
megyógyintézetbe került. Ott egy óvat
lan pillanatban kivetette magát a má
sodik emeletről.

- Szegény Danim volt él háziorvosa
- fűzi hozzá Koletinszkyné. - O utalta
be az idegosztályra epileptoid skizofré
niával.

- És a másik bíró" - kérdez közbe
az újságíró.

- A másik bíró - feleli az öregúr
egy korty tea után -, a statáriálís ta
nács elnöke, dr. Stoll Aurél volt, a híres
iogászprofesszornak, Stoll Ákosnak a fia
Az alma ezúttal túlságosan is messze
esett a fájától. Az apa, ahogy volt tanít
ványai visszaemlékeznek rá. maga volt
a megtestesült Jog, illetve Jogbölcselet.
a szó legtisztább, legrórnaibb értelmé
ben. A fiú meg bármilyen ítélet meg
hozatalára hajlandó volt, csak bírói ál
lását megtarthassa . .. Sorsáról bizony
talan hírek vannak forgalomban. Né
hányan úgy tudják, hogy ötvenhatban a
nyílt utcán agyonlőtték. Mások szerint
belezavarodott abba, hogy emiatt a bar
cali ügy míatt megfosztották állásától. és
jelenleg is valamelyik elmegyógyintézet
zárt osztályán ápolják.

A hideg, nyirkos északnyugati szélben
huzamos égzengésként dübörögnek a tó
felkorbácsolt hullámai. Nekizúdulnak a
partnak, visszacsapódnak a kövekről, de
a hátratorlódott habos vizet máris előre

görget! a következő hullám. Az égen ki
fogyhatatlanul rohannak a mocskosszür
ke. késő őszi felhők.

A móló tövénél két matróz toporog és
beszélget. Hátuk mögött, il vízen. árva
komphajót dobálnak a hullámok.

- Átkozott ídő! A halak is megf'agy
nak! - nevet az egyik és zakója zsebé
ből lapos konyakosüveget vesz elő.

Hüzd meg ...
A .m;ísik nagvl)\ kortyol <'lé üvegból.
- Csak k ibirjuk v-c- szól -, amíg jön

il kapitány ... Aztán visszük ezt is te
lelni ...

Az üdülőtelep központjában. a század
Iordulós, bástyás-tornyos kastélyvilláktól
körülvett kis téren, ingerülten hajladoz
nak az ősöreg platánok ágai.

Magas. szikár, hetvenes öregember tű

nik fel. A hal csuklójáról lógó zöld be
vásárlóhálót meg-meglengeti a szél,
ahogy átvág a kihalt téren. a szerpen
tinút aljában álló egyetlen új keletű

épülethez. az önkiszolgáló bolthoz.

A PÁRDUC
ÉS A GÖDÖLYE
(Filmforgatókönyv)

RÓNAY GYÖRGY
a~onos című regéllyébűl írta

Ré",és~ György
és

Hegyi Béla

KOLETINSZKY HAZ l. kép

- Atok ül ezen az ügyön, kérem. Ne
csodálkozzon. hogy ha szóba hozza, az
emberek elhallgatnak, vagy másról kez
denek beszélni. Akiknek meg közük volt
hozzá, ahogy itt, Barcalon mondják :
megbűnhődtek azért, amit tettek.

- Esküdni mernék rá, hogy az én drá
ga férjemet is ez a szörnyűséges ügy
vitte sírba, és azt én soha nem fogom
megérteni, hogy mások gonoszságáért ár
tatlanok is halállal bűnhődjenek.

Koletíriszky Dánielné, a tiszti főorvos

özvegye. a városka hajdani szépasszonya
teát szervíroz vendégeinek. Ketten van
nak: dr. Batár Endre vezető jogtanácsos,
aki negyven éve bámulja leplezetlen hó
dolattal a háziasszonyt, és Moldi Péter
harmincöt év körüli újságíró.

- Az ügyész. dr. PÓth Bálint - foly
tatja teáját kavargatva az öregúr -, egy
évre rá, itt a közeli Zöldes pusztán egy
vadászat alkalmával saját fegyverével
öngyilkosságot követett el.

Egy vadásztársaságról készült mosoly
gós fénykép, az egyik fej ceruzával be
karikázva.

- A népi ülnököt, amolyan felbólintó
János volt. disszidá lásl kísérlet közben
agyonlőtték.

Esküvői fényképéről tekint ránk.

- A szakbíró teljesen lezüllött. Ki is
rúgták tőlünk a bíróságról. Aztán vég
zett vele az alkohol.

Pillanatfelvétel egy rendkívül csúnya
férfi ről, aki két gyönyörű gyerekkel sé
tál a barcali főutcán. Aztán újságfotók :
kűlönböző 1950-es ünnepségek közép
pontjában egy meghökkentő arcú nő.

- Az egész ügy értelmi szerzője, Szi
mák Lajosné, a polgármesterasszony, el-
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A parti sétányon tréningruhás fiatalok
futnak.
Edzőjük biztatja őket:

- Pista, egyenletesebben! Lazábban!
- Gyula, ne Iustálko.lj! Zárkózz fel a

többiekhez!
- Ez staféta, Marci, nem vesszőfutásl
A bíró átvág a kis téren, rákanyarodik

a telep főutcájára. Itt a platánokat je
genyck váltják fel. Az első sarkon be
fordul a vízparthoz levezető kis mel
lékutcába.

Meglepetten kapja fel a fejét.
A háza előtt egy viharvert Skoda áll.
A hátsó ülésen, egy takaró alatt ösz-

szokuporodva, hosszú hajú fiatal lány
alszik.

A ház tornacnn hárászkendőbe burko
lózott öregasszony áll.

- Várják - veti oda reszelős, mély
hangon a kertkapun belépő öregúrnak.

Nem megmondtam, hogy senkit
sem fogadok?

Az öregember az egyetlen vevő az üz
letben. Kosarrival egyenesen az i' alos
polcokhoz siet. Pillantását végigfuttatja az
üvegeken, aztán bosszúsan fordul hátra.
De rnúr jön is W~ üvletvezető, ké~ be
csomagol t borospalackkal.

- E,IV kékfrankos . " kettő kékfran
kos - "helyezi széles mozdulattal a bíró
kosarábn :g üvegeket. Az minden rea
gálás nélkül a pénztár felé indul.
Bíró úr. kórern - szeaődik nyomába az
üzletvezető -, tisztelettel megismételném
ajánlatomat a havi előrendelést illető

leg. Ha meg tetszik engedni ...
- Nem engedem meg!
- ... Most is csak az utolsó pillanat-

ban sikerült megmentenem ezt a két pa
laekot, úgy vettem ki a Napsugár be
szcrzőjének kosarából. Mível a bíró úr
ragaszkodik a márkához ...

- Hagynak fizetni, vagy nem hagy
nak! - löki ingerülten a pénztárpultra
kosarát.

- Csereüveg nincs? - kérdi a pénz
tárosnő egykedvűen.

- Csereüveg nincs! - mondja a bíró
dühösen, és lecsap a pultra egy százast.
Becsúsztatja az üvegeket a zöld bevá
sárlóhálóba. felmarkolja a visszajáró
pénzt, és köszönés nélkül távozik.

- Újságíró! - mondia a gondnoknő
érezhető kárörömmel, és ellépa bíró út
jából.

A fiatal újságíró, Moldi Péter ugrik fel
u dohúnyzoaxz.taltom túli karosszékből.

- Tiszteletem. hí r» úr. Elnézést ké
rek ...

- Remélern. nem azért jött, hogy in
terjút csináljon velem? Mert akkor
márís szedheti a sátorfáját.

Lelö.i: a sapkáját, leveti homokszín
viharkabátját, és komótosan átballag a
hatalmas szoba dobogóval megemelt vé
gébe, az íróasztnlához. Közben a fiatal
ember kapkodva magyarázkodik:

- Nem mint újságíró jöttem. 'Én, ké
rem, egy ideje egy bizonyos történelmi
korszakkal ... a szernélyi kul iusz éveivel
fogla lkozom. Ha szabad így mondanom,
bizonyos tudományos igénnyel.

A bíró szó nélkül nekilát az egyik
borospalack f':,lbontúsúnak. Látsvólag. rá
sc hederít a fiúra. aki egyre jobban ha
darva próbálja kapacitálni:

- Természetesen tisztában vagyok az
arányuirnmal. pontosabban a képessé
geimmel. Két évig történelmet is hall
gattam a bölcsészeten. ugyanis tanárnak
készültem. mint al ('desapám volt, vagy
kutatónak, de aztán á tcsábultam a zsur
nalisztikára, Gyorsabban ment, előbb

juthattam álláshoz, nem is beszélve a ke
resetről. Hanem azért megmaradt ben
nem a becsvágy, valami többet, komo
lyabbat is csinálni. Megpróbálni valami
maradandóbbat. ami nem folyik el a
mindennapi papíráradattal. Földeríteni,
ha csak egyetlen jellemző pon lot is,
elemeire bontani egyetlen csöppet a ten
gerből. Amiben azér t benne van az
egész, ha miniatűr arányokban is.,.
Szerezni egy lábjegyzetnyi örökkévaló
ságot ...

Kifulladva elhallgat. A bíró bálvány
arccal ül al. írúas,~tala mögött, Tölt ma
gának egy pohár bort. Aztán hűvösen

kérdi:
- És mi közöm nekem mindehhez ?

Az epés hang egy pillanatnyi habo
zásra készteti a fiút. Aztán bátran ki
mondja:

- A barcali ügyet szeretném földerí
teni. A barcali akasztás ügyét.

A bíró lassan felemeli poharát. iszik
egy kortyot, aztán Ll poharat letéve
csak ennyit mond:

Statárium volt.

5. képA BíRO HAzABAN

4. kép
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Az öregasszony még mindig a tornácon
áll.

A komphajót nézi, amely a part men
tén lassan távolodik.

Aztán tekintete a kertkapura téved,
a ház előtt parkírozó gépkocsira. Meg
állapodik a kocsiban alvó fiatal lány
arcán, haíán, majd tovarebben, végig
pásztázza az utcát.

Most halad el a ház előtt a helybeli
pap, lila karingben, két mínistránssal.
Az egyik fiú kezében csengettyű, né
hány lépés után újra és újra megrázza.
Haldoklóhoz mennek.

- Dicsértessék ... - veti oda ijedten
az öregasszony.

- Mindörökké. .. - válaszolja a pap.
A csengettyű hangja eltorzul, és a

telefoncsöngetés hangjává erősödik fel.

- Értem - mondja a bíró, és a pa
lackért nyúl. Aztán szárazon veti oda:
- Én abban az ügyben utasításra cse
lekedtem.

De kezében remeg a palack. Az új
ságíró észreveszi ezt, és egy kockára
tesz fel mindent:

- Igen. Utólag mindenki ezt rnond
ja. Utólag mindenki utasításra cseleke
dett.

A bíró meginog. Szája megvonaglik,
arcát li lára festi az indulat. Ahogy rá
hajol az íróasztalra, a pohár fölborul.

- Ember! - ordítja eltorzult arccal.
- Hát nem érti, hogy én valóban utasí-
tásra cselekedtem?

Zihálva fölegyenesedik. Arcáról foko
zatosan eltűnik a sötétes lilaság; bőre

visszanyeri viaszos sárgnságát. Otthagy
ja az íróasztalt, nehézkesen odatámo
lyog a sarokban álló hatalmas fotelhez
és beleroskad, mínj egy zsák.

- Hozza ide a boromat meg a poha
ramat - mondja tompán.

Az újságíró felugrik. hozza a palac
kot meg a poharat, leteszi a fotel mel
letti kisasztalkara.

- Töltsek?
A bíró csak legyint, ami igen is, nem

is lehet. A fiatalember félig tölti a po
harat, aztán visszaül a helyére.

A bíró nem iszik. Két könyökét a fo
tel karjára támasztja, homlokát lassan
a tenyerébe hajtja.

S távolról ismét hallja azt a huszon
nyolc évvel ezelőtti telefoncsöngetést.

- Higgye el, bíró úr - lendül újra
támadásba a fiatalember -, én nem
botrúnykrónikát akarok. Nem vagyok
filmes, nem úgynevezett jó sztorít ke
resek. Én történelmet szeretnék írni.
Bocsánat, ez így nevetséges nagyképű

ség. Ki vagyok én, hogy történelmet
akarjak írni? Csak egyetlen kis adalé
kot a történelemhez. Egy tipikus ügy
ben, ha szabad így mondanom, tudomá
nyos módszcrességgel megírni az igaz
ságot. .. De ez az ön támogatása nél
kül egyszerűen lehetetlen.

- Honnan tudta meg alakhelyemet ?
- kérdez hirtelen közbe a bíró, azon
a hangon, ahogy valamikor a birói
székből csapott le a kérdéseivel.

- Kinyomoztam - mosolyodik el az
újságíró. - Van egy osztálytársam a
mínisztériumbnn ...

- És még mít nyomozott ki?

- Nagyon keveset. Pedig háromszor
is jártam Barcalon. Az iratok eltűntek.

A megvei újság megírta ugyan az ese
tet, de a példányokat még aznap össze
szedté'r. és ezt a számot a közkönyvtá
rakbál is eltüntették, mégpedig központi
rendelkezésre. A fővárosi nagykönyvtá
rak hírlaposztályain is hiába kerestem,
nincs meg még a zárt anyagban sem.
Akiknek meg közük volt hozzá, akik
első kézből tudnák a történteket, meg
haltak.

- Szóval én vagyok az egyetlen élő

tanú? A koronatanú, akit maga kinyo
mozott, és most szeretné kivallatni,
hogy jó riportot írjon róla valamelyik
képeslapban. Igaz?

- Nem - mondja az újságíró hatá
rozottan. - Én nem akarom kivallatni
Ll bíró urat. Ehhez nekem semmi jogom
sincs, de szándékom sincs. És riportot
sem akarok írni. Én tiszta lappal ját
szom.

- Tiszta lappal?! Hogy hívják?

- Moldi Péternek.
- Miféle név ez?
- Rövidítés. A Moldaváry rövidítése.

Boldogult édesapámat egy szép napon
behívatta magához az igazgatója, ugyan
is tanár volt, gimnáziumi tanár, és kö
zölte vele, hogy ilyen dzsentri névvel
nem lehet tanítani. Vagy a név, vagy
az állás. Apám persze az állást válasz
totta. Igy lett, hivatalos névváltoztatás
sal, Moldaváryból Moldi. De utóbb azért
mégis elbocsátották. Körülbelül a bar
cali akasztás idején - kanyaredik visz
sza a témához.
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A karcsú, kisportolt alkatú, tizennyolc
éves Stoll Aurél egyszerre három diák
társával verekszik.

Egy ágytól rángatja el őket, ahol épp
pokrócoztak valakit.

- Dr. Stoll lakás 't

- Igen. Tessék.
- Dr. Stoll Aurél?
- Igen. Ki beszél?
- .Kérem, készüljön fel, negyedóra

múlva ott vagyunk önért. Közönséges
utcai ruha is megfelel, de ha akarja,
öltözhet sötétbe, az mindenesetre jobb
benyomás l kelt.

A közeli templomban megkondul a
harang. Mintha idebent harangoznának
a szobában. A bíró összerezzen, majd
a harangszót túlkiabálva kérdi:

- De hát kivel beszélek?
- Csukja be az ablakot! - utasítja

az idegen hang.
A bíró gépiesen engedelmeskedik.

Előbb azonban kihajolva végigfürkészi
a7: utcát. A hullámzó harangszó kívül
reked, a bíró visszatér a telefonhoz.

- Tehát negyedóra múlva lejön. Si
etség nélkül, ahogy az esti sétátára
szekott. Két kapuval odébb, balra ...
tehá t nem az ön kapuja előtt, érti ?
Nem akarunk semmi feltűnést, semmi
kornpromittálást ... Mire az ötvenegyes
szárnú ház elé ér, mi is ott leszünk. A
kocsi egyébként fekete Zim, ön beszáll,
és máris megyünk tovább. Megértettük
egymást?

- De hát kivel beszélek?

Kattanás. Letették a kagylót.
A bíró dermedten áll. A harang las

súdva kong. Órájára pillant. A szek
rényhez megy, fehér inget, sötét öl
tönyt vesz elő. Hirtelen eszébe villan
valami. Az íróasztalához siet, kinyitja
a fiókokat, és kapkodva vizsgálja át az
iratait. leveleit.

Két levelet összegyűl', a nagy bronz
hamutartóba dobja és meggyújtja.

Az egyik fiókban, hátul, egy kemény
kartonlapot talál. Előhúzza és meglepet
ten bámulja:

A papi iskola érettségi tablóját tartja
a kezében.

- Hajrá, Párduc! Hajrá, Párduc!
harsan fel az ütemes kiáltás.

- Remélem, nem zavartuk meg az
esti programját? - kérdi némi kedé-

A bíró kilép belvárosi házának kapu
ján. Sietve elindul, aztán észbekap, és
az utasításnak megfelelően sétálós lép
tekre vált.

A fekete Zim megelőzi, megáll, hát
só ajtaja nyílik.

A bíró beszáll.

9. kép

12. kép

11. kép

10. kép

AUTÚBAN

BELVAROSi UTCA

BELVÁROSI UTCA

STOLL LAKAs

Az utca csendes.
A kirakatok tompa megvilágításban.
Időnként el robog egy-egy teherautó.
Idős nénikék a kutyájukat sétáltatják
Itt-ott beszélgető emberek.
- Hallotta, hogy .
- Hallotta, hogy .
Nevetés.
- Micsoda pihent agy kell ehhez!
- A pesti flaszter ...

A bíró egy nagy papírvágó ollóval
szabdalja a vastag kartont.

Lázas igyekezettel vágja szét apró
darabokra az érettségi tablót.

- Minek ez ... minek 'ez - mormolja
maga elé. - Ha vége, akkor Vége ...

A darabkákat a tenyerébe söpri, és
kisiet velük a fürdőszobába. Hallani,
ahogy leereszti a W. C.-n a komprotnit
táló dokumentumot.

A hálóterem többi lakója ütemes kiál
tással buzdítja :

- Hajrá, Párduc!
Ifjú Stoll Aurél valóban párducra

emlékeztetően könnyed, de nagy erőre

valló fogások kal szetszorja a három fiút.
Aztán egy kézmozdu lattal csendre inti
a biztatókórust.

Odalép az ágyhoz. és kihámoz a pok
róc alól egy vékony, szeplős, könnyes
szernű, vérző orrú fiút, Kende Pepit.

- Köszönöm, Aurél - rebegi hála
telten.

- Töröld meg HZ orrod, Gödölye! 
veregeti meg az ifjú Stoll védence vál
lát.

Kende bálványozó mosollyal néz rá.

8. kép

1. kép

PAPI ISKOLA HALÚTERlVIE

STOLL LAKAs

123



Egy park utjain kanyarog a kocsi.
Váratlanul megáll.

A zene megszűnik a függönyök fél
rehúzódnak.

A bírót kisegítik a kocsiból.

Mint ha síneken gördülne, kapu nyí
lik előtte. Egy magas szőke, egyenruhás
fiatal férfi a Iaburkolatos, gyér világí
tású előszobán át óriási terembe vezeti,
és a középen álló garnítúrához tessékeli.

- Sajnos, fel kell készülnie egy kis
várakozásra. Közbejött valami sürgős

ügy. Valami még sürgősebb. Vacsorázott
már?

A bírót annyira meglepi a kérdés,
hogy akarata ellenére kiszalad a szá
ján:

- Nem. - Aztán ingerülten kérdi:
- Mit akarnak velem?

- Egyelőre semmi mást, mint hogy
megvacsorázzék.

Iveskedő árnyalattal, aki a kocsiban ül.
A hang ismerős, az iménti telefonhang
gal azonos.

A bíró nem válaszol, Elfordítja fejét,
kinéz él kocsi ból. Gyors zizegéssel sötét
függönyök húzódnak az ablakokra. Kí
sérője most hidelen feléje fordul.

- Ne féljen - mondja megnyugtató
lag, - Nem vagyunk ernberrablók. Biz
testtom róla, hogy ha okosan viselke
dik, a saját ágyában fog aludni ma
éjjel

A Iehetőségtől, hogy valahol másutt
is alhat, él bírónak torkába ugrik a
szíve.

- Szereti a zenét? - kérdi szomszéd
ja. - Persze, hogy szereti, leülönben
nem járna hangversenyre. Ha nem té
vedek. Brahms megy.,.

Kis kattanás hallatszik. Szemközt a
vezető ülésének hátában, ahova pedig
nem szok tak rádiót beépíteni, föl parázs
lik e'-'.y varázsszem. A zene lassan erő

södik, Valóbari Brahms, a Kettős ver
,~('n!1 músocl.k tétele.

A kocsi értelmetlennek tűnő kanyar
gásokkal suhan. A sofőr széles válla,
birkózónyakon ülő hatalmas feje rezze
néstelen.

A kiserő hunyt szemmel hallgatja a
zenét.

A bíró arcán a rémület verejtéke.

A FŰNÖK HAzABAN 13. kép

Nyilván csengethetett közben, mert
egy észrevehetetlen tapétaajtón egy inas
siet be. Abroszt terít az asztalra, CÍ
meres tányérokat. monograrnos evőesz

közt, Egy másik inas tálalóasztulkát
gördít be. Dús veretű, barokk ezüs.tál
cákon aszpikos halszeletek. hideg sül
tek, sajtfélek. Középütt egy csésze hús
leves gőzölög, a tálalóasztalka alsó lap
ján pedig azsúros teritőn egy kövér pa
lack Chianti áll. Mellette finom met
szésű, zöldes csi llogású kristálypohár.

- .Ió étvágyat· kívánok moridja
az inas. Meghajol, és gyors léptekkel
távozik.

A bíró zavartan bámul a tálakra.
- Nyugodtan ehet, semmi nincs meg

mérgezve - bátorítja a szőke tiszt, és
eltűnik egy másik tapétaajtón.

A biró lassan, óvatosan körülnéz. Biz
tos benne, hogy valahonnan titokbar.
figyelik, igyekszik hát nyugalmat rnu
tatni. Annyira remeg azonban a keze,
hogyahúslevest ki löttyirni az abroszra.
Kapkodva itatja fel a szalvétájávat.

Valahonnan a falból, halkan. de a bí
ró számára ütésszerűen zene csendül
fel: a Kettős verseny zárótétele.

A bíró nagy erőfeszítéssel összeszedi
magát, és nekilát egy aszpikos fogassze
letnek.

Nyílik a vele szernköztí. majdnem a
mennyezetig érő párnázott ajtó. Egyide
jűleg megszűník a zene.

A filmek mindentudó diplomáciaí tit
káraira vagy főúri komornyikjaira em
lékeztető, Iaarcú, sötét polgári ruhás
férfi lép be.

Készüljön! Fogadják ...

A bíró megtörli a száját, lassan fel
áll.

A tárcáfához ne nyúljon!

A tárcámhoz?
A cigarettatárcáiához a farzsebében

Ha dohányozni óhajt, nyugodtan rá
gyújthat, oda van készítve az asztalra
a cigaretta meg a gyufa. De a tárcájá
hoz ne nyúljon. Lehetőleg egyáltalán
ne nyúljon a zsebébe, mert félreért
hetik a mozdulatát, Leghelyesebb, ha
maga elé teszi a kezét az asztalra.
Tessék. mehetünk.

- De hát... - dadogja én nem
is . .. Kérem szépen ...

A férfi idegesen félbeszakítja.
- Ne magyarázkodjék l Induljon ...

(Folytat juk)

í24


