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-1- 1. kép/l.

Szorongást keltő, kodkürtre, basstfs

or .;onasipra emlékeztető zenei ef-

fektus szol. Őrmester hosszú fo-

lyosókon megy keresztül. Feliratok

indulnak. Bortonorok vasajtokát

nyitnak, zárnak. Lepesejjkkopognak,

visszhangzanak.
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Három elítélőt is egy civil ruhás

férfi állnak hattal a falnál egy

cellában. Szemük bekötve, kezukö'n

bilincs, lábaik terpeszben.
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A bortonudvaron avosok Masíroznak,

vezenXsyavak hallatszanak.
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v -. ^
Az őrmester jon a folyosón.
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Újra az elítélőtöket latjuk. A kamera

korbejárja ókét.
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Az udvaron az akasztofat javítják,

éppen szögei valaki. Meg tart a

menetelés.
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Az őrmester motozza az elítélteket.

Ortaester Na, tudoskaim, vegs a naganynaM!

Kezeket a falhoz!... Annyi mar

itt a politikai, hogy lehetetlen

okét kűlon tartani. Aztán csak

fülelhetek, hogy mit fecserésznek,

szervezkednek!

Kimegy, kattan a zar, kivul-

rol kulcsre- zárja az ajtót.

Szentvári Mekkora félreértés! Irgalmas Isteni

Kopcsay Tapogatóznak a semmibe! Kihez van

/
Szerencsem?

Szentvári Dr. Szentvari Emil.

Meglepődve Szentvari fele

fordul. Kopcsay Az akadémikus?

Szentvari Igen. Es on?

Kopcsay Dr. Kopcsay Béla.

A kezet nyújtja. Szentvari Kopcsay?

Kopcsay A mernok, professzor ur.

Szentvari Édes fiaun, ezek mind elvetemuit

fickók! Azt hiszik valamennyien

bunózok vagyunk!... Ki vezette a

kihallgatásod?

Kopcsay Főhadnagy.

Szentvári Engem egy hadnagy gyötört.
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Kopcsay Az enyém is az volt. De előléptet-

tek.

Szentvári Hogy néz ki?

Nopcsay Nem intellektuális.

Szentvári Dörzsölt?

Kopcsay Nem Mondanám.

Szentvári Finoman beszel?

Kopcsay Dehogy.

Szentvári Fiatal?

Kopcsay Huszonhat, harminc. Miért?

Szántvari Ugyanarról a személyről beszélünk,

6 ennek oka van.

Kopcsay Mi?

Szentvári Ugyanazt akarjak tolunk!

Kopcsay A fizikai megsemmisítést?

' / ^
Szentvari Lehet. A cellámban egasz nap ezen

tepelodöm. Elhurcolnak sok embert,

/

de hogy bennünket miért tartanak

fogva: nem tudom. Felek, nagyon

felek.

Kopcsay Amikor kínoztak, belepett valaki,

jelentest kert es csak azt ismétel-

gette: Ami csak belefér!

Szentvári Péter Gábor volt. Ez a szavajárasa.

A napokban éppen emlegettük.
Kopcsay Kivel tudsz te itt beszélgetni, Emil?
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Szentvari Hónapok ota óssefolynak a napok.

Csak fekszem, alszom, kimegyek.

Te is kimehetsz. Tudod, nincsenek

ajtók, válaszfalak, hogy jol szem-

mel tarthassanak minket. De az orok

sokszor kimenekülnek: fölkavarodd.k

a gyomruk.

Kopcsay Mit tudtál meg?

Szentvari Például azt, hogy akiről beszeltei:

o a rettegett Péter Gábor.

Kopcsay Mit akarhat tolunk? Személyesen

foglalkozik velünk Péter Gábor?

Szentvari Ez a gyanús nekem is. Mondtam is

Dr. Patachich Tihamér volt vezér-

kari tábornoknak. Vele is a reterá-

ton beszélgettem.

Kopcsay Ismerem a munkait.

Patachich Akkor ismerkedj meg velem is!

Kezet fognak. Minden nagyvállalattol, intézet-

ből elvisznek néhány; embert, hogy

megfélemlítsek a többit.

Kopcsay Ha kivonjak a szakembereket a

tudományos munkából,csak gyengül

az ország szellemi kapacitása.

Szentvari Halmanyi akadémikusnak is ez a

véleménye.
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Kopcsay 0 is itt van?

Halmányi Igen. Szervusz!

Kezet fognak. Amikor Emillel találkoztam, ugy

festhettem, mint most te. Heg be

sem rugdostak a cellámba: máris

keredzkedtem.

Szentvari

Sokan lehetünk!

Patachich Egyszer dr. Mustéth tarsaságát el-

veytem.

Kopcsay Mustéth?

Patachich A volt ipari miniszter. Mustéth Dr.

Almássy Kálmánról tudott.

Kopcsay Almássy, a gépész?

Szentvári Es akadémikus.

Kopcsay Hányan lehetünk?

Patachich Sokan* Valamire készülnek, amire me

nem volt példa idehaza.

Kopcsay De mire?

Patachich Megtudjuk.

Kopcsay Mi folyik itt?

^ /

Szentvari Nem tudom, fiam, csak érzem: valaútJ

olyan, amit meg nagyon szégyellni

fog ez az ország.

Kopcsay Téged mivel vádolnak?

Szentvari Amivel másokat is, hogy adatokat

szolgáltattam ki.
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Kopcsay Kinek?! Ki a fenének?!

Szentvari Azt mondják minden beruházásról

tudtam, ami az országban folyt

es kifccsegtem a részleteket.

Aki ezt teszi: bunós, adatszolgal

tatást végez.

Kopcsay De hát bárki figyelemmel kisérhet:

az építkezéseket!

Patachich De ha beszel is róla: mar adatokai

szolgáltatott. Erted?

Kopcsay Borzalmas!

Halmanyi Ha nekik is ezt találod mondani:

nem sok jóra számíthatsz.

Szentvari Nincs bennük irgalom.

Kopcsay Ötvenéves vagyok, a legszebb evetin

elfecséreltem. A fasizmus sem volt

kíméletes hozzam. Mi jöhet meg ezu

tan? Letartóztatásom előtt két hoz

paj) nósúltem, azt hittem van meg

nehany evem az emberi életre. De

tévedtem. Hitletek kiforgatták lé-

nyegéből Nietsche-t, Schopenhauert

most az AVH minden idők leggyalaza

tosabb erőszakhullámát keltiW e]atr

Kintről meteteles, ve-

zényszavak. Halmanyi Pszt!... Valamit hallok!... Megint

akasztanak.
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A börtönudvaron elítéltet kisérnek

az akasztófához kivégzésre. Minden

begyakorlott, semmi esetlegesség.

Az elítélt nyakara teszik a köte-

let.

Utolsó erejével. Elitélt I. Barátaim!.. Barátaim!...

Figyeljetek ram! Azt üzenem

nektek...

Rezzenéstelen arccal.Leköpi. Hoher Te rohadek!

Az elítéltet megfojtja a kote'l.
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Újra a cellában. Meg állnak

a falnál. Halmányi Uramisten! Mi is sorrsikerülünk?

Szentvári Nem vesződnének velünk, ha nekünk

is a kötelet szánnak. Tolunk akar-

nak valamit, es csak utána...

Kopcsay Mi lesz utána?

Szentvári Azt én sem tudom.

Kopcsay Megígérték nekem, ha jól viselkedem:

irhatok es kaphatok levelet.

Szentvári Naiv vagy. Igaz, ezt en is elhittem.

De meg egy sort se kaptam.

Kopcsay Totális diktatúra.

Szentvári Rosszabb.
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Egy no, őrnagyi rendfokozatu, a főhad-

nagy es az őrmester jönnek a folyosón.

Lépteik koppanasa messzire visszhangzik.
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Az eliteltek állnak a falnál.

Szentvari Jönnek!

Belepnek. Főhadnagy Ezt a napot is megértük!

Az elítéltek felkapjak a

fejüket, a hang irányába
*/

fordulnak. Őrmester Vissza! Kezeket a falhoz*

Az iratokat nézegeti. Főhadnagy Figyeljenek ram! Nem szeretnek

mindent kétszer elmondani! Aki a

nevet hallja, megfordul, kilép,

leveszi a szeméről a kotest es
* < "

bemutatkozik az őrnagy elvtarsno-

nek. Foglalkozás, beosztás, tudo-

manyos fokozat, s vegul hány évre

ítélték es miért. Meg vagyok értve?

Nincs válasz. Helyes. Akkor lassúnk hozza!

Keresgél a papírok között. Dr. Halmanyi Egon!

Az elítélt végrehajtja a parancsot,

leemeli a kezet a falról, megfordul,

leveszi a kötést. Arcára rémület es

felelem ul, amikor meglátja a főhad-

nagyot. Vissza!
<

Hangosabban. Mondtam, hogy figyeljenek! így a

parasztasszonyok lepnek ki a temp-

lompadok kózűl, amikor áldozni in-

dulnak. Ha en a nevet olvasom, maguk
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-' . < < <
Főhadnagy ravagjak: jelen! Aztán leemelik

a kezüket, vigyazba vágjak magukat,

hatraarcot csinálnak majd előrelép-

nek! Világos? Halmanyi, értette?

Halmanyi Ertetten!

Főhadnagy Akkor csinálja meg egyszer!

Halmányi Igenis*

Setal a cellában. Kinéz

az ablakon. Főhadnagy Orolok, igazan orulok, hogy ilyen

készségesek!
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A börtónudvaron egy másik

elítélt kivégzése folyik. Elitélt II. Nem akarok meghalni! SegítsJg!...

Segítsetek!... Ártatlan vagyok!

Segítsetek!
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A főhadnagy szemrebbenés

nelkul nézte a jelenetet.

Megfordul és elüvó'lti ma-

gát. Főhadnagy Halmanyi Egon!

Halmányi Jelen!

Főhadnagy Lepjen ki!

Halmányi Parancs!

Megfelelően hajtja vég-

re a parancsot. Okleveles építesz, akadémikus, tan-

székvezető egyetemi tanár, az oxfor-

di egyetem díszdoktora, tizenöt ev

adat szolgai tatás art, hazaáruláse'itt.

Főhadnagy Dr. Patachich Tihamér!

Patachich Jelen!

Főhadnagy Lepjen ki!

Patachich Parancs!

Kilép. Okleveles építesz, vezérkari tábor-

nok, egyetemi doktor, tiz ev adat-

szolgáltatásért, hazaárulásért.

Főhadnagy Dr. Kopcsay Béla!

Csend. Lepjen ki!

Csend. Az udvarról kivég-

zés hangjai szűrödnek be.
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A bortbnudvaron az elítélt

már az emelvényen all, nya-

kán a kötél. Elítélt III. Bajtársain! A kisfiam még csak

két éves! Ha valaki élve kijut

innen: nevelje fel a gXermekeme

Isten óvjon titeket!
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Főhadnagy Lepjen ki!

Kopcsay leveszi a kötést. Nos?

Csend. El tudom mondani én is. Dr. Kopcsay

Béla, ut-, vasutmérnök, vezérigazgató,

katonai tanácsadó, akadémiai doktor,

adatszolgáltatásért, hazaárulásért:

kötél általi halál.

Kopcsay fölemeli a feg^t Tudom, rágalmazok!

Keresgél az iratok között. Dr. Szentvári Emil!

Szentvári Jelen!

Főhadnagy Lepjen ki!

Szentvári Parancs!

Kilép. Kultúrmérnök, akadémikus, címzetes

egyetemi tanár, a Harvard es a

Sorbonne diszdoktora, tizenöt ev

adatszolgáltatásért, hazaárulásért.

Kopcsay 0, Istenem!

Főhadnagy Kopcsay, kuss! Akkor beszéljen,

amikor kérdezem! Értve vagyok?

járkál. Nem úri kaszinó ez, ahova csak úgy

betértek az urak! Szervusz,Emil

bátyám! Hogy vagy, kérlek? Paran-

csolsz egy szivart?

Patachich Emil! Drága barátom!

Főhadnagy Pofa be, Patachich! Maga is csak

akkor dumáljon, ha utasítom ra!M3g

vagyok értve?
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Patachich Nehezen, főhadnagy. Én utasítást

általában adtam es nem kaptam.

Nevetés. Főhadnagy Elég! Befejezni!

járkál. Együtt a csapat! Nagyszerű! Újra

találkoztunk. Mar azt hihettek, hogy

megszabadultak toá&m. Aki ezt gondolta:

tévedett!

Az őrmesternek. Vegye le róluk a bilincseket!

Őrmester Parancs!

Leveszi a bilincse-

ket. Főhadnagy A feladat elsó részét megoldottuk.

Most elmondom a további teendőket.

Hátrál, távolról szemléli

a rabokat. Kiváló! Tudóskáim! Figyeljenek ránt!

Maguk a mai naptol: hazaárulok, tehát

elítéltek. Mérnöki Tervező" Irodánk

Patachich, Szentvári, munkatársai.

Halmányi megdöbbennek. Nem fejeztem be! Maguk a mai naptól

kímélő börtönkórú^mények között foly-

tatják civil foglalkozásukat, kutató

és tervező' munkájukat.

Patachich De hát hol? A tervezéshez hely kell,

eszközök...

Főhadnagy Lesz az is, nagyokos! Meglátja!

Int az őrmesternek, hogy menjen

előre.
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Sötét folyosókon vezetik az

elitelteket. Fegyveres orok

nyitják, zárjak a rácsos

ajtókat. Belepnek egy vas-

ajton.
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Elégedetten. Főhadnagy Ez lenne az!

A tágas cellában ter-

vezoasztalok, székek,

lámpák, Íróeszközök,

kartonlapok, papírok,

világos ablaíkok. Erre gondolt, Patachich?

Csodálkozva. Patachich Valami hasonlóra.

A főhadnagy int az

őrmesternek, hogy húzza

el a függönyt. Az őrmes-

ter szo nélkül huzaa el

a függönyt, s a cella

függönnyel leválasztott

térfelén négy ágy, asz-

tal es padok találhatok.

Főhadnagy Itt lehet pihenni. Van még kárdés?

Szentvári Mit értett kintélŐ bó'rtÖnkórülményeken?

Nevetés. Főhadnagy Azt, többek között, hogy az ilyen hehe-

reszésert mostantol nem rúgok a herejüsk

köze.

Szentvári En komolyan gondoltam a kérdést, főhad-

nagy.

Főhadnagy Helyesen tette, hogy komolyan gondolta,

Szentvárikám, mert maga Kopcsayal közösen

a mai naptól a kultúrmérnöki teendők

szakértője. Halmányi az építészete'.

Patachich a gépészet felelőse. Meg vagyok

értve?
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Csend.

Főhadnagy Meg vagyok értve?

Csend

Szentvári Varom a válaszát, főhadnagy! A kímelo

bórtŐnkórülményekrol.

Főhadnagy Az őrség nem zaklakhatja magukat,

nem ellenőrizheti a munkájukat, be

sem lephetnek ide. Az őrmester is

most van itt utoljára . Az őrség

feladata csupán az, hogy maguk en-

gedély nélkül innen ne távozzanak.

Az őrség kint a folMoson teljesít

szolgálatot. Nincs kötött munkaidő',

maguknak a feladatokat kell elvégezni,s

Whogy azt mikor teszig: az magánügy.

Határidőre kész legyen, az a lényeg!

Aki akar, abéd után le is íekhet.

Ébresztő reggel hétkor, mosakodas

itt a cellában, takarítás, utána reg-

geli. Megfogják a csajkájukat, Mutál-

nak a tálalóba, ott gróf Eszterházy

adagolja maguknak az ételt, amiDide

visszahoznak es itt fogyasztják el.

A csajkákat es az evőeszközt el is

mosogatják. Hetenként egyszer nagy-

fürdés a zuhanyozóban. Munkájukért

fizetünk, keresetükből fedezzük az



Főhadnagy ellátásukat. Alkalmanként premizá-

lásra is sor kerülhet, és ezért a

pénzért cigarettát rendelhetnek.

Ami a fizikai igénybevételt illeti,

az egyenlő a semmivel. Kizárólag

kondicionáló jellegű a napi egyórás

se'ta e'e futás az udvaron. Akinek

szökési ingere támad, most gyorsan

nézzen ki az ablakon, s láthatja a

háromméteres falakat, az őrtornyokat,

a géppaskákat. Nincs értelme a szökés-

nek.

Kinéz az ablakon. Patachich Ez igaz.

Főhadnagy A legnagyobb beruházásainkat fogják

<tervezni!

Kimegy.

Szentvári Kimélo bortönkörúlmények!

Patachich leül az

egHik ágyra. Patachich Kényelmesebb, mint a bányában a

priccs.

Felindultan. Halmanyi Nem akarom! Nem! Nem! Elég volt!

Elég! Hagyjanak békén! Elegem volt

az erőszakból! Hagyjanak beken!

Az ablakhoz megy,

kinyitja. Engedjenek ki! Elmegyek innen!

Engedjenek ki!

Beláp a fó'hadnagy Főhadnagy Szellőztetünk?

Becsukja az ablakot,

kulcsot vesz elo. Tudóskáim, most pedig kinyitom a
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Fohaánagy tálalót. Meg nem is dolgoztak, de

már enni kapnak. Reggeli, ebéd,

vacsora előtt én nyitom ki a tálalót,

e's vasárnap a fürdőt. A budi és a

könyvtar állandóan nyitva van.

Oda bármikor mehetnek.

Mutatja. Ez itt az én szobám. Aki beteszi ide

a lábat, azt elevenen megnyúzom!

Kinyitja a tálalót. Fogják a csajkákat es sorakozó!

Eszterházy már várja magukat.

Kimegy.

Patachich Ha megint lencsefőzelék lesz, kiborítom

az udvarra!

Halmányinak Kopcsay. Kopcsay Te nem ebédelsz?

Halmányi Megyek.
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A tálalóban. Eszterházy szótlanul

adagolja az ételt.

Szentvari Ez pedig az, lencsefőzelék a

javából, a'la AVH.
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Cellájukban az asztalnál

ülnek. Patachich Nem3 vagyok válogatós, de ez már

undorító! Reggel rántottleves, dél-

ben lencsefőzelék, este hitlerszalom-

na. Es azt akarjak, hogy dolgozzunk!

Szentvári Nem tudom, hogy képzelik!

Kopcsay Munkavezető voltam a bányában, ott

legalább ehető koszton éltünk.

Halmányi Téged is elvittek? Azt hittem ez az

élmény csak hármunknak adatott meg.

Kopcsay Egy évet húztam le.

Halmanyi Ugy nézel ki mégis, mint egy civil.

Öltöny, zsebóra. Szivar nincs nálad

véletlenül?

Kopcsay Van.

Szivart vesz elo. Parancsoljatok!

Patachich A mindenit!

Szentvari Köszönöm.

Tüzet ad. Kopcsay Gyújtsunk ra!

Szentvári Hol szerezted?

Kopcsay Amikor a bányából idehoztak, vissaad-

ták a ruhámat. Képzeljetek, a zakómbo'l nem tüht

el semmi!

Patachich így már egeszén más! Ebéd éa egy

szivar. Ha teát is ihatnék, munká-

ról is lehetne szó.

Szentvári Kávé, barátaim, kávé, gőzölgő fekete!

Mit szólnátok hozzá?
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Halaanyi Soha ne.n felejtem el azt a délutánt,

aiiikor, Oxfordban Sir Arthur Macmillan...
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Barokk kónKvtarezhba, regi

és ritka könyvekkel. Halmányi,

Macmillan, a felesege és még

egy tudo's ülik körbe az asztalt.

Halmányi hangját halljuk, de a

jelenet mégsem némajáték. Halk

zene szól a könyvtárszobában.

Barokk zene. A zajokat halljuk.

Halmanyi ...a szanszkrit nyelvek professzo-

hangja , , .....

ranak könyvtárszobájában egy igazi

teaceremóniát ültünk végig. A pro-

fesszor, a felesége, meg egy tni-

Mindazt látjuk, amit Halmányi diós és én. A szobapince'r belépett

elmesél. a könyvtárba, egy barokk ezüstkan-

nában forró vizet hozott, s a

teáskannába öntve leforrázta a

teafüvet. Majd felkavarta, váitt,

s amikor a kinyílt tealevelek

leullepedtek a kanna aljara:

Wedgewood csészékbe töltötte az

illatos Twinnings Orange Pekoe-t.

A professzor es a felesége tejet

is kértek hozzá. A pincér apró

teasütemenyeket szolgált fel,

meggaujtotta a gyertyákat es

távozott. A süteményből mindhár-

man vettek, a professzor vajat,
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Halmanyi dzsemet is kent ra, tejszínhabot
hangja

és majszolni kezdte. Közben kortyolt

a teájából.
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Újra a cellában, ülnek

az asztal korul. Kopcsay Élni tudni kell! S nekünk az élethez

most minden feltetel megadatott.

Patachich, Szentvári nevet-

nek.

Ingerülten. Halmányi Tudod, mi vagy te? Provokátor! Besu'go!

Tégla! Beépítettek, hogy megfigyelj

minket!

Patachich Ugyan, Egon!

Kopcsay Nézd, lehet, hogy evekig itt leszünk

együtt, jobb ha már most megbarátkozol

a gondolattal ée elfelejted ezeket

a rémképeket!

Belép az őrnagy es a főhadnagy.

Az őrnagy kezében iratok és

csomagok.

Főhadnagy Mit látok, uraim! Szivarra is tellsk?...

Járkál. Az elvtársnő irodánk mérnöke. Rend-

fokozata: őrnagy.

Az elítéltek felállnak. Őrnagy Maradjanak ülve! Itt mérnök vagyok

es nem tiszt. Dr. Patachich Tihamér!

Patachich Parancsoljon!

<
Átad Patachichnak egy

dossziét. Őrnagy Az első munkája. Megtalálja a terep-

felvételeket, térképeket es a szük-

séges dokumentációt. Keszitse el &
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Őrnagy leirt gépgyár gépészeti tervet es

műleírását! Vegye át, itt írja alá!

Patachich aláírja. Kosyónöm.

Szentvárihoz fordul. Dr. Szentvári Emil!

Átad egy dossziét. Dr. Kopcsay Bélával közösen kidolgozzak

katonai repülőtereink teljes rekonsítruk-

ciós tervet.

Kopcsaynak. Szentvari Most már erted miről van szo?

Kopcsay En nem veszem at, nem írok alá sem-

mit!

Őrnagy Dehogynem!

Halmányihoz fordul. Dr. Halmányi Egon! Epítészfeladatot

Átad egy dossziét. kap. Korházat tervez a mellekelt

tereptanulmanyok alapjani Világos a

feladat?

Halmanyi Nem egeszén. ;

Őrnagy Mi a gondja? Avasson bele!

Halmányi A tervezőmunkához nemcsak asztal kell

es rajzeszközök...

Őrnagy Hanem?

Halmanyi Szakkönyvek, konzultációs lehetőség

szakértőkkel...

Őrnagy Ne sorolja, estig itt allhatok!...

Tudományos szakkönyvtárat itt a cella

mellett alakítottunk ki. Megtalálhat-

ják a legfontosabb szakirodalmat. A



-34- 21/3.

Őrnagy kezikönyvtarban szótárak, segédkonyvvek,

a kézirattárban pedig ugyanaz a dokumen-

táció, amit kint használtak.

t ' -- . <t

Halmanyi Es ha külföldről kell valami?

Ormagy Könyvtárközi kölcsönzéssel a világ bár-

melyik szakkönyvtárából beszerezzük a

kert szakirodalmat, egy heten belül.

Kéréseikkel Aczel Györgyhöz forduljanak,

o a könyvtár vezetője.

Főhadnagy Aczél György ugyanolyan mocskos hazaáruló,

mint maguk, csak személyevei sorainké

tisztítottuk meg.

Őrnagy Aczél fordít is. Ha külföldi szakirodal-

mat kérnek: lefordítja vagy lefordíttatja

az irányítása alá tartozó fordítócsoprt-

tal.

Főhadnagy A könyvtarat bármikor látogathatják.

Szabad mozgást biztosítok a mai naptól.

Őrnagy Felvehetik a kapcsolatot a fordítókká,

és intezetünk valamennyi munkatársával.

Patachich Szakmai továbbképzés?

Őrnagy Figyelje'k a szakirodalmat, olvassák a

folyóiratokat. KÜlömben r,.eg úgyis tudnak

mindent, ezért vannak itt.

Halmanyi Találkoznunk kellene néha a megrendelő-

vel is. Tereptanulmanyokat kell vegez-

nünk, s talán meg külföldi szakértőkkel



Halmányi is konzultálnunk kell.

Egyetértés, helyesles. Őrnagy En vagyok a megrendelő, velem gyak-

ran fognak találkozni. Munkájukat

egyébként a kiadott feladatokhoz

mellékelt tereprajzok alánján is

elvégezhetik. Külföldiekkel történő"

szakmai konzultáció, ha nagyon in-

dokolt: engedalyezheto'.

Főhadnagy Ilyen találkozóra kizárólag az el-

hárítás parancsnokának jelenlétében

^ .. .. ..

kerülhet sor. Értve vagyok?...Omulok,

igazán örülök. Szeretem, amikor i. meg-

értenek...

járkál. December,*Tía nem tudnák! Lassan itt

a karácsony. Készülhetnek rá. Ha

rendesen dolgoznak, megengedem,r&ogy

megünnepeljek.

Kopcsay Hogy képzelik kávé', tea, cigaretta

nélkül a munkát?

Őrnagy Hoztam maguknak mindent.

Kinyitja az egyik cso-

magot. Tessék. Ezt most ajándékba. Legkö-

zelebb már csak ber ellenében.

Kezdjenek hozzá a munkához! Majd

benézek. A viszontlátásra.
Kimennek. Kopcsay teát

vesz elo. Kopcsay Ki kér teát?
/A

Mindenki kér. Felteszem a vizet.

Patachich Nézzük meg addig a kcínyvtárat!

Kimennek. Kopcsay vizet

forral, rendet rak.
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A bö'rtönkonyvtárban Patachich,

Szentvári e's Halraányi egy asztal-

nál ülnek, könyveket lapozgatnak.

Rajtuk kivül más elite'lteket is

látunk a könyvtárban, valaki

a kezikonyvtarban keresgél, mások

folyóiratokat böngésznek, egy

elitéit a mikrofilm-leolvaso'nál

dolgozik. Acze'l György, a könyv-

tár vezetcfje egy dósaiét tesz

Szentvariék asztalára. Acze'l A Pentagon-jelentés repülőtereink

állapotáról, professzor úr.

Szentvári Tegezzel nyugodtan.

Kezet nyújt. Szervusz.

Aczél Szervusz. Ha bármiben segithet&k

Nektek, csak szoljatok.

Szentvári Köszönöm.



Kopcsay a cellában forró

vizet ont a teafure. Belep

az őrnagy es a főhadnagy.

Őrnagy Kopcsay, miért hoztak be?

Kopcsay Nem tudom.

Őrnagy Kellemetlen. Voltak barátai, akik
t

szervezkedésben reszt vettek?

Kopcsay Nem.

Őrnagy Szóval nem. Valamelyik partnak tagja

volt?

Kopcsay Nem.

Főhadnagy En a harmadik bemnél meg szoktam unni

a hazudozast! Értve vagyok?! De majjo

napom van. Kap még egy lehetőséget....

Miért hozták be?

Kopcsay Egy éve kérdezik. Nem tudom.

Főhadnagy Kár. Akkor rakjon ide ki mindent az

asztalra, ami csak magánál van! Meg

vagyok értve?

Kopcsay Igen.

Főhadnagy Örülök, őszintén mondom: örülök. Sze-

retem, amikor megértenek, boldog vgyok,

írezni, hogy szereti Igazán boldog, amikor látom, felfogják,

lallgatni a saját hang- hogy vannak eszközeink, amikkel szóra

[át. bírhatjuk magukat,

[opcsay az asztalra rakja

tzemelyes tárgyait:zsebóra,

igaretta, gyufa, toll, irat-

;arca, zsebkendő, jeggyuru,
9.
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pecsétgyűrű... Főhadnagy Aranyóra, ezústtarca!

Szünet után, hang-

nemet vált. Vetkőzzön le!

Kopcsay leveti a zakóját,

mellényét, nyakkendőjét,

inget ee a főhadnagyba nez. Tovább!

Leveti a trikóját, a nad-

rágját, vegul a zokniját

is. Erős, kisportolt fér-

fi. Fújj! ... Az alsónadrágot...

Kopcsay a fóhadnagara nez. ... hagyja* Meg kifordul a belem!

Összeszedi Kopcsay ruháit

és kimegy.
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A főhadnagy a folyosón átadja az őrmes-

ternek Kopcsay ruháit. „ , .. ,

Főhadnagy Erre mar nem lesz szüksége!

Tüntesse el!

Őrmester átveszi a ru-

hakat. Őrmester Értettem!
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Kopcsay alsónadrágban

áll a visszatérő fő-

hadnagy előtt, aki az

asztalra kitett tárgyak

.. .. * "

kozul a jeggyurut kezdi

nézegetni. Őrnagy Maga nos?

Kopcsay Igen.

Főhadnagy Végre válaszol! Örülök, igazan örúl&k.

Meglátja, milyen jól el fogunk majd

beszélgetni!

Cigarettával kínálja. Rágyújt?

Kivesz egyet. Kopcsay Köszönöm.

Tűzet ad. Főhadnagy Foglaljon helyet! Nézze, most csak be-

szélgetünk.

Kopcsay Ertem.M^t akar tőlem?

Főhadnagy Latja, máris visszaélt a bizalmammal!!

Kérdezett! Mondtam, hogy itt csak én

kérdezhetek! Nyomja el azt a cigarettát,

ha velem beszel! Rágyújtanak, es mindjárt

azt hiszik, hogy otthon vannak.

Őrnagy Mióta nos?

Kopcsay Letartóztatásom elótt ket hónappal

volt az esküvőnk.

Főhadnagy Akkor még turbékoltak.
Kopcsay nem válaszol.

Őrnagy Hol ismerkedtek össze?

Kopcsay A Gellertben. Fajt a lábam, rendszere-

sen jártam a furdóbe.

Őrnagy Sebesült?
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Kopcsay Civilként ert a golyó az utcán.

Őrnagy A feleségével ott találkozott a

fürdőben?

Kopcsay Miért fontos ez?

Főhadnagy Ne kérdezősködjön már a jo úris-

tenit az anyjának!

LekÖpi Kopcsayt A kérdésre válaszoljon!

Kopcsay letörli a köpést. Kopczay Ott.

Főhadnagy Nahát!

Őrnagy Kivel ismerkedett meg meg a Gellert-

ben?

Kopcsay Nem ismerkedni jártam oda.

Főhadnagy Kivel ismerkedett meg a fürdőben?

Kopcsay Nem tudom... beszélgettem néha...

Őrnagy Beszélgetett. És hogy került hozzánk?

Kopcsay Egyik este későn ertem haza. Ket em-

bert vettem észre, figyelték a villát,

benéztek az ablakokon.
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Éjszaka, Kopcsay villája előtt.

Fekete autó áll a ház előtt.

Egy ávós tiszt es egy másik

férfi néznek be a házba az

egyik ablakon. Kopcsay egy fa

mögül figyeli okét. ,

Avos tiszt Ez a lakás lenne az.

Parttitkár Gyönyörű!

Avos tiszt Mikor kell Pestre költöznötök,

titkár elvtárs?

Párttitkár Holnap.

Avos tiszt Lehet csomagolni!
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Kopcsay kihallgassa folyik a

cellában. Kopcsay Másnap is láttam okét. Egyszer

csak becsöngettek és a FŐ utcába

szállítottak.

Főhadnagy Mégis miért? Az első perctől erre

vagyunk kíváncsiak.

Kicsúszik a száján Kopcsay En is.

Főhadnagy Idefigyeljen, Kopcsay! Maga, ugy

látszik, meg mindig nem tudja: k&el

áll szemben! Eddig nagyon kíméletesen

bantunk magával, de ha ilyen pimaszul

folytatja, le fogom rugdosni a veaéit

a helyéről. Meg vagyok értve?

Kopcsay Igen.

Főhadnagy Nhhát!... Mondja meg, mie'rt hozták

be! Es mára végeztünk is.

Kopcsay Nem tudom.

Főhadnagy Szedje össze a gondolatait!

Kopcsay Szükségük van a munkámra?

Főhadnagy Nem értem a kérdését! Mindig ideges

leszek, ha kérdeznek tólem. Sohaü

nem értenek? Itt én kérdezek es

maguk válaszolnak! Mi ebben a fol-

foghatatlan? Olyan nehezet kérdeztem?

Mostantól csakis azon tori a fejhet,

amit kérdeztem! Meg vagyok értve?
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Kopognak. Főhadnagy Tessék!

Belep az őrmester, ke-

zeben bortonruha: ing,

nagrág, zubbony, bakancs.

A főhadnagy átveszi a

ruhákat es becsukja az

ajtót. Itt a szmokingja, vezerigáázgato

úr! Amig ezt hordja, legalább azt

hiheti, hogy él.

A főhadnagy ee az őrnagy

távoznak. Kopcsay felöltö-

zik, csészékbe tölti a teát

es átviszi a könyvtárba.
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Kopcsay a könyvtárban fel-

szolgálja a teát.

Kopcsay Parancsoljatok!

Boldogan. Halmányi Lehet, hogy mindez csak álom?!

Szentvári Kopceaynak. Szentvari Teázás után bemutatom majd neked

a könyvtár vezetőjét es a többi

sorstársunkat.

Csodálkozva. Kopcsay Micsoda könyvtar! Mindent megszer-

veztek, alapos munka.
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Belep az elítéltek cellájába

a főhadnagy, kezében iratok

es ket bekeretezett fénykép

vagy festmény: az egyiken

Sztálin, a másikon Rákosi.

A falra akasztja azokat.

Hátrál, s őszinte odaadással

tiszteleg Rákosi arcképe elótt.

Kopcsay jon vissza.

Főhadnagy Magát várom, Kopcsay!

Kopcsay Megint?

Főhadnagy Ezt itt írja ala! Vegye át a

megbízatását!

Kopcsay Nem irok alá semmit!

Főhadnagy Elóbo olvassa el!

Kopcsay Minek?

Főhadnagy Olvassa el{ Ne kezdje elblrol!

Kopcsay átfutja az irast.

A főhadnagy tollat vesz

elo. írja alá!

Kopcsay Nem.

Főhadnagy Barmikor végrehajthatjuk az íte-

letet.

Kopcsay Blöfföl, főhadnagy. Nem teszik.

Mar megtettek volna, ha azt akar-



Kopcsay tak volna. De nem tettek!

Főhadnagy Kopcsay, ha nem tudnám magáról,

hogy kicsoda, azt is feltételezhet-

ném, hogy maga a legrohadtabb fene-

gyerek, akiről leperegnek az ütések,

akinek összetörhetik a csontjait,

akinek kitéphetik a haját. Maga

olyan, mint egy fifikás ClA-ügynok,,

kifürkészi a szándékainkat, folenk

kerekedik! Rendben, Kopcsay! Utol-

jára kérdezem: aláírja önként ezt

az átvételi elismervényt?

Kopcsay Nem.

Főhadnagy így is jo, Kopcsay. Maga tudja. De

ne higyje, hogyha szükségünk is

lenne magara, hogy csak maga kell

nekünk, s hogy maga pótolhatatlan.

Az első menetet megnyerte, ezt be-

ismerem. De hamarosan négykézláb

mászik majd elem, s könyörögni fog,

mint egy kutya, kezet csókol, barmit

aláír, jegyzőkönyvet, a kivégzéseit

kérelmező iratot, sot önszántából

fogja magát felhúzni a legelső

szögre, amit talál. Jegyezze meg,

amit most hallott^ A napot, az

órát, a percet és a másodpercet,

mert most követte el elete legnagyobb

baklövését!

Kilép a cellából.



-48- 30. kep/1.

A folyosón az őrnagy varja

kerdo tekintettel a főhad-

nagyot.

Idegesen. Főhadnagy Semmi!

Őrnagy Akkor kezdhetjük?

Főhadnagy Igen.
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Kopcsay gondterhelten ul az

ágyán, hátradőlve a falnak

támasztja a fejet. Elalspik.

Templomi orgonamuzsika szól.
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Templomi esküvő. Kopcsay es a

felesege állnak az oltár elótt,

a pappal szemben. Halkul az or-

gonaszó.

Szendey Ilona Isten engem ugy segeljen,

hogy a jelenlevő Belát sze-

retem...

szeretetből megyek hozzá...

Isten rendelése szerint...

az Egyház törvénye szerint.,

és hogy ot el nem hagyom,

holtomiglan-holtáiglan,

semmifele bajában.

Isten engem ugy segéljen!

Kopcsay Ilona ujjara húzza a

gyurut.
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/ .. . ?

Halmanyi jon vissza a könyvtár-

ból a cellába. Kezében könyvek,

iratok. Az íróasztalához megy,

jókedveben dudorászik, majd

észreveszi Sztálin és Rákosi

arckepeit.

Halmanyi Mar csak ok kellettek a jó közér-

zetemhez!

Visszajön Patachich, Szentvari

is. Könyveket tesznek az Író-

asztalaikra. Látjátok?!

Sztálin képere mutat. His Majesty!

Patachich meghajol Rákosi

képe előtt. Patachich Felség!

Szentvári Urán, teljesítse utolsó kívánságom:

fordítsa el a fejét, mert nem tudom

nézni!

Valamennien nevetnek,

Kopcsay felébred. Halmányi Erre még ifjú barátunk is folébreit,

hogy o§ is koszontse oeminenciajat,

az adai herceget.

Kopcsay Hűséges alattvaló vagyok, mint tudjak

az urak, kiváltképp, mióta halálra

Ítéltek.

Nézi Rákosit. Halmányi Reinkarnáció után vajon mivé alakul
majd át a lelked? Belféreggé? Piocáva?
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Patachich Polippá?

Szentvari Viperává?

Kopcsay Svábbogárra?

Halmányi hangnemet váltva. Halmányi Mózesnek fia, népemnek gyermekké

láttad-e mikor fogantál, érezted'

megtestesülésed? S ott leszel-e

a pillanatnál, amikor elér a

véged? Amikor vagy, azt életAek

nevezik, s ha nem: az a halál.

Vannak, akik ezt hiszik, de vann<

aki nem: ugy am!

Megvetó'en. Ha vagy: az a halai, s ha nem:

az élet! Különbség csak a szóhal,

vajon mi az, mit meg te is eittes:

Belép a főhadnagy. Főhadnagy Vacsora! Gyerünk, gyerünk!

WKinyitja a tálalót, az

eliteltek kimennek a

csajkájukkal, visszatér-

nek, a főhadnagy bezárja

az ajtót és kimegy. Az

elitéltek szótlanul maj-

syolják az ételt. Patachich

szólal meg. Patachich Megint hitlerszalonna.



A börtönudvaron. Körbe futnak az

elítéltek, nagyon sokan vannak.

Szentvariék egymás mogott, de

Halmanyi nincs közöttük.

Őrmester Szaporán! Szaporán! Teljesen el-

puhulnak az Íróasztalok melletti

No sehol, maguk meg csak döglenek,

henyélnek! Ugy elhíznak, hogy ájó

kurva édesanyjuk se ismerne maguk-

ra, méltósagos uraim. Gyerünk!

xczél, nekem ne lazsáljon!

Igyekezzünk! Mozgás! Mozgás!

Kopcsay, lépjen vissza a körbe!

Elég! séta indul! Korbenjárás!

Unottan engedelmeskednek,

körbe-körbe sétálnak. Szent-

váriék egy-egy pillantást

vetnek a szomszéd udvarban

magányosan setálo férfira.

Patachichtól kérdezi. Kopcsay Nem tudod, ki lehet?

Patachich jHHHHpHHH^ ő?

Közelebb lép a kerítéshez. Kopcsay Igen.

Patachich Ismerős az arca...

Kopcsay Gondolkodj!

Patachich Ki lehet?

Kopcsay Nagyon kíváncsi vagyok.

Patachich Fontos neked valamiért?

Kopcsay Különös, hogy mindig egyedül
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Kopcsay sétál.

Patachich Láttam már valahol.

Kopcs^y Megkérdezem Emmltol.

Szól neki. Emil!

Szentvari Mi történt? Egon nem jött meg

vissza?

Kopcsay Nem. A magányos férfit figyeljük.

Nem ismered véletlenül?

Közelebb lep a kerítéshez. Szentvari Nem tudom... mostanában olyan rosszul

látok...

Patachich Teljesen egyfermák vagyunk ebben

a börtönegyenruhaban.

Szentvári Megvan! Tudom... Szentségéé eg!

Tudjátok, hogy kicsoda?

Kopcsay Mondó mar!

Szentvari Mindszenty!

Patachich A bíboros! Ezért volt olyan ismerős!

*
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Halmanyi a cellában a főhadnagy

ajtajánál hallgatózyik.
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A fohaunagy irodája. Kényel-

mesen berendezett szoba, az

asztalon déligyömalcsok,

italok. A főhadnagy az ornagy-

gyal beszélget. Erezhető, hogy

közel állnak egymáshoz.

Főhadnagy Es Rákosi elvtárs személyesen

tájékoztatta Péter Gábor elvtársat

az angolok kere'serol.

Őrnagy Honnan tudjak az imperialistát,

hogy Halmányi nálunk van?!

Főhadnagy Itt mindenki potenciális kem.

Az egász ország egy fasiszta

csocselék. Küszöbön a harmadik

világháború, persze a mi hírszer-

zőink se kezdők. A szovjet elv -

társaktól már megtudták, hogy/az

angol kűlúgy valamilyen Limber

es Tajmsz nevű imperialistákat

akarnak a nyakunkra küldeni.

Őrnagy Es Rákosi elvtárs beengedi okét?!
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Halmanyi feszülten figyel.
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A főhadnagy irodája. Főhadnagy Rákosi elvtárs meg nem döntött.

Varja Moszkvától az utasítást.

Őrnagy Te mindent tudBZ.

Megcsókolja a főhadnagyot. Főhadnagy Pster Gábor elvtárstól. Kedvel an-

gem. Azt is megígérte, hogy a jovo

heten beköltözhetünk egy megüresedő,

berendezett rozsadombi cillaba.

Ujjongva. Őrnagy Es ezt csak most mondod!

A főhadnagy nyakába ugrik.

Csókoloznak. A főhadnagy fel-

tesz egy lemezt, orosz melódia

szol. Vodkát tölt, isznak. Újra

csókoloznak. Az őrnagy vetkőzni

kezd. Egyenruha nélkül egészen

nőies, gyönyörű a teste. Mezte-

t « '
lenül tancol. A főhadnagy mohon

Öleli, csókolgatja.
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Halmanyi meg mindig hallgatozik,

de mar csak a zenét hallja.

Bosszankodik es elindul.

Halmanyi A fene egye meg!



40. kep/1.
-60-

Az elítéltek meg a börtön-
udvaron sétálnak, Kopcsayek

Mindszentyt nézik.

Kopcsay Ot is itt tartjak! Hihetetlen!

Halmányi közeledik. Patachich Mit akartak tőled?

Halmányi A mernöknó, éppen most tömi

a főhadnagy, kíváncsi volt, hogy

hol tartok, sürgős a munka.

Végignéz a társain. Történt valami?

Kopcsay Semmi... csak...

Halmányi Nos?

Kopcsay Nézd, ott a sétálót!

Halnányi Latom. Mi van vele?

Patachich Mindszenty bíboros.

Halmányi Most már értek mindent.

Szentvári Titokzatos vagy.

Halmányi Kiszivároghatott valami külföldre.

Megtudtak, hogy mi folyik itt.

Lord Kinley Londonban is tudja

már, hogy engem börtönben tartanak.

Szentvári Miről besze'lsz?

Patachich Honnan veszed?

Halmányi Oxfordi tudósok aláírásával Kinley

jegyzéket küldött az angol külűgymiinisz-

teriumon keresztül Rákosinak, hogyenged-

jek be Francis Lindberg doktort ee a

Times egyikriporterét és nézzek meg

élek-e még, tegyenek jelentest az
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Halmanyi oxfordi egyetem díszdoktoranak hogy-

leterol.

Szentvari Mik&t beszélsz?

Kopcsay Megbolondultál?

Patachich Az őrnagy a kezedbe tette a dudáit, s

azóta lázálmaid vannak?

Halmanyi A főhadnagy szájába tette es most is

ott tartja. Kihallgattam okét.

Patachich Kis kukkoloMAzt hittek lejöttem mar

t"*^^V*—' azudvarra, miután az őrnagy végzett

velem. Mindent kihallgattam.
<

Patachich Es? Nagy a parti odabent?

Halmányi Hülye vagy!

Szentvari Vajon beengedik az angolokat?

Halmanyi Szerintem igen. Nem mernek Európa sze-

mebe is beleköpni.
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Kopcsay, Halraanyi dolgoznak a

tervezoasztaloknál, Szentvári

fekszik az ágyában, Patachich

kavet foz.

Halmanyi Aczel Gymri egeszén fantasztikus!!

Minden könyvet megszerez, amit

Mutatja a könyvet. T**s Hoepital ^ g ^ akartok! Nézd, Béla, ezt

Buildings a címe. a Lundi Egyetemi Könyvtárból,

Svédországból kerté.

Kopcsay Eddig nekem is mindent megszerzett.

Patachich Kész a kávé'. Emil, felkelsz?

Felül. Szentvari Igen.

Nyújtja a kávét. Patachich Ettől magadhoz térsz.

Sznetvári Hol fogjam meg?

Kezébe adja a csészét Patachich Itt.

Szentvári Alig látok és lehúz az ágy.

Halmányi Ne hagyd el magad. Ha ő'sszeroppsmsz:

mi leszünk a vesztesek. Nézd Belát,

meg arra is képes, hogy szembeszáll-

jon velük.

Szentvari Tisztelem érte, de en mar öreg vagyok.

Minek harcoljak? Kiért? A fiam jül

el, ügyved New Orleans-ban, nincs

mar szüksége ram. Te is egyedül vagy,

tudom, de él még a mamád es var. Bela-

ról nem is beszelek. Nos.

Halmányi Tinámért se várja senki.
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Patachich Csak azért, mert nincs senkim,

nem adom fel.

Kopcsay Hagyjuk ezt a temat! Ne beszeljünk

az otthoniakról! A gondjainkról, s

hogy ki miért tudja kevésbe vagy

j&bban elviselni a bortont. Jo?

Halmanyi Miért ne beszélhetnénk róla?

Kopcsay Mert felkavar mindannyiunkat, mert

szetroncsolja az idegeinket! Erted?!

Halmányi Jo, jóJ Azért nem kell nekemltámadnü

Nem akartam semmi rosszat. Ha ugy

gondolod, jo, akkor ne beszeljünk

a családro'l többet.

Kopcsay Ne vájkiLjünk egymás életében.

Bele'p a főhadnagy. Főhadnagy Mi az Szentvari, maga meg mindig

kokadozik? Nem szanatórium ez,

ahová arisztokraták udulni érkeztek.

Keljen fol!

Kopcsay Hagyja beken, főhadnagy. Nem latja,

hogy nincs jol?

Főhadnagy Nézzünk oda, Kopcsay, a kis hos.

^elveszi a felmoso-

ongyot es Kopcsay

rcaba dobja. Mossa fel a cellát! Disznó! Orvosi

vizit lesz. Azonnal jővok vissza!

imegy. Kopcsay takarít.
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A hosszú folyosón a főhadnagy

varja a közeledő' őrmestert, aki

a doktornőt kíséri. Lépteik

visszhangzanak a bortönfolyo-

son.



A cellában, Kopcsay meg

takarít. Halmányi Orvos, itt?! Ezt nem gondoltam

volna!

Kopceay Beijedtek.

Halmányi Ugyan mitől félnének ezek?

Kopcsay Te beszeltél az angolokról.

Szentvári Mondd ki nyugodtan! Ha itt meghalak

a börtönben: bajba kerilnek.

Patachich Emil, kérlek, az Isten szePrmere!

Kopcsay Nem erre gondoltam.

Belep a főhadnagy, es

a doktornő: Dr. Hollan

Eszter, börtönruháján

orvosi köpeny. Kezeben

orvosi táska, nyakán

fosendoszkóp. Főhadnagy Tudóskáim! Bemutatom maguknak a

doktornőt. Dr. Hollán Eszter. Elitéit,

mint maguk, Hazaáruló, mint maguk.

De ezt most fagyjuk. Elvégzi a vizs-

gálatokat, válaszoljanak a kérdéseire,

mondják el, ha van, egészségűkkel kap-

csolatos pabaszuk. Megértve?... Kopcsay

még maga is érti?... Akkor tegye le

a felmosórongyot es húzzon at a

könyvtárba!

Salmányinak, Patachichnak. Maguk is!

Kimennek.A doktornőhöz. Kezdje el a vizsgálatot!

Doktornő Kérem, akkor legyen szives es On ie

távozzon!



Eöhadnagy Maga nem utasíthat engem!

Doktornő Most orvos vagyok és nem elítélt.

Távozzon, kérem!

Főhadnagy Tudnom, kell, hogy milyen az állapotuk.

Doktornő Tájékoztatni fogom, de most menjen

kérem!

Főhadnagy Rendben, de nehogy azt higgye, hogy nti

hatalmat adtunk magának.

Kimegy. Doktornő Megvizsgálom, professzor úr.

Szentvári Érdemes?

Doktornő Gombolja ki kérem a kabátját!

Hallgatja a szivet, a

mellkast. sóhajtson! Jo. Melyebbet!

Meri a vérnyomását. Mi a panasza?

Szentvari Fáradt vagyAk es mégsem tudok aludni.

Akkor alszik el az ember, ha mar nem

gondol semmire? Megtehetjük azt, hogy

nem gondolunk semmire?

Doktornő Vegye le kérem a szemüveget!

Szentvári Most csak fehérség látszik, minden

egyhangú, ez a teljes szabadság.

Mozoghatok, lebeghetek: a fehérség

teljesen megszűntet mindent. De ott

csillogni kezd valami a távolban,

súru fehér folyadék ömlik ki egy

csőszerű képzó'dme'nybol. Most rózsa-

színű és kékes színek vilióznak a

mozgó sűrűségben, majd elsötétül a

ter, nyomasztó erzest, szorongást



Szentvári hoz magával. Megürült a látszat

és csak a semmi maradt utána.

Eoktorno Adok egy injekciót.

Szentvari Tudnám nélkülözni.

Doktornő Elhiszem. Ez csak erősítő,

ja az injekciót. Pihennie kell!

Szentvari Itt? Komolyan gondolja?

Doktornő A lehetőségekhez képest, igen. De

javasolhatom, hogy vigyek át alkórház-

ba.

Szentvári Ne tegye, kérem. Inkább itt maradok

a barátaimmal.

Doktornő jó, pihenjen!

it a könyvtárba. Ki a következő?

p KopcBay Dr. Kopcsay Béla.

Doktornő Foglaljon helyet. Gondterheltnek

látszik.

Kopcsay Van ra okom.

Doktornő Elmondaná nekem.

Kopcsay Régóta azon gondolkodom: mi a bainóm,

miért vagyok itt?

Doktornő Jutott valamire?

Kopceay Keresve a múltamban egyetlen egy

bún jutott az eszembe,

gálja DoktBDno Mi?

Kopcsay Egyedül voltam nagyapám házában.
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Kopcsay hangját halljuk, Kopcsay Hatalmas kúria, ahol rengeteg a

minden megjelenik, amiról látnivaló. Mi mindent lehetett

mesél. De amit látunk, az felkutatni a padláson! Nagypapa

mégsem némajáték. kilovagolt, én a fecskéket né-

zegettem az istállóban.Először

csak integettem a tatogó szájú,

éhes fiokaknak, de ez nem elégítette

ki a kíváncsiságomat, egy bottal

piszkálni kezdtem a fészket, míg

az le nem esett, A madárkák keserve-

sen csiripeltek, szerencsere eletiben

maradtak. - Mi lesz, ha meglátja

okét a nagyapa? - estem kétségbe,

mert már hallottam a lovak dobo-

gását. Naggpapa megérkezett, a

lovász bevezette a lovakat az

istállóba es... vége. Nagypapa

lehajolt, kezébe vette a szetron-

csoiht kis madárkákat. Ujjai veresek

lettek. Rámnézett, megvetóen mondta:

- Ezért abúnódert felelned kell,

fiam! Emlékezz a szavaimra!
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Doktornő Bizony, ez igaz, de ami az állapotát

illeti: ön makkegészséges es azt hiszatm

teljesan ártatlan is.

Kopcsay feláll. Bekúldené lá-em a kővetkezőt!

Megszólal. Szentvari Bélám! Segítenél nekem? Nem akarok itt

zavarni, inkább a könyvtárban üldögelnsek!

Segíti. Kopcsay Állj fel, igy, lassan. Jo.

Kimennek, belép Hal-

mányi. Halmányi Dr. Halmányi Egon vagyok.

Doktornő Foglaljon helyet. Van valami panasza?

Halmányi Szörnyűek az álmaim és rosszul alszom.

DoktDrno Legutóbb mit álmodott?

Vizsgálja.

Halmanyi Héber többnyelvű szótár voltam egy könyv-

tár folö'spéldány raktárában.

Doktornő Bizarr.

Halmányi Nem néz teljesen hülyének, ugye?

Doktornő Ellenkezőleg. Foglalkozom lélektannal,

álomfejtessel. Folytassa, kérem.

Halmányi FÓlio meretu, testes könyv voltam.
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Halnányi hangját halljuk. Halmányi Oxfordban egy professzor vendége

Megjelenik mindaz, a.nit voltam. Átutazóban Londonban, a

elmesJl. Nem némajáték. British Museum könyvtárának nem-

zetközi csereosztályán szálltam

meg, sok külföldi kollégával ta-

lálkoztam. Micsoda környezet!

Légkondicionált raktárak, utazás

mozgoliften. Másnap aztán elokeló

társaságban utaztam Oxfordba. A

város egyetemen, aBodleian Library

olvasótermeben várt rám a profesz-

szor. Azonnal a lakására vitt, s

azután egy hónapig kellemes, fi-

gyelmes társasagát élveztem. Ami-

kor vissátertem a huvos könyvrak-

tárba, a selejtek köze kerültem

a polcra. Mellettem a poros állványon

egy fil&zófia tankönyv búslakodott.

Vizsgáira készülve valaki állandóan

a strandon olvasgatta, a túzo napra

tette, vizesen ráfeküdt, rataposott,,

homokot szórt r^. Meg azt se érte

meg, hogy legalább egy hétre kikerúl-

jon az olvasótermi kezikonyvtarba.

Nagyon el volt keseredve. Közben

a polc mar üresedett, mi kovetkeztiAk.

Mentünk a zúzdába!...



Halmanyi a cellában foly- Halmányi Ezt álmodtam. Teljesen reménytelten

tatja. vagyok?

Doktornő Valami erősebb izgalom érte az

elmúlt napokban?

Halmányi Igen... a telefonhír! Dr. Lindb^rg!

Hat persze!

Doktrono Az ember általában olyan vagyairól

álmodik, melyeket nem tud megvalósí-

tani, hanem elfojtja.

Indul kifele. Halmányi Milyen igaza van!

Doktvcnó Várjon* Szedje majd ezt a nyugtáot!

Halmányi Köszönöm.

Doktornő Küldje be kérem a következőt!

Halmanyi Mar csak a tábornok várakozik.

Doktornő Akkor őt küldje, köszönöm.

Ealmanyi kimegy, belep

Patachich.Kezet csókol. Patachich Kezét csókolom.

Doktrono Dr. Hollán Eszter vagyok.

PatahSvh Patachich.

Doktornő A tábornok ur délvidéki?

Patachich Mar csak a nev árulkodik a múltról.

Doktrono En Újvidéken szulettem, Belgrádban

jártam egyetemre, Magyarországra

a férjem hozott, de o mar nem el,

s én, mint délvidéki: szerintük

kém vagyok. Tito láncos kutya, s

kirobbanóban a harmadik világhabo-

ru.

Patachich Az ávo gondolkodása totális

paranoia.
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Doktornő Bocsánat, en csak fecsegek itt, ahelyett,

hogy Ont megvizsgálnám.

Patachich Szívesen hallgatom. Itt, a börtönben,

csak almaimban lelek megnyugvást.

Doktrono Miről álmodik?

Patachich Meggyógyítom Emilt.

Doktrono Sajnos, hamarosan megvakul.

Patachich Nincs már segítség?

Doktrono Már késő. Hacsak nem álmodott valamit.

Patachich Igen. Kisfiú vmltam ...



Patachich hangját halljuk, Patachich ...finom pelyhekben hullt a ho, a

megelevenednek az álmai, pajkos hopihek kavarogva-tancolva

ie a képsor mégsem néma- szálldogáltak a levegőben. Fehér

játék. bundába bujt a taj, a teli szűcs

meleg premmel vonta be a háztetődet,

a villanydro&kat es az utakat. Alomba

merültek a kertek es a fak. En a

kaput lestem, hogy jon-e mar a pa-pam.

Nagyon kesón ert haza, csak benézett

a szobámba, majd elzárta a puskáját

es már sietett is Miklo's bácsihoy,

hogy megnyuyzák a zsákmányt. Tudtuk

Elek barátommal, hogy Miklós bácái

igazából varázsló. Jártunk is náta.

Megalltunk nádtetős háza előtt, a

hatalmas kert vegeben. Az ablakod)

belesve láttuk a kitömött allatokat:

bagolyt, rokat, siklót. Elekkel Si-

került lejutnunk fö'ld alatti palth-

tajába. Napokig jártuk a termeket,

mig végre rátaláltunk a varázsló

szobájára. Egy nagy asztalnál ült,

az asztalon mindenfele üvegedény

es csodasz^erszam hevert. Rendel-

tetésüket sejteni se lehetett. A

varázsló megnyomott egy gombot, a

terem mennyezete szétnyilt e's az

égbolt teljes pompájával tárult a
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Patachich szemünk ele.Aztán egy szerkezet segít-

ségével keznyujtásnyi közelségbe hozta

a csillagokat, s azok ott ragyogtak,

csillogtak a szemünk előtt. Vegul le

is emelt egyet a vakito fenyu csillagok

kozul es az asztalra fektetve vizsgalgat-

ni kezdte. Mindenre képes volt. El<Midtam

neki: szaretne'm, ha Emil meggy o'gyulma.

Ha látna e's újra dolgozhatna. A ház

elótt var rád egy szán, mondta a

varázsló, befogva ele Táltos, mostantól

hűséges paiipad. Menja,ulj fel a szánra

es indulj! Táltos tudja az utat. Előbb

Tavasz országába érsz, majd etjutsz az

örök Nyár birodalmába. Ott addig menj,

amíg be nem érik es nem vágják le a

búzát. Aztán meg tovább kell majd

menned, dinnyeföldeken es szolóskeitteken

kell áthaladnod es akkor egy sotet erdőbe

érsz. Ott leled majd meg azt, amit keresel.

Elindultunk.
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Doktornő csodalattal. Doktornő Milyen izgatás, tábornok ur!

Patachich Táltos sebesen, egyre sebesebben

repítette a szánt...



Patachich hangját halljuk.

Megelevenednek a képek. Patachich ...A fák es a hazak, mint apró faher

pontok tűntek el mögöttük. Falvak,

varosok távolodtak el. Folyók es

tavak jegén suhantunk keresztül,di-

;< < < Y

dergo fákat es bokrokat ^agytunkma-

gunk után, amikor fergeteges szél-

vihar kerekedett. Fújta a szel a

havat, jéghegyeket görgetett a szán

ele. Táltos minden erejét összeszedte,

de a szán csak lassult, mar nem is

mozdult. Riadtan néztem korúi, s mire

feleszméltem, Tavasz országának kellős

közepén találtam magam, egy erdőbe

ertem, ahol elém szokellt egy szarvas.

Elindultunk együtt. Mentünk ejje^

nappal, este és reggel. Utunk vege-

láthatatlan szolo'skerteken es dinnye-

földeken haladt keresztül. AáfapTforro-

ra sütötte a földet, a Szarvas már

alig vonszolta magát, amikor felkial-

tottam: Forrás! A gyógyulás kulcsa

előttem hevert a földön. Magamhozívet-

tem egy fenyőágat, mely a vizcseppektol

újraéledt. Ezután Emilhez siettem.

Becsukta a szemet es hagyta, hogy

többször is megérintsem a fenyőággal.

Most már mindent látok, köszönöm,

mondta Emil.
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Újra a cellában. A doktornő
< t

Patachich valiara teszi a
, " .. .. f /

kezet. Doktornő Gyönyörű. Egeszén belefeledkeztem.

Leveszi a kezet. Bocsánat... tegye szabaddá a mellkasa'

Hallgatja a szívet, a

mellkast. Rendben, tábornok ur, az egészsége

rendben van.

Patachich Kosyonom. Latom meg?

Doktornő A professzort minden nap megnézem.

Kezet csókol. Patachich Vami fogom, Eszter.



Karácsony este a cellában.

Színes papírból készült dí-

szek, szalagok mindenütt.

Az étkezőasztalon gyertyák

égnek, közepén karácsonyfa

áll, az is papárbol készült,

mint a díszek. Ünnepi terítek:

tea, fémtanye'rokon csokoládé.

A karácsonyfa alatt sakktábla,

rajta szépen formázott figurák.

A doktornő es Patachich meg

díszítik a cella't. Szentvari

alszik az ágyában. Patachich

a doktornőnek. Patachich Köszönöm, hogy elfogadta a

meghíva'somat es velünk tölti

az estet.

Doktrono A főhadnagynak köszönje, ne

nekem. En orommal jovók bar-

mikor, amikor csak tehetem.

Szentvarira nez. Aggasztó az állapota.

Patachich Az o korában a börtön: kész

gyilkosság.

Doktrono Csak legyen vege egyszer!

Patachich A bányából is kikerültünk.

Doktornő Mielőtt itt munkába alltak,

elvittek magukat egy kis meg-

figyelsre a fold ala, hogy vi-

eelkednek, mint munkavezetők.



DoktDrno jol belegondolunk.

PapatMch Nem is csodálkozom Emil legyen-

gült szervezetén. Szerencse, hogy

idáig bírta. Sokan bekeorültek.

Egyik cellatarsam csajkájából az

ingebe öntötte az ételt, s onnan

falta, mintha soha nem evett vol-

na. Azt hitte, elveszik tőle.

Leoltja a lámpákat. Doktornő Hivjuk be a fiúkat!

Néhány lampion eg. Fól-

tesz egy lemezt. Belepnek

a többiek. Megilletodve,

szotlanhl állnak az aj-

tóban és a karácsonyfát nézik.

Kopcsay és Halmányi kiemelik

Szentvárit az ágyból es az

asztalhop ültetik. Szentvari Zene!... Bach!... Es milyen szép

a karácsonyfánk! Alma... csokoládé!...

Kopcsay A doktornő csempészte be a gyógyszer-

szállítmánnyal. Téged köszönt vele.

Szentvári Köszönöm.

Halmanyi En sakkot készítettem.

A királynőt Szenttári

kezébe adja. Ne'zd meg!

Tapogatja. Szentvári Sakk! Igazi sakk. Papírból kivágva,

összeragasztgatva. A talpa gomb.

Most mar sakkozhatunk is.

A rádióra mutat. Patachich Béla és én rádiót készítettünk.

Ezt is csak papírból, de olyan, mint
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Szentvári Kapcsold be, kérlek!

Kopcsay ugy tesz, mintha

bekapcsolna. Kopcsay Kedves Hallgatóink! A Szabad Európa

Rádió karácsony—t^H# hangversenyét

közvetítjük HÉHMHHHSHH9HB& a Zene-

akadémiáról.
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A Zeneakadémián. Szentvárit látjuk,

az egyik emeleti ̂ ))^))^^ul szmoking-

ban. Ugyanazt a Bach-zenet halljuk, me-

lyet a cellában hallgatnak.
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Szentvári arcát látjuk, majd

a doktornő szólal meg. Doktornő Ez pedig az en meglepetésem.

Egy könyv, professzor ur.

Cserépfalvy kiadása.

Nézi a szerző nevet. Szentvari Radnóti Miklós!

Lapozgatja a könyvet,

s olvasni kezd, egészen

közel téve szeméhez a ko-

tetet. Nem tudhatom, hogy másnak e

tájék mit jelent, nekem szülő-

hazám itt e lángoktól ölelt kis

ország, messzeringó gyermekkorom

világa.
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Szentvári arcát látjuk, majd Belóle nőttem e'n, mint fatörzsből

halljuk, amint mondja tovább gyönge aga s remélem, testem is majd

a verset, közben Magyarország e földbe süpped el. Itthon vagyok,s

tájai, kepei elevenednek meg; ha néha lábamhoz térdepel egy-egy

szentmise a Szent István Ba- bokor, nevet is, virágát is tudom,
merre mennek^J ,

zilikában, a Parlament, a Margitsziget, tudom, hogy/kik mennek az utón, s

a Halászbástya, a Mátyás-templom, tudom, hogy mit jelenthet egy nyári

Sopron utcái, hazai tájak, a alkonyon a házfalakról csorgo, vorős-

Hortobágy es a delibáb, folyók, lo fajdalom. Ki gépen száll fölébe

vizek, a Balaton. annak térkép e táj, s nem tudja,

hol lakott i& Vörösmarty Mihály;

annak mit rejt e terkep? gyárat s

vad laktanyát, de nekem szöcskét,

ökröt, tornyot, szelíd tanyát; az

gyárat lát a látcsőn ás szántófölde-

ket, mig en a dolgozót is, ki dol-

gáért remeg, erdőt, fűttyös gyümölcsöst,

szollőt es sirokat, a sírok közt

anyókát, ki halkan sírogat, s mi

fontról pusztítandó vasút, vagy

gyaruzem, az bakterház s a bakter

előtte all s üzen, piros zaszlo

kezeben, körötte sok gyerek, s a

gyárak udvarában komondor hempereg,
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Szentvari hangja es ott a park, a regi szerelmek

lábnyoma, a csókok íze szambán

hol mez, hol áfonya, s az iskolába

menven, a járda peremen, hogy ne

feleljek aznap, egy koré léptem

en, ím itt e ko, de fontról e

kó se látható, nincs műszer,

mellyel mindez jol megmutatható..

Hisz bűnösök vagyunk mi, gutára

többi nep, s tudjuk miben vet-

keztunk, mikor hol es mikep,

de élnek dolgozók itt, koltok

is buntelen, e's csecsszopok, akik-

ben megnő az értelem, világít

bennük, őrzik, sótet pincékbe

bújva, míg jelt nea ir hazánkra

a béke ujja, s fojtott szavunkra

friss szóval ok felelnek

Nagy szárnyadat borítsd ránk

virrasztó eji felleg.
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Szentvari majd a többiek

arcát látjuk ismét, meg

szol a zene a cellában.

Belép a főhadnagy, a le-

mezjátszóhoz siet, leemeli

a hanglemezt, kinyitja az

ablakot es kibodja. Főhadnagy Elég volt ebből!

Kopcsay Népzene nincs, főhadnagy.

Főhadnagy Fogja be a pofájátj Magáért jöttem,

hogy beváltsam az igeretemet.
<

Kopcsay Ertem.

Főhadnagy Jöjjön velem!

Kopcsay Megyek.

Társai felállnak, reműlt

tekintettel nézik a tá-

vozó Kopcsayt.
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Kopcsayt katonák kísérik.

Követi okét a főhadnagy.

Mielőtt kilépnének az udvarra:

megbilincselik. Majd kivezetik

az udvarra,
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Decemberi este, dermesztő a hideg,

a katonák is fÁznak. Sötét van.

Kopcsay észre sem veszi az akasz-

tófát, csak amikor egeszén közel

érnek hozza. Főhadnagy Halálra ítéltük, Kopcsay!

Kopcsay nem válaszol.

Egy szava sincs?

Kopcsay nem szólal meg.

Szerencsetlen!

Gyomorszájon rúgja Kopcsayt,

az elítélt elterül a fóldon. Álljon fel!

Kopcsay feláll. A főhadnagy az

őrmestert tásítja. Ne dideregjen itt, kísérje

fol ezt az átkozottat a kőtél

alá. Ennpf bosszúságot ember

nekem meg nem okozott, mint

ez a szemet!... Vetkoztessek

:;W'' ;:; le!'

A hoher felmeztelenre vétkőzteti

Kppceayt^ nyakara helyezi a kö-

telet 4)sí!áegfeezití. Nincs semmi mondanivalója,

Kopcsay. Itt mindig kiabálni

.'--'1-^'"' .*-' ^ *-,."'. "*';̂i"-- szíoktak valamit.

Kopcsay keményen hallgat,

így is jo!

Lekopi Kopcsayt, sarkon fordul,

es az őrmesterrel együtt távoznak.
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Kopcsay all ott felmeztelenül a

dermesztő hidegben, nyakán a

feszülő kőtéllel. A hóhér

szótlanul nézi, csak áll és vacog

a hidegben. Végre visszajön az

őrmester, leveteti Kopcsayrol a

kőtelet esvisszkiséri az óssee-

fagyott embert az épületbe.
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Az őrmester sötét, alagsori pince-

folysokon vezeti Kopcsayt. Benyit

eg^ helységbe, ahol a főhadnagy var-

ja okét.
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Szűk helyiség, egy asztali

lámpa ég. Főhadnagy Itt a megbízása.

Kopcsay Nem kívánom aláírni.

Főhadnagy Nem is kertem rá. Emlékszik: azt

mondtam, maga fog könyörögni, hogy

aláírhassa.

Borítékot vesz elo, abból

fenakepeket. Üljön le! Nézze meg ezeket a fenyke

peketf

Kopcsay Mit akar ezekkel a kepékkel?

Főhadnagy Látta már ezt a gyermket?

Kopcsay Nem. Soha.

Jm^HH^-' ̂  Jo. Akkor most en kimegyek es maga

de majd meglátja...

Kopc6ay nez utána,

próbálja magát föl-

melegíteni, majd az

asztalra borul, hogy

pihenjen egy kicsit.

Egy elkélt nó' lep be.

Kopcsayhoz lép, a

lámpa fénye megvilá-

gítja az arcát. 0

Kopcsay felesege,

Szendey Ilona. Kezébe

veszi a fényképeket,
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sirva fakad. Ilona Kislányom! Editként!

Kopcsay fölkapja a fejét. Kopcsay Ilona!

Megismeri a férjet. Ilona Béla!

Megölelik egymást.

Kopcsay Neked ismerős a kep?

Fojtogatja a sírás. Ilona Ojk mi ... gyermekünk... Amikor elvittek,

az ötödik hétben voltam'

Kopcsay Hol van most a kislány?

Ilona Nem tudom. Intézetben valahol.

Most latszik először

megtörve. Kopcsay Hol? Mit mondtál, hol?

Ilona Fél éve, körülbelül fel eve mar% éppen

elmiult egy éves, amikor értem jöttek.

A villába egy párttitkár költözött,

Editket elvettek tőlem, engem börtönbe

zartak.

Kopcsay 0, e'n felelőtlen hülye!... De hát a

kicsi... Ot miért?

Ilona Hazaárulo gyermeke is hazaaruló lesz,

ezt mondtak.

Kopcsay Ertem, mar mindent ertek. Miattam van

az egész.

Ilona / Annyit izgultam miattad. Elsz-e? Hol

vagy? A tejem is elapadt.

Kopcsay Drágám!

Megöleli a feleseget.

Ilona Jol vagy?

Kopcsay Igen.



Ilona Megkínoztak?

Kopcsay Nem, nem bántottak, dragam.

Újra megöleli a fele-

séget. Belep a fohadbagy.

Főhadnagy Nocsak, az ifjú hazasok!

Kopcsay elengedi a

feleseget. Hazaseletról nem volt szo, csak egy

kis szentesti találkáról.

Hegfmgja Szendeyt es

elvezeti. Kifelé utasí-

tást ad. Elvihetik!

'lona meg vissanez. Becsu-

Lodik az ajtó. Mara ennyi, Kopcsay.

isszeszedi a fényképeket. Jo képek, igaz? De nem hagyom itt ma-

ganak.

opcsay remeg az ideges-

egtol. Kopcsay Mi a szándeka velem, főhadnagy?

Főhadnagy Karácsony este van, megyek haza.

Magát bezáratom egjt sotetzarkaba.

A bűntársai ünnepelnek, maga csak

csinálna a feszültséget: elmondana

miH történt, hogy találkozott a fele-

ségével, meg a többi. Ki tudja mire

vetemednének? Maga különcellát kap,

jo sötétet, maga egy patkány úgyis,

egy undorító állat, hazaarulo száz-

lábú.

Kopcsay Ra aláírom a megbízást: megváltom a

feleségemet es a gyermekemet?



Főhadnagy Gratulálok! De ez nagyon lassan ment,

Kopcsay. Maga miatt majdnem kitettek

a rózsadombi villámból. Lassan magával

foglalkozik mindenki.

Kopcsay Szabadlábra helyezik a felesegemet,

hogy felnevelhesse akislányunkat!

Főhadnagy Ahogy igy elnéztem, nem sokáig bírja

a börtönt.

Kopcsay Engedjek syabadon, adják vissza a

gyermeket, s akkor aláírom a munka-

szerződést.

Főhadnagy Mit akar? Az udvaron varja az akaszto-

fa?!

Kopcsay Ertem. Mondja meg a főnökeinek, aláírom

a papírjaikat, tervezem a repülőterei!ke

Főhadnagy Most mar ilyen surgos?

Kopcsay Közvetítés a feltételeimet!

Főhadnagy Nincs abban a helyzetben, hogy feltété -

leket szabjon!

Kopcsay Bemutatják nekem a feleségem szabaduló

levelét, kislányom nevelőintézetből

törte'nó elbocsátásának okiratat es fe-

lesegem személyi igazolványát. Legyen

í láiása, munkahelye, keresete. Ha ezeket

látom, aláírom a tetves papírjaikat.

Mondja meg nekik, hogy nincs mas alter-

natíva.

Főhadnagy Gondolja?

Kopcsay Tudom. Ott lógnék kint a kőtelén.
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Kopceayt sotet labirintusokon keresz-

tül vezetik a magánzárkába. Belokik a

cellába e's razarják az ajtót.
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Kopcsay a sotetzarkaban fölmászik

az agyra e8 rezzenéstelen arccal

sokáig nez a semmibe.
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A közös cellában. Kopcsay

nincs az eliteltek között.

Patachich Sakk!

Doktornő Megint?

Halmányi Lesz az matt is!

Doktornő Jaj, legalább biztatna!

Halmányi Sajnálom, hogy itt téblábolok, de nem

találom a helyemet, amióta Belát elvit-

ték.

Szentvári Hol le&et?

Halmányi Mit csinálhattak vele? Második napja

van távol.

Patachich Viss^hozzák, meg fogjátok látni. MatŰ

Doktornő Megint?!

Nevetés. Nem veszik ész-

re, hogy nyilik az ajtó.

Kopcsay lep be.Léptei

lassúak, megáll az asz-

talnál es csak néz,nem

szol sokáig senkihez.

Patachich Béla! Az istenért, mi történt veled?

Kopcsay Karácsonyi ajándékot kaptam a fohad-

nagytól.
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A nevelőintézetben Kopcsay

kislányát eteti a gondozónő,

nagyon wok gyerek látható a

teremben. Gondozónő Egyel, Edit! Ugy kell beledtomni

minden falatot!

Belep Igazgatónő" Megint járt itt a főhadnagy. Megkér-

dezte, hogy van a kislány es elment,

Editketól. Ki lehet a te apukád, hogy ennyit

érdeklődnek utánad?

Edit Papa... Mama... Papa!...

Igazgatónő Te sem tudod, igaz?

Gondozónő Nem akar enni.

Igazgatónő' Kinövi majd.

* */
Elmegy. A gondozónő meg-

símogatja á gtaérmeket. A te apukád nagyon nagy ember lehet.

Egyel, kis arvam.

Edit Mama... Papa!...



Íróasztalaiknál dolgoznak. Kop-

csay közeliben. Szaetvari Sikerült korrigálnod a B12-est?

Figyelsz ram, Béla?

Kopcsay reagál. ^Of«^mj Igen. Megtaláltam az adatokat, rá-

vezettem a terepvazlatokra és így

rögzítettem a meglévő állapotot.

Szentvari Kiváló munkát kapnak.

Patachich Emil, tudod, végül, hogy mukódik

a szerelőcsarnokom?

Szentvari Kíváncsi vagyok.

Patachich Guruló darukkal.

Szentvari Jo ötlet

Halmanyi En a korbonctant először az alag-

sorba helyeztem, a kadáverszallitas

a főkapun at biztosítottam. Aztán

eszembe jutott; jobb, ha az egész

kórbonctant a hátsó traktusba helye-

zem/ külön bejárattal.

Szentvari Igazad volt. A betegektol elkülöní-

tetted.

telep az őrnagy. Halmányi és

'atachich terveit veszi elo-

tzör kézbe. Őrnagy Ugy latom, szép munkát végeztek.

Azonnal továbbítom a kivitelezők-

nek,

opcsayhoz fordul. Maguk?

Kopcsay Végeztünk, volt egy kis gondunk.

</ *
Őrnagy Éspedig?

Ko-ncs^v A ttn-.^^ ^-- '---
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Kopcsay toá. Nem jeleztek a vasúti töltést...

Mutatja. Latja, itt? Megrongálták a síneket,

de a töltés jo, csak egy kicsit kell

megerősíteni.
;<

Őrnagy Honnan saadi ezeket?

Kopcsay fgg& jártam Papa környéken.

0rnag& Miból gondolta, hogy a tereprajz Papa

terűletét rögzíti?

Kopcsay Asszonyom, ha nem tudnám, hozza se

fogtam volna.

Patachich, Halmanyi ne-
vetnek. Őrnagy Maga valóban érti a szakmáját.

Átveszi a terveket.

Egy halomba rendezi azo-

kat majd a nála lévő

dossziékban lapozgat. Most pedig kérem vegyek at uj megbízá -

saikat!

Aláíratja a megbízást. Dr. Halmányi! Egy cukorgyár megépítése..

Aláíratja a megbízást. Dr. Patachich! Az előbbi cukorgyár

épületgépészeti terve és műleírása.

Aláíratja a megbízást. Dr. Kopcsay! Dr. Szentvari segítségével

a leírt katonai bázis terveinek elké-

szítése...

Kopcsay Es a felteteleim?

Őrnagy Lettek esélyei.

Indul kifelé. Lássanak munkahoz!



A cellában, éjszaka. Alszanak.

A folyosóról lépesek hangjai

szűrödnek be, belep a fohad-

hagy. Felkapcsolja a villanyt.

Főhadnagy Kopc say!

Félálomban. Halmányi Nem tudtok aludni!

Főhadnagy Fogja be a pofáját!

Főhadnagy Kopcsay, jöjjön ide!

Kopcsay Nem tud aludni?

Főhadnagy Maga se pofázzon fölöslegesen!

Itt vannak az iratok, amiket keitt!

Kopcsay izgatottan veszi

a kezébe a szabaduló okira-

tokat. Olvassa. Kopcsay Kopcsay Belané szül. Szendey

Ilona anyja neve: Apponyi Margjt

büntetésvégrehajtási intézetünkből

déli 12 órakor szabadult, fent ne-

vezett...

Mohon falja a betűket, mar

nem is ertjük, amit olvas.

Másik pap^írt vesz elo. Kopcsay Edit, a mai napon engedé-

lyünkkel véglegesen távozott a

nevelőintézetből, s anyjának

börtönből történő szabadulása miatt

visszakerült családi környezetébe .

Kopcsay Edit jó magaviseletu...

Gyorsan olvassa majd felesége

személyi igazolványát nézi. Bejelentett munkahely: Gellert

Fűrdo es Szanatórium...iez rendben.
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Lapoz tovább. Kopcsay ... állandó lakása... Irinyi Joagef

utca 50... Ez mi, főhadnagy?....

Főhadnagy Oda költöztek.

Kopcsay Engem a sárbogárdi úti villából hoztak

be!

Főhadnagy Elvettük a villáját, az maguknak mar

nem jar. Feleseget es a gyereket egy gar-

/ .. .. ' '
zonlakasba költöztettük. írja itt ala!

Kopcsay szó nélkül írja A beismerő vallomása, a munkaszezpdesei.

alá az elé tett papírokat.

A főhadnagy elveszi az

aláirt okmányokat es

szó nélkül kimegy. Kop-

csay leoltja a villanyt.

Szentvári Aljas módszereitekert még felelni fog-

tok!



Az elítélt *;k az asztalnál

ülnek. Belep a főhadnagy.

Főhadnagy ízlett a reggeli?

Halmányi Szalámit itt bánt meg nem ettünk. Szüle-

tésnapja van Rákosi elvtársnak?

Főhadnagy Szedjek le gyorsan az asztalt! Csak do-

balj.uiak be -nindünt & tálaljba.

Patachich Mi történt?

Bohadnagy Látogatóik érkeztek. Menjenek a könyv-

tárba, ha szolok, majd visszajöhetnek.

Kopcsayek kimennek. Belep

egy alezredes az őrnagy

társaságában. Őrnagy Lindberggel személyben találkoztál?

Alezredes Rákosi elvtárs irodáját.

Főhadnagy Hívhatom az elítélteket, alezredes elv-

társ?

Alezredes Idefigyeljen, főhadnagy. Kicsit fékezze

magát, csak semmi indulat...

Főhadnagy Értettem.

Alezredes Most hívhatja ókét, a doktornő is legyen

itt! Lassúk, hogy orvosunk is van.

Főhadnagy beszól a

könyvtárba. Fo'hadnagy Jöjjenek be!

Elite'ltek belépnek. Alezredes Üdvözlőm önöket! Az elhárítás parancsnoka

vagyok. Ismerem magukat es a munkajuksb .

Beszélgetni gyűltünk össze. Oxfordi tudó-

sok aláírásával Lord Kinley jegyzéket

küldotunekünk, miután megengedtük, hogy

Francis Lindberg professzor meglátogassa

Halmanyit es magukat. Lindberg jelenteket



Alezredes fog tenni megbízóinak. Beengedtük Sherilytn

Ray riportert is, a Times-tol. Beszolítom

Int a főhadnagynak. olcet, hogy válaszolhassanak a kérdéseire.

Az angolok bejönnek. Good morning, miss Ray! Nice to see You!

Ray Goog morning.

Alezredes Good morning professor!

Lindberg Good morning.

Alezredes Bemutatom a munkatársaimat... az őrnagy.,

a főhadnagy... az elitéltek... Mr. Egon

Halmanyi...

Lindberg 0, how do You do, Mr. Hal mányi!

Halmányi How do You do, Mr. Lindberg!

Lindberg Halmanyihoy

lep, kezet fognak.

Ray elkattintja a

gépet. Alezredes Kérem, itt tilos a fényképezés!

Ray Azért Átáztam ide, hogy riportokat kee

szítsek.

Alezredes Annak semmi akadálya, de felvételeket az

utcán készítsen!

(L fohadnagykitépi a

Filmszalagot a gep-

iol. Tessék, folytathatjuk!

Lindberg Örülök, hogy latom professzor ur.

Halmanyi Bemutatom a munkatársaimat... Dr. Hollán

Eszter... Dr. Szentvári Emil... Dr. Pata-

chich Tihamér... Dr. Kopcsaa Béla...

Lindberg Köszöntöm önöket, uraim, a nemzetközi

tudosvilag neveben. Fogadjak Lord Kinley
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Lindberg együttérzését e's jókívánságait.

Alezredes Foglaljanak helyet!

Lindberg Ami a legnehezebb szamamra, hogy mindössze

három kérdést tehetek fel önöknek.

Ray hevesen jegy-

zetel. Alezredes Kezdje el!

Lindberg Hogy érzik magukat?

Patachich Ahogy egy börtönben lehet.

Doktornő Orvos vagyok, ellátom a betegeimet.

Szentvari Elvégzem a feladatokat.

Kopcsay Kiszolgáltatottnak, uram.

Halmanyi Ha nem szigorítanak, túlélem, Mr. Lindbe]gg.

Lindberg Nem betegek?

Őrnagy Itt vannak nálam a doktornő jelentései.

Lindberg Köszönöm, de en tőlük szeretnem hallani.

Patachich A kondícióm el-g jo.

Szentvari Elfáradtam. Rossz a szemem.

Kopcsay Egészséges vagyok. A csaladome'rt aggódom.

Őrnagy Csak a kérdésre válaszoljon. Elfelejtette;

mit köszönhet nekünk?

Lingberg Kérem, ha en betartom a játékszabályokat,

akkor azt onoktot is elvárom. Ne beszei

gessenek magyarul!... Mr. Halmanyi, on

nsm beteg?

Halmanyi Nyugtatokkal elek.

Lindberg Miért tartjak fogva ónokét?

Patachich Valóban nem tudja?



-Io6- 67/4.

/ / -- ..
Bindberg Miért tartjak fogva onoket?

Patachich Csak.

Doktornő Felteszi a kérdéseit, azt kérdez, ahit

akar, védik a nemzetközi jogok, s miután

mi válaszoltunk: on távozik s Angliabai

majd, elegáns klubokban, mint szenzációt

elcieseli. Es mi? Velünk mi lesz? Nekűmk

itt bent kell maradni!

Lindberg Miért tartják fogva asszonyom?
/<

Doktornő Nem tudom.

Lindberg Szentvarira

nez. Lindberg Professzor ur?

Szentsei En jovok?... Nos, ha egy társadalom

gyors változáson megy át, ott megsok-

szorozodhatnak a kulonos események.

Kopcsay A kérdésen korábban sokat gondolkodta%,,

ittam is a levet kesobb.

Lindberg Örülnék az egyértelműbb válaszoknak, uraim.

Halmanyi Jo, en válaszolok a kérdésére. Koholt

vadak alapján tartanak itt minket. Artat-

lanmk vagyunk.

Doktornő Egon, ne izgassa fel magát!

Alezredes A professzor maga említette az imént,

hogy nyugtatókkal e'l. De mi nem mente -

getozunk. Nézze meg a bipnyitekainkat!

Ezek az iratok itt az eliteltek beismen

vallomásai.

Lindberg Kaphatok belőle másolatokat?
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Alezredes Milyen celbol?

Lindberg Megnézetnem az aláírásokat írásszak-

értővel. E vizsgálat szájára kérhet-

nék egy-egy aláírást is tőlük.

Természetesen válaszol . Alezredes Parancsoljon.

Halmanyi Nincs értelme. Aláírásaink hitelesek.

Feláll. Győztesen. Alezredes Nos, urálii, akkor végeztünk. Lindbe]g

ur feltette kérdéseit, megkapta a

válaszokat, hagyjuk most magukra az

elítélteket!
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A bortönudvaron. Az elítéltek

futnak körbe az udvaron, Szent-

vari kivételével. Rossz állapot-

ban van mar, górnyedten setal

egyedül. A szögesdróton túl,

a szomszédos udvaron mar nem

sétál senki.

Őrmester Szaporán! Szaporán! Puhanyok!

Lusták! Lajhárok! Gyerünk!

Gyerünk! Egy-ketto-egy- kettő':

Szedje a lábát, Acze'l! Patachich

fürgébben! Egy-kettó'-egy-ketto!

Elég! Korbenjara's! Indulj!

Lassan, unottan járnak

körbe. Elég! Se'ta indul!

Az őrmester átmegy a szomszé-

dos udvarba, megszokásból

teszi, bár Mindszenty már

nincs ott*

Halmanyi Hol lehet a bíboros?

Kopcsáy Ezt en is szeretnem tudni!

Patachich Valami nekem nem stimmel*

Doktrono Elvittek máshova?

Patachich Ugy érzem: gyengül a helyzetük.

Doktrono Bárcsak ugy lenne.

Patachich Egy egész ország nem lehet sokáig

bortőn.



Éjszaka a cellában. Szentvári keze

lelóg az ágyról, szája nyitva.

Horkolást hallunk, valaki éppen

forgolódik az ágyban. Halmányi

fölkel, a mosdóhoz megy, vizet

iszik. Leejti a csajkáját. Kop-

csay felriad. - ,,

Kopcsay Mit isggB^^Bb Egon? Miért nem al-

szol?

Halmányi Pszt!... Fölvered a többieket!

Kopcsay En,.. Te szedelegsz itt éjszaka,

mint egy holdkoros.

Halmanyi Hallgass mar! Vizet iszom e's kes%!

Kopcsay Feküdj le!

Halmányi visszamegy az ágyá-

hoz, nekimegy Szentvári kezé-

nek, s felkiált. Halmanyi Mi ez itt?

Patachich Egon, te kiabálsz?

Halmányi Vizet ittam e's...

Patachich Es fölvered a laktanyát?

Valaki fölkapcsolja a vil-

lanyt, Halmányi meg nagyob-

bat kiált. Halmanyi Szentseges Isten!

Patachich Mi az?

Halmányi Emil!

Felkel. Kopcsay Mi van vele?

Patachich Szentvari

pulzusát tapintja. Patachich Emil, ne tedd ezt!

Kiront az ajtón. Segítség! Orvos! Segítség!
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Belep az őrmester es a főhad-

nagy. A főhadnagy meghallgatja

Szentvari mellkasát. Bolint az

őrmesternek. Szentvari holttes-

tét pokrócba csavarj^ es ki-

viszik a cellából.

patachich Kedves drága barátom! A Isten

áldjon meg!

A rádióhoz lép, mintha bekap-

csolna. Itt a Szabad Európa Radio. Híreket

mondunk. Hetvennégy éves korában,

hosszú szenvedés után meghalt

dr. Szentvari Emil akadémikus,

egyetemi professzor, a Harvgán es

a Sorbonne diszdoktora, a nemzetközi

tudósvilag kiemelkedő' személyisege.

Halálba indulásának utolsó pillana-

tait követhetjük nyomon, átkelését

a Styx folyón.



Patachich hangját halljuk,

de látjuk megelevenedni a

kepéket. Nem némajáték.

Ködös borongos táj, Patachich Dr. Szentvari Emil érkezett hozzam.

Szentvári lép be egy angja Megkereste ladikomat és beállt a va- I

csónakba, a csonakos rakozók köze'. Mindent fehéren izzonát

evezni kezd a folyón. érzett, a fehér végtelen sokasága

csapott össze benne. Kékes, szurkesfe-

heres es pirosas es rózsaszínes fehe'prek,

a hideg es a meleg egyre tüzesebb es

jpfóbb színei. Amikor sorra került, be-

segítettem ot a csónakba es evezni kezdtem

fölfelé a folyón. Kora? - kérdeztem.

Hetvennégy - felelte. Foglalkozása?

Építész. Akkor az építésztelepre vi-

szem. Adott be önéletrajzot? Nem. Kel-

lett volna? Igen. Menjen le a kajútbe

es írjon egyet - parancsoltam ra. Más-

különben nem vihetem oda. Indulok-felelte

s leereszkedett a lakótérbe. Tollat,

papírt keresett és írni kezdett. Las-

san, bizonytalanul formálta a betuk&t,

jo időbe telt, mire elkeszu.lt a munka-

val. Megvolnék, Kharon, szolalt meg

félenken, amikor visSatert a helyere.

Helyes, mondtam, s eveztem tovább.Fel-

, ^ .. /y

olvasna nekem? - kérdeztem rövid ido

múlva. Igen-felelte es belekezdett az

- ' ' /<
önéletrajzába. De neü .iiv-̂ -rt-n ^̂ -t̂ -i
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Ülnek a csónak- Patachich mondta. Ra se nézett a papírra.

ban. Az mar ott a muvesztelep, szakítottam

felbe ót. A partnál egy ember korvonalai

rajzolódtak ki. Ahogy közeledtünk, egyre

kivehetőbb lett az arca. Megérkeztünk,

szoltan ekkor, s kikötöttem a ladikot.

Az öreg kiszállt a csónakból, botjára

támaszkodott es a fe&eje igyekvő embert

nézte. Csontvári Kosztka Tivadar vagyok,

köszöntötte ot az ember. Gyere utáham!-

mondta szűkszavúan es elindultak fölfelé

a meredek parton.
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Újra a cellában. Patachich

áll a rádiónál. Halmányi sir,

folynak a könnyei. Kopcsay

csali nez szomorúan maga

ele'. Patachich Közben elkotottem a ladikot es

ereszkeni kesdtem lefele a folya%



A bortbnudvaron. Az elítéltek

sétálnak az udvaron.Halaányit

nem látjuk. ,, ^
Őrmester Igyekezzünk! Egy-ketto!

Halmanyi érkezik, beáll a
/

körbe. Kopcsay Hol voltai?

Halmányi Eltűnt a Sztálin-kép az irodából.

Doktornő Micsoda?

Őrmester Nem pofázik, Halmanyi! Rohangál

a budira es csak fossa a szót!

Aczel, maga miért rángatózik?

Görcsei vannak?

Halkan. Patachich Mi történt?

Halmányi Eltűntek a falakról a Sztálin- es

a Rákosi kepék. Találkoztam egy

hadnaggyal is, járkált a folyosón

benézett a cellákba. Udvariasan

köszönt.

Kopcsay Odanezzetek!

!L bortbnudvar tulso olda-

.an az őrnagy es a főhadnagy

ielenik meg, a hadnagy kiseri

'ket. Katónak érkeznek, le-

egyverzik az őrmestert.

hadnagy a túlsó udvarban. Hadnagy Falhoz! Kezeket a falnak támasz-

tani!

Patachich Nem hiszek a szememnek!

Kopcsay Csak nem fel, főhadnagy?

intról gépfegyverek

ang.iai. robb^n/Qn^^-.
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A főhadnagynak. Halmanyi Most kapsz egy golyót a szemed köze!

A hadnagy átjön az elítéltek

közé. Hadnagy Nem a ml feladatunk, hogy ítélkezzünk.

Dr. Patachich Tihamér, lepjen elo!

Patachich Parancs!

Hadnagy Tábornok ur lesz a parancsnok, krém

vezesse bajtársait a fürdőbe, hozzak

rendbe magukat.
/
Átadja a kulcsot. Itt a kulcs*

Eufórikus örömmel. Elítéltek E^jen! Éljen! Köszönjük.

Többen sírnak, sokan

csak állnak dérmedten

es mozdulni nem mernek. Hadnagy Induljanak, keremL Találnak egy-egy

csomagot az ágyaikon. A civil ruhájuk

van benne. Egy ora múlva felöltözve

várjanak a folyoso'ni Ott várom önöket.

Az elítéltek szinte eszelősen

rohannak aaepulet fele. A hadnagy

sokáig nézi őket. A fegyverropogas

egyre zajosabb.
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A zuhanyozóban. Tus Inak.

Felfokozott hangulat, egymást

locsoljak, frőcskölik, nevetnek,

ugrálnak. A boldogság olyan fokán,

melyet elképzelni sem tudtak volna.
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Öltözködnek a cellában.

Rendkívül elegánsak. Kopcsay Hova vezet az első ut, tábornok ur?

Patachich Meg nem tudom.

Kopcsay Megnézzük ^it terveztünk.

Patachich Bejarjuk az országot.

Halm^nyi Befekszem abba a kórházba, aait tervez-

tem, kicsit foleró'sítetn magam.

Kopogás után belep a

hadnagy. Hadnagy Uraim... Ezt a napot is megérteik. Milyer

elegánsak! Mehetünk, haugy gondolják

Ealmanyi De meg mennyirei

Hadnagy Nagy Imre miniszterelnök ur megbízott-

' . .- -- .
ja varja onoxet.
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A könyvtárban. A falon a kivágott ^
}

56-os zaszlo. Közepén emelvény,

egy asztal inogott egy férfi áll, ;
i

körülötte fegyveresek. j
l

Férfi Köszöntön önöket Nagy Imre miniszter-

elnök ur nevében. Magyarország szabad!

Önök ártatlanul szenvedtek, megalaz-

tattak es megkmoztattak az avo' bó'r-

toneiben. Egy teveseszme bűvkörében,

melynek imnaron vege. A mai napból

önöket visszahelyezzük jogaikba:önók

szabad, büntetlen előéletű állampolgá-

rok. Teljes rehabilitációjukat okiratban

igazoljuk. Állast, egzisztenciát biizto-

situnk önöknek, megélhetést es aaJberi

eletet. Miután kipihentek magukad,

kérem keressenek fel minket a parlament-

ben, hogy a kinevezéseiket Hiegbesze'lheesük.

Addig is fogadjak el szerény anyagi

támogatásunkat, nelyet most személyi

igazolványaikkal együtt vehetnek at.

Akinek a nevet szólítom, krém, faradjon

ide.

lkán. Halmanyi Nekem nem kell se a penzuk, se az

állasuk!

Kopcsay A pénzért epp eleget dolgoztai.
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Halmányihoy. Patachich Mi a terved?

Halmanyi Külföldre megyek. Elég volt!

Patachich Várd meg, mit ajánlanak^

Férfi Dr. Hollan Eszter!

A doktp&nó^ kimegy, át-

veszi a pénzt es az

Lgazolvanyát. Majd

negáll a könyvtar egyik

sarkában,

Halmanyi Elölről kezdeni mindent! Nem lesz
//

konnyu.

Patachich Könnyebb lesz, mint itt bent tovább

maradni.

Férfi Dr. Halmanyi Egon!

talmanyi kimegy, átveszi

L borítékot es az igazol-

ányt. Dr. Patachich Tihamér!

,z előzőek, lefogás. Mintha várná ónt valaki...

Patachich Engem?

zeretettél. Doktornő Tábornok úr, en varok,

'atachich meghatódik,

zólni sem tud. Egymas-

a karolva várakoznak

ováhb.

Férfi Dr. Kopcsay Béla!

opcsay nem mozdul. Rendkívül sajnáljuk a történteket.

Kopcsay Engem is varnak, uram?
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A Férfi nem válaszol, mert

már belépett a terembe Kop-

csay felesege es hat eves

leányuk, a kislány kezeben

nagy csokor virág. A Férfi

feláll, Kopcaay megfordul,

megpillantja a feleseget.

Tolja előre a kislányt. Ilona Menj, indulj, né félj!

Edit Apa!

Apjához szalad, a nyakába
?

ugrik. App, édesapa!

Szorosan ölelik egymást.
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Az utcán, a bortonkapun kivul.

1956. október végi kepék. Tankok,

katonák, járókelők.

Patachich egy katonai terepjáró-

ba száll be a doktornővel, Hal-

mányi egy taxiba. A Kopcsay család

gyalogosan indul el, egymásba karolva.

Kopcsay megáll, szivarra gyújt.

Meghatottan nez korul az utcán,

s elvezettel eregeti a szivarfus-

töt. Elhalának mellittúk Patachichek

es Halmányi. Kopcsay megemeli a kalapját.

Ilona, Edit boldogan, mosolyogva

integetnek a tovolodo bőrtőntarsak-

nak. Majd elindulnak az utcán, s

a katonai jármüvek, tankok,

/ ' ' <
bámészkodók forgatagában egyre

messzebbre kerülnek a látókörünk-

bc"l.

Feliratok indulnak.


