
GALAMBOS LAJOS

Küszöbön állnak a hegyek
ni.

A valóságos helyszín

TUZA: Ünnepien öltözve.
Még csak hajnal is alig van, megmosakodtam a Tiszában istenesen. Szappan,
ebben a világban, úristen, létezik-e? Kő. Jó dörzsölő-kő, az létezik. Mekkora
út lesz, míg beérek a hídon át a templomig?
Behallgat.
Ezek, persze, még nem keltek fel. Na, majd mindjárt.
Vásott kölyökként.
Legyen az istennek dicsőség az égbe, szerencsével vittük nagy dolgunkat
végbe. Legyen az úristen mindig a vezérünk, igaz gyámolítónk . . .
Elhallgat valami nagy rémülettel.
Mostmár csak suttog, bizony.
Váljon az új párnak mai esküvése lelkűnknek örök javára.
Kiált.
Marina! Nem hozták volna még vissza az én törvénytelen vejem-uramat?

MARINA: Gyűrten, alvatlanul.
Nem, papa. Pirítós kenyeret csinálok magának reggelire és menta-teát.
Ez van.

TUZA: Nem kell. Nem kell nekem semmi, amíg ő itten nincsen. Nagyon harag-
szom rá. Ember még nem élt a földön, akire úgy tudnék haragudni, mint
őreá. Szüzességedet elvette, holott feleségül nem vett. Jó, van egy felesége
valahol, Dél-Amerikában. A szentegyház nem választotta el, jó. Gyermeket
szültél neki, pompás fiút, jó. Engem szeret ő, jó. De miért nincsen itten.
Ilyen körülmények között nem tud haragudni az ember igazából. Marina!

MARINA: Tessék, papa.
TUZA: Valahogyan én mindig félek, ha ő nincsen itthon.
MARINA: Én is.

Látszik rajta, hogy egész éjszaka fent volt, le sem vetkőzött, csupán csak,
hogy a keze el legyen foglalva, motoz valamit a lakásban, minduntalan az
ablakhoz megy, kinéz, majd csak jár körben.

TUZA: Te talán még észre sem vetted, mekkorákat tudunk sakkozni olykor.
MARINA: Észrevettem.
TUZA: Magunk között szólva azt is megengedi olykor, hogy beadjam neki

a suszter-mattot. Aztán persze megver utána akár ötször, de mit számít,
ha vele lehet az ember?
Kopognak.
Megdermednek.
Csakis ő. Bár mosakodván a Tiszában nem képzett meg az én sas-szemem
előtt semmi. Egy hitvány csónak se. De ilyen hajnalon ki kopogna más?
Bizonyosan körbe jött. A hídon át.

MARINA: Óvatosan szól ki.
Gusztáv?

TUZA: Amennyire tud, rohan.
Há! én törvénytelen vejem-uram. Éjtszakázunk? Éjtszakázunk?
Egy ifjú ember lép be.
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IVÁN: Jóreggelt kívánok. Jóreggelt, mama. Magának is, nagyapó.
MARINA: Iván!
IVÁN: No. Olyan nagy ügy, hogy eljöttem hozzátok?
MARINA: Kicsi fiam.
IVÁN: Kicsinek éppen nem kicsi. Vagy te is kicsinek látsz, nagyapa?
MARINA: Én egyetlenem.
IVÁN: Hallod, nagyapa. Én, meg az egyetlenség.
TUZA: Világos, ördöng vagy te, Ivánkám. Volt az egyletben egy ember, bizo-

nyos Kómár Vendel, aki krétás volt, s aki megmondotta, hogy az ördöng
már nagy szent őhozzá képest. Te meg ördögebb vagy Belzebubnál. Ünneplő-
be vágtam magam kora hajnalban, István-napi körmenetre készülvén. De,
hogy az unokám is ideér, erre?!

IVÁN: S a csataló? Alszik még?
MARINA: Ráragadva a fiára.

Nem tudhatjuk, fiam.
TUZA: Megtette azt a gyalázatosságot, hogy annyi idők után először édesanyád

mellől kimaradt.
IVÁN: A vén Gusztáv?
TUZA: Ki. Ha mondom.
MARINA: Elvitték őt.
IVÁN: Táskáját leteszi.

öt? Elvitték?
TUZA: El. Nagy érzésem volt. Az egerek odafönt két nap óta nem rágcsáltak.

Maradt a papírhalom.
MARINA: Még van egy üveggel. Alexandre-Gustave Eiffeltől. Megbontom,

édes fiam.
IVÁN: Várjunk csak, várjunk, várjunk, várjunk azzal. Elvitték? Miért?
TUZA: Tanúskodásra. Nyilván. Hisz ő ártatlan. Az is volt világéletében. Jó,

jámbor ember.
MARINA: Szerencsétlen. Álmodó.
IVÁN: Nem, nem, az én apám nem szerencsétlen, bár lehet, hogy álmodozó,

Emlékszem, nyugdíjazása után, lehettem talán ötéves, a térdén ültem, a kü-
szöb előtt. Hideg szél fújt odakint. Sírtam, vergődtem, és követeltem, hogy
vigyen ki a Tisza-partra. Mondotta: nem lehet most kimenni, kisfiam, hideg
van kint. Itt bent akkor mért nincs hideg? Hát nem látod? Itt állnak a kü-
szöbön a hegyek: Tátra, Mátra, Fátra, Hargita s mind a többi. Ők védenek
bennünket. És én akkor láttam valóságosan: ott, a küszöbön álltak a hegyek.
Csend.
Mennyi is az idő?

TUZA: Alig múlhatott öt. Korán mentem le fürödni a Tiszára.
IVÁN: Van még időm. ötharmincötkor van a találkozóm.
MARINA: Kivel?
IVÁN: Nem érdekes, édesanya. Abból a konyakból mégis, talán egy kortyot.
MARINA: Azonnal és azonnal.

Elmegy.
IVÁN: A nagyapjához.

Elvitték? Hisz ő egy abszolút tiszta úr.
TUZA: Te a te apádat, az én törvénytelen vejem-uramat ne bántsad.
IVÁN: Dehogy bántom. Miért is bántanám? Lévén az északi fronton, a csehek

ellenében, szikratávírón beszéltünk is. Mit gondol, nagyapó, miről beszél-
gettünk?
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TUZA: A családról.
IVÁN: Abszolút pontos ráérzés. Megkérdezte ugyanis, felettébb fontos dolog-

ként, hogy véleményem szerint Platón és az új platonizmus között valóban
Arisztotelész áll-e, az esztétikum sajátosságainak igazi felfedezője? Megál-
lapításainak korszakalkotó jelentőségét különböző összefüggésekben már
kifejtette előttem, nem hagyva ki a vasútépítés modern lehetőségeit. Főként
arra hívta fel a figyelmemet; vajon világosan felismertem-e, miben külön-
bözik az esztétikai visszatükröződés egyrészt magától az élettől, másrészt
ennek tudományos visszaadásától? Hallatlan izgalomba hozott a fater, bár
vele egyetérteni nem tudok ma sem. Ugyanis vegyünk egy alkotást azok
közül, amelyekben ő közreműködött. Nyugati pályaudvar, Keleti, Margit-hid,
satöbbi. Utólagos esztétikai értelmezése szerint úgy kell látnom, hogy ő úgy
véli, miszerint az emberi tevékenység látványos formái sem nem etikátlanok,
sem pedig etikaellenesek. Ezt nem bírom az én apámban. Ezt a kínkeserves,
magaalkotta középutat. Ebbe csak belebukni lehet. A másik kettőbe is,
persze, akár a jobb-ba, akár a balba; de ez a két pillér legalább világos.
Igaz, nagyapó?

TUZA: Nem tudok én latinul, gyermekem.
IVÁN: Hát magyarul beszéltem.
TUZA: Kizárt dolog.
MARINA: Jön a konyakkal.

És mindjárt lesz pirítós kenyér menta-teával. Jó lesz.
Két pohárba tölt.
Apám, koccintson Ivánnal, kérem.

TUZA: Végre, hogy ezt is megértem. Gyorsan igyuk ki, mielőbb vissza vonatnék.
Mikor Noé apánk isten parancsára a vízözön elől futott a bárkába, minden
állatfajból és növényekből egyet vitt, hogy a vész után ne nélkülözzön. Ám
a legbölcsebben mégis csak azt tette, hogy a szőlőtőkét el nem felejtette.
Neki köszönhetjük, hogy a bort ismerjük, amelyből erőnket és reményünket
szerezzük.

IVÁN: A nézőtérrel mereven szembefordul.
Ez nem bor, ez konyak.

TUZA: Bor az is, csak sürvebb. Töltök még.
IVÁN: Nem, nem. Majd a találkozóm után. Szerencsére nem kell messzire men-

nem, csak ide, az erdőbe.
MARINA: Jön a teával, pirítással.

Tessék. Szegény étek, de megteszi tán. Te pedig mért nézed az erdőt?
IVÁN: Mondom, hogy van találkozóm valakivel.
MARINA: Kivel?
IVÁN: Nem érdekes.
TUZA: A Tiszát néznéd inkább. Az én sas-szemem ott fedez fel mindenkor

mindeneket.
MARINA: Kőszoborrá válván.

Iván.
IVÁN: Tessék, mama.
MARINA: Csak nem Kun Lászlóval van a te találkozásod?
IVÁN: Felugrik.

Honnan tudható ez? Ki tudja ezt? Honnan merészeli ezt tudni bárki is?
MARINA: ő mondotta, hogy egy fontos elvtárssal lesz neki itt a házunk mö-

götti kiserdőben találkozása.
IVÁN: Kiknek mondta el?
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MARINA: Csak az édesapádnak, és nekem.
IVÁN: Másnak?
MARINA: Ugyan. Nagyon fáradt, nagyon gyötört ember volt már. Két hétig

a nádas mocsarakban élt. Csak az utolsó éjszakára jött ide, és mondta, jön
majd ide valaki, a házunk mögötti erdőbe. Olyan ember, aki nagyon jól
ismeri az itteni környezetet. Papírokat hoz, és valami pénzt.

IVÁN: Itt vannak a papírok, és itt a pénz. Doktor Tisza István magyar királyi
titkos tanácsos részére kiállítva.

TUZA: Tisza Istvánt nem lőtték agyon?
IVÁN: A fia él. Kiköpött Kun László. De hol van ő?
MARINA: Az apáddal együtt vitték el. Itt bújt, fent, a papírok között.
TUZA: És ki vitte el őket, fiam? Aki előzőleg szintén itt bújt. Kordé Móric.
MARINA: Mór.
TUZA: A gyalázatos.

Csend.
IVÁN: Teát kortyolva.

Egyik sem buta ember. Sem az apám, sem Kun László. Kun László különösen
jó politikai iskolát kapott a mármarosi sóbányákban, nem beszélve az orosz-
országi, kazányi tetteiről. Nem fogják hagyni magukat. Valahogyan kivágják
magukat. Itt kell lenniük fél hatra. Bizonyos vagyok benne. Nagyapa, csak
figyelje a Tiszát. Én az erdőn tartom a szemem.
Csend.
Mama, kérnék pirított kenyeret.

MARINA: Hiszen itt van.
IVÁN: Az erdőt, vagyis a nézőteret figyelve.

Olyan világba jutottunk, ahol a tiszta embereket gyorsabban végzik ki még
a gondolkodók is, mintsem a bitófára érett bűnösöket. Nem véletlen.

TUZA: Csónak indult át a Tiszán.
MARINA: Odaszalad.

Csak két katona ül benne.
TUZA: Mögöttük egy nagy hordó. Lehet ötszáz literes. Két ember mindenesetre

kényelmesen beleférne. Csak nem bort hoznak nekünk?
IVÁN: És ha netán ők szöknek a hordóban?

Csend. Mindhárman a helyükre térnek.
Húsz nappal a bukás után jogos már a vélemény. Magyarország, a hajdani,
európai nagyhatalom tenyérnyi területre fog zsugorodni. Oda lesz Erdély,
oda a Délvidék, oda Észak-Magyarország, és még az osztrákok is leszakíta-
nak belőlünk egy darabot. Minden oda lesz itt. Ilyen ezeréves uralkodóosz-
tályt, miként e Magyarország, nem szült még a világegyetem. Tengernyi fost
szült ebbe a hazába a földgolyó. Ez a bornirt, seggbuta osztály képes eladni
az ország kétharmadát, csak hogy az alfelén lyuk maradjon. Ráadásul, nem-
csak most, ezer éve, sorozatban követik el azt a bűnt, amit az alvilág feje-
delme, egy Lucifer sem merne megtenni. Az alvilág fejedelmének van ugyan-
is etikája. A fény etikája. Az ellenkezés dialektikus etikája. Ezek? E ke-
serves sorsú ország urai? Letiportatják minduntalan a haza eladásával egye-
temben a hatalomra régen érett népet. Ilyen mocsok osztályt nem szült
a földkerekség. Ez olyan fekélyes már, amilyenre nincs emberi szó. Lány-
gyermekünknek, születésük pillanatában, bűzlő és rothadt már a méhük.
Tengernyi hányás. És mindig ez önt bennünket el.
Ordít.
Értitek, mit ugattam?
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TUZA: Átért a csónak. A két katona nagyon könnyen emeli ki a hordót. Bor,
az nincs benne, bizonyos. Igen furcsa hordó. Mintha a dongái ötcolos szögek-
kel lennének televerve, sűrven. Gyertek csak. Gurítják fel, ide. Nem öt-,
hétcolos szögek. Beleverve a dongákba. Belülről nézve mind mint megannyi
karó. Az én sas-szemem nem téved. És nocsak. Elindult a másik partról
a nagyobbik csónak is. Sokan ülnek benne. Legalább öten.
Mindhárman a Tiszát nézik.

MARINA: Gusztáv!
IVÁN: És Kun László.
MARINA: A másik három, apám?
TUZA: A fogfájós hadbíró, a román őrnagy, és ama Kordé Móric igazgató úr,

aki itt bújt nálunk. Az az, Kordé Móric úr.
MARINA: Mór.
TUZA: Az unokájához.

Nyilván kivágták magukat, ahogyan mondtad. Nem is lehet másként. El-
végre azt az urat a diktatúra alatt mi mentettük. Csak nem tudom, mi végre.

MARINA: Talán most meghálálja a segítségünket.
TUZA: Elfordul.

Nem.
Ivánhoz.
Menj föl az apád szobájába, a papírok közé.

IVÁN: De miért?
TUZA: Bilincsben van apád is, Kun László is. Nem látod?

Kiált.
Menj már felfelé, a szentségedet. Kikötnek máris. A két katona a hordó
felső, záró dongáit kiszedte.

MARINA: Menj, Ivánkám, menj. Könyörgök.
Feltuszkolja a fiát, behúzza a függönyt.

TUZA: Jönnek fel, mindjárt zörgetni fognak.
Zörgetnek is.
Én nyitok ajtót. Maradj. Az én vén lelkemnek az az érzése, nem tudok ma
elmenni az István-napi körmenetre. Pedig mennyire szeretem. Olyan szép.
Olyan fenséges. Gyönyörű, amikor éneklik a népek:
Zörgetnek újra, a vén ember megy kifelé, közben dúdolja:
hol vagy István király
téged magyar kíván
gyászos öltözetben
teelőtted sírván
Kiér, akik jönnek, szinte berontanak, maguk előtt tuszkolván a két bilincses
foglyot. A vénember csak kullog utánuk. Gajdol.
Hát még ez ünnepnap másik nagy nótája!
boldogasszony anyánk
régi nagy pátrónánk
nagy ínségben lévén
így szólít meg hazánk

KORDÉ: Marinához.
Nekem nemcsak jogom, kötelességem kezet csókolni. Én jártam ki a statá-
riális bíróságnál, hogy a kivégzés előtt az urak még elbúcsúzhassanak.
Tessék.

KUN: Az első pillanattól kezdve szerettelek, Marina.
MARINA: Tudom, László.
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UTASS: Az az osztály, amelyik e senyvedék után mégis csak jön, ne csináljon
ilyen moslék-országot. Csókolj meg, kedves.

MARINA: Gusztáv. Én uram.
UTASS: Mond el a fiunknak, hogyan éltem. Ha egyáltalán találkozol vele.
MARINA: Egészen bizonyos, hogy találkozom vele. (Elviszik őket.)
SZEKERES: Látom, van az a jó konyak.
MARINA: Van.
SZEKERES: Töltene?
MARINA: Nem.
SZEKERES: Akkor iszunk az üvegből, ön is. Valérián Lescu őrnagy úr?
LESCU: Je suis chez ici Tisza. C'est la frontiere de la Grande-Roumanie.

Isznak.
Nous ne voulons pas Budimpesta, Nous voulons la Tisza.

SZEKERES: Uramisten, csak azt tudnám, mért fáj nekem ennyire a fogam?
KORDÉ: A kivégzendőket nem kínáljuk meg?
SZEKERES: Kár már beléjük.
KORDÉ: Jó, jó, nem szóltam egy szót sem.

Marinához.
Asszonyom, nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy a hadbíróság tőlem
kért tanácsot a kivégzésre vonatkozóan. Boldogság töltött el, hogy tanácsot
adhattam. A halál ugyanis, Utass Gusztáv véleménye szerint például, fel-
emelő dolog. Miként a születés. Csupán a két pillér között nehéz a helyzet.
Hát persze. Minden alá van vetve a történelmi változásoknak. Az élet, kétség
kívül, az emberiség ősi képessége, és mint olyan, törvényeit csak önmagából
merítheti. Utass Gusztáv azt mondotta egyszer nekem, hogy az ő példaké-
peinek egyike Gellért.
Odamegy a szoborhoz, ráteszi a kezét.
Nos, méltóbb halált kívánhatna-e bárki is annál, amilyen a Gellérté volt?
A szöges hordó a parton már készen áll. Beleférnek mindketten.

SZEKERES: Nem fognak sokat szenvedni. Csak amíg legurulnak.
LESCU: Tisztán, magyarul.

Amint a vízbe érnek, egy sorozatot beléjük lövünk. A konyakot magammal
viszem. Az enyém. Minden az enyém itt. Indulás.
Csend.

TUZA: Odaát, a templomnál, lám, már kezdődik a körmenet.
Csend.
Kalapácsolás hangja.
Szegelik be a hordót. Igen.
Csak ez a hang.
Benne vannak, gurítják lefelé mindjárt.

KORDÉ: Visszatér.
Föntről. A felső szobából szeretném nézni. Nagyon jó onnan a kilátás. Ked-
vességükre emlékezve megengedem, hogy velem jöjjön. Sőt megtiszteltetés-
nek fogom venni.

MARINA: Maga oda ne menjen fel, uram.
KORDÉ: S vajon miért?
MARINA: Oda maga nem megy fel, uram.
KORDÉ: De hisz már gurítják is a hordókat. Mindjárt jön a lövés-sorozat?

Rohanna fel, letépve a függönyt.
MARINA: Gellért szobra mögé nyúl.
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Maga oda semmiképp nem megy fel, uram.
S lelövi Kordét.

KORDÉ: Még néz az asszonyra.
Az úristenit. Az úristenit. Hát miféle dolog ez?
Legurul. Ráng.
Miféle dolog volt ez?
Kintről is hallatszik a lövés-sorozat.

TUZA: Én istenem. Én istenem. Miért hagytál el engemet?
Csend.
Ott kint. Odaát. Kezdődik az mi nagy királyunk, István körmenetje. A Tisza
haragosan zúg. Áthozza az éneket, hallod?
rólad emlékezvén
csordulnak könnyeink
vértől harmatoznak
szomorú mezeink.

MARINA: Elveszi a halott Kordétól a pisztolyt.
Ugyanitt, de gondolati síkban

MARINA: Aki ide még be mer lépni. A fiamért, bárkiért.
A két jérji jön be, szegekkel verten, de fájdalom nélkül már.
Utass kiveszi felesége kezéből a fegyvert.

UTASS: Ugyan, minek neki? Álljunk csak elébük, ide a küszöbre.
KUN: Mint két hegy.
UTASS: Jólesne egy pofa konyak, nem gondolja, rugókovács úr?
KUN: Nagyon is úgy gondolom, Utass úr.
UTASS: Küldjük el az öreget a városba. Űgyis oda akart menni, az István-napi

körmenetre.
KUN: Küldjük csak szegényt, megtér tán, míg mi őrködünk.
TUZA: Megindul, majd a két árny között kimegy. A lánya, Marina elindul fel,

a lépcsőn, a fiához.
Lentről, a másik oldalról hallatszik a körmeneti kórus.
hol vagy István király
téged magyar kíván
gyászos öltözetben
teelőtted sírván
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