az előbb nem hagyta, hogy Daumale végigmondja a történetet. Úgy érzem, főfelügyelő, hogy hitelt ad a szavaimnak.
Maigret válasz helyett kétszer is bólintott.
– Vele együtt akartam meghalni. Azután elhatároztam, hogy feladom magam. Joseph gátolt meg benne; nem akart belekeveredni egy piszkos ügybe.
– Ezt is sejtettem.
– Ő hozta ki a szobájából azt a fonott utazóládát, és azt javasolta: dobjuk a folyóba. Nem voltam rá képes. De van itt valami, amire még maga sem jöhetett rá. Megjelent Angelino. Mindent látott és mindent tudott. Ő feljelenthetett volna. Joseph úgy tett, mintha el akarnánk utazni. És akkor, két teljes napon át…
– Értem. Együtt maradtak a holttesttel.
– Angelino hallgatott, Joseph már-már beleőrült a dühbe és a tehetetlenségbe. Én pedig olyan állapotban voltam, hogy elviseltem a jelenlétét, és végül minden pénzemet neki adtam, hogy intézkedjék. Vett egy használt kisteherautót. Úgy tettünk, mintha elköltöznénk, és mindenünket összecsomagoltuk. Elmentünk vidékre, jó ötven mérföldnyire, és egy folyó menti erdőben én magam…
– Hallgass, apa – könyörgött a sarokból MacGill.
– Már vége. És én azt mondom: megfizettem mindenért. Még a kétségeimmel is fizettem. Mert hónapokon át tovább gyötört a kétség, a gondolat, hogy Jessie talán hazudott, és a gyermek mégsem az enyém. Rábíztam egy ismerős, derék asszonyra, mert nem akartam látni. Még később is úgy éreztem, nincs rá jogom, hogy lássam. Az embernek nincs hozzá joga, hogy találkozzon azzal a fiúval, akinek az anyját… Hát elmondhattam mindezt magának, amikor Jean New Yorkba cipelte? Ő is a fiam. De nem Jessie-től. Bevallom, főfelügyelő, és ezt Jos is tudja, hogy néhány év múlva reménykedni kezdtem: hátha belőlem is lehet még normális ember, és nem kell a hátralévő éveimben automataként élnem. Megnősültem. Szerelem nélkül – ahogy az ember lenyel egy gyógyszert. Gyermekem is született. De az anyjával nem bírtam együtt élni. Ő kezdeményezte a válást. Egyébként még él. Valahol Dél-Amerikában, ahol új életet kezdett. Arról már tud, hogy Jos húszéves korában eltűnt. Montrealban hasonló, legföljebb valamivel kisszerűbb társaságba keveredett, mint amilyenhez Parson tartozott. Az öreg Mrs. MacGill meghalt. Így végképp elvesztettem Jos nyomát, és nem is sejtettem, hogy itt él, tőlem néhány száz méterre, a Broadwayn, azok között az alakok között, akiket maga is ismer. Jean, a kisebbik fiam – ezt bevallotta nekem – megmutatta magának a leveleimet. Gondolom, nagyon meglepődhetett. Talán megérti: azért írtam ilyen stílusban, mert egyre csak az a másik, a Jessie fia járt a fejemben… Mindent elkövettem, hogy szeressem Jeant… Már-már dühödten törekedtem rá. Mindenáron olyan szeretettel akartam körülvenni, amilyet valójában a másik iránt éreztem. És egy szép napon, fél évvel ezelőtt, egyszer csak megjelent nálam ez a fiú.
Micsoda végtelen gyengédség bújt meg ebben a „fiú” szóban és a mozdulatban, amellyel Jos MacGillre mutatott!
– Ekkor tudta meg Parsontól és barátaitól az igazat. Emlékszem az első szavaira, amikor ott álltunk egymással szemben: Uram, ön az édesapám!
És MacGill esdeklő hangon ismét közbeszólt:
– Hallgass, papa!
– Hiszen hallgatok már. Csak a lényeget mondom. Azóta együtt élünk, együtt dolgozunk, hogy mentsük, ami még menthető. Ez a magyarázat azokra a vagyoni műveletekre, amelyeket Monsieur d’Hoquélus említett magának. Tudniillik úgy éreztem: a katasztrófa előbb vagy utóbb bekövetkezik. Ellenségeink, akik korábban Jos barátai voltak, nem zavartatták magukat, és amikor maga megérkezett, az egyikük, az a bizonyos Bill egész komédiát rendezett, hogy félrevezesse. Maga azt hitte, Bill a mi zsoldunkban áll, holott valójában bennünket is ő rángatott dróton. De hiába: magát nem sikerült távozásra bírni. Maga miatt ölték meg Angelinót is, mert megérezték, hogy jó nyomon jár, és meg akarták akadályozni, hogy a legjobb üzletükből kiforgassa őket. Én, Monsieur Maigret, hárommillió dollárra vagyok jó. Hat hónap alatt majdnem félmilliót facsartak ki belőlem, de nekik az egész kell. Próbálja ezt a rendőrségnek megmagyarázni!
Vajon miért kellett most Maigret-nek a maga szomorú bohócára gondolnia? Nem Maura alakja vált hirtelen jelképes értelművé, sokkal inkább Dexteré, és mellette, paradox módon, Parsoné, aki az utcán lövette le magát, éppen akkor, amikor végre és szinte tisztességes módon kétezer dollárhoz jutott.
Ronald Dexter a főfelügyelő szemében sűrítve képviselte mindazt a bajt és balszerencsét, ami emberi lényeknek csak osztályrészül juthat. Árulásával Dexter is egész kis vagyont, ötszáz dollárt keresett, és lám, ma reggel letette a pénzt erre az asztalra, ahol most sörösüvegek és whiskyspoharak sorakoztak az érintetlenül hagyott szendvicsek mellett.
– Talán elmehetne külföldre – vetette fel Maigret meggyőződés nélkül.
– Nem, főfelügyelő. Ezt egy Joseph megtenné, de én nem. Egyedül küzdöttem csaknem harminc éven át, legádázabb ellenségem: önmagam és a fájdalmam ellen. Százszor is azt kívántam már: omoljon össze minden. Megérti ezt? Őszintén, teljes szívemből akartam felelni azért, amit tettem.
– Mire volna az jó?
És most, hogy Little John először mert feloldódni, válasza valóban a lelke mélyéből eredt:
– Arra, hogy megpihenjek.

– Halló… Lewis hadnagy?
Hajnali öt óra volt; Maigret végre magára maradt a szobájában. A hadnagyot a lakásán hívta fel.
– Valami újabb hír? – kérdezte az. – Ma este megöltek valakit az utcán, egészen közel magához, és felötlött bennem…
– Parson?
– Hát tud róla?
– Ó, az egész nem sokat számít.
– Mit mond?
– Hogy nem sokat számít! Két-három éven belül úgyis meghalt volna májzsugorban, és akkor sokkal többet szenvedett volna.
– Nem értem.
– Nem baj. Azért telefonálok, hadnagy, mert úgy tudom, holnap reggel egy angol hajó indul Európába, és az a szándékom, hogy felszálljak rá.
– Tudja már, hogy annak a fiatal nőnek a halotti bizonyítványát eddig nem sikerült megtalálnunk?
– Nem is fogják megtalálni.
– Hogyhogy?
– Ez sem érdekes. Summa summarum, csupán egyetlen bűnténnyel van dolgunk, azaz bocsánat, ma éjjel óta kettővel. Angelino és Parson. Franciaországban az ilyeneket alvilági leszámolásnak nevezik.
– Miféle alvilágra gondol?
– Az olyan alakokéra, akiknél olcsó az emberélet.
– Nem egészen értem.
– Ne bánja! Búcsúzni szerettem volna, hadnagy úr, mert megyek vissza az én meung-sur-loire-i házamba, ahol, ha felkeresi a mi vén országunkat, mindig szívesen fogom látni.
– Tehát kilép az ügyből?
– Ki.
– Nem hisz a sikerben?
– Dehogynem.
– Nem szeretném bosszantani…
– Ne féljen.
– Elkapjuk őket!
– Efelől semmi kétségem.
És így is történt: három nappal később, a nyílt tengeren, Maigret hallotta a rádión, hogy a rendőrség Angelino és Parson meggyilkolásának vádjával őrizetbe vett négy veszedelmes gengsztert, köztük két szicíliait, ügyvédjük azonban vitatja a bizonyítékokat.
A hajó indulásakor a rakparton összegyűlt néhány személy. Úgy tettek, mintha nem ismernék egymást – ám mindannyiuk tekintete Maigret-n csüggött.
Little John – kék öltönyben, sötét felöltőben.
MacGill – idegesen szívta parafavégű cigarettáit.
És egy gyászos figura, aki megpróbált felfurakodni a hajóra, de az alkalmazottak fensőséges megvetéssel tanácsolták el – Ronald Dexter.
Meg aztán volt ott egy vörös hajú, birkaképű férfi, aki az utolsó pillanatig a fedélzeten maradt, és a rendőrség mély tisztelettel viseltetett iránta.
Amikor a hajó bárjában még egy utolsó drinket hörpölgettek, O’Brien kapitány is faggatni kezdte a főfelügyelőt.
– Egyszóval feladta? – érdeklődött a lehető legártatlanabb képpel, Maigret pedig úgy gondolta, ilyen ártatlan arckifejezés tőle is kitelik.
– Úgy, ahogy mondja, kapitány. Feladom.
– Éppen akkor, amikor…
– Igen. Éppen akkor, amikor szóra bírhatnánk néhány fickót, akiknek semmi érdekes mondanivalójuk; a Loire völgyében viszont legfőbb ideje, hogy a melegágyból kiültessük a dinnyét. Látja, felcsaptam kertésznek.
– És elégedett?
– Az nem.
– Csalódott?
– Az sem.
– Kudarcot vallott?
– Azt nem tudom.
A válasz ekkor még a szicíliaiaktól függött: hogyan védekeznek a fogságban? Megered-e a nyelvük, vagy inkább hallgatnak?
Nos, a hallgatást választották. Így tartották bölcsebbnek vagy talán gyümölcsözőbbnek.
Madame Maigret pedig tíz nappal később megkérdezte:
– Tulajdonképpen mit műveltél abban az Amerikában?
– Á, semmi különöset.
– Még egy pipát sem hoztál magadnak, pedig levélben is figyelmeztettelek.
Maigret átvette Joseph szerepét, és gyáván motyogta:
– Odaát, tudod, nagyon drágák a pipák. És nem is tartósak.
– Legalább nekem hozhattál volna valamit, egy kis szuvenírt vagy effélét.
Ennek hatására a főfelügyelő elszánta magát, és sürgönyzött Little Johnnak:

Kéretik küldeni a zenegépet.

New York-i utazásából néhány bronz és nikkel pénzérmén kívül mindössze ennyit őrzött meg.

1946. március 7.

