
levízió képviselőit már értesítettük. A  te dolgod lesz a technikai 
részletek lebonyolítása. A sajtó és televízió képviselői nyugodtan 
megtekinthetik a helyszínt, vezetőik megkapták a megfelelő tájé
koztatást.

Simon Béla a munka nélkül ténfergő hegesztőket beosztotta a 
kiküldött dekorációkészítők mellé, így jól haladtak az előkészüle
tek. A  sok gondot okozó épület betonlábazatát szemelték ki a nagy
gyűlés helyszínéül, kameraállásokat ácsoltak, és felállították a hor
dozható, aranyozott kartonból kivágott Lenin-portrés, vörös drapéri
ás hátteret. A  betonlábazatok köré nylonfóliát húztak, a szél ellen, 
és a szomszédos hőközpontból csövön át meleg levegőt fúvattak a 
széksorok közé. Simon Béla már előre beosztotta a vállalati ebéd
lőből ideszállított székeket és a hirdetőtáblára kifüggesztette az 
ülésrendet. Piros filctollal aláhúzta, hogy az elmaradó emberekért 
a brigádvezetők felelnek.

Az embereknek azonban eszük ágában sem volt elmaradni. Az 
ajtónak kinevezett nyílás elé munkásőrök álltak és megkezdődött 
a gyűlés.

— Kedves dolgozók, elvtársak! Örömmel köszöntöm önöket itt, 
a készülő épület talapzatánál, mely fényesen bizonyítja technológi
ánk eddigi eredményeit.

László Ferenc ezután részletesen és érzékletesen ismertette a 
technológia eddig is sok áldozatot megkívánt történetét, a munká
sok fontos szerepét a technológiában, majd így folytatta:

— Elvtársak! Hiba lenne, ha eltelnénk eddigi eredményeinkkel! 
A  technológia állandó továbbfejlesztést igényel és azt már előre 
megmondhatjuk, hogy áldozatokat is. Napjainkban, a nyitott tech
nológiák korában új feladatok és gondok is állnak az alkotó tovább
fejlesztés előtt. Köztudott, hogy technológiánk, mellyel szemmel 
látható és nem éppen barátaink által is elismert eredményeinket 
elértük, tartalmaz más technológiákból átvett elemeket is. Ez azon
ban nem jelenti eddigi vívmányaink értékének csökkenését, sőt! És, 
ha most átmenetileg jelentkeznek is gondok — melyek a külföldi 
technológiáknál fellépő problémákon keresztül érvényesülnek nálunk 
—, nincs okunk a csüggedésre. Hadd utaljak Lukács György szavai
ra, miszerint a szocializmus minden gondja ellenére is jobb a ka
pitalizmusnál.

László Ferenc itt hatásszünetet tartott. A  Martos Flóra betonozó
brigád sugdolózni kezdett: — Melyik brigádban dolgozik a Lukács 
szaki!

Kondor Balázs bácsi is értetlenül motyogta maga elé a nevet. 
Pedig mindenkit ismert a 24-es építőknél. Ismerőseit a vállalati 
vetélkedőket követő csöndes tivornyákon szerezte, ahova törzsgár
datagságára való tekintettel mindig benevezték.

— Elvtársak, hadd fejezzem be azzal, hogy aggodalomra nincs 
ok. Terveink teljesítése reális, ha mindenki rendesen megteszi a 
dolgát. De csak akkor, ha mindenki! — emelte fel mutatóujját 
László Ferenc. A munkásőrök elléptek az ajtónyílás elől.

Két nap múlva Simon Béla felkereste László Ferencet, és gra
tulált a tartalmas előadásért.

László Ferenc mosolyogva szabadkozott.
— Egy dolog azonban változatlanul foglalkoztatja az embereket. 

Mi lesz a hetedik emelettel?
— A  hetedik emelettel? Ja, persze. Semmi ok az aggodalomra. 

A legfelsőbb vezetés ezzel is foglalkozott. Elmondhatom, hogy ez 
kemény dió. Arra a következtetésre jutottak, hogy ideiglenesen, a 
technológiai részletek átvétele miatt idegen technológiai módszerek
hez kell folyamodnunk.

— Arra gondolsz, hogy...?!
— Arra! Erősnek kell lennünk, Béla! Előre megmondtuk, hogy 

áldozatot kell hoznunk. Vagy hagynád veszni eddigi eredményein
ket? Gondolj csak csodálatos lakótelepeinkre, mind a technológia 
eredményeként virágoznak!

— De hát az Idegen technológiák bírálatában kifejtettük, hogy 
ezek a módszerek sok esetben kegyetlenek és embertelenek...

— A lehető legkisebb veszteségre törekszünk, Béla! Számítógé
pes vizsgálatokat folytattak, hogy melyik réteget kell.. . ,  hogy me
lyik réteg hozza az áldozatot. Tudom, Béla, most nehéz feladat 
előtt állunk, de keménynek kell lennünk. A saját érdekünkben.

— Simon elvtárs, baleset történt, jöjjön azonnal — robogott a 
szobába Kondor Balázs. — A szegény Fodor Karcsi gyerek. Iste
nem, micsoda véletlen! Szerencsétlen fiú, a légynek sem ártott.

A vizsgálóbizottság a mentőkkel egyidőben érkezett, megállapí
totta, hogy véletlen baleset történt, amelyért senki sem tehető fele
lőssé. — Olyan ez, mint a történelmi fejlődés, kanyarog, de azért 
halad, ahogy kell — tárta szét kezét a bizottság vezetője, és Simon 
Bélára nézett.

Simon Béla visszavonult a szobájába és maga elé meredt. Rö
vid idő múlva a pszichológusnő nyitott be. Alaposan kicsípte magát 
és tréfásan megmarkolta Simon Béla szakállát.

— Látja, még csak együttműködésünk legelején tartunk, máris 
kitűnő hírt hozok. Azt üzeni az egyik embere, hogy a hegesztés 
olyan a hetedik emeleten, mint régen volt. Na, mi van, nem is örül?

— Tudok róla — vonta meg a vállát Simon Béla. A  durcás pszi
chológusnőre meredt és érezte, hogy ama bizonyos tájéka követelőz
ve  megmoccan. Csak éppen kedve nem volt még.
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Halottak napján
A  lugasok zavarbajöttek mára 
hajnali szemem deres rebbenés 
vacogó bárányoknak kell 
párducokkal dacolni újra: 
fanyar illatával hajában 
itt az ősz megint 
A  nyár keréknyomain jéghártya 
készülődik
majd ránkzuhannak a 
kertek barna lucskai 
foszló krizantémok 
árokba, halomra lőve. . .
Bágyadt kérdések döngicsélnek 
sietős dolgú perceken 
a napórák is lassan elvesztik

lényegük
Most már ideje nekem is

készülődnöm
Már nem haragszom senkire 
Fegyvert adnék bánatom

gyilkosának

Ő sz
Mint műtőben, ájulás előtt 
a csend tapintatos.
Várom védtelen, 
hogy rozsdáit
rekedt kapkodással belémdöfi. 
Arcom lángszóró-emlékeire 
már szitál a készülődés, 
most suhan a pengeél: 

borostás tartókon vérzik a nyár.

Romhányi G yula

Tükör
Az arcodon azok a ráncok: 
a tenyeremből loptad őket. 
Az arcomon azok a ráncok: 
a tenyeredből loptam őket. 
Talán ütések,
talán simogatások nyoma —  
talán kevés örömünk 
kövült színmásolata

Uram
én már a zsíroskenyérről is

leszoktam,
nehogy vas(d)tagnak nézzenek.
De
hogy szelíd(éh)ségembe bele ne

haljak,
írasd rám egy kis darabját az

édeni árokpartnak, 
hol néhanap legelészhetek.


