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Első felvonás 

 

A központi rendőrség egyik szobája.  

 

 

1. JELENET 

 

/Egy csomó csőcselék, tömeg jelenik meg a színen. Ordítva és 

randalírozva jönnek be és papírgalacsinokat dobálnak minden 

felé. A rendőrség előtti téren vannak, a kapitányság erkélye 

alatt. Velük van az Újságíró is./ 

 

Tömeg: Mondjon le! Mondjon le! Igazságot akarunk! /ismételve/ 

 

Újságíró: Hölgyeim és uraim, a… /reccsen egyet a kezében tartott mik-

rofon/ tévétől vagyok, és itt vagyunk a Központi Rendőrkapi-

tányság előtt amelyet a felbőszült tömeg vesz körül, hogy ma 

reggel a belügyminiszter felülvizsgálatot rendelt el a 

millenovecentosessantadueventicinquemaggio-ei metró rob-

bantás és annak gyanúsítottja, egy egyetemi tanár ügyében. /a 

tömeg továbbra is skandálja az előbbieket/. Az egyetemi tanár 

gyanús körülmények között lett letartóztatva, a rendőrfőnök, 

Signora Anghieri. 

 

Tömeg: Hazug! Fújjj! 
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Újságíró:  …/a tömeget túlkiabálva/ és beosztottja signorina Bertozzi ki-

állnak a tanár bűnössége mellett és halála  körülményei to-

vábbra is rejtve maradnak.  

 

Tömeg:  Igazságot akarunk! /ismétlik/ Vagy mondjanak le! Hol a biz-

tonság?!  

 

Újságíró: A felbőszült emberek egy csoportja addig marad itt, amíg az 

ügy megoldódik. Országszerte sztrájkok kezdődtek. Nagy a 

felfordulás! Izgalommal várom én is, hogy mi lesz… /a tömeg 

üvölt tovább/ 

 

/megjelenik az erkélyen először a Rendőrfőnök, majd Bertozzi 

és legvégül Sportos/ 

 
Bertozzi: /miután a rendőrfőnök a fülébe súg valamit/ Kérem nyugodja-

nak meg! /kezével csitítja őket/ Én Alessandra Bertozzi fel-

ügyelő, mint sajtószóvivő bejelentést teszek válaszul a Bel-

ügyminiszter Úr ma reggeli provokációjára és a félreértések 

eloszlatására. /a tömeg csitulni kezd/  

  A millenovecentosessantanoveventiquattromaggio-ei metró-

ban történt robbantás után, melynek több ezer halálos áldozata 

volt és számtalan sebesültje… elfogtuk a gyanúsítottat. 

/hivatalosan, programszerűen/ A kihallgatás során a gyanúsí-

tott: signor Paolo, egyetemi tanár anarchista eszméket hirdetett 

és gyanúsan viselkedett… majd egy hirtelen indulattól, mond-

hatni őrültségtől vezérelve kiugrott az ablakon és szörnyethalt 

azonnal. Az eset sajnálatos de minden szó így igaz. Felülvizs-

gálatra semmi szükség. Az egész egy ócska provokáció a 
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Rendőrség lejáratására és zavarkeltésre. Kérem, Önök okosab-

bak ennél. Ne higgyenek a politikusok mágiájának! Menjenek 

haza, a biztonságuk biztosítva van.  

 

/mindenki integet az erkélyen. A tömeg zavart, majd lassan 

oszlani kezd. Bertozzi és a többiek bemennek az erkélyről, az 

Újságíró marad egyedül a színen/ 

 

Újságíró:  Ez tehát a tényállás. Az emberek elhiszik, vagy Bertozzi fel-

ügyelőnő csak ezt a kis csoportot tudta meggyőzni?A dologra 

fényt derítünk. Tudják, jókor jó helyen… Jó estét mindenkinek 

Carlo Pereilla voltam a friss hírek szolgálatában./kimegy/ 

 

 

2. JELENET 

 

/A Rendőrség szobájában, aminek egy ultramodern berendezé-

se van./ 

 

Bertozzi: /a szobában járkálva egy, ultramodern számítógép képernyőjét 

nézi meredten, miközben a fején levő fejhallgatóból informáci-

ókat kap. Sportos felügyelő belép egy férfivel. Bertozzi a férfi 

felé fordul, aki a szoba modern berendezését méregeti, mint 

valami gyerek/ Á, szóval nem az első eset, hogy másokat szé-

dítesz! Azt hallom kétszer adtad ki magad orvosnak, egyszer 

voltál katona, majd kapitány… háromszor püspök… egyszer 

hajómérnök... összesen, várjunk csak... /besistereg a fejhallga-

tója/ ...nem hallom… á… tizenegyszer voltál letartóztatva... és 

ez a tizenkettedik. /jelentőségteljesen ránéz a férfira/ 
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Férfi: /komolyan a szemébe néz/ Egyszer sem ítéltek el... az erkölcsi 

bizonyítványom rendben van. /nevet/ 

 

Bertozzi:          /hidegen/ Nem érdekel, hogy milyen mázlival úsztad meg ed-

dig, és hogy honnan jöttél. Én biztosítalak arról, hogy véget ér 

ez a komédia… erre mérget vehetsz! /hidegen ránéz/ 

 

Férfi:               Van magában valami….bizsergető… /nevet, majd nézeget to-

vább/ 

  

Bertozzi:  Szellemeskedj csak… /a képernyőn megigazít néhány adatot 

és ír valamit. Mozgása olyan mintha pantomímelne, a férfi 

szemével követi a nő kézmozdulatait, majd lassan közeledik fe-

lé és melléáll./ Azt hallom, hogy azért hoztak be, mert pszichi-

áternek adtad ki magad, de papírjaid nincsenek "Tanár, ex 

egyetemi docens…hm "… /vár egy kicsit majd megjegyzi 

bosszúsan/ Az archívumunk nem tud téged beazonosítani. 

Mindig más adat jelenik meg az ujjlenyomatodnál. Tudod, 

hogy jogtalan címhasználatért börtön jár? /ránéz a férfira/ 

 

Férfi:  Igen… ha a jogtalan címhasználatot egészséges ember követi 

el… de én őrült vagyok…/zsebében kutat , majd előhúz egy 

papirost/ papírom van róla… nézze…/a nőnek akarja adni/ 

 

Bertozzi:  Vigyed innen ezt az izét, ilyet már nem használunk. Még meg-

fertőz, behozol valami komoly vírust. Nem vették el tőled az 

őreink a bejáratnál? /megfogja egy csipesszel, amit a zsebéből 
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húz elő és beleteszi egy zacskóba és lezárja azt, majd az asz-

talra teszi/ 

 

Férfi:  /meglepődve nézi a nő mozdulatait/ Ez  a kórházi zárójelentés, 

bizonyíték. Tizenhatszor feküdtem bent, és mindig ugyanazért. 

Az a mániám, hogy folyton más személyiségbe képzelem bele 

magam. Histriomániának hívják, a historiones szóból ered, ami 

színészt jelent. Egyszerűen az a hobbim, hogy szerepet ját-

szom, mindig más szerepet. Csak ott a baj, hogy én a valóság-

színház pártján állok, s ezért arra van szükségem, hogy a társu-

latom tagjai olyan emberek legyenek, akik nem tudják, hogy 

játszanak…  

 

Bertozzi:  Világos. Színész egyenlő… átvágás. Tehát, te átvágsz minden-

kit… 

 

Férfi:  Nem, én még senkit sem ejtettem át… 

 

Bertozzi:  Csak egy kicsit…Régi pénzt találtak nálad, olyat, amit már mi 

nem használunk és a mi valutánk is nálad volt, csekély húszez-

ret találtak nálad. Hogyan került a birtokodba mindez, ha nem 

átveréssel? Talán valaki fizettet egy vizitért… 

 

Férfi:  Egy pszichiáternek, aki ad magára valamit… meg kell kérni az 

árát. Ha valaki tizenhat évig tanulta a tudományát! 

 

Bertozzi:  Szóval te most pszichiáter vagy és dolgoztál ma, így került 

hozzád a pénz. Ezt értem, de te mikor tanultál? A másikfajta 
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pénz azt mutatja, hogy minimum a nagyanyám korában kellett, 

hogy tanulj de fiatal vagy. /értetlen/ 

 

Férfi:  Én húsz éven át tanultam, tizenhat különböző zárt intézetben… 

ezer és ezer hozzám hasonló őrült társaságában… nap mint 

nap… sőt még, éjjel is… mert én, nem olyan vagyok mint a 

normális pszichiáterek. Velük is aludtam… néha két másikkal, 

mert sosincs elég ágy. /nagyon komolyan beszél, mintha igaz 

lenne/ 

 Egyébként nyugodtan érdeklődjön utána, majd meglátja, hogy 

tökéletes diagnózist adtam annak a szegény skizofrénnek, aki 

igazoltatott és idehozott. 

 

Bertozzi:  Mi… Őrültnek nézted az egyik tisztünket…most már értem…. 

 

Férfi:  Kényszerhelyzetben voltam, az ő érdekében történt! Ha nem 

mondom el neki, hogy bajban van és kúrálnia kell magát talán 

veszélyt hoz magára és másokra is. Az a kis pénz, amit elvet-

tem… hát tudtam én, hogy az mennyi valójában. Eltékozolta 

volna… egy nap, az biztos. 

 

Bertozzi:  Az ő érdekében? /tárgyilagosan/ Talán ez is hozzátartozik a 

terápiához? 

 

Férfi:  De mennyire!... Azt hiszi, talán az a szerencsétlen elégedett 

lett volna, ha csak a papírjaimat adom oda, amit kért ezzel 

megsegítve az ő téveszméjét és mániáját?! 
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Bertozzi:  Milyen mániáját, hiszen ő egy egészséges rendőrtiszt, akinek 

az a feladata, hogy igazoltassa a gyanús járókelőket. 

 

Férfi:  Kétségkívül .De talán nem is igazi rendőr, esetleg megtéveszti 

magukat, erre nem gondolt? Így viszont, amikor igazoltatás 

közben megadtam a diagnózisát és a rendkívül kényelmetlen 

utazás közben idefelé elvettem a zsebéből a jogos díjamat. 

Szolgálatot tettem önöknek, merő jószándékból. Na mi van el-

akadt a lélegzete? Azt gondoltja: vajon ki lehet ez? Az atyaúr-

isten?  

 

/Csend, néznek meredten egymásra./ 

 

Férfi: Na? Mi a pálya? /elneveti magát gúnyosan/ 

 

Bertozzi:  /nem lehet megfélemlíteni/  Pompás… gratulálok! Összefog-

lalva ön tehát egy őrült pszichiáter és jótevő! 

  

Férfi: Úgy van. /csend/ Ismeri ön a mondattant és a központozás sza-

bályait? Ismeri ön a saját nyelvét és annak nyelvtanát? Igen? 

Akkor tudnia kellene, hogy…  

 

Bertozzi: Mit akarsz ezzel mondani? 

 

Férfi:  Meglátja… /kényelmesen elhelyezkedik a képernyő előtt és 

ugyanazt a kézmozdulatot használja, mint a nő az előbb a szá-

mítógép előtt/ Ha valaki azt írja régész, az ugyanolyan, mintha 

azt írná tudom mi a régészet… Azt jelenti, hogy az illető isme-

ri a régészetet! Pszichiáter. Szó sincs jogtalan címhasználatról, 
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ha azt mondom: "pszichiáter vagyok.” Ez ugyanolyan, mintha 

azt mondanám: ismerem a pszichológiát. Hogy van e róla papí-

rom… hm… az kit érdekel… és ki tudná bizonyítani? Ma-

ga…? 

 

Bertozzi: Manapság mindent lehet bizonyítani. Mindent tudok bizonyí-

tani, semmi sem kerül ki a kezünk alól. 

 

Férfi: Sajnálom, de most maga a jogtalan címhasználó: azt mondta, 

hogy mindent tud bizonyítani. Vigyázzon mit jelent ki, mert ha 

egyszer kiderül, hogy még olvasni sem tud tisztességen… pél-

dául… akkor nagy bajban lenne. Igazam van…? Maga börtön-

be záratna egy ártatlan embert? 

 

Bertozzi: ...Maga őrült /anélkül, hogy észrevenné, magázni kezdi a gya-

núsítottat/ …mit számít  az, hogy ártatlan-e?! 

 

Férfi: Semmit… Annak, aki nem ismeri a különbséget fehér és fekete 

között!... Ártatlan és bűnös között. /csend. Néznek egymásra/ 

 

Bertozzi: Tehát maga szerint én hülye vagyok? 

 

Férfi: Dehogy! Ön egyszerűen be van oltva valamivel egy számomra 

idegen világban… Ön beteg. /csend/ Ha akarja, adhatok né-

hány terápiás órát. Olcsón megszámítom… Mondanám is, 

hogy kezdjük azonnal… lesz mit csinálni… 

 

Bertozzi:  /mintha kábulatból ébredne fel/ 
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 Fejezze be a gúnyolódást! Magának valóban a szerepjátszás a 

mániája, olyannyira, hogy az  őrültet csak megjátssza… pedig 

sokkal egészségesebb, mint én… lefogadom. És pontosan tud-

ja hogy hol van és mihez kell alkalmazkodnia… ez a ruha is, 

magán… ez egy maskara. Azt akarja elhitetni velem, hogy az 

éterből cseppent ide, mint valami árny? Képtelen idővesztege-

tés. Maga egy újkori bűnöző, mégpedig a legveszélyesebb faj-

tából. 

 

Férfi: Fene tudja… talán igen, talán nem, talán tényleg idevaló va-

gyok, maguk közé. Ebbe a fura környezetbe de annyi bizo-

nyos, hogy az ön foglalkozásával együtt jár egy sor lelki elvál-

tozás… És én megmenthetem magát. /hirtelen , komolyan/ 

Mutassa csak a szemét! /nagyujjával lehúzza a nő alsó szemhé-

ját/ 

 

Bertozzi: Elég legyen! Folytassuk az igazi identitása meghatározását, 

hogy jelentést tudjak írni. És eldönthető legyen a bűnössége. 

 

Férfi:  Akarja, hogy én gépeljek? Gyors- és gépírásban is otthon va-

gyok…/a monitorra néz/ akármilyen korszerű szerkentyűvel. 

 

Bertozzi: Maradjon nyugton vagy elektromos karanténba zárom. 

 

Férfi: Mibe? 

 

Bertozzi: Jól hallotta. /érthetően, szótagolja/ Elektromos karanténba. 
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Férfi: Nem teheti! Vagy kényszerzubbony, vagy semmi. Én őrült va-

gyok, és ha ön engem elektromos mifenébe veret, akkor a bün-

tetőtörvénykönyv 122-es cikkelyébe ütközik: „aki hivatalos 

minőségben fegyelmezési célból egy szellemi fogyatékossal 

szemben nem orvosi, tehát pszichiátriai módszereket alkalmaz, 

és így annak betegségéből fakadóan rohamot okoz, öttől tizen-

öt évi börtönnel büntethető, valamint elveszti nyugdíját és hi-

vatali besorolását” 

 

Bertozzi: Látom, a joggal a tisztában vagy! De ez ma már ránk nem vo-

natkozik. Én döntök, belátásom és beosztásom szerint a gyanú-

sítottakról. 

 

Férfi: Az vagyok, gyanúsított? 

 

Bertozzi: /bólint/ 

 

Férfi: Miben vétkeztem? Vigyázzon mit talál ki, mert én ismertem 

egy paranoiás ügyvédet… aki órákat adott nekem. Azt a zse-

nit! Mindent tudok: római jog, modern jog, egyházi jog… 

Jusztiniánusz-kódex, Nagy Frigyes kódex… longobárd… Or-

todox-görög… Mindent! Nyugodtan tegyen fel kérdéseket! 

 

Bertozzi: Nincs időm… Az kéne még, hogy valaha bíró… vagy ügyvéd 

lettél volna!  

 

Férfi: Nem, ügyvéd nem voltam  még… nem szeretek védeni, az egy 

passzív dolog. Én ítélkezni szeretek… elítélni… elnyomni… 
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üldözni… Én maguk közé való vagyok… kedves felügyelőnő. 

Mi lenne, ha tegeződnénk? /megfogja a karját/ 

 

Bertozzi: /elrántja a karját, és megfogja erőszakosan a férfi fejét/ Elég a 

dumából! 

  

Férfi:  Nem szóltam… 

 

/A nő elkezdi a szorításból érdekes, kissé erotikus mozdulatok-

kal szemrevételezni a férfit./ 

 

Bertozzi: Úgy hallottam, hogy bírónak már kiadtad magad, egyszer vagy 

nem? 

 

Férfi: Nem, sajnos még nem volt rá alkalmam, pedig mennyire sze-

retném: bírónak lenni, a világ legszebb foglalkozása! Először 

is, szinte soha nem megy nyugdíjba… Sőt, amikor az átlag 

ember, az egyszerű dolgozó ötvenöt-hatvan éves korában már 

nem ér semmit. 

 

Bertozzi: Kezd lemaradozni, kicsit lassulnak a reflexei… 

 

Férfi: A bíró viszont épp akkor ér a karrierje csúcsára. 

 

Bertozzi: Egy szalagon vagy daraboló gép mellett dolgozó munkás öt-

venéves korára lejátszott. Késlelteti a munkát, baleseteket 

okoz… selejtbe vele! /kéjesen/ A bányásznak ötvenéves korára 

szilikózisa van… kész, leselejtezni, elbocsátani! Gyorsan, mie-

lőtt elérné a nyugdíjkorhatárt… Ugyanez vonatkozik a bank-
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tisztviselőre is, egy bizonyos kor után számítási hibákat vét, el-

felejti a cégek, kliensek nevét, a leszámítási kamatlábat. Mars 

haza… pakolj… öreg vagy…elhülyültél!  

 

Férfi: A bírók viszont nem. A bírókra épp az ellenkezője érvényes: 

minél öregebbek és minél hülyébbek… bocsánat. 

Mammogóbbak, annál magasabb tisztségekbe választják őket 

és annál fontosabb megbízásokat kapnak… /élvezi a nő simo-

gatásait/ A legfontosabbakat! Az ember látja ezeket a díszbe 

öltözött, aszott vénségeket: zsinórok, hermelin palást, arany-

stráfos csőkalap, úgy néznek ki, mint a régi velencei színda-

rabok statisztái, imbolyognak, és az arcuk olyan, mint a boros-

palackok díszdugói. Nyakukban kis láncocskán szemüveg, ne-

hogy elveszítsék… különben sose jönnének rá, hová tették. És 

mégis ezek a személyek rendelkeznek azzal a hatalommal, 

hogy akkor és úgy tegyenek tönkre vagy mentsenek meg má-

sokat, amikor és ahogy Ők akarják. Úgy ítélnek embereket 

életfogytiglani kényszermunkára, mint amikor más azt mond-

ja: „ki tudja, talán holnap esni fog…” Te ötven évet kapsz… te 

harmincat... te csak húszat... mert szimpatikus vagy! Rendel-

keznek, törvényt hoznak. Ítélkeznek, kihirdetnek... és még 

szentek is. Ne feledjük, hogy nálunk… van ez így, meg Szaúd 

Arábiában! Hát igen, igen… ki tudja, mit meg nem adnék, ha 

legalább egyszer az életben sikerülne eljátszanom. Bíró, a 

legmagasabb rangban: "méltóságos uram… erre parancsoljon, 

csend legyen, mindenki álljon fel, a bíróság bevonul… óh, bo-

csánat, ez a csont nem önből esett ki?” Nem, kizárt nekem már 

nincsenek csontjaim. 
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Bertozzi:   /továbbra is kéjesen/ 

 Abbahagynád végre a locsogást? Egészen megszédítettél. Gye-

rünk, ülj le és maradj csenden! /leülteti/ 

 

Férfi:  /hisztérikusan reagál/  Hé, el a kezekkel, vagy megharaplak! 

 

Bertozzi: Kit harapsz te meg? 

 

Férfi: Téged! Beleharapok a nyakadba és a farodba is. Hamm! ...És 

ha erőszakot alkalmazol, jön a 122/B paragrafus: tetteiért nem 

felelős, kiszolgáltatott szellemi fogyatékos terhére elkövetett 

tettlegesség és erőszak, Hattól életfogytig terjedő börtön, 

nyugdíj elvesztéssel. 

 

Bertozzi: Ülj le vagy elveszítem a türelmemet! /belép Sportos felügyelő-

nő, a nőt látván B. dulakodást színlel/ Te meg mit tátod a szá-

dat? Vágd bele a székbe! 

 

Sportos:  Ez harap! 

 

Férfi: Úgy bizony: harapok! Khhh… khhh… és figyelmeztetem ma-

gukat, hogy veszett vagyok. Egy kutyától szereztem be… még 

régebben. Egy veszett, korcs volt, a fél ülepemet kiharapta. 

Csak aztán ő megdöglött, én viszont meggyógyultam, meg-

gyógyultam, de azért még veszett vagyok! Vau, Vau...! 

 

Sportos: Ez hiányzott,  egy veszett őrült! /Bertozzihoz/ Megengeded, 

hogy felvegyem ezt a jegyzőkönyvet? /Bertozzi bólint és el-
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megy. A Férfihoz dulakodva/ Légy jó fiú! Aztán elengedlek… 

Megígérem…! 

 

Férfi: /a menni készülő B.hez/ 

 Ne, ne menjen el, felügyelőnő, kérem. Olyan jól megvagyok 

Önnel… itt a rendőrségen… védettnek érzem magam. Jól el-

beszélgettünk, és úgy érzem kezdtük megérezni egymást. 

/Sportos kérdően B.re néz, aki a férfira tekint haragosan/ 

  Úgy értem, megértettük egymást. Értem én, a világban annyi 

a veszély… az emberek rosszak, rohannak a kocsikkal, sztráj-

kolnak. Tartson itt magánál… segítek szóra bírni a gyanúsítot-

takat… és a felforgatókat… megtanulom használni ezeket az 

elektromos, ultramodern kütyüket… 

 

Bertozzi: Elegem van…! /már majdnem elment/ 

 

Férfi: Felügyelő! /élesen/ Ha nem tart itt,én kiugróm az abla-

kon…/csend/ Kiugrom és amikor már lent a kövezeten szétzú-

zódva haldoklom nagy hörgések közepette… Mert én nagyon 

kemény vagyok a halálban… és sokáig hörgők… Megérkez-

nek az újságírók és elmondom nekik, persze hörögve, hogy…. 

maguk dobtak le! 

 

Bertozzi:  Nem hiszem. /Sportosnak/ Itt nincsenek ablakok… 

 

Sportos: Légkondi van. Minden zárva van. 

 

Férfi: Akkor a lépcsőházban vetem le magam! /az ajtó felé indul/ 
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Bertozzi:  Most már tényleg elég legyen! Leülni! /int Sportosnak, aki be-

lenyomja a székbe/ Zárd jelszóra ezt az ajtót miután elme-

gyek… Ne engedj be senkit csak engem, ha szólok. Most el-

megyek. Dolgom van. A továbbiakban te fogod kivizsgálni ezt 

az ügyet. 

 

Sportos:  /lelkesen/ Nagyszerű. 

 

Férfi: Ne, felügyelő… nem teheti… Ne túlozzon… nagyon kérem… 

Miért akar itthagyni, ezzel…? Most mindent kezdhetek előről. 

Magyarázhatok mindent újból! Nem…! 

 

 

3. JELENET 

 

 

Sportos: /miután Bertozzi kiment, beállítja az ajtó kódját/ Óh, végre! 

Most én hallgathatok ki valakit. Az első igazi ügyem. 

 

Férfi:  Felügyelő! /nyomatékos szünet után/ Emlékeztetnem kell önt, 

hogy kevés ideje van az én ügyem kivizsgálására.… máris ké-

sésben van! Bertozzi felügyelő bizonyára most jelenti az ügyet 

a felettesénél. És ő akarja majd jelenteni elsőként, amit megtu-

dott. Sietnie kell, ha ön előbbre akar jutni. 

 

Sportos: A franc egye meg… Maga nyomorult teljesen összezavart… 

Igaza lehet. Igyekezzünk… tehát feleljen a kérdéseimre. Miért 

fogták el? 
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Férfi: Ne dühöngjön. Nem tudom. /szünet/ …Hozzám se szól? 

Ugyan… béküljünk ki… /Sportos elképedt de dühös arcot vág/ 

Sétálgattam, mikor igazoltattak és én éppen igazolvány nélkül 

voltam. Otthon felejtettem, csak a… receptkönyvem volt ná-

lam… Tudniillik nagyon híres séf vagyok. 

 

Sportos:  /megnézi a számítógépben/  Itt van a feljelentés… Szó sem 

esik itt receptkönyvről, meg... maga nem is séf! 

 

Férfi: /kíváncsian/ A feljelentés miről szól? Mi van benne? 

 

Sportos: Hát, magának nagy a bűnlajstroma. Elsőnek: betöréses lopás 

egy kórházban. 

 

Férfi: Nagy dolog…!  

 

Sportos: Aztán jogtalan eltulajdonítás  

 

Férfi: Semmi, semmiség  

 

Sportos: Van még becsületsértés… 

 

Férfi: Ezek nagyon régi dolgaim, nem is emlékszem rájuk. Gondosan 

leültem, amit kellett, mindig. Maga komolyan veszi, hogy 

ezért hoztak be? /a lány igenlően bólint/ 

Ó, hát… megérkezett az igazságszolgáltatás! /ezalatt megszó-

lal a telefon. Mindketten keresni kezdik a kicsi fejhallgatós te-

lefont. A férfi találja meg előbb és beleszól nyugodt hangon/ 

"Halló, itt Bertozzi felügyelő irodája… Ki beszél? Nem, sajná-
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lom, de ha ön nem mondja meg, ki beszél, nem adom át a 

kagylót…! Csak nem…?! a Főkapitány asszony, maga az sze-

mélyesen? Jaj, hát… nem is tudom. Micsoda megtiszteltetés... 

! Honnan telefonál, ja, persze, de hülye vagyok… a szomszéd 

szobából... Hát honnan máshonnan?! Hogy-hogy ki vagyok? 

Hallod, /Sportosnak, akinek befogja a száját/ a felforgatók ré-

me, a Kapitány asszony itt azt kérdezi, ki vagyok… Kitalálja? 

Nincs  időd? Eredj már, egy kollegára mindig kell, hogy ideje 

legyen az embernek… Na gyerünk: vagy kitalálod, vagy nem 

kapod meg Bertozzit! Hogy ki vagyok? Az ex Főkapitány, fér-

jed urad, és parancsolód…? Hahaha /szinte magában/ Igen, ki-

találtad… én vagyok személyesen Anghiari felügyelő. Hogy 

mit csinálok itt a rendőrségen…? Túl sokat akarsz tudni. 

Mondd inkább, hogy mire van szükséged Bertozzitó! Nem, ő 

nem jöhet a telefonhoz, mond el nekem. Egy bírói főtanácsos? 

Ja hogy valami revizor féle. Persze, nyilvánvaló, hogy minisz-

tériumban nem értenek egyet a bíró indokaival, aki megszünte-

ti a nyomozást. De biztos vagy benne? Ja, szóval csak „mond-

ják”…  jól éreztem… először az égig dicsérik, és aztán meg-

gondolják magukat… Ja, hogy a közvélemény hatására, ami 

nyomja őket… De már megbocsáss… A közvélemény… mit 

számít? …Pontosan, Bertozzi itt mellettem, röhög. /eltartja 

magától a hallgatót és nevet/ Ha-ha! És obszcén dolgokat mu-

togat… Ha-ha!  Bertozzi, barátunk azt mondja, hogy te meg-

engedheted magadnak a röhögést, mert nem vagy benne… de 

ő meg a kollégája nyakig ül a pácban… ha-ha… azt mondja, 

nem ártana, ha észnél lennél ha-ha… nem, most én nevetek! 

Örülnék, neki ha a rendőrfőnök asszonyt elkapnám egy fordu-

lóra… Bizony, ez az igazság! Bertozzi is egyetért velem, hall-
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gasd, hogy nevet! /eltartja a hallgatót/ Ha-ha, hallottad? Nem 

foglalkozik vele, hogy kirúgod vagy sem… Bertozzi nagyon 

magasról… /szájával egy rettenetes szellentést utánoz/ Prrrr… 

igen, ő volt, ő szájszellentett. Azért ne kapd fel a vizet. Semmi 

szükség rá, hogy ennyire mellre szívd… Ez az, nagyon helyes, 

majd még négyszemközt visszatérünk rá. Szóval mire van 

szükséged Bertozzitól, milyen file-okra? Igen, jegyzem: egy 

példány az anarchista halálával kapcsolatos nyomozást meg-

szüntető határozatról… jól van, majd eljuttatja hozzád 

/visszaadja a telefont Sportosnak, aki sápadtan néz a férfira/. 

  Munkára fel, sürget az idő! /magában/ Hol találok még egy 

ilyen alkalmat, mint ez, amikor bebizonyíthatom magamnak és 

az egész világnak, hogy a tanulmányaim mélyrehatóak, hogy 

méltó vagyok belépni a tévedhetetlenek és szentek kategóriá-

jába? Istenem mennyire izgulok!  Ha sikerül meggyőznöm 

őket /Sportosra mutat/, akkor rendben van minden. Jaj nekem, 

ha hibázom! Onnan fentről /az ég felé mutat/ orrba vágnak tüs-

tént! /Ismét Sportoshoz/ Tehát a kocka el van vetve, kedves 

hölgyem. Most már meg kell győznünk a Főkapitány asszonyt, 

hogy én nem gyanúsított, őrizetbe vett vagyok, hanem a Bel-

ügyminiszter első titkára. 

Sportos: De hát ez képtelenség! A kapitány asszony ismeri a titkár urat 

és mindenkit azokban a körökben... 

 

Férfi: Erre mérget venne? Igazán jól ismeri, azt gondolja?Mit gon-

dol, mennyit lehetett fogadásokon a Főnökasszony annak ide-

jén, amikor még aktívan dolgozott? Hm? /a lányra néz/ 

 

Sportos: Hát… nem sokat… igaz! 
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Férfi: Na látja. /készülődik/ 

 

Sportos: Én akkor sem leszek benne ebbe a komédiába! Mit gondol: 

rablóból pandúr lehet valaki csak úgy?! 

 

Férfi: Hát persze! Ez a lényeg. A teljes megtisztulás! Amikor a lélek 

felszabadul és megválik nyomasztó múltjától, akkor átalakul és 

bármi lehet belőle. Ez egy ősi tanítás. /jelentőségteljesen a 

lányra néz/ 

 

Sportos: Én akkor sem… /gondolkodik, majd cinkos hangon/ Mi hasz-

nom lenne nekem ebből?  

 

Férfi: Á, hát végre megtalálta magában a virtust, kedves kisasszony! 

Nézzük csak mindennek előtt, a karrierjén lendíthet. Mit gon-

dol, mi lenne, ha lelepleződne, hogy egy ilyen átlagon felüli 

eszközökkel rendelkező tökéletes rendszerben egy „nagy fő-

nököt”, akinek az ép eszén és felelősségtudatán múlik minden, 

az egyszerűen átverhető. És nemcsak, hogy átverhető de még 

egy bűnöző is kicsúszhat a kezei közül. 

 

Sportos: Ha ez így lenne, akkor lelepleződne, hogy a rendszer rossz. 

Nem tökéletes és nem biztonságos. 

 

Férfi: Igen, és kiben bíznának akkor? /szünet/  Hát abban a valaki-

ben, kisasszony, aki felfedte az igazságot. Micsoda karriert lá-

tok én magában, ha velem tart! Velem tart? /látja a lány habo-

zását de csillogó tekintetét/ Velem tart? /a lány kezet fog vele/ 
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Inkább csókoljon meg, az kifejezőbb, tudja ősibb. /az arca 

egyik oldalát mutatja, hogy oda kér puszit. Sportos megpuszil-

ja/ Na látja, most már ketten vagyunk! 

 

 

4. JELENET 

  

 

Férfi: Segíts nekem, kérlek. Ismerted a Belügyminiszter titkárát? 

 

Sportos: Nem. /a férfi értetlenül néz rá/ Még sosem láttam. Új vagyok 

itt, nemrég helyeztek át az Akadémiáról. 

 

Férfi: Nahát egy újonc. Ezt jól elszúrtam. Így nehezebb lesz, de nem 

lehetetlen! Mindenki azt hiszi el, amit el akar hinni. Meggyő-

zőerő kérdése az egész. Azt kell elérni, hogy a megszédített 

alany azt tartsa valóságnak, amit én akarok valóságként feltün-

tetni. Ez a teljes szabadság képlete. 

 

Sportos: Átverés. 

 

Férfi: Így hívják általában. De ez olyan csúnya szó. Én inkább krea-

tivitásnak hívnám, az sokkal békésebb. Na de, munkára. Elő-

ször is a járását kell megtalálnom a figurának. /enyhén sántító 

járást próbál/ nem, ez az irodavezető járása. Izületes, de azért 

méltóságteljes járás! Ez az, így kicsit ferde nyakkal… 

/megpróbálja és elveti/ Nem, akkor már jobb a „csoszogás a 

végén és egy kis biccenéssel, az olyan tiszteletébresztő.” 

/csinálja/ Na, nem is rossz! És hozzá roggyant térd? /csinálja/ 
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Mint egy balesetben, igen biztos kockáztatta már az életét va-

lamiért. 

 

Sportos: Igen, hallottam egy legendás esetet a titkár úrról… de az in-

kább a menekülésről szólt. 

 

Férfi: Nem baj, az jó. Abból is lehet hőst csinálni. Tehát akkor, me-

rev, járás… apró, gyors lépések. A mindenit, és a szemüveg? 

 

Sportos: Nem, nem kel szemüveg! Kapitány asszony a szemüvegnélküli 

férfira bukik. 

 

Férfi: /a lánynak/ Hm, kitűnő megállapítás. /cinkosan/  Puszit kérek, 

de úgy hogy cuppanjon. /puszit kap Sportostól/ A jobb szem 

kissé lehunyva… ez az, így, megfontolt szavak, kevés be-

széd… apró köhintések: kh… kh…!  

 

Sportos: Köhögés nem kell… esetleg… Majd meglátjuk a helyszínen, 

hogy kell-e. 

 

Férfi: Vegyem mézesmázosra, orrhangon? Egy nyájas figura, várat-

lan kis fejrándításokkal: „Nem kedves rendőrfőnök asszony, 

hagyja abba, maga most nem egy fasiszta fogház igazgatója… 

azért ez időnként jusson eszébe!” 

 

Sportos: Nem, nem, jobb egy teljesen ellentétes típus: hűvös, távolság-

tartó, ellentmondást nem tűrő hang, monoton beszéd, kissé 

szomorkás tekintett. Megvan? 

 

 23



Férfi: Persze. /Végigméri magát az automata ajtó fénylő fémes tükré-

ben,és elégedetten mosolyog/ 

 

Sportos: /nézegeti a férfit és gondterhelten megszólal/ Ezt így nem le-

het. A külsőd elárul, jobban bele kellene olvadnod ebbe a kör-

nyezetbe /a teremre utal/ 

 

Férfi:  /a fejét csóválva/ Nem kedvesem, épp ez a lényeg. Nem én 

fogok lényegében változni, hanem ők fognak másnak látni. 

Gyakran ami az orrunk előtt hever az a legjobb álca. Meglátod 

ez így is működni fog. 

 

/Ebben a pillanatban léptek zaja hallatszik,majd mintha valaki 

telefonon beszélne/ 

 

Sportos: Ez Bertozzi, megismerem a hangját. Visszajött. 

 

Férfi: Remek. Ő lesz az első számú kísérleti alany a mi kis pucs-

csunkban. 

 

/Belép a felügyelő. Először nem veszi észre a férfit. Tovább te-

lefonál, miközben int Sportosnak köszönés gyanánt./ 

 

Bertozzi: A kihallgatást folytatni kell, tudom. Aha. Rendben egy pár 

órán belül megleszek vele. Jó, a jelentést majd odaadom, nem 

lesz gond. Abban a másik ügyben pedig személyesen akar el-

járni rendben… Kapitány asszony majd jöjjön át és megbeszél-

jük. /meglátja a férfit és nem ismeri fel, egy másodpercig za-
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vartan hallgat, majd kikapcsolja a telefont/ Jó napot! Mit 

óhajt? Kit keres? 

 

Férfi: A Rendőrfőkapitányt. /közben Sportos felügyelő meredten nézi 

az eseményeket/ 

 

Bertozzi: Aha. /végigméri a férfit, eközben Sportos izgul, hogy felismeri-

e/  Mivel kapcsolatban keresi őt? /szárazon/ 

 

Férfi: Borselino vagyok. /csend/ 

 

/Bertozzi a névből rájön, hogy kiről van szó. Csend. Bátran 

folytatja/ 

 

 Egy fontos ügyben vagyok itt. Az az anarchista, felforgató 

egyén, aki állítólag kiugrott az önök ablakán. Az a terrorista… 

nos felsőbb körökből érdeklődnek az ügy kimenetele iránt. 

/szünet, majd határozottan folytatja ugyanabban a stílusban, 

amiben elkezdte/ Tudni akarják, hogy mi az igazság. /Sportos 

döbbenten hallgat, Bertozzi megbabonázva nézi a férfit/ Azt 

gondolják, hogy az ügy nem tiszta, valami sántít az itteni nyo-

mozásban. A Főnök asszony kedves nekem… a régi idők em-

lékére… nem akarom hagyni, hogy tévedjen, persze akaratán 

kívül és gyanúba keveredjen, netán… ugye megértik hölgye-

im? /körbenéz, és a két nő bólint/ Nagyon fontos, hogy most 

összetartsunk, kedves… Bertozzi felügyelő. 

 

Bertozzi: Aha. /összeszedetten/ Rendben. Mit akar tudni? /Sportos ámul-

va nézi az átverés kezdeti sikerét/ 
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Férfi: Az az anarchista miért is volt terrorista?  

 

Bertozzi: Egy pillanat megnézem az archívumban. /a számítógép képer-

nyőjéhez megy.Furcsa kikszkrakszokban mutogat, majd vála-

szol/ Mielőtt elfogták volna, felrobbantott egy metróaluljárót. 

Forgalmas szakaszon, több ezren meghaltak, számtalan sérült. 

 

Férfi: Értem. /gondolkodik, majd Sportos felügyelőre sandít 

cinkosan, de ezt Bertozzi nem veszi észre/ Mi alapján fogták 

el? 

 

Bertozzi: Egy névtelen bejelentés alapján. 

 

Férfi: Ez elégnek minősült a letartóztatáshoz? 

 

Bertozzi:  /keres az archívumban, majd tovább olvassa/ A kihallgatás 

alatt gyanúsan viselkedett. 

 

Férfi: Az mit jelent,hölgyem? 

 

Bertozzi: Nem tudom. Itt az áll, hogy „gyanúsan viselkedett”. /a férfira 

néz/ Gondolom, aki elfogta és kihallgatta, annak ez elég meg-

alapozott volt a letartóztatáshoz. 

 

Férfi: Mi? A viselkedése? Tehát, ha rosszul viselkedsz és  nem tet-

szel a téged igazoltatónak, máris börtönben találhatod magad. 

Ez ismerős képlet. /magának/ Mintha már éltem volna ilyen 

rendszerben. 
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Bertozzi: /gyanúsan/ Mit mondott?  

 

Férfi: Semmi csak motyogtam. Térjünk vissza az ügyünkre. Ugye a 

Főnök asszony tartóztatta le? 

 

Bertozzi: Igen és ő vezette a kihallgatást is. 

 

Férfi: Sejtettem. És, hogy lökték ki az ablakból? 

 

Bertozzi: Merész feltételezés. Itt az áll, hogy kiugrott. 

 

Férfi: /jelentőségteljesen B.-re néz, aki zavart lesz, majd S.-re tekint/ 

Valóban? 

 

Bertozzi: Rá ne nézzen. Ő nemrég került ide csak hírből hallott az ese-

ményekről. 

 

Férfi: Maga viszont itt volt akkor, ugye? /rátapintott B. fájó pontjá-

ra./  Látta, hogy mi történt, igaz? /B. próbálja elrejteni az in-

dulatait/ Mesélje el nekünk! 

 

Bertozzi:  /Fejből mondja/ Azon az estén, a pontos dátum… egy anar-

chista rendbontó személy került kihallgatásra. Foglalkozását 

nézve: tanár. Vallattuk ebben a szobában, hogy fényt derítsünk 

arra, részt-vett-e vagy sem a metró felrobbantásában. Súlyosan 

terhelő bizonyítékok birtokában volt és a kihallgatás során 

gyanúsan viselkedett. Miután közöltük vele, hogy őrizetbe 

vesszük, mint legfőbb gyanúsítottat és korrekten tájékoztattuk 
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arról, hogy tárgyalás következik, éjfél felé a gyanúsított sze-

mély egy roham következtében kiugrott az ablakon és szétron-

csolódott a kövezeten a kapitányság alatt. 

 

Férfi: Jól emlékszik felügyelő, bár régen volt. Ilyen jó a memóriája, 

vagy csak betanulta? /B.izgatott, S.kíváncsi lesz/ 

 

Bertozzi: /hidegen/ Ez az igazság. Mit kötözködik, Kapitány Úr? 

/csípősen/ Netán nem ismeri eléggé a tényeket? Netán most 

hallja először? 

  

Férfi: /egy kicsit zavarba jön, de győzni akar/ Ügyes, de nem érde-

kel. Maga azt gondol, amit akar én csak a végére akarok járni 

az igazságnak. Mit gondol, ha kiderülne, hogy maga mégis, 

valami véletlen hanyagság folytán nem jól tudja és azt a sze-

gény fiút ártatlanul vették őrizetbe és ezért volt ideges, ami 

természetes és azért ugrott ki az ablakból? Magának annyi és a 

karrierjének is. /az ablakhoz megy/ Ezt az ablakot bizony nem 

lehet kinyitni, csak távvezérléssel… a légkondi miatt. Tehát a 

kiugrás ténye végleg ugrott. 

 

Bertozzi: Akkoriban nem volt távvezérlésű az ablak. 

 

Férfi: Lehet, hogy így van… de lehet, hogy nem. Ez könnyen kide-

ríthető, mondhatom gyerekjáték. Folytassuk, elméletben… 

hangsúlyozom csak elméletben… ha ez /az ablakra mutat/ 

mégis automatikus volt, akkor maguk kidobták azt a szeren-

csétlent. Nem érdekes, hogy miért… ez gyilkosság. Magának 

és a karrierjének annyi. A Rendőrfőnök asszony majd a saját 
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bőrét menti és nem gondol majd magára. Talán ő megúszhatja 

a férje, a befolyásos barátai miatt… de maga /egy gesztust tesz, 

hogy halott/ 

 

/Bertozzi meginog a hitében egy picit. Nem tudja, hogy mit 

higgyen, a férfi megkavarta a gondolatait/ 

 

 Nekem van egy ötletem. Ha elmondja az igazat, ami akkor tör-

tént… én megmenthetem magát is és a Kapitány asszonyt is és 

visszaállítjuk ebbe a furcsa rendszerbe a bizalmat. Ha viszont 

továbbra is ragaszkodik a hazugsághoz, amit kétlek… akkor 

feljelentést teszek az itt tapasztaltakról a ”főnökeimnél” /felfelé 

mutat az ujjával/ és minden elveszett. Bezáratják a rendőrsé-

get, letartóztatják magukat, az újságok majd elhíresztelik, hogy 

mi történt. Az emberek nem bíznak majd az igazságszolgálta-

tásban és a bizalmat vesztett, csalódott nép az utcára megy és 

radikális eszközökhöz nyúlva forradalmat csinál. Lázong, dü-

höng, éget, tör-zúz, /B.re néz/ látja már? /szünet/ Én látom. 

/magának/ Ez már sokszor megtörtént, de mindig lázba hoz, 

csak most más a feladat. Megkísérelni a lehetetlent és változ-

tatni azon, ami egyértelműen bekövetkezhet. /B.nek és S.-nek/ 

Pfu, nem szép kép. Változtassunk rajta. Tehát, újból felteszem 

a kérdést: mi történt valójában azon az estén, amikor elfogták 

az anarchista tanárt? 

 

/B. már nem tud felelni mert megjelenik az ajtóban a Rendőr-

főnök/ 
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5. JELENET 

 

/A Rendőrfőnők méltóságteljesen belép, majd odamegy 

Bertozzihoz és pofon vágja/ 

 

 

Bertozzi:  /mintha kábulatból ébredne fel/ Ezt miért kaptam? 

 

Rendőrfőnök:  /elegánsan de határozottan/  Egy fing miatt. 

 

Bertozzi és Sportos:  /egyszerre/ Egy fing...? 

 

Rendőrfőnök:  /továbbra is hidegen/ Igen, illetve kettő, telefonba… és hozzá 

az a szemét röhögés… Nem emlékszik?!  /a férfi nevetni kezd 

a hallottakon/ 

 

Bertozzi: Maga most miről beszél? 

 

Rendőrfőnök: Tényleg nem emlékszik? Mi ez, valami szerep-játék?  

 

/Bertozzi mereven néz a nőre/ 

   

Majd észe fogja venni, mi ez a szerep, amikor lefokozom… 

 

Sportos: /értetlenül közbeszól/ Kit? 

 

Rendőrfőnök:  A kollegáját. /B.hez közeledik/ Aki azt gondolja, hogy engem 

csak úgy el lehet kapni egy fordulóra. Minek mondta a volt 
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férjemnek, hogy nagyon reméli, hogy elkapja egy fordulóra azt 

a ” börtönőr főnökét”? 

 

Bertozzi: /megzavarodva/ Mit mondtam én? Kinek? Az ex-

rendőrfőnöknek? Aki…  

 

Férfi: Aki igazgatta magukat és vezette magukat! Itt állok teljes va-

lómban ön előtt drágám! /kezet csókol az ámulatba esett Rend-

őrfőnöknek/ Hallgatom, amint veszekednek egy csekélység, 

egy szóvicc miatt. Bertozzi bizonyára nem úgy értette, én meg 

biztos félre értettem a hallottakat. /derékon ragadja a nőt és a 

szemébe néz/ Annyi év után, most itt lehetek és láthatom… 

 

Rendőrfőnök: /a szorításból szeretne kikerülni, de nem tud/ Maga nem is ha-

sonlít a férjemre! /döbbent csend/ 

 

Férfi: Megváltoztam. Azért nem ismersz meg. /játékosan/ Talán a 

javamra változtam. 

 

Rendőrfőnök:  Idefigyeljen, ebből elég. /gondolkodik, majd megváltozik a 

hangja mintha hinne a férfinek/ Sok időt vesztegettem rád… 

Meg kell oldanom egy ügyet. Nem hiszem, hogy érdemes len-

ne beszélgetnünk. Meggondoltam magam. Amikor a telefon-

ban azt mondtad itt vagy… Légy szíves, menj innen! Hagyj 

magamra a kollégáimmal. 

 

Férfi: Örökre? Már megint? /búcsúcsókot dob/ Pusz… pusz! /A 

Rendőrfőnöknő dühös mozdulatot tesz/ Jól van, helyes, elme-

gyek. Mindenesetre, ha akarsz egy tanácsot… de csak, mert 
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annyira szerettél, ha majd jön az ellenőrzés és kivizsgálás, ak-

kor készíts magadnak meleg holmikat. Tudod a börtönben 

rendkívül hideg van. És ezen a szinten már senkivel sem talál-

kozhatsz a tárgyalás előtt. Senki nem fog tudni segíteni, a” bu-

kott rendőrfőnöknő története”…hmm… /az ajtó felé sétál/ 

 

Rendőrfőnök: /döbbenten néz a kollégáira, majd megszólal/ Várj. Rendben 

van. /magának/ bárki is vagy… Hogy tudsz segíteni? 

 

Férfi: Mi történt a kezével? 

 

Rendőrfőnök: Semmi. 

 

Férfi: Semmi? Akkor miért nyomogatja? /ránéz a nő kezére, aki azt 

furcsán tördeli/ Megjátszás csupán? Vagy új szokás? 

 

Rendőrfőnök: Lehetséges… 

 

Férfi: Ismertem egy politikust, valami rendezvényen láttam. Ugyan-

így nyomogatta a kezét, mint te. /hirtelen hangnemet vált/ Az 

is igaz persze, hogy ez a politikus, akit az előbb említettem 

képmutató volt… notórius hazudozó… és valóban, állandóan 

nyomkodta az egyik kezét, Mint te most. 

 

Rendőrfőnök: /hidegen/ Mire célzol ezzel? 

 

Férfi: Jobb, ha pszichiáterhez fordulsz… ez az állandó önmasszíro-

zás mindenekelőtt a bizonytalanságérzet szimptómája… a bűn-
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tudaté… és a nemi kielégítetlenségé. Nehézségeid vannak ne-

tán a férfiakkal, mostanában? 

 

Rendőrfőnök:  /kijön a sodrából/ Na elég! /öklével az asztalra vág/ 

 

Férfi: /rámutat/ Indulatos vagy! Íme a bizonyság, ez nem rossz szo-

kás… Te valamit elhallgatsz, valamire fátylat akarsz borítani a 

múltban. Valld csak be! 

 

Rendőrfőnök: Mit valljak be? sokkal inkább örülnék, ha végre azzal foglal-

koznánk amiért jöttél… és tedd meg azt a szívességet, többek 

között, hogy nem tegezel a kollégáim előtt, és nem bizalmas-

kodsz folyton! 

 

Férfi: /zavarodottan/ Értem. 

 

Rendőrfőnök: Honnan szerezted az értesülésedet, hogy az anarchista ügyében 

a nyomozás és vizsgálat lezárását felülvizsgálják és itt kell len-

nem? 

 

Férfi: /szárazon/ Vannak forrásaim. 

 

Rendőrfőnök: Figyelmeztetlek, hogy ne hazudj… /szünet/ rettenetesen fel 

lehet vele idegesíteni… van egy rossz szokásom… 

/nyomatékosan/ rögtön rángatózni kezd egy izom a nyakamon, 

ha valaki hazudozik a jelenlétemben. /fülébe súgja/ Nézze, 

hogy mozog… nézze! /a nyakára mutat/ Tehát tudott a felül-

vizsgálatról. 
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Férfi: Igen, tudtam. /szünet/ Erről határozott a legfelsőbb tanács. 

/körbenéz/ Megleptem önöket? /gúnyosan/ Sajnálják? Gondo-

lom ez az a hivatali szoba, ahol az a szörnyűség történt. 

/körbejárja a szobát/ Az anarchistával… vagy tévedek?! 

 

Rendőrfőnök: /hidegen/ Igen, ez az. 

 

Férfi: Tehát, nézzük a tényeket. /a B.re néz/ A kollégája előbbi el-

mondása szerint. 

 

Rendőrfőnök:  /Értetlenül néz/ Beszélt a kollégámmal? A beosztottammal? 

/Bertozira néz/ 

 

Férfi: Igen, az előbb. A távollétében kikérdeztem, de csak az Ön ér-

dekében. A kollégája előbbi elmondása szerint azon az estén 

egy anarchistát, foglalkozását tekintve egy tanárt vallattak eb-

ben a szobában. Azért, hogy fényt derítsenek arra: részt vett-e 

vagy sem a metróban történt bombamerénylet előkészítésében, 

mely során több ezer ember veszítette életét. 

 

Rendőrfőnök: Súlyosan terhelő bizonyítékok birtokában letartóztattuk. 

 

Férfi: Igen, de korábban… 

 

Rendőrfőnök: Éjfél felé az anarchista egy roham következtében kiugrott az 

ablakon és szétroncsolódott a kapitányság előtti kövezeten. 

 

Férfi: Mi is az a roham? Vagy más néven raptus? 
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Rendőrfőnök: A raptus súlyos formája az elkeseredett öngyilkos szorongás-

nak, mely elragadhat lelkileg teljesen egészséges egyéneket 

is… 

 

Bertozzi: …ha heves indulat vagy kétségbeesett szorongás állapotába 

jutnak. Így van? /A Rendőrfőnökre néz/ 

 

Rendőrfőnök: /fejével bólint/  

 

Férfi: Jól van. Akkor nézzük meg azt, ki vagy mi idézte elő ezt a sú-

lyos szorongást. Nem marad más hátra, mint rekonstruálni a 

helyzetet. Természetesen az ügy és a karrierjük érdekében. Ön 

következik tehát Rendőrfőnök asszony! 

 

Rendőrfőnök: Én? 

 

Férfi: Igen. Nem szívesen játszaná el a híres belépőjét? 

 

Rendőrfőnök: Milyen híres belépőről van szó?! 

 

Férfi: Az, amelyik kiváltotta a raptust. 

 

Rendőrfőnök:  Valami félreértésnek kell lenni , nem én voltam az hanem az 

egyik helyettesem, munkatársam… /Bertozzira mutat/ 

 

Férfi: Ejnye, ejnye… nem szép, sőt kicsit csúnya dolog áthárítani a 

felelősséget az alárendeltjeinkre. Gyerünk, próbálja meg. 

Játssza el! 
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Bertozzi: /közbeszól/ Szükség megoldás volt az egész, melyet minden 

rendőrségen gyakran alkalmaznak, hogy vallomásra bírják a 

gyanúsítottakat. 

 

Férfi: Önt ki kérdezte?! Hagyja kérem beszélni a felettesét! Tudja, 

hogy elég neveletlen csaj maga? Mostantól kezdve csak akkor 

szóljon, ha kérdezem… megértette? /rendőrfőnökre néz/ Játsz-

sza el a belépőt első személyben! Mindent úgy, ahogy akkor 

történt. Képzelje el, hogy most Sportos felügyelő a gyanúsított 

anarchista. Gyerünk! /Sportos elképed, de belemegy a játékba/ 

 

Rendőrfőnök: A dolog többé kevésbé így játszódott le. A gyanúsított anar-

chista ott ült, ahol most Sportos felügyelő. A munkatárs… az-

az én… berontottam. 

 

Férfi: Bravó! 

 

Rendőrfőnök: Rátámadtam. 

 

Férfi: Így már tetszik. 

 

Rendőrfőnök:  /Sportoshoz mondja, mintha ő lenne az anarchista/ Kedves 

Tanár úr, valamint büdös felforgató, elég baj az neked, hogy 

terrorista vagy… tégy le róla, hogy hülyének nézel… 

 

Bertozzi: Nem, nem… tartsuk magunkat az eredeti forgatókönyvhöz. 

 

Férfi: /a R.-re néz/ Itt nincs cenzúra. 
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Rendőrfőnök: /indulatosan/ Valóban azt mondtam neki: ne próbálj engem 

átcseszni! 

 

Férfi: Biztos, hogy ezt a szót használta: átcseszés? 

 

Rendőrfőnök: Igen. Meg is esküszöm rá! /B. re tekint/ 

 

Férfi: Hiszek önnek. Folytassa. Kíváncsi vagyok, hogy hogyan fejez-

te be a vallatást. 

 

Rendőrfőnök: /továbbra is Sportoshoz beszél/ Bizonyítékaink vannak, hogy 

az állomáson te helyezted el a bombákat. 

 

Férfi: /Sportos felügyelő háta mögé kerül, mintha hasbeszélne/ Mi-

lyen bombákat? 

 

Rendőrfőnök:  /nyugodtan/ A 25-i merényletről beszélek… 

 

Bertozzi:  Nem, feleljen ugyanúgy mint aznap este! /szünet/ 
 

Férfi: Milyen bombákat? 

 

Rendőrfőnök: Ne tettesd magad! Tudod te azt nagyon jól milyen bombákról 

beszélek, amelyeket nyolc hónappal ezelőtt tettetek a vago-

nokba a központi állomáson. 

 

Férfi: /civilen/ És valóban voltak bizonyítékaik? 
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Rendőrfőnök: Nem. /csend/ Amire az előbb utalt önnek Bertozzi felügyelőnő, 

egy becsapásról van szó, amelyet sűrűn használunk a rendőr-

ségi gyakorlatban. 

/döbbent csend/ 

 

Férfi: Ez aztán a trükk! /nevet. A Rendőrfőnök vállára üt, aki elké-

ped/ 

 

Rendőrfőnök: Mindenestre gyanakodtunk… attól a pillanattól kezdve, hogy 

megtudtuk, a gyanúsított tanár volt az egyetlen túlélő, aki ak-

kor a metró közelében volt. Innen már könnyű volt kikövetkez-

tetnem, hogy csak ő… 

 

Férfi: Persze, persze banálisan egyszerű, szinte nevetségesen az. 

Ezek szerint, mivel kétségtelenül egy túlélő helyezte el a bom-

bákat a metróban, továbbmenve kikövetkeztethetjük, hogy ki a 

merénylő… /hirtelen megvadul/ Hölgyeim, a fenébe is…! Én 

azért vagyok itt, hogy egy komoly veszélytől óvjam meg önö-

ket, és vizsgálatot tartsak. Nincs idő hülye következtetésekkel 

játszadozni. Folytassuk. Bertozzi elmondta nekem, hogy az 

anarchista gyanúsan viselkedett, gyanúsnak tűnt… 

 

Rendőrfőnök: Hitetlenkedve nevetett. /csend/ 

 

Férfi: Kitűnő, szóval nevetett. 

 

Rendőrfőnök:  Kétségkívül a munkahely elvesztésének gondolata, az állásta-

lanságtól való félelem váltotta ki az öngyilkos tettet előidéző 

lelki krízist. 
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Férfi: Ez hogy lehet? Előbb nevet aztán egyszer csak megijed? Mi-

től? Ki ijesztette meg? Ki kezdett neki hirtelen elbocsátásról 

beszélni, vagy azt sugallni? 

 

Bertozzi: Én nem. Ami engem illet, meg is esküszöm rá… 

 

Férfi: Kérem ne bagatellizáljuk el az ügyet. Ugyan már a világ ösz-

szes rendőre erősen beletaposnak a gyanúsítottak lelkivilágába. 

Nem értem azt, hogy miért éppen maguk lennének az egyetle-

nek, akik finomkodnak. Jogukban áll erős módszerekhez fo-

lyamodni, nem így van? 

 

Bertozzi, Rendőrfőnök: /együtt/ De még mennyire! 

 

Férfi: Veszélyes is lehet azt mondani egy anarchista terroristának, 

hogy: rosszul áll a szénád, az utcán találod magad, felmonda-

nak… erre a reményét veszti. Az igazat megvallva egy anar-

chista nagyon ad a megbízójára, illetve munkahelyére. Alapjá-

ban véve mind kispolgárok… hozzánőve sok kis semmiség-

hez: minden hónapban fizetés, külön jutalom, nyugdíj, beteg-

segélyező, derűs öregkor reménye… egy anarchistánál jobban 

senki sem gondol az öregségre… A jövő élteti őket, azért 

meghalni is képesek. Természetesen ezekről a maiakról beszé-

lek, papucshősökről. Azok a régiek, akiket állandóan egyik 

helyről a másikra üldöztek már nincsenek. 

 

Rendőrfőnök: Maga ért az üldözöttekhez! /csend/ Visszatérve tehát, a 

kétségbeejtett anarchista elkeseredik és kiugrik az ablakon, ta-
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lán a társai védelmében is. Mi több ez, mint egy beismerő val-

lomás. 

 

Bertozzi: Ha megengedi, nem azonnal történt… előbb még jöttem én. 

 

 Rendőrfőnök: Persze, persze igaza van… még előbb történt, hogy Bertozzi 

kiment a szobából, majd visszajött és azt mondta: most telefo-

náltak. Jó hírem van a számodra… a barátod, pardon, a fedő-

nevén „a Táncos” azt mondja, hogy ő helyezte el a bombát a 

metróban. 

 

Férfi:  Erre a tanár hogy reagált? 

 

Bertozzi:  Hát rosszul. Elfehéredett… kért egy cigarettát… rágyújtott. 

 

Rendőrfőnök: Aztán kiugrott. 

 

Bertozzi: Nem, nem rögtön. 

 

Férfi: Nézzük meg az archívumban, együtt. /Sportos felügyelő a 

számítógépen keresgélni kezd, majd megmutatja a férfinek 

amit talált/ Az első változat szerint Ön azt mondta /R.-nek/ 

”rögtön”. Igaz? 

 

Rendőrfőnök: Igen, igaz. 

 

Sportos: Sőt mi több, én azt is hallottam, hogy Ön a televíziónak és a 

sajtónak azt is mondta, hogy az anarchista a tragikus eset előtt 

már elveszettnek érezte magát, „kész volt”. 
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Rendőrfőnök: Igen, azt mondtam. 

 

Férfi: Még mit mondott? 

 

Rendőrfőnök: Azt, hogy az alibije, miszerint a merénylet előtti hónapokban 

külföldön tartózkodott, így tehát nem vehetett részt az előké-

születekben, megdőlt. Nem tartható tovább. 

 

Bertozzi: Emlékeim szerint még azt is nyilatkozta, hogy az anarchista a 

metrórobbantáson kívül erősen gyanúsítható a pár hónappal 

azelőtti bank merénylettel is. És végül hozzáfűzte, hogy az ön-

gyilkosság ténye „magáért beszélő vádirat”. 

 

Rendőrfőnök: Igen ezt is mondtam. 

 

Sportos: Maga pedig, Felügyelő azt üvöltözte, hogy az anarchista míg 

élt, bűnöző volt, csirkefogó.  

 

 

Bertozzi: /erélyesen/ Néhány héttel később viszont ön Rendőrfőnök asz-

szony, egy zártkörű megbeszélésen azt nyilatkozta, hogy ter-

mészetesen, ismétlem, természetesen a szegény tanárra vonat-

kozóan nem léteztek konkrét bizonyítékok. Jól mondom? 

/szünet/ Ami azt jelenti, hogy teljesen ártatlan volt. Emlék-

szem, ezt mondta: ”az anarchista rendes fiú volt.” 

 

Rendőrfőnök: Igen elismerem… hibáztunk. 
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6. JELENET 

 

/Ugyanaz a helyszín folytatódik./ 

 

Férfi: Mindenki követhet el hibát. Maguk kicsit durva hibát vétettek. 

Vegyük sorba. Először is letartóztatnak önkényesen egy sza-

bad állampolgárt. 

 

Sportos: Aztán visszaélnek a hatalmukkal és a megengedettnél hosz-

szabb ideig tartják fogva. 

 

Férfi: Azután megrémisztik azt a szerencsétlen tanárt azzal, hogy 

bizonyítékaik vannak arra vonatkozólag, hogy ő robbantotta 

fel a metrót. Így többé-kevésbé szándékosan olyan pszichózist 

teremtenek, hogy elveszíti az eszét. 

 

Sportos: Végül egy kegyelemdöfés gyanánt azt mondják, hogy a barátja 

bűnösnek vallotta magát az öldöklésben. A barátja tehát egy 

utálatos gyilkos?! 

 

Férfi: Erre a szegény tanár maguk szerint így szólt: „Ez az anarchiz-

mus vége!” és kiugrik. Elment az eszük, hölgyeim? 

 

Sportos: Mi csodálkozni való van azon, hogy valakit elkap a roham, 

miután ilyen csúnyán átvágták! 

 

Férfi: Szerintem maguk bűnösök. Teljes mértékben felelősek a tanár 

haláláért. 
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Sportos: Vád alá helyezendők öngyilkosságra való felbujtás miatt! 

 

/A Rendőrfőnök és Bertozzi egymásra néznek./ 

 

Rendőrfőnök: Hogy létezik ez? Ez a mi mesterségünk. /S.re néz vádlóan/ Ez-

zel te is egyetértettél, amikor ezt a pályát választottad. Vallatni 

kell a gyanúsítottakat, és hogy eredménnyel járhassunk időn-

ként csapdát kell állítanunk. Fortélyt alkalmazunk és bizonyos 

lelki erőszakot is… 

 

Sportos: /kiborul/ Itt nem „bizonyos”, hanem állandó erőszakról van 

szó! Végül is voltak egyáltalán megdönthetetlen bizonyítékaik 

a tanár alibije ellen, vagy nem? Válaszoljatok világosan! 

/Bertozzihoz/ 

 

Bertozzi: Nem, nem voltak…de…. 

 

Férfi: A „de” engem nem érdekel! 

 

Sportos: Szóval a televízióban is és a sajtónak is hazudtatok, amikor azt 

állítottátok, hogy terhelő bizonyítékaitok vannak? Tehát a csel-

fogásokat, csapdákat, hazugságokat nemcsak arra használtátok, 

hogy a gyanúsítottakból kiszedjetek valamit, hanem arra is, 

hogy a jámbor népet megetessétek, visszaéljetek a jóhiszemű-

ségével. /R. közbe akar szólni/ Legyen szíves, hagyja, hogy be-

fejezzem. Hallott már arról, hogy hamis tények nyilvánosságra 

hozatala büntethető cselekedet? 
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Rendőrfőnök: Én meg vagyok győződve arról, hogy ez így helyes.  Ugye 

Bertozzi? Maga is ezen az állásponton van. 

 

Férfi: Ne kezdjük megint másokra hárítani a felelősséget… Most fe-

leljen maga Felügyelő. /Bertozzira néz/ Az a hír, miszerint az 

anarchista „Táncos” vallott, honnan származik? 

 

Sportos: Szó sincs arról, hogy a fent említett anarchista akár egyszer is 

bűnösnek vallotta volna magát. A metróbeli halálesetek miatt. 

Nos? Ezt a vallomást ti találtátok ki? Válaszoljatok! /habozás 

után/ 
 

Bertozzi: Igen, mi magunk találtuk ki. /büszkén/ 

 

Férfi: Kutyául érzik magukat, nemde? Ezek elég súlyos dolgok. 

Mindketten menthetetlenek. Az igazságügy és a belügyminisz-

térium ezek után elbocsáthatja magukat. A lehető legkomo-

lyabb példát lehet statuálni ezzel. Amennyiben a feletteseik 

vissza akarják állítani, ezek után, a rendőrség elveszett becsü-

letét. 

 

Rendőrfőnök: Nem ez lehetetlen! 

 

Sportos: Bizony megtehetik! 

 

Férfi: Az biztos. Két kettétört karrier! Ilyen a politika kedveseim! 

/B.-nek és R.nek mondja/ Kezdetben szükség volt rátok egy bi-

zonyos játékhoz. Most változik a helyzet. Az emberek méltat-

lankodni fognak az ablakon kidobott tanár halála miatt. Két fe-
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jet akarnak majd, és az állam eleget fog tenni ennek a kíván-

ságnak, hogy pozitív legyen a megítélése a köztudatban. 

 

Bertozzi: Miért pont a miénket? 

 

Rendőrfőnök: Igaz is! 

 

Férfi: Van egy régi történet: a gazda a kutyáját uszítja a parasztokra. 

Amennyiben a parasztok panaszra mennek a királyhoz a gaz-

da, hogy bocsánatot nyerjen: lelövi a kutyáját… 

 

Rendőrfőnök: Ön azt gondolja… valóban… meg van győződve? 

 

Férfi: Ki vagyok én, ha nem a közvélemény. A ti ítéletvégrehajtótok. 

 

Rendőrfőnök: /elgondolkodik, majd káromkodik/ Gyászos mesterség! 

 

Férfi: Biztos sokan lesznek, akik majd örülnek, és elégedetten fognak 

nevetni a maguk baja láttán. /S.re néz/ 

 

Sportos: Az bőszít fel, hogy azok a kollegáim keverednek bele egy 

ilyen esetbe, akikre felnéztem! /B.re és R.re néz/ 

 

Bertozzi: Elverik majd rajtunk a port! Tele lesznek ezzel a botránnyal az 

újságok! 

 

Rendőrfőnök: Ki tudja, mit szednek majd elő ezek a férgek! Nem sokkal ez-

előtt még a kezünket nyalogatták! 
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Bertozzi: Rengeteg gúnyolódás következik majd. Mindenki hátat fog 

fordítani nekünk az utcán. Még parkőr állást sem fogunk kap-

ni. 

 

Rendőrfőnök: Rohadt egy világ ez! 

 

Sportos: Most mondja meg , hogy ők ketten mit tehetnek? Adjon taná-

csot nekik! /Férfihez/ 

 

Férfi: Én? Mit mondhatnék? 

 

Bertozzi: Igen, adjon tanácsot! 

 

Férfi: Én a maguk helyében… /a nőkre néz/ kiugranék az ablakon. 

 

Mindenki (kivéve a Férfit): Micsoda? 

 

Férfi: Tanácsot kértek. Hallgassanak rám és ugorjanak ki. Gyerünk, 

bátorság! 

 

Bertozzi: Jó, jó de miért? 

 

Férfi: Hagyják magukat elragadtatni a raptustól, és ugorjanak! 

/mindkettőt az ablak felé tolja/ 

 

Sportos: Ne. Várjon, várjon! 

 

Férfi: Mire várjak? /R.hez és B.hez/ Maguk mit várnak? Mi az ördö-

göt csinálnak ezen az undorító földön? Élet ez? Maguk mond-
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ták: ”rohadt világ”, mindent rohadt, úgyhogy ugorjanak! 

/tuszkolja őket az ablak felé/ Csak így lehet megváltoztatni a 

sors menetét! /magának/ 

 

Rendőrfőnök: Mit csinál? Én még reménykedem! 

 

Férfi: Nincs már remény. Maguknak végük van… Nem értik? Kész. 

Vége. 

 

Rendőrfőnök: Ne toljon, kérem. 

 

Sportos: Nem ő tolja magát, hanem a raptus ragadja el. Éljen a raptus a 

megszabadító! 

 

Rendőrfőnök és Bertozzi: Ne, ne segítség! Segítség! 

 

 

7. JELENET 

 

 

Férfi: /elereszti őket/ Nem történt semmi sem, ugye felügyelő /S.nek 

gúnyosan/. Igaz? Rendőrfőnök asszony? /A nők reszketnek/ 

Nyugodjanak meg! Ez a raptus. Maguk ki akartak ugrani az 

ablakon. 

 

Rendőrfőnök: Az isten szerelmére, nehogy kifecsegje ezt az újságíróknak! 

 

Bertozzi:  /feleszmél a kábulatból/ De hisz nem is igaz, ön volt az 

/Férfire mutat/ aki azt akarta… ő tuszkolt minket! 
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Férfi: Igen, igaz. Én tuszkoltam önöket. Nem sok hiányzott, hogy 

valóban kiessenek. Kétségbeesettek voltak. Elég egy semmi-

ség, ha az ember kétségbeesett. 

 

Sportos: Való igaz. Elég egy semmiség. 

 

Férfi: Nézze meg őket! /S.hez/ Még mindig kétségbe vannak esve. 

Milyen gyászos képet vágnak! 

 

Sportos: /felbuzdulva aFérfi bizalmasságán/ Nekem úgy tűnnek, mintha 

a budin ülnének, ahogy mondani szokás. 

 

Rendőrfőnök: Mi az? Megőrült? /S.nek mondja/ 

 

Sportos: Bocsánat. WC-t akartam mondani. 

 

Férfi: Fel a fejjel! Húzzanak magukra egy kis vizet, ahogy mondani 

szokás… kis vidámságot, hölgyeim! 

 

Rendőrfőnök: Maga könnyen beszél… a mi helyünkben…Volt egy másod-

perc,amikor már-már komolyan ki akartam ugrani. 

 

Férfi: Látják, hölgyeim! Mikor beszélünk raptusról, és ki lett volna a 

bűnös? 

 

Rendőrfőnök: Azok a dög feletteseim! Hát ki más! Előbb sürgetik az embert, 

a felforgatás látszatát kell keltenem ahhoz, hogy intézkedni le-

hessen. A kormány az én férjem-uram, azt kell szolgálnom, 
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maradéktalanul! Egy erős állam érdekében elvégzem a piszkos 

munkát, aztán… 

 

Bertozzi: /a Rendőrfőnök felé/ Nem Ön lett volna a bűnös ebben az 

előbb említett esetben. /gondolkodik/ 

 

Rendőrfőnök: Miért nem? /meglepődve/ 

 

Bertozzi:  /Mintha felébredt volna valami bűvös ámulatból/ Azért mert 

mindez, amit ma hallottunk nem igaz. /a férfira néz/ Minden 

hazugság, Ő találta ki az egészet. Már világos, ő a mai őrült, 

akit őrizetbe vettem. Hogy nem jöttem rá előbb… /a fejét fog-

ja/ 

 

Rendőrfőnök: Hogy érti ezt? Nem igaz, hogy meneszteni fognak minket, ha 

kiderül a tanár ártatlansága? 

 

Bertozzi: Nem. Mégcsak eszükbe sem jutna felelősségre vonni minket, 

drága Franca. 

 

Sportos: /beleköt okoskodva/ És a valótlan bizonyítékok, illetve azok-

nak a hiánya? Azt is meg lehet úszni?! 

 

Bertozzi: A miniszter imádja a Főnökasszonyt. Azt is elmondom ne-

ked… te kis tudatlan… hogy az a történet sem igaz, amit a 

kedves gyanúsítottunk /a férfire mutat/ mondott el nekünk 

megfélemlítés gyanánt. Egyetlen gazda sem ölné meg a saját 

kutyáját, hogy megbékéltesse a parasztokat. Az ellenkezője 

történik. Ha a kutya a viszálykodás következtében meghalna, a 
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király azonnal együtt érző hangulatú táviratot küldene a gaz-

dának és megígérné a bosszút. A parasztok járnának pórul, 

akár vétkesek akár nem. És mi vagyunk a gazda, ebben a hely-

zetben, érted már?! /fricskát nyom a lány orrára/ Ez az egész 

csapda! /a férfihez közeledik/ Csak azt tudnám, hogy mi a célja 

és ki bérelte fel! /A R.nek/ Ez a férfi nem az ex-Főkapitány és 

nincsenek befolyásos informátorai, csak egy őrült, aki mindig 

másnak adja ki magát. Asszonyom, ma igazoltattuk. Nem volt 

nála semmiféle papír és zagyván viselkedett, mondhatni gya-

núsan, a kihallgatás alatt. 

 

Rendőrfőnök: /már kezdi érteni B. szándékát/ Vagy úgy! Mint az a tanár, aki 

kiugrott az ablakon… 

 

Bertozzi: Pontosan. Ki kell vizsgálnunk… a békés polgáraink biztonsága 

érdekében, hogy nincs e nála valami rendbontó bizonyíték. 

 

Rendőrfőnök:  Nem akar-e, mondjuk… felrobbantani valamit… mondjuk ezt 

a kapitányságot. Veszélyes. 

 

Bertozzi: Nagyon veszélyes. 

 

Rendőrfőnök: Akkor nem marad más hátra, mint vallatnunk kell. 

 

Bertozzi: Drasztikus eszközökkel! Nem értem, miért kellett ezt az egész 

mesét kitalálnia. Most maga fogja magát olyan kutyául érezni, 

mint mi az imént. /pofon vágja a férfit/ Miért találta ki, hogy 

én tiszteletlenül viselkedek a telefonba a főnökömmel? /pofon/ 

Miért adta ki magát az ex-rendőrfőnöknek? /pofon/ Miért fé-
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lemlített meg minket azzal, hogy ha minden kiderül a tanárról 

és az anarchiáról, akkor elbocsátanak? /pofon/ Honnan szerezte 

az értesüléseit? /Sportos félni kezd, miközben a Rendőrfőnök 

kéjesen szemléli az eseményeket/ 

 

 

Férfi: /nevet, miközben verik/ Én nem hazudtam. Amiket mondtam, 

azok csak amolyan csapdácskák, füllentések, melyekkel, 

ahogy azt önök mondták a rendőrség is él néha. /nevet/ Ezzel 

bizonyítják be az embereknek, hogy mennyire bízhatnak az 

igazságszolgáltatásban. Mennyire védtelenek, szegény ember-

társaik! 

 

Rendőrfőnök: Ezek szerint, maga még mindig azt hiszi, hogy az anarchista 

tanár azért ugrott ki az ablakon, mert mi kényszerítettük? 

 

Férfi:  Épp maga erősített meg ebben a hitemben pár perccel ez-

előtt… amikor a fejét vesztette… és bevallotta bűnét. 

 

Bertozzi: /hirtelen kitalál valamit, hangot vált/ Mi nem voltunk itt akkor, 

amikor az anarchista kiugrott. Mi akkor éppen kimentünk a 

mosdóba a Főnök asszonnyal együtt. Akkor ugrott ki… egy 

másik kollégánk jelenlétében. 

 

Sportos: /ismét bátorságot gyűjt/ Azt hiszed az nem bűnös, aki elhelyez 

egy időzített bombát egy bankban, aztán otthagyja. Elmegy és 

abban a pillanatban, amikor a bomba robban nincs ott? 

/büszkén/ Én is tudok hasonlatokban és allegóriákban beszélni! 

/B. felé/ 
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Bertozzi: Szép kis logika, mondhatom! Itt félreértés történt. Fel is hívom 

az újságíró ismerősünket, az egyik legbefolyásosabb laptól. 

Sajtónyilatkozatot adunk ki /R.nek/ 

 

Férfi: /elképedve/ Mi ez? Valami visszavonásféle? 

 

Bertozzi: Visszavonás? Nem. Szó sincs róla. /R.re néz, aki megkönnyeb-

bülten sóhajt egyet/ Egyszerű helyesbítés. 

 

Rendőrfőnök:  Halljuk. Mit helyesbített? 

 

Bertozzi: Szóval… 

 

Sportos: /beleköt okoskodva/ Figyelmeztetlek, hogy ez az új változat 

engem is érdekel. Én még feljelenthetlek benneteket, ha valami 

visszaélést tapasztalok. Nem azért tanultam ennyit, hogy vele-

tek együtt bukjak. Én nem vagyok őrült! 

 

Bertozzi: Szóval azt nyilatkoztuk régebben, hogy a tanár éjfélkor ugrott. 

Ez helytelen. Este nyolckor ugrott. 

 

Férfi: Elképesztő! Négy órával előbbre hozta az ugrást! Ez valami 

továbbfejlesztett téli időszámítás? 

 

Bertozzi: Ne ebből elegem van. /egy szerkezetet vesz elő amivel bekötik 

a gyanúsítottak száját, és betömi vele a férfi száját/ Hallgas-

son. Majd rátérünk magára is. Ne fészkelődjön és ne fogdossa 

a seggemet, mert még a kezét is megkötöm! /nyugodtan sétál-
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gatni kezd a szobában/ Minderre van tanú is. Az az újságíró, 

aki a téren állt a rendőrség előtt. Emlékszik? /R.nemet int/ Az, 

aki a csattanást és a puffanást a földön elsőként észlelte… /R. 

értetlenül néz/ Lefizetjük, nem ügy. 

 

Sportos: Jól van, tehát azt állítod újabban, hogy az eset nyolckor történt. 

Mi van a raptussal?! 

 

Bertozzi: Mivel? 

 

Sportos: /tudományosan/ A raptussal, a gyilkos indulattal. Az ellenpró-

báig ez a sarkköve a gyilkosság-teóriának. A teória szerint, 

amit ő /a férfira mutat/ hangoztatott, abból a szerencsétlen ta-

nárból kiprovokáltátok azt a hirtelen indulatot, aminek követ-

keztében kiugrott az ablakon. /csend/ 

 

 

Bertozzi: Épp ez az. A raptus nem  a mi csapdánk és eszközünk. Nem a 

mi hamis információnk és megállapításaink következménye 

volt, hanem az őrültség bizonyítéka. Az őrültek cselekedetei 

kiszámíthatalanok. 

 

Rendőrfőnök:   Ez a remek gondolat! Ezért előléptetés jár, kedves Alessandra! 

Így senki sem vádolhat minket, ha hazudtunk is neki , az nem 

tekinthető meghatározónak. Ártatlanok vagyunk /B. tenyerébe 

csap/ Az nem lényeges többé, hogy az a szerencsétlen mért ug-

rott ki. A lényeg, hogy mi ily módon ártatlanok lettünk. Hívha-

tod az újságírót, újabb sajtóközleményt adunk ki. Nem lesz 

szükség felülvizsgálatra. Minden elrendeződik! Már őszintén 
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szólva attól féltem, hogy valami kiszivárog, és elveszítjük a 

biztos helyzetünket, de így… remek… remek! Apropó, mi le-

gyen azzal, akit ma behoztatok... ezzel a fickóval, aki itt szédí-

tett minket. /a férfire néz/ Szégyellem, hogy így átvághatott. 

 

Bertozzi: /megértően/ Ugyan már, ne érezd magad kellemetlenül. Elő-

ször engem is megtévesztett, de átláttam rajta! 

 

Rendőrfőnök:   Kemény és provokatív volt, mint egy igazi államférfi. Kormá-

nyozhatna is, ha nem volna ilyen őrült. 

 

Bertozzi:  Engem a képzelgésnél az jobban aggaszt, amiket tudott, és 

amikre rákérdezett. Lehetett egy informátora /S.re néz, aki el-

pirul/ Hát persze! /S.hez megy/ A kis feltörekvő, a kis öntuda-

tos büntetőjogi paragrafustudós! 

 

Rendőrfőnök: Mit csináljunk vele. Így nem engedhetjük el. Feljelent bennün-

ket és megdől az új változatunk. Tönkretehet mindent, ez a 

kis… /legyint/ 

 

Bertozzi: Együttműködött a kihallgatásra váró személlyel. Ez súlyos vét-

ség. Továbbá részt vett az átverésünkben, végig tudta, hogy ki 

valójában ez a férfi. Ez a hatóság elleni összeesküvés. Anar-

chiát akart szítani! 

 

Sportos: Az igazság szolgálatában tettem. /a kezét a mellére teszi, mint-

ha esküdne/ Ne feledjétek, mielőtt engem vonnátok felelősség-

re, előbb azt tisztázzátok cáfolhatatlan érvekkel, hogy a tanár 

eljutott a lelki kimerültség, a pszichikai összeomlás szélére. 
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Bertozzi: Nem becsüllek sokra mint anarchistát. Te nem tudsz izgatni. 

Felteszed itt ezeket a kérdéseket, de belegondoltál valójában 

mi milyen komoly munkát végzünk?! 

 

Rendőrfőnök: Hagyjad, igaza van. Emlékszem… a fene egye meg. A tanár 

nyugodt volt, csak én voltam izgatott, hogy nem tudok az ügy 

végére járni és kellett egy gyors bűnbak. A tanár egyenesen 

derűs volt ártatlanságának tudatában. Épp mint ez az őrült férfi 

az imént. A robbantást is mi szerveztük meg. Felsőbb kérésre. 

/feje fölé mutat/ Tudod, megbeszéltük. 

 

Bertozzi: Nem, nem. Ne emlékezz, most új történetet írunk. Megtehet-

jük. Meg kell tennünk a saját érdekünkben… /S. felé/ Na per-

sze az emberekért is. Nem jó lenne, ha elvesztenék az idolukat, 

a bálványukat, azt az intézményt, akiben bizalmuk van. Tehát 

az új verzió szerint: a tanár meggyújtott egy cigarettát, rágyúj-

tott és megtörten mondta. Ez az utolsó cigarettám, a minden-

nek vége. Mindezt a kedves kollégánk, Sportos felügyelő je-

lenlétében tette, mert mi nem voltunk a szobában. Ellenőriztük 

a tanár vallomását, vagyis a tényeket. Eddig nem mondtuk ezt 

el, mert fiatal kollégánkat akartuk védeni, aki súlyos sokkot 

szenvedett a látottak miatt. A kivizsgálás hírére rosszul lett, 

majd a rendőrfőnök asszony humánus magatartása és rendkí-

vüli érzékenysége miatt szanatóriumba küldte. /csend/ 

 

Rendőrfőnök: Rendben, de mi lesz az őrülttel. /férfire mutat/ Vele mit csiná-

lunk, hiszen hallott mindent? 
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Bertozzi: Mintha nem is létezne. Kidobjuk az ablakon. Ezúttal körülte-

kintőbbek leszünk és hátul dobjuk ki, majd azonnal elvitetjük a 

tetemét. Senki nem fogja megtudni. /csend/ 

 

Rendőrfőnök:  /bólint/ Na, intézkedjünk! /sötét/ 

 

 

8. JELENET 
 

/Kintről kétségbeesett női hang hallatszik. Sportos felügyelő 

kiabál./ 

 

Sportos: Az egyetlen megoldás az, ha mindent elölről kezdtek! Hagyja-

tok békén! Nem akarok bemenni, félek a sötétben, na! Enged-

jetek el! Ne hibázzatok többet! Jaj! Ez fáj! 

 

  

 

Rendőrfőnök: /A Rendőrfőnök és Bertozzi kintről./ Senki sem mehet el innen! 

 

Bertozzi: Segíts, tedd szabaddá a karját, beadok egy altatót neki. Így ni. 

/sikítás kintről/ így jobb lesz. Az őrült maradhat, majd elintéz-

zük később. 

 

Rendőrfőnök: Rendben. Menjünk. /Egy kis szünet után az üres szobába belép 

az Újságíró. Körülnéz, észreveszi a dulakodás nyomait, de nem 

izgatott. Nyugodtan helyet foglal. Belép Bertozzi és a 

Rendőrfönök pazar öltözetben/ 
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Rendőrfőnök: Á már itt is van, kedves… /bólint/ 

 

Újságíró: Gyors vagyok és forró… mint a legfrissebb hírek. /nevetnek/ 

 

Bertozzi: Ne raboljuk egymás idejét, az amiért idekérettük, egy nagyon 

kényes ügy, aminek a végére ma pontot teszünk. Az anarchista 

halála. 

 

Újságíró: A tanáré, aki különös körülmények között halt meg itt a rend-

őrségen. A felülvizsgálat már elkezdődött? 

 

Rendőrfőnök: Nem, és ha megegyezünk… akarom mondani elmondjuk a 

részleteket, akkor minden bizonnyal nem lesz szükség a felül-

vizsgálatra. 

 

Bertozzi: Van önnél valami eszköz, amivel dokumentálhat? 

 

Újságíró: Egy diktafon. Tudják régi vágású vagyok. Engem nem csábí-

tanak el az efféle modern ketyerék  /a szobában lévő felszere-

lésre mutat/. Ha akarják, hívhatok egy operatőrt is kamerával? 

Bertozzi: Nem, nem akarjuk, a diktafon jó lesz. Azonnal jelenjen meg, 

az esti hírekben. 

 

Újságíró: Ahogy akarja. Hallgatom. /előveszi a diktafont és beállítja/ 

 

Bertozzi: Az anarchista, más néven professzor Paolo véletlen és szeren-

csétlen halálával kapcsolatban kötelességünknek érezzük… tá-

jékoztatni a közvéleményt az eset részleteiről. Minden félreér-

tés, rosszindulatú pletyka és híresztelés megelőzése érdekében 
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tudatjuk, hogy a metró-merénylet egyértelmű gyanúsítottja el-

fogását követően, a kihallgatás ideje alatt depresszív magatar-

tást tanúsított és kiugrott a rendőrség ablakán. Az eset az idő 

alatt történt, amikor én Alessandra Bertozzi felügyelő és Fran-

ca Anghieri parancsnok elhagytuk a szobát a gyanúsított val-

lomását igazolandóan. A szobában fiatal kollégánk Rita Spor-

tos felügyelő nem tudott már mit tenni a gyanúsítottal. /átadja 

a diktafont a Rendőrfőnöknek/ 

 

Rendőrfőnök: /elgyengülten/ Sajnálatunkat fejezzük ki a halott családjának, 

kártérítést fizetünk és bocsánatot kérünk az elhallgatott infor-

mációért. Fiatal kollégánk érdekében cselekedtünk így, akit az 

események depresszióba döntöttek így kénytelen voltam sza-

natóriumba küldeni... Köszönöm. /az újságíró kikapcsolja a 

diktafont/ 

 

Újságíró: /elgondolkodva/ Kitűnő. /csend/ Az önök kollégája, a bájos 

Sportos felügyelő az eset idejében még nem volt itt ezen a 

rendőrségen. Tudtommal csak később helyezték ide. Itt még 

újonc volt. 

 

Bertozzi: /Rendőrfőnöknek súgja/ Tudtam, hogy eljutunk ehhez a pont-

hoz is. /Újságírónak/ Ez fontos, amit most mondani fogok, jól 

jegyezze meg: Sportos már itt volt. Segített nekünk a kihallga-

tásban. 

 

Rendőrfőnök: Engem kifejezetten lesújtott annak a szegény lánynak a látvá-

nyos összeomlása. Látnia kellett volna. 
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Újságíró: /zavartan/ Pár nappal ez előtt láttam a sajtótájékoztatójukon. 

Magukkal együtt mosolygott. 

 

Bertozzi: /agresszívan/ Mi határozzuk meg, hogy maga mit látott. Érti? 

Ha ellenkezik, és tovább kérdez még kellemetlen perceket is 

szerezhet magának. Ha a Rendőrfőnök asszony azt mondja, 

hogy lesújtotta Sportos idegösszeomlása, akkor Sportos össze 

is omlott. A Rendőrfőnök asszony annyira érzékeny ember! Ő 

is szinte megzavarodott az együttérzéstől. A sajtótájékoztatón 

is zavart volt egy kissé. 

 

Újságíró: Érdekes egész nyugodtnak tűnt. 

 

Rendőrfőnök: Nem voltam nyugodt. /hidegen/ 

 

Újságíró: /nyugodtan/ Rendben van. 

 

Rendőrfőnök: /elkapja a fantázia és mesél/ Szegényke még a zuhanás pilla-

natában is segíteni akart a főnökeinek. Elkapta a tanár lábát és 

próbálta visszahúzni, de jaj… már késő volt. Csak a cipőjét 

szorongatta a kezei közt, amikor rátaláltunk. Remegett, mint 

egy kis bárányka. Megható volt. 

 

Újságíró: Elszomorító. 

 

Rendőrfőnök: Sportos még dulakodott vele. /áldrámaian/ A tanár rátámadt 

mielőtt kiugrott volna. /hadarni kezd/ A dulakodás hevében az 

ablakhoz kerültek és a tanár véletlenül kiesett az ablakon, ami 

zárva volt… illetve csukva volt. /döbbent csend, majd kopogás 
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hallatszik kintről, mintha valaki be lenne zárva a szomszéd 

szobába/ 

 

Újságíró: /bölcsen/ Tudják, mit csinálok? Itt hagyom magukat és folytas-

sák, ahogy tudják. /kopogás egyre erősebb/ A maguk dolga. 

Ha most ezt bejelentem, úgy ahogy nekem azt most előadták… 

tudják mi sül ki belőle? Bocsánat az erős kifejezésért egy nagy 

szar! Semmi más. /Bertozzi döbbenten figyel/ Először monda-

nak valamit… aztán megmásítják. Hallok egy változatot, aztán 

kis idő múlva meg egy másikat. Még egymással sincsenek 

összhangban! Ha egy gyanúsított csak ennyi ellentmondásba 

keveredik, minimum önök agyonvernék érte. Tudják mit gon-

dolnak magukról igazából az emberek? /szünet/ Azt, hogy ösz-

sze-vissza hazudoznak. Senki nem hisz már maguknak. Én 

sem. Akarják tudni, hogy miért? A helyzetről adott különféle 

változataik, azon kívül, hogy összevisszák, még mentesek min-

den emberiességtől. Nincs egy mákszemnyi ellágyulás, csak 

színjáték van. Senki sincs maguk közt, aki eleresztené magát. 

/egyre erősebb/ Mindenki megmérgeződik ezzel a számítással 

és közönnyel, amit maguk képviselnek. Az emberek mindent 

meg tudnának bocsátani, ami emberi. Még ennyi hazugság 

láttán is, ha érződne a szív… és nem az átverés, az erőszak. 

Amit ma nekem elmondtak, ha igaz lenne...  ki ne könnyezne, 

ki ne ünnepelné magukat. /együtt érző/ Egy ilyen hír hallatán. 

„Az érző rendőrök, akik tévedtek ugyan de a mi biztonságunk 

érdekében nyomoztak szélsőséges indulatok közepette”-

bombasztikus hír lenne! /szünet/ Ezért, kérem önöket, a saját 

érdekükben! A mi érdekünkben! Egy jobb világ érdekében 

valljanak be mindent! Vallják be, hogy megölték azt a tanárt 
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nárt vagy legyen igazuk… azt az anarchistát! /kopogás és du-

lakodás hangja kintről/ Ha nincs ellene kifogásuk, sietek egy 

kicsit. Sajnos ma este le kell adnom a cikket, éjjel már nyom-

dában lesz. Döntsék el gyorsan, hogy mit akarnak! 

 

 

9. JELENET 

 

 

Rendőrfőnök: Kezdhetjük, mi készen állunk… 

 

Újságíró: Itt van nálam egy névtelen levél fotókópiája, melyet lényegte-

len, hogy kitől kaptam. 

 

Rendőrfőnök:   Valóban? És mi van abban a levélben? 

 

Újságíró: (olvassa) Anghieri Rendőrfőnők és Bertozzi felügyelő arra 

kényszeríttetek, hogy az ablakba üljek lelógó lábbal és aztán 

provokálni kezdetek: „Ugorj ki”, aztán sértegettek… „mért 

nem ugrasz… nincs hozzá kellő bátorságod? Mire vársz? Add 

be a kulcsot!” Össze kellett szorítani a fogaimat, hogy ne ros-

kadjak össze… 

 

Bertozzi: Kitűnő. Mint egy Hitchcok film. 

 (a Rendőrfőnök fülébe súg) Közöny és nyugalom! 

 

Rendőrfőnök: Nincs mit mondanom… inkább ön válaszoljon…                    

 Azt gondolja, hogy az ablakba ültettem a tanárt? 
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/Újságíró biccent, igenlően/ 

 

Rendőrfőnök:  ha megengedi, kérdeznék valamit. Ön azt hiszi rólunk, hogy 

minden gyanúsítottat, aki hozzánk kerül, felküldünk az ablak-

ba és kicsinálunk? 

 

Újságíró: Ön nagyon ravasz. 

 

Rendőrfőnök:    Köszönöm… nagy kő esett le a szívemről. (vállára üt)  

 

Újságíró:  Maradjunk a tényeknél. A jegyzőkönyvek nem említik meg az 

esés szögéről készített szakértői véleményt. 

 

Rendőrfőnök:   Az esés szögéről? 

 

Újságíró: Igen, a feltételezett öngyilkosság esési szögéről. 

 

Rendőrfőnök:    Az meg minek? 

 

Újságíró:  Ez nagyon fontos, mert tudja, így megállapíthatnánk, hogy az 

ugrás pillanatában az a tanár élt- e még, vagy már haldoklott. 

Úgy történt-e, hogy elrugaszkodott vagy esetleg csak tehetet-

lenül kiesett, mint ahogy tűnik… végigcsúszva a falon… És az 

is kiderül, /vádlón/ hogy előre eltörték-e a kezét és korábban 

megverték-e, ami miatt nem tarthatta maga elé a földhöz csa-

pódás pillanatában a kezét, holott ez teljesen normális és ösz-

tönös cselekedet lett volna.  

 

Bertozzi:           Csak ne feledje, hogy itt öngyilkosságról van szó…  
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                             Ez az ember azért ugrott ki, mert meg akart halni! 

 

Újságíró:  Ez nem jelenti azt… sajnos, hogy igazat kell adnom a kisasz-

szonynak… mint látja, én objektív tudok maradni… egy sor 

kísérletet végeztek arra vonatkozólag öngyilkosokon, akik ki-

ugranak… mindannyian ösztönösen maguk elé kapják a kezü-

ket. Ez bizonyított tény. 

 

Rendőrfőnök: /Bertozzihoz súgva/ Ezt nem tudta… Szép kis segítség… 

 

Újságíró: A leginkább zavarba ejtő részlet, melyre feltétlenül magyará-

zatot szeretnék kapni: miért hiányzik a jegyzőkönyvekből az a 

szalag, melyre a mentőhívás pontos idejét rögzítették?… 

/csend, csak a kopogás hallatszik kintről, majd egy tompa puf-

fanás/ A rendőrségi házi telefonközpontból hívták a mentőt, és 

ez, a betegszállító tanúsága szerint is tizenkettő előtt két perc-

cel történt. Ezzel szemben az összes újságíró, aki a téren 

ácsorgott, azt vallotta, hogy az ugrás tizenkét óra után három 

perccel történt… Röviden: a mentőt öt perccel korábban hív-

ták, mintsem az kiugrott volna az ablakon. Önök közül valaki 

meg tudja magyarázni nekem ezt az előrendelést? 

 

Bertozzi: /magyarázva/ Itt gyakran megesik, hogy mentőt hívunk meg-

előzésképpen, mert nem lehet tudni soha… és néha, mint látja, 

beletrafálunk. 
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Rendőrfőnök:    Nem értem, mivel akar minket vádolni? Bűnnek tartja az előre-

látást? Maga szerint helytelen három perccel korábban gon-

dolkodni, megelőzni… ez a rendőrség lényege. 

 

Bertozzi:            Én pedig meg vagyok győződve, hogy a hiba az órákban van, 

az újságíróké késett… illetve sietett…Vagy a mi hívásunkat 

rögzítő telefonközpont automatája hibásodott meg… és késett. 

 

Rendőrfőnök:    Igen, több mint valószinű… 

 

Újságíró: Micsoda óravész! 

 

Bertozzi: Mért csodálkozik…? Nálunk mindenki úgy állítja be az óráját, 

ahogy akarja… van, aki szeret korábban érkezni… a másik 

késni… ez a művészek országa, a rossz szokások ellen lázadó-

ké, a borzasztó egyéniségeké… 

 

Újságíró: Abban, hogy olyan országban élünk, mely tele van a szokások 

ellen lázadó művészekkel… igazat adok önnek. Különösen a 

jegyzőkönyvet kezelő kollégáik lázadoznak: elhanyagolják a 

bizonyítékok összegyűjtését, az időpontokat rögzítő szalago-

kat, az esésről szóló szakvéleményt, nem tudakolják, miért 

hívták korábban a mentőt, ezek mind semmiségek. Beleértve a 

halott nyakán lévő véraláfutásokat… melyek eredetét mindmá-

ig homály fedi. 

 

Rendőrfőnök:  /erőszakosan/ Figyelmeztetem, azt tanácsolom önnek, fontolja 

meg, mit beszél… veszélyes dolog vaktában vagdalkozni… 
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Újságíró: Fenyeget? /nevet/ Azt suttogják, hogy az utolsó vallatáskor 

valaki a jelenlévők közül még éjfél előtt türelmét vesztve egy 

nagyot a tanár nyakára vágott… /Bertozzi és a rendőrfőnök 

felhördülnek idegesen/ nyugalom, hölgyeim… A tény, amit 

megtudtam, hogy a tanár a rá mért ütéstől félig megbénult. 

Fuldoklani kezdett, nem kapott levegőt… és ezért hívták a 

mentőt. Közben, hogy magához térítsék, kitárták az ablakot, a 

párkányhoz vitték, hogy kihajolhasson, és minél hamarabb 

magához térjen. Azt mondják… ketten tartották… és ahogy 

lenni szokott, mindkettő a másikban bízott… tartsam? Vagy te 

tartod? Zsupsz… kiesett… (csend) Szándékos lökés volt, még-

hozzá értelmetlenül. Ehhez mit szólnak? Ez az igazság? Rend-

őri túlkapás a szándékos gyanúba keverés mellett? Maguknak 

mindegy volt, hogy ki hal meg. Lehetőleg meghaljon, hogy 

utána ne tudjon se védelmet kérni, se beszélni. 

 

Rendőrfőnök:     Az istenit! Min csúsztunk el?!  (magának) 

 (dulakodás hangjai kintről. Bertozzi felügyelőnőhöz) Hozna 

egy pohár vizet? 

 (Bertozzi felügyelőnő el) 

 

Újságíró: /Rendőrfőnöknőhöz/ Be kell látniuk, hogy ez a változat megol-

dana egy sor rejtélyt: azt, hogy előbb hívták a mentőt, hogy 

egy élettelen test esett ki. 

 

Rendőrfőnök: Igyekezzen világosan beszélni, megfájdult a fejem. 

 

Újságíró: Bertozzi felügyelőnő azt nyilatkozta, hogy a tanár halálát „vé-

letlen halálnak” kell tekinteni. Jól jegyezzük meg, véletlen, és 
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nem öngyilkosság, ahogy maguk állítják. Micsoda különbség 

van a két megfogalmazás között! Ez a tragédia, ahogy  itt elő-

adtam, szerintem nem nevezhető „véletlennek”. 

 

Rendőrfőnök: Most milyen játékot űz? Meg van győződve róla, hogy kikészí-

tett bennünket. 

 

Újságíró: Hagyja, hadd csináljam tovább. Én bebizonyítom önnek, höl-

gyem, hogy ez az utolsó változatuk teljességgel tarthatatlan. 

 

Rendőrfőnök:     Tarthatatlan, épp annyira tarthatatlan, mint az ön képzelgései! 

 

Újságíró: Én tényekre alapozok! 

 

Rendőrfőnök:    /energikusan/ Ez a társadalom bűne! Mindenki információkat 

és titkos vallomásokat szerezhet a hátunk mögött! Mi viszont 

bonyolult és veszélyes, sőt felelősségteljes feladatot látunk el 

itt. Mi nem ítélkezünk alaptalanul, hanem a tanúvallomások el-

fogadhatóságát vitatjuk. Hogy valaki azért ment-e tönkre fizi-

kailag, mert túlságosan kizsákmányolták, vagy mert üzemi 

balesetet szenvedett, ez minket, mint a rendszer szolgáit, nem 

kell, hogy érdekeljen. 

 

Újságíró: Bravó! Látja, látja! Tudtam én, csűri-csavarja, de csak előbuk-

kan magából az osztálygőg, az osztálykiváltságok védelme. 

Azt ítéli el, aki nem tartozik az ön kasztjához, aki ön szerint 

nincs az ön társadalmi osztályába! 
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Rendőrfőnök:    /gőgösen és keményen/ Igaza van, a mi társadalmunk osztá-

lyokra bomlik… még a tanúk is, vannak első, másod, harmad 

és negyedosztályú tanúk. És nem kor kérdése… lehetsz öreg és 

szenilis, de ha szaunázol, hideg tus, meleg tus, masszázs be-

dörzsöléssel, quarz-lámpa, és egyebek… akkor érinthetelen 

vagy, a többiek meg… szerintem még kezet is csókolnak. 

 

10. JELENET 

 

/Megjelenik a Férfi, kezével Bertozzi nyakát szorongatja , aki 

fuldoklik és hörög./ 

 

Férfi:                  Bocsánat, zavarok? 

 

/a Rendőrfőnök elképedve nézi, az Újságíró viszont kiváncsi/ 

 

Férfi:                 Csak ezt hoztam. /Bertozzit megrázza/ A folyosón találkoztunk. 

Meglepi önt ez? Azt gondolta megszabadult tőlem? Van egy 

meglepetésem! /szétnyitja az ingét, ami alatt egy távirányítású 

bomba van/ 

 

Rendőrfőnöknő:  /felkiált/ Mi ez? 

 

Férfi:              A metróban felrobbant bomba hasonmása… 

 

Rendőrfőnöknő:  Jaj, istenem! 
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Újságíró: Ne ijedezzen, asszonyom. Adjon inkább magyarázatot a tör-

téntekre. Ki ez az alak? Miért tarja fogva Bertozzi kisasszonyt 

és Sportos kisasszonyt? 

 

Rendőrfőnöknő:   /A Férfihez/ Vegye le szépen, azt magáról és tegye le óvato-

san oda ni, és… engedje el a kollégámat! 

 

Újságíró: Rendőrfőnök, én azonnal tudni szeretném… mi lelte ezt a jó-

embert… Belép a szobába, azt sem mondja: „jó estét” …és 

puff!  Felrobbant itt minket. 

 

Férfi: /Újságírónak/ Bocsánat, /Rendőrfőnökhöz/ Önöket már isme-

rem.  Ha-ha-ha… /Újságírónak/ Viccen kívül… Én vagyok az 

az őrült. Akit elfogtak ma. Bezárták a másik szobába, a Spor-

tos kisasszonnyal. Ő még alszik, de nemsokára felébredhet. 

/Rendőrfőnökhöz/ Az igazságot nem lehet bezárni hölgyeim. 

Apropó, az úr itt ki? 

 

Újságíró: Claudio vagyok a médiától. /kezet szorít a Férfival/ Épp egy 

igen érdekes történettel foglalkozunk. Hallott maga az anar-

chista tanárról? (csend) 

 

Férfi: Persze. Ki ne hallott volna. Erről beszél a közvélemény. 

 

Rendőrfőnöknő: A közvélemény csak ne beszéljen! Hallgasson mindenki! 

 

Férfi:  Persze. /Újságíróhoz/ Ezek itt el akarják hallgattatni az igazság 

hangját. Az embereknek joguk van az igazsághoz. 
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Rendőrfőnöknő:  Maga őrült! 

  

/Férfi járkál a bombával és vonszolja magával Bertozzit is/ 

 

Férfi: /Rendőrfőnőknek sértődötten/  Nem értem. Mit mondott? /ráz-

za magát és a  bombát/ 

 

Rendőrfőnöknő: Fejezze be és figyeljen ide! Engedje el szépen Bertozzit és 

hagyja magát leszerelni és bezáratni. Hívok magának segítsé-

get. Mi épp egy fontos riport kellős közepén vagyunk.  

 

Férfi: Értem. (Újságíróhoz) Parancsoljon uram, ha óhajtja, tehet fel 

nekem is kérdéseket, a kitűnő ballisztika és robbanóanyag 

szakembere vagyok. Az előbb találtam ezt a bombát, a másik 

szobában, itt a rendőrségen. Nem furcsa? 

 

Újságíró: Furdalja az oldalamat a kíváncsiság… azt mondta, hogy ez a 

bomba, ami magán van, a metróban robbant bomba pontos 

mása? Honnan tudja ilyen biztosan? 

 

Férfi: Tudok olvasni. Egy dobozba volt elrejtve és az volt a dobozra 

írva, hogy: TITKOS, majd lejjebb ezt olvastam, a doboz al-

ján:két távirányítású bomba, az egyiket felrobbantani a köz-

ponti metró aluljáróban odaadni x tizedesnek a másikat a köz-

területen, téren felrobbantani, odaadni Y tisztnek. Tehát sze-

gény X már meghalt, hála maguknak de hol van Y? 

 

Újságíró: (Rendőrfőnöknőhöz) Döbbenetes, maguk mindent megszervez-

tek? Kitalálták az egész robbantást, ami életet kívánt? 
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Rendőrfőnöknő: Miért tőlem kérdi? Én csak egy felsőbb utasítást hajtottam 

végre. Különben is, az áldozatok mind hősök. A rendszer hő-

sei, a rendszernek szolgálhattak. 

 

 

Bertozzi: /kiszabadítja magát a Férfi kezei közül és ordít, ahogy bír/ Ma-

radjon csöndben! Áruló! 

 

/A Férfi lassan a kezével ki akarja húzni a biztosítékot a bom-

bán/ 

 

Rendőrfőnöknő: Mit csinál…? Hagyja azt, kérem… veszélyes! Komolyan 

gondolja?  

 

/aFérfi megvetéssel néz végig rajta. Mindenki feszülten figyel/ 

 

Férfi: Látják, hölgyeim, egy ilyen bomba nagyon összetett valami… 

/Bertozzihoz/ nézze, mennyi szál, két detonátor… időszabályo-

zó, gyújtótöltet… mondom, hogy kitűnően el lehet rejteni ide 

az ingem alá, anélkül, hogy akárki észrevenné. Hacsak nem 

vetkőztet le előbb, aminek, valljuk be, normális esetben egy 

köztéren kevés az esélye. Egy kicsi mozdulat és felrobban… 

bumm! Egy igazi bomba valóban bonyolult szerkezet. Jól kép-

zett technikusok, ahogy mondani szokás, profik műve. 

 

Bertozzi: Lassan a testtel! 

 

Újságíró: Profik? Talán katonák? 
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Férfi: Az ok a lényeg, hogy miért. Miért robbant fel valaki ártatlan 

embereket? Hatalomért? Talán pénzért? Az igazságot akarom! 

/csend/ Nem válaszolnak? Közöny és megvetést látok a sze-

mükben hölgyeim, még a haláluk pillanatában is. Azt hiszik ta-

lán az őrült nem teszi meg? Félti az életét? Nem jöttek még rá, 

hogy nekem nincs életem? Ha lenne, akkor feláldoznám az 

önök áldozataiért! Milyen részese lenni az anarchiának, höl-

gyeim? Maguk akarták... hát meg is kapják! /Újságíróhoz/ fus-

son el innen és mesélje el, hogy mi történt itt. Azt, hogy egy 

civil, szegény őrült leleplezte a legnagyobb átverést ami csak 

létezhet. A hatalomét! Fusson már! Fusson! 

 

/Újságíró kifut a szobából/ 

                             

Hölgyeim választhatnak a raptus ragadja el magukat és ugor-

nak szabadon /az ablakra mutat/ vagy repülnek velem együtt? 

/csend/ Hallgatnak? Akkor repülünk! 

 

/sötét, majd robbantás hangja hallatszik/ 

/Fény fel, minden romokban van mire hangszóróból egy hang 

hallatszik/ 

 

Hang:                Ma reggel a központi Rendőrségen bomba robbant, ami min-

dent megsemmisített. Tragikusan elhunyt Anghieri Rendőrfő-

nök és Bertozzi felügyelő, valamint a Rendőrségen tartózkodó 

összes alkalmazott. A robbanás okáról nem tudunk semmit. A 

helyszínt a robbanás előtt elhagyó Claudio Pereilla újságíró és 

híres média személyiség megmagyarázhatatlan okokból sok-
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kos állapotba került. Nincs eszméleténél. A sajnálatos ese-

ményt homály fedi. 

 

VÉGE 

 


