
ERDÉLYI SÁNDOR

Az az egyetlen pillanat

(Az őrnagy szobájában ketten van-
nak. Az őrnagy és Tomor)

TOMOR Kérem, én leírtam, hogy a
rendszer túlhajszolt, az ülepedési
idő kevés, gyakori a dugulás, hogy
modern, zárt szűrők kellenének,
darabja százötvenezer dollárért...
ami nem volt... és ez is le van
írva.

ŐRNAGY Maga valóban sok min-
dent leírt. Csak tenni nem tett
semmit. És így vállalta a feltétele-
ket, hallgatólagosan azonosult ve-
lük.

TOMOR Kérem, nekem megvoltak a
határaim, ameddig én valamit is
tehettem.

ŐRNAGY Helyes. Pontosan ezeken
a határokon belül marasztaljuk el
önt. Hogy nem készített részletes,
írásos utasítást, hogyan kell egy
dugulást elhárítani, milyen körül-
mények között, milyen szerszá-
mokkal dolgozhatnak.

TOMOR A technológiai leírásban
meg volt határozva.

ŐRNAGY Meglehetősen pongyolán.
TOMOR Felelős vezetők . . . műveze-

tők végezték a hibaelhárítást,
akiknek a leírás bőven elég volt.

ŐRNAGY A végeredmény mást mu-
tat.

TOMOR Maga elhiszi, hogy papírok
hiánya okozta a robbanást? Ha
most fel tudnék mutatni néhányat,
amibe belefoglaltam volna min-
den feltételt, ami betarthatatlan,
mennyivel lennék vétlenebb?

ŐRNAGY Irta volna akkor elő a
személyes jelenlétét egy-egy hiba-
elhárításon.

TOMOR Tudja maga, hogy mit be-
szél? Ha egy hibaelhárításon min-
dig megvárnák az üzemvezető
mérnököt, tudja, mit termelne
egy-egy gyár. Tudja?

ŐRNAGY (hallgat) Tomor elvtárs
egy kicsit félreérti a helyzetet.
Mostantól a kérdezés joga engem
illet meg. És nem indulati elemek
fogják eldönteni; kinek lesz igaza.
Abban az üzemben, amelyet ön
vezetett...

TOMOR Helyettesként!
ŐRNAGY Mindegy! Ott mégiscsak

meghal három ember! Ezért kény-
telen vagyok Önt gyanúsítottként
kihallgatni.

TOMOR Értem. Tessék, akkor kezd-
je el a kihallgatást.

ŐRNAGY Nem tehetem. Csak az
ügyvédje jelenlétében. Ha nem
hoz ügyvédet, ki kell rendelnem
egy védőt. Van állandó ügyvédje?
vagy ügyvéd barátja, ismerőse,
akiben megbízik?

TOMOR Nincs. Nincsenek (megáll)
... eddig nem voltak olyan ügye-
im, amelyekhez ügyvéd kellett
volna.

ŐRNAGY És tud szerezni?
TÖMÖR Nem tudom.
ŐRNAGY (sokáig hallgat) Akkor

engedje meg, hogy kirendelés he-
lyett ajánljak Önnek valakit.

TOMOR Kérem, jobbat aligha tehe-
tek.

(Ügyvédi munkaközösség előcsarno-
kának mormolásszerű zajai, ajtó nyí-
lik, csukódik. Az ügyvéd, Blidár dr.
a továbbiakban nagyon enyhén da-
dog)



BLIDÁR Jó estét, mérnök úr. Mél-
tóztassék helyet foglalni, amint
látja az ön aktáit teregettem ki:
közel sem olyan sötét a helyzet,
közel sem, — csakhát ahhoz, hogy
tovább derüljön, még rengeteget
kell beszélgetnünk.

TOMOR Kérdezzen ügyvéd úr. Las-
san megszokom, hogy az én dol-
gom: válaszolni.

BLIDÁR Mondja, mérnök úr, hány
milliárdos a maguk ipara? Már
úgy termelési érték szerint?

TOMOR Hatmilliárd felett.
BLIDÁR Jó, nagyon jó. Tehát nem

egy kis kóceráj?
TOMOR Nem.
BLIDÁR És ebből mennyi az ex-

port?
TOMOR Szocialista vagy tőkés?
BLIDÁR Mérnök úr, nem vagyunk

gyerekek!
TOMOR A tőkés export, úgy tudom,

kétmilliárd körül. A pontos ér-
ték.. .

BLIDÁR Érdektelen! Szóval sok.
Nagyon sok. Ez a lényeg. És az az
üzem, ahol ez a sajnálatos eset
bekövetkezett, mennyit termel ex-
portra?

TOMOR Szinte a teljes mennyiséget.
BLIDÁR Helyes. Nagyon helyes. A

dollárt mennyiért termelik ki?
Jól — rosszul?

TOMOR Nagyon jól. Harminc forint
alatt.

BLIDÁR Fényes! Mondtam én az
elején, hogy közel sincs akkora
baj!

TOMOR Mondja, nincs itt valami
tévedés?

BLIDÁR Milyen tévedés?
TOMOR A kérdései körül. Az én

ügyem három ember pusztulásá-
val függ össze.

BLIDÁR A maga ügye ezen kívül
számtalan dologgal függ össze! A
három embert tudom. Én arra va-
gyok kíváncsi, ami ezen kívül van,

mérnök úr! Én segíteni akarok,
ezért tájékozódom. A kérdéseim
egyáltalán nem véletlenek. És
most vegyük szépen a mentőkö-
rülményeket. Nekünk stratégiát és
taktikát kell kidolgozni. Azokra
az adatokra és tényekre, amelyek
rendelkezésre állnak. Például,
hogy az egyik sérült be volt rúgva.

TOMOR Berúgva?
BLIDÁR Nulla egész kilenctized ez-

relék felett volt a véralkohol-
szintje.

TOMOR Csak nem gondolja, hogy
ilyenekkel operálok ezek ellen a
szerencsétlenek ellen?!

BLIDÁR Ellenük már nem tehet
semmit. Még ha akarna sem. Itt
legfeljebb csak saját magáért te-
het valamit.

TOMOR De nem ilyen áron! Mit tud
maga róluk?

BLIDÁR Ami ide le van írva.
TOMOR Akkor tegye hozzá az em-

berségüket is, a kötelességtudásu-
kat, amikor a robbanás után az
oszló füstben felértem a második
emeletre, ott állt az öreg Tanai
pucérra égve, se gatyája, se sem-
mije, egyedül a nadrágszíja volt
rajta, azt nem fogta a láng. Ráor-
dítottam, hogy beszéljen, mi tör-
tént. Felfele mutatott: ne velem
tessék törődni — azt mondta —
odafent még ég valami.

BLIDÁR És?
TOMOR Hogyhogy és? Mondja,

emellett számít az, hogy ivott-e
valamit vagy sem?

BLIDÁR Számít. Csak az számít!
Minden, amibe belekapaszkodhat,
amit a saját maga védelmében
felhasználhat.

TOMOR Nem vagyok állat, hogy
válogatás nélkül vagdalkozzak.

BLIDÁR Ezt meghagyja másoknak?
Olvassa kérem! (Megmarkolta az
aktákat és az asztalra vágja) Ol-
vasson a sorok között, amit má-



sok írtak, mondtak, vallottak!
Egyik se ilyen finnyás és szégyen-
lős! Mind menti a bőrét, portástól
az igazgatóig... és mind a maga
bőre árán. Mert bőr kell... kiterí-
tett . . . kikészített... minél in-
kább kikészített, annál jobban ta-
kar . . . tehát ha kiszemeltük az ál-
dozatot és lehúztuk a bőrét, ne
sajnáljuk a fáradságot... elfedni
a rossz lelkiismeretet... Helyes,
minden társadalomnak joga, hogy
szégyenkezését kikészített bőrök-
kel takarja, na de miért éppen az
enyémmel, vagy a magáéval?!

(Blidár hátradől a széken)

Természetesen kíváncsi vagyok az
érzelmeire is . . . a történeteire . . .
lelke legbelsőbb zugára. Amióta a
gyónás szentsége kezd kimenni a
divatból, azóta sokminden az orvo-
sokra, meg ügyvédekre marad.
Tudom. Vállalom. De csak egy ha-
tárig. Ameddig a bíróságot is ér-
dekli a dolog. Amely, ha nem vi-
gyáz, lecsukja magát. Börtön. íz-
lelgette már a szót? És a megbé-
lyegzés, a számkivetettség?! A
magafajtának ez nem való . . . ma-
ga még két hónaptól is kész lenne
élete végéig, ezt higyje el nekem.
Van praxisom benne.

(Hangeffektus választja el a két je-
lenetet. Csend lesz)

ŐRNAGY Kérem, ha van megjegy-
zésük az iratismertetéshez, tegyék
meg és fejezzük be.

BLIDÁR Ebben az esetben egyetlen
megjegyzésünk van: a nyomozást
vezető rendőrhatóság képviselője
nem biztosított elegendő időt a
gyanúsított Tomor Árpád részére,
aki ezért az iratismertetést nem
tekinti befejezettnek és újabb ter-
minust kér.

ŐRNAGY Csak nem gondolja a vé-
delem, hogy ez így bekerülhet a
jegyzőkönyvbe?

BLIDÁR Legnagyobb sajnálatunkra,
e nélkül a kitétel nélkül a jegy-
zőkönyv eddig elkészült részét
nem áll módunkban aláírni, így
az érvénytelen.

ŐRNAGY Mondja Tomor, azonosít-
ja magát védőjével? Ügy érzi, ab-
ban a helyzetben vannak, hogy
maguk diktálják a feltételeket?

TOMOR A terhemre rótt mulasztá-
sokat elismerem. Elismerem, hogy
nem adtam írásos utasítást szám-
talan dologra. De azt nem isme-
rem el, hogy a robbanás — papí-
rok hiánya miatt következett be.
Kérem, értse már meg, nem lehet
állandóan mindenre papírt adni!

ŐRNAGY Ezt nem az én dolgom
megérteni.

BLIDÁR A védencem tagadja, hogy
mulasztásai és a bekövetkezett
baleset között okozati összefüggés
lenne. Ilyen körülmények között
a nyomozó hatóság lépése, hogy őt
gyanúsítottként hallgatja ki: alap-
talan. A nyomozati anyag, tények
helyett a nyomozó hatóság szám-
talan olyan feltételezését tartal-
mazza, amit bizonyítékokkal nem
lehet alátámasztani. Ezekre téte-
lesen megadtuk az észrevételein-
ket.

ŐRNAGY Hogy mi alapos és mi
alaptalan, azt majd eldönti a bí«
róság.

BLIDÁR Ha ugyan az ügyészségnek
elég lesz a nyomozóhatóság által
összeállított anyag a vádemeléshez.

ŐRNAGY Volt idő Blidár doktor,
amikor ennél sokkal kevesebb is
elég volt egy-egy ügyésznek, —
még az életfogytiglanhoz is.

BLIDÁR (elmosolyodik) Most nem
lesz olyan szerencséje a nyomozó



hatóságnak, hogy egy ilyen ügyészt
kifogjon. Manapság az ügyészek
rendkívül óvatosak és alapos nyo-
mozást követelnek, ilyen alaposat,
amilyen ebben az ügyben bizony
hiányzik.

ŐRNAGY Tomor kérem, menjen ki
a folyosóra és várjon ott!

TOMOR Igen, kérem.

(Tomor feláll, nem egészen érti a
dolgot, de az utasítás annyira ellent-
mondást nem tűrő, hogy megteszi.
Az őrnagy csak akkor szólal meg,
amikor az ajtó becsukódik)

ŐRNAGY Most már elég volt, Já-
nos! Az én türelmemnek is van
határa! Azt hittem segítek rajtad,
amikor Tomort hozzád küldtem.

BLIDÁR Nem hiszem, hogy segít-
ségre szorulok.

ŐRNAGY Blidár doktor! Nagyon
jó tudjuk, hogyan élsz... és is-
merjük a klientúrádat is. A külvá-
ros peremén nincsenek nagy
ügyek.

BLIDÁR A nagy ügyek manapság
egyébként is kezdenek kimenni a
divatból.

ŐRNAGY És ha vannak is, nem a
leváltott és az apparátusból eltá-
volított főügyészekre várnak.

BLIDÁR Akiknek már az is ered-
mény, ha régi barátaik egy-egy
morzsát juttatnak nekik. Hála és
köszönet érte.

ŐRNAGY Hálát és köszönetet nem
vártam, de azt sem, hogy végtelen
destrukciót tanúsíts és a nyomo-
zást lehetetlenné tegyed.

BLIDÁR Én nem a nyomozást te-
szem lehetetlenné, csak a vádeme-
lési javaslatot.

ŐRNAGY A vádemelési javaslat pe-
dig meg fog születni.

BLIDÁR Meg bizony. Mert kell.
Mert szükség van rá. Mert ezt
várják el tőled. Mert a társadalom
lelkiismerete megköveteli, hogy le-

gyenek bűnösök. Akiket szépen
becsuktok és aztán nyugodtan al-
szotok. És te készségesen teljesí-
ted ezt az elvárást.

ŐRNAGY Furcsa ezt a vádat tőled
hallani! Tőled, akit mindenki csak
hiénának nevezett, Blidár doktor!
Talán nem tudtad? Ha egy ügy a
te kezedbe került, a vádlott biztos
lehetett benne, hogy a büntetése
a lehetséges felső határ lesz. És
nem volt mentség és nem volt ir-
galom. Mert megszállotja voltál az
ügyeknek és zseniális. Kevés
olyan ragyogó elme volt a pályán,
mint te.

BLIDÁR Csak tettem a dolgomat
egy cél érdekében. Amíg egyálta-
lán volt cél.

ŐRNAGY Van most is, csak te kép-
telen vagy megérteni. És az ital
ebben aligha segít. Ködön át né-
zed a világot.

BLIDÁR Van, aki ködön át is vilá-
gosabban lát, mint mások napfé-
nyes időben.

ŐRNAGY Akkor vedd észre, itt mi-
ről van szó! Elégett három ember
és te arra játszol, hogy ne legyen
vádemelés? S azt hiszed, még
mindig ott tartunk, hogy az ilyen
ügyek a tárgyalótermen kívül dől-
nek el? Remélem, nem hitetted el
ezt a védenceddel is? Remélem,
nem etettél meg vele valami hülye
maszlagot, hogy a népgazdaság-
nak szüksége van az ilyen üze-
mekre meg szakemberekre, hát
megússza?! Szállj vissza a földre,
aztán védd a védencedet a lehet-
séges határok között.

BLIDÁR Ez a papírhalmaz itt vád-
irat. De nem biztos, hogy az ellen
a Tomor ellen . . . Sokkal inkább
ellenetek . . . akik ezt a kuplerájt
létrehoztátok, amiben ez az egész
megtörténhetett.

ŐRNAGY Tomor ellen elegendő bi-
zonyíték van a kezemben.



BLIDÁR Először azt hitted, látvá-
nyos lesz az ügy és sima lefolyá-
sú.. . talán még kérted is magad-
nak?

ŐRNAGY Rám osztották.
BLIDÁR Csak később derült ki,

hogy törököt fogtál, de nem ereszt.
De akkor már késő volt. Közben
az ügy figyelőlapot kapott ugye?

ŐRNAGY Nem titok.
BLIDÁR Tehát jelentened kell min-

den szervhez, amelyik csak fon-
tos és érdekes Magyarországon. És
mit jelentesz? Azt csak nem je-
lented, hogy te körben topogsz...
akkor jön a mentőötlet: beleke-
verjük a levitézlett Blidárt, a hié-
nát, a vesztett ügyek mesterét,
majd csak mond valamit. Ráta-
pint a lényegre, még ha negatív
is. Amiből ki lehet indulni. Fejte-
tőre állított világ. De tévedsz!
Nem mondok a „nem"-en kívül
semmit.

ŐRNAGY Pedig jó lenne. Megakad-
tam, János. Jól látod a papírokból.
Tudom, hogy ez kevés.

BLIDÁR Tehát tőlem várod a se-
gítséget Tomor ellen?

ŐRNAGY Nemcsak tőled. Tőled is.
És nem Tomor ellen. És nem ha-
ragszom Tomor ra. Én magamra
haragszom, hogy egy hónapja tip-
ródom evvel az üggyel és alig ju-
tok valamire. Emberek haltak ra-
kásra és én tehetetlenül hümmö-
gök.

BLIDÁR Csakhogy én nem segítek
neked.

(Ajtó nyílik, csend lesz. Az őrnagy
felugrik és vigyázzállásba mereve-
dik)

EZREDES őrnagy elvtárs, miért áll
a gyanúsított őrizet nélkül a fo-
lyosón?

ŐRNAGY (hallgat)
EZREDES Nos?

ŐRNAGY Ezredes elvtársnak jelen-
tem, vitánk Blidár doktorral sze-
mélyes természetű és személyes
indíttatású volt és semmi nem in-
dokolta, hogy a gyanúsított végig-
hallgassa.

EZREDES Őrnagy elvtárs, ezek kö-
zött a falak között senki nem kí-
váncsi a személyes érzelmekre.
Sem az önére, sem Blidár dokto-
réra. Itt csak egy dologra vagyunk
kíváncsiak: az igazságra.

ŐRNAGY Értettem, ezredes elvtárs!

EZREDES (Tomorhoz) Parancsoljon
Tomor elvtárs, foglaljon helyet. Jó
munkát elvtársak!

(Cigányzene szól. Az „Eltörött a he-
gedűm"-et játsszák. — A temető fe-
lett, a repülőtér leszállósávjában
TU—134-es ereszkedik, fülsiketítő
robaja egy pillanatra — de nem tel-
jesen! — elnyomja a zenét. Aztán a
zene elhallgat. Tömeg csendesülő
moraja)

BÜCSÜZTATÓ Búcsúzunk tőled, Pó-
ti László elvtársunk és barátunk,
aki ifjú életedet egy nagy ügy
egyszerű közkatonájaként áldoz-
tad. Hiába volt szeretteid aggódá-
sa, az orvosok áldozatkészsége,
most mégis itt kell állnunk rava-
talod előtt. És hogy most mégsem
a gyászról kell elsősorban beszél-
ni, az neked köszönhető, aki pél-
dát adtál nekünk emberségből és
helytállásból. Nem voltál párttag,
de egész munkás, dolgos életed,
helytállásod igaz kommunistává
avatott. Annak a társadalomnak
a tagjává, amely egy jobb, egy
szebb jövő reményében indul nap,
mint nap harcba. És ha az úton,
amelyen halad, érik is kudarcok,
ha be is következnek tragédiák,
olyan fájdalmasak és mélyek,
mint a tiéd, Póti László barátunk



és elvtársunk, azért az az út szép
és győzelmes.

(hangja az „olyan fájdalmasnak és
mélyek"-től elúszik)

(Pillanatnyi szünet után a pap kezdi)

PAP Nagy az ember, testvéreim?
Most látjuk csak, hogy milyen pi-
ciny. Tehetetlenül áll egy sír szé-
lén a világ minden csodája velünk
együtt, akik tudjuk, hogy az Űr
akarata mindennél erősebb. Nem
a kevélység való tehát ide, nem a
dölyfös ember, aki még itt sem
tud másról beszélni, mint saját
helytállásáról, — hanem az alázat.
Ezt példázza nekünk Póti László
testvérünk sorsa. Nem tudom, itt
vannak-e annak a gyárnak a veze-
tői, ahol Póti László testvérünk el-
pusztult, nem tudom, hallják-e
szavamat, amit hozzájuk intézek:
az Isten nemcsak ezt a halált ké-
ri majd számon tőlük, hanem azt
is: mit tettek az után? Az öz-
vegyért, az árváért. Nem tudom,
itt vannak-e és milyen lelkiisme-
rettel?

IGAZGATÓ Én kimegyek és szétve-
rem a pofáját ennek a rohadt de-
magógnak.

FŐMÉRNÖK Nem megy sehová,
igazgató elvtárs. Itt marad szépen
és hallgat... mert nekünk most
kuss a nevünk.

(Ismét lökhajtásos gép száll, alacso-
nyabban, mint az előző, iszonyú dü-
börgése elnyom minden halk, vagy
kantáivá elmondott polémiát)

(A dübörgés eltűntével a cigányze-
nekar újra rázendít az „Eltörött a
hegedűm"-re, amely lassan átmegy
egy kocsma zajába. Valaki hátul
még, de már csak egyszál magában
pengeti a hegedűn a dalt, aztán ma-
rad a kocsma alapzaja)

FIATALEMBER Maga is a temeté-
sen volt ?

TOMOR Igen.
FIATALEMBER Nem láttam még

itt magát, ugye nem idevalósi?
TOMOR Nem.
FIATALEMBER Pestről jött? Gyári

ember?
TOMOR Igen.
FIATALEMBER No, maguknak is

elegük lehet odabent.
TOMOR (hallgat)
FIATALEMBER Bár nem kell félni,

a fejeseket majd kimossák. A fe-
jeseket mindig mindenből kimos-
sák. Csak a Póti Lacik döglenek
meg. A szocializmusban is, uram.
No dehát mért magának mondom
én ezt? Nem fejes maga. Azok be-
vágták maguk mögött az állami
trojka ajtaját és sóhajtottak, hogy
ez is megvolt. Aztán gyerünk ha-
za, isten hírével.

FIATALEMBER Mit iszik?
TOMOR Köszönöm...
FIATALEMBER Cseresznyét! Egész-

ségére! N a . . . igya csak meg, a
Laci emlékére.

TOMOR Ismerte Póti Lacit?
FIATALEMBER A legjobb haverom

volt. Gyerekkori pajtásom. Együtt
jöttünk föl Pestre, aztán nem ju-
tottunk be a városig, amiről min-
dig álmodtunk, csak ide a város
határába. Ö már nem is jut to-
vább. Én talán még viszem vala-
mire. És maga ismerte?

TOMOR Valamennyire. Azt hiszem,
nem eléggé.

FIATALEMBER Miért nem megy
haza? Ez itt magának idegen hely.
Idegen helyen nem jó berúgni.

TOMOR Bonyolult történet.
FIATALEMBER Uram, a történetek

mindig rém egyszerűek. Mint a
Lacié. Él az ember, gürizik, aztán
megdöglik, isten tudja, miért. Va-
lamiért . . . egy jelszóért... Jel-
szavak változnak, a pórnép ma-
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rad és hullik. Uram, ha a kezem
közé kaphatnék egyet azok közül
a nagymuftik közül, a nagyokosok
közül, akik nem vigyáztak rá! Hát
mondja meg, kedves uram, a pro-
lira miért nem vigyáznak soha?

TOMOR Hát hagy magára vigyázni?
FIATALEMBER Az ő dolga ezzel

törődni? Üssenek a fejére... jaj,
csak ütöttek volna a Lackóéra
is . . . mert ez az állat nem tudta,
uram, hogy mit csinál... Paraszt-
gyerek volt ez kérem, velem
együtt ugatta a technikát és akkor
bement oda a benzines gépek kö-
zé. Jaj, miért is tette? Nem értet-
te őket, de ment, mert ott több volt
a pénz! Szombatonként, ha berú-
gott, csak nézett maga elé, aztán
mintha nehéz álomból ébredne,
csak annyit mondott, hogy „nem
értem". Ráripakodtam: hát akkor
miért nem kérdi meg? Félt. Félt
megkérdezni, hogy kiröhögik,
hogy elzavarják, úgyis ki voltak
rúgva rá, hogy maszekol, szőlő-
zik... de az úristenit! Hát miért
nem adtak neki lakást, miért néz-
ték el ebben a nagy szocializmus-
ban, hogy téglánként hordja itt
össze magának a házat, a szőlő-
gazda apósának meg a tízezreket?!
Érti ezt uram, hát érti ezt? Mert
ő nem értette és tudta, hogy soha
nem is fogja érteni, csak ment,
ment azért a rohadt forintért,
mert ott kettővel több volt órán-
ként. És istenem, milyen fáradt
volt, mire odaért. A rohadt élet-
be! — ment egészen a sírig!

(A kocsma zaja lassan elhal, csend
lesz)

ŐRNAGY Tehát ismételt felkéré-
sünkre ez az ön véglegesnek te-
kinthető igazságügyi szakértői vé-
leménye.

(Csend)

ŐRNAGY De azt is tudja, Schulte-
isz elvtárs, hogy mi ezzel a szak-
értői véleménnyel nem megyünk
semmire.

SCHULTEISZ őrnagy elvtárs, szak-
véleményemben az összes lehető-
séget felsoroltam.

ŐRNAGY Vagylagosan! Hogy így is
történhetett és úgy is. Meg amúgy
is. ön szerint legalább öt megol-
dása van ennek a képletnek.

SCHULTEISZ Mind az ötnek meg-
van a maga realitása. Első számú
feltételezés. A védelmezett dugu-
lási helyhez legközelebbi perem
megbontását, a sérültek nem tel-
jes és szabályszerű felszerszámo-
zottsággal végezték.

ŐRNAGY Második számú, harmadik
számú, negyedik és ötödik számú.
De öt helyett egy robbanás tör-
tént, egyfajta módon. Nekem ezt
az egyet tessék meghatározni.
Egyet!

SCHULTEISZ A rendelkezésre álló
adatok birtokában azt nem tu-
dom megtenni...

ŐRNAGY Fal. Mindig falnak me-
gyek. Az orvosok fala nem enged-
te, hogy valamelyik sérültet ki-
hallgassam. Az üzem emberei hall-
gatnak.

SCHULTEISZ Talán tanácstalanok.
ŐRNAGY És maga is hallgat. Hu-

szonegy gépelt oldalon

(pillanatnyi szünet)

hallgat, mert nem mond semmit.
Fecseg.

SCHULTEISZ (föláll) Nem először
dolgozunk együtt őrnagy elvtárs.
És eddig soha nem fecsegtem. Min-
dig konkrétan letettem a vokso-
mat, hogy az adott esetben ki kö-
vetett el olyan mulasztást, amiért
büntetőjogilag felelősségre vonha-
tó.
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ŐRNAGY Akkor tessék most ugyan-
úgy cselekedni. Tessék műszaki
indokok alapján meghatározni...

SCHULTEISZ Három hete ezzel az
üggyel fekszem és kelek, de jó
lelkiismerettel nem tudok semmit
egyértelműen meghatározni.

ŐRNAGY Itt nem a maga lelkiisme-
rete az érdekes, Schulteisz elvtárs,
hanem a társadalomé. Elégett há-
rom ember... és akkor nekünk
erre nincs szavunk?

SCHULTEISZ A szakvéleményt leg-
jobb tudomásom, műszaki és em-
beri lelkiismeretem szerint elké-
szítettem. Kérem, az én erőmből
ennyire futotta, őrnagy elvtárs.
Önnek természetesen jogában áll
kiegészítő szakvéleményt kérni,
másokat is belevonni a munkába,
vagy egyéb lépéseket tenni.

ŐRNAGY Megtettem. Itt van Ma-
gyarország legtekintélyesebb inté-
zetének szakvéleménye.

SCHULTEISZ Beletekinthetek?
ŐRNAGY Fölösleges. Elég, ha a

végeredményt mondom: igazolják
az ön feltevésének egyikét. Hogy
a robbanás statikus elektromos-
ságtól keltett szikra miatt követ-
kezett be. Hogy attól robbantak
fel, hogy vízgőzzel fúvatták át az
eldugult és leszerelt csövet.

SCHULTEISZ Látja.
ŐRNAGY Nem látok semmit! Csak

egyet... hogy kiválasztották a
legjobb megoldást! A statikus
elektromosság elleni védekezés
szabványa a jövő év január egy-
től érvényes! Tehát ezen az ala-
pon senki nem marasztalható el.

SCHULTEISZ Őrnagy elvtárs, azt
hiszem egy kicsit messzire megy.
Ez már-már hasonlít az üldözési
mániához.

ŐRNAGY Majd meglátjuk, kinek
lesz igaza. Az intézet szakvélemé-
nyében azt állította: bármikor mé-

réssel, a helyszínen bebizonyítják
igazukat.

SCHULTEISZ Él az ajánlatukkal?
ŐRNAGY Igen. És Önt rendelem ki

ellenőrnek.

ELEK Miért csinálja?

(hallgatnak)

Majd én megmondom magának:
mert nincs pofája nem csinálni,
kolléga úr. Mert a robbanás után
azt hitte: nem lesz ember, nem
lesz munkás, aki ide betegye a lá-
bát. És megdöbbenve tapasztalta,
hogy van. És rájött, hogy van kik-
től tanulnia tisztességet. Igaz?

TÖMÖR (hallgat)
ELEK Nem az első eset, hogy ezt

látom. És amíg ezt látom, addig
nem hiszek abban, hogy ez az or-
szág menthetetlen.

TÖMÖR Én köszönöm a reproduk-
ciós mérések lehetőségét. Én min-
dent nagyon köszönök, amit az
önök Intézete tesz. Nekem önök
nélkül még csak reményem sem
lenne a felmentésre főmérnök úr.

ELEK Értem a lelkiállapotát. Húsz
évig én is üzemeltető főmérnök
voltam és csak azután lettem ha-
tóság. De ha azt hiszi, hogy én
Önt vagy önöket bármi alól fel-
mentem, akkor téved. Itt három
ember életéről van szó, és ez alól
nincs felmentés. Maga, maguk
mulasztottak valamit, mindegy
mit, és ezért valami jár. Csak én,
személy szerint nem vagyok meg-
győződve, hogy itt a legjobb bün-
tetés az egy két, három év.
Büntetés az is, ha nem ismeri
többé a nyugodt éjszakákat,
a gondtalan álmot és a jóízű
nevetést. Maga járhat bárhol a
világon, — ha távolról, szaggatot-
tan megszólal egy tűzjelző duda,
sziréna, amit mások észre sem
vesznek, maga össze fog rándul-
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n i . . . és el fogja felejteni, hogy
hol jár . . . maga itt lesz, maga itt
marad most már mindörökre. Be-
zárva. Ez is börtön, kolléga úr.

(Pillanatnyi csönd)

TOMOR Megjöttek az őrnagy elv-
társék, Főmérnök úr kérem.

ŐRNAGY Már hallottam az Ön tisz-
telettel kiejtett nevét.

ELEK Az Ön kitartása úgyszintén
nem ismeretlen előttem. Ennek
megfelelően készültem munkatár-
saimmal a reprodukciós mérésre.

ŐRNAGY Pompás! De ez az előké-
szített mérés túl szép nekem fő-
mérnök úr. Nem volnának szíve-
sek minden kapcsolatot megszün-
tetni a műszerek között?

TECHNIKUS De őrnagy elvtárs!
Minden huzalt kihúzni? Van fo-
galma, hogy három órai munkát
tesz tönkre?!

(Csend)

(jojtottan megszólal)

ELEK Tegyenek mindent úgy, ahogy
az őrnagy elvtárs kéri.
Nem hisz nekünk? Hogy a vízgőz-
től is fel lehet robbanni?

ŐRNAGY (hallgat)
ELEK Kár. Nagy kár. De abban

hisz, ugye, hogy a villámlás léte-
zik?

(az őrnagy hallgat)

Pedig ott sem történik semmi más,
mint ami itt bekövetkezett. A fel-
hő villámlik. Vízgőzfelhő. És most
hozasson idegen műszerészeket!
Akikkel, hogy a gyanúját elosz-
lassam: csak írásban érintkezem.
Hogy mindent ellenőrizhessen.

ŐRNAGY Helyes. Kezdhetjük, fő-
mérnök úr?

ELEK (sóhajt) Természetesen.

(Hangeffektus választja el a két je-
lenetet)

ELEK Az őrnagy elvtárs megkímél-
hette volna magát ettől az ötórás
méréstől.

ŐRNAGY Rendben van főmérnök
úr, nyert. Nem azt mondtam, hogy
igaza van, de nyert.

ELEK Sajnálom, hogy így fogja fel.
Igazán nagyon sajnálom.

ŐRNAGY Nem a sajnálatára lett
volna szükségem, hanem az
együttműködésére.

ELEK Megkapta, őrnagy elvtárs. De
félreértés ne essék, az együttmű-
ködés nem feltétlenül jelent azo-
nosulást azzal, amit Ön igazságos-
nak hisz.

ŐRNAGY Az még nem dőlt el, Elek
elvtárs, hogy végsősoron kinek
lesz igaza. No, viszontlátásra.

(Induló gépkocsi zaja)

TOMORNÉ Árpádot keresi?
VENDÉG Igen.
TOMÖRNÉ Megbocsásson, kit tisz-

telhetek önben?
VENDÉG A férje barátját.
TOMORNÉ Soha nem láttam magát!
VENDÉG Tudja Violetta, néha van-

nak láthatatlan barátok is.
TOMORNÉ Honnan tudja a kereszt-

nevemet?
VENDÉG Asszonyom, bevezetne?

(Pillanatnyi szünet. Ajtó nyílik)

VENDÉG Jó estét, Tomor elvtárs!
TOMOR Jó estét! Honnan jött és

mit óhajt?
VENDÉG Nem kínálna inkább hely-

lyel?
TOMOR Maga nem az a fajta, aki

kínálás nélkül is leül?
VENDÉG De. És mégis jobban sze-

retem, ha barátsággal fogadnak.
És legalább minimális bizalommal.
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TOMOR Megmondaná kérem végre,
hogy kihez van szerencsém?

VENDÉG Parancsoljon, a névje-
gyem.

(hallgatás után)

TOMOR Bocsásson meg kérem. Fog-
laljon helyet. A névjegye után
ítélve, az elvtársat egyenesen a
miniszter elvtárs küldte, hogy tá-
jékozódjon a nálunk bekövetke-
zett katasztrófáról.

VENDÉG Nem használnám a ka-
tasztrófa szót. Az valami elhárít-
hatatlant, leküzdhetetlent, az em-
bert legyűrő csapást jelent. A mi-
niszter elvtárs pedig nagyon bí-
zik benne, hogy abban a rendkívül
fontos üzemben olyan szakembe-
rek vannak, akik a tragikus ese-
mény következményeit minél ha-
marabb felszámolják és újra meg-
indítják a termelést.

TOMOR És mit akar most tőlem?
VENDÉG A helyreállítási és szüksé-

gessé vált átalakítási munkák ve-
zetésével önt bízták meg. Nem?

TOMOR Információi ebben a vonat-
kozásban is pontosak.

VENDÉG És miután szeretnénk, ha
továbbra is azok lennének, Öntől
kérdezem, ha úgy tetszik a minisz-
ter elvtárs nevében: mikor tud-
ják megindítani a termelést?

TOMOR Nem várnák meg az elv-
társak, amíg legalább az utolsó
halottat is eltemetjük? Tegnap éj-
jel meghalt a harmadik sérült is.
Elég sokáig kínlódott. Most már
csak rajtunk és a társadalmi szer-
veken múlik, hogy mikor lesz a
temetése.

VENDÉG Egy pillanatig nem kétel-
kedtünk abban, hogy az elhuny-
takat, az őket megillető végtisztes-
ségben, a hozzátartozókat pedig a
lehetséges segítségben részesítik.
Az ellenkezője lepne meg bennün-
ket. De nem hinném, hogy ezen

sajnálatos és nagyon fontos aktu-
sok és a kérdésem tárgya között
összefüggés lenne.

TOMOR Aktus . . . tárgy . . . téma . . .
Magának ennyi az egész. De ne-
kem: emberek, akik itt pusztultak
el.

VENDÉG Azt hiszi, hogy én ezt nem
értem. Vagy nem érzem át?

TOMOR Az együttműködésükre on-
nan felülről korábban lett volna
szükség. Amikor még lehetett vol-
na segíteni.

VENDÉG Ügy érzi, abban a helyzet-
ben van, hogy ezt a hangot meg-
engedheti magának?

TOMOR Nekünk csak a kínlódás
van megengedve, itt lent, ahol le-
csapódik minden, a maguk bölcs
intézkedései, ahonnan nincs to-
vább, ahol a dolgokat nem lehet
elkenni szép nyilatkozatokkal,
ahol lerobbant üzemek vannak,
amelyekből még mindig többet és
többet akarnak kifacsarni, csak
éppen az eszközöket, a lehetősége-
ket nem biztosítják, csak kuple-
rájt a munkafegyelem területén,
hogy az ember szinte teljesen te-
hetetlen . . . és nem tudja az embe-
reit önmaguktól megvédeni, mert
lassan egyetlen . . .

VENDÉG Vádaskodik? Nem jutott
eszébe a hibát önmagukban ke-
resni ?

TOMOR Megteszi azt a rendőrség is.
És nálunk sokkal alaposabban!
Napi négy—hat órás kihallga-
tás . . . hogy az ember szinte már
azt is bevallaná, hogy túl a mu-
lasztásain, egyenesen gyilkolt,
megölte azt a három szerencsét-
lent . . . aki már nem fontos, az
igazi okok sem fontosak, az
sem, hogy megmaradtak, félnek,
nem mernek az üzembe lépni, —
hogy a vezetők gyanúsítottak és
reszketnek . . . semmi nem fontos,
csak az, hogy mikor fejeződik be
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az üzem átépítése. Az az átépítés,
amire eddig soha nem volt idő,
sem pénz. Aztán félre a józan ész-
szel, rajta, előre újabb munkasi-
kerek felé.

VENDÉG Mondja, mit hisztériázik
itt?

(Csend lesz egy pillanatra. A ven-
dég még csak fel sem emelte a hang-
ját, amikor ezeket mondta és ezután
is halk marad)

VENDÉG Józan észt emlegetett? Ar-
ra apellálok én is. Erre az üzemre
szükségünk van, mert naponta 60
ezer dollár tiszta hasznot termel.
Magyarország szegény ország.
Mondjuk naponta 110 ezer dollár-
ért importál gyógyszer alapanya-
got. Ha úgy tetszik, akkor hiány-
zik a belőle készült gyógyszer, az
érte vásárolt művese és műszív és
műtőasztal és műszerek. És ennek
következtében meghalt naponta
huszonnégy ember.

(Csend)

Ismerjük a vizsgálatok anyagát.
Pontosan ismerjük. És tudjuk,
hogy a leggondosabb nyomozás
sem tudott olyan mulasztást fel-
tárni, amely okozati összefüggés-
ben lenne a bekövetkezett baleset-
tel. Mit gondol, akkor itt lennék?!

(Hosszan hallgatnak)

A történteken nem tud változtat-
ni. De azon, hogy mi történik,
még igen. Ez az üzem fontos ne-
künk. Nagyon fontos. Ön sokat te-
het azért, hogy ez az üzem mi-
előbb meginduljon. Amennyire
fontos önnek ez az üzemindulás,
annyira lesz fontos Ön nekünk.
Világosan beszéltem?

TOMOR Azt hiszem, igen.

VENDÉG A nevem és a telefonszá-
mom rajta van a névjegyemen.
Két napon belül várom a szemé-
lyes tájékoztatását. Nem tartom
fel tovább. így esténként bizonyá-
ra nagyon fáradt már.

(Az őrnagy szobája. Tomor az őr-
naggyal szemben ül)

ŐRNAGY Ami most következik, azt
kötelességemnek érzem személye-
sen közölni önnel. Kezdhetem?

TOMOR Kérem.

(papírlapot vesz fel és olvas)

ŐRNAGY Határozat a nyomozás
megszüntetéséről. A BTK 258. §
(1) bekezdésébe ütköző a (2) be-
kezdés b) pontjában foglaltak sze-
rint minősülő és büntetendő, a
foglalkozás körében elkövetett ha-
lált okozó gondatlan veszélyezte-
tés bűntettének alapos gyanúja
miatt elrendelt és Tomor Árpád
— adatait mellőzöm — ellen le-
folytatott nyomozást megszünte-
tem. A határozat ellen a BTK 148.
§ (1) és (4) bekezdéseiben írtak
szerint a kézhezvételtől számított
8 napon belül a Fővárosi Ügyész-
séghez címzett és a fenti ügyész-
ségnél benyújtott panaszt lehet
tenni. A határozat nem zárja ki a
Szakszervezetnek az Mt. V. 84. §
(1) bekezdés e) pontjában megha-
tározott bírságolási jogát.
Indoklás: megállapítottam, hogy a
nyomozóhatóság által a további-
akban részletezett mulasztásokat
Tomor Árpád valóban elkövette,
de ezek egyike sincs olyan közvet-
len okozati összefüggésben a bekö-
vetkezett és több személy sérelmé-
re megtörtént halált okozó bal-
esettel, amelynek alapján a gya-
núsítottként kihallgatott Tomor
Árpád ellen az ügyészség vádeme-
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lesi javaslattal élne. Részletes in-
doklás.

(Az őrnagy megáll)

— Érdekli tovább?
TOMOR Nem. Majd elolvasom, ha

hivatalosan is megkapom.
ŐRNAGY Hát ez van, Tomor elv-

társ.
TOMOR Köszönöm, Őrnagy elvtárs.
ŐRNAGY Nekem ne köszönjön sem-

mit. Ez a felmentés nem rajtam
múlott. Én az első perctől kezdve
úgy éreztem: magát a történtekért
felelősség terheli. És el akartam
marasztalni. Csakhát magamra
maradtam. Megint magamra ma-
radtam. Nem szokatlan ez nekünk,
rendőröknek, mégis mindig elcso-
dálkozom. Az országon, amelyben
élek. Lopnak a gyárból? Mindenki
tud róla, vagy legalábbis sejti, de
hallgat, kussol, legfeljebb acsarog,
hogy egyeseknek mindenre telik,
a megoldást ránk, rendőrökre
hagyja, derítsük ki, göngyölítsük
fel. Részeges a férj, kékre-zöldre
veri a feleségét?! Száz, kétszáz la-
kó csukja magára az ajtót, abla-
kot . . . legfeljebb telefonál a rend-
őrségre, aztán elvárja, hogy a jár-
őrkocsi szerencsétlen főtörzsőr-
mestere végezze el helyette mind-
azt, amit nekik már régesrégen el
kellett volna végezniök. Tudja, én
ezt az egészet úgy hívom, Tomor
elvtárs, hogy magányosság. A
rendőrség magányossága. És ke-
vés nagyobb baj van egy ország-
ban, mint ha a rendőrség magá-
nyos. Mert a magányos rendőrség
az ilyen ügyekben, mint az önöké,
fegyverletételre kényszerül. Egye-
dül, elvtársam nem vívhat — min-
denki helyett. Hát menjen, Tomor,
isten hírével, nyugodtan és felsza-
badultan. Alig hiszem, hogy ma-
gát most már valami is fenyegeti.
A határozatot majd kézbesíttetem.

TOMOR Az otthoni címemre legyen
szíves.

ŐRNAGY A gyári nem jó?
TOMOR Holnap beadom a felmon-

dásomat. Már néhány hete ajánla-
nak egy raktárosi állást. A felada-
tomat elvégeztem, az üzemet újra-
indítottam, most már hetek óta
ismét zavartalanul termel. Én meg,
szeretnék végre nyugodtan alud-
ni. A mellett a raktárosi állás mel-
lett talán lehet. Ott egy fél ember
sem lesz a kezemre bízva és ez így
helyes. Mert hiába ez a felmentés,
én a történtek után úgy érzem:
nekem többé nincs jogom embere-
ket vezetni. Viszontlátásra Őrnagy
elvtárs.

(papírzörgés)

VENDÉG Tessék, itt a megbízatása.
Kinevezést majd három hónap
után kap.

(szünet, amíg elolvassa a papírt)

TOMOR Maguk megőrültek.
VENDÉG A jelenlegi munkahelye

elhagyására ne legyen gondja.
Már odaszóltunk. Magától értető-
dő, hogy odalent lakást kap.

TOMOR Ez az üzem éppen olyan
veszélyes lesz, amint termelni
kezd, mint a másik volt.

VENDÉG Mit gondol, mi a franc-
ért magát küldjük?

TOMOR Biztos abban, hogy menni
fogok?

VENDÉG Azt megértjük, hogy a ré-
gi helyén nem akar dolgozni. De
itt? Egy sokkal, de sokkal maga-
sabb beosztásban, sokkal de sok-
kal nagyobb lehetőségekkel?

TOMOR Én akárhová megyek, vi-
szem magammal azt az előző he-
lyet.

VENDÉG Maga vasárnaponként a
temetőbe jár, Tomor, három sír-



hoz, három csokor virággal, pedig
nem ott lenne a helye.

TOMOR Hanem?

VENDÉG Ott, ahová küldjük ma-
gát. Ott, ahol egy gyár épül. Ha-
talmas és modern. Méltó hozzánk.
Sokkal méltóbb, mint azok a tol-
dozott, foldozott, régiek. Tudja,
Tomor, mi rengeteg energiát áldo-
zunk arra, hogy felkutassuk har-
minc, negyven, ötven évvel ezelőtt
volt mártírjainkat, hogy emlékmű-
veket emelhessünk nekik, hogy le-
gyen mi előtt tisztelegni. És ezen-
közben sokszor rezzenéstelen arc-
cal megyünk el napjaink mártír-
jai mellett. Akik azóta robbantak
fel, égtek meg, szívták halálra
magukat a múltból öröklött gyá-
rak mérgeivel, vagy másfajta mér-
gekkel, Tomor, és kerültek az in-
tenzív osztályokra, az ideggyógy-
intézetekbe, vagy a kocsmák fe-
nekére, — amióta miénk ez az or-
szág. Nem szeretünk beszélni ró-
luk, Tomor, pedig sokan vannak,
— sokkal többen, mint ama régi-
ek — és az áldozatuk is van akko-
ra, ha nem nagyobb, mint ama
régieké. Szemérmesen elfordítjuk
a fejünket, legfeljebb három cso-
korra telik nekünk is, mint magá-
nak. Holott, ha megkérdezhetné
őket, különb síremléket kívánná-
nak maguknak magától. Nem a
koszos három csokrára kíváncsiak,
hanem, hogy építsen negyven—
ötven—hatvan méteres vasbeton
siklókat, sok megawattos turbi-
nákat, acélmonstrumokat, az való
magának penitentiaként és kegye-
letül, hogy ha már el kellett pusz-
tulniok, ne keseredjen a szájuk
íze az örökkévalóságig, hogy rá-
adásul hiába pusztultak el. Akkor
ne menjen ezt a síremléket építe-
ni, ha egészen nyugodt a lelkiis-
merete.

TOMOR Felmentettek! Érti! Fel-
mentettek !

VENDÉG Azt hiszem, mindent meg-
beszéltünk, Tomor elvtárs.

(Egy pillanatra csend)

Ha mégsem vállalja, telefont ké-
rek holnap reggel nyolc óra és ki-
lenc között.

(Az ügyvédi munkaközösség már is-
mert zajai)

BLIDÁR A mi materialista jóiste-
nünk hozta, mérnök úr! Miért
nem jött már előbb, ahogy hiva-
talosan is megkapta a felmentését?

(Felugrik, üvegcsörömpölés, poharak
zaja)

Győztünk mérnök úr! Hát mégis
megmutattuk ezeknek, hogy .. .

(nem talál szavakat)

Egészségünkre!

(Mielőtt a másik felocsúdna, felhajt-
ja a poharat)

Foglaljon helyet!
TOMOR Köszönöm, de sietek.
BLIDÁR Hová? Minek?
TOMOR Vidékre. Egy új beosztást

elfogadni. Épül ott egy gyár.
BLIDÁR (hallgat) Milyen?
TOMOR Olyan. Voltaképpen azért

is jöttem. Köszönetet mondani és
kiegyenlíteni a tartozásomat.

(papírzörgés)

BLIDÁR És ezzel kész, vége? Letesz
ezer, ezerötszáz forintot.

TOMOR Kétezer.

(hasadó papír zaja)

Összetépi?
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BLIDÁR És most foglaljon helyet
mégis.

TOMOR Megbocsát, ez az utolsó vo-
nat, ami most indul.

BLIDÁR De az ellen nincs kifogása,
hogy kikísérjem a pályaudvarra?

TOMOR Megtisztel vele és örömet
is okoz. Nagyon nehéz úgy elutaz-
ni, hogy nem kísérnek ki és meg-
érkezni úgy, hogy nem várnak.
Csak az zavar esetleg, hogy miat-
tam most valami fontos dolga . . .

BLIDÁR (felcsattan) Nekem most
nincs fontosabb dolgom, mint ma-
gával beszélgetni.

(A Keleti pályaudvar nagy utascsar-
nokának zajai. Tomor kilép a tele-
fonfülkéből. Ennek zaja)

BLIDÁR Kivel beszélt?
TOMOR A feleségemmel!
BLIDÁR Neki is csak most jelentet-

te be?
TOMOR Igen.
BLIDÁR Magának elment a józan

esze! Ostoba, gyerekes indulatból
felrúg mindent, otthagyja a fele-
ségét.

TOMOR Ugyan ügyvéd úr! Az em-
ber ötven felett már kevesebbet
ad a büszkeségére... és végtére
is Violettával leéltünk egy életet,
gyerekünk van, felnőtt nagy gye-
rekünk és én voltaképpen szeret-
tem és talán szeretem ma is.

BLIDÁR Akkor miért csinálja ezt
vele?

TOMOR Nem vele csinálom, ma-
gammal.

BLIDÁR Maradhatna Pesten...
nem kellene lemennie vidékre. Az
állás izgatja?! Szerzek én magá-
nak állást... nyugodjon meg, van
még nekem nevem .. . néhányan
még emlékeznek Budáira.

TOMOR Köszönöm. Én már csak
ehhez ragaszkodom. A sok toldo-

zás, foldozás után egy világszínvo-
nalú, új üzemhez.

BLIDÁR Világszínvonal?! Netán ve-
szélytelen is?

TOMOR Nem. Veszélyes lesz ez az
üzem is. Benzinnel dolgozik. Sok,
sok benzinnel.

BLIDÁR És magát ültetik megint rá
drága uram. Baleknak, érti, balek-
nak! Hülyéket fognak megint a
nyakára ültetni, jobb esetben te-
hetségtelen, felkapaszkodott kö-
zépszerűeket.

(Megragadja Tomor kabátja ujját és
egy pillanatra megállítja)

TOMOR Én inkább azt érzem, hogy
bíznak bennem.

BLIDÁR (felnevet) Mindig azt hite-
tik el. Mindenkivel. Hogy aztán
kicsavarják, facsarják, belerúgja-
nak és elhajítsák, ha már nincs rá
szükség. Nem tanulta még meg,
ember?! Az a hatalom lélektana!
Mit gondol maga szerencsétlen?!
Ha csőd lesz, ha baj, ha robban,
akkor ott lesz maga... ha siker,
csak ne féljen, megjelennek a si-
ker hiénái és lefölözik a maga ve-
rejtékét . . . az avatóünnepségen
maga már az elmosódott tömegben
áll, ahonnan közeli arcokat már
nem hoz be a TV közvetítés ka-
merája.

TOMOR Idefigyeljen! Nem vagyok
hülye! Azt hiszi, nem kavarog
bennem is mindaz, amit az az
egyetlen, máig kiderítetlen, ször-
nyűséges pillanat kiváltott? Azt
hiszi, nem gondoltam át százszor?
És mondom magának százegyed-
szer is, hogy megyek. Igen, akkor
is, ha barom baleknak néz, igen,
akkor is, ha tényleg az leszek, ha
ötven felett nem vagyok már fia-
tal, akkor is, ha ott alig van kész
valami, barakkok, félig felhúzott
falak, betonlapok és sár . . . na-
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gyön nagy ott a sár ügyvéd úr, de
nekem bele kell mennem, mert
nincs más választás. Vagy tud
jobbat? Na mondja meg, mit csi-
nál, ha nem ezt csinálja?

(Egy pillanatra elhallgatnak)

Azt hiszem, ezt maga nem értheti
ügyvéd úr.

BLIDÁR Én nem értem? Aki mind-
ezt végig csináltam ...

TOMOR De én nem csináltam! Én
csinálom. És csinálni akarom.

(Hangot vált)

Megbocsát kérem, de mennem

kell, ha nem akarom lekésni a vo-
natot.

BLIDÁR Majd elmegy egy másikkal
mérnök úr.

TOMOR Nekem még ma ott kell
lennem... és nekem ez az utolsó
vonatom.

BLIDÁR Várjon... csak azt mond-
ja még meg . . .

TOMOR Nem lehet... nincs idő. Is-
ten áldja ügyvéd úr! És mindent
köszönök. Igazán szívből köszö-
nök!

(Kerekek egyre gyorsuló kattogása,
amit lassan elnyom a befejezés se
nem megnyugtató, se fel nem oldó
zenéje)
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