Gonbee: Dragos Péter tervezési pályázata
権兵衛作 ドラゴシュ・ペーテル社長の設計競技

Mikor én még legény voltam,
a kapuba kiállottam,
egyet, kettőt kurjantottam,
mindjárt tudták, hogy én voltam.

おれが独り身だったころ
家のおもてで ちょっとおどけて
一声

二声 騒いでやれば

皆すぐに おれに気づいたものだった
De mióta házas vagyok,
A kapuba kiállhatok,
Akárhányat kurjanthatok,
Mégse tudják, hogy én vagyok.

おれが妻子を持ったなら
家のおもてで うんとおどけて
ああだ こうだと 騒いでいても
もう誰も おれの声だと気づかない

- „Mikor én még legény voltam” című magyar
népdal.

――ハンガリー民謡 "おれが独り身だったころ
"より

***

***

「朝から、実に不快な外観だ。甚だ、不快だ」

- Dacára a kora reggeli óráknak, kifejezetten
nyugtalanító egy építmény. Egyszerűen
elviselhetetlen.
Dragos igazgató keserű arccal nézett le arra a
bizonyos épületre. Karját az ablak mellett
megtámasztva, mutatóujjának hegyével
folyamatosan dobolt a párkányon. E szokása
következtében a felület egy részén lekopott kör
alakban a vakolat, és kilátszott az épületet
összetartó kőszerkezet csupasz belseje.
- Antal, látod azt? – szólt Dragos igazgató, s
hirtelen megfordult. Indulattal teli hangja
visszhangzott a mellette álló Antal fülében.

窓台に手をつき、"あの建物"を苦々しい顔で
見下ろしつつ、人差し指の先だけで続けざま
に音を鳴らす。
この慣習のおかげで、窓台のある部分の漆喰
だけが円く剥げ落ち、組積造の地肌が見えて
しまっている。
「アンタール君、あれが見えるかね？」
不意にドラゴシュ社長が振り返る。怒気をは
らんだ声が傍らに佇むアンタールの耳を轟か
せた。
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- Mi szükség arra, hogy szánt szándékkal nézz egy
olyan dolgot, ami csak akkor látszik, ha az ablak
közvetlen közeléből nézel le?
Antal eleresztett egy keserű mosolyt, majd
anélkül, hogy hellyel kínálta volna a házigazda,
leült egy székre.
Antal viselkedésével különösebben nem
törődve, eltelve saját, még egy baráttal is
megoszthatatlan dilemmájával, Dragos az égnek
emelte az arcát, így keresve megváltást.
- Ez azt jelenti, hogy te magad nyugtalanítónak
érzed. Ezért mondod, hogy még ránézni sem
szükséges. Erről van szó, igaz? – tudakolta
ingerülten Dragos.
- Nos, igen, talán úgy van, ahogy mondod. Ha
nem így lenne, most nem beszélnék itt, ily módon
veled.
A hosszú évek alatt Dragos kiabáláshoz
hasonlatos nagy hangterjedeleméhez
hozzászokott Antalt jelenleg csak az foglalkoztatta,
hogy miért nem jön már a forró kávét felszolgáló
irodaszolga. Ennek jeleként várakozóan odaodanézett a folyosóra nyíló ajtó irányába.
Némiképp nehezen visszaadható leírt,
rendezett sorokban, de a fenti monológot is
beleértve, Dragos igazgató kifejezetten hangosan,
szinte már-már kiabálva mondta el. Ő, ha szólásra
nyitotta ajkait, oly hatalmas hangerővel tette,
hogy a korabeli elmondások szerint a Hold utca 1
negyedik emeletén található építészirodából az
átellenben lévő kávézó alkalmazottja nem egyszer
hallotta Dragos igazgató megemelt hangját. Ebből
kifolyólag mondhatni nem mindennapi
adottságról beszélünk.
- Nekem gyermekded korom óta folyamatosan
a szemem előtt lebeg ez a monstrum. Már akkor is
úgy gondoltam, hogy ez egy szörnyű stílusban
emelt építmény. Ez a neoklasszicizmus vagy, hogy
is nevezik…
- Véleményem szerint nem igazságos csak az az
épület miatt az egész neoklasszicizmust
becsmérelni.
Szólt közbe Antal megcélozva azt a pillanatot,
amikor Dragos levegőt vesz a következő
mennydörgésszerű szavához, s ezzel véghezvitte
azon úriemberhez illő kötelességét, hogy kiállt a
neoklasszicizmust ért igazságtalan támadás ellen.

「わざわざ、窓際に行かねば見えぬものを…
…好き好んでそこから覗き込むことはないだ
ろ」
アンタールは苦笑して、主人にすすめられる
ことなく部屋の椅子に掛けた。
ドラゴシュ社長はそれについて特に気に留め
る様子もなく、ただ友人と分かち合う事ので
きなかった苦悩を持て余したように
大げさに天を仰いだ。
「少なくとも、君はあれを不快に思っている
ということだ。覗き込む必要すらない、と。
そうだろ？」
「まあ、それについては、その通り。そうで
なければ、今日こうして君と話はしていない
よ」
永年の付き合いでこの大音声にも慣れてしま
ったアンタールは、熱いコーヒーを出してく
れる事務係でも通らないものかと
そればかり気にしながら、先程からちらちら
と廊下の方へ目をくれるのだった。
文字にしてしまうと判りにくいが、冒頭の独
白部分を含め、ドラゴシュ社長の音声は大変
大きく、ホルド通り 1 号の 4 階に位置するこ
の建築事務所から、同ブロックのいくつかの
建物を隔て、ちょうど対角線上に位置するカ
フェの店員がドラゴシュ社長の怒鳴り声を聞
いたというから相当なものである。
「私はあれを、幼いころから見ていた。幼心
に、本当にひどい意匠だと思った。新古典建
築だか何だか知らないが……」
「あれをもって一概に新古典建築を悪しざま
に言うのは、あたらないとは思うがね」
ドラゴシュ社長の息継ぎする瞬間を狙って、
アンタールは斯界の人士としての務めをなん
とか果たしてみせた。
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Azonban az, hogy Dragos ezt figyelembe veszi-e,
már más lapra tartozott.
- Én olyannyira gyűlölőm azt az épületet, hogy
két és fél éve csakis ezért béreltem a Hold utcában
irodát. Hogy a saját szememmel láthassam nap,
mint nap ezt az átkozott Bastille-t Ez aztán
akárminél jobban képes hevíti a harci szellemem…
- Péter, kérlek, bocsáss meg, de nem hozatnál
nekem egy kávét? Jó forrót.
A mondanivalójában megszakított Dragos, a
beszéd hevében széttárt karjaival egyszeriben
megmerevedett, s meglepődve pislogott párat.

しかし、それをドラゴシュ社長が聞き入れる
かどうかは、話が別である。
「私はあの建物を憎むあまり、二年半前にこ
のホルド通りに事務所を構えたのだよ。あの
呪われたバスチーユを日々目の当たりにする
ことによって、私の闘争心は弥が上にも……」
「ペーテル、悪いけどコーヒーくれないか？
熱いの」
ドラゴシュ社長は息継ぎの狭間を突かれて、
腕を広げた姿勢のまま、幾度か目をしばたた
かせた。
***

***

「まあ、君が"あの建物"に費やす情熱のほど

- Én jól tudom, hogy mennyi szenvedélyt áldozol
annak az épületnek. – sóhajtotta Antal, midőn
végre megkapta forró kávéját, s elégedetten
szájához emelte a poharat.
- A mi budapesti kőműveseinkről nem is szólva.
Az iparkamaránál, de még a bécsieknél is előkerül
a neved. Gyakran forog közszájon e terekben,
hogy a Hold utcai Dragos Péternek még mindig a
„Bastille” börtön átépítésén jár az esze.
- Nem csak ennyiről van szó. A magyar és
nemzetközi zsidó egyesületekkel is lebeszéltem,
hogy ha azzal az épülettel kapcsolatos újjáépítési
terv, árverezés vagy adásvétel lehetősége
merülne fel, azonnal szóljanak nekem, Dragos
Péternek. Ugyebár ezen körök azok, amelyek igen
hamar hozzájutnak a legfrissebb megbízható
hírekhez.
Beszéd közben Dragos igazgató elővett egy
német nyelven íródott dokumentumot egy bőr
borítékból, majd Antal elé dobta.
Antal szemöldökét összeráncolva kihajtotta azt,
majd átfutotta a szöveget.

は、よく理解しているよ」
ようやく熱いコーヒーにありついたアンター
ルは、目を細めながらカップを傾ける。
「わが東都一円の石工連中は言うに及ばず、
商工会議所、果ては西都のやんごとなき向き
からも、君の名前が出てくる。東都ホルド通
りのドラゴシュ・ペーテル社長は、相変わら
ずあの"バスチーユ"牢獄の再開発にご執心ら
しいね、と」「それだけじゃないぞ。国内外
のユダヤ人協会にも照会している。"あの建物
"に関わる新規の再開発、入札、売買の動きが
あったら、すぐこのドラゴシュ社長に伝える
ようにと……奴らこそ、最も情報が早いから
な」ドラゴシュ社長は言いながら、ドイツ語
で書かれた趣意書を革の封筒から引っ張り出
し、アンタールの前に放り投げてみせた。
アンタールは眉を寄せて書面に目を走らせた。
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Az azon múlt századi eseménnyel kezdődött,
amikor is az osztrák császár őfelsége azért cserébe,
hogy egy hatalmas összegű kölcsönt folyósított a
magyar papságnak, tulajdonuk nagy részét
zálogosította, majd folytatódott a leírás, hogy a
visszatérített pénzből a császár Pesten egy
„különös és ismeretlen rendeltetésű”
négyszögletes épületet emeltetett.
Antal számára nem volt újdonság a szöveg
tartalma. Ez egy olyan történet, amelyet egyrészt
minden budapesti legalább egyszer hallott már,
de Antalnak Dragos már személyesen is unásig
elismételte.

西都出身の国王陛下が東都の聖職者たちに膨
大な額の融資をする代わりに彼らの資産の大
部分を抵当に入れてしまった前世紀の顛末か
ら始まり、受戻し金の使い道として、国王陛
下が東都に"奇抜かつ用途不明の"四角い建物
を建設するに至った経緯まで、事細かに記さ
れてあった。
アンタールにとって、この文面は真新しいも
のではない。必ず一回は東都の人間の口の端
にのぼる話題であったし、何よりも聞き飽き
るほど

- Az előző témával kapcsolatban – folytatta a
papírt Dragosnak visszanyújtva Antal – Erről már
egyeztettél az iparkamarával is?
Olyan ábrázattal, mintha azt kérdezné, hogy „na
és azzal mi van?”, nézett rá kérdőn Dragos úr.
Antal miután meggyőződött arról, hogy barátjának
csupán ennyi a reakciója, folytatta.
- Mit szólt hozzá az elnök úr?
- Semmi említésre méltót. Csak annyit mondott,
hogy amint elér hozzájuk bárminemű új hír, értesít
bennünket. Vagy valami hasonló.
- Csak nem egy kopasz öreg volt?
- Nem. Az illető fia. Úgy tűnik már továbbadta a
stafétabotot. A fia meg már egy valódi elnökként
viselkedik.
- Az remek. …. Csupán ennyi?
- Mi az hogy „csupán ennyi”? Én csak
elmondtam azt, ami ott történt.

このドラゴシュ社長から聞かされていたから
である。
「少し話は戻るが」書類をドラゴシュ社長の
方へ押し戻しながら、アンタールは言った。
「商工会議所にも、君はこの件を照会してい
たっけ」
それがどうした、とばかりにドラゴシュ社長
は首をかしげる。旧友にそれ以上の反応がな
いことを確かめると、アンタールは続けた。
「かの会頭の反応はどうだったね」
「話すほどの事はない。情報を入手次第、お
知らせする、とか何とか言っていただけだ」
「もしや、頭の禿げた爺さんだった？」
「いいや、そいつの息子だ。すでに仕事を引

Dragos igazgató arcára a nem kívánt
kérdezősködéstől ingerült kifejezés ült ki, és
elkezdett jobbra-balra mocorogni. Ezt érzékelve,
Antal nyílt figyelmeztetésnek könyvelte el a
mozdulatsort, és gyorsan témát váltott.

き継いで、いっぱしの会頭として動き始めて
いたようだな」
「それは何より。……それだけかい」
「何だよ、それだけかい、てのは。俺はあっ
たことを伝えたまでだ」
ドラゴシュ社長は、早くも苛立った様子で身
体を左右に大きくゆすった。それを明示的な
警告と受け取ったアンタールは、急いで話題
を変えた。
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- Természetesen, bőven elég információ.
Egyébiránt, ma milyen okból hívattál?
- Jó, hogy kérdezed, Antal. Mint régi jó
barátom, a segítségedet szeretném kérni egy
ügyben.
- Ha én megfelelek a feladatra, természetesen
állok a rendelkezésedre.
Habár szíve mélyén valami azt súgta, hogy az a
bizonyos titkos terv lassan közelíteni kezd a
megvalósulási fázisához, Antal mégis unott választ
tettetett.

「いや、結構。ところで、本日お呼び立ての
理由は何だい」
「そうだ、よく聞いてくれた。アンタール、
旧友のよしみで、君に一肌脱いでほしいのだ」
「俺にできることなら、お役に立つよ」
ひとつの企みが、少しずつ形になるのを心の
うちで感じつつ、アンタールは気のない返事
を返してみせた。
***

***
その日、朝からドラゴシュ社長は不機嫌であ
Aznap Dragos igazgató már reggel óta rosszkedvű
volt.

った。
石工のひとりとして他社の現場に紛れ込むと

A terv, hogy beszivárog egy másik vállalat
építkezésére kőművesként ugyanazzal járt, amit
fiatal tanonc éveiben Bécsben tapasztalt: azaz
éjszakai alvást egy koszos rémálomszerű
fogadóban. Dragos azután döbbent rá erre az apró,
ámbár rendkívüli módon bosszantó részletre,
miután már megbízta Antalt, hogy mindent
szervezzen meg.

いうことは、若い頃西都で見習いとして働い
ていた時と同様、あの悪夢のように不潔な飯
場宿に寝泊りすることにほかならない。彼は
万事うまく取り計らってくれるようアンター
ルに折り入って頼み込んだあとで、ようやく
それに気づいたのだった。
数十年のうちに不潔な宿に対する法制度も整

Az eltelt évtizedek során az olcsó fogadókat
szabályozó törvények létrejöttének köszönhetően,
Dragos azt megúszta, hogy néhány valóban
veszélyes élősködő martalékává váljék, de a
kőművesek tisztátalan fekhelye, és az ott terjengő
lábszag mit sem változott.

えられ、いくつかの本当に危険な害虫の餌食
になることは免れたが、石工たちの恐ろしく
汚い寝床や、そこから突き出た素足の臭気は
相変わらずだった。

Ráadásul az építkezést felügyelő művezető egy
ízig-vérig „budai természetű” ember volt, aki
amint meghallott pár szót Dragos szájából,
azonnal rájött, hogy ő pesti származású, majd
ezért olyanokkal ugratta, mint hogy „Márk. Nézd
csak azt! Tudod mi az? Automobilnak hívják. Ez a
ti szamaratoknál ezerszer gyorsabb és
kifinomultabb szállítási forma”.

さらには、その現場の石工頭は根っからの右
岸気質で、ドラゴシュ社長の片言隻語を耳に
するや、立ちどころに彼が左岸育ちであるこ
とを見抜き、
「マルク、あれを見ろ。わかるか？自動車と
いってな、お前の家のロバとは比べ物になら
んくらい速いんだ」とからかった。
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A „Márk” álnév, amit Antal komoly fejtörés árán
talált ki az akcióhoz, Dragos számára további
haragot gyújtott kebelében. Ez volt az a név,
amelyet a férfi a leendő fiának, majdani
örökösének adott volna, ám végül a Dragos
házaspárnak nem született fiúgyermeke.
Hovatovább a nagy nehezen világra jött leánya is
az anyjával együtt elhagyta őt.

アンタールが苦し紛れにつけたと思しき、マ
ルクという偽名もドラゴシュ社長にとっては
業腹だった。それはドラゴシュ社長の跡取り
となる息子につけられるべき名だったのだが、
結局のところドラゴシュ夫妻に男の子は生ま
れることはなく、ようやく授かったひとり娘
も親権とともに母親が持ち去ってしまってい

Mivel ezen a reggelen ilyen és hasonló dolgok
történtek, az említett koszos fogadó előkertjébe
kiküldött Dragos rosszkedvét leplezetlenül a város
publikuma elé tárva, makacsul egy helyben
álldogált, és még csak fel sem merült benne, hogy
a kint felsorakozott kőműves munkatársainak
derűs stílust magára erőltetve bemutatkozzon.

たのである。
そんなことが立て続けに起きた朝のことであ
るから、上述の恐ろしく汚い飯場宿の前庭に
連れてこられたドラゴシュ社長も、内面の不
機嫌さをあからさまに表情に出してそこに突
っ立ったまま、居並ぶ石工たちを前に元気に

A másik oldal szemszögéből nézve az egészet, a
kőművesek, akik egyéb esetben, aznap reggel,
mikor új fiú érkezik a „csapatba” szórakozásból el
szokták csenni az újonc sapkáját, a külsejét
valamilyen állathoz hasonlítva kigúnyolják. Most
azonban még ezek a kőművesek is
felfüggesztették e kétes hagyomány gyakorlását
Dragos feltűnően dacos viselkedését látva, és az
előkertet belengő ismeretlen eredetű feszültség
hatására mindannyian kissé kellemetlenül
fürkészték egymás gyanakvó arckifejezését.

自己紹介をしようなどとは思いもよらぬので
あった。
一方、普段なら新入りが入ってきた日の朝は、
そいつの帽子を取り上げたり、容貌を何か別
の動物に例えて嘲笑したりするような、そん
ないわばありふれた伝統を持っていた石工た
ちも、ドラゴシュ社長のひときわ魁偉な容貌
と、前庭一帯に漂う正体不明の緊迫感のため
に、いずれもが些か居心地悪そうに、ただお
互い怪訝そうな顔を見合わせるのであった。

A művezető volt az egyetlen aki érdeklődéssel
fogadta a hosszú idő múltán először megjelenő
szívós pesti tanoncot, és mivel ennek a vidéki
újoncnak nincs is hova hazamenekülnie, úgy
gondolta egy kissé keményebben is bánhat majd
vele. Ráadásul mivel a munka határideje is a
nyakukon volt, a művezető máris elkezdett nagy
lelkesedéssel ilyen-olyan utasításokat adni
Dragosnak.

ひとり件の石工頭だけは、久々に骨のありそ
うな左岸出身のこの見習いには、多少荒っぽ
く扱ったところで逃げ帰るべき故郷もなし、
工期も若干押していることもあり、いよいよ
張り切ってドラゴシュ社長に対してあれこれ
と指図を出しはじめた。
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Dragos úgy gondolta, hogy célja teljesítése
érdekében egy kevés kellemetlenség elviselése
elkerülhetetlen, ezért összeszedte magát, és
lement a munkaterületre. Ám ez a folyamat már a
régi baráttól kért szívességtől kezdve egészen
eddig a napig folyamatos türelemjáték volt
számára. Mindezek tetejébe pedig azon a féltve
őrzött néven hívogatják, amelyet a leendő fiának
adott volna egykoron. Az építkezésen rendre
olyan munkálatokat bíztak rá, mint a stukkómaradványok leverése, a lebontandó régi épület
belső díszítésének eltávolítása, vagy az
alapozáshoz szükséges árokásás. Ezeket Dragos
mind olyan egyszerű munkáknak tartotta,
melyeknek semmi köze a becses építészethez.

もとより、目的を達するためなら多少の不自
由は承知の上とて、ある程度腹をくくって現
場に下りたドラゴシュ社長であったが、前述
のとおり、そもそも旧友に頭を下げたところ
から今に至るまでケチのつき通しである。挙
げ句の果てに息子に名付けるべく後生大事に
心に秘めていた名前でぞんざいに呼ばれ、言
いつけられたことといえば石膏屑たたき、解
体された旧い建物のがら出し、地中深く基礎
を打ち込むための穴堀り等々、およそ建築に
関係のない、思いつく限りの平凡な雑役であ
った。

„Ha akkor máshogy dönt a magasságos
Mindenható…” – gondolt vissza Dragos később
ezen borzalmas napra - Ha az aznapi rossz
szerencse ezekkel a munkákkal véget ért volna,
akkor céljának elérése után Dragos visszamehetett
volna a Hold utcai irodájába, és minden visszatért
volna a szokásos kerékvágásba.
Azonban a valóságban nem mennek ilyen
könnyen a dolgok. Azon a napon a munka
befejezése előtti pár pillanatban a művezető
közvetlen segédje egy óriási hibát vétett. Ráadásul
ennek a segédnek a neve, egész véletlenül szintén
Péter volt.
Az építkezési terület egy főutcára néző, nagyon
forgalmas hely volt. Az első emelettől felfelé a
szobákat szállásnak adhatták ki, mivel a felső
homlokzatot öt darab aranyozott szegélyű boltíves
pompás ablak, és az ablakközöket egyenletesen
kitöltő fal alkotta.

もしかしたら、と後にドラゴシュ社長は回想
するのである。仮に、その日の不運がそこで
尽きていてくれていたら、つつがなく目的を
達成した俺は再びホルド通りの事務所に戻り、
何事もなくいつも通りの生活に戻っていたこ
とだろう、と。
しかしながら、現実はそのようにならなかっ
た。その日の終業まぎわ、石工頭の直属の見
習いが大きなへまをし、あろうことかそいつ
の名前がペーテルだったのである。現場は大
通りに面した大変に賑わいのある一角で、二
階から上は恐らく客室に使われるのだろう、
５つの金縁の華やかなアーチ窓と、均等にそ
れを隔てる窓あい壁によって外壁が形づくら
れていた。そのもう一方のペーテル君は、一

A másik Péter, hogy mihamarabb elvégezze a
homlokzati fal alapozását, ülő helyzetben
megpróbálta magához húzni a lemezt, amelyen a
gipsszel teli edényt tartották, de arra nem is
gondolt, hogy az első emeleti ablak fa keretét
behelyező asztalos egy olyan létrán dolgozik,
aminek az egyik lába az adott lemezen áll.

階の外壁の粗塗りをさっさと終えるために、
座り込んだ姿勢のまま石膏の入った槽が載っ
た幅広の天板を自分の傍らに引き寄せようと
したのだが、二階のアーチ窓に木枠をはめこ
んでいた指物職人が使っている梯子の片脚ま
でが、その上に載っているとは思いもしなか
ったのである。
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Ezen húzómozdulat következményeként a létra
kicsúszott az asztalos alól, aki már szentségelt
volna, de mielőtt még bármilyen szó is
elhagyhatta volna a száját, beverte az orrát a félig
elkészült ablakpárkányba, és fájdalmas nyögést
hallatott, amit azonban elnyomott a létra járdára
csapódó jellegzetes hangja.

結果として、指物職人が畜生め、と思ったと
きにはすでに彼の鼻はしたたかに作りかけの
窓台に打ちつけられており、うめき声を立て
る暇もあらば、倒された梯子がそれよりも何
倍も派手な音を立てて歩道の上に転がった。
「ペーテル、何してる。この唐変木の穀つぶ

- Péter, mi a fenét csinálsz? Te szerencsétlen
ökör!
A művezető, aki éppen az első emelet belső
falánál pakolta a kőtömböket, az eseményt éles
szemével észrevette, s lekiabált lent tartózkodó
segédjének. Szerencsére az asztalos annyival
megúszta, hogy az orrát erősen beverte, s ennek
hatására földön fetrengve az említett testrészt
markolta. Ellenben a másik Péter kellemetlenül,
sajnálattal eltelve, helyéről egy tapodtat sem
mozdulva, elhomályosult tekintettel nézte az
asztalos segítségére összegyűlő munkatársait.

しめ」
二階の内壁に切り石を積み上げていた石工頭
が目ざとくそれを見つけ、階下の弟子を怒鳴
りつける。幸い指物職人は後生大事に自分の
鼻を両手でかばいつつ、地面の上を転げ回る
程度のけがで済んだのだが、もう一方のペー
テル君は極まりが悪いやら、申し訳ないやら、
その場から動くこともせず、ただ指物職人を
助けに集まってきた仕事仲間を呆けたように
なって眺めるのみであった。

A kedves olvasó már minden bizonnyal
kitalálhatta, de végül e szerencsétlen közjátéknak
köszönhetően a „másik Péter”, azaz Dragos Péter
került a sértés célkeresztjébe. Dragost egész nap
ugráltatta a művezető, úgyhogy az épületre,
melyért eredetileg idefáradt, még egy pillantást
sem tudott vetni. Tetejébe, miután vagy négy
talicskányi követ levitt a Duna parti építőanyag
lerakóba, s teljesen kimerülten lehuppant egy
gipszpor domb mellé az építkezésen, egyből
ráförmedt a művezető a magasból.

読者諸兄にはもうお分かりの事と思うが、割
を食ったのは他方のペーテル君ことドラゴシ
ュ・ペーテル社長である。丸一日というもの、
石工頭にあごで使われ、目的の建物はといえ
ばちらりとも見ることができず、ようやく槽
四杯分の割り栗石をドゥナ河沿いの資材置き
場から現場まで運び終え、へとへとに疲れた
状態でどっかと石膏粉の山の傍らに腰を落ち
着けた途端、頭上から石工頭にどやしつけら
れたのである。

Később Dragos igazgató visszaemlékezése
szerint, akkor ő abban a pillanatban teljesen
Péternek érezte magát, és elfelejtette, hogy annak
előtte Márkként mutatkozott be. Nem maradt
energiája, hogy racionálisan átgondolja az
eseményeket. Pontosabban szólva, ő nem is
emlékezett az egészre, és később értetlen arccal
hallgatta, amint az akkori munkatársai ecsetelték
neki a történtek részleteit.

のちにドラゴシュ社長の述懐するところによ
ると、その時は自分が本当はペーテルで、あ
くまでもその場しのぎにマルクと名乗ってい
たことなどすっかり忘れていた云々というよ
うな、理性的な回想の及ぶ余地は一切なかっ
たという。つまり、彼はこの出来事そのもの
を覚えておらず、後日まったく腑に落ちない
とでも言いたげな顔つきで、当時の同僚の目
撃談に耳を傾けるしかなかったのである。
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Amint Dragos meghallotta a művezető szidalmazó
hangját, az addigi fáradtsága szinte teljességgel
elpárolgott, s egészen újult erővel a keblében
felemelkedett, majd az asztalos által eldöntött
létrát hang nélkül felállítva, nyugodt lépésekkel
lassan felmászott az állványzatra, majd
megmarkolta a fent álló művezető két vállát, és a
fülébe súgta:
- Te most jó fiú leszel, vagy jól megregulázlak.
Melyiket választod?

いわく、彼は石工頭の怒鳴り声を聞くや、今
までの疲れなど消し飛んだようにうっそりと
立ち上がり、指物職人が落とした梯子を無言
で立て直し、落ち着いた足取りでゆっくりと
それを上り、階上に立ちすくむ石工頭の両肩
をがっしりと鷲掴みにし、
「お前、これからいい子にするか、明日の夕
方まで俺の折檻を受けるか、どっちがいい」

A művezető megszeppenve válaszolta, hogy
„jófiú leszek”, de ezt Dragos vagy nem hallotta
vagy valójában eredetileg sem kívánt választási
lehetőséget kínálni, mert a következő pillanatban
Dragos egy, a művezető szájánál vagy kétszer
nagyobb követ nyomott annak szájába, így aztán
az pillanatok leforgása alatt a földfelszínen
összehordott gipszpor-domb közepén találta
magát.

と耳元でささやいたという。
かすれた声でいい子にします、と石工頭は答
えたにもかかわらず、あるいはドラゴシュ社
長の耳には何も聞こえていなかったのか、あ
るいは端から選択肢などというものはなかっ
たのか、次の瞬間、石工頭の口の中に、石工
頭の口の二倍の容積をもつ切り石が差し入れ

- Még most is gondolkozok rajta – emlékezik
vissza a művezető – szerencse, hogy a mi
Péterünk egy lusta disznó, és akkor nem
takarította el azt a gipszpor hegyet a földszinten.

られ、その次の瞬間、石工頭の身体は階下に
うず高く積み上げられた石膏粉の山の中にあ
った。
「今でも思うのは」石工頭は回想する。「俺
んとこのペーテルがのろまで、一階の石膏粉
の山を片付けないでいてくれて本当によかっ
た」

***

***
Jött orvos és ápoló, majd egy kicsit késve
megérkezett egy csendőr is, keze ügyébe véve az
okozott felfordulást. Őt követte kissé később az
építési vállalkozó, annak ügyvédje, és az épület
tulajdonosa is a helyszínre ért, de ők már csak a
széledező tömegen keresztül lestek be az építési
munkaterületre.

医者と看護婦が、少し遅れて巡査が駆けつけ
て騒ぎを収拾し、そのまた少しあとになって
雇用主と、彼に呼びつけられた顧問弁護士と
施主が散り始めた群衆の肩越しに建築現場を
のぞき込んだ。
雇用主は、負傷した指物職人が無事病院へ運

A vállalkozó megnyugodott, amikor látta, hogy
a sérült asztalost gond nélkül beszállítják a
kórházba, az ügyvéd, hogy nem kerekedett vita az
alkalmazottak és a járókelők között, a tulajdonos
pedig, hogy látta, hogy a baleset nem okozott
észrevehető kárt az épületben.

び出されつつあるのを見て胸をなでおろし、
顧問弁護士は残された使用人や通行人の間に
諍いがないのを見て胸をなでおろし、施主は
といえば、何はともあれ建物には特に瑕疵が
及んでいないのを見て胸をなでおろした。

9

- Micsoda? - A vállalkozó, az ügyvéd és a
tulajdonos egyszerre meglepődve felkiáltott.
Jobban megvizsgálva a földszinti nagytermet, a
vállalkozó látta, hogy egy nagy adag gipszpor van
összehordva a szoba közepén, amiből néha
leomlik egy kevés, és belülről emberi hangok
hallhatóak.
Az ügyvéd pedig, amint felérte a helyzetet,
észlelte, hogy az alkalmazottakat, akiknek már le
kellett volna nyugodni, feszültség vonja körül, és
lassacskán körbevesznek egy a fenti állványon álló
nagydarab kőművest.
A tulajdonost pedig, a kör középpontjában álló
nagydarab kőműves igencsak emlékeztette
valakire. Méghozzá nem is akárkire.
- Édesapa?
A tulajdonos száját hirtelen elhagyó szó
annyira meglepő volt, hogy az összes jelenlévő
tekintete a tulajdonosra – egy fiatal hölgyre –
összpontosult.

「――おや」
雇用主も、顧問弁護士も、施主も同時に声を
あげた。
雇用主がよく見ると、階下の大広間にあたる
場所に、石膏粉が山と積み上げられている。
それが時折わずかに崩れ落ちては、さらには
中から声がした。
顧問弁護士がよく見ると、落着したように見
えた使用人たちの間に緊張感が残り、彼らは
じりじりと階上にたたずむ大柄な石工を中心
に徐々に
その輪を狭めつつあった。
施主がよく見ると、その標的たる階上にたた
ずむ大柄な石工には見覚えがあった。
「――お父様？」
出し抜けに施主が漏らした、その言葉があま
りにも唐突すぎて、その場にいた全員の視線
が彼女――施主はまだ若い女性であった――
に集まった。
***

***

応接室に通されたそれぞれが、それぞれ自分

Miután egyesével befáradtak a fogadószobába, és
egyesével elmondták az esettel kapcsolatos
közölnivalójukat, a csendőr konstatálta, hogy ez az
ügy a polgári bíróságra tartozik, így neki nem kell
belefolynia a dologba. Ez igen megnyugtatta.

の言い分を述べ終わると、巡査はそのいずれ
もが民事事件に属するものであり、あえて自
分が介入する必要がないと知り幾分気を楽に

- Uraim, nem tartunk egy kis szünetet? Talán
egy kellemesen hideg ital társaságában… –
javasolta a csendőr.
- Nem kell, köszönöm – mondta a tulajdonosnő
sóhajtva. – addig, amíg meg nem értem mi folyik
itt.
- Hideg italt nem, köszönöm. Inkább egy kávét –
jelezte igényét az ügyvéd

した。
「さて皆さん、少し一息入れませんか。何か
冷たい飲み物でも」巡査は言った。
「いらないわ」施主の女性が、ため息ととも
に言う。「何が起きてるか、ちゃんと頭で理
解するまではね」
「冷たいものは結構、コーヒーを」顧問弁護
士は言う。
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- Ahogy azt mondtam, Dragos úr. Még ha az
ügyészség nem is emel vádat, a polgári
törvénykönyv alapján Smith úr kérhet Öntől
alapos magyarázatot. – tette hozzá.
- Szódavizet. – mondta a Smith névre hallgató
vállalkozó – És így igaz Dragos úr.
Személyazonosságát eltitkolva, más vállalat építési
területére beszivárogni… Úgy gondolom ez egy
erkölcsileg igen megkérdőjelezhető cselekedet.
- Jelen momentumban igen vágyok jómagam is
a kőművesek sörére, de úgy hiszem, megmaradok
a kávé lehetőségénél.– mondta Dragos, majd
folytatta – Amennyiben ez egy polgári perré
cseperedő ügy volna, úgy kérem jelezze azt az
ügyvédjének, továbbá legyenek szívesek és vegyék
fel a kapcsolatot az enyémmel. Ám ha lehetséges
most nem szívesen hallanék erről.
- Ecetet. – mondta a sarokban ülő művezető,
megszakítva a beszélgetést – szeretném
semlegesíteni a számban maradt gipszet.
- Még ha arról is van szó... -A szobát elhagyó
csendőrt a tekintetével kísérve, Smith mély
hangon megjegyezte.
- Legalább azt mondja meg, hogy miért
szivárgott be. Mi is azt ajánljunk, hogy egy
kielégítő magyarázat fejében elengedjük az ügyet.

「申し上げた通り、ドラゴシュさん。検事が
動かないにしても、民法に基き、シュミット
さんからあなたに釈明を求めることはできる
んですよ」
「炭酸水をくれ」シュミットと呼ばれた雇用
主が言う。「その通り。身分を隠して他社の
現場に潜り込むなど、道義上いかにしても許
容できるものでは……」
「ビール。……駄目？ではコーヒーを」とド
ラゴシュ社長。「民事訴訟なら、そこの弁護
士さんを通して、うちの弁護士さんに伝えて
くれ。今は聞く耳もたん」
「酢を」部屋の片隅にうずくまった石工頭が
さえぎる。「まだ口の中に石膏が。中和した
い」
「……であるにしても」
部屋をあとにした巡査を目で追って、シュミ
ットは低い声でつぶやく。
「せめて、何のために潜り込んだか話したま
えよ。こちらとしても、それで手打ちにしよ

- Amennyiben ez egy polgári perré cseperedő
ügy volna, úgy kérem jelezze azt az ügyvédjének,
továbbá legyenek szívesek és vegyék fel a
kapcsolatot az enyémmel is. Ám ha lehetséges,
most nem szívesen hallanék erről.– Dragos miután
teljesen ugyanazokat a szavakat megismételve
válaszolt, elővett valahonnan egy fából készült
kirakós játékot, és arra kezdett összpontosítani.

うと提案してるのだから……」
「民事訴訟なら、そこの弁護士さんを通して、
うちの弁護士さんに伝えてくれ。今は聞く耳
もたん」ドラゴシュ社長は全く同じ口調で繰
り返すと、どこから取り出したのか、もはや
手元の組木パズルに全神経を集中している。

- Nem lehetne visszavonni, hogy az előbb ezt a
férfit „édesapámnak” szólítottam? – érdeklődött
rövid csend után a tulajdonosnő az ügyvéd felé
fordulva.
- Annyira meglepődtem, hogy megszokásból ez
a szó hagyta el a számat. Remélem ez nem lesz
hatással az ügymenetemre. – tette hozzá.

「さっき、あの男性を"お父様"と呼んでしま
ったこと、取り下げられないかしら」
しばらくの沈黙の後、施主の女性が弁護士に
向かって口を開いた。
「驚きのあまり、つい習慣的に呼んでしまっ
たの。今後の調停に影響しないといいのだけ
ど」
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A szobában lévők a tulajdonosról Dragosra
váltották tekintetüket. Utóbbi megállította a fa
játékkal elfoglalt kezét, majd élesen nézni kezdett
egy pontot a szembe lévő falon, ahol valójában
semmi sem volt.

その場の全員の視線が施主から、ドラゴシュ
社長へ向いた。ドラゴシュ社長は組木パズル
を繰る手を停め、目前の壁の何もない一点を
じっと見ている。
「経緯を存じないので、何とも」居心地悪そ

- Nem ismerem a körülményeket, ezért nem
tudok mit mondani… - mondta kényelmetlenül az
ügyvéd – Elnézést kérek, de milyen ügyről is van
szó?
- A családi vagyonnal kapcsolatban. Én és…

うに、弁護士が口をはさむ。「失礼ですが、
どのような件で？」
「家の資産をめぐって、私と……」
「やめろ」ドラゴシュ社長はひときわ大きな

- Hagyd abba! – dörrent el Dragos, egy falat
rengető kiáltással félbeszakítva a mondatot,
hozzátette – Az az ügy már tárgyalás alatt van. Mit
érsz azzal, ha ennek mondod itt? - Dragos
hangjára a folyosóra néző ablakok keretei
megremegtek, sőt, egyikük, melyet rosszul
helyeztek fel le is esett, és nagy zajt csapva
lezuhant a padlóra.

声で遮った。「その件は既に審議中だ。そい
つに言ってどうなる」
ドラゴシュ社長の音声に反応して、びりびり
と廊下に面した側の窓枠が震え、そのうちの
立て付けの悪い窓枠が一枚、床に落ちて派手
な音を立てた。

***

***

Megjelent a csendőr különféle italokat hozva egy
tálcán, de amint kinyitotta a fogadószoba ajtaját
hirtelen megdermedt.
- Történt valami? – Kérdezte a csendőr mögött
közelítő Antal. A csendőr megvonta a vállát, és
előreengedte Antalt.
- Mindent értek… - a szobába egy lépést
megtevő Antal, meg is értette miért nem szólt egy
szót sem a rend őre.

盆の上にさまざまな液体を載せた巡査は、応
接室の扉を開けると、突然足を止めた。
「何か？」
巡査の後ろを歩いていたアンタールが尋ねる。
巡査は肩をすくめ、アンタールに道を譲った。
「なるほど……」
一歩入ったアンタールは、巡査が何も言わな
かった理由を知った。

A szobában pontosan azok voltak, akikről már
előzetesen értesítették.
Régi barátja, az építészirodájuk igazgatója,
annak lánya, az ő versenytársa, egy bécsi eredetű
építésziroda vezetője, és egy annak
alkalmazásában lévő építkezési művezető.
És volt ott még egy ismeretlen férfi is; az lehetett
a csendőr által említett ügyvéd.
Azonban az külső szemlélőnek is nyilvánvaló
volt, hogy valami különös légkör vonja körbe e
rendhagyó társaságot.

室内にいる面々は、あらかじめ聞かされてい
た通りである。
旧友の建設事務所の社長。彼の娘。彼の競合
であるところの、西都出身の建設事務所の社
長。そこに雇われている石工頭。
さらに、ひとり見知らぬ男がいたが、これが
巡査の言う弁護士氏であろう。
しかしながら、彼らの様子はといえば、異状
そのものであった。
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Kezdve azzal, hogy amint Antal kinyitotta az ajtót,
meglátta barátja összefont karokkal strázsáló,
zord tekintetét és arckifejezését.

そもそも、アンタールが扉を開けた真正面に、
彼の旧友が腕組みをして立っていた。こちら
の顔を認めても、眉一つ動かさずに不機嫌そ

Barátja mögött, az ablak felöli sarokban
görnyedt a tetőtől-talpig fehér művezető, aki úgy
nézett ki mintha tetőtől talpig bepúderezték volna.
Első ránézésre nem is tudta beazonosítani, de
mivel egyedül rajta volt kőműves ruha, így
könnyen elhatározásra juthatott.

のものの表情を湛えている。
その肩越し、窓際の一角に、お白粉でも塗っ
たかのように頭から爪先まで真っ白の石工頭
がうずくまっている。一見しても誰かわから
ないが、幸い唯一の石工の衣装を着ていたた

A másik ablak felőli sarokban, azaz Dragos
igazgató úrral átlósan az ő lánya, Nikola volt, aki a
fal mellett a plafonra meredt. Hozzá az ügyvédnek
tűnő férfi szólt nyugtatónak szánt hangnemben,
mintha a légzés mikéntjét tanítaná neki.
Végezetül, a folyosó felőli oldalon két helyi
csendőr takarított üvegszilánkokhoz hasonlatos
szétszóródott törmelékeket.

め、彼を見出すことができた。
もう一方の窓際、つまりドラゴシュ社長の対
角線上には彼の実娘のニコラが、壁にもたれ
て天を仰いでいる。それを弁護士であろう男
がなだめすかすように「ゆっくり、落ち着い
て」などとしきりに話しかけている。どうも、
呼吸の仕方を教えている様子である。

A szobában egyedüliként széken ülő Smith is –
az építési vállalkozó, aki Nikola megbízására a
forgalmas városrész egyik szegletében a hölgy
számára egy kis üzletet építésén dolgozott – a
haját két kézzel felborzolva sóhajtott, olyan
emberhez hasonlóan, akinek már nagyon elege
van az adott helyzetből, amibe épp került.
Amint meglátták Antalt, mindannyian
ráfüggesztették tekintetüket, és úgy tűnt mintha
azt mondanák vele, hogy „hát ez meg mit keres
itt?”.

最後の、廊下側の一角では何か粉々に砕け散
ったガラス片のようなものを、ここの巡査が
二人で黙々と片付けている。
一人だけ椅子に掛けていたシュミット――つ
まりニコラの依頼を受け、繁華街の一角に彼
女のために店舗の建設を請け負った建築業者
――も、残り少なくなった頭髪を両手でくし
ゃくしゃにかき乱しては、うんざりしたよう
なため息を吐き出している。

- Nyugodjanak meg! Mindent meg tudok
magyarázni – szólt Antal, megelőzve mindenkit.
Habár nem fogtak rá fegyvert, Antal mégis
magasra emelte mindkét kezét, jelezve, hogy ő
megadja magát a rendvédelmi hatalomnak.

その誰もが、アンタールの姿を認めるや、
「何をしに来た」と言わぬばかりの視線で彼
を射抜くのであった。
「……落ち着け。今から、説明するから」
銃を向けられたわけでもないのに、アンター
ルは高々と両手を挙げて、大げさに降伏の意
図を示した。

***

***

13

- Az elfoglaltság örvendetes dolog, ellenben…
Egy hold utcai irodához közeli főutcai építési
területen vagyunk. Miután felszínes szavakkal
köszöntötte a kőműveseket, Dragos a mögötte
sétáló régi barátjához szólt.

「忙しいのは喜ばしいことだが」
ホルド通りの事務所からほど近い目抜き通り
の建築現場。石工たちと挨拶を交わしつつ、
ドラゴシュ社長は後ろを行く旧友に話しかけ
る。
「まさか一か月ぶりとはな」

- El se hiszem, hogy egy hónapja már annak.
- Jómagam sem. – jegyezte meg Antal,
miközben sietve felzárkózott, nehogy lemaradjon
barátjától – én is többször külön időt fordítottam
arra, hogy meglátogassalak az irodádban, te meg…
Az élettel csordultig teli építkezésen
visszhangzó kőkalapálás hangja elnyelte a két
barát beszédét.
- Mindenesetre, tudom miért vagy itt. Ezt nézd
– Dragos megállt és a feje fölötti gerendát jobb
kezével megtámasztva hátrafordult.

「お互い様」アンタールは前を行く旧友を見
失うまいと、足早にその背中を追いかける。
「こちらも時間を作って、何回か君の事務所
に出向いたんだがね」
活気のある現場は石を打つ音が響きわたり、
ともすると自分の声はかき消されてしまう。
「ともあれ、君の用件はわかってるよ。ご覧」
歩みを止めたドラゴシュ社長は、頭上の梁骨
を右手で支えて振り返った。

A barátja által ösztönözve, Antal megleste az
emelet belső falát alkotó kőművesmunkát.
- Hát ez meg? – kérdezte Antal, aki - épületek
tervezésből élve - ezt az új különös építési
módszert látva, bizonyára a jelenlévő akármelyik
munkásnál jobban felfogta annak jelentőségét. –
Ez az amit „habarcsnak” neveznek, ugye?
- Így van! – Dragos a korábbitól teljesen
különböző, vidám arckifejezésre váltott ugyanis
megörült a jó felfogóképességű barátjának. – Az
üreges kőszerkezet belsejébe alacsony
viszkozitású habarcsot töltünk. Ez így gyorsabb
mintha az egészet kőkockákból raknánk ki.

旧友に促されるまま、アンタールはその階の
内壁を形づくる組積造の工程を覗き込んだ。
「おや」設計を生業とするアンタールは、そ
の新奇な工法を目にし、おそらくその場にい
る誰よりもその機序と採算性に気がついた。
「これは、モルタルだな」
「そう」話の早い友人に機嫌をよくしたドラ
ゴシュ社長は、先程とは打って変わって晴れ
やかな表情になる。「中を空洞にした組積造
の中に、粘性の低い配合のモルタルを流し込
んでしまう。すべてを切り石積にするよりも、
余程早いんだ」

- Értem. Smith egy okos dolgot talált ki.
Antal szavait meghallva, a belső fal vakolásán
dolgozó egyik munkás hátrafordult.
- Ez nem Smith találmánya. Úgy hallottam a
bécsiek Angliában tanulták.

「なるほど、シュミットのやつ、巧いこと考
えたな……」
アンタールの言葉を聞くと、内壁に粗塗りを
施していた職人が振り返った。
「これはシュミットの発案じゃ、ありません
ぜ。西都の誰やらが、英国で学んできたんで
すと」
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- Oh, egy ismerős hang, csak nem..? – Antal
mosolyra fakadt – Nem haragszol ránk?
- Egy kicsit sem. Önöknek hála a korábbihoz
képest húsz százalékkal több fizetésért
dolgozhatok.

「おや、聞き覚えのある声だと思ったら」ア
ンタールは顔をほころばせた。「俺たちのこ
と、恨んではいないかい」
「これっぽっちも。おかげさんで、今までの
二割増しの給料で、使ってもらってんで」

A vakoló, azaz pontosabban a korábbi
művezető, szavait követően Dragosra kacsintott.
- Most már érted kedves Antal, miért
szivárogtam be Smith építkezésére?
Miután elhagyták az építkezést Dragos
elégedetten tekintett a mellette sétáló barátjára.
- Le a kalapom ravaszságod előtt Péter, de az is
igen becsülendő a szememben hogy kevesebb,
mint egy hónap alatt ezt az ellesett új módszert
alkalmazni vagy képes a saját építkezéseden.
- Ezt mind neked köszönhetem, Antal. Most
azon dolgozunk teljes erőbedobással, hogy
minden építkezésünkön be tudjuk vezetni ezt.
- Most már értem miért nem nagyon voltál
bent az irodában mostanában.
- Így van. – a mosolygó Dragos visszafordítva
tekintetét, hirtelen megállt.
- Péter?

左官職人……否、先般の石工頭氏は、そう言
ってドラゴシュ社長に片目をつぶって見せた。
「俺がシュミットの現場に潜り込んだ理由が、
わかったかな」
敷地を出ると、ドラゴシュ社長は満足そうに
傍らのアンタールに顔を向けた。
「ああ、君の智謀には心底敬服するよ。それ
に、その成果を一か月と経たず自分の現場で
実現する行動力についても、同様」
「いや、すべて君のお蔭だよ、アンタール。
今やうちで取り扱う案件のすべてにこの工法
を採用すべく、奔走中だ」
「君が全然事務所にいない理由がわかったよ」
「そういうことだ」

Antal követve Dragos tekintetét, s konstatálta,
hogy e szúrós szempár célpontjában az egy
hónappal ezelőtt a rendőrség bejáratánál látott
automobil parkol.
- Igen, igen. Lenne még egy ügy. – Antal állt
meg barátjához igazodva, és ránézett az autóból
kiszálló – Dragos lányára – Nikolára. – Nos, ez a
másik ok, hogy mostanában elfoglalt vagyok.

笑みを浮かべて視線を前に戻したドラゴシュ
社長が、不意に歩を止めた。
「ペーテル？」
アンタールがドラゴシュ社長の視線を追うと、
彼の鋭い視線の先には、一か月前に警察署の
玄関先で見かけた一台の自動車が停まってい
た。
「そうそう、もうひとつ用件があるんだよ」
アンタールも旧友に合わせて歩を止め、前方
の自動車から降りてくるニコラ――ドラゴシ
ュ社長の実娘――に目を向けた。「俺がここ
一か月、忙しくしてた理由だ」
***

***
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- Antal, szerintem már mondtam neked. – mondta
Dragos tekintetét Nikolán tartva.
- Örülök a megértésednek, de én és ő…
- Ne essen elhamarkodott következtetésekbe
igazgató úr – válaszolta Nikola kissé mosolyogva,
ám igen hideg hanghordozással.

「アンタール、言ったはずだぞ」
ドラゴシュ社長は、視線を目前のニコラに向
けたまま言った。
「君の気遣いはありがたいが、俺とこいつは
……」
「早合点なさってはいけないわ、社長」微笑

- Antal bizonyára azért küldte az igazgató urat
pont az én üzletem építkezésére, hogy összehozza
velem. – mondta, majd Nikola hátrafordult a fiatal
férfi felé, aki utána szállt ki az autóból. - Úgy
gondolod, hogy csak azért csináltam ezt csak,
hogy beleszóljak egy unalmas családi vitába?

を湛えつつ、同じくらい冷たい口調でニコラ
は答えた。
「アンタールさんは、確かに私と引き合わせ
るつもりで、うちのお店の工事に社長を送り
込んだ」ニコラは、自動車から降りて来る一

- Te vagy az iparkamarai… - Dragos próbált
visszaemlékezni a fiatalember nevére, akivel pár
hónappal ezelőtt találkozott.

人の若い男に振り向いた。
「でも、つまらない親子喧嘩に口をはさむた
めに、そんなことしたと思う？」

- János vagyok. Nagy János, az iparkamara
elnöke. Rég találkoztunk. – János Dragos felé
fordult, majd kézfogásra nyújtotta kezét.

「君は……商工会議所の」ドラゴシュ社長は、
数か月前に会った青年の名を思い出そうとす

- Romantikusabb körülmények között szerettem
volna megismertetni őket egymással… -Antal
megengedett magának egy keserű mosolyt, majd
hozzátette – de az hogy végül egy építkezés…

る。
「ヤーノシュです、会頭のナジ・ヤーノシュ。
お久しぶりです」ヤーノシュはドラゴシュ社
長に向かって、手を差し伸べる。

- Umm.. - Dragos mély, gondolkodó hangot
hallatott, majd miután a tekintetével végigjárta a
szeme előtt összebújó párt, felnézett az égre, mint
aki az emlékeiben keresgél, majd felkiáltott - Ááá,
hogy arról van szó!

「もっと、ロマンチックな形で引き合わせた
かったんだが」傍らでアンタールが苦笑いす
る。「結局、やっぱり工事現場か」
「……」ドラゴシュ社長は、目の前に寄り添
う男女を交互に眺め、記憶をたどるように視

Nikola nem bírta tovább, és elnevette magát.

線を宙へそらすと、低い声で唸った。
「ああ、ああ……そういうことか！」
こらえきれずに、ニコラが噴き出した。
- Végre rájött! – Antal is felnevetett – Attól
féltem, hogy közben derül ki a dolog, de ezek
alapján aggodalmam alighanem megalapozatlan
volt.

「ようやく気づいた」アンタールも可笑しそ
うに笑う。「途中でばれるんじゃないかと肝
を冷やしたが、余計な心配だったよ」
「直截的に言ってもらわねば、困るのだ」極

- Ha nem mondod érthetően… - Dragos
zavarában a fejét vakarta – Különösen egy
olyannak, mint én… Őszinte sajnálatomra nem
vagyok olyan kifinomult, hogy a sorok között
olvassak ilyen jellegű ügyek tekintetében.

まりが悪そうに、ドラゴシュ社長は頭を掻い
た。「特に俺のような男にはな。行間を読む
ような機微は、あいにく持ち合わせない」
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- Ez esetben kedves apuka – szólt közbe oldalról
Antal hirtelen – akkor nincs ellenvetése e pár
házasságával szemben?
- Nem kívánok erre a kelleténél több időt
vesztegetni.– válaszolt a barátja által siettetett
Dragos sóhajtás közepette.
- Lehetnél őszintébb magadhoz. Legalább
annyit mondj kérlek, hogy „gratulálok”, Édesapám.

「それでは、父上」横から、一気にアンター
ルが畳みかけた。「お二人の縁談に、異議は
ないね」
「これ以上、沙汰を増やしたくないしな」旧
友の気迫に圧され、ドラゴシュ社長はため息
とともに答えた。
「本当に、素直じゃないのね。おめでとう、

Ahogy Nikola ezt kimondta, a félkész fal
mögötti kalapálás hangja elhallgatott és kisebb
tapsviharnak adta át a helyét.

くらい言えない？お父様」
ニコラがそう言うと、作りかけの外壁の奥で
石を叩く音が止み、代わりに小さな喝采が聞

***

こえてきた。
***
- Dacára a kora reggeli óráknak, kifejezetten
nyugtalanító egy építmény. Egyszerűen
elviselhetetlen.

「朝から、実に不快な外観だ。甚だ、不快だ」
大きなため息とともに、窓台に手をついたド
ラゴシュ社長は言う。

Sóhajtott nagyot Dragos miközben az
ablakpárkányon pihentette a kezét. Ez a három
éve meglévő szokása a párkány kőszerkezetetét
egészen a csupasz tégláig bemélyítette.
- Oly sok minden történt a napokban, a te
gondolkodásmódod is bizonyára megváltozott
valamennyire – mondta a Dragos mögött álló
Antal – Ez az egyetlen, ami nem változik. Nem
kevésről lehet szó.

三年にわたる慣習は、すでに組積造の地肌に
まで大きなくぼみを作っていた。
「色々とあって、君の心境にも変化はあった
はずなのに」後ろには旧友のアンタールが控
えていた。「それだけは相変わらずだね。大
したもんだ」
「つまり、私は本気だということだ」ドラゴ
シュ社長は、不機嫌そうに旧友を振り返る。

- Ez annyit tesz, hogy tényleg komolyan
gondolom – Dragos rosszkedvűen hátrafordult
barátjához – Nézd csak meg, azt ott. Igazán
szörnyű egy stílus.

「見たまえ、あれを。本当にひどい意匠だと
……」
「君に反対なら、今ここに僕はいないだろう

- Ha nem értenék veled egyet, most nem
lennék itt – Antal szakította félbe Dragost, majd
átnyújtott neki egy levelet – Ezt kaptam Nikolától.
A boríték finom virágos levélpapírból volt, és a
„meghívó” szó díszelgett rajta.
Akármilyen érzéketlen legyen is, még Dragos is
tudta, hogy ez miféle levél.

よ」アンタールは遮って、ドラゴシュ社長の
目の前に一通の手紙をかざした。「ニコラか
ら、これを預かってきた」
封筒は、「ご招待」と書かれた文字に草花を
あしらった、華美な飾り紙でできていた。
いかな無骨者とて、それが何を意味する手紙
なのか、さすがのドラゴシュ社長にも理解で
きた。
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- Mi ez? Már megint valami összeesküvés? –
kérdezte, majd meglepődve hátrált pár lépést.

「何だ、また謀りごとか」呆れたようにドラ
ゴシュ社長は身を引いた。
「君に言われるとは心外だ」旧友は笑って旧

- Te inkább ne mondj semmit! – szólt a régi
barát nevetve, miközben odanyomta a borítékot
cimborájának. – Az, hogy a te érdekedben részt
vettem egy kisebb tervben egyszer történhetett
meg, és nem többször.

友に封筒を押し付ける。「俺が君のためにた
くらみ事をしたのは、後にも先にも一回だけ
だぜ」
「その一回が、まだ終わってはいないんじゃ

- Attól félek az az egy sem fejeződött még be. –
sóhajtott Dragos Péter. Felvágta a borítékot, majd
a levél tartalmát olvasva, hirtelen csendbe
burkolózott.

ないかと…」ため息をついて封を切ったドラ
ゴシュ社長は、中の便箋に視線を落としたき
り沈黙した。
「……どうした、ペーテル」

- Mi az Péter?
Antalt a kínosan hosszú csend aggodalommal
töltötte el, ám amikor már éppen felállt volna,
Dragos megszólalt.
- Tervezési pályázat a Bastille-telek
hasznosítására…
- Hogy mi?

長すぎる沈黙に不安を感じ、アンタールが立
ち上がりかけたとき、ドラゴシュ社長がつぶ
やいた。
「"バスチーユ"跡地の設計競技……」
「何だって」

Antal egy különös testhelyzetben megpróbált
újra felállni, de elvesztette az egyensúlyát és
fenékre esett a padlón.
- Hmmm...
Olvasás közben Dragos mosolygott. Antal
felállt, és oldalról megleste a levelet.

妙な姿勢のまま再び立ち上がろうとしたアン
タールは、均衡を失って敷物の上に座り込ん
だ。
「……ふん」
読みながらドラゴシュ社長はほくそ笑んでい
る。アンタールは立ち上がり、横から手紙を
覗き込んだ。

***

***

A „Bastille”-telek hasznosításával kapcsolatos
tervezési pályázatról

"バスチーユ"跡地の設計競技について
ドラゴシュ・ペーテル建築事務所

Dragos Péter Építésziroda
Tisztelt Dragos Péter Úr!

代表取締役 ドラゴシュ・ペーテル様

Alázatosan értesítem Önt az alábbiakról.
A „Bastille”, azaz az Újépület, amelynek
pusztulását Ön hosszú éveken keresztül kívánta,
végre lebontásra kerül, és a terület Pest város
fejlődésének szimbólumaként újrarendezésre
kerül.

謹んでお知らせいたします。
貴殿が永年、消滅することを願ってやまなか
った"バスチーユ"こと「新しい建築」が解体
され、新たな左岸の繁栄の象徴として整備さ
れることになりました。
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Felmerülhet Önben a kérdés, hogy miért
tudom én ezt hamarabb, mint Ön. Ennek oka a
következő. Amikor a napokban Jánossal Bécsben
jártunk, egy megbízható forrásból erre utaló
értesülést szereztünk. Azt beszélik, hogy mivel
már az építést elrendelő császár is régen elhunyt,
hamarosan lebonthatóvá tétetik az épület maga is.

どうして、貴殿よりも私の方が先にそんなこ
とを知っているのかって？
それは、私とヤーノシュが先日西都に出向い
た時、しかるべき筋に確認したの。あれをお
建てになった先王陛下もとっくの昔にお亡く
なりになっていることだし、そろそろ撤去し

Az a személy, aki velem megosztotta e hírt, a
lelkemre kötötte, hogy ne mondjam el ezt
senkinek, ám én úgy gondoltam, hálám jeleként,
hogy nem ellenezte a házasságunkat, Önnel,
édesapám ezt mindenkit megelőzőleg tudatom.

ようという話が出てるよ、って。
その方には口外無用だよ、と言われたけれど、
結婚に反対しないでくれたお礼に、お父様に
は一足先にお知らせするわ。
さて、上述の通り、公平を期するため本件は

Illetve hogy biztosítva legyen az egyenlőség
elve, a hír nem kizárólagosan Önt illeti, hanem az
elkövetkező napokban a kamara az összes
budapesti építészirodával hivatalosan közli a
fentieket.

貴殿にとどまらず、近日中に両岸のあらゆる
建築事務所に、東都商工会議所より正式に告
示致します。
当然、シュミット建築事務所も例に漏れませ

Természetesen a Smith építésziroda sem
marad ki.
Mi a pályázatban győztes, a legkiemelkedőbb
építészirodát szeretnénk megbízni az építendő
áruházunk tervezésével.

ん。
当社といたしましては、是非とも設計競技を
勝ち抜いた優れた建築業者様に当社が建設予
定の百貨店の設計をお任せしたく存じており

Természetesen, ennek feltétele a fenti
versenyben való győzelem.
A kiválasztáskor a személyes emóciókat
félretéve, igazságos zsűrizés által, a legjobb tervet
szeretnénk kiválasztani.

ます。
当然、当該案件を無事に落札できれば、の話
ですが。
当社といたしましても、選考にあたり私情に
走ることなく、公正なる審査を経て、優れた

Bízok az Önök részvételében.

設計案を採用するつもりでございます。
U.I.
Megházasodunk. A hátoldalon olvashatja a
helyszínnel és az időponttal kapcsolatos
tudnivalókat. A részvételkor hozza magával ezen
meghívót.

ついては、振るってご参加いただきたく、謹
んでお願い申し上げます。
追伸
私たち結婚します。裏面の開催概要をお読み
の上、婚礼会場に本状ご持参ください。

Miklós Áruház
Üzletvezető: Dragos Nikola

百貨店"ミクローシュ"

***

店主

ドラゴシュ・ニコラ

***
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Antal akaratlanul is felnevetett, amint elolvasta a
levél zárómondatát.

書簡の結文を読んだアンタールは、思わず噴
き出した。
「あれのする事だ。嘘や思い違いということ

- Ha ő mondja, akkor bizonyára nem hazugság
vagy valami félreértés, de azért megbizonyosodok
róla. - mondta Dragos, majd a levelet Antal kezébe
nyomva, s hozzálátott a készülődéshez.
- Hová készülsz?
- Az iparkamarába. És te is velem jössz. Válaszolt Dragos ellenvetést nem tűrő hangon,
arcán rettenthetetlen mosollyal.

はないだろうが、念のため裏は取る」
ドラゴシュ社長はそう言うと、手紙をアンタ
ールに預け、身支度を始めた。
「どこへ行くんだい」
「商工会議所だ。君も来たまえ」

Antal az irodából kiviharzani készülő Dragos, és
a kezében lévő levél között járatva tekintetét,
sietve megszólalt.
- Elnézésed kérem, de nekem kilenctől
találkozóm van…
- Kérj meg valaki mást, hogy helyettesítsen.
Nekem rád van szükségem most, Antal.
Amint barátja megértette, hogy mit jelentenek
ezek a szavak, óvatosan letette az íróasztalra
Nikola levelét, és sietve csatlakozott Péterhez.

有無を言わせぬ口調で、ドラゴシュ社長は答
えた。顔には不敵な笑みを浮かべて。
アンタールは、今しも執務室を出ようとする
ドラゴシュ社長と、手元の手紙とを見比べて、
言った。
「待てよ。俺は、9 時から人と……」
「代わりを立てろ。俺には君が必要なんだ。
アンタール」

- Mikor nyitják meg a pályázatot? És az a
„Bastille” mikor kerül lebontásra?
A Hold utcára kilépő Antalnak jószerével futnia
kellett Dragos után.
- Jánostól majd megkérdezzük ezt is –
biccentett, majd hogy a mögöttük közeledő
villamost még elérjék a megállóban, Dragos most
már valóban futásnak iramodott.
- Egy akkora épület lebontása nem két-három
év.

その言葉の意味を知ると、アンタールは手紙
を文机の上に丁寧に置き、旧友を追いかけた。
「開催はいつ？そもそも、あの"バスチーユ"
はいつ解体される？」
ホルド通りに出たアンタールは、ドラゴシュ
社長の背中を追いかけた。
「それも、ヤーノシュに訊く」背後を走る路
面電車よりも先に停留所に到着すべく、ドラ

- Remélem is. – jegyezte meg Antal, Dragos úr
nyomában loholva – Hála ennek van több mint
három évünk az ajánlat elkészítésére.

ゴシュ社長は走り出した。
「あれだけの代物だ、二～三年では片付かん
だろう」
「そうだといいが」アンタールは慌ててドラ
ゴシュ社長を追いかけた。「おかげさんで、
向こう三年、依頼には事欠かない」
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- Bízok benned. – fordult hátra Dragos Péter
mosolyogva Antalhoz. – A Smith félék nem
ellenfelek számodra. Készíts egy Pestet, nem is,
hanem egész Budapestet elkápráztató gyönyörű
tervrajzot. Olyat, ami még a hercegnő nyári
palotáját is meghaladja.

「期待してるぞ」ドラゴシュ社長はにやりと
笑い、背後のアンタールを振り返る。「シュ
ミットなど、君の敵ではない。
是非とも左岸……いや、東都に冠たる豪華な
図面を引いてくれ。王妃様の"夏の宮殿"にも
負けぬような、な」まさか……まさか君は、"

„Ugye te nem veszed a Nyári palotát és az Art
Nouveau-t egy kalap alá?” - Antalból már
majdnem kitört egy ellenkező kiáltás, de inkább
visszanyelte ezt, és régi barátját követve futásnak
eredt a lehetőségek végtelen tárházát kínáló
suhanó villamos irányába.

夏の宮殿"とアール・ヌーヴォーを一緒にして
はおるまいね？喉元まで出かかった叫びをぐ
っと飲みこんで、アンタールは旧友の背に向
かって走り出した。

Vége
終
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