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Küszöbön állnak a hegyek
ii.

A valóságos helyszín

TUZA: Csoszogva hozza a postát, leteszi a íróasztalra.
Piszkosul nagy a meleg. Nem csuda, augusztus van. Holnap már Szent István
királyunk nagy ünnepe. Komp nincs, körbe kell gyalogolnom a hídon át,
ha az István napi körmeneten részt akarok venni. Pedig részt! Azt a gyönyörű
éneket szeretem.
Dúdol.

Rólad emlékezvén
csordulnak könnyeink
vérrel harmatoznak
szomorú mezeink

hol vagy István király
téged magyar kíván
gyászos öltözetben
te előtted sírván

Megáll, sóhajt. Fölnéz.
Furcsa, hogy nem motoznak az egerek. Nincs egy se. Mintha elpusztultak
volna, vagy elmenekültek volna.
Rendezget. Motyog.
Én csak a patkányok meneküléséről hallottam eddig. Látni nem láttam, de
mondják, megérzik, hogy süllyedni fog a hajó. Piszok népség.
Beszól.
Annyi idők után ismét jött a postás.
Csend, nincs válasz.
Nem baj. Felmérgesítem én Utass urat mindjárt.
Vásott kölyökként gajdol.
Legyen az istennek dicsőség az égbe, szerencsével vettük nagy dolgunkat
végbe.
Hallgat, semmi.
Váljon az új párnak mai esküvése lelkűk örök javára. Az isten áldása száll-
jon a fejükre.

UTASS: Bejön. Ruhája felett házi köntös van rajta.
Jól van, papa.

TUZA: Jól van, papa, mindig csak jól van. Jött újra posta, újság is van közte.
Olvassa már, kik az urak a városban?

UTASS: Mintha nem tudná két hete.
TUZA: Azt suttogják, a vörösök tartják itt magukat.
UTASS: Csupán egy nappal tartották magukat tovább, mint az ország.
TUZA: Tovább, mint a főváros?
UTASS: Egy nappal tovább. Ez illett is az egy utca városához. Itt a Tisza partján.

Tiszta a fenti szoba?
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TUZA: Furcsállom szerfelett, hogy nem járnak az egerek.
UTASS: Vigyen fel egy plédet, kávé után ott akarok pihenni.
TUZA: Nagy a meleg. Jobb lenne Utass úrnak a veranda. Majd én elbóbiskolnék

odafönt.
UTASS: Postáját nézve.

Legyen, ahogy gondolja.
TUZA: Örömmel siet fel a lépcsőn, a függönyt behúzza.

Na, végre.
MARINA: Hozza a kávét.

Van valami érdekes a postájában, uram?
UTASS: Tessék.
MARINA: Átveszi a levelet.

Alexandre-Gustáve-tól?
UTASS: No lám. Az utóbbi időben franciául tanultál talán?
MARINA: Csupán a betűk kiejtésének helyességénél tartok. Mit ír?
UTASS: Nagy beteg. Kérdi, hogyan vészeltem át az ellenforradalmat, biztosít

arról, hogy a francia csapatok Magyarországra küldetésével változatlanul nem
ért egyet, tiltakozását nyilvánosságra hozta. Ügy véli, hogy én természetesen
nem álltam az ellenforradalmárok mellé, s ha bármi baj érne, akciót szervez
megmentésemért, ha él addig. Kérdi továbbá a Nyugati pályaudvar és a Mar-
git-híd sorsát satöbbi. Kifogásolja, hogy előbbi levelére nem válaszoltam.
Elnéz.
Dehát hogyan és mit válaszoltam volna? És egyáltalán, elvitte volna hozzá
a levelemet a posta?

MARINA: Gusztáv.
UTASS: Igen, Marina.
MARINA: Amikor áprilisban magát beiktatták főigazgatónak, valóban nem ta-

lálkozott a fiunkkal?
UTASS: Hányszor mondjam még?
MARINA: S amíg főigazgató volt, egyszer sem?
UTASS: Az északi front közlekedését irányította. Távírón váltottunk pár szót.
MARINA: Nem tudom elhinni, Gusztáv.
UTASS: Mit tehetek, ha nem hisz a férjének?
MARINA: Nem az!
UTASS: Ordít.

Marina.
Kint zörgetnek.

MARINA: Ugyan, ki az?
UTASS: Félkiált.

Apa!
Marinához.
Akárki is, nincs félnivalónk. Én tiszta ember voltam kényszer-nyugdíjam
idején, hűvös és tiszta ember maradtam kényszer-főigazgatóságom idején is.

MARINA: Hátha a fiunk!
Indul.
Iván!

TUZA: Leérve a lépcsőn.
Nem Iván. Láttam a fenti ablakból. Kun.

UTASS: Kicsoda?
TUZA: Kun László, a volt városparancsnok. Nagyon mocskos. Sáros, piszkos,

szakállas. Beengedjem?
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UTASS: A fürdőszobába, ha így van, tisztálkodjon meg, és tiszta ruhát kell rá
adni. Alul, felül. Azt hittem, nem él már, szegény.

MARINA: öt sajnálja? Aki kétszer avatkozott már erőszakosan az életébe?
UTASS: Kihűlt a kávém. Melegítsd meg, kérlek.

Tuzához.
Fürdőt, borotvát, ruhát neki.
Minthogy újra zörgetnek, Marinához.
Kihűlt a kávém, mondom. Konyakot is kérek. Van még az Eiffeléből?

MARINA: Van még két üveggel, uram.
UTASS: Egyedül marad, kezébe veszi az újságot.

Gondolati sík.
KUN: Csak Kun László arca van fényben.

Most pedig fontos dolgot akarok neked mondani. Nem kívánom én, Mar-
csa, hogy ledűlj velem az árokparton. Nem kívánom én, hidd el. A ház rend-
ben, a kert rendben, szombaton délben kijössz velem Kuncsorbára. Özvegy
anyám ebéddel vár, utána elmegyünk a paphoz és feladjuk a hirdetést. Va-
sárnap, előszörre, már kihirdet bennünket a szószékről a tisztelendő úr. Utass
urat megkértem már, hogy engedjen el téged szombat délben a háztartásából.
Nem éppen szó nélkül, merthiszen kérdezősködött, teljesen fehér arccal bó-
lintott, és azt mondta, ha te is úgy akarod, ő elenged. Mondottam, egészen
bizonyosan úgy akarod. Igaz, Marcsa?

MARINA: Csak az ö arca van fényben.
Imádkoztam ma, Kun László. Megkérdeztem a Szűz Anyát, mit tegyek.
Ügy éreztem a szent csendben, hogy nem tudok én se szombaton, se máskor
Kuncsorbára menni. Az én uram tekintete olyan tiszta, ha örökké szolgáló-
lánya maradnék, akkor sem tudnám elhagyni őt. Engem Utass Gusztáv úrhoz
rendelt a Szűz Anya.

UTASS: Csak az ő arca fénylik fel.
Mielőtt beszámolnék a tisztelt szaktársaknak szocialista egyletünk eddigi
tevékenységéről mind erkölcsi, mind anyagi téren, engedtessék meg egy
gondolat felvetése. Sokan kérdik, vajon mi közöm nekem a munkásokhoz
az irányító tevékenységen kívül, mi közük munkájuk elvégzése után az ipa-
rosoknak hozzám? Holott a nap nem kérdi a holdtól, egyik égitest a másiktól,
vajon összetartoznak-e? Elrendelt világban élünk, ha tudjuk, hogy mi ren-
dezzük a világot. Én, te, ő; ma, holnap, holnapután. Az elrendelés és elrendel-
tetés szükségszerű törvénye az adott kor adott emberének. Ki hogyan él vele,
meghatározza egyéniségét. Csak így létezhetünk. Nagyon nagy béke van ma
a világban mindenütt, úgy tűnik, már az emberiség csak szeretkezni, építkez-
ni, gyarapodni akar. Am ez a szűkösség kinek a jövendője? Én például nem
lehetek meg a munkatársaim nélkül, ők pedig nélkülem, bárha ezt a szak-
társak teljes mélységben még nem is értik. Furcsa dolog, hogy a gondolat
mindig előbb jár, mint maga, a kézzel fogható, anyagi mozgás. Általában ma
már az értelmes emberek fölismerik a régi, görög—latin igazságot: előbb van
a fönt, s csak utána a lent, holott a föntnek csakis a lentbői szabadna szár-
maznia. De kérdem, mikor fönt a fönt, s mikor lent a lent? E fogalmakra
a latinok csupán egyetlen szót használtak; latus. S bonyolultságában is így
van ez rendjén. Mindjárt meg fogom magyarázni.
Lövés dörren.
Teljes sötétség lesz.
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A valóságos helyszín

UTASS: Ostoba illúziók. Ostoba hitek.
TUZA: Bevezeti Kun Lászlót.

Eme úr zörgetett, holott kicsi már a Tisza, kicsi az ár.
KUN: Jónapot, Utass elvtárs. íme tisztán, a maga ruhájában.
UTASS: Helyes, fiam. Azt hittem, már nem él. De most látom, ebben az újság-

ban, hogy még mindig halálra keresik. Hol bujkált eddig?
KUN: Két hete már a Tisza-parti nádasokban, mocsarakban. Menedéket kérek.
UTASS: Meddig?
KUN: Sikerült összeköttetést teremtenem még a nádasokból a pesti elvtársakkal.

Holnap, huszadikán hajnalban itt, a háza mögötti kiserdőben veszem át az
iratokat, és némi pénzt. Nem bírtam már a nádasban tovább. Fáztam ebben
a hőségben. Kimerült vagyok és rettenetesen éhes. Könyörögtem volna már
a bebocsájtatásért előbb is, de állandóan cirkálnak a folyó mind a két partján.
Most, István király ünnepére készülnek, hirtelen csend lett.

UTASS: Jó. De mért kell könyörögni.
KUN: Erőszakkal hurcoltuk el főigazgatónak.
UTASS: Valóban, csak az erőszaknak engedelmeskedtem.
KUN: Mindenki tudja ezt. A maga háza most a biztonság.
UTASS: Nyilván, ez így van. Elhatároltam magam mindentől, a diktatúra alatt

is, csupán mint képzett szakember vezettem az ügyeket. De miért nem ül le?
KUN: Köszönöm.
UTASS: Kiszól.

Marina, kérem.
MARINA: Hozza a kávét és a konyakot.

Jónapot László.
KUN: Istenem, alig bírok felemelkedni a székből.
UTASS: Hagyja csak.

Marinához.
Hozzon valami ennivalót is a vendégünknek, aztán, kérem üljön le közénk.
Kunhoz.
Forró fekete. Mindenekelőtt ezt igya meg. Jót tesz.

KUN: Mohón hajtja fel a kávét.
UTASS: Én csak forrón szeretem. Maga beleizzadt, ugye?
KUN: Igen.
UTASS: Majd a konyak leviszi.
TUZA: Én pedig akkor?
UTASS: Tölt.

Felvitte már apa a plédet?
TUZA: Hogy nekem csak minden pohártól menni kell. Jól van.

Elmenőben.
Köszönjük uraim, szállást adástokat, hogy befogadtátok az útonjárókat.
Kunhoz.
Folytassa, városparancsnok elvtárs.

KUN: Isten fizesse meg tinéktek azokat. Csendes jó órákat adjon most a jó isten.
TUZA: Megy, fel.

Igaz tán ez az ember.
UTASS: Milyen ennivalót tud adni, Marina?
MARINA: Főtt étel előtt már csak zsíros kenyeret és paradicsomot. Igen szűkö-

sen vagyunk élelemmel, uram.
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UTASS: Nagyon jó lesz az. Egy pohár konyakra a zsíros kenyér nagyon jó.
KUN: Két hete nem volt kenyér a számban.
MARINA: Marina féltő mozdulattal elmegy.
UTASS: Tölt, koccint.

Hát egészségére, Kun László.
KUN: Bálint. Isznak.

Kis csend.
Gyávának tart?

UTASS: Mért?
KUN: Mert menekülök.
UTASS: Magamat is gyávának kellene minősítenem akkor, hisz én igen rég

elmenekültem a világból. Bár sohse is éltem volna benne.
KUN: Mi büszkék vagyunk, hogy felébresztett bennünket.
UTASS: Csak meg tudnám magyarázni, hogyan lehet egy művelt ember olyan

barom, mint én is voltam. Ha egy nép ezer esztendeig nem érett meg a győ-
zelemre, minek az egész? Rákóczi, Dózsa, negyvennyolc, és ez a mostani most!
Ezer esztendeje éretlen gyümölcs a nép a nemzet fáján. Köpedelmes, gyalá-
zatos sorsú. De nyilván ezt érdemli. Nem mást. Csak a bukások valóságosak.
A többi mind illúzió.

KUN: Meg fog érni még a nép.
UTASS: Hogyne. A sírban. Mint televény.
MARINA: Visszatér.

A kenyerünk is kevés. Tessék fogyassza csak, ha az én uram utasított, nyil-
ván nem sajnáljuk magától az utolsó falatot se.

KUN: Felugrik.
Egy pillanat.
Kirohan.

MARINA: Az én uram nem fél?
UTASS: Mitől?
MARINA: A haláltól.
UTASS: Nem. Rég nem félek már semmitől. Néha a halált kifejezetten kívánom

is. Az élet a félelem maga. A halál öntudatlan, kedvesem, miként a születés.
A kettő között: minden félelem, minden rettegés.

KUN: Visszatérve. A kezében pisztoly.
Ez az. Amikor vásároltam, három töltény volt benne. Egy az Utass elvtárs
lábába fúródott, hálisten, hogy csak oda. A másodikat a bíróságon szedték ki
azonosítás végett. A harmadik benne van. Mindjárt, ahogy városparancsnok
lettem, a bűnügyi kellékek közül magamhoz vettem ezt a jószágot. Megmu-
tatom, hogyan működik. Régi fegyver.
Kinyitja, kiveszi a töltényt, visszazár, csattint.
Ennyi az egész.
Visszateszi a töltényt, az asztalra teszi a fegyvert.
Tessék.

UTASS: Minek ez nekünk?
KUN: Ennyim maradt. Akár emléknek is, jobb helyen lesz, mint nálam.
UTASS: Valóban nem lesz szüksége semmi fegyverre?
KUN: Olyan elvtárs jön értem pénzzel és papírokkal, aki tökéletesen ismeri

a környezetet, még a ház mögött lévő kiserdőt is. Ügy értesültem.
MARINA: És a családja, László?
KUN: Megkíséreltem többször is a családalapítást. Nem ment, Marina. Ideig-
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óráig tartottak a kapcsolatok. Anyám halála óta pedig, természetesen, mint
magánember, teljesen egyedül. Közben háború, hadifogság, harc a fehérek
ellen Oroszországban Kazány bevételéért, aztán Számuelyékkel haza. Ennyi.

UTASS: Tegye el a pisztolyt valahová, Marina. Talán Szent Gellért szobra mögé.
Ki keresne egy szentnél fegyvert?
Kunhoz.
A többiek?

KUN: Bán Gyuri és Könke Imre fegyveres harcban esett el a posta védelménél.
UTASS: Kómár Vendel? A krétás?
KUN: Űgy tudom, a feleségével együtt a máramarosi sóbányák felé menekült.
UTASS: Fischbein Máté?
KUN: Ügy értesültem, hetvenöt bot. Teljesen nyomorék lett. Megőrült. Járja

a várost egyik sürgönypóznától a másikig, megáll a búgó drótok alatt, fülét
a póznához tapasztja, és azt suttogja: halló, direktórium... Halló, direktó-
rium.

MARINA: Látom, milyen fáradt. Vigye fel ezt a kis étket a felső szobába. Egye
meg ott, és pihenjen le.

UTASS: Vagy még egy korty konyakot.
KUN: Igen. Aztán jó lenne ledűlni valóban, annyi idők után.

Miközben Utass tölt, Tuza csoszog le a lépcsőn.
TUZA: Nagy csónak jön. öten vannak benne.
UTASS: Kik?
TUZA: Vén ember vagyok, de a szemem még mindig, mint a sasé. Két kilomé-

terre is ellátok. Egyetlen ismerőst fedeztem fel a csónakban.
KUN: Kit?
TUZA: Kordé igazgató urat.
UTASS: Ide tartanak?
TUZA: A csónak iránya szerint mindenképp.
KUN: Csak nem fedezték fel, hogy ide menekültem?
UTASS: Vett észre valami ilyesmi jelet?
KUN: Mondtam már, hogy semmit. A lehető legóvatosabban úsztam át a Tiszát.

Partra érvén minden lépésemre ügyeltem. A nyomokat is eltüntettem.
UTASS: A mocskos ruhák hol vannak?
TUZA: Azokat eltüntetem én. Csak gyerünk fel, rugókovács úr, a papírok közé.

Fél vagon papír, jól elrendezve a bujdosóknak.
KUN: Biztonságos hely?
UTASS: Kordé Mór is ott bújt, egy napig, amíg körözték a diktatúra alatt.

Senki nem jött rá, hogy ott van. Maguk se, a Lenin-brigád. Pedig itt beszél-
gettünk. Ö meg fent volt. Mért keresnék hát éppen nálam Kun Lászlót,
aki rámlőtt valamikor? Mindenki tudja a viszonyunkat, Kordé Mór legin-
kább.

TUZA: Fogja a tálcát.
Gyerünk már, a szentségit, rugókovács úr.
Mennek fel.

MARINA: Mi sorsra nézünk, én uram?
UTASS: Baj nem lehet, semmiképp. Engem erőszakkal vittek el az igazgató-

ságra, csupán azért akarnak beszélni velem nyilván, mivel úgy hagytam ott
az egészet a bukás napján, mint Szent Pál az oláhokat. Nem történt meg
a szabályos, hivatalos átadás. De én szabályosan vettem-e át a főigazgatói
posztot? S kinek adtam volna át? Csakis ezért jöhetnek.
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TUZA: Sietvén csoszog le.
Kaptatnak fölfelé.

UTASS: Papa, ez a harmadik, a maga pohara.
TUZA: Legyint.

Kik jelen vagytok, isten védjen benneteket, én tiszta szívemből kívánom
ezeket.
Szinte rohanva megy el.

MARINA: Valóban nem tett semmi olyat az én uram, amiért most ez a Kordé
M ó r . . .

UTASS: Elnéz.
Nyugodjon meg, kedvesem. Tüntesse el a harmadik poharat.

Gondolati sík.

BÁN: A színpadi sötétben csak az ö arca világít.
Nyolcvan mozdonyunk volt. Ebből kettő hadászati célokra is alkalmas, igen
erős mozdony. Mint tudjuk, ezt a kettőt Kordé Mór felrobbantotta. Mind
a hadsereg-főparancsnok Bőhm elvtárs, mind a városparancsnok, Kun László
elvtárs megparancsolja Utass elvtársnak, hogy a lehető legrövidebb időn be-
lül tervezzen meg két páncélvonatot, szervezze meg a kivitelezési munkála-
tokat. Egy héten belül a két szerelvénynek készen kell állnia, hogy ezekkel
előre törhessünk legalább Száj ölig, s ott az ellenséget oldalba támadhassuk.
Siker esetén a szandai gyalogos hadosztály átkel a Holt-Tiszán. így mind
a román, mind a románokhoz átállt székely hadosztályt bekeríthetjük. Vilá-
gos a parancs?

UTASS: Csak az ő arca van fényben.
Ki ne tudná jobban, mint maga, Bán György, illetve politikai biztos elvtárs,
milyen kocsiparkkal rendelkezünk. Két legjobb mozdonyunk oda. Minden
kocsink favázú. Féktuskóik is fából vannak. A faütközőket a fatányérokon
mindössze két milliméteres vaslemez fedi. Ha a személykocsikat nézzük, azok
mindkét oldalán hat-hat ajtó. A teherkocsik csak a két végükön szabadok.
Lehetetlen dolog ilyen parkból egy hét alatt két páncélszerelvényt előállítani.
Lehetetlen.

KUN: Csak az ö arca van fényben.
Nincs lehetetlen. Ismerem a Jármű minden javítási és gyártási lehetőségét.
Harcban állunk. Maximálisan kell kihasználni mindent. Éjjel-nappali mun-
kára kell fogni minden épkézláb embert. Akik a hadseregben szakmunkások,
és nincsenek harci szolgálatban, oda lesznek küldve. A parancsot végre-
hajtani.

A valóságos helyszín

TUZA: Vezeti be Kordé Mórt és két társát.
Eme urak keresik az én törvénytelen vejem-uramat.

UTASS: Felemelkedik.
Legyen szerencsénk.

KORDÉ: Jónapot, Gusztáv. Látom, pompásan italozgattatok.
UTASS: Igen, egy pohárkával, kettecskén. Az apósom nem igen szereti az ilyen

nehéz italt, egy pofa könnyű borra fáj inkább a szíve.
KORDÉ: Ami nincsen.
UTASS: Honnan is lehetne, amikor szesztilalom van? Vagy már nincsen?
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KORDÉ: Statárium és szesztilalom, hogyne lenne. De engedd meg, hogy be-
mutassam az urakat. Valérián Lescu őrnagy, a megszálló román királyi had-
sereg titsztje.

LESCU: Főt biccent.
KORDÉ: Doktor Szekeres Albert százados, a székely hadosztály hadbírája.
SZEKERES: Főt biccent.
UTASS: Ügy láttam az ablakból, öten jöttetek.
KORDÉ: Ketten kint maradtak őrségben.
UTASS: Megkérdezhetem, minek köszönhetem a látogatást?
KORDÉ: Valószínű, tudjuk azt mindannyian nagyon jól.
UTASS: Én ugyan nem tudom pontosan, de nyilván ki fog derülni.
KORDÉ: Minden.
UTASS: Téged most milyen minőségben tisztelhetlek?
KORDÉ: Természetesen, mint főigazgató, egyben a megszállt város polgár-

mestere.
UTASS: Foglaljanak helyet az urak.
SZEKERES: Az semmiképpen sem fog ártani, állva még jobban gyötri az embert

a fogfájás, mintsem ülve.
UTASS: Fogfájása van? Melyik részen?
SZEKERES: A jobb hátsó alsó nagyőrlő.
UTASS: Hát az semmiképpen sem lehet kellemes. De talán egy pohárka konyak,

bárha szesztilalom van.
SZEKERES: Ránk az ilyen marhaságok, engedelmet, sohse vonatkoznak. A ba-

romnép ellen való ostor ez.
UTASS: Apa, kérem, szóljon Marinának, hozzon még három poharat.
TUZA: Szóljon a törvénytelen vejem-uram. Én lekuckorgok valamelyik sarokba,

öregember hamar fárad.
KORDÉ: Itt, valamelyik sarokban, öreg, világos?
UTASS: Feláll, kiszól.

Marina, kérem, még három poharat.
MARINA: Máris jön, biccent, leteszi a poharakat. Az urak is felállnak, biccen-

tenek.
KORDÉ: Nekem engedje meg, hogy kezet csókoljak. A jómúltkori kellemes va-

csoráért, és a vigyázó gondoskodásért.
Vtasshoz.
Arra sem volt alkalmam eddig, hogy neked megköszönjem, Gusztáv, a búj-
tatásomat. Igen nagy köszönet érte. Tiszta szívemből.

UTASS: Tölt.
Az ilyesmi a humanizmus alapköve, nincs mit köszönni rajta. Egészségükre
az uraknak. Marina, kérem, maga is.

MARINA: Nekem ma már talán elengednék, elegendő volt kávé után egy po-
hárkával.

KORDÉ: Hogyan? Hisz tele volt itt mindkét pohár.
MARINA: Mert az én uram belém akart tuszkolni még egyet. Szereti, ha jó

kedvem van. Dehát nekem a konyhában is van dolgom, főtt ételt illő készí-
teni legalább napjában egyszer, akármilyen nehéz világ van.

UTASS: Igya ki, kérem, aztán elmehet.
Mindannyian felállnak, koccintanak, isznak. Szekeres a hátsó fogát zurbol-
tatja meg előbb, csak aztán nyel.

LESCU: Francia?
UTASS: Igen, a nagy Eiffeltől, ön tud magyarul, uram?
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LESCU: Nagyon kevés. Annyi: itt van Tisza. Je suis ici chez Tisza. C'est la fron-
tiere de la Grande-Roumenie. Igen.
Csend.
Elmenni Budimpesta, de nem kell. Nous ne voulons pas Budapest, nous vou-
lons la Tisza. Tisza kell. Még francia konyak kell. Jó.

MARINA: Tölt.
Elmehetek, uraim?

KORDÉ: Főzőcskézzen csak, kedves.
Csönd.
Szép ez a két szobor. Csak nem illenek össze.

UTASS: Bennem igen.
KORDÉ: Gellérthez megy, ráteszi a kezét.

Szent Gellért, é s . . .
Átsétál Barosshoz.
Baross Gábor a vasminiszter.

UTASS: Az egyik új világképet akart ültetni a konok, elmaradott fejekbe, a má-
sik ipart és vasutat teremtett Magyarországban. Azonkívül 6 tervezte a Kele-
ti pályaudvart is.

KORDÉ: Talán annak a munkálataiban is részt vettél?
UTASS: Csak a statikai terveket ellenőriztem. De talán megkezdhetnétek

a kihallgatásomat.
KORDÉ: Leül ő is.

Fogalmazzunk finomabban. Beszélgetés. Amit már jónéhány perce el is kezd-
tünk. Milyen most például a lelkiállapotod?

UTASS: Amilyen már nagyon régen. Emelkedett a magányban. Az embernek
illő rájönni idejekorán, hogy végső soron egyedül marad.

KORDÉ: Nono. Két és fél hónapig szolgáltad a diktatúrát hűségesen.
UTASS: Nem én jelentkeztem szolgálatra.
KORDÉ: Tudom. Itt voltam. De lám csak, mily hamar kiderül, hogy ez a nagyon

hangoztatott elzárkózás, a tiszta humanizmus áhítása, és gyakorlása sem-
mivé lesz, ha úgy tűnik, beteljesülnek ifjúkori álmaink. Te határozott egyé-
niség voltál, osztály-teremtő forradalmár. Bántások értek, visszahúzódtál az
alkotás szent magányába. De egyszercsak, bárha erre kényszerítettek az első
pillanatban, azonnal visszatértél ifjúkori álmaidhoz.

UTASS: Ezek szavak.
KORDÉ: Egyáltalán. Én is az maradtam mindenkor, ami lényegében ifjúkorom-

ban voltam. Az is maradok. Mi különbség van kettőnk között? Semmi. Csak
én bevallom tisztán ellenforradalmi voltomat. Nem kacskaringózok.

UTASS: Az ellenforradalom piszkosabb, mint a forradalom.
KORDÉ: Alkat és hozzállás kérdése, nem mondtam még?
UTASS: Az ellenforradalmak nagyon piszkosak voltak mindenkor.
KORDÉ: A forradalmak nem?
UTASS: Legalább volt valami céljuk, nem csupán az adott helyzet megtartása.
KORDÉ: Te tisztának érzed magad?
UTASS: Csak az a tiszta ember, aki megmártózik mindenekben. Az akarásban,

a csalódásban, a nihilben, a felemelkedés lehetőségében, a munka lázában,
a bukásban, lelki sérülésben, csalódások és sikerek tömegében, a magányban;
az életben. Az egysíkú ember nem tiszta ember.

KORDÉ: Miként én?
UTASS: Nem én mondtam.
KORDÉ: Krisztus vagy te, aki így felel Pilátusnak?
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UTASS: Ugyan. Én!
KORDÉ: Halljam. Világosan. Hisz megtagadtad már nem egyszer saját hitedet,

az új osztályt, amelynek nemcsak itteni teremtőjéül, de olykor szolgájának is
szegődtél.

UTASS: Te nem tagadtad meg hitedet, amikor hozzám, a humanistához jöttél
bujdosóba? A főigazgató! Két belügyminisztérium spionja. Mert az osztrá-
koké is ám, jól tudom!

KORDÉ: Egy hazában éltünk, Őfelsége óvó akarata alatt. Közös hazában, a nagy
monarchiában. Bécs és Pest nem jelentette ugyanazt? Kitértem a látszólagos
kettősség elől? Egyenes vonalú voltam.

UTASS: Amikor vállaltad a direktóriumi tagságot, majd pedig hozzám jöttél
bujdosónak?

KORDÉ: Principiális helyzetemnél fogva minden lépésem egyenes vonalúnak
minősíttetik.

UTASS: A megszálló hatóságok előtt is?
KORDÉ: Ó, a megszálló román hadsereget az Aradon összegyűlt tizenhárom

legnagyobb főúr hívta be hazánkba. Természetesen azért, hogy a csőcselék
uralmát letörhessék.

UTASS: És ha Nagy-Románia valóban a Tiszáig terjed majd?
KORDÉ: Mit számít az ilyen csekélység az ezer éve uralkodó osztály szolgálatá-

ban? Említeném, hogy ti internacionalizmust hirdettek. Avagy ezt nem mi
találtuk ki? Átvette az osztályod. Más színnel. Gratuláció. Nagy-Románia?
Nagy Magyarország? Nagy monarchia? Nem mindegy? Egy szocialisztikus
konglomerátumban, vajon nem így lenne ez?

UTASS: Sátán.
KORDÉ: Sátán, vagy jóisten, nem mindegy? Hisz épp arról beszélgetünk, hogy

oly mindegy. Doktoráltam politikai földrajzból, Gusztáv.
UTASS: Én nem doktoráltam semmiből. Csak a humanizmusomból és a magá-

nyomból: magamnak.
KORDÉ: Ezért terveztél és készíttettél — nem egy hét — hat nap alatt két

páncélvonatot a csőcseléknek.
UTASS: Felugrik és ordít.

A munkám volt! A munka szent.
KORDÉ: Ezért hagytál ott a hatalomátvételkor mindent, s visszavonultál szép

magányodba.
UTASS: Helytelen, hogy nem adtam át az ügyeket — neked. De te sem adtad át

nekem.
KORDÉ: Ezért volt, hogy két műszaki tisztet börtönbe csukattál, mivel ellenez-

ték a páncélvonatokat.
UTASS: Én csak ki akartam szelektálni őket, hogy ne rontsák a feszes munka-

fegyelmet.
KORDÉ: Jó helyre szelektáltad őket. a sírba. Kun László agyonlövette mind-

kettőt.
UTASS: Nem tudok erről. Nekem a parancs végrehajtása volt a fontos, vagyis

a munka.
KORDÉ: Mosolyog.

Fogjunk hát kezet. Nekem is az a fontos. A munka.
SZEKERES: Mióta ülünk itt? És egyre csak jobban fáj a fogam. Ezért jöttünk

ide? Mikor végezzük az igazi munkánkat? Konyakot a fogamra!
LESCU: Magához húzza az üveget.
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Francé konyak enyim. Grand-Rumeni enyim. Tisza-Gránic enyim.
S kiissza az üveget.

SZEKERES: Meg fogok bolondulni a fogfájásomtól.
KORDÉ: Ugyan. Beérünk nemsokára a szállóba.

Utasshoz.
Amelynek a pincéjében most börtönt rendezünk be, egyetértésben a meg-
szálló hatóságokkal, természetesen. Gyorsan végzünk majd az ügyekkel, hi-
szen statárium van.

UTASS: Mit akartok még tudni? Talán nem láttok engem világosan?
KORDÉ: Világosabban tán, mint te magad, öltözz, kérlek.
UTASS: Fel vagyok öltözve, csak a házi köpenyem kell levetnem, és cipőt húz-

nom. De vajon miért?
KORDÉ: A statáriális bíróságon igen rövid ideig tart a meghallgatás.
UTASS: Vajon miért? Mit nem mondtam még el? Milyen ügyben?
KORDÉ: Kun László volt városparancsnok ügyében.
UTASS: Ó, én végképp-ostoba.

Sziszeg.
Légy átkozott, Minerva, hogy baglyaid csak napszállat után nyitják ki a sze-
müket.

KORDÉ: Avagy tán nincs itt ő?
UTASS: Kicsoda?
KORDÉ: Kun László. Mondom. A felső szobában.

Mindkét tiszt fegyvert rántva talpra ugrik.
Lám, értik a jelszót.
A sarokban kuporgó Tuzához.
Vezesse fel a tiszt urakat, öreg. A felső szobába. A papírok közé.

TUZA: Megindul. Szorított torokkal gajdol.

hol vagy István király
téged magyar kíván
gyászos öltözetben
te előtted sírván

(Befejezés a következő számban)
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