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1.

A ház, ahol mozognak a tárgyak



Fél nyolc volt. Maigret a főnök szobájában gépiesen elővette zsebéből az óráját, fáradt és megkönnyebbült sóhajjal, amilyet csak egy kövér ember sóhajthat egy forró júliusi nap alkonyán. Azután kinyújtotta kezét, összeszedte dossziéit a mahagóni íróasztalról. A párnázott ajtó bezárult mögötte, és a főfelügyelő végigment az előszobán. A vörös karosszékekben nem ült senki. Az öreg altiszt bent álldogált az üvegkalitkában. A bűnügyi rendőrség napsütötte és mégis szürke folyosója üres volt, Maigret végiglátott rajta.
Mindennapi mozdulatok. Visszatért a szobájába. Dohányszag, ami csak nem oszlott el, pedig az ablakot szélesre tárták az Orfévres rakpart felé. Letette a dossziéit az íróasztal sarkára, még meleg pipájának fejét odakocogtatta az ablakpárkányhoz, visszament, leült, és gépiesen egy másik pipa után nyúlt, arra, ahol lennie kellett volna, jobbra.
Nem találta. Három pipája is volt, az egyik közülük tajtékból, a hamutartó mellett, de a jó pipája, az, amelyet keresett, az, amelyet a legszívesebben használt, amelyet mindig magával hordott, egy kissé meghajlított nagy gyökérpipa, amelyet tíz évvel ezelőtt kapott a feleségétől születésnapjára, az, amelyet az ő jó öreg pipájának nevezett – nem volt ott.
Meglepődve tapogatta a zsebeit, beléjük nyúlt. Ránézett a fekete márvány kandallóra. De igazából nem figyelt oda. Nincs abban semmi különös, hogy az ember nem találja meg azonnal az egyik pipáját. Kétszer-háromszor körüljárta az íróasztalt, kinyitotta a faliszekrényt, amelyben a kézmosásra szolgáló zománcos mosdó volt.
Úgy keresett, mint a férfiak általában, elég ostobán, hiszen egész délután nem nyitotta ki ezt a szekrényt, és néhány perccel hat után, amikor Cornéliau bíró telefonált neki, éppen ez a pipa volt a szájában.
Aztán becsöngette az altisztet.
– Mondja csak, Émile, nem járt itt senki, mialatt a főnöknél voltam?
– Senki, főfelügyelő úr.
Megint végigkutatta zsebeit, a kabátján is, a nadrágján is. A nagydarab bosszús ember egészen felhevült a meddő keresésben.
Belépett a nyomozók szobájába, de nem volt ott senki. Előfordult már, hogy otthagyta a pipáját. A bűnügyi rendőrség üres helyiségei különös, derűs vakációhangulatot keltettek benne. Pipa nincs. Bekopogott a főnökhöz, az azonban már eltávozott. Maigret mégis bement a szobájába, de tudta előre, hogy nincs ott a pipája, hogy egy másik volt a szájában, amikor fél hétkor átjött megbeszélni a folyó ügyeket, és bejelenteni, hogy rövidesen vidékre utazik.
Öt perc múlva háromnegyed nyolc. Megígérte, hogy nyolcra otthon lesz a Richard-Lenoir körúton – a sógornőjét és a sógorát várták vacsorára. Mit is kell vásárolnia? Gyümölcsöt. Igen. A felesége megkérte, hogy vegyen őszibarackot.
De útközben, a tikkasztó estében továbbra is a pipájára gondolt. Idegesítette, bár félig öntudatlanul, ahogy azok az apró események idegesítenek bennünket, amelyeknek nincs magyarázatuk.
Megvette az őszibarackot, hazament, megcsókolta a sógornőjét, aki megint hízott egy kicsit Kitöltötte az aperitifet. Csak éppen a jó pipa hiányzott a szájából.
– Sok a munka? -Nem. Nyugalom van.
Vannak ilyen időszakok. Két kollégája kivette a szabadságát. A harmadik reggel telefonált, hogy rokonai érkeztek vidékről, és két nap szabadságot kér.
– Gondterheltnek látszol, Maigret – jegyezte meg a felesége vacsora közben.
És ő nem merte bevallani, hogy a pipája miatt bosszankodik. Persze nem dramatizálta a dolgot. De mégsem tudta visszanyerni a jókedvét.
Két órakor. Igen, néhány perccel két óra után leült az íróasztalához. Lucas odament hozzá, hogy valami hitelcsalásról beszéljen vele, és Janvier-ról, arról a nyomozóról, akinek hamarosan megszületik a második gyermeke.
Azután levette a kabátját, egy kissé meglazította a nyakkendőjét, és teljes nyugalomba megírt egy jelentést egy öngyilkosságról, amelyet eleinte bűnténynek véltek. A nagy pipa volt a szájában.
Azután Gégéne. Egy montmartre-i fiú, aki belevágta kését a nőbe, akit futtatott. „Egy kicsit megböktem" -mondta Gégéne. De a strici nem jött közel az íróasztalához. Különben is meg volt bilincselve.
Felszolgálták a likőröket. A két asszony ételreceptekről beszélt. A sógor szórakozottan hallgatta őket, szivarozott, és a nyitott ablakon keresztül behallatszott az utca zaja.
El se hagyta délután a szobáját. Még a Dauphine- sörözőbe se ment le, hogy megigyon egy pohár sört.
Lássuk, az az asszony... Hogy is hívják? Roy vagy Leroy. Nem volt előre megbeszélve. Émile jött jelenteni:
– Egy hölgy a fiával. 
– Milyen ügyben?
– Nem akarja megmondani. Ragaszkodik hozzá, hogy a főnökkel beszéljen.
– Engedje be őket!
Tiszta véletlen, hogy volt egy kis szabad ideje, mert különben nem fogadta volna őket. Annyira nem tulajdonított jelentőséget ennek a látogatásnak, hogy most csak nagy nehezen emlékezett vissza a részletekre.
Sógornője elment a férjével. A felesége, mialatt rendbe rakta a lakást, megjegyezte:
– Nem voltál beszédes ma este. Van valami baj? Dehogyis. Éppen ellenkezőleg, az égvilágon semmi baj. Kivéve a pipát. Leszállt az éj, és Maigret ingujjban kikönyökölt az ablakon, mint az a több ezer ember, aki ugyanabban az időben pipázva vagy cigarettázva levegőzött a párizsi ablakokban.
Az asszony – mégis inkább Leroynénak hívták – pontosan szemben ült a főfelügyelővel. Azoknak az embereknek a kissé merev tartásával, akik elhatározták, hogy méltóságteljesen fognak viselkedni. Negyvenöt év körüli asszony abból a fajtából, aki öregedve egyre szikárabb lesz. Maigret a maga részéről jobban szerette azokat, akiket az évek kigömbölyítenek.
– Azért jöttem önhöz, rendőrfőnök úr.
– A rendőrfőnök nincs benn. Maigret főfelügyelő vagyok.
Nicsak! Ez az apróság most jutott eszébe. Az asszony meg se rezdült. Valószínűleg nem olvas újságot, és bizonyára sohase hallott róla. Inkább bosszúsnak látszott, hogy nem beszélhetett magával a bűnügyi rendőrség vezetőjével, és egy kis mozdulatot tett a kezével, mintha azt mondta volna: „Mindegy! Bele kell nyugodnom." A fiatalember ezzel szemben, akire Maigret eddig ügyet se vetett, mintha meghökkent volna, és a szemét hirtelen mohón a főfelügyelőre szögezte.
– Nem fekszel le, Maigret? – kérdezte a felesége, aki már megágyazott, és vetkőzni kezdett.
– Mindjárt.
Hát valójában mit is mesélt neki ez az asszony? Annyit beszélt! Csapongva, tolakodóan, mint aki rendkívül fontosnak tartja minden szavát, és mindig attól fél, hogy nem veszik komolyan. Asszonyszokás, főképp az ötven felé járó nők közt akad olyan, aki így beszél.
– A fiam és én.
Tulajdonképpen igaza is volt bizonyos mértékben, mert Maigret szórakozottan hallgatta.
Özvegy volt. Igen. Azt mondta, néhány éve özvegy, öt vagy hat éve, Maigret már elfelejtette. Már jó ideje, hiszen panaszkodott, hogy nehezen nevelte föl a fiát.
– Mindent megtettem érte, főfelügyelő úr.
Hogy is figyelhetne olyan mondatokra, amelyeket az összes azonos korú nők elmondanak azonos helyzetekben, egyforma büszkeséggel, és ugyanazzal a fájdalmas arckifejezéssel? Különben, volt valami incidens ezzel az özvegységgel kapcsolatban. Mi is? Ó! igen...
A nő azt mondta:
– A férjem hivatásos tiszt volt. És a fia kijavította:
– Tiszthelyettes, mama. A gazdasági hivatalban, Vincennes-ben.
– Bocsánat... Ha azt mondom, tiszt, tudom, mit beszélek. Ha nem halt volna meg, ha nem dolgozta volna agyon magát azok helyett a felettesei helyett, akik nem értek föl vele, és akik ráhagyták az egész munkát, ma már tiszt volna... Tehát.
Maigret nem feledkezett meg a pipájáról. Ellenkezőleg, közelebb került a megoldáshoz. A Vincennes szó ugyanis kapcsolatban állt a pipával. A szájában tartotta, ebben biztos volt, amikor a fiú a gazdasági hivatalt említette. Később pedig Vincennes nem került többé szóba.
– Pardon. Hol laknak?
Elfelejtette a rakpart nevét, de mindjárt a Bercy rakpart után következett, Charentonban. Emlékezetében fölmerült egy nagyon széles rakpart képe, raktárakkal, ki-berakodó uszályhajókkal.
– Egyemeletes kis épület egy sarki kávézó és egy nagy bérház között.
A fiatalember az asztal sarkán ült, szalmakalappal a térdén, mert szalmakalapja volt.
– A fiam nem akarta, hogy eljöjjek önhöz, rendőrfőnök úr. Bocsánat, főfelügyelő úr. De azt mondtam neki: „Ha az embernek tiszta a lelkiismerete, nincs oka..."
Milyen színű volt a ruhája? Fekete, valami mályvaszínű dísszel. Érett asszonyok hordják ezt a fajta ruhát, akik előkelőnek akarnak látszani. Elég kacifántos kalap, biztosan többször átalakították már. Sötét kesztyű. Gyönyörködött a saját hangjában. így kezdte a mondatait:
– Képzelje csak... Avagy:
– Bárki megmondja magának..;
Maigret a hölgy kedvéért fölvette a zakóját, és most melege volt, félig aludt. Micsoda megpróbáltatás! Sajnálta, hogy nem küldte az asszonyt azonnal a nyomozók szobájába.
– Több alkalommal megtörtént, hogy hazatérve megállapítottam, valaki járt a lakásban a távollétemben
– Bocsánat. Egyedül él a fiával? 
– Igen. Először azt hittem, ő volt ott. De a munkaideje alatt történt.
Maigret ránézett a fiúra, aki bosszúsnak látszott. Ezt a típust is jól ismerte. Körülbelül tizenhét éves. Sovány és magas. Az arca pattanásos, a haja vörösbe játszik, és szeplők vannak az orra körül.
Alattomos? Lehet. Valószínűleg az anyja mondta ezt róla később – vannak emberek, akik szeretnek rosszat beszélni a hozzátartozóikról. Mindenesetre félénk. Zárkózott. A szőnyeget bámulta, vagy valami más tárgyat a szobában, és amikor azt hitte, nem néznek rá, hirtelen éles pillantást vetett Maigret-re.
Nem tetszett neki, hogy eljöttek, ez világos. Nem értett egyet az anyjával, nem tartotta hasznosnak ezt a lépést. Talán szégyenkezett miatta egy kissé, az erőszakossága, a fecsegése miatt.
– Mivel foglalkozik a fia?
– Borbélysegéd.
És a fiú keserűen tette hozzá:
– Az egyik nagybátyámnak fodrászszalonja van Niort-ban, s ezért anyám a fejébe vette...
– Nem szégyen borbélynak lenni. Azt akartam mondani, főfelügyelő úr, hogy a fiam nem hagyhatja el a szalont, amely a République tér mellett van. Egyébként meg is bizonyosodtam róla.
– Bocsánat. Azzal gyanúsította fiát, hogy az ön távollétében hazamegy, és megfigyelte őt?
– Igen, főfelügyelő úr. Senkire se gyanakszom különösebben, de tudom, hogy a férfiak mindenre képesek.
– Vajon miért ment volna haza a fiú az ön tudta nélkül?
– Nem tudom. – És egy kis habozás után: – Talán, hogy nőket vigyen oda. Három hónappal ezelőtt találtam egy levelet a zsebében, egy leánytól. Ha az apja...
– Miért veszi olyan biztosra, hogy jártak a lakásban?
– Először is: az ember ezt rögtön megérzi. Ha csak kinyitom az ajtót, meg tudom mondani...
Nem nagyon tudományos okoskodás, de azért igaz, voltaképpen elég emberi. Maigret-nek is voltak hasonló élményei.
– Azután?
– Azután? Apró részletek. Például a tükrös szekrény ajtaja; sohase zárom be, és most úgy találtam, hogy rá volt fordítva a kulcs.
– A tükrös szekrény értékes tárgyakat tartalmaz?
– A ruháinkat, fehérneműt meg néhány családi emléket, de semmi se tűnt el, ha ez érdekli. A pincében elmozdítottak egy ládát.
– Mi volt benne?
– Üres üvegek
– Egyszóval semmi se tűnt el?
– Azt hiszem, nem.
– Mióta van az az érzése, hogy bejárnak a lakásába?
– Ez nem érzés, hanem bizonyosság. Körülbelül három hónapja.
– Véleménye szerint hányszor fordultak meg önnél? -Talán tízszer. Az első látogatás után sokáig, talán három hétig nem jöttek. Vagy esetleg nem vettem észre. Azután gyors egymásutánban kétszer. Azután megint három hét szünet, lehet, hogy több is. Néhány napja rendszeresen belátogatnak, és tegnapelőtt, amikor az a szörnyű vihar volt, nedves lábnyomokat találtam.
– Nem tudja, hogy férficipő nyomai voltak-e vagy női cipőé?
– Inkább férficipőé, de nem vagyok biztos benne. Sok minden egyebet is mondott. Annyit beszélt, pedig senki se buzdította! Az elmúlt hétfőn például szándékosan elvitte fiát a moziba, mert hétfőn a borbélyok nem dolgoznak. Így a fia felügyelet alatt volt. Az egész délutánt együtt töltötték, együtt mentek haza.
– És mégis jártak a lakásban.
– A fia mégse akarta, hogy a rendőrséghez forduljon?
– Éppen erről van szó, főfelügyelő úr. Ez az, amit nem értek. Ugyanúgy látta a nyomokat, mint én.
– Látta a nyomokat, fiatalember?
A fiú helyesebbnek vélte nem felelni, csökönyös arcot vágott. Vajon azt jelentette ez, hogy az anyja túloz, hogy nem épeszű?
– Tudja-e, asszonyom, hogy a látogató vagy látogatók hogyan hatolnak be a házba?
– Gondolom, az ajtón. Sohase hagyom nyitva az ablakokat. Hogy az udvaron keresztüljussanak be, ahhoz túl magas a fal, és a szomszéd házak udvarain is keresztül kellene menniök.
– Nem látott nyomokat a záron?
– Még egy karcolást sem. Pedig szegény uram nagyítójával is megnéztem.
– És senkinek sincs kulcsa a házhoz?
– Senkinek. Esetleg a leányomnak (a fiatalember megrezdült), de ő Orléans-ban lakik a férjével és a két gyermekével.
– Jó viszonyban, van vele?
– Mindig mondtam neki, hogy nem kellett volna hozzámennie egy semmirekellőhöz. Ettől eltekintve, minthogy nem találkozunk...
– Ön gyakran van távol hazulról? Azt mondta, özvegy. A nyugdíj, amit a hadseregtől kap, bizonyára nem elegendő.
Az asszony méltóságteljesen szerény arcot vágott.
– Most már dolgozom. Kezdetben, akarom mondani, a férjem halála után kosztos albérlőket tartottam, kettőt.
De a férfiak nagyon piszkosak. Ha látta volna, milyen volt a szobájuk!
Maigret-ben akkor nem tudatosodott, hogy odafigyel, de most, visszamenőleg, nemcsak a szavak, de még a hangsúlyok is eszébe jutottak.
– Egy év óta társalkodónő vagyok Lallemant-né mellett. Igazi úrinő. Egy orvos anyja. Egyedül él a charentoni zsilipnél, pont szemben vele, és én minden délután... Inkább barátnők vagyunk, tudja.
Maigret valójában alig figyelt oda. Rögeszmés a nő? Lehet. Nem érdekelte Maigret-t. Az a fajta látogató volt, aki elrabol fél órát az ember idejéből. A főnök belépett a szobába, vagy inkább belökte az ajtót, ahogy szokta. Egy pillantást vetett a látogatókra, ő is úgy vélekedett, pusztán a külsejük alapján, hogy valami érdektelen dologról van szó.
– Be tud jönni egy percre, Maigret?
Kis ideig ott álltak a szomszéd szobában, és egy elfogatási parancsról beszéltek, amely Dijonból érkezett, táviratilag.
– Majd Torrence foglalkozik vele – mondta Maigret.
Nem a jó pipája volt vele, hanem egy másik. Ha végiggondolja a dolgot, a jó pipáját valószínűleg letette az íróasztalra, abban a percben – vagy valamivel előbb -, amikor Cornéliau bíró telefonált neki. De akkor még nem gondolt rá.
Visszament a szobájába, megállt az ablaknál, hátratett kézzel.
– Egyszóval, asszonyom, semmit se loptak el öntől?
– Azt hiszem, nem.
– Tehát nem tesz följelentést lopás miatt.
– Nem tehetem, mivelhogy…
– Egyszerűen az a benyomása, hogy az utóbbi hónapokban, különösen az utóbbi napokban, valaki az ön távollétében bejár a lakásába?
– És egyszer éjszaka is.
– Látott valakit?
– Hallottam.
– Mit hallott?
– Leesett egy csésze a konyhában, és összetört. Azonnal lementem.
– Volt fegyver önnél?
– Nem volt. De én nem félek.
– És nem látott senkit?
– Már nem volt ott senki. Csak a csésze darabjai a földön.
– Nincsen macskája?
– Nincs. Se macskám, se kutyám. Az állatok sok piszkot csinálnak.
– Egy idegen macska nem osonhatott be a lakásba? A fiatalember, úgy látszott, egyre kínosabban érzi magát.
– Visszaélsz Maigret főfelügyelő úr türelmével, mama.
– Röviden, asszonyom, ön nem tudja, ki jár be a lakásba, és sejtelme sincs róla, mit kereshet ott?
– Nem tudom. Mi mindig becsületes emberek voltunk, és...
– Ha tanácsolhatok önnek valamit: cseréltesse ki az ajtózárat. Akkor majd meglátjuk, folytatódnak-e a titokzatos látogatások.
– A rendőrség nem csinál semmit?
Maigret az ajtó felé terelte őket. A főnök rövidesen várni fogja a szobájában.
– Mindenesetre elküldöm önhöz holnap az egyik emberemet. De hacsak nem figyeljük a házat reggeltől estig, és estétől reggelig, nemigen tudom.
– Mikor fog jönni?
– Ön azt mondta, délelőtt otthon van.
– Legfeljebb bevásárolni megyek el.
– Tíz óra megfelel?... Holnap tízkor. Viszontlátásra, asszonyom. Viszontlátásra, fiatalember.
Megnyomta a csengőt. Lucas belépett.
– Holnap tíz órakor elmégy erre a címre. Majd megtudod, miről van szó.
Minden meggyőződés nélkül. A rendőrség és az újságok szerkesztősége vonzza a bolondokat.
Maigret azonban hirtelen fölmordult, ahogy ott állt az ablaknál – már beáramlott rajta az éjszakai hűvösség.
– Büdös kölyök!
Mert kétségkívül ő lopta el a pipáját az íróasztalról.
– Nem fekszel le?
Lefeküdt. Mogorva volt, zsémbes. Az ágya azonnal átmelegedett, megnyirkosodott. Morgolódott még, mielőtt elaludt. És reggel bódultan ébredt, mint az olyan ember, aki kellemetlen benyomások között aludt el. Határozottan úgy érezte – és a felesége is, de az asszony nem mert megszólalni -, hogy bal lábbal kelt föl. Mindennek tetejében vihart ígért az ég, nyomasztó volt a levegő.
Gyalog ment a hivatalába, végig a rakpartokon, és kétszer is előfordult, hogy gépiesen a pipáját kereste a zsebében. Lihegve mászta meg a poros lépcsőt. Émile ezzel fogadta:
– Valaki várja önt, felügyelő úr.
Bepillantott az üvegablakos várószobába, és meglátta Leroynét, aki a legszélén ült az egyik zöld bársonnyal borított széknek, mintegy hogy azonnal fölugorhassék. Észrevette Maigret-t, és valósággal rárohant, görcsös arccal, dühösen, aggódva, a legkülönbözőbb érzések között hányódva. Megragadta a főfelügyelő kabátjának hajtókáját és fölkiáltott:
– Mit mondtam magának? Éjszaka megint nálam voltak. Eltűnt a fiam. Most már hisz nekem? Ó, éreztem, hogy bolondnak néz. Nem vagyok olyan ostoba. És nézzen ide.
Lázasan kotorászott a retiküljében, kihúzott belőle egy kék szegélyű zsebkendőt, és diadalmasan meglobogtatta...
– Ez... Ez, ugye, már bizonyíték? Nekünk nincs kék szegélyű zsebkendőnk. Mégis ott találtam a konyhaasztal lábánál. És ez még semmi.
Maigret komoran végigtekintett a hosszú folyosón, ahol már megkezdődött a reggeli jövés-menés, és az emberek megfordultak utánuk.
– Jöjjön velem, asszonyom – sóhajtotta. Számított valami kellemetlenségre. Kinyitotta a szobája ajtaját, fölakasztotta kalapját a szokott helyre.
– Üljön le! Hallgatom. Azt mondja, hogy a fia?...
– Azt mondom, hogy az éjszaka eltűnt a fiam, és az Isten tudja, mi történt vele.


2.

Joseph papucsa


Nehéz volt megtudni, hogy valójában mit gondol a fiáról. Az előbb, a bűnügyi rendőrségen, abban a könnyzáporban, amely egy nyári vihar hirtelenségével zúdult alá, ezt nyöszörögte:
– Biztosra veszem, hogy megölték. És maga nem tett semmit. Ne higgye, hogy nem tudom, mit gondolt magában! Bolondnak nézett engem. De igen! És most a fiam valószínűleg meghalt. És én egészen egyedül maradok, támasz nélkül.
De most, a taxiban, amely a Bercy rakpart zöld boltíve alatt haladt – olyan volt, mint egy vidéki sétány kisimultak az arcvonásai, a tekintete élesebb lett. Ezt mondta:
– Tudja, főfelügyelő úr, a fiam gyönge ember. Sohase fog tudni ellenállni a nőknek. Mint az apja, aki miatt annyit szenvedtem!
Maigret ott ült mellette, hátul a taxiban. Lucas a sofőr mellett foglalt helyet.
Nicsak! Párizs határán túl, Charenton területén a rakpartot még mindig Bercy rakpartnak hívják. De már nem voltak fák. Gyárkémények a Szajna másik partján; itt pedig raktárak, nyaralók, amelyeket akkoriban építettek, amikor ez a táj még majdnem vidéknek számított, és most bérházak közé szorultak. Az egyik utcasarkon egy rikító vörösre festett vendéglő, sárga betűkkel, néhány vasasztal és két hordóba ültetett, sorvadozó babérfa.
Royné – nem, Leroyné – megmozdult, megkocogtatta az ablakot.
– Itt vagyunk. Kérem, tekintsen el a rendetlenségtől! Nem kell mondanom, ugye, eszembe se jutott, hogy takarítsak.
A kulcsot kereste a táskájában. Sötétbarna ajtó, a külső falak kormosszürkék. Maigret-nek volt ideje megbizonyosodni róla, hogy betörésnek semmi nyoma.
– Tessék bejönni! Gondolom, a szobákat mind meg akarja nézni. Nézze csak! A törött csészedarabok még ott vannak, ahol megtaláltam őket.
Nem hazudott, amikor azt mondta, hogy tiszta és rendes a lakása. Maigret sehol se látott port. De uramisten, milyen szomorú volt ez az otthon! Több, mint szomorú, gyászos! Egy nagyon szűk folyosó, lent barnára, fent sötétsárgára festve. Az ajtók barnák. A tapétát legalább húsz éve ragasztották föl, és annyira elhasználódott, hogy már nem is volt színe.
Az asszony folyton beszélt. Talán akkor is beszélt, amikor magában volt – nem tudta elviselni a csöndet.
– Azon csodálkozom a legjobban, hogy semmit se hallottam. Olyan könnyű az álmom, hogy éjszaka többször is fölébredek. De az elmúlt éjszaka úgy aludtam, mint a bunda. Azon gondolkozom...
Maigret rátekintett.
– Azon gondolkozik, nem adtak-e önnek valami altatót, hogy ne ébredjen föl?
– Lehetetlen. A fiam nem tehetett ilyet. Mi oka lehetett volna rá? Mondja meg, miért tette volna?
Megint kitör rajta az agresszivitás? Hol vádolta a fiát, hol meg áldozatnak tüntette föl, a súlyos és lassú Maigret pedig, ahogy áthaladt a kis házon, még akkor is a mozdulatlanság benyomását keltette. Olyan volt, mint egy szivacs, amely lassan átitatódik a környezettel.
Az asszony a sarkában volt, bizalmatlan pillantásokkal kísérte mozdulatait, megpróbálta kitalálni, mit gondol a főfelügyelő.
Lucas is a főnök viselkedését figyelte – meghökkentette ez a furcsa, kissé komolytalan – hogy azt ne mondjuk, bolondos – nyomozás.
Nagyon meglepődött, talán fölháborodott volna, ha rájön, hogy az, amit Maigret gépiesen keres maga körül, az a pipája. Elindult felfelé a recsegő-ropogó lépcsőn, amely még szűkebb volt, minta folyosó, a karfája törékeny. Az asszony mögötte. Folyton magyarázott – lelki szükséglet volt ez nála.
– A bal oldali szoba volt Joseph szobája... Szent Isten! Azt mondtam, volt, mintha...
– Nem nyúlt hozzá semmihez?
– Semmihez, esküszöm. Mint látja, az ágy rendetlen. De fogadni mernék, nem aludt benne. A fiam sokat mozog alvás közben. Reggel mindig összegyűrve találom a lepedőt, a takaró gyakran lent van a földön. Időnként beszél álmában, néha még kiabál is.
Az ággyal szemben ruhásszekrény – Maigret kinyitotta az ajtaját.
– A ruhái mind itt vannak?
– Szó sincs róla. Ha itt lennének, a kabátját, nadrágját és ingét egy széken találtam volna, mert a fiam nem valami rendes.
Föltételezhető volt, hogy a fiú, zajt hallva éjszaka, lement a konyhába, és ott megtámadta a titokzatos látogató vagy a látogatók.
– Látta őt ágyban tegnap este?
– Mindig átjöttem megcsókolni, amikor már lefeküdt. Tegnap este is, szokás szerint. Le volt vetkőzve. A ruhái a széken. A kulcs...
Eszébe jutott valami. Megmagyarázta:
– Mindig én maradtam lent utolsónak, és kulcsra zártam az ajtót... Ezt a kulcsot a szobámban, a vánkos alatt tartottam, nehogy...
– A férje gyakran aludt házon kívül?
Az asszony méltóságteljesen és fájdalmas hangon válaszolt:
– Egyszer tette meg, háromévi házasság után.
– És ön akkor vette föl azt a szokást, hogy a vánkosa alá csúsztatja a kulcsot?
Az asszony nem felelt, és Maigret meg volt győződve róla, hogy az atya ugyanolyan szoros felügyelet alatt állt, mint a fia.
– Egyszóval, ma reggel a kulcsot a helyén találta.
– Igen, főfelügyelő úr. Nem jutott eszembe azonnal, de most már emlékszem rá. Ez azt jelenti, ugye, hogy nem akart elmenni?
– Pillanat! A fia lefeküdt. Azután fölkelt és felöltözött.
– Nézze csak! A nyakkendője itt van a földön. Nem vette föl a nyakkendőjét.
– És a cipőjét?
Az asszony gyorsan a szoba sarka felé fordult, ahol egy pár kitaposott cipő hevert, egyik fele itt, másik fele ott.
– Azt sem. Papucsban ment el.
Maigret még mindig a pipáját kereste. Egyébként nem tudta, mit is keres valójában. Felületesen megszemlélte a szomorú, komor szobát, amelyben Joseph lakott. Egy öltöny a szekrényben, egy kék öltöny, a fiú „jó ruhája", amit bizonyára csak vasárnap vett föl, és egy pár lakkcipő. Néhány ing, majdnem mind erősen használt, kifoltozva a nyakán és a kézelőknél. Egy csomag cigaretta, fölbontva.
– Igaz is, nem pipázott a fia?
– Az ő korában? Nem engedtem volna meg neki. Két hete egy kis pipával jött haza, valószínűleg az egyik áruházban vette azt a bóvlit. Kitéptem a szájából, és bedobtam a tűzbe. Az apja még negyvenöt éves korában se pipázott.
Maigret fölsóhajtott, és visszament Leroyné szobájába. Az asszony újra kezdte:
– Nincs bevetve az ágyam. Elnézést kérek a rendetlenségért.
Émelyítő volt ez a semmitmondó kicsinyesség.
– Fent vannak azok a tetőszobák, ahol az özvegységem első hónapjaiban aludtunk, amikor albérlőket tartottam. Mondja csak, minthogy sem a cipőjét nem vette föl, sem a nyakkendőjét, azt hiszi, hogy?...
Maigret fáradtan válaszolt:
– Fogalmam sincs róla, asszonyom!
Lucas két óra alatt lelkiismeretesen átkutatta a ház legfélreesőbb zugait is; Leroyné a sarkában volt, és néha megszólalt:
– Látja, egyszer nyitva volt ez a fiók. Egyszer meg is fordították az egymásra rakott fehérneműt, a legfelső polcon.
Kint mézsűrű sugarakkal, erősen sütött a nap, de a házban most is félhomály honolt, örökös szürkeség. Maigret egyre jobban elernyedt, nem volt ereje követni társait a keresésben.
Mielőtt elindult az Orfévres rakpartról, egy nyomozót megbízott, hogy telefonáljon Orléans-ba: bizonyosodjék meg róla, hogy a férjes leány nem jött-e Párizsba az utóbbi időben. Nem tudott meg semmi gyanúsat.
Vajon Joseph kulcsot csináltatott volna magának, anyja tudta nélkül? De ha el akart menni éjszaka, miért nem vett nyakkendőt, és főként, miért nem húzta föl a cipőjét?
Maigret most már tudta, milyen lehet az a bizonyos papucs. Leroyné takarékosságból maga készítette el szövetmaradékokból, és a talpát egy darab nemezből vágta ki.
Minden szegényes volt, és ez a szegénység annál kínosabban, annál fojtóbban hatott, mivel nem akarták beismerni.
A volt albérlők? Leroyné elmondta, amit tudott. Az első, aki arra a hirdetményre jelentkezett, amit az ablakba tett ki, agglegény volt; Soustelle-nél dolgozott, annál a bornagykereskedő cégnél, amelynek házát Maigret látta útközben a Bercy rakparton. 
– Jól nevelt ember, felügyelő úr, tudta, mi illik. Vagyis hát, lehet-e jól nevelt embernek nevezni az olyat, aki szanaszéjjel szórja a pipájából a hamut? Aztán meg az volt a mániája, hogy éjszaka fölkelt, lement a konyhába, és herbateát melegített magának, az orvosságát. Egy éjszaka magam is fölkeltem, s a lépcsőn találkoztam vele; hálóingben és alsónadrágban volt. Pedig iskolázott ember.
A második szobában először egy kőműves lakott, egy művezető, mondta az asszony, de a fia bizonyára kijavította volna ezt a nagyzoló elnevezést. A kőműves udvarolt az asszonynak, és mindenáron el akarta venni.
– Mindig a megtakarított pénzéről beszélt nekem, a házáról, valahol Montlucon közelében. Oda akart vinni engem az esküvő után. De el kell ismernem, hogy nem szólt egy szót, nem tett egy mozdulatot, amit rossz néven vehetnék tőle. Amikor hazajött, azt mondtam neki: „Mosson kezet, Germain úr!" És ő kezet mosott a csapnál. Egy vasárnap fölbetonozta az udvart, és alig akarta elfogadni a cement árát.
Azután a kőműves elment, talán kedvét vesztve, és valami Bleustein úr jött a helyébe.
– Külföldi. Nagyon jól beszélt franciául, éppen csak egy kis akcentussal. Kereskedelmi utazó volt, és csak egyszer-kétszer aludt itt egy héten.
– Az albérlőinek volt kulcsa a lakáshoz?
– Nem, főfelügyelő úr, mert akkor mindig otthon tartózkodtam. Ha el kellett mennem, becsúsztattam a kulcsot egy falhasadékba, az ereszcsatorna mögé, és ők tudták, hol keressék. Aztán egyszer Bleustein úr nem jött többé. Semmit se találtam a szobájában, csak egy törött fésűt, egy régi öngyújtót és egy csomó szakadt fehérneműt.
– Nem jelezte önnek, hogy elköltözik?
– Nem. Pedig voltaképpen az is jól nevelt ember volt. Maigret néhány könyvet látott a varrógépen, az ebédlő egyik sarkában; hanyagul beléjük lapozott. Olcsó regények voltak, főként kalandos történetek. Itt-ott a margón két egymásba fonódott betűt talált – hol ceruzával, hol tintával rajzolták oda őket: J és M. Az M-et majd mindig nagyobbra és díszesebbre formálták, mint a J-t.
– Ismer valakit, Leroyné, akinek a neve M-mel kezdődik? – kiáltott vissza Maigret a lépcsőházból.
– M betűvel?... Nem, nem jut eszembe senki. Várjon... A férjem sógornőjét Marcelle-nek hívták, de meghalt gyermekágyban Issoudunben.
Lucas és Maigret délben hagyták el a házat.
– Iszunk valamit, főnök?
És beültek a kis vörös vendéglőbe a sarkon. Egyformán komorak voltak mind a ketten.
– Micsoda szörnyű hely! – sóhajtotta Lucas. – Igaz is, ezt a cédulát találtam. És mit gondol, hol? A kölyök cigarettái között, a csomagban. Ez aztán rettegett az anyjától! Annyira, hogy a szerelmes leveleit a cigarettacsomagba dugta.
Valóban szerelmes levél volt:


Kedves Josephem!
Fájdalmat okoztál nekem tegnap, amikor azt mondtad, hogy én megvetlek, és sohase lennék hajlandó hozzámenni egy olyan emberhez, mint te. Nagyon jól tudod, hogy nem vagyok ilyen, és hogy éppúgy szeretlek, mint te engem. Bízom benne, hogy egyszer még lesz belőled valaki. De nagyon kérlek, ne várj többé olyan közel az üzlethez. Megláttak téged, és Rose-né, az a hárpia, bár ő szintén randevúzik, máris megjegyzéseket tett. Ezentúl a metró mellett várjál! Holnap ne, mert értem jön anyám, fogorvoshoz megyünk. És főként ne találj ki mindenféle ostobaságot! Csókollak és szeretlek.
Mathilde

– Megvan! – szólt Maigret, és bedugta a papirost a tárcájába.
– Mi van meg?
A J és az M. Az élet! Így kezdődik a szerelem, és egy dohos kis házban végződik, amely tele van lemondással.
– Ha arra gondolok, hogy ez a csirkefogó elcsórta a pipámat!
– Igazán azt hiszi, hogy ellopták?
Világos volt, hogy ő, Lucas nem hiszi. Leroy mama történeteit sem. Elege volt már ebből az ügyből, és nem tudta mire vélni főnöke magatartását, aki isten tudja min rágódik olyan komoly arccal.
– Ha nem csórta volna el a pipámat... – kezdte Maigret.
– Na és? Mit bizonyít ez?
– Nem tudod megértem. Nyugodtabb lennék. Főúr! Mivel tartozom?
Az autóbuszra vártak, egymás mellett állva, és a szinte teljesen kihalt rakpartot nézték, ahol a daruk ebédidő alatt úgy maradtak, karjukkal a levegőben, és az uszályhajók mintha aludtak volna.
Lucas az autóbuszban megkérdezte:
– Nem megy haza?
– Benézek a bűnügyire. – És hirtelen, furcsa kis mosollyal a pipa szára körül, azt mondta: – Szegény ördög!. .. Az alhadnagyra gondolok, aki egyetlenegyszer megcsalta a feleségét, az se biztos, és aztán élete végéig minden éjszaka be volt zárva a saját házába! – Egy percre mélyen elmerült gondolataiba, aztán így folytatta: -Megfigyelted, Lucas, hogy a temetőkben sokkal több özvegy nő sírja van. mint özvegy férfié? „Itt nyugszik ez és ez a férfi, meghalt 1901-ben." Azután alatta sokkal frissebb véséssel: „Itt nyugszik ez és ez a nő, ennek és ennek az özvegye, meghalt 1930-ban." Követte őt, igaz, de huszonkilenc évvel később!
Lucas nem próbálta megérteni, és átszállt egy másik autóbuszra, hogy a feleségével ebédeljen.


Mialatt a nyilvántartó hivatalban végignézték mindazokat a Bleusteineket, akik összeütközésbe kerültek a törvénnyel, Maigret a folyó ügyekkel foglalkozott, Lucas pedig a délután jó részét a République-negyedben töltötte.
A vihar nem tört ki. A meleg egyre nyomasztóbbá vált, az ólomszürke ég lilába játszott, mint valami ronda kelés, Maigret legalább tízszer kinyújtotta a kezét, ösztönösen, az elveszett jó pipa után, és minden alkalommal ezt morogta:
– Büdös kölyök!
Kétszer fölhívta a telefonközpontot:
– Semmi hír Lucas-ról?
Pedig nem is volt olyan bonyolult feladat kikérdezni Joseph Leroy munkatársait a fodrászszalonban; rajtuk keresztül bizonyára eljut ahhoz a Mathilde-hoz, aki szerelmes leveleket írt a fiúnak.
Először is, Joseph ellopta Maigret pipáját.
Azután, ugyanez a Joseph, először éjszaka, bár teljesen felöltözött, papucsban ment el hazulról, ha papucsnak lehet nevezni azt a valamit, amit a lábára húzott.
Maigret hirtelen megszakította egy jegyzőkönyv olvasását, fölhívta a nyilvántartót, és tőle szokatlan türelmetlenséggel kérdezte:
– Mi van azokkal a Bleusteinekkel?
– Ezen dolgozunk, főfelügyelő úr. Egy csomó van belőlük, valódi Bleusteinek és ál-Bleusteinek. Ellenőrizzük a dátumokat, a lakcímeket. Egyelőre egyet se találok, aki bármely időpontban be lett volna jelentve a Bercy rakparton. Mihelyt találok valamit, értesítem.
Végre itt volt Lucas, az izzadó Lucas, akinek, mielőtt följött volna, volt ideje beugrani a Dauphine-sörözőbe egy pohár sörre.
– Megvan, főnök. De biztosíthatom róla, nem volt könnyű. Pedig azt hittem, magától fog menni a dolog. Hát igen. Ez a mi Josephünk fura egy alak, nemigen avatta be az embereket a titkaiba. Képzeljen el egy hosszú-hosszú fodrászszalont. Luxus-fodrász, ez a neve, tizenöt-húsz állítható karosszék egy sorban, ugyanennyi tükör és ugyanennyi alkalmazott... Reggeltől estig nyüzsögnek a vendégek. Az egyik jön, a másik megy, nyírás, szappanozás, hajvízlocsolás!
„Joseph?" mondja nekem a főnök, egy őszülő kövér kis ember. „Először is, melyik Joseph? Ja úgy, a pattanásos Joseph. Hát mit csinált ez a Joseph?"
Engedélyt kérek tőle, hogy kikérdezzem az alkalmazottait, és így megyek az egyik karosszéktől a másikhoz, az emberek pedig összemosolyognak, és kacsingatnak egymásra.
„Joseph? Nem, sohasem kísértem el. Mindig egyedül ment haza. Hogy van-e tyúkja? Lehetséges... Ámbár, ezzel a fizimiskával.
És röhögnek.
„A magánélete? Egy falótól többet megtud az ember. Az uraság szégyellte a mesterségét, és nem ereszkedett volna le a borbélyokhoz."
El tudja képzelni a légkört, főnök. Amellett meg kellett várnom, amíg végeznek egy vendéggel A tulajnak már lassan a terhére voltam.
Végül odaérek a pénztárhoz. Egy körülbelül harmincéves pénztárosnő, kövérkés, nagyon kedvesnek, érzelgősnek látszik.
„Joseph valami butaságot csinált?" – kérdezi tőlem mindjárt.
„Dehogyis, kisasszony. Éppen ellenkezőleg. Volt valakije itt a környéken, ugye?" Maigret rászól:
– Légy szíves, fogd rövidebbre!
– Annál is inkább, mert ideje odamenni, ha látni akarja a kislányt. Röviden: Joseph a pénztárosnő révén kapta a levélkéit, ha a Mathilde-ja nem tudott elmenni a randevúra. Azt, amit a cigarettacsomagból szedtem ki, valószínűleg tegnapelőtt írta. A fodrászszalonba besietett egy kölyök, leadta a levelet a pénztárnál, és azt mormogta: – „Joseph úrnak." A pénztárosnő szerencsére többször is látta a kölyköt bemenni egy díszműáru-boltba a Bonne-Nouvelle körúton. – Így mentem lépésről lépésre, és végül meg is találtam Mathilde-ot.
– Remélem, nem mondtál neki semmit.
– Nem is sejti, hogy foglalkozom vele. Egyszerűen csak megkérdeztem a főnökétől, van-e Mathilde nevű alkalmazottja. Megmutatta, ahogy a pultnál állt. Oda akarta hívni. De megkértem, hogy ne mondjon neki semmit. Hát akkor, ha gondolja... Fél hat. Hatkor bezár a bolt.

– Elnézést, kisasszony...
– Nem, uram.
– Csak egy szóra...
– Menjen az útjára.
Rokonszenves, fiatal nő, elég csinos is egyébként, és azt gondolta, hogy Maigret... Mindegy!
– Rendőrség.
– Hogyan? Velem?...
– Igen, csak meg akarok kérdezni valamit. Az udvarlójával kapcsolatban.
– Joseph?... Mit csinált?
– Nem tudom, kisasszony. Csak azt szeretném tudni, hol van e pillanatban. – És azonnal azt gondolta: „A fene egye meg! Micsoda baklövés!" Mint egy kezdő. Abból jött rá, hogy a lány nyugtalanul körülnézett. Mi szükség volt rá, hogy beszéljen vele, ahelyett, hogy követné? Hátha találkája volt a fiúval a metrónál? Úgy látszik, számított rá, hogy ott találja. Miért lassított, ahelyett, hogy folytatta volna az útját?
– Gondolom, a munkahelyén van, mint rendesen. 
– Nem, kisasszony. És maga ezt bizonyára éppen olyan jól tudja, sőt jobban tudja, mint én.
– Mit akar ezzel mondani?
Ez volt az az idő, amikor az emberek kiözönlenek a körutakra, nagy tömegekben nyomulnak a metróbejáratok felé, és eltűnnek bennük.
– Maradjunk itt egy kicsit, jó? – mondta Maigret, mert a metróállomás közelében akart maradni.
A lány szemmel láthatóan ideges lett. Minduntalan körülnézett. Olyan üde volt, mint a tizennyolc évesek általában. Kerek arc, a kis párizsi nő biztos föllépése.
– Ki beszélt önnek énrólam?
– Nem fontos. Mit tud Josephről?
– Mit kellene tudnom róla?
A főfelügyelő is a tömeget kémlelte. Azt gondolta, ha Joseph meglátja őt Mathilde-dal, bizonyára sietve elpárolog.
– Nem beszélt a lovagja arról, hogy hamarosan megváltozik a helyzete? Halljuk! Érzem, hogy hazudni fog.
– Miért hazudnék?
A leány az ajkába harapott.
– Na látja! Azért kérdez, hogy legyen ideje kitalálni valami hazugságot.
Mathilde toppantott.
– Először is, mi bizonyítja, hogy maga valóban a rendőrségtől jött?
Maigret megmutatta az igazolványát.
– Ismerje be: Josephet bántotta a középszerűsége.
– Na és?
– Borzasztóan bántotta, túlzottan szenvedett tőle. – Talán nem óhajtott örökre borbélysegéd maradni.
– Ez bűn?
– Nagyon jól tudja, hogy nem erről beszélek. Utálta a házat, amelyben lakott, és azt, ahogyan élt. Az anyját is szégyellte, ugye?
– Sohase mondta nekem.
– De maga megérezte. És az utóbbi időben bizonyára beszélt magának arról, hogy valami változást remél az életmódjában.
– Nem.
– Mióta ismerik egymást?
– Valamivel több mint hat hónapja. Tél volt. Bejött a boltba, pénztárcát akart venni. Rájöttem, hogy drágának találja őket, de nem merte megmondani, és megvette az egyiket. Este az üzlet előtt állt a járdán. Több napon át követett, mielőtt meg mert volna szólítani.
– Hová mentek együtt?
– Legtöbbször csak néhány percre találkoztunk az utcán. Néha elkísért a metrón a Championnet állomásig – ott lakom. Előfordult, hogy vasárnap moziba mentünk, de ez a szüleim miatt nem volt könnyű dolog.
– Nem ment el hozzá soha az anyja távollétében?
– Soha, esküszöm. Egyszer messziről meg akarta mutatni a házukat, hogy megmagyarázza.,.
– Miért olyan boldogtalan... Látja?
– Valami rosszat tett?
– Nem, kedves kisasszony. Egyszerűen csak eltűnt. És számítok egy kicsit magára, bevallom, nem nagyon, hogy segít megtalálni. Azt hiszem, fölösleges megkérdeznem, hogy Joseph bérelt-e valahol szobát a városban.
– Látszik, hogy nem ismeri. Különben se volt pénze. Az egész keresetét odaadta az anyjának, aki olyan keveset hagyott meg neki, hogy szinte még cigarettára se futotta.
Elpirult.
– Amikor moziba mentünk, ki-ki fizette a maga jegyét, és egyszer...
– Folytassa...
– De hát, miért is ne? Nincs ebben semmi rossz... Egyszer, körülbelül egy hónapja, kirándulni mentünk, és nem volt elég pénze, hogy kifizesse az ebédet.
– Merre jártak?
– A Marne mellett. Chelles-nél szálltunk le a vonatról, és a Marne és a csatorna között sétáltunk.
– Köszönöm, kisasszony.
Megkönnyebbült, hogy nem látta Joseph-et a tömegben? Vagy bosszankodott? Ezt is érezte, bizonyára, meg azt is.
– Miért keresi a rendőrség?
– Mert az anyja kért meg rá bennünket. Ne aggódjék, kisasszony. És higgyen nekem! Ha előbb tud meg valamit, mint mi, azonnal értesítsen.
Amikor Maigret megfordult, azt látta, hogy a leány habozva megy le a metró lépcsőjén. 
Egy cédula várta az íróasztalán.

Egy Stéphane Bleustein nevezetű embert, harminchét éves, 1919. február 15~én megöltek a nizzai Negresco-szállóbeli lakosztályában; néhány nappal azelőtt szállt ott meg. Bleustein elég sok látogatót fogadott, gyakran késő éjszaka is. A gyilkosságot egy 6,35 mm-es revolverrel követték el, de a fegyvert nem találták meg.
Az akkori vizsgálat folyamán nem derült fény a gyilkos kilétére. Az áldozat poggyászát a gyilkos fenekestül fölforgatta, és a szobában reggel leírhatatlan rendetlenséget találtak.
Ami magát Bleusteint illeti, a személye elég titokzatos maradt, és a nyomozás nem derítette föl, hogy honnan jött. Nizzába a párizsi gyorssal érkezett.
A nizzai rendőrségnek bizonyára több adat áll rendelkezésére.

A gyilkosság időpontja egybevágott azzal, amikor Bleustein eltűnt a Bercy rakpartról, és amint Maigret megint az elveszett pipája után nyúlt, és nem találta, mérgesen fölmordult:
– Átkozott kis hülye!


3.

Nyomozás a család költségére



Vannak ritmusok, amelyek, vonaton például, annyira megragadnak bennünket, és olyan pontosan illenek a vonat zakatolásához, hogy nem tudunk tőlük megszabadulni. Ez a mondat:
Nyomo-zás a-család-költsé-gére egy öreg, csikorgó, taxiban üldözte Maigret-t, és a ritmust a viharos eső kopogása verte ki a tetőn.
Mert tulajdonképpen semmi oka se volt rá, hogy itt legyen, hogy belemerüljön az út sötétségébe egy leánnyal, aki sápadtan és idegesen ül mellette, és a szófogadó kis Lucas-val, aki a felhajtható ülésen helyezkedett el. Ha egy olyan személy zaklatja az embert, mint Leroyné, az ember igyekszik félbeszakítani a sopánkodását:
– Nem loptak el öntől semmit, asszonyom? Nem tesz följelentést? Ez esetben őszintén sajnálom.
Még ha a fia tűnt is el.
– Ön azt mondja, elment? Ha föl kellene kutatnunk mindazokat, akik elmennek hazulról, az egész rendőrség egyebet se tenne, és még úgy se győzné!
„Nyomozás a család költségére." így hívják ezt. Azok költségére csinálják, akik a nyomozást kérik. Ami az eredményt illeti...
Egyébként mind derék emberek, öregek vagy fiatalok, férfiak vagy nők, jámbor arcuk van, szelíd és egy kissé ijedt a tekintetük, a hangjuk sürgető és alázatos:
– Esküszöm, főfelügyelő úr, hogy a feleségem – én mindenkinél jobban ismerem őt – nem saját jószántából ment el.
Vagy a leánya, a leánya, aki „olyan ártatlan, olyan gyöngéd, olyan..."
És százával vannak ilyenek nap mint nap. „Nyomozás a család költségére." Van értelme megmondani: jobb nekik, ha nem találják meg a feleségüket vagy a leányukat, vagy a férjüket, mert szegényebbek lesznek egy illúzióval? Nyomozás a...
Maigret megint egyszer hagyta, hogy belesodorják valami homályos ügybe! Az autó kiért Párizsból, az országúton haladt, a bűnügyi rendőrség hatáskörén kívül eső területen. Nem volt itt semmi dolga.
Mindez egy pipa miatt. A vihar abban a percben tört ki, amikor kiszállt a taxiból, a Bercy rakparton lévő házzal szemben. Becsöngetett. Leroyné éppen ebédelt a konyhában: kenyeret, vajat és füstölt heringet evett. Nyugtalanságában is megpróbálta eldugni a heringet.
– Fölismeri ezt a férfit, asszonyom?
És ő, meglepetten, de habozás nélkül felelte:
– Az én régi lakóm, Bleustein úr... Különös... A fényképen úgy van öltözve, mint egy...
Mint egy jómódú ember, igen, Charentonban pedig elég szegény ördögnek látszott. És ha meggondoljuk, hogy Maigret-éknek el kellett menniök egy nagy újság dokumentációs osztályára ezért a fényképért, mert isten tudja, miért, nem volt meg a rendőrség archívumában.
– Mit jelent ez, főfelügyelő úr? Hol ez az ember? Mit csinált?
– Meghalt. Látom – Maigret körülpillantott a szobában, ahol a szekrények és fiókok mind ki voltak ürítve -, hogy ugyanaz az ötlete támadt, mint nekem...
Az asszony elpirult. Már védekezésbe vonult. De a főfelügyelő ez este nem volt türelmes hangulatban.
– Leltárt csinált mindarról, ami csak van a házban. Ne tagadja! Azt akarta tudni, hogy a fia nem vitt-e el valamit, ugye? Eredmény?
– Semmi, esküszöm. Nem hiányzik semmi. Mire gondol? Hová megy?
Mert Maigret elment, mint akinek sietős a dolga, visszaszállt a taxiba. Újabb ostobán elvesztegetett idő. A leány nemrég még ott volt, vele szemben, a Bonne Nouvelle körúton. De Maigret-nek nem jutott eszébe, hogy elkérje a pontos címét. Most pedig szüksége volt rá. A divatáruüzlet tulajdonosa szerencsére ugyanabban a bérházban lakott.
Újabb taxi. Kövér csöppek kopogtak a makadámon. A járókelők futottak. Az autó meg-megfarolt.
– Championnet utca 67.
Berontott egy kis szobába, ahol négy személy: az apa, az anya, a leány és egy tizenkét éves fiú kanalazták a levest egy kerek asztal körül. Mathilde rémülten fölugrott, a szája kiáltásra nyitva.
– Elnézést kérek, hölgyeim és uraim. Szükségem van a lányukra, hogy azonosítson egy vevőt, akit az üzletben látott. Legyen olyan jó, kisasszony, jöjjön velem!
Nyomozás a család költségére! Milyen más ez, mint amikor ott áll az ember egy tisztességes hulla előtt, amely azonnal fölvilágosításokkal szolgál, vagy egy gyilkos után fut, akinek a lehetséges reflexeit nem olyan nehéz kitalálni.
De az amatőrök! Sírnak. És remegnek! És tekintettel kell lenni a papára vagy a mamára.
– Hová megyünk? 
– Chelles-be.
– Azt hiszi, ott van?
– Sejtelmem sincs, kisasszony. Sofőr... Vigyen először az Orfévres rakpartra!
És ott fölvette Lucas-t, aki már várt rá.
Nyomozás a család költségére! Hátul ült az autóban, Mathilde-dal, aki minduntalan feléje csúszott. Kövér esőcseppek hatoltak át az autó javítatlan tetején, és Maigret bal térdére potyogtak. Szemben ott látta Lucas cigarettájának izzó végét.
– Emlékszik jól Chelles-re, kisasszony?
– Ó, igen...
Meghiszem azt. Hiszen ez volt a legszebb szerelmi emléke. Az egyetlen alkalom, amikor kiszabadultak Párizsból, amikor együtt kószáltak a magas fűben, a folyó partján!
– Gondolja, hogy sötétben is irányítani tud bennünket?
– Azt hiszem. Föltéve, hogy az állomásról indulunk el. Mert vonaton mentünk Chelles-be.
– Azt mondta nekem, hogy egy kocsmában ebédeltek.
– Igen, egy elhanyagolt kocsmában, amely olyan piszkos volt, olyan sötét, hogy szinte féltünk benne. Az út, amelyen mentünk, a Marne mellett vezetett. Időnként ösvénnyé szűkült. Várjon csak... Baloldalt egy elhagyatott mészégető. Azután, mintegy ötszáz méterre egy emeletes kis ház. Csodálkoztunk, hogy van itt ilyen. Bementünk. Jobbra egy bárpult... meszelt falak, néhány színnyomat, és csak két vasasztal meg néhány szék... Az az alak...
– A kocsmárosról beszél?
– Igen. Egy kis barna férfi, aki inkább valami másnak látszott. Nem tudom, hogyan magyarázzam meg. Az ember mindenfélére gondol. Megkérdeztük, kaphatunk-e valamit enni: pástétomot hozott, kolbászt meg valami fölmelegített nyulat. Nagyon jó volt. A kocsmáros beszélgetett velünk, mesélt a horgászokról – azok járnak hozzá. Volt is egy egész, csomó horgászbot az egyik sarokban.
– Ez az? – kérdezte Maigret az üvegen keresztül, mert a sofőr megállt.
Egy kis állomás. Néhány lámpa a sötétben.
– Jobbra – mondta a leány. – Azután a második út, megint jobbra. Itt kérdeztük meg, merre menjünk. De miért gondolja, hogy Joseph ide jött?
Semmiért!
Nyomozás a család költségére! Kinevetteti magát. És mégis.
– Most menjen egészen egyenesen – szólt Mathilde a sofőrnek. – Egészen a folyóig. Egy hídhoz érünk, de ne menjen át rajta, forduljon balra. Vigyázat, nem valami széles az út.
– Vallja be, gyermekem, hogy a maga Joseph-e az utóbbi időben beszélt róla, hogy esetleg, sőt valószínűleg valami változás áll be az anyagi helyzetében.
Később talán ugyanolyan kemény lesz, mint Leroy mama. Hiszen Leroy mama is volt egyszer fiatal, gyöngéd és bizonyára csinos is.
– Többre törekedett.
– Nem a jövőről beszélek, hanem aminek most rögtön kellett volna történnie.
– Nem akart borbély lenni.
– És arra számított, hogy pénzre tesz szert, igaz? Mathilde nagy kínban volt. Annyira félt, hogy elárulja a Joseph-jét!
A kocsi, lassúbb iramban, egy rossz úton haladt a Marne folyó mentén, és balra néhány ütött-kopott kis ház látszott, néha-néha egy jobban megépített villa. Itt-ott egy kis fény vagy egy ugató kutya. Azután, körülbelül egy kilométerre a hídtól, elmélyült a kerékvágás, a taxi megállt, a sofőr bejelentette:
– Nem tudok továbbmenni.
Szakadt az eső. Amikor kiléptek az autóból, rájuk zúdult a zápor, és minden vizes volt, ragadós, a csúszós talaj, a bokrok, amelyek végighúzták rajtuk ágaikat. Egy kissé odébb libasorban kellett menniök, a sofőr pedig visszaült, morogva, a kocsijába, és bizonyára aludni készült.
– Különös. Azt hittem, közelebb van. Nem látja még a házat?
A Marne ott folyt a közvetlen közelükben. Pocsolyákba léptek. Maigret ment elöl, elhárította az ágakat. Mathilde á sarkában volt; a sort Lucas zárta le egy újfundlandi kutya közönyével.
A leányt elfogta a félelem.
– Pedig ráismertem a hídra és a mészégetőre. Nem lehet, hogy eltévesztettük az utat.
– Megvan az oka – dörmögött Maigret -, hogy ma hosszabbnak látja az utat, mint amikor Joseph-fel járt erre... Nézze!... Fényt látok, balra.
– Biztosan ez az.
– Csitt! Lehetőleg ne üssetek zajt!
– Azt hiszi, hogy?... ,
És Maigret hangja hirtelen metszővé vált:
– Nem hiszek semmit. Sohase hiszek semmit, kisasszony.
Bevárta őket, halkan szólt Lucas-hoz.
– Te maradj itt a kislánnyal! Csak akkor jöjjetek, ha hívlak. Hajoljon le, Mathilde! Innen már látni a homlokzatot. Fölismeri?
– Igen. Megesküdnék rá.
Maigret széles háta már eltakarta a leány elől a kis fényt.
És Mathilde most itt volt egyedül, teljesen átázva, éjszaka, esőben, a víz partján, egy kis emberrel, akit nem ismert, és aki nyugodtan szívta az egyik cigarettát a másik után.


4.

A horgásztanya



Mathilde nem túlzott, amikor azt állította, hogy a hely nyugtalanító, sőt vészjósló. Valami elhanyagolt lugas támaszkodott a kis háznak, amelynek szürke ablakai mögött le voltak húzva a redőnyök. Az ajtó nyitva állt, mert a vihar csak most kezdte fölfrissíteni a levegőt.
Sárgás fény világította meg a piszkos padlót. Maigret hirtelen merült föl a sötétségből az ajtónyílásban, szinte természetfölötti nagyságban, és pipával a szájában megbökte a kalapja szélét. Ezt mormolta:
– Jó estét, uraim.
Két férfi beszélgetett ott egy vasasztal mellett, amelyen egy üveg törkölypálinka állt és két vastag pohár. Az egyikük, egy kis barna férfi, ingujjban, nyugodtan felnézett. Kissé csodálkozó arcot vágott, fölkelt, visszarántotta nadrágját a derekára, és ezt morogta:
– Jó estét!
A másik háttal volt Maigret-nek, de az biztosan nem Joseph Leroy. Rendkívül erős testalkatú férfi, nagyon világosszürke ruhában. Elég különös, hogy bár Maigret késői megjelenése kissé alkalmatlannak látszott, a férfi mégse mozdult; sőt mintha erőlködött volna, hogy ne rezzenjen össze. Egy fajanszból készült reklám-falióra éjfél után tíz percet mutatott, de bizonyára több is volt már. Vajon természetes dolog-e, hogy ez az ember meg se fordul, annyira nem kíváncsi rá, ki jött?
Maigret megállt a söntéspult mellett; ruhájáról csöpögött a víz, és sötét foltokat festett a szürke padlóra.
– Volna egy szobája számomra?
A kocsmáros, hogy időt nyerjen, beállt a pult mögé – csak három-négy üveg volt a polcon, azok is elég gyanúsak -, és maga is föltett egy kérdést:
– Adhatok valamit?
– Ha ragaszkodik hozzá. Azt kérdeztem magától, van-e szobája.
– Sajnos, nincs. Gyalog jött?
Most Maigret-n volt a sor, hogy ne válaszoljon:
– Egy pohár törkölyt.
– Mintha autómotort hallottam volna.
– Ez bizony lehetséges. Van szobája vagy nincs? Még mindig ez a hát, néhány méter távolságban, olyan mozdulatlan hát, mintha kőből faragták volna. Nem volt villany. A helyiséget csak egy ócska petróleumlámpa világította meg.
Ez az ember azért nem fordult meg... Azért volt olyan kínosan, következetesen mozdulatlan...
Maigret nyugtalan lett. A ház hátsó feléhez ragasztott konyha és az ivó méreteiből szélsebesen kiszámította, hogy legalább három szobának kell lennie az emeleten. A kocsmáros külsejét, az egész hely siralmas állapotát, a rendetlenség és elhanyagoltság jellegét látva megesküdött volna, hogy a házban nincs asszony.
Pedig valaki járt a feje fölött, lopakodó léptekkel. Ennek bizonyára volt valami jelentősége, mivelhogy a kocsmáros gépiesen fölemelte a fejét, és úgy látszott, bosszankodik.
– Sok lakója van? – Senki. Csak...
A férfira mutatott, vagy inkább a mozdulatlan hátra, és Maigret hirtelen úgy érezte, komoly veszély fenyegeti, megértette, hogy nagyon gyorsan kell cselekednie, és nem tehet hibás mozdulatot. Még volt annyi ideje, hogy lássa a férfi kezét az asztalon, amint a lámpa felé közeledik, és előreugrott.
Későn. A lámpa oda vágódott a padlóhoz, eltört az üvegje, és petróleumszag áradt szét a kocsmában.
– Sejtettem, hogy ismerlek, te gazember.
Sikerült megragadnia a férfi zakóját. Jobb fogásra törekedett, de a másik megütötte, hogy elszabaduljon. Teljes sötétségben voltak. Csak az ajtó négyszöge rajzolódott ki az éjszaka halvány fényében. Mit csinál a kocsmáros? Vajon a vendég segítségére siet-e?
Maigret is ütött. Azután érezte, hogy beleharapnak a kezébe, és akkor teljes súlyával az ellenfelére vetette magát, és mind a ketten lezuhantak a padlóra, az üvegcserepek közé.
– Lucas! – kiáltott Maigret teljes erejéből. – Lucas... A férfinak fegyvere volt, Maigret egy revolver kemény domborulatát érezte a zakó zsebében, és arra törekedett, hogy ne engedje ellenfele kezét becsúszni ebbe a zsebbe.
Nem, a kocsmáros nem mozdult. Ebből az irányból nem hallatszott semmi zaj. Bizonyára mozdulatlanul, talán közömbösen állt a pultja mögött.
– Lucas!...
– Megyek, főnök.
Lucas rohant, odakint, a pocsolyák és keréknyomok között, és azt ismételgette:
– Mondom, hogy maradjon itt. Érti? Megtiltom, hogy utánam jöjjön.
Kétségkívül Mathilde-hoz szólt, aki bizonyára halálsápadt volt rémültében.
– Ha még egyszer harapni próbálsz, piszkos csirkefogó, szétverem a pofádat. Érted?
Maigret könyöke megakadályozta, hogy a férfi kihúzza a revolvert a zsebéből. Ellenfele éppen olyan erős volt, mint ő. A sötétben, egészen egyedül, a főfelügyelő talán nem tudott volna fölébe kerekedni. Nekiütköztek az asztalnak, s az rájuk borult.
– Ide, Lucas! A lámpád!
– Itt van, főnök.
És hirtelen sápadt fénynyaláb világította meg a két férfit, akiknek a tagjai össze voltak keveredve.
– Az istókját! Nicolas! Hogy így találkozunk, mi?
– Ha azt hiszi, hogy nem ismertem föl magát, akár csak a hangjáról is...
– Segíts, Lucas! Ez egy veszedelmes állat. Üss rá egy nagyot, hogy megnyugodjon. Üss! Ne félj! Ez kemény fickó...
És Lucas gumibotjával teljes erejéből lesújtott a férfi koponyájára.
– A bilincseket! Rakd fel! Nem számítottam rá, hogy itt találom ezt a piszkos gazembert. így, megvan. Fölkelhetsz, Nicolas. Ne fáraszd magad, ne tégy úgy, mintha elájultál volna. Keményebb annál a te fejed. Kocsmáros!
Még egyszer kellett szólnia. A kocsmáros alakja kivált a sötétségből, a söntés mögött, és elég különös volt hallani a békés hangját:
– Uraim...
– Nincs más lámpa vagy gyertya a házban?
– Keresek gyertyát. Legyenek szívesek bevilágítani a konyhába!
Maigret letörülte zsebkendőjével a csuklóját, amelyet Nicolas jól megharapott. Zokogás hallatszott az ajtó mellől. Bizonyára Mathilde volt, aki nem tudta, mi történik, és talán azt hitte, hogy a főfelügyelő Joseph-fel...
– Jöjjön be, gyermekem! Ne féljen! Azt hiszem, rövidesen vége az egésznek. Te, Nicolas, te ülj ide, és ha megpróbálsz elmozdulni...
Revolverét és az ellenfele fegyverét egy asztalra tette, a keze ügyébe. A kocsmáros visszajött a gyertyával, olyan nyugodtan, mintha semmi se történt volna.
– Most pedig – mondta neki Maigret -, hozd ide azt a fiatalembert!
Egy kis habozás. Tagadni fog?
– Azt mondom neked, menj el azért a fiatalemberért, megértetted? – És miközben a kocsmáros néhány lépést tett az ajtó felé, utánaszólt:
– Vajon van-e pipája?


Mathilde zokogva kérdezte: – Biztos benne, hogy itt van, és hogy semmi baja se történt?
Maigret nem válaszolt, hegyezte a fülét. A kocsmáros kopogott egy ajtón odafenn. Halkan beszélt, sürgetően. Mondattöredékeket lehetett hallani: 
– Párizsi urak és egy kisasszony. Kinyithatja. Esküszöm. ..
És Mathilde, még mindig sírva:
– Hátha megölték...
Maigret vállat vont, és maga is a lépcső felé indult.
– Vigyázz a barátunkra, Lucas! Fölismerted régi kliensünket, Nicolas-t, ugye? És én azt hittem, még mindig Fresnes-ben van!
Lassan fölment a lépcsőn, félretolta az ajtóra hajló kocsmárost.
– Én vagyok, Joseph, Maigret felügyelő. Kijöhet, fiatalember. – Majd a kocsmároshoz fordult:
– Maga miért nem megy le, mire vár? Adjon valami innivalót annak a kislánynak, grogot, vagy valamit, amitől erőre kap. Nahát, Joseph!
Végre megfordult a kulcs a zárban. Maigret belökte az ajtót.
– Nincs lámpa?
– Várjon! Maradt egy kis darab gyertya, meggyújtom. Joseph keze reszketett, ahogy a gyertya lángja megvilágította, látszott az arcán a rémület.
– Még mindig odalenn van? – rebegte.
És összevissza beszélt, egymást üldözték a gondolatai.
– Hogy tudott megtalálni? Mit mondtak önnek? Ki az a kisasszony?
Falusi szoba; nagyon magas, vetetlen ágy, fiókos szekrény, amelyet – úgy látszott -, előzőleg az ajtó elé húztak, mint valami ostromállapotban.
– Hová tette? – kérdezte Maigret a világ legtermészetesebb arcával.
Joseph elképedve bámult rá, megértette, hogy a főfelügyelő mindent tud. Akkor se nézhetett volna másképpen, ha maga az Atyaúristen jelenik meg a szobában.
Lázas mozdulatokkal nyúlt a farzsebébe, és kihúzott belőle egy egészen kicsi, újságpapírba burkolt csomagot.
A haja kócos volt, a ruhája gyűrött. A főfelügyelő gépiesen a lábára nézett – formátlan papucsot látott cipő helyett.
– A pipámat...
A fiú ezúttal majdnem elsírta magát, és az ajka gyerekesen lebiggyedt. Maigret már azon gondolkozott, nem fogja-e térdre vetni magát, hogy bocsánatot kérjen.
– Nyugalom, fiatalember – tanácsolta neki. – Többen vannak odalenn.
És mosolyogva vette át a pipát a fiútól, aki most még jobban reszketett.
– Csitt! Mathilde itt van a lépcsőn. Nincs türelme megvárni, amíg lemegyünk. Fésülködjön meg!
Felkapta a kannát, hogy vizet töltsön a mosdótálba, de üres volt a kanna.
– Nincs víz? – csodálkozott a felügyelő.
– Megittam.
Hát persze! Természetesen! Hogy is nem gondolt rá? Ez a sápadt arc, megnyúlt vonások, fénytelen szem!
– Éhes?
Nem kellett megfordulnia, hogy tudja, Mathilde ott van mögötte a sötét lépcsőházban. így szólt hozzá:
– Jöjjön be, gyermekem... Csak semmi ömlengés! Higgye el nekem, hogy Joseph nagyon szereti magát, hát persze, hogy szereti, de azt gondolom, most mindenekelőtt ennie kell.


5.

Joseph különös szökése



Most már jó volt hallani, ahogy az eső veri odakinn a faleveleket, és főként érezni az éjszaka nyirkos-friss leheletét, ahogy beárad a sarkig tárt ajtón.
Joseph nagyon éhes volt, mégis nehezen ette meg azt a pástétomos szendvicset, amelyet a kocsmáros készített neki, annyira elszorult a torka, és a többiek látták, hogy remeg az ádámcsutkája.
Maigret a második vagy harmadik pohár törkölypálinkánál tartott, szájában a pipa, amelyet végre visszakapott.
– Látja, fiatalember, nem azért mondom ezt, hogy kisebb tolvajlásokra bátorítsam, de ha nem csente volna el a pipámat, egy nap biztosan a nádban, a Marne mellett találták volna meg a hulláját. Maigret pipája, ilyet!
És Maigret ezt bizony némi elégtétellel mondta, mint akinek elég kellemesen legyezik a hiúságát. Elcsenték a pipáját, ahogy elcsenik egy nagy író ceruzáját, egy híres festő ecsetjét, egy népszerű sztár zsebkendőjét vagy más apró tulajdonát.
Ezt a főfelügyelő már az első nap megértette. „Nyomozás a család költségére..." Egy olyan ügy, amellyel egyáltalán nem kellett volna foglalkoznia.
Igen, de íme, egy fiatalember, akit bántott a tulajdon szürkesége, elcsórta Maigret pipáját. És ez a fiatalember a következő éjszaka eltűnt. Ugyanez a fiatalember megpróbálta lebeszélni anyját, hogy a rendőrséghez forduljon.
Mert ő maga akart nyomozni, na persze! Mert képesnek tartotta magát erre! Mert Maigret pipájával a szájában, azt hitte...
– Mikor jött rá, hogy a titokzatos látogató gyémántot keres a házukban?
Joseph már hazudni akart, pusztán dicsekvésből, de azután rápillantott Mathilde-ra, és meggondolta magát.
– Nem tudtam, hogy gyémántot. Föltétlenül valami pici tárgynak kellett lennie, mert minden zugot átkutattak, még az apró gyógyszeres dobozokat is fölnyitották.
– Mit szólsz hozzá, Nicolas? Na, Nicolas?
Emez görnyedten ült egy széken, a sarokban, megbilincselt csuklója a térdén – ádázul nézett maga elé.
– Amikor megölted Bleusteint Nizzában.
Meg se moccant. Csontos arcának egy vonása se mozdult.
– Hallod, hogy hozzád beszélek, igen, vagy inkább, hogy neked papolok, ahogy te mondanád, elegánsan? Miután lepuffantottad Bleusteint a Negrescóban, nem jöttél rá, hogy átejtett téged? Nem akarsz kipakolni? Jó! Majd csak megoldódik a nyelved! Mit mondott neked Bleustein? Hogy a gyémántok a Bercy rakparti házban vannak. Jó. De gondolnod kellett volna rá, hogy ezeket a kis izéket könnyű elrejteni. Vagy hogy Bleustein félre is vezethetett. Vagy dörzsöltebbnek gondoltad magad, mint amilyen vagy? No, no! Ne beszélj már annyit! Nem kérdezem meg tőled, honnan származnak a gyémántok Majd megtudjuk holnap, ha a szakértők megvizsgálják őket. Milyen balszerencse, hogy épp akkor buksz le valami régi ügy miatt. Mi is volt az? Betörés a Saint-Martin körúton, ha nem tévedek. Csakugyan! Az is ékszerbolt. Az ember specializálja magát, nem igaz?... Lehúztál három évet. És három hónapja, mióta kiszabadultál, ott ólálkodsz a ház körül. Nálad volt a kulcs, amit Bleustein fabrikált magának!.. Mit mondasz? Jó! Ahogy akarod.
Joseph és Mathilde csodálkozva nézték. Nem tudták megérteni, mitől lett Maigret egyszerre ilyen jókedvű, mert nem tudták, milyen nyugtalan volt az utóbbi órákban.
– Látod, Joseph! Nini! Most meg már tegezlek. Milyen könnyű volt kitalálni. Egy ismeretlen belopózik egy házba, ahol már három éve nem vesznek föl albérlőt... Mindjárt olyasvalakire gondoltam, aki most jött ki a börtönből. Egy betegség nem tart három évig. Azonnal meg kellett volna néznem a szabadlábra helyezettek névsorát, és rábukkantam volna Nicolas barátunkra... Van tüzed, Lucas? Az én gyufám elázott. És most, Joseph, meséld el nekünk, mi történt azon a nevezetes éjszakán!
– Elhatároztam, hogy megkeresem. Azt gondoltam, valami nagyon értékes dologról van szó, talán egész vagyonról.
– És minthogy a mamád rám bízta az ügyet, még azon az éjszakán mindenáron meg akartad keresni.
Joseph lehajtotta a fejét.


– És hogy a mamád ne zavarjon, beleöntöttél valamit a herbateájába.
Nem tagadott. Az ádámcsutkája egyre gyorsabban szállt föl-alá.
– Annyira szerettem volna másképpen élni! – dadogta olyan halkan, hogy alig lehetett megérteni.
– Lementél, papucsban. Miért voltál olyan biztos benne, hogy ezen az éjszakán megtalálod?
– Mert már az egész házat átkutattam, az ebédlő kivételével. Szektorokra osztottam a szobákat. Biztos voltam benne, hogy csak az ebédlőben lehet.
Árnyalatnyi büszkeség tört át az alázatosságán és levertségén, ahogy kijelentette: – Megtaláltam! – Hol?
– Talán észrevette, hogy van az ebédlőben egy régi gáz-függőlámpa gyertyatartó karikákkal és porcelán gyertyákkal. Nem tudom, hogy jutott eszembe, hogy leszereljem a gyertyákat. Összegöngyölt papírokat találtam bennük, és a papírokban apró, kemény tárgyakat.
– Egy pillanatra! Amikor lementél a szobádból, mit terveztél arra az esetre, ha sikerül megtalálnod, amit keresel?
– Semmit.
– Nem gondoltál arra, hogy elutazol? –Nem. Esküszöm.
– De talán, hogy eldugod máshol a szajrét.
– Igen.
– A házban?
– Nem. Mert arra számítottam, hogy ön is átkutatja a házat, és biztos voltam benne, hogy megtalálja azt a valamit. A fodrászszalonban akartam eldugni. Azután, később...
Nicolas gúnyosan nevetett. A pultra támaszkodó kocsmáros meg se mozdult, és az inge, mint egy fehér folt világított a félhomályban.
– Amikor megtaláltad azt az izét a gyertyákban... – Éppen az utolsót tettem vissza a helyére, amikor éreztem, hogy van valaki a szobában. Először azt hittem, a mama. Eloltottam a lámpámat, mert zseblámpával világítottam magamnak. Egy férfi közeledett felém, és akkor odarohantam az ajtóhoz, és kiugrottam az utcára. Nagyon féltem. Futottam. Az ajtó hangosan becsapódott. Papucsban voltam, kalap nélkül, nyakkendő nélkül. Csak futottam, és lépteket hallottam magam mögött.
– Nem vagy olyan gyors, mint ez a fiatal agár, Nicolas! – csúfolódott Maigret.
– A Bastille táján őrjárattal találkoztam. Nem távolodtam el tőlük, biztos voltam benne, hogy ez az ember ott nem mer megtámadni. Így elérkeztem a Gare de l'Esthez, és ez adta az ötletet...
– Hogy Chelles-be utazz, ugye? Édes emlék! Azután?
– Reggel öt óráig a váróteremben maradtam. Sok ember volt ott. Azt gondoltam, amíg vannak körülöttem...
– Értem.
– Csakhogy nem tudtam, ki üldöz engem. Végignéztem az embereket, egyiket a másik után. Amikor kinyitották a pénztárablakot, két asszony közé furakodtam. Egészen halkan kértem jegyet. Több vonat indult egymás után. Hol az egyikre szálltam, hol a másikra, és sohasem az állomás oldalán léptem le.
– Mit szólsz hozzá, Nicolas? Ez a kölyök, úgy látszik, még több munkát adott neked, mint nekem!
– Mivel nem tudta, hogy hova szól a jegyem, ugye? Chelles-ben megvártam, míg elindult a vonat, akkor ugrottam le.
– Nem rossz! Nem rossz!
– Elrohantam az állomásról. Az utcákon nem volt senki. Továbbfutottam. Senkit se hallottam magam mögött. Ideértem. Azonnal szobát kértem, mert már nem bírtam tovább, és gyorsan meg akartam szabadulni a... – Még most is remegett, ahogy beszélt róla. – Anyám sohase ad nekem sok zsebpénzt. A szobában észrevettem, hogy csak tizenöt frankom van, és némi apró. Vissza akartam menni, hazaérni, mielőtt...
– És megérkezett Nicolas...
– Az ablakból láttam, hogy kiszáll a taxiból, körülbelül ötszáz méterre innen. Azonnal megértettem, hogy Lagnyig utazott a vonattal, azután taxiba ült, Chelles-ben rátalált a nyomomra. Akkor bezárkóztam. És amikor lépteket hallottam a lépcsőn, odahúztam a fiókos szekrényt az ajtó elé. Biztos voltam benne, hogy megölne.
– Habozás nélkül – morgott Maigret. – Csakhogy – ez az! – nem akart lelepleződni a kocsmáros előtt. Ugye, Nicolas? Beköltözött ide, arra számítva, hogy egyszer mégiscsak előjössz a szobádból... Ha máskor nem, amikor megéhezel.
– Nem ettem semmit. Attól is féltem, hogy hoz egy létrát, és éjszaka bemászik az ablakon. Ezért zárva tartottam a zsalukat. Nem mertem elaludni.
Kívülről léptek hallatszottak. A sofőr volt, aki, miután elült a vihar, tudni szerette volna, mi van az utasaival.
Maigret akkor gyöngéden kiverte pipáját a talpán, megtömte és megsimogatta.
– Ha olyan peches vagy, hogy összetöröd... – morogta. – Azután, átmenet nélkül: – Menjünk, gyermekeim, indulás! Igaz is, Joseph, mit fogsz mondani anyádnak?
– Nem tudom. Szörnyű lesz.
– Dehogy is, dehogy is! Lementél az ebédlőbe, hogy detektívesdit játsszál. Láttál egy férfit, aki éppen elhagyta a lakást. Követted, büszkén, hogy úgy viselkedsz, mint egy nyomozó.
Nicolas most nyitotta ki először a száját. Megvetően mondta:
– Ha azt hiszi, hogy beszállok a pakliba! Maigret rendületlenül folytatta:
– Majd meglátjuk később, ugye, Nicolas? Négyszemközt, a hivatalomban... Mit gondol, barátom, azt hiszem, elég szorosan leszünk a maga tragacsában. Indulunk?
Valamivel később ezt súgta Joseph fülébe – a fiú az ülés egyik sarkában szorongott Mathilde-dal:
– Adok neked egy másik pipát! Még nagyobbat, ha akarod.
– Csakhogy – válaszolt a kölyök – az nem lesz az ön pipája.
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Hányszor járt már itt? Kétszázszor, háromszázszor? Vagy még többször is? Semmi kedve sem volt utánaszámolni, sem bizonyos eseteket felidézni, még azokat a leghíresebbeket se, amelyek bekerültek a bűnügyi krónikába. Mert a hivatásával járó feladatok közül az esküdtszék előtti szereplés volt a legkínosabb.
Pedig a legtöbb nyomozása itt fejeződött be – mint ma is – az esküdtszéken vagy a büntetőbíróság előtt. A legszívesebben tudomást se vett volna erről az utolsó szertartásról, sohase tudta megszokni, vagy legalábbis örömest elengedte volna.
A küzdelem, amely az irodájában, az Orfévres rakparton folyt le, és igen gyakran a hajnali órákban fejeződött be, mindig párharc volt, szinte egyenlő eséllyel.
Csak néhány folyosó, egy-két lépcső, és máris más a környezet, más világba kerül, egy hagyományokba merevedett, elvont, ünnepélyes és különös világba, ahol a szavaknak már más az értelmük.
Éppen most jött ki, a többi tanúval együtt, a sötét faburkolatú tárgyalóteremből, ahol a gömb alakú villanyburák fénye a borús, esős nap szürkeségével keveredett. A törvényszéki altiszt – ismerte – egy kisebb helyiségbe vezette őket, úgy, ahogy a tanító szokta a diákjait, és a falak mentén húzódó padsorra mutatott.
Legtöbbjük engedelmesen leült, és követve az elnök utasításait, ki se nyitotta a száját, még a társaira is alig mert ránézni.
Maguk elé meredtek, feszülten, zárkózottan, titkukat arra az ünnepélyes pillanatra tartogatva, amikor majd ott állnak egyedül a tágas terem közepén, és záporozni kezdenek a kérdések.
Maigret kicsit úgy érezte, mintha sekrestyében ülne. Gyermekkorában minden reggel ministrálni ment a falujuk templomába, s miközben arra várt, hogy elinduljon a pap nyomában a reszkető gyertyafénnyel megvilágított oltár felé, ugyanilyen szorongás fogta el. Ilyenkor a sekrestyés jövés-menését figyelte, meg a láthatatlan hivők csoszogását hallgatta, ahogy elfoglalják helyüket.
Most is figyelemmel kísérhette az ajtó túloldalán folyó hagyományos szertartást. Megismerte Bernerie elnök hangját, aki a legszőrszálhasogatóbb, legakadékoskodóbb bírák egyike volt, de mindig aggályosan és szenvedélyesen kereste az igazságot. A szárazon köhécselő, betegesen sovány, lázas szemű elnök a templomok színes üvegablakainak szentjeire hasonlított.
Majd Aillevard főügyész hangját hallotta, aki a vád képviselője számára fenntartott helyet foglalta el.
Végül léptek közeledtek: az altiszt résnyire nyitotta az ajtót, és kiszólt:
– Segré rendőr főfelügyelő úr!
Segré, aki nem ült le, egy pillantást vetett Maigret-re, és felöltőben, szürke kalapját kezében tartva, belépett a tárgyalóterembe. A többiek utána pillantottak, és arra gondoltak, hogy nemsokára rájuk kerül a sor. Vajon ők hogy viselkednek majd? – töprengtek aggodalmasan.
Az elérhetetlenül magas ablakokon, amelyeket egy zsinór segítségével nyitottak-csuktak, az égnek csak egy szürke darabkája látszott be, s a villanyfény szobormerev, üres tekintetű arcokra esett.
Meleg volt, de nem illett levenni a felöltőt. Bizonyos bevett szokásokra nagyon ügyeltek az ajtó túlsó oldalán, s nem számított, hogy Maigret csak a szomszédból jött át, az Igazságügyi Palota sötét folyosóin keresztül: ő is nagykabátban volt, mint a többiek, és kalapját a kezében tartotta.
A főfelügyelő csak két napja tért vissza a szabadságáról a szűnni nem akaró októberi esőben ázó Párizsba. Mikor viszontlátta a Richard-Lenoir körutat, majd később az irodáját, furcsa érzés fogta el, ha elemezni akarta volna: valami szomorúsággal elegy öröm.
Az elnök nemsokára megkérdezi, hogy hány éves, és ő így válaszol:
– Ötvenhárom éves vagyok.
És ez azt jelenti, hogy a fennálló rendeletek értelmében két év múlva nyugdíjazzák.
Gyakran gondolt erre, már csak azért is, mert előre örült neki. És ezúttal, hogy hazajött a szabadságáról, a nyugdíjazás már nem valami bizonytalan, távoli fogalom volt, hanem a logikus, elkerülhetetlen, már-már megfogható jövő.
Az elmúlt három hét alatt ugyanis, ott lent a Loire mellett, szinte testet öltött a jövendő, amikor Maigret-ék végre megvették öreg napjaikra azt a kis házat.
Tulajdonképpen kissé vonakodva szánták rá magukat a vásárra. Mint az előző években, most is ugyanabban a meung-surloire-i kis szállodában szálltak meg, ahol mindig régi ismerősökkel találkoztak, és Fayet-ék, a szálloda gazdái, családtagként fogadták őket.
A kisvárosban mindenfelé falragaszok hirdették, hogy dobra vernek egy városszéli házat. Maigret és felesége elmentek és megnézték. Az ódon épület a szürke kőfallal övezett kertjével paplakra emlékeztetett.
Elbűvölték őket a kék kockaköves folyosók és a régimódi szivattyús kút a fagerendás konyha sarkában, ahová három lépcsőfok vezetett le; a nappaliban a zárdák beszélőjének illata érződött, és az ablakok apró, négyszögletes üvegtáblái sejtelmesen megtörték a bevetődő fénynyalábokat.
Az árveréskor Maigret-ék a nagyszoba végében álldogáltak, és csupán a szemükkel kérdezgették egymást... Mikor az árverés vezetője feléjük intve fölemelte a kezét, a parasztok meg egyszerre mind rájuk néztek... – Először… Másodszor... Senki többet? Harmadszor... – maguk is meglepődtek.
Életükben először voltak háztulajdonosok, és másnap már hivatták is a bádogost meg az asztalost. Az utolsó napokban még a környék régiségboltjait is végigjárták. Vettek többek között egy I. Ferenc király címerével díszített faládát, s a földszinti előtérbe, a kő-kandallós nappali szoba ajtaja mellé állították.
Maigret nem beszélt a házról se Janvier-nak, se Lucas-nak, se másnak, mintha egy kicsit szégyellte volna, hogy így készül a jövőre, s mintha árulást követett volna el az Orfévres rakparttal szemben.
Tegnap úgy érezte, hogy az irodája már nem a régi, most pedig a tanúk szobájában, a törvényszéki eljárás kiszüremlő hangjait figyelve, kezdte önmagát is idegennek érezni.
Két év múlva már horgászni fog, és a hosszú téli délutánokon nyilván ott ül majd a kávéház egyik sarkában, és beletanulván a helyi szokásokba, kártyázgat a törzsvendégekkel.
Bernerie elnök világosan, szabatosan tette fel a kérdéseket, s a IX. kerületi rendőr főfelügyelő ugyancsak világosan, szabatosan válaszolt.
A Maigret körül üldögélő tanúk, férfiak és nők, egytől egyig jártak már nála; némelyikük több órát is eltöltött az irodájában. Vajon a hely varázsa volt olyan hatással rájuk, hogy úgy tettek, mintha nem ismernék meg?
Az igaz, hogy most nem ő fogja kérdezni őket. Ezúttal nem egy magukfajta emberrel találják magukat szemben, hanem egy személytelen gépezettel; és még az sem biztos, hogy megértik-e egyáltalán a kérdéseket.
Kinyílt az ajtó: rajta a sor. Akárcsak a IX. kerületi kollégája, Maigret is kezében tartja kalapját, és nem tekingetve se jobbra, se balra, egyenesen a tanúknak fenntartott, félkör alakú korláthoz megy.
– Vezetékneve, keresztneve, kora, foglalkozása...
– Maigret, Jules, ötvenhárom éves, a párizsi bűnügyi rendőrség csoportvezetője.
– Se rokonságban, se alkalmazotti viszonyban nincs a vádlottal... Emelje fel a jobb kezét... Tegye le az esküt, hogy az igazat, csak az igazat, és a teljes igazat vallja...
– Esküszöm...
Jobb felől látta az esküdtek elmosódott csoportját, csupán az arcuk világított a félhomályban, és bal felől, a fekete taláros ügyvédek mögött, fölfedezte a vádlottat, aki két egyenruhás fegyőr között ült, és állát összekulcsolt kezén nyugtatva, merőn reá szegezte tekintetét.
Hosszú órákat töltöttek együtt kettesben az Orfévres rakparti túlfűtött hivatali szobában; többször előfordult, hogy félbeszakítva a kihallgatást, ettek néhány szendvicset, ittak rá egy-egy pohár sört, és olyan kötetlenül beszélgettek, mintha régi barátok volnának.
– Ide figyeljen, Meurant...
Maigret néhányszor talán le is tegezte.
De itt áthághatatlan korlát választotta el őket egymástól, és Gaston Meurant tekintete éppen olyan közömbös volt, mint Maigret-é.
Bernerie elnök és Maigret felügyelő is jól ismerte egymást, nemcsak azért, mert sokat beszélgettek az Igazságügyi Palota folyosóin, hanem mert az évek folyamán az előbbi legalább harmincszor hallgatta ki az utóbbit.
De ennek semmi nyoma sem látszott. Mindketten úgy játszották a szerepüket, mintha nem ismernék egymást, mindössze részvevői volnának egy szertartásnak, amely olyan ősi és szigorú rend szerint folyik, mint a mise.
– Főfelügyelő úr! Ugyebár ön vezette azt a nyomozást, amelynek tényei ismeretében összeült az esküdtszék?
– Igen, elnök úr.
– Forduljon az esküdtek felé, és mondja el, amit az ügyről tud.
– Ez év február huszonnyolcadikán, délután egy óra körül, az Orfévres rakparti hivatali szobámban voltam, mikor a IX. kerületi rendőrség főfelügyelője felhívott telefonon. Közölte velem, hogy bűntényt fedeztek fel a Manuel utcában, két lépésnyire a Mártírok utcájától, és ő nyomban a helyszínre siet. Néhány perccel később az ügyészség telefonált, és felszólított, hogy én is jelenjek meg a helyszínen, és rendeljem oda a bűnügyi nyilvántartó és a laboratórium szakértőit is.
Maigret néhány köhintést és csosszanást hallott a háta mögött. A nyári szünet után ez volt az őszi évad első bűnügyi tárgyalása, és a terem zsúfolásig megtelt. Nyilván állnak is hátul, a terem bejáratánál, a nagy ajtó mellett, ahol két egyenruhás altiszt őrködik.
Bernerie elnök a bíráknak ahhoz az elenyésző hányadához tartozott, akik betű szerint alkalmazzák a büntető perrendtartást, és nem elégszenek meg vele, ha az esküdtszéken már csak a nyomozati eljárás eredményét közlik, hanem aprólékos beszámolót akarnak hallani az eljárás minden mozzanatáról.
– Az ügyészség már a helyszínen volt?
– Néhány perccel az ügyész előtt érkeztem. A helyszínen Segré főfelügyelőt találtam a helyettesével és két kerületbeli nyomozóval. Addig senki semmihez sem nyúlt.
– Mondja el, hogy mit látott!
– A Manuel utca a Mártírok utcájába torkollik; egyszerű emberek lakta, csendes, nem nagyon forgalmas utca. A 27/b. számú bérház körülbelül az utca közepe táján található. A házmesterfülke nem a földszinten, hanem a félemeleten van. A főfelügyelő úr, aki már várt, felvezetett a második emeletre. Két ajtó nyílt a lépcsőházból. A jobb oldali, félig nyitott ajtón egy kis réztáblán ez a név volt olvasható: Léontine Faverges.
Maigret tudta, hogy Bernerie elnöknek minden adat fontos, és semmit sem szabad kihagynia, ha nem akarja, hogy ridegen rendreutasítsa.
– A bejáratnál, amelyet egy tejüveg burás villanylámpa világított meg, semmiféle rendetlenséget nem észleltem.
– Egy pillanat! Találtak-e az ajtón erőszakos behatolásra valló nyomokat?
– Nem. A szakértők később leszerelték és tüzetesen megvizsgálták a zárat. Megállapítást nyert, hogy semmiféle betörőszerszámot nem használtak.
– Köszönöm, folytassa!
– A lakás négyszobás. Az előszobából nyílik a szalon, üvegajtaján vajszínű függöny. Ebben a helyiségben, ahonnan szintén egy üvegajtón keresztül lehet az ebédlőbe jutni, pillantottam meg a két holttestet.
– Hol voltak pontosan?
– Az asszony a szőnyegen feküdt, fejjel az ablak felé.
Később tudtam meg, hogy a neve Léontine Faverges. El volt vágva a torka, egy olyan eszközzel, amit nem találtunk meg a lakásban. A szőnyegen egy körülbelül ötven centiméter átmérőjű vértócsa volt látható. Ami a gyermek holttestét illeti...
– Ugyebár, a négyéves kis Cécile Perrinről van szó, aki Léontine Faverges-nél lakott?
– Igen, elnök úr. A gyermek holtteste összehúzódzkodva feküdt egy XV. Lajos korabeli kanapén, az arcát selyempárnák takarták. A kerületi orvos és később Paul doktor is megállapította, hogy a kislányt előbb fojtogatták, aztán párnákat nyomtak az arcára, amíg be nem állt a halál.
A terem felmorajlott, ám az elnök fölemelte a fejét, szemét végigjártatta a hallgatóságon, és a moraj menten elült.
– Az ügyészség helyszíni szemléje után ön estig a lakásban maradt a munkatársaival?
– Igen, elnök úr.
– Mondja el nekünk, milyen tényeket állapított meg! Maigret csak néhány másodpercig habozott.
– Először is meghökkentett a berendezés és a díszítés. Az iratok szerint Léontine Faverges foglalkozásnélküli volt. Szerény magánzóként élt, Cécile Perrinnek viselte a gondját, akinek az anyja konzumnő egy bárban, és nem tudott megfelelően törődni a gyermekével.
Az anyát, Juliette Perrint látta Maigret, amikor belépett a terembe; az asszony a hallgatóság első sorában ült mint magánvádló. A festett vörös hajú asszony szőrmebundát viselt.
– Mondja el pontosan, hogy mit talált meglepőnek a lakásban!
– Azt a feltűnő keresettséget, azt a jellegzetes stílust, amely azokra a lakásokra emlékeztetett, amelyeket még akkoriban láttam bizonyos lakásokban, mielőtt a prostitúcióval kapcsolatos törvényeket meghozták. A szalon például olyan volt, mint valami meleg, puha fészek: csupa szőnyeg és párna, a falakon szerelmi jeleneteket ábrázoló metszetek. Mindenfelé sejtelmes, tompa színű lámpaernyők, nemcsak a két hálószobában, ahol sokkal több tükör volt a szokásosnál. Később megtudtam, hogy Léontine Faverges valóban titkos találkahelyként hasznosította a lakását. Üzelmeit az új törvények hatályba lépése után is folytatta még egy ideig. Az erkölcsrendészet kénytelen volt foglalkozni vele, és az asszony csak azután hagyta abba a tevékenységét, miután több ízben pénzbírsággal sújtották.
– Meg tudta állapítani, hogy miből élt?
– A házmesterné, a szomszédok és mindazok, akik ismerték, azt állították, hogy jócskán volt megtakarított pénze, mert sohasem volt költekező. Leányneve Meurant; testvére a vádlott anyjának; tizennyolc éves korában jött fel Párizsba; rövid ideig elárusítónőként dolgozott egy áruházban. Húszéves korában férjhez ment egy Faverges nevű kereskedelmi ügynökhöz, aki három évvel később autóbaleset áldozata lett. A házaspár abban az időben Asniéres-ben lakott. Később a fiatal özvegy éveken át rendszeresen látogatta a Royale utcai sörözőket; az erkölcsrendészet hamarosan nyilvántartásba is vette.
– Kiterjesztette-e a nyomozást az asszony hajdani ismeretségi körére? Nincs-e valaki a múltjában, akinek mostanában eszébe juthatott az asszony, és esetleg le akart számolni vele?
– Az alvilágban úgy tudták, hogy nem futtatta senki, ami akkoriban elég ritka dolog volt. Félrerakta a pénzét, és ez tette később lehetővé a számára, hogy a Manuel utcába költözzék.
– Hatvankét éves volt, amikor meghalt?
– Igen. Elhízott, de amennyire meg tudtam ítélni, bizonyos mértékig megőrizte fiatalos külsejét és tetszeni vágyását. A megkérdezett tanúk szerint nagyon ragaszkodott a kislányhoz, akit ellátásra magához vett, de a jelek szerint nem a szerény fizetség miatt, hanem mert félt az egyedülléttől.
– Volt-e az asszonynak folyószámlája vagy takarékkönyve?
– Nem volt. Nem bízott a hitelintézetekben, a közjegyzőkben, és általában tartózkodott mindenféle pénzbefektetéstől, és mindent, amije csak volt, otthon őrzött.
– Találtak-e pénzt a lakásban?
– Nagyon keveset; csak aprópénzt és néhány kis címletű papírpénzt egy kézitáskában, továbbá még néhány fillért a konyhaszekrény egyik fiókjában.
– Volt-e valamiféle rejtekhely a lakásban, és megtalálták-e?
– Úgy látszik, volt. Ha Léontine Faverges ágynak esett, ami az utóbbi években kétszer-háromszor előfordult, a házmesterné járt fel hozzá takarítani és ellátni a gyereket. A szalonban, egy fiókos szekrényen állt egy kínai váza, művirággal. Egyszer a házmesterné le akarta porolni a művirágcsokrot, kivette a vázából, és egy vászonzacskót talált a váza fenekén; úgy látta, hogy aranypénz van benne. A házmesterné szerint a nagy és súlyos zacskóban legalább ezer arany lehetett. Próbaképpen az irodámban megtöltöttem egy vászonzacskót ezer darab fémpénzzel. Úgy látszik, a házmesterné becslése helyes volt. Kikérdeztük a környékbeli bankok tisztviselőit. A Credit Lyonnais fiókintézetében emlékeztek rá, hogy egy asszony, akinek a személyleírása egyezik a Léontine Faverges asszonyéval, több alkalommal vásárolt bemutatóra szóló részvényeket. Duras, az egyik pénztáros, határozottan felismerte Léontine Faverges-et a fényképe alapján.
– Ezek szerint lehetséges, hogy a részvényeket is a lakásán rejtegette, mint az aranyakat? Nos, találtak részvényt vagy aranyat?
– Nem, elnök úr. Természetesen kerestünk ujjlenyomatokat a kínai vázán, a fiókokon, jószerével az egész lakásban.
– És találtak?
– Csak az asszony és a kislány ujjlenyomataira bukkantunk, és a konyhában egy árukihordó fiúéra, akinek az alibijét ellenőriztük. Utoljára február huszonhetedikén reggel szállított árut Faverges-néhez. Paul doktor szerint, aki a két boncolást végezte, a bűntényt február huszonhetedikén délután öt és nyolc óra között követték el.
– Kihallgatta a bérház lakóit?
– Igen, elnök úr. Megerősítették, amit már a házmesterné is mondott, tudniillik, hogy Léontine Faverges nem fogadott férfilátogatót a két unokaöccsén kívül.
– Kérem, beszéljen a vádlottról, Gaston Meurant-ról, és a bátyjáról, Alfred-ről!
– A házmesterné szerint Gaston Meurant eléggé rendszeresen látogatta nagynénjét, havonta egyszer-kétszer, és utoljára körülbelül három héttel a bűntény előtt járt nála. Alfréd Meurant viszont csak ritkán jelent meg a Manuel utcában, mert nagynénje nem szívelte. Kihallgattam Léontine Faverges szomszédasszonyát, Solange Lorris varrónőt, s megtudtam tőle, hogy február huszonhetedikén délután fél hatkor egyik vevője ruhát próbálni jött hozzá. A vevőt Ernie-nének hívják, és a Saint-Georges utcában lakik. Ernie-né azt állítja, hogy amikor fölfelé ment a lépcsőn, egy férfi lépett ki Faverges-né lakásából, és amikor őt megpillantotta, mintha hirtelen meggondolta volna magát. Ahelyett hogy lefelé indult volna, a harmadik emelet felé vette az útját. Ernie-né nem látta jól az arcát, mert a lépcsőházban rossz a világítás. Szerinte a férfi sötétkék öltönyt viselt és barna esőkabátot, övvel.
– Mondja el, hogyan került kapcsolatba a vádlottal!
– Amikor február huszonnyolcadikán délután embereimmel átvizsgáltuk a lakást, majd hozzáfogtunk a lakók kihallgatásához, az esti újságok már hírt adtak a bűntényről, s bizonyos részleteket is közöltek.
– Egy pillanat! Hogyan fedezték fel a bűntényt?
– Aznap, vagyis február huszonnyolcadikán, déltájban a házmesternét nyugtalanítani kezdte, hogy még sem Léontine Faverges-et, sem a kislányt nem látta, pedig a gyerek egy környékbeli óvodába járt. Fölment, és becsöngetett hozzájuk. Senki sem nyitott ajtót. Később még egyszer próbálkozott, és mivel akkor is eredménytelenül, végül is telefonált a rendőrségre. Hogy visszatérjek Gaston Meurant-ra, a házmesterné csak annyit tudott róla, hogy képkeretező és a Pére-Lachaise temető mellett lakik. Nem volt rá szükség, hogy kerestessem, mert másnap délelőtt...
– Tehát március elsején – vágott közbe az elnök.
– Igen. Szóval másnap délelőtt Gaston Meurant önként jelentkezett a IX. kerületi rendőrségen. Ott elmondta, hogy unokaöccse az áldozatnak, és a rendőrség akkor küldte hozzám.
Bernerie elnök nem tartozott azokhoz a bírákhoz, akik tárgyalás közben jegyzeteket készítenek vagy a postájukat olvassák. Nem is bóbiskolt, szeme szüntelenül a vádlott és a tanú között cikázott, és csak néha vetett egy pillantást az esküdtekre.
– Számoljon be nekünk a lehető legpontosabban Gaston Meurant-nal való első találkozásáról!
– Szürke öltönyt viselt és egy elég kopott világos esőkabátot. Nagyon elfogódottnak látszott, valószínűleg a hely feszélyezte. Az volt az érzésem, hogy a felesége unszolására keresett föl engem.
– A felesége is elkísérte? – kérdezte az elnök.
– Kint maradt a várószobában. Egyik nyomozóm figyelmeztetett rá, és akkor bekérettem. Meurant elmondta, hogy az újságból értesült a bűntényről, hogy Léontine Faverges a nagynénje és egyetlen rokona volt, s mivel tudomása szerint az áldozatnak rajta meg a bátyján kívül nincs más rokona, kötelességének érezte, hogy jelentkezzék. Megkérdeztem tőle, milyen viszonyban volt az öreg hölggyel. Azt válaszolta, hogy a legjobb viszonyban voltak. Aztán a további kérdéseimre elmondta, hogy utoljára január huszonharmadikán járt a Manuel utcában. A bátyja címét nem tudta megmondani, mivel vele megszakított minden kapcsolatot.
– Tehát március elsején a vádlott határozottan azt állította, hogy a bűntény napján, azaz február huszonhetedikén, nem járt a Manuel utcában?
– Igen, elnök úr. Kérdésemre, hogy mit csinált aznap délután, Meurant elmondta, hogy fél hétig a Roquette utcai műhelyében dolgozott. Később elmentem, és megnéztem a műhelyt és az üzletet is. Az üzlet keskeny kirakatában képeket és kereteket láttam. Az üvegajtó belső lapján, egy öntapadó akasztón egy táblácska szokott függni a következő felirattal: Hátul, az udvarban vagyok. Egy sötét átjárón valóban el lehet jutni a műhelyhez, ahol Meurant a kereteket készítette.
– Van-e házmestere a háznak? – kérdezte az elnök.
– Nincs. A ház csak kétemeletes, és a lépcsőháza az udvarból nyílik. Nagyon régi épület, jobbról-balról két ház fogja szorosan közre.
Az egyik ülnök – Maigret nem ismerte, mert csak nemrégiben jött fel vidékről – olyan arccal meredt a vele szemben ülő hallgatóságra, mintha süket volna. A másik ellenben – az ősz hajú, rózsás arcú – bólogatva helyeselt Maigret minden szavára, s néha, isten tudja, miért, elégedetten elmosolyodott. Az esküdtek pedig olyan mozdulatlanul ültek a helyükön, mintha, mondjuk, színes betlehemes viaszfigurák volnának.
A vádlott ügyvédjének, a fiatal Pierre Duchének ez volt az első jelentős ügye. Idegesen izgett-mozgott, mintha minden pillanatban fel akarna ugrani, néha a periratokba pillantott, és szaporán jegyzetelt.
Úgy látszott, hogy csak Gaston Meurant-t nem érdekli, mi történik körülötte, pontosabban szólva: úgy ült ott, mintha a színjátéknak csak szemlélője volna.
Harmincnyolc éves, elég magas, széles vállú férfi volt, a szeme kék, és sápadt arcát vörösesszőke, göndör haj keretezte. A tanúk halk szavú, csendes, tartózkodó embernek ismerték; idejét egyrészt a Roquette utcai műhelyben, másrészt a Charonne körúti lakásban töltötte, amelynek ablakai a Pére-Lachaise temetőre néztek.
Voltaképpen a magányosan dolgozó mesterember típusa volt, csupán a házasságát furcsállották.
A kis termetű, jó alakú Ginette Meurant kacér tekintetével, csücsöri szájával, domborodó bájaival vonzó teremtés volt; az a fajta nő, akit első látásra megkívánnak a férfiak.
Tíz évvel volt fiatalabb a férjénél, de még fiatalabbnak látszott, és az volt a szokása, hogy ártatlan képpel, gyermekdeden pillogott.
– Az önnek tett vallomása szerint mit csinált a vádlott február huszonhetedikén délután öt és nyolc óra között? – kérdezte az elnök.
– Azt mondta, hogy fél hét felé zárta be a műhelyét, az üzlethelyiségben eloltotta a lámpákat, aztán gyalog hazasétált, mint mindig. A felesége nem volt otthon.
Moziba ment, az ötórai előadásra, mint máskor is gyakran. A mozi pénztárosnője is tanúsította ezt. A Saint-Antoine negyed egyik mozijáról van szó, az asszony a törzsközönségéhez tartozik. Mire Meurant-né valamivel nyolc óra előtt hazaért, a férje már megterített, és elkészítette a vacsorát.
– Ez gyakran előfordult?
– Úgy látszik, igen.
– A Charonne körúti házmesterné látta-e hazatérni Gaston Meurant-t?
– Nem emlékszik rá. A házban körülbelül húsz lakás van, és estefelé nagy a jövés-menés.
– Beszélt-e ön a vádlottal a vázáról, az aranypénzről és a bemutatóra szóló részvényekről? – kérdezte az elnök.
– Aznap még nem – válaszolta Maigret -, csak másnap, március másodikán, amikor beidéztem Meurant-t az irodámba. Mert én is csak röviddel azelőtt hallottam a pénzről a Manuel utcai házmesternétól.

– A vádlott tudott-e róla?
– Némi habozás után bevallotta, hogy igen.
– A nagynénje avatta a bizalmába?

– Közvetve – válaszolta Maigret. – De itt kénytelen vagyok zárójelben megjegyezni valamit. Körülbelül öt esztendővel ezelőtt, valószínűleg a felesége unszolására, Gaston Meurant abbahagyta a mesterségét, és egy kisvendéglőt vásárolt a Chemin-Vert utcában.
– Miért mondja, hogy a „felesége unszolására"? – vágott közbe az elnök.
– Mert az asszony nyolc évvel ezelőtt, amikor Meurant megismerkedett vele, felszolgálólány volt a Saint-Antoine negyed egyik vendéglőjében. Meurant oda járt étkezni, és ott ismerte meg. Feleségül vette, és – Meurant-né szerint – ragaszkodott hozzá, hogy az asszony ne dolgozzék tovább. Ezt Meurant is megerősítette. Meurant-nénak az volt a dédelgetett terve, hogy egy kisvendéglőt nyit, és amikor alkalom adódott rá, rábeszélte a férjét, hogy...
– Rosszul ment a vendéglő? – vágott közbe az elnök.
– Igen – válaszolta Maigret. – Meurant már az első hónapokban kénytelen volt a nagynénjéhez fordulni kölcsönért.
– És adott a nagynéni?
– Több alkalommal. Meurant szerint a kínai vázában nemcsak az az aranypénzzel teli zacskó volt, hanem egy kopott levéltárca is, papírpénzzel. A nagynéni ebből a levéltárcából vette ki azt az összeget, amit neki adott. Az öreg hölgy a vázát tréfásan az ő kínai páncélszekrényének nevezte.
– Beszélt ön a vádlott bátyjával, Alfréd Meurant-nal is?
– Akkor még nem. Csak azt tudtam róla a nyilvántartásunk alapján, hogy kétes egzisztencia, és már kétszer elítélték kerítésért.
– Talált-e olyan tanút, aki látta a vádlottat a műhelyében a bűntény délutánján, öt óra után?
– Akkor még nem.
– Sötétkék öltönyt és barna esőkabátot viselt-e aznap a vádlott a saját vallomása szerint?
– Nem. Hétköznapi szürke öltönyét vette fel és azt a világos ballonkabátot, amelyben rendszerint munkába ment.
– Ha jól értem – vágott közbe az elnök -, március másodikán még nem bukkant olyan konkrét adatra, amelynek alapján Meurant-t a bűntény elkövetésével vádolhatta volna?
– Így van, elnök úr – válaszolta Maigret.
– Elmondaná nekünk, hogyan folytatta a nyomozást a bűntényt követő napokban?
– Először is az áldozatnak, Léontine Faverges-nek a múltjával és volt férfiismerőseivel foglalkoztunk. Továbbá nyomozásunk kiterjedt a másik áldozat, a kis Cécile Perrin anyjának ismeretségi körére is, mert fennállt a lehetősége, hogy talán Juliette Perrin, aki ismerte a kínai váza titkát, beszélt róla valakinek.
– És kiderítettek valamit?
– Semmit. Végigkérdeztük az utca összes lakóját, mindazokat, akik esetleg láthatták a gyilkost.
– És mi volt az eredmény? – kérdezte az elnök.
– Semmi – válaszolta Maigret.
– Olyannyira semmi, hogy március hatodikán reggel a nyomozás még holtponton volt, ugyebár?
– Így van, elnök úr.
– Mi történt március hatodikán délelőtt?
– A hivatali szobámban voltam, s tíz óra felé felhívott valaki.
– Ki volt az illető?
– Nem tudom. Nem akarta megnevezni magát, s én jelet is adtam a mellettem álló Janvier felügyelőnek, hogy próbálja kideríteni, milyen számról hívtak fel.
– Sikerült?
– Nem. Ugyanis a beszélgetés nagyon rövid ideig tartott. Mikor a névtelen telefonáló letette a kagylót, csupán a nyilvános telefonállomásokra jellemző kattanást ismertem fel.
– Férfi vagy nő volt a telefonáló?
– Férfi. Letompított hangon beszélt. Meg mernék rá esküdni, hogy zsebkendőt tartott a szája elé.
– Mit mondott önnek?
– Szó szerint a következőt: „Ha meg akarja találni a Manuel utcai gyilkost, kérje meg Meurant-t, hogy mutassa meg a sötétkék öltönyét. Vérfoltokat fog találni rajta."
– Ön erre mit csinált?
– Felkerestem a vizsgálóbírót, és kértem tőle egy házkutatási parancsot. Janvier felügyelő társaságában tizenegy óra tízkor értem a Charonne körúti ház harmadik emeletére, és csöngettem be Meurant-ék lakásába. Meurant-né nyitott ajtót. Pongyolában volt és papucsban. Közölte, hogy a férje a műhelyben dolgozik. Én erre megkérdeztem tőle, van-e a férjének sötétkék öltönye. „Persze hogy van – válaszolta. – Azt hordja vasárnaponként." Megkértem, hogy mutassa meg. A kedves, derűs, kényelmes lakásban még nagy volt a rendetlenség. „Miért akarja látni azt az öltönyt?" – kérdezte az asszony. „Meg akarjuk vizsgálni" – mondtam röviden.
Követtem az asszonyt a hálószobába, ahol kivett a szekrényből egy sötétkék öltönyt. Ekkor felmutattam a házkutatási parancsot. Az öltönyt a magammal vitt különleges papírzsákba tettük, és Janvier felügyelő kiállította a szokásos papírokat. Fél óra múlva az öltöny már a laboratóriumi szakértők kezében volt. Délután közölték, hogy az öltöny jobb ujján és a hajtókáján valóban vannak vérfoltok, de hogy embervérről van-e szó, arra csak másnap adhatnak választ. Egyébként már déli tizenkettőtől kezdve titokban megfigyelés alá helyeztem Meurant-t és a feleségét.
Másnap, március hetedikén, két emberem, Janvier és Lapointe felügyelő, előállítási paranccsal a kezében megjelent a Roquette utcai műhelyben, és letartóztatta Gaston Meurant-t. Látszott rajta, hogy meglepődött, de nem ellenkezett, csak azt mondta: „Ez bizonyára tévedés."
A szobámban vártam. Felesége a szomszédos szobában sokkal idegesebbnek látszott, mint a férfi.
– El tudná-e mondani, anélkül, hogy a jegyzeteibe nézne, hogyan folyt le nagyjából a beszélgetése a vádlottal azon a napon?
– Azt hiszem, igen, elnök úr. Az íróasztalomnál ültem, és a vádlottat állni hagytam. Janvier felügyelő mellette állt. Lapointe felügyelő meg leült, hogy gyorsírással jegyezze a kihallgatást. Én éppen a napi postát írtam alá, ami eltartott egy ideig. Végül felemeltem a fejem, ránéztem, és szemrehányó hangon azt mondtam neki: „Nem volt szép magától, Meurant! Miért hazudott nekem?" Fülig elvörösödött. Megrándult az ajka. „A mai napig -folytattam – nem gondoltam, hogy maga lehet a bűnös, még csak gyanúsnak se tartottam. De mit gondoljak most, hogy tudom, hogy február huszonhetedikén járt a Manuel utcában? Miért ment oda? És miért titkolta el?"
Az elnök előrehajolt, nehogy egy hangot is elmulasszon a következőkből.
– És erre ő mit felelt önnek?
– Lehajtotta a fejét, és azt dadogta: „Ártatlan vagyok. Már halottak voltak mind a ketten."
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Bernerie elnök észrevétlenül nyilván magához intette a törvényszéki altisztet, mert az öreg szolga zajtalanul megkerülte a bírói emelvényt, és odahajolt az elnökhöz. Duché, a fiatal védőügyvéd sápadt, gondterhelt arccal próbálta kitalálni, hogy mi történhetett.
Bernerie csak néhány szót mondott, és a teremben mindenki az ő tekintetét követte, amely az elérhetetlenül magas ablakokra és a rajtuk lógó zsinórokra szegeződött.
A fűtőtestek tűzforróak voltak. A fülledt melegben sok százan zsúfolódtak össze a teremben, és a nyirkos ruhák kigőzölgése összekeveredett a szorosan egymás mellett ülők leheletével.
Az altiszt sekrestyésléptekkel elindult az egyik zsinór felé, és megpróbálta kinyitni az ablakot. Nem sikerült. Háromszor is nekifohászkodott, de az ablak csak nem nyílt ki. Minden szem őt nézte, s mikor végre-valahára elszánta magát, hogy a következő ablakkal próbálkozzon, valaki idegesen fölnevetett.
Ez a kis közjáték ismét a külvilágra terelte az emberek figyelmét, észrevették, hogy az ablakokon patakokban ömlik az eső, s odakint alacsonyan lógnak a felhők. Hirtelen tisztábban hallották az autók és autóbuszok fékcsikorgását is. És az ugyanakkor felsivító mentő vagy rendőrkocsi szirénája mintha csak nyomatékosabbá tette volna ezt a szünetet.
Maigret meg csak várt, gondterhelten, magába mélyedve. Kihasználva a szünetet, vetett egy pillantást Meurant-ra, és mikor találkozott a tekintetük, mintha szemrehányást olvasott volna ki a vádlott kék szeméből.
Nem ez volt az első eset, hogy itt, a tanúk korlátjánál csüggedés fogta el a felügyelőt. Szobájában, az Orfévres rakparton, a valósággal viaskodott, s még amikor a nyomozati jelentést készítette, akkor is azt hihette, hogy mondatai a való igazságot tárják fel.
Aztán múlt az idő, egyik hónap a másik után, néha egy év, ha nem kettő, és egy szép napon ott találta magát a tanúk szobájában azoknak az embereknek a társaságában, akiket valamikor kihallgatott, de akikre már csak halványan emlékezett. De vajon ugyanazok az emberek-e ezek az üres tekintetű házmesterek, járókelők, boltosok, akik ott ülnek most a „sekrestye" padján?
S több hónapi börtön után vajon ugyanaz az ember ül-e a vádlottak padján?
Itt hirtelen egy személytelenné vált világ veszi körül az embert, amelyben a hétköznapi szavak nem használatosak, és a legmindennapibb tények rejtélyes képletté válnak. A bírák hermelindíszes fekete talárja és a főügyész vörös talárja még csak fokozta azt az érzést, hogy itt egy megváltoztathatatlan szertartás játszódik le, amelyben az egyén semmi.
Pedig Bernerie elnök végtelen türelemmel és emberséggel vezette a tárgyalásokat. Sohasem sürgette a tanút, hogy fejezze már be a vallomását, sohasem vágott a szavába, még akkor se, ha úgy látszott, hogy fölösleges részletekbe bonyolódik.
Már előfordult Maigret-vel, ha más, szigorúbb bírákkal került szembe, hogy dühében és tehetetlenségében ökölbe szorult a keze.
Maigret most is tisztában volt vele, hogy a valóságnak csupán élettelen, vázlatos képét tudja visszaadni. Mindaz, amit eddig elmondott, igaz volt, de nem tudta érzékeltetni a dolgok súlyát és bonyolultságát, összefüggését és kisugárzását.
Például elengedhetetlenül szükségesnek tartotta volna, hogy mindazok, akik Gaston Meurant-ról ítélkeznek majd, ugyanúgy ismerjék a Charonne körúti lakás légkörét, mint ő.
Az ő kétmondatnyi beszámolója arról a lakásról semmit sem ért. Őt mindjárt meglepte, hogy abban a soklakásos, sokgyermekes, temetőre néző házban olyan lakás is lehet, mint Meurant-éké.
Vajon kinek az ízlése szerint rendezték és bútorozták be azokat a szobákat? A hálószobában nem volt hagyományos ágy, csak amolyan széles, narancssárga selyem-huzatú sarokheverő, kétfelől modern, alacsony könyvállvánnyal. Igazi meghitt sarok.
Maigret megpróbálta maga elé képzelni a képkeretezőt, a kisiparost, aki egész nap egy sötét műhelyben dolgozik hátul az udvarban, s mikor hazatér a munkából, egy olyan barátságos, vonzó lakásba lép be, amilyeneket a képeslapokból ismer az ember: a természetesnél kicsit könnyebb, csillogóbb, fényesebb bútorok, pasztellszínek és majdnem olyan sejtelmes hangulatvilágítás, mint a Manuel utcában...
De a polcokon nyilvánvalóan Meurant könyvei sorakoznak, csupa alkalmi vétel, antikváriumokból vagy a Szajna-parti könyvárusoktól: Tolsztoj Háború és békéje; A Konzulátus és a Császárság története, tizennyolc díszes kötetben, régi kiadás lehet, mert a papírja már dohos; a Bovaryné, egy vadállatokról szóló mű és közvetlenül mellette A vallások története.
Sejteni lehetett, hogy aki itt él, művelődni akar. De ugyanebben a szobában halomban álltak a pletykalapok, érzelgős füzetes regények, színes képes magazinok, moziújságok is, kétségkívül Ginette Meurant szellemi tápláléka, akárcsak a gramofon mellett tornyosuló lemezek: csupa szentimentális sanzon.
Milyen lehetett kettőjük kapcsolata? Hogyan viselkedtek vajon egymással? Mit mondhattak esténként egymásnak? S miről beszélgethettek egész vasárnap?
Maigret tisztában volt vele, hogy Léontine Faverges-ről sem tudott pontos képet adni, amint ahogy a lakásáról sem, ahová annak idején köztiszteletben álló családos férfiak surrantak be titkos találkára, és vastag, nehéz függönyök óvták őket egymás szemétől.
– Ártatlan vagyok. Már halottak voltak mind a ketten.
A mozihoz hasonlóan zsúfolt tárgyalóteremben kétségbeesett hazugságként hangzott a vádlott e kijelentése, mert a hallgatóság és az esküdtek szemében, akik az ügyet csak az újságokból ismerték, Gaston Meurant kétségkívül csak egy megátalkodott gyilkos volt, aki nem habozott egy kislány életére törni, először fojtogatta, aztán idegességében, hogy nem halt meg elég gyorsan, selyempárnákat szorított az arcára.
Még csak tizenegy óra felé járt az idő, de vajon a jelenlevők tudatában vannak-e a percek múlásának, eszükbe jut-e a magánéletük? Az esküdtek között ott ült egy madárkereskedő a Mégisserie rakpartról meg egy két munkással dolgozó bádogosmester.
Vajon akad-e a hallgatóság soraiban valaki is, akinek olyanforma asszony a felesége, mint Ginette Meurant, és aki esténként olyan könyveket olvas, mint a vádlott?
– Folytassa, felügyelő úr! – szólt az elnök.
– Felkértem Meurant-t, hogy pontosan számoljon be, mit csinált február huszonhetedikén délután. Elmondta, hogy szokása szerint két órakor nyitotta ki az üzletet, és akasztotta ki az ajtóra a „Hátul, az udvarban vagyok" szövegű táblácskát. Aztán hátra is ment a műhelybe, és több képkereten dolgozott. Négy órakor meggyújtotta a villanyt, és előrement az üzletbe is, hogy kivilágítsa a kirakatot. Valamivel hat óra után, amikor vallomása szerint még mindig a műhelyben dolgozott, lépteket hallott az udvarban. Valaki kopogtatott az ablakon. Egy öregúr volt, akit állítólag még sosem látott. Az illető egy negyvenszer ötvenötös, hullámos szélű, aranyozott rámát keresett egy nemrég vásárolt olasz vízfestményhez. Meurant különböző szélességű léceket mutatott neki. Az öregúr megkérdezte, mennyibe kerül egy ilyen keret, aztán elment.
– Megtalálták ezt a tanút?
– Igen, elnök úr, de csak három héttel később. Germain Lombras-nak hívják, zongoratanár, a Picpus utcában lakik.
– Személyesen hallgatta ki?
– Igen, elnök úr. Azt állítja, hogy valóban járt egy este hat után Meurant műhelyében. Véletlenül haladt el az üzlethelyiség előtt, s felfigyelt a képkeretekre, mert éppen előző nap vásárolt egy nápolyi tájképet.
– Elmondta önnek, hogyan volt öltözve a vádlott?
– Emlékezete szerint Meurant szürke nadrágot viselt és nyersszínű zubbonyt. Nyakkendő nem volt rajta.
Aillevard főügyész, a közvádló, aki Maigret vallomását összevetette az előtte lévő iratokkal, láthatólag szót akart kérni, mire Maigret gyorsan hozzátette:
– De a tanú nem tudta pontosan megmondani, hogy kedden vagy szerdán, azaz február huszonhatodikán vagy huszonhetedikén járt-e Meurant műhelyében.
A szavakra viszont a védőügyvéd kezdett mozgolódni. A fiatal jogász, akinek fényes jövőt jósoltak, mindent beleadott ebbe az ügybe. Mindenképpen azt a benyomást akarta kelteni, hogy biztos önmagában és az ügyben, amelyet képvisel, de belső feszültségén nem tudott uralkodni: remegő keze árulkodott róla.
Maigret személytelen hangon folytatta:
– A vádlott azt állítja, hogy az öregúr távozása után bezárta a műhelyt, majd az üzletet is, és elindult az autóbuszmegálló felé.
– Vagyis hogy fél hétkor hagyta el a környéket?
– Körülbelül. A Mártírok utcájánál szállt le a buszról, és indult el a Manuel utca felé.
– Volt-e valami különösebb oka rá, hogy meglátogassa a nagynénjét?
– Először azt mondta, hogy nem, hogy csak amolyan szokásos látogatás lett volna, amilyet havonként legalább egyszer tenni szokott nála. Két nappal később azonban, amikor tudomást szereztünk a kifizetetlen váltóról, módosította a vallomását.
– Beszéljen erről a váltóról, főfelügyelő úr!
– Meurantnak február huszonnyolcadikán ki kellett volna fizetnie egy nagyon fontos váltót, amelyet már az előző hónapban megóvatoltak. De nem tudta előteremteni a szükséges összeget.
– Bemutatták-e kifizetésre ezt a váltót február huszonnyolcadikán?
– Igen.
– És kifizették? 
– Nem.
Aillevard főügyész egy apró kézmozdulatot tett, mintha Meurant javára írná ezt a tényt, Pierre Duché pedig az esküdtek felé fordult, mintha tanúnak akarná hívni őket.
A dolog Maigret-nek is sok fejtörést okozott. Ha a vádlott megölte a nagynénjét, és megfojtotta a kis Cécile Perrint, elvitte a kínai vázába elrejtett aranyakat és a papírpénzt, s ha ezen kívül magához vette még a bemutatóra szóló részvényeket is, miért nem fizette ki azt a váltót február huszonnyolcadikán, amikor még nem volt gyanúsított, sőt nyugodtan gondolhatta, hogy soha nem is lesz az? Miért kockáztatta meg, hogy csődeljárást indítsanak ellene?
– A nyomozóim – folytatta Maigret – kiszámították, hogy mennyi ideig tart az út a Roquette utcától a Manuel utcáig. A napnak ebben az órájában buszon körülbelül félórára, taxival húsz percre van szükség. Nyomozást folytattunk a taxisofőrök között, de teljesen eredménytelenül. Az autóbuszkalauzokkal sem mentünk többre. Senki sem emlékszik Meurant-ra.
– A vádlott által aláírt kihallgatási jegyzőkönyvek szerint – folytatta Maigret – ő hét óra előtt néhány perccel érkezett a Manuel utcába. Senkivel nem találkozott a lépcsőházban, és a házmesternét sem látta. Kopogtatott a nagynénje ajtaján, de nem jelentkezett senki, és nagyon meglepődött, mikor észrevette, hogy a kulcs a zárban van. Belépett a lakásba, és eléje tárult a már előzőleg ismertetett látvány.
– Égtek a villanyok? – kérdezte az elnök.
– A szalonban csak a lazacszín ernyős állólámpa. Meurant-nak úgy rémlik ugyan, hogy másutt is égett villany, de nem győződött meg róla, mert nem ment beljebb a lakásba.
– Hogyan magyarázza Meurant a viselkedését? Miért nem vette magának a fáradságot, hogy orvost hívjon, s hogy értesítse a rendőrséget?
– Mert félt, hogy őt fogják vádolni a gyilkossággal Észrevette, hogy a XV. Lajos korabeli íróasztal egyik fiókja nyitva van, ezt becsukta. Ugyancsak visszatette a földön heverő művirágcsokrot a kínai vázába. Már éppen el akarta hagyni a lakást, amikor eszébe jutott, hogy ilyenformán esetleg ujjlenyomatok maradtak utána, s a zsebkendőjével letörülte az íróasztalt meg a vázát. Letörülte az ajtó gombját is, és amikor kilépett az ajtón, magával vitte a lakás kulcsát.

– Mit csinált vele?
– Bedobta a csatornába.
– Hogyan ment haza?
– Autóbuszon. Az útvonal a Charonne körútig kevésbé forgalmas utcákon vezet, és így körülbelül hét óra harmincötkor már hazaért.
– A felesége otthon volt?
– Nem. Mint már említettem, elment egy környékbeli moziba, az ötórai előadásra. Sokat járt moziba, szinte mindennap. Öt pénztárosnő is emlékezett rá, mikor megmutattam a fényképét. Meurant feltette melegedni a maradék ürücombot és a zöldbabfőzeléket, majd megterítette az asztalt, úgy várt rá.
– Gyakran kényszerült ilyesmire?
– Nagyon gyakran.
Maigret-nek az volt az érzése, noha háttal állt a hallgatóságnak, hogy mindenki mosolyog, főleg az asszonyok.
– Hányszor hallgatta ki a vádlottat?
– Ötször. Egy alkalommal egyfolytában tizenegy óra hosszat. Mivel vallomásai tökéletesen egybehangzóak voltak, elkészítettem a jelentésemet, és átadtam a vizsgálóbírónak. Azóta nem találkoztam a vádlottal.
– Nem írt önnek a börtönből? – kérdezte az elnök.
– De igen. A levelet a nyomozati iratokhoz csatoltam. Ismételten hangsúlyozza benne, hogy ártatlan, és kér, hogy vigyázzak a feleségére.
Maigret kerülte Meurant tekintetét, aki hirtelen összerezzent.
– Azt nem írta meg, miért kéri erre, és miért félti a feleségét?
– Nem, elnök úr.
– A vádlott bátyját megtalálta, felügyelő úr?
– Két héttel a Manuel utcai bűntény után, vagyis pontosan március tizennegyedikén.
– Párizsban?
– Nem. Toulonban, ahol nincs is állandó lakása, és csak ritkán tartózkodik ott, mert sokat van úton, gyakran látogat le a tengerpartra, hol Marseille felé, hol meg Nizza és Menton felé. Először a touloni bűnügyi rendőrség hallgatta ki, hivatalos megkeresésünkre. Aztán beidéztettem a hivatalomba, el is jött, de követelte, hogy utazási költségeit térítsük meg előre. Azt állította, hogy január óta be se tette a lábát Párizsba, és megnevezett három tanút is, akikkel a bűntény napján, február huszonhetedikén Bandolban kártyázott. A tanúkat kihallgattuk. Ugyanolyan körökben forgolódnak, mint Alfréd Meurant. Vagyis az alvilágban.
– Mikor adta át ön a jelentését a vizsgálóbírónak?
– A végleges jelentést, valamint a vádlott által aláírt jegyzőkönyveket március huszonnyolcadikán.
A tárgyalás döntő pillanatához érkeztek. Azok közül, akik fontos szerepet játszottak, csak hárman tudtak erről. Először is Justin Aillevard főügyész, akit Maigret előző nap délután öt órakor felkeresett a hivatalában. Azután maga Maigret és végül Bernerie az elnök, akit nem Maigret, hanem a főügyész tájékoztatott ugyancsak előző nap, az este folyamán.
De voltak a mit sem sejtő hallgatóság között is olyanok, akik feszülten várták ezt a pillanatot: öt nyomozó, akiket Maigret a kevésbé ismertek közül választott ki, némelyikük az erkölcsrendészeten dolgozott
A tárgyalás kezdete óta ott voltak a teremben, elvegyülve a hallgatóság közt, különböző stratégiai pontokon, figyelték az arcokat, és lestek, ki hogyan reagál a hallottakra.
– Tehát az ön nyomozása, főfelügyelő úr, hivatalosan március huszonnyolcadikán befejeződött.
– Igen, elnök úr.
– Mégis az történt, ugyebár, hogy ön azóta is figyelemmel kísérte a vádlottal közelebbi vagy távolabbi kapcsolatban álló személyek ténykedését és magatartását?
A védőügyvéd azonnal felpattant, hogy bejelentse tiltakozását. Kétségtelenül azt akarta mondani, hogy a perrendtartás tiltja az olyan tények előterjesztését, amelyek nem szerepelnek az ügyre vonatkozó iratokban, de felhasználhatók a védence ellen.
– Nyugodjék meg, ügyvéd úr – fordult feléje az elnök. – Rögtön meg fogja látni, hogy a beosztásommal járó jogommal élve nem azért térek ki az üggyel kapcsolatos váratlan fejleményekre, hogy védence helyzetét súlyosbítsam.
A főügyész pedig kicsit gunyorosan, de valamiképpen mégis pártfogóan nézett a védőügyvédre. .
– Megismétlem a kérdésemet – szólt az elnök. – Maigret főfelügyelő úr tehát félhivatalosan folytatta a nyomozást?
– Igen, elnök úr.
– A saját elhatározásából?
– Igen, de egyetértésben a bűnügyi rendőrség vezetőjével.
– Tájékoztatta-e róla az ügyészséget?
– Csak tegnap, elnök úr.
– A vizsgálóbíró tudott-e róla, hogy ön tovább foglalkozik az üggyel?
– Megemlítettem neki.
– De nem az ő és nem is a főügyész úr utasítására folytatta a nyomozást?
– Nem, elnök úr.
– Szükségesnek tartom, hogy ezt a tényt leszögezzük. Ezért minősítettem félhivatalosnak ezt a pótnyomozásfélét. Főfelügyelő úr! Miért küldte ki további nyomozásra beosztottjait, miután a vádtanács már átadta az esküdtszéknek az ügy aktáit, és így minden további nyomozás fölöslegessé vált?
A tárgyalóteremben valahogy megváltozott a csend jellege. Egyetlen köhintés, egyetlen csoszogás sem hallatszott. 
– Mert nem voltam megelégedve az elért eredménnyel – dörmögte zsémbesen Maigret.
Nem mondhatta el, ami a szívét nyomta. Ezek a szavak, hogy nem volt megelégedve, nem fejezték ki pontosan, amit gondolt. Azt, hogy szerinte a tények nem vágnak össze a szereplők jellemével. De hogyan magyarázza ezt meg itt, az ünnepélyes esküdtszéki tárgyaláson, ahol világos és pontos mondatokat várnak tőle?
Az elnöknek legalább annyi tapasztalata volt a bűnügyeket illetően, mint Maigret-nek, sőt több. Minden este hazavitte az ügyiratokat, Saint-Germain körúti lakására, hogy otthon is tanulmányozza őket. Dolgozószobájában gyakran hajnali kettőig égett a villany. Már mindenféle nőt és férfit látott a vádlottak padján és a tanúk korlátjánál.
De magát az életet vajon nem csupán elméletben ismerte-e? Ő nem járt a Roquette utcai műhelyben, sem a Charonne körúti különös hangulatú lakásban. Ő nem ismerte sem az ilyen bérházak, sem a népes utcák, sem a bisztrók, sem a lokálok nyüzsgő-zsibongó életét.
A vádlottakat két rendőr közt vezették elébe, és csak az aktákból ismerte őket.
Tények. Mondatok. Szavak. De ezen kívül?
Az ülnökeivel is ugyanez volt a helyzet, sőt a főügyésszel is. Hivatásukkal járó méltóságuk elszigetelte őket a mindennapi élettől, voltaképpen elefántcsonttoronyban éltek.
Az esküdtek és a hallgatóság közt kétségkívül voltak néhányan, akik jobban meg tudták érteni egy Meurant-hoz hasonló ember egyéniségét, de ezek nem szólhattak bele a tárgyalás menetébe, és különben sem ismerték az igazságszolgáltatás bonyolult gépezetét.
S maga Maigret nem állt-e gyakran egyszerre a korlát mindkét oldalán?
– Mielőtt folytatná, főfelügyelő úr – szólalt meg az elnök szeretném, ha elmondaná nekünk, hogy mi volt a vérfoltokra vonatkozó laboratóriumi vizsgálat eredménye. Azokról a vérfoltokról beszélek, amelyeket a vádlott sötétkék öltönyén találtak.
– Embervértől származó foltok voltak. A lelkiismeretes laboratóriumi vizsgálat és a további részletes vércsoport analízis kimutatta, hogy az öltönyön talált vérfoltok bizonyíthatóan az áldozattól származnak.

– És ön ennek ellenére folytatta a nyomozást?
– Részben éppen ezért folytattam, elnök úr.
A fiatal védőügyvéd, aki már felkészült, hogy vitába szálljon Maigret-vel, nem akart hinni a fülének, és nyugtalanul ugyan, de ülve maradt, miközben a felügyelő tovább dörmögött:
– Ugyanis egyik tanúnk, Ernie-né vallomása, mely szerint délután öt óra körül kilépett egy férfi sötétkék öltönyben és barna esőkabátban Léontine Faverges lakásából, nagyon határozott. Ezt az időpontot különben megerősítette egy környékbeli kereskedő is, akihez Ernie-né öt óra előtt betért vásárolni, mielőtt a Manuel utcai varrónőhöz ment volna. S ha elfogadjuk Lombras úr tanúvallomását, noha a tanú nem biztos benne, hogy pontosan melyik napon járt a Roquette utcában, akkor a vádlott hat órakor még munkaruhában a műhelyében tartózkodott. Kiszámítottuk, mennyi idő kell ahhoz, hogy valaki abból a műhelyből eljusson a Charonne körúti lakásig, átöltözzék, és végül a Manuel utcai lakásba érjen. Nem mondok sokat, ha azt mondom, hogy legalább ötvenöt perc. És ugyancsak meglepett az is, hogy a bűntényt követő napon nem fizették ki a bemutatott váltót.
– Ezért kezdett el tehát foglalkozni a vádlott bátyjával, Alfréd Meurant-nal.
– Igen, elnök úr. De ugyanakkor én és munkatársaim több más irányban is folytattunk nyomozást.
– Mielőtt beszámolna az eredményről, szeretném, ha megerősítené, hogy ezek a nyomozások szorosan összefüggnek a tárgyalás alatt levő üggyel.
– Szorosan összefüggnek vele, elnök úr! Az erkölcsrendészet nyomozói több héten keresztül járták Párizs garniszállóit bizonyos fényképekkel a zsebükben.
– Milyen fényképekkel?
– Elsősorban Alfréd Meurant-éval. Aztán Ginette Meurant-éval. Ezúttal a vádlott pattant fel méltatlankodva, és az ügyvédje is kénytelen volt felállni, hogy megnyugtassa és erőszakkal visszanyomja a helyére védencét.
– Foglalja össze a lehető legrövidebben a pótnyomozás eredményét!
– A vádlott bátyját, Alfréd Meurant-t, jól ismerik bizonyos negyedekben, különösen a Ternes tér és a Saint-Denis kapu környékén. Többek között megtaláltuk a bejelentőlapjait egy Étoile utcai kis szállodában, ahol többször is megszállt, de semmi sem mutatott arra, hogy január elseje után Párizsban járt volna. Aztán: látták ugyan különböző nőkkel, de senki sem emlékszik rá, hogy sógornője társaságában találkoztak volna vele, legfeljebb nagyon régen, több mint két évvel ezelőtt.
Maigret magán érezte Meurant ellenséges tekintetét: a vádlottnak ökölbe szorult a keze, és ügyvédje, félvén védence meggondolatlan kitörésétől, minduntalan feléje fordult.
– Folytassa, felügyelő úr!
– Ginette Meurant fényképét rögtön felismerték nemcsak a – főleg környékbeli – mozik alkalmazottai, hanem a Lappé utcai meg a Chappelle-negyed lokáljainak személyzete is. Hosszú évekig járt rendszeresen ezekre a helyekre, mindig délután, és legutoljára a Gravilliers utcában vett részt egy mulatságon.
– Egyedül járt ezekre a helyekre?
– Sok férfiismerőse volt, de egyik mellett se tartott ki sokáig. De a bűntényt megelőző néhány hónapban alig látták.
Vajon ezek a tények nem magyarázzák-e meg a Charonne körúti lakás légkörét, a képeslapokat, a szentimentális lemezeket, s kirívó ellentétüket Meurant antikváriumokban vásárolt könyveivel?
– Amikor körülbelül négy hete szabadságra mentem folytatta Maigret -, a bűnügyi rendőrség csoportjai még nem bukkantak semmiféle újabb nyomra.
– E pótnyomozás idején megfigyelés alatt tartotta a rendőrség Meurant-nét?
– Nem állandó jellegű megfigyelés alatt, vagyis nem követtük minden lépését, ha eltávozott hazulról, és nem állítottunk minden éjszaka nyomozót a Charonne körúti ház kapuja elé.
Többen felnevettek. Az elnök egy kurta pillantást vetett a hallgatóságra, s újból csend lett. Maigret a homlokát törülgette, zavarta a kalap, amelyet még mindig a kezében tartott.
– Erre a – ha nem is állandó jellegű – megfigyelésre az a levél késztette, amelyet a vádlott a börtönből küldött önnek, s amelyben arra kérte, hogy vigyázzon a feleségére? – kérdezte az elnök nem minden gúny nélkül.
– Nem merném állítani – válaszolta Maigret.
– Ha jól értem, ön az asszony ismeretségi köre után nyomozott?
– Igen, elnök úr. Először is azt akartam tudni, hogy találkozott-e néha titokban a sógorával. Aztán, mivel nem jutottunk pozitív eredményre, azt a kérdést tettem fel magamnak, hogy kikkel találkozhatott, és mire használhatta fel a szabad idejét.
– Egy kérdést, főfelügyelő úr – szólt közbe az elnök. – Ön kihallgatta Ginette Meurant-t a bűnügyi rendőrségen. Ha jól emlékszem az asszony azt vallotta, hogy február huszonhetedikén nyolc óra felé tért haza, és a vacsora készen várta. Elmondta-e önnek, hogy volt a férje öltözve?
– Igen. Szürke nadrágban volt, zakó nélkül.
– És amikor a férje ebéd után elment hazulról, mi volt rajta?
– Szürke öltöny.
– Meurant-né mikor hagyta el a Charonne körúti lakást?
– Négy óra felé.
– Tehát Meurant hazamehetett, átöltözhetett, elmehetett hazulról, aztán újból hazatérve megint átöltözhetett anélkül, hogy az asszony tudott volna róla?
– Voltaképpen elképzelhető.
– Térjünk vissza a pótnyomozásra!
– Ginette Meurant megfigyelésétől nem lettünk okosabbak. Férje letartóztatása óta többnyire otthon tartózkodott, legfeljebb bevásárolni ment el hazulról, vagy a férjét látogatta meg a börtönben, és hetenként kétszer- háromszor moziba ment. Hangsúlyozom, hogy nem állt állandó megfigyelés alatt, csak időnként adtam rá utasítást. Nem tudtunk meg róla többet, mint amennyit már a szomszédok és a boltosok is elmondtak. Tegnapelőtt tértem vissza a szabadságomról, és egy jelentést találtam az íróasztalomon. Azt hiszem, nem árt, ha elmondom, hogy a rendőrség sohasem zár le teljesen egy ügyet, és előfordul, hogy néha két-három évvel a bűntény elkövetése után véletlenül bukkanunk a tettesre.
– Szóval – mondta az elnök – az utóbbi hónapokban nem módszeresen figyelték Ginette Meurant cselekedeteit és magatartását.
– Úgy van, elnök úr. Az erkölcsrendészetnek és az én brigádomnak a nyomozói maguknál tartották a fényképét és a sógoráét is, s alkalomadtán felmutatták. így történt, hogy szeptember huszonhatodikán valaki a fiatalasszonyban egyik állandó vendégére ismert.
Meurant megint föl akart ugrani, s ezúttal az elnök nézett rá szigorúan. A teremben egy nő hangosan tiltakozott, nyilván Ginette Meurant.
– Ez a valaki – folytatta Maigret – Nicolas Cajou, s egy kis garniszállója van néhány lépésre a Pigalle tértől, a Victor Massé utcában. Ő rendszerint intézménye irodájában tartózkodik, és az üvegajtón át szemmel tartja a jövő-menőket.
– Őt nem kérdezték ki márciusban vagy áprilisban, amikor végigjárták a garniszállókat?
– Ő akkor éppen kórházban volt, súlyos műtéten esett át, és a sógornője helyettesítette. Utána három hónapig pihent a szülőföldjén, Morvanban, és így csak szeptember végén mutatta meg neki véletlenül az erkölcsrendészet egyik nyomozója a fényképet.
– Ginette Meurant fényképét?
– Igen. Első pillantásra felismerte és elmondta, hogy mielőtt kórházba került, az asszony rendszeresen odajárt hozzájuk egy férfi társaságában, akit nem ismer. Az egyik szobalány, Geneviéve Lavancher, szintén fölismerte a fénykép alapján.
A sajtó padjában ülő újságírók először összenéztek, aztán meglepődve bámulták a bíróra.
– Ugyebár az a férfi, akire ön céloz, nem Alfréd Meurant?
– Nem, elnök úr. Tegnap az irodámban, ahová beidéztettem Nicolas Cajout és a szobalányt, megmutattam nekik bűnügyi nyilvántartásunkból több száz fényképet. Meg akartam bizonyosodni róla, hogy Ginette Meurant társának volt-e dolga a párizsi rendőrséggel. A két tanú személyleírása alapján az illető férfi alacsony, zömök termetű, a haja sötétbarna. Feltűnően divatosan öltözködik, és egyik ujján sárga köves gyűrűt visel. Körülbelül harmincéves lehet, amerikai cigarettát szív, egyikről a másikra gyújt, minden látogatásuk után csikkel teli találták a hamutartót, s a csikkek közül csak néhány volt rúzsos. A tárgyalás előtt már nem volt időm alaposabb nyomozást folytatni: Nicolas Cajou február huszonhatodikán került kórházba. Február huszonötödikén még az irodájában tartózkodott, és azt állítja, hogy a párocska ezen a napon is ott járt.
Izgatott mozgolódás támadt a teremben. Maigret nem láthatta, de az elnök felemelte a hangját, ami ritkán fordult elő nála, s erélyesen így szólt:
– Csendet kérek, különben kiüríttetem a termet. Egy női hang megpróbálta túlkiabálni a lármát:
– Elnök úr, én...
– Csendet kérek!
A vádlott összeszorított szájjal, gyűlölködve nézett Maigret-re.
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Mindenki mozdulatlanul ült a helyén, miközben az elnök hol az egyik, hol a másik ülnökhöz fordult, és halkan szót váltott velük. Hármójuk beszélgetése a templomi felelgetős éneket idézte, csak a hangtalanul mozgó ajkakat lehetett látni és a ritmikusan meg-meghajló fejeket. Egy idő múlva már a vörös taláros főügyész is elhagyta a helyét vörös talárjában, és odament a bírói pulpitushoz, hogy bekapcsolódjon a beszélgetésbe. És várható volt, hogy hamarosan követi a példáját a fiatal védőügyvéd is. Látszott rajta, hogy habozik, nyugtalankodik, még nem biztos a dolgában, de azért már majdnem fölállt, amikor Bernerie elnök az asztalra ütött a kalapáccsal, mire a bíróság tagjai újra elfoglalták a helyüket, mint valami színdarabban.
– Az esküdtszék megköszöni a tanúnak a vallomását, és arra kéri, hogy ne hagyja el a törvényszéket – mondta Xavier Bernerie elnök mereven.
S egyre a miséző papot idézve, a fövege után nyúlt, megfogta, felállt, és a következő szavakkal fejezte be a szertartást:
– A tárgyalást tizenöt percre felfüggesztem.
Egyik pillanatról a másikra, szinte robbanásszerűen, fülsiketítő hangzavar támadt, a tárgyalási szünetek megszokott hangzavara. A hallgatóság jó része elhagyta a helyét; némelyek a padsorok közt hadonásztak, mások pedig lökdösődve nyomultak a terem nagy ajtaja felé, amelyet a teremőrök már kinyitottak. Közben a börtönőrök észrevétlenül elvezették a vádlottat a faburkolatba rejtett ajtón keresztül, Pierre Duché alig ért a nyomába, az esküdtek pedig a másik oldalon tűntek el a kulisszák mögött.
Taláros ügyvédek, főleg fiatalok – köztük egy olyan csinos ügyvédnő, hogy akár egy képeslap címlapján is szerepelhetett volna fekete-fehér csomóba gyűltek a tanúk bejáratánál. A büntető perrendtartás törvénykönyvének 310-es, 311-es, stb. paragrafusain vitatkoztak, s egyesek izgatottan felvetették, hogy a tárgyalás olyan rendhagyó módon folyt, hogy ez biztosan pertörléshez fog vezetni.
Egy sárga fogú öreg ügyvéd – kifényesedett talárban, szája sarkában kialudt cigarettával – a jogtörténetre hivatkozva két esetet idézett fel csendesen. Az egyik Limoges-ban történt 1885-ben, a másik Poitiers-ban, 1923-ban. Mindkét esetben nemcsak hogy a nyilvánosság teljes kizárásával kellett folytatni a tárgyalást, hanem egy váratlan tanúvallomás merőben más irányba terelte az egész tárgyalás menetét.
Maigret meg csak állt ott mozdulatlanul, és mindebből nem látott mást, csak hadonászó embereket, nem hallott mást, csak néhány szófoszlányt. A lassan kiürülő teremben éppen sikerült felfedeznie két nyomozóját, amikor körülvették az újságírók.
Olyan nagy volt az izgalom, mint egy színházi főpróba első szünetében.
– Mi a véleménye, főfelügyelő úr, a bombáról, amelyet az imént dobott a tárgyalóterembe?
– Miféle bombáról? – kérdezte Maigret. Körülményesen megtömte a pipáját. Nagyon szomjas volt.

– Gondolja, hogy Meurant ártatlan?
– Nem gondolok semmit.
– A feleségét gyanúsítja?
– Elnézést, uraim, de nem mondhatok többet annál, mint amit tanúként elmondtam.
Az újságírók csak azért hagyták hirtelen faképnél, mert az egyik fiatal riporter a kijárat felé igyekvő Ginette Meurant után vetette magát, s a szenzációsnak ígérkező. nyilatkozatról egyikük sem akart lemaradni.
Mindenki az újságírók izgatott csoportját figyelte. Maigret felhasználta az alkalmat és kisurrant a tanúk ajtaján. Kint a folyosón sokan cigarettáztak, néhányan meg, a járatlanabbak közül, a mosdóhelyiséget keresték.
Maigret tudta, hogy a bíróság tagjai most Bernerie elnök szobájában tanácskoznak, és látta, amint az egyik teremőr, nyilván a kérésükre, odavezeti a fiatal védőügyvédet, Duchét is.
Délfelé járt az idő. Bernerie a váratlan fordulat után nyilván be akarja fejezni a délelőtti tárgyalást, hogy délután folytassa, abban a reményben, hogy ha szabályosan; folyik le, ítélethirdetésre is sor kerülhet a nap folyamán.
Maigret végre kijutott az előcsarnokba, rágyújtott a pipájára, és intett Lapointe-nak, aki egy oszlopnak támaszkodva álldogált.
Nem Maigret volt az egyetlen, aki arra akarta felhasználni a szünetet, hogy megigyék egy pohár sört. Odakint, a zuhogó esőben, kabátjuk gallérját feltűrve, sokan szaladtak át az úttesten, és tűntek el a környező kávéházakban.
Az Igazságügyi Palota büféjében türelmetlen, izgatott tömeg tolongott, megzavarva az ügyvédeket, akik néhány pillanattal előbb, még nyugodtan tárgyalták a peres ügyeket klienseikkel.
– Sört? – kérdezte Lapointe-tól Maigret.
– Csak odajussunk, főnök.
Keresztülfurakodtak a tömegen, Maigret intett egy pincérnek, akit már vagy húsz éve ismert. Néhány pillanat múlva a pincér már át is nyújtott nekik a fejek fölött két pohár habzó sört.
– Intézd úgy a dolgod, hogy tudd meg, hol és kivel ebédel az asszony, kivel beszélget, és esetleg kinek telefonál – adta ki az utasítást Maigret Lapointe-nak.
Az emberáradat máris az ellenkező irányba fordult, mindenki sietett újra elfoglalni a helyét. Mire Maigret a tárgyalóterembe ért, már nem sikerült elérnie a padsorokhoz, s kénytelen volt megállni a kis ajtó mellett, az ügyvédek között.
Az esküdtek már elfoglalták a helyüket, a vádlott is ott ült két őre között, előtte meg valamivel lejjebb a védőügyvédje. Bevonultak és méltóságteljesen helyet foglaltak a bíróság tagjai is, és kétségtelenül éppúgy érezték, hogy megváltozott a légkör, mint Maigret.
Alig egy fél órája ugyanis még arról volt szó, hogy egy embert kétszeres gyilkossággal vádolnak: elvágta nagynénje, egy hatvanéves asszony torkát, és megpróbált kézzel megfojtani, majd párnákkal meg is fojtott egy négyéves kislányt. Nem csoda, hogy a légkör komor volt, fojtott indulatokkal terhes.
De most, a szünet után, minden megváltozott. Gaston Meurant mellékszereplővé vált, és még a kettős gyilkosság is mintha vesztett volna a jelentőségéből. Maigret tanúvallomása új helyzetet teremtett, féltve őrzött, kényes, sőt botrányos titkot tárt fel, és a hallgatóságot most már csupán a fiatalasszony érdekelte, akit a hátsó sorokban ülők nem is láthattak, hiába nyújtogatták a nyakukat.
Furcsán morajlott a terem, s az elnök szigorúan jártatta végig a tekintetét a tömegen, mintha a rendbontókat keresné. Ez elég hosszú ideig tartott, de lassanként elcsendesedett, majd teljesen el is halt a lárma, és újból mélységes csend ülte meg a termet.
– Figyelmeztetem a hallgatóságot, hogy nem tűrök semmiféle véleménynyilvánítást, és az első közbeszólásra kiüríttetem a termet!
Az elnök köhécselt, majd néhány szót suttogott ülnökei fülébe.
– Jogomnál fogva és a váddal, valamint a védelemmel egyetértésben úgy határoztam, hogy három újabb tanút hallgatunk ki. Kettő közülük a teremben tartózkodik, a harmadikkal, Geneviéve Lavancher-val, telefonon érintkezésbe léptünk, és a délutáni tárgyalásra ő is megjelenik. Törvényszolga, szólítsa elém Ginette Meurant-t!
Az öreg törvényszéki szolga előlépett, megállt az első padsor és a bírói pulpitus között, az első sorban ülő fiatalasszony pedig felállt, habozott néhány pillanatig, aztán hagyta, hogy a tanúk korlátjához vezessék.
Maigret többször is kihallgatta Ginette Meurant-t az Orfévres-rakparton. Akkor afféle kis kacér nőnek ismerte meg, elég közönségesnek, sőt agresszívnek.
Nyilván az esküdtszék tiszteletére, az asszony fekete kosztümöt vásárolt magának: egy szoknyát háromnegyedes kabáttal, a feketeségből csak szalmasárga ingblúza virított ki.
Maigret meg volt győződve róla, hogy a kalapot is erre az alkalomra vette, a hatás kedvéért. Arcát a széles karimájú kalap kissé sejtelmessé varázsolta.
Mintha egyszerre játszotta volna meg a naiv kislányt és a nagyon illedelmes asszonykát. Hol lehajtotta a fejét, hol meg fölemelte, hogy félénk és engedelmes tekintetet vessen az elnökre.
– Ön Ginette Meurant, született Ginette Chenault?
– Igen, elnök úr.
– Beszéljen hangosabban, és forduljon az esküdtek felé! Ön huszonhét éves, és Saint-Sauveurben, Niévre megyében született.
– Igen, elnök úr.
– Ön a vádlott felesége?
Az asszony minden kérdésre a jó tanuló hangján válaszolt.
– A háromszázhuszonkettes cikkely értelmében tehát tanúvallomást nem köteles tenni, de egyetértésben a váddal és a védelemmel, tájékozódás céljából a bíróságnak joga van önt kihallgatni.
És amikor Ginette Meurant, az előbbi tanúkat utánozva, eskütételre emelte kezét, az elnök leintette.
– Ne fáradjon, önnek nem kell esküt tennie.
Maigret két fej között megpillantotta Gaston Meurant sápadt arcát, amint állával a tenyerében, mereven néz maga elé. Néha olyan erősen összeszorította az állkapcsát, hogy megrándultak az arcizmai.
Az asszony igyekezett nem fordulni a férje felé, mintha megtiltották volna neki, tekintetét folyton az elnökre függesztette.
– Ismerte ön az áldozatot, Léontine Faverges-et?
Az asszony mintha habozott volna, azután ezt suttogta: – Nem nagyon jól.
– Hogy érti ezt?
– Nem jártunk össze.
– De azért találkozott vele?
– Igen, először az esküvőnk előtt. Vőlegényem ragaszkodott hozzá, hogy bemutasson neki, mondván, hogy ő az egyetlen nőrokona.
– Így hát ön elment a Manuel utcába?
– Igen. Egy délután, öt óra felé. Csokoládéval és süteménnyel kínált meg bennünket. Rögtön éreztem, hogy nem szeret, és hogy azt fogja tanácsolni Gastonnak, hogy ne vegyen feleségül.
– Miért?
Az asszony vállat vont, kereste a szavakat, és végül kibökte: -Nem az ő fajtája voltam.
Az elnök tekintete elfojtotta a már-már kitörő nevetést.
– Faverges-né nem is volt ott az esküvőjükön?
– De igen.
– És a sógora, Alfréd Meurant?
– Ő is. Abban az időben még Párizsban élt, és még nem veszett össze a férjemmel.
– Mi volt a foglalkozása?
– Kereskedelmi ügynök.
– Rendszeresen dolgozott?

– Honnan tudhatnám? Nászajándékul egy kávéskészletet kaptunk tőle.
– Az esküvő után nem találkozott Léontine Faverges-zsel?

– De igen, négyszer vagy ötször
– Ő járt maguknál?
– Nem. Mi mentünk el hozzá. Nem szívesen mentem, mert utálom ráerőszakolni magam olyan emberekre, akik nem szeretnek, de Gaston kijelentette, hogy meg kell tennem.
–  Miért?
– Nem tudom.
– Nem a pénze miatt véletlenül?
– Lehetséges.
– Mikor járt utoljára a Manuel utcában?
– Régen.
– Két éve? Három éve? Négy éve?
– Mondjuk három éve.
– Tehát tudott a szalonban álló kínai vázáról? 
– Láttam a vázát, és mondtam is Gastonnak, hogy művirág csak halotti koszorúba való.
– Tudta, hogy mi van a vázában?
– Csak a művirágról tudtam.
– A férje nem mondott semmit önnek?
– Miről? A vázáról?
– Az aranyakról.
Az asszony most először fordult a vádlottak padja felé.
– Nem!
– Azt se mondta el magának, hogy a nagynénje, ahelyett, hogy a bankba tenné a pénzét, otthon őrzi?
– Nem emlékszem rá.
– Biztosnak nem biztos benne?
– De igen...
– Az idő tájt, amikor még, ha ritkán is, de meglátogatta Faverges-nét, nála volt már a kis Cécile Perrin?
– Sose láttam. Nem. Akkor még nagyon kicsi lehetett.
– A férje nem beszélt magának a kislányról?
– Nyilván tett róla említést. Várjunk csak! Most már tisztán emlékszem, hogy beszélt róla. Még csodálkoztam is, hogy egy ilyen asszonyra bíznak egy kislányt.
– Tudott róla, hogy a vádlott elég gyakran kért kölcsön pénzt a nagynénjétől?
– Nem mindig számolt be róla. 
– De úgy általában tudott róla?
– Azt tudtam, hogy a férjem üzleti ügyekben elég ügyetlen, mindenki átejti, mint akkor is, amikor vendéglőt nyitottunk a Chemin-Vert utcában. Az a vendéglő jól mehetett volna.
– Ön mit csinált a vendéglőben?
– Felszolgáltam.
– És a férje?
– A konyhában dolgozott, egy öregasszony segédletével.
– Értett a férje a főzéshez?
– Szakácskönyvből főzött.
– Ön egyedül szolgált fel az étteremben?
– Eleinte volt egy fiatal pincérnőnk is.
– Amikor az üzlet kezdett rosszul menni, Léontine Faverges segített a hitelezők kielégítésében?
– Gondolom, igen. De azt hiszem, még mindig van tartozásunk.
– Február utolsó napjaiban zaklatottnak látszott-e a férje?
– Mindig zaklatott volt.
– Említette önnek, hogy február huszonnyolcadikán lejárt egy váltója?
– Nem törődtem vele. Minden hónapban voltak lejárt váltói.
– Nem mondta önnek, hogy meglátogatja a nagynénjét, és megkéri, hogy ismét segítsen rajta?
– Nem emlékszem rá.
– Meglepte volna?
– Nem. Már megszoktam.
– A vendéglő felszámolása után nem tervezte ön, hogy elmegy dolgozni?
– Dehogynem. De Gaston nem akarta.
– Miért nem?
– Talán mert féltékeny volt.
– Féltékenységi jeleneteket rendezett?
– Jeleneteket éppenséggel nem.
– Forduljon az esküdtek felé!
– Bocsánat, elfeledkeztem róla.
– Mire alapozza azt az állítását, hogy a férje féltékeny volt?
– Először is nem akarta, hogy dolgozni menjek. Aztán meg a vendéglőben folyton kijött a konyhából, hogy utánam leskelődjön.
– Előfordult, hogy követte magát, ha elment hazulról? A fiatal ügyvéd izgett-mozgott a székén, képtelen volt rájönni, hova akar kilyukadni az elnök.
– Sohasem vettem észre.
– Esténként meg szokta kérdezni, hogy mit csinált délután? 
– Igen.
– Mit válaszolt neki?
– Hogy moziban voltam.
– Biztos benne, hogy ön senkivel sem beszélt a Manuel utcáról és Léontine Faverges-ről?
– Csak a férjemmel.
– Valamelyik barátnőjével sem?
– Nincsenek barátnőim.
– Kikkel érintkeztek?
– Senkivel.
Ha zavarba ejtették is a kérdések, nem lehetett észrevenni rajta.
– Emlékszik rá, hogy volt öltözve a férje február huszonhetedikén, amikor hazament ebédelni?
– A szokásos hétköznapi, szürke öltönyében volt. A másikat csak szombat esténként vette fel, ha elmentünk valahová, meg vasárnap.
– És ha a nagynénjéhez ment látogatóba?
– Gondolom, néha olyankor is felvette a sötétkék öltönyét.
– Február huszonhetedikén is ezt tette?
– Nem tudom. Nem voltam otthon.
– Szóval nem tudja, hogy délután járt-e otthon a férje?
– Honnan tudhatnám? Moziban voltam.
– Köszönöm – mondta az elnök.
Az asszony elképedve ott maradt egy darabig, nem akart hinni a fülének, hogy a kihallgatása befejeződött, és semmi olyat nem kérdeztek tőle, amire mindenki számított.
– Visszamehet a helyére – mondta az elnök, majd így folytatta: – Vezessék elém Nicolas Cajout.
A hallgatóság csalódottan ült a helyén. Az volt az érzésük, hogy becsapták őket, elsikkasztották a jelenetet, amelyre joguk lett volna. Ginette Meurant szinte sajnálkozva ült vissza a helyére, s Maigret mellett az egyik ügyvéd odasúgta a kollégáinak:
– Lamblin jól kitanította a nőt a szünetben...
Lamblin ügyvédről, aki kiéhezett, kóbor kutyára emlékeztetett, sokat pletykáltak az Igazságügyi Palotában, jót; ritkán mondtak róla, és már többször szóba került, hogy törlik a bejegyzett ügyvédek listájáról. Most mintha csak véletlenül került volna a fiatalasszony mellé, suttogva mondott neki valamit, talán a szerepléséhez gratulált.
Az a férfi, aki a lábát húzva közeledett a tanúk korlátja felé, egészen másfajta ember volt. Ginette Meurant is sápadt volt ugyan a vastag festékréteg alatt, de ez csak azt jelezte, hogy sokat ül otthon. Cajou beesett, ólomszínű arca viszont betegségre vallott.
Vajon a műtét következtében fogyott le ennyire? Csak úgy lötyögött rajta a ruha, teste elvesztette egész hajlékonyságát, rugalmasságát.
A szeme táskás volt, az álla alatt pedig lebernyeges a bőr.
Az ember inkább el tudta képzelni, hogy papucsban gubbaszt szállodája tejüveg ablakos irodájában, mint hogy a város utcáit járja.
– A neve Nicolas Cajou, hatvankét éves, Marillae-ban született, Cantal megyében, és egy garniszálló tulajdonosa, Párizsban, a Victor Massé utcában.
– Igen, elnök úr.
– Se rokonságban, se haragban, se alkalmazotti viszonyban nincs a vádlottal... Megesküszik, hogy az igazat, csak az igazat és a teljes igazat vallja... Emelje fel a jobb kezét... Mondja utánam: Esküszöm...
– Esküszöm...
Az egyik ülnök odahajolt az elnökhöz, és valami megjegyzést tett; nyilván helytálló lehetett, mert Bernerie egy pillanatra meghökkent, gondolkodott egy darabig; aztán vállat vont. Maigret, aki figyelemmel kísérte a jelenetet, kitalálta, miről lehet szó.
Igazság szerint ugyanis az olyan tanú, aki a közerkölcsöt sértő bűncselekmények miatt büntetett előéletű, vagy erkölcstelen foglalkozást űz, nem tehet esküt a törvényszék előtt. S vajon a garniszálló tulajdonosa nem erkölcstelen foglalkozást űz-e? Hiszen a párocskák a törvény által tiltott körülmények közt bérelnek nála szobát. Biztos vajon, hogy Cajounak nincs priusza?
Most már késő volt ellenőrizni, és az elnök zavartan köhécselt egyet-kettőt, mielőtt tárgyilagos hangon feltette a kérdést:
– Vezet szabályos nyilvántartó könyvet a vendégekről, akik szobát bérelnek magánál?
– Igen, elnök úr.
– Minden vendégről?
– Mindegyikről, aki a szállodámban tölti az éjszakát.
– Azoknak a nevét nem írja be a nyilvántartó könyvbe, akik csak napközben töltenek néhány órát a szállodában?
– Nem, elnök úr. A rendőrség megmondhatja, hogy...
Persze, a rendőrség megmondhatja, hogy mindig betartotta az előírásokat, sohasem volt nála botrány, s alkalomadtán bizalmas felvilágosításokkal is szolgált az erkölcsrendészet nyomozóinak.
– Jól megnézte azt az asszonyt, aki önt megelőzően tett tanúvallomást?
– Igen, elnök úr.
– Megismerte?
– Igen, elnök úr.
– Mondja el az esküdteknek, milyen körülmények között találkozott korábban a fiatalasszonnyal!
– A szokott körülmények között.
Bernerie elnök pillantása elfojtotta a kitörni készülő nevetést.
– Vagyis? – kérdezte az elnök.
– Vagyis gyakran megfordult délutánonként a szállodámban egy férfi társaságában, és szobát vettek ki.
– Mit ért azon, hogy gyakran?
– Hetenként többször.
– Hányszor?
– Háromszor-négyszer.
– S az asszony partnere mindig ugyanaz a férfi volt?
– Igen, elnök úr.
– Fölismerné?
– Egész biztosan.
– Mikor látta utoljára az illetőt?
– A kórházba vonulásom előtti napon, azaz február huszonötödikén. A műtétem miatt emlékszem a dátumra.
– Írja le a külsejét!
– Nem magas... inkább alacsony... Az a gyanúm, hogy zavarta is kis termete, mert speciális cipőt hordott. .. Mindig elegánsan volt öltözve, mintha skatulyából vették volna ki... A mi környékünkön nem gyakori ez a típus... Épp ezért csodálkoztam is rajta...
– Miért?
– Mert az efféle úriemberek általában nem szokták szállodában tölteni a délutánt, s főleg nem mindig ugyanazzal a nővel...
– Gondolom, látásból többé-kevésbé ismeri a Montmartre faunáját.
– Bocsánat, mijét?
– Úgy értem, azokat a férfiakat, akikről beszél...
– Hát látom őket futólag...
– De azzal az úriemberrel csak a szállodájában találkozott?
– Csak ott, elnök úr.
– Nem is hallott róla?
– Csak azt tudom, hogy Pierrot-nak hívják.
– Ezt honnan tudja?
– Mert előfordult, hogy a vele levő hölgy fülem hallatára a nevén szólította.
– Akcentussal beszélt a férfi?
– Nem tudnám határozottan állítani. De mindig úgy gondoltam, hogy délvidéki vagy talán korzikai.
– Köszönöm – mondta az elnök.
Ezúttal is le lehetett olvasni a csalódást az arcokról. A hallgatóság izgalmas szembesítést várt, de nem történt semmi, csak ártalmatlannak látszó kérdések és feleletek hangzottak el.
Az elnök az órájára pillantott.
– Felfüggesztem a tárgyalást. Délután fél háromkor folytatjuk.
Megint olyan fülsiketítő hangzavar támadt, mint az előbb, de ezúttal az egész terem kiürült, és az emberek sorfalat álltak, hogy lássák a kifelé igyekvő Ginette Meurant-t. Maigret messziről úgy vette észre, hogy Lamblin ügyvéd az asszony nyomában marad, az pedig hátra-hátra néz, hogy megbizonyosodjék róla, követi-e Lamblin.
Alig lépett ki az ajtón a főfelügyelő, beleütközött Janvier-ba. Kérdő pillantást vetett rá.
– Elkapták őket, főnök. Mind a ketten a szobájában vannak.
Jó darabig eltartott, amíg Maigret rájött, hogy egy másik ügyről van szó, egy XX. kerületi bankfiók ellen elkövetett fegyveres rablótámadásról.
– Hogy történt?
– Lucas tartóztatta le mindkettőt az egyik fiú anyjánál. A másik az ágy alá bújt, a fiú anyja nem is tudott róla. Három napja nem hagyták el a lakást. A szegény asszony azt hitte, hogy beteg a fia, és grogokat készített neki. Egy vasúti alkalmazott özvegye, a környéken dolgozik egy drogériában...
– Hány évesek a srácok?
– Az özvegy fia tizennyolc éves, a haverja húsz.
– Tagadnak?
– Igen. De azt hiszem, magának könnyű dolga lesz velük.
– Velem ebédelsz?
– Persze. Megmondtam az asszonynak, hogy nem megyek haza.
Még mindig zuhogott az eső, amikor átvágtak a Dauphine téren a söröző felé, amely már-már a bűnügyi rendőrség fiókintézményének számított.
– És az esküdtszéken mi újság? – kérdezte Janvier.
– Még semmi érdemleges.
Megálltak a pult előtt, s várták, hogy megüresedjen egy asztal.
– Telefonálok az elnöknek, hogy ne kelljen ott lennem a délutáni tárgyaláson – mondta Maigret.
Semmi kedve sem volt passzív szemlélőként tölteni a délutánját abban a párás melegben, a zsúfolt tárgyalóteremben, és végighallgatni a már semmi újat nem mondó tanúkat. Ezekkel a tanúkkal már egytől egyig találkozott csöndes irodájában. A legtöbbjüket otthonukban is meglátogatta, hogy megismerje a környezetüket.
Esküdtszéki szereplését tartotta mindig a legnyomasztóbb és legkínosabb feladatának. Minden alkalommal ugyanaz a szorongó érzés fogta el.
Nem torzul-e el ott minden? Nem a bírák, az esküdtek vagy a tanúk hibájából, nem is a törvénykönyv vagy a perrendtartás szigorú szabályai miatt, hanem mert a húsvér embereket egyszer csak úgyszólván néhány mondatba, néhány szentenciába foglalják.
Barátjával, Pardon körzeti orvossal, akivel havonként egyszer rendszeresen családostul együtt vacsoráztak, gyakran beszélgettek erről.
Egy alkalommal Pardon, mikor a rendelője délután sehogy se akart kiürülni, csüggedten, sőt keserűen megjegyezte:
– Huszonnyolc beteg egyetlen délután! Alig van időm rá, hogy leültessem őket, és feltegyek nekik néhány kérdést. Mit érez? Mije fáj? Mióta van panasza? A többiek meg csak várnak, szemüket a párnázott ajtóra szögezve, és csak arra gondolnak, hogy vajon rájuk mikor kerül sor. Mutassa a nyelvét! Vetkőzzék le! Az esetek többségében egy óra sem lenne elegendő mindannak a megállapítására, amit feltétlenül tudni kellene. Minden egyes beteg külön eset, és nekem futószalagon kell dolgoznom...
Maigret meg a maga munkájáról beszélt neki, egy-egy nyomozása utolsó felvonásáról, vagyis az esküdtszékről, mivel legtöbb ügye ott zárult le véglegesen.
– A történészek – jegyezte meg Maigret -, a tudósok egy egész életet áldoznak arra, hogy a múlt egy-egy nagy alakját tanulmányozzák, akiről már rengeteg könyvet írtak. Könyvtárról könyvtárra, levéltárról levéltárra járnak, felkutatják a legjelentéktelenebb leveleket is, abban a reményben, hogy még közelebb jutnak az igazsághoz... Több mint ötven éve tanulmányozzák például Stendhal levelezését, hogy jobban megismerjék egyéniségét... Ha egy bűntény elkövetője nem hivatásos bűnöző, ami igen gyakori, vajon könnyebb kiismerni, csak mert hétköznapi ember? Néhány hetet, ha ugyan nem csak néhány napot kapok rá, hogy felderítsek egy új környezetet, kihallgassak tíz, húsz vagy ötven embert, akikről addig semmit sem tudtam, és lehetőleg kihámozzam, mi az igazság, és mi a valótlan. Gyakran a szememre hányták már, hogy minek megyek személyesen oda, ahova a nyomozóimat is elküldhetem. Énszerintem meg, épp ellenkezőleg, csodálatos, hogy ez a privilégiumom még megmaradt. A vizsgálóbírónak gyakorlatilag még ez a lehetősége sincs meg. Ő csak dolgozószobája semleges légkörében, környezetükből kiszakítva látja az embereket. Az ő szeme elé voltaképpen már csak embersémák kerülnek. És szűkre szabott az ideje is: sürgeti a sajtó, a közvélemény, kezdeményezéseit pedig gátolja a szabályzatok tömege, valósággal belefullad az időt rabló hivatalos formaságokba. Kérdem én, mire jöhet rá ilyen körülmények között? S ha már csak papírmasé figurák kerülnek ki a dolgozószobájából, mit várhatunk a bíróságtól, és hogyan képesek a laikus esküdtek egy vagy több felebarátjuk sorsáról dönteni? A tárgyaláson nem veszik figyelembe a közben eltelt hosszú hónapokat, heteket, a napokról nem is szólva. A tanúk számát a minimumra csökkentik, mint ahogy a nekik feltett kérdéseket is. A bíróság előtt csak a kivonatát ismétlik meg annak, amit előzőleg jegyzőkönyvbe mondtak. Az ügyet csak nagy vonásokban ismertetik, és a szereplők vázlatos figurák, ha ugyan nem karikatúrák.. – Hiszen ma délelőtt is ilyesféle érzések nyomasztották, még akkor is, amikor ő maga tett tanúvallomást Az újságok pedig majd megírják, hogy Maigret főfelügyelő hosszadalmasan beszélt, és talán csodálkoznak is rajta. Valóban, ha nem Xavier Bernerie az elnök, legfeljebb néhány percig hagyják beszélni, így pedig majd egy óra hosszat állt a tanúk korlátjánál.
Igyekezett a legpontosabban kifejezni magát, megéreztetni legalább egy keveset a hallgatóságával abból, amit sejtett.
Átfutotta a sokszorosított étlapot, és odanyújtotta Janvier-nak.
– Én borjúfejet eszem...
Több nyomozó is álldogált a bárpultnál. Az étteremben két ügyvéd ebédelt.
– Mondtam már, hogy házat vettünk a feleségemmel?
– Vidéken? – kérdezte Janvier.
Maigret előzőleg megfogadta, hogy nem beszél a dologról, nem mintha titkolózó természetű lett volna, hanem restelkedésből: nem akarta, hogy a házvásárlást összefüggésbe hozzák küszöbönálló nyugdíjazásával.
– Meung-sur-Loire-ban? – faggatta tovább Janvier.
– Igen... Olyan, mint egy paplak...
Két év múlva számára már nem lesz esküdtszék, legfeljebb az újságok harmadik oldalán. Ott fogja majd elolvasni utódja tanúvallomását... Csakugyan, ki lesz az utódja? Fogalma sem volt róla. Magasabb szinten talán már beszélnek róla, de őelőtte, persze, még nem hozták szóba.
– Mi a véleményed a két srácról? – kérdezte Maigret. Janvier vállat vont.
– Mindenkit át akarnak ejteni.
Maigret kibámult az ablakon a szakadó esőbe, a Szajna szürke kőkorlátjára és a sárral befröcskölt autókra.
– Milyen volt az elnök? – kérdezte Janvier.
– Nagyon rendes.
– És az asszony?
– Megbíztam Lapointe-et, hogy kövesse. Egy Lamblin nevű zugügyvéd hálójába került.
– Bevallotta, hogy szeretője van?
– Nem kérdezték tőle. Bernerie nagyon óvatos. Különben is, ne felejtsük el, hogy az esküdtszéken Gaston Meurant pere folyik, és nem az asszonyé.
– Cajou felismerte az asszonyt?
– Persze.
– Hogyan reagált a dologra a férje?
– Az első pillanatban, azt hiszem, a legszívesebben megölt volna.
– Felmentik?
– Erről még korai beszélni.
Párologtak az ételek, cigarettafüst terjengett, és köröskörül az ablakokon fehér betűkkel virítottak az ajánlott borok nevei.
Egy Loire melléki könnyű bor eszébe juttatta Maigret-nek Meung-t meg azt a paplakra emlékeztető kis házat...
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Két órakor Maigret, még mindig Janvier társaságában, felballagott a bűnügyi rendőrség széles lépcsőjén, amely még a legderűsebb nyári délelőttön is homályos és komor volt. Most nyirkos légáramlat járta át, és a lépcsőfokokon még ott volt a sáros cipőtalpak nyoma.
Már az első fordulón hallani lehetett az emeletről a halk morajt, aztán a beszélgetést, jövés-menést, amely elárulta, hogy a sajtó képviselői és a fotósok már fent strázsálnak, izgatottan, felajzva, és nyilván ott vannak a televízió, esetleg a filmhíradó emberei is.
Az Igazságügyi Palotában egy ügy befejeződött, vagy a jelek szerint befejeződik, itt pedig kezdődik a másik. Amott a nagy nyilvánosság, itt egyelőre csak néhány szakértő.
A bűnügyi rendőrségnek is megvolt a maga „tanúk szobája", az üvegezett várószoba, amelyet üvegkalitkának neveztek. Maigret egy másodpercre megtorpant, és egy pillantást vetett arra a hat személyre, akik ott ültek a hivatásuk gyakorlása közben elhunyt nyomozók fényképe alatt.
Az ember azt hinné, hogy minden tanú egyforma. Az itt ülők ugyanahhoz a társadalmi réteghez tartoztak, mint a Meurant-ügy tanúi: kisemberek, szerény dolgozók, köztük két asszony: ők mereven maguk elé néztek, kezük a retiküljükön.
A riporterek megrohanták Maigret-t, de ő egy mozdulattal lecsendesítette őket.
– Nyugalom! Nyugalom! Ne felejtsék el, uraim, még semmit sem tudok. Még nem is láttam a srácokat... – Kinyitotta a szobája ajtaját, és hozzáfűzte: – Két-három óra múlva talán már tudok valamit mondani. – Becsukta az ajtót, és odaszólt Janvier-nak: – Nézd meg, megjött-e Lapointe!
Ott folytatta, ahol a szabadsága előtt abbahagyta: ezek a megszokott mozdulatok szinte olyan szertartásosak voltak számára, mint a bíráknak az esküdtszéki tárgyalások formaságai. Levette kabátját, kalapját, beakasztotta a faliszekrénybe, és a kis zománcos mosdóban kezet mosott. Majd leült az íróasztalához, egy ideig válogatott a pipái között, végül, az egyiket megtömte, és rágyújtott.
Janvier visszajött Lapointe-tel.
– Néhány perc múlva behozhatod azt a két ütődött alakot – mondta Janvier-nak. Aztán a fiatal Lapointe-hez fordult: – Nos, mit csinált az asszony?
– A folyosókon meg a lépcsőn körülvették az újságírók meg a fotósok, jó néhány még az utcán is várt rá.; A járda mellett még egy filmhíradós kocsi is állt. A nagy; tömegben alig egyszer-kétszer láttam az arcát. Látszott rajta, hogy fél, és mintha némán könyörgött volna, hogy hagyják békén. Egyszerre csak áttört a tömegen Lamblin, megragadta a karját, és az időközben odahívott taxi felé vonszolta. Mindketten beszálltak a kocsiba, és a taxi elindult a Saint-Michel-híd felé. Mindez szinte szemfényvesztő gyorsasággal történt. Nekem nem sikerült taxit találnom, nem tudtam követni őket, de néhány perc múlva Macé, a Figarótól, visszajött az Igazságügyi Palotába. Az ő kocsija szerencsére a közelben parkolt, és sikerült követnie a taxit. Elmondta, hogy Lamblin egy Odéon téri vendéglőbe vitte Ginette Meurant-t, amely tengeri halairól és a marseille-i hallevesről híres. Ott ebédeltek meg kettesben, kényelmesen. Jelenleg már mindenki elfoglalta a helyét a tárgyalóteremben, és csak a bíróság bevonulására várnak.
– Menj vissza – mondta Maigret. – Időnként hívj fel. Szeretném tudni, a szobalány vallomása nem kelt-e zavart.
Maigret még a vendéglőből felhívta az elnököt, s az beleegyezett, hogy ne vesztegesse el a délutánját az Igazságügyi Palotában.
Az az öt nyomozó, aki a délelőtti tárgyaláson a hallgatóság közé vegyült, nem bukkant semmiféle nyomra.
Pedig úgy fürkészték az arcokat, mint a játékkaszinók tapasztalt emberismerői. Egyetlen jelenlevő férfira sem illett az a személyleírás, amelyet Nicolas Cajou Ginette Meurant szeretőjéről adott. A vádlott bátyja, Alfréd Meurant pedig nem volt ott a tárgyaláson; sőt még Párizsban sem, ezt Maigret-nek már megtelefonálta a touloni operatív csoport vezetője.
Két nyomozó minden eshetőségre ott maradt a tárgyalóteremben, aztán Lapointe is csatlakozott hozzájuk, aki az összekötő folyosókon tért vissza a törvényszékre.
Maigret behívta Lucas-t, aki a bankrablással foglalkozott.
– Még nem kezdtem el a kihallgatásukat, főnök, azt akartam, hogy előbb maga is beszéljen velük. Úgy intéztem a dolgot, hogy a tanúk láthassák a két jómadarat, mikor elővezettetem.
– Mind a kettőjüket felismerték?
– Igen. Elsősorban persze azt, amelyiknek leesett az álarca.
– Hozd be a fiatalabbikat!
Hosszú hajú, pattanásos bőrű kamasz volt, rossz arcú, mosdatlan.
– Vegyék le róla a bilincset!
A fiú gyanakvó pillantást vetett Maigret-re, nyilván megfogadta, hogy ő aztán nem hagyja magát átejteni, nem esik bele a főfelügyelő csapdájába.
– Hagyjanak magamra vele!
Ilyen esetekben Maigret jobban szeretett négyszemközt beszélni a gyanúsítottal. Később is volt rá idő jegyzőkönyvbe venni a vallomását, és aláíratni vele. Aprókat szippantott a pipájából.
– Ülj le!
Feléje tolt egy csomag cigarettát.
– Dohányzol?
A fiú keze remegett. Hosszú, tömpe ujjai végén a körmök le voltak rágva. Mint egy gyereké.
– Él még az apád?
– Nem én voltam.
– Nem azt kérdezem, hogy te rendezted-e ezt a cirkuszt. Azt kérdezem, él-e az apád?
– Meghalt. 
– Miben?
– Kórházban.
– Anyád tart el?
– Én is melózok.
– Mit csinálsz?
– Fémcsiszoló vagyok.
Idő kell hozzá, hogy a srác megpuhuljon. Maigret tapasztalatból tudta, hogy jobb, ha nem siet.
– Hol szerezted a pisztolyt?
– Nincs pisztolyom.
– Azt akarod, hogy most rögtön behívassam a kint várakozó tanúkat?
– Azok mind hazudnak.
Máris csengett a telefon. Lapointe volt.
– Geneviéve Lavanchef befejezte a vallomását, főnök. Majdnem ugyanazokat a kérdéseket tették föl neki, mint Cajounak, kivéve egyet. Az elnök ugyanis megkérdezte tőle, hogy február huszonötödikén nem tapasztalt-e valami különöset a vendégek viselkedésében, mire azt válaszolta, hogy nagyon is meglepődött, mert az ágy bontatlan maradt.
– A beidézett tanúkat folyamatosan hallgatják ki?
– Igen. Ez már gyorsan megy. Alig figyelnek oda. 
Negyven percre volt szüksége Maigret-nek, hogy megtörje a srác ellenállását, aki végül is zokogásban tört ki.
Igen, az ő kezében volt a pisztoly. Nem ketten voltak, hanem hárman, mert az egyik cinkosuk egy lopott autó volánjánál várt rájuk, úgy látszik, ő eszelte ki az egész bankrablást, aztán nem várva meg a társait, elhúzta a csíkot, mihelyt meghallotta a segély- kiáltásokat.
Ennek ellenére a srác, akit Virieunek hívtak, nem volt hajlandó elárulni a cinkosuk nevét.
– Idősebb nálad?
– Igen. Huszonhárom éves és nős.
– Jártas az ilyesmiben?
– Azt állította.
– Kihallgatom a társadat, aztán majd még egyszer elbeszélgetünk.
Kivezették Virieut, és behozták a másik jómadarat, Giraucourt-t, akiről már szintén levették a bilincset. A két srác az ajtóban még válthatott egy pillantást.
– Köpött? – kérdezte Giraucourt.
– Talán azt vártad, hogy hallgatni fog?
Az egész csak rutinmunka volt. A bankrablás nem sikerült. Nem volt sem halott, sem sebesült, sőt egy ablaktábla kivételével össze sem tört semmi.
– Kinek az ötlete volt az álarc?
Az ötlet különben nem volt eredeti. Néhány hónapja, Nizzában, egypár profi szintén álarcban támadott meg egy postaautót.
– Nálad nem volt fegyver?
– Nem.
– De amikor az egyik banktisztviselő az ablak felé indult, te kiáltottad azt, hogy: „Lőj már, te hülye!..."
– Nem tudom, mit mondtam. Elvesztettem a fejem...
– Csakhogy a te kis cimborád engedelmeskedett, és meghúzta a ravaszt.
– De nem lőtt.
– Azaz szerencsére a lövés nem dördült el. Talán nem volt megtöltve a pisztoly? Vagy csütörtököt mondott?
A bank valamennyi alkalmazottja meg egy ügyfél is feltartotta a kezét. Délelőtt tíz óra volt.
– Te voltál az, aki belépéskor elkiáltottad magad: -„Mindenki a falhoz! Kezeket fel! Bankrablók vagyunk!" – Aztán állítólag hozzátetted: „Nem vicc!"
– Ezt azért mondtam, mert egy nő elnevette magát. Egy negyvenöt éves tisztviselőnő, aki a többiekkel bennszorult az üvegkalitkában, fölkapott egy levélnehezéket, belevágta az ablakba, és segítségért kiabált.
– Voltál már büntetve?
– Egyszer.
– Miért?
– Mert megfújtam egy fényképezőgépet egy kocsiból.
– Tudod, mibe fog ez kerülni most neked?
A srác vállat vont, igyekezett megjátszani a hőst.
– Öt évbe, öregem. A cimborádnak pedig, mindegy, hogy elsült-e a fegyver vagy nem, legalább tíz évet sóznak a nyakába...
Ez így is volt. Előbb-utóbb megtalálják a harmadikat is. A nyomozást gyorsan befejezik, s mivel már nincs nyári szünet a bíróságon, ami késleltetné a tárgyalást, három-négy hónap múlva Maigret elmehet tanúskodni az esküdtszékre.
– Vezesd el, Lucas! Együtt maradhat a társával. Nincs szükségünk rá, hogy elkülönítsük őket. Annyit beszélhetnek egymással, amennyit csak akarnak. Küldd be az első, tanút!
Ez most már csupa formalitás volt, puszta aktagyártás. 
És a gyakran telefonáló Lapointe szerint a törvényszéken még gyorsabban mentek a dolgok: néhány tanú, akit csak öt percig hallgattak ki, elképedve, kicsit csalódottan téblábolt a tömegben, s próbált újból helyet találni magának.,
Öt órakor Maigret még mindig a bankrablással foglalkozott. Az irodában, ahol már égett a villany, sűrű füst terjengett.
– Megadták a szót a magánvádlónak – jelentette telefonon Lapointe. – Lioran ügyvéd rövid bejelentést tett. A váratlan fejleményekre való tekintettel eleve csatlakozik a főügyész indítványához.
– Most a főügyész beszél?
– Igen. Két perce.
– Hívj fel újra, ha befejezi.
Lapointe fél óra múlva telefonált, és részletesen beszámolt a vádbeszédről. Aillevard főügyész lényegében a következőket mondta:
– Azért vagyunk itt, hogy ítélkezzünk Gaston Meurant felett, aki ellen az a vád, hogy február huszonhetedikén meggyilkolta nagynénjét, Léontine Faverges-et, aztán fojtogatni kezdte, majd meg is fojtotta a négyéves kis Cécile Perrint, akinek az édesanyja magánvádat emelt.
A szőrmebundás, vörösre festett hajú anya fölsikoltott, és úgy rázta a zokogás, hogy ki kellett vezetni a teremből.
A főügyész folytatta:
– Az itt elhangzott váratlan tanúvallomásokat az üggyel kapcsolatban nem vehetjük figyelembe. A vádlott ellen felmerült terhelő bizonyítékok továbbra is fennállnak, és a kérdések, amelyekre az esküdteknek választ kell adniok, nem változtak.
Volt-e Gaston Meurant-nak lehetősége rá, hogy elkövesse a kettős gyilkosságot, és ellopja Léontine Faverges megtakarított pénzét?
Megállapítást nyert, hogy a vádlott ismerte a kínai váza titkát, és hogy nagynénje több alkalommal abból vette ki azt az összeget, amit neki kölcsönadott.
Volt-e a vádlottnak elegendő indítóoka a gyilkosságra?
A bűntényt követő napon, február huszonnyolcadikán, a vádlottnak ki kellett volna egyenlítenie egy bemutatóra szóló váltót, de nem rendelkezett a szükséges összeggel, tehát csőd fenyegette.
Végül: vannak-e bizonyítékaink rá, hogy azon a délutánon járt a Manuel utcában?
Hat nap múlva a Charonne körúti lakása szekrényében megtalálták sötétkék öltönyét, amelynek az ujján és hajtókáján vérfoltok voltak, s ezeknek az eredetére nem tudott magyarázatot adni.
A szakértők szerint embervérről van szó, mégpedig több mint valószínű, hogy Léontine Faverges véréről.
Viszont az őszinte és jóhiszemű tanúk vallomása látszólag ellentmond egymásnak. Ernie-né, az áldozat szomszédnőjének kuncsaftja, délután ötkor látott kijönni Léontine Faverges lakásából egy férfit sötétkék öltönyben, és meg mer rá esküdni, hogy az illetőnek sötétbarna haja volt.
Másfelől viszont Germain Lombras zenetanár úr vallomását is hallották, aki elmondta, hogy este hat órakor a Roquette utcai műhelyben beszélt a vádlottal. De Germain Lombras úr azt is beismerte, hogy nem emlékszik egész pontosan, hányadikán járt Meurant műhelyében.
Hidegvérrel elkövetett aljas bűnténnyel állunk szemben: a gyilkos nemcsak egy védtelen asszonyt ölt meg, hanem habozás nélkül kioltotta egy ártatlan gyerek életét is.
Mivel tehát semmiféle enyhítő körülmény nem jöhet szóba, halálbüntetést kérek.
Az esküdtek dolga, hogy legjobb lelkiismeretük és belátásuk szerint eldöntsék, bűnösnek tartják-e Gaston Meurant-t a kettős gyilkosságban...
Maigret, miután végzett az amatőr gengszterekkel, végre elszánta magát, kinyitotta az ajtót, és az újságírók elé állt.
– Beismerő vallomást tettek? Maigret bólintott.
– De kérem önöket, uraim, ne legyen nagy felhajtás! Ne csináljanak reklámot a dolognak! Nyilván akad majd, aki kísértést érez, hogy kövesse példájukat, és nem szeretném, ha a riportokból az derülne ki, hogy ez a két taknyos hőstettet hajtott végre. Szerencsétlen kis senkik, higgyék el nekem...
Röviden, szűkszavúan felelgetett a kérdésekre, fáradtnak és összetörtnek érezte magát. Lélekben egy kicsit az esküdtszéken volt, ahol most a fiatal védőügyvéd beszél.
Nagy kísértést érzett, hogy kinyissa az összekötő üvegajtót, átmenjen az Igazságügyi Palotába, és csatlakozzék Lapointe-hez. De mire volna jó? Szinte hallotta a védőbeszédet, amely úgy kezdődött, mint egy ponyvaregény.
Pierre Duché nyilván Ádámnál és Évánál kezdte.
Szegény, sokgyermekes Le Havre-i család, a gyerekeknek már korán kereset után kellett nézniök. A lányok már tizenöt-tizenhat éves korukban elmentek dolgozni, azaz felutaztak Párizsba, s megpróbáltak elhelyezkedni. Volt-e vajon idejük és módjuk a szülőknek, hogy törődjenek velük? Havonta egyszer írtak haza, iskolás betűkkel, helyesírási hibákkal, s néha egy-egy szerény összegű pénzküldeményt is mellékeltek a levélhez.
Így ment el hazulról a két nővér. Léontine kezdetben elárusító lány volt egy nagy áruházban, és hamarosan férjhez ment.
Héléne, a fiatalabbik, egy tejboltban dolgozott, aztán meg egy d'Hauteville utcai rövidáru-kereskedésben.
Léontine férje meghalt. Héléne pedig hamarosan felfedezte a környék lokáljait.
Tartotta-e egymással a kapcsolatot a két testvér? Valószínűleg nem. Férje halálos autóbalesete után Léontine Faverges a Royal utcai sörözők és a Madeleine negyedbeli garniszállók törzsvendége lett, aztán a Manuel utcában önállósította magát.
A húga, Héléne, két gyermeket szült ismeretlen apáktól, és három évig jól-rosszul nevelgette őket. Aztán egy este kórházba szállították, megoperálták, és nem került ki élve a kórházból.
– Tisztelt esküdt uraim, védencem állami gondozásba került...
Ez igaz volt. És Maigret érdekes statisztikákkal szolgálhatott volna a tárgyban az ügyvédnek, például, hogy a gondozottak hány százaléka züllik el, és kerül hamarosan a vádlottak padjára. Ezek a lázadók, akik megalázó helyzetük miatt haragszanak a társadalomra. De az ilyenek a közfelfogással és nyilván az esküdtek véleményével is ellentétben kisebbségben vannak. Semmi kétség, a többiek közt is van, aki megsérült, vannak, akiknek egész életükben kisebbségi érzésük van. De az ő reakciójuk az, hogy be akarják bizonyítani önmaguknak: érnek annyit, mint bárki más. Szakmát tanulnak, és igyekeznek mindenáron elsőrendű mesteremberekké válni. Legfőbb becsvágyuk, hogy családot alapítsanak, igazi családot, sok gyermekkel, akikkel vasárnaponként kézen fogva sétálni mehetnek. És micsoda elégtétel a sorstól, ha egy szép napon önállósíthatják magukat, és lesz egy kis műhelyük vagy üzletük! Vajon gondolt-e erre Pierre Duché? Vajon beszél-e erről a tárgyalóteremben a fáradtságtól megviselt hallgatóságnak?
Maigret délelőtt, a hosszú kihallgatása során, valamit elfelejtett elmondani, és ezért most dühös volt magára. Igaz, hogy az a párbeszéd megtalálható a periratokban, de csak mint jelentéktelen részlet.
Amikor Ginette Meurant harmadszor járt a bűnügyi rendőrségen, az irodájában, a főfelügyelő csak úgy mellékesen megkérdezte tőle:
– Sohasem volt gyereke?
A kérdés kétségkívül váratlanul érte Ginette-et, mert meglepődött.
– Miért kérdezi?
– Nem is tudom... Az az érzésem, hogy a maga férje olyan fajta ember, aki gyereket szeretne... Vagy tévedek?
– Nem.
– Remélte, hogy szülni fog neki?
– Kezdetben igen.
A felügyelő érezte, hogy Ginette habozik, valamiért zavarban van, és tovább firtatta:
– Nem lehetett gyereke?
– Nem.
– A férje tudta ezt, mikor összeházasodtak?
– Nem. Sohasem beszéltünk róla.
– Mikor tudta meg?
– Néhány hónap múlva. Mivel folyton reménykedett, és minden hónapban feltette ugyanazt a kérdést, jobbnak láttam, ha bevallom neki az igazat... Nem a teljes igazat… Azaz nem a lényeget.
– S mi a lényeg?
– Hogy beteg voltam, mielőtt megismertem, és átestem egy műtéten...
Ez hét éve történt. És Meurant, aki gyerekekre vágyott, egyedül maradt a feleségével. Beletemetkezett a munkájába. Aztán a felesége unszolására egy ideig más foglalkozással is megpróbálkozott. Mint ahogy várható volt, próbálkozása kudarcba fulladt. Akkor sem vesztette el a türelmét, s nagy kitartással újból képkeretező műhelyt nyitott.
Ennyi volt az egész, de Maigret – okkal vagy ok nélkül – hirtelen elég nagy fontosságot kezdett tulajdonítani a gyerekproblémának.
Még nem mert volna megesküdni rá, hogy Meurant
ártatlan. Találkozott már hozzá hasonló halk szavú,
nyugodt, látszólag szelíd emberekkel, akik váratlanul
megvadultak. Majdnem mindig olyankor, ha legérzékenyebb pontjukon sebezték meg őket.
A féltékeny Meurant-ról például elképzelhető, hogy szerelemből gyilkol. Talán még a barátjára is képes lenne rátámadni, ha az megalázná.
De rátámadhatott a nagynénjére is, ha az nem volt hajlandó odaadni a számára létfontosságú pénzösszeget...
Igen, minden lehetséges, gondolta a főfelügyelő, csak egyvalami nem. Hogy egy ember, aki annyira vágyott gyerekre, szadista módon megfojtson egy négyéves kislányt!
– Halló, főnök... – Lapointe volt a vonalban.
– Tessék...
– Vége a tárgyalásnak. A bíróság és az esküdtek visszavonultak. Egyesek szerint hosszúra nyúlik majd a szünet. Mások viszont meg vannak győződve róla, hogy a kérdés már eldőlt.
– Hogy viselkedik Meurant?
– Egész délután úgy viselkedett, mintha nem is róla volna szó. Komoran bámult maga elé, mint akinek a gondolatai másutt járnak. Mikor az ügyvédje kétszer vagy háromszor odaszólt valamit neki, csak a vállát vonogatta. Végül, mikor az elnök megkérdezte tőle, nem akar-e valami bejelentést tenni, mintha nem is értette volna a kérdést. Az elnöknek meg kellett ismételnie. Meurant csak a fejét rázta.
– Ránézett a feleségére?
– Egyetlenegyszer sem.
– Köszönöm. Ide figyelj: láttad Bonfilst a tárgyalóteremben?
– Igen. Ott van Meurant-né közelében.
– Mondd meg neki, hogy ne veszítse szem elől a kijáratnál. És hogy az asszony semmiképpen se léphessen olajra, Jussieu legyen a segítségére Bonfilsnek. Legalább egyiküknek álljon kocsi a rendelkezésére.
– Értem, főnök. Továbbítom nekik az utasításait.
– Az asszony végül nyilván csak hazamegy, egy embernek tehát feltétlenül őrt kell állnia a Charonne körúti ház előtt.
– És ha...
– És ha Meurant-t felmentik, odaküldöm Janvier-t, hogy a férfit ő tartsa szemmel.
– Gondolja, főnök, hogy?...
– Semmit sem gondolok, fiacskám.
Ez így is volt. Maigret megtett minden tőle telhetőt. Kereste az igazságot, de semmi sem bizonyította, hogy meg is találta, akár csak részben is.
A nyomozás március végén, április elején folyt, amikor Párizs napfényben fürdött, csillogtak a bárányfelhők, és néha futó záporok üdítették fel a reggeleket. Az eljárás másik része a korán beköszöntő mogorva őszben játszódott le, az alacsonyan úszó felhők alatt, mikor a járdák csillogtak a szűnni nem akaró esőtől.
Maigret, hogy agyonüsse valamivel az időt, aktákat írt alá, bement a nyomozók szobájába, s utasításokat adott Janvier-nak.
– Intézd úgy a dolgot, hogy az éjszaka folyamán is tájékoztatást kapjak mindenről!
Noha Maigret egykedvűnek látszott, ideges volt, hirtelen nyugtalanság fogta el, mintha bántaná, hogy ilyen súlyos felelősséget vállalt magára.
Amikor irodájában megszólalt a telefon, Maigret berohant.
– Befejeződött, főnök!
Nemcsak Lapointe hangját hallotta, hanem a zsibongó tömeget, a lármát is.
– Négy kérdés hangzott el, mindkét áldozattal kapcsolatban kettő-kettő. Mind a négyre nemleges volt a válasz. A védőügyvéd éppen ebben a pillanatban próbálja átvezetni Meurant-t egy irodahelyiségbe, a tömeg azonban...
Lapointe hangja egy pillanatra teljesen beleveszett a fülsiketítő lármába.
– Bocsásson meg, főnök... Lecsaptam az első telefonra... Amilyen gyorsan csak tudok, odamegyek az irodába.
Maigret újból elkezdett fel-alá járkálni, megtömte a pipáját, majd egy másikat vett elő, mert emez rosszul szelelt, és türelmetlenségében háromszor is kinyitotta és becsukta a szobája ajtaját.
A bűnügyi rendőrség folyosói elnéptelenedtek, csupán egy régi ismerős, a rendőrség egyik alkalmi besúgója üldögélt az üvegfalú várószobában.
Mikor Lapointe megérkezett, még érezni lehetett rajta a tárgyalás izgalmát.
– Sokan sejtették, mégis nagy volt a meglepetés... Az egész terem felállt... A kislány édesanyja, aki közben visszajött a terembe, és leült a helyére, elájult, és kis híján agyontaposták.
– És Meurant?
– Olyan arcot vágott, mint aki nem ért semmit. Amikor elvezették, azt sem igen tudta, mi történik vele. A közelébe férkőző újságírók egy szót sem tudtak kiszedni belőle. Akkor újból az asszony után vetették magukat, akit Lamblin ügyvéd valósággal a testével védett.
Ginette Meurant az ítélethirdetés után azonnal a férje felé rohant, mintha a nyakába akarna ugrani... De Meurant akkor már hátat fordított a teremnek.
– Hol van az asszony?
– Az ügyvédek öltözője mellett van valami irodahelyiség, azt hiszem, Lamblin odavezette. Jussieu szemmel tartja.
Fél hét volt. Lassan kiürült az egész épület, a villanyokat eloltották.
– Hazamegyek vacsorázni – mondta Maigret.
– És én mit csináljak? – kérdezte Janvier.
– Te is vacsorázz meg, aztán feküdj le!
– Gondolja, hogy történni fog valami?
A felügyelő, aki már kinyitotta a faliszekrényt, hogy kivegye a felöltőjét meg a kalapját, csak megvonta a vállát.
– Emlékszel a házkutatásra? – kérdezte.
– Nagyon jól.
– Biztos vagy benne, hogy nem volt fegyver a lakásban?
– Biztos. Meg vagyok győződve róla, hogy Meurant-nak soha életében nem volt fegyvere. Még katonai szolgálatot se teljesített, mert nem jó a szeme...
– Hát akkor viszlát holnap, fiacskám. 
– Viszontlátásra, főnök.
Maigret buszra szállt. Aztán felöltője gallérját feltűrve, görnyedten, lassan bandukolt tovább a Richard-Lenoir körúton a fal mellett. Mihelyt felért az emeletre, már nyílt is a lakása ajtaja, és barátságos világosság meg ínycsiklandozó illatok áradtak feléje.
– Elégedett vagy? – kérdezte Maigret-né.
– Miért volnék?
– Hogy felmentették.
– Honnan tudod?
– Most hallottam a rádióban.
– Mit mondtak még ezenkívül?
– Hogy a felesége a kapuban várta, taxiba ültek és hazamentek.
Maigret valósággal belemerült a meghitt környezetbe, a szokásai közé. Papucsba bújt.
– Nagyon éhes vagy?
– Nem is tudom. Mi van vacsorára?
Gondolatai ott jártak a Charonne körúti lakásban, ahol szintén ketten vannak, csak ott nyilván nem várta Meurant-t meleg vacsora, de egy kis sonka meg sajt talán akadt a jégszekrényben.
Az utcán meg két nyomozó jár fel-alá a zuhogó esőben, hacsak nem bújtak be egy kapu alá.
Vajon mi történik a két ember között? Mit mond a feleségének Gaston Meurant, miután hét hónapot töltött börtönben? Hogyan néz rá? S vajon megpróbálja-e megcsókolni az asszony, ráteszi-e a kezét a kezére?
Esküdözik-e, hogy mindaz, amit mondtak róla, hazugság?
Vagy bocsánatot kér az urától, égre-földre esküdözve, hogy mindig csak őt szerette?
Elmegy-e holnap a férfi az üzletébe, kinyitja-e az udvarmélyi keretezőműhelyét?
Maigret gépiesen evett, és a felesége tudta, hogy ilyenkor nem lehet őt kérdésekkel zavarni.
Csöngött a telefon.
– Halló! Igen... én vagyok... Vacher?... Jussieu még magával van?
– Igen. Egy környékbeli bisztróból telefonálok, hogy tájékoztassam – válaszolta Vacher. – Nincs semmi különös mondanivalóm, de gondoltam, hogy szeretné tudni...

– Hazamentek Meurant-ék?
– Igen.
– Kettesben?
– Igen. Pár pillanat múlva meg is gyújtották a villanyt a harmadik emeleten. Láttuk az árnyékukat a függönyön, ahogy jöttek-mentek a lakásban...
– Aztán?
– Körülbelül fél óra múlva az asszony esernyővel a kezében lejött. Jussieu követte. Nem ment messzire. Betért egy hentesüzletbe, aztán egy pékhez, aztán hazament…
– Jussieu látta közelről is az asszonyt?
– Elég közelről, a hentesüzlet kirakatán át.
– Milyen volt az arca?
– Mintha sírt volna. Ki volt pirulva, és csillogott a szeme.
– Nem látszott nyugtalannak?
– Jussieu szerint nem.
– És azután?
– Gondolom, megvacsoráztak. Aztán ismét megláttam Ginette Meurant árnyékát a szomszédos szobában, valószínűleg az a hálószoba...
– Van még valami?
– Semmi. Maradjunk itt mind a ketten?
– Azt hiszem, az a legokosabb. Szeretném, ha egyikük a lépcsőházban őrködne tovább. A lakók nyilván korán lefekszenek. Mihelyt megszűnik a jövés-menés, Jussieu menjen fel például a harmadik emeletre, és tartózkodjon a lakás közelében. Szóljon a házmesternének, de kérje meg, hogy hallgasson.
– Rendben van, főnök.
– De azért, mondjuk, két óra múlva, mindenesetre hívjon fel.
– Ha még nyitva lesz a bisztró.
– Ha nem, lehet, hogy elsétálok arra.
Igaz, hogy a lakásban nem volt fegyver, de a kést, amellyel Léontine Faverges-et meggyilkolták, nem találták meg. A szakértők különben megállapították, hogy nagyon éles kés lehetett, valószínűleg disznóölő kés. Természetesen Párizs összes késesboltját és vaskereskedését végigjárták a nyomozók, sajnos eredménytelenül.
Voltaképpen nagyon kevés dolog derült ki azon kívül, hogy megöltek egy asszonyt és egy kislányt, és hogy Meurant felesége a bűntény körüli időben hetenként többször is találkozott a szeretőjével egy Victor Massé utcai garniszállóban.
Ennyi volt az egész. A képkeretezőt az esküdtek bizonyítékok hiányában felmentették.
Nem bizonyosodott be a bűnössége, de az ártatlansága sem! Mialatt Meurant börtönben ült, Ginette példásan viselkedett. Alig járt el hazulról, és semmiféle gyanús alakkal nem találkozott.
A lakásukban nem volt telefon. A postáját ellenőrizték, de semmiféle nyomra nem bukkantak.
– Valóban el akarsz menni oda éjszaka? – kérdezte Maigret-né.
– Csak hogy sétáljak egyet lefekvés előtt.
– Tartasz valamitől?
Mit felelhetett erre? Hogy az a két ember, aki most egyedül van abban a furcsa lakásban, ahol a meghitt sarok polcain a selyembabák és a filmsztárok intim vallomásai mellett A Konzulátus és Császárság történeté-nek tizennyolc kötete sorakozik, nem egymásnak van teremtve.
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Maigret fél tizenkettő körül szállt ki a taxiból a Charonne körúton. Jussieu az éjszakai figyeléstől megviselt arccal, nesztelenül lépett elő a sötétből, és egy harmadik emeleti kivilágított ablakra mutatott. Ezen a környéken ilyen késő éjjel ritka a világos ablak, mert a negyed lakói korán indulnak munkába.
Az eső még mindig esett, de már ritkultak a cseppek, és valami ezüstös fény is kezdett derengeni a felhők között.
– Az az ebédlő ablaka – magyarázta Jussieu, akiből csak úgy dőlt a dohányszag. – A hálószobában körülbelül félórája oltották el a villanyt.
Vajon mi történik a függönyök mögött? Maigret pár percig várt, de mivel semmi se mozdult, hazament és lefeküdt.
Másnap a jelentésekből meg a telefonokból úgyis óráról órára rekonstruálni tudja, mit csináltak és csinálnak Meurant-ék.
Reggel hattól, amikor a házmesterné beviszi a kukákat az utcáról, két másik nyomozó folytatja majd a figyelést de mind a kettő kint marad az utcán, mert nappal egyikük sem tartózkodhatik feltűnés nélkül a lépcsőházban.
Vacher, aki éjszaka hol a lépcsőn ült, hol meg a lakás ajtaja elé állt, mihelyt onnan valami mozgás hallatszott, csak jelentéktelen dolgokat közölt a jelentésben.
A házaspár elég korán megvacsorázott, közben alig váltottak néhány szót, aztán Ginette Meurant bement a hálószobába, és levetkőzött, Jussieu, aki az utcáról látta az asszonynak a függönyre vetődő árnyékát, amint kibújik a ruhájából, megerősítette Vacher jelentését.
Meurant nem ment a felesége után. Az asszony visszajött, mondott még néhány szót neki, aztán nyilván lefeküdt, a férfi meg ülve maradt egy fotelban az ebédlőben. Később többször is felállt, fel-alá járkált egy darabig, meg-megállt, aztán megint leült.
Éjfél felé az asszony újból kijött hozzá, beszélgetni. Vacher a lépcsőházból nem tudta kivenni a szavakat. Csak azt hallotta, hogy mind a ketten beszélnek. De nem veszekednek. Többnyire a fiatalasszony monologizált, a férj csak néha vetett közbe egy-egy kurta mondatot, vagy csupán egy szót.
Aztán az asszony megint lefeküdt, nyilván most is egyedül, mert az ebédlőben tovább égett a villany, és hajnali fél háromkor Ginette újra megpróbált beszélni a férjével.
Meurant nem aludhatott, mert nyomban kurtán válaszolt a feleségének. Vacher véleménye szerint az asszony sírt. Egyhangú, panaszos hang hallatszott a lakásból, és a sírást kísérő jellegzetes szipogás.
A férfi nyugodt hangon visszaküldte a hálóba, és végül kétségkívül ő maga is elszunnyadt a fotelban.
Később a fölöttük levő emeleten felébredt egy kisbaba; halk léptek hallatszottak, aztán úgy öt óra körül ébredezni kezdtek a ház lakói, és kávéillat terjengett az egész-lépcsőházban. Fél hatkor az egyik lakó már munkába is indult, és kíváncsian méregette a lépcsőházban álldogáló és elrejtőzni nem tudó nyomozót, aztán Meurant-ék ajtajára pillantott, és látszott rajta, hogy érti, miről van szó. 
Hatkor Dupeu és Baron váltotta fel Vacher-t és Jussieut, de kint az utcán. Már nem esett, csak a fákról hullott néhány csepp. Olyan párás volt a levegő, hogy húsz méterre alig lehetett ellátni.
Az ebédlőben még mindig égett a villany, a hálóban sötét volt. Meurant nemsokára ki is jött a házból, borotválatlanul, gyűrötten, mint aki az éjszakát ébren, felöltözve töltötte. A sarki bisztróba ment, megivott három feketét, és megevett néhány kiflit. Kifelé jövet már a kilincsen volt keze, de hirtelen meggondolta magát, visszament a pulthoz, kért egy pohár konyakot, és egy hajtásra kiitta.
Tavasszal a nyomozás megállapította, hogy Meurant nem iszákos, csak étkezéskor szokott inni egy-egy pohár bort, és nyáron néha egy pohár sört.
Gyalog indult a Roquette utca felé, még csak hátra sem nézett, hogy nem követik-e. Mikor az üzlete elé ért, nem nyitotta ki, csak megállt egy pillanatra a csukott ablaktáblák előtt, aztán bement az udvarba, és kulcsával kinyitotta a műhely üvegajtaját.
Sokáig állt mozdulatlanul, nézte a munkapadját, a falra akasztott szerszámokat, képkereteket, a léceket meg a halomba söpört faforgácsot. Az esővíz beszivárgott az ajtó alatt, egész kis tócsa volt a cementpadlón.
Meurant kinyitotta a kályhát, aprófát meg egy kevés brikettet rakott bele, de abban a pillanatban, amikor már meg akarta gyújtani a gyufaszálat, meggondolta magát, kilépett a műhelyből, és bezárta maga mögött az ajtót.
Látszólag céltalanul kószált jó sokáig. A République téren megint betért egy bisztróba, és megivott még egy konyakot, miközben a pincér azon tűnődött, honnan ismeri ezt az arcot.
Észrevette-e Meurant a vizslató tekinteteket? Két-három járókelő is megfordult utána, mert a reggeli lapokban a fényképe is megjelent a vastag betűs cím alatt:

Gaston Meurant-t felmentették

Ezt a címet, ezt a fényképet minden újságárusnál láthatta volna, de nem vett újságot, nem volt kíváncsi rá. Autóbuszra szállt, húsz perc múlva leszállt a Pigalle téren, és elindult a Victor Massé utca felé.
Végül is Nicolas Cajou garniszállója, az Oroszlán előtt állapodott meg, és sokáig mereven bámulta az épületet. Amikor újra útnak indult a nagykörút felé, tétovázva, elgondolkodva rótta az utcákat, minden sarkon megállt, mint aki nem tudja, hová tart. Útközben vett egy csomag cigarettát...
A Montmartre utcán a Nagycsarnokhoz ért, ahol Baron nyomozó majdnem a nyomát vesztette a nagy tömegben. A Chatelet-nál megitta a harmadik pohár konyakot, megint egy hajtásra, és végül megérkezett az Orfévres rakpartra.
Már felkelt a nap, s lassan felszállt a sárgás köd. Maigret az irodájában Dupeu telefonjelentését hallgatta, aki a Charonne körúti házat figyelte tovább.
– Az asszony nyolc óra előtt tíz perccel kelt fel. Láttam, amint széthúzza a függönyöket, aztán kinyitja az ablakot, és lenéz az utcára. Látszott rajta, hogy a férjét keresi. Valószínűleg nem hallotta, hogy elment, és meglepődött, hogy üres az ebédlő. Azt hiszem, főnök, hogy észrevett...
– Nem számít. Ha ő is elhagyja a házat, próbálj meg ráragadni.
Gaston Meurant meg ott téblábolt a rakparton, és ugyanúgy bámulta a bűnügyi rendőrség ablakait, mint egy jó órával azelőtt a garniszállót. Fél tíz felé járt az idő. Még elsétált a Saint-Michel-hídig, már majdnem nekiindult, hogy átmenjen rajta, de hirtelen sarkon fordult, és elhaladva a kapuban strázsáló őr előtt, végre belépett az épületbe.
Ismerte a járást. Látták, amint lassan elindul felfelé a szürke lépcsőn, s meg-megáll, de nem azért, hogy kifújja magát, hanem mert még mindig habozott.
– Meurant megy fel, főnök – telefonált Baron egy földszinti irodahelyiségből.
És Maigret megmondta Janvier-nak, aki éppen ott volt nála:
– Jön Meurant.
Kettesben várták. Sokáig. Mert Meurant még mindig habozott, ide-oda járkált a folyosón, végül megállt a felügyelő ajtaja előtt, mintha bejelentés nélkül be akarna kopogni.
– Mit óhajt? – kérdezte tőle Joseph, az öreg hivatalsegéd.
– Maigret felügyelő úrral szeretnék beszélni.
– Jöjjön ide, és töltse ki ezt a cédulát.
Noha a kezében volt a ceruza, még mindig arra gondolt Meurant, hogy elmegy, mikor Janvier kijött Maigret irodájából.
– Maigret főfelügyelőt keresi? Jöjjön velem! Meurant mintha csak lázálomban cselekedett volna.
Kialvatlan volt, a szeme vörös, és csak úgy bűzlött az alkoholtól és a dohánytól. De nem volt részeg. Követte Janvier-t. Az kinyitotta az ajtót, beengedte, majd becsukta mögötte. Ő maga kint maradt.
Maigret az íróasztalnál látszólag valamilyen irat tanulmányozásába mélyedt, egy pillanatig fel sem emelte a fejét, majd látogatója felé fordult, és meglepődés nélkül csak ennyit mormogott:
– Egy pillanat...
Aláírt egy aktát, aztán még egyet, és szórakozottan dünnyögte: 
– Üljön le!
Meurant nem ült le, előbbre sem lépett a szobában. Végül türelmetlenül megszólalt:
– Talán azt hiszi, hogy köszönetet akarok mondani? Egyáltalán nem volt természetes a hangja. Rekedten beszélt, erőltetetten gúnyosan.
– Üljön le! – ismételte meg Maigret, de még mindig nem nézett fel.
Meurant ekkor hármat lépett, és megfogta az egyik zöld bársonnyal bevont szék támláját.
– Azért tette, hogy megmentsen?
A főfelügyelő végre fölnézett, és lassan tetőtől talpig végigmérte.
– Fáradtnak látszik, Meurant.
– Nem rólam van szó, hanem arról, amit maga művelt tegnap.
Tompa volt a hangja, mintha csak nehezen tudná visszafojtani a dühét.
– Azért jöttem, hogy megmondjam: nem hiszek magának; hogy hazudott, mint ahogy mindenki hazudott, meg hogy szívesebben ülnék börtönben, és maga csak rosszat tett velem...
Talán az alkohol szabadította meg gátlásaitól? Lehetséges. De azért nem volt részeg, és nyilván egész éjjel ezeket a mondatokat ismételgette magában.
– Üljön le!
Végre! Meurant kényszeredetten leült, mint aki csapdát szimatol.
– Gyújtson rá, ha akar.
Azért se gyújtott rá, mert nem akart semmiben a felügyelő lekötelezettje lenni. Pedig annyira vágyott a cigarettára, hogy a keze is remegett bele.
– Magának könnyű azt mondatni az ilyen emberekkel, amit akar, hiszen a rendőrségtől függenek...
Nyilván Nicolas Cajoura, a garniszálló tulajdonosára meg a szobalányra célzott.
Maigret lassan pipára gyújtott, és türelmesen várt.
– Maga éppúgy tudja, mint én, hogy hazugság az egész...
Szorongásában kiverte a homlokát a verejték. Maigret végre megszólalt.
– Azt akarja mondani, hogy mégis maga ölte meg a nagynénjét és a kis Cécile Perrint?
– Nagyon jól tudja, hogy nem én.
– Tudni nem tudom, de meggyőződésem, hogy maga nem tehetett ilyet. És mit gondol, miért?
Meurant meglepődött. Nem tudott válaszolni.
– Ugye, sok a gyerek abban a Charonne körúti házban, ahol lakik?
Meurant gépiesen mondta rá az igent.
– Maga látja, hallja őket jönni-menni. Előfordul, hogy iskolából jövet ott játszanak a lépcsőházban. Beszélget néha velük?
– Ismerem valamennyit.
– Magának nincs ugyan gyermeke, mégis pontosan tudja, mettől meddig tart a tanítás. Ez az apróság már a nyomozás kezdetén gondolkodóba ejtett. Cécile Perrin óvodába járt. Léontine Faverges minden délután négy órakor ment érte, kivéve a csütörtököt. A nagynénje tehát délután négyig mindig egyedül volt a lakásban.
Meurant igyekezett követni a felügyelő gondolatmenetét.
– Nos, február huszonnyolcadikán egy nagy összegre szóló váltót kellett volna kifizetnie. Lehetséges, hogy amikor utoljára kért kölcsön Léontine Faverges-től, nagynénje megmondta, hogy többet ne számítson rá. Tegyük fel, hogy az volt a terve, hogy megöli az asszonyt, és megkaparintja a kínai vázába rejtett pénzt és a részvényeket…
– Nem én öltem meg!
– Engedje meg, hogy befejezzem! Mondom: tegyük fel, hogy ez járt a fejében, akkor miért négy óra után ment a Manuel utcába, következésképpen miért ölt meg egy helyett két embert? Ritka az olyan bűnöző, aki ok nélkül megöl egy gyermeket, s a bűnözők pontosan meghatározott kategóriájába tartozik.
Meurant szeme könnybe lábadt, s látszólag azon a ponton volt, hogy sírva fakad.
– Az a valaki, aki Léontine Faverges-et és a gyereket megölte, vagy nem tudott a kislány létezéséről, vagy pedig kénytelen volt tettét késő délután végrehajtani. Viszont ha az illető tudott a kínai váza titkáról és a részvényekkel teli fiókról, akkor valószínűleg tudott arról is, hogy a kislány a lakásban van.
– Hová akar kilyukadni?
– Gyújtson rá egy cigarettára.
Meurant gépiesen engedelmeskedett, s még mindig gyanakodva, de már korántsem olyan dühösen nézett Maigret-re.
– Ez mind csak feltevés, ugyebár? – folytatta Maigret. – A gyilkos tudja, hogy maga hat óra felé készült a Manuel utcába menni. Pontosan tudja azt is – eleget írnak róla az újságok-, hogy a törvényszéki orvosszakértők a legtöbb esetben egy-két óra eltéréssel meg tudják állapítani a halál beálltának időpontját...
– Senki sem tudott róla, hogy... – szólt közbe Meurant, akinek a hangja is megváltozott, és tekintetét elfordította a felügyelőről.
– A gyilkos majdnem biztos volt benne, hogy ha öt óra felé követi el a tettét, magát fogják vele gyanúsítani. Azt persze nem láthatta előre, hogy hat órakor egy vevő jelenik meg a maga műhelyében. A zenetanár tanúvallomása egyébként nem fogadható el érvényesnek, hiszen nem biztos a dátumban.
– Senki sem tudott róla, hogy... – ismételte meg gépiesen Meurant.
Maigret hirtelen témát változtatott.
– Ismeri a Charonne körúti szomszédait?
– Köszönni szoktam nekik a lépcsőházban.
– Nem járnak magukhoz, még egy csésze kávéra sem? Maguk sem járnak hozzájuk? Nem tartanak fenn egyikükkel sem többé-kevésbé baráti kapcsolatot?
– Nem.
– Tehát egyik szomszédja sem hallott a maga nagynénjéről?
– Most már igen.
– De azelőtt nem. Sok barátjuk van Párizsban, mármint magának meg a feleségének?
Meurant kelletlenül válaszolt, mintha attól félt volna, hogy ha egy ponton enged, az egész vonalon megtörik az ellenállása.
– Mit változtat ez a helyzeten?
– Alkalomadtán kihez jártak vacsorázni?
– Senkihez.
– Kivel töltötte a vasárnapokat? 
– A feleségemmel.
– Nos, neki nincsenek rokonai Párizsban. Magának sincsenek, csak a bátyja, de ő rendszerint Délen él, és két éve megszakított vele minden kapcsolatot.
– Nem vesztünk össze.
– Mégsem jön össze vele – felelte Maigret, és megint más témára tért át. – Hány kulcs van a lakásukhoz?
– Kettő. Az egyik a feleségemnél, a másik nálam.
– Sohase fordult elő, hogy ha elmentek hazulról, valamelyikük a szomszédnál vagy a házmesternél hagyta a kulcsát?
Meurant inkább hallgatott, mert rájött, hogy Maigret semmit sem kérdez ok nélkül, de képtelen volt kitalálni, hogy hova akar kilyukadni.
– A szakértők megállapították – folytatta Maigret -, hogy a bűntény napján erőszakkal senki sem hatolt be a lakásukba. Tehát, ha nem maga a gyilkos, valaki aznap kétszer is járt a lakásukban; először amikor elvitte a maga kék öltönyét a hálószobában lévő szekrényből, másodszor amikor olyan gondosan visszaakasztotta, hogy maga nem vett észre semmit. Elfogadja ezt a feltételezést?
– Semmit sem fogadok el. Én csak azt tudom, hogy a feleségem...
– Hét évvel ezelőtt, amikor megismerkedett vele, maga visszavonultan élt. Igaz?
– Egész nap dolgoztam, esténként olvasgattam, és néha moziba mentem.

– Ő akaszkodott magára?
– Nem.
– A vendéglőben, ahol felszolgálólány volt, nem udvaroltak neki mások is a vendégek közül?
Meurant ökölbe szorította a kezét.
– Na és ha igen?
– Mennyi ideig tartott, amíg rá tudta venni, hogy magával töltsön egy estét?
– Három hétig.
– És mit csináltak az első este?
– Moziba mentünk, utána meg táncolni akart. 
– Maga jól táncol?
– Nem.
– Nem csúfolta ki emiatt?
Meurant nem válaszolt. A beszélgetés fordulatai egyre jobban megzavarták.
– Aztán felvitte őt magához? 
– Nem.
– Miért nem?
– Mert beleszerettem.
– És a második alkalommal?
– Megint moziba mentünk.
– És utána?
– Egy szállodába.
– Miért nem magához?
– Mert egy szegényesen bebútorozott udvari szobában laktam.
– Már akkor is szándékában állt feleségül venni, ugye, és nem akarta kiábrándítani?
– Én az első pillanattól fogva szerettem volna, hogy a feleségem legyen.
– Tudta, hogy sok szeretője volt?
– Ez nem tartozik senkire. Elvégre független lány volt.
– Beszélt neki a foglalkozásáról, az üzletéről? Mert ha nem tévedek, akkoriban már volt egy üzlete a Saint-Antoine utcában.
– Persze, hogy beszéltem.
– Nyilván azzal a gondolattal, hogy levegye a lábáról, ugye? Ha férjhez megy magához, egy kereskedő felesége lesz!
Meurant elpirult.
– Érti már végre, hogy magának kellett ő, és hogy célját elérje, nem habozott felvágni egy kicsit? Volt akkoriban adóssága?
– Nem.
– És megtakarított pénze?
– Az sem.
– Ő nem említette magának akkor, hogy szeretné, ha egyszer lenne egy kisvendéglője?
– Többször is említette.
– És maga mit válaszolt rá?
– Hogy elképzelhető.
– Szándékában volt foglalkozást változtatni?
– Akkor még nem.
– Vagyis csak később szánta el magát rá, kétévi házasság után, amikor Ginette újból szóba hozta dédelgetett tervét, s azt mondta, hogy kivételesen kedvező alkalom kínálkozik a megvalósítására.
Meurant zavarban volt, s Maigret könyörtelenül folytatta:
– Maga féltékeny volt. Csupa féltékenységből arra kényszerítette, hogy otthon maradjon, pedig a felesége dolgozni szeretett volna. Kétszobás lakásuk volt a Turenne utcában. Minden este megkövetelte Ginette-től, hogy számoljon be róla, mivel töltötte az idejét. Valóban biztos volt benne, hogy a felesége szereti magát?
– Valóban.
– Nem gyanakodott rá? 
– Nem.
– Gondolom, a bátyja akkoriban gyakran járt magukhoz.
– Párizsban élt.
– Előfordult, hogy ő ment el Ginette-tel szórakozni?
– Előfordult, hogy hármasban mentünk el.
– Ők kettesben sohasem?
– Néha.
– A bátyja az Étoile utcában lakott, a Ternes tér közelében, egy szállodában. Feljárt hozzá a felesége?
Kínjában Meurant majdnem ordított: 
– Nem!
– Nem volt a feleségének egy fehér, vastag szálú, kézzel kötött, fekete-barna norvégmintás pulóvere, amilyent a hegyekben szoktak síeléshez hordani? Előfordult, hogy a felesége télen ebben ment el hazulról, meg egy bokában igen szűk fekete nadrágban?
Meurant homlokát ráncolva, merőn nézte Maigret-t.
– Hova akar kilyukadni?
– Feleljen!
– Igen, előfordult, de ritkán. Nem szerettem, ha nadrágban jár az utcán.
– Gyakran találkozott így öltözött nőkkel Párizs utcáin?
– Nem.
– Olvassa csak el ezt, Meurant!
Maigret kivett egy lapot az előtte fekvő dossziéból: az Étoile utcai szálloda tulajdonosnőjének a tanúvallomását. Az asszony tisztán emlékezett rá, hogy volt valamikor egy Alfréd Meurant nevű vendége, aki hosszú hónapokig lakott a szállodájában, és később is vissza-visszatért néhány napra. Sok nő járt fel hozzá. Az asszony azonnal ráismert Ginette Meurant-ra, mikor megmutatták neki a fényképét. Még arra is emlékezett, hogy valami igen feltűnő öltözékben látta... a pulóver és a nadrág leírása következett.
„Járt-e Ginette Meurant az utóbbi időben az Étoile utcában?"
A szálloda-tulajdonosnő válasza: „Körülbelül egy éve láttam utoljára, amikor Alfréd Meurant rövid ideig Párizsban tartózkodott".
– Ez hazugság! – tiltakozott Meurant, és visszadobta a papírt.
– Akarja, hogy odaadjam elolvasni az egész dossziét? Legalább harminc szállótulajdonos tanúvallomása van benne. Az egyik Saint-Cloud-beli. Nem volt a bátyjának egy világoskék, lehajtható tetejű sportkocsija?
A főfelügyelő Meurant arcáról leolvashatta a választ.
– Bizony, volt. Egyébként a Gravilliers utcai lokálban a feleségének legalább tizenöt szeretőjéről tudnak.
Maigret – fáradt és komor volt – megtömött egy másik pipát. Nem könnyű szívvel terelte erre a témára a beszélgetést.
– Hazugság! – morogta megint a férj.
– Ginette nem akart a maga felesége lenni. Nem is tett semmit ennek érdekében. Három hétig habozott, míg végre elment magával szórakozni, talán csak azért, hogy ne okozzon fájdalmat magának. És amikor megkérte rá, elment magával a szállodába is, mert ez neki semmit sem jelentett. Maga megcsillogtatta előtte a kellemes, könnyű élet lehetőségét, a biztonságot, a csábító polgári életformát. S megígérte neki, hogy egyszer majd megvalósítja a kisvendéglőről szőtt álmait. Féltékenységében viszont megtiltotta, hogy dolgozzon. Maga nem táncolt, és nem szerette a mozit.
– Minden héten elmentünk moziba.
– Ginette az ideje nagy részét kénytelen volt egyedül tölteni. Este meg maga csak olvasott.
– Mindig arról álmodoztam, hogy tanulni fogok.
– Ő meg egyébről álmodozott. Kezdi már érteni?
– Nem hiszek magának.
– De határozottan állítja, hogy senkinek sem beszélt a kínai vázáról. És február huszonhetedikén nem volt magán a kék öltöny. És hogy csak a feleségének meg magának volt kulcsa a Charonne körúti lakáshoz.
Csöngött a telefon. Maigret felvette a kagylót.
– Igen, én vagyok... Baron volt.
– Az asszony kilenc óra felé, azaz pontosan négy perccel kilenc előtt eltávozott hazulról, és a Voltaire körút felé indult.
– Hogy volt öltözve?
– Virágos ruha van rajta és barna gyapjúkabát. Kalap nincs a fején.
– Aztán?
– Bement egy utazási cikkeket árusító üzletbe, és vásárolt egy olcsó bőröndöt, azután hazament. Úgy látszik, nagyon meleg lehet odabent, mert kinyitotta az ablakot. Még látom néha, hogy jön-megy a lakásban. Gondolom, csomagol.
A telefonbejelentést hallgatva a főfelügyelő Meurant-t nézte, aki sejtette, hogy a feleségéről van szó, és nyugtalan lett. Egy alkalmas pillanatban meg is kérdezte:
– Csak nem történt vele valami? Maigret tagadólag rázta a fejét.
– Mivel a házmesternénál van a telefon – folytatta Baron -, taxit rendeltem. Vagy száz méterre várakozik a háztól, arra az esetre, ha Meurant-né is rendelne egyet.
– Helyes – mondta Maigret. – Tájékoztasson folyamatosan! – Aztán Meurant-hoz fordult:
– Egy pillanat!
Bement a nyomozók szobájába, és odaszólt Janvier-nak:
– Jó lenne, ha beülnél egy rendőrségi kocsiba, és a lehető leggyorsabban elmennél a Charonne körútra. Úgy látszik, Ginette Meurant kereket akar oldani. Talán gyanítja, hogy a férje ide jött. Nyilván begyulladt.
– Hogy reagál Meurant a dolgokra?
– Nem szeretnék a bőrében lenni.
Maigret még azt is mondhatta volna, hogy ő maga is jobban szeretne valami egyébbel foglalkozni.
– Főfelügyelő úr – szólt oda az egyik nyomozó -, telefonhoz kérik.
– Kapcsoltasd ide a vonalat!
Az államügyész kereste, akinek szintén nem volt egészen nyugodt a lelkiismerete.
– Mi van Meurant-ékkal?
– Együtt mentek haza. De úgy látszik, nem egy szobában aludtak. Meurant korán elindult hazulról, és jelenleg az irodámban van.
– Mit mondott neki? Remélem, nem hallja a beszélgetésünket?
– A nyomozók szobájából beszélek. Még mindig nem akar hinni nekem. Vergődik. De már kezdi belátni, hogy kénytelen lesz szembenézni az igazsággal.
– Nem tart tőle, hogy Meurant...
– Minden esély megvan rá, hogy ha hazamegy, nem fogja ott találni az asszonyt. Ugyanis Ginette Meurant éppen csomagol.
– És ha mégis találkoznak?
– Azután a kezelés után, amit tőlem kap, nem is annyira vele, mint inkább másvalakivel szeretne majd találkozni.
– Nem az a típus, aki képes öngyilkosságot elkövetni? 
– Addig semmi esetre sem, amíg meg nem tudja az igazságot.
– És gondolja, hogy maga rájön az igazságra? Maigret nem válaszolt, csak megvonta a vállát.
– Ha valami újság lenne...
– Azonnal felhívom, vagy személyesen megyek át az irodájába, államügyész úr.
– Olvasott már újságot?
– Csak a címeket.
Maigret letette a kagylót. Janvier már elment. Jó volna még egy ideig itt tartani Meurant-t, nehogy csomagolás közben találja a feleségét.
Ha később találkoznak, már nem lesz olyan súlyos a helyzet. Addigra Meurant már túl lesz a legválságosabb pillanaton. Ezért aztán Maigret, a pipával a szájában, jó tíz percig fel-alá járkált a hosszú, nem annyira túlfűtött folyosón.
Aztán az órájára nézett, és bement a szobájába, ahol egy sokkal nyugodtabb, töprengő Meurant várta.
– Van még egy lehetőség, amiről nem beszélt – mondta szemrehányóan a férfi. – Legalább még egy személy feltétlenül ismerte a kínai váza titkát.
– A kislány anyja?
– Igen: Juliette Perrin. Ő gyakran meglátogatta Léontine Faverges-et és a kislányt. Még ha a nagynéném nem is beszélt a pénzéről, a kis Cécile láthatta, hogy...
– Azt hiszi, nekem ez nem jutott az eszembe?
– Hát akkor miért nem nyomozott ebben az irányban? Juliette Perrin egy éjszakai mulatóban dolgozik. Mindenféle emberrel találkozik.
Meurant kétségbeesetten kapaszkodott ebbe a szalmaszálba, és Maigret nehéz szívvel ábrándította ki. De kénytelen volt kiábrándítani.
– Minden kapcsolatát lenyomoztuk, de nem értünk vele semmit. Egyébként is van valami, amihez egy bizonyos cinkostárs nélkül sem Juliette Perrin, sem alkalmi vagy állandó szeretői nem juthattak hozzá!
– Micsoda?
– A kék öltöny. Maga ismeri a gyermek anyját?
– Nem.
– Sose találkozott vele a Manuel utcában?
– Nem. Tudtam, hogy a kis Cécile anyja konzumnő, de sohasem volt alkalmam találkozni vele.
– És azt se felejtse el, hogy az ő kislányát is meggyilkolták.
Ezzel az utolsó szalmaszál is kicsúszott Meurant kezéből. De még mindig kesergett, tapogatózott, nem akarta tudomásul venni az igazságot.
– A feleségem meggondolatlanul is mondhatott valamit.
– Kinek?
– Nem tudom.
– És, ugyancsak meggondolatlanul, a lakásuk kulcsát is odaadhatta valakinek, amikor elment a moziba?
Csöngött a telefon. Ezúttal Janvier jelentkezett, kicsit lihegve.
– Főnök, innen hívom, a házmesternétől. Az illető hölgy taxiba ült, és magával vitte a bőröndöt meg egy jól megtömött barna táskát. Véletlenül sikerült meglátnom a taxi számát A Levallois társaság egyik kocsija. Könnyű lesz megtalálni. Baron egy másik taxival követi. Maradjak itt?
– Igen.
– A férfi ott van önnél? 
– Igen.
– Gondolom, ha hazajön, se mozduljak el innen.
– Jó lenne.
– A temető egyik bejárata elé állítom a kocsit. Ott kevésbé feltűnő. Meurant-t hamarosan elbocsátja?
– Igen.
Meurant megint megpróbálta kitalálni, miről van szó, és az erőfeszítéstől az arcába szökött a vér. Halálosan kimerült volt, halálosan kétségbe volt esve, de sikerült tartania magát, még el is mosolyodott.
– A feleségemet figyelik? Maigret bólintott.
– Nyilván engem is figyelni fognak.
A főfelügyelő határozatlan mozdulatot tett.
– Nincs fegyverem, higgye el!
– Tudom.
– Senkit sem akarok megölni, még magamat sem.
– Azt is tudom.
– Most még semmi esetre sem.
Habozva felállt, és Maigret látta, hogy most jutott el a legválságosabb pillanathoz, amikor a legszívesebben sírna, zokogna, őrjöngene, és az öklével verné a falat.
– Fel a fejjel, öregem!
Meurant elfordította a fejét, és bizonytalan léptekkel elindult az ajtó felé. A főfelügyelő egy pillanatra könnyedén a vállára tette a kezét.
– Keressen fel, amikor csak akar!
Meurant nem nézett vissza, köszönés nélkül kiment, és az ajtó becsukódott mögötte.
Baron a rakparton várakozott, s amikor Meurant kilépett az utcára, újból a nyomába szegődött.
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Maigret délben kapta Ginette Meurant-ról az első híreket. Már éppen készült hazamenni, hogy megebédeljen. Dupeu hívta fel egy Delambre utcai kocsmából, vagyis a Montparnasse-ról a Gaité utca közeléből. Dupeu kitűnő nyomozó volt, egyetlen hibával: olyan egyhangúan és vége-hossza nélkül darálta a jelentéseit, s annyi részletet hordott össze, hogy a hallgatója végül is belefáradt, és legszívesebben rászólt volna: 
– Fogja rövidebbre! – S ha netán csakugyan elkövette valaki ezt a tapintatlanságot, Dupeu olyan szomorú képet vágott, hogy az illető rögtön meg is bánta.
– A Pickwick kocsmából beszélek, főnök, száz méterre a Montparnasse körúttól. A hölgy tizenkét perccel ez előtt szállt meg itt szemközt a Concarneau szállodában. Egész rendes hely, a cégtábla szerint hideg-meleg víz és telefon minden szobában, és minden emeleten fürdőszoba. Meurant-né a harminckettes szobát vette ki, és úgy látszik, marad egy ideig, mert sokáig alkudozott, és hetibérben állapodtak meg a tulajjal. Bár lehet, hogy ez csak trükk.
– Tudja, hogy követték?
– Biztos vagyok benne. A taxiban többször is hátranézett. Mikor elhagytuk a Charonne körutat, egy névjegyet mutatott a sofőrnek, a retiküljéből vette elő. Amikor szorosan egymás nyomában a Saint-Michel körútra értünk, előrehajolt a sofőrhöz. Tisztán láttam a hátsó ablakon át. A sofőr hirtelen bevágott jobbra, a Saint-Germain körútra, és majdnem tíz percig keringett Saint-Germain-des-Prés kis utcáiban. Gondolom, a hölgy így akart lerázni. Amikor látta, hogy nem sikerül, újabb utasításokat adott, és a taxi hamarosan a Monsieur-le-Prince utcában állt meg egy bérház előtt.
Maigret türelmesen hallgatta, nem szólt közbe.
– Odaszólt a sofőrnek, hogy várjon, és bement a házba. Valamivel később én is bementem, és tájékozódtam a házmesternénél. Ginette Meurant Lamblin ügyvédhez ment fel, aki az első emeleten lakik. Az asszony körülbelül húsz percig maradt a házban. Amikor kijött, nem látszott túlságosan elégedettnek, és egyenest idejött a taxival. Figyeljem tovább, főnök?
– Amíg valaki fel nem vált.
Janvier nyilván még mindig a Charonne körúton rostokolt Baronnal együtt, hogy a férjet szemmel tartsa. Vajon Ginette Meurant pusztán tanácsért kereste fel az ügyvédet? Aligha.
Mielőtt távozott volna a bűnügyi rendőrségről, Maigret néhány utasítást adott Lucas-nak, aztán elindult a buszmegálló felé.
Hét hónappal ezelőtt, február huszonhetedikén, Meurantéknak nem volt pénzük, hiszen nem tudták kifizetni a másnap esedékes váltót. Azonkívül tartoztak több környékbeli kereskedőnek is – igaz, hogy ez nem volt szokatlan náluk.
Amikor néhány nap múlva, március nyolcadikán Meurant-t felszólította a vizsgálóbíró, hogy fogadjon ügyvédet, a képkeretező kijelentette, hogy nincs rá pénze, és Pierre Duchét hivatalból rendelték ki mellé.
Miből élt azóta Ginette Meurant? A rendőrség ellenőrizte a postáját, nem kapott pénzesutalványt. A jelek szerint csekket se váltott be. Bármilyen keveset költött, bármilyen visszavonultan élt is, jóformán ki se mozdulva a lakásból, ennie mégiscsak kellett, és azt a fekete szoknyát és kabátot, amelyet a tárgyaláson viselt, most vásárolta.
Elképzelhető, hogy félretett néhány frankot a férje tudta nélkül, lecsípett a háztartási pénzből, ahogy sok asszony teszi?
Lamblin ügyvéd ráakaszkodott az asszonyra a törvényszéken. Jó szimata lévén, sejtette, hogy az ügynek látványos fordulatai lesznek, tehát jó reklám lesz neki, ha ő képviseli a fiatalasszonyt.
Maigret meg volt győződve róla – bár lehet, hogy tévedett -, hogy Ginette Meurant nem annyira tanácsért, mint inkább pénzért ment a Monsieur-le-Prince utcába.
Lamblin, híréből ítélve, valószínűleg adott is neki, de nem sokat. Nyilván ő tanácsolta az asszonynak azt is, hogy ne hagyja el Párizst, és maradjon nyugton, amíg más utasítást nem kap.
Választásuk nem véletlenül esett a Montparnasse-ra. Se Meurant, se Ginette nem lakott ott soha, nem is igen jártak arrafelé, tehát nem kellett attól tartani, hogy Meurant ott keresi a feleségét.
Maigret hazatért csöndes otthonába, s megebédelt a felesége társaságában. Amikor két óra tájt visszatért az irodájába, már várta Janvier telefonüzenete: Meurant nem mozdult ki a lakásából, minden csendes.
Aztán Maigret-nek át kellett mennie a főnökéhez egy kellemetlen, politikai színezetű ügy miatt. Janvier négy órakor újból telefonált:
– Készül valami, főnök. Nem tudom, hogy mi, de valami történni fog, az biztos. Meurant két óra negyvenötkor elment hazulról, hatalmas csomagokkal megrakodva. Alig bírta cipelni őket, mégsem hívott taxit. Igaz, hogy nem ment messze. A Ménilmontant körúton betért; egy ócskáshoz, és sokáig tárgyalt vele.
– Látta, hogy követed?
– Valószínűleg. Nem tudtam észrevétlenül követni, majdnem teljesen kihalt volt a környék. Eladta az óráját, a lemezjátszóját, a lemezeket, egy csomó könyvet. Aztán hazament, de nemsokára megint eltávozott, ezúttal egy lepedőbe kötött óriási batyuval.
Ugyanahhoz az ócskáshoz ment vissza, és ruhákat, fehérneműket, takarókat, réz gyertyatartót adott el.
Most otthon van. De nem hiszem, hogy sokáig otthon marad.
Valóban: Janvier ötven perc múlva ismét jelentkezett.
– Megint elment, most a Saint-Antoine negyedbe, egy képkeretezőhöz. Az elég hosszasan tárgyalt vele, aztán beültette a kis teherkocsijába, és a Roquette utcában, Meurant üzleténél álltak meg. Egyenként vizsgálták meg a kereteket. A Saint-Antoine negyedbeli keretező egy részüket felrakta a tragacsára, és pénzt adott Meurant-nak. Elfelejtettem mondani, hogy Meurant közben megborotválkozott. Nem tudom, mit csinál a műhelyében, de a kocsim itt van pár lépésnyire, ha szükség lenne rá.
Janvier hatkor telefonált utoljára, a lyoni pályaudvarról.
– Meurant tizenkét perc múlva elutazik, főnök. Toulonba váltott másodosztályú jegyet. Csak egy kis utazóláda van nála. Most éppen konyakot iszik a büfében; látom innen a fülkéből.
– Ő is lát téged?
– Igen.
– Mi a benyomásod róla?
– Az, hogy semmi más nem érdekli, csak amit a fejébe vett.
– Győződj meg róla, hogy valóban elutazik-e, aztán gyere vissza.
A vonat csak Dijonban, Lyonban, Avignonban és Marseilleben állt meg. Maigret sorra kapcsoltatta a négy város pályaudvari őrszobáit, megadta a képkeretező személyleírását és a vasúti kocsi számát, amelyikbe beszállt. Aztán felhívta a touloni operatív csoportot.
A brigád vezetője, Blanc főfelügyelő, körülbelül egykorú volt Maigret-vei. Jól ismerték egymást, mert Blanc is az Orfévres rakparton dolgozott, mielőtt a Közbiztonsági Osztályra helyeztette magát.
– Itt Maigret. Mondja csak, öregem, ugye ráér egy cseppet? Intézkedni fogok, hogy az ügyészség küldjön magának holnap egy hivatalos megkeresést is, de nem árt, ha már most elmondom, miről van szó. Az a vonat, amelyik ma este hat óra tizenhétkor indult Párizsból, mikor érkezik Toulonba?
– Reggel nyolc harminckettőkor.
– Remek... A tízes számú kocsiban, hacsak útközben át nem megy egy másikba, ott fog ülni egy bizonyos Meurant.
– Olvastam róla az újságban.
– Szeretném, ha azonnal ráállítana valakit, mihelyt kiszáll.
– Semmi akadálya. Ismeri Meurant a várost?
– Nem hinném, hogy járt valaha is Délen, de lehet, hogy tévedek. Meurant-nak van egy bátyja, Alfréd.
– Ismerem. Többször volt már vele dolgom.
– Jelenleg is Toulonban van?
– Egy-két órán belül meg tudom mondani. Visszahívjam?
– A lakásomon legyen szíves. Megadta a Richard-Lenoir körúti számát.
– Meg tudná mondani, mit csinál Alfréd Meurant mostanában?
– Többnyire az Eukaliptusz nevü panzióban lakik, a városon kívül, sőt eléggé messze, fent a dombon, a Faron-hegy és a La Vallette közt.
– Miféle panzió az?
– Az a fajta, amit állandóan szemmel tartunk. Akad belőlük néhány a parton Marseille-től Mentonig. A tulajdonos bizonyos Lisca, más néven Freddo, sokáig csapos volt a Montmartre-on, a Douai utcában. Freddo elvett egy volt sztriptíztáncosnőt, mellesleg nagyon jó dög, és megvették az Eukaliptusz-t. Freddo vezeti a konyhát, állítólag remekül ért hozzá. A panzió az országúttól távol, egy bekötőút végén áll. Nyáron kint terítenek a fák alatt. Toulon jobb köreiből is sokan ki-kijárnak oda: orvosok, hivatalnokok, bírák. Az igazi törzsvendégek azonban a nehéz fiúk, akik a Riviérán élnek, és időnként felruccannak Párizsba. No meg a prostituáltak, ha ráéheznek egy kis zöldre. Most már sejti, miféle műintézmény lehet?
– Sejtem – felelte Maigret.
– A panzió két leghűségesebb lakója, aki majdnem az egész évet ott tölti, nem más, mint Falconi meg Scapucci.
A két ismert rovott múltú vagány időnként a Pigalle tér környékén is felbukkant.
– Nagyon jóban vannak Alfréd Meurant-nal. Játékautomatákat tartanak fenn a környék kocsmáiban, látszatra ebből élnek mind a hárman. Meg ijedősnek éppenséggel nem mondható konzumnők szállításával is foglalkoznak, a legkülönbözőbb helyekről szedik össze őket. Több kocsijuk van, s gyakran cserélik őket. Egy idő óta az a gyanúm, hogy Párizsban vagy a környéken lopott és átpofozott autókat visznek át Olaszországba eladni.
Bizonyítani még nem tudtam. De az embereim résen vannak.
– Minden okom megvan rá azt hinni, hogy Gaston Meurant megpróbál majd kapcsolatba lépni a bátyjával.
– Ha a megfelelő helyen érdeklődik utána, könnyen megtalálja, hacsak a bátyja le nem adja a drótot, hogy nem akar találkozni vele.
– Nagyon kérem, hogy ha az én Meurant-om fegyvert vásárolna, vagy próbálna szerezni, azonnal értesítsenek.
– Értem, Maigret. Mindent el fogunk követni. Milyen az idő maguknál?
– Borús és hideg.
– Itt szépen süt a nap. Hopp, majdnem megfeledkeztem valakiről. Most Kubik is Freddónál lakik.
Kubikot tizenkét évvel ezelőtt tartóztatta le Maigret, egy Saint-Martin utcai ékszerüzlet kirablása miatt.
– Több mint valószínű, hogy a múlt havi ékszerlopásban is benne volt Nizzában, az I. Albert sétányon.
Ezt az alvilágot Maigret is jól ismerte, és egy kicsit irigyelte Blanc-t. Mint minden kollégája, ő is szívesebben került szembe hivatásosokkal, mert az ő esetükben mindjárt az elején tudni lehetett, milyen terepen zajlik majd le a mérkőzés, és ismertek voltak a játékszabályok.
Vajon Gaston Meurant, aki most egyedül gunnyaszt a fülkéje sarkában, mit akar ezekkel az alakokkal kezdeni?
Maigret egy darabig Lucas-val tárgyalt: őt bízta meg a Delambre utcában Ginette Meurant figyelésének a megszervezésével, az egymást váltó nyomozók beosztásával.
Az asszony az egész délutánt a szállodai szobában töltötte, valószínűleg aludt. Miként a cégtábla hirdette, valóban volt telefon a szobákban, de minden hívást a házi központ továbbított.
A tulajdonos szerint, aki Auvergne-ből származott, az új lakó egyáltalán nem használta a telefont, és biztos, hogy a szálloda nem kért kapcsolást az ország déli részébe. De azért egy szerelő már hozzáfogott, hogy bekapcsolja a vonalat a lehallgatóba.
Ginette kitartónak bizonyult. Vagy rendkívül ügyes volt, vagy pedig a gyilkosság óta valóban egyszer sem próbálta felvenni a kapcsolatot azzal a férfival, akivel hónapokig – még február huszonötödikén is – járt a Victor Massé utcai garniszállóba.
Az illetőt mintha a föld nyelte volna el. És úgy látszott, hogy ő sem próbált érintkezésbe lépni az asszonnyal.
A rendőrség azt a lehetőséget is számba vette, hogy előre megbeszélt jelekkel érintkeznek. A nyomozók szemmel tartották a Charonne körúti lakás ablakait, figyelték a függönyök állását, amely a jelzés is lehetett, a fényeket, a szemközti járdán jövő-menő férfiakat.
Az a férfi sem a tárgyalóteremben, sem az Igazságügyi Palota környékén nem mutatkozott.
Ez annyira szokatlan volt, hogy Maigret nem győzött rajta csodálkozni.
Ginette Meurant végre kimozdult a szállodából. Keresett a negyedben – ahol nem volt ismerős – egy olcsó vendéglőt, egyedül evett az asztalnál, és közben képeslapot olvasott. Aztán a Montparnasse körút sarkán újabb képeslapokat és néhány ponyvaregényt vásárolt, felment a szobájába, s éjfél utánig égette a villanyt.
Gaston Meurant meg robogott dél felé. Dijonban, majd Lyonban végigment a folyosón egy-egy nyomozó, meggyőződött róla, hogy ott ül a fülke sarkában, s az információ máris megérkezett a Richard-Lenoir körútra, ahol Maigret a sötétben vette fel a kagylót.
Új nap kezdődött. Montélimar után már Provence ege fogadta Meurant-t, aki arcát az ablaküveghez tapasztva, nyilván érdeklődve nézte az elsuhanó – számára ismeretlen – napfényes tájakat.
Marseille... Maigret éppen borotválkozott, amikor felhívták a Saint-Charles pályaudvarról.
Meurant nem szállt le. Nem csinált semmiféle trükköt: valóban Toulonba igyekezett.
Párizsban továbbra is szürke volt az ég, a buszon mogorvák meg savanyúak voltak az arcok. Maigret íróasztalán halomba gyűltek a hivatalos levelek.
Az egyik nyomozó – Maigret már nem is tudta, melyik – felhívta a Delambre utcai kocsmából.
– Őnagysága még alszik. Legalábbis a függönyök össze vannak húzva, és még nem kérte a reggelijét.
A vonat megérkezett Toulonba, Gaston Meurant, kis útiládájával a kezében s egy nyomozóval a sarkában, egy ideig tanácstalanul őgyelgett a pályaudvar előtti téren, s végül is a vasúti szállodába tért be, és a legolcsóbb szobát választotta.
Valamivel később már bizonyossá vált, hogy nem ismeri a várost, mert hosszas bolyongás után, nagy nehezen vergődött csak el a Strasbourg útra, ahol betért egy nagy sörözőbe. Nem konyakot rendelt, hanem kávét, és sokáig faggatta a pincért, de az, úgy látszik, nem tudta megadni neki a kívánt felvilágosítást.
Dél lett, s még mindig nem találta meg, amit keresett, és mulatságos módon Blanc főfelügyelő kezdett türelmetlenkedni.
– Magam is látni akartam a pasasát – telefonálta Maigret-nek. – A Cronstadt rakparton akadtam rá egy kocsmában. Nem sokat aludhatott a vonaton. Szegény ördögön látszik, hogy majd összecsuklik a fáradtságtól, hanem azért csak megy a rögeszméje után. De eredménytelenül. Eddig már vagy tizenöt kocsmát és kávéházat megjárt. Mindenütt ásványvizet rendel. Annyira tarhásnak látszik, hogy görbe szemmel néznek rá. Mindenütt ugyanazt kérdezi: „Nem ismerik véletlenül Alfréd Meurant-t?" A csaposok és pincérek bizalmatlan népség, főképp azok, akik ismerik a bátyját. Némelyik csak egy kitérő mozdulattal felel. Mások meg megkérdezik: „Mivel foglalkozik az illető?" – „Nem tudom. Itt él Toulon-ban." Az emberem, aki mindenhová követi, már kezdi sajnálni, és legszívesebben megmondaná neki, hová menjen. Ha Meurant így folytatja, sokáig fog tartani a dolog, és az egész pénze elmegy ásványvízre...
Maigret elég jól ismerte Toulont, s legalább három helyet tudott, ahol Meurant hírt kaphatna a bátyja felől. Egyébként a képkeretező most már jó irányba haladt. Ha továbbmegy a Cronstadt rakpart környékén levő kis utcákon, vagy a véletlen jóvoltából elvetődik Le Mourillonig, előbb-utóbb kideríti, ami után oly szívósan nyomoz.
A Delambre utcában Ginette Meurant széthúzta a függönyöket, kávét és kiflit rendelt, aztán visszafeküdt olvasni az ágyba.
Nem telefonált se Lamblinnek, se másnak. Azt sem próbálta megtudni, mi lett a férjével, vagy hogy őt, Ginette-et figyeli-e még a rendőrség.
Vajon meddig bírja idegekkel?
Lamblin ügyvéd se kezdeményezett semmit, a szokott teendőit végezte.
Maigret-nek eszébe jutott valami, bement a nyomozók szobájába, és odalépett Lucas-hoz.
– Hánykor járt tegnap Meurant-né az ügyvédjénél?
– Tizenegy felé, ha jól emlékszem. Megnézhetem a jelentésben.
– Fölösleges. Lamblinnek mindenképpen volt még ideje betenni egy hirdetést az esti lapokba. Kerítsd elő az összes tegnap esti és ma reggeli lapokat. Aztán majd a mai esti lapokat is. Böngészd végig az apróhirdetéseket.
Lamblin nem áll aggályos ember hírében. Ha Ginette Meurant megkérte volna, hogy adjon fel egy apróhirdetést, tétovázott volna-e? Aligha.
Ha Maigret ötlete jó, akkor ez azt jelenti, hogy az asszony nem tudja volt szeretője jelenlegi címét.
Ha viszont tudja, ha a férfi nem költözött máshova március óta, nem hívhatta-e fel vajon Lamblin az ügyfele nevében? Vagy nem hívhatta-e fel maga Ginette, hiszen húsz percet töltött az ügyvédnél?
Egy részletkérdés már a kezdet kezdetén, azaz tavasszal gondolkodóba ejtette Maigret-t. A fiatalasszony viszonya azzal a férfival, akit csak Nicolas Cajou leírásából ismernek, hosszú hónapokig tartott. Egész télen át hetenként többször is találkoztak, amiből arra lehetett következtetni, hogy az illető Párizsban lakik.
Mégis beérték egy garniszállóval.
Vajon azért, mert a férfi valamilyen okból nem fogadhatta a lakásán a barátnőjét?
Nős volna? Vagy nem lakik egyedül?
Maigret máig sem találta meg a kérdésre a választ.
– Mindenesetre próbáld meg kideríteni, kértek-e tegnap kapcsolást Toulonba a Lamblin-irodából – hagyta meg Lucas-nak.
Nem tehetett egyebet, várnia kellett. Toulonban Gaston Meurant egyre kérdezősködött, s fél öt is elmúlt, amikor egy kis kávéházban – amely előtt gyerekek golyóztak – végre megkapta az áhított felvilágosítást.
A pincér a dombra mutatott, s bonyolult magyarázkodásba kezdett.
Maigret ekkor már tudta, hogy Alfréd Meurant Toulonban van, s hogy több mint egy hete ki se tette a lábát az Eukaliptusz szállodából.
Megadta az utasításokat Blanc kollégájának.
– Van valaki a brigádjában, akit azok a fickók nem ismernek?
– Sajnos, hamar kiszúrják az embereimet, de most van nálam egy fiú, aki csak három napja érkezett. Brestből helyezték ide, mert főképp a hadihajóépítő üzemmel kell foglalkoznia. Őt még biztosan nem ismerik.
– Küldje el az Eukaliptusz-ba!
– Értem. Előbb lesz ott, mint Meurant, mert az a szerencsétlen gyalog vágott neki az útnak: lehet, hogy takarékoskodni akar, kétszer-háromszor el is tévedhet a dombon...
Maigret sajnálta, hogy nem lehet ott a helyszínen. Bármilyen gyorsak és pontosak voltak is a jelentések, mégiscsak másodkézből való értesüléseket tartalmaztak.
Ezen a napon kétszer-háromszor is kísértést érzett, hogy elmenjen a Delambre utcába, és beszéljen Ginette Meurant-nal. Az volt az érzése, minden különösebb ok nélkül, hogy kezdi jobban megismerni az asszonyt. Talán most már tudná, mit kérdezzen tőle, hogy szóra bírja.
De ennek még nem jött el az ideje. Ha Meurant egyenest Toulonba ment, bizonyára megvolt rá az oka.
A nyomozás során a rendőrség semmit se tudott kiszedni a bátyjából, ez azonban még nem jelenti azt, hogy Alfréd nem is tudott semmit.
Gaston Meurant-nál nincs fegyver, az biztos; ami meg a többit illeti, csak várni lehet.
Rosszkedvűen ment haza. A felesége óvakodott kérdéseket feltenni neki, s Maigret papucsba bújt, megvacsorázott, beletemetkezett az újságokba, majd bekapcsolta a rádiót, olyan állomást keresett, amelyik nem sokat locsog, s hogy nem talált, megkönnyebbült sóhajjal elzárta a készüléket.
Este tízkor jelentkezett Toulon. Ezúttal nem Blanc hívta fel – banketten volt -, hanem a fiatal bresti nyomozó, bizonyos Le Goénec, akit az operatív csoport vezetője az Eukaliptusz-ba küldött.
– A pályaudvarról beszélek.
– Hol van Gaston Meurant?
– A váróteremben. Az éjszakai vonattal indul vissza, másfél óra múlva. A szállodai szobáját kifizette.
– Járt az Eukaliptusz-ban?
– Igen.
– Beszélt a bátyjával?
– Igen. Amikor hat óra felé odaért, a tulaj felesége három férfival kártyázott a bárban, Kubikkal, Falconi-val és Alfréd Meurant-nal. Mind a hárman emelkedett hangulatban voltak. Én jóval előbb értem oda, és megkérdeztem kaphatok-e vacsorát és szállást éjszakára. A tulaj előjött a konyhából, tetőtől talpig végigmustrált, és végül igent mondott. Mivel volt nálam egy szerszámtáska, nyugodtan állíthattam, hogy autóstoppal járom a Riviérát, és munkát keresek.
– Elhitték?
– Nem tudom. Még nem volt vacsoraidő, úgyhogy leültem az egyik sarokba, rendeltem egy üveg fehér bort, és olvasni kezdtem. Időnként felém sandítottak, de látszott, hogy nem gyanakszanak túlságosan. Gaston Meurant negyedórával utánam érkezett meg. Már sötét volt. Hirtelen lépett be a kertre nyíló üvegezett ajtón, és megállt a küszöbön: hunyorogva nézett körül, mint a bagoly.
– A bátyja hogy fogadta?
– Szúrós szemmel méregette egy darabig, aztán felkelt, ledobta a kártyáit az asztalra, és odament hozzá.
– Mi az ördögöt keresel itt? Hívott valaki?
A többiek úgy tettek, mintha nem hallanának semmit.
– Beszélnem kell veled – mondta Gaston Meurant. És gyorsan hozzátette: – Ne félj! Nem veled van bajom.
– Gyere! – vetette oda ridegen a bátyja, és elindult a szobákhoz vezető lépcső felé.
– Nem mehettem utánuk. A többiek nyugtalanul hallgattak, és most már egészen más szemmel néztek rám. Nyilván kezdték sejteni, hogy valami összefüggés van Meurant megjelenése és az én ottlétem között.
Egyszóval tovább szopogattam a boromat, és olvastam.
A ház, bár újra van festve, elég régi, rosszul épített, minden neszt hallani.
A két Meurant az egyik első emeleti szobába zárkózott be, s eleinte csak Alfréd harsány, kemény hangja hallatszott. A szavait nem értettem ugyan, de kétségtelenül dühös volt.
Aztán a másik, a párizsi szólalt meg, sokkal halkabban. Sokáig beszélt, szinte megszakítás nélkül, mintha valami előre megfogalmazott históriát mesélt volna.
A tulaj felesége rákacsintott a partnereire, és megterített nekem, hogy elterelje a figyelmemet. Aztán a többiek megrendelték az aperitifet. Kubik bement Freddóhoz a konyhába, nem is láttam többet. Gondolom, óvatosságból olajra lépett, mert nemsokára motorzúgást hallottam.
– Arról fogalma sincs, hogy mi történt odafent?
– Csak annyit tudok, hogy másfél óráig voltak bezárkózva. A végén az volt a benyomásom, hogy Gaston Meurant, a párizsi kerekedett felül, és a bátyja beszél halkan.
Éppen befejeztem a vacsorát, amikor lejöttek. Alfréd Meurant elég komoran nézett maga elé, mintha a dolgok nem az ő elképzelése szerint alakultak volna, a másik viszont nyugodtabbnak látszott, mint az érkezésekor volt.
– Iszol egy pohárral? – ajánlotta fel Alfréd.
– Nem. Köszönöm.
– Máris mész vissza?
– Igen.
Amikor engem megláttak, mind a kettő összeráncolta a homlokát.
– Beviszlek kocsin a városba.
– Ne fáradj!
– Ne hívjak taxit?
– Köszönöm, nem.
Úgy vetették oda a szavakat, hogy nyilvánvaló volt: már nincs semmi mondanivalójuk egymásnak.
Gaston Meurant elment. A bátyja becsukta utána az ajtót, mondani akart valamit a tulaj feleségének és Falconinak, de észrevett, és meggondolta magát. Nem tudtam, mitévő legyek. Utasítást kellett volna kérnem a főnökömtől, de nem mertem telefonálni. Ki is mentem, de a táskám nélkül, mintha csak járni akarnék egyet vacsora után. Hamarosan rá is akadtam Gastonra: jó ütemben masírozott az úton a város felé. A République úton megállt, s evett valamit. Aztán a pályaudvarra ment, megnézte, mikor indulnak a vonatok. Végül pedig kifizette a számláját a szállodában, és magához vette útiládáját. Azóta vár. Nem olvas újságot, nem csinál semmit, csak félig hunyt szemmel bámul maga elé. Azt éppen nem lehet állítani, hogy mosolyog, de láthatólag elégedett magával.
– Várja meg, amíg felszáll a vonatra – mondta Maigret – aztán hívjon fel még egyszer: tudnom kell a kocsi számát.
– Igenis. Holnap reggel átadom a jelentésemet a főfelügyelőnek.
Le Goénec már majdnem letette a kagylót, amikor Maigret-nek eszébe jutott valami:
– Szeretném, ha ellenőriznék, hogy Alfréd Meurant ottmaradt-e az Eukaliptusz-ban.
– Menjek vissza? Nem gondolja, hogy lebuktam? Elég lesz, ha a brigádból figyeli valaki a házat. És szeretném, ha a telefont is lehallgatnák. Ha Párizst kérik vagy bármelyik interurbán számot, azonnal értesítsenek!
A gépezet ismét megindult, de ellenkező irányban: riasztották Marseille-t, Avignont, Lyont, Dijont. Hagyták, hogy Gaston Meurant egyedül utazzon, mint valami előkelőség, de szinte kézről kézre adták.
Délelőtt tizenegy harminckor kellett Párizsba érnie.
Maigret lefeküdt, de amikor a felesége felkeltette az első csésze kávéval, úgy érezte, jóformán semmit sem aludt. Az ég végre kitisztult, s a szemközti háztetők felett előbukkant a nap. Az emberek vidámabban lépkedtek az utcán.
– Hazajössz ebédre?
– Nemigen. Délig mindenesetre felhívlak.
Ginette Meurant nem hagyta el a szállodát. Ideje java részét továbbra is az ágyban töltötte, csak enni ment le meg a képeslap- és regény készletét felfrissíteni.
– Semmi fejlemény, Maigret? – nyugtalankodott az államügyész.
– Eddig semmi, de nem csodálkoznék, ha nagyon hamarosan történne valami.
– Mit csinál Meurant?
– Vonaton ül.
– Miféle vonaton?
– A toulonin. Jön vissza Párizsba. A bátyját kereste fel...
– És mire jutott vele?
– Sokáig beszélgettek, a hangulat a jelek szerint eleinte viharos volt, aztán békésebb. A bátyjának nem tetszik valami. Gaston Meurant viszont, úgy látszik, végre tudja, mit kell tennie.
Mi egyebet mondhatott volna Maigret? Nem volt semmi pontos értesülése, amit az ügyészséggel közölhetett volna. Valamiféle ködben tapogatózott két nap óta, de akárcsak Gaston Meurant-nak, neki is az volt az érzése, hogy alakulóban van valami.
Az imént még kísértést érzett, hogy maga várja meg a pályaudvaron a képkeretezőt. De nem volt-e okosabb a központban maradni és irányítani a műveleteket? Ha Gaston Meurant után settenkedik az utcán, mindent elronthat.
Lapointe-et szemelte ki, mert tudta, hogy örülni fog a feladatnak, meg egy másik felügyelőt, Neveu-t, aki még nem foglalkozott az üggyel. Neveu tíz évig dolgozott a közutakat ellenőrző brigádban, és kitűnően ismerte a zsebmetszők fortélyait.
Lapointe elindult a pályaudvarra, nem is sejtve, hogy hamarosan Neveu is követi.
Előbb azonban Maigret-nek még pontos utasításokkal kellett ellátnia Neveu-t.
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A fehér bőrű, vörösesszőke hajú, kék szemű, bárányszelíd arcú Gaston Meurant kétségkívül bátortalan embernek mutatkozott évekig, de türelmesnek és makacsnak is, hiszen szívósan igyekezett hárommillió párizsi közt felépíteni a maga kis boldogságát.
Lelkiismeretesen kitanulta ízlést és pontosságot követelő kényes mesterségét, és képzelhető, milyen boldog volt, amikor önállósíthatta magát; noha csak egy udvar mélyén jutott hely a műhelyének, mégis úgy érezte, hogy a nehezén már túljutott.
Vajon mi tartotta távol oly sokáig a nőktől? A félénksége vagy az óvatossága, a csalódástól való félelem? A kihallgatások során bevallotta Maigret-nek, hogy amíg nem találkozott Ginette-tel, nagyon kevéssel beérte, néhány futó kalanddal, amit maga előtt is restellt, egyet kivéve: tizennyolc éves korában viszonya volt egy nála jóval idősebb asszonnyal, de az is csak néhány hétig tartott.
Amikor aztán, fülig pirulva, végre megkérte valakinek a kezét, már jócskán elmúlt harminc, s a sors akaratából egy könnyű nőcskével kötötte össze az életét, aki néhány hónap múlva bevallotta neki – nem azt, amiben reménykedett, hanem épp az ellenkezőjét: hogy nem lehet gyermeke.
Meurant nem lázadt fel. Beletörődött a dologba, mint ahogy abba is beletörődött, hogy Ginette korántsem az az élettárs, akiről álmodott.
Mégiscsak egymáshoz tartoztak. Már nem volt egyedül, még ha nem is volt mindig világos az ablak, amikor esténként hazatért, ha gyakran neki kellett is elkészítenie a vacsorát, s ha később nem is tudtak már mit beszélni egymással.
Ginette a mozgalmas életet szerette, arról álmodott, hogy saját vendéglője lesz, és Meurant végül engedett is az unszolásának, bár nem áltatta magát, tudta jól, hogy a kísérlet csakis kudarccal végződhet.
Aztán zokszó nélkül visszatért a műhelybe, a képkeretekhez, s néha kénytelen volt a nagynénjétől kérni segítséget.
Dühösnek vagy ingerültnek soha senki sem látta, se a házasévei alatt, se korábban. Szelíd eltökéltséggel járta a maga útját, lesunyva nagy vörös fejét, ha kellett, s fölemelve, ha a sors látszólag megenyhült iránta.
Kiépített egy kis világot a szerelme körül, és teljes erejéből abba kapaszkodott.
Természetes hát, hogy fellobbant szemében a gyűlölet, mikor Maigret, az esküdtszék előtt tett vallomásában, merőben más képet festett Ginette-ről, mint amilyet ő alakított ki róla magának.
És miután szinte akarata ellenére felmentették és szabadlábra helyezték, mert a feleségére terelődött a gyanú, mégis az asszonnyal együtt távozott az Igazságügyi Palotából, ha nem is karonfogva, de kettesben tértek haza a Charonne körúti lakásba.
A hitvesi ágyba azonban nem akart lefeküdni. Ginette kétszer-háromszor is megpróbált beszélni vele, biztosan igyekezett kísértésbe vinni, de végül is egyedül kellett aludnia, a férje pedig az ebédlőben virrasztotta át az éjszaka nagy részét.
Pedig ekkor még küszködött, konokul kételkedett abban, amit hallott. Talán a hitét is visszanyerhette volna. De vajon mennyi időre? Visszatérhetett-e az élete a régi kerékvágásba? Nem kellett volna-e, mielőtt végképp zsákutcába jut, egy sor fájdalmas zökkenőn átvergődnie?
Elment egyedül, borotválatlanul, megnézni – kívülről – egy garniszállót. Három konyakot döntött magába, hogy bátorságra kapjon. Az Orfévres rakparton is tétovázott egy ideig, míg végre belépett a jéghideg boltív alá.
Rosszul tette-e Maigret, hogy nyersen az arcába vágta a tényeket, utat nyitva annak, ami előbb-utóbb úgyis bekövetkezett volna?
Nem tehetett másképp. Meurant-t felmentették ugyan, Meurant nem bűnös, de valahol szabadon él egy férfi, aki Léontine Faverges-nek elvágta a torkát, és megfojtott egy négyéves kislányt, egy hidegvérű gyilkos, aki volt olyan agyafúrt, hogy maga helyett mást juttasson a vádlottak padjára, s akinek a számítása kis híján be is vált.
Maigret azon melegében végezte el a műtétet, kénytelen volt felnyitni Meurant szemét, hogy nézzen végre szembe az igazsággal, s egy egészen más ember távozott az irodájából, egy ember, aki már csak a rögeszméjének élt.
Elindult, és ment rendületlenül, nem érzett sem éhséget, sem fáradtságot, egyik vonatról a másikra szállt, és nem tud megállni, amíg célhoz nem ér.
Gyanította vajon, hogy Maigret egész figyelőhálózatot épített ki körülötte, hogy a pályaudvarokról jelentik az áthaladtát, hogy szüntelenül a sarkában van valaki, talán, hogy a döntő pillanatban közbelépjen?
Úgy látszott, nem törődik vele, szentül hiszi, hogy rendőrfortélyokkal nem lehet lebírni az ő elszántságát.
Telefonhívásra telefonhívás, jelentésre jelentés. Lucas hiába böngészte az apróhirdetéseket. A lehallgató szolgálatnak, amely Ginette Meurant telefonját leste – az asszony még mindig a Delambre utcai szállodában tartózkodott -, nem volt mit jelentenie.
Lamblin ügyvéd nem kért interurbán kapcsolást, sem az ország déli részébe, se máshová.
Toulonban Alfréd Meurant, a képkeretező bátyja, változatlanul az Eukaliptusz-ban rostokolt, és nem telefonált senkinek.
Tökéletes csönd az egész vonalon, és ebben a dermedt csöndben csak egy férfi haladt némán a célja felé, mint az alvajáró.
Tizenegy óra negyvenkor Lapointe telefonált a Lyoni pályaudvarról.
– Megérkezett, főnök. Most éppen szendvicset eszik a büfében. Még mindig nála van az útiláda. Ön küldte Neveu-t ide a pályaudvarra?
– Én. Miért?
– Azt hittem, talán vele akar felváltatni. Neveu is a büfében van, Meurant közelében.
– Ne törődj vele! Folytasd a figyelést! Negyedóra múlva Neveu is jelentést tett.
– Megvan a baj, főnök! Szándékosan beleütköztem a kijáratnál. Nem fogott gyanút. Valóban fegyver van nála. Nagyobbfajta pisztoly, valószínűleg Smith and Wesson, a zakója jobb zsebében. Nem nagyon feltűnő, a ballonkabát eltakarja.
– Kiment a pályaudvarról?
– Igen. Buszra szállt, és láttam, hogy Lapointe is felszáll utána.
– Visszajöhetsz.
Meurant nem járt semmiféle fegyver kereskedésben. Csakis Toulonban szerezhette a revolvert, s csakis a bátyjától kaphatta.
Mi történt tulajdonképpen a két férfi közt annak a különös családi panziónak az első emeletén, amelyik voltaképpen a nehéz fiúk találkozóhelye?
Gaston Meurant már tudta, hogy a bátyja is intim kapcsolatban volt Ginette-tel, mégsem ezt kérte tőle számon.
Nem azért ment-e vajon Toulonba, mert azt remélte, hogy felvilágosítást kaphat arról az alacsony, sötétbarna hajú férfiról, aki hetenként többször is eljárt a feleségével a Victor Massé utcába?
Volt-e oka feltételezni, hogy a bátyja tud a dologról? És megtalálta-e végre, amit keresett: a nevet vagy a nyomot, amely után a rendőrség hónapokig hasztalan kutatott?
Lehetséges. Sőt valószínű, hiszen kicsikart a bátyjától egy fegyvert.
Ha Alfréd köpött, semmi esetre sem a bátyja iránti szeretetből. Megijedt? Gaston fenyegette meg? Hogy leleplezi valamelyik ügyét? Vagy hogy kinyírja?
Maigret Toulont kérte, de elég nehezen sikerült Blanc főfelügyelőt drótvégre kapnia.
– Megint én vagyok, barátom. Ne haragudjon, hogy annyi munkát adok magának. Bármelyik pillanatban szükségünk lehet Alfréd Meurant-ra. És nem biztos, hogy az adott pillanatban elő tudják keríteni, mert nem csodálnám, ha levegőváltozásra szottyanna kedve. Eddig semmiféle bizonyítékom sincs ellene. Nem tudná beidézni valamilyen elfogadható ürüggyel, és ottfogni néhány órára?
– Dehogynem. Nem nehéz. Ezektől az uraktól mindig van mit kérdeznem.
– Köszönöm. Próbálja kiszedni belőle, volt-e egy elég nagy kaliberű pisztolya, és ott van-e nála még a szobájában.

– Jó. Semmi újság?
– Még semmi.
Maigret majdnem hozzátette, hogy de nemsokára lesz. Az imént közölte a feleségével, hogy nem megy haza ebédre, s mivel nem akart kimozdulni az irodájából, leküldött néhány szendvicsért a Dauphine sörözőbe.
Még mindig sajnálta, hogy nem lehet odakint, nem személyesen követi Meurant-t. Türelmetlen volt, egyik pipát a másik után szívta, szeme örökké a telefonon. Ragyogott a nap, s a sárguló levelű fáktól nagyon derűsnek látszott a Szajna-part.
– Ön az, főnök? Sietnem kell. A Gare de l’Esten vagyok. Meurant betette a ládáját a megőrzőbe, és jegyet váltott Chelles-be.
– A Seine-et-Marne megyei Chelles-be?
– Oda. A személy pár perc múlva indul. Rohannom kell. Vagy kopjak le róla?
– Még az kéne!
– Semmi különleges utasítás?
Mi jár az eszében ennek a Lapointe-nek? Pedzi már, mit keresett Neveu a Lyoni pályaudvaron?
– Semmi – morogta Maigret. – Cselekedj, ahogy jónak látod!
Ismerte Chelles-t, húsz-egynéhány kilométerre volt Párizstól, a csatorna és a Marne között. Emlékezett egy nagy lúggyárra, amelyik előtt mindig uszályok rakodnak, s amikor egyszer vasárnap délelőtt járt arrafelé, egész kis kenuflottát látott a vízen.
Az idő megenyhült az elmúlt huszonnégy óra alatt, de a bűnügyi rendőrség fűtési felelőse nem állította át a kazánt, úgyhogy fullasztó hőség volt az irodában.
Maigret az ablakhoz lépett, s a Szajnát bámulta, elmajszolt egy szendvicset. Időnként kortyolt a sörből, s türelmetlen pillantásokat vetett a telefonra.
Az a vonat minden állomáson megáll, tehát legalább fél órába, de talán egy órába is beletelik, míg Chelles-be ér.
A Delambre utcában őrködő detektív hívta fel elsőnek.
– A helyzet változatlan, főnök. Meurant-né az előbb ment el, és ugyanabban a vendéglőben, ugyanannál az asztalnál ebédel, mintha máris törzsvendég volna.
Amennyire meg lehetett állapítani, Ginette mindeddig megállta, hogy ne vegye fel a kapcsolatot a szeretőjével.
Vajon a férfi látta el még februárban, a Manuel utcai kettős gyilkosság előtt, a megfelelő utasításokkal? Fél tőle az asszony?
Kettőjük közül vajon melyiknek az agyában született meg annak a telefonbejelentésnek az ötlete, amelynek következtében vádat emeltek Gaston Meurant ellen?
A képkeretezőre kezdetben senki sem gyanakodott.
Hiszen önként jelentkezett a rendőrségen, mint Léontine Faverges unokaöccse, aki az újságból értesült nagynénje haláláról.
Semmi sem indokolta, hogy átkutassák a lakását.
Csakhogy valaki türelmetlen volt. Valaki nagyon szerette volna, ha a nyomozás egy bizonyos irányban halad tovább.
Három vagy négy nap múlva az ismeretlen telefonáló
már közölte, hogy a Charonne körúti lakás egyik szekrényében egy vérfoltos kék öltöny található.]
Lapointe még mindig nem adott életjelt magáról. Toulon azonban jelentkezett.
– Alfréd Meurant itt van a nyomozóim irodájában. Jelentéktelen kérdéseket tesznek fel neki, és további intézkedésig itt tartják. Ürügy akad rá. Átkutatták a szobáját, de fegyvert nem találtak. Pedig az embereim állítják, hogy pisztollyal szokott járni, kétszer is megbüntették érte.
– Másért nem?
– Komoly dologért nem, csak kerítésért néhányszor. Nagyon érti a csíziót.
– Köszönöm. A viszonthallásra. Leteszem a kagylót, mert fontos hívást várok, és bármikor befuthat.
Átment a szomszédos irodába, ahová éppen akkor érkezett meg Janvier.
– Állj menetkészen, és gondoskodj róla, hogy legyen szabad kocsi az udvaron.
Már haragudott magára, hogy nem mondott el mindent Lapointe-nak. Eszébe jutott egy Malájföldről szóló film. Volt benne egy bennszülött, aki hirtelen ámokfutó lesz, azaz egyik pillanatról a másikra valami iszonyú düh fogja el, s rohan, amerre a lába viszi, kitágult pupillával, kezében kés, s megöl mindenkit, aki az útjába kerül.
Gaston Meurant nem maláj és nem ámokfutó. Mégis több mint huszonnégy órája rohan már egy rögeszme után, s nem tételezhető-e fel, hogy mindenkit eltesz láb alól, aki útját állja? Végre: a telefon. Maigret odaugrott a készülékhez.
– Te vagy, Lapointe?
– Én, főnök.
– Chelles-ben vagy?
– Messzebb. Tulajdonképpen nem is tudom, hogy hol. A csatorna és a Marne közt, körülbelül két kilométerre Chelles-től. Nem vagyok benne biztos, mert kicsit tekervényes úton kerültünk ide.
– Úgy láttad, hogy Meurant ismeri az utat?
– Senkitől sem kérdezett semmit. Nyilván pontos eligazítást kapott. Egy-egy útkereszteződésnél néha megállt tájékozódni, és végül is egy dűlőútra tért, amely a folyóhoz vezet. Ahol ez a dűlőút találkozik a hajdani vontatóúttal, amelyet ma már legfeljebb ösvénynek lehet nevezni, van egy fogadó, onnan telefonálok. A tulajdonos felesége közölte, hogy télen nem lehet étkezni nála, és szobát sem ad ki. A férje révész is. Meurant meg se állt a ház előtt. Kétszáz méterre innen, felfelé a folyó mentén, van egy rozoga viskó, körülötte libák meg kacsák szaladgálnak szabadon.
– Oda ment Meurant?
– Igen, de nem ment be. Kérdezett valamit egy öregasszonytól, aki a folyó felé mutatott.
– Most hol van?
– A vízparton álldogál, egy fának támaszkodva. Az öregasszony legalább nyolcvanéves. Lúdanyónak hívják. A fogadósné szerint félbolond. Joséphine Millard a neve. A férje rég meghalt. Azóta mindig ugyanazt a fekete ruhát hordja, és a környéken azt beszélik, hogy éjszakára se veti le. Ha szüksége van valamire, bemegy a pénteki piacra, és elad egy libát vagy egy kacsát.
– Gyereke van?
– Ha van is, a fogadósné nem emlékezhet rá. Ahogy mondta, legfeljebb az ő ideje előtt lehetett itt.
– Tudsz még valamit?
– Tudok. Egy férfi is lakik nála.
– Állandóan?
– Az utóbbi hónapokban igen. Azelőtt el-eltűnt néhány napra.
– Mivel foglalkozik?
– Semmivel. Fát vág. Olvas. Horgászik. Rendbe hozott egy öreg ladikot. Most éppen horgászik. Láttam is messziről a csónakjában, amint kikötött a cölöpöknél, a Marne kanyarulatánál.
– Hogy néz ki?
– Azt nem tudtam megállapítani. A fogadósné szerint barna, zömök, szőrös mellű.
– Alacsony?
– Igen.
Csend lett. Aztán Lapointe habozva, mintha zavarban lenne, megkérdezte:
– Nem jönne ide, főnök?
Lapointe nem félt. De talán érezte, hogy a felelősség, amit vállalnia kell, meghaladja az erejét.
– Kocsival fél óra alatt ideér. Talán hamarabb is.
– Megyek.
– Addig mit csináljak?
Maigret habozott, aztán csak annyit mondott:
– Semmit.
– Maradjak a fogadóban?
– Onnan, ahol vagy, látod Meurant-t?
– Látom.
– Akkor maradj ott.
Átment a szomszédos irodába, intett a várakozó Janvier-nak. Már indult kifelé, amikor eszébe jutott valami, s odalépett Lucas-hoz:
– Menj fel a nyilvántartóba, és nézd meg, nincs-e valami anyag Millard néven!
– Igen, főnök. Elérem valahol telefonon?
– Nem. Nem tudom pontosan, hová megyek. Valahova Chelles-en túlra, a Marne partjára. Ha sürgős közlendőd akadna, kérdezd meg az ottani csendőrségtől annak a fogadónak a nevét, amelyik körülbelül két kilométernyire van felfelé a folyóparton.
A kis fekete kocsi volánjához Janvier ült, mert Maigret nem volt hajlandó megtanulni vezetni.
– Van valami újság, főnök?
– Van.
A felügyelő nem mert kérdezősködni. Maigret jó sokáig hallgatott, aztán mogorván megjegyezte:
– Csak nem tudom, hogy pontosan mi.
Nem volt benne biztos, hogy olyan sürgősen ott akar lenni a Marne partján. Ezt azonban nem vallotta be, még önmagának se.
– Ismered az utat?
– Egyszer-kétszer ebédeltünk ott vasárnap a feleségemmel meg a gyerekekkel.
Áthaladtak a külvárosokon, eltűntek a házak, feltűntek a rétek. Chelles-ben Janvier megállt egy keresztútnál s tétovázott.
– Ha felfelé akarunk menni a folyó mentén, jobbra kell fordulnunk.
– Rajta!
Éppen kiértek a városból, amikor szirénázva elhúzott mellettük egy csendőrségi kocsi. Janvier némán a főnökére pillantott.
Maigret is hallgatott. Messze jártak már, amikor pipája szárát harapdálva odavetette:
 
- Alighanem megtörtént.
A csendőrségi kocsi ugyanis a Marne felé tartott, amely itt-ott megcsillant már a fák közt. Jobb kéz felől felbukkant a sárga téglából épült fogadó. Egy nő állt a küszöbön, rendkívül izgatottnak látszott.
A csendőrségi kocsi nem tudott továbbmenni, az útszélen vesztegelt. Maigret és Janvier is kiszállt a kocsiból. Az asszony hadonászott, és odakiáltott nekik valamit, de nem értették, mit.
Elindultak a viskó felé, amely körül libák és kacsák nyüzsögtek. A csendőrök, akik előbb értek oda, éppen két férfit igazoltattak, akik, úgy látszik, már várták őket. Az egyik Lapointe volt. A másik, amennyire ilyen messziről meg lehetett állapítani, Gaston Meurant.

A csendőrök hárman voltak, egyikük főhadnagy. A viskó küszöbén egy öregasszony fejcsóválva nézte a sok embert, úgy látszik, nem értette, hogy mi is történt. Egyébként más sem értette, kivéve Meurant-t és talán Lapointe-et.
Maigret szeme gépiesen egy hullát keresett, de hiába.
– A vízben van... – világosította fel Lapointe. De a vízben se lehetett látni semmit.
Ami Gaston Meurant-t illeti, ő nyugodt volt, majdnem derűs, és amikor Maigret végre rászánta magát, hogy a szemébe nézzen, mintha néma köszönetet olvasott volna ki belőle.
Lapointe magyarázni kezdte – a főnökének is, meg a csendőröknek is -, hogy mi történt.
– A pasas abbahagyta a horgászást, és eloldotta a ladikját azoktól a cölöpöktől ott a folyóban.
– Kicsoda a pasas?
– A nevét nem tudom. Vastag vászonnadrág és garbó nyakú matróztrikó volt rajta. Elkezdett evezni, át a folyón, errefelé.
– Maga hol volt? – kérdezte a csendőr főhadnagy. – A fogadóban. Az ablakból figyeltem a jelenetet.
Közvetlenül előtte hívtam fel Maigret főfelügyelő urat..
S a főnökére mutatott. A tiszt zavartan lépett Maigret-hez.
– Bocsásson meg, főfelügyelő úr, de annyira nem számítottam rá, hogy itt találom, hogy nem ismertem meg. Lapointe felügyelő a fogadósnéval telefonáltatott nekünk, és az csak annyit mondott, hogy egy embert megöltek, és a vízbe esett. Azonnal riadóztattam az operatív csoportot...
A fogadó felől motorzaj hallatszott.
– Itt is vannak!
A jövevények csak növelték a zűrzavart és az értetlenséget. Mivel Seine-et-Marne megyében voltak, Maigret-nek nem volt joga beleavatkozni a nyomozásba.
Mégis feléje fordult mindenki.
– Megbilincseljük?
– Ahogy gondolja, főhadnagy úr. Szerintem nem szükséges.
Meurant láza lelohadt. Szórakozottan hallgatta, amit körülötte beszélnek, mintha nem is róla volna szó. Leginkább a Marne zavaros vizét fürkészte, ameddig csak ellátott folyás iránt.
Lapointe folytatta a beszámolót:
– Evezés közben a csónakban ülő férfi háttal volt a partnak. Tehát nem láthatta Meurant-t, aki annál a fánál állt.
– Maga tudta, hogy lőni fog?
– Azt se tudtam, hogy fegyver van nála. Maigret-nek egy arcizma se rándult. Janvier azonban olyan pillantást vetett rá, mintha egyszerre megvilágosodott volna előtte minden.
– A csónak orra partot ért. A férfi felállt, megfogta a kötelet, megfordult, és szembetalálta magát Meurant-nal. Alig három méter választotta el őket egymástól. Nem tudom, szóltak-e egymáshoz. Túl messze voltam. De a következő pillanatban Meurant revolvert rántott elő a zsebéből és előreszegezte. A másikat, aki ott állt a csónakban, nyilván eltalálta a gyors egymásutánban leadott két lövés. Elejtette a kötelet. Kezét az égnek emelte, és arccal a vízbe zuhant...
Minden szem a Marne felé fordult. Az utóbbi napok esőzése megduzzasztotta a folyót, a vize sárgás volt, és néhol erősen örvénylett.
– Megkértem a fogadósnét, hogy értesítse a csendőrséget, és iderohantam...
– Magánál van fegyver?
– Nincs. – És Lapointe, talán kissé meggondolatlanul, hozzátette: – Meurant nem volt veszélyes.
A csendőrök nem értették. Az operatív csoport tagjai se. Még ha olvasták is a tudósításokat a perről, az ügy részleteit nem ismerték.
– Meurant nem próbált menekülni. Csak állt ott a fa mellett, és nézte, ahogy a holttest eltűnik, majd kétszer-háromszor felbukkan, mindig messzebb egy kicsit, aztán végképp elmerül. Amikor odaértem hozzá, elejtette a fegyvert. Nem vettem fel.
A pisztoly egy korhadt ág mellett hevert, az út sarába süppedve.
– Nem mondott semmit?
– Csak annyit, hogy: „Vége.”
Gaston Meurant számára valóban vége volt a vergődésnek. Teste elernyedt, arca püffedt volt a fáradtságtól. Nem diadalmaskodott, nem érezte szükségét a magyarázkodásnak, önigazolásnak. Ez az ügy csak őrá tartozott.
Meg volt győződve róla, hogy csak azt cselekedte, amit cselekednie kellett.
Különben hogyan nyerte volna vissza lelki békéjét? Visszanyeri-e egyáltalán?
A meluni ügyészség hamarosan itt lesz. A félkegyelmű öregasszony még mindig fejcsóválva állt a küszöbön. Még sose látott ennyi embert a háza körül.
– Lehetséges – mondta Maigret a kollégáinak -, hogy amikor átkutatják ezt a viskót, találnak egyet-mást.
Velük maradhatott volna, hogy jelen legyen a házkutatáson.
– Uraim, majd átküldőm önöknek az összes iratot, amire szükségük lesz.
Nem vihette vissza Meurant-t Párizsba, mert Meurant már nem tartozott sem a párizsi bűnügyi rendőrség, sem a Szajna megyei ügyészség hatáskörébe.
Egy másik törvényszéken, Melunben fog ismét az esküdtszék elé állni.
Maigret odaszólt Lapointe-nek és Janvier-nak:
– Jöttök, fiúk?
Mindenkivel kezet szorított. Aztán, mielőtt hátat fordított volna, még egy utolsó pillantást vetett Ginette férjére.
Úgy látszik, a képkeretező hirtelen ráébredt,, milyen fáradt, mert újból nekitámaszkodott a fának, és kicsit mélabúsan nézett Maigret után.
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Útközben nem sok szó esett. Lapointe ugyan többször is kinyitotta a száját, Maigret azonban olyan konokul, olyan eltökélten hallgatott, hogy a fiatalember nem mert megszólalni.
Janvier vezetett, és úgy érezte, egyre jobban érti az összefüggéseket.
Néhány kilométeren múlt, hogy nem ők hozták magukkal Gaston Meurant-t.
– Talán jobb is így – dünnyögte Janvier, mintha magában beszélne.
Maigret nem helyeselt, de nem is tiltakozott. Egyébként is mire célzott tulajdonképpen Janvier?
Hármasban mentek fel a bűnügyi rendőrség lépcsőjén, s a folyosón elváltak: Lapointe és Janvier a nyomozók szobájába ment, Maigret meg a sajátjába. Kalapját és kabátját beakasztotta a szekrénybe.
Nem nyúlt a konyakhoz, amelyet egyes ügyfelek számára tartogatott. Alig tömte meg a pipáját, bekopogott Lucas, és eléje tett egy vaskos dossziét.
– Ezt találtam a nyilvántartóban, főnök. Úgy látom, minden stimmel.
Valóban stimmelt. A dosszié bizonyos Pierre Millard aktáit tartalmazta, akit Pierrot-nak is neveztek, harminckét éves volt, és Párizsban született.
Már tizennyolc éves korában nyilvántartásba vették az Orfévres rakparton, mert ekkor került először a Szajna megyei bíróság elé, kerítésért. Aztán még kétszer ítélték el ugyanezért – a büntetéseit Fresnes-ben ülte le -, majd Marseille-ben kellett felelnie súlyos testi sértésért, és végül öt évet ült a fontevrault-i központi börtönben betörésért. Egy bordeaux-i gyárba tört be, s ugyanakkor súlyos testi sértést is elkövetett: az egyik éjjeliőrt félholtra verte.
Másfél éve szabadult a börtönből. Azóta nyoma veszett.
Maigret fogta a telefonkagylót, és felhívta Toulont.
– Maga az, Blanc? Nos, öregem, részünkről befejeztük. Egy bizonyos Pierre Millard, más néven Pierrot, két golyót kapott.
– Nem egy alacsony, barna fickó volt?
– De igen. Most keresik a holttestét a Marne-ban, mert belezuhant. Mond valamit magának ez a név?
– Meg kell kérdeznem az embereimet. Úgy rémlik, jó egy éve errefelé kószált.
– Valószínű. Akkortájt került ki a fontevrault-iból, tehát Párizsból ki volt tiltva. Talán most, hogy már tudja a nevét, feltehetne néhány határozott kérdést Alfred Meurant-nak... Még mindig ott van maguknál?
– Igen. Visszahívjam?
– Előre is köszönöm.
Párizsban Millard mindenesetre óvatos volt. Noha gyakran, majdnem mindennap megfordult a városban, aludni sose aludt ott. Biztos menedéket talált a Marne partján, az öregasszony viskójában, aki nyilván a nagyanyja volt.
A Manuel utcai kettős gyilkosság után nem mutatkozott többé Párizsban. Ginette Meurant nem is próbált találkozni vele. Üzenetet se küldött neki. Lehet, hogy nem is tudta, hol bujkál.
Ha bizonyos dolgok másképp történnek, főként, ha Nicolas Cajou nem tesz tanúvallomást, Gaston Meurant-t halálra vagy életfogytiglani kényszermunkára ítélik. Még a legjobb esetben is, ha tekintetbe veszik a tisztázatlan mozzanatokat és feddhetetlen múltját, rásóztak volna húsz évet.
S mihelyt kimondták az ítéletet, Millard előbújhatott volna rejtekéből, vidékre vagy külföldre utazhatott volna, s Ginette-nek csak utána kellett volna mennie.
– Halló! Igen...
Seine-et-Marne-ból hívták fel. A gournayi operatív csoport közölte, hogy aranyakat, értékpapírokat és egy ócska tárcában egész köteg bankjegyet találtak.
Mindez a libák és kacsák számára elkerített helyen, egy vaskazettában volt elásva.
A hullát még nem fogták ki, arra számítanak, hogy megakad a chelles-i gátnál, s majd kihalássza a zsilipőr, mint a legtöbb vízbefúltat.
Az öregasszony házában még egyéb is előkerült, többek közt, a padláson, egy régi utazóláda, s abban egy menyasszonyi ruha a Második Császárság idejéből, egy frakk és több női ruha: némelyik barnásfekete vagy pasztellkék selyemből, megsárgult csipkedísszel. A legváratlanabb lelet azonban egy zuávegyenruha volt a század elejéről.
Lúdanyó alig emlékezett a családtagjaira, és unokája halála se rendítette meg túlságosan. Amikor közölték vele, hogy beviszik Gournaybe kihallgatni, csak a baromfi miatt nyugtalankodott, és meg kellett ígérni neki, hogy még aznap este visszahozzák.
Bizonyára nem sokat fognak törődni a múltjával, se a gyerekeiével, akiknek nyomuk veszett.
Talán évekig eléldegél még vízparti vityillójában.


– Janvier! 
– Tessék, főnök.
– Vedd magad mellé Lapointe-et, és menjetek el a Delambre utcába!
– Hozzuk be Ginette Meurant-t?
– Igen.
– Nem lenne jó, ha mindjárt magunkkal vinnénk egy előállítási parancsot?
Maigret-nek mint a bűnügyi rendőrség tisztviselőjének joga volt előállítási parancsot aláírni, és nyomban meg is tette.
– És ha kérdezősködik?
– Nem mondasz semmit.
– Megbilincseljem?
– Csak ha elkerülhetetlen.
Blanc már vissza is hívta Toulonból.
– Feltettem néhány érdekes kérdést Alfred Meurant-nak.
– Megmondta neki, hogy Millard meghalt?
– Persze.
– Meglepődött?
– Nem. Még csak megjátszani se próbálta.
– Elmondta?
– Nagyjából. Ezt maga jobban meg tudja ítélni. Mindenesetre vigyázott, nehogy olyasmit mondjon, ami miatt megütheti a bokáját. Bevallotta, hogy ismerte Millard-t. Ezelőtt hét évvel többször is találkoztak, Párizsban és Marseille-ben. Aztán Millard-t öt évre lesittelték, és Alfred Meurant ezalatt nem hallott róla. Miután Millard kikerült Fontevrault-ból, előbb Marseille-ben, aztán Toulonban koptatta a flasztert. Eléggé le volt égve, és szeretett volna ismét feltörni. Meurant szerint elege volt a csip-csup ügyekből, valami nagy fogásra vágyott, amivel egyszer s mindenkorra megcsinálhatja a szerencséjét. Elhatározta, hogy mihelyt felújította a ruhatárát, felmegy Párizsba. Csak néhány hétig maradt a Riviérán. Meurant elismeri, hogy adott neki kisebb összegeket, s hogy összehozta néhány haverjával, és azok is segítették. Ami Ginette Meurant ügyét illeti, a sógora úgy beszél róla, mintha csak tréfa lett volna. Amikor Millard elutazott, állítólag ezt mondta neki: „Ha nő nélkül maradsz, ott a sógornőm: egy mamlaszhoz ment férjhez, és istentelenül unatkozik." Esküszik, hogy nem volt szó semmi egyébről. Csak megadta Millard-nak Ginette címét, hozzátéve, hogy az asszony sokat jár egy Gravilliers utcai lokálba. Ha hinni lehet neki, Pierre Millard azóta se adott hírt magáról, mint ahogy Ginette sem. Ez nem feltétlenül igaz, de eléggé hihető.
– Mit csináljak vele? – kérdezte végül Blanc.
– Vegye jegyzőkönyvbe a vallomását, és engedje el! De azért ne veszítsék szem elől, mert szükség lesz rá a perben.
Ha lesz egyáltalán per! Ha Lapointe és Janvier behozza Ginette Meurant-t az irodába, új nyomozás kezdődik.
Vajon sikerül-e kielégítő módon bebizonyítani, hogy bűntársa is volt a szeretőjének?
Nicolas Cajou elmegy majd azonosítani Millard holttestét, aztán a szobalány meg mások is.
Utána munkába lép a vizsgálóbíró, aztán – esetleg – átadják az ügyet a vádhatóságnak.
Amíg mindez le nem zajlik, több mint valószínű, hogy Ginette rács mögött marad.
Aztán egyszer majd ő is az esküdtszék elé kerül.
S Maigret-t megint megidézik tanúnak. Az esküdtek megpróbálnak majd megérteni valamit ebből a drámából, amely az övéktől annyira különböző világban játszódott le.
Előbb azonban, lévén az az ügy sokkal egyszerűbb, és a Seine-et-Marne megyei esküdtszék jóval kevésbé elfoglalt, Maigret-t Melunbe idézik meg.
Más tanúkkal együtt bevezetik majd egy szobába, amely sötét és csendes, akár egy sekrestye: ott fog várni, amíg sorra kerül, az ajtót és a közönség tompa moraját figyelve.
Aztán viszontlátja Gaston Meurant-t, ezúttal két csendőr közt, és megesküszik, hogy az igazat, csak az igazat, a teljes igazat vallja...
Valóban a teljes igazat fogja vallani? Nem vállalt-e, az események bizonyos szakaszában, amikor szüntelenül csengett a szobájában a telefon, s valamiképpen az ő kezében futott össze minden szál – nem vállalt-e súlyos, nehezen megmagyarázható felelősséget?
Nem tudta volna esetleg...
Két év múlva már nem kell mások problémáival bajlódnia. Egy ódon, paplakra emlékeztető házban fog lakni a feleségével, távol az Orfévres rakparttól és az Igazságügyi Palotától, ahol emberek felett ítélkeznek, és órákig fog majd üldögélni egy cölöphöz erősített bárkában, nézi a hömpölygő vizet, és horgászik.
Az irodában már vágni lehetett a pipafüstöt. A szomszédban írógépek kattogtak, telefonok csengtek.
Összerezzent, amikor halkan kopogtak, kinyílt az ajtó, és a küszöbön megjelent a fiatal Lapointe alakja.
Megijedt volna, mintha számon kérni jöttek volna tőle valamit?
– Itt van Ginette Meurant, főnök. Most mindjárt jöjjön be?
És Lapointe türelmesen várt, látva, hogy Maigret csak lassan ocsúdik fel ábrándozásából – vagy gyötrő gondolataiból.
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Az öreg hölgy a kertben



Maigret felesége borsót fejtett az árnyékban, a borsóhüvely zöldje festői foltokat szórt kötényének kékjére. Maigret-né, akinek a keze soha, még a fullasztó augusztus legmelegebb napján, délután két órakor sem maradt tétlen, és aki úgy vigyázott a férjére, mint egy csecsemőre, már megint nyugtalankodott:
– Fogadok, hogy mindjárt fölkelsz...
Pedig a nyugágy, amelyen Maigret feküdt, meg se reccsent, a bűnügyi rendőrség nyugalmazott főfelügyelője meg se nyikkant.
Maigret-né azonban nagyon jól ismerte a férjét, és bizonyára fölfogta azt a szinte érzékelhetetlen rezdülést a verítéktől fényes arcán. Mert való igaz: a felügyelő éppen föl akart kelni. De az önérzete most már arra késztette, hogy fekve maradjon.
A második nyár volt ez, amelyet meung-sur-loire-i házukban töltöttek, amióta a felügyelő nyugdíjba ment. És még nincs egy negyedórája, hogy elégedetten belefeküdt a kényelmes nyugágyba – a pipája szelíden füstölgött. A friss levegőt, amely körülvette, már csak azért is meg kellett becsülnie, mert alig kétméternyire, ahol megszűnt az árnyék, az izzó hőségben csak úgy rajzottak a legyek.
A borsószemek egyenletes ritmusban koppantak a zománcozott tál alján. Maigret-né két térde között a köténye meg az a két nagy kosár is, mellette az asztalon, tele volt borsóval. A reggeli szedés, elteszi télire.
Maigret a házában ezt a nevenincs helyet szerette a legjobban, ahol most ültek; valami udvarféle volt a konyha és a kert között, de részben fedett udvar, amelyet lassanként berendeztek: tűzhelyet állítottak föl benne, egy pohárszéket, és többnyire ott is étkeztek. Némileg a spanyol patiókra emlékeztetett, és a vörös kőlapok a földön valami egészen különleges szép tónust adtak az árnyéknak.
Maigret jó öt percig tartott ki, talán egy kissé tovább; félig hunyt pillái alól a veteményeskertet nézte, amely szinte füstölgött a tűző napfényben. De azután, fölrúgva az önérzet szempontjait, mégiscsak fölkelt.
– Most már meg mit fogsz csinálni?
Maigret így, bizalmas kettesben a feleségével, egy durcás kisfiúhoz hasonlított, akit éppen rajtakaptak valamin.
– Biztosra veszem, hogy a padlizsán tele van kolorádóbogárral – mormogta. – Mégpedig a te salátád miatt...
Egy hónapja folyt már ez a kis salátaháború. Minthogy volt némi hely a padlizsántövek között, Maigret-né egy este salátapalántákat ültetett oda.
– Ezzel is nyertünk egy kis helyet – jegyezte meg.
A főfelügyelő nem tiltakozott azonnal, mert nem gondolt rá, hogy a kolorádóbogarak még a krumpli levelénél is jobban szeretik a padlizsánét. A saláta miatt viszont ezentúl már nem öntözhette arzénpermetlével.
És Maigret, napjában tízszer – mint éppen most is -, az óriási szalmakalappal a fején, a világoszöld levelek fölé hajolt, és gyöngéden visszahajtotta őket, hogy leszedje róluk azokat a csíkos kis bogarakat. A bal kezében tartotta őket, amíg csak meg nem telt a marka, azután duzzogó arccal odament a tűzhöz, és beledobta a bogarakat, miközben kihívó tekintetet vetett a feleségére.
– Bezzeg, ha nem ültettél volna salátát...
Az igazság az – Maigret-né legalábbis így látta -, hogy amióta a férje nyugdíjba vonult, soha még egy órát se feküdt egyfolytában abban a nevezetes nyugágyban, amelyet olyan diadalmasan hozott volt haza a Városi Áruházból, fogadkozva, hogy feledhetetlen sziesztákat tölt majd benne.
Most itt állt a tűző napon, csupasz lábbal a fapapucsban; a bő kék vászonnadrág úgy lógott le a csípőjéről, hogy a hátsó felét egy elefántéhoz tette hasonlóvá; bonyolult apró rajzú parasztinge nem volt begombolva, kilátszott a szőrös melle.
A kopogtató zaját hallotta, amely úgy verődött vissza a ház üres és árnyas szobáiban, mint harangszó a zárdában. Valaki zörgetett a bejárati ajtón, és Maigret-né, mint mindig, ha váratlan vendég érkezett, pánikba esett. Úgy nézett messziről a férjére, mint aki tanácsot kér.
Azután fölhajtotta a kötényét, amely így egy nagy zsebet képezett, és azon gondolkozott, hová borítsa ki a borsót, majd kioldotta a kötény pántjait, mert soha nem engedte volna meg magának, hogy házi ruhában menjen ajtót nyitni.
A kopogtató megint odacsapódott az ajtóhoz, kétszer, háromszor, szinte parancsolóan, dühödten. Maigret-nek úgy tetszett, hogy a vibráló levegőn át autómotor halk zúgását hallja. Továbbra is a padlizsán fölé hajolt, mialatt felesége egy kis tükör előtt elrendezte a szürke haját.
Alig tűnt el Maigret-né a ház árnyékos oldalán, amikor a kert falában egy kis ajtó nyílt meg, az a sikátorra nyíló kis zöld ajtó, amelyet csak a bizalmas barátok használtak. Gyászruhás öreg hölgy állt az ajtókeretben; merev és szigorú volt, de olyan furcsa is, hogy Maigret még sokáig emlékezett erre a különös látványra.
A hölgy csak egy pillanatig állt mozdulatlanul, azután határozott, gyors léptekkel, amelyek rácáfoltak magas korára, egyenest Maigret felé ment.
– Mondja csak, maga, szolga... Ne fáradjon vele, hogy azt állítja, nincs itthon a gazdája... Már érdeklődtem...
Magas volt és sovány, nagyon ráncos arcán az izzadság vastag púderréteggel keveredett. A felügyelőt a rendkívül élénk tekintetű mélyfekete szeme lepte meg a legjobban.
– Azonnal mondja meg neki: Bernadette Amorelle száz kilométert tett meg azért, hogy vele beszéljen...
Ennek a hölgynek aztán nem volt türelme zárt ajtó előtt ácsorogni! Ezt nem lehetett megtenni vele – vele nem! Amint mondta, érdeklődött a szomszédoknál, és nem ijesztették el a ház csukott ablaktáblái.
Megmutatták neki a kis kertajtót? Nem biztos. Elég szemfüles volt ahhoz, hogy egyedül is megtalálja. És most az árnyas udvar felé tartott, ahol újból megjelent Maigret felesége.
– Legyen szíves, mondja meg Maigret főfelügyelőnek… Maigret-né nem értette a dolgot. A férje súlyos léptekkel követte az idegen asszonyt, és a szeme vidáman csillogott, így szólt:
– Fáradjon be...
– Gondolom, sziesztázik. Még mindig olyan kövér?
– Jól ismeri?
– Mi köze hozzá? Jelentse be neki Bernadette Amorelle-t, a többi nem a maga dolga...
Azután eszébe jutott valami, beletúrt régimódi kézitáskájába – fekete bársonyretikül volt ezüstzárral, amilyeneket 1900 körül árusítottak.
– Fogja csak! – mondta, és odanyújtott neki egy kisebb bankjegyet.
– Bocsásson meg, Amorelle-né asszony, de nem fogadhatom el. Én vagyok a nyugalmazott Maigret főfelügyelő...
Az asszony akkor valami egész óriásit mondott – meg is őrizték hagyományként a főfelügyelő házában. Végignézte a férfit a papucsától a kócos hajáig – mert Maigret már levette óriási szalmakalapját -, és lenézően így szólt:
– Ahogy gondolja...


Szegény Maigret-né! Hiába adott jeleket a férjének, az nem vette észre. Diszkrétnek szánt mozdulatai ezt jelentették: „Vezesd már be a szalonba... Nem lehet vendéget fogadni egy olyan udvarban, amelyet konyhának is használnak, meg minden egyébnek."
De Amorelle-né már beült egy kis nádfonatú karosszékbe, és nagyon jól megvolt benne. Ő szólt rá Maigret-nére, amikor észrevette izgatott gesztikulálását:
– Hagyja már békében a főfelügyelőt!
Kis híja, hogy meg nem kérte Maigret-nét: menjen el, amit az különben meg is tett, mert a látogató jelenlétében nem merte folytatni munkáját, és nem tudta, mihez kezdjen.
– Hallotta már a nevemet, ugye, főfelügyelő?
– Ez az Amorelle azonos a homokbányák és vontatóhajók tulajdonosával?
– Igen, az Amorelle és Campois cég.
Maigret egyszer a Felső-Szajna vidékén nyomozott, és naponta egész hajósorokat látott leúszni a folyón, amelyek mind az Amorelle és Campois cég zöld háromszögével voltak megjelölve. Amikor még a bűnügyi rendőrségen dolgozott, gyakran látta Szent Lajos szigetén az Amorelle és Campois-cég irodáit.
– Nincs vesztenivaló időm, meg kell értenie engem. A vőm és a leányom az imént elmentek Malikékhoz; felhasználtam az alkalmat, és szóltam Francois-nak, hogy indítsa be az öreg Renault-t... A lányomék nem sejtenek semmit... Valószínűleg csak este jönnek haza... Érti?
– Nem... Igen...
Azt mindenesetre fölfogta, hogy az öreg hölgy titokban, a család tudta nélkül jött ide. 
– Esküszöm magának ha tudnák, hogy itt vagyok...
– Bocsánat! Hol lakik?
– Hát hol laknék, Orsenne-ben.
Mint ahogy egy francia királyné azt mondta volna: „Versailles-ban!"
Nem tudta-e mindenki, nem kellett-e tudnia, hogy Bernadette Amorelle, az Amorelle és Campois cégtől, Orsenne-ben lakik, egy Szajna-parti birtokon, Corbeil és a fontainebleau-i erdő között.
– Ne nézzen úgy rám, mintha bolondnak tartana! Úgyis meg fogják próbálni, hogy elhitessék magával. Esküszöm magának, nem igaz.
– Bocsánat, asszonyom, megkérdezhetném, hány éves?
– Megkérdezheti, fiatalember. Nyolcvankét éves leszek szeptember hetedikén... De csupa saját fogam van, ha azt nézi. És valószínű, hogy még el fogok temetni néhány embert... Annak örülnék a legjobban, ha a vőmet temetném el...
– Nem óhajt inni valamit?
– Egy pohár friss vizet, ha van... Maigret maga vitte oda neki.
– Hány órakor indult el Orsenne-ből?
– Fél tizenkettőkor... Mihelyt elmentek hazulról..
Szóltam Francois-nak... Francois a kertészlegény, nagyon derék fiú... Én segítettem az anyjának, amikor megszülte... A házban senki sem sejti, hogy tud autót vezetni... Egy éjszaka, amikor nem aludtam – mert meg kell mondanom, főfelügyelő, hogy sohasem alszom -, megláttam, amint kipróbálta a holdfényben az öreg Renault-t... Érdekli ez magát? 
– Nagyon...
– Hát, nem nagyon igényes... Az öreg Renault, amelyet még csak nem is a garázsban, hanem az istállóban tartunk, egy limuzin, még a néhai férjem idejéből való... Minthogy ő már húsz éve meghalt, számítsa ki... Egyszóval, ez a kölyök, nem tudom, hogyan, de el tudta indítani az autót, és éjszakai szórakozásként az országúton furikázik.
– Ő hozta el önt ide?
– Kint vár rám...
– Még nem ebédelt, asszonyom?

– Akkor eszem, amikor ráérek... Utálom azokat az embereket, akiknek folyton az evésen jár az eszük... – És akaratlanul rosszalló tekintetet vetett a főfelügyelő pocakjára.
– Látja, hogy izzad? Ez különben nem tartozik rám... A férjem is mindig a saját feje után ment, és íme, milyen régen elköltözött már... Maga két éve vonult nyugdíjba, ugye?
– Igen, idestova már két éve.
– Így hát unatkozik... így hát elfogadja az ajánlatomat. .. Van egy vonat, amely öt órakor indul Orléans-ból – útközben le tudom tenni magát az állomáson. Persze, egyszerűbb volna, ha magammal vinném a kocsin Orsenne-be, de akkor felfigyelnének magára, és minden el volna rontva.
– Bocsánat, asszonyom, de...
– Jól tudom, hogy teketóriázni fog. De nekem föltétlenül szükségem van rá, hogy néhány napot Orsenne-ben töltsön. Ötvenezer – ha sikerrel jár. És ha nem talál semmit, mondjuk, tízezer, plusz a költségei...
Kinyitotta a kézitáskáját, elővett egy csomag bankjegyet.
– Talál ott egy fogadót. Nem tévesztheti el, mert csak egy van. A neve: Angyal. Nagyon rossz helye lesz, mert a szegény Jeanne egy kicsit ütődött. Azt is kölyökkora óta ismerem. Lehet, hogy nem akar majd szobát adni, de maga biztosan el tudja intézni a dolgot, ebben nem kételkedem. Jeanne boldog lesz, ha betegségekről beszél vele. Meg van győződve róla, hogy minden nyavalyát magára szedett.
Maigret-né egy tálcán kávét hozott, de az öreg hölgyet nem hatotta meg a figyelmesség, hanem ráförmedt:
– Hát ez meg mi? Ki mondta, hogy hozzon kávét? Vigye vissza...
Cselédnek nézte, mint ahogy az előbb Maigret-t kertésznek.
– Sokat mesélhetnék, de ismerem a maga hírnevét, és tudom, elég értelmes hozzá, hogy magától is rájöjjön mindenre. Egyetlenegy dolgot ajánlok a figyelmébe: ne engedjen a vőm befolyásának. Ő mindenkit meg tud zavarni. Nagyon udvarias. Sose láttam nálánál udvariasabb férfit. Az embernek hányhatnékja lesz tőle. De ha majd levágják a fejét...
– Bocsánat, asszonyom...
– Ne kérjen annyiszor bocsánatot, főfelügyelő! Volt egy kisunokám, az egyetlen leányunokám, ennek a hitvány Maliknak a leánya. Mert a vőmet Maliknak hívják. Ezt is tudnia kell. Charles Maliknak... A kisunokám, Monita, jövő héten lett volna tizennyolc éves...
– Azt akarja mondani, hogy meghalt?
– Pontosan egy hete. Tegnapelőtt temettük el. Az alsó gátnál találták meg, vízbe fúlt... És ha Bernadette Amorelle azt mondja magának, hogy nem baleset történt, azt elhiheti. Monita úgy úszott, mint a hal. Majd megpróbálják elhitetni magával, hogy meggondolatlan volt, hogy gyakran reggel hatkor ment fürödni, egészen egyedül, néha meg éjszaka. Ez még nem ok rá, hogy vizbe fúljon. És ha arra céloznak, hogy öngyilkos is lehetett, mondja nekik, hogy hazudnak.
Váratlanul, minden átmenet nélkül, átsiklottak a komédiából a drámába, de a hang furcsa mód megmaradt vígjátéki hangnak. Az öreg hölgy nem sírt. Bámulatosan mélyfekete szeméből egy csepp könny se hullott. Száraz és ideges lényében lobogott az életerő, s ebben mindennek ellenére volt valami komikus.
Egyenesen tört a cél felé, a szokásos formák mellőzésével közölte gondolatait. Úgy nézett Maigret-re, mint aki egy percig se kételkedik benne, hogy a főfelügyelő mindenben a rendelkezésére áll majd, csak azért, mert ő, Bernadette Amorelle így akarja.
Titokban jött el hazulról, egy teljesen valószínűtlen autóban, egy kölyökkel, aki alig tud vezetni. Így vágott át az egész Beauce-on, ebéd nélkül, a legmelegebb napszakban. E percben az óráját nézte, amelyet régi divat szerint hosszú nyakláncon hordott.
– Ha kérdezni akar, kérdezzen gyorsan! – szólt, s fölállni készült.
– Ha jól értem, nem szereti a vejét.
– Gyűlölöm.
– Az ön leánya is gyűlöli? Rosszul élnek?
– Erről nem tudok semmit, és nem is érdekel.
– Nincs jó viszonyban a lányával?
– A legszívesebben nem veszek róla tudomást. Nincs semmi tartása, vér helyett savó folyik az ereiben.
– Ön azt mondja, hogy egy héttel ezelőtt, tehát a múlt hét keddjén az unokája belefulladt a Szajnába.
– Szó sincs róla. Jól tenné, ha jobban figyelne. Monitát halva találták a Szajnában, az alsó gát fölött.
– De nem volt rajta semmi sérülés, és az orvos kiadta a temetési engedélyt?
Bernadette Amorelle beérte azzal, hogy egy fölényesen megvető pillantást vetett rá, amelybe talán egy kis szánalom is vegyült.
– Ha jól értettem, ön az egyetlen, aki arra gyanakszik, hogy a haláleset nem természetes módon következett be.
Az öreg hölgy most már valóban felállt.
– Figyeljen ide, főfelügyelő! Magáról azt mondják, hogy Franciaország legintelligensebb detektívje. Vagy legalábbis a legsikeresebb. Öltözzék fel! Csomagoljon be! Fél óra múlva lerakom magát az aubrais-i állomáson. Ma este hétkor ott lesz az Angyal fogadóban. Jobb, ha úgy teszünk, mintha nem ismernénk egymást. Francois mindennap dél felé elmegy az Angyal-ba aperitifet inni. Rendes körülmények között nem iszik, de majd megparancsolom neki. Hogy feltűnés nélkül tarthassuk a kapcsolatot.
Néhány lépést tett a kert felé, nyilván ott akart sétálgatni, amíg Maigret elkészül, bár nagyon meleg volt.
– Siessen! – Azután hátrafordult: – Legyen szíves, adjon valami innivalót Francois-nak! Biztosan bent ül az autóban. Ne tiszta bort, hanem hígítottat, mert haza kell vinnie engem, és nincs hozzászokva az alkoholhoz.
Maigret-né a tornácajtó mögött állt, és bizonyára mindent hallott.
– Mit csinálsz, Maigret? – kérdezte, látva, hogy a férje a rézgolyókkal díszített lépcső felé indul.
A házban hűvös volt, és kellemes padlóviasz-, széna-, érlelődő gyümölcs- és ételszag terjengett. Maigret-nek ötven évet kellett várnia, hogy újra érezze ezt a szagot, amelyet annyira szeretett gyermekkorában, a szülői házban.
– Csak nem mész el ezzel a bolond öreg nővel?
A főfelügyelő a küszöbön hagyta papucsát. Mezítláb lépdelt a hideg kőlapokon, azután meg a vikszelt tölgyfalépcsőn.
– Adj inni a sofőrnek, és gyere föl! Segíts becsomagolni!
Egy kis láng lobogott a szemében; fölismerte ezt a kis lángot, amikor a fürdőszobában hideg vízzel megmosakodott, és belenézett a tükörbe.
– Nem értelek! – sóhajtott a felesége. – Az előbb még az a néhány kolorádóbogár is idegesített.


A vonat. Maigret-nek melege volt. Ült a sarokban és pipázott. Az árokparton sárguló fű – virágos kis állomások követték egymást, egy férfi a ragyogó napfényben komikusan lengette apró piros zászlaját, és belefújt egy sípba, mint egy gyermek.
Maigret-nek megőszült a halántéka. Valamivel nyugodtabb, valamivel nehézkesebb lett, de nem érezte, hogy megöregedett volna, mióta elhagyta a bűnügyi rendőrséget.
Inkább büszkeségből vagy szeméremből utasította vissza rendszeresen, két év óta azokat a zavaros ügyeket, amelyeknek a kibogozására fölkérték, főleg bankok, biztosítótársaságok, ékszerészek.
A bűnügyi rendőrségen azt mondták volna:
„Szegény Maigret már megint melózik, elege van a kertjéből és a horgászásból."
És íme, most hagyta, hogy behálózza egy öregasszony, aki a kis zöld ajtón keresztül tört be hozzá.
A régi limuzinban látta viszont merev és méltóságteljes alakját, Francois-val, aki veszedelmes fölénnyel vezet, és kertészöltözékben ül a volánnál – még arra se volt ideje, hogy cipőre cserélje föl a fapapucsát.
Hallotta az öreg nő hangját, aki, látva, hogy Maigret-né integet a küszöbről, amikor az autó elindul, így szólt:
– A felesége, ugye? Biztosan haragudott, hogy cselédnek néztem... Magát pedig kertésznek.
És az autó elindult több mint kalandos útjára, miután letette Maigret-t az aubrais-i állomással szemben, ahol Francois, elvétve a sebességet, rükvercben elgázolt egy egész sor biciklit.
Vakáció volt. Mindenütt párizsiakat lehetett látni a mezőkön és erdőkben, száguldó autókat az utakon, kenukat a folyókon és szalmakalapos horgászokat a fűzfák tövében.
Orsenne nem állomás volt, hanem megállóhely, ahol csak egy-két vonat méltóztatott megszakítani az útját. A parkok fái között néhány nagy villa teteje látszott, és azokon túl a Szajna, amely itt szélesen és méltóságteljesen hömpölygött.
Maigret nehezen tudta volna megmondani, miért engedelmeskedett Bernadette Amorelle-nek. Talán a kolorádóbogarak miatt?
Hirtelen úgy érezte, ő is nyaralni jött, mint azok, akikkel a vonaton lökdösődött, akikkel a meredek úton lefelé menet találkozott, akiket ott látott mindenütt, amióta elhagyta Meung-t.
Már nem a kertje levegőjét szívta, jólesően lépkedett az új díszletek között. A lejtő alján a Szajnához ért, amelyet széles autóút szegélyezett.
Az állomástól kezdve nyilakkal ellátott táblák jelezték az Angyal fogadóhoz vezető utat. Maigret a nyilakat követve egy kertbe ért, amelyben elhanyagolt lugas roskadozott, azután benyitott egy verandaajtón – az üvegtáblák közé szorult napfény fullasztóvá tette a levegőt.
– Van itt valaki? – kiáltotta.
Csak egy macskát látott egy párnán, a földön, horgászbotokat az egyik sarokban.
– Van itt valaki?
Lement a lépcsőn, és a szálában találta magát, amelyben lustán lengett egy régi falióra rézingája, és mindannyiszor kattant egyet, valahányszor a pályája végére ért.
– Senki sincs ebben a hodályban! – morogta a felügyelő.
És akkor a közvetlen közelében valami neszt hallott. Maigret összerezzent, és a félhomályban fölfedezett egy emberi lényt, aki egy csomó takaró alatt mocorgott. Egy asszony volt az, bizonyára Jeanne, akiről Amorelle-né beszélt. Zsíros, fekete haja lelógott kétoldalt, a nyakát vastag, fehér priznic övezte.
– Zárva vagyunk! — mondta torokfájós hangon.
– Tudom, asszonyom. Hallottam, hogy beteg...
Juj! Valóságos sértés ez a nevetségesen erőtlen szó, hogy „betegség”!
– Talán azt akarta mondani, hogy haldoklom, nem? Senki nem hiszi el... Folyton zaklatnak.
Végül mégis visszahajtotta a lábát borító takarót, és fölkelt; bokája kidagadt a nemezpapucsból.
– Ki küldte magát ide?
– Képzelje csak, valamikor már jártam erre, több mint húsz éve, és most mintegy zarándokúton...
– Hát akkor maga ismerte Mariust!
– Hát persze!
– Szegény Marius... Tudja, hogy meghalt?
– Mondták, de nem akartam elhinni.
– Miért?... Hiszen ő sem volt soha egészséges... Most már három éve, hogy meghalt, és én csak így vonszolom magam... Itt akart aludni?
Meglátta a bőröndöt, amit Maigret lerakott a küszöbre.
– Igen, úgy gondoltam, itt töltök néhány napot. De csak akkor, ha nem zavarom magát. A maga állapotában. ..
– Messziről jön?
– Orléans környékéről.
– Nem autóval van?
– Nem. Vonaton jöttem.
– És már nincs vonata visszafelé. Istenem! Istenem! Raymonde... Raymonde!... Biztosan megint csavarog. Hát nem bánom! Majd megbeszélem vele... Ha hajlandó... Mert igen különös egy teremtés. Ő a cseléd, de minthogy beteg vagyok, a saját feje után megy, és hovatovább már ő parancsol. Nini! Hát ez meg mit akar itt?
Egy férfi tűnt fel az ablakban, léptei csikorogtak a kavicson. Maigret is odapillantott, és összeráncolta a szemöldökét, mert az újonnan érkező homályosan emlékeztette valakire.
Teniszhez – vagy vidékiesen – volt öltözve: fehér flanell nadrág, fehér zakó és cipő, és – ami meglepte a főfelügyelőt – gyászkarszalagot hordott.
Úgy lépett be, mint egy törzsvendég.
– Jó napot, Jeanne...
– Mit óhajt, Malik úr?
– Azért jöttem, hogy megkérdezzem tőled... Megállt a beszédben, ránézett Maigret-re, hirtelen elmosolyodott, és fölkiáltott:
– Jules!... Na de ilyet!... Hát te mit csinálsz itt?
– Bocsánat...
Először is: évek óta senki se nevezte Jules-nek, olyannyira, hogy szinte már el is felejtette a keresztnevét.
Hiszen még a feleségének is az volt a mániája – a főfelügyelő végül már csak mosolygott rajta -, hogy Maigret-nek szólítja.
– Nem emlékszel?
– Nem...
Hanem azért ez az egészséges arc, az erőteljes vonásokkal, a kiugró orral, a világos, nagyon világos szemmel – mégse volt ismeretlen számára. Maga a Malik név sem, amely már akkor is valami homályos emléket ébresztett benne, amikor először hallotta Amorelle-nétől. 
– Ernest... – Micsoda Ernest?
Nem valami Charles Malikról beszélt Bernadette Amorelle?
–  A moulins-i gimnázium.
Maigret valóban járt a moulins-i gimnáziumba, három évig, abban az időben, amikor apja jószágkormányzó volt az egyik környékbeli kastélyban. Ennek ellenére...
Különös dolog: ha cserbenhagyta is a memóriája, mégis biztos volt benne, hogy ez az ápolt arc, ez a magabiztos férfi inkább valami kellemetlen emléket ébreszt benne. Mindennek tetejébe nem szerette, ha tegezték. Mindig irtózott a bizalmaskodástól.
– Az Adószedő.
– Igen, most már tudom... Nem ismertem volna meg.
– Mit csinálsz itt? 
– Én?...
A másik elnevette magát.
– Majd beszélünk róla később... Tudtam én jól, hogy Maigret főfelügyelő nem más, mint az én öreg Jules barátom. Emlékszel az angol tanárra?... Fölösleges előkészíttetni a szobát, Jeanne. A barátom a villában fog aludni...
– Nem – morogta Maigret.
– Mi az? Mit mondasz?
– Azt mondom, hogy itt fogok aludni... Már megállapodtunk Jeanne-nal.
– Ragaszkodsz hozzá?
– Ragaszkodom.
– Az öregasszony miatt?
– Miféle öregasszony?
Gúnyos mosoly lebegett Ernest Malik keskeny ajkán, és ez a mosoly, ez még annak a régi kölyöknek a mosolya volt.
Azért hívták Adószedőnek, mert az apja adószedő volt Moulins-ben. Egy nagyon sovány férfi, az arcéle, mint a kés, és a világos, szürke szeme minden, csak nem megnyerő.
– Ne jöjj zavarba, Jules! Majd mindjárt meg fogod érteni... Mondd csak, Jeanne, és ne félj, válaszolj őszintén! Bolond az én anyósom, igen vagy nem?
És Jeanne, zajtalanul csúsztatva a papucsát, meggyőződés nélkül ezt mondta:
– Nem szívesen keveredek bele a maguk családi ügyeibe. Most már kevesebb szimpátiával, sőt szinte bizalmatlanul méregette Maigret-t. – Hát akkor marad, vagy pedig vele megy?
– Maradok.
Malik továbbra is gúnyos arccal nézett volt iskolatársára, mintha az egésznek csak az volna a célja, hogy jól megtréfálják a főfelügyelőt.
– Jól fogsz szórakozni, hidd el... Nem ismerek vidámabb helyet, mint az Angyal fogadó. Láttad az angyalt, és bedőltél.
Eszébe jutott hirtelen, hogy gyászban van? Mindenesetre komolyabb arcot vágott, és így folytatta:
– Ha mindez nem volna olyan szomorú, jókat nevetnénk rajta, együtt... Legalább kísérj el hazáig! De igen! Muszáj... Majd megmagyarázom... Míg megiszol egy aperitifet, mindent megértesz.
Maigret még habozott. Ott tornyosult mozdulatlanul a hatalmas test a másik éppoly magas, de rendkívül karcsú alakja mellett.
– Megyek – mondta végül kelletlenül a főfelügyelő.
– Remélem, hajlandó vagy velünk vacsorázni. Nem állítom, hogy a házunk most, az unokahúgom halála után, nagyon vidám hely, de...
Amikor elindultak, Maigret pillantása ráesett Jeanne-ra, aki egy sötét sarokból nézte őket. És az volt a benyomása, gyűlöletet lát a tekintetében, amely szinte ránehezedik Ernest Malik elegáns alakjára.
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Az Adószedő második fia



Ahogy a folyó mentén haladt a két férfi, bizonyára azt a benyomást keltették, hogy az egyik pórázon vezeti a másikat, és hogy ez utóbbi dohogva és nehézkesen, mint egy hosszú szőrű, nagy kutya, vonszoltatja magát.
Maigret valóban nem volt a legjobb hangulatban. Már az iskolában se szerette az Adószedőt. Ezenkívül irtózott azoktól, akik az ember múltjából merülnek föl, barátságosan megveregetik a vállát, és még tegezni is merészelik.
Egyszóval Ernest Malik egy olyan fajtát képviselt, amelytől mindig felborzolódtak az idegei.
Emez viszont könnyedén lépdelt, fesztelenül mozgott pompásan szabott fehér flanellöltönyében, a teste ápolt, a haja selymes, a bőre a forróság ellenére száraz. Most a nagyurat játszotta, aki megmutatja birtokait egy éhenkórásznak.
Volt – mindig, már kölyökkorában is volt – világos szemében egy kis szikrája az iróniának, valami rejtett fény, amely azt jelentette: „Rászedtelek, és máskor is be foglak csapni... Annyival okosabb vagyok nálad!..."
Balra tőlük a náddal szegélyezett Szajna szélesen elterült egy lágy kanyarban. Jobbra alacsony falak – nagyon régiek és majdnem egészen újak -, választották el az utat a villáktól.
Nem volt sok ház: négy vagy öt, amennyire Maigret meg tudta ítélni. Gazdag emberek villái, jó karban tartott, óriási parkokban – a rácson át látszottak a fasoraik.
– Ez a villa az anyósomé, akivel ma már volt szerencséd találkozni – közölte Malik. Széles kapuhoz értek, amelynek pilaszterein kőoroszlánok üldögéltek. – Az öreg Amorelle vette a házat mintegy negyven éve, a második császárság egyik pénzmágnásától.
A fák árnyékában tágas épület fehérlett; nem volt különösebben szép, de látszott, hogy jól megépítették, és közben nem néztek a pénzre. Piciny öntözőrózsák forogtak a gyep fölött, egy öreg kertész, aki mintha egy virágmag-kereskedő katalógusából lépett volna elő, gereblyézett a fasorban.
– Mi a véleményed Bernadette Amorelle-ről? – kérdezte Malik, visszafordulva volt osztálytársához, és a szemébe fúrva gúnyosan csillogó tekintetét.
Maigret megtörülte a homlokát, a társa arca pedig mintha ezt fejezte volna ki:
„Szegény öregem! Te igazán nem változtál! Még mindig a kastély jószágigazgatójának esetlen fia vagy! Egy nagy darab paraszt! Naivitás és talán józan ész!" Hangosan azt mondta:
– Menjünk... Én egy kicsit odébb lakom, a kanyar mögött. Emlékszel a fivéremre?... Igaz, a gimnáziumban nem ismerted, mert három évvel fiatalabb, mint mi. Az öcsém, Charles, feleségül vette az egyik Amorelle lányt, körülbelül akkor, amikor én elvettem a másikat... Ő lakik ebben a villában, nyáron, a feleségével és az anyósunkkal. Az ő leánya halt meg a múlt héten...
Még száz méter, és Maigret balra, egy lehorgonyzott, egészen fehér pontont pillantott meg, olyat, amilyeneket a nagy klubok tartanak fenn a Szajnán.
– Itt kezdődik az én birodalmam... Van néhány kis hajóm, kell egy kis szórakozás ebben a nyomorult porfészekben... Vitorlázol?
Mennyi gúny volt a hangjában, ahogy megkérdezte a kövér Maigret-től, vitorlázik-e! Egy ilyen törékeny csónakban, amilyenek itt a bóják között lebegnek a vízen?
– Erre...
Aranyozott nyilakkal díszített rács. Ragyogó, világos föveny a fasorban. A park enyhén lejtett, és Maigret hamarosan egy modern épületet pillantott meg, sokkal tágasabbat, mint az Amorelle-ház. Balra vörös teniszpályák sötétlettek a napfényben, jobbra uszoda.
És Malik, mint egy szép nő, aki hanyagul játszik egy milliókat érő ékszerrel, valósággal illegette magát. Mintha ezt mondta volna: „Lásd csak a saját szemeddel, te faragatlan tuskó! Itt Malikéknál vagy. Igen, igen, annál a kis Maliknál, akit megvetően Adószedőnek hívtatok, mert az apja egy sötét hivatalban, egy rácsozat mögött töltötte napjait."
Nagy dán kutyák rohantak oda, és megnyalták a kezét. Malik szinte észre se vette ezt az alázatos hódolatot.
– Ha akarod, a teraszon isszuk meg az aperitifet; megvárjuk, amíg vacsorára kongatnak... A fiaim bizonyára kinn vannak a Szajnán, hajókáznak...
A villa mögött egy sofőr, ingujjban, vízsugárral mosott egy hatalmas amerikai kocsit, amelyen csak úgy ragyogott a nikkel.
Fölmentek a lépcsőn, letelepedtek egy vörös napernyő alatt, nádfonatú karosszékekbe, amelyek olyan kényelmesek voltak, mint a klubfotelek. Fehérkabátos inas sietett elő, és Maigret sokkal inkább egy fürdőváros luxusszállodájában érezte magát, mint egy családi házban.
– Rose?... Martini?... Manhattan? Melyikhez van kedved, Jules? Ha elhiszem a rólad szóló legendát, amelyet, mint mindenki, az újságból ismerek, azt gondolom, legszívesebben egy nagy pohár sört innál egy kocsmapultnál… De, sajnos, pultot még nem állíttattam föl itt... Talán az is meglesz... Elég vicces volna! Két Martinit, Jean! Ne zavartasd magad, pipázz egész nyugodtan! Mit is mondtunk? Ó, igen... Az öcsémet és a sógornőmet természetesen eléggé letörte ez a história... Csak ez az egy lányuk volt, érted? A sógornőm sohasem örvendett valami jó egészségnek...
Vajon odafigyelt-e Maigret? Ha igen, akkor se tudatosan. Az elhangzott szavak mégis gépiesen bevésődtek az emlékezetébe.
Karosszékébe süppedve, szemét félig lehunyva, langyos pipával a durcás ajkai között, mélázva nézte a valóban nagyon szép tájat. A nap hanyatlóban volt, és vörös színbe öltözött. A teraszról látták az egész Szajnakanyart, amelyet velük szemben erdős halmok szegélyeztek; egy helyen mély bevágás: egy kőbánya nyers fehérsége.
Néhány fehér vitorla suhant a folyó sötét és bársonyos vize fölött, néhány feltűnő színű csónak csurgott lassan a folyó sodrában, motoros bárka brummogott, és amikor eltűnt a távolban, a levegő még a motor ütemére remegett.
Az inas eléjük állította a két kristálypoharat, amelyet finom pára borított.
– Ma reggel mindkettőjüket meghívtam, hogy töltsék nálam a napot. Az anyósomat nem érdemes meghívni: irtózik a családtól, és előfordul, hogy hetekig nem hagyja el a szobáját...
A mosolya ezt jelentette:
„Te ezt nem tudod megérteni, szegény, kövér Maigret. Te kisemberekhez vagy szokva, akik a maguk köznapi életét élik, és a legkisebb eredetiséget sem engedhetik meg maguknak."
És igaza is volt: Maigret-t feszélyezte ez a környezet. Maga a túlságosan harmonikus, túl nyugodt vonalú színhely is ingerelte. Annyira, hogy szinte gyűlölte – féltékenység nélkül, mert Maigret nem volt ennyire kicsinyes – ezt az olyannyira ápolt teniszpályát, ezt a túlságosan jól táplált sofőrt, aki – mint az előbb látta – a fényűző autót mosogatta. A ponton az ugrótornyaival, köröskörül a lehorgonyzott kis vitorlások, a medence a parkban, a nyesett fák, a fasorok a sima homokkal, amelyen egyetlen folt sem látszott, egy olyan világhoz tartoztak, amelyben nem szívesen időzött, amelyben szörnyű nehézkesnek érezte magát.
– Azért mondom el neked mindezt, hogy megmagyarázzam, miért bukkantam föl az előbb annál a derék Jeanne-nál. Csak úgy mondom, hogy a derék Jeanne, mert ő valójában a leghűtlenebb dög a földön. Amíg férje, az ő Mariusa élt, szenvedélyesen csalta, amióta meghalt, reggeltől estig nyafog utána. Egyszóval, a fivérem és a sógornőm itt volt nálam. Amikor asztalhoz ülünk, a sógornőm észreveszi, hogy otthon felejtette a piruláit. Túl sok orvosságot szed – ez a mániája. Az idegei – mondja. Vállalkozom, hogy átugrom értük. Az autóút helyett a kerteken vágok át, mert a két birtok szomszédos. Ahogy elmegyek a régi istállók előtt, véletlenül lenézek a földre: keréknyomok! Kinyitom az ajtót, és elcsodálkozom: nem látom a helyén néhai apósom öreg limuzinját... Hát így jutottam el hozzád, öregem. Kikérdeztem a kertészt: bevallotta, hogy a segédje egy órával azelőtt elvitte valahová Bernadette-et az autón. Amikor visszajöttek, áthívattam a kölyköt, és kifaggattam. Megtudtam, hogy Meung-sur-Loire-ban voltak, és az aubrais-i állomáson letettek egy kövér embert a bőröndjével. Elnézést, öregem! Ő mondta így. Mindjárt arra gondoltam, hogy bűbájos anyósom fölvette a kapcsolatot valami magándetektívvel, mert üldöztetési mániában szenved, és meg van győződve róla, hogy az unokája halála isten tudja, milyen titkot takar. Bevallom, nem gondoltam rád... Tudtam, hogy van egy Maigret a rendőrségen, de nem voltam biztos benne, hogy azonos Jules-lel, a gimnáziumból. – Mit szólsz hozzá?
És Maigret, kedvetlenül:
– Semmit.
Nem mondott semmit. A saját házára gondolt, amely olyan más volt, mint a Maliké. A kertjére, a padlizsánra, a borsóra, amint a zománcozott lábasba hullik, és azon töprengett, miért követte ellentmondás nélkül ezt a parancsolgató öreg hölgyet, aki a szó szoros értelmében magával sodorta őt.
A vonatra gondolt, amelyben szinte fortyogott a hőség, régi hivatalára a bűnügyi rendőrségen, arra a rengeteg stricire, akit kihallgatott, arra a sok kis büfére, mocskos szállodára, mindazokra a valószínűtlen helyekre, ahova a nyomozásai folyamán elvetődött.
Hogy ez mind eszébe jutott, csak még dühösebb lett, még jobban bosszankodott, hogy miért van itt, ebben az ellenséges környezetben, kitéve az Adószedő gúnyos pillantásainak.
– Mindjárt megmutatom a házat, ha érdekel. Én magam készítettem el a tervét az építésszel. Persze, nem lakunk itt egész évben, csak nyáron. Van egy lakásom Párizsban, az Hoche sugárúton. Deauville-tól három kilométerre is vettem egy villát – ott töltöttük a júliust. Augusztusban lehetetlen emberek nyüzsögnek a tengerparton. Most pedig szeretnélek meghívni; tölts velünk néhány napot, ha kedved van hozzá. Teniszezel? Lovagolsz?. ..
Miért nem kérdezte meg tőle mindjárt azt is, szokott-e golfozni vagy vízisízni?
– Megjegyzem, ha a legcsekélyebb mértékben is jelentőséget tulajdonítasz annak, amit az anyósom mesélt, egyáltalán nem akadályozom meg, hogy lefolytasd azt a te kis nyomozásodat. Minden vonatkozásban a rendelkezésedre állok, és ha kocsira és sofőrre van szükséged... Nini! itt a feleségem.
Az asszony megjelent a lépcsőn; a házból jött, és fehér ruhában volt ő is.
– Bemutatom neked Maigret-t, régi gimnáziumi barátomat… A feleségem...
Az asszony odanyújtotta fehér és puha kezét; a karja, az arca, és minden egyéb is fehér volt rajta, a szőke haja nagyon világos.
– Üljön le, kérem, Maigret úr...
Mi volt benne a feszélyező? Talán hogy azt a benyomást keltette, mintha nem volna jelen? A hangja semleges, olyan személytelen, hogy az ember nem volt biztos benne, vajon ő beszél-e. Leült egy nagy karosszékbe, de úgy tűnt, ugyanígy egészen máshol is lehetett volna. Azután mégis valami kis jelt adott a férjének. Az azonban nem értette meg, és az asszony szemével az emelet felé intett. Meg is szólalt:
—Georges-Henry...
Malik összehúzta a szemöldökét, és így szólt Maigret-hez:
– Megbocsátasz egy pillanatra?
Ők ott maradtak, az asszony és a főfelügyelő, mozdulatlanul és némán, azután hirtelen valami lárma támadt az emeleten. Kivágódott egy ajtó. Gyors léptek. Ablak-csukódás. Elfojtott hangok – bizonyára valami szóváltás vagy inkább éles vita.
Maliknénak semmi más nem jutott az eszébe:
– Még soha nem volt Orsenne-ben? 
– Nem, asszonyom.
– Elég szép hely, ha valaki szereti a vidéket. Főleg megnyugtató, nem igaz?
A „megnyugtató” szó egészen különös hangsúlyt nyert a szájában. Olyan bágyadt, talán fáradt volt, olyan élettelen, a teste olyan tehetetlenül nyúlt el a nádfonatú székben, mintha ő lett volna maga a nyugalom – az örök nyugalom.
Pedig fülelt közben az emeletről lehallatszó zajokra, amelyek lassan lecsillapodtak, és amikor már teljes volt a csönd, így szólt:
– Úgy tudom, velünk vacsorázik.
Bármilyen jól nevelt volt is az asszony, az elemi udvariasság megkívánta öröm sem ült ki az arcára. A mondat nem más, mint egy megállapítás. Kelletlen megállapítás. Malik visszajött, és amikor Maigret ránézett, visszaerőltette vonásaira az előbbi merev mosolyt.
– Elnézést... Mindig van valami baj a cselédséggel. Elég feszélyezett hangulatban várták a vacsorára hívó harangot. A felesége jelenlétében Malik nem látszott olyan gondtalannak.
– Jean-Claude még nem jött vissza?
– Azt hiszem, őt látom ott a pontonon.
Valóban, egy sortba öltözött fiatalember szállt ki egy könnyű vitorlásból, kikötötte a hajót, és a melegítővel a karján lassan a ház felé jött. Ebben a percben megkondult a harang, és mind átmentek az ebédlőbe, ahol hamarosan megjelent Jean-Claude is, Ernest Malik idősebbik fia, megmosakodva, megfésülködve, szürke flanellöltönyben.
– Ha előbb tudtam volna, hogy velünk vacsorázol, meghívtam volna az öcsémet és a sógornőmet, hogy az egész családdal megismerkedj. Holnap, ha akarod, meghívom őket is, meg a szomszédainkat is – nincsenek nagyon sokan. A mi házunk a központ... Majdnem mindig van vendég... Jönnek-mennek, mintha otthon volnának. ..
A tágas ebédlőben fényűző bútorok. Az asztallap rózsaszínnel erezett márvány. Mindenkinek megvolt a maga kis terítője, erre helyezték a tányérokat és evőeszközöket.
– Tulajdonképpen, ha hihetek annak, amit az újságok írnak rólad, egészen jól boldogultál a rendőrségen. Különös foglalkozás. Sokszor gondolkoztam rajta, miért megy valaki rendőrnek, mikor és hogyan érez rá magában hivatást. Mert végül is...
A felesége még szórakozottabb volt, mint az előbb. Maigret Jean-Claude-ot figyelte, aki, mihelyt azt hitte, senki sem néz rá, szintén érdeklődve vizsgálgatta a főfelügyelőt.
A fiatalember hideg volt, mint a márvány asztallap. Tizenkilenc vagy húszéves lehetett, de már olyan magabiztosan mozgott, mint az apja. Látszott, hogy nem egykönnyen jön zavarba. Mégis, valami feszélyezettség volt a levegőben.
Nem esett szó Monitáról, aki az előző héten halt meg. Talán nem beszéltek róla szívesen az inas előtt.
– Látod, Maigret – szólt Malik -, ti a gimnáziumban mind vakok voltatok, fogalmatok se volt róla, hogy mit beszéltek, amikor Adószedőnek neveztetek engem. Voltunk néhányan, emlékezz csak vissza rá, akik nem származtunk gazdag családból, és akiktől a dzsentrik és nagypolgárok fiai többé-kevésbé távol tartották magukat. Voltak, akiket ez bántott, mások, mint például te is, nem törődtek vele. Engem megvetően neveztek Adószedőnek, és mégis ez adott nekem erőt... Ha tudnád, mi minden megy át egy Adószedő kezén! Én ismertem a látszólag legszolidabb családok piszkos kis kulisszatitkait... Ismertem azoknak a manipulációit, akik vagyont szereztek. Láttam azokat, akik csődbe jutottak, és nekiláttam tanulmányozni... ezt a mechanizmust... A társadalom mechanizmusát, ha úgy tetszik. Hogy miért emelkedik föl az ember, és miért csúszik le.
Megvető gőggel beszélt az ő fényűző ebédlőjében; maga a táj is, amely az ablakokon keresztül látszott, az ő sikerét igazolta.
– Én fölemelkedtem.
A fogások bizonyára választékosak voltak, de a főfelügyelő nem nagyon szerette ezeket a komplikált ételeket, amelyeknek a mártásából sohasem hiányzott a szarvasgomba vagy a rákfarok. Az inas percenként odahajolt, hogy megtöltsön egyet az előtte fölsorakoztatott poharak közül.
Az ég az egyik oldalon zöld színt öltött, hideg és mintegy örökkévaló zöldet, a másik oldalon vörössé változott, ibolyaszín csíkokkal és néhány naivul fehér felhővel. Kenuk csurogtak le a Szajnán, és néha egy-egy fölugró hal nyomán lassú körök képződtek a víz felszínén.
Maliknak bizonyára jó füle volt, ugyanolyan jó, mint Maigret-nek, aki szintén hallotta a zajt. Pedig alig lehetett fölfogni, csak az este csöndje tette lehetővé, hogy a legkisebb zörej is jelentőssé váljék.
Először valami kaparászás, talán az első emelet valamelyik ablakán, abból az irányból, ahonnan az imént, még a vacsora előtt, szóváltás hallatszott. Azután valami puha zaj a parkban.
Malik és fia egymásra néztek. Malikné nem mozdult, látszólag egykedvűen emelte a villát a szájához.
Malik villámgyorsan lerakta a szalvétát az asztalra, és egy perc alatt kirohant a kertbe, zajtalanul és ruganyosan a krepptalpú cipőjében.
Az inas, úgy tűnt, éppúgy nem csodálkozik ezen, mint a ház asszonya. Jean-Claude azonban könnyedén elpirult. És most mondani akart valamit, kinyitotta a száját, néhány szót dadogott.
– Apám még igen fürge a korához képest, ugye? Pontosan az apja mosolyával. Más szavakkal: „Persze hogy történik valami, de ehhez magának semmi köze. Érje be azzal, hogy eszik, és ne foglalkozzék a többivel!"
– Rendszeresen kikapok tőle teniszben, pedig magam se vagyok nagyon rossz játékos. Bámulatra méltó ember…
Miért ismételte meg a főfelügyelő, a tányérját nézve:
– Bámulatra méltó...
Valaki be volt zárva odafönn egy szobába, ez világos. Ez a valaki bizonyára nem szívesen tartózkodott a börtönében, hiszen Maliknak föl kellett mennie, hogy ráncba szedje.
Ugyanez a valaki megkísérelte kihasználni, hogy az étkezés alatt az egész család az ebédlőben ül, és megszökött. Leugrott a puha hortenziaágyba, amely körülvette a házat.
Malik és a főfelügyelő azt a zajt hallotta meg, ahogy a menekülő földet ért a virágok között. Az apa ezután kirohant a parkba. Komoly dolog lehetett, igen komoly, ha megkockáztatta ezt az enyhén szólva különös magatartást.
– Az öccse is teniszezik? – kérdezte Maigret. Fölemelte a fejét, Jean-Claude szemébe nézett.
– Miért kérdezi? Nem, az öcsém nem sportember.
– Hány éves?
– Tizenhat... Megbukott az érettségin, és az apám nagyon dühös.
– Ezért zárta be a szobájába?
– Valószínűleg... A dolgok nem mindig mennek simán Georges-Henry és az apám között.
– Maga viszont nagyon jól kijön az apjával, ugye?
– Elég jól.
Maigret véletlenül ránézett a háziasszony kezére, és csodálkozva állapította meg: olyan görcsösen fogja a kést, hogy egészen belekékülnek az ízületei.
Vártak, mind a hárman, az inas eközben még egyszer tányért cserélt. A levegő mozdulatlanabb volt, mint valaha, úgyhogy a falevelek legkisebb rezdülése is behallatszott az ebédlőbe.
Amikor Georges-Henry földet ért a kertben, futásnak eredt. Melyik irányba? Nem a Szajna felé, mert akkor meglátták volna. Hátul, a park mögött húzódott a vasútvonal. Jobbra az Amorelle-ház parkja.
Az apja bizonyára a fia után futott. És Maigret nem tudta elfojtani mosolyát, ha arra gondolt, milyen dühös lehetett Malik, hogy erre a dicstelen üldözésre kényszerült.
Volt idejük megenni a sajtot, majd a desszertet. Ez volt az a perc, amikor föl kellett volna kelniük, hogy átmenjenek a szalonba vagy ki a teraszra, ahol még nappali volt a világosság. A felügyelő megnézte óráját, és megállapította, tizenkét perce, hogy a ház ura kirohant a parkba.
Malikné azonban nem kelt föl. A fia megpróbálta feltűnés nélkül figyelmeztetni a kötelességére, amikor végre lépések hallatszottak a hallban.
Az Adószedő jött, mosollyal az arcán – az igaz, kissé görcsös mosollyal, és Maigret először azt vette észre, hogy nadrágot váltott. Az is fehér flanellből készült, de nyilvánvaló, hogy most vette ki a szekrényből, kifogástalan búggal.
Tüskebokrok tépték-e meg Malikot, futás közben? Vagy valami patakon lábalt át?
Az időből ítélve nem mehetett nagyon messzire. Újra-megjelenése mégis, rekordteljesítménynek számított, mert nem volt kifulladva, vasszürke haja gondosan lesimítva, öltözékén semmi rendetlenség.
A fiú méltó volt apjához, mert a lehető legtermészetesebb hangon szakította félbe:
Fogadok, megint Georges-Henry. Éppen most mondtam a főfelügyelőnek, hogy elhasalt az érettségin, és bezártad a szobájába. Rá akarod szorítani a tanulásra.
Malik meg se rezzent, az akrobatikus segítségnyújtás se az öröm, se az elismerés jelét nem váltotta ki belőle. Pedig nagyon szép mutatvány volt. Apa és fia olyan pontosan adogatták egymásnak a labdát, mint a teniszben.
– Köszönöm, Jean – mondta Malik az inasnak, aki ki akarta őt szolgálni. – Ha Madame óhajtja, kimegyünk a teraszra. – Azután a feleségéhez fordult: – Hacsak nem vagy nagyon fáradt. Mert akkor Maigret barátom nem fogja tőled rossz néven venni, ha visszavonulsz. Megengeded, Jules?... Nehéz napjai voltak. Nagyon szerette az unokahúgát.
Valami csikorgott, de mi? Érdektelen szavak, jellegtelen hanghordozás. Maigret-nek mégis az volt az érzése, hogy zavaros vagy fenyegető dolgokat fedez föl, vagy inkább szimatol minden mondat mögött.
Malikné most egyenesen állt fehér ruhájában, nézte őket, és Maigret, nem tudta ugyan, hogy miért, de nem lett volna meglepve, ha lerogy a fekete és fehér márványkockákra.
– Ha megengedi – dadogta.
Megint odanyújtotta a kezét; Maigret megérintette – egészen hideg volt. A három férfi kiment a teraszra.
– A szivarokat és a konyakot, Jean – rendelkezett a ház ura. És váratlanul Maigret-hez fordulva: 
– Nős vagy?
– Igen.
– Gyermekeid?
– Nekem nincs ilyen szerencsém.
Egy kis gúnyos mosoly, amely nem kerülte el Jean-Claude figyelmét, de nem is botránkoztatta meg.
– Ülj le, gyújts rá!
Az inas több dobozt hozott, havannai és manilla-szivart, és több, különböző formájú konyakosüveget.
– Tudod, a kisebbik fiam a nagyanyjára hasonlít. Nincs benne egy csöpp Malik-vér sem.
A beszélgetés egyik legnagyobb nehézsége, Maigret fő gondja az volt, hogy nem tudta elszánni magát a tegezésre.
– Utolérte? – kérdezte habozva.
A másik azonban végzetesen félreértette a helyzetet. Szemében megcsillant az elégedettség fénye. Nyilvánvalóan azt hitte, hogy a kérkedése hatással volt a főfelügyelőre, és ezért nem mer vele bizalmasabb hangot használni.
– Tegezhetsz – szólt leereszkedően; hosszú és ápolt ujjaival egy szivart ropogtatott. – Ha az ember együtt koptatta a gimnázium padjait... Nem, nem értem utol, de nem is akartam...
Hazudott. Hiszen Maigret látta, hogy rohant ki a szobából.
– Csak tudni akartam, hová megy... Nagyon ideges, és olyan érzékeny, mint egy leány. Az előbb, amikor itt hagytalak egy percre, az ő szobájába mentem föl, hogy megszidjam. Elég keményen szóltam vele, és mindig félek...
Kiolvasta volna Maigret szeméből, hogy a főfelügyelőnek az analógia okán Monita jutott az eszébe, aki szintén ideges volt, és a vízbe ölte magát? Bizonyára – mert sietett hozzátenni:
– Ó, nem arról van szó, amire te gondolsz. Ehhez túlságosan is szereti önmagát! De előfordul, hogy megszökik hazulról. Egyszer egy hétig volt távol; véletlenül találtunk rá egy építkezésen, ahol munkát vállalt.
Az idősebbik fiú közömbösen hallgatott. Az apja oldalán állt, efelől nem volt kétség. Mélységesen megvetette öccsét, aki a nagyanyjára hasonlít.
– Minthogy tudtam, hogy nincs nála pénz, utána siettem, és most már nyugodt vagyok... Egész egyszerűen átment a nagyanyjához, és most bizonyára ott zokog a keblén.
Megsűrűsödött a homály, és Maigret-nek az volt a benyomása, hogy Malik most már kevésbé vigyáz az arcára. A vonásai keményebbé váltak, a tekintete élesebb lett, és eltűnt belőle az az irónia, amely addig egy kissé mérsékelte a vadságát.
– Még most is ragaszkodsz hozzá, hogy Jeanne-nál aludj? Elhozathatnám a poggyászodat az egyik szolgával.
Ez a makacsság nem tetszett a főfelügyelőnek – mintha valami fenyegetést érzett volna benne. Vagy tévedett? Talán a rosszkedve láttatta vele így a dolgot?
– Az Angyal-ban alszom – mondta.
– Elfogadod a meghívásomat holnapra? Néhány érdekes alakot fogsz itt látni. Nem vagyunk sokan. Mindössze hat villa, beleértve a túlparti régi kastélyt is. De ennyiből is kitelik néhány csodapók!
A folyó felől lövés dörrent. Maigret még össze se rezzenhetett, Malik máris megadta a magyarázatot:
– Groux apó az, örvös galambra vadászik. Eredeti egy alak; holnap találkozol vele. Övé az egész domb, amit ott látsz, vagy inkább nem látsz, mert a sötétség megakadályoz benne – a túlsó parton. Tudja, hogy szívesen megvenném, amit lő, de húsz éve kitart amellett, hogy nem ad el semmit, pedig egy fityingje sincs.
Miért váltott a hangja egy árnyalattal halkabbra, mint amikor valakinek beszéd közben új ötlete támad?
– Visszatalálsz? Jean-Claude elkísér a kapuig. Bezárod a kaput, Jean-Claude? A vontatóúton menj, Jules, és kétszáz méterre- odébb térj rá a keskeny ösvényre, az egész egyenesen az Angyalhoz vezet... Ha szereted a történeteket, kapsz majd belőle eleget, mert az öreg Jeanne, aki álmatlanságban szenved, már biztosan les rád, és annyit mesél majd, amennyit csak akarsz, különösen ha osztozol bánatában, és megszánod őt bonyolult betegségei miatt.
Kiitta konyakját, és állva maradt, tudtára adva így Maigret-nek, hogy az ülés be van zárva.
– Viszontlátásra holnap délben. Várlak. Odanyújtotta száraz és erős kezét.
– Vicces dolog találkozni ilyen hosszú idő után... Jó éjszakát, öregem.
Egy kicsit leereszkedő, tartózkodó „jó éjszakát, öregem”.
És mialatt Maigret Jean-Claude kíséretében lement a lépcsőn, Malik már el is tűnt a házban.
Nem sütött a hold, és elég sötét volt az éjszaka. Maigret a vontatóúton ment, és lassú, egyhangú evezőcsapásokat hallott. Egy hang elég halkan szólt:
– Állj!
Az előbbi zaj helyett most azt hallotta, hogy vetőhálót dobnak ki a csónakból. Vadorzók?
Folytatta útját, pipázva, zsebre vágott kézzel, elégedetlenül önmagával és a többiekkel, és azon töprengve, mit csinál itt, és miért nincs otthon.
Elhagyta a falat, amely az Amorelle-parkot körülvette. Ahogy a rácsos kapu előtt elhaladt, világosságot látott az egyik ablakban; Balra tőle sötét bozótot sejtett – ezek között kell majd megkeresnie, kissé odébb, azt az ösvényt, amely az öreg Jeanne fogadójához vezet.
Hirtelen egy csattanás, amelyet szinte azonnal könnyű nesz követett a földön, néhány méterrel Maigret előtt. Megállt, nyugtalanul, bár a zaj az előbbi dörrenésre hasonlított, amelyről Malik azt mondta, egy öreg különc azzal tölti az estéit, hogy örvös galambra vadászik.
Semmi nesz. Pedig volt ott valaki, nem messze tőle, valószínűleg az Amorelle-park falán, valaki, aki elsütött egy karabélyt, és nem a levegőbe lőtt, valami ágon gubbasztó galambra, hanem a föld felé, Maigret felé.
Rosszkedvűen, de egyúttal elégedetten is biggyesztette le az ajkát. Dühösen összeszorította az öklét, de meg is könnyebbült. Ezt jobban szerette.
– Gazember! – dörmögte.
Hiábavaló dolog lett volna keresni a támadóját, rohangászni, mint ahogy Malik tette az előbb. Úgysem talál semmit ebben a sötétségben, viszont beleeshet, ostobán, valami gödörbe.
Zsebre vágott kézzel, a pipával a foga között, mellét kidüllesztve és szándékosan lassú léptekkel folytatta útját, és azzal nyilvánította ki megvetését, hogy egy percre sem gyorsította meg járását.
Néhány perccel később a fogadóban volt. Nem lőttek rá többször.
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Fél tízkor még ágyban volt. A nyitott ablakon már régen behallatszottak a külső zajok, a tyúkok kárálása – a trágyadombon kaparásztak valamelyik udvarban egy kutya láncának csörgése, a vontatók kitartó kiáltozása és a motoros uszályhajók tompa dobogása.
Maigret másnapos volt, azt is mondhatnánk, gyalázatosan másnapos. Most már ismerte az öreg Jeanne, az Angyal tulajdonosnőjének titkát. Az asszony előző este még az ebédlőben ült, a rézingájú falióra alatt, amikor Maigret visszaérkezett. Maliknak igaza volt, amikor figyelmeztette: Jeanne várni fog rá. De bizonyára inkább azért, hogy igyanak, mint hogy beszélgessenek.
„Erősen piál!” gondolta a felügyelő félálomban, amelyet nem mert túlságosan erőszakosan megszakítani, mert tudta, gyötrő fejfájás lesz a vége.
Voltaképpen azonnal észre kellett volna vennie. Találkozott már nem egy ilyen öregedő asszonnyal, aki minden kacérságát elvesztette, aki, mint ez is, siránkozva és nyögdécselve vonszolja magát, az arca fényes, a haja zsíros, és panaszkodik, mintha a világ minden betegségét felszedte volna.
– Meginnék egy rövidet – mondta Maigret, és leült Jeanne mellé, illetőleg elhelyezkedett lovagló ülésben az egyik széken. – És maga, Jeanne asszony?... Maga mit óhajt?...
– Semmit, uram. Jobb, ha nem iszom. Minden árt nekem.
– Egy kis pohár likőrt?
– Csak azért, hogy ne igyon egyedül... Hát akkor köménypálinkát. Megtenné, hogy maga szolgálja ki magát? … Ott vannak az üvegek a polcon. Ma este annyira meg van dagadva a lábam.
Jeanne a köménypálinkával alaposan felöntött a garatra. És Maigret ugyanazt itta, merő udvariasságból. Még most is émelygett tőle. Megesküdött, hogy soha többé nem vesz a szájába egy csöpp köménypálinkát se.
Hány kis poharat ürített ki Jeanne feltűnés nélkül? Csak beszélt, először panaszos hangon, később egyre élénkebben. Időről időre megragadta az üveget, és töltött magának, de szinte oda se nézett. Egészen addig, amíg Maigret megértette, mit vár tőle, és tízpercenként megtöltötte a poharát.
Különös este volt. A cseléd már régen lefeküdt. A macska összegömbölyödött Jeanne asszony térdén, a falióra ingája ide-oda lengett üveges tokjában, és az asszony csak beszélt, először Mariusról, az elhunyt férjéről, majd önmagáról, arról a jó családból való leányról, aki Marius miatt nem ment hozzá egy katonatiszthez, s az azóta tábornok lett.
– Itt volt a feleségével és a gyerekeivel, három éve, néhány nappal Marius halála előtt. Nem ismert meg.
Bernadette Amorelie-ről azt mondta:
– Azt mondják, bolond, de ez nem igaz. Csak éppen furcsa a természete. A férje durva, erőszakos ember volt. Ő alapította meg Campois-val a céget, ő vette meg a Szajna menti kőbányákat.
Jeanne asszony egyáltalán nem volt ostoba.
– Most már tudom, miért jött ide... Mindenki tudja... Azt hiszem, csak vesztegeti az idejét.
Malikékról is beszélt, Ernestről és Charles-ról.
– Még nem találkozott Charles-lal? Majd megismerkedik vele... És a feleségével, Aimée-vel, a fiatalabbik Amorelle lánnyal is. Találkozni fog velük. Olyan kis zug ez az egész itt, nem? Szinte csak egy tanya. És mégis különös dolgok történnek. Igen, Monita kisasszonyt a gáton találták meg.
Nem, ő, Jeanne asszony nem tud semmiről. Az ember soha nem sejti, mi jár egy kislány fejében...
Jeanne ivott, Maigret is ivott, hallgatta a fecsegést, megtöltötte a poharakat, mintha megbabonázták volna, és néha így szólt:
– Nem tud tőlem lefeküdni.
– Miattam ne aggódjon! Olyan keveset alszom! Hiszen fáj minden tagom! De ha maga álmos...
Még maradt. És amikor végül más-más lépcsőn felmentek az emeletre, Maigret valami olyan zajt hallott, amiből arra következtetett, hogy Jeanne asszony elnyúlt a lépcsőn.
Most még bizonyára nem kelt föl. Maigret elhatározta, hogy kiszáll az ágyból, és bemegy a mosdóba, hogy előbb néhány nagy korty friss vizet igyék, aztán meg lemossa ezt a rossz, köménypálinka okozta izzadságot! Nem! Soha többé nem nyúl olyan pohárhoz, amelyben köménypálinka van.
Nicsak! Valaki érkezett a fogadóba. Hallotta a cseléd hangját:
– De ha mondom, hogy még alszik...
Maigret kihajolt az ablakon, és látta, hogy Raymonde egy fekete ruhás, fehér kötényes szobalánnyal társalog.
– Énhozzám jött? – kérdezte.
A szobalány fölnézett az ablakra, és így szólt:
– Látja, hogy nem alszik.
Levelet tartott a kezében, gyászkeretes borítékot, és közölte Maigret-vel: – Választ várok.
Raymonde fölvitte neki a levelet. Maigret addigra fölhúzta a nadrágját – a nadrágtartója a combját verdeste. Már meleg volt. Finom pára szállt föl a folyóról.

Legyen szíves, keressen föl a lehető legsürgősebben. Az volna a legjobb, ha mindjárt a szobalányommal jönne, ő majd elvezeti a lakosztályomba, másképp talán nem engednék, hogy idejöjjön. Tudom, hogy délben találkoznia kell velük.

Bernadette Amorelle

Követte a szobalányt, aki körülbelül negyvenéves lehetett, és nagyon csúnya volt; a szeme, mint a cipőgomb – akár az úrnőjéé. Egy szót sem szólt, mintha a magatartásával azt akarta volna jelezni:
„Engem ugyan szóra nem bír! Parancsot kaptam, és ettől semmi sem tántoríthat el.”
Végighaladtak a fal mellett, bementek a rácsos kapun, és befordultak a fasorba, amely az Amorelle család tágas otthonához vezetett. A park fáin madarak énekeltek. A kertész egy trágyával megrakott talicskát tolt.
Ez a ház nem volt olyan modern, sem olyan fényűző, mint az Ernest Maliké – mintha elfakult volna az idő ködében.
– Erre...
Nem a főbejárati hagy ajtón mentek be, hanem egy kicsin, a jobb szárnyon; megindultak a lépcsőn, amelynek falait múlt századi metszetek díszítették. Még nem értek fel a pihenőre, amikor kinyílt egy ajtó, és megjelent Amorelle-né; ugyanolyan merev és határozott volt, mint az előző napon.
– Kényelmesen jöttek – mondta szemrehányó hangon.
– Ez az úr nem volt kész... Meg kellett várnom, amíg felöltözködik.
– Erre jöjjön, főfelügyelő! Azt hittem, hogy egy olyan ember, mint maga, korán kel.
Amorelle-né szobája nagyon tágas volt, három ablakkal. Az oszlopos ágyat már bevetették. Mindenféle holmi hevert a bútorokon; látszott, hogy az öreg hölgynek szinte az egész élete ebben a helyiségben zajlik, hogy ez az ő zárt birodalma, amelynek ajtaját nem szívesen nyitja meg mások számára.
– Üljön le! De igen... Utálok olyasvalakivel beszélni, aki áll. Rágyújthat a pipára, ha annyira kívánja. A férjem reggeltől estig pipázott. Nem olyan büdös, mint a szivar... Tehát már ott vacsorázott a vőmnél?
Maigret akár mulatságosnak is találhatta volna, hogy úgy bánnak vele, mint egy kisfiúval, de ezen a reggelen nem volt humorérzéke.
– Valóban, Ernest Maliknál vacsoráztam – dörmögte mogorván a főfelügyelő.
– Mit mondott magának?
– Hogy ön egy bolondos öregasszony, és hogy az ő fia, Georges-Henry majdnem olyan bolond, mint ön.
– És elhitte neki?
– Azután, ahogy visszamentem az Angyalba, rám lőtt valaki, aki bizonyára azt gondolja, hogy most már nyugodtan befejezhetem a pályafutásomat. Gondolom, a fiatalember itt volt.
– Micsoda fiatalember?... Georges-Henryra gondol? Nem láttam tegnap este.
– Pedig az apja azt állította, hogy önhöz menekült...
– Ha mindent szentírásnak vesz, amit Ernest mond...
– Ön nem hallott a fiúról?
– Semmit, pedig nagyon szeretnék tudni róla. Végül is mit nyomozott ki?
Maigret ránézett az öreg hölgyre, és ebben a percben -voltaképpen nem tudta, miért – úgy érezte, Amorelle-né nem is kívánja olyan nagyon, hogy ő kinyomozzon valamit.
– Úgy látszik – folytatta az asszony -, maga igen jóban van a vőmmel, Ernesttel.
– Osztálytársak voltunk a moulins-i gimnáziumban, és Malik ragaszkodik hozzá, hogy most is tegezzen, mint tizenkét éves korunkban.
Rossz napja volt. Fájt a feje. Nem érezte a pipa ízét, és el kellett jönnie a szobalánnyal, mielőtt a kávéja elkészült, és ő megihatta volna.
Kezdett elege lenni ebből a családból: kölcsönösen kémkednek egymás után, és mintha senki se mondana igazat.
– Aggódom Georges-Henryért – mormolta most Amorelle-né. – Nagyon szerette az unokanővérét. Nem vagyok benne biztos, hogy nem volt-e közöttük valami.
– Georges-Henry tizenhat éves. A hölgy végigmérte.
– És maga azt hiszi, hogy ez akadály?... Sohase voltam olyan szerelmes, mint tizenhat éves koromban, és ha valaha is ostobaságot követtem volna el, ebben a korban tettem volna. Jó lenne, ha megtalálná Georges-Henryt.
Maigret hidegen, szinte gúnyosan válaszolt: 
– Mit tanácsol, hol keressem?
– Ez a maga mestersége, nem az enyém. Azon gondolkozom, miért állította a fiú apja, hogy látta őt idejönni. Malik nagyon jól tudja, hogy ez nem igaz.
A hangja valódi nyugtalanságról tanúskodott. Fel-alá járt a szobában, de valahányszor Maigret föl akart állni, megismételte:
– Üljön le!
Mintha önmagának beszélt volna.
– Nagy ebédet rendeztek mára. Charles Malik és a felesége is ott lesz. Az öreg Campois-t is meghívták, és Groux-t is, ezt a vén kenyérpusztítót. Én is kaptam egy névjegyet, kora reggel. Vajon Georges-Henry visszatér-e addigra?
– Nincs más mondanivalója számomra, asszonyom?
– Hogy érti ezt?
– Amikor tegnap Meung-be jött, azt sejtette velem, nem akarja elhinni, hogy az unokája természetes halállal halt meg.
Amorelle-né erősen a szemébe nézett, de semmit sem árult el gondolataiból.
– És amióta maga itt van – válaszolta felfortyanva -, merné azt állítani, hogy természetesnek találja, ami itt történik?
– Ezt nem mondtam.
– Hát akkor folytassa! Menjen el arra az ebédre!
– Ön is ott lesz?
– Fogalmam sincs róla. Nézzen körül! Figyeljen! És ha olyan ügyes, amilyennek tartják...
Világos, hogy nem volt elégedett Maigret-vel. Úgy találta-e, hogy nem elég simulékony, nem tiszteli eléggé a mániáit? Vagy kiábrándította, hogy a főfelügyelő még nem fedezett föl semmit?
Ideges volt és nyugtalan, bár uralkodott magán. Az ajtó felé ment, ezzel jelezte Maigret-nek, hogy távozhat.
– Nagyon félek, hogy ezek a gazemberek okosabbak, mint maga! – mondta határozottan, búcsú gyanánt. 
– Majd meglátjuk. 
– Fogadok mindenbe, amibe csak akarja, hogy e percben odalenn már várják magát.
És igaza volt. Alig ért le Maigret a folyosóra, amikor zajtalanul kinyílt egy ajtó. Egy szobalány – nem az, aki idevezette – tiszteletteljesen így szólt hozzá:
– Malik úr és a felesége a kisszalonban várják önt. Legyen szíves, jöjjön velem!
A házban hűvös volt, a falak halvány színűek; faragott ajtók és mindenütt tükrök, képek, metszetek. Puha szőnyegek tompították a lépések neszét, és a zsaluk csak annyi fényt bocsátottak be, amennyire föltétlenül szükség volt.
Még egy ajtó, Maigret kettőt lépett, és szemben találta magát a mély gyászba öltözött Malik úrral és feleségével: őt várták.


Miért érezte úgy, hogy nem a valóságot látja, hanem egy gondosan megtervezett családi képet? Még nem ismerte Charles Malikot, akinek arcán nem találta meg fivérének egyetlen vonását sem, és mégis, a családi hasonlatosságot nem lehetett elvitatni. Charles valamivel fiatalabb volt, egy kicsit kövérebb. Véreres arca rózsaszínű, és a szeme nem szürke, mint Ernesté, hanem szinte ártatlanul kék.
Nem volt olyan magabiztos sem, mint a fivére, és táskák éktelenkedtek a szeme alatt, az ajka petyhüdt, a szemében nyugtalanság.
Nagyon egyenesen állt a fehér márvány kandalló előtt, a felesége pedig egy rokokó karosszékben ült mellette, a keze a térdén, mintha le akarták volna fényképeztetni magukat.
A házaspár bánatosnak, sőt határozottan megtörtnek látszott. Charles Malik bizonytalan hangon szólalt meg:
– Jöjjön be, főfelügyelő úr! És bocsássa meg, hogy megkértük, látogasson meg minket egy percre!
Malikné nagyon hasonlított a nővérére, de karcsúbb volt nála, és az anyja élénkségéből is örökölt valamit. Ez az elevenség most, úgy tűnt, fékeződött, de a friss gyász elég magyarázattal szolgált. Jobb kezében egy gombolyaggá gyűrt kis zsebkendőt tartott, az egész beszélgetés folyamán azt nyomkodta.
– Üljön le, kérem! – folytatta Malik. – Tudom, hogy nemsokára úgyis találkozunk a fivéremnél. Én legalábbis ott leszek, de nem hiszem, hogy a feleségemnek van ereje részt venni ezen az ebéden. Tudom, milyen körülmények között érkezett ön ide, és szeretném...
A feleségére nézett, aki beérte azzal, hogy nagyon egyszerűen, de nagyon határozottan viszonozta a pillantását.
– Nagyon fájdalmas napokat éltünk át, főfelügyelő úr, és az anyósom makacssága miatt, úgy látszik, még kínosabb megpróbáltatásoknak nézünk elébe. Ön beszélt vele. Nem tudom, mit gondol róla.
Maigret érezte, jobb, ha nem válaszol, mert így a férfi elveszti a talajt a lába alól; Charles megint a feleségét hívta segítségül.
– A mama – mondta az asszony – nyolcvankét éves. Ezt nem szabad szem elől tévesztenünk. Az ember persze könnyen megfeledkezik róla, mert olyan rendkívül nagy benne az életerő... Az értelmi képességei azonban, sajnos, nem állnak arányban az aktivitásával. Leányom halála – Monita volt a legkedvesebb unokája – nagyon megrázta anyámat.
– Észrevettem, asszonyom.
– Hát most látja, milyen légkörben élünk ez óta a szerencsétlenség óta. Mama a fejébe vette, hogy az Isten tudja, milyen titok van mögötte.
– A főfelügyelő úr bizonyára megértette – szólt bele Charles Malik. – Ne izgasd fel magad, drágám!... A feleségem nagyon ideges, főfelügyelő úr. Most egyébként valamennyien azok vagyunk. Csak az anyósom iránti szeretet tart vissza bennünket, hogy megtegyük azokat a lépéseket, amelyek mintegy maguktól adódnának. Ezért arra kérjük önt...
Maigret a fülét hegyezte.
– ...Arra kérjük önt... vegye alaposan fontolóra, mielőtt...
Igaz is! Vajon nem ez a kövér, habozó ember lőtt-e rá előző este? Maigret-nek ebben a hirtelen támadt ötletében nem volt semmi valószínűtlen. Ernest Malik egy hidegvérű állat, és ha ő lőtt volna, bizonyára pontosabban céloz. Viszont ez itt...
– Megértem az ön helyzetét – folytatta a ház ura a kandallóra könyökölve, és még jobban példázva a családi portrét, mint az előbb. – Kényes, nagyon kényes. Egyszóval...
– Egyszóval – vágott közbe Maigret behízelgő modorban – azon gondolkozom, hogy voltaképpen minek jöttem ide.
Lopva rátekintett Malikra, és nem kerülte el a figyelmét, hogy a férfi megremegett örömében.
Éppen ezt akarták hallani tőle. Végül is, mit csinál itt? Senki sem hívta, csak az a nyolcvankét éves öregasszony, akinek nincs ki mind a négy kereke.
– Azért talán ne túlozzunk – enyhített a dolgon Charles Malik, nagyon világfiasan -, de mivel ön barátja Ernestnek, azt hiszem, jobb volna...
– Tessék, folytassa!
– Igen... Azt hiszem, helyes, mondjuk, kívánatos volna, ha nem erősítené meg anyósomat azokban az elképzeléseiben, amelyek... amik...
– Ön meg van róla győződve, Malik úr, hogy a leánya valóban természetes halállal halt meg?
– Azt hiszem, baleset történt.
Elpirult, de határozottan válaszolt.
– És ön, asszonyom?
A zsebkendő már csak egy egészen kis gombolyag volt az asszony kezében. 
– Úgy gondolkozom, mint a férjem.
– Ez esetben, természetesen...
Reményt adott nekik. Érezte, hogy tölti el szívüket a
bizakodás: örökre megszabadulnak a főfelügyelő nyomasztó jelenlététől.i
– ...Eleget kell tennem a fivére meghívásának. Azután, ha semmi se történik, ha semmi új esemény nem teszi szükségessé, hogy maradjak…
Fölkelt. Majdnem olyan kényelmetlenül érezte magát, mint a Malik házaspár. Sietett ki a házból, hogy fellélegezhessen.
– Így hát hamarosan találkozunk – szólt Charles Malik. – Elnézését kérem, hogy nem kísérem ki, de még dolgom van.
– Kérem. Tiszteletem, asszonyom.


Még a parkban volt, a Szajna felé haladt, amikor valami zajt hallott. Egy falusi telefon kurblija volt, amely rövid csengetéssel jelezte, hogy veszik a hívást.
„A fivérének telefonál, hogy tájékoztassa” – gondolta.
És szinte hallotta, amit mond:
„Minden rendben. El fog menni. Megígérte. Ha az ebéden nem történik semmi..."
Egy vontatóhajó húzta nyolc uszályát a Felső-Szajna felé, és a hajón zöld háromszög ékeskedett. Az Amorelle és Campois cég hajója volt, az uszályok szintén Amorelle és Campois-uszályok.
Még csak fél tizenkettő. Maigret-nek semmi kedve visszamenni az Angyalba, ahol különben sincs semmi dolga.
A parton haladt, zavaros gondolatain rágódva. Mint valami bámészkodó állt meg Ernest Malik fényűző ugrótornya előtt, hátat fordítva a házának.
– Mi van, Maigret?
Ernest Malik volt, ezúttal szürke tropikálöltönyben, a lábán fehér cipő, a fején szalmakalap.
– Éppen most telefonált a fivérem.
– Tudom.
– Úgy látom, torkig vagy az anyósom történeteivel. Volt valami fojtottság a hangjában, valami sürgetés a tekintetében.
– Ha jól értem, szívesen visszatérnél a feleségedhez és a salátáidhoz.
És Maigret akkor, maga se tudta, miért (talán ezt hívják belső sugallatnak), még súlyosabb, vaskosabb és merevebb lett:
– Nem.
Az ütés talált. Malik egész hidegvére nem volt elegendő, hogy ezt eltitkolja. Egy ideig erőlködött, hogy lenyelje, amit mondani akar, és az ádámcsutkája föl-le ugrott kétszer, háromszor.
– Ó!...
Gyorsan körülnézett, de nem azzal a szándékkal, hogy belökje Maigret-t a Szajnába.
– Van még egy kis időnk, mielőtt a vendégek megérkeznek. Rendszerint későn ebédelünk. Gyere egy percre a dolgozószobámba!
Egy szó nem sok, annyi se hangzott el, mialatt keresztülmentek a parkon. Maigret futólag látta Maliknét: virágokat rendezgetett a szalon vázáiban.
Megkerülték a villát, és Malik bevezette vendégét egy elég tágas szobába, amelyben mély bőr karszékek álltak; a falat hajómakettek díszítették.
– Rágyújthatsz.
Gondosan becsukta az ajtót, félig leengedte a zsalukat, mert a napfény csak úgy zuhogott be a szobába. Azután leült az íróasztalához, és egy kristályüveg papírvágóval játszott.
Maigret egy fotel karfájának támaszkodott, és lassan megtömte a pipáját; az arca kifejezéstelen. Minthogy a csönd már jó ideje tartott, szelíden megkérdezte:
– Hol a fiad?
– Melyik? – Malik összeszedte magát: – Nem a fiamról van szó.
– Énrólam van szó.
– Mit akarsz ezzel mondani?
– Semmit.
– Hát igen, rólad van szó.
És az elegáns, izmos, finom arcú, gondozott férfi mellett Maigret valóban faragatlan embernek hatott.
– Mennyit kínálsz?
– Ki mondta, hogy adni akarok neked valamit?
– Föltételezem.
– Hát tulajdonképpen miért ne? Az állam nem túl nagylelkű. Nem tudom, mennyi nyugdíjat ad neked. És Maigret továbbra is szelíd és alázatos volt: 
– Háromezer-kettőszázat. – Igaz, hozzátette, lefegyverző nyíltsággal: – Persze, van egy kis megtakarított pénzünk.
Ernest Malik ezúttal valóban megzavarodott. Túl könnyűnek látszott a dolog. Úgy érezte, volt osztálytársa kigúnyolja őt. De azért...
– Ide figyelj!
– Csupa fül vagyok...
– Tudom, mit fogsz gondolni.
– Oly keveset gondolkodom!
– Majd azt képzeled, hogy zavarsz engem, hogy van valami rejtegetnivalóm. És ha így volna?
– Igen, és ha így volna? Semmi közöm hozzá, nem igaz?

– Gúnyolódsz?
– Eszem ágában sincs.
– Te csak vesztegetnéd az időd velem, látod. Valószínűleg nagyon ravasznak tartod magad. Tiszteletre méltó pályát futottál be azzal, hogy tolvajokat és gyilkosokat üldöztél. Hát itt, barátom, nincsenek se tolvajok, se gyilkosok. Érted? Véletlenül olyan emberek közé pottyantál, akiket nem ismersz, és fennáll a veszély, hogy egy csomó bajt okozol. Ezért mondom neked...
– Mennyi?
– Százezer.
Az arca meg se rezdült, habozva emelte föl a fejét:
– Százötven. Elmennék egészen kétszázezerig. Felállt, idegesen, görcsösen, továbbra is játszogatva a papírvágóval, amely hirtelen kettétört az ujjai között. Egy vércsöpp hullott le a mutatóujjáról, és Maigret így szólt:
– Fölsértetted magad...
– Hallgass! Vagy inkább válaszolj a kérdésemre! Kiállítok neked egy csekket kétszázezer frankról. Nem csekket? Mindegy. .. Azonnal fölmegyünk kocsin Párizsba, és kiveszem a pénzt a bankból. Téged meg visszaviszlek Meung-be.
Maigret fölsóhajtott.
– Mit felelsz?
– Hol van a fiad?
Ezúttal Malik nem tudta visszafojtani haragját. 
– Semmi közöd hozzá! Senkinek sincs köze hozzá, hallod? Nem vagyok a szobádban a bűnügyi rendőrségen, és te magad se vagy már ott. Arra kérlek, hogy menj el, mert a jelenléted enyhén szólva kényelmetlen. Az embereknek működni kezd a fantáziájuk... Azt gondolják...
– Mit is gondolnak valójában?
– Utoljára javaslom neked, hogy menj el békében. Készen állok rá, hogy bőségesen kárpótoljalak érte. Igen vagy nem?
– Természetesen nem.
– Nagyon helyes. Ebben az esetben más hangot kell használnom.
– Ne zavartasd magad!
– Nem vagyok ministránsfiú, és soha nem is voltam. Máskülönben nem lettem volna azzá, ami vagyok. De te a makacsságoddal, a butaságoddal, igen, a butaságoddal olyan kellemetlenségeket zúdíthatsz a nyakunkba, amilyenekről még csak nem is álmodsz. Nagyon elégedett vagy, ugye? Még mindig a bűnügyi rendőrségen hiszed magad; valami rablógyilkost dolgozol meg vagy egy kis jampecet, aki megfojtott egy öregasszonyt! Én nem fojtottam meg senkit, vedd tudomásul! És nem is loptam meg senkit!
– Ez esetben...
– Csönd! Maradni akarsz, tehát maradsz. És továbbra is mindenbe beleütöd azt a nagy orrod. Csakhogy mostantól fogva a saját költségedre és veszélyedre. Látod, Maigret, én sokkal erősebb vagyok, mint te, és ezt be is bizonyítottam. Ha ugyanabból a fából faragtak volna, mint téged, derék kis adószedő lett volna belőlem -olyan, mint az apám. Jó! Foglalkozz olyasmivel, amihez semmi közöd. A saját költségedre és veszélyedre.
Látszólag visszanyerte nyugalmát, és az ajkát ismét gúnyosan lebiggyesztette. Maigret fölkelt, és a kalapját kereste maga körül.
– Hová mégy? 
– Ki.
– Nem ebédelsz velünk?
– Inkább máshol ebédelek.
– Ahogy akarod. Látod, ebben is kicsinyes vagy. Kicsinyes és szűk látókörű.
– Ez minden?
– Ezúttal igen.
Maigret a kalappal a kezében nyugodtan az ajtó felé haladt. Kinyitotta, nem fordult meg, és kiment. A parkban egy elsiető alakot látott, és még volt ideje fölismerni Jean-Claude-ot, az idősebb fiút, aki valószínűleg az egész beszélgetést végighallgatta a nyitott ablak alatt.
A főfelügyelő megkerülte a villát, és a fasorban találkozott két férfival, akiket még nem ismert.
Az egyik alacsony volt és zömök, a nyaka rendkívül vastag, a keze nagy és közönséges: bizonyára Campois úr, mert megfelelt annak a leírásnak, amelyet Jeanne adott róla előző este. A másik, valószínűleg az unokája, magas, nyílt arcú fiú.
Mindketten némi csodálkozással pillantottak Maigret-re, aki békésen haladt a kapu felé, azután mindketten hátrafordultak, sőt meg is álltak, hogy jobban megnézzék maguknak.
„Ezen legalább már túl vagyunk!" – gondolta magában Maigret, ahogy a Szajna mellett haladt.
Csónak szelte át a folyót; öregember ült benne, sárgás vászonruhában, az elképzelhető legszebb vörösben játszó nyakkendővel. Groux úr volt, aki szintén az ebédre érkezett. Valamennyien ott lesznek, Maigret kivételével, pedig az ő számára rendezték az egészet.
És Georges-Henry? A főfelügyelő meggyorsította lépteit. Nem volt éhes, csak borzasztóan szomjas. De arra megesküdött, hogy bármi történjék is, sohasem iszik többé köménypálinkát az öreg Jeanne-nal.
Amikor belépett az Angyalba, nem látta a tulajdonosnőt a szokott helyén, az öreg falióra alatt. Bedugta fejét a konyhaajtón, és Raymonde odaszólt neki:
– Azt hittem, nem ebédel itt! – Azután égnek emelte a vastag karját: – Nem főztem semmit. Az asszonyság beteg, és nem akar lejönni. Még sör se volt a házban.



4.

A felső kutyaház



Nehéz lett volna megmondani, hogyan történt, de annyi bizonyos, hogy a főfelügyelő és Raymonde nagyon összebarátkozott. Pedig alig egy órával azelőtt a leány még nagy kedvet érzett, hogy be se engedje a konyhába Maigret-t.
– Ha egyszer mondom, hogy semmit se tudok adni ebédre.
Különben se szerette a férfiakat. Azt mondta, hogy durvák és rossz a szaguk. A legtöbben, akik az Angyalba jártak, még a nős férfiak is, megpróbálták megsimogatni, és ez utálatot keltett benne.
Ápolónő szeretett volna lenni. Magas termetű volt és lágy – nem olyan erős, mint amilyennek látszott.
– Mit keres? – szólt rá türelmetlenül Maigret-re, aki szétvetett lábbal állt a nyitott szekrény előtt.
– Valami kis maradékot. Bármit. Olyan meleg van, hogy nincs erőm elmenni a zsiliphez ebédelni.
– Ne higgye, hogy vannak itt maradékok! Először is, a ház voltaképpen be van zárva. Pontosabban: el akarják adni. Három éve. És valahányszor már ott tartunk, hogy eladjuk, a főnöknő elkezd habozni, mindenféle kifogással jön elő, és a végén nemet mond. Pedig nincs szüksége rá, nem ebből él.
– Maga mit fog enni?
– Kenyeret és sajtot.
– Nem gondolja, hogy van elég kettőnk számára is?
Maigret jámbornak látszott a kissé véreres arcával és a nagy szemével. Elhelyezkedett a konyhában, mintha otthon lenne, és Raymonde hiába mondta neki:
– Menjen innen, hiszen nincs kitakarítva! Megterítek magának az ebédlőben.
Maigret azonban megmakacsolta magát.
– Jó, hát megnézem, nem maradt-e egy doboz szardínia, de az igazán véletlen volna. Egyetlen bolt sincs a környéken. A corbeili mészáros és hentes, de még a fűszeres is házhoz viszi az árut a villákba, Malikékhoz, Campois-ékhoz. Azelőtt itt is megálltak, és elláttak bennünket mindennel. De a főnöknő már semmit sem eszik, és azt gondolja, a többiek csak kövessék a példáját. Várjon, megnézem, nincs-e tojás a tyúkólban.
Volt – három. Maigret kitartott amellett, hogy ő süti meg a rántottát, és Raymonde nevetve nézte, hogyan veri fel a tojást, külön a sárgáját és külön a fehérjét.
– Miért nem ment el ebédelni Malikékhoz, ha egyszer meghívták? Azt mondják, a szakácsuk a norvég vagy a svéd királynál volt konyhafőnök, elfelejtettem, hogy melyiknél.
– Szívesebben maradok itt, és ebédelek magával így, kedélyesen.
– A konyhában! Terítetlen asztalon!
Pedig Maigret igazat mondott. Raymonde-nak persze sejtelme sem volt róla, milyen értékes segítséget nyújt a főfelügyelőnek; Maigret jól érezte magát. Levette a kabátját, és felgyűrte az inge ujját. Időről időre fölkelt, hogy forró vizet öntsön a kávéra.
– Nem tudom, mi tartja őt itt – mondta többek között Raymonde az öreg Jeanne-ról. – Több a pénze, mint amennyit valaha is el fog költeni, se gyerek, se örökös, mert a rokonainak már rég kiadta az útját.
Olyan vonások voltak ezek, amelyek Maigret előző esti emlékeihez, az önmagukban jelentéktelen részletekhez kapcsolódva hús-vér személlyé varázsolták Jeanne-t.
Valamikor szép volt, Raymonde is ezt mondta. És ez még ma is meglátszott az ápolatlan, zsíros hajú, színtelen bőrű ötvenéves asszonyon.
Egy nő, aki valamikor szép volt, egy intelligens nő, aki csak elhagyta magát, mogorván behúzódott a vackába, jajgat, és annyit iszik, hogy sokszor egész nap ágyban marad.
– Sohase fogja elhatározni magát, hogy elmenjen Orsenne-ből.
Hát igen, ha majd az összes szereplők hús-vér emberré válnak előtte, ha „érezni" fogja őket úgy, ahogy az Angyal tulajdonosnőjét érzi, egészen közel lesz hozzá, hogy leleplezze a titkot.
Bernadette Amorelle-t már majdnem egészen megértette. 
– Az öreg Amorelle úr, aki meghalt, egyáltalában nem olyan ember volt, mint a vejei. Inkább olyan, mint Campois úr. Nem tudom, érti-e. Kemény volt, de igazságos. Néha kiment a zsiliphez, hogy a hajósaival beszélgessen, és szívesen megivott velük egy pohár bort.
Az első nemzedék, vagyis a feltörő generáció. A nagy, masszív, túlzott pompa nélkül megépített ház.
Azután a következő nemzedék, a két leány, akik hozzámentek a Malik fivérekhez, a modern villa, a ponton, a fényűző autók.
– Mondja csak, Raymonde, maga jól ismerte Monitát?
– Persze hogy ismertem, már kislány korában, mert hét éve vagyok az Angyalban, és hét éve Monita. még csak tízéves volt. Mint egy igazi fiú... Mindig megszökött a nevelőnőjétől, és mindenütt keresték. Néha az összes cselédeket szétküldték, hogy Monitát keressék, végig a Szajna partján. A csínyjeit a leggyakrabban az unokaöccsével, Georges-Henryval együtt követte el.
Maigret ezt a fiút sem látta még soha. Raymonde leírta neki.
– Nincs úgy kiöltözve, mint a bátyja. Majdnem mindig sortban van, méghozzá nem túlságosán tiszta sortban, csupasz láb, borzas haj. És hogy fél az apjától!
– Monita és Georges-Henry szerelmesek voltak egymásba?
– Nem tudom, hogy Monita szerelmes volt-e. Egy nő jobban el tudja rejteni az érzéseit. De a fiú biztosan imádta Monitát.
Nyugalom honolt ebben a konyhában, ahová csak rézsút esett be egy vékony napsugár. Maigret pipázott, a durva, fényezett faasztalra könyökölve kis kortyokban itta a kávét.
– Találkozott vele az unokanővére halála óta?
– Láttam a temetőben. Nagyon sápadt volt, a szeme vörös. A gyászmisén kitört belőle a zokogás. A temetőben, ahogy az emberek elvonultak a nyitott sír előtt, hirtelen fölnyalábolta a virágokat mind, és rádobta a koporsóra.
– És azóta?
– Azt hiszem, nem engedik ki a házból. Raymonde kíváncsian nézte Maigret-t. Azt hallotta, hogy híres nyomozó, hogy százával tartóztatta le a bűnözőket, hogy a legbonyolultabb ügyeket is kibogozta. És ez az ember itt ül nála, a konyhában, hanyagul öltözve, pipázik, és bizalmasan beszélget vele, semmitmondó dolgokat kérdez tőle.
Mit remélhetett Maigret? Raymonde nem volt messze tőle, hogy némi szánalmat érezzen iránta. Bizonyára megöregedett, hiszen nyugdíjba küldték.
– Most el kell mosogatnom, azután fölmosom a konyhát.
Maigret nem ment el, és az arca továbbra is olyan nyugodt maradt, mintha nem gondolna semmire.
– Egyszóval – szólt váratlanul félhangon -, Monita meghalt, és Georges-Henry eltűnt.
Raymonde fölkapta a fejét.
– Biztos benne, hogy eltűnt?
Maigret fölkelt, a magatartása megváltozott, megkeményedett, mintha hirtelen elhatározta volna magát valamire.
– Figyeljen ide egy percre, Raymonde! Adjon egy ceruzát és egy darab papírt!
A leány kitépett egy lapot egy zsírfoltos füzetből, amelyben az elszámolásokat vezette. Nem értette, hová akar Maigret kilyukadni.
– Tegnap... Lássuk csak!... A sajtnál tartottunk. Tehát körülbelül kilenc óra volt, este... Georges-Henry kiugrott a szobája ablakán, és elfutott.
– Merre?
– Jobbra. Ha a Szajna felé szaladt volna, látom, ahogy átszeli a parkot. Ha balra tart, akkor is látom, mert az ebédlőnek két oldalra nyílnak az ablakai. Várjon csak!... Az apja utánaeredt. Ernest Malik tizenkét percig volt távol. Igaz, hogy ez alatt a tizenkét perc alatt időt szakított arra is, hogy nadrágot váltson, és megfésülködjék. Ehhez föl kellett mennie a szobájába. Legalább három-négy perc. Gondolja meg alaposan, amit válaszol! Maga ismeri a környéket. Merre tarthatott Georges-Henry, ha az volt a szándéka, hogy elhagyja Orsenne-t?
– Jobbra, itt a nagyanyja és a nagybátyja háza – szólt Raymonde, a kezdetleges vázlatot nézve, amelyet Maigret beszéd közben rajzolt. – A két park között nem fal van, hanem élő sövény, amelyen két-három helyen is át lehet bújni.
– És aztán?
– A szomszéd parkból kijuthatott a vontatóútra és ezen az állomásra.
– Nem lehet letérni az útról az állomás előtt?
– Nem... Hacsak nem száll az ember csónakba, és nem kel át a Szajnán.
– Kijuthatott Georges-Henry hátul a parkon át?
– Ha volt létrája... A két park mögött ott a vasútvonal. Amorelle-éknál éppúgy, mint Malikéknál magas a fal, nem lehet átmászni rajta.
– Még egy fölvilágosítást kérek. Amikor jöttem hazafelé, egy bárka volt kinn a vízen. Hallottam, hogy kihajítják a vetőhálót.
– Alphonse volt, a zsilipőr fia.
– Köszönöm, Raymonde. Ha nincs kifogása ellene, együtt fogunk vacsorázni.
– De nincs mit enni!
– Van egy fűszerüzlet a zsilip mellett. Megveszem, ami kell.
Elégedett volt magával. Úgy érezte, újra szilárd a talaj a lába alatt, és Raymonde látta, amint súlyos léptekkel a zsilip felé halad. A gát mintegy ötszáz méterre volt a fogadótól. Egyetlen hajó se várt a zsilipkamrában, és a zsilipőr, a küszöb kék kövén ülve, egy kis botot faragott az egyik gyerekének, a félhomályos konyhában pedig egy asszony jött-ment, csecsemővel a karján.
– Mondja csak... – kezdte a főfelügyelő.
A másik már fölkelt, és megérintette a sapkája szélét.
– A kisasszony ügyében jön, ugye?
Már ismerték a környéken. Mindenki tudta, hogy itt van.
– Hát... igen is, meg nem is. Gondolom, úgysem tud semmit erről az ügyről.
– Hacsak azt nem, hogy itt találtam őt meg, látja? A gát harmadik tűjénél. Nagyon megdöbbentem, mert jól ismertem. Gyakran leereszkedett a zsilipen a kenujával, és elevezett egészen Corbeilig.
– A maga fia kinn volt a vízen tegnap este? A férfi megzavarodott.
– Ne féljen semmitől! Nem érdekel az orvhalászat. Tíz óra felé láttam őt, de tudni szeretném, egy órával előbb is kint volt-e már?
– Majd ő maga mondja meg önnek. Megtalálhatja a műhelyében, száz méterrel lejjebb. Ő építi a hajókat.
Deszkából összeácsolt műhely, amelyben két férfi éppen elkészült egy lapos fenekű halászladikkal.
– Igen, kint voltam a vízen Albert-rel... ő az inasom. Először vesszővarsákat raktunk le, azután, visszajövet...
– Ha valaki átkelt volna csónakkal a Szajnán, kilenc óra tájt, Malikék háza és a zsilip között, maguk látták volna?
– Egész biztosan. Először is, még nem volt sötét. Azután, még ha nem láttuk is, föltétlenül hallottuk volna. Ha az ember úgy halászik, mint mi, nagyon jó a füle...
A kis fűszerüzletben, ahol a hajósok vásároltak, Maigret konzerveket, tojást, sajtot, kolbászt vett.
– Látszik, hogy az Angyalban lakik – jegyezte meg a fűszeresné. – Soha sincs semmi ennivaló abban a fogadóban. Jobban tennék, ha egészen bezárnának.
Maigret fölment az állomásra, amely voltaképpen csak megállóhely, bakterházzal.
– Nem, uram, senki se járt erre abban az időben, és fél tizenegyig sem. Kinn ültünk a ház előtt a feleségemmel. Georges-Henry úr? Ő egészen biztosan nem. Jól ismerjük őt, és különben is, valószínűleg megállt volna beszélgetni, mert ő is ismer minket, és egyáltalában nem büszke.
Maigret nem hagyta annyiban a dolgot. Átnézett a sövények fölött, kikérdezte azokat a derék embereket – majdnem mind nyugdíjasok – akik a kertjükben dolgoztak.
– Georges-Henry úr? Nem, nem láttuk. Eltűnt volna, mint az unokanővére?
Nagy autó suhant el Maigret mellett. Ernest Malik kocsija volt, de nem ő ült benne, hanem a fivére; az autó a párizsi út felé rohant.
Amikor Maigret visszatért az Angyalba, este hét óra volt, és Raymonde elkacagta magát, amikor a felügyelő kiürítette élelmiszerrel teli zsebeit.
– Ebből – mondotta a leány – igazán jól meg tudunk vacsorázni.
– A főnöknő még mindig ágyban van? Senki se jött hozzá látogatóba?
Raymonde egy percig habozott.
– Malik úr volt itt épp az előbb. Amikor megmondtam neki, hogy maga a zsilip felé indult, fölment az emeletre. Körülbelül negyedórát sugdolóztak; nem hallottam, hogy mit beszélnek.
– Gyakran meglátogatja Jeanne-t?
– Néha beugrik, így, futtában. Nem hallott semmit Georges-Henryról?
Maigret kint pipázott a kertben, a vacsorára várva. Bernadette Amorelle őszintének látszott, amikor kijelentette, hogy nem látta az unokáját. Ez persze nem bizonyít semmit. Maigret hajlamos volt azt hinni, hogy ezek itt mind hazudnak, ahányan csak vannak.
Mégis úgy érezte, hogy a nagyanya igazat mondott.
Volt valami Orsenne-ben, Malikék körül, valami rejtegetnivaló, valami, amit mindenáron el akartak titkolni. Monita halálával függött össze? Lehetséges, de erre nem lehetett mérget venni.
Annyi azonban bizonyos, hogy először az öreg Amorelle-né szökött meg. Kihasználva leányának és vejének távollétét, az ősrégi autóban Meung-be vitette magát, és segítségül hívta Maigret-t.
És még ugyanazon a napon, mialatt a felügyelő Ernest Malik házában tartózkodott, megint megszökött valaki. Ezúttal Georges-Henry.
Miért állította az apja, hogy a fiú a nagyanyjánál van? És ha igen, miért nem hozta vissza? És miért nem látta őt senki másnap?
Mindez bizony még elég zavaros. Ernest Maliknak igaza volt, hogy gúnyos és megvető pillantásokkal méregette Maigret-t. Nem neki való ügy ez. Rosszul érzi magát benne. Olyan világról van itt szó, amelyet nem ismer, amelyben nehezen igazodik el.
Maga a környezet is fölháborította, mert mesterkéltnek érezte. Ezek a nagy villák a néptelen parkokkal, behúzott zsalukkal, ezek a kertészek, amint föl-alá járnak a fasorokban, ez a ponton, ezek a kicsiny, túl szépre lakkozott csónakok, ezek a ragyogó autók a garázsokban.
És ezek az emberek, akik összetartanak, ezek a fivérek és ezek a sógornők, akik talán gyűlölik, de kölcsönösen értesítik egymást a veszélyről, és szövetségbe tömörülnek ellene.
Mindennek tetejébe mély gyászban vannak. A gyász és a fájdalom méltóságát szögezik szembe vele. Milyen címen, milyen jogon ólálkodik körülöttük, és üti bele az orrát a magánügyeikbe?
Már majdnem visszalépett az előbb, akkor, amikor hazament az Angyalba ebédelni. És a konyha atmoszférája, az elhanyagoltságával és rendetlenségével, az asztalra könyöklő Raymonde a szelídségével, azok a szavak, amelyeket kiejtett, csak úgy, nem sejtve, milyen hatást tesz velük a főfelügyelőre – ezek tartották vissza.
Raymonde Monitáról beszélt, aki olyan volt, mint egy fiú, és időnként megszökött az unokaöccsével. Georges-Henryról, a kétes tisztaságú sortban, a kócos hajával.
Csakhogy Monita meghalt, Georges-Henry pedig eltűnt.
Keresni fogja. Meg fogja találni. Ehhez legalább ért. Körüljárta egész Orsenne-t. Most már szinte bizonyosra vette, hogy a fiú nem hagyta el a községet. Hacsak föl nem tételezi, hogy elbújt valahol, és megvárta az éjszakát, amikor azután elmehetett úgy, hogy senki nem látja.
Maigret jó étvággyal evett, még mindig a konyhában, még mindig kettesben Raymonde-dal.
– Ha a főnöknő látna minket, nagyon mérges volna – jegyezte meg a leány. – Az előbb megkérdezte, mit ebédelt maga. Azt mondtam, két tükörtojást szolgáltam föl az ebédlőben. Azt is megkérdezte, nem beszélt-e arról, hogy elmegy.
– Malik látogatása előtt vagy után? 
– Utána.
– Ez esetben fogadok, hogy holnap még nem fog lejönni.
– Az előbb lejött. Nem láttam, mert a kert végében voltam. De észrevettem, hogy lent járt.
Maigret mosolygott. Megértette, mire gondol Raymonde. Elképzelte Jeanne-t, amint leskelődik, megvárja, amíg a cselédje elmegy, azután lelopózik, és elvesz egy üveget a polcról.
– Lehet, hogy későn jövök haza – közölte Maigret a leánnyal.
– Megint meghívták?
– Nem, nem hívtak meg. De kedvem van járni egyet.
Először a vontatóúton sétált – azt várta, hogy beesteledjék. Azután a vasúti átjáró felé ment, és látta, hogy az őr ott ül a sötétben, a ház ajtaja mellett, és egy hosszú szárú pipából pöfékel.
– Nincs kifogása ellene, hogy sétáljak egyet a sínek mellett?...
– Hát... nem szabályos dolog, de ha egyszer a rendőrségtől van, nem igaz? Vigyázzon! Tíz óra tizenhétkor jön egy vonat.
Csak háromszáz métert kellett megtennie, hogy meglássa az első birtok – Amorelle-né és Charles Malik parkjának – falát. Még nem szállt le egészen az éj, de a házakban már régen meggyújtották a lámpákat.
Maigret világot látott a földszinten. Az első emeleten az öreg hölgy szobájának egyik ablaka nyitva volt, és Maigret elég különösnek találta, hogy így távolról, a levegő kékségén és a park nyugalmán át bepillant egy lakásba, ahol a bútorok és egyéb tárgyak mintha megdermedtek volna a sárgás világításban.
Elidőzött néhány percig, hogy megfigyelje, mi történik. Egy női alak jelent meg a látómezejében, de nem Bernadette volt, hanem a leánya, Charles felesége; idegesen járkált föl-alá, és mintha indulatosan beszélt volna.
Az öreg hölgy valószínűleg a karosszékben ült, vagy az ágyán feküdt, vagy a szoba valamelyik sarkában tartózkodott, ahová Maigret nem látott be.
A főfelügyelő továbbment a pályatest mellett, és a második birtokhoz – Ernest Malik parkjához – ért, amelyben nem nőtt annyi bokor, levegősebb volt széles és gondosan karbantartott fasoraival. Itt is látott világot, de a fény csak a zsalugáterek lécei között szűrődött át, és nem mutatta meg a szoba belsejét.
Magában a parkban – Maigret fölülről nézett le rá a pályatestet szegélyező fiatal mogyorócserjék mögül – két magas, fehér és csöndes árnyat pillantott meg, és eszébe jutott a két szelindek: előző este odajöttek, hogy megnyalják gazdájuk kezét.
Éjszakára bizonyára mindig kiengedték őket, és valószínűleg nagyon vadak.
Jobbra, a park mélyén, kis ház emelkedett, amelyet Maigret eddig még nem látott; föltehetőleg a sofőr és a kertészek laktak benne.
Itt is fény, egyetlenegy, az is kialudt félóra múlva.
Még nem kelt föl a hold, de az éjszaka mégsem volt olyan sötét, mint az előző. Maigret csöndesen leült a töltésre, a mogyorócserjék mögött, amelyek eltakarták őt, és amelyeket szét tudott hajtani, mint valami függönyt.
A tíz óra tizenhét perces vonat nem egészen három méter távolságban robogott el mellette, és a főfelügyelő a vörös lámpát nézte, amely azután eltűnt a kanyarban.
Orsenne ritka fényei egymás után kialudtak. Az öreg Croux – úgy tűnt – ezúttal nem vadászott örvös galambra, mert az éj csöndjét egyetlen lövés sem zavarta meg.
Körülbelül tizenegy órakor a kutyák, amelyek eddig egymás mellett hevertek a pázsit szélén, egyszerre fölkeltek, és a ház felé futottak. Egy percre eltűntek mögötte, és amikor a főfelügyelő újra megpillantotta őket, a két állat ugrándozva kísért egy férfialakot, amely gyors léptekkel haladt, és mintha egyenest Maigret felé tartott volna.
Semmi kétség: ez Ernest Malik. Az alak túl karcsú és túl ideges volt ahhoz, hogy szolgának nézhette volna az ember. Gumitalpú cipőben lépdelt a gyepen, a kezében egy elég nagy tárggyal; Maigret nem tudta megállapítani, hogy mi lehet. A főfelügyelő azon gondolkozott, hová megy Malik ilyen különös körülmények között. A férfi hirtelen jobbra fordult, és olyan közel került a falhoz, hogy Maigret a kutyák lihegését is hallotta.
– Kuss, Sátán... Kuss, Tigris.
Volt itt a fák között egy kis téglaház, amely úgy tűnt, régebben épült, mint a villa, mohos cserepekkel fedett alacsony kunyhó – talán egy régi istálló vagy kutyaól?
„Kutyaól – gondolta Maigret. – Enni ad a kutyáknak, egész egyszerűen."
De nem! Malik ellökte a kutyákat, kulcsot vett elő a zsebéből, és bement a kunyhóba. Tisztán hallatszott, ahogy a kulcs megcsikordul a zárban. Azután csönd, nagyon sokáig csönd; Maigret pipája kialudt, és a főfelügyelő nem mert újra rágyújtani.
Mintegy félóra telt el. Malik végre kijött a házikóból, gondosan bezárta maga mögött az ajtót, körülnézett, és gyors léptekkel visszatért a villába.
Fél tizenkettőkor már minden aludt, vagy legalábbis aludni látszott, és amikor Maigret újból elment az Amorelle család parkja mögött, már csak az éjjeli lámpa egészen halvány fénye szűrődött ki az öreg Bernadette szobájából.


Az Angyalban is minden ablak sötét. Maigret már azon gondolkozott, hogyan megy be, amikor zajtalanul kinyílt az ajtó. Meglátta, inkább megsejtette Raymonde-ot, hálóingben, mezítlábas papucsban, ahogy ujját az ajkára téve ezt susogja:
– Menjen föl gyorsan! Ne csapjon zajt! A főnöknő nem engedte, hogy nyitva hagyjam az ajtót.
Maigret még szívesen maradt volna, hogy kikérdezze Raymonde-ot, és igyék valamit, de valami megroppant Jeanne szobájában, a leány megijedt, és lefutott a lépcsőn.
A főfelügyelő jó ideig állt ott mozdulatlanul. A levegőben sülttojás- és egy kis alkoholszag úszott. Miért ne? Gyufát lobbantott, leemelt egy üveget a polcról, és a hóna alá vette, azután fölment lefeküdni.
Az öreg Jeanne mozgolódott a szobájában. Bizonyára tudta, hogy Maigret megjött. De a főfelügyelőnek semmi kedve se volt hozzá, hogy elszórakoztassa.
Levette a kabátját, gallérját, nyakkendőjét, leengedte a nadrágtartót, a fogmosó pohárba konyakot öntött és szódát.
Elszívott még egy pipát, az ablakpárkányra könyökölve, és a homályos lombokat szemlélve, amelyek halkan zizegtek.
Csak hét órakor ébredt föl – hallotta, hogy Raymonde jön-megy a konyhában. Pipával a szájában – a nap első pipája a legjobb – ment le, és vidám jó napot kívánt.
– Mondja csak, Raymonde, maga a környék minden házát ismeri...
– Ismerem is, meg nem is.
– Helyes. Ernest Malik parkjának a végében az egyik oldalon a kertészek háza áll.
– Igen. A sofőr és a férfiszemélyzet ott tölti az éjszakát. A szobalányok nem, azok a villában alszanak.

– És a másik oldalon, a vasúti töltés mellett?
– Ott nincs semmi.
– De van. Egy nagyon alacsony épület. Valami hosszú kunyhó.
– A felső kutyaház.
– Mi az, hogy felső kutyaház?
– Valamikor régen, jóval az előtt, hogy én Orsenne-be jöttem, Amorelle-ék parkját még nem választották ketté.
Az öreg Amorelle vadászott. Két kutyaházuk is volt, az alsó – így mondták – a házőrző kutyák részére, és a felső, a vadászkutyáké.
– Ernest Malik nem vadászik?
– Itt nem, mert itt nincs elég vad az ő számára. Van egy vadászháza Sologne-ban, és ott tartja a kutyákat.
Valami azonban még zavarta Maigret-t.
– Az épület jó állapotban van?
– Nem emlékszem rá. Már régen jártam a parkban. Volt ott egy pince, amelyben...
– Biztos benne, hogy az épületnek pincéje is van?
– Mindenesetre volt. Onnan tudom, hogy az emberek azt mesélték, valami kincs van elrejtve a parkban. Azt is meg kell mondjam, hogy mielőtt Amorelle úr építkezni kezdett, negyven éve, vagy még régebben, egy kis romos kastély állt ott. Azt beszélték, hogy a kastély urai a forradalom alatt a kertben rejtették el a kincseiket. Amorelle úr egyszer kereste is, hívott embereket, akik varázsvesszővel kutattak. Mind azt mondta, hogy a felső kutyaház pincéjében kell elkezdeni az ásást.
– Ez nem fontos – morogta a főfelügyelő. – Csak az számít, hogy a háznak pincéje van. És, drága kis Raymonde-om, Georges-Henry valószínűleg ebbe a pincébe van bezárva.
Maigret-nek hirtelen megváltozott a tekintete.
– Hány órakor van vonat Párizsba?
– Húsz perc múlva. Azután már csak délben, tizenkettő harminckilenckor. Több vonat is keresztülmegy Orsenne-en Párizs felé, de itt nem állnak meg.
A főfelügyelő már a lépcsőn volt. Nem borotválkozott meg, csak felöltözött, és néhány perc múlva, nagy léptekkel, már a vasúti megálló felé sietett.
Jeanne dörömbölt a cseléd szobájának mennyezetén, és Raymonde fölsietett hozzá.
– Elment? – kérdezte az öreg nő. Még mindig a nyirkos takarók között feküdt.
– Éppen most ment el, futva.
– Nem mondott semmit?
– Nem, asszonyom.
– Fizetett? Segíts fölkelni!
– Nem fizetett, asszonyom. De itt hagyta a bőröndjét és az összes holmiját.
– Ó! – szólt akkor Jeanne csalódottan vagy talán nyugtalanul.



5.

Maigret bűntársa



Párizs csodálatosan tágas volt, és szinte teljesen üres. A kávéházakban a Lyoni pályaudvar körül sör szaga érzett és kávéba mártott kiflié. Maigret egy feledhetetlenül, voltaképpen indokolatlanul boldog negyedórát töltött a Bastille körút egyik fodrászszalonjában – hiszen csak az augusztusi Párizsnak örült, a reggelnek, meg talán annak, hogy hamarosan megszoríthatja volt kollégái kezét.
– Látszik, hogy nyaralásból jön. Remekül le van barnulva.
És ez igaz is volt. Bizonyára előző nap sült le, amikor körüljárta Orsenne-t, hogy megbizonyosodjék, Georges-Henry nem hagyta-e el a települést.
Furcsa, hogy az a história, így, a távolból, milyen valószerűtlennek hatott. Maigret ennek ellenére megnyiratkozva, frissen borotválva, némi púderral a füle mögött, fölszállt egy autóbusz peronjára, és néhány perccel később belépett a bűnügyi rendőrség kapuján.
Itt is érződött a nyári szünet, és ahogy Maigret végigment a tárt ablakú, elhagyott folyosókon, nagyon ismerősnek találta a levegő ízét. A szobák üresek. Az övében, az ő régi irodájában Lucas-ra lelt, aki nagyon kicsinynek látszott a tágas helyiségben, és aki sietve fölállt, mintegy szégyenkezve: rajtakapták, hogy elfoglalja volt főnöke helyét.
– Párizsban van, főnök?... Üljön le!
Ő is fölfigyelt Maigret barnaságára. Szinte mindenki észrevette, hogy a főfelügyelő lesült, és tíz ember közül kilenc nem mulasztotta el, hogy ezt elégedetten közölje vele:
– Látszik, hogy vidékről jön! Mintha nem két éve élne már vidéken!
– Mondd csak, Lucas, emlékszel te Mimile-re?
– A cirkuszi Mimile-re?
– Igen, igen. Szeretném elérni, még a mai napon.
– Talán bizony nyomoz valamilyen ügyben, főnök.. 
– Talán bizony hülyét csinálok magamból!... Na mindegy... Majd máskor elmesélem. Előteremted Mimile-t?
Lucas kinyitotta a nyomozók szobájának ajtaját, és halkan beszélt velük. Bizonyára megmondta nekik, hogy itt a volt főnök, és hogy Mimile-re van szüksége. A következő félórában Maigret volt beosztottjai valamilyen ürüggyel mind bejöttek Lucas szobájába, hogy kezet szorítsanak vele.
– Remekül le van barnulva, főnök! Látszik, hogy... 
– Még valamit, Lucas. Magam is megtehetném, de nincs kedvem hozzá. Szeretnék tudni egyet-mást az Amorelle és Campois cégről, a Bourbon rakparton vannak az irodái. A Szajna menti homokbányák, a vontatóhajók és a többi.
– Ráállítom Janvier-t, főnök. Sürgős?
– Délig végezni szeretnék vele.
Csellengett a házban, benézett a pénzügyi osztályra. Ismerték az Amorelle és Campois céget, nem tudtak róla semmi különöset.
– Jó nagy vállalat, egy csomó fióküzemmel. Megbízható cég, semmi dolga velünk.
Jó volt így a ház levegőjét szívni, megszorítani az emberek kezét, látni az örömet valamennyiük szemében.
– No és a kert, főnök? És a horgászás?
Fölment a nyilvántartóba. Malikékról semmi. Az utolsó percben, amikor már az ajtónál volt, akkor jutott eszébe, hogy a C betűt is megnézi.
Campois... Roger Campois... Nahát! Nahát! Van Campois-dosszié! Roger Campois, a gyáros Désiré Campois fia. Revolverrel főbe lőtte magát a Saint-Michel körút egyik szállodájában.
Maigret egyeztette a dátumokat, a címeket, a keresztneveket. Désiré Campois – igen, ez az öreg Amorelle társa, az, akit Maigret is látott Orsenne-ban. Házasságából, amelyet egy bizonyos Armande Tenissier-vel, egy közmunka-vállalkozó leányával kötött – az asszony időközben elhunyt -, két gyermeke született, egy fiú meg egy leány.
Ez a fiú, Roger, Désiré fia, huszonkét éves korában öngyilkos lett.
„Több hónapig látogatta a Latin Negyed kártyabarlangjait, és az utolsó időben nagyon sokat veszített."
Ami a leányt illeti, ő férjhez ment, és gyermeke született, bizonyára az a fiatalember volt az, a nagyapja társaságában, Orsenne-ben.
A Campois lány is meghalt volna? És mi van Lorigan-nal, a férjével? Ezekről nincs semmi a dossziéban.
– Ne igyunk egy pohár sört, Lucas?
A Dauphine sörözőben, természetesen, az Igazságügyi Palota mögött, ahol Maigret már annyi, de annyi sört hajtott föl életében! A levegő olyan ízes, mint valami gyümölcs, friss fuvallatokkal a nyári hőségben. És pompás látvány a városi öntözőkocsi, amely széles, vizes sávokat húz az aszfalton.
– Nem mintha faggatni akarnám, főnök, de bevallom, azon gondolkozom...
– Hogy min mesterkedem, mi? Én is ezen gondolkozom. És lehetséges, hogy ma éjszaka komoly kellemetlenségeket zúdítok magamra. Nini! Itt van Torrence.
A kövér Torrence, akit megbíztak, hogy kerítse elő Mimile-t, tudta, hol keresse őket. Már elvégezte feladatát.
– Hacsak a legutóbbi két napon megint nem változtatott foglalkozást, megtalálja a Luna Parkban mint állatápolót. Egy sört!
Azután Janvier, a derék Janvier – milyen kedvesek voltak mind ezen a napon, és milyen jó volt rájuk találni, milyen jó volt együtt dolgozni velük, mint azelőtt!
Janvier is leült a kerek asztalka mellé, amelyen a sörtányérok már tekintélyes oszlopot alkottak.
– Mit akar tudni voltaképpen az Amorelle és Campois cégről, főnök?
– Mindent...
– Várjon.
Egy cédulát húzott elő a zsebéből.
– Először is: az öreg Campois. Tizennyolc éves korában érkezett a Dauphine-ból – ott született. Agyafúrt és makacs paraszt volt. Először egy építkezési vállalkozónál dolgozott, a Vaugirard-negyedben, azután egy építésznél, majd egy villeneuve-saint-georges-i vállalkozónál. Ott találkozott Amorelle-lel. A berryi születésű Amorelle a főnöke leányát vette el. Társult Campois-val, és földeket vásároltak együtt, Párizs fölött, a Szajna partján, itt létesítették első homokbányájukat. Ennek negyvenöt éve...
Lucas és Torrence jóindulatú mosollyal nézte volt főnökét, aki rezdületlen arccal hallgatta a tájékoztatást. Úgy tetszett, ahogy Janvier halad a beszédben, Maigret egyre inkább visszaváltozik régi önmagává.
– Mindezt a cég egy öreg alkalmazottjától tudtam meg, aki a feleségem egyik rokonának távoli rokona. Látásból ismertem, és néhány kupica pálinka szóra bírta.
– Folytasd!
– Minden nagy vállalat így indul. Az Amorelle és Campois cégnek néhány év múlva már fél tucat homokbányája volt a Felső-Szajnán. Azután ahelyett, hogy uszályokon szállíttatták volna a homokjukat, bárkákat vásároltak, végül meg vontatóhajókat. Úgy mondják, ez akkoriban nagy fölzúdulást keltett, mert tönkretette a levontatta hajók tulajdonosait. Tüntettek is a Szent Lajos-szigeten lévő irodák előtt... Mert az irodák, bár akkor még szerényebbek, már a Bourbon rakparton voltak. Amorelle fenyegető leveleket is kapott. Nem hátrált meg, és az ügy elnyugodott. A vállalat ma már óriási. Az ember el se tudja képzelni, hogy egy ilyen üzlet hogy meg tud nőni, egészen elképedtem, amikor végighallgattam a történetét. A homokbányákhoz kőbányák csatlakoztak. Azután Amorelle és Campois anyagi részesedést vállaltak a roueni sóbányákban, Rouenban építtették meg a vontatóhajóikat. Jelenleg legalább tíz vállalatnál övék a részvények többsége, ezek hajózási, építőanyag-termelő és hajóépítő vállalatok, de vannak köztük közmunkavállalatok, sőt egy betonkeverő gépeket gyártó vállalat is.
– És a Malik fivérek?
– Mindjárt rátérek. Az én jó emberem róluk is beszélt. Az első Malik.
– Melyiket nevezed elsőnek?
– Azt, aki először lépett be a cégbe. Várjon, hadd nézzem meg a papíromat! Ernest Malik, Moulins-ből.
– Ez az.
– Egyáltalában nem tartozott a szakmához, egy befolyásos városi tanácsnoknak volt a titkára. Így ismerkedett meg Amorelle-lel és Campois-val. Az árlejtések miatt. Néhány üveg bor és hasonlók, hiszen tudja!... És elvette az Amorelle leányt. Nem sokkal a fiatal Campois öngyilkossága után – arról a fiúról beszélek, aki benne volt a cégben, és fejbe lőtte magát.
Maigret gondolataiba merült, a szeme egészen összeszűkült. Lucas és Torrence megint egymásra néztek, mulattatta őket, hogy újra olyannak látják Maigret-t, amilyennek legjobb napjaiban ismerték, a hajlott hátával, a pipaszárra csucsorodó ajkával, és ahogy a vastag hüvelykujjával a pipa fejét simogatja.
– Nagyjából ennyi, főnök... Mihelyt Ernest Malik bekerült a cégbe, odahívta a fivérét, isten tudja, honnan. Ennek még kevesebb köze volt a szakmához. Egyesek azt mondják, hogy egyszerű kis biztosítási ügynök volt Lyon környékén. Mégis feleségül vette a fiatalabbik kisasszonyt, és azóta a Malik fivérek tagjai valamennyi igazgató tanácsnak. Mert a vállalathoz egy sor különböző társaság tartozik, amelyek összefüggnek egymással. Úgy látszik, hogy az öreg Campois-nak úgyszólván semmi tekintélye sincs. Többek között állítólag elkövette azt az ostobaságot, hogy eladott egy nagy csomó részvényt, mert azt hitte, értékük csúcspontjára értek. Csakhogy itt van még az öreg Amorelle-né, aki nem szenvedheti a Malik fivéreket. És a különböző részvénytársaságok részvényeinek legnagyobb része – legalábbis azt hiszik az emberek – még az ő birtokában van. A cég hivatalnokai azt állítják, hogy Amorelle-né képes kizárni a vejeit az örökségből, már amennyire ezt a törvény lehetővé teszi, csak hogy bosszantsa őket. Hát ezt tudtam meg. Megittak még néhány pohár sört.
– Velem ebédelsz, Lucas?
Együtt ebédeltek, mint a régi jó időkben. Maigret azután elment autóbuszon a Luna Parkba, ahol először csalódás érte, mert nem találta Mimile-t az állatoknál.
– Biztosan itt van valamelyik közeli kocsmában! Talán az Óralap-ban vagy Léon-nél, vagy esetleg a sarki italboltban.
Mimilé az italboltban ténfergett, és Maigret azzal kezdte, hogy meghívta egy pohár régi törkölypálinkára. Mimilé kortalan férfi volt, a haja fakó, az a fajta ember, akit az élet elkoptat, akár a pénzérméket, úgyhogy végül szinte elmosódnak a körvonalai. Sohasem tudta senki, vajon részeg-e, vagy még nem ivott aznap, mert reggeltől estig egyként tétova volt a tekintete, bizonytalan a járása.
– Mivel állhatok a rendelkezésére, főnök?
Volt dossziéja a főkapitányságon, méghozzá elég vastag. De már sok éve, hogy megkomolyodott, és néha kisebb szolgálatokat tett volt ellenlábasainak a bűnügyi rendőrségen.
– El tudsz jönni Párizsból huszonnégy órára?
– Ha megtalálom a lengyelt.
– Micsoda lengyelt?
– Ez egy pacák, akit jól ismerek, de nehéz neve van, nem tudom megjegyezni. Hosszú ideig dolgozott az Amar cirkuszban, és tudná gondozni az állataimat. Várjon, hadd telefonáljak! De előbb még egy kis pohárral, jó, főnök?
Két kis pohár, három kis pohár, rövid tartózkodások a telefonfülkében, és végül Mimilé kijelenti:
– A rendelkezésére állok!
Mialatt Maigret elmagyarázta, hogy mit vár tőle, Mimile olyan elképedt arcot vágott, mint egy bohóc, akinek bottal a fejére ütöttek, és a puha ajkai ezt ismételgették:
– Nohát, öregem! Nohát, öregem! Ha nem maga kérné ezt tőlem, azonnal följelenteném a bűnügyin. Ami azt illeti, elég furcsa meló.
– Megértetted?
– Mi az hogy, megértettem!
– Meg tudsz szerezni mindent, amire szükséged van?
– Még többet is! Értek hozzá!
A felügyelő óvatosságból egy kis térképet rajzolt neki a helyszínről, megnézte a menetrendet, és még egyszer aprólékosan elmondta, mi a teendő.
– Minden legyen kész tíz órakor, rendben! Számíthat rám. Minthogy vállalja, hogy megmagyarázza a dolgot, ha valami zűr támadna...
Ugyanarra a vonatra szálltak föl, valamivel négy óra után, úgy, mintha nem ismernék egymást, és Mimilé, aki poggyászként föladta a menazséria tulajdonosának régi biciklijét, az Orsenne előtti állomáson hagyta el a vonatot.
Néhány perccel később Maigret is leszállt, nyugodtan és otthonosan, és hosszan elcsevegett a vasúti őrrel, aki az állomásfőnök tisztét látta el.
Először arra hívta föl a figyelmét, hogy vidéken melegebb van, mint Párizsban, és ez igaz is volt, mert ezen a napon fullasztó hőség nehezedett a völgyre.
– Mondja csak, ugye egész jó fehér bort mérnek ebben a kocsmában?
Mert volt egy kocsma mintegy ötven méterre az állomástól, és a két férfi nemsokára ott ült egy asztalnál, amelyen először egy üveg fehér bor jelent meg, majd két kis pohár, s ezek egyre gyorsabb ütemben ürültek ki.
Egy óra múlva már nem volt kétséges, hogy az őr jól fog aludni éjszaka, és Maigret mást nem is akart elérni nála.
Ami őt illeti, gondja volt rá, hogy kiöntse a bor nagy részét, és nem érezte magát álmosnak, amikor lement a Szajna felé. Valamivel később belépett az Angyal kis kertjébe.
Raymonde, úgy tűnt, meglepődik, hogy ilyen hamar viszontlátja.
– És a főnöknő?
– Még mindig a szobájában van. Igaz is, levele érkezett. Nem sokkal azután hozták, hogy elment. Talán még el se indult a vonat. Ha nem lettem volna egyedül, elvittem volna az állomásra.
Gyászkerettel, ahogy illik.

Uram!
Kérem, hagyja abba a nyomozást, amelyre egy depressziós pillanatomban fölkértem. Akkori lépésemet korom és az elszenvedett megrázkódtatás nagyon is érthetővé teszi.
Így adhattam bizonyos fájdalmas eseményeknek olyan magyarázatot, amely ellentmond a tényeknek, és most már sajnálom, hogy kiragadtam önt magányából.
Orsenne-i tartózkodása csak még bonyolultabbá teszi a már amúgy is kínos helyzetet, és legyen szabad hozzátennem, hogy az indiszkréció miatt, amellyel a fölkérésemre vállalt munkát végzi, az ügyetlensége miatt, amelyről eddig tanúbizonyságot tett, nagyon szeretném, ha mielőbb elutazna.
Remélem, megérti indokaimat, és nem ragaszkodik hozzá, hogy megzavarjon egy nagy csapással sújtott családot.
Meung-sur-Loire-ban tett meggondolatlan látogatásom alkalmával egy tízezer frankos köteget hagytam az asztalán költségelőleg gyanánt; kérem, fogadja el a mellékelt, ugyanakkora összegről kiállított csekket, és tekintse ezt az ügyet befejezettnek.

Üdvözlettel 
Bernadette Amorelle

Valóban az ő nagy, szálkás betűi voltak, de nem az ő stílusa, és Maigret furcsa, torz mosollyal vágta zsebre a levelezés a csekket; biztosra vette, hogy ezeket a mondatokat Ernest Malik szülte, és nem az öreg hölgy.
– Azt is meg kell mondanom, hogy a főnöknő az előbb azt kérdezte, mikor akar elutazni.
– Kitesz engem?
A kövér Raymonde, a vaskos, de lágy idomaival, egészen belepirult.
– Nem ezt akartam mondani. Csak éppen azt állítja, hogy egy ideig beteg lesz. Ha rájön a tízperc...
Maigret rásandított az üvegekre, amelyek fő okai voltak ezeknek a tízperceknek. 
– Aztán?
– A házat hamarosan el fogják adni.
– Már megint! – gúnyolódott Maigret. – Mi van még,, kedves Raymonde?
– Nekem ehhez semmi közöm. Jobban szerettem volna, ha személyesen beszél magával. Azt mondja, nem illik, hogy egyedül legyek a házban egy férfival. Hallotta, hogy együtt ettünk a konyhában. Összeszidott.
– Mikor akarja, hogy elmenjek?
– Ma este, legkésőbb holnap reggel.
– És nincs más fogadó a környéken, ugye?
– Van egy öt kilométerre innen.
– Jól van, Raymonde. Majd meglátjuk holnap reggel.
– De vacsorára nem tudok adni semmit, és megtiltotta nekem...
– Majd a zsilipnél eszem.
Ezt is tette. Elment a kis fűszerüzletbe. Egy sor hajó volt a zsilipkamrában, és az asszonyok, gyermekeiktől körülvéve, fölhasználták az alkalmat, hogy bevásároljanak, mialatt a férfiak gyorsan fölhajtottak egy-egy pohárral.
Ezek az emberek mind az Amorelle és Campois cégnek dolgoztak.
Maigret fél liter fehér bort vett, egy szál kolbászt és negyed kiló kenyeret.
Kiszolgálás nem volt. A főfelügyelő leült az egyik asztal végére, és nézte a vizet, ahogy az átvezető zsilip alatt bugyogott. Azelőtt az uszályok lassan haladtak előre a partok mentén, erős lovaktól vontatva, amelyeket egy többnyire mezítlábas kislány hajtott a parton, vesszővel a kezében.
Egyes csatornákon még ma is alkalmazták ezt a módszert, de Amorelle és Campois füstölgő vontatóhajóikkal és motoros uszályaikkal elűzték a lovakat a Felső-Szajnáról.
A kolbász jó volt, a bor könnyű, egy kicsit savanykás. A fűszerüzletben fahéj és petróleum szaga érzett.
Miután kinyitották a felső zsilipkapukat, a vontatóhajó az uszályait, mint a csibéket, a böge felső része felé vezette, és a zsilipőr odajött Maigret asztalához, hogy igyék egy pohárral.
– Azt hittem, elutazik ma este.
– Ki mondta ezt magának? Az őr egy kissé zavarba jött.
– Tudja, ha az ember mindent végighallgatna, amit mesélnek!
Malik védte magát. Nem vesztegette az idejét. Személyesen jött volna el a zsiliphez?
Maigret láthatta távolról, a parkok zöldjében a gőgös Amorelle- és Campois-házak tetőit – ez volt az öreg Amorelle-néé és a vejéé, amaz meg, valamennyi között a legfényűzőbb, Ernest Maliké, a harmadik pedig, a domb fele magasságában, a még majdnem falusi, de mégis szolidan polgári, rózsaszínűre festett falaival, a Campois családé. A víz másik oldalán Groux úr ódon, roskadozó udvarháza, amelynek tulajdonosa inkább megterhelte birtokait jelzáloggal, mintsem hogy engedje erdőit kőbányákká változtatni.
Groux úr nem volt messze. Innen is lehetett látni, hogy ott ül a zöld csónakjában, két horgászbot között, csupasz fővel, a napon, khaki vászonruhában, mint mindig.
A levegő meg se rezzent, a víz teljesen sima volt.
– Mondja csak, hiszen maga is tudja ezeket a dolgokat, fog sütni a hold ma este?
– Attól függ, hánykor. Valamivel éjfél előtt fog fölkelni az erdő mögött, amelyet ott lát, feljebb a folyó mentén.
Maigret eléggé meg volt magával elégedve, de nem tudta eloszlatni azt a kis szorongást, amely befészkelődött a mellébe, és ahelyett, hogy megszűnt volna, az idő múlásával csak fokozódott.
És a nosztalgiát sem. Egy órát töltött a bűnügyi rendőrségen azokkal az emberekkel, akiket jól ismert, akik még mindig főnöknek szólították, de akik...
Vajon mit beszéltek maguk közt az ő távozása után? Bizonyára azt mondták, hogy hiányzik neki a mestersége. Hogy nem él olyan boldogan vidéki házában, mint ahogy el szeretné velük hitetni. Hogy megragadja az első alkalmat a régi élmények fölidézésére!
Egyszóval, műkedvelő! Úgy viselkedett, mint egy műkedvelő!
– Még egy pohár fehéret?
A zsilipőr nem utasította vissza; az volt a szokása, hogy minden korty után megtörülte száját a ruhaujjával.
– Biztosra veszem, hogy a Malik fiú, Georges-Henry sokszor elment horgászni a maga fiával.
– Ó, igen, uram.

– Biztosan nagy kedvvel csinálta, ugye? 
– Szerette a vizet, szerette az erdőt, az állatokat!
– Derék fiú!
– Igen, derék fiú. Egyáltalában nem gőgös. Ha látta volna őket a kisasszonykával!... Gyakran csurogtak le együtt kenuban. Fölajánlottam nekik, hogy zsilipezem őket, bár a kis csónakokat nem szokás csegézni. De ők nem akarták. Inkább átvitték a kenujukat a zsilipkamra másik oldalára. Aztán láttam őket visszajönni, sötétedéskor.
Maigret-re sötétedéskor vagy inkább sötétedés után kellemetlen föladat várt. Azután – majd meglátjuk. Meglátjuk, nem tévedett-e, nem csak egy vén hülye, aki megérdemelte, hogy nyugdíjba küldjék, vagy képes még valamire.
Fizetett. Lassan ment, pöfékelve, a folyó partján A várakozás hosszúra nyúlt, Maigret úgy érezte, a nap már sohase fog lenyugodni. Lassan folyt a selymes víz, alig hallható mormolással, és apró legyek súrolták, fölidézve azt a veszedelmet, hogy a halak fölugrálnak.
Nem látott senkit, sem a Malik fivéreket, sem a szolgáikat. Ezen az estén mintha minden holtpontra jutott volna, és Maigret valamivel tíz óra előtt – maga mögött hagyta a világot, amely az Angyalban égett Jeanne szobájában, és a másikat a konyhában, ahol Raymonde tartózkodott -, mint előző este, az állomás felé vette útját.
A fehér borral töltött kis poharak bizonnyal megtették a magukét, mert a vasúti őr nem volt a helyén, a ház küszöbén, Maigret át tudott menni a pályatesten úgy, hogy nem vették észre, s tovább haladt a sínek mentén.
A mogyoróbokrok függönye mögött, körülbelül azon a helyen, ahol előző nap ő maga rejtőzködött, ott találta Mimile-t a posztján, nyugodtan, szétvetett lábbal állt, a szájában eloltott cigaretta, mintha csak levegőzött volna.
– Még nem jött ki? 
– Nem.
Így várakoztak, csöndesen. Olykor-olykor egy-két szót súgtak egymás fülébe. Bernadette Amorelle-nél, mint előző este, nyitva volt az egyik ablak, és az öreg hölgy néha keresztülment a halvány fénysugáron.
Csak fél tizenegykor rajzolódott ki egy alak Malik parkjában, és minden ugyanúgy történt, mint előző éjszaka. A csomagot cipelő férfi mellett kétoldalt a kutyái, amelyek egészen a kis ház ajtajáig kísérték. Malik bement, és sokkal tovább maradt, mint előző este; végül visszatért a házba, ahol az első emeleten megvilágosodott egy ablak, és kitárult egy percre, hogy be tudják húzni a zsalukat.
A kutyák, mielőtt lefeküdtek volna, föl-alá kószáltak a parkban, majd a falhoz jöttek szaglászni; bizonyára megérezték a két férfi jelenlétét.
– Kezdjük, főnök? – kérdezte Mimilé suttogva.
Az egyik eb kivicsorította a fogát, mintegy morgásra készen, de az állatgondozó már odadobott feléje valamit, ami lágy puffanással ért földet.
– Remélem, nincsenek jobban idomítva, mint amire számítok – mormolta Mimilé. – De nem félek. A burzsujok nem tudják dresszírozni a kutyákat, és még a jól betanított állatokat is hamar elrontják.
Igaza volt. A két eb szimatolva ólálkodott a körül a valami körül, amit Mimilé bedobott a parkba. A szorongó Maigret hagyta, hogy kialudjon a pipája. Végül az egyik kutya kényesen a foga közé kapta a húst, és megrázta, mialatt a másik féltékeny, fenyegető morgást hallatott.
– Te is kapsz! – csúfolódott Mimilé, és bedobott még egy darab húst. – Ne veszekedjetek, báránykáim!
Alig öt percig tartott. A fehér állatok egy ideig imbolyogtak, majd nyilvánvalóan betegen, körbe forogtak, azután oldalukra feküdtek, és Maigret elég kínosan érezte magát.
– Kész, főnök. Bemegyünk?
Jobb volt még várni egy kicsit, megvárni, amíg teljesen besötétedik, és a fények mind kialusznak. Mimilé türelmetlenkedett.
– Nemsokára fölkel a hold, és késő lesz.
Kötelet is hozott magával, és már előbb odaerősítette egy fiatal kőrisfa törzséhez, amely a vasúti pálya mellett állt, egészen közel a falhoz.
– Várjon, én megyek le először.
A fal valamivel magasabb volt három méternél, de jó állapotban, sehol semmi kiszögellés.
– Visszamászni nehezebb lesz. Hacsak nem találunk valami létrát ebben az átkozott kertben. Nini! Egy taliga van a kis fasorban. Ha hozzátámasztjuk a falhoz, ez már segít valamit.
Mimilé élénk volt és vidám, mint aki elemében érzi magát.
– Ha valaki azt mondja nekem, hogy egy ilyen buliban leszek benne magával...
Odamentek a régi kutyaólhoz vagy régi istállóhoz; földszintes téglaépület volt, cementpadozatú udvarral, amelyet rács fogott körül.
– Nincs szükség a lámpára – suttogta Mimilé a zárat tapogatva.
Az ajtó már nyitva volt, és az orrukat megcsapta a dohos szalma szaga.
– Csukja be már az ajtót! Úgy látom, senki sincs itt.
Maigret fölkattintotta a zseblámpáját; semmit se láttak maguk körül, csak egy régi, korhadt deszkafalat, egy megzöldült hámot, amely egy kampón függött, egy ostort a földön, szénával és porral kevert szalmát.
– Odalent van – szól Maigret. – Kell itt lennie egy csapóajtónak vagy valami más nyílásnak.
Csak meg kellett bolygatniok a szalmát, hogy valóban rátaláljanak a súlyos vasalásokkal ellátott csapóajtóra. De csak retesz volt rajta, és Maigret elszoruló szívvel kezdte elhúzni.
– Mire vár? – suttogta megint Mimilé.
Semmire. De már évek óta nem volt ennyire izgatott.
– Akarja, hogy kinyissam?
Nem. A főfelügyelő fölemelte a csapóajtót. Semmi zaj nem hallatszott a pincéből, mégis mindketten érezték, hogy van ott egy élőlény.
A villanylámpa hirtelen megvilágította a sötét teret, alattuk a halvány fénysugarak egy arcra estek, egy fölpattanó alakra.
– Maradjon veszteg! – szólt Maigret halkan. Követni igyekezett lámpájával a fiút, aki az egyik faltól a másikhoz ugrott, mint egy üldözött állat. Maigret gépiesen mondogatta:
– Jó barát vagyok.
– Lemenjek? – kérdezte Mimilé. És lent egy hang így szólt: -Ne nyúljanak hozzám!
– Dehogyis! Dehogyis! Nem bántjuk magát.
Maigret csak mondta, mondta, mintha álmában beszélne, vagy inkább mintha meg akarna nyugtatni egy gyermeket, akinek lidércnyomása van. És ez a jelenet valóban olyan volt, mint a lidércnyomás.
– Maradjon veszteg! Várja meg, amíg kiszabadítjuk innen!
– És ha nem akarok kimenni?
Egy hallucináló kölyök lázas, metsző hangja.
– Lemegyek – javasolta újból Mimilé, aki szeretett volna túllenni az egészen.
– Figyeljen ide, Georges-Henry! Jó barát vagyok. Mindent tudok.
És mintha ezzel hirtelen kimondta volna a tündérmesék bűvös jelszavát. A fiú háborgása egyik percről a másikra megszűnt. Néhány pillanatnyi csönd után egészen más hangon, de bizalmatlanul, azt kérdezte:
– Mit tud?
– Először is ki kell jönnie innen, kisfiam. Esküszöm magának, hogy nem kell félnie semmitől.
– Hol van az apám? Mit csináltak vele?
– Az apja valószínűleg a szobájában van, az ágyában. 
– Nem igaz!
A hangja tele volt keserűséggel. Becsapják. Szinte bizonyosra vette, hogy becsapják, mint ahogy mindig is ezt tették vele. Ez volt az a lidércnyomás, amit a hangja fölfedett a főfelügyelő előtt, aki már türelmetlenkedni kezdett.
– A maga nagyanyja mindent megmondott nekem.
– Nem igaz!
– Ő maga keresett föl engem, és... De a gyerek már-már kiabált:
– Ő nem tud semmit! Csak én...
– Csitt! Bízzék bennem, Georges-Henry! Jöjjön! Ha kijutunk, nyugodtan beszélgethetünk.
Vajon hagyja-e meggyőzni magát? Ha nem, le kell majd szállni abba a lyukba, csúnya dolgokat művelni, derékon kapni, ártalmatlanná tenni, és talán védekezni fog, karmolni és harapni, mint egy rémült fiatal állat.
– Lemenjek? – kérdezte újból Mimilé, aki most már kevésbé volt nyugodt, és néha aggódva fordult az ajtó felé.
– Figyeljen ide, Georges-Henry! A rendőrségtől vagyok!
– A rendőrségnek ehhez semmi köze! Utálom a rendőrséget! Utálom a rendőrséget!
Elhallgatott. Valami az eszébe jutott, és most már más hangon kiabálta:
– Különben is, ha maguk a rendőrségtől jöttek volna... – Ordított: – Hagyjanak békén! Hagyjanak békén! Menjenek el! Maguk hazudnak! Jól tudják, hogy hazudnak! Mondják meg az apámnak...
E percben éles hang hallatszott az ajtó felől, amely zajtalanul nyílt ki:
– Bocsássák meg, uraim, hogy zavarom önöket! Maigret lámpájának fénye Ernest Malikra esett, aki ott állt, nagyon nyugodtan, hatalmas revolverrel a kezében.
– Azt hiszem, kedves Jules-öm, jogom van lelőni téged meg a társadat is.
Hallották, lentről, hogy a fiúnak vacog a foga.
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Maigret-n a legkisebb csodálkozás se látszott. Lassan az újonnan jött felé fordult, és, mintha észre se vette volna a revolvert, amelyet Ernest Malik őrá szegezett.
– Hozd ki onnan a gyereket! – mondta a legmindennapibb hangján, mint aki megpróbált végrehajtani egy föladatot, de nem járt eredménnyel, és most megkér valakit: kísérelje meg az is.
– Ide figyelj, Maigret!... – próbálkozott Malik.
– Most nem. És itt nem. Majd később mindent meghallgatok, amit csak akarsz.
– Ismerd be, hogy csúnya ügybe keveredtél!
– Mondom, hogy a gyerekkel törődj! Nem tudod rászánni magad? Mimilé, mássz le!
Ernest Malik csak most mondta, egészen hidegen:
– Kijöhetsz, Georges-Henry! A fiú nem mozdult.
– Hallod, hogy mit mondok? Gyere ki! Vége a büntetésnek.
Maigret összerezzent. Hát ezt akarják majd elhitetni vele? Hogy büntetésről van szó?
– Gyönge dolog ez, Malik. – És a lyuk fölé hajolva, nyájasan és nyugodtan leszólt: – Most már kijöhet, Georges-Henry. És ne féljen többé semmitől! Sem az apjától, sem senki mástól!
Mimilé odanyújtotta a kezét, és segített a fiúnak fölkapaszkodni. Georges-Henry összehúzta magát, kerülte atyja tekintetét, és az első alkalmas pillanatot leste, hogy elmeneküljön.
És Maigret ezt tudta. Mert mindent tudott előre, még és mindenekelőtt Malik váratlan megjelenését is. Annyira, hogy Mimilé ilyen értelemben kapott utasításokat, és most már nem maradt más hátra, mint hogy végrehajtsa őket.
A négy férfi nem álldogálhatott az idők végezetéig a régi kutyaólban, és Maigret elsőnek indult az ajtó felé; nem törődött vele, hogy Malik elállja az útját.
– A házban jobban tudunk beszélgetni – mormolta a főfelügyelő.
– Ragaszkodsz hozzá, hogy beszélgessünk?
Maigret vállat vont. Ahogy elment Mimilé mellett, rákacsintott, ami azt jelentette: „Vigyázat! A manőver!"
Mert kényes műveletről volt szó, és egy rossz mozdulat mindent elronthatott. Egymás után elhagyták a kutyaólat, Georges-Henry utolsónak jött, inkább surrant ki a szabadba, vigyázva, hogy ne kerüljön az apja közelébe. A fasorban lépkedtek mind a négyen, és most Malikon látszott némi nyugtalanság. Az éjszaka sötét volt. A hold még nem kelt föl. Maigret eloltotta a zseblámpáját.
Már csak alig száz méter volt hátra. Mire vár ez a kölyök? Maigret tévedett volna?
Úgy látszott, hogy senki se mer beszélni, hogy senki se vállalja a felelősséget azért, ami most következik.
Még hatvan méter. Egy perc múlva már késő, és Maigret legszívesebben meglökte volna Georges-Henryt, hogy ráébressze a helyzetre.
Húsz méter... Tíz méter... Bele kellett törődnie. Vajon mit fognak csinálni, ők, négyen, a ház valamelyik szobájában?
Már fölsejlett a fehér homlokzat.
Öt méter. Késő! Vagyis dehogy! Georges-Henry magánál Maigret-nél is körültekintőbbnek bizonyult, mert eszébe jutott: amikor odaérnek a házhoz, apjának meg kell előznie a kis csoportot, hogy kinyissa az ajtót.
Pontosan ebben a pillanatban ugrott egyet, és már hallották is, mint suhog a fű, neszeznek az ágak a park sűrűjében. Mimilé nem késett le a „manőverről", és a fiú sarkában szaladt.
Malik alig egy másodpercet veszített, de ez döntő másodperc volt. Önkéntelenül megcélozta a cirkuszi embert. Rá is lőtt volna. De mielőtt meghúzhatta volna a ravaszt, Maigret ráütött öklével a karjára, és a fegyver leesett a földre.
– Na! – mondta a főfelügyelő elégedetten.
Eszébe se jutott fölvenni a fegyvert: kirúgta a fasor közepére. Ernest Malikot meg valami önbecsülésféle tartotta vissza, hogy érte menjen. Mire is lett volna jó?
Azt a partit, amely most kettőjük között játszódott, egy revolver semmiképpen se befolyásolhatta.
Elég izgalmas pillanat volt Maigret számára. Éppen azért, mert előre látta. Az éjszaka olyan csöndes volt, hogy még messziről is jól hallották az egymás mögött távolodó két ember lépteit. Malik hegyezte a fülét, a főfelügyelő szintén. Nyilvánvaló, hogy Mimilé nem marad le.
Valószínűleg a szomszéd parkban futnak, és onnan bizonnyal kijutnak a vontatóútra.
– Na! – szólt újból Maigret, amikor a zaj annyira elhalkult, hogy már alig hallatszott. – Mi lenne, ha bemennénk?
Malik megfordította a kulcsot, amelyet már az előbb bedugott a zárba, és beengedte a főfelügyelőt. Azután fölgyújtotta a villanyt, és megpillantották a feleségét, amint ott áll, fehér pongyolában, a lépcsőfordulónál.
Nagy, döbbent szemmel nézett rájuk, és nem tudta, mit mondjon. A férje szólt rá rosszkedvűen:
– Menj lefeküdni!


Bementek Malik dolgozószobájába, és Maigret, állva, a pipáját tömködte, miközben elégedetten pillantgatott ellenfelére. Malik föl-alá járt, a hátán összekulcsolt kézzel.
– Nem szándékozol panaszt tenni, ugye? – kérdezte szelíden Maigret. – Pedig itt az alkalom, most vagy soha. A két kutyád megmérgezve. Behatolás és betörés. Még azt is állíthatnád: emberrablási kísérlet... Mindennek tetejébe, napnyugta után... Úgyhogy ebből akár kényszermunka is kijöhet. Rajta, Malik... itt a telefon a kezed ügyében! Hívd föl a corbeili csendőrséget, és az kénytelen lesz engem letartóztatni... Mi nem stimmel?... Mi tart vissza, hogy úgy tégy, ahogy szeretnél?...
Most már nem zavarta a tegezés, éppen ellenkezőleg, de ez most már nem az a tegezés volt, amit Malik vezetett be első találkozásukkor, hanem az, amelyet a főfelügyelő alkalmazott előszeretettel a „klienseivel" szemben.
– Nem szívesen meséled el mindenkinek, hogy a fiadat a pincében tartottad?... Először is: mint családatyának jogod van hozzá. Jogod van büntetni. Amikor kicsi voltam, hányszor megfenyegettek, hogy bezárnak a pincébe!
– Hallgass, légy szíves!
Elébe állt Maigret-nek, és erősen a szemébe nézett, megpróbálván kiolvasni a tekintetéből, hogy mi rejlik a főfelügyelő szavai mögött.
– Mit tudsz voltaképpen?
– Na végre! Ezt a kérdést vártam.
– Mit tudsz? – türelmetlenkedett Malik.
– És te, mitől félsz, hogy tudom?
– Egyszer már megkértelek, hogy ne foglalkozz az ügyeimmel.
– És én elutasítottalak.
– Hát most másodszor és utoljára mondom neked... De Maigret máris rázta a fejét.
– Nem... Látod, ez most már lehetetlen.
– Nem tudsz semmit.
– Hát akkor mitől félsz?
– Nem fogsz semmit megtudni...
– Akkor hát nem is zavarlak.
– Ami a fiút illeti, ő nem fog beszélni. Tudom, hogy őrá számítasz.
– Nincs más mondanivalód, Malik?
– Arra kérlek, hogy gondolkozz. Az előbb lelőhettelek volna, és most már sajnálom, hogy nem tettem meg.
– Valóban, talán helytelenül cselekedtél. Néhány perc múlva, amikor kimegyek, még lesz időd golyót küldeni a hátamba. Igaz, hogy a gyerek most már távol van, és nincs is egyedül. Rajta! Szeretnék elmenni és lefeküdni. Tehát nincs telefon? Se panasztevés? Se rendőrség? Minden rendben?
Az ajtó felé indult.
– Jó éjt, Malik.
Amikor már majdnem eltűnt az előcsarnokban, hirtelen meggondolta magát, visszament, és kemény arccal, komor tekintettel odaszólt Maliknak:
– Tudod, érzem, hogy olyan csúnya, olyan piszkos, amire rá fogok bukkanni, hogy szinte habozom, folytassam-e.
Elment, nem nézett vissza, erősen becsapta az ajtót maga mögött, és a kijárat felé indult. A kapu be volt zárva. Furcsa egy helyzet: itt van a birtok parkjában, és senki sem törődik vele.
A dolgozószobában még mindig égett a villany, de Malik nem gondolt rá, hogy kikísérje az ellenfelét.
Másszék át hátul a falon? Maigret nem bízott eléggé az ügyességében ahhoz, hogy megkísérelje, egészen egyedül. Keresse meg az ösvényt, és menjen át Amorelle-ék parkján, ahol a kapu talán nincs kulcsra zárva?
Megvonta a vállát, odament a kertész házához, és kopogtatott az ajtón.
– Mi az? – kérdezte bentről egy álmos hang.
– Malik úr egy barátja. Szeretném, ha kinyitná nekem a kaput.
Hallotta az öreg motozását: a kertész fölvette nadrágját, és megkereste a facipőt. Kinyílt az ajtó.
– Hogy lehet az, hogy a parkban van? És mit csinálnak a kutyák?
– Azt hiszem, alszanak – dörmögte Maigret. – Hacsak ki nem múltak.
– És Malik úr?
– A dolgozószobájában.
– Pedig neki van kapukulcsa.
– Lehetséges. Annyira elmerült a munkájában, hogy megfeledkezett róla.
A kertész morogva ment előtte, néha megfordult, hogy nyugtalan pillantást vessen az éjszakai látogatóra. Ha Maigret megváltoztatta lépteinek ritmusát, a férfi összerezzent, mintha azt várta volna, hogy hátulról leütik.
– Köszönöm.
Nyugodtan visszament az Angyalba. Kénytelen volt kavicsot dobálni Raymonde ablakára, hogy fölébressze, és kinyittassa vele az ajtót.
– Hány óra van? Azt hittem, már nem jön vissza. Az előbb hallottam, hogy valaki szalad a kis úton. Nem maga volt?
Maigret ivott, és fölment lefeküdni. Nyolc órakor, frissen borotválva, a bőrönddel a kezében felszállt a párizsi vonatra. Fél tízkor, miután kávét ivott és kiflit evett egy kis büfében, megérkezett a bűnügyi rendőrségre.
Lucas éppen jelentést tett a főnöke szobájában. Maigret leült a régi helyére, a nyitott ablak mellé: éppen egy Amorelle-Campois vontatóhajó haladt fölfelé a Szajnán; kétszer is megszólaltatta a szirénáját, mielőtt eltűnt volna a Saint-Michel-híd alatt.
Tízkor belépett Lucas, egy csomó papírral a kezében; lerakta őket az íróasztal sarkára.
– Itt van, főnök? Azt hittem, visszautazott Orsenne-be.
– Nem kerestek telefonon ma reggel?
– Még nem. Telefont vár?
– Figyelmeztetni kellene a központot. Hogy azonnal kapcsolják a vonalat, vagy ha nem volnék itt, vegyék föl az üzenetet.
El akarta titkolni az idegességét, de a pipák szokatlan gyorsasággal követték egymást.
– Végezd a munkádat, mintha itt se lennék!
– Nincs ma semmi izgalmas. Egy késelés a Delambre utcában.
A dolgok mindennapi, megszokott menete. Oly jól ismerte ezt! Levette a kabátját, mint azelőtt, amikor otthon volt ebben a helyiségben. Átment a többi szobába, megszorította az emberek kezét, megszemlélt egy gyanúsítottat, vagy belehallgatott egy telefonbeszélgetésbe.
– Ne zavartassátok magatokat, gyermekeim!
Fél tizenkettőkor Torrence társaságában lement egy pohár borra.
– Igaz is, szeretném, ha kinyomoznál nekem valamit. Még mindig Ernest Malikról van szó. Tudni szeretném, kártyázik-e. Vagy hogy kártyázott-e régebben, fiatal korában. Bizonyára találsz valakit, aki ismerte őt húszhuszonöt évvel ezelőtt.
– Elő fogom teremteni, főnök.
Háromnegyed tizenkettőkor még mindig nem telefonált senki, és Maigret válla jobban meghajlott, a járása bizonytalanabbá vált.
– Azt hiszem, hogy marhaságot csináltam! – szólt oda, önuralmát vesztve, Lucas-nak, aki a folyó ügyeket intézte.
Valahányszor megszólalt a telefon a szobában, a főfelügyelő maga vette föl a kagylót. Végre, néhány perccel tizenkettő előtt őt kérték.
– Itt Maigret... Hol vagy?... És ő hol van?...
– Ivryben, főnök. Röviden beszélek, mert félek, hogy kihasználja az alkalmat. Nem tudom az utca nevét. Nem értem rá megnézni. Egy kis szálloda. Háromemeletes ház, és a földszint barnára van festve. A neve: Az én Burgundiám. Pontosan szemben a gázgyár.
– Mit csinál?
– Fogalmam sincs. Azt hiszem, alszik. Okosabb, ha már megyek is.
Maigret megállt egy Párizst és környékét ábrázoló térkép előtt.
– Mondd csak, Lucas, ismersz valami gázgyárat Ivryben?
– Azt hiszem, tudom, miről beszél. Az állomás táján, de egy kicsit odább.
Maigret néhány perc múlva egy nyitott taxiban Ivry füstjei felé robogott. Egy ideig keresgélnie kellett azokban az utcákban, amelyek a gázgyárat körülvették, végül azonban megtalálta az ütött-kopott kis szállodát, amelynek földszintje sötétbarnára volt festve.
– Megvárjam? – kérdezte a sofőr.
– Azt hiszem, jobb lesz, ha megvár.
A főfelügyelő belépett a vendéglőbe, ahol munkások – majd mind külföldi – ültek a terítetlen márványasztalok mellett, és ebédeltek. Ragu és olcsó vörös bor nehéz szaga fojtogatta Maigret torkát. Egy fekete-fehérbe öltözött izmos leány kígyózott az asztalok között hihetetlen mennyiségű, szürkés színű, vastag fajanszból készült tálacskával a kezében.
– Azt a pasast keresi, aki az imént jött le telefonálni?... Azt mondta, hogy menjen föl a harmadik emeletre. Itt a lépcső.
Szűk folyosó, irkafirkákkal a falon. A sötét lépcsőt csak egy ablak világította meg a második emeleten. Mihelyt Maigret megindult a harmadik felé, két lábat pillantott meg.
Mimilé volt az, a legfelső lépcsőfokon ült, és egy meg nem gyújtott cigarettát tartott a szájában.
– Először is adjon tüzet, főnök! Még azzal se vesztegettem az időt, mikor lementem telefonálni, hogy gyufát kérjek. Tegnap este óta nem tudtam rágyújtani.
Vidám, csúfondáros láng lobogott a szemében.
– Csináljak egy kis helyet magának?
– Hol van?
A folyosóra nyíló négy ajtó ugyanolyan gyászos barnára volt festve, mint a homlokzat alja. Rajtuk ügyetlen kézzel rajzolt számok: 21, 22, 23, 24.
– A 2l-esben van. Az enyém a 22-es. – Mohón beszívta a füstöt, fölkelt, nyújtózkodott. – Ha netalántán be akar jönni a szobámba... De figyelmeztetem, nem valami jó a levegő, és alacsony a mennyezet. Amíg egyedül voltam, azt gondoltam, legjobb, ha elállom a fiú útját, érti?
– Hogyan tudtál lemenni telefonálni?
– Éppen erről akarok beszélni... Reggel óta vártam az alkalmat. Jó ideje már, hogy itt vagyunk. Reggel hat óra óta.
Kinyitotta a 22-es ajtaját, és Maigret feketére festett vaságyat látott csúnya, vöröses takaróval, szalmafonatú széket és egy mosdótálat, kanna nélkül, egy kerek asztalkán. A harmadik emeleten manzárdszobák voltak, és lakóinak már a helyiség közepén meg kellett hajolniok.
– Ne maradjunk itt, mert a fiú olyan fürge, mint a csík. Ma reggel már kétszer megpróbált elszökni. Egy ideig azon gondolkoztam, vajon nem képes-e rá, hogy a tetőkön át meneküljön, de aztán rájöttem, hogy ez lehetetlen.
Szemben a gázgyár, széntől fekete udvaraival. Mimilé arcbőre gyűrött volt, mint azoké az embereké, akik nem aludtak éjszaka, és nem mosakodtak.
– Még a legjobb a lépcsőn, mert a legkevésbé büdös. A szobában a levegőnek olyan szaga van, mint a rothadó húsnak, nem gondolja? Mint valami állott sebkötésnek.


Georges-Henry aludt, vagy úgy tett, mintha aludna, mert semmi zajt sem hallottak, ahogy a fülüket az ajtóra szorították. A két férfi a lépcsőházban álldogált, és Mimilé elmondta, mi történt az éjszaka. Egyik cigarettáról a másikra gyújtott, hogy pótolja a mulasztottakat.
– Először is, hogyan telefonáltam magának. Nem akartam elhagyni a helyemet, másrészt pedig értesítenem kellett magát, ahogy megállapodtunk. Kilenc óra felé lement egy asszony, a huszonnégyes. Azt gondoltam, megkérem, hogy telefonáljon magának, vagy vigyen el egy üzenetet a bűnügyi rendőrségre. Csakhogy itt talán nem okos dolog a rendőrségről beszélni, nem tudom, nem dobtak volna-e ki.
„Jobb, ha kivársz egy másik alkalmat, Mimilé – mondtam magamnak. – Ez az időpont nem alkalmas rá, hogy valami zűrbe keveredj.”
Amikor megláttam azt a pasast, aki a huszonhármasban lakik, és szintén kijött a szobájából, azonnal tudtam, hogy lengyel. Értek lengyelül, és egész jól elpovedálok a nyelvükön.
Szóltam hozzá, és nagyon megörült a maga barbár nyelvének.
Előadtam neki valami nőhistóriát. Hogy a tyúkom ott van a szobában. Hogy faképnél akar hagyni. Röviden, a lengyel vállalkozott rá, hogy őrködik az alatt a néhány perc alatt, amíg lemegyek telefonálni.
– Biztosra veszed, hogy a kölyök még mindig itt van? – kérdezte a főfelügyelő.
Mimiié ravaszul rákacsintott, és kihúzott a zsebéből egy laposfogót; a szobakulcs belülről volt beledugva a zárba, de a vége kiállt a túlsó oldalon, és Mimilé a kulcsnak ezt a részét megfogta a fogóval.
Jelt adott Maigret-nek, hogy csöndesen menjen oda, és hihetetlenül finom mozdulatokkal megfordította a kulcsot, kinyitotta az ajtót.
A főfelügyelő benézett, és egy éppen olyan szobában, mint a huszonkettes – az ablak nyitva volt – meglátta a fiút; ott feküdt ruhástul, keresztben az ágyon.
Semmi kétség; alszik. Úgy aludt, ahogy csak az ő korában alszik az ember, az arcvonásai elernyedtek, a szája kinyílt, az ajka gyermekien lebiggyedt. A cipőjét sem húzta le, és az egyik lába lelógott az ágyról.
Mimilé ugyanolyan óvatosan újra bezárta az ajtót.
– Most pedig elmondom, hogy történt a dolog. Remek ötlet volt magától, hogy elhozatta velem a bringámat. Még remekebb tőlem, hogy eldugtam a vasúti átjárónál. Emlékszik rá, hogy futott a fiú. Mint a nyúl. Ide-oda kanyargott a parkban, és belerohant a bozótba abban a reményben, hogy leráz engem. Egyszer egy sövényen vágtunk át, egymás mögött, én meg elvesztettem őt szem elől! Ami zajt csapott, abból jöttem rá, hogy egy ház felé tart. Nem egészen ház, hanem valami pajtaféle felé – egy biciklit hozott ki onnan.
– A nagyanyja villája – szögezte le Maigret. – A bicikli biztosan női bicaj volt, az unokanővéréé, Monitáé.
– Igen, női bicaj. Fölugrott rá, de a fasorokban nem tudott gyorsan haladni, mindig a nyomában voltam. Még nem mertem szólni hozzá, mert nem tudtam, mi történik ott, ahol maga van.
– Malik rád akart lőni.
– Sejtettem. Furcsa, de megéreztem. Annyira, hogy egyszer csak megálltam, talán rövidebb időre, mint egy másodperc, mintha a lövést várnám. Azután megint ott csetlettünk-botlottunk a sötétben, a fiú maga előtt tolta a masináját. Egy másik sövényen is átment vele. Most egy kis ösvényen találtuk magunkat, amely a Szajna felé vezetett, és ezen nem tudott gyorsan hajtani. A vontató-úton már más volt a helyzet, és én tért vesztettem, de visszanyertem, ahogy az állomás felé haladtunk, az emelkedő miatt. Biztosan nagyon nyugodt volt, mert nem sejthette, hogy az én bringám ott van, egy kicsit távolabb. Szegény kölyök! Keményen ráhajtott, teljes erejéből. Persze, biztos volt benne, hogy megszökik előlem. Hát igen. Előkapom a gépemet az átjárónál, én is ráhajtok, és amikor a legkevésbé számított rá, már ott gurultam mellette, mintha mi sem történt volna. „Ne félj, gyermekem” – mondom neki. Meg akartam nyugtatni. Olyan volt, mint egy őrült. Egyre gyorsabban pedálozott, és hangosan lihegett. „De hát mondom, hogy nem kell félned... Ismered Maigret főfelügyelőt, nem igaz? Nem akar bántani téged, ellenkezőleg." Időről időre felém fordult, és dühösen rám kiáltott: „Hagyjon békén!" És azután sírós hangon: „Akkor se mondok semmit!" Sajnáltam, higgye el nekem. Nem volt valami kellemes munka, amit elvégeztetett velem. Arról nem is szólva, hogy egy lejtős helyen, már nem tudom, hol, az országúton, megfarol a bringája, és a fiú teljes hosszában elnyúlik a makadámon, a szó szoros értelmében koppant a feje. Leszállok a gépemről. Föl akarom segíteni. De ő már a nyeregben ült, bolondabb és dühösebb volt, mint valaha. „Állj meg, gyerek! Fogadok, hogy megütötted magad. Semmit nem kockáztatsz azzal, ha csevegünk egy kicsit, nem igaz? Én nem vagyok az ellenséged." Már egy ideje azon gondolkoztam, hogy mit művel ez a kölyök, a kormányra hajolva, azzal a kezével, amelyet nem látok. Meg kell mondjam, hogy akkor már fölkelt a hold, és megvilágította az utat. Közelebb hajtok. Egy méterre sem vagyok tőle, amikor váratlan mozdulatot tesz. Lehajolok. Szerencsére! Ez a kis csirkefogó a fejemhez akart vágni egy franciakulcsot, amelyet a nyeregtáskából vett elő. Nem egészen egyujjnyira a homlokomtól repült el. Ettől kezdve még jobban félt. Azt gondolta, hogy haragszom rá, hogy bosszút állok rajta. Én meg csak beszéltem, beszéltem. Vicces volna, ha el tudnám mondani mindazt, amit ezen az éjszakán meséltem neki. „Most már biztosan rájöttél, ugye, hogy nem fogsz tudni lerázni magadról. Egyébként ezt az utasítást kaptam. Akárhová mész, mindig itt találsz a hátad mögött... Jelentést teszek a főfelügyelőnek. Ha ő itt lesz, többé semmi közöm a dologhoz." Az egyik útkereszteződésnél bizonyára elvétette az irányt, mert távolodtunk Párizstól, és, miután átmentünk nem tudom, hány falun, amelyek egészen fehérek voltak a holdfényben, ráfutottunk az orléans-i útra. Gondolja el, mekkora távolságot tettünk meg a fontainebleau-i úttól! Végül mégiscsak lassítania kellett, de nem beszélt hozzám, még csak felém se fordult. Azután fölkelt a nap, és mi Párizs külvárosában voltunk. Megint meleg lett a helyzet, mert a fiúnak az az ötlete támadt, hogy behajt minden kis utcába, amely az utunkba kerül, persze azért, hogy megpróbáljon lerázni. Biztosan halálosan elfáradt. Láttam, hogy sápadt, a szemhéja vörös. Már csak a tehetetlenség tartotta meg a nyeregben. „Feküdjünk le aludni, gyermekem. Még megbetegszel." És akkor mégis szólt hozzám. Valószínűleg önkéntelenül, szinte nem is tudott róla. Igen, meg vagyok győződve róla, hogy kimerültségében már nem is tudta, mit csinál. Biztosan látta már, főfelügyelő úr, a terepfutás finisét, amikor a célvonalon túl támogatni kell a futót, és az eszelős tekintettel bámul bele a kamerába. „Nincs pénzem" – mondta a fiú. – „Semmi baj. Nekem van. Oda megyünk, ahová akarsz, de ki kell pihenned magad." Már ebben a kerületben voltunk. Nem gondoltam, hogy olyan hamar engedelmeskedik nekem. Meglátta a szálloda szót a nyitott ajtó fölött – munkások jöttek ki éppen az épületből. Leszállt a bicikliről, alig tudott menni, olyan merev volt a lába. Ha a kocsma nyitva van, meghívom egy pohár borra, de nem tudom, elfogadta volna-e. Tudja, büszke fiú. De nagyon furcsa. Sejtelmem sincs, mi jár a fejében, de ragaszkodik az elképzeléseihez, és tudom, maga még nem végzett vele. Betoltuk a két biciklit a lépcső alá. Ha nem lopták el őket, még ott kell lenniök. Előttem ment föl. Nem tudta, mit csináljon, mikor az első emeletre értünk, mert nem láttunk senkit. „Van itt valaki?" – kiáltottam. Egy asszony jött elő, erősebb, mint egy férfi, és nem valami kellemes külsejű. „Mit akarnak?" És úgy nézett ránk, mintha mindenféle disznóságot feltételezne rólunk. „Két szobát szeretnénk. Ha lehet, egymás mellett." – Adott két kulcsot, a 21-est meg a 22-est. Ez történt, főnök. És most, ha nincs ellenére, maradjon itt egy kicsit, lemegyek, és iszom egy vagy két pohárral, és talán eszem is valamit. Reggel óta szívom a konyhaszagot.
– Nyisd ki az ajtót! – mondta Maigret, amikor Mimilé visszatért, törkölypálinkaszagot árasztva.
– Föl akarja ébreszteni? – tiltakozott Mimilé, aki már szinte védencének tekintette a fiút. – Jobban tenné, ha hagyná, hogy szunyáljon, amíg csak akar.
Maigret megnyugtatóan intett neki, csöndesen belépett a szobába, lábujjhegyen odament az ablakhoz, és rákönyökölt a párkányra. Éppen akkor rakták meg a gázgyár kemencéit, és a lángok egészen sárgák voltak a napfényben. Jól el lehetett képzelni, milyen izzadtak odabent a félmeztelen férfiak, és hogyan törlik meg homlokukat a fekete karjukkal.
A várakozás sokáig tartott. A főfelügyelőnek volt ideje gondolkozni. Időről időre odafordult a fiatalember felé, aki lassan elhagyta a mély és derűs álom tartományát, hogy belépjen a felületesebb és izgatottabb álom régiójába, amely az ébredést megelőzi. Néha összeráncolta a homlokát. A szája még jobban kinyílt, mintha meg akart volna szólalni. Nyilván azt álmodta, hogy beszél. Komorabb lett. Minden erejével nemet mondott.
Azután még jobban lebiggyedt az ajka, és Maigret-ék attól tartottak, hogy sírva fakad. De nem sírt. Először nehézkesen megfordult a szakadt matracon. Az ágy nyikorgott. A fiú elhajtott egy legyet az orráról. Megremegett a szemhéja, ahogy áthatolt rajta a napfény.
Végül tágra nyitotta a szemét, és gyermekes csodálkozással rámeredt a lejtős mennyezetre, majd a főfelügyelő széles, sötét alakjára, mert ellenfényben látta őket.
Hirtelen föleszmélt. Nem kezdett el lázongani, mozdulatlan maradt, hideg önuralommal, amely némileg hasonlóvá tette az apjához; szilárd elhatározás keményítette meg az arcvonásait.
– Úgyse mondok semmit – tagolta.
– Nem kérem, hogy bármit is mondjon – válaszolta Maigret, kicsit mogorván. – És különben is, mit mondhat nekem?
– Miért jöttek utánam? Mit keres ön az én szobámban? Hol az apám?
– Otthon maradt.
– Biztos benne?
Mintha attól való féltében nem mert volna megmoccanni, hogy a legkisebb mozdulat ismeretlen veszélyeket hozhat rá. Csak feküdt hanyatt, feszült idegekkel, tágra nyílt szemmel.
– Nincs joga hozzá, hogy üldözzön engem. Szabad vagyok. Nem csináltam semmit.
– Jobban szeretné, ha visszakísérném az apjához? Rémület a szürke szemekben.
– Pedig a rendőrség azonnal visszavinné, ha rátenné
magára a kezét. Maga nem nagykorú. Maga csak egy
gyermek.
A fiú hirtelen fölugrott, kitört rajta a kétségbeesés.
– De én nem akarom!... Nem akarom!... – üvöltötte. Maigret hallotta, hogy Mimilé izeg-mozog a folyosón; biztosan azt gondolja, hogy a főfelügyelő egy vadállat.
– Azt akarom, hogy békén hagyjanak! Azt akarom...
Maigret elkapta azt az őrült pillantást, amit a kölyök az ablakra vetett, és megértette. Ha ő nincs ott Georges-Henry és az ablak között, a fiú képes kiugrani a semmibe.
– Mint az unokanővére? – A főfelügyelő lassan tagolta a szavakat.
– Ki mondta önnek, hogy az unokanővérem?...
– Ide figyeljen, Georges-Henry!
– Nem...
– Pedig végig kell hallgatnia. Tudom, milyen nehéz helyzetben van.
– Nem igaz.
– Akarja, hogy pontosabban fejezzem ki magam?
– Megtiltom önnek! Hallja?
– Csönd!... Maga nem mehet vissza az apjához, és nincs is kedve hozzá.
– Sohasem megyek vissza!
– Másrészt olyan lelkiállapotban van, hogy bármilyen ostobaságra képes.
– Ez csak énrám tartozik.
– Nem. Ez más személyekre is tartozik.
– Senki sem törődik velem.
– Mindenképpen szüksége van rá, hogy néhány napig felügyeljenek magára.
A fiatalember fájdalmasan mosolygott.
– És elhatároztam, hogy meg is teszem – fejezte be Maigret, és nyugodtan rágyújtott a pipájára. – Akár tetszik, akár nem... Értse, ahogy akarja.
– Hová akar vinni?
Világos, hogy már arra gondolt, hogy tud majd megszökni.
– Még nem tudom. Bevallom, elég kényes probléma, de semmiképpen sem maradhat tovább ebben az odúban.
– Nem rosszabb, mint egy pince. Nocsak! Egy kicsit jobban állunk, ha már képes gúnyolódni a saját sorsán.
– Mindenekelőtt szépen megebédelünk, együtt. Maga éhes. De igen...
– Akkor se fogok enni. 
Szent isten, milyen fiatal!
– De én igen. Olyan éhes vagyok, mint egy farkas – állította Maigret. – Viselkedjen illedelmesen! A barátunk, akit már jól ismer, hiszen idáig követte magát, sokkal fürgébb, mint én, és majd magán tartja a szemét. Rendben van, Georges-Henry? Jó volna, ha megfürödhetne, de erre itt nem látok lehetőséget. Mossa meg az arcát!
A fiú duzzogó arccal engedelmeskedett. Maigret kinyitotta az ajtót.
– Gyere be, Mimilé! Gondolom, a taxi még mindig ott van a ház előtt. Elmegyünk valahová ebédelni, hármasban, valami csöndes vendéglőbe. Vagy inkább mi ketten, hiszen te már ettél.
– Megbirkózom még egy ebéddel, ne féljen! Georges-Henry nyilván összeszedte magát egy kissé, mert amikor lementek, ő volt az, aki megkérdezte:
– És a biciklik?
– Majd értük jönnek vagy utánunk küldik őket. – 
A sofőrnek pedig az mondta Maigret: – A Dauphine sörözőbe.
Már majdnem három óra volt, amikor a söröző hűvös árnyékában asztalhoz ültek; egész halom előételt raktak eléjük.
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Maigret-né kis csibéje



– Halló!... Te vagy az, Maigret-né? Tessék? Hogy hol vagyok?
Ez a kérdés eszébe juttatta azt az időt, amikor még a bűnügyi rendőrségen dolgozott, és néha négy-öt napig nem ment haza, de még hírt sem tudott adni magáról, és végül a legváratlanabb helyekről telefonált.
– Párizsban, egész egyszerűen. És szükségem van rád. Fél órát adok, hogy felöltözz. Tudom... Lehetetlen... Nem baj... Fél óra múlva beülsz Joseph kocsijába... Vagyis inkább Joseph elmegy érted. Hogyan? Ha foglalt a kocsi?... Ne félj semmit, már telefonáltam neki. Elvisz Aubrais-be, és hat órakor megérkezel az Orsay pályaudvarra. Tíz perccel később pedig egy taxi letesz a Vosges téren.
Ott volt a párizsi lakásuk, amit megtartottak. Maigret nem várta meg a felesége érkezését: elvitte oda Georges-Henryt és Mimile-t. Az ablaküvegeken szürke papiros, huzat minden bútoron, rovarirtó por a szőnyegeken.
– Segítsetek egy kicsit, gyermekeim...
Túlzás volt azt állítani, hogy Georges-Henry az ebéd folyamán szelídebbé vált. De bár ki sem nyitotta a száját, és továbbra is vad pillantásokat vetett Maigret-re, legalább jó étvággyal evett.
– Még mindig rabnak tekintem magam – mondta határozottan, most már a főfelügyelő lakásán -, és figyelmeztetem önt, csak az alkalomra várok, hogy megszökjem. Nincs joga itt tartani.
– Igaza van! De addig is segítsen egy kicsit, legyen szíves!
És Georges-Henry is munkához látott, mint a másik kettő, papírokat hajtogatott, huzatokat szedett le, és végül bekapcsolta a porszívót. Már készen voltak, és a főfelügyelő armagnaci pálinkát töltött annak a szép szerviznek három kis poharába, amelyet, attól félve, hogy útközben összetörik, nem vittek magukkal vidéki lakásukba. Ekkor futott be Maigret-né.
– Nekem készíted a fürdőt? – kérdezte csodálkozva, amikor meghallotta, hogy víz folyik a fürdőkádba.
– Nem, drágám. Ennek a fiatalembernek. Nagyon kedves fiú, és itt fog maradni veled. Georges-Henrynak hívják. Azt ígérte, hogy az első adandó alkalommal megszökik, de arra számítok, hogy Mimilé, akit most bemutatok neked, és te, meg fogjátok akadályozni, hogy elmenjen. Gondolja, hogy már megemésztette az ebédet, Georges-Henry? Akkor fürödjön meg!
– Te elmész?... Visszajössz vacsorára?... Nem tudod, ahogy az már lenni szokott! És nincs itthon semmi ennivaló.
– Nyugodtan bevásárolhatsz, Mimilé ezalatt majd őrzi a gyereket.
Halkan néhány szót mondott a feleségének, és Maigret-né azonnal gyöngéd pillantásokat vetett a fürdőszoba ajtajára.
– Jó! Megpróbálom. Hány éves? Tizenhat?
Fél óra múlva Maigret a megszokott környezetben a bűnügyi rendőrségen volt, és Torrence után érdeklődött.
– Visszajött, főnök. Bizonyára a szobájában van, hacsak le nem ment egy pohár sörre. Odatettem egy üzenetet az ön részére a régi íróasztalára.
Egy telefonhívásról volt szó, amely három tájt érkezett:
Legyenek szívesek megmondani Maigret főfelügyelőnek, hogy Bernadette Amorelle múlt hétfőn idehívta a jegyzőjét, hogy megírja a végrendeletét. Ballu úr, a jegyző valószínűleg Párizsban lakik.
A telefonkezelőnő nem tudta pontosan, honnan jött a hívás. Csak egy alkalmazott hangját hallotta a vonalban:
– Halló! Corbeil? Adom Párizst.
Tehát valószínűleg Orsenne-ből, illetőleg a környékéről telefonáltak.
– Női hang volt. Talán tévedek, de az a benyomásom, olyasvalakiről van szó, aki nem szokott telefonálni.
– Kérdezze meg a corbeili postahivatalt, hogy honnan jött a hívás.
Bement Torrence-hoz, aki egy feljelentést fogalmazott.
– Érdeklődtem az után, amit tőlem kérdezett, főnök. Egy tucat klubban jártam, de Ernest Maliknak csak két helyen akadtam a nyomára, az Haussmann-ban és a Sporting-ban. Malik időről időre még megjelenik ezekben, de sokkal kevésbé rendszeresen, mint azelőtt. Azt mondják, elsőrendű pókerjátékos. Sohasem játszik bakkarát. Csak pókert és ékartét. Ritkán veszít. A Sporting-ban olyan szerencsém volt, hogy egy öreg játékmesterbe botlottam, aki ismeri, körülbelül harminc éve. Malik diákkorában a Latin negyed egyik legjobb pókerjátékosa volt. Az öreg játékmester, aki a Source kávéházban volt pincér abban az időben, azt állítja, hogy a kártyanyereségből élt. Megszabott magának egy bizonyos összeget, ezt sohasem lépte túl, és elég hidegvérű volt hozzá, hogy abbahagyja a játékot, mihelyt megvolt az előirányzott nyereség. A partnerei ezt persze rossz néven vették tőle.
– Ismersz egy Ballu nevű jegyzőt?
– Már hallottam a nevét. Várjon csak! – Belelapozott a telefonkönyvbe. – Batin... Babért... Bailey... Ballu... Voltaire rakpart, 75. Itt van szemben!
Különös – ez a jegyzőügy bosszantotta a főfelügyelőt. Nem szerette, ha így megzavarják egy új nyommal, és már arra gondolt, hogy nem is foglalkozik vele.
A telefonközponttól azt a felvilágosítást kapta, hogy a hívás Seine-Port-ból jött, a falu öt kilométerre van Orsenne-től. A seine-port-i postamesternő kérdésükre azt válaszolta, hogy egy huszonöt-harminc év körüli nő járt nála, többet nem tud róla.
– Nemigen néztem meg, mert éppen akkor hozták a postazsákokat. Hogyan? Inkább egyszerű asszony... Igen! Talán cseléd.
Vajon Malik nem volt-e képes rá, hogy az egyik cselédjével telefonáltasson?
Maigret bejelentette magát Ballu úrnál, akinek az irodája zárva volt, de mégis fogadta a főfelügyelőt. Nagyon öreg volt, majdnem olyan öreg, mint maga Bernadette Amorelle. Az ajka egészen sárga a nikotintól, halk, reszkető hangon beszélt, s azután teknőc hallócsövet illesztett a fülére.
– Amorelle! Igen, jól hallom. Valóban, régi barátnőm! Mikor is?... Várjon! A férje az 1900-as kiállítás előtt jött hozzám valami telekügyben. Különös ember! Emlékszem, megkérdeztem tőle, nem rokona-e a genfi Amorelle-eknek; ez egy régi protestáns család...
Hajlandó volt elismerni, hogy valóban járt Orsenne-ben előző hétfőn. Igen, igen, Bernadette Amorelle új végrendeletet íratott vele. Magáról a végrendeletről természetesen semmit sem mondhat. Itt van nála, a régi típusú páncélszekrényben.
– Volt-e más ez előtt a végrendelet előtt? Talán tíz, vagy még több? Igen, öreg barátnőjének ez a mániája, a végrendeletek, elég ártatlan mánia, nem igaz?
Szó volt-e Monita Malikról ebben az új végrendeletben? A jegyző sajnálta. Semmit sem mondhat e tárgyban. Hivatali titok!
– Jó a lába, jó a szeme! Biztos vagyok benne, hogy ez még nem az utolsó végrendelete, és hogy még lesz szerencsém őt meglátogatni.
Így hát Monita huszonnégy órával a jegyző orsenne-i látogatása után halt meg. Vajon van-e valami összefüggés a két esemény között?
Mi az ördögnek fáradtak vele, hogy mintegy elgáncsolják őt ezzel az új históriával?
A rakparton ment végig, hazafelé, hogy megvacsorázzon a felesége, Georges-Henry és Mimilé társaságában. A Cité hídjáról egy vontatóhajót látott, amely a folyón fölfelé haladt öt vagy hat uszályával. Egy Amorelle és Campois vontatóhajó. Nagy, sárga, legújabb típusú, majdnem új taxi tűnt föl az úttesten, és ezek a jelentéktelen részletek bizonyára befolyásolták az elhatározását.
Nem gondolkozott. Fölemelte a karját. A taxi megállt a járda mellett.
– Van elég benzinje egy hosszú útra? – Ha az autó tartálya nincs tele, talán... – A fontainebleau-i út. Corbeil után majd irányítom...
Nem vacsorázott, de elég későn ebédelt. Megállította a kocsit egy trafik előtt, hogy egy csomag pipadohányt vegyen, és gyufát.
Enyhe volt az este, a taxi nyitott. Maigret a sofőr mellé ült, talán azzal a szándékkal, hogy beszélgetést kezdeményez. De alig nyitotta ki a száját.
– Most balra.
– Orsenne-be igyekszik?
– Ismeri?
– Jó néhány éve egyszer vittem utasokat az Angyalba. 
– Messzebb megyünk. Menjen csak a vontatóúton!
Nem erről a villáról van szó, sem a következőről. Csak tovább.
Be kellett fordulni jobbra egy kis útra, hogy elérjék a Campois-házat, amelyet kívülről nem lehetett látni, mert fal vette körül, és rács helyett világoszöldre festett, tömör kapuja volt.
– Várjon meg!
– Ráérek. Éppen az előtt vacsoráztam, hogy megállított.
Maigret meghúzta a zsinórt, és a kertben kellemes hangú csengő szólalt meg, akár egy parókiában. Két öreg sarokkő támasztotta meg a kaput, melynek egyik szárnyába egy kis ajtó volt belevágva.
– Úgy látszik, nem nyitják ki – jegyezte meg a sofőr. Még nem volt késő, alig múlt nyolc óra. A főfelügyelő még egyszer csöngetett, és ezúttal hallották, hogy valaki jön a kavicson. Öreg, kék kötényes szolgáló egy hatalmas kulcsot fordított meg a zárban, éppen csak hogy kinyitotta a kis ajtót, és gyanakvó tekintetet vetett Maigret-re.
– Mit akar?
A főfelügyelő igénytelen virágokkal, gazzal benőtt, bozótszerű kertet pillantott meg, furcsa kis zugokkal – az egész egy plébános kertjére emlékeztette.
– Campois úrral szeretnék beszélni.
– Elment.
Már majdnem visszacsukta az ajtót, Maigret azonban megakadályozta benne – előredugta a lábát.
– Meg tudná nekem mondani, hol találhatom meg? Vajon tudta-e a szolgáló, ki ő? Talán látta Orsenne-ben kóborolni.
– Biztosan nem fogja megtalálni. Campois úr elutazott.
– Hosszú időre?
– Legalább hat hétre.
– Elnézést kérek, hogy ilyen erőszakos vagyok, de nagyon fontos ügyről van szó. Legalább írhatnék neki?
– Írhat neki, ha kedve van, de alig hiszem, hogy a visszatérése előtt megkapja a leveleit. Az úr körutazást tesz Norvégiában a Stella-Poláris hajón.
Maigret ebben a percben meghallotta, hogy a ház mögött, a kertben egy kehes motort próbálnak beindítani.
– Biztos, hogy már elutazott?
– Mondtam már...
– És az unokája?
– Jean urat is viszi.
Maigret nem minden nehézség nélkül nyomta be az ajtót, mert a szolgáló heves ellenállást fejtett ki.
– Mi ütött magába? Micsoda tempó ez?
– Az, hogy Campois úr még nem utazott el.
– Ez az ő dolga. Nem akar fogadni senkit.
– Engem mégis fogadni fog.
– Legyen szíves, menjen ki, maga goromba fráter! Megszabadulva az asszonytól, aki gondosan becsukta mögötte az ajtót, Maigret keresztülment a kerten, és egy egész egyszerű, rózsaszínű ház előtt találta magát; futórózsa kapaszkodott a zöld zsalus ablakok felé.
Ahogy fölemelte fejét, pillantása egy nyitott ablakra esett, és ebből az ablakból egy férfi nézett rá rémült tekintettel. Campois úr volt, a néhai Amorelle úr társa.
Bőröndöket látott a tágas, hűvös tornácon, amelyet egészen átjárt az érő gyümölcs pompás szaga; az öreg cseléd itt utolérte.
– Hát, ha az úr megengedte, hogy bejöjjön – morogta. És kelletlenül kinyitotta a szalon ajtaját. A helyiség intézeti fogadószobához hasonlított, egyik sarkában egy félig zárt zsalus ablak mellett egy olyan régi, fekete íróasztal, amilyet a hajdani kereskedőházakban lehetett látni, zöld irattartókkal, mellette magas székeken ültek az alkalmazottak, kerek bőrvánkossal a fenekük alatt és ellenzővel a homlokukon.
– Várja meg itt! Legföljebb lekésik a hajóról.
A falakat színehagyott tapéta borította, azon fényképek lógtak, fekete vagy arany keretben. Itt volt az elmaradhatatlan esküvői fénykép, a már akkor is kissé testes, kefehajú Campois-val; egy vastag ajkú és szelíd birkatekintetű női fej hajlik a vállára.
Jobbra húsz év körüli fiatalember, szintén félénk pózban; az arca hosszabb, mint a szüleié, a szeme szelíd. És ez alatt a keret alatt fekete kreppcsokor.
Maigret a fényképekkel telerakott zongora felé ment, amikor kinyílt az ajtó. Campois állt a keretben, és a főfelügyelőnek úgy tűnt, kisebb és öregebb, mint amikor először látta.
Parasztosan erős alkatú ember volt, de már nagyon öreg.
– Tudom, ki ön – szólt Campois bevezetés nélkül. – Nem zárkózhattam el az elől, hogy fogadjam, de nincs semmi mondanivalóm. Néhány perc múlva hosszú útra megyek.
– Hol száll hajóra, Campois úr?
– Le Havre-ban. Ez a körutazás kiindulópontja.
– Bizonyára a tíz óra huszonkettes vonattal megy Párizsba. El fogja érni.
– Elnézést kérek, de még nem fejeztem be a csomagolást. Ezenkívül nem is vacsoráztam. Ismétlem, egyáltalában semmi mondanivalóm nincs.
Mitől félt? Mert szemmel láthatólag félt. Feketébe volt öltözve, fekete patent nyakkendővel, és a fehér arca élesen kirajzolódott a fényárnyékos helyiségben. Nyitva hagyta az ajtót, mintegy jelezve, hogy ez a beszélgetés nem nyúlhat hosszúra, és hellyel sem kínálta meg a látogatóját.
– Sok ilyen körutazáson vett részt? 
– Most...
Hazudni fog? Bizonyára szeretett volna. Maigret-nek az volt a benyomása, Campois-nak hiányzott, hogy nincs mellette valaki, aki megsúgja, mit kell mondania. A régi becsületessége győzött. Campois nem tudott hazudni. Bevallotta:
– Most utazom először.
– Pedig hetvenöt éves.
– Hetvenhét.
Rajta! A legjobb mindent egy lapra feltenni. Ez a szegény ember nem tud sokáig ellenállni; a félénk tekintete azt mutatta, hogy máris le van győzve, és hogy talán már bele is nyugodott a vereségbe.
– Biztos vagyok benne, Campois úr, hogy három napja még mit sem tudott erről az utazásról. Azt is le merném fogadni, hogy egy kissé fél tőle. A norvég fjordok, az ön korában...
Az öregember dadogva mondta, mint valami betanult leckét:
– Mindig szerettem volna látni Norvégiát.
– De nem tervezte, hogy ebben a hónapban utazik. Valaki eltervezte ön helyett, ugye?
– Nem tudom, mit akar ezzel mondani. Az unokám és én...
– Az unokája valószínűleg éppúgy meg volt lepve, mint ön. E percben nem fontos, hogy ki szervezte meg önnek ezt a körutazást. Igaz is, tudja ön, hogy hol vették a jegyeket?
Nem tudta, a hökkent tekintete tanúskodott róla. Előírtak neki egy szerepet. Lelkiismeretesen el is játszotta, de voltak előre nem látott körülmények, többek között Maigret-nek ez a váratlan betörése, és a szegény ember most már nem tudta, hogyan viselkedjék.
– Figyeljen ide, főfelügyelő úr! Ismétlem, nincs semmi mondanivalóm. A saját lakásomban vagyok. Azonnal elutazom. Ismerje be, jogom van megkérni önt, hogy hagyjon békében.
– Azért jöttem, hogy a fiáról beszéljek önnel. Tudta előre: az öreg Campois megzavarodott, halálsápadt lett, és aggodalmas pillantást vetett a fényképre.
– Nincs semmi mondanivalóm – ismételte, belekapaszkodva ebbe a mondatba, amelynek most már nem volt semmi értelme.
Maigret hegyezte a fülét, mert valami kis zajt hallott a folyosón. Bizonyára Campois is hallotta, mert az ajtóhoz ment, és kiszólt.
– Hagyjon magunkra, Eugénie! Berakhatják a poggyászt az autóba. Mindjárt megyek.
Ezúttal becsukta az ajtót, és gépiesen leült a helyére, az elé az íróasztal elé, amely bizonyára végigkísérte hosszú pályafutásán. Maigret leült vele szemben, bár nem szólították föl rá.
– Sokat gondolkoztam, Campois úr, a fia halálán. 
– Miért jön ide, és beszél nekem erről?
– Ön nagyon jól tudja. Az elmúlt héten egy fiatal leány, akit ön jól ismert, ugyanolyan körülmények között halt meg. Épp az előbb váltam el egy fiatalembertől, aki hajszál híján ugyanerre a sorsra jutott. Az ön hibájából, ugye?
Hevesen tiltakozott.
– Az én hibámból?
– Igen, Campois úr! És ön ezt is tudja. Talán nem akarja elismerni, de a lelke mélyén...
– Önnek nincs joga hozzá, hogy ilyen szörnyű dolgokat mondjon nekem. Egész életemben tisztességes ember voltam.
De Maigret nem hagyta, hogy belemerüljön a tiltakozásba.
– Hol ismerkedett meg Ernest Malik az ön fiával? Az öregúr végighúzta kezét a homlokán.
– Nem tudom.
– Önök akkor már Orsenne-ben laktak?
– Nem! Abban az időben Párizsban laktam, Szent Lajos szigetén, egy szép lakásban az irodahelyiségek fölött, amelyek akkor még nem voltak olyan nagyok, mint most.
– A fia ebben az irodában dolgozott?
– Igen. Éppen akkor kapta meg a diplomáját a jogon. 
– Az Amorelle családnak már megvolt az orsenne-i villája?
– Igen. Ők érkeztek ide elsőnek. Bernadette nagyon mozgékony nő volt. Szerette a vendégeket. Mindig egy csomó fiatal volt körülötte. A barátait meghívta vasárnapra a vidéki házába. A fiam is járt oda.
– Szerelmes volt az idősebbik Amorelle kisasszonyba?
– El voltak jegyezve.
– És Laurence kisasszony szerette őt?
– Nem tudom. De azt gondolom, hogy szerette. Miért kérdezi ezt tőlem? Olyan rég volt...
Nem tudta, hogyan szabaduljon ki a főfelügyelő bűvköréből. A félhomály egyre jobban elborította a szobát, amelynek falairól halott szemekkel néztek rájuk a portrék. Az aggastyán gépiesen megragadott egy hosszú szárú tajtékpipát, de eszébe sem jutott, hogy megtömje.
– Hány éves volt akkor Laurence kisasszony? 
– Elfelejtettem. Utána kellene számolni. Várjon csak...
Dátumokat mormolt, gépiesen, mintha rózsafüzért mondana. Összeráncolta a homlokát. Talán még mindig azt remélte, hogy jön valaki, és megszabadítja Maigret-től.
– Tizenhét éves lehetett.
– A húga, Aimée kisasszony tehát alig tizenöt.
– Igen, így volt valahogy. Elfelejtettem.
– És az ön fia megismerkedett Ernest Malikkal, aki akkor ragyogó fiatalember és, ha nem tévedek, egy városi tanácsos magántitkára volt. Éppen a tanácsos révén ismerte meg az Amorelle családot.
– Valószínűleg.
– Összebarátkozott az ön fiával, akinek az ő hatása alatt megváltozott a jelleme.
– Nagyon jó, nagyon szelíd fiú volt – tiltakozott az apa.

– Elkezdett játszani, és adósságokat csinált...
– Nem tudtam róla.
– Egyre nagyobb összegű, egyre feltűnőbb adósságokat, úgyhogy egy nap kétségbeesett eszközökhöz folyamodott.
– Jobban tette volna, ha mindent bevall nekem.
– Biztos benne, hogy megértette volna őt? Az aggastyán lehajtotta a fejét:
– Abban az időben, talán...
– Talán nem értette volna meg, talán kidobta volna. Ha azt mondta volna önnek, például, hogy pénzt vett ki az ön társának a kasszájából, vagy hogy iratokat hamisított, vagy...
– Hallgasson!
– Inkább meghalt. Talán mert azt tanácsolták neki, hogy legyen öngyilkos? Talán, mert...
Campois végighúzta kezét görcsösen összeráncolt arcán.
– De miért jött ide ma, és miért mondja nekem mindezt? Mit remél? Mi a célja?
– Ismerje be, Campois úr, hogy abban az időben ugyanazt gondolta, amit én gondolok ma.
– Nem tudom, hogy ön mit gondol... Nem akarom tudni!
– Még ha a fia halálakor nem is kezdett el mindjárt gyanakodni, föltétlenül gondolkodóba kellett esnie, amikor Malik néhány hónap múlva feleségül vette Amorelle kisasszonyt. Érti, ugye?
– Nem tettem semmit.
– És jelen volt az esküvőn?
– Mint Amorelle barátjának és társának, ott kellett lennem. Ernest Malik megzavarta a fejét Amorelle-nek, mindent az ő szemével nézett.
– Ön pedig hallgatott.
Maigret fölkelt, súlyosan, fenyegetően, és a tekintet, amelyet a megtört öregemberre vetett, teli volt fojtott haraggal.
– És hosszú, hosszú éveken át...
Fölemelt hangja mégis megszelídült, ahogy az aggastyán arcára nézett: Campois szeme tele volt könnyel.
– De tulajdonképpen – folytatta a főfelügyelő maga is szorongva -, ön mindig tudta, hogy Malik a fia gyilkosa. És nem szólt semmit! És továbbra is kezet fogott vele! És megvette ezt a házat az övé mellett! És még ma is hajlandó neki engedelmeskedni.
– Mi mást tehettem volna?
– Mert már szinte teljesen elszegényedett az ő jóvoltából. Mert isten tudja, milyen ravasz machinációkkal megszabadította önt részvényeinek a legnagyobb részétől. Mert ön már csak egy név az Amorelle és Campois cégnél. Mert... – És lecsapott öklével az íróasztalra. – De az ördögbe is! Nem érti, milyen gyáva ember ön, hogy Monita az ön hibájából halt meg ugyanúgy, mint az ön fia, és hogy egy kamasz, Georges-Henry, majdnem követte a példájukat?
– Leányom van, meg unokám, öreg vagyok!
– Akkor még nem volt öreg, amikor a fia öngyilkos lett. De már akkor is ragaszkodott a garasaihoz, és még csak meg se tudta védeni őket Malikkal szemben.
Most már majdnem sötét volt a hosszú szobában, de egyikük sem gondolt rá, hogy lámpát gyújtson.
Az aggastyán fojtott hangon tette föl a kérdést – érzett rajta, hogy teli van félelemmel:
– Mit fog csinálni? 
– És ön?
Campois válla meggörnyedt.
– Még mindig el akar menni arra a körutazásra, pedig nincs is hozzá kedve? Nem értette meg, nem, hogy azért távolítják el ilyen sebbel-lobbal, mert a drámai helyzetekben mindig eltávolítják a gyöngéket? Mikor határozták el ezt az utazást?
– Malik tegnap reggel keresett föl. Nem akartam elmenni, de végül is engednem kellett.
– Milyen ürügyet választott?
– Hogy ön kellemetlenségeket akar okozni nekünk a cég ügyeivel kapcsolatban. És hogy jobb, ha nem vagyok itt.
– És ön ezt elhitte?
Az aggastyán nem válaszolt rögtön, de egy kicsit később megszólalt, fáradt hangon:
– Ma már háromszor itt volt. Az egész házat fölforgatta, hogy siettesse az elutazásomat. Fél órával az előtt, hogy ön megérkezett, még telefonált: figyelmeztetett, hogy ideje elindulnom.
– Még most is ragaszkodik az utazáshoz?
– Azt hiszem, jobb lesz, ha elmegyek, tekintettel arra, ami esetleg történni fog. De ott maradhatnék Le Havre-ban. Ez az unokámtól függ. Szívesen volt együtt Monitá-val. Azt hiszem, reményeket táplált ebben a vonatkozásban. A halála nagyon elszomorította.
Az öreg hirtelen fölkelt, és a régi típusú fali telefonkészülék felé rohant. Megszólalt a csengő, erőszakosan, és kötelességére figyelmeztette Campois-t.
– Halló! Igen... Már beraktuk a poggyászt. Öt perc múlva indulok... Igen... Igen... Nem... Nem hozzám jöttek... Bizonyára...
Visszaakasztotta a kagylót, és egy kissé szégyenkezve nézett Maigret-re. 
– Ő volt az! Jobb, ha elindulok.
– Mit kérdezett?
– Hogy nem keresett-e föl valaki, látott erre jönni egy taxit. Azt mondtam neki...
– Hallottam...
– Elindulhatok?
Mire lett volna jó visszatartani? Valamikor keményen. dolgozott. Ököllel vágott utat, és irigylésre méltó helyet biztosított magának.
És attól félve, hogy elveszti a pénzét, félve a nyomortól, amelyben gyermekkorában élt, gyáván meghúzta magát. Lassan az élete végére ér, és még mindig be van ijedve.
– Eugénie! Berakta a bőröndöket az autóba?
– De hiszen még nem is vacsorázott!
– Majd eszem útközben. Hol van Jean?
– A kocsinál.
– Viszontlátásra, főfelügyelő úr. Ne mondja meg, hogy nálam volt! Menjen a kis úton tovább, a kőkeresztnél forduljon balra, és három kilométerre innen kiér az országútra. Alagút vezet át a pályatest alatt.
Maigret lassan ment végig a nyugalmas kerten; Eugénie csendőrléptekkel követte. A taxisofőr a fűben ült az út szélén, és a mezei virágokkal játszott. Mielőtt visszaszállt volna a kocsiba, egyet a füle mögé tűzött, akár a vagányok a cigarettát.
– Visszafordulunk?
– Igen. Menjen egyenesen – dörmögte Maigret, miközben pipára gyújtott. – Azután balra, ha egy keresztet lát.
Nem sokkal ezután az éjszakában egy másik autó motorját hallották: Campois úr menekült a kocsiján.
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A hulla a szekrényben



Hogy fenntartsa rosszkedvét, Maigret Corbeilben megállította a taxit egy rosszul világított kocsma előtt, és két pohár törkölypálinkát rendelt, egyet a sofőrnek, egyet magának.
A fanyar szesz összeszorította a torkát, és a főfelügyelő arra gondolt, hogy ez a nyomozás a törkölypálinka „jegyében" zajlott le. Miért? Tiszta véletlenségből. Hiszen ezt az italt szerette a legkevésbé! Megkóstolta ugyan Jeanne undorító köménypálinkáját is, de ha visszagondolt az iszákos és puffadt öregasszonnyal töltött estére, még most is fölfordult a gyomra.
Pedig Jeanne valamikor szép volt. Szerette Malikot, aki úgy használta őt, akár a tárgyakat, amelyek között élt. És amit Jeanne most érzett az iránt a férfi iránt, akinek csak meg kellett jelennie, hogy az asszony azonnal engedelmeskedjék neki, különös keveréke volt a szerelemnek és a gyűlöletnek, a haragnak és az állati ragaszkodásnak.
Vannak ilyen emberek a világon. Meg másmilyenek is, mint a kis kocsmának ez a két vendége – ebben a késői órában nem is volt ott más Maigret-éken kívül -, egy kövér hentes és egy ravasz, sovány férfi, aki nagyképűen szónokolt – nagyon büszke volt rá, hogy valami hivatalban dolgozik, talán a községházán. Ez a két ember este tízkor dámát játszott egy vastag kályhacső mellett, és a hentes időnként nekitámaszkodott a csőnek.
A kövér férfi magabiztos volt, mert sokat keresett, és nem számított neki, ha elveszít egy játszmát. A sovány úgy találta, hogy a világ rosszul van berendezve, mert egy tanult embernek jobban kellene élnie, mint az olyannak, aki disznóöléssel foglalkozik.
– Még egy törkölyt... bocsánat, két törkölyt!
Campois most a Saint-Lazare pályaudvar felé száguld az unokája társaságában. Valószínűleg ő is nagyon rosszkedvű. Emlékezetében bizonyára fölmerülnek Maigret kemény szavai és a régi emlékek.
Le Havre-ba igyekszik. Kis híja, hogy el nem indították a norvég fjordok felé, mint egy postacsomagot – pedig nem is volt hozzá kedve -, csak azért, mert Malik... és Campois már nagyon öreg ember. Kínos dolog öreg embereknek olyan igazságokat a szemébe vágni, amilyeneket Maigret mondott neki.
Újra az országúton haladtak. A főfelügyelő komoran és morcosan ült a sarokban.
Bernadette Amorelle még öregebb, mint Campois. És Maigret nem tudta, nem tudhatta, mert nem ő volt az atyaúristen, hogy az öreg hölgy látta Campois-t elsuhanni a bőröndökkel megrakott autójában.
Ő is megértette, miről van szó. Talán ravaszabb volt, mint Maigret. Vannak valóságos látnoki képességgel megáldott asszonyok, különösen az öregek között.
Ha Maigret ott lett volna például a pályatesten, mint a két előző éjszaka, látta volna Bernadette Amorelle három nyitott ablakát, és ebben a kissé rózsás megvilágításban az öreg hölgyet, amint a szobalányát hívja.
– Képzeld, Mathilde, elküldte az öreg Campois-t. Nem hallotta, de látta volna a két éles nyelvű nőt hosszan társalogni, azután azt látta volna, hogy Mathilde eltűnik, Amorelle-né föl-alá jár a szobájában, és végül a leánya, Aimée, Charles Malik felesége jelenik meg, bűntudatos arccal.
Kibontakozott a dráma. Több mint húsz évig lappangott. De néhány napja, Monita halála óta, bármely percben kirobbanhatott.
– Álljon meg itt!
Az Austerlitz-híd kellős közepén. Még nem volt kedve hazamenni. A koromfekete Szajna partján árnyak settenkedtek, az alvó uszályokon apró fények pislákoltak.
Maigret pipázott, a keze a zsebében, lassan lépdelt az elhagyott utcákban, amelyekben a lámpák mintegy füzéreket képeztek.
A Bastille téren, a Röppentyű utca sarkán metszőbben, harsányabban világítottak a lámpák – mint azokban a vásári barakkokban, ahol a játékosok egy csomag cukrot vagy egy üveg pezsgőbort nyernek azzal a szemsértő fénnyel, amely a szegénynegyedek luxusa; úgy látszik, ilyen lámpákkal lehet kicsalogatni az embereket sötét és fülledt kis utcáikból.
Ő is ezek felé a fények felé haladt, a túl tágas és túl üres kávéház felé, amelyben egy harmonikás tombolt, s néhány férfi és néhány nő iszogatott, és várt, isten tudja, mire.
Maigret ismerte őket. Annyi éven át foglalkozott az emberek apró-cseprő ügyeivel, hogy most már mind ismerte őket – még az olyanokat is, mint Malik, akik nagyon erősnek vagy nagyon ravasznak képzelik magukat.
Ezekkel eleinte kellemetlen az érintkezés; kezdetben, amikor az embert akarata ellenére még befolyásolja a szép házuk, az autójuk, a cselédségük és a modoruk.
Az embernek el kell érnie, hogy ugyanúgy lássa őket, mint a többieket – egészen meztelenül...
Most Ernest Malik volt az, aki félt, annyira félt, mint egy kis strici a Röppentyű utcából, akinek egy razzián hajnali két órakor be kell másznia egy rabszállító kocsiba.
Maigret nem látta azt a szenvedélyes jelenetet a két nő között, Bernadette szobájában. Nem látta, ahogy Aimée, Charles felesége, térdre esik a szőnyegen, és térden csúszik anyja lábához.
Ez most már nem volt fontos. Minden családnak megvan, ahogy az angolok mondják, a maga „hullája a szekrényben".
Két szép ház a parton, a Szajna kanyarulatában, amely szélesebbé és kedvesebbé teszi a folyót, két szép, hangulatos ház a lágy dombok zöldjében – olyan házak, amelyeket vágyódva néz az utas a vonat ablakából.
A lakóinak olyan boldognak kellene lenniök!
És egy hosszú élet, mint a Campois-é! Elnyűtte a rengeteg munka, és most félretolták egy kitérővágányra.
És Bernadette Amorelle, aki annyi vibráló energiát használt el!
Maigret csak ment, dühösen, a kihalt Vosges téren. Az ő ablakai világosak voltak. Csöngetett, elmorogta a nevét, ahogy elhaladt a házmesterné fülkéje előtt. Felesége megismerte a lépteit, kinyitotta az ajtót.
– Pszt! Alszik. Csak most aludt el.
Na és? Akkor is felkelti. Megragadja a vállát, és megrázza!
– Hallod-e, te kölyök? Most már hagyd abba a kényeskedést!
Végezzünk már egyszer ezzel a hullával a szekrényben, ezzel az undorító üggyel, amelyben elejétől végig másról sem volt szó, csak a pénzről!
Mert mindenütt csak ez van a szép házak, ápolt parkjaik mögött: pénz!
– Rosszkedvűnek látszol. Vacsoráztál?
– Igen... Nem.
Hiszen nem vacsorázott! Mialatt evett, Mimilé az ablaknál hűsölt és cigarettázott. Amikor Maigret a vendégszoba felé indult, amelyben Georges-Henry aludt, a felesége tiltakozott:
– Ne ébreszd fel!
A főfelügyelő vállat vont. Néhány órával előbb vagy később... Hadd aludjék! Arról nem is szólva, hogy ő is álmos.
Nem tudta, milyen dráma játszódik le ezen az éjszakán.
Nem találhatta ki, hogy Bernadette Amorelle, egészen egyedül, elhagyta a lakását, és hogy a kisebbik leánya, Aimée, őrült tekintettel, hiába próbált telefonálni, mialatt Charles a háta mögött azt hajtogatta:
– De mi bajod van? Mit mondott neked az anyád? Maigret csak reggel nyolckor ébredt föl.
– Még mindig alszik – közölte vele a felesége.
Megborotválkozott, felöltözött, megreggelizett az asztal sarkán, és megtömte első pipáját. Amikor belépett a fiú szobájába, Georges-Henry már mozgolódott.
– Kelj föl! – mondta neki azon a nyugodt, kissé fáradt hangon, amelyet akkor használt, amikor le akart zárni egy ügyet.
Eltartott egypár percig, amíg megértette, hogy a kölyök miért nem mer fölkelni. Mert egészen meztelen a takaró alatt.
– Maradj fekve, ha akarsz! Majd később felöltözöl.
Hogyan tudtad meg, hogy mit csinált az apád? Monita mondta meg neked, ugye?
Georges-Henry leplezetlen rémülettel nézett rá.
– Most, hogy már én is tudom, nyugodtan beszélhetsz.
– Mit tud? Ki mondta meg önnek?
– Az öreg Campois is tudta.
– Biztos benne? Ez lehetetlen. Ha tudta volna...
– Hogy az apád megölte a Campois fiát? Csak éppen nem késsel vagy revolverrel ölte meg. És ezek a bűntettek...
– Még mit mondtak önnek? Mit csinált ön?
– Annyi aljasság van ebben a históriában, hogy eggyel több vagy kevesebb...
Undorodott. Gyakran megtörtént vele, amikor egy nyomozás végére ért, talán az idegfeszültség miatt, talán mert a lecsupaszított ember többnyire csúnya és lehangoló.
Kellemes kávészag terjengett a lakásban. A térről behallatszott a madarak csicsergése és a szökőkút csobogása. A derűs és enyhe reggeli napfényben munkába mentek az emberek.
Maigret előtt egy sápadt kölyök, aki az álláig húzta a takarót, és le nem vette szemét a főfelügyelőről.
Mit tehet Maigret érte és a többiekért? Semmit! Az ilyen Malik-féléket nem lehet letartóztatni. Az igazságszolgáltatás nem foglalkozik az effajta bűnökkel. Csak egy megoldás volna...
Furcsa, hogy éppen erre gondolt, amikor megszólalt a telefon. Ott állt, szívta a pipáját, nyugtalanította ez a kölyök, aki nem tudja, mihez kezdjen, és hirtelen látomása támadt – Ernest Maliknak revolvert csúsztatnak a kezébe, és higgadtan ráparancsolnak:
– Lőj!
De nem lőne! Nem volna hajlandó megölni magát. Segíteni kellene neki!
A telefon kitartóan csöngött. Maigret-né vette föl, majd bekopogott:
– Téged kérnek, Maigret.
A főfelügyelő átment az ebédlőbe, beleszólt a kagylóba: -Halló!...
– Ön az, főnök,? Itt Lucas. Amikor bejöttem a bűnügyi rendőrségre, fontos üzenetet találtam az ön részére, Orsenne-ből, igen... Amorelle-né ma éjszaka...
Talán nem hitték volna el neki, ha azt állítja, hogy azonnal tudta, mi történt. Pedig tudta.
Bernadette Amorelle persze gondolatban körülbelül ugyanazt az utat járta meg, mint Maigret. És majdnem ugyanabban az időben ugyanazokra a következtetésekre jutott. Csakhogy ő, Bernadette Amorelle, végig is ment az úton.
És minthogy tudta, hogy az ilyen Malik-féle nem lő magára, ő lőtt, egészen nyugodtan.
– … Amorelle-né lelőtte Ernest Malikot revolverrel... A férfi lakásán, igen... A dolgozószobájában. Ernest Malik pizsamában és hálóköntösben volt. A csendőrség azonnal telefonált ide, hogy értesítsék önt, mert Amorelle-né beszélni szeretne önnel...
– Mindjárt megyek – mondta.
Visszatért a szobába, ahol a fiú már fölvette a nadrágját; sovány felsőteste még csupasz volt.
– Apád meghalt – mondta neki elfordítva a tekintetét. Csönd. Maigret ránézett. Georges-Henry nem sírt, mozdulatlanul bámult a főfelügyelőre.
– Megölte magát?
Így hát nem ketten, hanem hárman voltak, akiknek ugyanaz a megoldás jutott az eszébe. Ki tudja, hogy a kölyök bizonyos alkalmakkor nem esett-e kísértésbe, hogy ő vegye kézbe a fegyvert?
Mindazonáltal volt egy kis hitetlenség a hangjában, amikor megkérdezte:
– Megölte magát? 
– Nem. A nagyanyád...
– Ki mondta meg neki? A fiú az ajkába harapott.
– Ki mondott neki mit?
– Amit ön tud... Campois?
– Nem, gyermekem. Te nem erre gondoltál...
A fiú elpirult, és ez azt bizonyította, hogy Maigret kitalálta az igazságot.
– Más is van, ugye? Bernadette Amorelle nem azért lőtte le apádat, mert valamikor öngyilkosságba kergette a Campois fiút.
A főfelügyelő föl-alá járt. Rávehette volna a gyereket, hogy beszéljen. El tudott volna bánni ezzel az ellenféllel, aki nem volt egyenrangú vele.
– Maradj itt! – mondta neki végül. Bement az ebédlőbe, a kalapjáért.
– Vigyázzatok rá továbbra is! – szólt oda a feleségének és Mimile-nek, aki most reggelizett.
Az idő ragyogó volt, a levegő olyan ízes a reggeli frissességében, hogy Maigret legszívesebben beleharapott volna, mint egy gyümölcsbe.
– Taxi! A fontainebleau-i útra. Majd én irányítom. A vontatóúton három vagy négy autó állt, biztosan az ügyészségé. Néhány kíváncsi a rácsos kapu előtt, ahol egy közönyös csendőr őrködött. Köszönt Maigret-nek, aki végighaladt a fasoron, és fölment a lépcsőn.
Már ott volt a meluni rendőrkülönítmény felügyelője, kalap a fején, szivar a szájában.
– Örülök, hogy látom, Maigret... Nem tudtam, hogy újra szolgálatba lépett. Furcsa ügy, mi? Amorelle-né várja magát. Semmit sem hajlandó mondani, amíg magával nem beszél. Ő telefonált éjszaka, egy óra felé a csendőrségre; bejelentette, hogy megölte a vejét. Majd meglátja! Olyan nyugodt, mintha csak befőzött vagy a szekrényeit rendezgette volna. Az éjszakát egyébként azzal töltötte, hogy rendbe rakta a holmiját; amikor megérkeztem, már becsomagolta a bőröndjét...
– Hol vannak a többiek?
– A veje, Charles, a szalonban, a feleségével. Az ügyész helyettes és a vizsgálóbíró éppen kikérdezi őket. Azt állítják, hogy nem tudnak semmit, és hogy az öregasszony egy idő óta különösen viselkedik.
Maigret súlyos léptekkel indult el a lépcsőn, és – ami ritkán történt meg vele – kiverte és zsebre vágta a pipáját, mielőtt kopogtatott volna az ajtón, amelyet szintén csendőr őrzött. Egészen egyszerű mozdulat volt, mégis Bernadette Amorelle iránti tiszteletét fejezte ki vele.
– Ki az?
– Maigret főfelügyelő.
– Jöjjön be!
Amorelle-nét egyedül hagyták a szobalányával, és amikor Maigret belépett, az öregasszony egy szép kis íróasztal előtt ült, és levelet írt.
– A jegyzőmnek – mondta mentegetőzve. – Hagyjon magunkra, Mathilde!
A nap széles nyalábokban ömlött be a három ablakon abba a szobába, ahol annyi évet töltött el Bernadetté Amorelle. Vidám láng csillogott a tekintetében, sőt – bármilyen illetlennek látszott is ez ebben a pillanatban – bizonyos pajkosság is.
Meg volt magával elégedve, sőt: büszke arra, amit tett. Kicsit csúfondárosan kezelte ezt a nagydarab főfelügyelőt, aki nem tudott megbirkózni a helyzettel.
– Nem volt más megoldás, ugye? – mondta Amorelle-né. – Üljön le! Tudja, hogy utálok álló emberekkel beszélni.
Ő maga azonban fölállt; pislogott egy kissé, mert elkápráztatta a napfény.
– Tegnap este, amikor végre elértem, hogy Aimée mindent megvalljon...
Maigret szerencsétlenségére megmozdult. Alig. Csak megremegett Aimée, Charles Malik felesége nevének hallatára. Amorelle-né olyan szemfüles volt, mint a főfelügyelő, és rögtön megértette, hogy Maigret nem jött rá a családi titokra.
– Sejtenem kellett volna, hogy maga nem tud erről. Hol van Georges-Henry?
– Nálam, a feleségemmel.
– A meung-i házában?
És elmosolyodott; eszébe jutott, hogy szolgának nézte a főfelügyelőt, amikor a kis zöld ajtón át behatolt a kertjébe.
– Párizsban, a Vosges téri lakásomban.
– Tudja?
– Tájékoztattam, mielőtt ide jöttem.
– Mit mondott?
– Semmit. Egészen nyugodt.
– Szegény kölyök! Milyen nehezére eshetett nem beszélni! Maga nem találja különösnek, hogy valaki az én koromban börtönbe kerül? Ezek az urak egyébként nagyon kedvesek. Eleinte nem akartak hinni nekem. Azt hitték, azért vádolom magam, hogy fedezzem az igazi bűnöst. Már szinte ők követeltek bizonyítékot. Egészen simán ment minden. Nem tudom, pontosan hány óra volt. A revolverrel a retikülömben átmentem oda. Az első emeleten égett a villany. Csöngettem. Malik kiszólt az ablakon; megkérdezte, mit akarok.
– Veled beszélni – válaszoltam.
Biztos vagyok benne, hogy félt. Kért, hogy menjek vissza másnap. Azt állította, rosszul érzi magát, hogy ideggyulladása van.
Ha nem jössz le rögtön – kiáltottam oda neki -, letartóztattatlak.
Végül is lejött, pizsamában és hálóköntösben. Látta őt?
– Még nem.
Ragaszkodtam hozzá, hogy bemenjünk a dolgozószobájába. Megkérdeztem: – Hol a feleséged?
– Lefeküdt. Azt hiszem, alszik.
– Annál jobb.
– Biztos benne, mama, hogy nem halaszthatjuk holnapra ezt a beszélgetést?
És tudja, mit feleltem neki?
– Nem sokat lendítene rajtad. Néhány órával több vagy kevesebb...
Megpróbálta megérteni, mire gondolok. Olyan hideg volt, mint egy csuka. Mindig mondtam, hogy csukához hasonlít, de kinevettek.
Kinyitotta a dolgozószobája ajtaját.
– Üljön le! – mondta nekem.
– Nem érdemes.
Vajon kitalálta-e, hogy mit akarok csinálni? Meg vagyok győződve róla, hogy igen. Ugyanis gépies pillantást vetett az íróasztalának fiókjára, ahol rendszerint a revolvert tartja. Ha időt adok neki, fogadok, védekezett volna, és bizonyára ő lő először.
– Ide figyelj, Malik! – folytattam. – Minden aljasságodról tudok. Roger meghalt – Roger a Campois fia -, a leányod meghalt, a fiad...
A „leányod” szóra Maigret-nek kerekre nyílt a szeme.
Végre megértette a helyzetet, és nem titkolt elképedéssel nézett az öregasszonyra.
– Minthogy másképp nem tudunk kimászni a dologból, és senki sem meri megtenni, hát egy öreg nagymama is vállalkozhat rá. Isten veled, Malik!
És ahogy kimondtam az utolsó szót, rálőttem. Három lépésre volt tőlem. A hasára szorította a kezét, mert túl alacsonyra lőttem. Még kétszer meghúztam a ravaszt.
Elvágódott, és Laurence, a felesége berohant a szobába, mint egy őrült.
– Nohát – mondtam neki. – Most már nyugtunk lesz, fellélegezhetünk.
Szegény Laurence! Azt hiszem, megkönnyebbülés volt az ő számára is. Csak Aimée fogja megsiratni.
– Hívj orvost, ha akarsz, de azt hiszem, nem érdemes – folytattam. – Igazán meghalt! És ha nem, golyót röpítek a fejébe. Most azt tanácsolom, töltsd nálunk az éjszaka hátralevő részét. Fölösleges, hogy behívd a cselédséget.
Mindketten elmentünk. Aimée elibénk szaladt, Charles pedig a küszöbön várakozott, alattomos arccal.
– Mit csináltál, mama? Laurence, miért... Közöltem Aimée-vel, hogy mi történt. Sejtette azután a beszélgetés után, az én szobámban. Charles nem merte kinyitni a száját. Úgy követett bennünket, mint egy nagy kutya.
Visszajöttem ide, és telefonáltam a rendőrségre. Nagyon rendesen viselkedtek.
– Így hát – mormogta Maigret egy kis szünet után -, Aimée az.
– Micsoda buta öreg nő vagyok! Rá kellett volna jönnöm! Ami például Roger Campois-t illeti, mindig sejtettem valamit. Annál is inkább, mert Malik szoktatta rá a kártyára. És ha arra gondolok, hogy örültem akkor, hogy ö lesz a vőm! Kitűnt a többiek közül. Nagyon jól tudott engem szórakoztatni. A férjemnek kispolgári, sőt paraszti hajlamai voltak, és Malik tanított meg bennünket élni, ő vitt el bennünket Deauville-ba. Addig sohase láttam kaszinót belülről, és emlékszem, ő adta a kezembe az első zsetonokat, hogy rulettozzam. Elvette Laurence-ot... – Mert Aimée abban az időben még túl fiatal volt; mindössze tizenöt éves. Ha Aimée két évvel idősebb, Roger Campois talán még ma is él. Elvette volna az idősebbik leányt, és Malik a fiatalabbat.
Jövés-menés hallatszott odalentről. Látták az ablakból, hogy egy csoport a Malik-villa felé halad – még mindig ott volt a holttest.
– Aimée igazán szerette őt – sóhajtotta Amorelle-né. – És még most is szereti, mindennek ellenére. Gyűlöl engem azért, amit az éjszaka tettem.
A holttest a szekrényben! Ha csak a félénk Roger Campois hullája lett volna abban a szimbolikus szekrényben!
– Mikor jutott eszébe, hogy idehívja a fivérét mint az ön kisebbik leánya jövendő férjét?
– Talán két évvel a saját esküvője után. Milyen naiv voltam! Jól láttam, hogy Aimée-t csak a sógora érdekli, és hogy a két leány közül ő a szerelmesebb. Akik nem ismertek bennünket, félreértették a helyzetet, és ha mind együtt utaztunk valahová, fiatal kora ellenére Aimée-t nézték Ernest feleségének. Laurence nem volt féltékeny. Nem látott semmit, beérte azzal, hogy a férje árnyékában él, lenyűgözte Ernest egyénisége.
– Monita tehát Ernest Malik leánya volt?
– Tegnap tudtam meg. De más dolgok is vannak, amelyeket az én koromban már szívesebben nem tud az ember.
Ez a fivér, akit idehívtak Lyonból – valami kiskeresetű alkalmazott volt ott és akihez hozzáadtak egy gazdag örökösnőt – ő vajon tudta-e, már akkor?
Biztosan! Pipogya és szolgalelkű ember volt. Azt mondták neki, nősüljön meg, hát megnősült. Őt használták spanyolfalnak! Cserében azért a férj szerepért, amit eljátszattak vele, megosztozhatott a fivérével az Amorelle vagyonon. Ernest Maliknak így két felesége volt, és gyermeke mind a két házban. És ez volt az, amit Monita fölfedezett. Ez volt az, amitől megundorodott, és amiért vízbe ölte magát.
– Nem tudom pontosan, hogyan jött rá az igazságra, de tegnap este óta sejtem. A múlt héten idehívattam a jegyzőt, hogy megváltoztassam a végrendeletem.
– Ballu urat, tudom.
– Már régen nem voltam jó viszonyban a Malikokkal, és furcsa módon Charles-t gyűlöltem jobban. Nem tudom, miért... Alattomosnak tartottam. Néha már úgy képzeltem, rosszabb, mint a fivére. Mindkettőjüket ki akartam tagadni az örökségből, és az egész vagyont Monitára hagyni. Azon az estén – Aimée tegnap megvallotta nekem, amikor az a jelenet volt köztünk – Ernest átjött Charles-hoz, hogy megbeszéljék a dolgot. Megijesztette őket ez az új végrendelet, mert nem tudták, mi van benne. Hosszú, ideig tárgyaltak négyszemközt Charles dolgozószobájában, a földszinten. Aimée fölment lefeküdni. Csak sokkal később, amikor már a férje is megérkezett, kérdezte meg:
– Monita nincs itthon?
– Mért kérdezed?
– Nem jött be jó éjszakát kívánni, ahogy szokott.
Charles benézett a leány szobájába. Nem volt ott senki, az ágy is vetetlen. Lement, és ott találta a budoárban; sápadt volt, szinte dermedten ült a sötétben.
– Mit csinálsz itt?
Úgy tűnt, nem veszi észre, hogy szólnak hozzá. De hajlandó volt fölmenni. Most már biztos vagyok benne, hogy mindent hallott, mindent tudott. És reggel, mielőtt bárki fölkelt volna a házban, elment, mintha fürödni akarna, ezt ugyanis gyakran megtette. Csakhogy nem úszni akart. De előbb még beszélt az unokaöccsével, akit szeretett, és aki valójában az öccse volt.
Félénken kopogtak az ajtón. Bernadette Amorelle kinyitotta és a meluni felügyelővel találta szemben magát.
– A kocsi odalenn van – jelentette a felügyelő eléggé feszélyezetten, mert a pályafutása során először tartóztatott le egy nyolcvankét éves nőt.
– Öt perc múlva – válaszolt Amorelle-né, mintha a komornyikkal beszélt volna. – Még meg kell valamit beszélnünk egymással, Maigret barátomnak és nekem.
Amikor visszament a főfelügyelőhöz, megjegyezte, bámulatos lélekjelenléttel:
– Miért nem gyújtott rá a pipájára? Jól tudja, hogy megteheti. Amikor elmentem magáért, még nem tudtam, mi készül. Eleinte azon gondolkoztam, nem ölték-e meg Monitát, mert őt tettem meg örökösömnek. Bevallom magának – de ez nem tartozik rájuk, vannak dolgok, amelyek nem tartoznak rájuk –, nem voltam biztos benne, hogy nem akarnak-e megmérgezni. Hát ez történt, főfelügyelő. Marad a fiú! Örülök, hogy magához vette, mert úgyse tudnak meggyőzni róla, hogy nem úgy végezte volna, mint Monita. Képzelje magát az ő helyükbe!... Az ő korukban, egyszerre csak fölfedezik... A kölyök még nehezebb helyzetben volt. Mindenáron meg akarta fejteni a titkot. A fiúk vállalkozóbb szelleműek, mint a lányok. Tudta, hogy apja a személyes papírjait a szobájában, egy kis szekrényben őrzi, és ennek a kulcsát mindig magánál tartja. A Monita halálát követő napon feltörte a szekrényt. Aimée-től hallottam. Ernest Malik mindent elmondott neki; teljesen megbízott benne, mert Aimée rosszabb volt, mint egy rabszolga. Malik észrevette, hogy feltörték a szekrényt, és azonnal a fiára gyanakodott.
– Micsoda okmányokat találhatott? – sóhajtott Maigret.
– Elégettem őket ma éjszaka. Először megkértem Laurence-ot, hozza át nekem, de a lányom nem mert visszamenni a házba, a férje holttestéhez. Aimée ment át. Megvoltak az ő levelei, még azok a kis üzenetek is, amelyeket egymás kezébe csúsztattak, hogy hol találkoznak. Voltak elismervények, Roger Campois aláírásával. Malik nemcsak maga kölcsönzött pénzt neki, hogy még mélyebbre nyomja, hanem uzsorásokhoz is elküldte, és összevásárolta a váltóit. És ezt mind megőrizte.
Megvetően lebiggyesztette az ajkát:
– Minden látszat ellenére könyvelői lelke volt.
Nem értette meg, miért javította ki Maigret, miközben erőlködve fölállt:
– Adószedő-lelke!
A főfelügyelő kísérte le Amorelle-nét a kocsihoz, és az öreg hölgy kinyújtotta karját az autó ablakán, hogy kezet szorítson vele.
– Nem haragszik rám nagyon? – kérdezte abban a percben, amikor a rendőrautó elindult, hogy a börtönbe vigye őt.
És Maigret sohasem tudta meg, arra gondolt-e, hogy néhány napra kiragadta őt meung-sur-loire-i kertjének békéjéből, vagy arra, hogy lelőtte a vejét.
Hosszú évek óta ott volt a „hulla a szekrényben", és az öreg hölgy vállalkozott rá, hogy eltakarítja, mint azok a nagymamák, akik nem tűrik a piszkot a házban.
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