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A PÁRDUC
ÉS A GÖDÖLYE

RÓNAY GYÖRGY
"sonos című regényébő' írta

Révéss György
és

Hegyi Béla

A bíró az első keresztutcához ér. Külön
böző Irányból. hol sűrűbben, hol ritkáb
ban ismétlődő lövöldözés hasít a leve
gőbe.

Az utca végén a rakpartra jut. A Duna
fölött köd ül. A rakpart teljesen üres.
A Szabadság-híd felől egy-egy gyors
géppisztolysorozat töri meg a csendet.

A bíró tanácstalanul áll az utca végé
ben. Háta mögül lépteket hall: valaki
'futva közeledik, szorosan a házfalak
mentén. Egy huszonöt év körüli fiatal
ember bukkan föl, a bíró láttára meg
torpan.

- Uram - szólítja meg a bíró szígorú
hangon -, nem tudja, járnak itt egyál
talán villamosok?

A fiatalember, zihálva a futástól s ki
csit a félelemtől is, minduntalan hátra
pillant, mintha üldözőit keresné, kínosan
a bíró arcába nevet.

- Villamosok? Hol él maga, ember?

Mellen ragadja a bírót és berántja ma
gával a rakpartról a mellékutcába, egy
kapumélyedésbe. A rakpartról golyók
pattogása hallatszik az aszfalton.

- Húzza be a fejét! - kiált rá a
fiatalember.

A rakparton dzsip robog el. Rajta ló
denkabátos fiatalok és katonák. Géppisz
tolyukkal körbe-körbe pásztázzák a rak
part mindkét oldalát, elhaladtukban be
eresztenek egy sorozatot amellékutcába
is. A golyók elsüvítenek a kapumélyedés
mellett, beluggatva néhány földszinti kis
üzlet redőnyét és bezúzva pár kirakat
üvegét.

- Még szerencse, hogy vaktában pu
fogtatnak . " - szólal meg a fiatalem
ber,' és csodálkozva a bíróra néz. 
Mondja, öregúr, tulajdonképpen maga
hová készült?

- A bíróságrá akarok menni - mond
ja a bíró sértődötten.

- A bíróságra? - hűl el a fiatalem
ber. - Mit akar ott?

- Szolgálattételre jelentkezni. Letelt a
szabadságom.

- Szóval maga bíró? - kérdezi az
idegen gúnyos hangsúllyal. - Most,
amint látja, nem érek rá kikérdezni ma
gát, hogy valójában milyen bíró. Ta
pad-e vér a kezéhez? Sok igazságtalan
sághoz adta-e a jog beleegyezését? De
legyen nyugodt, a számonkérésre is sor
kerül előbb-utóbb. Ezt csak azért mon
dom, hogy a jövőben tudja mihez tar
tani magát, és végezze el időben a saját
lelkiismeret-vizsgálatát ...

Ezzel kíugrik a kapu alól, szaladni
kezd, de nem a Duna-part, hanem a
belső városrészek felé.

- Viszlát. öregúr! - kiáltja vissza
futtában. - Aztán vigyázzon az életére!

A rakparton újabb dzsip tűnik fel.
Üjabb géppisztolysorozatok csattannak. A
rakpart túloldalán fiatalok egy csoport
ja fut kiabálva. De hogy mit kiabálnak,
a bíró tudatáig már nem jut el.

Homlokán kiüt a veríték, szédül, a
szívéhez kap. Torkából artikulátlan han-

30. kép

29. kép

DELVAROSI UTCA

STOLI,-LAKAS

A bíró a telefonhoz lép, fölveszi a kagy
lót, s a vonalat jelző búgás után erélye
sen tárcsázik.

A csöngetés elkezdődik, de nyomban
be is fullad. A bíró a süket csöndet szo
rftja a fülére.

Leteszi a kagylót, majd újra felemeli
és megint tárcsázik. Kurta csönd után
felhangzik a "foglalt" éles, szaggatott
jele, majd hirtelen egybefolyó, panaszos
vonyítássá változik.

A bíró döbbenten mered a készülékre.
Még egy próbát tesz, de a hívás ezút

tal ki sem csönget.
Nyugtalanul fel s alá jár a szobában,

kitekint az ablaküvegen. Az utca csön
des.

Kisiet az előszobába, kabátot vesz,
fogja az aktatáskáját és lemegy az ut
cára.
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gok törnek fel. Lassan lecsúszik a föld
re, hátával a kapumélyedés falát súrol
va. Elveszti eszméletét.

Egy arra haladó, zsúfolt mentőkocsi

veszi fel.

A lábadozó bíró a kórház kertjében sé
tál. Pizsamában, köpenyben, huszonhá
rom évvel fiatalabban.

Egy utcai ruhás, rokonszenves fiatal
ember lép hozzá váratlanul.

- Bocsánat, bíró úr, Szűcs Géza va
gyok. Levélben már bejelentkeztem ön
nél.

A fiatalember hasonlít ahhoz, akivel a
rakparton találkozott. De mégsem az. A
bíró meghökken egy pillanatra, aztán
kimérten válaszolja:

- A eimét azonban nem írta meg.
tgy nem értesíthettem, hogy teljesen fe
lesleges Idefáradnia. Volt szerencsém !

Sarkon fordul, és indul vissza az épü
let felé. A fiatalember rezzenéstelen nyu
galommal szegődik a nyomába.

- Szeretném biztosítani, hogy mi
megértjük önt, és legteljesebb jóindu
lattal igyekszünk segíteni a dolgán.

A bíró hirtelen megáll, szembefordul
vele.

- Törölnek a bűnbakok listájáról?
Visszaadják az állásomat? Rehabilitál
nak?

- Nekünk most azokat kell rehabi
Iitálni, akik igazságtalanul börtönbe
vagy akasztófára jutottak, nem pedig
azokat, akik odajuttatták őket. Tudjuk,
hogy ők sem jókedvükből tették. Vagy
mondjuk, voltak, akik nem jókedvükből

tették. Megtenni azonban megtették. és
ha egyszer megtették, nem vehetik úgy,
mintha nem tették volna - mondja sze
líd nyugalommal.

- Nem én hoztam az itéletet! 11':n csak
felolvastam ! - csattan fel indulatosan
a bíró. - Tagadtam volna meg az uta
sítást?

Megtántorodik. Szűcs gyengéden meg
fogja a karját, egy padhoz vezeti. A bí
ró, ahogy Iégzése csitul, rekedten veti
oda:

-'Mit akar tőlem?

- Önnek most ugyebár, teljes nyuga-
lomra, pihenésre lesz szüksége. Félő

azonban, hogy ha hazatér, ezt nem tud-

Anagyszobában vastagon ül a por, a
bútorokon huzat.

Szűcs sietve kitárja az ablalrokat.

- Megfelel? - kérdi.

- Mint egy kripta - húzza végig a
biró az ujját az asztalon, hosszú baráz
dát szántva a porban.

- 0, az semmi! - mondja Szűcs.
Majd a gondnoknö rendet csinál. 11':s

Egy fekete Volga hajt át az üdülőtelep

központján, bekanyarodik a jegenyefa
sorba, majd lefordul a vízparthoz vezető

első utcába, és megáll a már ismert ház
előtt. Tavasz van.

. A kocsiból a bíró és Szűcs szállnak ki.

A kertből a gondnoknő siet elő. Rajta
látszik a legkevésbé, hogy huszonhárom
évvel fiatalabb.

Kinyitja a bejárati ajtót. Szűcs és a
bíró belépnek.

- Jó napokat! - dünnyögí a gond
noknő inkább magának.

33. kép

32. kép
BALATOl'\l-PART,
A BIRO HAZA ELOTT

A BIRO HAZABAN

juk önnek biztositani. Már eddig is egy
sor névtelen feljelentést kaptunk. Ne
aggódjék, nem politikai. Közönséges la
kásügy. Mondhatnám rosszabb, mint a
politika. Valaki sokallja a három szo
báját, és legalább kettőt ki akar igé
nyelni belőle, amennyiben nem kaphat
ná meg az egészet. Ezt még persze el
tudnánk hárítani, az emberek érzelmeít
azonban már nincs módunkban rnegvál
toztatni. Ertse meg, előbb-utóbb ment
hetetlenül kipiszkálnák az otthonából.

- Mit csináljak hát?

- Alljon félre az útból. Önként. Úgy,
ahogy egy Stoll Aurélhoz illik. Nézze,
nekünk van néhány házunk az ország
ban. Válasszon ki közülük egyet, ahol
szívesen élne. Hagyja itt ezt a lakást,
ajánlja föl egy szép gesztussal. Higgye
meg, sokkal jobb, ha elmegy valahová,
ahol nem ismerik. Ahol nem mutogat
nak ujjal ön után. A megélhetés ne ag
gassza, gondunk lesz rá, hogy megkapja
a teljes nyugdíját.

- Maga mit tenne a helyemben?
nyöszörgí a biró gyámoltalanul.

- Elfogadnám az ajánlatomat. _

31. képKORHAz KERTJE
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meglátja, ez a környezet - mutat ki a
tóra-, karbantartja majd a kedély
világát.

- Mit aggasztja magát az én kedély
világom ? - mondia nyersen a bíró. 
Megnyugtatom. nem vagyok és nem le
szek depressziós. Mindössze tudomásul
veszem, hogy leírtak.

- Aki él, azt nem lehet leírni. Le
írni csak a holtakat lehet. Bár erre se
tenném rá a nyakamat.

- Akkor miért írják le azt, aki éli 
csattan föl a bíró. - Meglehet, szép
dolog, hogy törődnek velem, nekem
azonban semmi kedvem hozzá, hogy a
hatalom, míután kifacsart és eldobott,
éppen rajtam kezdje kipróbálni az em
berbarátság 2Yakorlását.

- Bíró úr! - mondja Szűcs félig el
nézően, félig szemrehányóan. - Hány
szor mondjam még, hogy ez a hatalom
nem azonos azzal.

- Eh, hatalom: hatalom. Egyik kutya,
másik eb.

- Nem tud elképzelni olyan hatal
mat, amelyik őszintén törekszik rá,
hogy ne önmagáért legyen, hanem az
emberekért?

- Mínden hatalom ezt mondia ma
gáról, és mindenki, aki a hatalom em
bere, ezt mondja a hatalomról, amit
szolgál.

- Önnek nagyon rossz tapasztalatai
vannak a hatalomról. Meg is értem. Ép
pen ezért kell Végi, olyan hatalom ...
Persze ez csak üres sző, puszta fogalom,
hiszen a hatalmat míndig emberek kép
viselik. De a hatalommal lehet segí
teni is.

- Kinek?
- Mindenkinek. Akinek éppen kell.
- Például nekem, ugye?

- Például önnek. Bár önnek nehéz -
teszi hozzá gondterhelten. - Ön ma
kacs ember, amellett túl büszke, 'túl rá
tarti. Nem akarja meg1}önnyíteni a dol
gernat. Pedig az ilyesmiben én is ma
kacs vagyok.

- Nem fél? - kérdi a bíró váratla
nul.

Sziícs elneveti magát.

- Talán meg akar verni?

- Ne bohóckodjék - förmed rá a
bíró. - Nem fél, hogy valahol majd fe
lelősségre vonják, amiért egy magam
fajta bélyegessel ...

- Ön nem bélyeges; szó sincs róla.
Ont egyszerűen kivonták a forgalomból,
ennyi az egész. Ha nem csalódom, a sa
ját érdekében. Ami pedig a félelmet il
leti, megnyugtathatom. hogy nem félek.

- Akik a hatalom oldalán vannak,
azok nem félnek.

- Ebben is téved. Akik a hatalom
oldalán vannak, azok is félnek. Sőt. ta
lán még jobban félnek. A hatalom ol
dalán csak az nem fél, aki nem él visz
sza a hatalmával. Vagyis aki nem félti a
hatalmát. Mert aki félti, az visszaél ve
le. Ez törvényszerű; ezt önnek, aki bíró
volt, sokkal jobban kell tudnia nálam.

A gondnoknő szakítja meg a beszél
getést. Egy tálcán két kávét hoz be. Le
teszi a dohányzóasztalkára, mogorván le
rángatja az asztal mellettí két· karos
székről a huzatot, és kitrappol a szobá
ból, bevágva maga mőgött az ajtót.

- Hány cukorral kéri? - lép az asz-
talkához Szűcs. '

- Kettővel.

- Tudja, min gondolkodom az utóbbi
időben? - mondia Szűcs, átnyújtva a
bírónak a kávét. - Ne nevessen ki,de a
zsarnok természetrajzán. Senki nem szü
letik zsarnoknak, így mondják. Ha meg
fordítom a tételt, úgy is mondhatom,
hogy mindenki zsarnoknak születik, de
csak nagyon kevés lehetséges zsarnok
ból lesz valódi zsarnok. A kérdés az,
hol dől el a dolog. Mi az, ami egy le
hetséges zsarnokot végül szabályszerű

zsarnokká tesz? Én úgy hiszem, az alá
játszás. A zsarnokból talán nem is lett
volna zsarnok, ha a társadalom vagy
annak jelentős része alá nem játszik.
Aki előtt már akkor lefekszenek, ami
kor még csak próbálkozik az ijesztgetés
sei, az előbb-utóbb magába gyűjti a már
előtte lefekvők zsarnokságát, önző ura
lomvágyát, mível a zsarnoknak csak az
hódol feltétlenül, aki maga is szeretne
zsarnok lenni.

- Gyönyörű elmélet - bólogat gú
nyosan a bíró. .:...- Csak épp a lényeget
fel~jti ki: a félelem tényezőjét.

- Szerintem csak azok félnek kor
látlanul a zsarnoktól, akikben maguk
ban is ott lappang a vágy a mások föl-
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A kihalt bírósági folyosó egyik ablak
mélyedésében halálsápadtan, szédelegve
áll doktor Kátay Endre.

- Valami baj van? - lép hozzá a
bíró.

Kátay némán rázza a fejét. Zsebken
dőjével itatja homlokáról averejtéket.

falására. Végletesen megfélemlíteni
csak azokat lehet, akik maguk is haj
lamosak rá, hogy megfélemlítsenek.
Megfélemlíteni a megfélemlítőket, és
felhasználni őket mások megfélemlíté
sére, ez szerintem a zsarnokság techni
kájának alaptörvénye. Olyan ez, mint
egy fogaskerekekből álló bonyolult gé
pezet, egyik hajtja a másikat, és végül
már a Legfőbb Megfélemlítő is fél.
Mert ne higgye, hogy Rákosi nem félt.

- Nem hiszem. Tudom, láttam, hogy
fél.

A lány csodálkozva néz fel a bíróra.
Aztán kérdő pillantással fordul Moldi
Péter felé.

- Most míért nem nevet? - kérdi
gonoszul a bíró. - Igazán mulatságos
dolgokat beszélek. Vagy nem?

- Én nem hiszem, bíró úr - veti
magát közbe Moldi -, hogy ilyen egy
szerű lenne a dolog. Hogy van, aki meg
félemlítőnek szüietik, és van, aki nem.
A megfélemlítőket persze, nyilván köny
nyebb megfélemlíteni, hisz ők, hogy úgy
mondjam, hivatalból ismerik már a fé
lelmet. .. Ön ugyebár jól ismeri doktor
Kátay Endrét?

- Mi van vele?

- Jelenleg a Legfelsőbb Bíróság el-
nöke.

- Kiváló jogász - bólint a bíró. - És
a legszigorúbb bíró, akit ismertem. Tő

le talán még jobban rettegtek a vádlot
tak, mint tőlem.

- És ő. mégis megtagadta Rákosi uta
sítását!

A bíró meghökkenve néz Moldira. Az
tán lassan elfordul a tekintete. Valahova
a messzi múltba réved.

- Hozzak egy pohár vizet?

Kátay ismét megrázza a fejét, aztán
hirtelen odafordul a bíróhoz, és reszkető

hangon, suttogva kérdi:

- Mondd, Aurél, te nem félsz?

A bíró hátrahőköl. Aztán már-már
őszintén válaszolna, mikor nyílik egy
ajtó, és valaki kilép a folyosóra.

- Nem félek! - mondja kurtán, és
faképnél hagyja kollégáját. Amikor be
nyit a közeli tárgyalőjerembe.még látja,
ahogy Kátay Endre sápadtan, űzött te
kintettel bámul utána.

- Először őt akarta megbízni Rákosi
a barcali üggyel - szólal meg a rémült
arc látványa közben Moldi Péter hang
ja. - De ő határozottan visszautasí
totta!

36•. képA BIRÚ HAzABAN

A bíró meghökkenve bámul a fiatalem
berre. Aztán a fejét lehajtva mormolja
maga elé:

- Szóval ezért tűnt el olyan hirtelen
a bíróságról.

- Bocsánat - mondja Moldi -, de
azt hittem, ön ezt tudja.

- Nem tudtam - ugrik fel a bíró, a
poharát felkapva. és a borospalackjához
siet.

- Nagy tisztelettel beszélt az ön
édesapjáról - igyekszik Moldi oldani
a feszültséget. - Mai napig is a tanít
ványának vallja magát. Ű hívta fel a
figyelmemet arra a könyvre, amelyből

idéztem önnek.

A bíró hátat fordítva a fiataloknak,
mohón kortyólja a bort.

Kivágódik az ajtó. A vénasszony be
hozza a második fogást. Leteszi az asz
talra, felkapja a levesestálat, és szó nél
kül kicsörtet.

A fiatalok várakozón néznek a bíróra,
de az nem tér vissza az asztalhoz.

- Ne zavartássák magukat, egyenek
csak! Nekem fáj a fejem.

Leakaszt a fogasról egy ócska körgal
lért. A kertbe vezető ajtóból visszaszól:

- Itt ne hagyják, mert ez a boszor
kányafejükre borítja.

35. kép

34. képA BIRÚ HAZABAN

BIRÚSAGI FOLYOSÚ
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Ahogy a boltíves kapun át kilép az ut
cára, a várakozó sofőr készségesen nyitja
a kocsi ajtaját. A bíró egy kézmozdu
lattal megállítja.

-Nem megyek vissza. Más dolgom
van.

A sofőr utánaszalad.

- Bíró elvtárs! Nekem jelentést kell
tennem.

- Tegyen.

- De hát mit mondok, ha a bíró
elvtárs nem jön vissza- velem? Mit je
lentsek?

- Jelentsen, amit akar.

- Kicsit flúgos az öreg, nem? - kér
di Ágnes, miközben tálalni kezdi a húst.

- Kezdek félni, hogy lehetetlenre vál
lalkoztam - mondja Moldi töprengve.
Ahhoz, hogy megértsem, mi van valójá
ban a szavai mögött, az egész életét kel
lene megértenem. Egy egész élet pedig
nem érthető meg mindenestül, csupán
annak, aki végigélte. Ha ugyan annak
valóban mindenestül érthető. Én meg
egy egész korszakot szeretnék megérte
ni - döfi nagy sóhajtással villáját a
húsba.

- A kaja viszont príma, nem?

A BARCALI VAROSHAZA ELOTT 39. kép

BALATON-PART 37. kép

Lassan úszik el a tá}.

A vonat fújtatva kapaszkodik felfele.

A bíró az egyik fülke ablakánál ül.

Lent a mélyben egy falusi futballpá-
lya tűnik fel. Dresszes süvölvényele ker
getik a labdát.

Valahonnan az emlékezet távolából is
mét felhangzik az ütemes kiabálás:

- Hajrá, Párduc! Hajrá, Párduc!

A bíró ott áll a tóparton.

A viharos szél elállt, de a tó vize még
nyugtalanul fodrozódik. A túlpart hegyei
beleolvadnak a szürke égbe.

A part közelében sirályok keringenek;
egy-egy éles süvítéssel csap le a tóra.

A bíró mozdulatlanul áll, valahova
nagyon távolra néz. Hirtelen artikulát
lan női sikítás tör elő az emlékezetéből.

A BARCALI VAROSHAZA UDVARA 38. kép

VONATON, VONAT MELLETT 40. kép

A barcali városháza udvarán kitépi ma
gát társnői közül egy fekete ruhás pa
rasztasszony, és eltorzult arccal az öklét
rázva, üvöltve rohan a bíró felé.

- Gyilkos!. .. Gyilkos!

A bíró dermedten áll.

Az asszony rá akarja vetni magát, de
elbotlik, s mire felegyenesedik, a többi,
ugyancsak fekete ruhás asszony utol
éri és visszarántja. Egy ideig vadul
csapkod köztük. aztán mielőtt elvon
szolnák, kétszer a bíró felé köp. A má
sodik köpés a bíró kezét éri, ahogy ösz
tönös védekezéssel az arca elé emeli.

A lépcső tetején kényszeredetten meg
mozdul a rendőr. A bíró int neki: hagy
ja! Zsebkendőjével letörli a kezét, aztán
ingerülten förmed az akasztófa mellett
tanácstalanul ácsorgó emberekre.

- Mire várnak! Vigyék, és földel
jék el!

Azzal sarkon fordul, és sietős léptek
kel elhagyja a városházát.

HAJDANI FUTBALLPALYA 41. kép

Egy tornacipős láb gondosan forgatja a
labdát egy marhalepényben. Majd a ti
zenegyes pontra gurítja.

A vékony, szeplős Kende Pepi áll a
kapuban. Széttárt karral, riadt mosoly
Iyal várja a lövést.

Zúg közben a "Hajrá, Párduc l"

A pap-tanár - láttuk a fényképda
rabkán -, belefúj a sípjába.

Az ifjú Stoll Aurél nekilendül.

A labda egyenesen a vézna kis kapus
mellének vágódik, olyan erővel, hogy
bedöntí a kapuba.

Az iskolai futballmeccs szurkol6tábora
fergeteges röhögésbe tör ki.

- Brávó, Gödölye! Nagy vagy, Gödö
lye! - üvöltik.

Kende Pepi felül, 'I'rikóját, arcát el
borítja a labdával érkezett tehénganéj.

- Én minden osztálytársamról tudom,
hol van - szólal meg egy csöndes hang.
- Hogy ki mire vitte az életben ...
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Cingár vasúti tiszt ül a bíró hivatali
szobájában. A félszeg tartás, a riadt mo
soly ugyanaz, mint hajdan a futballpá
lya kapujában. Az örök alárendeltek
riadt mosolya,

- ... Jólesik elgondolni, hogy valaha
egy osztályba jártunk, egy asztalnál ét
keztünk az ebédlőben, néha egy padban
ültünk a templomban ... Az ember va-
lahogy büszke rá Ha már saját ma-
gára nem lehet .

- No és minek köszönhetem a láto
gatásodat? - kérdi íróasztala mögül a
bíró.

- Azért bátorkodlak háborgatni ... 
keresi erőlködve a szavakat, aztán a
kétségbeesett mondat szinte magától
bukik ki a száján: - Öháton holnap.
összeszedik a zsidókat.

- Honnan veszed ezt?

- Van egy jóakaróm a rendőrségen

- néz fel félénken Kende Pál. - Hol-
napra kaptak parancsot. Rögtön elkér
tem magam, az egyik kollégám vállalta
a helyettesítést. Illetve cseréltünk : ő dél
utános lett volna ...

- Mit érdekel ez téged? - vág közbe
a bíró. - Te nem vagy zsidó.

- Én nem.
- Hát ki?
- A feleségem - suttogja Kende, és

tördelni kezdi az ujjait.

- A feleséged! - mordul fel a bíró
bosszúsan. Feláll, fel-alá járkál a szo
bábari. Aztán megáll Kende előtt. 
Mikor nősültél?

- Nyolc éve.
- Családod van?
- Egy hatéves kislányom.
- Helyes. Akkor nyugodtan hazame-

hetsz. Nem bánthat senki. Se téged, se
a feleségedet, se a gyerekedet. Attól,
hogy egy csendőr a füledbe súg valamit,
még nem kell beijedni. De te mindig
ilyen gyámoltalan voltál! Sose hallottál
még arról, hogy "árja párja"?

- Hallottam - sóhajt Kende. - De
te nem ismered a dombai főszolgabírót.

Annak hiába mondod, hogy "árja pár
ja", meg hogy milyen mentesítések van
nak. Aki nem tetszik neki, azt elviteti.

A BIRÓ HIVATALI SZOBÁJA 42. kép Hacsak az illető... Nekem nincs sem
mim. Egyszerű vasutas vagyok, hónapról
hónapra élünk; miből fizessek? - Elő

rébb csúszik a széken, rimánkodva teszi
össze a kezét: - Te nagy ember vagy,
Aurél. Tekintélyes ember. Ha te meg
tennéd ...

- Mit?

- Ha fölhívnád . .. Ha letelefonálnál
Dombára . .. Ha megtudná. hogy egy
ilyen magas személy egyáltalán tud ró
Iam ... Azt már nem is merem monda
ni, hogy a barátom ... Talán még lehet
ne, talán még nem késő... Még meg le
hetne próbálni... Csak egy telefonodba
kerülne ...

A bíró ingerülten elfordul, folytatja a
[árkálást. Aztán hirtelen megkérdi:

- Hogy hívják azt a te híres fószol
gabíródat ?

- Dombay. Dombay Árpád.

A bíró arca elsötétül a név hallatára.
Bemegy az íróasztala mögé, idegesen.
értelmetlenül rakosgatni kezdi az ott
fekvő iratokat. Kerüli Kende Pál ráfüg
gesztett tekintetét.

- Hát ide figyelj, Gödölye! - szólal
meg végül. Elmosolyodik: - Eh, látod,
még most is. rájár a szám... Ide fi
gyelj, Pali! Ebben az országban senki
nem követhet el büntetlenül jogtalan
ságot. De azzal se lehet megvádolni sen
kit, hogy a saját anyagi érdekeit... 
Nem fejezi be. Szívélyes hangra vált. 
Nyugodj meg. A törvényt mindenkinek
tisztelnie kell, és ti ebben a kérdésben
egyelőre a törvény védelme alatt álltok.
:es most men], kérlek, nekem még dol
gom van.

- Bocsáss meg - áll fel Kende. 
Nem akartam elrabolni az idődet.

Amikor lehorgasztott fejjel az ajtóhoz
ér, a bíró utánaszól:

- Pali! . .. Azért majd utánanézünk.

Az elkínzott, szeplős arcon mintha
bágyadt reménykedés suhanna át, vala
mi földerengő. de rögtön ki is alvó biza
kodás.

- Köszönöm - mondja alázatosan.
ügyetlenül, mereven meghajol, lenyom
ja a kilincset és eltűnik.

(Folytatjuk)
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