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„Simenon regényei súlyosak, tömörek, hihetetlenül 

változatosak, és olyan frappánsak, mint a jó popdalok.” 



 

 

Luc Sante 

„Mint egy Balzac-regény, amely nélkülöz minden 

terjengősséget.” Marcel Aymé 

„Könyvet tartott a kezében, ferdén az olvasólámpa felé 

döntve. 

Láttam, hogy egy Simenon-regény, s ez némileg 

felbátorított – talán annak a jele, hogy van benne emberi 

érdeklődés.” 

Graham Greene 

„Egy nagyon szép Simenon-regényt kezdtem olvasni. 

Félek, hogy nem lesz elég bátorságom leereszkedni a 

lidércnyomás legmélyéig, amit Simenon oly elviselhetetlen 

művészettel ír le.” 

Franfois Mauriac 

„Picasso előtt máshogy festettek. Trenet előtt máshogy 

énekeltek. 

És Simenon előtt máshogy írtak.” 

Frédéric Dard 

„Az ember legszívesebben állandóan megtapsolna, hogy 

volt!-ot kiáltana, aztán még egyszer hogy volt!-ot. Micsoda 

egészség ez a Tiéd, kedves Simenon, sohase fogy el, mindig 

megbízhatsz benne, azért vagy egyre pontosabb, egyre 

bölcsebb, ezért nem téveszted soha szem elől, mi is a 

lényeg, és ezért írod sorozatban a remekműveket, egyiket a 

másik után.” 

Federico Fellini 

„Mintegy tíz nappal ezelőtt mindannyiunkat súlyos 

simenonitis támadott meg, és minden bizonnyal nevetett 



 

 

volna, ha ott lát bennünket, ugyanabban a szobában, 

amint Richard Heyd a Levél a vizsgálóbíróhozt, Jacqueline 

Heyd a Fekete esőt, Jean Lambert, a vejem az Epilepsziás 

rohamot, Catherine lányom A fumes-i polgármestert 

olvassa belefeledkezve, jómagam pedig tizenkét korábbi 

regényét olvastam újra tizenegy nap alatt.” 

André Gide 
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1. 

Hazudott-e Picpus? 

Három perc múlva öt óra. Egy apró, fehér fény gyúl ki 

Párizs hatalmas, egész falat betöltő térképén. A technikus 

leteszi a szendvicsét, és bedug egy csatlakozót a 

telefonpanel rengeteg lyukának egyikébe. 

– Halló! XIV. kerület…? Hogyan? Elindult a kocsi? 

Maigret hiába is próbálna közömbösséget tettetni. A 

tűző napsütésben áll és a homlokát törölgeti. A technikus 

pár rövid szótagot mormol, kiveszi a dugót, felveszi a 

szendvicset, és a felügyelő felé fordul. 

– Egy tintás! 

Ami annyit tesz, hogy részeg. Augusztus van. Párizs 

utcái felett forró aszfaltszag terjeng. A város lármája 

bekúszik a széles, nyitott ablakokon át a szobába, a 

bűnüldöző rendőrség épületének legbensőbb zugaiba is. 

Lent a rendőrkapitányság udvarán két, rendőrökkel teli 

autó csak a parancsra vár, hogy elinduljon. 

Még egy fény gyullad fel, most a XVIII. kerületben. 

Kolbászos szendvics félre, csatlakozó elő. 

– Halló…! Te vagy az, öregem? Gerard az… Poszton 

vagy? Mit láttál, mesélj…! Jó…! Értem! 

Valaki kiugrott az ablakon. Az öngyilkosság gyakori 

módja ez a szegények, főleg az öregek körében, és furcsa 

módon épp a XVIII. kerületben. Maigret a párkánynak 



 

 

kocogtatva kiüríti pipáját, megint megtömi, és az órájára 

néz. Öt óra két perc. Megölték-e vajon a jósnőt, vagy sem? 

Nyílik az ajtó. A tömzsi kis Lucas őrmester érkezik, ő is 

az izzadságát törölgeti. 

– Még mindig semmi, főnök? 

Akárcsak Maigret, ő is átkelt az úttesten, amely a 

bűnügyi rendőrséget választja el a prefektúrától. 

– Képzelje, megint itt van az a fickó. 

– Mascouvin? 

– Holtsápadt. Mindenképp magával akar beszélni. 

Öngyilkos akar lenni, azt mondja. 

Megcsörren a telefon. A bűnügyi rendőrség igazgatója 

keresi Maigret-t. 

– Halló, Maigret? Nos…? Semmi? 

Érezni a hangján az iróniát. Maigret dühbe gurul. 

Ráadásul melege is van. Mit nem adna egy jó pohár 

csapolt sörért! Életében először szinte vágyik rá, hogy egy 

előre eltervezett bűntény tényleg megtörténjen. Úgy ám! 

Ha pontban délután öt órakor nem ölték meg a jósnőt, 

ahogy az üzenet ígérte, akkor hónapokig kellene némán 

tűrnie a kárörvendő vigyorokat és a szellemes vagy 

kevésbé szellemes tréfákat. 

– Hozd ide Mascouvint! 

Isten tudja, miért, de a férfi nem tűnt szélhámosnak. 

Előző nap jelentkezett a rendőrségen, komor türelemmel 

várt a sorára, arcán néha rángás futott végig, és 

mindenképp személyesen akart beszélni Maigret 

felügyelővel. 

– Élet-halál kérdése! – bizonygatta. 

Alacsony, sovány, sápadt férfi volt. Középkorú, enyhén 

fanyar szag lengte körül, egy elhanyagolt agglegényé. Az 



 

 

ujjait tördelve közölte a mondókáját, mintha leckét 

mondana fel. 

– Tizenöt éve dolgozom a Proud és Drouin cégnél, 

kereskedők a Bonne-Nouvelle sugárúton… Kétszobás 

lakásban élek a Vosges tér 21.-ben… Minden este 

bridzsezni járok a Pyramides utcába. Két hónapja üldöz a 

balszerencse! Minden megtakarításom odalett. Nyolcszáz 

frankkal tartozom a hercegnőnek! 

Maigret mérsékelt figyelemmel hallgatta, közben azon 

járt az esze, hogy fél Párizs nyaralni ment, a többiek pedig 

a kávézók napernyői alatt hűs italokat szürcsölnek. Miféle 

hercegnő? Ó, persze! A bánatos emberke elmagyarázza. 

Egy nagyvilági hölgy, akit sok csapás ért, és bridzsszalont 

nyitott a Pyramides utcában. Igen csinos hölgyről van szó. 

Érezni, hogy a jóember fülig szerelmes. 

– Ma négy órakor, felügyelő úr, elvettem egy 

ezerfrankos bankjegyet a főnököm kasszájából. 

Akkor se lehetne kétségbeesettebb, ha lemészárolt 

volna egy egész családot. Folytatja a vallomást, sűrű 

kéztördelés közepette. Miután bezárták a Proud és Drouin 

irodáját, az utcákon kószált, az ezer frankkal a zsebében. 

Vádolta a lelkiismerete. Betért a Café des Sportsba. a 

République tér és a Voltaire sugárút sarkán, ahol szokása 

szerint megivott egy aperitifet vacsora előtt. 

– Adj írószerszámot, Nestor… 

A pincért csak a keresztnevén szólítja. Igen, eldöntötte, 

ír a főnökeinek. Mindent töredelmesen bevall, és 

visszaküldi az ezer frankot. Igazán, csőstül szakad rá a 

baj! Már két hónapja csak veszít. A hercegnő, akit titokban 

imád, egy nyugdíjas kapitányt tüntet ki figyelmével, és 

szigorúan követeli Mascouvintól az összeget, amivel 

tartozik. 



 

 

A ki-be áramló tömeg szélén ülő kishivatalnok az előtte 

nyitva álló jegyzettömböt bámulja. Automatikusan leteszi 

szemüvegét az asztalra, és rászögezi nagy, rövidlátó 

szemeit. Ekkor valami furcsa dologra lesz figyelmes. Az 

egyik üvegen tükröződnek az itatóspapíron száradó 

tintanyomok. Mascouvin kibetűz egy szót: megölöm… 

közelebb hajol… holnap, délután ötkor megölöm… 

Holnap, délután ötkor megölöm a jósnőt. 

Picpus  

Öt óra öt perc. A telefonkezelőnek végre van ideje 

megenni a fokhagymaszagú kolbászos szendvicset, mert 

egy fehér gomb se gyullad ki Párizs térképén. Lépteket 

hallani a lépcsőházban. Lucas érkezik a bús 

Mascouvinnal. 

Maigret előző nap azt tanácsolta a szomorú 

vallomástevőnek, hogy térjen haza, másnap szokás szerint 

menjen dolgozni, és tegye vissza az ezer frankot a helyére. 

Lucas mindenesetre követte a férfit. Este kilenc körül a 

Pyramides utca környékén kóborolt, de nem ment be a 

hercegnő házába. A Vosges téri lakásban aludt. Másnap 

bement dolgozni az irodába, délben egy Saint-Martin utcai 

étkezdében ebédelt. 

Fél négykor elfogyott a türelme, otthagyta a Proud és 

Drouin homályos irodáját, és elindult az Orfévres rakpart 

felé. 

– Nem bírom tovább, felügyelő úr… Nem tudok a 

főnököm szemébe nézni… úgy érzem… 

– Üljön le… hallgasson! 



 

 

Öt óra nyolc perc. Diadalmas napsütés önti el a 

nyüzsgő Párizst, a férfiak rövid ujjú ingben sétálnak, a nők 

szinte meztelenek könnyű ruháik alatt. A rendőrség 

eközben négyszáznyolcvankét többé-kevésbé tisztán látó 

jósnőt tart szemmel! 

– Nem gondolja, Maigret, hogy csak egy tréfa volt az 

egész? Még Lucas is aggódik főnökéért, aki egy csapásra 

nevetségessé válhat. Egy gomb gyullad ki a III. kerületben. 

– Halló…! Rendben…! Jól van! 

A telefonos sóhajtva Maigret-hez fordul. 

– Még egy tintás… pedig hol van még a szombat! 

Mascouvin képtelen egy helyben maradni, a kezét 

tördelve szólal meg: 

– Elnézést, felügyelő úr… azt szeretném csak 

mondani… 

– Egy szót se többet! – torkolja le Maigret. 

Rászánja-e magát a titokzatos Picpus, hogy megölje a 

jósnőt? Kigyúl egy gomb. Megint a XVIII. kerület. 

– Halló! Maigret felügyelőt kéri? Egy pillanat, adom! 

Maigret-nek megdobban a szíve, ahogy átveszi a kagylót. -

Halló…! Igen…? A Damrémont utcai őrszem…? Hogy 

mondja…? Caulaincourt utca 67/a…? Mademoiselle 

Jeanne…? Egy jósnő? 

Egyből élénkebb lett a hangja. Felragyog az arca. 

– Gyorsan, csipkedjük magunkat, gyerekek! Hozd őt is, 

Lucas! Sose lehet tudni! 

Joseph Mascouvin, mint egy bánatos alvajáró, követi a 

két férfit lefelé a poros lépcsőfokokon. Egy rendőrautó 

várakozik az udvaron. 

Útközben Maigret átnézi a jósnők és kártyavetők 

listáját, amelyet előző nap állíttatott össze, és akik diszkrét 



 

 

megfigyelését elrendelte. Mademoiselle Jeanne 

természetesen nincs köztük! 

– Gyorsabban, öregem! 

A bánatos Mascouvin félénken érdeklődik. 

– Megölték? 

Maigret fején átvillan, hogy a férfi tényleg ennyire naiv-

e, vagy csak tetteti. Nemsokára kiderül! 

– Revolver? – kérdezi Lucas. 

– Kés. 

Nem szükséges keresgélni a házszámot. Szemben a 

Constantin- Pecqueur térrel nagy csődület mutatja, hol 

zajlott le a dráma. 

– Megvárjam magukat? – dadogja Mascouvin. 

– Jöjjön be maga is… gyerünk! Kövessen! 

A rendőrök szétválnak, hogy átengedjék Maigret-t és 

Lucas őrmestert. 

– Ötödik emelet, jobbra… 

Lift nincs. Tiszta, eléggé komfortos ház. A bérlők mind 

a lépcsőházban állnak, erre számítani lehetett. Az ötödiken 

a XVIII. kerületi rendőrnyomozó kezet nyújt Maigret-nek. 

– Jöjjenek… Nemrég történt a gyilkosság. Merő 

véletlen, hogy ilyen hamar értesültünk róla, mindjárt 

elmagyarázom… 

Napsütötte szobába lépnek. A kis szalon tágra nyitott 

ablakaival erkélyre nyílik, ahonnét az egész várost belátni. 

A szalon kényelmes, puha szőnyeggel, világos tapétával, 

XV. Lajos korabeli fotelekkel, bájos dísztárgyakkal. A 

kerületi orvos felegyenesedik és az érkezőkhöz fordul. 

– Nem lehetett segíteni rajta. A második késszúrás 

halálos volt. 

A szoba túl kicsi, alig férnek be mindannyian. Maigret, 

miután megtömte pipáját, leveszi a felöltőjét, amely alól 



 

 

előtűnik a mályvaszínű nadrágtartó, amit a felesége vett 

neki az előző héten. A kerületi felügyelő elmosolyodik a 

ruhadarab láttán, amely ráadásul selyemből van, mire 

Maigret összevonja a szemöldökét. 

– Szóval? Mondja csak, hallgatom… 

– Nos, még kevés időm volt információt gyűjteni, és a 

gondnoknő nem túl beszédes. Úgy kell kihúzni belőle 

mindent… Mademoiselle Jeanne, valódi neve Marie Picard, 

Bayeux-ban született… 

Maigret felemeli a holttestre terített lepedőt. Ejha, 

csinos teremtés. Negyvenes. Zömök, ápolt, szőke, talán 

festett hajú. 

– Nem volt bejegyzett jósnő, nem reklámozta magát 

sehol. Mégis voltak rendszeres ügyfelei, méghozzá 

jómódúak… 

– Ma délután hány ügyfele volt? 

– A gondnoknő, Baffoin asszony, Eugénie Baffoin, nem 

tud semmit. Közölte, hogy neki ehhez semmi köze, és hogy 

a gondnokok egyáltalán nem olyan pletykásak, mint 

egyesek hiszik… Nem sokkal öt után ez a hölgy itt… 

Egy alacsony, élénk, középkorú nő áll fel. Mókás 

kalapot visel. Magyarázatba kezd: 

– Mademoiselle Jeanne ismerőse vagyok, néha lejött 

hozzánk pár napra Morsangba… ismeri Morsangot? A 

Szajna mellett van, Corbeil-től kicsit feljebb, közel a 

gáthoz. A Beau Pigeon hotel tulajdonosa vagyok… és mivel 

Isidore szép csukákat fogott, és úgyis Párizsba jöttem, 

mondom magamban… 

A halak még ott vannak nála, friss levelek közé 

csavarva egy kosárban. 

– Tetszik engem érteni, mondom magamban, biztos 

örülne neki, mert imádja a halat… 



 

 

– Régóta ismeri Mademoiselle Jeanne-t? 

– Talán öt éve? Egyszer egy egész hónapig lakott 

nálunk… 

– Egyedül? 

– Ugyan, csak nem feltételezi, hogy… szóval két 

vásárlás között felugrottam… az ajtó nem volt zárva. Félig 

nyitva állt, mint most, éppen így… bekiáltottam: „Jeanne, 

én vagyok az, Roy asszony…” Mivel nem jött válasz, 

beléptem, és… Ennél az asztalkánál ült, előredőlve, én 

meg azt hittem, hogy elbóbiskolt. Meg akartam rázni, és… 

Tehát körülbelül öt óra hét perckor Mademoiselle 

Jeanne-t, a jósnőt megölték, két késszúrással a hátában. 

– Megtalálták a fegyvert? – kérdezte Maigret a 

felügyelőhöz fordulva. 

– Nem. 

– Esett kár a bútorokban? 

– Nem. Nem mozdítottak el semmit. Úgy tűnik, a 

gyilkos nem hatolt be a hálószobába. Erre van… 

Benyit egy ajtón. A hálószoba még világosabb, mint a 

szalon. Igazi budoár, derűs színekkel. Egy igényes nő 

fészke, aki mindent megtesz a kényelméért. 

– Tehát a gondnok… 

– Azt állítja, hogy nem tud semmiről. Roy asszony a 

szomszéd bárba ment át telefonálni. Itt találkoztunk vele, 

az ajtó előtt. Van itt még egy részletkérdés… de jön is a 

lakatos, akit hívattam. Erre! Íme. Ki tudná nekünk nyitni 

ezt az ajtót, kérem? 

Maigret szórakozottan Mascouvinra pillant, aki egy 

szék szélén feszeng. A Proud és Drouin alkalmazottja 

felsóhajt. 

– Megrázó ez az egész, felügyelő úr! 

– Ahogy mondja. 



 

 

Nemsokára, mikor megérkeznek az ügyészség és a 

rendőrségi helyszínelők szakemberei, még súlyosabb lesz a 

helyzet, főleg, ha Maigret-nek nem lesz ideje meginni egy 

pohár sört Maniére-nél. 

– Láthatja – magyaráz közben a kerületi felügyelő –, a 

lakás ebből a nappaliból áll, a rusztikus ebédlőből, ami 

erre van, egy hálószobából, egy lomtárból és… 

Egy kulcsra zárt ajtóra mutat, amelynek zárján a 

lakatos dolgozik- 

– Ha jól sejtem, ez a konyha lesz… 

Az álkulcs megfordul a zárban, nyílik az ajtó. 

– Nahát… maga mit keres itt…? Kicsoda maga? 

Szinte komikus a helyzet, annyira váratlan. Egy kis, 

rendben tartott konyhában, ahol egy piszkos tányért vagy 

poharat sem látni, egy várakozó öregemberre bukkannak, 

aki egyenes tartással ül az asztalnál. 

– Feleljen! Mit csinál itt? 

Az öreg csodálkozva tekinget az érkezőkre, és nem jön 

válasz a nyelvére. A legfurcsább, hogy augusztus közepén 

vastag, zöldes kabátot visel. Arcát gondozatlan szakáll 

lepi. Lesüti a szemét és lehorgasztja a vállát. 

– Mióta van itt a konyhában? 

Az öreg a homlokát ráncolja, mintha nem értené jól a 

kérdést, aranyórát vesz elő a zsebéből, és kinyitja. 

– Negyven perce – feleli végül. 

– Vagyis itt volt öt órakor? 

– Előbb érkeztem… 

– Tanúja volt a bűnténynek? 

– Milyen bűnténynek? 

A nagyothallók mozdulatával fordítja fejét a kérdező 

felé. 

– Hogyan? Maga nem tud róla, hogy… 



 

 

Lehajtják a lepedőt a holttestről. Az öreg elképedve 

nézi, és mozdulatlan marad. 

– Nos? 

Nem válaszol. A szemét törölgeti. Ami nem feltétlenül 

azt jelenti, hogy sír, mert Maigret már észrevette, hogy 

folyton könnyezik a szeme. 

– Mit csinál ebben a konyhában? 

Az öreg még mindig a hullát nézi. Mintha nem fogná fel 

a szavak értelmét. 

– Hogyan zárták be ide? – faggatják tovább. A kulcsot 

nem találták a zárban, se belül, se kívül. 

– Nem tudom – mondja az öreg halkan, mint egy 

kisgyerek, aki fél, hogy megverik. 

– Mit nem tud? 

– Semmit… 

– Vannak papírjai? 

Ügyetlenül átkutatja a zsebeit, megint megtörli a 

szemét, szipog, végül elővesz egy ezüst monogramos 

pénztárcát. A kerületi felügyelő és Maigret egymásra 

néznek. 

Tényleg hibbant az öreg, vagy ennyire jól játssza a 

szerepét? Maigret egy személyit vesz elő a pénztárcából, és 

félhangosan olvasni kezdi: 

– Octave Le Cloaguen, nyugdíjazott hajóorvos, 

hatvannyolc éves, Batignolles sugárút 13., Párizs. 

– Mindenki hagyja el a szobát! – dörgi hirtelen Maigret. 

Joseph Mascouvin engedelmesen feláll. 

– Maga itt marad, az ördögbe is, üljön vissza! 

Tíz-tizenöt ember ebben a babaházban szó szerint 

megfullad. 

– Maga is üljön le, Le Cloaguen úr! Először is árulja el, 

miért kereste fel az áldozatot! 



 

 

Le Cloaguen összerezzen. Hallja a hangokat, de nem 

érti, mit jelentenek. Maigret kénytelen kiabálva 

megismételni a kérdést. 

– Igen, értem… elnézést! Azért jöttem… 

– Miért? 

– ...találkozónk volt – dadogja, és a lepedővel fedett 

holttestre mutat. 

– Kíváncsi volt rá, hogy mit hoz a jövő? 

Nincs felelet. 

– Szóval, ügyfele volt az elhunytnak, vagy sem? 

– Igen… meglátogattam… 

– És mi történt? 

– Itt ültem… Igen, ezen az aranyszínű széken. 

Kopogtattak. Megmutatom, hogyan… 

Az ajtó felé indul. Azt lehetne hinni, hogy szökni 

próbál. De nem, csak megmutatja a kopogás szaggatott 

ütemét. 

– Ekkor azt mondta Jeanne… 

– Ki vele, mit mondott! 

– Azt mondta: gyorsan, erre… és betuszkolt a 

konyhába. 

– Ő zárta kulcsra az ajtót? 

– Nem tudom. 

– És aztán? 

– Semmi… leültem az asztalhoz. Az ablak nyitva volt… 

az utcát néztem… 

– És aztán? 

– Egy ideig nem történt semmi. Aztán egyszerre sok 

közeledő léptet hallottam… úgy gondoltam, jobb, ha nem 

mutatkozom. 

Halkan, lassan beszélt, vonakodva, majd feltette a 

legváratlanabb kérdést: 



 

 

– Nincs maguknál egy kis dohány? 

– Egy cigarettát? 

– Dohányt kérnék. 

– Maga pipázik? 

Maigret odanyújtja az öregnek a dohányos zacskóját. 

Le Cloaguen kivesz egy csipetnyi dohányt, és látható 

élvezettel a szájába teszi. 

– Nehogy elárulják a feleségemnek! 

Ezalatt Lucas átkutatta a lakást. Maigret jól tudta, mit 

keres. 

– Nos? 

– Semmi, főnök… A konyha kulcsa nincs se odabent, 

se idekint. Megkértem egy rendőrt, hogy nézze meg lent, 

hátha kidobták az ablakon. 

Maigret összefoglalja a helyzetet, ismét Le Cloaguen 

felé fordulva. 

– Tehát azt állítja, azért jött ide nem sokkal öt óra előtt, 

hogy tanácsot kérjen a jósnőtől. Öt előtt két vagy három 

perccel valaki az imént hallott, sajátos módon kopogott az 

ajtón, mire Mademoiselle Jeanne betuszkolta önt a 

konyhába. Így történt? Maga egy ideig az utcát nézte, 

aztán hangokat hallott, és nem mozdult a helyéről… még a 

kulcslyukon sem nézett át. 

– Nem… azt hittem, hogy látogatói érkeztek. 

– Járt már itt korábban is? 

– Minden héten eljövök. 

– Régóta? 

– Nagyon… 

Bolond, vagy sem? Az egész kerület felbolydult. Több 

mint kétszáz bámészkodó áll az utcán, mikor megérkeznek 

az ügyészség autói. Még mindig nagy a hőség, élénk 

színekben ragyog a város. Ilyenkor a teraszokon, 



 

 

söröskorsó mögött hűsölőknek köny- nyü igazán az élet. 

Maigret újra felölti az öltönyét az érkező urak kedvéért. 

– Ni csak, maga az, felügyelő?! – csodálkozik a 

helyettes ügyész. – Ezek szerint bizonyára érdekes üggyel 

van dolgunk. 

– Kivéve azt, hogy eddig két bolonddal kellett 

tárgyalnom – morogja magában Maigret. 

Itt ez a szerencsétlen Mascouvin, aki le nem venné a 

szemét a felügyelőről! Meg az öreg, aki dohányt rágcsál és 

szipog! 

Új kocsik érkeznek. Ez alkalommal az újságírók. 

– Kérlek, Lucas… vidd magaddal a két jó barátom… Fél 

órán belül az irodában leszek! 

Mascouvin ekkor éles elméjű következtetéssel áll elő. 

Miután felemelte a fejét, és keresni kezdte a kalapját a 

szalonban, ahol ekkor már nagy felfordulás uralkodott, 

bánatosan – mindent bánatosan csinált – azt morogta: 

– Látja, felügyelő úr, Picpus tényleg megölte a jósnőt! 



 

 

2 

Az izzadó férfi 

Érdekes, hogy Maigret egy kézfejet, egy kopottas szövet 

fedte térden nyugvó kézfejet bámulva ébredt rá a helyzet 

drámaiságára, és nem úgy nézett többé útitársára, mint 

egy különleges csodabogárra. 

Az imént, a Caulaincourt utcában az ügyészség 

emberei igazi zsibvásárt rendeztek, gondolta Maigret, aki 

mindig tartott a szemléző ügyészektől. A felfordulás 

közepette Octave Le Cloaguen olyan volt, mint egy 

magatehetetlen, vaksi öregember. A felügyelőnek főleg a 

tompaság tűnt fel, amely az öreg kék szemében egyszer 

csak megjelent, mintha egy ideig elhagyta volna a lelke. 

Kétszer-háromszor is el kellett ismételni egy kérdést, míg 

végre felfogta a szavak értelmét, összevont szemöldökkel 

próbálta megérteni őket. 

Később az Orfévres rakparti irodájában, amelyet a 

lemenő nap szaunává változtatott, egy izzadó és a 

homlokát törölgető Maigret próbált részletekbe menő 

kihallgatást folytatni, amely szinte semmi eredménnyel 

nem járt. Le Cloaguen nem zavartatta magát. Sőt, azt 

hihette volna az ember, hogy próbál a felügyelő kedvére 

tenni. És miközben az utóbbi folyton a homlokát és a 

nyakát törölgette egy zsebkendővel, az öreg bőre 

tökéletesen száraz maradt, pedig még a zakóját sem vette 

le. Ezt Maigret megjegyezte, tisztán emlékezett rá. 



 

 

Most a két férfi egy nyitott taxiban utazott. Este nyolc 

óra volt, és üdítő, friss levegő keringett Párizs utcáin. Le 

Cloaguen nem mozdult, és Maigret öntudatlanul a jobb 

kezét bámulta, amelyet a férfi a térdén nyugtatott, 

szokatlanul hosszú ujjaival, csontos ízületeivel, olyan 

pergamenszerű bőrrel, hogy félő volt, helyenként 

lepattogzik, mint a kiszáradt fakéreg. A mutatóujjának 

első perce hiányzott. 

Vajon ez a kéz…? – morfondírozott Maigret. Mennyi 

mindent lehet egy kéz, mint például ez is, egy egész élet 

során, hatvannyolc év alatt! 

Ekkor egy izzadságcsepp hullott a feszes bőrre és 

szétfröccsent. A Wagram sugárúton hajtottak kávézók és 

mozik sora között, vidáman zsibongó tömegben. Maigret 

felkapta a fejét. A férfi egyenesen maga elé nézett, 

változatlanul merev vonásokkal, de a homlokát izzadság 

lepte. 

Ez olyan váratlanul érte a felügyelőt, hogy 

összezavarodott. Le Cloaguen ennyi ideig megőrizte 

hidegvérét, miért esett éppen most pánikhoz közeli 

állapotba? Mert nyilvánvaló volt, hogy ez a helyzet. Az 

izzadtságot nem a meleg okozta, hanem a félelem, a 

szörnyű belső ellenfél, amely ellen nem lehet védekezni. 

Talán meglátott valamit vagy valakit az öreg? Ez nem 

volt valószínű. Talán a kezét bámuló rendőr tett rá ilyen 

hatást? Talán a levágott ujj árulkodott valamiről? 

Hamarosan elérték a Courcelles sugárutat, a Monceau 

Parkot, aranyozott kerítésével és kékes árnyaival, és 

Maigret végre megértette, mi történik, mivel egyre több 

izzadságcsepp jelent meg útitársa homlokán, arca pedig 

falfehérré vált: azért rettegett, mert közeledtek az 

otthonához. 



 

 

Kisvártatva a Batignolles sugárútra értek. Szürke 

téglás épület. Egy széles kapu. A jólét, szinte gazdagság 

minden kelléke. A portásfülke rendben tartva, a portás 

tiszta, fekete ruhában. A lépcső sötétbarna, lakkozott fa, 

vörös szőnyeggel, rézrudakkal a lépcsőfokokhoz szorítva. 

Le Cloaguen lassan, szuszogva lépkedett felfelé. Egy 

szót sem szólt, de a homloka még mindig izzadságban 

úszott. Vajon mitől félhetett? 

Minden emeleten csak egy ajtó volt, sötét tölgyfából, 

csillogó rézkerettel. A harmadikon Maigret csöngetett. Jó 

egy percen át, ami hosszúnak tűnt, óvatos lépések 

hallatszottak a lakásból, végül résnyire nyílt az ajtó, és egy 

asszony barátságtalan és gyanakvó arca jelent meg. 

– Le Cloaguen asszony, ha nem tévedek. 

A nő hadarva felelt: 

– A cselédlány már elment… kénytelen vagyok én 

magam… 

Maigret érezte, hogy hazudik. Meg mert volna esküdni, 

hogy nem tartanak cselédet. 

– Ha nem alkalmatlankodom, szeretném pár percig 

igénybe venni a türelmét… Maigret felügyelő, bűnügyi 

rendőrség. 

A nő az ötvenes éveiben járt, alacsony, ideges teremtés 

volt, mozgékony arcvonásokkal és feltűnően élénk 

tekintettel. A férjére pillantott. Csak pár pillanatig tartott. 

Maigret-nek ismét az volt a benyomása, mintha a félelem 

szaga csapná meg az öreg felől. 

Le Cloaguen vonásai nem fejeztek ki semmit. Nem 

szólalt meg, nem kezdett magyarázkodni. Ott állt, megint 

eltávozott lélekkel, a küszöbön várva, hogy bemehessen. 



 

 

A nő, aki visszanyerte hidegvérét, ellépett az ajtóból, és 

egy tágas szalonra nyitott ajtót, amelynek vastag 

függönyein csak némi szürke fény hatolt át. 

– Foglaljon helyet. Miről van szó? Mit művelt a… 

Ismét vet egy pillantást a férjére, akinek eszébe se 

jutott, hogy levegye a kabátját vagy a sapkáját. 

Maigret tíz év múlva is fel tudta idézni a szalont, a 

legkisebb részletekig, a három magas ablakkal, a zöld 

selyemfüggönnyel, sárga bojtokkal, a védőhuzattal fedett 

régi fotelekkel, az aranyozott asztalkával, a nagy tükörrel, 

a fekete márványkandallóval, a réz kandallóráccsal. Halk 

zaj hallatszott egy ajtó mögül. Valaki fülelhetett odaát. 

Maigret női jelenlétet sejtett, és nem tévedett: hamarosan 

kiderült, hogy Gisèle Le Cloaguen az, egy huszonnyolc 

éves hölgy. 

A lakás bizonyára nagy volt, mert egy egész emeletet 

elfoglalt. Egy-egy zuga jólétről árulkodott, mégis, mintha a 

szegénység árnyéka vetült volna a szobákra. A fekete 

selyemruhát viselő Le Cloaguen asszony szép gyűrűket 

viselt az ujjain, és aranyba foglalt amulettet a nyakláncán. 

– Először is, megkérdezhetném, asszonyom, hogy 

ismer-e egy bizonyos Mademoiselle Jeanne-t? 

Maigret világosan látta rajta, hogy nem ismeri. A hölgy 

láthatólag keresgélni próbált az emlékezetében, nyilván 

egészen másféle kérdésre számított. 

– Mi a hölgy foglalkozása? 

– A Caulaincourt utcában lakik. 

– Nem értem, hogy… 

– Az a foglalkozása, hogy megmondja a jövőt. Röviden 

elmagyarázom, hogy miről van szó… Ezt a személyt ma öt 

órakor megölték a lakásán. Az ön férje történetesen a 

lakásban tartózkodott, a konyhába zárva találtunk rá. 



 

 

– Mit jelentsen ez, Octave… 

Az öregemberhez fordulva nyugodtan és méltósággal 

beszélt, mégis az volt az ember benyomása, hogy álságos 

az egész méltóság, a nyugalom, mint a kandalló 

bronzszobrai. Maigret meg volt róla győződve, hogy amint 

távozik, és becsukódik mögötte az ajtó, csúnya veszekedés 

fog kitörni a házastársak között. 

Le Cloaguennek le kellett nyelnie a nyálát ahhoz, hogy 

feleljen. 

– Ott voltam – állapította meg csendesen, 

meghunyászkodva. 

Mire a nő, éles hangon: 

– Nem tudtam, hogy magát érdekli a kártyavetés… 

Majd a nő hirtelen faképnél hagyta a férjét, leült 

Maigret-vel szemben, és egy nagyvilági nő modorában 

kezdett beszélni a felügyelővel, a nyakláncával babrálva, 

egyre folyékonyabban. 

– Meg kell mondanom, felügyelő úr, semmit sem tudok 

erről az ügyről. De jól ismerem a férjem… Talán említette 

önnek, hogy sokáig orvos volt, tengerjáró hajókon, amik 

Dél-Amerikába közlekednek. Hosszú évekig a Kínai-

tengeren hajózott… Mióta hazajött, már nem ugyanaz, 

mint régen! 

Le Cloaguen jelenléte a legkevésbé sem zavarta. 

– Bizonyára ön is észrevette, hogy a második 

gyerekkorát éli… Meglehetősen kellemetlen ez a 

lányomnak és nekem, és nagyban megnehezíti a társasági 

életünket. 

Maigret körülnézett a szalonban, és élénken maga elé 

tudta képzelni a Batignolles sugárúti fogadásokat, a 

huzattól megszabadított fotelekkel, a fénylő csillárokat, a 

teasüteményt az aranyozott asztalkán, a merev tartással, 



 

 

negédesen tereferélő hölgyeket, kezükben egy csésze 

teával. 

Kicsit később a portás megerősítette az elképzelése 

helyességét, heti rendszerességű összejövetelekről számolt 

be, a „hétfői szeánszokról”, ahogy a házban gúnyosan 

nevezték. 

Az a sejtés is helytállónak bizonyult, hogy Le 

Cloaguenéknek nincsen cselédjük, csak egy takarítónő járt 

hozzájuk hetente. Hétfőnként bezzeg a Potel et Chabot 

főpincére szolgált fel. 

– Mégis tele vannak pénzzel! – mondta a portás, aki 

beszédesebb volt a Caulaincourt utcai gondnoknőnél. – 

Állítólag több mint kétszázezer frank nyugdíjat kapnak. 

Egy saint-raphaeli jegyző jön hozzájuk minden 

decemberben, kizárólag emiatt. Mégis mit csinálnak ennyi 

pénzzel? Ha a kerületi kereskedőket kérdezi, tőlük 

megtudhatja… csak a legolcsóbb húst veszik, és abból se 

sokat! Láthatta, hogy öltözik a szerencsétlen öreg, télen-

nyáron egyformán… 

De vajon mi volt a kapcsolat a lakásuk és a 

Caulaincourt utcai napfényes fészek között, a sovány, 

ideges és nagy önuralommal viselkedő asszonyság, 

valamint a molett, jól ápolt Mademoiselle Jeanne között, 

akit megöltek a napfényben úszó szalonban? 

Még csak a nyomozás elején jártak. Maigret még nem 

próbált következtetéseket levonni abból, amit látott vagy 

hallott. Elhelyezte a szereplőket, a különös Mascouvint 

Proud és Drouin irodájában, majd lakásában, a Vosges 

téren, vagy a hercegnő bridzs- szalonjában, a Pyramides 

utcában… 



 

 

– Pont, mint egy nagy gyerek, felügyelő úr, nincs erre 

jobb szó. Egész nap az utcán kóborol, és csak enni jár 

haza. De biztosíthatom, hogy ártalmatlan… 

Ártalmatlan… A szó megütötte Maigret fülét, ahogy az 

öreget nézte. A homlokáról már eltűnt az izzadság, de 

továbbra is mozdulatlan maradt, nem érdekelte, mi folyik 

körülötte. 

Mitől félhetett korábban? És miért találta meg ismét a 

nyugalmát, vagy inkább közönyét? 

Megint mozgolódás hallatszik az ajtó mögül, és Le 

Cloaguen asszony emeltebb hangon kijelentette: 

– Gyere be, Gisèle! Felügyelő úr, bemutatom a 

lányomat! Ő szenved a legtöbbet az apja állapota miatt. 

Bizonyára ért engem… Mikor feljönnek a barátnői… 

Miért volt Gisèle ennyire rosszul öltözött, és miért tűnt 

olyan merevnek, holott különben egész csinos lett volna? A 

kézfogása is férfias volt. Semmi mosoly, semmi melegség 

az üdvözlésében. Könyörtelen ridegség látszott az öregre 

vetett pillantásában. 

Végül ő szólította meg az öreget, mint egy cselédet. 

– Menjen, vetkőzzön le! 

– Képzeld, Gisèle – magyarázta az anyja –, az apád ma 

délután meglátogatott egy kártyavetőt, és ez még semmi, 

de egy botrányos eset is történt… 

Különös, hogy a „botrányos” szót használja egy 

bűntényre! Igaz, a két hölgy számára édes mindegy, hogy 

Mademoiselle Jeanne él-e vagy halott. Csak az érdekelte 

őket, hogy Le Cloaguent ott találták a helyszínen, elvitték 

az Orfévres rakpartra, most pedig idejön ez a felügyelő… 

– Elnézésüket kérem a zavarásért, hölgyeim, de a 

körülményekre tekintettel leköteleznének, ha vethetnék 

egy pillantást Le Cloaguen úr szobájára. 



 

 

– Gisèle? – mormolta kérdőn Le Cloaguenné. 

A fiatal hölgy pislogott egyet, ami kétségtelenül azt 

jelentette, hogy a szobában rend van. 

Az odáig vezető úton áthaladtak egy kényelmes 

ebédlőn, majd a ház úrnőjének hálószobáján, ízlésesen 

válogatott bútorokkal. Maigret észrevette, hogy nincs 

fürdőszoba a lakásban, csak kis mosdók, ahol már nagyon 

régen cseréltek utoljára tapétát, és a padlót régi 

linóleumdarabok borították. 

– A hálószobája egyben dolgozószoba is – közölte az 

asszony. -A férjem az utazások során megszokta az 

egyszerűséget, a rendkívül puritán körülményeket… 

Nahát! Vajon miért kívül volt a retesz az ajtón, és nem 

belül? Talán bezárták az öreget a szobájába? 

Maigret-nek később ezt a sejtelmét is megerősítette a 

portás. 

– Bizony, uram! Mikor a hölgyek vendégeket fogadnak, 

a szegény férjet becsukják a szobába, annyira félnek, hogy 

zavarni fog. Ha késik az ebédről, úgy büntetik meg, hogy 

egy vagy két napra is bezárják. 

Inkább egy kis kamra volt ez, mint szoba. Nem a 

Batignolles sugárútra nyílt, hanem egy szűk és sötét 

udvarra. Az üvegeket ráadásul sötétítő is fedte, ami 

letompította a beszűrődő fényt. 

Egy drót végén poros villanykörte lógott. Vaságy. 

Háromlábú mosdóasztalka, a padlón egy repedt korsó. Egy 

sarokban a bútordarab, amely révén a lyuk jogosulttá vált 

a dolgozószoba névre, egy óriási fekete íróasztal, túl nagy 

ebbe a helyiségbe. Bizonyosan egy árverésen vették. 

Le Cloaguen halkan belépett, és mint egy kisiskolás, a 

hamarosan kirovandó büntetést várta. Maigret hamarosan 

távozik. Akkor majd… 



 

 

A felügyelő szinte bűntudatot érzett a gondolatra, hogy 

egyedül hagyja az öreget a két nővel. Eszébe jutott a kéz a 

csonka ujjal, ez a kéz, amely… 

– Spártai viszonyok, ugye? – kérdezte Le Cloaguen 

asszony, és láthatóan örült, hogy ilyen találó szó jutott az 

eszébe. – Csak rajta múlik, hogy kényelmesebb szobája 

legyen, de ő az egyszerűséget kedveli. Ő ragaszkodik 

hozzá, hogy télen-nyáron ebben a kopott kabátban járjon, 

és a világ minden kincse se tudná megváltoztatni. 

És a konyha, asszonyom? Talán a férje ragaszkodik 

ahhoz is, hogy ilyen nyomorúságos legyen, piszkos 

tányérok kupacával a kétes higiéniájú asztalon, a sose 

tisztított lábasokkal, az üres polcokkal, fonnyadó 

zöldségekkel szerteszét, és a pörkölt maradékával, amely 

bizonyára vacsoraként fog szolgálni? 

Gisèle szobája az anyjáé tükörképe, kényelmes, szép 

bútorokkal, de itt is a szomorú és áporodott hangulat. 

Odakint egész Párizs a csodás augusztusi estét élvezi, a 

bíborban lenyugvó napsütést, a friss levegőt, amelybe úgy 

kóstol bele az ember, mint egy pohár ízes 

gyümölcskehelybe, ezek az emberek pedig a világ 

legélénkebb korzóitól egy lépésre mintha a halottak 

városában élnének. 

– Régóta laknak itt? 

– Tíz éve, felügyelő úr! Mióta eljöttünk Saint-

Raphaélből. Nagyjából akkor változott meg a férjem 

viselkedése. Főleg azért jöttünk Párizsba, mert itt jobban 

gondját tudjuk viselni. 

Mindenesetre furcsa ötlet! Mintha nem lett volna elég 

nagyszerű orvos az Aranyparton, és mintha Párizs lármája 

kedvező lett volna a beteg állapota szempontjából. 



 

 

Az öreg a szobájában maradt, ahogy a jól kiképzett 

kutya az ólba húzódik, ha vendégek érkeznek. Maigret 

szerette volna újra látni, beszélni vele. A rokonszenv nem 

volna helyes szó az érzéseire. Vonzotta ez az alak, mert 

úgy érezte, kezdi érteni, vagy inkább megsejteni 

szerencsétlen életének titkát. 

Az asszony szívélyes modorában folytatta: 

– Láthatja, hogy a mi házunkban nincs semmi 

titokzatos, és ha a férjemnek kedve támad jósoltatni 

magának… ki tudhatja, hogyan működik egy leépülő 

agyvelő? Remélem, felügyelő úr, hogy mihamarabb 

megtalálják a gyilkost, és ennek a sajnálatos esetnek nem 

lesznek következményei… 

Kinek a számára? Nyilván saját magára gondolt a 

hölgy. A saját maga és a lánya számára, aki hasonlít rá, a 

szövetségese. 

Voltaképp mi hiányzott ebből a lakásból? Maigret-nek 

két vagy három alkalommal is hiányérzete volt, mintha 

eltávolítottak volna egy ismerős tárgyat. Holott az összes 

szokásos bútor ott volt a szobákban. Feszülten nézett 

körül, mint akinek nem jut eszébe egy fontos teendő. 

– Viszontlátásra, felügyelő! Amennyiben további 

információra volna szüksége… 

Mi fog történni, ha bezáródik az ajtó? Elindult lefelé a 

lépcsőn. Nem tudta kiverni a fejéből a szobájában álló 

öreget, és az asszonyt, ahogy beront hozzá, haragtól 

eltorzult vonásokkal. 

Ebben a pillanatban megvilágosodott. Az hiányzott 

ebből a lakásból, az keltette az üresség érzését, hogy nem 

látott fényképeket sem a falakon, sem a bútorokon. 

Semmit! Nem volt felnagyított fénykép, amelyeket a 



 

 

legnyomorúbb viskóban is látni, se egy amatőr felvétel, a 

tengerparti vagy a hegyi utazás emléke. 

A falak teljesen kopárak voltak! 

Maigret egy negyedórát töltött a portásfülkében, majd 

kiballagott az utcára. Janvier felügyelő lépett hozzá. 

– Mi a parancs, főnök? 

– Maradj itt! Kíváncsi vagyok, hogy ezek az emberek 

vajon… 

A Clichy téren betér egy sörözőbe, felhívja Maigret 

asszonyt, hogy még nem tudja, mikor ér haza vacsorára, 

és leül egy pohár sör mellé. 

Furcsa egy történet ezzel a kulccsal! Mikor 

Mademoiselle Jeanne betuszkolta az öreget a konyhába – 

feltéve, hogy Le Cloaguen vallomása őszinte –, vajon egyből 

ráfordította a kulcsot? 

Úgy látszik, az öreg sorsa az, hogy folyton bezárják 

valahová, ahogy a Batignolles sugárúti lakásban a külső 

retesz is mutatja az ajtaján. 

De vajon ki vette ki a kulcsot a zárból? A gyilkos? 

Vagyis tudta, hogy van valaki az ajtó mögött? 

Maigret egyvalamire nem figyelt az előbb a 

Caulaincourt utcai lakásban. Volt-e sapka a jósnő 

szalonjában? Lehetséges, sőt, valószínű. Le Cloaguen, 

mint egyetlen látogató egy hölgynél, bizonyára levette. Ha 

a sapkája a szalonban maradt, a gyilkos észrevehette, és 

aztán kivehette a kulcsot a konyha ajtajából… 

Ott volt-e a nyugdíjas orvosnál a sapkája, mikor 

felfedezték a konyhában? 

Maigret kivette füzetét a zsebéből, és beleírta: sapka. 

Ki kell kérdezni mindenkit, aki ott járt. De ebben a 

nagy kavarodásban, a nyomozás kezdetén… 



 

 

Akár Le Cloaguen is bezárhatta saját magát, aztán 

eldobhatta a kulcsot az ablakon át vagy akár a lefolyóba. 

– Gyerünk tovább! – morogta, miután felhajtott egy 

második pohár sört is, és habozott, hogy busszal vagy 

taxival menjen. 

A körülötte zsibongó tömeg valósága elhalványult. A 

Caulaincourt utcai gyilkosság rejtélye észrevétlenül 

betöltötte az egész képzeletét. Kigyulladtak a lámpák 

fényei, a járókelők csupán kékes árnyak voltak a még 

halványabb kékségben. 

– Az Orfévres rakpartra! 

– Értettem, Maigret úr! 

Gyerekes dolog, de emberi: örül neki, hogy a sofőr 

felismerte, és barátságosan üdvözli. 

Picpus… 

Kihez címezhették a levelet, amelyet egy ismeretlen írt 

a Café des Sportsban a République téren? Nem furcsa, 

hogy Joseph Mascouvin, a szorgalmas alkalmazott, aki 

életében először ellop ezer frankot a főnökétől, éppen 

ekkor kért írószerszámot, tette a szemüvegét az asztalra, 

és kezdett el érdeklődni a tintafoltok iránt? 

– Nahát, Maigret úr, megint vadásznak valakire? 

Maigret hümmög, kifizeti a taxit, nehéz léptekkel 

felballag a rendőrség lépcsőjén. Francois, az öreg hivatali 

szolga nem hagy időt, hogy belépjen a szobájába. 

– Az urak már várják, felügyelő úr! 

Egy pillantás az igazgató párnázott ajtaja felé, és 

Maigret megérti, miről van szó. 

Ég a zöld burájú lámpa az íróasztalon, de a függönyök 

nincsenek behúzva. Az ablakok szélesre tárva a rakpart 

felé, friss, párás levegő árad be a huzattal a szobába. 



 

 

A bűnügyi rendőrség igazgatója felemeli a fejét. Lucas 

előtte áll, félrefordítja a tekintetét, mint egy megvert kutya. 

– Magának volt igaza, Maigret! Az a bizonyos Picpus 

valóban megölte a jósnőt. 

A felügyelő összevonja a szemöldökét, mert nem érti, 

hová akar kilyukadni a felettese. 

– A koronatanút sajnos nehéz lesz a következő napok 

során kihallgatni… 

Miért kezdett el Maigret szorongani ennek hallatán? 

Alig pár órája ismerte Octave Le Cloaguent. Mondhatta 

egyáltalán, hogy ismeri? A főnök komolysága… Lucas 

zavara… A felügyelő rosszat sejtett. Mi lehet az öreggel? 

Lucas szólalt meg halkan: 

– Az én hibám… 

Nem beszélnének végre világosan? 

– Több mint egy órán át hallgattam ki… 

Hála az égnek! Tehát nem a nyugdíjas hajóorvosról volt 

szó, hanem Mascouvinról, akit Lucasnak még egyszer ki 

kellett hallgatnia. 

– El akartam vinni a Pyramides utcába… próbaképpen, 

hogy a híres hercegnő jelenlétében talán ki lehetne szedni 

belőle valamit. Odáig egész nyugodt volt. Nem tudtam 

eldönteni, hogy taxival menjünk-e. De a rakparton egyet 

sem láttam. Elindultunk a Pont Neuf felé. Nagy volt a 

forgalom, mert a Belle Jardiniére épp akkor zárt be, és 

rengeteg vevő és eladó… 

– És aztán? 

– Olyan gyorsan történt, hogy tehetetlen voltam. 

Egyszer csak átugrott a híd korlátján. 

Maigret megtöltötte a pipáját, és nem mondott semmit. 

– Nem volt szerencséje… Mielőtt a vízbe esett, 

nekiütközött az egyik oszlopnak. 



 

 

Könnyű elképzelni az esti alkonyatban lejátszódó 

jelenetet: több száz, több ezer járókelő csődül össze a 

korlátnál, a rakparton. A víz felszínén valami lebeg, egy 

szürke kalap, és egy sötét tömeg, amely időről időre a 

felszínre bukkan. Egy járókelő leveszi a felöltőjét, és a 

vízbe ugrik… 

– Egy vontatóhajó ment el a híd alatt… 

A tömeg izgatottan figyeli a fejleményeket. Az uszály 

manőverezik, a hajócsavar felkavarja a lemenő nap 

fényétől vörös habokat, egy csáklya villan, amelyet a 

megmentő és Mascouvin felé nyújtanak, majd Mascouvin 

mozdulatlan teste a fedélzet fekete deszkáin. 

– Nem halott, de még nem tért magához. A koponya a 

kőnek ütközött. Az Hőtel-Dieu kórházba vitték, és 

Chesnard, a híres sebész fogja… 

Maigret meggyújt egy gyufát, és pipázni kezd. 

– Mit gondol? – kérdi a nagyfőnök. – Nem gondolja, 

hogy ez mindent más színben tüntet fel? 

– Mégpedig? – kérdez vissza csodálkozva a felügyelő. 

Mit lehet tudni egy nyomozás kezdetén? Mademoiselle 

Jeanne… ő meghalt, egyelőre ez a legbiztosabb ebben az 

ügyben. Két késszúrással a hátában ölték meg, ahogy 

nyugodtan üldögélt a XV. Lajos stílusú asztalkánál. Tehát 

nem fogott gyanút. 

Le Cloaguen a konyhában… Mascouvin és a 

hercegnője… 

– Mi történt az asszonysággal? – kérdezi Maigret, 

szippantva egyet a pipájából. 

– Melyikkel? 

– A morsangival. Hogy is hívták? A Beau Pigeon tulaja. 

– Rohant, hogy elérje a vonatát. 

– Tényleg ismeri a hölgy Mascouvint? 



 

 

Lucas szégyenkezve felelte: 

– Nem kérdeztem tőle. Sietett. Azt mondta, hogy telt 

háza van a hotelben… 

Maigret következő kérdése bizonyítja, hogy semmi sem 

kerüli el a figyelmét, és még a főnök arcára is mosolyt 

csalt. 

– Mit lett a halakkal? 

Úgy mondta, mint aki haza akarja vinni őket Maigret 

asszonynak vacsorára. 
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A vörös kalapos fiatal lány 

Maigret úgy negyedóránként, nyögve és szuszogva 

hatalmas erőfeszítést tett, amely csak arra volt jó, hogy 

kikászálódjon a nedves takaró alól, a másik oldalára 

forduljon, és ismét egy szörnyű alakokkal népesített 

rémálomba zuhanjon. Maigret asszony minden 

alkalommal felébredt, és hogy újra elaludjon, a függönyre 

meresztette a szemét, amelyet a szél léggömbként fújt fel. 

Az éjszaka kristálytiszta volt. Annyira, hogy hallani 

lehetett, vagy legalábbis ez volt Maigret asszony 

benyomása, a Richard-Lenoir sugárúti kisvasút hangját. 

A Vosges tér 21. szám alatt is nyitva volt egy ablak, de 

senki sem volt a szobában, senki sem feküdt az ágyon, 

amit a gondnoknő mindenesetre megágyazott. 

Az Hôtel-Dieu kórház egy szobájában egy lófejű 

ápolónő kötögetett Joseph Mascouvin ágyánál, akinek az 

arca eltűnt a sok géz alatt. 

Senki sem őrködött Mademoiselle Jeanne felett, akit az 

igazságügyi orvostani intézet egy jeges szekrényébe zártak. 

A Batignolles sugárúton, közel a Clichy tér fényeihez, 

Janvier felügyelő néha felállt a padról, ahol őrködött, sétált 

kicsit a fák alatt, és a holdat nézte, amely két, 

reklámokkal borított oromfal között kelt fel, majd a 13-as 

számú ház sötét ablakait. 



 

 

Eleinte a lányok még megkörnyékezték az árnyékok 

között – érdekes, aznap este a kerületben csak testes 

utcanők voltak –, de gyorsan megértették, hogy vele nem 

csinálnak üzletet, és arrébb húzódtak, majd 

elszállingóztak. A bárok egymás után lehúzták a redőnyt, 

majd váratlanul érkező friss levegő hozta hírül még jóval a 

szürkület előtt, hogy már nincs messze az új nap. 

A Pyramides utcán, a hercegnő szalonjából csak 

hajnali ötkor távoztak az utolsó játékosok, előtte még 

bekaptak pár szendvicset. 

A reggeli lapok kiözönlöttek a nyomdákból. A metrók 

kinyitották a rácsaikat, a kávéautomaták alatt 

begyújtották a gázt, és a pultok megteltek meleg croissant-

okkal. 

Torrence, akinek a tagjai még merevek voltak az alvás 

után, a Batignolles sugárúton kereste szemével a kollégát, 

aki le fogja váltani. 

– Semmi? 

– Semmi. 

Maigret ingujjban reggelizett. Az utcák, amelyekre 

csillogó köd telepedett, kezdtek megtelni élettel. 

A vörös kalapos fiatal lány rendbe tette a Temes téri 

lakásának két szobáját és konyháját. Lement az utcára, a 

metróhoz, és útközben megvette az újságot, amelyet 

rendszeresen olvasott. 

Ahelyett, hogy a Madeleine körúti utazási irodába ment 

volna, ahol dolgozott, továbbment a Chátelet megállóig, és 

idegesen, remegő ajkakkal, mintha litániát mormolna, az 

Igazságügyi Palota komor épülete felé vette az irányt. 

Maigret az irodájában a két pipáját tisztogatta 

elmélyülten, az ablak előtt állva. 



 

 

– Egy fiatal hölgy keresi… nem árulta el a nevét. Azt 

állítja, hogy nagyon fontos. 

Így folytatódott a dráma ezen a szombat reggelen. A 

fiatal hölgy tengerészkék kosztümöt és vörös sapkát viselt. 

Olyan nőnek tűnt, aki gyakran mosolyog, kis gödrökkel az 

orcáján és az állán, de most feldúlt volt az arca. 

– Hová vitték őt, felügyelő úr? Meghalt…? Ő a 

testvérem, pontosabban a féltestvérem… 

Mascouvinról volt szó, akinek a fényképe ott volt az 

újság első oldalán, Maigret-é mellett, akinek ugyanazt a 

fényképét hozták le minden új nyomozás alkalmával több 

mint tizenöt éve. 

– Halló! Hôtel-Dieu? 

Nem, Mascouvin nem halt meg. Bármelyik pillanatban 

megérkezhetett a professzor, aki még egyszer megvizsgálja. 

A sebesült még mindig kómában volt, és tilos volt a 

látogatása. 

– Beszéljen nekem a féltestvéréről, hölgyem… Hogy is 

szólíthatom? 

“Berthe… Berthe Janiveau. Mindenki Berthe 

kisasszonynak szólít. Gyorsíró vagyok egy utazási 

irodában. Apám asztalos volt egy kis faluban az Oise folyó 

mellett. Mikor világra jöttem, a szüleim már idősek voltak. 

Mivel nem vártak gyereket, örökbe fogadtak egy fiút a 

gyámhivataltól, Joseph Mascouvint. 

A friss, temperamentumos fiatal lány mellett a 

felügyelő jóságos, megértő atyává változott. 

– Mondja… nem volna alkalmatlan, ha elkísérném a 

testvére Vosges téri házába? 

Taxival mentek, a hölgyből pedig dőlt a szó, kérdezni 

sem kellett. Odalent, az épület aljánál több szomszéd gyűlt 

a gondnok köré, aki egy újságot tartott a kezében. 



 

 

– Egy ilyen komoly, rendes ember, aki mindenkivel 

annyira udvarias volt. 

Az első emeleten egy egykori miniszter élt, a másodikon 

egy lakástulajdonos. Csak a harmadikon lehetett érezni a 

zsúfolt családi lakások melegségét, a kispolgárokét, akik a 

folyosó két végén laktak, ahová a napfény egy tetőablakon 

keresztül jut be. 

– Vajon miért akarta megölni magát? Nem volt 

semmiféle botrány az életében… 

Maigret számára egészen addig Joseph Mascouvin csak 

egy furcsa és kicsit nyugtalanító idegen volt. De Berthe 

kisasszony sok mindent elmond róla. És a lakása is. A 

szobájában rend és tisztaság, a polcokon komoly, szigorú 

könyvek, egy új fonográf, egy mosdófülke és egy parányi 

konyha. 

– Tudja, felügyelő úr, sose viselkedett úgy, mint 

mások… A falusi gyerekek lelencnek csúfolták. Az 

iskolában ő volt a legjobb tanuló. Otthon becsületbeli 

üggyé tette, hogy többet dolgozzon, mint mindenki más. 

Mindig attól félt, hogy a többiek terhére van, hogy zavar 

minket. Úgy érezte, hogy csak nagylelkűségből tűrik meg a 

házban. A szüleimnek úgy kellett kérlelniük, hogy 

folytassa a tanulmányait. Aztán meghaltak… de kiderült, 

hogy szinte semmit sem hagytak ránk. Mivel túl fiatal 

voltam ahhoz, hogy dolgozzak, több éven át Joseph 

Mascouvin támogatott anyagilag. 

– Miért nem élnek együtt? 

A hölgy elpirult. 

– Nem akarta. Hiszen nem vagyunk igazi testvérek, 

nemde? 

– Mondja, kisasszony… a mostohatestvére nem volt egy 

picit szerelmes magába? 



 

 

– Azt hiszem, igen… de sosem mondta, nem merte 

volna. 

– Voltak barátai, barátnői? 

– Nem tudok róla. Vasárnaponként néha együtt 

mentünk el valahova. 

– Morsangot felkeresték valaha? 

A hölgy kutatott az emlékezetében. 

– Merre van? 

– A Szajna mellett, Corbeil fölött egy kicsivel. 

– Nem. A leggyakrabban a Marne mellé mentünk, 

Joinville-be. Joseph pár hónapja lett szenvedélyes 

bridzsező. 

– Beszélt magának a hercegnőről? 

– Miféle hercegnőről? 

Maigret próbálta minél alaposabban átkutatni a lakást, 

de hiába. Semmit se talált, ami nyomra vezethette volna. 

Az íróasztalban füzetek, amelyekbe Mascouvin 

megszállottan pontos naplót vezetett a kiadásairól. 

Ezenkívül bridzsszakirodalom, néhány emlékezetes 

játszma elemzése. 

Berthe kisasszony a szülei fényképét mutatja a falon, 

amelyen a házuk előtt állnak, ő pedig, még kisgyerekként, 

a lábuknál térdel. 

– Elképzelhetőnek tartja, hogy a féltestvére képes 

legyen meglopni a főnökét? 

– Hogy ő…? Aki annyira lelkiismeretes? 

A hölgy idegesen felnevetett. 

– Látszik, hogy nem ismeri. Emlékszem, mikor egy 

héten át majd’ belebetegedett, hogy pár centnyi hibát talált 

a könyvelésében. 



 

 

– Nézze, hölgyem… Azt javaslom, hogy menjen be a 

munkahelyére dolgozni. Könnyen elérjük magát telefonon 

az irodában, amennyiben új híreket kapunk. 

– Megígéri, felügyelő úr? Még ha nem is beszélhetek 

vele… csak legalább látnám a saját szememmel, hogy 

életben van! 

Maigret visszacsukja az ablakot, még egy pillantást vet 

a szobára, és zsebre teszi a kulcsot. Röviden tárgyal a 

gondnokkal. Nem, Mascouvin soha nem kapott levelet, 

csak néha szombatonként egy sürgönyt a nővérétől, a 

vasárnapi kirándulásokról. Igen, a gondnok az utóbbi 

időben látta rajta, hogy gondterhelt. 

– Egy ennyire előrelátó ember, felügyelő úr! Hallatlan! 

Sose ment át úgy az udvaron, hogy ne köszönt volna a 

gyerekeknek, a hónap végén pedig mindig hozott nekik 

bonbont. 

Maigret gyalog indul a République tér felé. A Café des 

Sports szinte üres. Nestor, a pincér a műmárvány 

asztalokat törölgeti. 

– Mascouvin úr miatt jött? Ha tudná, hogy 

meglepődtem, mikor ma reggel megláttam a nevét az 

újságban! Íme, ez az ő széke. 

A pult mellett játékgép. A háttérben oroszbiliárd-asztal, 

Mascouvin mindennap ennek a közelében foglalt helyet, 

ugyanabban az időpontban. 

– Nem, soha nem láttam, hogy beszélgetett volna 

valakivel. Lassan megitta az aperitifet, mindig ugyanazt. 

Olvasta az újságját… aztán hívott, és mindig huszonöt 

cent borravalót adott. Ha láttam, hogy jön, mindig tudtam 

percre pontosan, mennyi az idő. 

– Gyakran kért írószerszámot? 

– Azt hiszem, most először. 



 

 

Sajnos Nestor nem emlékezett rá, hogy azon a bizonyos 

estén Mascouvin írt-e, vagy csak az elé tett jegyzettömböt 

bámulta. Arra sem emlékezett a pincér, hogy kik 

használták az írószerszámokat Mascouvin előtt. 

– Délutánonként mindig nagy a tömeg. 

Maigret sóhajt, megtörölgeti a homlokát, felszáll egy 

autóbuszra, és vágyakozva gondol a tengerpart finom 

homokjára és a fehér tarajú hullámok egyhangú morajára. 

– Maigret, megint egy fiatal lány várja magát… Ma 

alighanem ilyen nap van. 

Az új hölgy egész másfajta volt, mint Berthe 

kisasszony. Kövér, huszonnyolc éves leányzó, nagy 

mellekkel, pirospozsgás arccal, tágra nyílt szemmel. 

Mintha épp az imént fejte volna meg a teheneket, és még 

érezni lehetne rajta a tej illatát. 

Ez nem is volt egészen téves feltevés, mivel egy 

tejboltban dolgozott a Caulaincourton. Annyira fel volt 

zaklatva, hogy kis híján sírva fakadt. 

– Jules úrtól tudom, hogy… 

– Elnézést, ki az a Jules úr? 

– A főnököm. Azt mondta, mindenképp keressem fel 

magát. A hölgy próbál megbarátkozni az iroda légkörével, a 

felügyelő hatalmas alakjával, aki barátságos 

arckifejezéssel pipázgat. 

– Hallgatom! 

– Nem tudom a nevét, esküszöm! Csak a kocsija 

külsejét jegyeztem meg, egy szép, zöld kabrió. 

– De a fiatalember… Hogy néz ki az a fiatalember? 

A lány elpirul. Emmának hívják, csak pár hónapja 

érkezett Párizsba. Ő az, aki korán reggel kihordja a tejet a 

Caulaincourt utca majdnem minden házához. Délután a 

boltban segít. 



 

 

– Nem tudom, hogy mennyi idős lehet… talán házas is? 

Mindenesetre nyilvánvaló, hogy a lány szerelmes a zöld 

kabrió tulajdonosába. 

– Magas, barna, nagyon jól öltözött férfi, mindig világos 

sapkát visel. Egyszer egy kis látcső függött a nyakában. 

– A 67-es számú ház közelében szokott parkolni? 

– Honnét tudja? Nagyjából hetente egyszer jött, nagy 

ritkán kétszer. Láttam, hogy a 67/a-ba megy be, és 

gyanítottam, hogy egy nővel találkozik. 

– Honnét? 

– Mert úgy volt öltözve, mint aki egy nőhöz készül. Nem 

tudom, hogy mondjam… jó illata volt… 

– Látta ezt a férfit közelebbről is? 

Szegény Emma! Könnyen el lehetett képzelni, ahogy fél 

ötkor a zöld kabriót leste, és valami indokkal 

kikéredzkedett a boltból, hogy minél közelebbről 

haladhasson el az imádott férfi mellett! 

– Tegnap is ott járt? 

A lánynak sírhatnékja volt, és csak bólogatott. 

– Hánykor? 

– Nem tudom, de öt óra körül. Nem maradt sokáig. 

Biztosan nem ő ölte meg azt a hölgyet! 

Maigret türelmesen kérdezgette, közben helyeselt. Amit 

a duci lány mesélt, érdekesebb, mint képzelné, mert az 

általa jellemzett embertípus nagyon is könnyen 

belekeveredhet az efféle ügyekbe. 

Feltűnően jól öltözött, Emma maga mondta. Túl tiszta 

ruhákat hord, mintha mindig újak lennének. Ujján 

briliánsgyűrű. A lány azt is észrevette, hogy a férfinak két 

aranyfoga volt. 

A lóversenyek törzsvendége. Maigret-nek az 

erkölcsrendészeten és a szerencsejáték-osztályon érdemes 



 

 

utánaérdeklődnie. Talán a hercegnő vendégkörében is 

akad valaki, akire ráillik a leírás. 

– Köszönöm, hölgyem! Jules úr jól tette, hogy elküldte 

hozzám. 

– Ugye ártatlan? Nem tudom elképzelni, hogy egy ilyen 

férfi… A lány csak azt hallgatta el – igaz, ennek semmi 

fontossága sem volt az ügy szempontjából –, hogy hetek 

óta egy rózsát dobott a Caulaincourt utcában parkoló 

kabrió ülésére, amikor elhaladt mellette! 

– Senki mást nem látott öt óra körül belépni a 67/a 

szám alá? -Egy hölgyet… 

– Milyen hölgyet? 

Az adott személyleírás nagyjából megegyezett a Beau 

Pigeon tulajdonosának külsejével, de Emma nem tudta 

felidézni, hogy a hölgy vajon a kabriós férfi távozása előtt 

vagy után lépett be a házba. 

– Halló! Hôtel-Dieu? 

Mascouvin nem halt meg. Az orvos személyesen van a 

vonal végén. A sebesültnek öt az egyhez az esélye, hogy 

felépül. 

Egy hétnél előbb semmiképp sem lehet kihallgatni. 

– Halló, Berthe kisasszony? A testvére valószínűleg túl 

van az életveszélyen. Nem, még nem látogathatja meg… 

Majd értesítem. 

Egy széles tengerpart, a végtelen, nyugodt felszínű 

tenger… Meleg van, és Maigret felsóhajt. Ilyenkor érkezik 

el a nyomozás legnehezebb, legtrükkösebb pillanata. 

Kirajzolódnak a szereplők, csoportokba rendeződnek… 

Vajon megint bezárták a szobájába a Batignolles 

sugárúti szegény öreget? Szinte véletlenül érkezik a válasz. 

Telefonhívás Torrence felügyelőtől. 



 

 

– Maga az, főnök? Egy kis bárból telefonálok a 

rakpartról. Az emberünk kilenc körül elment otthonról. 

Hogyan…? Á, igen! Úgy, ahogy mondja, a zöld kabátjában. 

Nem, ide se nézett. Nem nézett körül, csak ment előre, 

lassan, mint aki beteg, egy egészségügyi sétán. Néha 

megállt egy kirakat előtt. Habozott, mielőtt átkelt az 

utcákon, mintha félne az autóktól. Egyszer sem fordult 

meg. Most egy horgász mögött áll. Innét is látom, hol áll. 

Hogyan? Nem, nem beszélt senkivel. Tessék…? Nem 

hallom jól! Újságot? Nem vett semmilyen újságot. Jó. Ha 

úgy gondolja… Értem, folytatom. Felfedeztem itt egy 

helyet, ahol remek vouvrayi bort mérnek… 

Maigret súlyos léptekkel elindul, és egy szűk hivatali 

lépcsőn a laboratóriumba megy, amely az Igazságügyi 

Palota tetőterében található. Kezet fog a laborosokkal, a 

dolgozó szakértők fölé hajol. 

– Na, gyerekek? 

Semmi érdekes. Az itatóson talált írás éppúgy 

származhat férfitól, mint nőtől, és nincs rajta ujjlenyomat. 

Magán az alátéten több ujjlenyomat is volt. Biztos, ami 

biztos, összehasonlítottuk a bűnözői nyilvántartással, de 

semmi eredmény. 

A vidám kedvű, tekintélyes szakállú dr. Paul is 

beköszönt, ahogy elment az ajtó előtt. 

– Nohát, a jó öreg Maigret! Tudja, a gyilkos a két 

késszúrással… Az egyik a szívtől pár milliméterre hatolt a 

testbe, de a második telibe találta a bal szívkamrát. 

Mondok még valamit. A gyilkosnak az áldozat mögött 

kellett állnia, és semmiképp sem kerülhette el a nagy 

erővel kifröccsenő vér. 



 

 

Octave Le Cloaguennek, akire a konyhában találtak rá, 

nem volt véres a ruhája, és nem is moshatta ki olyan rövid 

idő alatt. 

Janvier, aki csak pár órát aludt, visszatért a 

kapitányságra. 

– Fogd ezt a fényképet – Mascouvin fotójáról volt szó –, 

és mutasd körbe a Caulaincourt utcában! 

Mindent meg kellett próbálni. Nem hagyhattak 

figyelmen kívül egyetlen kis részletet sem. 

– Mondja, doktor… egy nő képes lett volna a két 

szúrásra? 

– Ha jó erőben van, igen! Tudja, a nők bizonyos 

pillanatokban erősebbek lehetnek, mint a férfiak, ilyen az 

idegzetük. 

Ez nem tette egyszerűbbé az esetet, ellenkezőleg! 

Lucas látogatást tett a hercegnőnél a Pyramides 

utcában. Sokáig kellett várnia, mert a nő már lefeküdt. 

Végül könnyű neglizsében fogadta a rendőrt. Milyen 

előkelően viselkedett! Kezében lornyon. Ragaszkodott 

hozzá, hogy Lucas-t „nyomozó úr”-nak szólítsa. 

Valóban, Mascouvin tartozik neki apróbb összegekkel. 

Nyolcszáz frankkal? Lehetséges. Ebben a házban nem 

törődnek ilyen apróságokkal. Dehogyis! Sose szólította fel, 

hogy fizesse vissza! Az a szegény fiú… eltévedt 

kishivatalnok egy olyan körben, amelyet csak a felsőbb 

osztályok látogatnak, egy nyugdíjas tábornok, egy jelentős 

csokoládégyár igazgatójának a felesége, egy kereskedelmi 

bank főkönyvelője… két tágas szalon, ízlésesen 

berendezve. Az egyikben bár, mögötte kis konyha, ahol 

szendvicseket készítenek a késő éjszakáig maradóknak. 

– Kérdezd meg tőle – rendelkezett Maigret telefonon –, 

hogy ismer-e valakit, aki… 



 

 

Megadta a zöld kabriós férfi személyleírását. A 

hercegnő nem ismert senkit, aki hasonlítana rá. 

– Halló, Lucas! Érdeklődj a környéken! Talán látta 

valaki a kabriót. 

A bolti eladók és a cselédek általában emlékeznek a 

feltűnő járművekre. 

Turistákkal teli autók árasztják el Párizs utcáit, az 

idegenvezetők hangosbeszélőkbe kiabálnak. A hőmérő 

harmincöt fokot mutat árnyékban, és annyi fürdőző 

zsúfolódik össze a strandokon, hogy már be sem férnek a 

medencékbe. 

– Hozz egy pohár sört… de inkább kettőt! – kéri Maigret 

a rendőrségi küldöncöt. 

Dél van. Lucas visszatér. 

– Semmi hír a zöld kabrióról. Mindenesetre elkértem a 

bridzs-kör törzsvendégeinek listáját, mert egy hivatalosan 

bejegyzett egyletről van szó. Mellesleg üzletnek nem túl jó. 

A szalonok berendezése nagyon előkelő, az igaz, de a 

játszmákat, legalábbis a hiteles jegyzőkönyvek szerint, 

nem túl nagy téttel játsszák. A legtöbben egycentimos 

alapon játszanak, néhányan nagy ritkán egy souval. 

Egyedülálló, család és kapcsolatok nélküli emberek, vagy 

csak rosszul házasodtak, és ide menekülnek az otthoni 

unalomból pár órára vagy egy estére… A hercegnő imponál 

nekik. Eljátsszák a nagyvilági embert… de gondban 

vannak, ha ki kell egyenlíteni egy harminc-egynéhány 

frankos összeget. 

– Le Cloaguen sose járt ebben a körben? 

– Nincs rajta a listán. 

– A felesége sincs? A lánya? 

– Megkérdeztem… Nem ismerik őket. 

– És Mademoiselle Jeanne-t? 



 

 

– Nos, épp ez az… Mikor megmutattam a fényképét a 

hercegnőnek, mintha összerezzent volna. Sokáig nézte, túl 

sokáig, aztán megkérdezte, egyáltalán nem természetes 

hangon: „Ki ez?” 

A „Brasserie Dauphin” pincére, aki úgy ismerte a 

rendőrség épületét, mint a munkahelye asztalait, letette a 

két pohár sört az íróasztalra. Maigret egy hajtásra kiitta az 

egyiket. Már a kezében van a másik, mikor észreveszi 

Lucas pillantását. 

– Megbocsáss, öregem… 

Túlságosan szomjas. Sajnálja Lucas-t, de neki volt 

alkalma frissítőt venni magához útközben. 

– Azon tűnődöm, hogy… 

Delet üt az óra. Több százezer párizsi használja ki a 

hosszú hétvégét, és indul a tenger vagy a vidéki 

nyaralóhelyek felé. 

– Halló…! Központ? Kapcsolja, legyen szíves, a 

feleségemet! 

A második pohár sör is majdnem elfogyott már. A két 

pipa aparázsló dohánytól melegen vár az asztalon. 

– Te vagy az, drágám…? Hogyan…? Dehogy, nem azt 

akartam mondani, hogy nem megyek haza ebédelni. 

Ellenkezőleg, úgy egy óra múlva érkezem. Addig elővennéd 

a sárga bőröndöt… ? Igen, a sárgát. A vízpartra megyünk 

hétvégére. Hogyan…? Morsangba. Igen. Mindjárt otthon 

leszek. 

– És én mit csináljak? – kérdi Lucas, aki sejti, hogy ő 

nem fogja vidéken tölteni a hétvégét. 

Maigret, ceruzával a kezében, felosztja az elvégzendő 

munkákat. Caulaincourt utca… a zöld kabrió… kikérdezni 

az összes kereskedőt és kocsmát… Batignolles sugárút… 

nem baj, ha nem történik semmi, de nem szabad Le 



 

 

Cloaguent szem elől téveszteni. Miért is ne figyelnék meg a 

Vosges teret? Igen… Egyvalakit a kút közelébe, ha netán 

valakinek eszébe jut meglátogatni a szomorú Mascouvin 

lakását… 

Semmit sem hagytak ki? Parancsok a 

telefonközpontnak. Rögzíteni a hercegnő és Le Cloaguen 

összes telefonhívását. Sosem lehet tudni. 

Ami az aranyfogú férfit illeti, a szerencsejáték-osztály 

és az erkölcsrendészet majd utánanéz, és holnap a 

lóversenypályán… 

– Viszlát, hétfőn, uraim! 

– Jó hétvégét, főnök! 

Maigret már feltette a kalapját, mikor valami az eszébe 

jut. 

– Még egy feladat, egy bizonyos Berthe kisasszony… 

Talán butaság, de annyi baj legyen. Hétfőre tudni akarok 

mindent az eddigi pályafutásáról. 

– Csinos a hölgy, főnök? 

– Mint egy friss barack, és jólelkű… 

Maigret végül kezet fog kollégáival, és leballag a 

bűnügyi rendőrség poros lépcsőjén. 
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Blaise úr két csukája 

Vannak olyan napok, amelyek, nem tudni miért, 

összefoglalnak egy egész évszakot, az élet egy szakaszát 

vagy hasonló életérzések sorát. Ez a szombatról 

vasárnapra virradó éjszaka Morsangban a nyarat sűrítette 

egybe Maigret számára, a vízpartot, a könnyű életet, az 

egyszerű és gyermeki örömöt. 

A lámpákat, amelyeket a vacsora végén meggyújtanak 

a fák alatt, a régi tapétákhoz hasonlatos, sötétzöld, 

romantikus lombokat, a Szajna hullámai felett szálló fehér 

párát, a kis asztalok felől érkező kacagást, a szerelmesek 

álmodozó hangját… 

Maigret-ék már lefeküdtek, mikor valaki fonográfot vitt 

a teraszra, és sokáig lehetett hallani a lágy és könnyed 

zenét, valamint a kavics csikorgását a táncosok cipője 

alatt. 

Vajon aludt-e egyáltalán aznap este a felügyelő? A 

Beau Pigeon melléképülete, ahol a szobák voltak, egy 

hajóra hasonlított, külső vaslépcsővel és az első emeletet 

körülvevő erkéllyel. A szobák szűkek voltak, akár a 

hajókabinok, fehérre meszeltek, egy vasággyal, toalettel, 

fehér ruhásszekrénnyel, kartonfüggönyökkel. Aznap 

mindenki nyitott ablak és ajtók mellett aludt. 

– Van elég helyed? – sóhajtotta Maigret asszony a fal 

felé fordulva. 



 

 

Dehogy volt! Túl kicsi volt az ágy két embernek. Alig 

bóbiskolt el Maigret, máris felzavarta valami. Hajnali 

három felé kerékcsikorgás, aztán egy csónak, amit 

eloldottak a mólótól; tudta, hogy Isidore az, a hotel 

mindenese, aki ekkor indult el bevonni a hálóit. 

Kicsit később egy baba sírt fel. Többnyire fiatal párok 

szálltak meg még a hotelben, két fogorvos, egy biztosítási 

felügyelő, luxusruhaboltok eladónői… mind vidám, 

közvetlen ember… 

– Hová tűntél, Maigret? 

És a derengő hajnali fényben Maigret asszony 

megpillantotta férjét, a nadrágszára mellett csüggő 

nadrágtartóval, a korlátra dőlve, pipájából kékes füstöt 

eregetve. 

– Holnap meg csak sziesztázni akarsz majd! 

Gondolatfoszlányok… Mademoiselle Jeanne gyakori 

vendég volt a Beau Pigeonban… Bizonyára ő is táncra 

perdült néha. A vendégek nem ismerték a foglalkozását, és 

többek közt a fogorvos feleségével, Rialand asszonnyal 

szokott csónakázni. 

Egy vonat zakatolása a Szajna másik partján, egy 

hangtalanul visszatérő csónak, Isidore magas, sovány 

alakja, bőr lábszárvédőben, vadászmellényben, lógó 

bajusszal. Egy keszeggel és fenékjáró küllővel teli ládát 

cipel a konyhába, ahol fel kellett gyújtania a villanyt. 

A vendégek lassan ébredeznek. Egy halász lép ki az 

egyik földszinti szobából, rágyújt a pipájára, és a fészerbe 

indul, hogy elővegye a felszerelését. 

Egy másik férfi is feltűnik… kezet ráznak. Isidore 

elővesz egy hosszú csomagot a csónak ládájából, átszáll 

egy másik, frissen festett, világoszöld csónakba, és beteszi 

a csomagot annak a ládájába. 



 

 

Érezni, hogy minden mozdulat szinte rituális, hogy 

minden napsütéses vasárnapon ugyanezek a halászok, 

ugyanezek a párok indulnak ugyanezekre a hajnali 

kiruccanásokra. 

Isidore most letörli a harmatot az egyik csónakról, 

zsinegeket és botokat vesz elő, amelyeket gondosan 

elrendez. Kellemes kávéillat száll a konyhából, ahová már 

bement az egyik pincérlány, még fésületlenül, fehérnemű 

nélkül a köténye alatt. 

Egy bizonyos Blaise úr a Maigret melletti szobában 

aludt, lép, diszkréten üdvözli szomszédját, és lelépdel a 

vaslépcsőn. Roy asszony szerint a hotel egyik 

leghűségesebb vendége. Nyugodt és kedves, középkorú 

férfi, rendkívül elegáns. 

A konyhában már várja a kis kosárkája, egy fél csirke, 

egy üveg burgundi, sajt, gyümölcsök, egy üveg ásványvíz. 

Isidore elkíséri a kis, motorral felszerelt csónakig. 

Kivilágosodik. Szinte észrevétlenül telepszenek le a part 

menti fák közt a horgászok, akik bizonyára a szemközti 

faluból érkeztek. Beindul a motor. Blaise úr hátul foglal 

helyet, cigarettával a szájában, felfelé halad a folyón, és a 

vízbe veti a horgász^ zsinórján lógó csalit. 

– Jól aludt? 

– Köszönöm, és maga? 

Gyorsulnak az események. Emberek jönnek-mennek, 

pizsamában, hálóköntösben, a két, már felöltözött 

pincérlány tálcán viszi be a szobákba a reggelit. 

– Itt vagy még, Maigret? Mit csinálsz? 

Semmit… Mademoiselle Jeanne… furcsa, hogy Roy 

asszony épp a halála után pár perccel vitte neki a halakat. 

Még furcsább természetesen, a konyhába zárt Le Cloaguen 

rejtélye, aki azt állítja, hogy fogalma sincs semmiről! 



 

 

A gyerekek reggeliznek a kis asztaloknál, a fák alatt. A 

lengén öltözött párok lakkozott kenukat cipelnek, egy 

vastag szemüvege fiatalember egy kicsiny, királykék hajó 

vitorláját húzza fel. 

– Nem mész horgászni? 

Nem, Maigret nem csinált semmit. Már kilenc óra is 

elmúlt, mikor ráveszi magát, hogy megborotválkozzon és 

felöltözzön. Kolbászt eszik egy pohárka fehérborral. A 

Szajnát, ameddig a szem ellát, hajók, kenuk, kis vitorlások 

tarkítják, úgy ötvenméterenként egy mozdulatlan 

horgásszal. 

Az órák olyan szelíden folytak, akár a folyó vize. Már az 

ebédhez terítenek. Párizsból érkezik pár autó, leparkolnak 

a hotel mellett. Maigret asszony, aki nem tud tétlenül ülni, 

hímeznivalót hozott magával. A fűben ül le, elvégre 

vidéken vannak, pedig mindenhol vannak fotelek. 

A kenuk egyenként visszatérnek, néhány horgász is. 

Csak az elszántabbak, mint Blaise úr, vitték magukkal az 

ebédjüket. 

Blaise úr bizonyára jó messze hajózott felfelé, mert 

egész délelőtt nem lehetett látni a hajóját. Igaz, hogy a 

túlpart egy kicsit feljebb jókora szakaszon náddal volt 

benőve, némileg egzotikus táj képzetét keltve, egyfajta vízi 

dzsungelét, ahol a szerelmesek bizonyára szívesen 

elbújtak kenuikkal. 

Isidore mindenre odafigyel, bort szív a hordóból, 

elmegy a kocsival Corbeil-be húsért, és megjavít egy 

csónakot, amibe beszivárgott a víz. 

Három óra. Maigret asszony néha féltő pillantást vet a 

férjére, aki elbóbiskolt egy fotelben, és nem sok tartja 

vissza, hogy elhallgattassa körülötte a tereferélő 

vendégeket. 



 

 

A felügyelő nem aludhatott túl mélyen, mivel 

meghallotta a telefon csörgését. Az órájára nézett, felállt, 

és elindult a ház felé, épp akkor, mikor az egyik pincérnő a 

küszöbről kiszólt feléjük: 

– Maigret urat keresik! 

Lucas van a vonalban. A felügyelő a Batignolles 

sugárúti ház megfigyelésével bízta meg, és kérte, hogy 

három körül hívja fel. 

Nocsak! A tizedes hangja mintha kicsit rosszkedvű 

lenne. 

– Történt egy kis kellemetlenség, pedig biztosíthatom, 

hogy elővigyázatos voltam. Már reggel láttam, hogy mozog 

az egyik ablak függönye. De semmiképp sem vehettek 

észre, mert csavargónak álcáztam magam, és… 

– Te marha! 

– Hogyan? 

Közismert volt a rendőrségen, hogy Maigret retteg az 

álcáktól. De hogy is lehetne megakadályozni Lucas-t, aki 

odavan érte, hogy felvegyen egy szerepet? 

– Röviden, főnök, tizenegy körül… 

– Kijött ki a lakásból? 

– Az asszony… Még csak körül se nézett. Elindult a 

Clichy tér felé, és felszállt a metróra. Mögötte maradtam, 

és esküszöm magának, hogy… 

– Hol rázott le? 

– Honnét tudja…? A Saint-Jacques megállónál szállt le. 

Tudja, milyen… teljesen elhagyatott megálló. A metró 

kijáratával szemben egy taxi, egyetlenegy… sietség nélkül 

beszáll, és elhajtanak. .. Tíz percig kerestem másik taxit, 

hiába. 

– Amindenit! 



 

 

– Felírtam a számát. De kiderült, hogy ha van is ilyen 

szám, nincs benne a nyilvántartásban. Visszamentem a 

Batignolles sugárútra, miután átöltöztem. 

– Remélem, megint saját magadnak öltöztél. 

– Igen. A gondnok azt mondta, hogy Le Cloaguen 

asszony nem ért még haza. Az öreget biztos bezárták a 

szobájába, mert nem jött ki. A fiatal hölgy sem. 

Párizs kiürült, a körutak és utcák szélesebbnek, 

világosabbnak tűntek. Épp a Saint-Jacques körúton, az 

egyik legfélreesőbb környéken történt mindez… 

Maigret elkomorodott. 

– Nos, nem baj… 

– Mit tegyek? 

– Várd meg, és hívj fel, ha visszaért. Jut eszembe… 

kérlek, nézd meg a cipőit, kíváncsi vagyok, hogy porosak-

e. 

– Értettem, főnök. 

Bár ez nem igaz. Lucas nem értett semmit. Túl 

homályos volt az ötlet, amely átsiklott Maigret fején. 

Kilép a kabinból, járkál egy kicsit a hotelben, 

visszamosolyog Roy asszonyra, akinek a mosolya kicsit 

bánatosnak tűnik. 

– Ha arra a szegény nőre gondolok, felügyelő úr… 

– Volt olyan vendége, akivel közelebbi ismeretséget 

kötött az áldozat? 

– Nem, nem mondhatnám… Eléggé tartózkodó volt. Ez 

volt az asztala. Mindig könnyes lesz a szemem, ha erre 

nézek… Imádta a gyerekeket, emiatt gyakran voltak együtt 

Rialand asszonnyal, a fogorvos feleségével, mert van két 

gyerekük, Monique és Jean-Claude. 

Maigret az ajtóban áll. Az arcáról eltűnt a vasárnap 

délután gondtalan kifejezése. Egy apró részlet kínozza. A 



 

 

magányos taxié a Saint-Jacques állomáson. Nagyon simán 

lerázták az őrmestert. Aki ezt eljátszotta Lucas-val, az nem 

kezdő, nem akárki. 

Vajon végleg köddé vált az apró és ideges Le Cloaguen 

asszony? A felügyelő meg volt győződve az ellenkezőjéről. 

Vajon miért volt rá szüksége, hogy néhány óráig 

megszabaduljon a vizslató szemektől? Találkozott 

valakivel? Biztonságba helyezett valamiféle iratot? 

A felügyelő makacs, monoton zajra lett figyelmes a 

távolból. Blaise úr csónakjának motorja. Hamarosan 

megpillantotta a napfényben a csónak élesen ágaskodó 

elejét, és a horgász mozdulatlan alakját, aki elegáns ívben 

kanyarodott a mólóhoz, miközben leállította a motort. 

Néhány járókelő közelebb lépett, mint minden horgász 

érkezésekor. Isidore is odasietett. 

– Jó volt a fogás, Blaise úr? 

Amaz, szinte közömbösen, mint aki hozzászokott az 

ilyesmihez, azt feleli: 

– Két csuka. Nem is rossz. 

Kinyitja a ládát. Egy papírba csomagolva ott a két 

csuka, körülöttük fű, hogy frissek maradjanak. 

Blaise úr tekintete találkozik Maigret-ével, és ahogy 

reggel is, diszkréten üdvözli. Elvégre ugyanabban a 

hotelben laknak, vidéken… 

Kiszáll a kenuból, és lassan a szobája felé indul. 

Maigret nem mulasztja el szemügyre venni a cipőjét, amin 

semennyi por sincsen. 

Isidore már kezdi elpakolni a horgászfelszerelést, felnéz 

Maigret-re, aki naiv párizsiként megkérdezi: 

– Hálóval fogta őket? 



 

 

– Nem hinném… tettem csalihalat a csónakba… ha 

nem akad semmi a hálóba, Blaise úr ismer pár jó helyet, 

ahol csalival horgászik. .. ritkán jön vissza üres kézzel. 

– Megengedi? 

Maigret, ahogy beszáll a csónakba, majdnem felborítja. 

Lehajol, megfogja az egyik csukát. 

– Szép példány, valóban. 

– Elmegy, olyan háromkilós lehet. 

Isidore kissé élesen pillant Maigret-re, és kiveszi a 

kezéből a halat. 

– Megengedi? Még be kell csomagolnom, mert biztosan 

magával viszi Párizsba. 

Isidore a konyhába megy. 

– Mit csinálsz, Maigret? – kérdi a felesége szelíden. 

Semmit az égvilágon. Vár valamit. Úgy tesz, mintha 

teljesen lekötné egy vitorlás manőverezése, amelyik hiába 

próbál ár ellen haladni, mivel nincs semmi szél a 

vitorlájában. 

Megvan! Egy kicsit megdobban a felügyelő szíve. A 

szeme diadalmasan felvillan, mert mégiscsak örömet okoz 

az ilyesmi. Biztos volt benne, hogy történni fog valami. 

Pedig csak intuíciókra hagyatkozott, intim részletekre… 

Kész csoda, hogy a tetőtéri szobákban túl meleg volt, 

csoda, hogy az augusztusi éjszaka varázsának engedve, 

lógó nadrágtartóval kilépett az erkélyre, hogy a 

napfelkeltét nézze. 

Isidore ténykedése a hajnali félhomályban… Maigret 

tisztán látta, hogy egy hosszú csomagot kivesz a 

csónakjából, és beteszi Blaise úr csónakjának ládájába. Ez 

nem lehetett a csalihal, azt egy lyukas tetejű fémdobozban 

tárolták. A felügyelő nem tulajdonított neki fontosságot. 



 

 

Előbb Lucas hívása… aztán a két csuka… jól megnézte 

őket. Régebben maga is horgászott, és, ha nem is fogott 

sok halat, a technikával legalább tisztában volt. 

Nincs olyan hal, amelyet nehezebb levenni a horogról, 

mint a csukát, a legmohóbb édesvízi halat, néha még a 

hasát is fel kell vágni hozzá. 

Blaise úr két csukáján nem volt seb, egy karcolás sem! 

Isidore pedig szinte egész éjjel a hálóval halászott… 

Ami most történik, az a pillantás egyenes 

következménye, amelyet Isidore vetett a felügyelőre. A 

konyhán áthaladva Isidore besiet az épületbe, és felmegy a 

melléképület első emeletére, hogy szinte észrevétlenül 

belépjen Blaise úr szobájába. 

Azért, hogy értesítse! 

A jó Maigret asszony azt hiszi, hogy a férje unatkozik, 

és megjegyzi: 

– Hoznod kellett volna egy könyvet… egyszer végre 

kipihenheted magad! 

Semmi kétség, figyelik őt odafentről. Isidore leoson a 

lépcsőn, mint egy macska vagy orvvadász. 

– Nem fáradsz ki ennyi ácsorgásban? 

Blaise úr ablaka kinyílik. Látni a férfit, aki átöltözött, 

hogy visszatérjen a városba. 

– Mondja csak, Roy asszony… 

– Hallgatom, felügyelő úr! 

Néhány közönyös hangon feltett kérdés. 

Igen, Blaise úr, aki szombat este szokott érkezni a 

vonattal, általában vasárnap hat felé tér vissza Párizsba, 

szintén vonaton. Idejében oda kell érnie a gát fölötti 

révhez, hogy átkelhessen a túlsó partra. 

Nem, sosem jött kocsival. 



 

 

Nők? Ugyan, micsoda ötlet! Roy asszonynak még csak 

eszébe se jutott. Blaise úr nem törődik a nőkkel. Még 

egyszer sem jött a Beau Pigeonba valakivel kettesben. 

Hogyan? Az egyik villában a túlparton? Ez se jutott 

soha eszébe. Nem is mehetne át, egész nap horgászik. 

Mellesleg a pár villa, amit innét látni, párizsi 

polgárcsaládoké. Például a Mallet családé, akik folyami 

szállítással foglalkoznak, a Voltaire rakparton van az 

irodájuk. Az a másik az idős Durroy házaspáré, akik… 

– Pszt! Itt jön! 

Blaise úr, aki Maigret-vel lehetett egykorú, sokkal 

fiatalabbnak tűnik. Látni, hogy ad magára és kényelmes 

életet él. 

– Hogy van, Roy asszony? 

– Nos, Blaise úr? Látom, jó volt a fogás… 

– Nem rossz, nem rossz. 

A hölgy évődve, kicsit bizalmasan hozzáteszi: 

– Jól aludt? Bevallhatja, hogy nem horgászik reggeltől 

estig, és mikor a nád között van a csónakja… 

– Sosem alszom napközben! – feleli a férfi hirtelen 

száraz hangon. 

– Ó, pedig nincs azzal semmi baj, Maigret úr is az 

imént… 

Blaise úr gyors, túl gyors pillantást vet a felügyelőre. 

Talán eddig nem volt tisztában a kilétével? 

Szól a telefon, Maigret felveszi. Nem lepődik meg, mikor 

Lucas hangját hallja a vonalban. 

– Hazaért, főnök. Nem taxival, nem. Az Amsterdam 

utca felől érkezett, gyalog. 

– A cipője? 

– Épp, ahogy megjósolta. Szinte rögtön az érkezése 

után az öreg is kijött. Szép komótosan, a szokásos séta. 



 

 

Megbíztam egy kollégát, hogy figyelje, amíg telefonálok. 

Most mit csináljak? 

Ez Lucas megszokott kérdése. Maigret részletes 

utasításokkal látja el. 

– Nocsak, Blaise úr elment – jegyzi meg a fülkéből 

kilépve. 

Az éppen átkelő révet nézte, de nem látta rajta az 

emberét. 

– Mondja csak, Roy asszony! Blaise úr hogyhogy nem a 

réven kel át? 

– Blaise úr? Á, igen! Épp, mikor magát a telefonhoz 

hívták, elindult pár vendég, kocsival. 

– Ismerte őket? 

– Nem… Nagyon szabadkozott, mikor megkérte őket, 

hogy nem tudják-e elvinni Corbeil-ig, mert fél, hogy lekési 

a vonatát. 

– A csukákat is vitte? 

– Hogyne! Ott volt a csomag a hóna alatt. 

– Gondolom, nem jegyezte meg az autó rendszámát. 

Roy asszony meglepődött. 

– Hová gondol, felügyelő úr? Egy ilyen emberre 

gyanakodni, mint Blaise úr! Mindig ő ad tanácsot, hogy 

hogyan fektessem be a megtakarított pénzemet. Nagyon jól 

ismeri a tőzsdét. 

– Ismeri a párizsi címét? 

– Biztos rajta van a listánkon. Várjon… de engedje 

meg, felügyelő úr, igazán csodálkozom, hogyan 

gondolhatja… 

– Nem gondolok semmire, Roy asszony… Lássuk 

csak… Blaise… B… Blochet… Bardamont… Blaise… 

Rentier… Notre- Dame-de-Lorette utca 25. 

Roy asszony kissé idegesen felnevetett. 



 

 

– Nem tudom, hogy miként juthat… de értem én, a 

rendőröknek mindenki egyből gyanús… 

– Megengedi, hogy még egyszer telefonáljak? 

Corbeil. A pályaudvar igazgatója. Nem, a párizsi vonat 

még nem jött meg. Pár perc múlva érkezik. Személy 

leírás…? Rendben...! Vissza fog hívni. 

Párizs, rendőrség. 

– Notre-Dame-de-Lorette utca 25. Ki van szolgálatban? 

Dupré? Akkor menjen Dupré, de próbáljon meg 

természetesnek tűnni! 

Roy asszony mérgelődve téblából a konyhában. 

– Hozna, kérem, egy pohárka calvadost? 

Maigret várja, hogy visszahívják. Nem lepődik meg, 

mikor megtudja, hogy senki sem szállt vonatra a Corbeil 

pályaudvarán, akire illik a személy leírás. 

Két óra múlva, mikor a Beau Pigeonban megterítik az 

asztalokat, és az autók kezdenek elszállingózni, Dupré 

telefonál. Blaise úr még nem ért haza. 

– Ma is itt alszunk? – kérdezi Maigret asszony. – Túl 

szűk az ágy. Nem magam miatt mondom, de te tegnap 

egész este nem aludtál. 

Mit számít? Mikor Isidore lekötözte az ügyfelek 

csónakjait, Maigret a vízparton álldogál. 

– Vicces! – mondta talányosan a felügyelő. 

– Mire gondol? 

– A horgászok hiúságára! Azt hiszi, nem jöttem rá a 

trükkre? Blaise úr nem akarja, hogy kezdőnek nézzék, 

hogyisne! Ő büszkébb annál! Tehát maga kisegíti… 

Isidore habozik, aztán a felügyelőre kacsint. 

– Egy jó ügyfélnek, ugye, csak segít az ember… 

Megszólal a fonográf. Már csak három párocska táncol 

a terasz nagy fáinak árnyékában. 



 

 

Telefon. Dupré, végre! Már este tizenegy óra van. 

– Blaise úr éppen most ért haza. Hogyan? Hogyan? 

Micsodák? Csukák? Nem, nem volt nála semmilyen hal. 

Mint mond, főnök? Maradjak? Jó, értem. 

Párizsiak ezrei térnek vissza a fővárosba, a vidék ízével 

és izzadsággal az ajkukon, mezei vagy erdei virágokkal a 

kocsi hátsó ülésén. 

– Halló, főnök! 

Lucas van soron. 

– Semmi! Az öreg hétkor ért haza. Azóta senki, se ki, se 

be. Biztos lefeküdtek már, nem ég a villany. Adjam át a 

szolgálatot Janvier-nek? Jó éjt, főnök… köszönöm. 

Ahogy egykor felhangzott a városokban a felszólítás: 

„Térjetek hát nyugovóra!” 

Még egy utolsó hívás a rendőrtől, aki a Caulaincourt 

utcában teljesít szolgálatot. 

– Semmi érdemleges… 

Mégis, ezen a szép vasárnapon történt valami. Csupán 

távoli mozgások hatásait lehetett megfigyelni, akár a 

buborékokat a víz felszínén, amelyek a fenék iszapját 

felkavaró halakat jelzik. 

– Mi lenne, ha kivennék egy másik szobát, akkor tiéd 

lenne az egész ágy, és nyugodtan tudnál aludni? 

Felkel a hold. A fonográf elhallgat, a sötétben még 

hallani a kavicsok csikorgását az egyik pár cipői alatt. 
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A tiltakozó úr 

Maigret aznap közel volt hozzá, hogy szégyellje magát a 

hivatása miatt. Néha, akár egy színész, mikor kimegy a 

kulisszák mögé lazítani, hogy pihentesse az izmait és az 

arcvonásait, átment a szomszédos irodába, ahol egy 

hasonlóképp csüggedt Lucas fogadta. 

– Még mindig semmi? – kérdezte az őrmester tekintete. 

Semmi. Maigret ivott egy korty sört, és megállt a nyitott 

ablak előtt, gondterhelten, szinte undorodva. 

– Mit csinál a hölgy odakint? 

– Már harmadjára ment oda a portáshoz, és 

ragaszkodik hozzá, hogy önnel beszéljen. Utoljára a 

rendőrség igazgatóját követelte. 

Ez volt az eset humoros oldala. Kettőkor, mikorra 

Octave Le Cloaguent berendelték kihallgatásra, a felügyelő 

látta az ablakából, hogy egy taxi áll meg az Orfévres 

rakparton. A sovány Le Cloaguen asszony volt az, aki 

kiszállt, miközben az autó a padka mellett maradt, és 

Maigret elmosolyodott, majd parancsot adott az egyik 

rendőrnek. 

Igen, kezdetben az egész viccnek tűnt. 

– Kapott idézést? – kérdezte komoly hangon a rendőr. – 

Maga Octave Le Cloaguen úr? 

– A felügyelővel szeretnék beszélni. Mindent 

elmagyarázok neki. 



 

 

Bevezették az asszonyt a híres üvegfalú váróterembe, 

ahol a „páciensek” – ez volt a bevett kifejezés – kicsit 

olyanoknak tűntek, az elhaladó rendőrök közömbös vagy 

ironikus pillantásától kísérve, mint a ketrecbe zárt vadak. 

Ezalatt egy rendőr leugrik Le Cloaguenért, aki a 

taxiban maradt. 

– A feleségem mondta, hogy menjek fel? 

– A felügyelő kérése. 

– Hol van a feleségem? 

Már majdnem három órája tartott a kikérdezés, a zöld 

kabátos öregúr ugyanazon a széken ült, a nyitott ablakkal 

szemben, Maigret irodájában. 

Mindig, mikor Maigret visszatér a saját helyére a 

Lucas-nál töltött pihenők után, Le Cloaguen kék szeme 

már a küszöbhöz érve rátapadt, mint egy kutya tekintete, 

amelyik tudja, hogy nem várhat sokat az emberektől, de 

nem bújhat ki az uralmuk alól. 

Igen, így lehetne leírni a tekintetét. Kellemetlen volt 

ekkora apátiával szembesülni, arra gondolva, min 

mehetett keresztül az öreg, míg idáig jutott. 

Három vagy négy alkalommal megkérdezte Maigret-től. 

– Hol van Le Cloaguen asszony? 

– Magára vár… 

Ez nem nyugtatta meg az öreget. Ismerte hirtelen 

természetű és hatalmaskodó feleségét, és sejtette, hogy 

nem fog türelmesen várni a sorára az előszobában. 

Maigret szokásához híven cseverészve kezdte a 

beszélgetést, szívélyesen, mintha egy csöppet se törődne az 

adott válaszokkal, mintha röstelkedne a puszta formalitás 

miatt. 



 

 

– A múltkor elfelejtettem tisztázni valamit. Mikor az ön 

által mutatott sajátos módon bekopogtak Mademoiselle 

Jeanne ajtaján, ő ugye éppen kártyát vetett magának? 

Le Cloaguen odafigyelt, de nem felelt, mintha nem is 

értette volna a kérdést. 

– Mademoiselle Jeanne egy ajtó felé tolta magát, 

amelyet aztán bezárt. Nos, arra lennék kíváncsi, hogy a 

kártyák az asztalon maradtak-e, vagy összegyűjtötte őket. 

Nyugodtan gondolja meg… Szedje össze az emlékeit. A 

vizsgálóbíró, az ördög tudja, miért, nagy fontosságot 

tulajdonít ennek. 

Le Cloaguen nem mozog. Felsóhajt, a térdén nyugtatja 

egyedi formájú kezét, amelyre Maigret ismét felfigyelt, akár 

a taxiban. 

– Próbálja meg újra átélni a jelenetet… Meleg van… 

nyitva az erkély ajtaja. Minden világos maga körül, és a 

színes kártyák a XV. Lajos stílusú asztalkán hevernek… 

Az öreg tekintete mintha azt mondaná: 

– Miért nem érti, hogy szenvedek, hogy mennyire kínoz 

a kérdéseivel egy szegény, védtelen embert? 

Maigret szégyenkeze leveszi róla a tekintetét, és 

szelíden mormolja: 

– Válaszoljon, kérem… Ez nem hivatalos kihallgatás, 

nem rögzítjük írásban a válaszát. A kártyák az asztalon 

maradtak, ugye? 

– Igen. 

– Biztos benne? 

– Igen. 

– Mademoiselle Jeanne a tarokk-kártyából vetett 

magának? 

– Igen. 



 

 

Maigret feláll, az ajtóhoz lép, szólítja Lucas-t, és 

szigorú hangon így szól: 

– Nézze, őrmester… Meg kell mondanom, hogy 

pontatlanok az információi, mivel Le Cloaguen úr aligha 

hazudna nekünk. 

Ahogy egy egykori belügyminiszter mondta, a 

rendőrség nem kóristák gyülekezete. Elvégre a 

gyilkosoknak sincsenek fenntartásaik. 

– Maga azt állította, őrmester, hogy Mademoiselle 

Jeanne sosem vetett kártyát, hogy nem is volt kártya a 

lakásában… 

– Így van. Minden vallomás ezt állítja. Mademoiselle 

Jeanne nem jósolt kártyából, tisztánlátó volt, és keleti 

mintára, egy jósgömb segítette, hogy transzba essen. 

– Nos, Le Cloaguen úr, az előbb bizonyára rosszul 

értette a kérdésem, vagy nem gondolta át a választ. Nem 

volt kártya az asztalon, ugye? 

Izzadságcseppek folytak végig az öreg homlokán, 

amelyen kidagadtak az erek. 

– Nem tudom… – nyögte ki. 

– Elmehet, Lucas! Elnézést kérek, hogy ilyen kényes 

témát érintek, Le Cloaguen úr… Úgy vélem, hogy… 

nyilvánvaló, hogy maga nem él boldog házasságban. Ilyen 

körülmények között sok maga korabeli férfi máshol keres 

vigasztalást, barátságot, meghittséget, női melegséget… 

Kezdettől fogva tudtam, hogy maga nem az a fajta, aki 

jósnőhöz járna. Ha mégis elment a Caulaincourt utcába, 

és ha a barátnője elrejtette a konyhába, akkor azért 

történt, mert nem ügyfélként járt nála. 

Az öreg nem mer rábólintani, de nemet sem mer 

mondani. Vajon milyen új csapást mér rá a felügyelő, 



 

 

miután összeszedi erejét a szomszéd irodában, és 

bosszantó lassúsággal meggyújtja a pipáját? 

– Csak maga segíthet rajtunk. Nagyon keveset tudunk 

az áldozatról. Annyit, hogy varrónőként dolgozott, mikor 

Párizsba jött, később modellként. Majd saját varrodát 

nyitott a Saint-Georges utcán Chez Jeanne név alatt, és 

később megtartotta a Jeanne nevet. Rosszul ment az üzlet, 

és a Caulaincourt utcába költözött… Kikkel állt 

kapcsolatban? Kik voltak a barátai? Ezt próbáljuk 

kideríteni. 

– Ne tudok semmit! 

– Nézze… megértem, hogy diszkrét szeretne maradni… 

de ne feledje, hogy az egyedüli célunk, hogy megbüntessük 

a barátnője gyilkosát. 

Hihetetlen! Az öreg sírni kezd, meleg könnyek peregnek 

az arcán, hang nélkül, mozdulatlanul, még le sem törli 

őket, bütykös ujjú keze a térdén marad. Maigret kénytelen 

volt hátat fordítani neki, és az ablakon át elvonuló 

uszályok sorát bámulta, hogy eltakarja felindultságát. 

– Ez az egész nem tartozik sem az ön feleségére, sem 

senki másra… Azt is megérteném, mivel maga jómódú, ha 

megsegített volna egy szorult anyagi helyzetben lévő fiatal 

hölgyet… mivel biztos, hogy valaki támogatta. Az a pár 

ügyfele nem fizetett annyit, amiből fedezni tudta volna a 

kiadásait. Luxus nélküli, de mégis kényelmes életet élt. 

Maga pedig évente kétszázezer frank életjáradékot élvez… 

A színjáték folytatódik, Maigret unottan rendezgeti az 

asztalán heverő papírokat. 

– Az egyik emberem vette a fáradságot és utánanézett 

az ön életének. Figyelemre méltó! Minden tiszteletem az 

öné, igazán… Harminc évvel ezelőtt orvos volt egy 

óceánjárón a Távol-Keleten… Egy milliomos argentin 



 

 

marhatenyésztő is az utasok között volt, a lányával együtt. 

A fedélzeten kitört a sárgaláz. 

Maigret még mindig úgy tett, mintha a papírjait 

nézegetné. 

– Ha minden igaz, maga derekasan helytállt, és sikerült 

elkerülni, hogy kitörjön a pánik… Többek között 

megmentette a fiatal hölgyet. Ellenben maga is elkapta a 

betegséget, és a következő kikötőben el kellett hagynia a 

hajót. A hálás argentin ekkor döntött úgy, hogy 

viszonzásul évi kétszázezer frank járadékot biztosít 

magának, élete végéig. Minden elismerésem, Cloaguen úr. 

Miután visszatért Franciaországba, elvette azt a fiatal 

lányt, akivel korábban eljegyezték egymást. Ezután már 

nem hajózott többet. Letelepedtek Saint-Raphaelben, ahol 

sokáig kényelmesen éltek… Sajnos, ahogy a felesége 

öregedett, kiütközött rajta a zsugorisága és a 

hatalmaskodó természete. Párizsban megváltozott az 

életük… 

Az öregúrnak bizonyára az jár a fejében, hogy meddig 

fog még tartani a kínvallatás. Minden pillanatban azt 

hihette volna, hogy vége van. Maigret feláll, az ajtó felé 

indul, elégedetten mosolyogva, mint aki jól végezte dolgát, 

de aztán elmélázik, még eszébe jut egy apró, szinte 

érdektelen kérdés. 

– Mellesleg, az a bizonyos baleset… Saint-Raphaelben 

történt, ugye? Közvetlenül, mielőtt eljöttek Párizsba… fát 

vágott, csak kedvtelésből, mert volt két szolgáljuk 

akkoriban. Véletlenül a kezére vágott a baltával… a jobb 

mutatóujja első percét vágta le, amely bizonyára eléggé 

jelentős fogyatékosság. Nos, nincs több kérdésem, Le 

Cloaguen úr! 



 

 

Végre vége. Ámbár az öreg mintha rájött volna Maigret 

módszerére, mert még nem áll fel, csak a tekintetével 

kérdi, hogy tényleg elmehet-e. 

– Egyébként tegnap az egyik barátja mesélt magáról. 

Egy pillanat! Itt kell lennie a fényképének a fiókomban. 

A fotót Blaise-ről készítették, ahogy valamelyik körúton 

sétált. 

– Mi is volt a neve? Maga biztos emlékszik rá… Az úr 

nekem azt mondta… 

Nem jött be a csel. Le Cloaguent nem hozza izgalomba 

a fotó, sőt, mintha megkönnyebbült volna, mintha más 

várt volna. 

– Nem ismerős…? Bizonyára régen látták egymást 

utoljára… Mindegy, nem fontos. 

Maigret távozik, átmegy a szomszéd szobába. Lucas 

rákacsint. 

– Még pár perc, és gyanítom, hogy a felesége botrányt 

csinál. Nem bír egy helyben ülni. Ötpercenként odamegy 

az ügyeleteshez. Emelt hangon beszél. Az igazgatót 

követeli. Fenyegetőzik, hogy értesíti a sajtót és a magas 

rangú kapcsolatait… 

Már három órája vár őnagysága, három órája szenved 

az öregúr, négyszemközt Maigret-vel. De a felügyelő nem 

akarja elengedni. Bosszantja az öreg rejtélye, nem bír 

rájönni a nyitjára. Ugyanakkor önkéntelenül is furcsa 

szimpátiát érez iránta, amely több a sajnálatnál. 

A „csevegés” a szokásos módon folytatódik. Maigret 

komolyabb, tanácstalan arckifejezést ölt. 

– Nos, van itt valami, ami nem teszi egyszerűbbé a 

helyzetet. A vizsgálóbíró telefonált, hogy egy új tanú 

jelentkezett az ügyészségen. Egy férfi, aki épp szemben 

lakik a Caulaincourt utca 67/a-val. Azt állítja, hogy 



 

 

pénteken röviddel öt óra után látta magát, ahogy kidob 

egy kulcsot az ablakon. Ezt a kulcsot aztán meg is 

találtuk. 

– Nekem mindegy – sóhajt fel Le Cloaguen. 

– Mégis, ez a vallomás súlyosbítja az ön helyzetét, és… 

Maigret egy kulcsot tesz az íróasztalra. 

– Felügyelő úr, maga is jól tudja, hogy ez nem igaz – 

mormolja az öreg lefegyverző szelídséggel. 

– Mindenesetre, Cloaguen úr, ismerje el, hogy az ön 

személye legalábbis ellentmondásos. Ön gazdag, 

intelligens… remek hajóorvos volt, bátor, ahogy a 

szolgálati dokumentumaiból is kiderül. Mégis, egy idő óta 

koldusként él, saját otthonában elzárják, mint valami 

közveszélyes alakot, és azzal telnek a napjai, hogy az 

utcákon és a rakparton bolyong… Mi okozott ekkora 

változást? Miért költöztek el Saint-Raphaelből Párizsba? 

Miért… 

Le Cloaguen felemeli a tekintetét. Kék szeme tragikus 

naivitást tükröz, ahogy mormogja: 

– Tudja jól, hogy bolond vagyok… 

– Talán azt akarja mondani, hogy egyesek, a felesége és 

talán a lánya, próbálják meggyőzni arról, hogy bolond? 

Az öreg a fejét rázza. Közömbösen, makacsul ismétli: 

– Nem, tényleg bolond vagyok. 

– Gondolja meg, mit beszél, mert súlyos dolgot állít. Ha 

valóban bolond, amit én nem hiszek, akkor aligha lehet 

cáfolni a feltevést, hogy maga a gyilkos! Egy bolond tettei 

mindig kiszámíthatatlanok. Maga ott ül Mademoiselle 

Jeanne-nál. Felötlik az ötlet, hogy megölje. Hirtelen 

impulzust követve megteszi, majd lehiggad, megijed a 

következményektől, és hogy ne gyanúsítsák, vagy mert 



 

 

lépéseket hall a lépcsőház felől, bezárja magát a 

konyhába, a kulcsot pedig kihajítja az ablakon… 

Az öreg nem felel. 

– Így történt? 

Maigret szinte fél az igenlő választól, amely pedig véget 

vetne a nyomozásnak. Ám másféle feleletet kap. Három 

órára volt szükség ahhoz, hogy egy szó egy apró 

fénysugarat vessen a rejtélyre. 

– Bolond vagyok, de nem én öltem meg Jeanne-t… 

– Ha Jeanne-nak szólítja, akkor beismeri, hogy elég 

meghitt viszony volt önök között. Mondja el pontosan, mit 

jelentett ö magának… ne szégyellje magát. Hozzá vagyunk 

szokva a furcsa történetekhez. 

– Nincs mit mondanom… nagyon, nagyon fáradt 

vagyok… 

Szégyenlősen hozzáteszi: 

– Szomjas vagyok… 

Maigret ismét átvonul a másik szobába, egy nagy 

pohár sörrel tér vissza, és az idős fej hátradől, a folyadék 

apadni kezd a pohárban, ahogy mozog a férfi 

ádámcsutkája. 

– Hová ment a felesége vasárnap tizenegy és négy óra 

között? 

– Nem tudtam róla, hogy elment valahova. 

– Be volt zárva a szobájába? 

A férfi nem válaszol, lehajtja a fejét. Maigret sokat adna 

egy pillanatnyi őszinteségért. Senkivel se találkozott, aki 

ennyire rejtélyes lett volna, mint ez az öreg, pedig történt 

már egy s más az Orfévres rakparti irodában! A felügyelőt 

bosszantotta, de meg is indította az eset. Néha dühbe 

gurul, és képes volna… 



 

 

– Elég ebből, Le Cloaguen, csak nem fog úgy tenni, 

mintha nem tudna semmiről, még arról se, hogy miért 

zárják el, mint egy fertőző beteget… 

– Mert bolond vagyok. 

– Egyetlen bolond sem ismeri el, hogy bolond! 

– Pedig az vagyok. De nem vagyok gyilkos, felügyelő úr, 

nem tettem semmi rosszat. Biztosíthatom, hogy téved, 

ha… 

– Akkor beszéljen, az ég szerelmére! 

– Mit kéne mondanom? 

Vagy ez a világ legbutább embere, vagy… 

– Nézzen a szemembe! Itt van az asztalon egy 

letartóztatási parancs a maga nevére. Ha nem ad épkézláb 

válaszokat, akkor még ma este előzetesben alhat… 

A legmeglepőbb dolog játszódik le. Ahelyett, hogy 

megrémülne, az öreg nyugodtnak és elégedettnek tűnik. 

Mintha a börtön kielégítő lehetőségnek tűnne számára. 

Talán azért, mert megszökhet a két nő zsarnoksága 

elől… 

– Miért engedi, hogy így bánjanak magával…? 

Beszéljük meg, mint férfi a férfival. Az összes szomszédja 

magáról beszél, van, aki megvetéssel, mások 

szánakozással. 

– A feleségem a gondomat viseli. 

– Úgy, hogy télen-nyáron egy ócska kabátban jár, 

amelyiket egy csavargó se volna hajlandó felvenni? És még 

arra sem kap pénzt, hogy dohányt vegyen? Tegnap egy 

felügyelő látta magát, ahogy felvesz egy csikket az utcán, 

mint a csavargók… miközben kétszázezer frank járadékot 

kap! 

A férfi nem felel. Maigret dühbe gurul. 



 

 

– Becsukják a lakás legsötétebb, legrosszabb 

szobájába… elrejtik a vendégek elől, mint egy 

nemkívánatos vagy undorító alakot… 

– Biztosíthatom, hogy a gondomat viselik… 

– Úgy érti, hogy a felesége és a lánya vigyáznak arra, 

nehogy meghaljon! És nagyon jól tudja, hogy miért! Mikor 

az argentin birtokos úgy döntött, hogy hálából járadékot 

küld magának, talán megszabta, hogy a halála esetén az 

örökösök ne kapjanak többé semmit. Jól mondom, Le 

Cloaguen úr? Maga nagyon is jól tudja, miért viselik 

gondját, ahogy ön fogalmazott. 

– Esküszöm magának, felügyelő úr… 

– Na tessék! Sikerült kihoznia a sodromból. Nézze, 

egyelőre nem tartóztatom le. Remélem, elgondolkozik a 

dolgon, és megérti, hogy a legjobb, ha elmondja a teljes 

igazságot. Lucas, Lucas! 

Lucas belép az irodába, és látja, hogy a főnöke 

alaposan megizzadt, és nehezen tudja türtőztetni a dühét. 

– Küldd be Cloaguen asszonyt… 

Az öreg keze azonnal remegni kezd, a homlokát ismét 

ellepi a félelem izzadsága. Talán néha meg is verik? 

– Fáradjon beljebb, hölgyem! Csöndet! Kérem, 

hallgasson! Tudom, hogy bosszantja, hogy órákig kellett 

várnia, de erről csak maga tehet… Csönd! A férjét idéztük 

be, és nem magát. Felnőtt ember, magától is idetalál az 

Orfévres rakpartra, és magát legközelebb be sem 

engedjük! Végeztünk, viheti haza. Még nem tudom, hogy 

szükség lesz-e további intézkedésekre a férjével 

kapcsolatban. Valószínűleg orvosi vizsgálatra is sor fog 

kerülni, ahol megállapítják, hogy bolond-e, vagy sem. 

Végeztünk, elmehet. Arra kérem, hogy távozzon, érti…? 

Ennyi! Panaszkodhat, akinek akar! Viszlát, hölgyem! 



 

 

Huh, végre bezárul az ajtó. Lucas büszkén nézi 

főnökét, aki megtörli homlokát, lassanként visszanyeri 

nyugalmát, sőt, még el is mosolyodik. 

– Mi történt? 

– Semmi, Lucas… semmi… Ki nem állhatom ezt a nőt, 

ez minden! Azt kívánom, bárcsak őt találtuk volna a férje 

helyett a Caulaincourt utcai konyhában. 

Lucas mosolyog. Még sosem látta ennyire dühösnek 

Maigret-t. 

– Erről eszembe jutott valami – mondta hirtelen 

Maigret elmélázva. 

Mozdulatlanul áll, tekintetét a csillogó Szajnára 

szegezi, a Saint-Michel hídon nyüzsgő tarka tömegre. 

– Mi jutott az eszébe? 

– Semmi... Jó volna kideríteni, hová ment ez az 

asszony péntek délután, biztosan tudni… kérlek, 

gondoskodj róla! 

– Miért nem kérdezte ki a vasárnapról? 

– Csak! 

Azért, mert meg volt róla győződve, hogy a nő várta a 

kérdést, hogy már készen is állt a válasszal, és éppen az 

bosszantotta fel, hogy végül egyetlen kérdést sem tettek fel 

neki. Most pedig, ahogy hazafelé utazik a taxival, 

bizonyára egyik rémületből a másikba esik. 

– Úgy gondolja, hogy… 

– Nem gondolok egyáltalán semmit! Ki tudhatja? Talán 

leutazom Saint-Raphaelbe. És hogy van a másik 

csodabogár, az az idióta Mascouvin? Felhívtad az Hôtel-

Dieu-t? 

– Kielégítő az állapota. A nővére meglátogatta, de nem 

ismerte fel. Még kell pár nap, hogy… 

– A zöld kabriós férfi? 



 

 

– Semmi… Bizonyára kocsit váltott. Már a huszadik 

zöld kabriónál tartunk, de a lány a tejboltból egyik 

tulajdonosát sem ismeri föl… 

Kopogtatnak. A portás az. 

– Az igazgató úr kéreti, felügyelő úr! 

Maigret és Lucas egymásra néznek. Nyomozás közben 

ez sosem jelent jót. Azt jelenti, hogy valami nem megy, 

félresikerült, valaki panaszt tett ellenük, az ördög tudja, 

mit jelenthet még. Maigret nincs olyan kedvében, hogy 

elviseljen egy szidást, vagy jó tanácsokra bólogasson. Már 

abból, ahogy a foga közé szorította a pipáját, látni lehetett, 

hogy ideges. 

Benyit a párnázott ajtón. 

– Hívatott? 

Az igazgató szó nélkül átnyújt neki egy táviratot, 

amelyet az imént kapott. Nem tudni, milyen kedvében van, 

talán elégedetlen, talán gúnyos. Maigret elolvassa. 

Tisztelt Igazgató Úr, 

megtiszteltetésnek veszem, hogy az Ön tudomására 

hozhatok bizonyos tényeket, amelyek, amennyiben 

nem nyernek magyarázatot a rendőrség részéről, arra 

késztetnek, hogy hivatalos panasszal éljek a 

bíróságon. 

Múlt vasárnap, ahogy hazatértem a szokásos 

morsang-sur-seine-i hétvégi kirándulásból, a portás 

tudatta velem, hogy egy magát rendőrnek nevező 

egyén járt a házban korábban, és kérdezősködött a 

személyemről, az anyagi helyzetemről, a 

szokásaimról. A portás elmulasztotta elkérni ettől a 

személytől a hivatalos papírjait. A történtek után arra 

kell következtetnem, hogy egy álrendőrről van szó. 



 

 

Az ablakon át megfigyeltem ugyanis, hogy az illető 

egy kis Saint-Georges téri kávézóból, a „Vieux 

Pouilly”-ból leskelődik utánam. 

Kétségtelenül tudta, hogy egyedül élek és 

étteremben szoktam ebédelni, vagyis talán a 

távozásomat várta, hogy illetéktelenül behatolhasson 

a lakásomba. 

Nem titok, hogy a tőzsdén forgatom a pénzem, 

mivel ehhez minden francia polgárnak joga van, ezért 

jelentős összegű készpénzt és részvényeket tartok a 

lakásomban. 

A felsorolt tényekről tájékoztattam a kerületi 

rendőrkapitányt, és rendőri védelmet kértem. 

Röviddel később valóban láttam, hogy egy 

egyenruhás rendőr megjelenik a Notre-Dame-de-

Lorette utcában. 

A leskelődő úr megszólította. Ezután kezet fogtak, 

majd a rendőr megvonta a vállát, és eltávozott. 

Másnap reggel a zaklató még mindig ott volt. Egy 

idősebb, kövérkés arcú férfi is csatlakozott hozzá, 

rosszul szabott ruhában, akivel beültek inni a „ Vieux 

Pouilly ”-be. 

A főnöke nem tudott visszafojtani egy mosolyt Maigret 

bosszúsága láttán, mivel nyilvánvaló volt, hogy a 

felügyelőről van szó a levélben. 

Kénytelen vagyok arra következtetni, hogy egy jól 

szervezett banda akarja rátenni a kezét a pénzemre. 

A hétfői napon is állandóan követtek gyanús külsejű 

egyének, akik alighanem váltották egymást. 



 

 

Végül, mikor szokás szerint felkerestem Proud és 

Drouin irodáját, akik a tőzsdei ügyeimet intézik, 

értesültem, hogy a kövérkés arcú, pipázó egyén az 

iránt érdeklődött, vajon a cég ügyfelei között vagyok-

e. 

Kérem Önt, igazgató úr, tegyen meg mindent, 

hogy fény derüljön az esetre, és véget érjen ez a 

nyugtalanító zaklatás. 

Várom válaszát, maradok őszinte híve, 

Emilé Blaise, 

nyugdíjas, Notre-Dame-de-Lorette utca 25. 

– Nos, öreg barátom, mit szól ehhez? 

A megszólított, aki már idefelé jövet is eléggé ideges 

volt, fenyegetően felmordult, mint egy medve, amelyet 

szándékosan bosszantanak. 

– Mit szól ehhez, Maigret? Vajon ez a Blaise úr… 

– Blaise úr, Blaise úr… Blaise úr fütyül magára, főnök! 

– És magára is, ha jól látom. 

– Így van… 

– Tényleg elment Proud és Drouinhoz? 

– Igen, mivel szükséges volt elmenni. Túl hosszú lenne, 

ha részletesen elmesélném. Biztos emlékszik Mascouvinra, 

aki a híres üzenetet elhozta nekünk. Nos hát: Mascouvin a 

Proud és Drouin alkalmazottja. 

– De hogy jön Blaise úr… 

– Várjon! Ki fedezte fel a bűntényt? Egy bizonyos Roy 

asszony, a Beau Pigeon tulajdonosnője, Morsangban… 

– Még mindig nem értem… 



 

 

– Mademoiselle Jeanne gyakran járt Morsangba. A 

nyugdíjas Blaise úr is minden héten odamegy, és olyan 

csukákra halászik, amiket egyszer már kifogott valaki… 

– Nahát, Maigret, kezdem azt hinni, hogy… 

– Én meg kezdem érteni, mi történik. Mascouvin értesít 

minket a bűntényről, mielőtt elkövették volna… Jeanne 

asszonyt az adott időpontban meggyilkolják… Roy asszony 

pár perc múlva felfedezi a holttestet… Blaise úr ügyfél a 

Proud és Drouin cégnél, és ugyanakkor törzsvendég Roy 

asszonynál… Csak ez az átkozott Le Cloaguen… 

Maigret megint elmélázik egy pillanatra. 

– Két kapcsolódási pont is van. Az egyik a Proud és 

Drouin, a másik Morsang. Azt hiszem, ma este benevezek 

egy kis bridzsoktatásra… 

– Bridzsoktatásra? 

– A hercegnőnél. A jelek szerint nagyon előkelő hölgy, 

de sajnos balul ütött ki egy-két üzlete, és most 

bridzspartikra invitálja a magányos párizsiakat a 

Pyramides utcai szalonjába. Természetesen anyagi 

hozzájárulás fejében. Tegyük fel, hogy a nyugdíjas Blaise 

úr is az ügyfelei között van. 

– És aztán? 

– Semmiség, tudom… nem bizonyít semmit. De ismerje 

el, hogy ez furcsa véletlen volna, mivel Mascouvin, a Proud 

és Drouin alkalmazottja minden este bridzsezik a 

hercegnőnél. Csak az a nyomorult Le Cloaguen… 

Az igazgató enyhe vállrándítással felel, ami akár azt is 

jelentheti: „Mindegy, ilyenkor jobb, ha nem vitatkozom 

vele.” 

Kezet nyújt a felügyelőnek. 

– Sok szerencsét, öregem! Illetve… Blaise úr ügyét 

illetően talán jobb volna egy kicsit elővigyázatosabban 



 

 

eljárni, nemde? Az úr érzékenynek tűnik, és nem habozna 

botrányt csinálni. Csak az hiányzik, hogy az újságírók is 

beleüssék az orrukat az ügybe, és… 

Persze, persze! Óvatosak leszünk, igazgató úr, de 

látszik, hogy maga még nem töltött együtt három órát a 

pihent agyú Le Cloaguennel! 



 

 

6 

Maigret megtalálja Picpust 

Senki sem jött rá a Picpus nevű illető rejtélyének nyitjára. 

Több millióan, ahogy kinyitották az újságot, a főcímekben 

keresték a nevét. Szinte szállóigévé vált. 

– Nem láttad Picpust? 

– És Picpus? Hogy van mostanában? 

A taxisofőrök új jelzőt találtak a kollégáikra, akik 

bosszantották őket. 

– Eh, menj már, te Picpus! 

Mégis egy légy, egy közönséges házi légy volt az, aki a 

híres Picpus nyomára vezetett. Maigret aznap reggel 

később ébredt, mint általában, mivel reggel kettőig a 

hercegnőnél vendégeskedett. A levegőben még maradt 

némi frissesség, a napsütés pedig, amely aranyszínű 

fényben fürösztötte a házakat, újabb forró órákat ígért. 

Maigret, aki imádott az utcákon sétálni, míg Párizs az új 

napra készülődött, nem ment egyenesen a Richard-Lenoir 

sugárútról az Orfévres rakpartra, hanem, egy nyugdíjas 

ráérős lépteivel, kitérőt tett a République tér felé. 

Előző este a Pyramides utcai szalonban különösre 

sikerült a bemutatkozása. A lebegő selymekbe öltözött 

hercegnő mindjárt az érkezésekor odasietett hozzá, 

színpadiasabban, mint a nemzeti színház dívái. 



 

 

– Pszt! Jöjjön velem, kedves felügyelő! Ha tudná, 

mennyire örülök, hogy egy ilyen híres vendéget 

fogadhatok! 

Bevezette a felügyelőt a budoárjába. Aztán csak beszélt 

megállás nélkül. Kérlelte Maigret-t, hogy ne robbantson ki 

botrányt a szalonjában. Ő kizárólag kifogástalan nevelésű, 

magas társadalmi rangú vendégeket fogad. 

– Épp mondtam is a hercegnek… 

A hölgy folyton Maigret térdén nyugtatta nagy, hamis 

gyűrűkkel borított kezét. A felügyelő a legközömbösebb 

tekintetével nézett vissza rá. 

– Valóban velünk kíván tölteni egy estét? Nem, nem 

ismerek semmilyen Blaise urat. A leírás, amit adott róla, 

egyetlen barátunkra se illik rá. Elvégre itt barátok közt 

vagyunk, nemde? Mindenki hozzájárul a költségekhez, ez 

természetes ezekben a nehéz években… 

Öt perccel később nyugdíjas ezredesként mutatta be a 

társaságnak Maigret-t, noha a portréja elég gyakran 

megjelent az újságokban, és a saját asztalához ültette, a 

kezdők közé, hogy leckét adjon neki. De azért talált időt 

arra, hogy mindenkit figyelmeztessen, asztaltól asztalig 

járva: 

– Ez az úr a híres Maigret felügyelő! Ne nézzék túl 

feltűnően! Inkognitóban van, tanácsot szeretne kérni 

tőlem. 

Az utcán Maigret a járókelőket nézte, és azt mondta 

magában, hogy Párizs tele van ezer és ezer ilyen 

csodabogárral, akik titokzatos vagy elképesztő életet élnek, 

amelyre ritkán derül fény, többnyire drámai események 

során. 

A Café des Sportshoz ért a République téren. Belépett, 

tanakodott, hogy a bárpultot vagy az egyik asztalt 



 

 

válassza, majd eszébe jutott, hogy Joseph Mascouvin 

megszokott helyére üljön. Agya automatikusan forogni 

kezdett. Picpus. Miért éppen Picpus, egy forgalmas utca 

neve, egy negyedé, a Pére-Lachaise temető felé? 

– Pincér! Egy pohár sört… 

– Azonnal, felügyelő úr! Épp most csapolok egy új 

hordóval. 

Nestor felhajtott ingujjal tisztogatta a pultot és a 

poharakat. 

Nem volt rajtuk kívül odabent senki más, csak egy 

fiatal vidéki lány a bőröndjével az egyik sarokban, 

bizonyára várt valakit, közben tejszínes kávét ivott. 

– Hallja, felügyelő úr, az a szegény Mascouvin! 

Nestor lehajolt, hogy letegye a sört a pultra. A felügyelő 

a pincér kopasz koponyáját nézte, pontosabban egy légy 

röppályáját, amelyik a fejére szállt, de Nestor nem vette 

észre. 

A légyről távolabbra tévedt a tekintete, és Maigret 

hirtelen felnyögött, sőt, majdnem felugrott a helyéről. A 

pincér megrökönyödött, sietve megfordult, és mivel senkit 

sem látott Maigret-n kívül, csak még jobban furcsáiba a 

higgadtságáról híres felügyelő felindultságát. 

Maigret ekkor fedezte fel Picpust! Picpus itt volt, a 

falon, épp szemben a pulttal, amelynél Joseph Mascouvin 

naponta ült, azzal a pulttal, ahol a jósnő halálát bejelentő 

levelet írták. 

Közderültséget keltene, ha az újságok lehoznák a híres 

Picpus fényképét! 

A játékgépek fölött óriási reklámnaptár függött, amilyet 

egyes kereskedők felajánlanak az ügyfeleiknek. 

Költözik? 



 

 

A bútorszállító, aki nem tör össze semmit! 

Hívja… 

A plakát gyerekes festménye egy proletár Herkulest 

ábrázolt csíkos trikóban, vörös szakállal, pirospozsgás 

képpel, egy olimpikon izmaival. A kolosszus, aki a 

közönség felé kacsintott, egy üveges szekrénnyel 

zsonglőrködött: 

Hívja Picpust! 

A nagy betűkkel írt szavak szembeszökőek voltak. 

Alatta kisebb betűkkel a következők voltak olvashatóak: 

Bútorszállító Társaság 

Picpus út 101., Párizs 

Vagyis Picpus nem létezett. Mindössze egy bizarr kép 

felirata volt, reklámszlogen. Valaki egy estén ideült a 

pulthoz, hogy levelet írjon. Mikor a végére ért, tanácstalan 

volt, hogyan írja alá. Körbenézett, és meglátta a naptárat. 

Picpus! 

A férfi, esetleg nő nem is keresett tovább, odavetette, 

talán csibészes mosollyal: Picpus. 

Már csak azt kellene tudni, ki ült ezen a műbőr széken, 

ki használta a lilás tintájú, olcsó tollat, amelyet a Café des 

Sports bocsátott a vendégei rendelkezésére. 

Egy dolog biztos: az illető nem a levegőbe beszélt. 

Tudta, mi fog történni! 

– Pincér, mennyivel tartozom? 



 

 

Maigret-nek kedve támadt elvinni a naptárat a bűnügyi 

emlékei gyűjteményébe, de úgy döntött, hogy majd később 

jön vissza érte, ha már befejeződött a nyomozás. 

Ha már úgyis egy ugrásra van a Bonne-Nouvelle úttól, 

miért ne nézne be a Proud és Drouinhoz? Az első 

alkalommal elkerülték egymást a tulajokkal. 

Több iroda is van a házban. A lépcső poros. A második 

emeleten az összes, félig zöld üveggel takart ablakon ott áll 

a két üzlettárs neve. 

– Proud úrral szeretnék beszélni. 

– Személyesen óhajtja látni? 

– Igen, bizalmas ügyről van szó. 

– Proud úr már három éve halott. 

Maigret mérgesen Drouin úr után érdeklődik az 

elégedetten vigyorgó irodistától. Csakhamar belép Drouin 

úrhoz, egy gyanakvó tekintetű, ötvenes férfihoz. 

– Foglaljon helyet, felügyelő úr. Láttam a 

névjegykártyáját az íróasztalomon, és igazán sajnálom, de 

nem… 

– Értem, Drouin úr. Mégis, mivel kénytelen vagyok 

feltenni önnek pár kérdést… 

– Amennyiben az egyik ügyfelemről van szó, 

figyelmeztetnem kell, hogy teljes diszkréció mellett 

kezeljük az ügyeiket, sőt, köt minket a szakmai 

titoktartás… 

– Elmondaná, Drouin úr, hogy becsületes 

alkalmazottnak tartja-e Joseph Mascouvint? 

– Ellenkező esetben nem tartottam volna meg… 

– Fontos beosztásban dolgozik önöknél? 

Drouin úr feláll, és kinyit egy ajtót, hogy 

megbizonyosodjon róla, senki se hallja őket. 



 

 

– Tekintettel a körülményekre, és ennek a szegény 

fickónak a különös viselkedésére, elárulhatom magának, 

hogy főleg sajnálatból nem küldtem még el… 

– Nincs vele megelégedve? 

– Félreértés ne essék… semmit sem vethetek a 

szemere, ami a szakmai lelkiismeretességet illeti. 

Ellenkezőleg! Mindig ő ért be elsőként, és ő volt az utolsó, 

aki elment. Sosem olvasott újságot vagy regényt munka 

közben, sosem ment ki cigarettaszünetre… sosem talált ki 

valami családi ügyet, hogy szabadnapot vegyen ki… semmi 

halott nagymama vagy beteg nagynéni. Az igazat megvallva 

túlságosan is lelkiismeretes volt. 

– Ezzel mit akar mondani? 

– Szinte mániákusan lelkiismeretes volt. Talán a fiatal 

évei miatt, mert tudja, árva gyerek volt. Mindig az volt az 

érzése, hogy felügyeljük, hogy elégedetlenek vagyunk vele, 

hogy gyanakszik rá valaki… emiatt nagyon tartózkodóan 

viselkedett, én pedig sosem mertem megszólni semmiért, 

olyan érzékeny volt. A kollegái nem szerették. Elbújt a kis 

asztala mögött, és elvégezte a dolgát, de semmilyen 

kapcsolata nem volt a többi alkalmazottal. 

– Mondja, Drouin úr, előfordult már, hogy pénz tűnt el 

a kasszából? 

Az üzletember meghökkent. 

– Pénz? A kasszából? De felügyelő úr, ez teljesen 

lehetetlen! Nálunk ilyet nem tehet senki, még a legrégebbi 

alkalmazottunk sem, még az irodavezető sem… Ez itt nem 

a sarki vegyesbolt, hogy a kasszába lehessen nyúlkálni… 

Mondhatni, készpénz szinte egyáltalán nem is kerül az 

irodába. Ingatlanokkal kereskedünk, kastélyokkal, 

villákkal, földterületekkel. Több százezer, néha millió 

frankos tételekről van szó. Mondanom sem kell, hogy az 



 

 

ilyen ügyletek átutalással zajlanak, és szinte mindig 

közjegyző jelenlétében. Ami az általunk kezelt ingatlanokat 

illeti, a lakbért is csekken szokták fizetni, vagy pedig a 

saját pénzbeszedőnk megy… 

– Tehát azt állítja, hogy az alkalmazottjuk semmiképp 

sem tulajdoníthatott el önöktől ezer frankot? 

– Ez teljességgel lehetetlen. Ezenkívül, ahogy már 

mondtam, Mascouvin jelleme… Nem, felügyelő úr! Rossz 

nyomon jár. Sajnálom, de… 

Az igazgató feláll, jelezve, hogy fontos ügyfelek várnak 

rá. 

– Még egy apró kérdés, anélkül, remélem, hogy a 

szakmai titoktartás csorbát szenvedne… Blaise úr a 

jelentős ügyfeleik közé tartozik? 

Drouin habozik. Mivel meg akar szabadulni a 

felügyelőtől, inkább válaszol. 

– Nem túl nagy ügyfél… A banki referenciái bizonyosan 

kifogástalanok. Ezt bármelyik pénzintézettől megtudhatja. 

De nekünk nem jelentős ügyfelünk. Sőt, elég problémás 

ügyfél, bár nem akarom kritizálni. Gyakori eset, főleg a 

nyugdíjasoknál, akiknek semmi dolguk, és merő 

időtöltésből kereskednek… bejön, érdeklődik a jelenlegi 

ügyletekről, meglátogatja az eladó ingatlanokat vagy 

földeket, alkudozik, mintha komoly vevő lenne… többnyire 

ennyiben marad a dolog. Íme… 

Elővesz egy mappát, amely Blaise úr nevét és egy 

számot visel. 

– Öt év alatt a mi közvetítésünkkel három vételt 

eszközölt: egy kis villát vett, egy tanyát Bretagne-ban és 

egy nizzai ingatlant. Összesen hatszázezer frank értékben. 

Nos, felügyelő úr, ennyi információval tudtam szolgálni. 



 

 

Most pedig bocsásson meg, de ahogy az ön ideje, az enyém 

is drága. 

Nem nyújt kezet. Látható elégedettséggel csukja be az 

ajtót Maigret mögött. 

Mi késztethette arra Mascouvint, akitől senki sem kért 

számon semmit, hogy ezer frank ellopásával vádolja saját 

magát? 

Maigret gondterhelten érkezik meg az irodájába. Az 

ügyeletes bejelenti, hogy a vizsgálóbíró már több mint egy 

órája várja. Bizonyára ő is türelmetlenkedik, aggasztja, 

hogy az ügy elhúzódik, a sajtót, a rosszalló hangokat fogja 

emlegetni, további lépéseket sürget… 

Maigret pipájával a foga közt halad végig az Igazságügyi 

Palotán, és elér a vizsgálóbíró folyosójához, ahol a 

letartóztatottak ülnek, és a tanúk, akik folyton az órájukat 

nézik a fülledt teremben. 

– Jöjjön be, felügyelő úr! Üljön le! Nagy érdeklődéssel 

olvastam a tegnap esti jelentését. Ma reggel megbeszéltük 

a helyettes ügyésszel. Ő teljességgel egyetért velem. A 

maga Octave Le Cloaguenje… 

Álljon meg a menet, hogyhogy az enyém, bosszankodik 

Maigret. 

– A maga Octave Le Cloaguenje vagy valóban bolond, 

vagy ha nem bűnös, amiben kezdek kételkedni, akkor 

sokkal többet tud, mint amit hajlandó elárulni. Ezért ma 

délelőtt elrendeltem a kivizsgálását, három órakor megy ki 

hozzá két pszichiáter, dr. Paul jelenlétében. Egyetért 

velem? 

A vizsgálóbíró elégedett magával. Mintha egy kicsit 

packázna is a felügyelővel. Mintha azt mondaná: „Hogyne, 

magának is megvannak a módszerei. Csakhogy azok 

lassúak, kedves Maigret! Elavultak! A vizsgálóbíró sem 



 

 

feltétlenül hülye, és néha az irodájából sikerül megoldani 

olyan eseteket, amikkel a rendőrök nem tudnak mit 

kezdeni.” 

Maigret csendesen pipázik, lehetetlen kitalálni, mire 

gondol. 

– Ezenkívül elrendeltem, hogy Saint-Raphaelben 

nézzenek utána Le Cloaguen előéletének… 

Maigret némasága nyugtalanítja. A rendőr talán rossz 

néven veszi, hogy beleszólt a nyomozásba, és leadja az 

ügyet? 

– Ne haragudjon emiatt, Maigret… de biztosan egyetért 

velem abban, hogy egy ilyen elhúzódó ügy nyugtalanítja a 

közvéleményt, és… 

– Nagyon jól tette, hogy intézkedett, bíró úr. Csak azt 

nem tudom... 

– Mit? 

– Semmi… talán tévedek. 

Nem hagyja nyugodni a rejtély, ez az igazság. Eszébe 

jut az öreg előző napi látogatása az irodájában, a ráncos 

keze, az arcán folyó könnyek, és a szánalmas tekintet, 

amellyel mintha kis kedvességért könyörgött volna, 

legalább egyetlen embertársától. 

Érdekes, hogy a bíró nem tévedett, mikor az elején azt 

mondta, hogy „a maga Octave Le Cloaguenje”… 

– Hánykor értesítik a vizsgálatról? 

– Lássuk. Tizenegy óra van… A küldöncnek fél tizenegy 

körül kellett becsöngetnie a Batignolles sugárúti lakásba. 

– Hol kerül sor a pszichológusi vizsgálatra? 

– Először Le Cloaguen lakásán. Amennyiben a 

szakértők szükségesnek látják, beviszik az öreget 

valamelyik intézménybe. Maga is elmegy velük? 

– Lehetséges. 



 

 

– Nos, ennyit akartam mondani, felügyelő úr, 

viszontlátásra. 

Mi tagadás, Maigret-t bosszantja egy kicsit, hogy a 

megkérdezése nélkül hoztak ilyen intézkedést. Igaz, hogy 

későn érkezett az Orfévres rakpartra, és már korábban is 

keresték. 

De nem csak ez nyomasztja és teszi rosszkedvűvé. Úgy 

érzi… hogy is mondja… az ő Le Cloaguenje… hát legyen! 

Úgy érzi, hogy egyedül ő tudja feltárni a furcsa öreg 

lelkét… kezdettől fogva, a Caulaincourt utcai első 

találkozás óta nyugtalanítja ez a férfi, folyton ő jár az 

eszében, akármit is csinál. Ő jutott eszébe akkor is, mikor 

az imént felfedezte a híres Picpus képét, a tolakodó 

kacsintással, sőt, még Drouin úr irodájában is eszébe 

jutott, mikor látszatra csak Mascouvinnal és Blaise úrral 

törődött. 

– Gyere be, Lucas! 

Lucas valószínűleg értesült az új intézkedésekről, mert 

lopott pillantásokat vetett főnökére. 

– Ki van ügyeletben a Batignolles sugárúton ma 

délelőtt? 

– Janvier. 

Ahogy Maigret a nagy, nyitott ablak előtt állt, furcsa 

módon eszébe ötlött egy iskolás korában tanult vers: 

Hiába szép a tenger, hiába feszül felette kék ege, 

Mélabúsan ül, s a múlton mereng a tengerész özvegye. 

Nem illik-e ez a felügyelő helyzetére? A Szajna szinte 

megdicsőülten hömpölyög az ablak alatt. Aki a hangyaként 

sürgölődő embereket nézi, azt hihetné, hogy egész Párizst 

önfeledt életöröm járja át. Ilyenkor horgászok ülnek a part 



 

 

mellett, az uszodák megtelnek fürdőzőkkel, az utcákat és 

körutakat dudaszó tölti meg, amely a finom, napban 

csillogó porral együtt a mélykék égig száll. 

…hiába feszül felette kék ege 

Furcsa egy foglalkozás az övé. Két késszúrás egy nő 

hátába, akit sose látott. Egy öregember, aki izzad 

félelmében. Egy irodai alkalmazott, aki a Szajnába veti 

magát a Pont Neufről… egy rikító, közönséges plakát a 

République tér kávézójában. 

– Mit teszünk most, főnök? 

– Blaise úr? 

– Ilyenkor alighanem a tőzsde felé tart, mint minden 

nap… Ruel követi. 

Hiába keresik a zöld kabriót és a barna hajú, 

aranyfogú férfit. Emma, a tejbolti alkalmazott még mindig 

az utcát lesi naphosszat, hátha megpillantja a jóképű 

sofőrt, de nem ismeri fel egyik fényképen sem, amelyeket 

mutatnak neki. 

– Kapcsolja a madeleine-i utazási irodát. 

Még mindig komor az arca, ahogy átveszi a kagylót. 

– Halló! Berthe kisasszony? Itt Maigret. Igen… dehogy, 

ellenkezőleg. Jól van, és pár napon belül újra a régi lesz. 

Hánykor jön ki az irodából? Délben? Nem volna 

alkalmatlan, ha együtt ebédelnénk egy kis helyi 

étteremben…? Hogy mondja…? Rendben, ott leszek. 

A felügyelő taxiba ül, és épp akkor száll ki belőle, 

mikor az irodisták tömege kirajzik a Madeleine és a 

körutak irodáiból. Hamarosan megpillantja a kis vörös 

sapkát és a csinos arcot a gödröcskékkel, amelyen egy 

kicsit ideges kifejezés ül. 



 

 

– Biztosíthatom, hogy nem hozok semmi rossz hírt… 

csupán beszélgetni szeretnék magával. 

A járókelők megfordulnak utánuk, és azt mondják 

magukban, milyen szerencsés is ez a korosodó fickó… 

– Szereti az előételeket? 

– Igen, nagyon! 

Maigret egy kis éttermet választ, amit csak 

törzsvendégek látogatnak, ahol az előételek finomak és 

bőségesek. Az ablak közelében ülnek le. Kívülről az egész 

egy meghitt randevúnak tűnhet, különösen, mert Maigret 

egy üveg elzászi bort is rendel, amelynek hosszú nyaka 

kiáll a jeges vödörből. 

– Mondja csak, Berthe kisasszony… mikor a szülei 

meghaltak, és Mascouvin költségére folytatta a 

tanulmányait… kér egy kis gombát? Szóval, felteszem, 

hogy akkor egy bentlakásos iskolába küldte önt. 

– Amontmorency-i irgalmas nővérekhez. 

– Alighanem költséges lehetett. 

– Szégyelltem magam miatta. Tudtam, hogy nem keres 

sokat. De úgy gondolta, hogy tartozik ennyivel a 

családomnak. Biztos vagyok benne, hogy sokat nélkülözött 

azért, hogy engem támogasson. 

– Hány éves koráig maradt ebben az iskolában? 

– Tizennyolc éves koromig. Ahogy említettem, vele 

akartam élni, mert úgy olcsóbb lett volna, de sosem 

egyezett bele. Ezért bérelt nekem egy kis lakást a Temes 

tér közelében. 

– Bútorozott lakást? 

– Nem, nem szerette a bútorozott albérleteket. Azt 

mondta, az nem való egy fiatal lánynak, mert az ilyen 

szobák mindig elhanyagoltak vagy szomorúak. 

– Ennek már vagy öt éve – mormolta Maigret. 



 

 

– Pontosan. Jól számolt, most huszonhárom éves 

vagyok. 

– Mondja, kisasszony, miután befejeztük az ebédet, 

nem volna terhére elvinni abba a lakásba egy olyan 

vénembert, mint én? 

– Szívesen… De nem tudom, mit mondjak a portásnak. 

– Mondja azt, hogy Mascouvin barátja vagyok. Azt 

gondolom tudja, hogy ő a féltestvére. Egyen, kérem… a 

kérdezősködéssel elveszem az étvágyát. 

Más, idősebb férfiak is ültek az étteremben, kettesben 

ugyanilyen fiatal és majdnem ugyanilyen szép nőkkel. 

– De igen, kérem, kóstolja meg a desszertet is. 

Maigret taxit rendelt. 

A lány az órájára nézett. 

Valaki odaköszön Maigret-nek, akit nem ismer, illetve 

nem ismer fel azonnal, mindenesetre visszaköszön neki. 

Csak pár perccel később jut eszébe a férfi neve, egy kétes 

hírű bankáré, akit már kétszer küldött rács mögé. 

Taxit hívnak… A fiatal lány az órájára néz. 

– Gyorsnak kell lennünk, kettőre vissza kell érnem az 

irodába. 

Csendes utcában szállnak ki, a Temes téri tömeghez 

képest. 

– Megérkeztünk… mehetünk lifttel is. 

Az ötödik emeleten három kicsi, de vidám hangulatú 

szoba, illenek Berthe kisasszony fiatalságához. 

– Látja, egyszerűen élek. Mégse akartam, hogy 

Mascouvin költségekbe verje magát… de biztosított, hogy 

ez alkalmi vétel volt, és sikerült elérnie, hogy havi 

részletekben fizethesse ki. 

Maigret azt várta, hogy a nagyáruházak 

tömegbútoraival lesz berendezve a lakás, de ilyenből egyet 



 

 

sem látott. Nem luxuslakás, az biztos, de minden egyes 

bútor minőségi… Húszezer? Huszonötezer? 

– Megmutassam a konyhát? Mert esténként magam 

főzök. A csapnál van meleg víz is. Ami a szemetet illeti… 

Büszkén arrébb tol egy ajtót, amely egyfajta 

szemétledobó aknára nyílik. 

– Háromnegyed kettő. Ha nem szállok buszra azonnal, 

akkor… 

– Visszaviszem taxin. 

– Ne, az irodához ne. A kollégák még félreértenék… 

Mascouvin… Le Cloaguen… Mascouvin… Le 

Cloaguen… folyton ők ketten töltik ki Maigret gondolatait. 

Még ha meg is próbál másra, például a csukás férfira 

gondolni, Blaise úr alakja a háttérbe húzódik és eltűnik, 

talán mert a felügyelő nem érezte rajta úgy az emberi 

lüktetést? 

– Köszönöm a fejedelmi ebédet, felügyelő úr! Ugye 

biztos benne, hogy Joseph… 

A teraszokon üldögélők a bőséges ebédet emésztették. 

Mások a zsúfolt buszokon a lőversenypályákra siettek. 

Maigret ráért, gyalog ment végig a Malesherbes és a 

Villiers sugárúton, majd fél háromkor megérkezik a 

Batignolles útra, és Janvier-t keresi a szemével. 

A felügyelő egy kis, főleg sofőrök által látogatott 

étteremből integet neki, ahol az ebéd maradékai és egy 

pohár calvados előtt ül. 

– Egy pohárkával, főnök? Nem rossz, egyszer meg lehet 

inni… Ma reggel nem történt túl sok minden. Az öreg 

szokása szerint fél kilenckor ment el, én követtem, miután 

megkértem egy kerületi rendőrt, hogy tartsa szemmel a 

házat. Jó nagy sétát tettünk, kis lépésekkel, egészen a 

boulogne-i erdőig, visszafelé a Porte Maillot-n keresztül. Az 



 

 

öreg aztán hazament, nem sokkal dél előtt. Nem beszélt 

útközben senkivel. 

– A rendőr mondott valamit? 

– Kikérdeztem, mielőtt leváltottam volna. A hölgyek 

nem hagyták el a házat. Egy futár húst és zöldséget hozott 

nekik. Biztos felhívták a boltot, és leadták a rendelést. Tíz 

körül biciklis futár érkezett az Igazságügyi Palotától. 

– Tudom. 

– Akkor biztos a többit is tudja. Elég későn ültem 

asztalhoz, mert a szomszédban építkeznek, és minden 

munkás itt ebédel. Nem volt már szabad asztal. A Clichy 

térről telefonáltam. Mit szól ehhez a calvadoshoz? Nem 

rossz, mi? Komolyan mondom, ezekben a kis 

kifőzdékben… 

Egy autó fékez a szemközti ház előtt. Maigret feláll. 

– Fizesd ki az enyémet is… viszlát… 

– Maradjak? 

– Igen. 

Egy második autó is csatlakozik az előbbihez. Ebben 

két idősebb úr ült, és egy nagy testű illető, bizonyára 

ápoló, aki egy nagy táskát cipel. A másikból a vizsgálóbíró 

száll ki, a törvényszéki orvos, dr. Paul kíséri. 

– Nézzenek oda! Jó napot, Maigret! Nem számítottam 

rá, hogy itt találom. Nos, bolond, vagy sem? Bizonyára 

megvan a véleménye. Tiszteletem, professzor úr. Jó napot, 

Delvigne. És a mese az amnéziáról? Szimuláns, nem igaz? 

A járdán állva köszöntik egymást, bemutatkoznak. 

Jókedv szikrázik a levegőben, és senki sem sejtené, hogy 

ezek a meglett urak azért jöttek, hogy egy embertársuk 

szabadsága felől döntsenek. 

– Felmegyünk? Vezessen minket, felügyelő, maga 

ismeri a házat. 



 

 

A lépcsőház ablakai színes foltokat vetnek az arcukra. 

Némelyik vérvörös, mások csillognak, mint az aranypénz. 

Maigret becsönget. Lépések hallatszanak a lakásban, 

végül nyílik az ajtó. 

– Lépjenek be, uraim! – mondja a felügyelő, és oldalra 

lép. 

Cloaguen asszony megismétli: 

– Fáradjanak be! 

Mi történhetett? Idegesnek tűnik. Bevezeti őket a 

nappaliba, majd Maigret felé fordul, ő az egyetlen, akit 

ismer. 

– Mit művelt már megint? – kérdezi a vendégeket. 

– Kicsoda? Ezek az urak, mint tudja, a férje 

elmeállapotát jöttek megvizsgálni. Bizonyára olvasta az 

értesítést, amelyet a vizsgálóbíró úr küldött önöknek. 

– Szóval értesítés volt? 

– Nézze, asszonyom. Ma reggel, tíz körül mikor Le 

Cloaguen úr sétálni ment, egy biciklis futár adta át önnek 

az értesítést. 

– Igen, de a férjem nevére jött… 

– Nem nyitotta ki? Nem érdekelte, mi van benne? 

– Nem szokásom elolvasni olyan leveleket, amelyeket 

nem hozzám címeztek. Ha jól emlékszem, egy sárga 

borítékban volt. Ide tettem. Íme. 

Kinyitja az ajtót, egy régi asztalkára mutat az 

előszobában és valóban, az asztalka lábánál ott hever a 

boríték, az államügyészség fejlécével, üresen. 

– Mi történt a levéllel? 

– Nem tudom. A férjem szokása szerint hazajött 

ebédelni 

– Olvasta a levelet? 



 

 

– Szerintem igen, mivel sem a lányom, sem én nem 

nyúltunk hozzá. Együtt reggeliztünk hárman. Még azt sem 

tudom, hogy le van-e szedve az asztal… nincsen… a cseléd 

szabadságon van 

Kinyit egy másik ajtót, az ebédlőben három főre terített 

asztalt látni, gyümölcsöket, a sajt maradékait. 

– Látja? Azt hittem, hogy Octave a reggeli után 

visszament a szobájába. Nagyon zárkózott jellem. 

Nagyon… 

Ezt minden irónia nélkül mondja, mintha nem ő volna 

az aki be szokta zárni az öreget a szobájába, mint egy 

rendetlen kamaszt! 

– Nincs a szobájában? 

– Mindjárt megnézem… nincs. És a kabátja sincs a 

fogason Bizonyára elment. 

– Hánykor látta utoljára? 

– Háromnegyed egykor fejeztük be az ebédet. Korán 

szoktunk enni. De kérem, megtudhatnám, minek 

köszönhetem, hogy az urak… 

Maigret fáradt mosollyal néz a vizsgálóbíróra. Le 

Cloaguen asszonyt nehéz zavarba hozni. 

– Maguk jobban tudják, mint én, hogy merre járhat – 

folytatja a házigazda –, hiszen reggeltől estig szemmel 

tartják a házunkat! 

A felügyelő az ablakhoz lép, és a szemközti járdán 

megpillantja Janvier-t, aki a fogát piszkálta, miközben a 

házat figyelte. 

A két pszichológus türelmetlenkedni kezdett, és mivel 

nem volt kit megvizsgálni, vissza kívántak térni a 

munkahelyükre. 

A vizsgálóbíró csodálkozva kérdezte: 

– Biztos benne, asszonyom, hogy nincs a lakásban? 



 

 

Mire a hölgy, olyan magas lóról, ahogy alacsony 

termetéhez képest csak tudta, azt felelte: 

– Tekintettel a dolgok állására, mi akadályozza meg 

magukat, hogy átkutassák a lakást? 

Egy órával később kénytelenek beismerni a tényt: 

Octave Le Cloaguen, a zöld kabátja és a sapkája eltűntek. 



 

 

7 

A felügyelő hallgat 

Ugyan, vizsgálóbíró úr, Maigret nem akar bosszút állni. 

Nem bosszús, nem a düh mozgatja: Maigret nyugtalan, 

egy teher nyomja a vállát, mégis az az érzése, hogy kezdi 

sejteni, mi történik. Éppen ezért hallgat. 

Maga csak beszéljen, beszéljen, hogy eloszlassa a 

zavarát, hogy valaki végre igazat adjon önnek, vagy 

legalábbis megnyugtassa, hogy nem téved. 

Maigret nem neheztel önre a reggeli magabiztosságáért, 

az enyhén ironikus önelégültségéért, amellyel bejelentette 

neki az új intézkedéseit. 

„A rendőrség nem kóristák gyülekezete.” 

Egy bűnügy felderítése sem bakfis lányoknak való 

munka. Tapasztalat szempontjából ön csak egy bakfis 

Maigret-hez képest. A könyvekből ön sokat tanult az 

emberi természetről. Szó szerint fel tudja mondani, mi áll 

bennük, de ez nem számít, és erre az a bizonyíték, hogy az 

előbb ön elpirult, és még most is eléggé feszült. 

– Nézze, Maigret. Képtelenség volna feltételezni, hogy 

annak a szobának a lakója épelméjű. Ismerje el, hogy… 

Bolond? Miért volna bolond? Maigret már annyi 

mindent látott harmincéves pályafutása során! Beszívta az 

emberi szenvedélyek, bűnök és kényszerek szagát, az 

emberi tömegekben erjedő minden indulatét… 



 

 

– Egy épeszű ember, akinek ilyen kényelmes lakása 

van, sőt, luxuslakása, és aki köztiszteletnek örvendő állást 

töltött be, nem hagyná, hogy… 

Maigret hallgatott. 

Mióta a pszichológusok elmentek, a kézfogás óta, a 

vizsgálóbíró láthatóan feszült, míg Le Cloaguen asszony és 

a lánya a szalonban tartózkodnak, a látogatók 

rendelkezésére állnak. 

A bíró később felhívta a lakásba Janvier felügyelőt, aki 

a Batignolles sugárúton állt poszton. 

– Mondja, barátom, biztos soha nem tévesztette szem 

elől a ház bejáratát? 

– Egyszer, úgy negyedórára. Nem sokkal fél egy után. 

Felhívtam a kapitányságot, hogy jelentést tegyek. 

– Nos, barátom, ez hiba volt… – utasítja rendre a 

vizsgálóbíró másképp kellett volna intéznie. Nem tudom, 

hogyan, ez a maga dolga, de ez a felügyelet nem véletlenül 

állandó felügyelet, és… 

Maigret el se mosolyodik. Mindennek az égvilágon 

semmi jelentősége. 

– Feltételezem, már utánanézett annak – folytatja a 

bíró hogy van-e másik kijárata a háznak. 

– Nincsen, vizsgálóbíró úr. 

– Tudja, Maigret, eszembe jutott valami. Az öreg 

valószínűleg kihasználta az alkalmat, míg a felügyelője 

telefonált, és kiszökött. De mégis, egy ilyen súlyos bűntény 

esetében a legkisebb részletet se hagyhatjuk figyelmen 

kívül. A felügyelő becsöngethetne a ház minden lakásába, 

és engedélyt kérhetne, hogy bekukkantson… nem kell 

átkutatnia az egész lakást… igazán lekötelezne. 



 

 

Maigret hallgat. A keze a zsebében van, hagyja kialudni 

a pipáját, ami ritkaság, és míg a vizsgálóbíró le-fel jár, ő a 

szürke padlóra szegezi a szemét. 

Janvier hamarosan visszatér az épületben tett 

körútjáról, amely természetesen nem járt sikerrel, és a 

vizsgálóbíró kezdi elveszteni a hidegvérét. 

– Mindenképp meg kell találnunk ezt a férfit! Gondolja 

el, Maigret, hogy egy bolond, aki már ölt is, szabadon 

kószál Párizs utcáin. 

Behívja Le Cloaguen asszonyt. 

– Mondja, hölgyem, volt a férjénél pénz? 

– Nem, bíró úr. 

– Biztos ebben? 

– Egészen. 

– Érti, Maigret? Nem volt nála pénz! De ennie kell! Ma 

este éhes lesz. Aludnia is kell valahol. Honnan veszi ehhez 

a pénzt? Érti, mire gondolok? Asszonyom, mutatna egy 

fényképet a férjéről? 

Maigret hallgat, a némaságában van valami rendkívüli. 

A vizsgálóbírónak csak a látványos módszerek járnak az 

eszében: a fénykép, amit minden újságban leközölnek, és 

amelyet több ezer példányban küldenek ki minden 

rendőrőrsre, határőrségre… 

– Nem tudom, találok-e fényképet a férjemről… 

– Ugyan már! Nem egy beállított portré kell, az se 

fontos, hogy mostanában készült legyen. Biztos akad 

valami… például egy útlevélen. 

– A férjem harminc éve nem hagyta el Franciaországot, 

az útlevelét nem újították meg. Valószínűleg hiába 

keresném. Ha a szobájában nincsen, akkor már végleg 

elveszett. 



 

 

A bíró Maigret-re néz, akinek a szemében mintha 

felvillant volna valami, de a vizsgálóbíró nem érti meg, 

mert ha értené, akkor megspórolná magának az 

idegeskedést. 

– Maigret, kérem, adja meg azonnal Octave Le 

Cloaguen személyleírását a köröző hatóságnak, és rendelje 

el… 

Hogyne, Maigret megtesz mindent, amit kérnek tőle. 

Automatikusan. Kezdte kiszimatolni a drámát, amely 

máshol játszódott, nem Párizs utcáin, és nem is a 

határállomásokon. 

Míg az előszobában, a falon függő telefonhoz lép, érzi, 

hogy Le Cloaguen asszony tekintete rátapad. Egy ajtó előtt 

elhaladva megpillantja Gisèle Le Cloaguen alakját, és 

eszébe jut valami… 

Eszébe jutnak az izzadságcseppek, amelyek a taxiban 

csöppentek az öreg kezére, és a homlokán gyöngyöztek… 

Mikor kezdett izzadni? Csakis akkor, mikor a taxi a 

Batignolles sugárúthoz közeledett! 

A holttest közvetlen közelében, a Caulaincourt 

utcában, ahol vért is ontottak, nem félt. Teljesen 

összeomlott, de nem félt. 

Másnap Maigret irodájában, az Orfévres rakparton 

mintha megkönnyebbült volna annak hallatán, hogy le 

fogják tartóztatni! 

– Halló! Körözési osztály? Maga az, Maniu? Kérem, 

továbbítaná a következő személyleírást a szokásos 

csatornákon? Elővigyázatosnak kell lenni a férfival, ha 

már sikerült azonosítani… Igen, a vizsgálóbíró úr 

ragaszkodik hozzá, hogy közveszélyesnek legyen besorolva. 



 

 

Maniu a vonal másik végén érzi az iróniát Maigret 

hangján, mivel ismeri a felügyelő véleményét a 

nyomozásba beleavatkozó bírókról. 

– Hagyták meglógni? 

– Nagyon úgy tűnik… 

A nő ott van a háta mögött. Maigret megfordul, és a 

szemébe néz, olyan mélyen, hogy az nem bírja ki, és 

idegesen megremeg. 

A szobában a vizsgálóbíró tovább mondja a magáét: 

– Szabályosan megrémít a gondolat, hogy ez a férfi 

mindenre elszántan bujkál valahol, kétségtelenül fegyver 

is van nála. El kell ismernie, Maigret, kellemetlen dolog, 

hogy az őrszem telefonálni ment! Különben már a 

kezünkben lenne a gyilkos! Hiszen a szökésével elismerte a 

bűnösségét. Most mit tesz, visszatér az Orfévres 

rakpartra? 

– Nem tudom. 

– Mit akar tenni? 

– Még nem tudom… 

– Ez az ügy kifogott magán, ugye? 

Minek is vitatkozna? Maigret hallgatott. Még akkor is, 

mikor Janvier, bűnbánó képet vágva mellé szegődött a 

járdán. Csak sokkal később, mikor leültek a szemben lévő 

kis étterem teraszán egy pohár sörre, akkor mormolta: 

– Rá se ránts, öregem. 

– És ha a bíró balhét csinál belőle? 

– Ennél nagyobbat már aligha tud. 

– Van valami ötlete, főnök? 

Maigret hallgat. Megtömi a pipáját, meggyújtja, és nézi 

az égő gyufaszálat, ahogy elfogy. 

– Nem tudom, hogy van-e időm… – sóhajtja végül, és 

kinyújtja a tagjait, mint egy holtfáradt ember. 



 

 

– Mire, főnök? 

– Hogy elmenjek Saint-Raphaelbe. 

– Nem tud maga helyett küldeni valakit? 

Ez teljességgel lehetetlen. A felügyelőit csak egy 

precízen megszabott feladattal bízhatja meg. De hogyan 

magyarázhatná el… azt, hogy menjen le valaki, 

szaglásszon körbe, mint egy kutya a szemetesek körül, és 

kaparja ki mindenáron a csontot, vagyis a titkot, 

amelyik… 

Maigret felkapja a fejét. Az egyik szemközti ablakon 

megmozdul a függöny. Az utca túloldaláról, odafentről egy 

női szempár szegeződik a felügyelőre, tele rémülettel. 

Vajon mi juthatott Maigret eszébe? Az ablakban 

megjelenő arcot nézte, amely egyszerre eltűnt, és a 

felügyelő nyugtalan lett. 

– Rendben, öregem, menj át oda szembe, állj őrt a 

lépcsőházban, az ajtó előtt, és semmi szín alatt nem 

mozdulj el. Nem számít, ha meglátnak. Érted? 

– És ha kijön valamelyik nő? 

– Hadd jöjjön! Te ne mozdulj onnét! 

Majd visszamegy az étterembe, miután 

megbizonyosodott róla, hogy végrehajtották az utasítását. 

– Van telefonjuk? 

A telefonkészülék a falon lóg, ezért a felügyelő, mivel az 

étterem tele van vendégekkel, egy diszkrétebb fülkét 

választ, a Clichy tér egy kávézójában. 

– Te vagy az, Lucas? Hogy mondod…? Ugyan már… 

semmi baj, öregem. Ha ez örömet okoz a bíró uraknak… 

Ugorj be egy kocsiba… igen. Batignolles sugárút. A 

szemben lévő étterem. Várlak. 



 

 

A pincér kíváncsian figyeli, nem tudja, mi után 

szimatol ennyire a rendőrség a környéken, mert rájött, 

miről van szó. 

– Halló, asszonyom, kérem, kapcsolja Saint-Raphaelt. 

Nem tudom a telefonszámot. Larignan urat keresem, 

ügyvéd… nem, csak ennyit tudok. Sürgős rendőrségi 

ügy… 

Ez már a sörök napja lesz. Négy üres pohár állt a 

felügyelő asztalán, mire Saint-Raphael válaszolt. 

– Halló! Nem, én a cseléd vagyok. Nem uram… igen, 

uram. Nem, az úr nincs idehaza. Hogyan? Igen, uram, 

biztosan a mólóra ment ki festeni… Hogy honnét? A 

rendőrségtől…? Értem, uram… máris indulok. 

Az ember elképzeli, ahogy a cseléd kilép a világos és 

kényelmes villából az Aranypart napsütésébe, ahol a 

kikötőben vitorlák csillognak a fényben, majd az amatőr 

festő ügyvédhez siet, aki a mólón állította fel az állványát, 

és kíváncsiskodók veszik körül. 

– Mit kérsz, Lucas…? Pincér, két pohár sört! 

Lucas megértette, hogy ez az időpont nem alkalmas 

arra, hogy kérdéseket tegyen fel. Majdnem egy óra telik el, 

ezalatt szegény Janvier egy lépcsőfokon ülve ábrándozik, 

és mindig sietve felpattan, ha egy lakó közeleg. Megcsörren 

a telefon. 

– Larignan úr…? Hogyan…? Ugyan, Larignan úr, 

semmilyen baleset nem érte a feleségét. Azt se tudom, hol 

van a felesége! Vichyben, a mája miatt…? Értem, 

nagyszerű. Mondja… Le Cloaguen úr… igen, az ügyfele, Le 

Cloaguen úr mióta nem írja alá az ön által átutalt 

összegek nyugtáit…? Hogyne, láthatja, hogy ismerem az 

ügyet… ne aggódjon… Hogy miért egy étteremből 

telefonálok, ha a rendőrségtől keresem? Mert nem volt 



 

 

időm visszamenni az Orfévres rakpartra… Maga nagyon 

bizalmatlan, Larignan úr… Hallgatom, igen… úgy tíz 

éve…? Igen… A balesete óta? Ugye, akkor költözött el a 

család Saint-Raphaelből? 

A felügyelő letörli a verítéket a homlokáról. Ez a déli 

illető felettébb gyanakvó. Egyenként kell kihúzni belőle a 

szavakat, ami telefonon keresztül nem is olyan könnyű. 

– Hogyan fizette ki neki a kétszázezer frankos 

járadékot…? Értem. Maga utazott személyesen minden 

évben Párizsba. Készpénzben…? Ne szakítsa meg a 

vonalat, kisasszony! Hallgassa, ha jólesik, de az ég 

szerelmére, ne szakítsa meg…! Itt van még, Larignan úr? 

Személyesen adta át a pénzt Le Cloaguen úrnak…? Hogy 

mondja…? Értem… ezt az adományozó kikötötte a 

meghatalmazásban… nyilván… igen… igen. 

Ez a saint-raphaeli ügyvéd még gyanakvóbb, mint 

várná az ember! Ahogy mondta, vagy inkább kiabálta, 

mert Larignan úr hite szerint az ordibálást jobban lehet 

érteni a telefonban, kötelességének tartotta meggyőződni 

róla, hogy az ügyfele életben legyen az átutalás 

időpontjában. 

– Szóval évi rendszerességgel látta őt… Igen, értem… 

feküdt…? Nem…? Beteg volt, de nem ágyban fekvő…? 

Igen, értem… túlságosan sovány… igen. Mondja csak, ne 

aggódjon… igen… furcsa, valóban… mániákus, értem… az 

ő korában… hogyne. Még egy kérdés. A villa, amelyben 

laktak… eladták…? Jelenleg nem lakik ott senki… egy 

amerikai, aki csak két- vagy háromévente jön 

Franciaországba? Maguknál vannak a kulcsok? 

Lekötelezne, ha odaadná annak, akit személyesen 

leküldök. Ne féljen! Az ügyészségi meghatalmazás 

feljogosítja rá. Nagyon köszönöm, Larignan úr… Nem, 



 

 

inkább ne… Maradjon otthon, mert még kereshetem 

később. 

– Főúr, egy pohár sört! 

Maigret arca enyhébb, mint az imént. Sőt, vásott 

mosollyal ül le, és így szól a türelmesen várakozó Lucas-

hoz: 

– Őrület! Találd ki, mit csinált Le Cloaguen egyszer, 

mikor Larignan úr elvitte neki a kétszázezer frankot 

készpénzben. Nyelvtant tanult! A nappaliban, kettesben a 

feleségével, aki mintha épp kikérdezte volna, és nagyon 

meglepte a váratlan látogató. 

– Nem értem, hogy ez… 

– Várj! Meglepne, ha még ma este előtt… Most fel kell 

hívnunk a zseniális vizsgálóbíró urat, aki el fog küldeni a 

pokolba… 

A kis kifőzde egyfajta főhadiszállássá változott. Maigret 

mintha vonakodott volna szem elől téveszteni a nagy 

szürke bérházat a széles kapuval, amelynek egyik 

ablakánál néha meglibbent a függöny. 

– Halló! Elnézést a zavarásért, bíró úr… Nem, egyelőre 

semmi biztató… Küldene, kérem, egy felhatalmazást 

telegráfon Saint-Raphaebe… egy Larignan nevű ügyvédtől 

kell elhozni egy bizonyos villa kulcsát. Kell még egy 

kőműves, lehetőleg egy-két segéddel… Kockázatos…? Igen, 

tisztában vagyok vele… Igen, a tulajdonos valószínűleg 

nagy patáliát fog csapni, ahogy mondja… de szükségesnek 

ítélem… igen, a pincét is, mindent… a kertet, ha van… a 

kutat… mindent, alaposan! Kérem, hívjanak itt vissza 

telefonon, ha megjön az eredmény. Köszönöm, vizsgálóbíró 

úr! 

Az ötödik vagy a hatodik pohár sört itta? Maigret 

lassanként más emberré válik. Mondhatni, akcióba lép, 



 

 

minden érzéke kiélesedik, és nyugodt eltökéltséggel halad 

előre. 

– Mi lesz a dolgom, főnök? – kérdezi Lucas. 

– Először is hozz egy újságot… 

Az esti lapok már leközölték Octave Le Cloaguen 

személyleírását. 

Egy veszélyes őrült, kétségkívül a Caulaincourt utcai 

jósnő gyilkosa, szabadlábon bujkál a városban. 

Maigret vállat von. Ha ez szórakoztatja a vizsgálóbírót, 

az újságokat és az olvasókat… 

– Maga szerint elszökött? 

– Nem. 

– Akkor? 

– Ej hát… lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. 

– A két nő? 

– Fene tudja. Gyerünk… Főúr, mennyivel tartozom? Ha 

keresnének Saint-Raphaelből vagy az Orfévres rakpartról, 

fussanak át értem a szemközti házba! 

Jobban szeretett volna várni inkább, nem ilyen gyorsan 

cselekedni, de ha Le Cloaguen még nem halott… 

– Jó napot, asszonyom! – köszön Maigret a 

portásnőnek. – Megint én vagyok az, igen. – Mondja csak, 

ugye, minden lakáshoz tartozik egy pince? Levinne 

minket…? Lámpát? Nagyon kedves öntől. Igen, kérem, 

hozzon lámpát! 

Elindulnak lefelé a lépcsőn, egymás után. Egy 

hatalmas pincében minden lakónak kis ráccsal elkerített 

területe van, ahol szenet vagy régi dobozokat tároltak. 

– Ugyan, ne zavarjuk emiatt a hölgyeket. A lakat nem 

jelent gondot, higgye el. 



 

 

A bizonyíték erre, hogy pillanatok alatt boldogul vele. 

Üres krumpliszsákok. Egy rakás tűzifa, nemrég 

szállíthatták. Maradék szén tavalyról. 

– Van egy lapátja, asszonyom? 

– Össze fogja koszolni magát. 

Mit számít! Maigret mindenesetre belekotor a kupac 

szénbe, majd ugyanilyen türelmesen végigjárja a többi 

bérlő kamráját. 

– Felteszem, asszonyom… bár Cloaguenéknek nincs 

cselédjük, mégis lennie kell egy vagy két 

cselédszobájuknak, a lakás méreteit tekintve. 

– A hetediken, igen… kettő is van nekik. 

– Felmehetnénk? 

– Előbb lejjebb veszem a gázt, különben odaég a 

pörköltem. 

Janvier morcosán felkel, hogy átengedje őket. A 

portásnő hátranéz, megilletődve a nagy felhajtástól. 

– Jó lenne egy lift, de állítólag nem lehet beépíteni, túl 

szűk neki a hely… 

Odafent másképp fest a lépcsőház. Olajszínűre festett 

hosszú folyosó. Számozott ajtók. A fény csak egy kis 

nyíláson át hatol be. 

– Íme, a két szobájuk, a 13-as és a 14-es. Tavaly 

próbálták kiadni, de túl sokat kértek érte, nem ér annyit… 

Várjon. Az álkulcsommal biztosan ki tudom nyitni. 

Lucas, aki utánuk jött, nyugtalankodni kezd. Az első 

szoba, ahol penészes szag fojtogatja az orrukat, csak egy 

gyerekágyat tartalmaz, két rozoga széket és egy kidobott 

könyvekkel teli dobozt. 

– Ahogy mondtam, már régen nem használják – közli a 

portásnő. 



 

 

A második szoba is csalódást hoz. Mire számított vajon 

a felügyelő? Semmi sincs itt, csak ócska holmik, mint 

minden családnál, egy világtérkép, egy próbababa, még 

több könyv, főleg orvosiak, és rengeteg anatómiai ábra, 

amelyeket a légypiszok barnára színezett. 

– Látja, üres! 

– Üres… – ismétli Maigret, mintegy visszhangként. 

Ám mégsem hagyja ott a sehová sem vezető szűk 

folyosót. 

– Még egy kérdés, asszonyom. Miért van létra akasztva 

a lépcsők fölé? 

– El is lehetne venni, mert szinte sosem használjuk. 

Tudja, az utolsó három szoba fölött van egy padlásféle. A 

lakók ott tárolják a nagy bőröndjeiket, amikkel nem 

tudnak kezdeni semmit. Ezért kell a létra. 

Maigret Lucas-ra pillant, aki készségesen hozza a 

létrát. 

– Felmenjek, főnök? 

– Ne… 

Maigret maga mássza meg a létrát, és Lucas kicsit 

megijed. 

– Mondja, főnök, nem volna jobb, ha… 

Odanyújtja neki a revolvert, amelyet a felügyelő 

vállrántással fogad el. 

A második fokon állva remegni kezd alatta a létra, 

meggondolja magát, és leereszkedik. 

– Nem hiszem, hogy halott az öreg. 

– Miért? 

– Mert a két nő bajosan tudna lehozni egy tehetetlen 

testet ezen a létrán. 

Felemeli a fejét, mint aki egy fán elbújt kisgyereket 

hívogat. 



 

 

– Le Cloaguen! – mondja. – Le Cloaguen! 

Csönd. A portásnő meglepődve a mellkasára teszi a 

kezét, és mindenre elkészülve vár. 

– Figyeljen, öreg, félek a lépcsőktől, és maga miatt fel 

kell másznom erre, amelyik el se bírja a súlyom. 

Még pár másodperc szünet. 

– Felmenjek? 

Halk zaj, mocorgás hallatszik odafentről. Valaki 

botorkálva nekimegy egy üresen kongó tárgynak, 

bizonyára egy üres bőröndnek. Majd felbukkan egy láb, 

amely a létrafokot keresi, és egy zöldes kabátba öltözött 

férfi mászik le a létrán. 

Senki se tudja elképzelni a diadalmas örömöt, amelyet 

Maigret érez ebben a percben. Illetve egyvalaki, Lucas, aki 

főnökét figyeli, és megesküdne, hogy könnyes a szeme. 

Maigret mindenre egymaga jött rá, úgyszólván nyomra 

vezető jelek nélkül, illetve olyan jeleket követve, amelyeket 

mások észre sem vettek, mindenekelőtt nagyszerű 

intuíciója révén, amellyel képes mások bőrébe bújni. 

– Szerencséje van, Le Cloaguen. 

Az öreg már nem retteg. Olyan közömbösen áll ott mint 

aki a végsőkig küzdött, de már feladta. Mindössze egy 

sóhajt hallani, talán a megkönnyebbülését. 

– Ha nem jövünk magáért, valószínűleg éhen hal. 

A férfi alighanem félreértette a szavakat, mert rövid 

habozás után megkérdi: 

– Letartóztatták őket? 

Tiszta por a ruhája. Odafent nem volt elég helye, hogy 

felálljon. 

– Letartóztatták őket? 

Ez a kérdés, Maigret szavait követően, alighanem a 

következő jelentéssel bírt: 



 

 

– Ön azt mondta, hogy éhen haltam volna, vagyis a 

lányom és a feleségem már nincsenek a házban, mert 

akkor hoztak volna valamit enni. 

Lucas megértette a dolgot, és elismerően nézett 

főnökére. 

– Nem, még nem tartóztattam le őket – feleli Maigret. 

Az öreg már tényleg nem ért semmit. 

– Majd meglátja. Jöjjön csak! 

Elindulnak lefelé a lépcsőn. A harmadikon 

megpillantották Janvier-t, aki egy lépcsőfokon ült, az ajtó 

előtt, majd jöttükre felpattant. 

– Most már érti, Le Cloaguen? A családja nem mert 

ennivalót vinni magának. Ezért kellett még ma 

megtalálnom… Pedig szívesen vártam volna vele! 

Halk lépteket hallanak az ajtó mögül. Maigret 

becsönget. A portásnőhöz így szól: 

– Visszamehet a portásfülkébe, asszonyom. Köszönöm 

a segítséget! Látja, végül minden rendben ment! 

Nyílik az ajtó. Egy hegyes orr. Hosszúkás arc. Le 

Cloaguen asszony szúrós tekintete. Egy kiáltás. 

– Megtalálta? Hol volt? 

– Jöjj be, Lucas, te is, Janvier! Maga is jöjjön be, 

öregem! 

Le Cloaguen összerezzen a bizalmas megszólítás 

hallatán, amelyet a felügyelő először használ vele 

szemben. Mintha tetszene neki, és megkönnyebbül tőle. 

– Látja, öreg, én azt se kérem magától, hogy mondja fel 

az igeidők szabályait! 

Ez alkalommal a feleség rezzen össze, és úgy fordul a 

felügyelő felé, mintha darázs csípte volna meg. 

– Ezzel mit akar mondani? 



 

 

– Semmi mást, asszonyom, mint amit hallott… Lucas, 

tartsd szemmel az asszonyt! Janvier, keresd meg a 

kisasszonyt, és figyeld minden mozdulatát. Le Cloaguent 

felesleges. Igaz, öreg, mostantól jól fog viselkedni? 

A legérdekesebb az volt, hogy a férfi hálás pillantást 

vetett a felügyelőre. 

– Levehetem a kabátom? – kérdezte. 

– Hogyne, persze… Most már nincs semmi jelentősége. 

Maigret-t mégis érdekli a művelet. Mintha valami 

rendkívüli dolgot várna. De kisebb a meglepetés, mint 

amire számított. Mikor lekerül a vastag kabát, látni, hogy 

az egyik válla vastagon bélelt, mert Le Cloaguen egyik válla 

alacsonyabb. 

Lucas és Janvier nem tudják mire vélni a főnökük 

örvendezését, aki a szőnyegre üríti ki a pipáját, és megint 

megtölti, tartaléknak, mert mindig tart egyet magánál. 

Mind a hatan a sötét bútorokkal berendezett, zöld 

bársonyfüggönyű szobában állnak, ahová behallatszik 

Párizs lármája. Mozdulatlanok, mint egy panoptikum 

viaszfigurái. Csak Le Cloaguen asszony keze remeg 

kényszeresen. Súlyos, de gyors léptek a lépcsőházban. Egy 

férfi áll meg habozva az ajtó előtt. Maigret nagy 

nyugalommal kinyitja. 

– Telefon, felügyelő úr, Saint-Raphaelből! 

Akis kifőzde tulajdonosa zavartan néz végig a 

mozdulatlanul álló embereken, akik visszamerednek rá. 

Maigret követi őt az ajtó felé. 

– Nos, kedveseim… 

Ráérősen mozog, hosszan Le Cloaguenné szemébe néz. 

– Aki először megmoccan… 

Azzal boldogan a revolvere tokjára csap. 

– Mindjárt jövök! 
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Le Cloaguen asszony bosszúja 

A nyilvánosság szempontjából a Le Cloaguen-ügy messze 

nem tartozott Maigret legemlékezetesebb esetei közé. A 

kezdeti szenzáció után hamar megszűnt a sajtó 

érdeklődése a Caulaincourt utcai jósnő iránt. Az Orfévres 

rakparton ellenben az ügy minden részlete, sőt, még 

bizonyos mondatok is, akár igazak, akár kitaláltak voltak, 

megmaradtak a közös legendáriumban. 

Ahogy az égszakadás is, amely aznap öt óra körül 

kitört Párizsban, több mint egy hónap forró szárazság 

után. 

– Ekkora vihart még életemben nem láttam! – 

bizonygatja Lucas felügyelő. – Ott maradtunk a zöld 

függönyös szalonban, Janvier és én, meg a két hölgy és az 

öregúr… 

Maigret már vagy húsz perce elment a szemben lévő 

étterem tulajával, és Le Cloaguen asszony már 

türelmetlenkedik, feláll, az ablakhoz lép, egyik kezével a 

függönyön, bizonyára abban a pózban, mint mikor a ház 

felügyeletével megbízott rendőröket leste. 

Szélroham söpör végig a Batignolles sugárúton, 

egészen a harmadik emeleti ablakokig felkavarja a port, 

megrázza a kávézók vásznait, majd hirtelen szakadni kezd 

az eső, kopogva veri a járdát, széles tócsákba gyűlik, a 



 

 

járókelők minden irányba menekülnek, a taxik kétoldalt 

felverik a vizet, mint a motorcsónakok. 

A szoba félhomályában csak az ablaknál álló Le 

Cloaguen asszony arca világít, és Lucas éppen a 

szerencsétlen férfiakra gondol, akik ilyen nőket vesznek 

feleségül, mikor az asszonyság felé fordul, és az utcára 

mutatva megkérdi: 

– Hová megy? 

Maigret valóban kilépett a sofőrök törzshelyének 

számító kis kifőzdéből, és kabátja gallérját felhajtva a 

Clichy tér felé indul, kétségkívül taxit keres. 

A hölgy ekkor kimondja a mondatot, amely 

klasszikussá vált a nyomozók körében: 

– Remélem, nem feledkezett meg rólunk! 

Ez az emlékezetes várakozás első – eléggé komikus – 

eseménye. Lucas, aki mindenben hasonlítani akar 

Maigret-hez, előveszi pipáját, és komótosan megtömi. 

Észreveszi, hogy az öreg őt nézi, és eszébe jut, hogy ő is 

bagózik, átnyújtja neki a dohányoszacskót. 

– Elnézést, ki kell mennem a mellékhelyiségbe – 

mondja a kék szemű öreg. – Ha el akar kísérni… 

Hogyne! Lucas vele megy, még azt se engedi, hogy 

becsukja az ajtót. 

– Nem jönne be egy percre a szobámba? 

Odabent a szekrénye mélyéről, egy kopott zokniból 

elővesz egy törött szárú pipát. 

– Érti? Most már nem szólhatnak rám! Odaadná a 

dohányt? 

Direkt átmegy a szalonba, hogy a két nő is lássa. 

Szándékos lassúsággal tömi meg a pipáját, és meggyújtja 

a gyufával, amelyet az őrmester ad neki. 

Le Cloaguen asszonynak fogytán van a türelme. 



 

 

– Igazán nem értem, miért kell várakoznunk… 

Ám ez még csak a kezdete a megpróbáltatásainak. 

Múlnak a percek, és a szalon lassan megtelik a pipafüst 

szagával. Kint egy ablakszárny csapódik a falhoz, az eső 

kopog, a járókelők még mindig futkosnak odalent, vagy a 

kapualjakba húzódnak, és egy óra múlva végre taxi 

érkezik, valaki kiszáll, a lépcsőházban két ember közelgő 

léptei hallatszanak, majd megszólal a csengő. Janvier 

megy ajtót nyitni. 

– Maga az, vizsgálóbíró úr? Jöjjön be! Nem, nincs itt. 

Átment ide szembe telefonálni, aztán láttuk, hogy elsiet a 

Clichy tér felé… 

A vizsgálóbíró, akit egy magas, sovány jegyző is kísért, 

helyet foglal, miután zavartan üdvözölte a két hölgyet. 

Nem sejt semmit. Maigret nem árult el neki semmit, csak 

megkérte, hogy a jegyző kíséretében fáradjon a Batignolles 

sugárúti lakásba. 

A nappaliba, amely egyébként is homályos volt, már 

csak alkonyi fény hatolt be, néha villámlott, amelytől 

minden jelenlévő összerezzent. Összezárva várakoznak, 

mint egy vasúti kocsiban, csöndben, akár az orvos 

várótermében. Nézik egymást. Lucas ismét átnyújtja 

dohányát az öregnek, aki elszívta az első pipát, és 

gyermeki örömmel gyújtja meg a másodikat. 

Janvier az órájára pillant, később a vizsgálóbíró, majd 

a jegyző is, és szinte ez a gesztus az egyetlen, amely 

megtöri a mozdulatlanságot. 

Elmúlik hét óra… fél nyolc… majd Octave Le Cloaguen 

szólal meg, még mindig kicsit félénk hangon. Lucas-hoz 

fordul, mert a vizsgálóbíró túl nagy kutya a szemében. 

– Van egy kis portói abban a szekrényben. De nála van 

a kulcs. 



 

 

Egy gyűlölettel teli tekintet villan. Le Cloaguen asszony 

szó nélkül kivesz egy kulcsot a retiküljéből, és az asztalra 

teszi. 

– Egy kis portóit, asszonyom? 

– Köszönöm! 

A fiatal hölgy zavarban van, halkan feleli: 

– Azt hiszem, egy ujjnyit elfogadok… 

Így áll a helyzet nyolc órakor, mikor Lucas elhatározza, 

hogy felkapcsolja a villanyt, mert már egyáltalán nem 

látnak semmit. 

Lucas éhes, Janvier is. Megszólal a csengő, és az 

őrmester megy ajtót nyitni, ő hallja meg először Maigret 

hangját a lépcsőfordulóban. 

– Fáradjon beljebb, hölgyem. 

Egy alacsony, nagyon tiszta fekete ruhába öltözött 

öregasszony lép be habozva. Arca csodálatosan friss a 

korához képest- A mozdulatlan alakok meglepik, először 

Le Cloaguen asszonyt veszi észre. Mindkét kesztyűs 

kezével az ezüstcsatú retiküljét tartva közelebb lép hozzá, 

és üdvözli. Hangján érezni a régi és kibékíthetetlen 

ellenszenvet. 

– Jó estét, Antoinette. 

Maigret kabátja úgy ragyog a vízcseppektől, mint egy 

esernyő, és nedves nyomot hagy maga után a parkettán, 

ahogy végigmegy a szobán. Nem árul el semmit. Csak apró 

jelt ad a vizsgálóbírónak és a jegyzőnek. 

– Ez az úr ragaszkodott hozzá, hogy eljöjjek, különben 

eszembe nem jutott volna… 

Ekkor oldalra fordul, és végre megpillantja az öreget. 

Szóra nyitja a száját, hogy köszönjön neki, de egy hang 

sem jön ki a torkán, összehúzza a szemét, lázasan kinyitja 

a retiküljét, és elő vesz egy szemüveget. 



 

 

Látni, hogy nem ért semmit, hogy azt hiszi, rossz tréfa 

áldozata. Tekintete Maigret-t keresi, majd Antoinette Le 

Cloaguent, majd ismét az öregre néz, aki szintén 

tanácstalan. 

– Hiszen ez nem is Octave…! Nagyon jól tudják, hogy ez 

nem a bátyám! Szent Isten…! Én meg folyton azt 

kérdeztem magamtól… 

– Üljön le, hölgyem! Bíró úr, engedje meg, hogy 

bemutassaam Biron asszonyt, vagyis özvegy Bironné 

Catherine Le Cloaguent, akinek létezéséről ma 

tájékoztatott a saint-raphaeli rendőrség. Üljön le, hölgyem, 

legyen szíves, és ne aggódjon a kanonok úr miatt, nem 

fogjuk sokáig itt tartani. 

– Tudnia kell, vizsgálóbíró úr, hogy Biron asszony 

szinte minden anyagi háttér nélkül maradt a férje 

halálával – erős, bátor ember volt, a saint-denis-i 

városháza alkalmazottja –, és egy idős, szinte 

magatehetetlen kanonok házvezetője lett. Rendkívüli 

odaadással viseli gondját… 

– Beszélne nekünk Octave bátyjáról, Biron asszony? 

A két asszony tekintete keresi egymást, dacosan 

találkoznak, majd a kanonok házvezetőnője belekezd, 

rövid mondatokkal, megfontolva, és halk hangon, ami az 

egyházi környezetben válhatott szokásává. 

– A szüleink nem voltak gazdagok. Szorgalmas 

emberek voltak, és csak verejtékes munka árán, ahogy 

mondják, tudták a bátyámat orvosnak taníttatni. A 

bátyám sokat utazott, és egyszer segített egy nagyon 

gazdag emberen, aki hálásnak bizonyult. Később 

megházasodott, és meg kell mondanom, hogy mindig 

nagylelkű volt felénk… 



 

 

– Egy pillanat. Azt akarja mondani, hogy rendszeresen 

pénzt küldött maguknak? 

– Nem rendszeresen… A néhai férjem nem fogadta 

volna el. De minden alkalmat kihasznált, hogy 

megajándékozzon minket. Mikor tizenöt éve 

tüdőgyulladásom volt, elvitt a saint-raphaeli villájába, de 

hamar rájöttem, hogy a terhűkre vagyok… 

Sokatmondó pillantást vetett Le Cloaguen asszonyra. 

– A bátyám eléggé szótlan volt odahaza, és azt hiszem, 

hiányzott neki a tengeri élet. Vett magának egy kis 

vitorlást, az egyetlen szenvedélye a horgászat volt, kint a 

tengeren, egyedül. Ott legalább nem háborgatta senki. 

– Kényelmes volt az élet a villában? 

– Azt hiszem, igen… Volt… várjunk… két cselédjük. 

– Vagyis boldogan éltek a kétszázezer frankos 

jövedelemből? 

– Talán jól éltek… nekem sosem volt kétszázezer frank 

költőpénzem. 

– A bátyja egészsége rendben volt? 

– A vérnyomása talán magas volt, de nem hinném, 

hogy beteg lett volna. Mi történt vele? 

Mindenki Le Cloaguen asszony felé fordul, aki 

összeszorított ajakkal, makacsul hallgat. 

– A bátyja feleségének érdekében állhatott-e megölni 

őt? 

– Fogalmam sincs. De nem hinném, mert a járadékot 

csak akkor kapja meg, ha életben van… 

– Nincs semmi mondanivalója, Le Cloaguen asszony? 

Maigret-re ekkor olyan gyűlölettel teli pillantás lövell, 

amelyet még sose tapasztalt. Annyira intenzív, hogy nem 

tudja megállni, és elmosolyodik. 



 

 

– Nos, legyen! – mondta Maigret. – Akkor 

megvilágítanám egy kicsit a dolgot, bíró úr! Adj egy 

pohárral, Lucas. Nem tartanak valami töményebbet? 

Az öreg közbeszól: 

– Kell lennie egy fél üveg konyaknak a szobájában… 

Természetesen Antoinette Le Cloaguen szobájára 

gondolt. 

– Íme, a dráma néhány szóban összefoglalva. Le 

Cloaguen könnyű életet él Saint-Raphaélben az évi 

kétszázezer frankos jövedelemből. Felhívtam a bankot. Tíz 

évvel ezelőtt csupán pár tízezer frank megtakarítással 

rendelkezett. Ekkor hirtelen elhalálozott. Egy szép napon 

talán hajlandó lesz elárulni a tisztelt özvegy a halál okát. 

Talán napszúrást kapott horgászat közben, és megállt a 

szíve? 

– A felesége és a lánya mindenesetre vagyon nélkül 

maradnak. Vannak olyanok, vizsgálóbíró úr, akik 

képtelenek beletörődni ebbe a lehetőségbe… 

– Úgy hozta a véletlen, hogy a cannes-i rakparton élt 

egy csavargó, egy nem túl intelligens és ártalmatlan fickó, 

aki meglepően hasonlított az egykori hajóorvosra. 

Az ál Le Cloaguen elmosolyodik, egyáltalán nem 

zavarja az észbeli képességeire tett megállapítás. 

– A saint-raphaeli rendőrség, uraim, az útmutatásaim 

alapján az imént fedezte fel a valódi Le Cloaguen földi 

maradványait, befalazva a villa pincéjében. Ez minden… 

Illetve egy részletet el kell mondanom. Mikor az öreg 

csavargó ajánlatot kapott, hogy kényelmes és gondtalan 

életet éljen valaki más neve alatt, és ő elfogadta, mert elege 

volt abból, hogy a szabad ég alatt aludjon, felmerült egy 

váratlan nehézség. Hogyan írja alá az ügyvéd által 

folyósított éves összeg bizonylatait? Hiába próbálja 



 

 

megtanulni a halott aláírását, nem megy… Még a saját 

nevét is csak nagy nehézségek árán képes leírni. 

– Ezért felmerül az ötlet, hogy vágják le a jobb 

mutatóujját, ez megfelelő kifogás… Az Aranyparton túl 

sokan ismerik, ezért Párizsba költöznek. Le Cloaguen 

nővére rájönne a cserére, ezért szántszándékkal annyira 

megsértik, hogy a büszke hölgy minden kapcsolatot 

megszakít a bátyjával és a családjával. 

– Ez a személy – mondja vádló hangon Biron asszony – 

egy levelében azt írta, hogy koldus vagyok… Levelet 

küldtem a bátyámnak, amelyre sose válaszolt, most már 

értem, hogy miért nem! Akkoriban azt mondtam 

magamban, hogy biztosan egészen ennek a nőnek a 

befolyása alá került. 

– Pénz, érti, asszonyom?! Az egész aljas ügy kizárólag a 

pénzről szól… Olyan aljas, amilyennel még nem 

találkoztam. Gondolják el, hogy el kellett tüntetni a 

holttestet… Meg kellett változtatni a csavargó kinézetét, 

akinek az egyik válla magasabb volt a másiknál. 

– Az öreg alig tud olvasni. Nyelvtan-, számtanleckéket 

adnak neki… Mindenki csodálkozik, hogy lehet egy egykori 

hajóorvos ennyire bárdolatlan. Különcnek nézik, 

mániákusnak, félbolondnak. A Távol-Keleten eltöltött évek 

remek magyarázattal szolgálnak erre. 

A felügyelő hirtelen undorral néz körül. 

– A legrosszabb, hogy még csak nem is arra kell a pénz, 

hogy jól éljenek belőle. A második Le Cloaguen éppúgy 

meghalhat, mint az első, csak utána már nem találnának 

dublőrt. Ezért a legnagyobb fukarsággal élnek. Félre 

akarják tenni az évi kétszázezer frank csaknem egészét. 

Tíz év alatt majdnem egymillió-ötszázezret takarítottak 

meg a hölgyek. Jól mondom, Le Cloaguen asszony? 



 

 

– Maga pedig, Picard… 

Az öreget láthatóan meghatja, hogy a nevén szólítják. 

– Maga eladta az elsőszülöttségi jogát egy tál 

lencséért… Van hol aludnia, ez igaz. Etetik, hiszen életben 

kell maradnia. Nem dohányozhat, mert az igazi Le 

Cloaguen sosem dohányzott. Nem ihat: Le Cloaguen 

rettegett az alkoholtól. Minden tilos! Úgy él, mint egy 

láncra vert kutya, és az egyetlen szórakozása, hogy az 

utcákon kóborol, mint egykor, de mikor hazaér, egyből 

bezárják. 

Az ügyvéd évenkénti látogatásakor lefektetik, ellátják, 

úgy tesznek, mintha beteg volna, és a szobája teljesen 

homályos. 

– De mégis sikerült kijátszania a rabtartói éberségét… 

Egyvalamit végig eltitkolt előlük. 

Picard megilletődve elfordítja a fejét, bizonyára a 

könnyeit akarja eltitkolni. 

– Egy régi házasságból született egy lánya. Párizsban 

rátalál. Minden héten meglátogatja. Ez a hölgy gyakorló 

jósnő a Caulaincourt utcában. 

A szobában még mindig a csillár poros fénye uralkodik, 

a hosszú árnyak, a tompa fény által megvilágított arcok, 

mint egy elsötétített múzeumi teremben. Maigret elhallgat. 

A vizsgálóbíró zavartan fészkelődik, keresztbe teszi a 

lábait, majd ismét egymás mellé, végül bizonytalanul 

megkérdi: 

– Le Cloaguen asszony, maga ölte meg Jeanne 

kisasszonyt? 

– Nem! – vágja rá a nő. 

– Le Cloaguen asszony, követte-e ön az álférjét a 

Caulaincourt utcáig, és belépett-e a 67/a számú házba? 

– Nem! – ismételte az asszony. 



 

 

– Elismeri-e, hogy befalazta a valódi férje holttestét a 

saint-raphaeli villájuk pincéjében? 

– És ha igen? 

– Elismeri, hogy jogtalanul járadékhoz jutott, amelyre 

nem tarthatott volna többé igényt? 

– Erről nem tudok semmit. Nem én kaptam meg a 

pénzt. Az ügyvéd ennek az úrnak adta oda, nekem semmi 

közöm hozzá. Tudom, hogy mit kockáztatok. 

– Istenem! Istenem! – dadogja Le Cloaguen húga, akit 

megbotránkoztat ez a viselkedés. 

Szó, ami szó, még a jelen lévő férfiak is, akik már 

láttak egyet s mást, csodálkozva hallgatják, ahogy a 

sovány és ideges Cloaguenné határozottan folytatja, mint 

aki tudja, mit beszél, mint aki tájékozott, és megtett 

minden óvintézkedést. 

– Nagyon jól tudják, hogy nem kockáztatok sokat. 

Tizenhattól ötven frankig terjedő büntetést és hat naptól 

két hónapig terjedj börtönbüntetést… a büntető 

törvénykönyv 368. cikke szerint. 

Az asszony büszke magára. Képtelen visszafogni ajka 

remegését, amely a felhorgadó büszkeségtől fogja el. 

– Fogalmam sem volt, hogy ennek a férfinak lánya van, 

és hogy meglátogatja. Ami a férjemet illeti, nem értem, mi 

a különbség aközött, hogy egy temetőben fekszik, vagy… 

– Hallgasson, alávaló nőszemély! – kiált fel Biron 

asszony, aki nem bírja többé türtőztetni magát. – Nem 

fogja fel, hogy maga egy szörnyeteg, hogy egy nő, a jóisten 

teremtménye még sosem beszélt ekkora szörnyűségeket? 

Ha szegény Octave-ra gondolok… felügyelő úr, nem bírom 

tovább… egy kis friss levegőre van szükségem. 

Valóban elsápadt, és felső ajkán izzadságcseppek 

ülnek. Maigre ablakot nyit. A zöld függöny feldagad, az 



 

 

arcokat szélfuvallat járja körül, a vihar lármája 

kíméletlenül hatol be a levegőtlen szobába 

– És most mi lesz, Maigret? – mintha ezt kérdezte volna 

a vizsgálóbíró kíváncsi tekintete. 

Az volt a benyomása, hogy a felügyelőt cserbenhagyta 

szokásos magabiztossága. Lassan pipázik, megáll Le 

Cloaguan asszony előtt, az arca mintha kőből lenne 

faragva. 

– Igaza van, asszonyom. Az igazságszolgáltatás nem 

sokat tehet ön ellen. Tudja, egész pályafutásom során 

most tapasztalom először, hogy a pénzimádat ilyen 

végletekbe sodor valakit, ilyen galád tettekre késztet. 

Szinte azt kívánom, bár ölte volna meg inkább Le 

Cloaguent hirtelen felindulásból… 

Kiáltást hall a háta mögött. Biron asszonynak ez már 

végképp túl sok. 

– Elnézést, asszonyom. Ezeket a dolgokat tisztázni kell. 

A vizsgálóbíró úr az imént említette a szegény nőt, akit 

megöltek a Caulaincourt utcában, rendkívül különös 

körülmények között. Le Cloaguen asszony egyetlen 

mondattal fényt deríthetne az ügyre, és pár percen belül el 

is kapnánk a gyilkost. Talán tévedek, asszonyom? 

A nő végigméri Maigret-t. Egy pillanatig habozik. 

Arckifejezése még ridegebbé válik, ha ez egyáltalán 

lehetséges, és kijelenti: 

– Nem! 

– Hallgatjuk… 

– Nem mondok maguknak semmit! Értik? 

Le Cloaguen asszony hirtelen átalakul, kivetkőzik 

magából, dühöngő fűriává válik. 

– Soha, érti? Nem húznak ki belőlem semmit, mert 

gyűlölöm magát, igen, magát, Maigret felügyelő jobban 



 

 

bárki másnál! Attól a naptól fogva, hogy először betette a 

lábát ebbe a lakásba, és rám nézett… gyűlölöm, gyűlölöm! 

Nem árulok el magának semmit! Nem fognak rájönni 

semmire! Én leülöm a két hónapot a börtönben, de maga, 

maga… 

– Kinek adta át a kétszázezer frankot? 

– Nem mondom meg. 

Majd feleszmél, de már későn. 

– Miféle kétszázezer frankot? 

– Amelyiket szombaton vett fel a bankban. 

Az asszony nem felel. 

– Hol járt vasárnap délelőtt tíz és délután négy között? 

A nő makacsul, megvetéssel mered rá. Maigret megérti, 

hogy Le Cloaguen asszony az előbb nem túlzott, hogy 

valóban képes hallgatni, és semmilyen faggatás nem fog 

belőle kihúzni egy szót sem. 

– Vizsgálóbíró úr, legyen olyan kedves, és írjon alá egy 

letartóztatási parancsot Le Cloaguen asszony és a lánya 

nevére. 

– A lányom? Mi köze ehhez a lányomnak? Bíró úr, 

tudja, hogy ehhez nincs joga… Nem vagyok gyilkos, a 

felügyelő maga mondta. Titokban befalaztam a férjem, ez 

az egyetlen dolog, amiért elővehetnek, de akkor a lányom 

még kiskorú volt. Gyerek volt még, és ismétlem, 

maguknak nincs joguk… 

A helyzet hol tragikus, hol nevetséges, percről percre, 

pillanatról pillanatra változik. Egy emberi lény előtt állnak, 

aki elszántan, foggal-körömmel védi a jussát. 

– Nem öltem meg azt a nőt, nem is ismerem… 

– Ki ölte meg? 

– Fogalmam sincs… nem mondok semmit… gyűlölöm 

magát. Maga egy szörnyeteg! 



 

 

A szörnyeteg, vagyis Maigret tölt magának egy pohár 

konyakot, és megtörli a homlokát. A vizsgálóbíró még 

mindig tanácstalanul néz rá, mivel rájött, hogy a nemrég 

még elintézettnek vélt ügy kimenetele bizonytalanabb, 

mint valaha. 

– Lucas, indulj el az öregasszonnyal! 

Szándékosan használta az öregasszony szót, és ezzel 

kiérdemelt egy újabb gyűlölködő pillantást. 

– Janvier, foglalkozol a kisasszonnyal? Vigyázat, 

Lucas… Janvier… 

Le Cloaguen asszony a nyitott ablak felé siet. De 

ellentétben a felügyelő aggodalmával, nem akar véget vetni 

az életének. Eljutott a kétségbeesésnek arra a pontjára, 

amikor botrányt akar csapni, ordítani akar, segítséget 

hívni, és eszébe sem jut, hogy ilyenkor már egy lélek sincs 

a Batignolles sugárúton, ahol a járdát a fák alatt méretes 

pocsolyák fedik, mintha egy térkép makettje volna alattuk. 

– Lucas, hozd a bilincset! Janvier, zárd be az ablakot! 

Ideges, keserű nevetés hallatszik. Az öreg csavargó az, 

aki könnyek között nevet azon, hogy a fúria, aki ennyi 

ideig félelemben tartotta, a kis őrmesterrel harcol, 

karmolva, pofozkodva, a férfi lábába rúgva. 

Hogyan is sejthette volna az öreg, hogy egy szép 

napon… 

– Követelem, hogy azonnal hívjanak ügyvédet! Nincs 

joguk… senkinek sincs joga… 

Meg volt írva, hogy ez az éjszaka nem érhet véget 

anélkül, hogy a fonákság el ne érné a tetőfokát. 

Csöngetnek. Maigret az ajtóhoz lép, és kinyitja. 

– Elnézést. A barátnőmhöz… 

Egy idősebb hölgy, estélyiben, mögötte magas, félénk 

fiatalember. A hölgy döbbenten nézi a nappaliban álló, 



 

 

mozdulatlan alakokat. Meglátja Le Cloaguen asszonyt, 

mosolyogva odasiet hozzá. 

– Drága Antoinette, most képzeld, ez a zivatar… 

Hirtelen megáll. A kéz, amelyet áradozva meg akart 

rázni… jól látja, hogy bilincsben van? 

– De… de… 

Ekkor megérti. Ezek az ismeretlenek rendőrök. Ő 

pedig, egy Cascourant de Nemours, majdnem hozzáadta a 

fiát egy… 

– Gyere, Germain, menjünk! Ez… ez… 

Nem talál megfelelő szót, hogy kifejezze, amit érez. Ez 

egy kelepce! Ez… már csak a fotósok és újságírók 

hiányoznak! És ha nem engedik elmenni őket, és a nevük 

másnap benne lesz az újságban? 

Lélekszakadva igyekszik ki a lépcsőfordulóba, és siet 

lefelé, maga után húzva a fiát. 

Maigret a mutatóujjával némi dohányt töm a pipájába, 

és még egyszer körülnéz a szobában. Egy pillantás Lucas-

ra és Janvier-re. 

– Indulás, gyerekek! 

Az apró, idős néni aggódik, hogy itt fogják hagyni, de 

megnyugtatják, hogy nem feledkeztek meg róla. 

– Ami önt illeti, asszonyom, ha megengedi, taxin viszem 

haza. 

A felügyelő úgy gondoskodik róla, mintha az idős 

édesanyja lenne. 



 

 

9 

A hagymalevesek éjszakája 

Néha előfordul Maigret-vel, hogy a legnyersebb kulináris 

élvezeteket, a test kéjes önfeledtségét egyszerre éli meg az 

intenzív intellektuális tevékenységgel, a végletekig fokozott 

belső élettel. 

A vihar ellenére az éjszaka meleg volt, és a Clichy 

sugárút nagy sörözőjének minden ablaka nyitva állt. A két 

férfi a belső tér és a terasz között foglalt helyet. Az egyik 

oldalon meleg, lámpafényes nyüzsgés, a pincérek jövése-

menése, a vacsorázok élénk csoportja, a másikon üres 

asztalok az esővíztől súlyos vászon alatt; két lány ül 

kiürített poharaik mellett. Az eső már csak szemerkélt, a 

korábbi hevessége alábbhagyott. Távolabb a Blanche tér 

látszott a reklámjaival, egy homályos zóna mögött. Taxik 

siklottak a nedves aszfalton, amelyen tükröződtek a 

Moulin-Rouge örökké forgó lapátjai. 

Fülledtség és friss szél váltakozása, a nyárvégé és a 

párizsi őszé. A két férfi hagymalevest evett, és a pincér épp 

két kiadós tányér savanyú káposztát tett eléjük sült 

krumplival és kolbásszal. Majd kicserélte az üres 

söröspoharakat teliekre. Zene foszlányai hallatszottak 

valahonnét. Az öregember nem mulasztotta el a különleges 

óra egyetlen ízét, szagát, másodpercét sem, és mikor a 

felügyelőre pillantott, szinte bocsánatkérő volt a tekintete. 



 

 

Éjfél volt. Mikor Lucas taxiba tette Le Cloaguen 

asszonyt és a lányát, Maigret megfogta a karját. 

– Hová viszed őket, te marha? 

– Az előzetesek közé, ahogy kérte, főnök. 

– Vigyétek őket hozzánk, az irodába, Janvier-vel, és 

várjatok meg… 

Így hát a letartóztatottak nem kerültek az utcalányok 

közé, akiket a razziák során gyűjt be a rabszállító kocsi. Le 

Cloaguenék így az Orfévres rakpart egyik üres irodájában 

ültek, olyan egyenesen, mint egy szalonban, és mindketten 

óvakodtak egyetlen szó kiejtésétől is. Csak Antoinette Le 

Cloaguen ajka mozgott hangtalanul, mint a templomi 

oszlopok árnyékában ülő öregeké. A beszédet gyakorolta 

magában, amelyet az ügyvédjének fog felmondani 

nemsokára. 

A kis néni, Biron asszony visszatért a parókiára a 

felügyelő kíséretében, akinek így méltatlankodott a 

taxiban: 

– Hát hogyan lehetséges, hogy a jóisten teremtménye 

ilyesmire vetemedjen! 

Maradt az öreg csavargó, akit a felügyelő elvitt 

vacsorázni a Clichy sugárútra. A hagymalevestől és az 

elzászi savanyú káposztától szó szerint önkívületbe esik. 

– A hölgyek nem adtak magának eleget enni? 

– Szidtak, hogy nem tudok viselkedni az asztalnál, és a 

szobámba hozták az ételt. Csak annyit, hogy éhen ne 

vesszek. Folyton korgott a gyomrom. A lány azért nem volt 

olyan rosszindulatú, mint az anyja, és néha titokban 

hozott valamit enni. 

– Miért nem hagyta ott őket? 

A pillantás, amelyet az öreg Maigret-re vetett, épp elég 

beszédes volt. Egy olyan férfi pillantása, akit egész 



 

 

életében megfélemlítettek, akiben föl sem merül, hogy 

ellenálljon a fogvatartóinak! 

– Maga nem ismeri azt a nőt! Komolyan mondom, olyan 

keményen bánt velem, hogy néha azt hittem, hogy meg fog 

verni. Saint-Raphaelben kényszerített rá, hogy befalazzam 

a hullát. Együtt dolgoztunk a pincében, úgy állt neki, mint 

egy férfi. Segített levinni a hullát, mintha csak valami 

csomag lett volna. 

– Ki ölte meg a lányát, Picard? 

Maigret megvárta, hadd egye meg a másik a 

káposztáját, mielőtt közömbös hangon feltette volna neki a 

kérdést, a sugárút csillogó fényeit és a forgó malomkerék 

tükröződését nézegetve. 

– Esküszöm magának, felügyelő úr, hogy nem Le 

Cloaguen asszony volt. Nem tudom, ki tette. Ha tudnám… 

A hangja tompábbá vált, mintha bántaná, hogy ebben 

az örömteli órában megzavarják a tragédia emlékével. 

– Egyszer Marie azt mondta – mert én mindig Marie-

nak hívtam, a Jeanne-t az ügyfelekkel használta –, azt 

mondta, hogy mindig szóljak neki előre, mielőtt 

felkeresem. De én nem foglalkoztam ezzel, elmentem hozzá 

csak úgy, amikor kedvem támadt. Vártam pár percet 

szemben a járdán, hogy felmegy-e valaki. Aznap egyedül 

volt… 

Maigret habozik egy pillanatig, mivel az öreg előveszi 

törött pipáját, amelyet a jó ég tudja, hol szedett össze. 

Ekkor a felügyelő, akinek mindig két pipa van a zsebében, 

szó nélkül átnyújtja neki az egyiket. Az öreg megtömi. 

Egy asztalnál nők nevetnek, egy férfi lődörög a 

teraszon, nem tud választani két prostituált között, 

akiknek nem látja jól az arcát. 



 

 

– A lányom nyugtalan volt. Azt mondta, 

kellemetlenségek érték miattam, amik súlyosabbra is 

fordulhatnak. Egyszer csak felpattant, meghallotta, hogy 

egy autó fékez a járdán, és kiment az erkélyre. Ekkor vitt 

be a konyhába, de nem tudom, hogy ő fordította-e el a 

kulcsot a zárban. 

– Nem látta a férfit, aki felment? 

– Nem… csak suttogó beszédet hallottam. 

– Biztos, hogy férfi volt? 

– Igen. Várjon… Marie még másvalamit is mondott. 

Eszembe fog jutni… olyan lyukas az agyam… 

Maigret rendel két konyakot, és vár, ráérősen 

pipázgatva. 

– Megvan… Olyasmit mondott, hogy „találkoztam 

valakivel, aki ismer téged, még az Aranypartról. Minden 

héten felbukkan Párizsban, és rád ismert, mikor elmentél 

tőlem”. 

A felügyelő meg sem rezzen. Belélegzi az eső 

frissességét, az egész párizsi éjszakát, és míg tekintete 

kedvtelve nyugszik az ismerős környéken, más képek is 

felrémlenek benne, különös élességgel. 

Ezek valóban a dicsőség órái számára, az ő órái, 

amelyekért megéri elviselni a nyomozások kis 

kellemetlenségeit, az egyhangúságot… 

Látja maga előtt az öreg Picard-t, ahogy Cannes-ban 

lófrál… 

– Mondja, Picard, hogyan lett maga csavargó? 

– Nem tudom. Sosem jöttek össze a dolgok… 

Csomagoló voltam egy caeni cipőgyárban. A feleségem 

elhagyott, azóta sem tudom, kivel. Azóta sem tudom, mi 

lett vele. Elkezdtem kóborolni, időszakos munkákat 

vállaltam hol itt, hol ott, és mikor túl szomorú vagy túl 



 

 

részeg voltam, vonatra ültem, és azt sem tudtam, hová 

megyek… így volt. Aztán már dolgozni sem dolgoztam. Ez 

Cannes-ban volt… ekkor keresett meg ez a nő… 

A puszta emlék hatására is elfogja a félelem. 

– Már nem voltam fiatal, fáradt voltam. Azt mondtam 

magamnak, nyugtom lesz, rendes ágyban alhatok, lesz mit 

ennem… 

Majd újra a naiv arckifejezéssel megkérdi: 

– Maga szerint képes lett volna tényleg megölni engem? 

– Nem tudom, Picard, de lehetséges. 

Maigret elmélázik… Az öreg, aki ismerte a 

nincstelenséget, és elege volt belőle, egy kis biztonságért 

eladja magát. Antoinette Le Cloaguen, aki sosem ismerte a 

szegénységet, annyira félt tőle, hogy öreg napjaira össze 

akart gyűjteni egy bizonyos összeget, és a hideg 

elszántságával képes lett volna rá, hogy… 

– Menjünk, késő van… pincér! A számlát! 

A körülöttük lévők valódi életet éltek, belefeledkeztek a 

pillanatba. Maigret egyszerre élt három, öt, tíz életet, 

Cannes-ban, Saint-Raphaelben, a Batignolles sugárúton 

és a Caulaincourt utcában… 

Ott állnak kint ketten az esőben. Az öreg lefegyverző 

egyszerűséggel kérdezi: 

– Hová megyünk? 

– Figyeljen ide, Picard… Zavarná, ha még utoljára az 

előzetesben kellene aludnia? 

– A két nő is ott van? 

– Nincsenek… Holnap reggel magáért megyek. Aztán 

meglátjuk… 

– Ha akarja. 

– Taxi! Az előzetesen fogva tartottak börtönéhez… 



 

 

A sötét rakpart. Vörös lámpa, amely a börtön bejáratát 

jelzi. 

– Jó éjt, öreg! Viszlát holnap! Tiszteletem, főtörzs! 

Gondoskodna erről a férfiról? 

És az őr, aki a motozáshoz bevezeti az öreget egy kis 

irodába, nem is sejti, hogy az új rab az imént még Maigret 

felügyelővel vacsorázott egy Clichy sugárúti sörözőben. 

Csak két ablak világít az Orfévres rakparti épületen. 

Maigret elképzeli az ülve várakozó anyát és a lányát, az 

ásító Lucas-t, 

Janvier-t, aki biztosan rendelt sört és szendvicseket. 

Felmenjen hozzájuk? Érdemes? 

Maigret a rakparton sétálgat, egy kicsit nekidől a 

korlátnak, az enyhén szitáló eső felfrissíti az arcát. 

Gondolatszilánkok… A mindenit… a jósnő, aki várja a 

végzetét, mindenesetre kellemetlenségek érik… Egy férfit 

emleget, aki minden héten „felbukkan Párizsban”, már ez 

a kifejezés is mond valamit az illetőről. 

Pénteken megállt a ház előtt egy autó. A zöld kabrió, 

semmi kétség. 

Maigret elér a Pont Neuf magasságába. Egy üres taxi 

hajt el mellette. 

– Caulaincourt utca… 

– Hányas házszám? 

– Majd szólok. 

Várhatna másnap reggelig. Az törvényesebb volna. 

Amire készült, igazából szabálytalan volt, de első 

alkalommal tesz-e ilyesmit? A bűnözők talán törődnek a 

szabályokkal? 

Nem tudta rávenni magát, hogy lefeküdjön, és a reggelt 

várja. Nem volt semmi más dolga, és hajtotta a tettvágy. 

– Várjon… kicsit feljebb, balra. Egy fehér bolt… 



 

 

Megkéri a taxist, hogy várjon rá, becsönget egy ajtón. 

Háromszor is meg kell nyomnia a csengőt, bár úgy tűnik, 

hogy az egész házat felveri vele. Végül kattanás hallatszik. 

Megkeresi a villanykapcsolót, és bekopog a portáslak 

ablakán. 

– A tejboltosékat keresem! 

– Kiket? Kicsoda maga? 

A portásnő végül is felkel, és kijön, hajcsavarókkal 

borított fejjel. 

– A tejboltosokat keresem. Hogy mondja? A bolt mögött 

alszanak? Nincs csengőjük? És a segédjük, Emma? 

A hetediken lakik, ahol a kereskedőktől egy kis 

cselédlakot bérel. 

– Köszönöm, asszonyom. Ne féljen, nem csapok zajt! 

A harmadik emelettől nem talál kapcsolót, és kénytelen 

gyufákkal világítani. Megkeresi a hetediken a harmadik 

ajtót, ahogy mondták. Halkan bekopog. Az ajtóra tapasztja 

a fülét. Sóhajt hall, majd egy test nehézkes mocorgását az 

ágyban. A lánynak bizonyára melege van. 

Megint bekopog. Álmos hang érkezik a szobából: 

– Ki az? 

Suttogva beszél, nehogy a szomszédok felébredjenek. 

– Nyissa ki, én vagyok, a felügyelő! 

Meztelen talpak dobogása a padlón. Felgyullad a fény, 

léptek, járkálás. Végül a félig nyitott ajtóban megjelenik 

egy ingbe öltözött, kövér lány, riadt tekintettel, álmoskás 

arccal. 

– Mit akar? 

A szobát éjszakai, női illat tölti be, a nedves ágyé, 

rizspor és szappanos víz illata. 

– Mit akar? 



 

 

Maigret becsukja maga mögött az ajtót. Emma egy régi 

köntöst ölt az ingre, amelyen keresztül látni még fejletlen 

formáit, mint egy rongybabán. 

– Letartóztatták. 

– Kicsodát? 

– A gyilkost, a zöld kabriós férfit… 

– Mit beszél? 

A lánynak kell egy kis idő, hogy felébredjen. A szeme 

lassan szokik hozzá a világossághoz. 

– Mondom, letartóztatták azt a férfit. Be kell jönnie 

velem az Orfévres rakpartra, hogy azonosítsa. 

– Istenem, istenem! 

– Öltözzön fel! Ne féljen, a fal felé fordulok. 

Maigret hallja, ahogy a lány jön-megy mögötte, egy 

széken kupacban álló alsóneműjében matat, harisnyáját 

keresi az ágy alatt. 

– Istenem, istenem… – ismételgeti. 

Halkan sírni kezd. Vagy ötvenszer elmondja: „Istenem.” 

Majd: 

– Hogyan lehetséges ez? 

Mikor Maigret megfordul, még mindig rózsaszín 

fehérneműben van, és a harisnyáját veszi fel. Hányszor 

látott már ilyet Maigret! Maga a lány se törődik vele, hogy 

épp egy férfi tekintete előtt öltözködik. 

– Felismerné, ha látja, nem? 

– A szemébe kell néznem? Beszélnem is kell hozzá? 

Ekkor sírva az ágyra veti magát, a fejét rázza, és azt 

ismételgeti: 

– Nem akarom! Nem akarom! Miattam tartóztatták le! 

Bárcsak egy fotós meg tudta volna örökíteni Maigret 

hatalmas alakját, ahogy a szűk szobában áll, és a 

kombinés, kövér lány fölé hajol, hogy vállon veregesse! 



 

 

– Nyugodjon meg, kedves… menjünk, nincs sok időnk. 

A lány a lepedőbe harap. Még mindig rázza a fejét, 

mintha eldöntötte volna, hogy mindenképp az ágyhoz köti 

magát. 

– Már így is elég butaságot csinált! Ha nem avatkozom 

közbe, maga is börtönben ülne. 

A varázsszó hirtelen megnyugtatja a lányt, és felemeli a 

fejét. 

– Börtönben? 

– Bizony, jó sokáig. Mivel a tette bünrészességnek is 

számíthat. Mikor megmutattam önnek a fényképeket, 

miért nem volt hajlandó felismerni? 

A lány az alsó ajkába harap, amely vérvörössé válik, és 

az arcán még makacsabb kifejezés jelenik meg. 

– Feleljen, miért? 

– Mert szeretem! 

– Mi pedig végig az időnket vesztegettük. Már rég 

elfoghattuk volna. Talán egy ártatlant tartóztattunk le… 

Öltözzön fel. Ne kényszerítsen, hogy rendőri segítséget 

hívjak. 

A furcsa páros lábujjhegyen megy le a lépcsőn. A taxi 

még mindig várakozik. 

– Szálljon be! 

Az autóban Emma révedező hangja: 

– Miért ölte meg? A szeretője volt, ugye? A nőhöz más 

férfiak is jártak, a férfi féltékeny lett… 

– Talán… 

– Biztos vagyok benne, hogy így volt. Szerette azt a nőt. 

Maigret követi a lányt a rendőrség lépcsőjén, aztán a 

széles folyosón, ahol egyetlen lámpa ég. Janvier meghallja 

a zajt, kilép az irodából, és csodálkozva látja főnökét 

ilyenkor érkezni, a tejbolti lányt kíséretében. 



 

 

– Mit csinálnak a hölgyek? – kérdi a felügyelő. 

– A fiatal lány elaludt. A másik várakozik… 

Maigret belép az irodájába, behívja Emmát, és 

becsukja az ajtót. 

– Hol van? 

– Egy pillanat, hamarosan viszontláthatja. Üljön le, 

kérem! 

Szegény ártatlan, kövér lány, aki máskor olyan 

pirospozsgás, most halvány, szinte holtsápadt! 

– Lássuk, mikor első alkalommal jött, a főnökei 

kérésére, ezeket a képeket mutattam magának, ugye? 

Nem nyújtja át a lánynak az egész köteget, egyenként 

mutatja őket. Neveket is mond hozzájuk, találomra: 

– Justin, a tetovált… Bébert Montpellier-ből, a Veréb… 

Maigret az izgatottabb kettejük közül, mert minden 

ettől a perctől függ. Nem mer a lány szemébe nézni. Nem 

akarja elijeszteni: a tanú kezét nézi, a törött körmü, kövér 

ujjakat. Az egyik kéz az asztalon nyugszik, a másik mintha 

kész lenne megragadni a megoldást jelentő képet. 

– Kicsi Louis Belleville-ből… Justin… 

Maigret visszatartja a lélegzetét, majd hirtelen megtelik 

a tüdeje. Végre fellélegezhet, lazíthat terhes 

mozdulatlanságán, mert a lány két keze egyszerre 

merevedik meg. 

– Ő az, ugye? Justin… a touloni Justin… 

A lány remeg, mintha fázna. A felügyelőre néz. 

Megváltozik az arckifejezése, és szinte naivan megkérdi: 

– Hát mégsem tudták? Hol van? 

A lány végre felfogja, mit történt, elönti a düh, és 

megmoccan, mintha neki akarna esni a felügyelőnek. 

– Nem mondott igazat! Nem is tartóztatták le! Maga 

becsapott engem, és én… miattam kapják el… Miattam! 



 

 

– Nyugodjon meg, kedvesem, nyugodjon meg! 

Biztosíthatom, hogy Justin egy címeres gazember… 

– Énmiattam! 

– Jól van… maga fáradt, korán kell kelnie. Haza fogjuk 

kísérni. 

Csenget Janvier-nek. 

– Vidd haza a hölgyet, öregem! Ne ingereld fel… Ha 

akad még valami itóka a szekrényedben, kínáld meg, hogy 

jobban legyen… 

A kislánynak igazán nagy szerencséje volt, hogy nem 

keltette fel Justin érdeklődését! 
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A lelkiismeretes csaló 

– Halló, rendőrség? Itt Maigret asszony! A férjem nincs ott? 

– Dehogynem, kedvesem. 

– Nem jössz haza? 

– Talán holnap. Talán… 

Szegény Maigret asszony hajnali négykor arra riadt fel, 

hogy üres az ágy mellette. 

– Nem, nem utazom el… illetve csak egy kis 

kiruccanásra. Aludj jól! 

Maigret egyedül ül az irodájában, és sorra bonyolítja a 

telefonhívásokat. Kicsit úgy érzi magát, mint egy 

karmester. 

– Nem, felügyelő úr, Mascouvint még nem lehet 

kihallgatni, talán három vagy négy nap múlva 

érdeklődjön… 

Telefon a touloni, majd a nizzai rendőrségre. 

– Justint, igen… mindenképpen? Értettem! A Notre-

Dame-de-Lorette utcához legközelebbi rendőrőrsön át 

értesítést küldött Torrence-nek, aki Blaise úr háza előtt 

őrködött. 

Aztán indulás! De nem rögtön… Előbb még élvezettel 

meglesi a kulcslyukon át Le Cloaguen asszonyt, aki 

mereven ül a fotelben, míg a modortalan Lucas horkolva 

feküdt a sajátján. 



 

 

Felkel a nap. A levegőben még ott a nedvesség illata, de 

már elállt az eső, a földön levelek és szemét hever 

szanaszét. 

– Hé, taxi…! Van elég benzinje egy hosszabb úthoz? 

Nyolc óra. Antoinette Le Cloaguen törődött arccal, de 

méltóságát megőrizve Lucas-hoz fordul, aki a csapnál 

mossa az arcát. 

– Sokáig akar még a felügyelője itt tartani minket? 

– Miért, most rögtön börtönbe szeretne menni? 

– Ennél a várakozásnál még az is jobb lenne! 

A lánya kócos haja félig eltakarja az arcát. Janvier két 

órát aludt a váróterem egyik kanapéján. A bűnügyi 

rendőrség kezd megtelni élettel. 

Kilenc órakor a felügyelők napi jelentést tesznek a 

nagyfőnöknél. Csak Maigret nincs jelen. 

– Tud róla valaki, uraim? 

Felolvas egy sürgönyt a nizzai rendőrségtől, hogy 

letartóztatták a nevezett Justint a Casino de la Jetée-ben, 

pontosabban, amikor kilépett onnét reggel hétkor. A férfi 

hevesen tiltakozott. 

– Ezt biztosan Maigret rendelte el. 

– Nincs az irodájában? 

Az igazgató benyit, és csodálkozva néz a két nőre, akik 

úgy néznek ki, mintha az egész éjszakát itt töltötték volna, 

egy morcos Lucas felügyelete alatt. 

Az igazgató automatikusan köszön. 

– Hölgyeim… 

De visszavonulót fúj, ahogy látja, hogy az idősebb 

felpattan és felé siet. 

– Ki volt ez? – kérdi Le Cloaguen asszony. 

– A főigazgató – feleli Lucas. 



 

 

– Mondja meg neki, hogy követelem… Azt kívánom, 

hogy… 

– Most nem lehet! Ilyenkor megbeszélésen van. 

Egy párizsi taxi hajt egy sáros, rossz úton Morsang és 

Fontaine-Bleu között, pontosabban a morsangi és a 

citanguette-i zsilipek között. Már két kis söröző előtt is 

megállt. 

– Mondja, főúr, nem ismeri véletlenül ezt az… 

Maigret fényképeket mutat, egyet különösen 

nyomatékosan… A fogadós a fejét rázza… Maigret lehajt 

egy pohárkával. 

Már csak ez hiányzott, egy fát kidöntött a vihar, 

keresztben fekszik az úton. A közútkezelők már kint 

vannak, és fejszéikkel hamarosan eltakarítják. 

– Mondják, barátaim… 

Csodálkozva nézik a sáros ruhájú, hatalmas férfit, aki 

pipáról pipára gyújt, hogy ne érezze a fáradtságot. 

Végül az egyik férfi megszólal: 

– Ismerem, hogyne… Szinte minden vasárnap erre jött, 

a homokbánya mellett szokott parkolni az autójával… 

A vizsgálóbíró már harmadjára telefonál Maigret irodájába. 

– Nem, bíró úr, még nem jött meg. De felhívott, hogy 

negyedóra múlva érkezik… Igen. Blaise úr? Egy másik 

irodában van, Torrence felügyelővel… a miniszternél akar 

panaszt tenni… igen… nem, nem tudom… Le Cloaguen 

asszony még itt van, igen, semmi változás… Hogyne, 

hozattam nekik kávét és croissant-t. Az anya megitta a 

kávét, de nem kért enni. 

Mindenki Maigret-t várja. Az igazgató is tűkön ül, mivel 

mindenfelől tiltakozó telefonhívásokat kap. Berthe 



 

 

kisasszony, akit a felügyelő sürgönnyel idézett be, kis 

vörös sapkájában türelmesen ül az előszobában. 

Mindannyian elcsodálkoznának, az öreg Picard-t is 

beleértve, aki az előzetesek börtönének egy padján 

ücsörög, ha látnák a felügyelőt ebben a pillanatban. 

Szó szerint elterülve fekszik egy taxi hátsó ülésén. A 

szeme behunyva. Nem, mégsem egészen. Csak annyira, 

hogy a tájból egy zöld csíkot lásson, az esőtől csöpögő 

levelekkel. 

Pipázik… álmodozik… különös játékot játszik, 

amelyben az emberek egy játék bábui, és mindegyiket a 

helyére kell raknia. Olyan egyszerű! És az összeset 

egyszerre nézve, olyan bonyolult! Ha nem lett volna az a 

félkegyelmű az elején, aki mindent összezavart… 

Mert haragudott Mascouvinra, aki most kötések között 

feküdt az Hôtel-Dieu-ben. Nélküle… 

De a felügyelő aztán mégis megbocsát neki. Talán 

Berthe kisasszony miatt, akinek olyan bájos gödröcskék 

voltak az arcán? 

Milyen egyszerű! 

Az ügy megoldásához elég volt megértenie Mascouvint, 

a lelkiismeretes csalót, a becsületes embert, aki 

megbotlott, és üldözi a lelkiismeret. 

Elég összeadni, akár egy könyvelő, a bevételeket és a 

kiadásokat: amennyit a Proud és Drouin cég egy 

alkalmazottja keresett egyrészt, másrészt, amit Berthe 

kisasszony oktatására és lakhatására elköltött a 

féltestvére. 

Ekkor kiderül, hogy Mascouvin fizetése nem volt 

elegendő- 

Viszont Drouin úr határozottan kijelentette, hogy 

alkalmazottja nem fér hozzá a kasszához. 



 

 

Maigret minden bukkanónál megrezzen, pipája remeg a 

foga között, de nem veszíti el a beszéd fonalát, amelyet az 

Orfevres rakparti irodájában fog tartani, amikor mindenki, 

az összes szereplő egybegyűlik… 

– Igen, bíró úr, ez a kiindulópont. Mascouvin 

megkísértése. Kicsoda kísértette meg? A cég egyik ügyfele, 

aki csak apró üzleteket bonyolított velük, viszont akit 

mindenki más üzletei érdekeltek… Mert tudniuk kell, hogy 

ez a férfi, Blaise úr, a legördögibb és legagyafúrtabb 

zsarolók egyike. 

– Micsoda hatékony szervezetet hozott létre! Vannak 

bűntársai, de sosem mutatkozik velük együtt! Senkit se 

fogadott a Notre- Dame-de-Lorette utcai lakásában, ahol a 

tipikus gazdag nyugdíjasok életét élte. 

– Morsangban, a Beau Pigeonban pedig lelkes 

halásznak ismerik, aki nem törődik a többi vendéggel. 

Csukára horgászik, a túlparti nádasban, ahol eltűnik a 

kíváncsi tekintetek elől. Isidore aznap reggel volt kénytelen 

bevallani Maigret-nek: 

– Mit akar tudni? Valahol egy férjes asszonnyal 

találkozgatott. Nem tudom, kivel, sose láttam. Nem akart 

gyanút kelteni, ezért kért meg néha, hogy vigyek neki pár 

halat, hogy… 

Ki járt vajon ezekre a randevúkra a morsangi és a 

citanguette-i zsilip között? 

Lássuk! Kire lehetett szüksége az elővigyázatos Blaise 

úrnak, aki egyetlen ügyében sem járt el személyesen? Egy 

segédre! 

Ez a segéd pedig nem más, mint Justin. Ő ingázik az 

Aranypart és Párizs között. Ő érteti meg az „ügyfelekkel”, 

hogy jobban teszik, ha fizetnek. 

Justin és a zöld kabrió… 



 

 

Kire volt még szüksége Blaise úrnak? Olyanokra, akik 

értesítik őt az általuk kezelt többé-kevésbé gyanús 

ügyletekről. 

Így esett kísértésbe a lelkiismeretes Mascouvin. Egy 

kereskedőnél dolgozik. Többek közt földfelvásárlásokkal, 

kilakoltatásokkal foglalkoznak, amelyek tanácsi 

tisztviselőket és hasonló hivatalos személyeket érintenek… 

Érti, Drouin úr? Jól mondja, hogy egyik alkalmazottja 

sem lophat el öntől ezer frankot. De bizonyos 

kompromittáló levelek másolatait…? 

Ilyeneket szállított Mascouvin, a húga és a saját 

megélhetésének fejében. 

Ettől fogva már ő is az ördögi gépezet része. A 

kezükben tartják. A becsületes ember, aki csak egyszer 

botlott meg, és utána örök életében becstelenségre van 

kárhoztatva… 

Szenved… Annál inkább, mert a hercegnő, akit szeret, 

közömbös iránta. 

Nyugtalan, különc… Drouin úr maga jellemezte így. 

Mindig attól fél, hogy gyanút fognak, és végül végleg rossz 

útra tévedt… 

– Hogyan? Elmondaná, vizsgálóbíró úr? 

Maigret kopog a taxisofőrnek az üvegen át. Párizs 

kapui elé érkeztek. Az Orfévres rakparton mindenki őt 

várja. 

– Egy pillanat, sofőr! Megszomjaztam. 

Az igazság az, hogy még szüksége van egy kis időre, 

hogy előkészítse a beszámolóját. 

– Mademoiselle Jeanne, a jósnő? – kérdezi majd a bíró. 

– Egy üzletfél – feleli Maigret. 

– Kinek az üzletfele? 



 

 

– Egy statiszta, ha úgy tetszik, Blaise úr statisztája. Ki 

lehetne jobb informátor egy zsaroló számára, mint egy 

jósnő? Aki az emberekből kiszedi minden titkukat, azzal az 

ürüggyel, hogy jobban lássa a jövőt. A nem mindig 

patyolattiszta titkokat, amelyeket az üveggömbtől 

megbabonázva bíznak rá a vendégei, minden héten 

elárulja Justinnak, a zöld kabriós férfinak, aki 

Morsangban továbbadja őket Blaise úrnak, a 

nagyfőnöknek. Most már érti, bíró úr? Tessék? Azt kérdi, 

hogy volt képes Mademoiselle Jeanne…? Nem tudom. Ne 

feledje, hogy az anyja elhagyta őket, az apja csavargó lett, 

hogy hiába próbált kitörni sanyarú helyzetéből, rossz 

üzleteket csinált… Talán beleszeretett a jóképű Justinbe? 

Talán csak a pluszbevétel érdekelte? 

– Fogunk találni még másokat is, majd meglátják, akik 

némi pénzért cserébe olyan titkokat árultak el Blaise 

úrnak, amikből nagy összegeket szakíthat… 

– Amikor Justin felfedezi az ál Le Cloaguen 

személyazonosságát, és elmondja a főnökének, Blaise 

rájön a Batignolles sugárúti ház rejtélyére… 

– Valóságos aranybánya! Le Cloaguen asszony fizetni 

fog, mint a katonatiszt! Az ideális áldozat. Drágán meg fog 

fizetni a kétszázezer frankos járadékért… 

Maigret leül a kis csapszék pultjához, és a sofőr 

tanakodik, hogy vajon nem aludt-e el odabent. 

– Biztosíthatom, vizsgálóbíró úr, hogy így történt 

minden. Mikor Mademoiselle Jeanne megtudta, hogy 

zsarolni akarják Le Cloaguen asszonyt, aki bizonyára 

bosszút fog állni az apján, előbb csak kérlelte a bandát, 

majd később meg is fenyegette őket, hogy mindent kitálal 

róluk. 

– Ekkor határozták el, hogy megölik a jósnőt! 



 

 

– Most már értik? Mademoiselle Jeanne akaratán kívül 

egy csodás üzlettel ajándékozta meg őket. Neki 

köszönhetik az aranytojást tojó tyúkot… Mennyit 

követeljenek Le Cloaguen asszonytól? Kezdetnek 

kétszázezer frankot, az álhajóorvos egyévi járadékát? 

– Ha Mademoiselle Jeanne nem működik együtt, akkor 

elteszik láb alól… 

– Nagyon nehéz őszintén becstelen embereket találni, 

ha használhatom ezt a kifejezést, vizsgálóbíró úr! 

Akárcsak Mascouvin, Mademoiselle Jeanne sem volt 

egészen az… 

– Blaise úr specialitása, hogy olyanokat használjon fel 

az üzleteihez, akiket az Orfévres rakparton csak 

langyosaknak nevezünk... 

– Eldől, hogy pénteken ötkor megölik a jósnőt. 

Az Orfévres rakparton nyugtalankodnak, a vizsgálóbíró 

otthagyta az irodáját, és Maigret irodájában várakozik. A 

taxisofőr is türelmetlen, mert egész éjszaka fent volt, és 

aludni szeretne. 

– Még egy calvadost, főúr! 

Eldöntötték: gyilkolnak! A banda gyilkolni fog. 

Szerencsétlen Mascouvin is tudott róla. Talán azért 

mondták el neki, hogy megfélemlítsék. Ő pedig próbálja 

valahogy megakadályozni a drámát, kerül, amibe kerül. 

Ott ül szokásos helyén, a République tér kávézójában. 

Maigret haragra gerjed! Ökölbe szorítja a kezét 

dühében! Mert ha ez a bolond nem lett volna ilyen 

tépelődő lélek… Bár azt nyilván nem lehetett volna elvárni, 

hogy egyszerűen bevallja a rendőrségnek: egy 

gonosztevőkből álló banda tagja vagyok… holnap ötkor a 

bandánk meg fog ölni egy jósnőt, akinek sajnos nem 

tudom a nevét és a pontos címét. 



 

 

Mascouvin keresi a megoldást, forognak a kerekek az 

agyában, kombinál, kitalálja a dolgot az itatóspapírral, 

hogy ne őt vegyék elő. Ezenfelül, hogy megmeneküljön a 

bűntársai bosszújától, kitalálja az ezerfrankos lopást, hogy 

egy ideig letartóztassák. 

– Ez történt, vizsgálóbíró úr! 

Picpus! Haha… Ahogy az aláíráshoz ér, Mascouvin 

maga elé bámul, észreveszi a rikító plakátot, a vásári 

mutatványost, aki a bútorral zsonglőrködik… 

Picpus. 

Amilyen félkegyelmű, mikor megtudja, hogy mégis 

megtörtént a gyilkosság, kétségbeesik, és csak az 

öngyilkosságra tud gondolni. 

– Hé, főnök… 

A sofőr megrázza ügyfele vállát, aki elaludt az 

asztalnál. Maigret kinyitja a szemét. 

– Hová vigyem? 

– Az Orfévres rakpartra… 

– Hová? 

– Bűnügyi rendőrség… 

Valóban elaludt, és a rövid hátralévő úton nincs is elég 

ideje felébredni. Számára a Picpus-ügy befejeződött, és 

kezdődik a rutinmunka: megmagyarázni a dolgot a 

bírónak, aztán… 

Hirtelen felriad. Le Cloaguen asszony képe merül fel 

benne, akire, őszintén szólva, neheztelt. Blaise úr nélkül, a 

Caulaincourt utcai bűntény nélkül folytatta volna tovább a 

kisded játszmáját, bezsebelte volna a kétszázezer frankos 

járadékot, egészen az öreg csavargó haláláig, akinek 

megtiltotta a dohányzást, és akit bezárt a szobájába! 

– Aljas némber! 



 

 

Bűnügyi rendőrség… Maigret szomorúan lépked fel a 

lépcsőn. 

– Mindenki magára vár, felügyelő úr! 

– Tudom, tudom… 

Dél van. Mindenki őt várja, mindenki vele akar 

beszélni, főleg a vizsgálóbíró, aki úgy érzi, hogy a 

méltóságában… 

A beszámoló délután háromig tart. 

– Ezt be is kellene bizonyítani – jegyzi meg a végén 

gúnyosan Blaise úr. 

– Már be is van bizonyítva. Justint kihallgatta a nizzai 

rendőrség… 

Ez így igaz. Odalent kifaggatták Justint, és ahogy 

gyakran történik, bemártotta főnökét, remélve, hogy ezt 

enyhítő körülményként számolják el neki. 

– Még mindig nem jössz haza? – kérdi a telefonon 

Maigret asszony. 

– Mondjuk… egy óra múlva. Mi az ebéd? 

Még egy rövid út hátravan. A bíró megjegyzi, hogy csak 

akkor lehet Le Cloaguen asszonyt elítélni csalásért, ha az 

áldozat panaszt tesz ellene. 

Az áldozat az argentin milliomos, aki egykor 

kétszázezer frank járadékot biztosított a lánya 

megmentőjének. 

Ő már halott. 

A lánya, mint sok dél-amerikai örökösnő, egy külföldi 

herceghez ment hozzá, és Párizsban él. 

Maigret-t egy térdnadrágos cseléd vezeti be egy palota 

fényűző szalonjába az Étoile hotel közelében. Egy óra 

hosszat vár. Szegény Maigret asszony! A férje még egy órát 

vár hiába, aztán megint elalszik. 



 

 

– Elnézést, felügyelő úr, elfelejtettek szólni, hogy itt 

van. Mellesleg nem értem… 

A fiatal lány, akit egykor az igazi Le Cloaguen mentett 

meg, már ötvenéves dáma, de úgy öltözik, mint egy fiatal 

díva, és bizonyára a szépségszalonok egyik legjobb ügyfele. 

Egy fiatal férfi kíséri, akár egy udvaronc. 

– Azt szeretném megtudni… Bizonyára emlékszik rá, 

hogy az apja kétszázezer frank életjáradékot biztosított egy 

orvosnak, aki… 

– Á, igen! Mikor elkaptam a sárgalázat… Képzelje, José, 

egyszer elkaptam a sárgalázat, és… 

– Nos, ez az orvos meghalt… 

– Szegény! Még biztosan fiatal lehetett… 

– Egész pontosan… 

Eh, ebben a házban nem illik emlegetni senki 

életkorát! 

– A felesége, hogy ne veszítse el a járadékot, a cannes-i 

kikötőben összeszedett egy csavargót, aki hasonlít a 

férjére… 

– Milyen mulatságos! Hallja, José, hát nem 

mulatságos? Mondja, felügyelő, együtt is él azzal a… 

csavargóval? Vagyis tényleg úgy élnek, mintha a férje 

volna, és gyerekeik is születtek? 

– Mivel csalásról van szó, amelynek ön az áldozata, 

azért jöttem, hogy megkérdezzem, kíván-e panaszt tenni… 

– Panaszt? Miért? 

– Mert minden évben megkárosították, tíz éve, 

kétszázezer… 

– Szegény asszony… ha legalább írt volna egy levelet… 

már nem is emlékeztem erre a járadékra. Ezeket az 

ügyeket a titkárom intézi. Ugyan, felügyelő úr. Mondja 

csak… Szórakoztató volna megismerni ezt az asszonyt, 



 

 

aki… őrület! Egy másik férj, aki ugyanaz! Nem gondolja, 

José, hogy ez izgalmas lehet? Felügyelő, kérem, mondja 

meg ennek az asszonynak, hogy hívjon fel, megiszunk egy 

csésze teát, és… 

– Végre, itt vagy! Már nem tudtam elképzelni… Kész a sült 

hús, ahogy a telefonban kérted… 

De a felügyelő már az előszobában leveszi a zakóját, a 

nyakkendőjét, és azt mormolja: 

– Lefekszem… 

– Hogyhogy? Nem is eszel? 

Maigret nem figyel oda. A hálószobába megy, 

levetkőzik, nagyot sóhajtva: 

– Olyan buták! Hallod? Az emberek olyan buták… 

Az ágy rugói megcsikordulnak a súlya alatt, belefúrja a 

fejét a párnába, és félálomban még azt mormolja: 

– Viszont ha nem volnának buták, nem volna szükség 

rendőrségre… 
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