
Küszöbön állnak a hegyek

Személyek

QTASS GUSZTÁV
IVÁN

KUN LÁSZLÓ
BÁN GYÖRGY
FISCHBEIN MÁTÉ
KÓMÁR VENDEL
KÖNKE IMRE
DR. SZEKERES ALBERT
VALÉRIÁN LESCU
KORDÉ MÓR
TUZA HENRIK
MARINA

kényszer-nyugdíjas, út-vasút mérnök
a fia, egyetemi hallgató,
a közlekedésügyi népbiztosság tagja
rugókovács, városparancsnok
munkás, politikai biztos
munkás
börtönt járt segédmunkás
munkás
a románokhoz átállt székely hadosztály hadbírája
a királyi román hadsereg őrnagya
főigazgató, majd polgármester is
vénséges vén munkás
a lánya

Történik Magyarországon, 1919 április és augusztus havában



I.

Utass Tisza-parti lakásának dolgozószobája. Egy lépcsősor jöljélé vezet in-
nen. Az íróasztalon kívül dohányzógarnitúra van itt, s két szobor: Baross Gá-
bor és Szent Gellért mellszobra. A lépcsőfeljárat függönnyel eltakarható.
TUZA: Vén ember már, csoszogó, motyogó. A postát hozza, elrendezi az író-

asztalon.
Az egerek odafönt. Motoznak és rágnak. Nem csuda. Rengeteg ott a papír.
Mióta mondom, hogy égessük el. Dehát vén ember szava gyerekszó, kutya-
vakkantást se ér.
Amennyire még van hangos szava:
Annyi idő után jött a postás.
Csend. Tuza legyint.
Nem baj. Felmérgesítem én Utass urat mindjárt.
Vásott kölyökként gajdol.
Legyen az istennek dicsőség az égbe, szerencsével vittük nagy dolgunkat
végbe. Legyen az úristen mindig a vezérünk, igaz gyámolítónk...
Hallgat, les, semmi.

Váljon az új párnak mai esküvése lelkűnknek örök javára! Az isten áldása
szálljon a fejünkre.

UTASS: Bal lábára enyhén biceg. Házi köntösben van.
Jól van, papa.

TUZA: Én Utass úrnak nem vagyok papa. Én Utass úrnak Tuza Henrik esz-
tergályos vagyok. Avagy az elmúlt harminc év alatt házasságot kötött va-
laha is a lányommal?

UTASS: Jól van, papa.
TUZA: Jól van, jól van. Jött végre posta. Ott van. Üjság is van benne. Ol-

vassa már, kik az urak a városban?
UTASS: Engem az ilyesmi nem érdekel.
TUZA: Nadehisz valamikor!
UTASS: Nem érdekel.
TUZA: Valamikor, a fáklya-társulatba, még engem is képes volt beszervezni.
UTASS: Nem érdekel. Menjen, takarítsa el az egérpiszkot odafönt. De semmi

irathoz ne nyúljon.
TUZA: Van fél vagon. El kellene égetni az egészet. Ha másnak nem, nekem

lehetne ott egy jó kis zugom. Nem olyan vizes kuckó, mint most, a konyha
mellett.

UTASS: Menjen.
TUZA: Elmenőben.

Az egerek fontosabbak, mi?
Kiköp. Fölmegy a lépcsőn.

UTASS: A postáját nézi.
MARINA: Kávét hoz.

Az öreg?
UTASS: Hát persze.
MARINA: Ahogy szokta?
UTASS: Ezzel fog meghalni. Esküvőnk dicsőítésével. Amit soha nem tudott

elmondani szegény.
MARINA: Majd elmondja, ha meghalunk. Túlél bennünket. Van valami érde-

kes a postájában, uram?



UTASS: Igen, ez érdekes. Alexandre Gustave-tól, tessék.
MARINA: Jól tudja az én uram, hogy nem tudok franciául.
UTASS: Közli, hogy nagy beteg. Kérdi, hogyan vészeltem át a forradalmat,

és biztosít arról, hogy a francia csapatok Magyarországra küldésével nem
ért egyet. Ügy véli, hogy én természetesen a Tanácsköztársaság mellé áll-
tam, s ha ebből valami bajom adódna, akciót szervez megmentésemért, ha
él addig. Kérdi továbbá, hogy a Nyugati pályaudvarnak és a Margit-híd-
nak nem lett-e valami baja.
Marinára néz.
Tud arról, hogy mi van ezekkel?

MARINA: A fiunktól kérdezze. Ö van a közlekedési népbiztosságon, nem én.
UTASS: S nem én.

Csend.
MARINA: Magának nagy élete volt eddig is, Gusztáv! S mi lehet még!
UTASS: Ugyan, Marina, kedvesem, mi lehet még? Eddig ebben a hazában

engem senki nem becsült meg. Ha nincs Gustave Alexandre Eiffel, tán a
kocsmák világába süllyedtem volna, ö volt az egyetlen, aki emlékezett haj-
dani diákjára, és első famulusaként magához vett, amikor megbízták őt a
Nyugati pályaudvar, majd a Margit-híd tervezésével. Huszonhét éves vol-
tam akkor, Marina, és már nyugdíjas. Kényszernyugdíjas.

MARINA: Ne emlékezzen rá, én uram. Kihűlt a kávéja. Megmelegítem.
Kint zcrgetnek.
Ugyan ki az?

UTASS: Kiált.
Apa!
Mariának.
Akárki is. Nincs félnivalónk. Melegítsd meg a kávémat, igen. Tudod, na-
gyon forrón szeretem.
Egyszerre igen élénk. Indul.
És ha a fiunk?

MARINA: Szalad.
Iván!
Leérve a lépcsőn.
Nem Iván. Láttam a fenti ablakból. Kordé.

UTASS: Kicsoda?
TUZA: Kordé Móric igazgató úr. Beengedjem?
UTASS: Aki zörget. annak megnyittatik.
TUZA: Ritka nagy bolond az én törvénytelen vejem-uram.

S megy, mert sürgetően zörgetnek.
MARINA: Most én mit tegyek? Fölforrósítsam a kávéját, vagy csupán hagy-

jam magára?
UTASS: A kávét vidd ki. Hozz be egy üveggel abból a konyakból, amit még

a mesterem-druszám. Gustave-Alexandre küldött nekem az én tokaji pa-
lackjaim fejében.

MARINA: Nem!
UTASS: Marina, kérlek.
MARINA: Az ember, hitvány ágyas lévén, sokmindent eltűr.
UTASS: Ordít.

Marina!
Nagyon csendes.



Marina!
MARINA: Belső zokogással.

Nem akarom látni azt az urat, aki az én uramat tönkre akarta tenni.
UTASS: Engem senki nem tett tönkre. Senki nem is tehet tönkre. Én vagyok.

Magam. S azokkal csupán, akiket magamhoz emeltem. Régi fájdalmaimat
legyűrtem. Ostoba illúziók!

MARINA: Nem lehet.
UTASS: Akarom. Menj a konyakért. Ügy hozd be, ahogy egy feleséghez illik.
MARINA: Nem vagyok az.
UTASS: Nagyon kérem, szerelmem.
MARINA: Valami rettentő-féltő kicsi mozdulattál megy ki.
TUZA: Bevezeti Kordé Móricot.

Eme úr zörgetett. Utass úr. Ö, nagy a Tisza, nagy a vize, de mi magasab-
ban lakunk ám, s akik alacsonyabban laknak, azok felhúzódhatnak ide
ám! Minket aztán nem önt ki semmi ár!

KORDÉ: Szemüvegét megtörölve.
Jónapot, Gusztáv, kérlek.

UTASS: Dobd le a kalapod, táskád, gyere közelebb, ülj le. Rég láttalak.
KORDÉ: Ha nem lennék szorított helyzetben, ékelődhetnék is, ugye, mivel

körülbelül akkor láttál engem, amikor én téged.
UTASS: Valahogy így.
KORDÉ: Menedéket kérek. A visszatért Lenin-fiúk halálra keresnek engem.

Te vagy az egyetlen. Minden firmamentumon is felül, ahol biztonságban
lehet az ember.

UTASS: Jó. De mért könyörögsz?
KORDÉ: Tudjuk azt mindannyian.
TUZA: Akkor én mehetek az egerekhez?
UTASS: Akartam már mondani, papa.
TUZA: Nem vagyok az. Én Tuza Henrik esztergályos vagyok, akit ez az űr

kirúgott a Járműjavítóból. S miért?
UTASS: Menjen, papa.
TUZA: Elmenőben dudorász szokása szerint a népi rigmusaiból.

Köszönjük uraim, szállást adástokat, hogy befogadtátok az útonjárókat.
Kordéhoz.
Folytassa igazgató úr, tovább.

KORDÉ: De ha nem tudom.
TUZA: Isten fizesse meg tinéktek azokat... Csendes jó órákat adjon most a

jóisten.
Elmegy, fél. Csönd.

KORDÉ: Számot vetettem mindennel. Csak nálad lehetek biztonságban.
UTASS: Mondtad már.
KORDÉ: Hisz te mindenek felett állsz.
UTASS: Mondtad már.
KORDÉ: Az én képemet pedig a Lenin-fiúk kiragasztották a város minden

fontos pontján. Mint árulóét. Mint felkoncolnivalóét. Mint őszi ökörnyálat
a szél, úgy tepernének engem már.

UTASS: Engem rég nem érdekel a világ. Te pedig, úgy tudom, a direktórium
tagja vagy.

KORDÉ: Hivatalból lettem azzá. Nem meggyőződésből. Amikor a román-
francia csapatok megkísérelték, hogy átkeljenek a Tiszán, a forradalmárok



két páncélmozdonyát felrobbantattam. A direktórium minden tagja elme-
nekült. Csak én maradtam. Én fogadtam az úgynevezett ellenforradal-
márokat.

UTASS: És?
KORDÉ: Egy napig tartottuk magunkat. Visszajöttek a forradalmárok.
UTASS: Értem. Politikailag az vagy, aki voltál, nyilván emberileg is.
KORDÉ: Mért? Elvileg van különbség forradalom és ellenforradalom között?

Hit kérdése csupán.
UTASS: Ebből a hitből nyugdíj áztattok huszonhét éves koromban?
KORDÉ: Én akkor még csak írnok voltam.
UTASS: S a Belügyminisztérium megbízottja.
KORDÉ: Magas nyugdíjat javasoltam.
UTASS: Hogy mielőbb igazgató lehess a Járműben. Az én helyemen.
KORDÉ: Megkaptad a kiemelt nyugdíjat?
UTASS: Elzüllésre, kocsmára elég is lett volna.
KORDÉ: Állítottunk valami akadályt, amikor Eiffel téged kért famulusának?
UTASS: Nem lehetett, Móric.
KORDÉ: Mór. Miként Jókai.
UTASS: Nem lehetett, Mór. Különben nincs pályaudvar, nincs híd.
KORDÉ: Elismerem. Személyedhez kötötte Eiffel a vállalkozást.
UTASS: De tán hagyjuk is ezt. Meddig akarsz nálam bujkálni, feltéve, ha

menedéket adok?
KORDÉ: Csupán hajnalig. Meg van szervezve az átszökésem. És az új rend

a tettedet meg fogja jutalmazni!
UTASS: Miféle új rend?
KORDÉ: Ugyan. Mit gondolsz, mennyi ideig tarthatják magukat Közép-Euró-

pa szívében a kommunisták? Csőcselék népség ez. S jön majd a rendes,
polgári rend. Még az is meg lesz bocsátva neked, hogy te szervezted itt
meg ebben a városban a szociáldemokrata pártot. Minden meg lesz bo-
csátva, Gusztáv.

UTASS: Nem kérek bocsánatot senkitől, az istentől se. Azt tettem csupán,
amit a korom parancsolt.
Föláll.
Bocsáss meg.
Kiszól.
Marina, kérem.

MARINA: Azonnal jön az itallal, poharakkal.
Isten hozta nálunk, Kordé Móric úr.

KORDÉ: Szalad kezet csókolni.
Mór. Mór, mint Jókai. Az író.

UTASS: Nem kell őt figyelmeztetned, habár proletár-lány. Igen olvasott em-
ber. Különbül mint én.
Marinához.
Töltsön, kérem.
Kordéhoz.
Gustave-Alexandre Eiffel küldte. Én tokajit küldtem neki.
Marinához.
Maradjon velünk egy kicsit, kérem. Töltsön magának is. Kordé Mór igaz-
gató úr, akit maga nem szeret, teljesen jogosan, mivel úgy véli, engem
tönkre akart tenni, majd az édesapját is elbocsátotta a Járműjavítóból, nem
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tartván be azt a törvényt, amit én teremtettem, vagyis, hogy minden mun-
kás legalább 25 évi szolgálat után nyugdíjra jogosult; Kordé Mór menedé-
ket kér nálunk, mert üldözik. Ki kívánja a másik ember életét?

MARINA: Senki, ép ember.
UTASS: ő itt véli megtalálni a biztonságát holnap hajnalig. A tanácsát kell

kérnem, Marina. De igyunk előbb.
Isznak.
Régen kér engem, engedjem meg, hogy jósoljon a tenyeremből. E tudását
édesanyjától szerezte, aki, szegény már nem él. Nos, itt az alkalom. Be
tudjuk-e fogadni Kordé Mór urat holnap hajnalig, amikoris érte jönnek
a másik partról az elvbarátai?

MARINA: Magas itt a part, hálisten, hogyan tudnának érte jönni?
UTASS: Megszervezték, ha igaz.
MARINA: Ha megszervezték, mért nem maradt a szervezőkkel?
KORDÉ: Őket nem körözik, engem igen.
MARINA: Mutassa hát akkor a bal tenyerét.
KORDÉ: Igen.
MARINA: Milyen jegyben született?
KORDÉ: A bika jegyében.
MARINA: Minden bizonnyal van egy határozott háromszög a bal tenyerén.
KORDÉ: Mit jelent?
MARINA: Sok variációja van a háromszögnek. Kombinálva a tenyér nagy

M-jével. Az M a tenyérben tudja, mit jelent.
KORDÉ: Az a mementó.
MARINA: Igen. Emlékezz a halálra.
KORDÉ: De a háromszög?
MARINA: Az a Vénusz-dombon van.
KORDÉ: És?
MARINA: Játék ez. Ne játsszunk a játékkal.
KORDÉ: Követelem. Bocsánat. Nagyon kérem.
MARINA: Ezek az emberek el tudják pusztítani azokat is, akiknek csupán

csak gondolatuk van. Aki nem ellenfél, azt is.
KORDÉ: 0 ! Takarítólány korától csak nem lett asztrológus?
MARINA: Mondottam: játékból bármi lehet az ember, nem?
UTASS: És az én tenyerem. Marina?
MARINA: Nem akarom. Nem vagyok házaló ci.qányasszony.
UTASS: Mégis. Ha már Kordé úrét megnézte. Engem mért hagyna ki?
MARINA: Én az én uram tenyerét megnéztem már alvása közben.
UTASS: És?
MARINA: Nem akarom.
UTASS: De én akarom.
MARINA: Félek.
UTASS: Tőlem vagy Kordé Mór úrtól?
MARINA: A sorstól.
UTASS: A sors az ember akaratának van alárendelve. Játsszuk csak végig

ezt a játékot.
MARINA: Tölt.

Igyunk még akkor egy kortyot.
Isznak.

UTASS: Tessék a bal tenyerem, Marina.
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MARINA: Tán csak az italtól könnyezve.
Születési hónapja?

UTASS: Oroszlán hava.
MARINA: Ó, mintha nem éreznék meg előre mindent, én uram.
UTASS: Mondjad.
MARINA: Önérzetes és öntudatos. Lelkes és elszánt. Műszaki képességek.

Mérnöki hajlam. Szervezőkészség. Miközben összeütközések, kellemetlensé-
gek a felsőbbséggel, erős nemiség.

UTASS: Nevet.
Magunk között szólva, ez bizonyos!

MARINA: És erőszakos halál.
Csend.

UTASS: Természetesen, az asztrológia nem tudomány. Azt tudod, kedves.
MARINA: Tudom, uram. Cigányjáték.
UTASS: Az asztrológia szerint maradhat nálunk Kordé úr, amíg hajnalban

érte jönnek?
MARINA: Azt mondanám: nem.
UTASS: De honnan válaszolhatna akkor az „Ádám hol vagy?"-ra? Mi tiszta

emberek vagyunk, aki kér, annak adnunk kell.
TUZA: Rohan le a lépcsőn.

Jönnek, öten.
UTASS: Kik? *
TUZA: Az én szemem jó. Két kilométerre is ellátok még. Tudom, kik jönnek.

A városi börtönnél szálltak csónakba, és itt alattunk már kikötöttek.
UTASS: Kik?
TUZA: Veresek. Mondjam név szerint? Mind gyáriak, nem magániparosok,

nem parasztok, nem polgárok, proletárok, ahogy mondani szokás. Mégpe-
dig Kómár Vendel, Bán Imre, Fischbein piktor, Könke Józsi. Kun László
vezeti őket.

UTASS: Kun?
TUZA: Kun László rugókovács.
KORDÉ: Felugrik.

Mit mondtam, hogy a nyomomban vannak?
UTASS: Tuzához.

Rendben a felső szoba?
TUZA: Minden egérmocsok aus.
UTASS: Az én régi heverőm?
TUZA: Ott szeretek én szunyókálni, mért ne lenne tiszta.
UTASS: Oda vigye Kordé Mór urat, papa, és a száját fogja be, ha találkozna

iparos-proletár társaival. Ott fenn kéziratraktár van, világos? Fél vagon-
nyi tervrajz van ottan.

TUZA: Annyi legalább, ha csak az egerek meg nem rágtak belőle fél mázsát.
UTASS: Menjenek.
KORDÉ: Köszönöm, Gusztáv.
UTASS: Minthogy zörgetnek.

Menjen már, az istenit.
Az egyik poharat eltünteti.
Marinához.
Nyiss nekik ajtót.

MARINA: Én? Kun Lászlónak?
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TUZA: Kordé Mórral elmenőben, felfelé a lépcsőn, a függönyt behúzva maguk

Amaz erős Sámson hitt a Delilának, halálos sérelmet okozott magának.
Isten irgalma legyen velünk.

2.

Gondolati sík. Nagy nóta csap fel.
a nagy asztal földre hajlik a sok bortul
mulat ez a betyár gyerek, könnye csordul

KÖMÁR: Csak az danolgat itt, aki magyarul tud. A bányaróka tűrje szájba
az anyját is annak, aki nem tud magyarul. Én, a proletár lehúztam három
évet a Mármarosi Sóbányában. Ott sem lehetett másként beszélni, csak
magyarul.
Ordít.
A nagy asztal földre hajlik a sok bortul

KUN LÁSZLÖ: A sarokba nyomorgatná Marinát.
Te meg mit akarsz még, mi? Kuncsorbára viszlek, az anyám házába, ha
még ma este ledülünk az árokparton. Rugókovács lettem, paraszt létemre.
Az úristent ebből a világból.

KORDÉ: Szól.
Csend, emberek. A főnök van itt.

BÁN: Na, és? Kantin ez. Munka után részemről mindenki le van szarva.
KÖMÁR: Utasshoz tántorog.

A bányaróka se tudná jobban nálamnál, ki vagy te. Nagy úr. Amilyen a
Tiszavidéki Vaspálya Társaságnál még nem volt. A legnagyobb igazgató.
Egy kenéz Attamaz!, ahogy a kunok mondják. Így van uram? A büdös-
ségit. Hát leszállt a mocskos proletárok közé?
Mindenki Utassra néz.

KÖMÁR: Én Kómár Vendel vagyok, segédmunkás, gyilkossági kísérletért há-
rom év sóbánya. És most itt, a mocskos iparosok között. Mert ezek itt sen-
kinek sem kellenek. Se parasztnak, se tisztességes magániparosnak, de még
kubikosnak se való egyik se. Ide szorultunk. Az emberiség legaljára. Már
csak a vérbajos koldus, meg a francos cigány van tőlünk alább.

UTASS: Maguk emberek.
KÓMÁR: Emberek?

Bánhoz.
Te ember vagy?

BÁN: Lelencben nevelkedett ember vagyok.
KÓMÁR: Kun Lászlóhoz.

Te ember vagy?
KUN: Elvitte alólunk a földet a bank. Csak a házunk maradt meg. Apám fel-

akasztotta magát. Én akarok ember lenni a családunkban. Igen.
KÓMÁR: És nyomorgatod ezt a kis szűzlányt. Há! A rugókovács úr.

Fischbeinhez.
Te ember vagy?

FISCHBEIN: Én az vágyom.
KÓMÁR: Miféle származék?
FISCHBEIN: öszterrecher.

KÓMÁR: Kiköp.
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Se magyarul, se németül, se csehül, se lengyelül, se hucul nyelven ez nem
tud. Én mindet megtanultam a sóbányában.

KORDÉ: A sötét szemüvegévél.
Ne hallgassa őt, főnök úr. Megeszi a főtt kolbászt, amit kívánt, és elme-
gyünk innen azonnal. Ne hallgassa őket.

KÓMÁR: De engem igenis. Csak hallgasson a nagy úr. Ismerjen minket a
nagy úr. Nemcsak az én hátamon van itt kréta.

KUN: Az enyimen nincs.
KÖMÁR: Majd leszen. Nem kívánom neked a sóbányát, de ha soká nyomor-

gatod még azt a gyereklányt, odakerülhetsz. Azt hiszi az ember, barom-
mód, hogy öröm a nő. Bánat és mocsok a nő. Mindenek megrontója.

KORDÉ: Részeg. Ne hallgassa, főnök úr.
KÓMÁR: Csak hallgassa. Lássa, milyenek vagyunk. Az én feleségem most pél-

dául a telepi pap szeretője, összeülünk. Én börtönt jártam miatta, ő jelen-
leg a pappal kurvít. Csak gyak, és gyak.
Nagyot legyint.

UTASS: Dolgozik a felesége?
KÖMÁR: Itten méghozzá. A társaság szabóműhelyében. Gyönyörű asszony még

mindig, micsoda asszony. Kurvit és kurvit, gyak és gyak. Ennyi az ő élete.
BÁN: Fogd be már a szád, csak gyalázod itt az egész népet.
KÖMÁR: Haggyatok ugatni. Mert a gyilkossági kísérlet, még az sem igaz, nagy

úr. Valakit, aki már áhítozott a feleségemre rég, valaki hátulról bakk! Kit
fogtak le? Csakis engem. Holott akkor még nem gyakott a Panni. Terhes
volt. Már a sóbányában voltam, amikor szült. A Tisza partjára ment ki szül-
ni Eltépte a köldökzsinórt rendesen, s lement mosakodni a vízhez. Mire visz-
szaért, a porontyot két kóbor kutya felfalta. Ahogy mondom. Azt se tudjuk,
fiú volt-e, avagy leányka. Azóta Panna már mindenkié. Büdösé és nadrá-
gosé. De ha én belegondolok, hogy a porontyomat megette az a két mocskos
kutya, szeretném valóban megölni az egész világot. Mindenkit. Az úristent
is. Az ördög nagy szent már énhozzám képest.

UTASS: Eszemben tartom majd a sorsát, meglátja, nem engedem, hogy telje-
sen elsüllyedjen.

KOMÁR: Igyon velem valamit, főnök úr.
UTASS: Szívesen, ha megettem a kolbászt, amit megkívántam.
FISCHBEIN: Pferd. Lukolbas.
UTASS: Tudom.
BÁN: Lókolbász!
UTASS: Megszerettem a franciáknál a hagymalevest és a lókolbászt. Utána

természetesen, munkás társaim egészségére megiszok egy pohár bort.
KORDÉ: Hogy tehet ilyent a főnök?
UTASS: Én is olyan vagyok, mint ők. Krétás.
KÓMÁR: Ordít.

Hej, te ronda, büdös cigány, te Gazsi. Nem hallottad, mit mondott a ránk
érkezett hatalmas úr? Nótát.
eresz alatt piroslik a paprika

KORDÉ: Én még csak gyakornok vagyok itt, az egyetem után írnoki beosztás-
ban. De engedtessék meg méltatlannak tartom ezt az egészet a főnök úrhoz.

UTASS: A munkásokhoz
Danoljanak csak, és igyanak, uraim. Mert nem sok idő már, és megszünte-
tem itt ezt a bűzös kocsmát.
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Csend.
S megértetem majd mindenkivel, aki felügyeletem alá tartozik, hogyan le-
hetnek Magyarországon is a munkások igaz, tiszta emberek, férfiak. S nem
lenézett népség.
Csend.
Most persze megisszuk a pohár bort. Aztán azt fogom mondani: ki innen
mindenki, örökre, míg korbácsot nem szedek elő.

3.

Másik gondolati szint, csak Utass van fényben.
UTASS: Tisztelt Főigazgatóság. Nem először vonnak kérdőre engem. Nem hely-

telenítették éppen, de nem is kaptam dicséretet azért, hogy a Járműben
fáklya-társulatot alapítottam ünnepségeink díszesebbé tétele végett. Amikor
a kantint bezárattam, szemöldök-felvonással néztek rám. Hol költik majd el
a pénzüket a munkások, ha nem a vaspálya társaság kantinjában? Nos, te-
kintetes igazgatóság, beterjesztem újabb intézkedésem tervét. A régi kantin-
ban egy olvasószoba alakítassék, ez az óhajom. Később e keretben önképző-
köri egylet alakittatik majd minden rendű munkás és szellemi dolgozó ré-
szére. Az olvasószoba vasárnap és ünnepnapokon reggel nyolctól, este tíz

óráig lesz nyitva. Hétköznap este hattól, este tízig. Hírlapok, jó könyvek,, és
minden szakbavágó megfelelő oktatás által a tagok szórakoztatása és képzé-
se iránt bőségesen gondoskodva lesz. Az összes munkásoknak kötelességévé
teszem, hogy a kínálkozó, kedvező alkalmat örömmel megragadják és az ol-
vasószoba tagjai közé beiratkoznak. Mert a helybeli vasúti munkásnak nem-
csak becsületére fog válni, hanem eléggé nem hangsúlyozható hasznukra is
lesz, ha szabad idejüket az olvasóban töltik el, vagy legalább otthon az on-

nan kikölcsönzött jó könyvet olvashatják.
HANG: Kordé Mór úr. ön nemcsak írnok Utass Gusztáv úr mellett, más meg-

bízást is teljesít. Számoljon be röviden tapasztalatairól.
KORDÉ: Csak ő van fényben.

Türelmetlen embernek ismertem meg Utass Gusztáv urat. Akik nem irat-
koztak be az olvasóba, azokat ő rövid úton besorozta. Tagdíjukat fizetéskor
szigorúan levonatta. Ezen nagy összeg, havonta negyven krajcár, nem egé-
szen fél napi kereset a legalacsonyabb kategóriában. Működésében semmi
kivetnivalót nem találtam addig, amíg az olvasó megalakulása után másfél
esztendőre az értelmesebb munkásokból egy újabb egyletet, egy úgyneve-
zett Szociáldemokrata Egyletet nem szervezett. Ez szűkebb körű, mint az
olvasó. Mindössze huszonhét tagja van. Távollétében, két tanú jelenlétében
behatoltam magánlakásába. Először is megvizsgáltuk a főnök úr magán-
könyvtárát. Igen kevés könyve van. Igaz, előzőleg kétszáz kötetet ajándéko-
zott az olvasónak. Nos, kevés könyve között találtunk külön polcon öt olyan
könyvet, amelyet Londonban adtak ki német nyelven. A könyvek szerzője
Marx és Engels úr. Beléjük olvastunk. Értelmetlen szövegeket, mondhat-
nám: zagyvaságokat találtunk. Mindezt főként azért említem, ha netán ki-
derülne látogatásunk az ő magánlakásában, ez a tény is az Igazgatóság tud-
tával legyen.
Teljesen sötét lesz.

HANG: Helyesen cselekedett, Kordé Móric úr.
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4.

A valóságos helyszín.
Marina az asztalnál háziköpenyben ülő Utasshoz bevezet négy embert. Kato-
naruhában vannak. Elől Kun László.

MARINA: ök keresik az én uramat. Elmehetek?
UTASS: Nem.

Fölemelkedik lassan. Nézik egymást.
KUN: Jónapot, Utass elvtárs.
UTASS: Jónapot. Nem öten vannak?
KUN: Honnan tudja, hogy öten jöttünk?
UTASS: (Az ablak felé int) Annyian jöttek át a vizén, nem?
KUN: Könke Imre elvtárs visszament a főhadiszállásra. Megismer bennünket?
UTASS: Még nem vagyok szenilis, se vak.
KUN: Látom, ő a Kómár Vendel.
UTASS: Emlékszem. Akinél az ördög is nagyobb szent már. Ugye?
KUN: ö a Bán Gyuri, esztergályos.
UTASS: A lelenc.
KUN: ö a Fischbein Máté.
UTASS: Tud már magyarul, kérem?
FISCHBEIN: Tudom magyar, folyton folyvást. Osztrák, hucul nyet. Csak csisz-

ta magyar.
KUN: Ez világos. Én pedig Kun László rugókovács vagyok.
UTASS: Aki egy bolond estén belémlőtt. Még szerencse, hogy csak a térdemet

találta el. Azóta is sántikálok kissé. De talán nem is sántítás ez, inkább eny-
he ringás. Ha nem lennének időváltozások, talán meg sem erezném már a
lövedék helyét. Mennyit is kapott?

KUN: Két és fél évet.
KÖMÁR: Én megmondtam neki időben. Én világosan figyelmeztettem rá

időben.
KUN: De csak másfél évig voltam ott. Jó magaviseletért elengedték a többit.

Pedig nem bántam volna, ha maradok még. Politikaiak is voltak velünk,
nemcsak olyan közönségesek, mint én. Igen jó iskola volt az.

UTASS: Hát akkor, kérem, foglaljanak helyet. Ülve is elmondhatják jövetelük
célját. Akár a fegyvereiket is letehetik, ha a szabály megengedi.

KUN: Ketten szívesen leülünk. Bán elvtárs, és én. Fischbein és Kómár Vendel
őrséget áll a ház körül.

UTASS: De egy pohár italt csak megihatnak ők is?
BAN: ök nem.
KUN: Int nekik.

Ahogy megbeszéltük. Hátra arc. Ki.
Miközben teljesítik a parancsot.

FISCHBEIN: Jézus Mária nyet, italocska nein.
KÓMÁR: Forradalmár vagy, az anyád istenit. Kifelé.

Négyen maradnak tehát. •
UTASS: Marina, kérem, még két poharat. Annak örömére bontottuk fel ezt

a palackot kettecskén! Marinával, mivel levelet kaptam az én tanítómeste-
rem druszámtól, Gustave Eiffel úrtól, aki ugyebár, és akinek én, ugyebár
Én tokajit küldtem volt neki, ő pedig néhány üveg francia konyakkal tisztelt
meg. Régi dolgok. Töltsön Marina, kérem.
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MARINA: Reszketve tölt.
Bár merném magukra hagyni magukat.

KUN- Félelemből semmiképp ne maradjon köztünk. Nem azért jöttünk, hogy
félelmet keltsünk. De ha nem félelemből maradna, szeretném, ha maradna.
Egészségünkre.
Kiisszák a poharat.

BÁN: A szentségit, micsoda italok vannak a világban.
KUN: Ahogy engem elítéltek, bocsánat a kérdésért, mindjárt meglett az esküvő?
UTASS: Nincs esküvő, a mai napig se.
KUN: Házasság.
UTASS: A mai napig se.
KUN: De úgy tudom, van egy nagy fiuk. Utass Iván egyetemista, jelenleg a köz-

lekedési népbiztosságon.
MARINA: Igen, ez így van. Iván van. A mi fiunk.
KUN: Utass a vezetékneve.
UTASS: Természetesen, hisz az én fiam.
KUN: Törvényes házasság mégsincs?
UTASS: Én a hajdan-volt feleségemnek már az arcára sem emlékszem. Meg-

szökött tőlem, alig négy hónapi házasság után egy sikkasztó cseh ezredessel.
Nyilván, előbb is volt már kapcsolatuk. Elválni mind a mai napig nem tudtam
tőle. Talán most. Talán ezen a területen is új törvények jönnek. Francia-
országban mióta szét vált már az állam az egyháztól. A társadalmi kullogás
csak szenvedést okoz minden embernek. Még ilyen apró dologban is. De
Marina hűségesen kitartott mellettem, akármilyen nehéz időben, s én nem
különben. Így van, Marina?

MARINA: így van ez.
Tölt.
És maga, László?

KUN: Hagyjuk ezt. Beszéljünk arról, amiért jöttünk.
UTASS: Poharat emel.

Igen, ez már jó lesz. Vénülő ember idegrendszere hamar mondja fel a szol-
gálatot. Egészségünkre!
Isznak.

UTASS: Nyilván keresnek valakit, azért jöttek ide?
BÁN: Nagy lélegzettel az ital után.

Keresünk?
Köhög.
A szentségit.

UTASS: Vagy csak valamit?
KUN: A valami annak az illetőnek a fejében van.
UTASS: Valamiféle szökevényt keresnek netán? Bujdosót?
BÁN: Én, mint politikai biztos, mondhatom így is.
UTASS: Kérem, átkutathatják a villámat. Engedélyt nem kérek. Ahogy látom,

maguk a Lenin-brigádhoz tartoznak. A mai postámmal végre újságot is kap-
tam. Ebben az áll, bár isten látja a lelkemet, nem érdekel a világ; „A forra-
dalmi kormányzótanács Szamuely Tibor népbiztost megbízza a tiszántúli
vörös hadsereg mögött a rend és fegyelem fenntartásával, és felhatalmazza
őt, hogy a célra, ha szükséges, a forradalmi törvényszék mellőzésével is,
bárminemű eszközt igénybe vegyen." Tessék kutatni, kérem.

KUN: Hogyan? Kutatni?
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UTASS: Igen. Kutassanak. Van fent is egy szoba. Az én múzeumom. Ott vannak
a Nyugati pályaudvar és a Margit-híd statikai tervdokumentumai. Fél vagon
körülbelül. Ahhoz ne nyúljanak. Átadom majd időben a Nemzeti Múzeum-
nak. Vagy a közlekedésinek, ha lesz addigra. Tessék kérem.

KUN: Nem kutatni jöttünk.
UTASS: Hanem?
BÁN: Mi megtaláltuk azonnal azt az embert, akit keresünk.
UTASS: Kit?
BÁN: Magát.
UTASS: Valamit tettem talán a maguk hatalma ellenében?
BÁN: Nagyon is.
UTASS: Mit?
BÁN: Nem jelent meg a választási naggyűlésen.
UTASS: Mondom ezerszer már, hogy engem nem érdekel a világ nagyon rég.

Hogy megjelenjek valahol, ilyen felszólítást sem kaptam. Ami teljesen mind-
egy. Úgysem tettem volna annak eleget. Én békében és nyugalomban élek,
abban is akarok élni, amíg élek.

BÁN: Hohó, nem úgy van ám. A proletárságot egy napra kiszorították a város-
ból, de mi visszatértünk. A direktóriumban voltak olyanok, akik elárultak
bennünket. Ha ezeket elkapjuk, természetesen kivégezzük. Kordé Mór igaz-
gatót feltétlenül és elsősorban.

UTASS: A mennyezetre néz.
BÁN: Üj választást kellett tartanunk, amint visszatértünk. A választás előké-

szítésére és végrehajtására alig negyvennyolc óra állt rendelkezésünkre. Vá-
rosunkban a munkásság különösen nagy érdeklődése mellett folyt le a vá-
lasztás, semmi incidens nem zavarta meg a proletárság alkotmányos jogának
gyakorlását. Nagy fölénnyel nyertek azok, akiket a Kommunisták Magyar-
országi Pártja de . . . dedi.. .

KUN: Kandi... dalt.
UTASS: Delegált.
BÁN: Szóval, mindegy ez. Utass Gusztáv talán a legnagyobb fölénnyel. Egyrészt

direktóriumi tagnak, másrészt a vasútigazgatóság főigazgatójának.
KUN: Hogy milyen ökrök voltunk, amikor az első menetben Kordét meghagy-

tuk igazgatónak, csak utólag látja az ember.
UTASS: Kérem, Marina, töltsön még.

Míg tölt az asszony.
Nagy megtiszteltetés, de ón semmiképpen.

BÁN: Vajon miért?
UTASS: Én. kérem, vagyok. Magam. Azokkal csupán, akiket magamhoz emel-

tem. Azokat a fájdalmakat, amelyeket mind a köz-, mind a magánélet pre-
zentált számomra, rég legyűrtem. Haggyanak nekem békét.

BÁN: Ohó! Nem úgy van ám! Maga volt az egyetlen, aki megkísérelte itt az új
osztály megteremtését.

UTASS: Ostobák között, ostoba illúzió volt az egész. Romantika. Elmúlt.
KUN: De bennünk megmaradt.
BÁN: Az ostobákba beleégett.
UTASS: A legjobb munkásom lőtt rám, előadást tartottam épp.
KUN: Szerelemféltésből lőttem. Megbűnhődtem érte.
MARINA: Kérem, nem birom én ezt, hadd menjek el.
FISCHBEIN: Beront.
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Jelentem, megérkezett a csolnak. Mit Könke Imre.
UTASS- Ragyogóan megtanult magyarul. Nem volt hiábavaló az olvasóban

szervezett magyar nyelvoktatási kísérletem. Menjenek, kérem, ha itt a
csolnak.

KUN: Megyünk, persze. Magával együtt.
UTASS: Avagy nem közöltem még, hogy nem vállalok semmit? Hogy hagyja-

nak engem békében?
KUN: Teljesen mindegy, mit közölt, öltözzön. A proletárság szavazás útján ugy

döntött, hogy direktóriumi tag lesz, és az itteni vasútigazgatóság igazgatója.
UTASS: Nem vállalom.
KUN: Beiktatására a délutáni vonattal Bőhm Vilmos főparancsnok elvtárs

szalonkocsijában megérkezik Utass Iván elvtárs a közlekedési népbiztos-
ságról.

MARINA: Iván. Kisfiam.
UTASS: Ez lelki erőszak. Kénytelen vagyok visszautasítani.
KUN: Akkor visszük. Valódi erőszakkal.

Katonáihoz.
Szedjétek össze a ruháit. Kabát nem kell. Jó idő van. Vigyétek.

UTASS: Netán bilincsbe is vernek?
KUN: Ha a parancsszó se használ, miért ne?
BÁN: Miért ne?
UTASS: Igyuk ki akkor a poharunkat. Mert más van emögött, Kun László rugó-

kovács úr. Eljött az igazi bosszú ideje Marináért. Igaz?
KUN: Igaz. Valójában az van ebben, Utass elvtárs. Csináljuk végig, mindazt,

amit hirdetett, ha még van a pucájában vér. Egészségünkre.
Isznak.
Gyerünk.
Elmennek.

MARINA: Édes istenem nekem. Mért születtem a földre?
Becsapódnak az ajtók, 5 letérdel, suttog. Imádkozik.
Szűzanya, én imádkoztam hozzád azon a napon. Szent Gellért, te ott voltál
már akkor is Utass Gusztáv szobájában, hallhattad, mit imádkoztam és akkor
a Szűzanyához. Ne engedd, Anya, hogy ne szeressem tiszta szívemből az én
Kun Lacimat, aki már befedte Kuncsorbán az anyja házát új náddal, és ki-
meszeltek már, és a kiskert is friss napraforgó kóróval körül van kerítve.
Ottan nekem otthonom lenne, nem lennék én szolgáló, semmi más nem len-
nék, csak asszonya Kun Lacinak, a rugókovács úrnak. Ne engedd, hogy más
legyek, Anya. Szakítsatok ki Utass úr házából hamar, ö szolgáló lánynak
vett ide, az is vagyok mind e pillanatig. De nem tudom, meddig bírom e nagy
ember közelét. Mennék a kis tavaszi csibékhez, mennék a kertbe krumplit
vetni, kukoricát ültetni, dinnyemagot dugni, paszulyt dédelgetni, paradicsom-
palántát karózni, almafát metszeni, barackfák virágjában fürödni. De itt van
ő is, aki a házába vett, és egy rossz szót nem szólt hozzám, illetlenül egy újjal
se érintett, és látom rajta, hogy szeret, és tudom, hogy szeretem. Szűzanya,
ragadjatok el a földről engemet.

TUZA: Szétrántja a feljárat függönyét.
Mindjárt is átérnek a nagy csónakkal. Láttuk.

KORDÉ: Kényelmesen lépked le a sötét szemüvegével.
Szóval elmentek.

MARINA: El, el.
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KORDÉ: S nem engem kerestek itt.
MARINA: Kordé Mórt nem keresik itt, körözik mindenütt.
KORDÉ: Leül.

Hát az nyilvánvaló. Mostmár egészen bizonyos, hogy pompásan megleszek
itt hajnalig, amíg a barátaim értem jönnek.
Tölt magának.
Remek konyak, nyilván jó étek is lesz majd. Jó hangulat is lehet egy szo-
morkodó asszonnyal. Bort kérek vacsorához.

MARINA: Adok, amit tudok.
KORDÉ: A ma érkezett újsággal a kezében.

Utass Gusztáv nem olvasta volna ezt? Nézzük csak. „A magyarországi vasu-
-asok szövetségének itteni csoportja több, mint kétezer vasutas részvételével
választási nagygyűlést tartott, amelyen újraválasztották a vasutas tanácsot.
A szökésben lévő Kordé Mórt minden megbízatásától megfosztották. Utass
Gusztávot igazgatójuknak és a direktóriumban való képviseletüknek meg-
választották. Sajnos, távollétében." Nagy röhej!
Iszik.
Mindez ma, 1919. április 16-án. És nem engem vittek el a leninisták ebből
a lakásból, hanem őt.
Üjra tölt magának.
Lehet készíteni az étket.
Tuzához.
Maga pedig kerítsen egy papucsot. Lakásban nem szeretem a cipőt. Kényel-
metlen. Gyorsan, gyorsan. Csinálni, amit mondtam.

TUZA: Elmenőben. Az ő rigmusával.
Nagy időknek vagyon nagyon kerek holdja, az emberiségnek vegyes sok
pásztorja, testünket lelkünket még ez egyszer mentsd meg Jézus Király, mi,
ím gyarlók, nagyon félünk e világban.

KORDÉ: (Iszik) Vén hülye.
TUZA: Ámen.

(Folytatjuk)

KERESZTES ÁGNES

A föld fehéren
Virraszt a föld fehéren
fölötte örök csillag
változó hold
cserélt fény

kőből szabadult szikra
korhadáson lidércláng
vörös-fekete tollú vadmadár tűz
kemencefészekben fiókparázs
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