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ELŐSZÓ
Előszót írni többszörösen hálátlan dolog. Ez faktum! Még akkor is, ha erre maga e
könyv szerzője személyesen kérte fel szerénytelenségemet. Ebből a beismerésből rögvest kiviláglik, hogy a továbbiakban használt személyes hangvételre az érintettség jogán
alapos okom van.
Nos, mindenekelőtt nézzünk szembe a tényekkel! Vegyük sorba a fenti megállapítást erősítő érveket. Kezdjük a legfontosabbal: az olvasó nézőpontjával. Tessék mondani, mi értelme van az olvasót hátráltatni, akadályozni a kezében tartott mű élvezetében?
Késleltetni őt az ismerkedés élvezetének megkezdésében? Okoskodó gondolatoknak
tűnő elemzésekkel bizonygatni, milyen nagyszerű, újszerű, szórakoztató művet tart kezében az olvasó? Megerősíteni e drámagyűjtemény vásárlóját abban a hitében, hogy
milyen kivételesen jó vásárt csinált e könyv beszerzésével, hiszen már annak impozánsnak ugyan nemigen mondható gerince ellenére is meglehetősen megnyugtató esztétikus látványt mutat majd könyvespolcának egyik szegletében, ami rögvest mágnesként magára vonja a szobába belépő vendégek tekintetét?
Már ebből a néhány sorból is kiviláglik, (nem ítélkezve – úgy általában – az előszó
műfaján) de kétségtelen: az eddig közöltek az üres szószátyárkodás vádjával erősen
illethetők. Éppen ezért, ha őszinte szókimondásommal sikeresen magam ellen hangoltam a tisztelt olvasót, akkor nincs más teendőjük, mint lapozni néhány oldalt, a kezdő
egyfelvonásoshoz, mely a KARBID KRÓNIKA címet viseli.
A szerző – Hámori István Péter – bányászbohózat műfajként titulálja ezt a színpadra szánt művét. E műfaji meghatározással az író azonban nem kevés kockázatot is vállal. E definícióval azt közli az olvasóközönségével, hogy neki bizony feltett szándéka
jókedvre derítve megnevettetni őket, de legalábbis minimum mosolyt csalni az arcukra.
Milyen forrásból táplálkozik szerzőnk ez irányú meggyőződése? Tapasztalat? Töretlen
önbizalom? Naiv optimizmus? Egyelőre hagyjuk azonban elvarratlanul ezt a megkezdett
gondolatot. Lesz még kellő alkalom ide visszatérni.
Azon kevesek számára, akik előrelátó intelmem ellenére eljutottak idáig e szösszenet silabizálásában, itt ezen a ponton kénytelen-kelletlen őszinte, feltáró nyilatkozatot
kell tennem. Ezt veheti a kedves olvasó akár önvédelmi célzatú, felelősségáthárító magyarázkodásnak, vagy ellenkezőleg, szemtelen, a szerzői érdemekből részt kihasító
becstelen tolakodásnak is, bánom is én. Előbb-utóbb e kötetet lapozgatva úgyis felmerül
benne a gyanú: a szerző és ezen előszó jegyzője között csak nem valamiféle szemérmesen elhallgatott érdekközösség áll fent?
De bizony hogy! Méghozzá egy többrétegű, a mai világban nem lebecsülendő társas kapcsolat. Nevezetesen kezdetben „társszerzői”, ami a későbbiekben eléggé el nem
ítélhető módon olyan barátsággá alakult, aminek mélységét leginkább Thomas Mannak,
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a múltat idéző kútjához tudnám hasonlítani, hogy szerényen ne egyenesen feneketlennek tituláljam.
Említettem már, hogy előszót írni többszörösen hálátlan dolog? Ennek újabb bizonyítékául akkor vegyük most górcső alá a szerző érdekeit. Nyilvánvaló, hogy az ő szemében az előszó funkciója nem lehet egyéb, mint egy finomra hangolt hozsannázásnak
és a piedesztálra emelésnek valamilyen ügyes, rafináltan körmönfont, ám szerényen és
ízlésesen tálalt igényes leírása. Ki sem alkalmasabb erre a célra, mint egy olyan barát,
akit a múlt feneketlen kútjából fel lehet húzni a jelen napvilágára.
De vessük is el ezt a kézenfekvőnek tűnő ám gyarló gondolatokkal telt nyilvánvalóságot. Nem méltó ez hozzánk, már csak közös múltunk mélységének okán sem! Törlés,
Törlés! Húzzuk ki ezt a dicstelen előző bekezdést! Nem tehetek mást, mint hogy elfogulatlanul ajánlom minden érdeklődő számára ezeket a színpadi műveket, a szerző legutóbbi hét évének drámaírói termését. E színpadra szánt írásoknak a keletkezéstörténetét szerencsére nem szükséges mélyebben elemeznem. Megteszi azt helyettem maga a
szerző, e kötet végén található Szerző vagyok a Hevesinél című nagyszerű, önvallomásnak is méltán beillő esszéjében.
Előszót írni hálátlan dolog. Nem mellékesen e szösszenet aláírójának is lennének
ezzel kapcsolatban nyomatékos érvei. Két korábban már említett, ám két félbehagyott,
elvarratlan gondolatot kapcsolnék most itt össze érvként.
Az egyik gondolat a szerző kockázatvállalásával, a másik pedig „társszerzői” minőségemben való tetszelgés vádjával kapcsolatos. Alighanem ez a két dolog szorosan,
mondhatni, szinte szétválaszthatatlan egységet alkot. Nézzünk kicsit e két dolog mélyére.
Az író magányra ítélt alkotó. Többnyire dolgozószobája csendjébe zárkózva, elhúzódva a világ zajától folytatja örök küzdelmét a szavakkal, mondatokkal, gondolatokkal,
közlési szándékának életre hívásával. A közhelyes gondolkodás legalábbis így láttatja
velünk az íróembert. Tudom, nagyon leegyszerűsített ez a megvilágítás, de lényegét
tekintve mégis igaz: az alkotó, a mű és a befogadó, vagyis az olvasó zárt, hármas egységet alkot! Ebben a közegben a mű sértetlenséget élvez, az alkotói törekvés közvetlenül jut el a befogadóhoz. Még a kritikus is – közvetlen érdemi hatása nem lévén – csak
kívülről tud „bekiabálni” ebbe a körbe. Az írói alkotást tehát – legyen az regény, novella,
elbeszélés… stb. – érintetlenül veheti kézbe az olvasó és ízlése, tetszése szerint alkothat róla véleményt.
Nem így a drámaíró esetében! Bár a drámaírás is magányos alkotói tevékenység
és a produktum ilyen formájában is alkalmas az olvasói befogadásra, ám valódi megszületése mégiscsak a színpadon, pódiumon történik, méghozzá többnyire nagy nyilvánosság, azaz a közönség előtt! Tehát a drámaíró elsősorban nem az olvasónak ír, hanem a közönségnek! Legnagyobb sajnálatára ezt azonban közvetlenül nem teheti meg,
mert alkotása és az azzal kapcsolatos közlési szándéka közé beékelődik a színház!
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És ha létezik egyáltalán az emberi kínszenvedésnek valamiféle elviselhetőségi sorrendisége, akkor nyugodt szívvel állíthatom, hogy egy kortárs drámaíró a poklok összes
gyötrelmeit végig szenvedi – legalábbis a bemutatóig, az bizonyos! A drámaírói alkotás
színpadra állításában az író nem vehet részt! Kívülállóvá válik, s csak tehetetlenül nézheti (szerintem jobb is neki, ha nem teszi), hogy azok a színészeknek álcázott vad ragadozók, élükön a rendezővel hogyan bánnak féltett kincsével, hogyan cincálják, marcangolják szét, boncolják, csonkolják, aprítják miszlikre legféltettebb újszülött gyermekét! Ó,
borzalom anyja, ne hagyj el!
A színházat működtető két fő ágens, a színész és a rendező. Mindkettő – bármily
furcsán hangzik is – alkotó ember! A színész megteremt egy figurát, a rendező valóságos, közvetett esztétikai élménnyé alakítja a leírt szöveget. Nagyon leegyszerűsítve a
folyamatot: egy a reprodukciótól az interpretációig terjedő skálán eldönti a saját közlési
szándéka függvényében, koncepciójának leginkább megfelelő közlési módot és folyamatot. A rendelkezésére álló lehetőségek függvényében életre kelti a játék vizuális látványvilágát és egyéb hatáselemeket. Természetesen ideális állapot, ha a szerző és a
rendező elképzelései egybeesnek, vagy közel hasonlatosak. Ez esetben a rendező
reprodukciós (az alkotói szándék megvalósítására való törekvés) szándékai kerülnek
előtérbe. A színház világában azonban nem ritka a rendező interpretálási (értelmezés,
magyarázat) szándéka sem, amikor számára a drámai alkotás számára csupán ürügyként szolgál arra, hogy azzal saját egyéni véleményét nézőpontját tolmácsolhassa.
A fent leírtakból következően az általam korábban „társszerzői” titulussal való hivalkodás nem jelent egyebet, mint azt a körülményt, hogy mint a HEVESI SÁNDOR
Színtársulat rendezője, e drámakötet szerzőjének mintegy hét alkotását állítottam színpadra, melyek ez idáig összesen huszonegy előadást éltek meg. Ezekkel az adatokkal
nem minősítem Hámori István Péter drámai munkáit. Ezek csupán statisztikai adatokat
jelentenek társulatunk életében. 1 Az viszont vitathatatlan tény, hogy Hámori István Péter
dámaírói munkássága valóságos aranybánya egy olyan nem hivatásos színtársulat
számára, mint történetesen a mienk. Színházi törzsközönségünk összetétele, tájolási
lehetőségeink, évente visszatérő igények (nőnap, gyermeknap, farsang, télapó ünnepség, Magyar Kultúra Napja, Idősek világnapja… stb.) jó színvonalú, változatos tartalmú
kielégítése, repertoárunk ilyen irányú bővítésében elvitathatatlan érdemei vannak Hámori István Péternek. Csak jószívvel tudom ajánlani hasonló gondokkal küzdő honi színtársulatoknak, amatőr csoportoknak.
Ami pedig a szerző kockázatvállalását illeti a műfaji megjelöléssel kapcsolatosan,
nos, erre vonatkozóan a fentiekben remélem részben már megadtam a választ. Egy
Ezt a listát természetesen a Pipogya királysága című mesejáték vezeti a maga hét előadásával. A további sorrend: Karbid krónika 4, Angolkisasszony 3, Csipat Piri és a Férfiak szőkében
jelenetei ez idáig 2-2 előadást értek meg.
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dolog egy színpadi produkció vizuális és látványelemeinek összessége, megspékelve
az auditív ingerekkel, nem beszélve a színészi játék esztétikai, verbális tartalmáról, e
sokrétű esztétikai élményről, és megint más dolog annak csupán csupasz olvasata által
nyújtott a befogadó egyéni fantáziájával dúsított inger. Ezzel nem azt állítom, hogy a
dráma színpadi változata jobb és több, mint a leírt változat. Csupán azt állítom: más. 2 A
zseniálistól a csapnivalóig terjedő skálán bárhol előfordulhat. Ami azonban e kockázat
mértékét jelentősen minimalizálja az nem más, mint a szerző verbális humora. Hámori
István Péter a líra világából rándult át a dráma területére. Ő a szavak, a nyelvi lelemények szakavatott tudója, mestere. Több írásában is visszaköszön sajátos nyelvhasználata, meghökkentő, mosolyt fakasztó szókapcsolatai, hasonlatai.
Természetesen a drámaírói mesterség kínjaival, keserveivel Hámori István Péter
teljes mértékben tisztában van. Ismételten felhívom a tisztelt olvasó figyelmét a Szerző
vagyok a Hevesinél című írására, ahol ezzel kapcsolatos tapasztalatait megindító őszinteséggel tárja az olvasó elé.
Ez a kötet Hámori István Péter drámaírói munkásságának legutóbbi hét évét öleli
fel. Ez azt jelenti, hogy a szerző drámaírói munkáságának teljességét tartja kezében az
olvasó. Tizenkét egy-, illetve kétfelvonásos színpadi művet és ugyancsak tizenkét rövidebb jelenetet, kabarétréfát. Hét év alatt huszonkét színpadi alkotás, igencsak szép
termés egy magát kezdőnek tekintő drámaírótól. A műfajjal való kacérkodás és kezdés
okairól, körülményeiről szintén a már kétszer is említett esszéjéből juthat elégséges
ismeretekhez a tisztelt olvasó.
Hámori István Péter írói munkássága összeségét tekintve joggal merülhet fel a
kérdés, melyik titulus köntöse illik rá leginkább? Író, költő, publicista, drámaíró, újságíró,
humorista? Szerzőnk sokoldalúságára jellemző, hogy a felsorolt kategóriák mindegyikében meglehetős jártasságot mutat. Újságírói, szerkesztői múltja tekintélyes, hiszen a
107. évfolyamánál tartó BÁNYAMUNKÁS újság főszerkesztőjeként több évtizede tartja
életben a Bánya-, Energia és Ipari Dolgozók Szakszervezetének lapját. Több prózai
kötet bizonyítja írói sokoldalúságát. Az Üzenet Marathonból címet viselő könyve az ifjúkori botlásaim alcímet viseli, ami saját bevallása szerint a felnőttkor határán írt zsengéinek gyűjteménye. Nem mellékesen ebben a kötetben már három drámai írásával repülni
vágyó szárnybontogatásokat tett.
Külön említést érdemel Hámori István Péter humora. Nevetésre, jókedvre derítő törekvése legtöbb munkáján átsüt. Igazi komédiás, a szó nemes értelmében. Jelen írásai

Ez itt ugyan nem a reklám helye, de kísérletképpen vállalva a megmérettetés kockázatát,
tisztelettel invitálom a kedves olvasót egy kis összehasonlító elemzésre. Ezen az Internetoldalon Hevesi Sándor Színtársulat — Videogaléria (hevesiszintarsulat.hu) lefelé görgetve megtalálja számos e kötetben található írás színpadi változatát. Jó szórakozást kíván a szerző (is).
2
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is zömében igen változatos jellegzetesen HIP-es 3 humorral telítettek. Pazarló bőkezűséggel bánik a nevettetés minden fajtájával. A szójátékainak, vicces kiszólásainak petárdái szinte percenként robbannak. Műveiben a groteszk szarkasztikus élcelődés éppoly gyakori, mint a fanyar, szatirikus hangvétel, vagy a kristálytiszta metszésű maró
gúny. Ez a humor azonban sohasem bántó, nem személyeskedő. Jól adagolt poénjai
üdítő percekkel szolgálnak az olvasó és a néző számára egyaránt.
Mindazonáltal nem tévedünk nagyot, és valószínűleg maga a szerző is egyetért
azzal, ha azt állítjuk Hámori István Péter személyében elsősorban a lírikust köszönthetjük. A költészet közegében érzi igazán otthon magát. E vélemény alapjául nem kritikusi,
művészetesztétikai összehasonlító műelemzések állnak, hanem egyszerű, prózai számszaki adatok. Jelen könyve előtt nemsokkal látott napvilágot Hintaló-vágta címmel hetedik verseskötete! 4
Azt gondolom ennyi személyeskedést megengedhetek magamnak. Amennyiben
pedig ez valamilyen etikai, vagy netán szerkesztési alapelvbe ütközik, akkor a lektori
rostán legfeljebb kihullik ez a Hámori István Péter költészetét népszerűsíteni hivatott
bekezdés.
Nincs más hátra kedves olvasó! Lapozzon egyet és adja árt magát az önfeledt szórakozás élvezetének! Kellemes időtöltést kíván Önnek:
Rácz Ferenc drámapedagógus,
a Hevesi Sándor Színtársulat rendezője.
P.S. Apropó! Említettem már, hogy e kötet darabjai közül nekem melyik a kedvencem? Nos, ez egyértelműen nem más, mint Hámori István Péter: Aki kíváncsi, az Deákné vásznánál? 5 Igazam van ugye?

Közeli ismerősei, rokonai és barátai körében ezen a néven ismeretes nevének kezdőbetűi
alapján.
4
Egyszerűen képtelen vagyok megállni, hogy ne tájékoztassam a tisztelt olvasót legalább itt,
lábjegyzet formájában Hámori István Péter eddigi versesköteteiről: Íme:
• Kétütemű Megváltó (2001)
• Tiborc örök (2002)
• Lezuhannak a madarak (2005)
• Számlajobbágy (2006)
• Képzelettánc (2007)
• Festék a falon (2013)
• Hintaló-vágta (2020)
5
A lektor által nem engedélyezett közlés.
3
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KARBID KRÓNIKA

Bányászbohózat egy felvonásban

LEGFŐBB TÁMASZUNK, A SÖNTÉSPULT
Keserédes komédia egy felvonásban

OLVASÓPRÓBA

Bohózat két felvonásban

PIPOGYA KIRÁLYSÁGA
Mesejáték egy felvonásban

PIPOGYA VÉRSZEGÉNY
Mesejáték egy felvonásban

TÚLÉLŐK

Dráma egy felvonásban

SZARVASBŐR

Bohózat egy felvonásban

AZT MONDTÁK, A VILLA ÜRES
Bohózat két felvonásban

VÉGY EGY TEHENET

Falusi komédia két felvonásban

ERDEI KASZTING

Vidám mesejáték, nagyoknak

FELVÉTEL INDUL!

Zenés játék egy felvonásban

HALOTT ÜGY

Bűnügyi komédia

9

10

KARBID KRÓNIKA
Bányászbohózat egy felvonásban
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SZEMÉLYEK
Vágat Vendel (V. V)
Szakolca Turgonc (Sz. T)
Éltes Ödi bácsi (É. Ö.)
Hebrencs Titusz (H. T.)
Tinta Matyi (T. M.)
Helga Hergel (H. H.)
Hancúr Gizella (H. G.)
Vitla muter (V. M.)
Racsni Rajmund (R. R.)
Verzál Görhe (V. G.)
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(Helyszín: Az Ulmarabló nevű bányászkocsma. Berendezése: három asztal, néhány
székkel. Amikor a függöny felmegy, Vitla muter éppen takarít. Leteszi a felmosó fát, a
színpad sarkában álló táblához megy és felírja krétával, hogy „Vizeleddíj egy fröccs”.
Nézi, aztán beszúrja az egy és a fröccs közé, hogy „nagy”. Belép az ajtón Vágat Vendel,
odaköszön Vitla muternak. Nyomában Szakolca Turgonc érkezik. Megörülnek egymásnak, és helyet foglalnak az egyik asztalnál. Vitla muter leül a színpad bal sarkában egy
kis székre)
Első jelenet
V. V: Milyen jó, hogy találkoztunk Turgonya pajtás. Veled mindig szívesen diskurálok,
mert egy hullámhosszon vagyunk.
Sz. T: Jó szerencsét, Vendel bátyám. Én is hasonlóképpen.
(Innentől kezdve, a jelenet végéig, a két ember nem vesz tudomást egymásról. Véletlenül sem reagál a másik mondanivalójára. Még egy „igen”-nel, vagy „aha”-val sem!)
V V: Mit szólsz ahhoz, hogy Tinta Matyi úgy kijózanodott valamelyik nap, hogy nem
talált haza az Ulmarablóból?
Sz. T: A bátyám – tudja, a Szaniszló -, otthon járt Szárbükkbereken, de a régi tanácselnök, aki ma a polgármester, nem ismerte meg. Van ilyen.
V. V: Aztán a Matyi úgy vágta ki magát e kellemetlen helyzetből, hogy visszament a
krimóba és feljelentette Racsni Rajmundot, a csapost, hogy vizezi a barackpálinkát a
rizlingszilvánival.
Sz. T: Persze a bratyó se most jött le a falvédőről, igazi bányászgyerek ő is, mint szakasztott én, így aztán odapörkölt egy félmondatot Kollagén Silbak Somának, mert így
hívják a falu első emberét, ha még nem mondtam volna.
V. V: A mulatságos a dologban az, hogy ugyanakkor Racsni úgy be volt szakadva,
mint a Polyva jege rianáskor. Ez meg csak úgy lehetett, hogy a Rajmi gyerek magának
lopkodta a szeszes italt, de mivel Vitlamuter, a klotyófelvigyázó, igen éber egy banya,
nem tudta másképpen elvinni a piát, csak úgy, ha megitta.
Sz. T: Ne játsszad az eszedet Soma, mondta a bátyám hetykén, mert ő nem alkuszik,
ezt a kofák is tudják a nagypiacon, te még növendék békákat kergettél a Makkosban,
mikor én már kétszer jártam a hatodikat.
V. V: Volt is ebből konfliktus, mert Karbon Donga, aki egyúttal Jónás, már szóvá tette
a dolgot. Ugyanis hiába ivott meg hetvenkét kisfröccsöt félóra alatt, meg se látszott rajta.
Ezért a neje nem hitte el, hogy kocsmában volt és meggyanúsította, hogy Rifetke Lenkét
boldogította bizonyosan a bérelszámolásból. És ütlegelni is kezdte Dongát a fejtőkalapáccsal, amit Jónás vitt haza, mint később, a fegyelmi tárgyaláson mondta, azért, hogy
gyakorolja a szakmai fogásokat.
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Sz. T: Szó szót követett, a falusi elöljáró, utolsó érvként magához vette a hivatal előtt
álló sárgaréz szobrot, ami Bingelmájer Jovánt ábrázolta, aki sokat tett a községért, még
az ezerhétszázas években, azzal, hogy messzire elkerülte a települést. Hálából állíttatta
a helység nem felejtő lakossága, közadakozásból.
V. V: Na persze mások is reklamálták, hogy az Ulmarabló italkészletének alkoholtartalma annyi, mint Csendes óceánban a cukor, de eleinte ennek semmi következménye
nem volt
Sz. T: Végül aztán a bátyám arra az elhatározásra jutott, hogy ő se ismeri meg a polgármestert. Tehát, mint ismeretlen tettest kezelte, mikor megkapta az első orrba vágást.
Ezek a dolgok mindennaposak arrafelé, mégis bántó. Egyetért, Vendel bátyám?
V. V: Én nem vagyok egy megátalkodott. Elhiszem, hogy az Ulmarablóban zajló
eseményeknek semmi köze egy bűnszövetségben, hirtelen felindulásból elkövetett
szeszhígításhoz. Mondom, nem vagyok megátalkodott. De akkor, hol a magyarázat?
Vagy az igazság odaát van?
Sz. T: Nem hívták ki a rendőrséget, végül megegyeztek abban, hogy bár nem ismerik
egymást, a régi idők emlékére mégis megisznak néhány pohár szatmári szilvát. Mert
azért minden konfliktusra van megoldás. Vagy nincs.
V. V: Hát, Turgonya, nagyon örülök annak, hogy így eldiskuráltunk. Te egy értelmes
gyerek vagy, s megérted mások problémáját. Mint mondottam az elején: egy hullámhosszon vagyunk.
Sz. T: Így igaz Vendi bátyám. A legfontosabb a párbeszéd. Mert e nélkül csak elbeszélnénk egymás mellett.
(Megérkezik Éltes Ödi bácsi és Hebrencs Titusz, majd utánuk, futva, Racsni Rajmund)
R. R. (Egy nagy demizsonnall a kezében) Az anyja mindenit, majdnem lekéstem az
elejét. Ne legyen Racsni Rajmund a nevem, s ne legyek ennek a magukkal súlyosbított
szeszhörpöldének a csaposa, ha nem vártak rám, izgatott lelkesedéssel.
É.Ö. Tedd üresbe a sebváltódat, Rajmi. Fel se tűnt, hogy nem vagy itt. De ha már itt
vagy, el is mehetnél.
R. R. Lökje csak, Ödi bátyám, nem veszem a lelkemre. A véleménye nekem Hebrencs Titusz számtantudását idézi ide: ő ugyanis nem oszt, nem szoroz. Különben meg
nagy hírrel jövök, óriási hírrel. Feltaláltam a bor nélküli fröccsöt. Itt van a ballonban.
(Kivár, a hatás kedvéért) Öt liter szódavíz, tisztán.
V. M. Rajcsi te szemenszedett, te kurtán-furcsa, te tuningolt bűzgörény! (A „vizeleddijas” táblára mutat) Nem látod a kiírást? Ne rontsd az üzletemet, mert rögvest kiszivárogtatom rólad, hogy kilencszázhetvenegytől nyolcvankettőig, egy csemegeüzlet alkalmazottjaként a Kádár-rendszer kiszolgálója voltál.
R. R. (Megörülve) De jó hogy itt találom mami. Magának is hoztam valamit. Ma van a
névnapja, ha nem csalódom. (Elővesz egy kis dobozt) Vers is jár hozzá. Én írtam, direkt
erre az alkalomra.
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Én kis kertészlegény vagyok…(Zavartan) …nem ez egy régebbi versem. Na, megvan.
Vitla muter de szép maga,
olyan mint egy török aga.
Nem láttam még török agát,
hál istennek, viszont magát…
Tetszik?
V. M. Lapozzunk Rajmi, mindenki jobban jár.
R. R. (Érdeklődve fordul a többiek felé) Van valami újság? (Nem vár választ, kimegy a
színről)
Második jelenet
Sz. T: Azt hallottam, hogy felemelik az aszfalt kilójának az árát.
É. Ö.: Ezt én is hallottam. Meg felemelik állítólag az átlagéletkort is. Ezek. Sőt. Úgy
hírlik, hogy elsejétől drágább lesz a pikkelysömör és a gyalogkakukk. Szomorú helyzet.
H. T: Vicceltek ezzel, pedig ne vicceljetek ezzel. Helyre kell állítani az egyensúlyt.
Sz. T: Ja, ez ismerős. A nagybratykóm, tán mond ez a név valamit nektek, hogy Zordonfalvi Szibarita, csak azért említem, mert a harmincas évek legvégén ő volt az, aki a
Duna jegén várta be az olvadást, ami akkoriban elég ritka volt. Szóval ez a Szibi nevű
rokonom egyszer leittasodott, mert alkoholt vett magához.
H. T: Berúgott talán?
Sz. T: Lehet, hogy be is rúgott. De inkább csak részeg lehetett. Szóval neki akkor
egyensúlyi problémái voltak. A nagynéném meg, Zordonfalviné, született Lepcses Topánka, eltángálta a lekvárkeverő kanállal. Arra már nem emlékszem, hogy ettől helyreállt-e az egyensúlya. De soha többet nem evett lekváros kenyeret. Úgy mondják.
H. T: Ha emlékezetem nem csal…
É. Ö.: Na most akkor mire alapozod ezen vélekedésedet, kistáskám, ha nem sértelek?
Miért pont az emlékezeted ne csalna, mikor ismerjük az ultiból elhíresült magatartásodat? Vegyük tényként, hogy csal az emlékezeted, s ezzel eleget tettünk az igazságnak.
Nemdebár?
H. T.: Debár. Csak emlékeztetni szeretnék egy szorító csomagra, mely még a múlt
század vége felé borzolá kedélyvilágunkat. Akkoriban betiltották a szülésnél a tolófájást
és a kétujjnyinál nagyobb tágulást. Így kezdődött el az egészségügyi reform. A kormánynak bokros teendői támadtak.
É. Ö.: Megszorítást már én is alkalmaztam. Elkaptam az öcsém nyakát, mert nem
szeretem, ha valaki svédkockásra festi az összes pepitát. Két szűk esztendő lett belőle.
Felfüggesztve. Mivel a sógornőm feljelentett. De ez már egy régi történet. Nem is szeretem felemlegetni. Most is csak azért említettem, mert történelminek tűnik a párhuzam.
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Mivel az öcsém eldőlt, mint a liszteszsák, következtetésem szerint a megszorítások nem
minden esetben állítják helyre az egyensúlyt.
H. T: Ha most nem élünk rosszul, akkor sose fogunk jobban élni. A fejlődésnek az
emberi haladás nem lehet a gátja
Sz. T.: Azt is rebesgetik, hogy január elsejével megszűnik az előző év december harmincegyedike.
É. Ö.: Szinte már tény, hogy Vitla muter vizeletdíjat kér minden egyes klotyóhasználatért.
R. R.: (Berobban a színre, s lelkesen jelenti) Látom, a hangulat forró, az elszántság
maximális. (Dörzsöli a kezét) Már csak egy szikra kell, hogy kitörjön a vulkán. Mikor azt
mondom, hogy uraim, záróra, mindenki vonuljon ki az utcára. De még nem mondom.
Ugyanis éppen azon dolgozom, hogy a szürkebarátot összeházasítsam a kubai fehér
rummal.
V. M.: (A sarokból, elégedetten) Jól van, fiam, ha beválik, úgy meglódul a forgalmam,
hogy duplájára nő a bevétel, téged meg beveszlek csendestársnak. Úgyhogy ne kiabálj,
ha megkérhetlek.
R. R.: Hallgassa meg mami, idevágó versezetem. Mint költő, már csak magának dolgozom: Szabadka, Zombor, Újvidék / tegnap érkeztek új bidék. Már nem tudom, hogy
miért, de erről jut eszembe: Főte Marcellről tud valaki?
V. M.: (Odamutat az asztalnál ülőkre) Figyelj a bányász pajtásokra Rajmi, ott a megoldás kulcsa. (A kötényzsebére üt) Nálam meg a vécéé.
(Racsni Rajmund elindul az asztal felé, aztán kirohan az ajtón. Szakolca Turgonc utána,
majd behozza a vállán a részeg Tinta Matyit, s leteszi a székre)
Harmadik jelenet
V. V. (Egy gyűrött papírlapot halász elő a zsebéből) Ez a kis fogalmazvány, melyet
Főte pajtás jegyez, éppen csak hogy megúszta a szemétkosarat, ezzel magyarázható
ramaty állapota. Egyébiránt Vitla muter gyűjtése, ki guberálás közben figyelt fel rá és
mentette meg az utókornak, mely cselekedetéért az Ulmarabló törzsközönsége háromórás figyelmeztető sztrájk foganatosításával bojkottálta a klotyó használatát. Ennyit elöljáróban, most pedig olvassál Turgonya, mielőtt dühbe jövök.
Sz. T. Kedves pajtások, jó barátok és Abléz Tibold bányamester úr! Most köszönöm
meg nektek, hogy engem javasoltatok erre a tanfolyamra, itten Bécsben, amely fő- és
császárváros is egyúttal. Az itteni szakszervezeti kollegák nagyon kedvesek, bár van
köztük olyan is, aki nem szereti a vilmoskörtét. Részletesen beszámolok, hogy a bizalmatokra rászolgáljak. Az első nap volt a bemutatkozás és én kimondtam a nevemet, bár
az állapotom ezt nem indokolta, mivel a buszon hörpintettünk néhány nyeletet, jómagam
is beöntöttem a nyakamba, ami éppen volt. Márpedig volt, mert hoztam.
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T. M. Eddig világos.
Sz. T. Másnap rosszul éreztem magamat, ezért a nyitóelőadáson nem vettem részt,
ezt meg kell, hogy értsétek, hiszen másnaposan csak kerékkötője lettem volna az oktatáspolitikának. Viszont a szálláson korán nyitott a büfé, s hogy mentsem a menthetőt,
beharaptam három rövidet, majd három hosszút ez lépés volt, aztán újra három rövidet,
mely tekinthető SOS segélykiáltásnak is, de mivel nem hallotta meg senki, a Morsejeleket sűrűn kellett ismételnem. Ezzel el is telt a délelőtt. A délutánra meg nem emlékszem.
T. M. Ez valami vicc?
V. V. Olvassál Turgonc, ne lankadjál
Sz. T. A harmadik napra már teljesen tisztán emlékszem, hiszen nagy lelkesedéssel
indultunk a testvér szakszervezet székházába, ahol az első emeleti előadóteremben
vártak minket. De sajnos a büfé a földszinten volt. Mondtam is a többieknek, hogy ők
menjenek csak előre, én majd ügyelek arra, nehogy hátba támadjanak minket. Kicsit
féltem is, hogy úgy egyedül maradtam, s hogy bátorságot nyerjek, tanulmányozni kezdtem az italkészletet. De már nyúltam is a tárcám után, hogy euróra leljek benne. Nem
untatlak benneteket a részletekkel, mert bizony azokra már én sem tudnék visszautalni
kristálytisztán.
T. M. Hosszú ez a levél?
V. V. Mindjárt vége.
Sz. T. Drága barátaim, tisztességben megőszült cimborák! Az utolsó előtti napon írom
e sorokat, holnap indulunk haza, de azt már most el tudom mondani, mintegy összegzésképpen, hogy a Grinzingben nincsen cirfandli, és az unicumot nem vizezik, mint
ahogyan Racsni Rajmund azt megteszi a kedvünkért, odahaza. A többit majd elmondom
szóban, de előtte pihenek egy csipatot.
T. M. Ez felháborító! Ebből nem derül ki semmi. Csak az, hogy mennyit ivott. Ez
skandalum! Na, csak jöjjön haza ez a pernahajder, lesz hozzá néhány kérdésem.
V. V. Például?
T. M. Például az, hogy mekkora ott a nagyfröccs?
R. R.: (Futva érkezik) Mama ez a maga napja. Ingyen juthat hozzá a legújabb találmányomhoz. Kigondoltam, hogy miképpen lehet felvirágoztatni a tanult szakmáját. Hogy
magának is jó legyen és a kuncsaftjai se örüljenek. Figyuzzon ide! (Felemeli a mutató
ujját, s kis hatásszünetet tart) Sürgősségi felárat kérünk minden rászorulótól. Fogad
velem, hogy az ajtóban senki nem áll le alkudozni?
V. M. Tudod, fiam, hogy mi a jó az ötletedben? Hogy nem versben adtad elő. Eredj és
dolgozd ki a részleteket.
R. R. (Kirohan)

17

Negyedik jelenet
É. Ö.: Na, fiúk, most, ebben a viszonylag nyugodt időszakban, melyben áhítattal várjuk
Racsni Rajmund bejövetelét, ki az imént ment ki, hogy bejöhessen, de még nincs itt,
hogy súlyos nagyfröccsökkel kényeztesse harcedzett gyomrunkat, egyszóval, míg nem
kezdődik el a kocsmai élet vérvalósága, nos, addig elmondom nektek, hogy mi a dézsa.
H. T.: A dézsa, dongákból összeállított, vagy zománcozott bádogból készített nagyobb, kerek, nyitott, kétfülű edény.
V. V.: Ez egy igen szép felelet volt Titusz fiam. Kapsz is érte egy ötöst, baltenyérrel,
visszakézből. Hitemre, megérdemled.
É. Ö.: Mielőtt eldurvulna az emberi viszony, javallatot teszek egy unaloműző huncutságra, melynek a neve: füllentögi hazudéra. Ezt nálunk Ripőkházán, annak idején gyakorta játszották a cseperedő legények és a háztáji igájában nyúvadó téesznyugdíjasok.
A többiek nem értek rá erre a baromságra, mert valakinek dolgozni is kellett. Eddig világos?
SZ. T.: Ezt ismerem Ödi bátyám, de nálunk Nyamvadtbajnócon úgy hívták, hogy koholmányos blöff. Egy ember körbeállt a többiek meg kigúnyolták.
T. M.: Nem jól tudod Turgonya. Az, amiről te beszélsz nem más, mint a habrigyolásos
mellégurítonc. Két kapura játszották, középen egy röplabdahálóval. Egyszer lehetett
hozzáérni, ha előtte már háromszor pattant. Mi voltunk a legjobbak a járásban. Egy
alkalommal tizenhét fával vertük a Tahóbugrisiakat a lópecki bálban. De a kivonuló
rendőrök csak a Tapaszti gyereket kapták el, aki tökrészegen aludt a borhenger tövében. (Megborzong) Hogy lehet ennyit inni?
É. Ö.: Leállni már. Az a szabály, hogy mindenki előad egy történetet, ami nem igaz.
Aztán a legképtelenebb történet nyer, kigondolójának jár egy hordó csapra vert sör és
Vitla muter foghíjas mosolya, gázálarccal szelídítve.
SZ. T.: Na, én el is kezdem, a nyeremény reményében. Ámbátor a mami somolygása
komoly gátja lehet a gondolatok szabad szárnyalásának. Tehát. Mink odaát a felvidéken, pontosabban Keszegdarócon – ami az elcsatolásnál lett Nyamvadtbajnóc - disznóvágáskor sosem sertésbélbe töltöttük a hurkát.
H. T.: Hanem?
SZ. T.: Dióbélbe. A héjából meg pálinkát főztünk.
V. V.: Ez egy hihető történet. Most jövök én. Lent Somogyban, vagy fent Borsodban,
szóval ott, ahol a gyermekkoromat töltöttem, konkrétan Dorbézhudákban, nem úgy készítették a töltött káposztát, mint egyébként.
H. T.: Hanem, hogyan?
V. V.: Más, rendes helyen ugye káposztalevélbe teszik a tölteléket. Nem úgy nálunk..izé…aminek a nevét most elfelejtettem, szóval ott. Nálunk ismeretlen volt a ká-
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posztalevél. Viszont, mivel a nagybátyám a helyi postán dolgozott, mindig volt kéznél
ajánlott levél. Így abba tettük.
Sz. T.: Erre én is határozottan emlékszem. Ettem is belőle, mikor kilencszázhúszban
arra jártam Petőfi Sándorral, aki akkoriban mikroprocesszorokat gyártott Szörnyűmocsoládén egy kft alkalmazásában.
T. M.: Én meg a múltkor szín józanon megyek haza…
É. Ö.: Na, hagyjuk abba. Tinta pajtás behozhatatlan előnnyel vezet. Inkább arról beszéljünk, hogy vége a szabadságolásnak, mindenki visszajött, s így újra együtt a nagy
csapat, mert mégis csak ez az igazi.
SZ. T. Hát nézd csak Ödi bátyám, felmerülnek itten némi prückök. Először is nem mindenki jött vissza a szabadságról, mert a Karbon Donga gyerek Cipruson ragadt a Földet
Tours jóvoltából, Durca Zénóra meg reárogyott a tehén, amikor sűrített levegővel akarta
kipumpálni belőle a kefirt. Ő most megfigyelés alatt áll. Ha ekkora hülye, meg is érdemli.
Másodszor. Mi többiek itt voltunk és dolgoztunk, tehát nem volt módunkban visszajönni
a szabadságról. Harmadszor. Csak te egyedül jöttél vissza, úgyhogy ne lelkendezzél te
itten, mert istenemre mondom, leleplező cikket írok a Motoros Szívlapátba arról, hogy
hálni jár beléd a lélek és kleptomániás az unokahúgod.
É. Ö. Nincs is unokahúgom.
SZ. T. Ha így viselkedsz, nem is lesz! Különben meg én Erdélyben voltam rokonoknál.
Egy felvidéki kis faluban Nátharakáson, ami a Vajdaságban található. Néhány lelket
számlál a község, a keresztapámat és engem, de engemet csak átutazóban. Meghívólevéllel mentem, a keresztfaterom hívott, nagy szüksége volt rám, állattartással foglalkozik.
H.T.: A meghívás oka teljesen világos.
Sz. T. Munkáskézre volt neki szüksége.
H.T.: Így viszont érthetetlen a jelenléted.
V. V. Nos és végül is mi volt ottan a te dolgod lényege?
Sz. T. Szakmai munka. Etettem az állatokat, itattam a lábasjószágot, fazonra nyírtam
a kecskék szakállát. Kosztért, kvártélyért. De enni is adtak, meg volt hol aludni.
V. V. Tanulságos történet. Kísértetiesen hasonlít az én esetemhez. Én ugyanis a
szabim alatt ki sem mozdultam otthonról. A házat tataroztuk a sógorral. Lehordtuk a
tetőcserepet a pincébe. Kissé elhamarkodottan, mert ha megvárjuk azt a nagy vihart, az
úgyis lehordta volna.
É. Ö.: Az a helyzet, hogy mióta leszoktam a dohányzásról, mindig mérges vagyok,
mint a skorpió.
V. V. Az rendben van, hogy már nem dohányzol, de akkor mi az ottan a szádban, ami
fityeg és úgy ontja a füstöt, mint az erőművünk, retrofit előtt?
É. Ö. Ez itt egy cigi, viseltes barátom, egy félig szítt.
V. V. No, hát erről beszélek
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É. Ö. Miről?
V. V. A félig szíttról. Mert ugye a leszokás, meg a szívás között némi ellentmondás
feszül, melyet néked kellene enyhíteni, esetleg magyarázattal.
É. Ö. Nincsen ebben semmi feszülés, meg ellene mondás, ahogy kulturáltan megfogalmaztad a hülyeségedet.
V. V.: Akkor?
É. Ö. Magyarázat van. Mikor közöltem az orvossal, hogy leszoknék én már a dohányzás ártalmairól, azt tanácsolta, hogy valami módon — akár cukorka, rágó, vagy egyéb
módon - enyhítsem a nikotinéhségemet.
V. V. Erre te?
É. Ö. Én a cigit választottam. Ez enyhíti nekem legjobban a nikotinéhségemet. És
láss csodát. Be is jött. Ahogy rágyújtok, már nem is kívánom annyira, hogy rágyújtsak.
Szóval ezzel a módszerrel el is leszek még egy ideig.
Sz. T. Ravasz dolog, annyi szent. Az orvosokkal nagyon kell vigyázni. Mondtam a
fogorvosomnak, hogy sárgák a fogaim. Azt tanácsolta, hogy viseljek barna nyakkendőt.
Az megy hozzá.
T. M.: Ez is megoldás. Ámbátor én belehajítom két deciliter flóraszeptbe mind a harminckettőt és háromszor tíz percig benne hagyom. Aztán, ha eszembe jut, akkor kiszedem, ha nem, akkor az asszony eszik helyettem is. Hanem érdekes megfigyelést tettem
én, pajtások Soha életemben nem dohányoztam, mégis nagyobb a májam, mint kellene.
De úgy vagyok vele, mint Rihonya tántim a lányságával. Egyik olyan, mint a másik. (Zavartan körülnéz) Lehet, hogy keverem? Csak bort iszom eztán, kristálytisztán.
H. T.: A holnap abban különbözik a tegnaptól, hogy még nem múlt el. Ezt Vihorlát
bácsi mondta a tanonciskolában, mikor kifogyott a kályhából a szén. Később járási párttitkár lett a megyénél, aztán ötvennyolcban vagy leszázalékolták, vagy kidisszidált a
sógorához Kassára. Ennyit tudok róla elmondani, per pillanat, de kérésre utána nézek a
további sorsának. (Odamegy Szakolca Turgonchoz és félrehívja) Na, nézd csak te jó
barát, te viháncos Turgonya, hát lenne nekem hozzád egy kérésem, nem nagy ügy, de
lényegbevágóan aktuális. Van antennád per pillanat az adásom vételére?
SZ. T.: Antennám még csak-csak, de sajnos nincs készülékem, így említett adásod
csupán pusztába kiáltott levél.
H. T.: Azért én mégis előállok, mert nem tántorít holmi akadály. Szükségem volna
baráti kölcsönre, mintegy tízezer forint erejéig, ám azt meg nem haladóan és lehet új
tízrongyos is első királyunk képmásával. De lehet két tétel a legnagyobb magyarral, ha
úgy jön ki a lépés. Adsz?
SZ. T.: Emlékezel te a gyerekkori játékunkra, amikor egymás kezét fogva láncot alkottunk, velünk szemben meg egy szál magában a hős...
H. T.: Ez az adj király katonát!
SZ. T.: Na és mit feleltünk mi neki?
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H. T. Azt, hogy: nem adok!
SZ. T.: Na, ez szakasztott a te eseted, mikor az imént pénzt kértél tőlem.
R. R.: (Futva érkezik. Vitla muterhoz) Hahó, mami! Ugye csodálkozna, ha nem versben szólnék magához?
V. M.: Úgy meglepődnék, fiam, hogy ijedtemben kedvezményt adnék neked. Fél áron
mehetnél két kört a fajanszon.
R. R.: Na, akkor ezt kapja el, ne a tüszős mandulát.
Elvenném én magát, biza,
higgye el, hogy kívánom.
Nagy pech az, hogy ennyi pia
nincs e kerek világon.
Fogja fejileg?
V. M.:
Feljön bennem oly sok emlék,
talán legjobb volt a Ganzba’,
de boldog csak akkor lennék,
ha most elhúznál a francba!
R. R.: (A kezét feltéve, kihátrál)
Ötödik jelenet
(Az asztalnál ülők duruzsolása hangot kap)
T. M. Fiúk! Nem fogjátok elhinni, hogy mit álmodtam.
H. T. Az egyszer biztos. De azért csak mondjad.
T. M. Az anyósom puszit kért tőlem.
H. T. Na és?
T. M. Nincs, na és. Jeges rémület fogott el, erre felriadtam. Aztán megint elaludtam, s
akkor…megjelent a cég tulajdonosa, Helga Hergel, bizonyos Hancúr Gizellával.
Álomjelenet
(Belép a színre Helga Hergel és Hancúr Gizella)
H. H.. Én nem tutok matyar csak kicsike, íty nyelvezeti felfordító fan nekem hilfe. Kizike!
H. G. Frau Hergel spanyol apától és francia anyától származik, de Angliában született, ezért beszéli ennyire törve a magyart.
H. H. Nem fan süketelés májdír, lényeket letyen előfezetés.
H. G. A lényeg az, hogy magának elkészült az egyéni munkaszerződése, itt írja alá.
T. M. Hogy van ez, kérem szépen ? Én, mint bizalmi, nem tudok arról, hogy megszűnt
volna a Kollektív Szerződés.
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H. H. Makának nem is fan kell tutni, maka fityfiritty! Kizike! Kolyóstolat ide vele!
T. M. Hohó! Álljon meg a menet! Tessék velem ismertetni a tényállást aláírás előtt.
H. G. Tinta Mátyás vájár. Fizetését havi tizenkét forint hatvan fillérben állapítom meg.
T. M. Micsoda?!
H. G. Melyből levonom a munkaruha és a védőfelszerelések árát. Maga tehát úgy
indul, hogy befizet a kasszába nyolcezer hatszáz forintot mexikói márkában. Továbbá.
Tudomásunkra jutott, hogy otthon gázzal fűt, tehát nem jár a szénpénz.
T. M. Nahát, ez aztán..!
H. G. Kiderítettük magáról, hogy ez évben kétszer is megcsalta a feleségét, tehát úgy
jár magának a hűségpénz, mint hajléktalannak a lakbér-kiegészítés.
H. H. Ámpátor ez fan enyhitő, hogy montyák, körülmény. Ich, aszasz én se nem foltam a hűségnek szobora, szekény nyukodjon, mein Alpert. gyakran ő monta, hogy kímélem mek férji kötelessék alól…alá…tól. Fagy falami ilyesmi.
T. M. Kikérem magamnak ezt a... ezt a..
H. G. Egyedül a munkakönyvét kérhetné ki, de az megszűnt. Viszont maga jó erőben
van, ezért megvonjuk a közlekedési hozzájárulást, gyalogoljon, az egészséges. Ne zavarja, ha esetleg emiatt késve érkezik az üzembe, retorzió nem érheti, simán levonjuk a
béréből, s ha ez nem elég jelzálogosítjuk a házát. Étkezési hozzájárulásról szó se essék, ne egyen. Inni ihat, de ha ittasságon kapjuk, akkor fegyelmileg és ellátatlanul, közvetlenül az utcára, ahogy illik.
H. H. Nálunk fan fegyelem. Mindazonáltal. Eszt a szavat most tanultam, örülök neki.
Amikor Alpert haláloszott elfele, nekem hatyta Bergwerk, bányászati gyár, nálatok in
Ungarn. Üszemünk filozófiája: magas profit, alacsony pérek. Magáfal kezdjük.
T. M. Tiltakozom ez ellen a ...
H. G. Van magának ez a huszonöt év földalatti munkája, amitől elmehet nyugdíjba,
ezt a vívmányt érintetlenül hagyjuk. Kis korrekció, hogy két maláj sárkányrepülővel igazolnia kell, hogy járt-e kilencszázhuszonhétben Barbadoson, s árult-e ott bogyiszlói
paprikát viszonteladóként?
Álomjelenet vége
T. M. Na, itt ébredtem arra, hogy a nejem - tudjátok, a Klotild, vagy ahogy meghitt
pillanatokban becézem, a Klotyó -, a lekvárkeverő kanállal ütlegel, miközben azt kiabálja: majd adok én neked Helgát, meg, majd adok én neked Gizellát.
H. T. És adott?
T. M. Nem adott! Csak további pofonokat. Pedig tudja, hogy ki nem állhatom. Hanem
van nekem egy praktikus kérdésem: érvényes még a mi Kollektív Szerződésünk?
H. T. Bolondokat beszélsz Lukács, te is tudod, hogy igen.
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T. M. Kitörő örömmel Ma mindenki az én vendégem. Lehiggadva, mintha megbánná
nagylelkűségét, átkarolja Szakolcs Turgoncot De a barátom fizet!
(Racsni Rajmund érkezik szokás szerint futva)
R. R.: (Vitla muterhoz) Figyuzzon, néni, mert olyat mondok, hogy maga is megbánja.
V. M.: Lökjed a verset Rajmi, legyünk túl rajta, aztán menj át varjúba. Majd én figyelem
alulról, hogy szabályos-e a V-betűd az égen.
R. R.: Csak annyit árulok el, hogy ha egyedül indulnék egy költői versenyen, tuti benne
lennék az első ötben. Mármint, aki az élen végez. Hallgassa csak. Ez lenne a versenyversem.
Nem foghatom be a számat,
Ellopták a májusfámat.
Ha még egyszer megcsinálják
Összeakasztjuk a bajuszt.
V. M.: Ennek a vége nem rímel.
R. R.: Maga ezt nem érti. Itten arról van szó, hogy a korrupció és a feketegazdaság
elleni harc, mint szimbolikus konglomerátum, szóval, hogy ezek itt mindent lopnak, még
rímeket is, tehát az úri világ bukásra van ítélve, csak nem akar bukni az istennek se! Ez
már szubkultúra. Ja. De, ha ez nem menne át a zsűrin, itt a tartalék.
Az öcsémnek van egy bátyja.
Mégis rám verték a vasat.
Ez egy szabad-vers. Már úgy értem, hogy a régi rendszerben bebörtönözték, de már
szabad.
V. M.: Kíváncsi vagy a véleményemre?
R. R.: Hát, ha már így megkérdezte. Nem. Rossz hatással lenne költői pályám felívelő
szakaszára. Nekem az alkotómunkához csendre és magányra van szükségem.
V. M.: Sajnos per pillanat minden fülke foglalt. Gyere vissza később.
(Racsni legyint egyet és kiviharzik)
Hatodik jelenet
É. Ö.: Értem a bánat gyökerét Vendel. Mindösszesen tehát, amennyiben summázzuk
az összegzést, az jön ki végeredményben, hogy az unokád, a legifjabb Vágat, a tanév
végére besokallt, amely megbukás képében ölthet testet, mint nem kívánatos sikerélmény. Azt mondtad az imént: a büdös kölök nincs beszélő viszonyban a közismereti
tárgyakkal, de néhány szaktárgynak sem köszön előre.
V. V.: Így igaz Ödi komám. Pedig az én nevelésem.
É. Ö.: Na, már most itten meg fog nyilvánulni a kollektíva segítőkészsége egy bajbajutott bányásznagyi kapcsán.
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SZ. T.: Áttekintettük a probléma gyökerét, s felosztottuk a témaköröket. Vegyél elő jegyzettömböt és írószerszámot Vendi, de jó lesz papír és ceruza is, aztán mindent pontosan írjál fel. Először hallgassuk a matekreferenst, aki én vagyok, ha nem csalódom.
Tehát. Ahogy drága emlékezetű Koszinusz tanár úr mondta, mielőtt elégtelenre értékelte éves munkásságomat anno data, szóval azt említette volt, hogy a példákat meg kell
oldani. Ez a jó jegy titka. Remélem e hajdani emlék felidézése nagy segítség.
H. T.: Kimerítően tömör. Rátérhetünk a magyar nyelv és irodalomra, melyet én képviselek most, elképesztően magas színvonalon, de szerénységem tiltja, hogy erről írást
mutassak fel. A legfontosabb e tárgyban, hogy a Kistarcsa helyett azt kell írni, hogy Kis
tartja. Ez az egyik. De ez még nem elég. A másik, hogy ki kell olvasni az Egri csillagokat. Megvan diafilmen. Ma már videón is. Én ezért kaptam kettest Jambus tanár úrtól,
meg azért a százötven tojásért és három hízott libáért, amit a fater leírt az adójából.
T. M.: A kémiában a laborgyakorlat a döntő. Borból és szódából a következőket lehet
laboratóriumi körülmények között előállítani: úgymint kisfröccs. A szóda fokozott adagolásával konstans bortérfogat mellett a kisfröccs mennyiségi és minőségi változáson
megy keresztül. Hosszúlépésbe csap át. Na, most tudok még olyat, hogy szabad vegyérték, pipetta, szőlőcukor, valamint, konyak sörrel és vörösboros kóla. Ennyi elég?
É. Ö.: Tökéletesen. Ugyanis az ismeretek tömegének egyszerre zúdítása hatékonyságcsökkentő tényező. Eddig kiválóan működik a lényeglátás, mint kritérium. Jöjjön a
történelem.
H. T.: Ez is én vagyok. Sokoldalúságom határtalan, mint az Európai Unió. Sose felejtem el, hogy egyszer Zaba Kis Donován, éjszakás szakot követően, a pléhbüfében fizetett nekem két stamesz barackot.
SZ. T.: Stop! Mi köze ezen esetnek az általad képviselt tantárgyhoz?
H: T.: Az, hogy ez ma már történelem. Tán tanítják is. Többre nem emlékszem.
É. Ö.: Na, Vendel, ha ez sem elég, akkor semmi. Mindazonáltal meggyőződésem,
hogy ebből még nagydoktorit is írhat a gyerek. Megadtuk hozzá az alapot. Egy halvány
észrevételem azért van.
V. V.: S mi lenne az?
É. Ö.: Ha nem akarod az abroszt hazavinni jegyzet gyanánt, tán tedd fel az olvasószemüveged, mert baromira elbitangoltál a papírról.
V. M.: (Kezét a szeméhez emelve, felfelé nézeget) Hol lehet ez a Racsni Rajmund?
Tényleg elhúzott délre, mint vezérvarjú? Kár, hogy nem látom a plafontól, hogy merre
jár. Na, vájárok, várhattok a nagyfröccsre tavaszig. Állítólag akkor visszajön. A többi
jómadárral.
R. R.: (Futva jön. Vitla muterhez) Azt hitte nem jövök, mi? Hát tévedett, mint Zaba Kis
Donován, amikor tizenkilencre lapot kért, és nem fogja elhinni mit kapott. A Motoros
Szívlapát egy példányát. Az is lap, vagy ahhoz hasonló.
V. M.: Mit nem mondasz.
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R. R.: De bizony hogy. (Látja Vitla muter megkövült arcát) Na, ezt úgy bekapta, mami,
mint dévérkeszeg a málnás horgot. (Kifelé mentében hátraszól) Ingyen adom, úgyse
tudja megfizetni.
Hetedik jelenet
V. M.: (Hosszan néz Racsni után, aztán megrázza magát és az asztalnál ülőkhöz fordul) Amelyiktek innentől kezdve politizálni kezd, azt úgy kipenderítem, mint Szütyőke
tántim Trutymó sógort a tűzoltóbálból harmincnégyben.
H. T. Miért ez indokolatlan szigor, Vitla muter?
V. M. Kampánycsend van fiam, s ez komoly dolog. Amikor ez előáll, akkor huszonnégy órán keresztül szesztilalom van és nem szabad szidni a bányamestert.
É. Ö. Összekevered az átkos rendszereket, mert már annyi van, Vendel fiam! Szeszt
lehet inni, csak szavazáskor tilos a lópatkó és az a-négyes papír. Ha jól emlékszem.
Sz. T. Nem jól emlékszel Ödikém, aranyapám. A lópatkó mehet, viszont nem engedélyezett az antant-szíj és a rubeóla. Meg ne kérdezd miért, de így van.
T. M. A szesz az oké, ez tuti? Mert ez engemet befolyásol a voksomban.
V. M. Az egész van félreértve. Bárányhúst szabad enni, de kerülendő a körjegyzőség
és az... izé.. hogy azt mondják ungarise.. az a pufogó vipera. Az van kerülendő.
É. Ö. A csendes kampányt ne keverjétek a kampányos csenddel. Ez két különböző.
Amikor ez utóbbi van, akkor üldözik a kanasztát és a lesgólt, viszont pártolják a bricsesznadrágot és a pásztortarhonyát. Az én időmben még ez volt, hacsak azóta nem
változott a közízlés.
H. T. De bizony hogy változott Ödi bátyám de bizony hogy. Éppen ez a lényeg. Kigyomláltuk a tilalomfákat még csemete korukban, így ma már mindent szabad. Ha előre
bejelented és engedélyezik. Amúgy meg mintha eltörölték volna a kampánycsendet, ha
nem csalódom.
Sz. T. Kampánycsend ide, kampánycsend oda, örömmel jelentem, hogy elmúlt a fejfájásom nekem. Ami krónikus. Nálam. Ez olyan ritka, hogy piszkosul felidegesítettem most
magam.
T. M. És?
Sz. T. És? Megfájdult a fejem.
R. R. (Végszóra lép be. Szakolca Turgonchoz) Fejfájás ellen feltaláltam egy hatékony
módszert. Lassú tűzön fel kell forralni, majd átereszteni a teaszűrőn és kihűlés után egy
órával kis üvegcsébe lefejteni, ezt követően pedig hűvös helyen tárolni a felhasználásig.
Sz. T. (Türelmetlenül) De mit?
R. R. (Bátortalanul) Hát… azt még nem tudom. Dolgozom rajta. Addig is dobjál be
egy konyakot, aztán még egyet, meg még egyet. A fejfájásod ugyan nem múlik el, de ki
a francot fog már érdekelni? (Kimegy a színről. Vitla muter utána ballag)
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Nyolcadik jelenet
V. G.: (Beóvatoskodik az ajtón, körülnéz és odaszól az asztalnál ülő bányászokhoz)
Görhe vagyok.
V. V.: És orvosnál volt már vele?
V. G.: Félreért, Verzál Görhe vagyok a Laptól. Újságíró. Riportra jöttem.
H. T.: Azon én is voltam. A bányamesterhez tessék menni. Raportra.
É. Ö.: (Feláll és nagy örömmel üdvözli Verzált) Szóltak, hogy jön, ezért nagyon vártuk
és készültünk is. Mindenki itt van, már azokat is kijelöltük, akik nyilatkoznak. Én vagyok
az. Merthogy számunkra igen fontos az írásos megnyilvánulás.
V. V.: Ödikém, ne kapkodj! Azt mondta az illető, hogy valami alaptól jött. Vagy födémtől. Már nem emlékszem.
V. G.: A Laptól kérem tisztelettel. A Motoros Szívlapát című sajtóorgánumtól. Pár kérdést szeretnék feltenni a következő számunk számára. Az első mindjárt lehetne a kezdő
kérdés, indításnak. Tehát: önökről az a hír járja, hogy tán a legjobb brigád is lehetnének,
ha nem lenne jobb önöknél. Ez az érdekesség keltette fel érdeklődésemet, minthogy
sztorinak is beillik. Igaz-e ez és mivel magyarázzák?
É. Ö.: (Felteszi a szemüvegét és papírköteget húz ki a zsebéből.) Mink ugye annak
idején, a kettővel ezelőtti átkosban, a hármas jelszó jegyében letettük névjegyünket a
brigádmozgalom...
V. G.: Köszönöm. A második kérdésem, mintegy oldása az elsőnek. Részt vettek-e
önök a „Neopreklasszikus gitárművészet kezdetei a honfoglalástól a területfejlesztési
hozzájárulásig” című felmenő rendszerű országos vetélkedő valamely felmenő, netán
országos rendszerében?
É. Ö.: Az mikor volt? A vetélkedő.
V. G.: Ez év májusában.
É. Ö.: Nem vettünk részt. Viszont, tavaly, brigádunk megnézte a Csárdás a királynő
című rock operettet.
V. G.: Kálmán az Imrétől?
É. Ö.: Igen.
V. G.: Na és beneveztek önök az idén júliusban megrendezett „Fuss, hogy egészséges legyél, lélegzetet ne is vegyél” elnevezésű testkultúra mozgalomba?
É. Ö.: Nem.
V. G.: Ennyi elég. Tagjai-e önök az 1985-ben megalakult „Szitkozódjunk vizigótul”
nyelvbarátok körének?
V. V.: Nem vagyunk tagjai. De két évvel ezelőtt itt az „Ulmarablóban” magyar dialektusban olyan előszót mondtam Homály Lipótnak, mikor a négy barackra nem kért rá hat
cseresznyét, hogy minden darabjáért tizenkétezer pofont adott volna bármely tisztességes bányász. És az nem semmi.
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V. G.: (A jegyzeteire pillant) Ez lett volna a bevezetés. Most jön a tárgyalás.
SZ. T.: (Riadtan) Nem a jövő héten lesz? Különben meg önvédelem volt, és csak az
ügyvédem jelenlétében.
V. G.: Nem úgy értettem. Kezemben tartom annak a közvélemény kutatásnak az
eredményét, mely arra kérdez rá, hogy mi a véleményük. Nehogy azt higgyék, hogy ez
holmi talmi cifraság, netán Kisszutyoki Dorbéz Hudák főszerkesztő úr - akit e helyről is
áldjon meg a lapzárta okozta idegzsába -, szóval ez nem az ő gurítón tett fogadalma,
avagy meszticnek álcázott szafari-park, noha ez utóbbihoz áll a legközelebb. Azért jöttem ide az Ulmarablóba, beélesített, már-már legendássá dagadó tinta cerkámmal, mert
missziót teljesítek, jó pénzért. Maguk elmondják, mintha itt se lennék, hogy mit várnak
ettől az évtől, én pedig feljegyzetelem, s nem származik máris semmi bajuk belőle.
V. V.: Siessen mert a végén még megértjük, mit akar.
V. G.: Nos, ha így áll a dolog, fel is tenném, e tárgyban, az első kérdést, amely pofon
egyszerű, már feltéve, ha maguk kapják a taslit, he-hehe, ez vicc volt, gondoltam meghintáztatom legendás humorérzékemet. Tehát. Ha a múlt esztendőt egy egységnek
tekintjük, önöket pedig egy százas mintának, melyből csak elenyészően kevesen jöttek
el, akkor ez esetben, az után kutakodnék, hogy mit várnak úgy általában és konkrétan e
tizenkét hónapban meghatározható időegységtől? Hát ennyit.
SZ. T.: Na, most akkor, mi pontosan a kérdés?
H. T.: Ne értetlenkedjél, Turgonya! Mondd el, hogy mit vársz?
SZ. T.: Momentán azt várom, hogy Racsni Rajmund kihozza ide nekem a pár bőrös
virslit, mustárral. Mert kajás vagyok, mint Genovéva nényém negyvennégyben, de erről
nem szívesen beszélek, csak nagy nehezen, akkor meg minek?
H. T.: Ez nem jó válasz, mert a tárgyat úgy kikerüli nagy ívben, mint Zaba Kis Donován szokta volt Abléz bányamester urat, akit ez az év is érjen erőben, egészségben, de
ha lehet, ne itt nálunk.
V. V.: Azt kívánom, hogy ez az év legyen sokkal jobb, mint amilyen lesz. Szűkítve a
dolgot, tehát a reálbérek csökkenése álljon meg, de ne úgy, mint Tinta Matyi a harmadik
kör után, hanem tutira.
T. M.:
Legyen télire takaró,
s ne álljon annyit a kaparó.
Hozzon az újév örömet
fizesse Vendel a sörömet!
SZ. T.:
Lehet, hogy kérésem banális
legyen a leveshez kanál is.
É. Ö.: Szűnjön meg az egy főre eső Babits-Mihályok száma, s a személyiségi jogokba
gázoló ádáz Adyendrézés!
H. T.: Úgy van! Már csak azért is, mert kívánságom van boldogújév tekintetében. A
menyasszonyom nekem, aki a Nyakló Fütyürke, most tavasszal tervezi az esküvőnket.
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Az apja neki, az öreg Nyakló Virgil, a hatos aknán volt szivattyúkezelő, ma már nyugállományban szivattyúzik, főleg töményet. Nekem ő csak Virgil bá', Nyakló nélkül, s ez
utóbbi rámutat szeszesital-fogyasztási szokásaira is, szóval ellenzi a házasságot. Na,
már most, én csak annyit kérdek: hogyan lehetne a tiszta-szívű embernek igazat adni?
É. Ö.: Az idő vonatáról nem lehet leszállni. Se Kelenföldön, se a Tiszai pályaudvaron.
Ezzel csak annyit mondok, hogy nyugodjál bele Titusz: ameddig volt hűségpénz, volt az
is, aki legombolja rólad. Hűségpénz már nincs, de az megvan, aki legombolná rólad. Jól
befütyürkésztél, öcsi.
V. G.: (Belenéz a papírjaiba) Jut eszembe drága barátaim, ha nem felejtem el, jó emlékezetű Kisszutyoki Dorbéz Hudák külön felhívta rá a figyelmemet, hogy ki is akkor a
kitüntetett maguk közül, ha meg nem sértem a többit?
H. T.: (Felemeli a kezét)
V. G.: Tehát Ön az lenne, volt, kedves barátom, eleddig?
H. T.: Én lettem volt, olykor bátor, bár némileg szomjas, ugyanis jeleztem Racsni
személynek, hogy hozná már kifele a reumás lábaival izibe azt a murva korsó söritalt,
melyet uszkve három fertály órával ennek előtte megrendelésbe helyeztem.
V. G.: Ön kapta meg mintegy a díjat?
H. T.: Díjat sem nem, viszont a sört se nem, és most itt tart a dolog.
V. G.: Hát akkor ki?
H. T.: Tán a Ferbli Zsombor.
V. G.: Hajlandó nyilatkozni?
H. T: Biztosan hajlandó, de nincs itt. Én viszont tudom, hogy mit mondana. (Belehelyezi magát Ferbli Zsombor figurájába) „Már egészen fiatal koromban kezdtem az ifjúságomat. Még gyerekként voltam óvodás, s ez a korszak életem meghatározójává vált a
későbbiekben. Kihatott erre-arra. De erről nem szeretnék beszélni. Na, most, akkor, ha
elkészült az írással, szeretném megtekinteni, mert nem mindegy mi jelenik meg rólam.
Különben pedig nem járulok hozzá, hogy beletegye a lapba, azt amit eddig mondtam.
Amit ezután fogok, azt meg pláne nem. Ennyi.”
V. G.: Hát ez nem sok. (Összecsukja a noteszét.) Mindazonáltal figyelemre méltó. Már
csak egy dolgot kell tisztázni és világos a kép. Tehát: ki a díjazott végtére is?
H. T.: Nálam Vágat Vendel a befutó.
V. V.: Vágat Vendel vagyok, közel az ötvenhez, számtalan sikerrel a hátam mögött,
szerénységem tiltja, hogy kudarcaimról e helyt beszéljek. Van kérdés?
V. G.: Igen. Örül a díjnak?
V. V.: Szíjnak? Milyen szíjnak?
V. G.: Díjnak.
V. V.: Íjnak? Nem, nem szoktam nyilazni lefele senkit se. Nem stílusom. Egyéb?
V. G.: Mit tudna még elmondani a kitüntetésről?
V. V.: Talán Tinta Matyi, aki a napokban kapott valami plecsnit.
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T. M.: Kérdést nem fogadok el idegentől. Tehát rögvest a válasszal kezdem. Tintás
családból származom, őseim minden tekintetben az elődeim voltak. Ez meghatározó. A
plecsniről annyit, hogy ittas állapotban, a komám, Delikti Korpusz a szemem alá bevágott egyet. Ez azóta is megvan. De pénzt nem adott hozzá. Csak a szégyen.
V. G.: Viccelődnek maguk ebben a kellemes kocsmai környezetben, csípem a humorukat, de most nem erről van szó. Kisszutyoki Dorbéz Hudák főszerkesztő úr, akit én
úgy szeretek, mint maguk a főaknászt, szóval rajongásig, elvárásokat fogalmazott meg
velem szemben. Ennek jegyében teszem fel az új kérdést. Mit szólnak hozzá, hogy a
bányaüzemet kilóra megvette báró Sombereki Simon a közismert sajtócézár?
SZ. T.: Milyen ajtózárról tart itt vitaindítót, maga szeleburdi?
V. G.: Sajtómágnás.
SZ. T.: Mágneszáras az ajtaja?
V. G.: Kötöm az ebet a karóhoz, mert ide kutyát különben sem szabad behozni. Szóval. Mit szólnak a bánya kiárusításának égbekiáltó izéjéhez?
É. Ö.: Na. Most figyeljen. Maga nem tud semmit. A bányát nem megvették, éppen
fordítva.
V. V.: De úgy ám! A bánya vette meg a manilai médiamogultól, a sumákfenyői zabkása-finomítót. Három műszakban nyomatják a szmötyit, hogy aztán hordókban végezze a
letisztázott trutyi. Ez utóbbihoz le is szerződtették a Vitla mutert, mint termékmenedzsert.
V. G.: Ez komoly?
V. V.: De még mennyire. Ha nem hiszi, járjon utána. (Mutatja a WC felé az utat) Itt
menjen egyenesen, míg oda nem ér.
(Verzál Görhe kimegy a színről)
É. Ö.: Rendesen megvezettük a papír bitangot, fiúk!
T. M.: Meg is érdemli. Idejön, zaklat minket, de nem hívna meg egy nagymálnára se.
(Elgondolkodik) Amit különben jól tesz.
SZ. T.: Jó volt ez a Vitla muteros izé.. Vendi bátyám, …hogy termékmenedzser. Elképzelem, hogy ez a bérfirkász milyen arcot vág, amikor a mami az orra alá dugja a mintakollekciót.
R. R.: (Vitla muterrel érkezik, neki magyaráz) Akkor vegyük át még egyszer. Gyorsan
mondom, muter, nehogy elfelejtse. Beveszem magát a buliba, maga lesz a járulékos
veszteség. Tud követni, öreg néne? Ne is válaszoljon, annyi időm nincsen. Megrendeltem Szváziföldről, ötven gallon tihanyi merlot-t, baromi olcsón, ott ugyanis egyáltalán
nem tudják mi az. Bombaüzlet. Na, most kezdhet bálványozni, nem bánom. (Kirohan)
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Kilencedik jelenet
V.M. (Racsni után szól) Jó, hogy szóba hoztad, fiam! Meg az is jó, hogy elmentél.
Ennek a féktelen italozásnak ugyanis, ezennel vége! (A többiekhez) Jegyezzétek meg,
hogy ez a hely mától fogva nem az Ulmarabló nevű bűzmocsokos szeszköpölde, hanem
a köznép művelésének felkent szentélye. Ti mostantól nem bárgyún bebambázott bumburnyákok, hanem a kultúra kikupált követei vagytok.
É. Ö. Úgy van! Vége a tivornyás szivornyának. Csináljatok pódiumot a söntéspultból,
aztán hadd szóljon. Egyébként miről is van szó?
V. M. Kész a műsorterv. Minden ki van találva. Először a Pillangókisasszonyt lökjük
José Carrerassal a címszerepben. A New-York-i Filharmonikusokat Lamberto Gardelli
vezényli. Ha nem ér rá, akkor Szakolca Turgonc. Ez esetben a Jóska gyerek helyére
beugrik Éltes Ödi bácsi és eszkimó mulatónótákat ad elő Abléz Tibold bányamester:
„Hatos akna cselesztára és kaparóra” című szimfonikus költeményéből. Nyenyerén,
valamint kikíséri: Durca Zénó.
H. T. Na várjunk csak! Mi lenne, ha mi meg Homály Lipóttal előadnánk a Dodóra várva című darabot? Ennek az a lényege, hogy Lecsó Dodó nem jön, pedig a kört neki
kellene fizetni. Ez műfaját tekintve és egyébként is egy tragédia.
Sz. T. Ha már így benne vagyunk, meghívhatnánk a Szvjatoszlav Richtert is. Ő az, aki
kitalálta a Richter- skálát. Ezzel melegítenek be az operaénekesek földrengés előtt.
É. Ö. Idekívánkozik hamarjában Bartók Béla — aki az ezerforintos bankjegyről vált
híressé, csak onnan Mátyás király az igazságos kipenderítette, ami igazságtalanság —,
A fából faragott feszke nevezetű balettos története, Ferbli Zsombor feldolgozásában és
interpretálásában. Zsombi piruettjeit tanítják a vájáriskolában. Ahogy mondják.
Sz. T. Jelena Obrazcova nélkül bányászember nem lép egy tapodtat se, ezt ki merem
jelenteni! És le kell kötni egy előadás erejéig a Domingó gyereket, a Placentát. Mert azt
tartom, hogy ha lúd, hát legyen olyan, mint Lujza nényém az ötvenes évek végén. Ne
spóroljunk a kövérséggel.
T. M. Karbon Donga Jónás kért tőlem két rongyot folyó hó nyolcadikáig és a teljes
összeget időre meg is adta. Én azt mondom, hogy ez nem más, mint Parasztbecsület.
Nem kellett folyton-folyvást a pénzem után mászkálni.
H. T. Mászkányi.
T. M. Én is azt mondom, csak kicsit meg vagyok fázva.
É. Ö. Indián aktuállegendákat kell nyomatni, mert az most nagy divat. A sógorom,
Földpát Dömötör, akkora dakota indián, hogy reggel mindig Csipaszemnek képzeli magát, amúgy meg nem mosakszik, ha nem mondtam volna, de ezt csak azért teszem
hozzá, mert mégis csak a rokonom, így elfogult vagyok vele.
Sz. T. Na nehogy már a lisztharmat mondja meg, hogy mikor kell permetezni! Van ez
az énekesnő, a Rihonya, az jöjjön ide, aztán több se kell.
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T. M. Nem Rihanna az?
Sz. T. Petri Hanna az anyai nagybátyám első feleségének a helyettese volt a múlt
század közepén. Igaz, ami igaz, ő is nagy rihonya volt, genetikailag. De hogy jön ez
most ide?
É. Ö. Van erre az egészre pénz?
V. M. Nincs! Ez az elgondolásom egyetlen sebezhető pontja. Ezért kénytelen vagyok
bejelenteni, hogy az alkoholfogyasztás elleni támadást bizonytalan időre elhalasztom.
É. Ö. Fájlalom, hogy ez a nagyszerű és magasztos idea, a piszkos anyagiak miatt
sietve elbukott. Akkor tán jegeljük ezt a témát. És ebből a jégből tegyetek is abba whiskybe, amit kihozattok nekem tüstént, hogy csalódásomat belefojtsam.
R. R. (Lelkesülten érkezik) Megint kitaláltam valamit. Alapjaiban változtatja meg,
mindazt, ami eddig még nem volt megváltoztatva.
É. Ö. Sajnos erre már nincs idő, Rajmund. Maradjon minden, ahogy volt. Vége az
előadásnak.
R. R. (Reménykedve) És egy búcsú? Az még belefér?
É. Ö. Az még bele.
R. R: Akkor csapjunk bele. Mindenki a színpadra! (Rendezkedik, ki hová álljon, gyorsan kiosztja a szereplőknek a szöveget. Általános felfordulás, hangzavar)
Kedves Nézők! A mi díjunk az, ha a közönség mulat.
É. Ö: Ezért vagyunk, így jött létre a Hevesi Színtársulat.
H. H: Köszönjük, hogy itt lehetünk, s hogy sok szeretetet kapunk.
T. M: Az biztos, hogy most már semmi nem ronthatja el a napunk.
Mind: Kívánunk sok boldogságot! (Kínos szünet, rosszallóan néznek Szakolca Turgoncra, nógatják)
Sz. T: Ja… s a rím miatt: borsót, lencsét.
Mind. Reméljük, még találkozunk. De addig is: Jó szerencsét!
FÜGGÖNY
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LEGFŐBB TÁMASZUNK, A SÖNTÉSPULT
Keserédes komédia egy felvonásban
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SZEMÉLYEK
Feri úr, csapos
Ilmácska, vécés néni
Odett, utcalány
Zita, úrinő
Kázmér, hajléktalan
Schallert, munkanélküli
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(Külvárosi kiskocsma, a városból kivezető főút mellett. Berendezése egyszerű. Három
asztal, kockás terítővel, az asztalok körül székekkel. Baloldalon egy söntéspult, előtte
egyetlen magasított bárszék. Jobboldalon ajtó a vécéhez. Szemben középen a bejárati
ajtó.)
Első jelenet
(Amikor a függöny felmegy, Ilmácska söpröget, Feri úr törölgeti a poharakat. Majd abbahagyják a foglalatosságukat és előre jönnek a színpad széléig. A kezükben papírlap,
amibe időről-időre belepillantanak, s onnan olvassák a szöveget.)
Feri úr:
Új év, új remények, új üzletpolitika! Ez az én hármas jelszavam ezen
esztendőre, a többi pedig már történelem.
Ilmácska:
Béla, az apád szentségit a vonóba bele, te szélütött kelekótya, hát sose
jön már meg az eszed, te horpasztott bilifül, te legény az alján, te vizezett porhüvely!
Engemet zavarszol, amikor forintalapról éppen áttérnék a jövőre, hogy felvirágozzék a
retyi-üzletág, melynek te is a vámszedője vagy, gerjesztett szotyvadék. Illetve borzasztott hozadék. (Elégedetten.) Na, ez a jobb.
Feri úr:
Mami, maga csak elhallgasson azzal a lepcses arcberendezésével,
mert megvonom az állami támogatást, aztán mehet panaszra, akihez akar, csak hozzám nem. Igenis új év, új remények, új üzletpolitika. És új arculat. Persze nem a magáéra gondoltam. Már ki is retusáltattam magát a kocsmacímerből, mert mocskosul rontja a
krimó imázsát, ha érti, mire gondolok.
Ilmácska:
Nem én rontom, hanem a kiszolgálás. Ha te tudnád, miket mondanak
rólad az emberek, amikor felkeresik szerény hajlékomat. Meg hogy miket írnak. A fülke
falára. Kész tanulmány.
Feri úr:
Na, miket, maga élemedett bajkeverő?
Ilmácska:
Például, hogy azt mondja: Béla egy vérszopó tőkés, aki kizsákmányolja
szegény öreg Retyimamát. Hát ezt írják.
Feri úr:
Na, ne mondja! És azt nem írják véletlenül, hogy a vénmuter a csészepénzből egy hónapot töltött a francia Riviérán?
Ilmácska:
Azt nem írják.
Feri úr:
És azt se nem írják azok a szegény szenvedők, hogy a vécéhasználat
szabadáras és pofára megy a tarifa?
Ilmácska:
Ezt meg végképpen nem írják.
Feri úr:
De azt csak írják, hogy a szappanért kopási díjat számol fel, és előre
kéri azt a pénzt, amit utána is behajt?
Ilmácska:
Ez csúsztatás és koncepciós per, valamint ötvenes évek, továbbá rágalmazásért feljelentelek. Ha így folytatod.
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Feri úr:
Megteheti. De akkor nem a sógora borát fogom nagyfröccsbe adni, ami
úgy meghajtja az embereket, mint fogaskerék a doxát, aztán a klotyóig szaladnak. És
akkor maga becsődöl, mint az első férje a nászéjszakán. Ahogy mondják.
Ilmácska:
(Békésebb húrokat kezd pengetni.) Nézd fiam! Mi egy lavórban evezünk. Ne öntsd ki a mosdóvízzel együtt az öregasszonyt. Inkább magamévá teszem a
logódat.
Feri úr:
Mami, ne ízléstelenkedjen itten maga, mert én először is nős vagyok,
másodszor meg nehogy már megtudja az asszony.
Ilmácska:
Félreérted az igyekezetet. A kocsmacímerről beszélek, amiből kitörölted
az emlékemet. Sebaj. Nekünk össze kell fognunk, hogy jól járjunk.
Feri úr:
(Leereszti a papírlapot, megtörli a homlokát.) Drága Ilmácska. Hogy
maga mi mindenre vesz rá engem. Egész éjszaka ezt a szöveget magoltam, hogy eleget tegyek a kérésének. Mi értelme van ennek?
Ilmácska:
Jaj, Feri úr, hiszen tudja. Fiatal éveimet (végigsimít az arcán), nem
mintha most nem lennék fiatal, Drávaházán töltöttem, s ott komoly sikereim voltak a
világot jelentő deszkákon. Például Szomolánczy Lenke lányát játsztam a neves szerző
Dr. Labusa Elek Bozarai kozák zeke című operettjében. Mondd magának ez a név valamit, hogy Szomolánczy Lenke?
Feri úr:
Az égvilágon semmit. De nem akarom megsérteni. Mikor is történt az
említett eset?
Ilmácska:
Nem mindegy? Most itt takarítom a kocsmát, meg üldögélek a toalett
előszobájában, s mindig összeszorul a szívem, ha belép egy új vendég, mert attól félek,
hogy tán egy régi rajongóm, s felismer ebben a megalázó szerepben.
Feri úr:
Ilmácska. Mért kell nekem számomra teljesen ismeretlen és bugyuta
szövegeket berakni a memóriámba?
Ilmácska:
Nem jöhetek ki a gyakorlatból, drága Feri úr. Ha egyszer, véletlenül,
erre jár egy színházi rendező, készen kell állnom. Akkor maga előugrik a söntéspult
mögül és beleharsogja a szesz-szagos levegőbe, hogy: új év, új remények, új üzletpolitika. Mire én azt mondom…
Feri úr:
Tudom, hogy mit mond, Ilmácska. De mennyi a matematikai esélye
annak, hogy pont ide toppan be egy színházi rendező?
Ilmácska:
Hát ez a baj, Feri úr, hogy maga olyan kishitű. Tán már híre is ment,
hogy itt senyvedek ebben a bűzmocsokos szeszköpöldében, s erre tart hintaján a délceg várkapitány, hogy magával vigyen. Szinte látom magam előtt. Eugén Dvorszky darabjában, a Földig rombolt bástyában Anasztáziát alakítottam, megrendítő színészi erővel. A várkapitány egyébként az a Kovács Béla volt, aki ma néha feltűnik a tévében a
retrocsatornán, na, ő úton útfélen azt terjeszti rólam, hogy…de erről ne kérdezzen, mert
fájó pontja ez az életemnek.
Feri úr:
Nem kérdezem Ilmácska. De valamit azért kérdeznék.
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Ilmácska:
Mondja, jó Feri úr.
Feri úr:
Kinyitná az ajtót, mert idő van. Hadd jöjjenek be a mi eltartóink.
Ilmácska:
Hát, persze-persze. Ezt a szerepet játszom most nap, mint nap. Jó vagyok benne, pedig pocsék szerep. Hogy mért nem adtam még vissza, magam se értem.
(Elindul az ajtó felé, közben elővesz egy zsebszámológépet. Megfordul.) Feri úr! Egy
fémhúszas most hány euró? Csak, ha esetleg, ott a kis helyiségben valamely kuncsaftnak az ügyét sürgősséggel tárgyalnám.
(Kinyitja az ajtót. Bejön Kázmér, Schallert és a Részeg. A Részeg rögtön leül egy asztal
mellé és ráborul. Ilmácska kimegy a vécébe nyíló ajtón.)
Második jelenet
Kázmér:
Jó reggelt a ház népének! Hát eljött a nagy nap, Ferikém. Ilyenkor, magára valamit is adó művészember – ez vagyok én – kellő önfegyelmet tanúsít. Fellépés
előtt soha nem iszom… rövidet. Úgyhogy lökjél ide nekem egy híg nagyfröccsöt. (Elgondolkodik.) Sok borral.
Schallert:
„Zúgva szálljon száz nép-ének, / jó reggelt a ház népének!” – hogy
Kázmér pajtás frappáns belépőjét idézzem ide. Én is kérek egy szívmelengetőt, ha meg
nem sértelek, Feri úr. „Jöjjön ide minden Kató, / mikor lesz a bemutató?”
Feri úr: (Kilép a pult mögül, s odaszól a Részegnek) Jóember! Ez itt nem a Ritz Szálló.
Aludni oda menjen.
Részeg:
(Nehézkesen felül, keresi a hang gazdáját, végül megállapodik Feri
úrnál. A kezével hívó mozdulatot tesz.) Ide…
Feri úr:
Mi van?
Részeg:
(Imbolyogva feltápászkodik. Megint int a kezével) Ide…
Feri úr:
(Odamegy hozzá) Na, itt vagyok. Mit akar?
Részeg:
Ide…se jövök többet. (Kitántorog az ajtón)
Feri úr:
(Visszamegy a söntéspult mögé) Hol is tartottunk? Ja, igen! Jó lenne,
ha kicsit visszafognátok a hangerőt. Még a végén meghallja. Kifinomult művészfüle van.
Ha lelövitek a poént, hiába tanultátok be a szöveget.
Kázmér:
Jó-jó, értjük a célzást. Mikor öltözzek be?
Feri úr:
Ne siess annyira. Volt egy kollégám, a hetedik cé osztályfőnöke, biológiát és földrajzot tanított egyébként. Ő sietett mindig ennyire, mint most te. Bevitt magával a szertárból az órára egy emberi csontvázat, aztán elkezdett beszélni Görögország
hegy és vízrajzáról, különös tekintettel a bauxitlelőhelyekre. Aztán röpdolgozatot íratott
„A kitinpáncél szerepe a rovarok középkori hadviselésében” címmel. Mert állandóan
sietett. Ilyen hamari ember volt az illető.
Schallert:
„Nos, ha hamari volt, az a magánügye, / azért megkérdezem: nem volt
inkább hülye?”
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Feri úr:
Ne vigyük félre a dolgot. Hoppá! Jön is. Egy szót se tovább az összeesküvésről. Beszéljünk másról.
(Ilmácska becsoszog egy vödörrel.)
Kázmér:
Csak nem akar itt most takarítani, Ilmácska? Felveri a port, aztán jön a
nehézlégzés, meg a fuldokolás, asztmás roham, légúti megbetegedés, és minden, ami
ezzel jár, hát ezt akarja, drága hölgy?
Ilmácska:
Miért ne tenném, kedves Kázmér? Nekem már mindegy. Megyek az
udvarra vízért, mert a vécében csőtörés van, majd szerelőt kell hívni. Egyelőre senki ne
vegye igénybe a mellékhelyiség egyébként színvonalas szolgáltatásait. Körtvélyessy
Ottó darabjában, a „Félreverték a rohácsi nagytemplom harangját Eszéken” című daljátékban, Felícia szerepében, kolosszális voltam. (Pózt vesz fel.) „Az élet megkéri örök
áldozatát a sorstól, kedves báró. Apró ügyeket fűz a lét cérnájára a szenvedés. Ezért
hát ne gondoljatok nagydologra, emberek. A kis darabok adják az egész részleteit. Ne
gondoljatok nagydologra!” (Visszatér a szerepből.) És ezt mondom én is. A vízvezetéket
ért átmeneti nehézségre való tekintettel még véletlenül se gondoljon senki nagydologra.
(Kimegy a bejárati ajtón az udvarra)
Schallert:
„Meg lett tiltva a nagydolog, / de ettől még a Föld forog.” Viszont kiszáradt a torog. (A torkára mutat.) Értitek: torog. Ez a költői szabadság.
Kázmér:
Költői szabadság ide, költői szabadság oda, ezen még dolgozzál egy
kicsit, Schallert tesó.
Schallert:
Igyekszem nagyon, de nehezen megy. Mikor még volt munkám, a Csepel Művekben, a TMK - műhelyben, együtt dolgoztam egy költővel. Igazi költő volt, kötetei is megjelentek, az egyiknek, máig eszemben van, az volt a címe, hogy „Vashámorok
tövében nyíló szarkaláb”. Ő mondta nekem, mert díjazta az érdeklődésemet, hogy a
forma csak eszköze a tartalomnak. Az a fontos, amit el akar mondani a költő. Ő például
nem akarta elmondani a rendőröknek, hogy ki volt az orgazda a nyolcvanas évek elején
elhíresült nagy műkincsrablásban, ezért le is ülte a három évét. Az én szerencsémre, a
büntetés letöltése után, mivel szilenciumra ítélték, odakerült a mi brigádunkba. Elolvasta
a verseimet, s megtisztelt a véleményével. Úgy vélte, hogy munkásságom átlépi a költészet korlátait. Valahogy úgy fejezte ki, hogy amit írok az nem is vers. És ehhez a véleményéhez ragaszkodott, bármennyire is próbáltam győzködni az ellenkezőjéről.
Odett:
(Belép az ajtón.) Mindenkinek puszicsók! (Leül a pult előtti bárszékre.)
Borzasztóan gyenge a forgalom ma. Nem állnak meg az üzletfeleim. Teljesen kihűltem.
Még a végén alulról felfázom. Na, még az hiányzik.
Kázmér:
(Szájához emeli a kezét.) Bevételkiesés, mi?
Odett:
Ne légy közönséges, aranyom! Van ez olyan kétkezi munka, mint
Schallert Pubi csepeli köszörülgetése. Én a munkásosztály integráns része vagyok, ha
tetszik, ha nem. Igaz, hogy munkásosztály nincsen, hovatovább már csak mi folytatunk
utóvédharcokat. De a mai napom pocsék. Mindenki siet, nyomják a gázt, mint a barmok,
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néznek ki a fejükből, hiába integetek. Volt, aki visszaintett, köszöni szépen, hogy figyelmeztettem a traffipaxos rendőrautóra. Ez fáj a legjobban. Ha hülyének néznek. Hát hülye vagyok én?
Feri úr:
Nem Dettike, korántsem az. Vannak az ember életében hullámvölgyek.
Nálam két év nyolc hónapig tartott. Az „Év pedagógusa” kitüntetésemet ünnepeltük a
tanári karral. Kicsit túlittam magam. Ez sem példamutató magatartás, de még ráadásul
azt gondoltam, hogy ura vagyok a helyzetnek, s beültem a Skodámba, hogy hazamenjek. Nem volt senki, aki lebeszélt volna róla. Aztán, ahogy lenni szokott, bejött a hibapont. A másik kocsiban ülő sofőr nyolc napon túl gyógyuló sérülése, az én ittas vezetésem, plusz ellenszegülés rendőri intézkedésnek, ez már halmazati. Jó magaviselet,
harmadolás, két év nyolc hónap. Tudtam, hogy nem fogok tanítani soha többet. De kijöttem a gödörből, lám itt vagyok.
Odett:
Szomorú, ám mindannyiunk előtt ismert történet ez, Feri úr. Adjon nekem egy Detti-koktélt.
Feri úr:
Tudom. Deci kóla, deci almalé, jól összerázva. Vigyázzon, nehogy
megártson.
Odett:
(Megissza a koktélt.) Várok egy fontos kuncsaftot. Pénzes pasas. Itt van
találkozónk. Most visszamegyek a placcra. Ha megjön, üzenjenek ki értem.
Kázmér:
Miről ismerjük fel?
Odett:
Miről? Pénzes pasas, ha nem mondtam volna. Ne higgyék el, hogy a
pénznek nincs szaga. Szimatoljanak egy kicsit. Különben meg soha nem volt még itt.
Csak felismerik az idegent. Na, munkára fel! Megyek és esküszöm, felszórom az utat
jancsiszöggel. Kimegy.
Feri úr:
Na, uraim! Beszéljük át még egyszer a részleteket.
(Megjelenik Ilmácska egy vödör vízzel. Átcsoszog a színen és bemegy a wc-ajtón. A
férfiak elhallgatnak.)
Schallert:
(Hogy ne váljék kínossá a hallgatásuk) „Robbantgatok-robbantgatok,
mint Londonban az IRA. / Régen elnyomták a népet, ma már nem annyira!”
Kázmér:
(Csak hogy húzza az időt, amíg Ilmácska kimegy) Ez hogy jön ide?
Feri úr:
Szeretném felhívni a figyelmedet Schallert úr, hogy az IRA, az Ír Köztársasági Hadsereg, 2008-ban megszűnt.
Schallert:
A költői fantáziának nem lehet gátja a történelmi tény. A rím halála az
okoskodás. Ahogy egy tehetséges pályatársam, bizonyos Dárdarázó Vili mondotta volt.
Vagy írtam volna az I. R. A. helyett, a baszk szeparatistákat? Érdekes.
Feri úr:
Jó, ne menjünk bele. (Ilmácskára utalva) Már elment. Tehát. Kázmér
elmegy és beöltözik Szilassy színházigazgatónak. Hol is vagy te színi direktor?
Kázmér:
Szárbereken.
Feri úr:
Úgy van. Számítok a cirkusz világában szerzett színészi rutinodra.
Schallert:
Kázmérom, te tényleg artista voltál?
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Kázmér:
Még a felmenőim is. A „Porond tigrisei” formációnk ismert volt a nemzetközi cirkuszvilágban.
Schallert:
Még nem is ismerem a történeted, barátom.
Kázmér:
Az egyik előadáson elvétettem a trapézt és nyolc méterről lezuhantam.
Összevissza törtem magam. Aztán elkövettem egy másik hibát is. A felépülésem után
nem másztam vissza azonnal a trapézra. Vártam. És a várakozással nőtt a félelmem.
Attól, hogy megint elvétem a fogást. Így aztán vége lett a pályafutásomnak. A cirkusz
nem tartott rám igényt a továbbiakban. A lakókocsiból ki kellett költöznöm, a munkám
megszűnt, mehettem a híd alá. Nincs ebben semmi különös. Jól megvagyok egyébként.
Schallert:
„A medve nem ereszti el a mézet, / de te eleresztetted a trapézet.”
Kázmér:
Na, menj a fenébe!
Feri úr:
Uraim-uraim! Több komolyságot. Szóval Kázmér beöltözik Szilassynak
és bejön ide, mint színigazgató. Remélem, a maszk úgy eltakar, hogy Ilmácska nem
ismer fel. Változtass a hangodon is. A szöveget tudod, próbáld ahhoz tartani magad, de
ha váratlan esemény jön közbe, akkor rögtönözz. Schallert, ha gáz van, te is segíts be.
Schallert:
„A legjobb az angol szövet, / dobok neked mentőövet.”
Kázmér:
Na, ez már jobban hangzik, de azért verspályázatra ne add be.
Feri úr:
Csapjunk bele, urak!
(Kázmér és Schallert kimennek.)
Harmadik jelenet
(Feri úr a morzsákat sepregeti az asztalokról, megforgatja az abroszokat. Nyílik az ajtó,
belép Zita.)
Zita:
Jó napot kívánok! Van itt valaki?
Feri úr:
(Zita felé fordul.) Kézcsókom nagys’ asszonyom. Valaki? Egykor voltam
valaki. Azt azonban mégsem mondhatom, hogy nincs itt senki. Én itt vagyok, noha jobban szeretnék máshol lenni. De bocsássa meg nekem élcelődő eszmefuttatásomat.
Parancsoljon, foglaljon helyet. (Lesöpri az egyik széket a kezével.) Mivel szolgálhatok?
Zita:
(Leül a székre, kicsit utálkozva. Megigazítja a szoknyáját, lepöcköl egy
morzsát az asztalról.) Hozzon, kérem, egy whiskyt. Milyen whisky van?
Feri úr:
(Hivatalos pincérpózba vágja magát.) Nos, nézzük csak. Földrajzi származásuk szerint skót, ír, amerikai és kanadai whiskyt különböztethetünk meg, s bár
mind gabonapárlat, számos jellemzőben különböznek egymástól. Híres skót whiskyk:
Balantines, Johnny Walker, de ma már népszerűek a Kanadából és az USA-ból származó Bourbon változatok is, például a Jim Beam.
Zita:
Elég-elég! Melyiket ajánlja?
Feri úr:
Én leginkább a házi főzésű szilvapálinkánkat ajánlanám, mivel whiskynk, per pillanat nincsen. Tudja, az ide betévedők jobbára egy igen leegyszerűsített
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ivási kultúrkör fogságában vergődnek. Máshonnan megközelítve: kevés kivétellel, egy
pálinkára szakosodott vidéki struktúrában szocializálódtak. Érti ugye?
Zita:
(Beletörődve.) Tudja mit? Hozzon nekem egy száraz kisfröccsöt.
Feri úr:
Igenis, kérem, egy száraz kisfröccs rendel. (Bemegy a söntéspult mögé,
elkészíti a kisfröccsöt.) Különben, ha nem veszi tolakodásnak, megjegyezném, hogy
finom eleganciájával kissé kilóg e kocsmai környezetből. (Kiviszi a kisfröccsöt, leteszi
Zita elé.) Váljék egészségére, kisasszony!
Zita:
Asszony vagyok.
Feri úr:
Elnézést kérek, de Ön még olyan fiatal.
Zita:
Jól van, ne bókoljon itt nekem. Jöjjön csak ide. (Elővesz a ridiküljéből
egy fényképet.) Nem látta véletlenül errefelé ezt a férfit?
Feri úr:
(Elveszi a fényképet és a pult mögé megy a szemüvegéért.) No, nézzük
csak, ki ez? (Ránéz a fényképre, meghökken egy pillanatra, majd leereszti a fotót.) Sajnos nem ismerem. Netán meglopta az illető?
Zita:
Ő a férjem.
Feri úr:
(Meglepődve.) A férje?
Zita:
Igen, a férjem. Mi ebben a különös? (Szipogva.) Lelépett a pernahajder.
Feri úr:
Nem tudok segíteni. Különben elég sokan megfordulnak itt, a legtöbben
futóvendégek. Jönnek, bedobnak valamit, fizetnek, s már mennek is tovább. Lehet, hogy
ez a férfi is volt már nálunk, de nekem nem tűnik ismerősnek.
Zita:
Ha nem, hát nem. Pedig az ilyen helyeken fordulhat meg a legnagyobb
valószínűséggel.
(Belép az ajtón Odett. Odamegy a pulthoz.)
Odett:
Feri úr, kérem a szokásos Detti-koktélt. Nem jött még meg a kuncsaftom?
Feri úr:
(Elkészíti a koktélt és odaadja.) Még nem. De szóltunk volna, ahogy
megígértük.
Odett:
(Kezében a koktéllal megfordul, s észreveszi Zitát. Megáll a kezében a
pohár. Közelebb megy, nézegeti, csóválja a fejét.) Ez nem lehet igaz.
Zita:
Na, mi van? Elkenődött a rúzsom?
Odett:
Te már a gimiben is ilyen puccos voltál, Serényi. Nem ismersz meg?
(Körbefordul.) Jól nézz meg.
Zita:
Úristen! Szabó. Szabó Odett. Te vagy az?
Odett:
Még én. Te meg hogy kerülsz ide? A bankett óta nem láttalak. Mi van
veled?
Zita:
Ne is kérdezd. Teljesen kivagyok. A férjemet keresem. Lelépett. De
meg akarom találni, mert hibásnak érzem magam. Én vagyok az oka annak, hogy otthagyott.
Odett:
Azt se tudtam, hogy férjhez mentél.
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Feri úr:
Na, alakul az érettségi találkozó.
Zita:
Beleszerettem. Apámék ellenezték a kapcsolatunkat. Hogy jön a mi
családunkba egy csepeli melós. Serényi professzor, a nemzetközi hírű agysebész lánya
a Pasarétről, meg a kőbányai proligyerek. De én szerelmes lettem. Jó humorú, tisztességes embert ismertem meg benne, aki mellett el tudtam képzelni a hátralévő életemet.
A szüleim az esküvőre sem jöttek el. Sajnáltam, de túltettem magam rajta. Szépen éltünk egy kispesti panel harmadik emeletén. Aztán a Csepel Művek darabjaira hullott.
Gézáék gyáregységét megvette egy svéd multi cég. Egy darabig még működtek, amíg
az adókedvezmény tartott, aztán elvitte a vállalkozását keletre. Az emberek az utcára
kerültek. A tulaj olyan gyorsan távozott, hogy nagy siettében a végkielégítést is elfelejtette kifizetni. Géza munkanélkülivé vált, s itt kezdődtek a bajok. Az addig csendes, szelíd humorú férjem morózus, ingerlékeny, megkeseredett ember lett. Gyakran nyúlt a
pohárhoz, napivá váltak a veszekedések. A helyzet egyre elviselhetetlenebb volt. Elkezdett féltékenykedni rám, de nem a nőre, hanem arra az emberre, akinek még van munkája. Én sem voltam hozzá elég türelmes, sokszor elszakadt a cérna, a fejéhez vágtam,
hogy az én fizetésemből él. Aztán úgy egy hónapja, vacsora után azt mondta, hogy
leugrik a sarki kocsmába cigarettát venni.
Feri úr:
(Csodálkozva.) Cigarettát?
Zita:
Hát ez az. Mikor már vagy öt óra telt el, s ő még sehol, akkor villant
belém a felismerés: hiszen Géza nem is dohányzik.
Odett:
Azóta sem jelentkezett?
Zita:
Nem. Nagyon bánt a lelkiismeret. Türelmetlen voltam vele, nem ezt
érdemelte. Anyámék persze kárörvendve vágják a fejemhez, hogy ők bezzeg megmondták. Azért jöttem ide, hogy hátha megfordult itt, s a nyomára akadok. (Előveszi a
fényképet.) Dettikém! Nem láttad őt? (A fotót Odett felé nyújtja. Feri úr ijedten indul Zita
felé, hogy megakadályozza a fénykép megtekintését.)
Odett:
(A kezébe veszi a fotót, rátekint és felderül a képe.) De hiszen ez
Schall…
Feri úr:
(Kikapja a képet Odett kezéből és gyorsan közbevág.) Igen Dettike, jól
látja. Kísértetiesen hasonlít Sal..gó ügyvezető úrra a Salgó és Társa Kft-től. Ők szállítják
nekünk a dobozos sört. Vannak ilyen véletlen egybeesések.
Zita:
Az előbb nem mondta nekem, hogy emlékezteti valakire.
Feri úr:
(Kínosan magyarázkodik.) Nézze. Salgó úr régi üzleti partnerünk. Nem
tenne jót a kereskedelmi kapcsolatainknak, ha bármibe belekeveredne általam. Muszáj
volt védenem az üzleti jóhírét. (Odettre néz szúrós szemmel.) Ugye Dettike, maga is
látja a hasonlóságot? Ugye látja? Na, ugye!
Odett:
(Megbűvölve bámul Feri úrra.) I..gen, igen. Kétségkívül. Szinte hihetetlen mennyire. Feri úr! Kérek még egy Detti-koktélt.
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Feri úr:
Igenis! (Most már nyugodtan.) Minden problémára van megoldás. És ez
nem is volt probléma. Csak pici félreértés. Nagyon pici félreértés.
Zita:
Odett, te még nem is mondtad, hogy veled mi van. Az az utolsó hírem
rólad, hogy kimentél Dubaiba hostessnek.
Odett:
Igen, így is lehet mondani. Kicsit megszedtem magam. (Feri úrra néz
jelentőségteljesen.) Néha benézek ide mostanában, ugyanis a közelben… dolgozom.
Segítek az italbolt könyvelésében. Meg vannak elégedve velem. De ezt Feri úr jobban el
tudja mondani.
Feri úr:
Hát, persze-persze. Kiváló munkaerő. És tudja tartani a száját, ami egy
üzleti vállalkozásban elengedhetetlen. (Zitához.) Tudja, hölgyem, a titoktartás nálunk
morális követelmény. Márpedig Dettike erkölcsnek nincs híján. Igazam van?
Odett:
Mindig, Feri úr. Mindig. Most egy kis dolgom van, de nemsokára jövök
vissza. Feri úr kérem, ha megjön az üzletfelem, értesítsenek a szokásos módon. (Zitához.) Remélem, még itt leszel, mikor visszajövök. Megbeszélhetnénk, hogy mi van a
többiekkel. Kimegy.
Feri úr:
(Zsörtölődve.) Megígértük neki, hogy szólunk, nem értem miért idegeskedik.
Negyedik jelenet
Zita:
(Háttal ül a bejáratnak, ezért nem veszi észre, hogy Schallert belép.)
Főúr! Hozzon nekem még egy kisfröccsöt.
Feri úr:
Igenis, a kedves vendégnek még egy szódás bor. (Miközben elkészíti,
és kiviszi, egyfolytában beszél, miközben Zita háta mögött Schallertnek próbálja jelezni,
hogy ki van itt.) Nem tudom, hogy ismeri-e a fröccs eredetének legendáját. Elmondom.
1842. október 5-én Fáy András – ha akarja később róla is mesélek - a fóti pincéjébe
hívta szüretre Vörösmarty Mihályt és néhány barátját. A barátok között ott volt Jedlik
Ányos is, aki nemcsak az elektromosság nagy tudósa volt, hanem a szódavíz magyar
feltalálója is. Ahhoz, hogy a bor erősségét kellemesen enyhíteni lehessen, nemcsak a
szódavíz előállítását kellett felfedeznie, hanem természetesen fel kellett találni egy olyan
üveget is, amelyből a szódavizet ki lehet fröccsenteni. Jedlik magával vitte a világ legelső szódásüvegét, majd a házigazda és a vendégek elképedésére elkészítette a Fáybirtokon a legelső fröccsöt, amit németesen spriccernek nevezett el. Vörösmartynak
azonban nem tetszett ez a szó, így helyette találta ki a fröccs szót. A wikipédiából vettem az információt, ha nem igaz, ott tessék reklamálni. Az internet világa ma már rányomja bélyegét mindennapi életünk megannyi, hogy úgy mondjam…Kívánja, hogy
részletezzem az egyes szereplők életrajzát?
Zita:
Mit fecseg itt össze-vissza?
Schallert:
Tényleg, Feri úr, miről hablatyolsz te itten, mostan?
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Zita:
Na, ugye! Más is észrevette. (Félig megfordul, így Schallert azonnal
felismeri.)
Schallert:
(Megpördül a saját tengelye körül, belekapaszkodik a söntéspultba.
Elváltoztatja a hangját, s végig így beszél.) Kérek egy fél barackot, de gyorsan, mert
sietek.
Feri úr:
Most már siet a kedves vendég? Figyelt volna jobban a metakommunikációra.
Zita:
(Nézi Schallert hátát.) Mondja, nem ismerjük mi egymást véletlenül?
Schallert:
(Még mindig háttal.) Nem hinném. Most vagyok itt először. De már megyek is.
Zita:
Kérem, várjon egy percet. Segítsen nekem. Keresek valakit. Ha megnézné ezt a fotót. (Kiveszi a táskájából a fényképet.) Idejönne?
Schallert:
Hát…izé…sietek, mert izé.
Zita:
Egy pillanat az egész. Na, jöjjön már közelebb!
Schallert:
(Háttal Zitának lassan elindul. Odaér az asztalhoz.)
Zita:
Mondja, maga rák?
Schallert:
Nem, kérem, Vízöntő vagyok.
Zita:
Akkor mért halad hátrafelé?
Schallert:
(Még mindig háttal.) Izé… idegalapon van egy becsípődésem. Nehezen
mozgok. Ha beállítom magam egy irányba, attól már nem tudok eltérni. Ez komoly betegség, kérem. Állandó orvosi felügyelet alatt állok. Csak most nem.
Zita:
(Nyújtja a fotót.) Vessen rá egy pillantást.
Schallert:
(Hátranyúl a kezével és elveszi a fotót, de már adja is vissza.) Nem
ismerem, soha nem láttam, perben, haragban nem állok vele…se rokonom, se ismerősöm. Ennyi elég lesz?
Zita:
Meg se nézte. Nézzen már rá.
Schallert:
(Megnézi a fényképet.) Na, nézd csak. Milyen jóképű, szimpatikus ember. A tekintete is milyen jóságos. Jóságos ég! Csak nem valami bűnöző?
Zita:
(Gyanakodva.) Mondja. Tényleg nem ismerjük mi egymást?
Schallert:
(Visszaejti a fotót az asztalra.) Ne haragudjon, de sürgősen ki kell mennem a vécébe. Ez a súlyos vizelési inger az alapbetegségem mellékhatása. Ne várjon
meg. Nyugodtan menjen haza. (Gyors léptekkel eltűnik a vécéajtó mögött.)
Zita:
(Elismerően.) Ahhoz képest, hogy a halálán van, egészen jól mozog.
Feri úr:
Ez nyilván a kocsmai környezet jótékony hatása. Tudja hányan gyógyultak már meg itt? Hosszú lenne felsorolni, így, ha megengedi, ezúttal ettől el is tekintenék.
Zita:
Hát nem lettem okosabb, ez megállapítható, mintegy összegzésképpen.
Feri úr:
Néha az a jó, ha az ember tudatlan marad. Mondom én, az egykori
tanár, aki hajdan éppen azon fáradozott, hogy tudást töltsön a nebulók fejébe.
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Ilmácska:
(A vécéből érkezve.) Feri úr! Ilyet még nem látott. Ott van bent a Schallert..
Feri úr:
(Közbevág.) Ilmácska, ez most nem fontos.
Zita:
(Felfigyel.) Mit mondott? Schallert?
Feri úr:
Dehogy mondta. Mért mondta volna. Azt közölte velem, hogy a vízvezeték szerelő végzi a munkáját. Ott van bent. Hasal mert…
Zita:
Wass Albert?
Feri úr:
Dehogy is. Félrehallotta. Hasal, mert…miért is hasal, Ilmácska?
Ilmácska:
(Nem érti ugyan a helyzetet, de megérzi, hogy Feri úr mellé kell állnia.)
Meg kellett bontani a csempét alul, mert mögötte van a vízelzáró csap. Ehhez le kellett
hasalnia. De már felállt…szerintem…azóta. Megyek is. Szólok neki…izé…ha mégse állt
fel. (Bemegy a vécébe.)
Ötödik jelenet
(Kivágódik a bejárati ajtó és bezúdul rajta Kázmér. Szakáll, bajusz, napszemüveg, széles karimájú kalap, hosszú malaclopó kabát.)
Kázmér:
Méregdrága tiszteletem minden kedves hallgatómnak! Szilassy vagyok
két s ypszilonnal, Szárberekről. Régi nemesi család, kutyabőr, szalonmente, kisködmön.
Aki hallja, adja át! Mindenki ihat a kontómra, amennyi beléfér, de többet ne! (Odasúg
Feri úrnak.) Jó lesz így?
Feri úr:
(Súgva.) Korán érkeztél, még nem jött ki. (Hangosan.) Nagy szeretettel
köszöntöm, Önt, rögtön megismertem, hol hagyta a kocsit?
Kázmér:
(Megütközve.) Milyen kocsit?
Feri úr:
(Rájön, hogy nem jót mondott, s ezt próbálja helyre hozni.) Milyen kocsit, milyen kocsit, hát, ami lerobbant, s most segítséget jött kérni. (Dühösen súgva.)
Gond van a rövidtávú memóriáddal?
Kázmér:
Nocsak-nocsak. Megelőzött a hírem? Á, szóval a kocsi? Én autónak
hívom, azért nem ugrott be. Szóval az eset. Kiakadt a kuplungtárcsa és nem volt nálam
méretes szelephézag, azért jöttem, hogy ha maguknak van, az tiszta szerencse. Mindazonáltal, ha már itt vagyok. Erről egyelőre ennyit. Kérek egy Tollas gazduram-féle törkölyt, amit pult alól árulnak, zárjegy nélkül, ahogy mondják.
Feri úr:
(Mérgesen, mert ilyen szöveg nincs a szerepben.) És ezt honnan tudja
az édes úr?
Kázmér:
Magukat is megelőzte a hírük. (Súgva.) Azt mondtad, hogy rögtönözzek, ha valami nem stimmel. Márpedig az nem stimmel, hogy Ilmácska nincs itt.
Feri úr:
Színigazgató uram. (Megnyomja a „színigazgatót”. Súgva.) Ezt se
mondtad a bemutatkozásnál te szerencsétlen. (Hangosan.) Kerítünk Önnek hamarosan
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egy autószerelőt, addig is mivel szolgálhatok? (Súgva.) Ne forszírozd a Tollas-féle törkölyt, nem látod, hogy idegen van a közelben?
Kázmér:
(Zitához.) Mélységes tiszteletem, szimpatikus hölgy, a nevem Szilassy,
színigazgató vagyok Szárberekről. Ne zavartassa magát, majd később adok autogramot, mi az nekem?
(Nyílik az ajtó, bejön Odett. Körülnéz, észreveszi, Kázmért, felderül az arca, odalép
hozzá.)
Odett:
Hát itt van végre? Csúnya fiú. Jó sokat késett. Már azt hittem soha nem
ér ide. A közvetítő irodánál azt mondták, hogy két napig lesz rám szükség. Azonnal
belevágunk?
Kázmér:
(Idegesen néz Feri úrra.) Ha azt mondom, hogy nem egészen értem, az
igen enyhe megfogalmazása annak, hogy „mi a franc van most akkor?”
Feri úr:
Dettike, itt egy nagy félreértés van kibontakozóban.
Odett:
(Leinti.) Feri úr, maga ebbe ne szóljon bele. Ez az én bizniszem. Végre
egy olyan munka, ami nem szabadtéri. Kísérgetem az urat két napig, jó pénzért. Alapból
is nagy összeg, hát még ha a plusz szolgáltatásaimat is igénybe veszi. (Kázmérhoz.)
Apropó! Ismeri az árjegyzéket ugye? (Kacéran.) Ha jól viseli magát és elnyeri a szimpátiámat, még árengedményre is hajlandó vagyok.
Zita:
(Odetthez.) Szabó! Mire alkudozol te itt? Úgy viselkedsz, mint egy könynyűvérű kokott.
Odett:
Tedd magad takarékra Serényi. Ez egy tiszta üzlet.
Zita:
Nála is besegítesz a könyvelésbe?
Odett:
Naná! A bevételeit én tartom számon. Vagy számba? Feri úr! Nyelvtanilag mi a helyes?
Feri úr:
Az attól függ, Odett kisasszony. Hogy mik a szándékai. De tudja mit?
Cselekedjen belátása szerint.
Odett:
(Kázmérhoz.) Na, menjünk, mert a pénzvekker magának ketyeg.
Kázmér:
(Ijedten néz Feri úrra.) Most akkor…
Feri úr:
Ő nem a maga embere Dettike. Az úr, igazgató, egy jelentősnek mondott színház élén. Éppen itt romlott el a kocsija, és segítségért jött hozzánk.
Odett:
(Csalódottan.) Ez az én formám. Szóval nem maga az. De akkor még
jöhet az én emberem. (Kázmérhoz.) Ha mégse jönne, van a maga számára egy visszautasíthatatlan ajánlatom. Akkor most megyek vissza, a természetbe. Szóljanak, ha megjött, akit várok. Vagy ezt már mondtam? (Elindul. Az ajtóban még megáll és visszafordul.) Csak egyszer, egyetlen egyszer az életben lenne szerencsém.
Feri úr:
És mihez kezdene vele, Dettike?
Odett:
Igaz, Feri úr. Nagyon igaz! (Odaint Zitának.) Szia, Serényi. Irigylem a
problémádat! (Kimegy.)
Kázmér:
(Feri úrhoz.) És akkor most hogyan tovább?

46

Feri úr:
Minden megy a maga útján. Ilmácska meg jön.
Ilmácska:
(Jön és jelenti, mint aki érti a dolgot.) A szerelő ül a csésze szélén és
felező tizenketteseket gyárt, mint afféle kései Arany János. Az imént éppen azt mondta,
hogy: én a magam részéről, lemondok a vécéről. De nem mond le! És ez nem is felező
tizenkettes.
Feri úr:
(Teátrális mozdulattal.) Ilmácska! Van szerencsém bemutatni Szilassy
színigazgatót. A szerencse és egy műszaki hiba örvendetes találkozása folytán érkezett
közénk. Én erre a véletlenre csak annyit mondok, hogy: új év, új remények, új üzletpolitika. Ez az én hármas jelszavam ezen esztendőre, a többi pedig már történelem.
Ilmácska:
(Felveszi a pózt.) Béla, az apád szentségit a vonóba bele, te szélütött
kelekótya, hát sose jön már meg az eszed, te horpasztott bilifül, te legény az alján, te
vizezett porhüvely! Engemet zavarszol, amikor forintalapról éppen áttérnék a jövőre,
hogy felvirágozzék a retyi-üzletág, melynek te is a vámszedője vagy, gerjesztett szotyvadék. Illetve borzasztott hozadék. Na, ez a jobb.
Kázmér:
Állj! Állj! Mi ez, kérem?
Feri úr:
Ó, de buta vagyok. Kedves direktor úr, ő itt a munkatársam, Ilmácska.
Va
laha Drávaházán bontakoztatta ki kivételes színészi képességeit.
Kázmér:
Igen? Ez biztos?
Feri úr:
Szerénysége tiltja, hát én szólok helyette. Több neves szerző, direkte
az ő tüneményes tehetségére írt darabot. Rögtön itt van ez az izé… na, aki azt a másik
darabot is írta. Segítsen Ilmácska!
Ilmácska:
Nem tudom mond-e valamit önnek az a név, hogy dr. Labusa Elek, vagy
Szomolánczy Lenke?
Kázmér:
Hát most így, per pillanat…az igazság az, hogy…bár átkozottul ismerősen cseng, de nem ugrik be. Kik voltak ők valójában?
Ilmácska:
Ó, az egyik a drávaházi színtársulat házi szerzője, míg másikuk híres
primadonnaként határozta meg a helység éjszakai életét. Már amikor nem játszott éppen. Egy ízben a lánya voltam.
Kázmér:
Á, tehát a kedves mamáról van szó?
Ilmácska:
Nem egészen. De mindegy is. Minek köszönhetjük az érdeklődését,
mester?
Kázmér:
Nos, nem árulok zsákbamacskát. Feltett szándékom, hogy felfrissítem a
társulatom tagságát néhány eredeti színművésszel. Ezért járom az országot, de néha
tényleg lerobban a járgány, s mily szerencse ez esetben. Mutatnának nekem valamit?
Ilmácska:
Rajta, Feri úr! Folytassuk.
Feri úr:
Mami, maga csak elhallgasson azzal a lepcses arcberendezésével,
mert megvonom az állami támogatást, aztán mehet panaszra, akihez akar, csak hozzám nem. Igenis új év, új remények, új üzletpolitika. És új arculat. Persze nem a magáé-
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ra gondoltam. Már ki is retusáltattam magát a kocsmacímerből, mert mocskosul rontja a
krimó imázsát, ha érti, mire gondolok.
Ilmácska:
Nem én rontom, hanem a kiszolgálás. Ha te tudnád, miket mondanak
rólad az emberek, amikor felkeresik szerény hajlékomat. Meg hogy miket írnak. A fülke
falára. Kész tanulmány.
Kázmér:
Zseniális. Mármint Ön, kisasszony, ha meg nem sértem. (Feri úrra mutat.) Maga olyan gyenge, mint Cecil néném a gyomorműtétje után, még harminchatban.
Ne is próbálkozzon, fiam, a színi pályával.
Feri úr:
(Csippent a szemével.) Na, de a világot jelentő deszkák.
Kázmér:
Ha annyira vonzódik a deszkákhoz, menjen műbútorasztalosnak. Magával nincs dolgom. Hanem a hölgy. Őstehetség. Amikor azt mondta, mély átéléssel,
hogy… na, mit is mondott? Valami moslékos trutymó, ilyesmi.
Ilmácska:
Arra gondol direktor úr, hogy gerjesztett szotyvadék?
Kázmér:
Arra-arra. Haladjon tovább ezen a vonalon. Apropó! Lenne kedve a
társulatomhoz szerződni? Nem ígérek rögtön főszerepet, és én mindig betartom, amit
nem ígérek. (Feri úrhoz.) Maga meg adjon gyorsan fél pálinkát, ehhez nagyon ért. Ha
lesz nálunk a büfében üresedés, nem felejtkezem meg magáról.
Ilmácska:
Ez igaz? Vagy csak álmodom?
Feri úr:
Igaz, Ilmácska.
Kázmér:
Nos, akkor mindent elrendeztem, mert rendező is volnék, vagy mifene.
Majd felhívom az én drávaházi kollégámat, Hornyánszkyt, valaha együtt kergettük a
labdát Béltelkesen, később ő Drávaházára szakadt, szép nagydarab ember, lehet, hogy
nem is Drávaházára szakadt, hanem tagbaszakadt? (Heherészik.) Értik a viccet ugye?
Ilmácska:
(Csodálkozva.) Szóval Ön ismeri a drávaházi igazgatót?
Kázmér:
Kedves hölgyem! Egy színigazgató soha nem hazudik. Legfeljebb vizezi
az igazságot. Mint mondottam, gyermekkori cimborám nekem ez a Korpánszky, beszerzem a referenciákat, s már jöhet is az első szerepe, melyben egy néma szobalányt játszik majd, akinek nincsen ugyan szövege a darabban, de nem is lép színre, csak a színfalak mögött csoszog, de azt az Öntől megszokott zseniális átéléssel. Már most felfogadom a kőműveseket, mert olyan siker lesz, hogy a közönség szétveri a házat, ezt vegye
készpénznek.
Ilmácska:
Az előbb mintha nem Korpánszkyt mondott volna, hanem Hornyánszkyt.
Kázmér:
(Idegesen.) Nem mindegy az magának? Igazgató és kész. Különben
pedig…izé…ötvenkettőben magyarosított Hornyánszkyról Korpánszkyra..de lehet, hogy
fordítva…ez abban az időben kötelező volt a színházigazgatók körében. Így olvastam
„Kármentő Aliz: Névcserék a XX. század közepén, különös tekintettel a színigazgatók
magyarosítási szokásaira” című összefoglaló munkájának második kötetében. (Észreveszi Ilmácska hirtelen elkomolyodását.) Valami baj van?
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Ilmácska:
(Szomorúan.) Vannak az életben szép, magasztos dolgok, mint például
az álmok beteljesülése, egy bíztató mosoly, vagy egy frissen pompázó rózsaszál. És
vannak nem szép dolgok. Nem szép dolog például becsapni azt, aki álmodozik. Azt
hazudni, hogy megvalósulhat az álma. Mert az álmodozó elhiszi, el akarja hinni, hogy
egyszer szebbé válik az élete. Ezt kergette hosszú éveken át, ez szőtte át nyomorúságos napjait. Ez éltette, a remény, hogy amit szeretne, egyszer eljön. Beteljesül a valósággá képzelt álom. Nem szabad kinevetni az álmokat hordozót. Ez a nevetés megaláz.
Feri úr:
De hát Ilmácska, ez félreértés…
Ilmácska:
Ne erőlködjön, Feri úr! Értem én a tréfát. Velem lehet viccelni. Nincsen
benne rizikó. (Megy a vécéajtóhoz. Mielőtt belépne, visszafordul.) Drávaházán soha
nem volt színház. Olyannyira nem volt, hogy Drávaháza sincsen. Jó munkát, urak! (Eltűnik az ajtó mögött.)
Hatodik jelenet
Kázmér:
tunk?
Feri úr:
Zita:

(Megszeppenve.) Akkor ez most nem jött be, Ferikém? Valamit elrontot-

Nagyon úgy néz ki, Kázmér. Túllőttünk a célon.
(Értetlenkedve.) Mi folyik itt, tulajdonképpen?
(Nyílik a bejárati ajtó, Odett jön be.)
Odett:
(Lehuppan a söntéspult előtti bárszékre.) Ha lenne működési engedélyem, most visszaadnám. Elegem van az egészből.
Feri úr:
Ezzel nincs egyedül, Dettike.
Odett:
Fizetőképes kereslet nuku. Ingyen meg menjenek az asszonyhoz. Pang
a piac. Likviditásom közelít a nullához. (Két kezét az ég felé nyújtja.) Most forduljak az
IMF-hez? A közvetítő irodából meg felhívtak, hogy a gazdag kuncsaftom lekéste a repülőgépet. Program áttéve holnapra. (Érzékeli a helyzetet.) Különben mi ez a gyászos
hangulat?
Feri úr:
Nos, hogy is kezdjem…
Kázmér:
Feladom, Feri úr. Ha nem félnék attól, hogy e hely szelleme orrba vág,
azt mondanám: öntsünk tiszta vizet a pohárba. (Elkezd megszabadulni a jelmeztől, s
hamarosan ott áll, mint Kázmér.)
Odett:
(Dühös csodálkozással.) Szóval te vagy az, Kázmér. Jól átvertél.
Kázmér:
(Morog.) Nem csak téged.
Odett:
Valaki megmagyarázná?
Kázmér:
Kicsit meg akartuk tréfálni Ilmácskát. Annyira szeretett volna, szegény,
egy jó kis színházi szerződést. Nem múlt el nap, hogy ne beszélt volna erről. Azt gondoltuk, hogy legalább egy félórára élje át a nagy vágy beteljesülését. Csak nem számoltunk a következményekkel. Most aztán jól benne vagyunk a pácban.
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Odett:

Hát abban benne. Ideje lenne jóvátenni ezt a gonosz játékot.
(Nyílik a vécé felőli ajtó és kijön rajta, hátrafelé araszolva Schallert.)
Schallert:
(Még mindig elváltoztatott hangon.) Nem bírom a bezártságot, mert, ha
szűk falak közé kényszerülök, rettenetesen érzem magam, ugyanis kasztro…kalasztro…illetve…fiboa…tóbiás, igen kasztró tóbiás vagyok, szóval nem bírom a
bezártságot, mint említettem volt.
Zita:
Ez a mozgásában korlátozott tarisznyarák még mindig itt van? Mit hord
itt össze? Kasztró Tóbiás? Netán kubai?
Schallert:
(A vécé felé mutat.) Ott van egy szomorú hölgy az előtérben. Nagyon
szipog. (Most kerül a látóterébe Kázmér.) Mi van, Kazi, te még nem öltöztél be? Így
könnyen felismerhető vagy. (Idegesen hátrapislant.) A fényképes nő még itt van?
Feri úr:
(Legyint.) Mindenki abbahagyhatja. Schallert, te is.
Zita:
(Felkapja a fejét.) Mit mondott? Schallert? Hol van? Ő a férjem.
Schallert:
(Megfordul és szembenéz Zitával.) Itt vagyok, Zita. Ezek szerin vége a
színjátéknak.
Zita:
(Megdöbbenve.) Te vagy? Én…én…is itt vagyok. Eljöttem, hogy elmondjam…
Schallert:
Jó, hogy itt vagy. (Leplezi a meghatottságát.) Így hátrafelé…nagyon
nehéz…mindennek nekimegy az ember.
Zita:
Gyere haza, Géza. Próbáljuk meg levonni a tanulságot. Nem újrakezdeni, de valahogy másképp. Több megértéssel. (Közeledik Schallerthez.) Mindent ki
lehet javítani.
Schallert:
(Szintén közeledik Zitához. Amikor odaér, átöleli.) Térjünk vissza a kiindulási ponthoz. Elmentem otthonról, s most visszaérkezem. (Megfordul a söntéspult
felé.) Feri úr! Kérek egy doboz cigarettát. Csak úgy jelképesen.
Feri úr:
Már nem árulunk dohány neműt, Schallert úr. Jelképesen se. Vigyél
haza egy tramini nagyfröccsöt.
Schallert:
Így is jó. (Leülnek Zitával az egyik asztalhoz és halk beszélgetésbe
kezdenek.)
Odett:
Olyan szép ez a történet. Kicsit giccses, műromantikába hajló, de melyik nagy emberi érzés nem az? Kázmér! Van egy papír zsebkendőd? Éppen kifogytam
belőle.
(Kázmér átnyújt egy csomaggal. A vécébe vezető ajtóban megjelenik
Ilmácska.)
Ilmácska:
(Szomorú arccal, halk hangon.) Feri úr, kérem. Szeretnék most hazamenni. A vécét úgyse lehet használni.
Feri úr:
Ilmácska. Meg tud nekünk bocsátani?
Ilmácska:
Nem haragszom, ezért nincs mit megbocsátani.
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Feri úr:
Elvetettük a sulykot. Nem gondoltunk arra, hogy amin mi jókat nevetünk, az másnak fájhat. Igen. Nem lehet mindent elviccelni. Köszönöm, hogy nem haragszik. De…én mégis bocsánatot kérek.
Ilmácska:
(Elmegy a bejárati ajtóig. Visszafordul.) Hívjon vízvezeték szerelőt, Feri
úr. A holnapi nyitás miatt. Nem szeretnék bokáig vízben ülni. Kihatna az alakításomra.
Mert én jó vagyok a vécés néni szerepében. Nagyon jó. Persze maguk se voltak roszszak, de…(Felemeli a kezét, legyint, s egy fél mosollyal a száján, becsukja maga után
az ajtót.)
Feri úr:
A lelke mélyén minden emberben ott bujkál egy Drávaháza. A rejtett
vágy a többre, a jobbra. Az elérhetetlen, de örök remény, hogy kitörhet abból, amiben
éppen van. Aki ezt feladja, önként engedi el a boldogság kezét. Vilmácska nem ilyen
ember. Ő sose adja fel. Tisztelni kell, mert ereje van az álmokhoz. Egyszer talán mi is
ilyenek leszünk.
Odett:
Szeretem a tiszta embereket. Talán mert az ellentétek vonzzák egymást. Együtt érzek velük. Maguk most megbántottak egyet közülük. Nem jól tették. Ha
elmarjuk magunk mellől őket, megszűnik az orientációs pontunk, s elfelejtjük az utat a
jóhoz. S ha nem tudjuk, hogy kikhez képest vagyunk mi rosszak, magunkra maradunk.
Nagyon magunkra. Higgyük erős hittel, hogy tényleg megbocsátanak az ellenük vétkezőknek. (Feláll.) Na, én mára befejeztem. Megyek magánéletet élni. (Az ajtó előtt megáll
és visszaint.) Pá, kismadaraim! Szárnyakat a repüléshez. (Zitához.) A többiekről, majd
egy más alkalommal beszélünk. Vagy nem. (Kimegy.)
(Zita és Schallert is felállnak.)
Zita:
Köszönöm a vendéglátást. A száraz kisfröccsöt nem, az nálam átlépte a
fogyaszthatóság határát. Mondják meg a boros gazdának, akitől a löttyöt vették, hogy
iparkodjon, mert a hordó talán még megmenthető. Ami viszont kifogástalan volt, az a
kiszolgálás. (Schallertre néz.) Asztalhoz hozták nekem a férjemet. Ezt nem lehet megfizetni.
Feri úr:
Egy kísérletet tán megérne.
Zita:
(Elneveti magát.) Hát persze. (Pénzt vesz elő és az asztalra teszi.)
Schallert:
„Míg ezek itt jó bort várnak, / visszamegyek jó polgárnak.” Tényleg
gyengék a verseim Kázmér?
Kázmér:
Hogy egy általam tök ismeretlen, de általad jól ismert költőt idézzek a
TMK műhelyből: munkásságod átlépi a költészet korlátait. Amiket írsz, az már nem is
vers. De tényleg. Néha azért néz be ide, mert irodalmi munkásságod beitta magát e
falakba, s a helyiség nélkülözhetetlen részévé vált. „Látásodra néha vágyom, / Schallert
tesó, Isten áldjon!”
Schallert:
(Már az ajtóban áll, Zitával. Meghökken.) „Csákfalva, Csákháza, Trencsén, / kollégához van szerencsém?”
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Zita:
Na, gyere te fűzfapoéta! (Kirángatja Schallertot az ajtón. Az ajtó mögül
még hallatszik, ahogy Schallert visszakiáltja.)
Schallert:
„A hőmérő másképp lázmér’, / szevasz, jó barátom, Kázmér!”
Feri úr:
Azt hiszem, ma igen rövid lesz a nyitva tartás.
Kázmér:
Értem a célzást, öregfiú. Furcsa kimondani ilyen kora délelőtt, de: nehéz
napunk volt. Megyek is, tartok magamnak egy lakógyűlést. Na, csak az illúzió miatt. És
juszt se fizetem be a lakbért. Virtigli, tökös csávó vagyok én, Ferikém. Nem úgy látod?
Feri úr:
Ha nekem se lenne lakásom én is így tennék. Maradjunk ennyiben.
Kázmér:
Na, nézzük, miből élünk. (Elindul kifelé. Kilép az ajtón, bezárja maga
mögött, de már nyitja is ki. Az ajtónyílásból odaszól Feri úrnak.) Feri úr! De őszintén.
Ugye milyen jól áll nekem a szakáll? (Nem vár választ, bezárja az ajtót.)
Feri úr:
(Helyére rakja a székeket, lerázza az abroszokat, aztán a pult mögé
megy, előveszi a kabátját, kalapját, felöltözik. Kivesz a zsebéből egy kulcscsomót. Körülnéz.) Uraim! Záróra! Mindenki hagyja el a helyiséget. Ez rám is vonatkozik. (Az ajtóhoz megy, kinyitja. megfordul és kiszól a nézőtérre.) Maguk is hazamehetnek. Már nincs
itt semmi látnivaló. (Eloltja a villanyt és bezárja maga után az ajtót.)
FÜGGÖNY
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OLVASÓPRÓBA
avagy
„A jó nénikédet, Szalachinyi”
Bohózat két felvonásban
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SZEMÉLYEK
Kárpáti Félix, rendező
Holló Vazul, házi szerző
Erik, társulati titkár
Márton, színjátszó
Anett, színjátszó
Lili, színjátszó
Tarasz Maxim, zeneszerző
Amália, takarítónő
Jolán, Holló felesége
Dzsesszika, színjátszó-jelölt
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(Szín: pincehelyiség, a Társulat próbaterme. Székek, asztalok rendezetlenül, az asztalok némelyikén ásványvizes palackok, illetve papírlapok. A sarokban egy kis asztal két
székkel. Középen ajtó egy másik helyiségbe, ez a „büfé” ajtó, baloldalt a bejárati ajtó,
amely felvezet a földszintre.)
ELSŐ FELVONÁS
Első jelenet
(Amikor a függöny felmegy, három társulati tag tartózkodik a színen: Lili, Anett és Márton)
Lili:
(Duzzogva) Nem értem. Állandóan elkésik.
Anett:
Ne mondd már, ő az egyetlen, aki mindig pontosan érkezik. Én még
soha nem tudtam megelőzni.
Márton:
(Gúnyosan) Nem mintha nagyon törekedtél volna rá. Viszont tényleg
nincs itt, ez tény.
Lili:
(Gonoszkodva) Legalább van időd a szöveget gyakorolni. Mert az nem
megy, drágám, az nagyon nem megy.
Márton:
Nyugi, mire kell, meglesz. Ne velem foglalkozz, hanem a saját alakításoddal. Amikor az első jelenet végén bejössz, úgy mozogsz, mint egy bedrogozott teknősbéka. Ha direkt csinálod, akkor zseniális.
Anett:
Emberek! Vegyetek vissza egy kicsit. Lassan itt a premier és még sehol
sem vagyunk. Minden percre szükségünk van. Ezért dühítő, hogy…
Kárpáti:
(Sietve érkezik a bejárati ajtón, menet közben veszi le a kabátját, tapsol) Gyerünk gyerekek, szorít az idő. Álljatok be a harmadik jelenetre. (Elkezd rendezni)
Marcikám, te ide állj, ne takard Anettet. Lili drága, menj ki és gyere be. (Leroskad egy
székre. Felemeli a kezét) Mindenki a helyén? Igen? (Int) És!
Anett:
A napsugár még ágyában hever, / a hajnal lassan ballag a mezőn. /
Szívemen édes, szerelmes teher, / magam cipelni meddig lesz erőm? / Hívem! Ha Önnek lelkében tanyáz / ez édes érzés, mi engem gyötör, / osszuk meg hát, mert legyengít
a láz, / s felezve könnyebb a teli vödör. (Mártonhoz fordul) Jó lovagom, már itt a pirkadat, / sietve menjen, nehogy jó apám / megsejtse, hogy e boltívek alatt / ma bűnbe esett
egy boldog leány. / Vigye gyorsan a múló éjszakát, / legyen áldott e frigy, mely megfogant…(Nyomatékosan néz Mártonra, hogy ő jön)
Márton:
(Szakadozva) A szív…izé…A szív…
Anett:
…a szívnek…
Márton:
…igen…a szív a szívnek…ne segíts… a szív a szívnek…
Anett:
…vágyterhet ad át…
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Márton:
Úgy van! Ad át.
Kárpáti:
(Felugrik a székről) Na, álljunk meg! Ez így nem lesz jó. Ha nem veszitek komolyan, abba is hagyhatjuk. Ha nincs meg bennetek a kellő alázat a színház iránt,
ha félvállról veszitek azt, ami nekem, s talán még itt másnak is, fontos, ha a szöveg a
fületeken át nem megy át a szívetekbe, akkor feleslegesen fárasztjuk egymást. Akkor itt
a vége.
Lili:
(Bejön) Hamar-hamar, kisasszonyom! Az úr, / erre siet és szívében
vadul…
Kárpáti:
(Mérgesen leinti) Még nem vadul. Éppen a színjátszás egynémely kritériumát van szerencsém megidézni, tisztelt kollégáink színe előtt. Menj ki Lili, majd szólok, ha bejöhetsz. (Lili duzzogva elindul) Várj, ne menj sehova! Amit mondani akarok,
rád is tartozik. Tehát. Marci! A szöveget azért írta a szerző, hogy az el is hangozzék.
Lehetőleg úgy, ahogy ő írta. Mit tehetsz tehát ennek érdekében?
Lili:
Meg kell tanulni.
Kárpáti:
Köszönöm a segítséget, kedves Lili, de ennyit még én is ki tudtam volna
izzadni magamból. (Ujján számolja) Kettő. (Elgondolkodik) Volt egy?
Anett:
Nem volt.
Kárpáti:
Nem baj. Kettő. Anett, drága! Ez a darab, amit immáron három hete
próbálunk – hadd előlegezzem meg, hogy - több-kevesebb sikerrel, egy középkori lovagdráma, amit könyvtári kutakodásaim eredményeként saját kezemmel bányásztam
elő, szóval ez a színmű gróf Szalachinyi Ferenc (Kiejtve Szalacsinyi) munkája, aki a
XVIII. század legelején…(Megáll) Ezt is elmondtam nektek az olvasópróba előtt, ha jól
emlékszem.
Márton:
Erre jól emlékszel, főnök.
Kárpáti:
Vagyis nem úgy, mint te a szövegre. Nos, mindezt azért voltam bátor
elmondani, hogy rávilágítsak egy-két szereposztási tévedésemre. Kedves Anett. Amikor
azt mondod, hogy: A napsugár még ágyában hever, / a hajnal lassan ballag a mezőn…
nem az önálló ested pódium-részét abszolválod, hanem egy többszereplős darab részeseként, beleveszed a buliba a többieket is. Tehát Marci felé fordulsz és neki mondod, a tőled megszokott selyemcukor-hangon, hogy a napsugár mi a fenét csinál az
ágyában.
Lili:
(Félénken jelentkezik) Nekem is van instrukciód, Kárpáti?
Kárpáti:
(Szusszan egyet) Van, persze hogy van. Kicsit ideges vagyok, ne kérdezzétek, miért. Elnézéseteket kérem. De ha nem teszünk bele apait-anyait, akkorát
bukunk, hogy bezárhatjuk a boltot. Amatőrök vagyunk. Nem tehetségtelenek, nem roszszak, hanem amatőrök. A játék nem a munkánk, (Ujjával idézőjelet formál) „csupán” a
szerelmünk. Mi a szívünket tesszük bele minden mondatba, minden mozdulatba. A lelkesedésünk és hitünk hoz ide munka után, hogy a magunk és mások örömére komédi-
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ázzunk. Ha a hit elfogy, a lelkesedés megkopik, kiüresedik a lélek játékos bugyra. Feleslegessé válik minden erőfeszítésünk, semmivé lesz az örömünk.
Anett:
Ezt nem akarjuk, Kárpáti.
Kárpáti:
(Halkan kezdi, de egyre erőteljesebb lesz a hangja, miközben élénken
gesztikulál) Maga a játék – a homo ludensi létforma, csupa öröm, izgalom, önfeledt belefeledkezés az adott pillanatba. Kortalanná tesz. Ennek a játéknak nincsenek korlátai,
határai, független a tértől és időtől, a mindenség megélésének lehetőségét kínálja.
Gondoljatok csak bele: e játék révén lehetőség nyílik kilépni önmagamból, az énem
szűkre szabott, zárt börtönéből és következmények nélkül válhatok bármivé és bárkivé!
Aljas gazember, megátalkodott gonosztevő, rémisztő gyilkos, zsémbes öregúr, undok
intrikus, ravasz róka, tűzokádó sárkány, vagy jóságos öregapó, daliás herceg, bátor
hadvezér, világmegváltó mesehős… sorolhatnám a végtelenségig a lehetőségeket. E –
idézőjelben - „gondtalan” játék azonban roppant felelősségvállalás, hiszen a színpad
katedra, szószék is! A tanítás, a nevelés, a véleményformálás, a dolgok, jelenségek
események értelmezésének, véleményezésének színtere, a jó, de az ártó szándékú
manipulálás pódiuma is egyben! Jó esetben szórakoztató, örömet nyújtó, személyiségformáló, felemelő tevékenység. Rossz esetben sajnálatosan mindezek ellenkezője. A
színpad, ízlés-, érzelem- és tudatformáló szentély, az esztétikai és erkölcsi-morális értékek közvetítésének műhelye. S nem utolsósorban közösségformáló erő! Az egymásba
kapaszkodás, a társas játék izgalmát nyújtó közege! Barátságok, új érzelmek megélésének szülőotthona. Igen, otthon. Az emberi társas viszonyok lélekemelő pillanatainak
otthona, a termékeny jóság és szeretet közege! Nincs mit szépíteni a dolgon: én fertőzött vagyok, a színpadi játék szenvedélybetege. Gyógyulásomra nincs remény, csupán
a tünetek enyhítésére. Az én szanatóriumi Varázshegyem ez a társulat, én itt vagyok az,
aki vagyok. Azt szeretném, ha ti is így éreznétek. (Rövid szünetet tart) Hányszor hallottátok már tőlem ezt az ars poeticát?
Márton:
Ajaj! De mennyiszer.
Kárpáti:
(Szinte szomorúan) És mégis képes vagy úgy idejönni, hogy nem tudod
a szereped?
Márton:
Én igyekszem, de valahogy nem ragad meg a fejemben a vers.
Kárpáti:
Nagy baj. Nagyon nagy baj. Nem az, hogy nehezen tanulod a szöveget,
hanem az, hogy mentséget keresel rá. Az a baj, hogy feladod. Hogy nem vállalod a
csapatmunkát.
Márton:
Én vállalom, főnök. Legközelebb kívülről fújom a szerepet.
Kárpáti:
Remélem lesz legközelebb, Marci. (Odaszól a többieknek) Kezdjük
elölről.
Anett:
„A napsugár az ágyában hever”-től?
Kárpáti:
Onnantól.
(A bejárati ajtó nyílik és beóvatoskodik rajta Holló Vazul)
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Második jelenet
Kárpáti:
(Megütközve) Kit látnak szemeim? Csak nem a mi házi szerzőnk? Mit
keresel itt Vazul? Ez nem a te darabod.
Holló:
Elnézést, hogy belezavarok a próbafolyamatba. (Kárpáti felé fordul,
széles gesztussal) Drága Félix barátom!
Kárpáti:
Hűha! Az indításból az jön le nekem, hogy nem azt a jelentős összeget
jöttél megadni, amit jó két éve kértél tőlem, három hónapra.
Holló:
(Sértődékeny hangon) Mit képzelsz? Nem teszem kockára a barátságunkat, holmi hitvány anyagiak ideidézésével. Az ráér. Viszont van, ami nem ér rá.
Kárpáti:
S mi lenne az?
Holló:
(Idegesen néz a társulat tagjaira) Nem lehetne négyszemközt? Ugyanis
bizalmas a dolog. Hogy úgy mondjam, csak kettőnkre tartozik. Ha meg nem sértelek.
Kárpáti:
(A többiekhez) Próbaszünet gyerekek! Menjetek át a büfébe.
Márton:
De főnök! Itt nincs büfé.
Kárpáti:
Mondtam, hogy egyetek-igyatok is? Ha meg nem fogyasztotok, nem
mindegy, hogy van-e büfé, vagy nincs?
(A társulati tagok kimennek a „büfé” ajtón)
Holló:
Nagy bajban vagyok, Félix.
Kárpáti:
(Sóhajtva) Mennyiről van szó, Vazul? (Belekotor a zsebébe) Nincs
olyan sok nálam, de…
Holló:
(Hárít) Nem kell a pénzed, Félix.
Kárpáti:
(Meglepődve) Most már elhiszem, hogy nagy a baj. Mi történt?
Holló:
Jolán.
Kárpáti:
Milyen Jolán?
Holló:
A feleségem. Ne tégy úgy, mintha nem ismernéd. (Elgondolkodva) Bár
megérteném, ha így tennél.
Kárpáti:
Ja, persze. A Jolán. Mi van vele?
Holló:
Féltékenykedik.
Kárpáti:
(Csodálkozva) Mire fel? Kérdem én, bizonyos értetlenkedő felhanggal,
hiszen te vagy a hűség carrarai márványból kifaragott szobra, ahogy én tudom.
(Holló feszengve hallgat. Kárpáti gyanakodva nézi)) Vagy netán viaszból van az a szobor?
Holló:
(Zavartan) Inkább hologram, vagy valami ilyesmi.
Kárpáti:
Szegény barátom. És ki a kedvezményezett, ha nem titok?
Holló:
(Habozva) Társulati tag. A legtehetségesebb tanítványod.
Kárpáti:
Ez érdekes. A legtehetségesebb ugyanis Balogh Márton. Igaz, hogy
nehezen tanulja a szöveget, van is vele vitám ez ügyben, de be van oltva a színházzal,
ez vitathatatlan. Szóval a Marci? Fura egy ízlésed van, annyi szent.
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Holló:
Ne viccelődjél velem, van nekem bajom elég. Liliről van szó.
Kárpáti:
Lili? Mégis jó az ízlésed, te gézengúz.
Holló:
Kicsit belehabarodtam, de ne gondolj fülledt erotikára. Kis flört, beszélgetések, eldugott presszó, összefonódó kezek az asztal felett…
Kárpáti:
Nem jelenetet írsz Vazul, hagyd ezeket a sallangokat. Miben is kérted a
segítségem?
Holló:
Idejön.
Kárpáti:
Ki?
Holló:
Hát a Jolán.
Kárpáti:
Ki az a Jolán? Ja, igen. És minek?
Holló:
(Szusszan egyet) Története van annak, barátom.
Kárpáti:
Azért csak mondjad, de gyorsan, mert a gyerekek már unják magukat a
büfében.
Holló:
Itt van büfé?
Kárpáti:
Miért, éhes vagy? Ne a hasaddal törődj, ilyen kiélezett helyzetben. Tehát?
Holló:
Egy hónapja tart a románc. Keddenként találkoztunk, háromszor eddig.
Itt vártam a közelben, míg végez. Otthon meg azt mondtam, hogy a legújabb darabomat
próbáljátok, és szükséged van a tanácsaimra.
Kárpáti:
Elhitte?
Holló:
Dehogy hitte.
Kárpáti:
Mégis okos asszony ez a Jolán. Tudja, hogy nekem nincs szükségem a
tanácsaidra. Szuverén rendező vagyok, ez közismert.
Holló:
Nem azt nem hitte. Hanem, hogy a darabomat próbáljátok. Nőt sejt a
háttérben. Ezért vagyok itt.
Kárpáti:
Törpepapagáj legyek egy kutyakiállításon, ha értem. Különben meg
nem mindegy, hogy mit hisz?
Holló:
A helyzet ennél sokkal kritikusabb. Ugyanis idejön.
Kárpáti:
Ki?
Holló:
A Jolán.
Kárpáti:
Ki az a...? Minek?
Holló:
Le akarja ellenőrizni, hogy igazat mondtam-e?
Kárpáti:
Mit mondtál neki?
Holló:
Nem is figyelsz? Azt, hogy a darabomat próbáljátok.
Kárpáti:
(Töprengve) Mondd, Vazul, ismeri a Margit, izé…Jolán, gróf Szalachinyi
Ferenc munkáit?
Holló:
Milichinyi?
Kárpáti:
Szalachinyi.
Holló:
Még én sem ismerem.
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Kárpáti:
Éppen az ő lovagdrámáját próbáljuk. Jöhet a Jolán, majd azt mondjuk,
hogy te írtad.
Holló:
Nem fogja elhinni.
Kárpáti:
Már mért ne hinné?
Holló:
Mert azt mondtam neki, hogy egy mai modern darabról van szó.
Kárpáti:
(Megtörli a homlokát a zsebkendőjével) Mondd, Vazul. (Kotorászik a
zsebében) Nem kell mégis inkább készpénz? Lehet, hogy van nálam néhány ezer forint.
Holló:
(Könyörgőre fogja a dolgot) Félix, az Isten szerelmére. Emlékezz viszsza, hogy harmadik gimiben, nem egyszer, az én füzetemről másoltad le a matek házi
feladatot.
Kárpáti:
Hogy is felejthetném el, Vazul. Mindig egyest kaptam rá. Maradjunk
annyiban, hogy te sem voltál egy Bolyai Farkas. Ha meg akarsz nyerni az ügyednek,
más úton indulj el. Ez ugyanis zsákutca.
Holló:
Mindjárt itt lesz Jolán.
Kárpáti:
Van ötleted?
Holló:
Az nincs. De kitaláltam valamit. Van nekem egy ifjúkori darabom, ezt
még Jolán sem ismeri, mert sehol nem került előadásra és már én sem emlékszem rá
kristálytisztán.
Kárpáti:
Na, ez szép! Egy elfelejtett drámát akarsz felújítani? Hol van a szövegkönyv? Valami azért kell, hogy a gyerekek felolvassák.
Holló:
Megpróbálom memorizálni a sztorit. Ha elmondom a lényeget, a társulati tagok képbe kerülnek, aztán mondhatnak, amit akarnak, Jolán nem fog beleszólni. Az
se számít, ha nincs az egésznek semmi értelme.
Kárpáti:
Mondjuk ez tényleg nem lesz feltűnő. Jól illeszkedne eddigi munkásságod vonulatába.
Holló:
Segítesz, Félix? (Összeteszi a két kezét) Naaa!
Kárpáti:
Sokba kerülnek nekem azok a matek egyes dolgozatok. De legyen!
Behívom az érintetteket.
Amália:
(Belép a bejárati ajtón, kezében vödör, felmosófa) Főrendező úr! Lehet
takarítani?
Kárpáti:
Még nem Máli néni. Benne vagyunk a próba közepében.
Amália:
Akkor felfrissíteném régi kérésemet. Tessék nekem szerepet adni, abból a célból, hogy kipróbálhassam magam a színpadi megjelenés új aspektusában is.
Holló:
Ezt hogy érti?
Amália:
Hát takarítani már tudom a színpadot, de nem szeretnék leragadni ezen
a szinten.
Holló:
Akkor menjen innen a pincéből a földszintre, s máris feljebb lépett.
Amália:
(Megsértődve) Ne tessék, kérem, viccelni. Mert beszélhetünk másképpen is. Én a cég alkalmazásában állok, maguk meg csak be vannak ide fogadva. Maguk
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itt ideiglenesen tartózkodók. Nekem pedig – munkaköri leírásom szerint – ezt a helyiséget minden nap takarítanom kell. Ha maguk ezt akadályozzák, akkor én máris megyek
Lovászi úrhoz, aki a szociális és egyéb ügyek csoportvezetője. Nem fog neki örülni,
ennyit előre bocsátok.
Kárpáti:
Nem kell mindjárt megsértődni Málika. Mi szeretjük magát az idők végezetéig, ha hagyja.
Amália:
Szóval akkor van szerep?
Kárpáti:
(Kínosan feszengve) Keressük, Máli néni, keressük.
Amália:
Na, csak mihamarabb találják is meg, mert megyek Lovászi úrhoz, aki a
…
Holló:
Tudjuk. A szociális és egyéb ügyek csoportvezetője. (Kárpátihoz) Végül
is itt maradhat, hátha akad egy testhez álló, sepregető szerepkör.
Amália:
(Mérgesen) Nem vagyok én futballista, kikérem magamnak. Ha meg
mindenképpen, akkor se sepregető, hanem beállós. (Csábosan körbeforog) Vagyok
olyan jó, mint az Angéla Joli.
Kárpáti:
Jól van, Málika, nyugodjon meg. Üljön le a sarokba és figyeljen.
(Amália a vödrével és felmosó fájával együtt a sarokba vonul és leül. Kárpáti a „büfé”
ajtóhoz megy és behívja a csapatot. A színjátszók bevonulnak.)
Harmadik jelenet
Lili: (Hollót bámulja, aki zavartan félrenéz) Átgondoltam az imént a bejövetelemet,
Kárpáti. Úgy kellene berobbannom, hogy a szerelmesek szétrebbenjenek, amikor azt
mondom, hogy „Hamar-hamar, kisasszonyom! Az úr, / erre siet és szívében Vazul…izé…vadul”.
Kárpáti:
(Leinti) Felejtsd el a vadulást, Lili. Mindent tudok. Most éppen Hollót kell
kihúznunk abból a slamasztikából, amibe te is beletaszajtottad, rendesen. Arra kérlek
benneteket, hogy akár azonosultok a problémájával, akár nem, tekintsétek tehetségetek
próbakövének azt, amire kér benneteket. Vazul, tiéd a pálya.
Holló:
(Még mindig zavartan) Arról van szó, hogy…egyébként…szeretettel
köszöntelek benneteket…van nekem a Jolán…aki…aki... idejön. Nem tudom, hogy eddig érthető-e?
Anett:
Nem érthető. Tudsz világosabban is?
Holló:
Arról van szó…hogy…én meg Lili, illetve ő meg én…szóval nem komoly…de…
Lili:
(Megütközve) Nem komoly? Szégyelld magad, Holló Vazul. (Szerepbe
áll) A szívem össze-visszatört / az árulásod meggyötört. / Hittem neked, s most itt vagyok / mint az útszélen itt hagyott / letört virág. Az életem / már mit sem ér, és szégyellem, / hogy elhittem a bókokat, / a csokrokat, a csókokat.
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Kárpáti:
(Tapsol) Bravó, Lili! Úgy látom kinőtted a szolgálólány szerepkört. Erről
majd még beszéljünk.
Lili:
Köszönöm, főnök! (Hollóhoz) De te azért egy nagy szemetes zsák vagy,
úgy an blokk.
Holló:
(Mentegetőzve) Félreérted a helyzetet…azaz…nem úgy gondoltam…illetve…
Kárpáti:
Na, akkor tegyük helyre a dolgokat. Holló, te ülj le oda (A sarokban álló
kis asztalra mutat) és írd le azt, ami eszedbe jut abból a régi darabból. (A társulati tagokhoz) Ti pedig figyeljetek egy kicsit. Lili és az én Vazul barátom, az elvártnál szorosabbra fűzték a személyes társulati viszonyt. Ezt most morális szempontból – az idő
rövidsége miatt - nem elemezzük. Később azonban nem megyünk el mellette szó nélkül.
Anett:
Idő van?
Kárpáti:
Fején találtad a szöget. A mi kedvenc házi szerzőnk, a gyanút fogó
feleségének, Mártának…
Holló:
Jolán.
Kárpáti:
..illetve Jolánnak, hogy a gyanú sötét fellegét oszlassa, azt találta mondani, hogy a keddi napok későbe nyúló próbákkal telnek, mert társulatunk tehetségben
fogant tagjaival az ő darabja bemutatóját készítjük elő.
Márton:
De ez nem igaz.
Kárpáti:
(Gúnyos elismeréssel) Nem csak tehetséges vagy, hanem okos is.
Úgyhogy neked majd utána külön megmagyarázom. A dolgot bonyolítja, hogy Vazul
felesége (Megáll egy pillanatra és Hollóra néz jelentőségteljesen), akit Jolánnak hívnak,
ma tiszteletét teszi nálunk, hogy kontrollálja a barátom szavahihetőségét, ami meglehetősen ingatag lábakon áll. Mi tehát megtartjuk Holló Vazul új darabjának az olvasópróbáját. A részvétel természetesen önkéntes, aki nincs benne a játékban, most szóljon.
Anett:
Én benne vagyok. Kérem a szerepemet.
Kárpáti:
Az nincsen. Kedves barátaim! Többször beszéltünk már arról, személyes példáinkkal illusztrálva, hogy a színjátszó ember agya néha leblokkol. Kiesik a fejéből a szöveg, nem tudja, mi következik, a helyzete kétségbeejtő. Ilyenkor a kollégák
segítsége sokat jelent, de elkerülhetetlen, hogy a bajba jutott maga is megpróbáljon
kievickélni a drámai helyzetből. Mit tesz tehát?
Márton:
Rögtönöz.
Kárpáti:
(Ironizálva) Vártam, hogy te, mint a legilletékesebb, megszólalsz ebben
az ügyben. Igazad van. Rögtönöz. Míg aztán be nem ugrik a folytatás és helyre nem
zökken a világ rendje. Nos, amire mi most készülünk, az egy véget nem érő emlékezetkiesés. Vagyis szöveg az nincs, ne is reménykedj, hogy az eszedbe jut. Tehát: folyamatosan rögtönözni kell.
Lili:
Azt mondjuk, ami eszünkbe jut?
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Kárpáti:
Úgy van. De azért lesz némi segítség. Házi szerzőnk megpróbálja felidézni és leírni diákkori darabjának a szövegét, s ezt menet közben megkapjátok, de ez
csak iránymutatás, vázlat, semmi több.
Anett:
Hogy kapjuk meg a szöveget?
Kárpáti:
Társulati tikárunk, Erik lesz a kapocs, szerző és szereplő között. (Körbenéz) Hol van Erik? Az előbb még mintha itt lett volna.
Holló:
Én nem láttam.
(A többiek is helyeselnek: mi sem, mi sem!)
Kárpáti:
(Kiabálva) Erik! Erik! Ki vagy rúgva!
Erik:
(Végszóra lép be a bejárati ajtón. Sértődősen) Nem vagyok berúgva.
Kikérem magamnak!
Márton:
Hát ez az! Mindig csak magadnak kéred ki. Minket még soha nem hívtál
meg semmire.
Erik:
Ha munka van, nem iszom alkoholt. Néha egy-egy nagyfröccsöt. De
csak annyi szódával, hogy: (Kezével spriccelést imitál) pssz!
Kárpáti:
Ismerjük az italozási szokásaidat, azonban most nem erről van szó. Te
fogod Vazul kezéből kitépni a leírt szöveget és odaadod annak a szereplőnek, akit illet.
Megértetted?
Erik:
Meg. Egyúttal jelentem, hogy beszereztem a rajzszögeket a plakátokhoz.
Kárpáti:
Hiába, na. Nélkülözhetetlen vagy és kész. De most koncentrálj a legújabb feladatra. Vazul, szereplő, megint Vazul, megint szereplő. Menni fog?
Erik:
Nekem ne menne? Csodálkoznék módfelett.
Amália:
Főrendező úr! (Vazulra mutat) Az az illető ott az asztalnál. Írjon nekem
is valami testhezállót. De vetkőzni nem vetkőzöm, azt előre megmondom.
Kárpáti:
Majd kitalálunk valamit, Málika. Csak üljön nyugodtan. Elég, ha én ideges vagyok. No, mindenki benne van? (Körülnéz, senki nem szól) Akkor kezdjük. Anett
és Lili üljön le ahhoz az asztalhoz. Marci, te állsz előttük. Mi a sztori, Vazul?
Vazul:
A bohózat egy szerelmi háromszög története. A képlet a szokásos.
Márton – javaslom, hogy az egyszerűség kedvéért mindenki szerepeljen a saját nevével
-, szóval Marci két nőt szeret egyszerre. Anettet, a könyvtáros kisasszonyt és Lilit, aki
férjezett, egyébiránt a híres bokszbajnok felesége. A két hölgy természetesen nem tud
egymásról, ám egy alkalommal összefutnak egy presszóban. Itt derül ki, hogy ismerik
egymást, valaha egy munkahelyen, a Sétabot-bejárató és Almagalvanizáló Művek bérés munkaügyi osztályán dolgoztak. Megörülnek egymásnak, egy asztalhoz ülnek, társalogni kezdenek a régi szép időkről, az egykori kolléganőkről, akikről egyiküknek sem volt
jó véleménye. Lili Marcit várja, mert ott beszéltek meg titkos találkát, Anett pedig a
presszó tulajdonosnőjével akar találkozni, akinek könyveket hozott a lánya vizsgájához.
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Kárpáti:
Minden világos. Innen átveszem. Marci, állj félre, még nem vagy itt, Lili
maradj az asztalnál. Anett, te sem vagy még színen, menj Marci mellé. (Körülnéz, töprengve) Kell ide, kell ide, valami jó kezdés. (Megakad a szeme Amálián) Na, Málika,
eljött a maga ideje. Végtelenül gazdag kelléktárából elő tudna rántani egy felszolgálónőt?
Amália:
(Felugrik, nagy igyekezetében feldönti a vödröt) A radai rossebb rohaszsza meg ezt a nyüves vedret. (Elkezdi a felmosó fával takarítani a kiömlő vizet) Jövök,
de első a munka, aztán a művészet.
Kárpáti:
Hagyja a csudába, most van fontosabb dolog is. Szóval. Úgy kezdünk,
hogy Málika felveszi a rendelést Lilitől, aztán kihoz két kávét. Egyet oda Lilinek, egyet
meg ide nekem, ha már úgyis arra jár. (Amáliához) Meg tudja csinálni?
Amália:
(Gőgösen) Az én tehetségemmel? Egy ilyen jelenetet?
Kárpáti:
Nem a jelenetet. A két kávét.
Amália:
Már hozom is. (Kimegy a bejárati ajtón)
Kárpáti:
A konfliktus lényege, hogy Márton megérkezik, s innentől kezdve felbolydul a presszó minket érdeklő mikrovilága. Mi tehát készen állunk. Jöjjön, aminek
jönnie kell. De, mindenek előtt, Jolán.
Negyedik jelenet
(A bejárati ajtóban megjelenik Jolán. Kárpáti elébe siet)
Kárpáti:
De jó, hogy látlak, kedves Jolán, mi szél hozott ide, ahová a néző se
jár? Foglalj helyet, éppen a dolog kellős közepében vagyunk, országos barátom, nélkülözhetetlen házi szerzőnk, Vazul briliáns darabját próbáljuk.
Jolán:
(Leül az egyik asztalhoz) Mindenkinek puszicsók, elnézést az alkalmatlankodásért, de rendkívüli tisztelője vagyok drága férjem írói munkásságának (Jelentőségteljesen Vazulra néz), s tudomást szereztem róla, hogy ismét remekművel rukkolt
elő. Egyszerűen nem bírtam legyőzni a kíváncsiságomat, ide kellett jönnöm. Remélem
nem zavarok.
Holló:
Micsoda kellemes meglepetés, hogy itt vagy, kiscsillagom.
Jolán:
Ne add a meglepettet Vazuli, nagyon jól tudtad, hogy jövök, hiszen bejelentettem neked.
Holló:
Tudom, de nem akartam elhinni, hogy megtisztelsz minket az érdeklődéseddel. Eddig még egyetlen darabom próbájára sem jöttél el.
Kárpáti:
Az a fontos, hogy itt van. Mi akkor folytatnánk is a munkát.
Jolán:
Hát persze, mintha itt se lennék. Egyébként mi a címe a korszakos műnek?
Kárpáti:
(Meglepetten) A címe?
Holló:
A címe?
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Jolán:
A címe. Csak van neki címe.
Holló:
Az van. Címe az van. Ha valamije van, hát az a címe. Félix, mondd meg
neki te. Úgy érzem, mintha nem bízna bennem.
Kárpáti:
(Mellébeszél) A cím az nagyon fontos. Tulajdonképpen leképezi a darab
mondanivalóját, miközben frappánsan megfogalmazza a tanulságot is. Rendeztem egyszer egy olyan darabot, aminek az volt a címe, hogy Címe nincs. Na, az arról is szólt.
Jolán:
(Türelmetlenül) Én erről a darabról beszélek. Megmondaná végre valaki
a címét?
Kárpáti:
(Hirtelen ötlettől vezérelve) Mondják meg a szereplők. Végül is ők vannak benne a mondanivalóban, ők viszik vásárra a bőrüket. Ne vegyük el tőlük még ezt
is.
Anett:
(Idegesen) Én nem foglalkozom a darab címével. Korrektül lehozom a
szerepemet, nekem ennyi elég.
Márton:
Ez egy jó kis színmű, nagyon jó. Akármi is a címe. Siker lesz, ez belé
van kódolva.
Lili:
Nehogy már a segélycsomag dobja le a pilótát. (Határozottan) Nekem
ez a véleményem.
Amália:
(Érkezik a bejárati ajtón, hozza a két kávét. Leteszi az asztalra. Kárpáti
elveszi az egyiket, a másikra Jolán csap le) Parancsoljanak (Jolánra néz) uraim! A
szemközti presszóból van. (Hollóra mutat) Ahol ez az úr szokott üldögélni.
Jolán:
Micsoda?
Kárpáti:
(Mentve a helyzetet) Ott találkozunk mindig próba előtt, hogy átbeszéljük az aznapi feladatokat. Munkakávé, így hívjuk tréfásan, nem igaz Vazul? (Kedélyesen
heherészik. Holló is bekapcsolódik. Amikor kezd kínossá válni, hirtelen abbahagyják)
Jolán:
(Mérgesen) Hát senki nem mondja meg nekem, hogy mi a darab címe?
Amália:
Dehogynem. Egy takarítónő küzdelmes útja a világhírig. Ez a címe.
Jolán:
Érdekes cím. Nem is tudtam, hogy ilyen darabokat is írsz. Ez eddig nem
volt jellemző.
Holló:
(Kínban) Néha váltani kell, hogy ne savasodjon be az alkotókedv.
Kárpáti:
Ennek most egy mellékszálát próbáljuk éppen. A takarítónő ebben a
jelenetben még csak bontogatja a szárnyait. Például kávét hoz a többieknek. Ma ennyi a
szerepe. De ne húzzuk az időt. Álljatok be a presszó képre. Hadd menjen.
Lili:
(Anetthez) Jaj, de régen találkoztunk, milyen jó, hogy most összefutottunk.
Anett:
Milyen jó, hogy összefutottunk. Most, hogy olyan régen találkoztunk.
Kárpáti:
(Hollóhoz) Vazul, nem kéne feljavítani ezt a szövegrészt?
Holló:
(Maga elé motyog) Ilyen az, ha a színész a saját szövegét mondja.
Kacagtatóan szellemes és szórakoztatóan eredeti. (Közben folyamatosan ír, s a papírlapot átadja Eriknek, aki odaviszi Lilinek)
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Lili:
(Olvassa) Emlékszel Tordainéra, Anett? Olyan trampli volt, amilyen
hülye. Annyira szakmai akart lenni, hogy a munkaügyön dolgozó Gazdag Jutkáról azt
terjesztette, hogy béren kívüli terhessége volt.
(Erik viszi Anettnek a következő papírlapot Hollótól)
Anett:
(Olvassa) Na, a Gazdag Jutka sem volt éppen százas. Emlékszem,
hogy a Pallasz Lexikonban a tartalomjegyzéket kereste. (Felolvassa az instrukciót is)
Innentől arról beszélj, hogy várod a presszó tulajdonosnőjét, mert könyveket hoztál a
lányának.
Lili:
(Döbbenten) Mi van?
Erik:
(Mutatja a papíron) Ami zárójelben van, azt nem kell felolvasni. Az szerzői instrukció. (Legyint) Habár nekem édes mindegy, én csak közvetítek.
Kárpáti:
Te jössz, Marci.
Márton:
(Odamegy az asztalhoz) Én se most léptem le a falvédőről. Mindenki
kifoghat egy gyengébb napot. Különben is, amióta a Juventus leikszelt a Milánnal, azóta
szegény Bélánk is kevesebbet iszik.
(A két lány döbbenten hallgat, csak a nyakukat nyújtogatják)
Kárpáti:
Ez mi volt? Kezdem elveszíteni a fonalat.
Márton:
Azt mondtad, hogy improvizáljunk. Én nem kaptam szöveget, mondom,
ami jön. A darab szellemében, természetesen.
Jolán:
(Lelkesen) Na, végre, valami eredeti szín. (Hollóhoz) Nem is hiszem el,
hogy ezt te írtad.
Holló:
Hát azt, konkrétan, most én sem. De ha tetszik, akkor vállalom.
Márton:
(Még mindig nincs szövege) Mi a pálya, lányok? Nektek nincsen „hogy
ityeg a fityeg?” Mondanám én gazduram, de rosszalkodott a fiam. Aztán jött a vihar és
elverte a gyereket. Már az újdonság se a régi.
Jolán:
(A térdét csapkodja úgy nevet) Ez…ez… egyszerűen zseniális.
Kárpáti:
Marcikám! A rögtönzés alatt én nem azt értettem, hogy hülyeségeket
beszélj.
Holló:
(Egyfolytában ír, aztán odainti Eriket, s odaad neki két papírlapot) Az
egyik Anetté, a másik Lilié.
Erik:
(Kézbesíti a két szerepet) Ez a tied, ez meg a tied.
Anett:
(Olvassa) Hogyhogy itt vagy, Marci? Nekem azt mondtad, hogy ma a
nagynénédet látogatod meg Torontóban. (Észreveszi, hogy Holló integet) Ja, nem. Ceglédbercelen. Bocsi, elnéztem.
Lili:
(Csodálkozva) Tényleg Marci. Mit keresel te Torontóban? (Olvassa) A
férjem rendkívül féltékeny, s az a gyanúm, hogy követ engem. Lehet, hogy bármelyik
percben megjelenhet itt. Huszonöt kilós ütése van neki a balkezében. Megírták a lapok
is, amikor megnyerte a bajnokságot nehézsúlyban. Nem vagyok nyugodt.
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Márton:
(Maga elé) Jöhetne már az a szerep, mert kezd kicsúszni a lábam alól a
talaj. (Szerepben) Fiúméban három euró egy dióspalacsinta. Az az érzésem, hogy nem
érem meg a holnapot. Csak a holnaputánt. Így élünk mi, itt, Európa közepén.
Jolán:
(Fulladozik a röhögéstől) Hát ezt nem lehet kibírni. De jó, hogy eljöttem.
Hol rejtegetted ezt a remek bohózatot, Vazuli?
Holló:
(Őszintén) Magam sem tudom. Látod, ezért mentem én keddenként
később haza.
Jolán:
Nyugodtan maradhattál volna reggelig is, ha ilyeneket írsz, te zseniális
ökör!
Holló:
(Szomorúan) Tényleg ökör vagyok. Mennyit dolgozhattam volna reggelig. Ha a helyzet úgy hozza, én nagyon munkamániás tudok ám lenni.
Kárpáti:
A szünet után rövid rendezői értékelését adom az eddigi munkának.
Mindenki kifelé! Használjátok ki a gyengeségemet. (Az emberek elindulnak a „büfé” ajtó
felé)
Jolán:
(Kicsit lemarad Kárpátival) Mondd, Félix, tehetséges ember az én férjem?
Kárpáti:
Nos, attól függ, hogy mit értünk tehetség alatt.
Jolán:
Így gondoltam én is! De mégis csak együtt élünk tizenöt éve. Meg aztán: nem lehet mindenki Csiky Gergely. Vagy Tennessee Williams. Megértesz engem?
Kárpáti:
Megértelek, Anna…illetve…mondom anna…k jó, Jolán, aki megértő.
(Megtörli a homlokát) Gyere, meghívlak egy kávéra.
Jolán:
Itt lehet kávét kapni?
Kárpáti:
Nem lehet. De ebben a helyzetben már a meghívás is szép gesztus
tőlem. Menjünk.
(Kisétálnak a többiek után)
FÜGGÖNY
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MÁSODIK FELVONÁS
Első jelenet
(A társulati tagok lassan szállingóznak vissza a színpadra. Mikor már mindenki a színen
van, a bejárati ajtón belép Tarasz Maxim)
Tarasz:
Bambarabammbambammbambamm. Itt a tavasz, megjött Tarasz.
Kárpáti:
(Sóhajtva) Már csak te hiányoztál, Maxim.
Tarasz:
(Vidáman) Köszönöm a kitörő lelkesedést, a kedves fogadtatást, ide
mindig szívesen jövök.
Jolán:
(Ahogy meglátja Taraszt, összerezzen) Ebben az úrban kit tisztelhetek?
Tarasz:
(Változatlan lelkesedéssel) Drága Hölgyem, van szerencsém bemutatkozni: Tarasz Maxim vagyok, orgonista komponista. Csókolom a kézfejét, „Maxim”-ális
tisztelettel, hogyan másképp?
Kárpáti:
Éppen fontos próbánk van, Maxim. Nem zenés darab.
Tarasz:
Azt te csak hiszed, visszavonhatatlan barátom, azt te csak hiszed. Minden darabban ott a dallam. Tarasz pajtás pedig azért van, hogy kiszedje ezeket a dallamokat, s meg is teszi, Istenemre mondom. Te észre sem veszed és a három felvonásos sorstragédia máris két felvonásos musical. Na, persze, ha Tarasz Maxim kézbe
veszi a dolgot. Már itt is van a fejemben a nyitány, hallgasd csak. Tarampampam,
tarampampam, tralla, tralla, trilalla. Na, milyen? Ne mondj semmit. Utálom, ha dicsérnek.
Amália:
Főrendező úr! Több szerepem nincs? Tudja: Lovászi úr.
Kárpáti:
Tudom. Szociális és egyéb ügyek. Hozhatna még egy kávét. Így bekerülhetne a második felvonás harmadik jelenetébe, ahol arról van szó, hogy maga hoz
nekem egy kávét a túloldali presszóból.
Amália:
Ez nagy szerep?
Kárpáti:
Amália kedves. Nem mindig a nagy szerep a jó szerep.
Amália:
De én csak nagy szerepet vállalok. Ezt visszaadom.
Kárpáti:
(Kiabál) Erik! Hol vagy?
Erik:
Itt a hátad mögött.
Kárpáti:
Be kéne ugrani egy szerepbe. Most adták vissza.
Erik:
(Zsörtölődve) Bezzeg most jó vagyok. Amikor baj van. Jól van. Vállalom. Miről van szó?
Kárpáti:
Egy kávét kellene nekem hozni.
Erik:
Mi ebben a beugrás?
Kárpáti:
Azt hitted, hogy szerepet adok. Beugrottál, nem?
Erik:
Kárpáti. Ha oly nagyon nem utálnálak, már rég itt hagytalak volna. Különösen kedvelem ezeket az erőltetett vicceidet.
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Anett:
(Felemeli a kezét) Félix! Itt nem részletezett okok miatt, sürgős ügyben
kell igénybe vennem az e célból létesített mellékhelyiség néhány erre kijelölt berendezését.
Márton:
Annyira nem lehet sürgős, ha ennyire cifrázod.
Kárpáti:
Gyerekek! Így nem lehet dolgozni. Szétszabdaljátok a próbafolyamatot.
(Szemrehányóan Anetthez) Az előbb elintézhetted volna.
Anett.
Ez nem elhatározás kérdése, főnök! Mondhatnám azt is, hogy szükség
törvényt bont. De nem mondom, mert már nagyon kell.
Kárpáti:
Na, jó! Próbaszünet. Újfent menjetek át a büfébe. Én is jövök.
(Tarasz Maxim és Jolán kivételével mindenki kimegy. Anett a bejárati ajtón, a többiek a
„büfé” ajtón)
Jolán:
(Dühösen Taraszra támad) Minek jöttél ide? Megmondtam, hogy befejeztük. Az a szállodai intermezzo csak pillanatnyi gyengeségem eredménye.
Tarasz:
(Szerelmesen néz Jolánra) Jolán! Én még ma megkérem a kezed a
férjedtől. Szándékaim komolyak. Jól keresek, ha van munkám, na, jó most pillanatnyilag
két éve nincsen, de nem lesz ez mindig így.
Jolán:
Persze hogy nem. Jövőre már három éve nem lesz munkád. Ne szédíts
engem, elég volt egyszer megszédülnöm. Na, jó, kétszer. Vagy háromszor.
Tarasz:
Háromszor Jolán, háromszor. Naponta és féléven keresztül. Már nem
tudok nélküled élni.
Jolán:
Látod, ezt elhiszem. Ha én nem támogatnálak anyagilag, nem is tudom,
mi lenne veled.
Tarasz:
Ha visszautasítasz, mindenki előtt kijelentem, hogy…hogy…hogy megtörtént, aminek meg kellett történnie.
Jolán:
Ezt nem teheted meg.
Tarasz:
De bizony, hogy megteszem.
Jolán:
(Odamegy Taraszhoz és átöleli) Buksikám, hiszen tudod, hogy szeretlek. Kinek tenne jót egy botrány?
Tarasz:
(Magához húzza Jolánt és megcsókolja)
Holló:
(Belép a „büfé” ajtón és meglátja a csókolózó párt) Jolán! Mit cselekszel? Illetve, mi ez itt, ha jól látom?
(A pár szétrebben, Jolán igazgatja a ruháját, Tarasz igazgatja a nem létező nyakkendőjét)
Tarasz:
Kérlek szépen, félreérted a szitut. Meglepetésnek szántuk, de ha már
így lebuktunk, elmondom az igazságot.
Jolán:
Ne!
Tarasz:
El kell mondani. Vazulnak meg kell tudnia.
Holló:
Mit kell nekem megtudnom?
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Tarasz:
Az igazságot. Az igazság pedig az, hogy Jolán, a kedves feleséged,
énekesi ambíciókat dédelget nem közönséges keblein, s engem kért fel korrepetitornak,
hogy csiszoljam a torkában lévő gyémántot. És én csiszoltam is, barátom, rendesen.
Jolán:
(Megkönnyebbülten) Így igaz. Csiszolta.
Tarasz:
Ide most azért jött, hogy Kárpáti, közös egy-kománknál, jelentkezzen a
társulatba, mint énekes-színész.
Holló:
Ez igaz, Margit…izé Jolán? Már engem is teljesen meghülyít ez a Kárpáti.
Jolán:
Ne tudjak soha többé repülőgépet vezetni, ha nem igaz.
Holló:
(Döbbenten) Te nem is tudsz repülőgépet vezetni.
Jolán:
Éppen ezért. Hát nem érted?
Holló:
(Teljesen összezavarodva) De…értem. Igen. Szóval nem azért jöttél,
hogy engem ellenőrizz?
Jolán:
Mért kellett volna ellenőrizni?
Holló:
Igaz, nagyon igaz. Miért? Velem minden rendben van. Azt mondják.
Vagy nem?
Tarasz:
De!
Holló:
(Töprengve) Azt azért nem értem, hogy miért csókolóztatok?
Tarasz:
Mi nem csókolóztunk. A próbaéneklés előtt meg kellett vizsgálnom,
hogy a hangtechnika testeszközei rendben működnek-e?
Holló:
A micsodák micsodái?
Tarasz:
Te ehhez nem értesz. Figyelj, bemutatom. (Odalép Jolánhoz magához
húzza, a melle alá teszi a tenyerét) Így lehet leellenőrizni, tapintás útján, hogy a rekeszizmok elég lazák-e. (Hátradönti Jolánt és megcsókolja) Ez úgy néz ki, mintha megcsókoltam volna. Ugye?
Holló:
És nem?
Tarasz:
De nem ám! Belenéztem a szájába, hogy a hangszálai kellően rezonánsok-e.
Holló:
És?
Tarasz:
Nyugodj meg, barátom. Jolánnál minden a helyén van. További kérdés?
Holló:
Nincsen. Illetve úgy izgulok, hogy Kárpáti felvegye és foglalkoztassa.
Jolán:
Nem lesz semmi baj. A legújabb darabodban kérek szerepet.
Holló:
(Ijedten) De az nem zenés darab.
Tarasz:
Azt te csak gondolod, Vazul, azt te csak gondolod. Az lesz, nyugodj
meg.
Holló:
(Tétován) Még a bemutatása is bizonytalan.
Tarasz:
Hogyhogy?
Holló:
Nincsenek meg az előadás feltételei. Jolánnak nagyobb kiugrási lehetőséget kínál gróf Szalachiny fenomenális lovagdrámája. Azt is próbálják.
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Tarasz:
(Mérgesen) Ki szerezte a zenéjét? Mert én nem, az biztos!
Holló:
Nincsen zenéje. Verses dráma.
Jolán:
Akkor én, hogy énekeljek?
Holló:
(Legyint) Muszáj neked énekelni, Jolán? Pihentesd a rezonanciádat, rád
fér.
Erik:
(Bejön egy kávéval a kezében a bejárati ajtón) Ki látta Kárpátit? Itt a
kávéja.
Tarasz:
(Elveszi a kávét Erik kezéből) Majd én átadom neki. (Elindul kifelé, de
közben megissza)
Jolán:
Merre van itt a toalett? Rendbe kell szednem magam. (Erik mutatja a
földszintre vezető bejárati ajtót. Jolán kimegy)
Második jelenet
Holló:
(Izgatottan) Na, mit tudtál meg?
Erik:
Sokba fog ez neked kerülni, Vazul. A cégem nem puszira dolgozik. Az
üzletben nincs barátság.
Vazul:
Tudom-tudom. Nekem megéri. Így is nagy mázli, hogy főállásban magánnyomozó vagy. Tudja ezt itt valaki?
Erik:
Lehet. Nem titok. Nekem bejött. Én is kérdezek. Tudod te, hogy nekem
mi a vezetéknevem? Mert én itt mindenkinek csak per Erik vagyok, a lóti-futi, akivel fel
lehet söpörni a padlót. Aki rajzszögért talpal a plakátokhoz, aki csak arra jó, hogy kávét
hozzon a rendezőnek. Aki mindenféle hülye előadókkal, tárgyal, s hunyászkodva hallgatja, amikor fölényesen kioktatják, hogy a pince állagának bármiféle rongálása pénzbüntetést von maga után, s örüljünk annak, hogy az ő jóindulatuk lehetőséget biztosít a
próbákhoz. Akinek az egyetlen és egyenlő partnere Amália, a takarítónő, aki még felnéz
rá és emberszámba veszi. Ez vagyok én. De még a vezetéknevemet se tudjátok.
Vazul:
Szörnyen restellem, de tényleg nem tudom. Valami németes hangzású,
ha jól sejtem, olyasmi, mint Hózentráger, vagy… talán… Krikitics. De nem biztos.
Erik:
(Keserűen nevet) Krikitics. Ez jó. Nem barátom, az én nevem Harag.
Harag, mint méreg, mint düh, ingerültség, neheztelés. Harag Erik. Ez a becsületes nevem.
Vazul:
Szép név.
Erik:
Ja, az. Csak tanácsadó céget nem lehet vele alapítani. Hamar tönkremenne. Azt ugyanis mindenki tudja, hogy a harag rossz tanácsadó.
Vazul:
(Félénken) Rátérhetnénk a mi dolgunkra?
Erik:
Én vagyok a legnagyobb marha, hogy olyan passzióban lelem az örömöm, ami állandó bosszúsággal jár. A kedvtelésembe fogok beledögleni. (A táskájából
iratköteget vesz elő) Na, nézzük, miből élünk.

71

Vazul:
(Izgatottan) Miből?
Erik:
A feleséged és az a lökött zenebohóc rendszeresen felkeresi a Pelikán
hotel 121-es szobáját. Legalábbis egy hónapja, mióta figyeljük a mozgásukat. Mindig
keddi napon, vajon miért, ki tudja? (Az ég felé fordítja a tekintetét, kifordítja a két kezét
és felhúzza vállát.)
Vazul:
(Zavartan) Nem is tudom. Nekem fel se tűnt.
Erik:
(Az iratkötegből fényképeket húz elő) Van itt néhány vizuális bizonyíték.
(Odanyújtja Vazulnak)
Vazul:
(Nézi a fotókat) Jolán, Jolán! Ezt nem hittem volna rólad.
Erik:
Nem?
Vazul:
Hát így, hogy kérdezed. De nem szép tőle, hogy elárult. Engem, aki
mindig hűséggel, örök szerelemmel…(Hirtelen megakad az egyik fényképnél) ez itten…mi ez itten?
Erik:
(Elveszi a fényképet) Ez a szemközti presszóban készült. Jól sikerült
kép, a presszós hölgyet rendszeresen foglalkoztatjuk, megbízható munkaerő. Ha akarom te vagy rajta, meg Lili, összebújós pózban. Nem is tudom, hogy került a többi kép
közé.
Vazul:
(Felháborodva) Erik, te kettős ügynök vagy?
Jolán:
(Belép a bejárati ajtón) Látom összejöttetek. Erik, drága – és ezt most
szó szerint, a tarifájára értem -, lebbentsük fel a fátylat. Mi jó híre van a számomra?
Vazul:
Van itt néhány fénykép, úgyis, mint bűnjel. (Átadja azt a fotót, amelyen
Vazul és Lili van)
Jolán:
Lebuktál Vazuli, te szélhámozó, most minden kiderült. (Erikhez) Mutassa a többit is.
Tarasz:
(Belép a „büfé”ajtón) Mindent lezsíroztam, Vazul. Zenét szerzek a darabodhoz, megdumáltam Félix - szel. Nem fogsz csalódni. Tudod, hogy én a zenét a legjobb helyekről szerzem. (Jolánhoz, aki egyre fehérebb, s láthatóan rosszul van) Mi történt kedves hölgy?
Jolán:
(Rémült arccal nyújtja át a fotókat Tarasznak, aki átveszi) Ez…itt…ez
itt…vizet…mindjárt elájulok. (Beleroskad egy székbe)
Tarasz:
(Kiteríti a fotókat az asztalra és hosszan nézegeti)
Vazul:
(Diadalmasan) Na, ehhez mit szólsz, te Mozart-nyesedék? Engem akartatok átverni? Még hogy rekeszizom. Meg rezonancia. Nem inkább szabadon választott
talajgyakorlat?
Tarasz:
(Rámutat néhány fotóra) Ebből, és ebből, na meg ebből. Kérek két-két
színes, tizenötször tízes papírképet.
Amália:
(Bejön a bejárati ajtón, kezében a vödörrel és a felmosó fával) De jó,
hogy itt van, Erik úr! Mondja meg ezeknek (Megvetően a háta mögé bök), hogy igyekez-

72

zenek, mert letelik a munkaidőm, s addig rendbe kell tennem ezt a disznóólat. Már elnézést a találó kifejezésért.
Erik:
Azon dolgozunk, Málika, azon dolgozunk. (Kiszól a közönséghez is)
Már nincs messze a vége.
Jolán:
(Vazulhoz) Szóval igaz, hogy megcsalsz engem?
Vazul:
(Jolánhoz) Csak azt mondhatom neked, mint Lucifer az Úrnak, Az ember tragédiája első színében: „Ezt tőled én is szintúgy kérdhetem.”
Amália:
(Erikhez) Új darab készül, Erik úr? Szeretnék belekerülni.
Erik:
Kivételesen talán jobb lenne, ha ebből kimaradna, Amália. Nem jók a
szerepek. Túl életszerűek.
Lili:
(Bejön a „büfé” ajtón) Bocsánat. Zavarok?
Jolán:
Gyere csak, gyere. Te is benne vagy a színdarabban. (Felvesz az asztalról egy fotót) Gratulálok drágám! (Odanyújtja Lilinek) Nagyon jó a fényképarcod.
Lili:
(Sápadtan nézi a fotót) Nem kellett volna. Most már tudom, hogy nem
kellett volna. (Szerepbe áll) „A vágy erősebb néha, mint az ész / és vakmerően mindig
tenni kész. / A szív dobogva, hinni jót akar /, de minden szép elillan oly hamar. / Csalódsz, s a szívből bánat tör elő / ezt elviselni, ehhez kell erő!” Gróf Szalachinyi lovagdrámája, második felvonás harmadik kép. Én ki tudom játszani magamból a szomorúságot. Komédiás vagyok, nem nehéz. (Megtörli a szemét) Jó játék volt. (Szipogva) Egyszer majd megköszönöm a szerepet. (Kimegy a „büfé” ajtón)
Erik:
Szükség van még rám? Mint magánnyomozóra? Mert ha nem, akkor
megyek, hátha Félix megiszik még egy kávét. Ugyanis itt nincs büfé. (Elindul)
Amália:
(Utána siet a takarítási eszközeivel) Várjon Erik úr. Ha nem haragszik
maga után csörömpölök. Úgy látom itt nincs most nekem való szerep. (Kimennek a „büfé” ajtón)
Tarasz:
Eszembe jutott egy jó kis dallam. Kicsit a Csárdáskirálynő nyitányára
hajaz, de nyomokban fellelhető benne Gershwin életműve éppúgy, mint a Macskák
néhány, jól ismert melódiája, szóval igazi Tarasz kompozíció lesz. Sajnos odakint hagytam a másik helyiségben, megyek, megkeresem. (Fütyörészve kimegy a „büfé” ajtón)
Jolán:
Jól itt maradtunk, kettesben, Vazul. Nem is tudom, mit mondjak.
Vazul:
Ne mondj semmit. Megérjük a pénzünket mind a ketten.
Jolán:
Azt meg. Tudunk ezek után még együtt tovább menni?
Vazul:
Nem az a kérdés, hogy tudunk, hanem hogy akarunk-e? És ha akarunk,
akkor tudunk is.
Jolán:
Akarjuk?
Vazul:
Próbáljuk akarni.
Jolán:
Én benne vagyok.
Vazul:
(Kíváncsian) Kérdezhetek valamit, Jolán?
Jolán:
Kérdezz nyugodtan.
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Vazul:
Tényleg jelentkezel Félixnél énekes színésznek?
Jolán:
Visszakérdezek. Tényleg írtál darabot a társulatnak?
Vazul:
(Átfogja Jolán vállát és elindul vele a bejárati ajtó felé) Tudod mit?
Egyezzünk ki döntetlenben.
Harmadik jelenet
(Kárpátival az élen beömlik a társulat a „büfé” ajtón. Anett a bejárati ajtón érkezik. Szinte
elsodorják Jolánt és Vazult. Most mindenki a színen van)
Kárpáti:
(Tapsol) Folytatjuk, gyerekek! Ott hagytuk abba, hogy én rövid értékelésre készültem, Tarasz Maxim belegyalogolt a jelenetbe, majd Anett kérésének tettünk
eleget. Nagyvonalúan túllépünk ezeken a provokációkon. Marci megérkezett a két nőhöz, s kínosan magyarázkodik. Itt tartunk. Tessék! (Észreveszi Vazult, aki nem a kisasztalnál ül) Te mért nem írsz, ahogy megállapodtunk?
Vazul:
Nézd, Félix, az a helyzet, hogy…
Kárpáti:
Erre most nincs idő. Csipkedd magad. Álljunk össze, gyerekek!
Dzsesszika: (Beóvatoskodik a bejárati ajtón) Elnézést kérek, de nem tudom, hogy jó
helyen járok-e?
Erik:
Ez egy jó hely? Már akinek.
Kárpáti:
Ne haragudjon, de mi most itt próbálunk. Nem tudom, mi járatban van,
de, per pillanat, nem alkalmas.
Dzsesszika: Ez itt egy színtársulat?
Vazul:
De még mennyire, hogy az!
Dzsesszika: Akkor tényleg jó helyen járok. Én ugyanis a toborzóra jöttem.
Kárpáti:
(Dühösen) Erik! Mivel magyarázod ezt?
Erik:
Veled. Ugyanis te tetted fel a facebookra, hogy keddenként jöhetnek a
vállalkozó kedvűek. Meg hogy kell a frissítés, mert néhányan már nagyon úgy gondolják, hogy…
Kárpáti:
…Jól van, jól van! (Dzsesszikához) Jó helyre jöttél, aranyom, ez itt egy
(Megnyomja a szín szót) színtársulat. Most éppen kékesszürke a színe, de lesz ez a
társulat még bíbor sárga is, ha megrázzuk magunkat. Nos, mik a terveid?
Dzsesszika: Szeretnék berobbanni a sztárvilágba. Sokan mondták már rám, hogy a
tehetségem úgy ragyog, mint a Nap.
Márton:
Konkrétan kik?
Dzsesszika: Hát a Béla.
Kárpáti:
(Meghökkenve) Béla? Ki az a Béla?
Vazul:
Kárpáti. Te a feleségem nevét se tudtad megjegyezni. Nem mindegy
neked?
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Dzsesszika: Béla a barátom. Ő járatos ezekben a dolgokban, ugyanis síküvegrestaurátor.
Anett:
Mi a csuda?
Dzsesszika: Tulajdonképpen ablakpucoló, de széleskörű tájékozottsága van neki.
Azelőtt logisztikai menedzser volt egy jó nevű cégnél.
Lili:
Szóval raktáros. Na hiszen.
Dzsesszika: Ő mondta, hogy hasonlítok Josephine Baker-re. Meg azt is, hogy veszélyt jelentek a színi világ csúcsaira.
Erik:
(Bizonytalanul) Baker nem fekete volt?
Dzsesszika: (Csodálkozva) Magyarosított Feketére? Ezt nem is tudtam. Na, mindegy!
Jolán:
Vazuli! Ez a nő egy kockázati tényező.
Kárpáti:
Hogy is hívnak, csillagom?
Dzsesszika: (Pukedlizik) Talajtani Dzsesszika, szolgálatára. Ezt a szerepet hetedik
bében adtam elő, csak nem ezen a néven. Ott Partedli Tivadarként szerepeltem. Beugrás volt. (Zavartan magyarázkodik) Lány nem betegedett meg abban az időben. Csak
fiú. (Széttárja a karját) Mit tehettem volna?
Kárpáti:
Hogy is mondtad? Talajtani?
Dzsesszika:
Igen, nagyságos úr! (Magyarázza) Ez is egy szerepem volt, de azt
hiszem, hogy másik suliban és a hatodik cében. Sok iskolába jártam, sok iskolám van,
rendkívül művelt vagyok.
Kárpáti:
Talajtani? Geológus família?
Dzsesszika: Inkább földhöz kötött. Az apám napszámos volt, az anyám meg vele
ment. Tessék mondani, milyen szerepet kapok itt?
Tarasz:
Énekelni tud?
Dzsesszika: Igen magas szinten. (Kezével felfelé mutat) Koloratúrszoprán.
Kárpáti:
Na, ez rendben is van idáig. Mutasson nekünk valamit, gyermekem.
Dzsesszika: (Elkezd vetkőzni. Leveszi a cipőjét, a kardigánját)
(Mindenki döbbenten nézi)
Erik:
Mit csinál, maga szerencsétlen?
Dzsesszika: Mutatni akarok valamit. A Béla is megmondta, hogy a művészetért áldozatot kell hozni.
Kárpáti:
Nem erre gondoltam. Mondjon egy verset.
Dzsesszika: Mit, kérem?
Vazul:
Verset. Költeményt. Tud ilyet?
Dzsesszika: (Bizonytalanul) Az olyan izé?
Tarasz:
Olyan. Ismeri Petőfi líráját?

75

Dzsesszika: Líra? Gyerekkoromban voltam olaszban. Azzal fizettünk a fagyizóban.
Lírával. Krémfagylalt volt, még itt van az íze a számban. Mondják meg a Petőfinek, hogy
a lírája egy fabatkát sem ér. Ott már euró a pénz.
Kárpáti:
(Idegesen az órájára néz) Erre most nincs idő. Gyorsan egy szerepjáték. Képzeld azt, drágaságom, hogy te egy unatkozó úriasszony vagy a francia Riviérán.
Dzsesszika: Az ki?
Kárpáti:
Ki ki?
Dzsesszika: Hát az a francia Piri vénlány.
Kárpáti:
(Legyint) Hagyjuk. Más. Hegymászó vagy a Himalájában. Vágod, kicsim? Himalája.
Dzsesszika: (Megbotránkozva) Ezt nem vállalom. Ez valami pornó? A nő felül, a hím
meg alája, mi? Szégyelljék magukat, ti!
Erik:
(Türelmetlenül) Félix! Olyan nehéz kimondani, hogy: nem felelsz meg,
kismókus? Mert olyan hülye vagy, csibém, mint a lebutított baromfiudvar.
Dzsesszika: Maga most sérteget engem, te? Mert átlátok én a szitakötőn. Nem vagyok én olyan buta, mint amilyennek látszom. Becsaptam magukat Petőfivel is. Kívülről
fújom a Toldi egész első versszakát.
Erik:
A Toldit nem Petőfi írta.
Dzsesszika: Ezt én is nagyon jól tudom. Az a másik volt. Ezek össze és vissza irkáltak, ki a fene tudja azt a sok betűt megjegyezni?
Vazul:
Hagyjuk. Az előbb gyerekkori szerepeiből idézett. Mondjon valamit azok
közül.
Dzsesszika: (Felderülve) Na, ez konve…korve…korveniál…korneviál, illetve konverigál. Nekem. Ezt a Béla tanította be, ez a kedvenc szavajárása. Csak nem tudtam jól
megjegyezni, mert a memóriám nagyon gyenge. (Elkomolyodik) Akkor jöjjön egy örökzöld a bakfis éveimből. Jaj, de örülök! Ezt egy iskolai ünnepségen mondtam, de az is
lehet, hogy március tizenötödikei rendezvény volt. Tehát! (Rettenetes teatralitással)
„Fellázadtak Európa népe,
forradalmak zúgott ide-oda.
Várták azt, az uralkodó lép-e?
Hogy béke lett, komolyan, kész csoda!
Küzdöttek a katonák a csatán
Fejükbe pumpáltak harci lázat.
Mellékesen, na de tényleg, az ám:
kitatarozták a Habsburg-házat.”
Ezt a Béla írta, mondtam már, hogy együtt lógunk két éve? Azelőtt meg felettem járt
kettővel, de hogy jön ez ide? Egyébként van tovább is. Mondjam?
Vazul:
Isten őrizz! Most már értem, ellenállhatatlan vonzalmát a versekhez.

76

Dzsesszika: Végül nem engedték elmondani az ünnepi megemlékezésen. Már nem
emlékszem, hogy miért.
Amália:
(Elismerően) Ez a nő majdnem olyan jó, mint én. Szinte látom magam
előtt, amint megvívunk egymással Szent Johanna szerepéért.
Kárpáti:
Le a kardokkal! Még ne vívjanak Amálka. Egy szabad szerepstátusz
van maguknak. A közeledő léptek zaja. Ezt még nem osztottam ki. De nem kell megküzdeniük érte. Kettejüké a szerep. Ki a csuda fogja szétszálazni, hogy hány cipő közeleg? Nem?
Amália:
És mi van, ha megérkezünk, főrendező úr? Mi van, ha megérkezünk?
Kárpáti:
Máli néni. Beletettünk egy csavart a történetbe. Mielőtt megérkeznének,
váratlan fordulat esete áll elő. A közeledő léptek zaja, hirtelen…(Felemeli a kezét) megszűnik…egy pillanatig csend…(Kezét a füléhez teszi) aztán átváltozik távolodó léptek
zajára. Sztanyiszlavszkij alkalmazta ezt a megoldást 1922-ben a Moszkvai Bolsoj Színház operastúdiójának Anyegin előadásában. Ez volt Konsztantyin Szergejevics legjobb
rendezései közül az egyik. Annyit mondhatok, kedves Amálka, hogy ez bravúrszerep.
Tudja mit? Nem is kettőzöm le. Csak maga játssza. Két cipőt egyszerre. Sőt! Már meg is
van a szemem előtt. Kivisszük magát a színház előterébe, ott kedvére tökéletesítheti
géniuszát. Közben mi bent abszolváljuk a darabot. Ezzel segítjük magát a kibontakozásban.
Dzsesszika: Akkor én most ki vagyok penderítve ebből a soha vissza nem térő szereplehetőségből? Hogy fogok így berobbanni a sztárvilágba?
Kárpáti:
(Összenéz Hollóval és Tarasszal. Mindketten nemet intenek a fejükkel)
Nézd, kislány. Amúgy megfelelnél, de különben nem. És itt most az „amúgy” kárára a
„különben” dominál. A színjátszáshoz szükségeltetik némi értelem is. Mondhatnám persze, hogy nem számít semmi, csak a tehetség, de mi itt igényesebbek vagyunk. Megtiszteljük ezt a szép hivatást azzal, hogy nem csak az ösztöneinkből, hanem a fejünkből
is játszunk. Te ocsú lennél a tiszta búzánkban. Tudod mi az az ocsú?
Dzsesszika: (Találgatva) A búbos kemencének az az izéje? Nem. Gabonafajta? Már
a búza miatt gondolom. Hívhatok telefonos segítséget? A Béla tutira tudja.
Kárpáti:
Ne hívj senkit. Menj haza, gondold át, halmozz fel magadban némi tudást.
Dzsesszika: Ezzel azt akarja mondani, hogy nem vesz fel?
Kárpáti:
Nem én mondtam, de telibe talált.
Dzsesszika: (Mártonhoz fordul, teljesen normális, az eddigiektől eltérő hangon) Na,
mit szólsz, Marci? Bevették rendesen. Elhitték, hogy létezik a földön egy ekkora hülye
tyúk. Nyertem.
Vazul:
(Hüledezve) Mi van?
Márton:
Bemutatom a barátnőmet. Kolláth Kata.
Anett:
(Tettetett csodálkozással Mártonhoz) Akkor te lennél a Béla?
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Márton:
(Nevet) Valahogy úgy. Fogadtam Katával. Megbeszéltük, hogy jelentkezik a felhívásra. Ő azt mondta, hogy a butaság már szinte elképzelhetetlen mélységeit
testesíti majd meg, s fogadjunk, hogy senki nem fog gyanút. Elhiszik, hogy létezik az
agyi sötétségnek ily abszurd foka is. Én pedig bizonyos voltam benne, hogy előbb-utóbb
lebukik. Tévedtem.
Erik:
(Dzsesszikához) Aranyom! Bár nem vagyok rá felhatalmazva, egyenes
tekintetű rendezőnk által, mégis megkérdem: nem akarna-e, esetleg-e, a társulatunk
megbecsült tagja lenni-e?
Márton:
Sajnos a kérés nem aktuális. Kata már két éve a Paraván Színház tagja.
Anett:
Megvezettek minket, Lili.
Lili:
Ja! (Gúnyos elismeréssel) Milyen életszerűen játszotta a hülyét. Meg se
fordult a fejemben, hogy nem az. És most se hiszem el.
Dzsesszika: Mindenkitől elnézést kérek.
Vazul:
Nincs miért.
Dzsesszika: Dehogy nincs. Megzavartam a próbát. Tudom, hogy ez főbenjáró bűn.
Már megyek is.
Amália:
Maradjál csak, kedveském. (A Holló által üresen hagyott asztal melletti
székre mutat) Ülj le oda és figyelj. Főleg arra a részre, amikor én jövök. (Gőgösen) Van
egy-két parádés színészi megoldás a tarsolyomban. Tanulni sosem szégyen. Pláne
tőlem nem.
Negyedik jelenet
Kárpáti:
Nos, akkor most túllépünk ezen a tanulságos közjátékon, s végre azzal
foglalkozunk, ami a dolgunk. Az érintett szereplők álljanak be a jelenetre.
(Anett és Lili leülnek az asztalhoz, Márton odaáll eléjük)
Márton:
A múlt pénteken megérkezett a kisebbik húgom Bázelből. Ezért késtem
most öt percet. Amúgy nem félek a bokszbajnoktól, neki is csak egy nyaka van. Mit keresel itt Anett, mikor én Lilivel találkozom? (Kilépve a szerepből) Gyerekek! Még mindig
nincs szövegem, én ezt nem csinálom tovább. A végén bennmaradok a szerepben és
ugyanolyan marha leszek, mint a figurám.
Jolán:
Nem is kell folytatni, bár a te karaktered szerintem a legjobban „megírt”.
(Jelentőségteljesen Vazulra néz)
Kárpáti:
(Értetlenkedve) Hogyhogy nem kell folytatni? Éppen kezd összeállni
a…(A zsebébe nyúl és kiveszi a telefonját. A társulathoz)) Rezeg. Egy pillanat türelmet.
(Belehallgat) Ide is türelmet. (A társulathoz) Nagyon fontos hívás, kérem, hogy menjetek
tovább nélkülem. Rögtön jövök! (Kimegy a „büfé” ajtón.)
Márton:
Kimaradtam valamiből?
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Erik:
A Vazul kontra Jolán ügy, peren kívüli megegyezéssel, véget ért.
Anett:
Jó, hogy szóltok. A rögtönzés nem az én műfajom. (Mártonra néz) Pláne úgy, hogy eszement végszavakat kapok. És Kárpáti? Tud róla? Nem úgy tűnt.
Vazul:
Én próbáltam szólni, de figyelmen kívül hagyott. Valaki mondja meg
neki. Rám nem hallgat.
(Mindenki elhárító mozdulatot tesz. Aztán az egész társulat a sarokban álló Amáliára
néz)
Amália:
Éééén?
Holló:
Kegyed mégis csak idevalósi. Mi ideiglenesen tartózkodunk itt. Maga
mondta.
Amália:
De mi köze ennek ehhez? Én csak egy jó szerepet szeretnék.
Tarasz:
Na, ez éppen az. Ha jól megoldja, komponálok magának egy eredeti
Fényes Szabolcs slágert. Megegyeztünk?
Amália:
(Szinte hisztérikusan) Nem vállalom! Nem vállalom! Nem vállalom!
(Erre lép be az ajtón Kárpáti)
Kárpáti:
Mit nem vállal, Málika? (Szemrehányón) Mostanában túl sok szerepet
ad vissza. (Az ujjával játékosan megfenyegeti) Nem lesz ennek jó vége.
Amália:
Főrendező úr, kérem! Ezek itt (körbemutat) arra akarnak rávenni, hogy
megmondjam, drága direktor úrnak, hogy a Holló úr és (Jolánra mutat, megvetően) ez a
hölgynek kinéző úriasszony, kibékültek, ezért tessék abbahagyni főrendező úrnak a
folyó színdarab dirigálását. Ezt akarják! De olyan Isten nincs, hogy én ezt megmondjam
Kárpáti úrnak, ennyivel tartozom a szerepekért, melyekkel elhalmozni volt szerencséje
bimbózó tehetségemet. (Kajánul) Meg amiket még ezután kapok, ugye?
Kárpáti:
(Körbenéz) Ki kívánja megcáfolni Málika monológját?
(A társulat hallgat) Szóval senki? Ezek szerint igaz. Bár hegyomlasztó nagy energiákat
mozgattunk meg annak érdekében, hogy Vazul komámat kirángassuk a maga ásta gödörből, nem bánom, hogy megtettük, amit eddig megtettünk. Egyfelől, mert a barátom
problémája megoldódott, (Tiltón emeli fel a kezét) nem érdekel hogyan, erre most nincs
a fejemben hely, másfelől pedig gyakoroltunk egy néha előforduló kínos szituációt: a
szöveglefagyást többnyire eredményesen orvosló rögtönzést. Ez a szakmai haszon.
Anett:
Kárpáti, te minden eseményt a javunkra fordítasz.
Kárpáti:
Vajon miért? Lehet, hogy mert…(Elgondolkodik, aztán, mint aki hirtelen
elhatározásra jut) Na, jó. Szeretnék valamit elmondani nektek. Talán feltűnt, talán nem,
de ma kicsit késtem a próbáról.
Lili:
Nekem feltűnt. Szóvá is tettem a többieknek. Nem adtál rá magyarázatot.
Kárpáti:
Akkor kicsit zavart voltam, de most megteszem. A próba előtt találkoztam a Kulissza Társulat igazgatójával, Rábai Tamással.
Erik:
(Rémülten) Csak nem le akarnak igazolni?
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Kárpáti:
Tulajdonképpen, igen. Arra kért, hogy fontoljam meg az ajánlatát. Szeretné, ha náluk rendeznék tovább.
Vazul:
Rossz hír, nagyon rossz hír. Önző módon rögtön arra gondolok, hogy
mi lesz velünk? De ez az ajánlat visszautasíthatatlan. A Kulissza a legmenőbb amatőr
társulat kis hazánkban. Stabil anyagi háttér, kőszínházi támogatás, díjak és külföldi fellépések. Egyszer majdnem felkértek engem is, hogy írjak darabot nekik. De aztán mégse kértek fel. Menj oda, Félix, ott a te jövőd.
Tarasz:
Egy percig se tétovázz! Életed nagy lehetősége.
Erik:
A szívem szakad meg, mert nélküled el sem tudom képzelni a csoportunk működését, de ez legyen a mi gondunk. Az életben egyszer adódik ilyen megkeresés. Sok sikert, Kárpáti. Majd hívj meg minket az első premieredre.
Márton:
Mintha fejbe vágtak volna egy méretes bunkóval. Ha nem tisztelnélek,
most azt mondanám, hogy maradj! Mert nélküled a társulat hirtelen színtelenné válik.
Ami persze igaz. Mégis azt mondom: eredj, fogd nyakon a szerencsédet. (Fejcsóválva)
Már megint rögtönzésre kényszerülök. A lelkemből szeretnék beszélni, s lám ez jön ki
belőlem.
Anett:
(Odamegy Kárpátihoz és szó nélkül átöleli)
Kárpáti:
(Kibontakozik az ölelésből. Meghatottan) Mióta is vezetem a társulatot?
Van annak már vagy tíz éve. Amikor elődöm, Török Gabi bácsi, már nagybetegen, átadta nekem a stafétabotot, azt mondta: „Kárpáti fiam, én ismerlek téged gyerekszínészkorod óta. Tehetséges komédiás vagy, s jó rendező is leszel, egy-két munkád erre garancia. Szeretnek a társaid, ez is rendben van. De vezetni egy társulatot, az egészen
más. Itt nem bújhatsz más bőrébe, saját magad kell, hogy legyél. Ebben a gúnyában
dupla felelősség terhel. A tagokért éppúgy felelősséggel tartozol, mint a döntéseid következményeiért. Ha a pozíciódat szerepnek tekinted, el se vállald. És soha ne hagyd
cserben azokat, akik megbíznak benned.” (Kis szünetet tart) Egy évtizedes intelem,
aminek elévülési ideje nincs. Számomra biztosan nincs.
Lili:
(Bizonytalanul) Akkor…ez azt jelenti…hogy…
Kárpáti:
Azt jelenti. Az előbb Rábai hívott, s érdeklődött, hogy eldöntöttem-e?
Mondtam neki, hogy igen. Megtisztelő az ajánlata, én mégis inkább maradok. Tudjátok
miért? Mert úgy érzem, hogy ideszülettem. Ide, gyökereztem, közétek. Öreg bükkfa
vagyok, engem már rizikós átültetni. Ragaszkodom hozzátok. Ha nem tudlak átvinni
benneteket az új helyre, én minek menjek? Nekem csak itt van értelme annak, hogy
Marcival pereljek, mert nem tudja a szöveget. Csak itt tudok belefelejtkezni Lili és Anett
játékába, itt történik meg a csoda, hogy általatok még ez a nyirkos, télen hűtőházra emlékeztető pince is megszépül, meleget áraszt, valóságos palota. Ahol még olykor Lovászi úr – szociális és egyéb ügyek – is szerethetővé válik. Keddenként van hova jönnöm,
s mikor belépek ide, összeszorul a szívem, az izgalomtól Úgy érzem, hazaérkeztem. Itt
az én családom. (Széttárja a két karját) Mégis, milyen választ adhattam volna?
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Jolán:
(Hollóhoz) Jegyzetelsz, Vazuli? Ez olyan erős anyag, hogy ebből még
feljavíthatod valamelyik régi darabodat.
Vazul:
Menjünk, Jolán. Per pillanat itt létszámfelesleg vagyunk. (Kárpátihoz)
Mindent köszönök, barátom. A pénzügyi segítségedre nincs szükségem. De ezt ne tekintsd véglegesnek. (Jolánnal kéz a kézben kisétálnak)
Anett:
Akkor folytatjuk, főnök? Mert tőlem mehet. (Szerepbe áll) „A napsugár
még ágyában hever, / a hajnal lassan ballag a mezőn. / Szívemen édes, szerelmes
teher, / magam cipelni meddig lesz erőm?”
Kárpáti:
(Szeretettel leinti) Ne cipekedj, Anett. A mai próbának itt a vége. Annyi
minden történt ezen a napon. Nem tudnánk felpörgetni magunkat. Én biztosan nem. Sok
volt ez az én lelkemnek. Készüljetek a jövő keddre. Tökéletes szövegtudást kérek. Kicsit
felgyorsítjuk a dolgot. Végigmegyünk az egész darabon. Még nem jelmezes összpróba,
de itt lesz a többi szereplő is. Nyolcadikán premier. Meg tudjuk csinálni?
Anett, Márton, Lili: (Egyszerre) Igen!
Kárpáti:
Ez a beszéd. Na, lóduljatok. (Anett, Márton és Lili elindulnak kifelé)
Tarasz:
(Anett után siet, még az ajtóban utoléri) Anett, kedves. Most figyeltem
fel páratlan énekhangodra.
Anett:
(Meglepődve) Nem is énekeltem.
Tarasz:
Az nálam nem számít. Én meghallom azt is, ha valaki nem énekel. Abszolút belső hallásom van. Hajlandó vagyok téged korrepetálni. Ezzel a tehetséggel a
milánói Skálában fogsz énekelni. Sajnos a budai Skálát lebontották, az tehát ugrott. De
nekünk megfelel a milánói is.
Anett:
Komolyan?
Tarasz:
Még szép. (Kifelé menet átfogja Anett derekát) Az első leckét el is
kezdhetjük. Megmutatom, hogy miképpen lehet a rekeszizmokat manuális terápiával
teljesen ellazítani. (Kimennek)
Erik:
Kárpáti! Most, hogy vége a melónak, nem ugrunk át a szemközti preszszóba? Nagyon jó a kávéjuk. Úgy hírlik. Vazul is dicsérte. Jó emberem a presszós
hölgy. Konyakkal hozza. Na?
Kárpáti:
Nem bánom, Erik. Rám fér a tudatmódosító. Menjünk.
Amália:
Főrendező úr, kérem.
Kárpáti:
Mára már nincs több szerep, Málika.
Amália:
Nem is azt kérdem, hanem, hogy lehet-e takarítani?
Erik:
Lehet Amálka, lehet. Most lehet csak igazán. Jó munkát a felmosó fához.
Kárpáti:
Tiszteltetjük Lovászi urat!
Erik:
Szociális és egyéb ügyek. Csak tudnám mik azok az egyéb ügyek?
(Kárpáti és Erik kimennek)
Amália:
(Elkezd takarítani. Hirtelen megáll, kiegyenesedik. Pózt vesz fel)
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„A napsugár még ágyában hever, / a hajnal lassan ballag a mezőn. / Szívemen édes,
szerelmes teher, / magam cipelni meddig lesz erőm?” Így kell ezt mondani. Nem úgy,
hogy (Karikírozza Anettet) „Szívemen édes szerelmes teher”. (Legyint) Amatőrök. Nem
veszitek észre, hogy itt takarít köztetek Bajor Gizi. (Ismét pózba áll) „Hívem! Ha Önnek
lelkében tanyáz / ez édes érzés, mi engem gyötör, / osszuk meg hát, mert legyengít a
láz, / s felezve könnyebb a teli vödör.” (Megfogja a vödröt. Megemelgeti) A jó nénikéd!
Az a könnyebb! (Kimegy a vödörrel a „büfé” ajtón)
FÜGGÖNY
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PIPOGYA KIRÁLYSÁGA
Mesejáték egy felvonásban
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SZEMÉLYEK
Pipogya, Boldogbéke országának királya
Kelekótya, udvari bolond, ugyanott
Csiribá, tündérbanya
Kotyvalék mester
Bogi, Pipogya király lánya
Hermina, Bogi társalkodónője
Királyfi, Harczlandia trónörököse
Dudori, a királyfi szolgája
Hadél, boldogbékei generális
Lefetyke, szolgálólány, ugyanonnan
Parittya, Hadél fegyverhordozója
Vásári sokadalom
Kikiáltó, Vásáros 1, Vásáros 2, Vásáros 3.
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(Piactér, a királyi vár egyik udvara, ahová a pórnép is járatos, de megfordul itt a királyi
udvartartás, maga a király, valamint főemberei is. Afféle nem hivatalos találkahely. A
szín szabadon alakítható. A színpad mindkét oldalán egy-egy hosszúkás asztal. A baloldali, a király asztala, a jobboldali a kofáké. A két asztal nagy távolságot határol. Az
egyiknél ülők nem látják, és nem hallják a másiknál helyet foglalókat)
Első jelenet
(Amikor felmegy a függöny, a piac éppen éli a maga zajos, forgatagos világát.)
Kikiáltó:

Vásáros 1:

Hermina:
Lefetyke:

Vásáros 2:

Bogi:
Vásáros 1:
Királyfi:

Tessék-tessék, ide tessék,
figyelmüket erre vessék!
Igyanak és egyenek:
vásárfiát vegyenek!
Kapható itt mindenféle,
ismerkedjenek meg véle,
osztozzanak meg a kincsen,
ami itt nincs, máshol sincsen!
Ez a piac ideál:
a király is idejár!
Boldogbékei a csipkém,
ki tudná ezt jobban, mint én?
Egy a széle, egy a hossza,
ha nem veszi, ne fogdossa!
Két és fél krajcár a túró,
egy hibája van, hogy túl jó!
Vegyék, vigyék! Olcsó nagyon.
fél ezüst tíz tojás ára.
A pár csirkét mellé adom.
Meg is lesz az ebéd mára.
Tessék-tessék, méltóztassék!
Ez itt egy szép babaház.
Ez meg itten pont én vagyok,
aki éppen magyaráz!
Ha nem drága, akkor kérném,
hogyér’ adja, édes néném?
Pont rád illik. Gyere lányom,
odaadom fele áron!
Ez a két kis vadászkutya, nyomott áron eladó.
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Siessen, mert ha elkésik, elviszi az ebadó!
Karmazsin, bilgeri, sok szép úri csizma
kerül eladásra, s megvételre, itt ma!
A belseje selyem, bőre, mint az álom,
Benne járni öröm. Ezt én garantálom!
Vásáros 3:
Nem szalad el, megvár,
itt a baracklekvár!
Vásáros 1:
Friss sütés a meleg kenyér,
három garast bizton megér!
Dudori:
Jöjjön-jöjjön, ne szégyellje,
nagyra nőjön harci kedve!
Megmérkőzhet, itt a medve.
Aki veszít majd búsan néz,
a győztesé egy csupor méz!
Vásáros 3:
Fülönfüggő – itt a párja,
vevőjét megtalálom.
Az a leány, aki várja,
férjhez megy még a nyáron!
Vásáros 2:
Vegyék, vigyék, fínom kelme,
bársony, frottír, dublé, kord.
A szövetek fejedelme.
A király is ilyet hord!
(Nagy kiabálás, izgatottság hátul. Pipogya király és Kelekótya udvari bolond érkezik.)
Kelekótya:
Utat-utat! Ki a szélre! Ki emide, ki oda!
Itt érkezik a királyunk, a felséges Pipogya!
(A sokaság két szélre rendeződik, mintegy sorfalat alkotva a királynak. Aztán lassan
szétszélednek, eltűnnek a színről)
Pipogya:
(Siránkozva) Jaj, de nehéz a király élete. Tele van gondokkal, problémákkal és mindenféle bajokkal. Minden az én vállamat nyomja, mindenben nekem kell
döntenem. Pedig, ha tudnák szegény alattvalók, hogy mennyire utálok dönteni. Hát még
az is az én feladatom, hogy tiszteletteljes nejem, megkérdőjelezhetetlen születése napjára, felséges lábaim koptassam az ajándék után? Na meg még, nem mellékesen itt van
ez a háború Harczlandiával. Már régen túl lennénk rajta, ha kiadom a parancsot a támadásra. Jó, kiadom. De mi van, ha az ő hadseregük erősebb a miénknél? Ha legyőznek
minket, vége a királyságnak. Vállalhatok én ekkora kockázatot? Ugye hogy nem? Jó
udvari bolondom, kedves Kelekótya, ugye hogy nem?
Kelekótya:
Ne félj, komám, itt vagyok én,
majd segítek teneked.
Nem hagyom, hogy harczlandiak
Vásáros 2:
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porolják ki feneked!
Ne feledd, hogy furfang, ötlet,
ez mind-mind a sajátom,
míg engem látsz, nem lesz bibi.
Nyugodj hát meg, barátom.
Pipogya:
(Sóhajtozva) Haj, jaj! Ha csak ez a háború, meg a születésnapi ajándék
volna. Még valahogy megoldanám. Hanem itt van még ez a…ez a…Bogi, az én egyetlen leányom. Eladósorba került, férjhez kéne adni, de olyan válogatós, a szentem, mint
az édesanyja, aki most éppen Rog…Rogge…(A zsebéből előkotor egy papír cetlit) még
szerencse, hogy erre a cetlire felírta nekem: Rogg…roggen…krautz…krautzenfeldben.
(Megfordítja a cetlit) Vagy Pullandorflibbersteinerbergerwurstburgban? Mert ezt is felírta.
Most aztán végképp nem tudom. (Legyint) Mindegy. Vaddisznó legyek a királyi hajtóvadászaton, ha van ilyen nevű fürdőhely. Szóval ott valahol, a kettő közül, gyógyíttatja a
háti zsábáját. (Elégedetten) Na, ez a háti zsába, ez se könnyű, de legalább ki lehet ejteni. Száz szónak is egy a vége: mindketten válogatósak, csak az egyiknek – legnagyobb
sajnálatomra – már van férje. Én. A másik viszont hajadon. És ezen az állapotán nem
akar változtatni. Folyton azokat a fránya könyveket bújja, verseket olvas. Jaj, Uram, mi
lesz így belőle?
Kelekótya:
Felség! Fel ne ródd bűnömül,
hogy tanáccsal járok
elébed és meg nem állít
váradnál az árok.
Javaslom – míg országlásod,
az Isten megáldja –,
írj ki pályázatot, melynek
Bogi legyen tárgya.
Pipogya:
No, de…
Kelekótya:
Semmi, no, de! Legyen benne
feltétel is, három.
Nehogy már kimondják, könnyen,
hogy: Bogi a párom!
Kis szorítás: aki viszont
megbukik a vizsgán,
szörnyű módon megbűnhődik
és a feje nyissz! Lám
ilyen könnyű a megoldást
megtalálni erre.
Aki meg a fejét veszti?
Nos, az menjen perre!
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Pipogya:
Ezen már túl vagyunk, szolgám. Nem akar ez a lány választani, semmi
körülmények között. Itt már csak a csoda segít. Az meg nincsen csak a mesében.
(Megáll egy pillanatra, majd a fejére üt) De hiszen ez itt egy mese. (Kikérdez a nézőkhöz) Ugye, hogy ez egy mese? No, akkor nincs mit tenni, mint várni.
Kelekótya:
Nono, felség! Azért ennek
hatalmas a tétje.
Dolgozzanak varázslóid,
szép pénzt kapnak érte.
Szorgoskodjon Kotyvalék, ki
nagymestere annak,
hogy a lombikok, üvegcsék
varázslatra vannak.
Csiribá a tündérbanya
forgassa a pálcát
azért, hogy szép Bogi lányod
megtalálja párját.
Pipogya:
Mielőtt belebonyolódnék egy újabb döntési helyzetbe (Megborzong) még a hideg is kiráz, ha belegondolok -, legyünk túl az ajándékon. Mi a véleményed,
fenséges királyné feleségem örülne egy pár aranysarkantyúnak? (Látva Kelekótya csodálkozását, gyorsan módosít) Vagy legyen inkább bajuszkötő? (Kelekótyára néz) Jó-jó,
akkor szakállvágó. No, nem olyan simára gondolok, hanem egy alig használtra. Tudod,
hogy üres a kincstár. (Körülnéz) Vajon lehet itt ilyesmit kapni?
Kelekótya:
Felség! Míg ezt kigondoltad,
nem ment rá tán öt heted,
mivel kidolgozatlan még
e nagyszerű ötleted.
Ne sürgesd a végrehajtást,
nincsen benne életszer.
Ha kívánod, idejövünk,
úgy minimum, még egyszer.
Most inkább a lányod fontos,
és, hogy a két plusz alak,
a varázslók, Bogi ügyben,
eredményre jussanak!
Pipogya:
Na, ez kedvemre való jó tanács. Itt nem kell dönteni csak parancsolni.
Megyek és személyesen intézkedem. (Kelekótyához) Te meg várj meg itt, vagy várj
meg máshol. A lényeg, hogy nem mozdulj innen! (Kimegy)
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Kelekótya:
Na, végre! Elment. Így legalább nem kell rímekben beszélnem. Fárasztó
egy állás ez az enyém. (Kiszól a közönségnek) Tudjátok, mennyi ész kell ahhoz, hogy
az embert bolondnak higgyék?
(Királyfi és Dudori – mindketten szegény embernek öltözve – beballagnak a színre)
Dudori: (Meglátja Kelekótyát) Hé, barátom? Ez itt kinek az országa?
Kelekótya:
(Mélyen meghajol)
Tisztelettel köszöntelek
jóravaló ember!
Az országút hozott ide,
vagy netán a tenger?
Dudori:
Tenger? Hol van itt tenger?
Kelekótya:
Nem látod? Az én időm az:
tengersok, ha rátok
pazarolom, pedig benne
üzletet se látok.
Királyfi:
Hű, de csavaros az észjárásod. Nem tudom követni. Ki vagy te?
Kelekótya:
Nézz csak rám. Az öltözékem
nem koldusok rongya.
Én vagyok Pipogya király
udvari bolondja.
Dudori: Tényleg az vagy. Bolond. Bolond lyukból bolond szél fúj. Zagyva a beszéded,
kenetlen nyikorog az eszed kereke.
Kelekótya:
Ó, barátom! A bolondság
hivatalom nékem.
Te pediglen így születtél,
ahogyan elnézem.
Királyfi:
(Békítőleg) Ne haragudj ránk, kedves atyafi! Hosszú utat tettünk meg
idáig, bizony jól kifáradtunk. Lám, a jó modorunkat is elkoptatták az országút göröngyei.
Hanem, ha már így összehozott bennünket a kegyes sors, segítenél nekünk abban,
hogy tájékoztatsz minket: hová kerültünk, merre vetett a szerencsénk?
Kelekótya:
Előbb talán, elmondhatnád,
nem kell megüzenned.
Ha már így összefutottunk,
kit tiszteljek benned?
Királyfi:
Hibát, hibára halmozunk. Milyen udvariatlanság. Én Szérű Jankó vagyok, vándorlegény, ő pedig (Dudorira mutat) kenyeres pajtásom, hűséges barátom,
Dudori. Akkor hát megismétlem a kérdésemet: a világ mely tájára vezetett minket az
utunk?
Kelekótya:
Ez az ország, a mi hazánk:
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Boldogbéke földje.
Pipogya a királya és
ragyog minden hölgye.
Közöttük is a legelső
uralkodónk lánya,
Bogi, a mi büszkeségünk,
férfiszívek vágya.
Királyfi:
Hol lehet őt megismerni? Nagyon felkeltetted a kíváncsiságomat.
Kelekótya:
Nem hiszem, hogy érdekelné
őt becses személyed.
Ő a léha élet helyett
a könyvekbe mélyed.
De ha mégis nagy a vágyad
rá pillantást vetned,
gyere ide, ma délután,
ha oly nagy a kedved.
Tán nem olyan bonyolult, mit
elmondtam most néked.
Délután majd… (Elindul kifelé)
Királyfi:
(Emeli a kezét és tesz egy tétova lépést Kelekótya irányába)
Kelekótya:
(Leinti)
…meglátom, hogy
mit tehetek érted. (Kimegy)
Dudori:
Vajon észrevette?
Királyfi:
Mit, szolgám?
Dudori:
Hogy nem egyszerű vándorlegények vagyunk, hanem Harczlandia királyának, a rettenthetetlen (Meghajol) hadvezérnek és államférfinak, a nagy Bumford Leopoldnak a fia, - ez vagy te - és fékezhetetlenül nagy formátumú kísérője, valamint elengedhetetlenül lebírhatatlan védelmezője, a…
Királyfi:
Ne fényezd magad, Dudori, ahhoz túl sok a rozsda rajtad. Visszatérve a
kérdésedre. Miért vett volna észre bármit is. Honnan tudná, hogy miért jöttünk? Jól őrizzük azt a titkot, hogy célunk Boldogbéke hadierejének a kifürkészése, a haditervek
megszerzése. Be kell illeszkednünk, el kell vegyülnünk, és figyelnünk mindenre, ami
érdekes lehet számunkra. Jó, hogy ez a bolond az utunkba akadt. Általa talán közel
kerülhetek a királyi udvarhoz. Ha ez sikerül, már félig-meddig elértük a célunkat.
Dudori:
Veszélyes ez a küldetés. Ha lelepleznek minket, nem lesz kegyelem.
Királyfi:
Ha félsz, Dudori, haza is mehetsz. Apám ugyan nem fog örülni neki,
sőt…
Dudori:
Inkább a halál, mint felséges királyapád haragja.

90

Királyfi:
Én is így gondoltam. (Bogi és Hermina közeledik, egyszerű cselédlányoknak öltözve) Na, nézd csak, két ifjú hölgy. Kezdjük a vegyülést, Dudori!
Bogi:
(Meglepődik, amikor meglátja a két férfit. Herminához, súgva) Két idegen. Játsszuk tovább azt, amit szoktunk, amikor kiszökünk az egyszerű alattvalók közé.
Nem tudhatják meg, hogy a király lánya vagyok.
Királyfi:
Legmélyebb hódolatom, ifjú hölgyek! Van szerencsém bemutatkozni.
Szérű Jankó vagyok, vándorlegény és világutazó. Mellettem áll hűséges kísérőm és
cimborám, az egyszerűség kedvéért, Dudori.
Bogi:
A nevem…a nevem…egyszerű cselédlány vagyok én, kérem.
Dudori:
Megkérdőjelezhetetlen tiszteletem…kedves…ühm…”egyszerű cselédlány vagyok én, kérem”. Szép a neved. Jó hosszú.
Hermina:
Én is egyszerű cselédlány vagyok.
Dudori:
Aha, szóval testvérekhez van szerencsénk.
Bogi:
I…gen. Igen! A nővéremmel éppen erre jártunk.
Királyfi:
Kökény a szemed, rózsa az ajkad, tulipán a vállad. Éppen nekem való
vagy, szentem.
Bogi:
Miért? Uraságod tán virágkertész?
Királyfi:
Jól felvágták a nyelved, galambom.
Dudori:
Aztán bejáratosak vagytok-e a királyi udvarba?
Bogi:
(Összerezzen) Már mért lennénk?
Hermina:
Nem vagyunk mi úgy öltözve, kérem szépen. Oda csak úri kisasszonyok járnak.
Dudori:
Tán még nem is jártatok ott?
Hermina:
Hát éppen járni jártunk, de nem vagyunk bejáratosak.
Királyfi:
Ismertek-e ott valakit?
Bogi:
Nem ismerünk mi ott senkit, kérem.
Királyfi:
Megfogtad az Isten lábát, tubicám. Ha akarod, én megismertetlek a
király lányával.
Bogi:
Na, erre kíváncsi vagyok.
Dudori:
Ha kíváncsi vagy, gyere vissza délután, majd meglátod.
Hermina:
Hiszem, ha látom. Tudom, ha fogom.
Bogi:
Mi itt leszünk. De most el kell mennünk. (Elindulnak Herminával kifelé)
Királyfi:
Aztán be ne csapjatok minket.
Bogi:
Az apám mindig azt mondta: lehet, hogy amire most csak gondolsz, már
meg is történt veled. (Kimennek)
Dudori:
Vajon észrevették?
Királyfi:
Mit?
Dudori:
Hogy nem azok vagyunk, akinek kiadjuk magunkat.
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Királyfi:
Jaj, Dudori. Ne aggodalmaskodj állandóan. Értjük mi a dolgunkat. Hanem az a fehérnép, egészen levett a lábamról. A szememen keresztül a szívemig hatolt.
Alig várom, hogy megint találkozzam vele.
Dudori:
Hát éppen a másik se borecet. De azért óvatos vagyok, mert nekem
már volt menyasszonyom.
Királyfi:
És?
Dudori:
Az esküvő napján megszökött a királyi főlovász fiával. Úgyhogy én csak
annyit mondok: egy újbóli találkozás... szóval...egy ismételt összejövetel...a hölgyekkel…no...
Királyfi:
No?
Dudori:
Egye fene! Nincs ellenemre.
Királyfi:
Ez a beszéd, hű fegyverhordozóm. Most pedig, a lelki örömök után,
adjunk valamit a testi örömöknek is. Mert nagyon megéheztem. Menjünk a fogadóba.
Aztán majd visszajövünk ide délután. (Kimennek a színről)
Második jelenet
(Lassan besétál Pipogya király, Kotyvalék mester, és Csiribá tündérbanya)
Pipogya:
Megértetted a parancsom, Kotyvalék mester?
Kotyvalék:
Meg-meg, felséges királyom. Változzon hattyúvá a lányod. Nos, ez
megoldható, ha bőrös pozdorját keverünk a kondérban fortyogó kovászos teknősbékához, majd kígyóuborka lében áztatjuk, hetven napig, aztán…
Pipogya:
(Meghökken) Mit zagyválsz te itt össze-vissza, mindenféle butaságot?
Miféle hattyú?
Csiribá:
Uram-királyom. Még hogy varázsló. Nem ért ez semmihez. Összekeveri
a szanitéc pacát a gördeszka zsírral. A múltkor is mi történt, felség. Tarajos teplincét
darált a mezei undorkába, aztán – hahaha, még mindig kacagok -, a fővadász segédjének a fejfájása nem hogy nem múlt el tőle, de füle nőtt a homlokára. Azóta a titkosrendőrséged lehallgató részlegénél dolgozik (A homlokához emeli két tenyerét), mint fő fürkész. Mert már több füle van neki, mint foga. Hahaha!
Kotyvalék:
(Mérgesen) Te csak hallgass, Csiribá! De nagyra vagy a varázstudományoddal. Miközben fogalmad sincs arról, hogy a vörhenyes ficánk, feldúsítva a pozdorjás facérral, és hozzáadva némi tubákos hencsert, olyan elegyet képez, melyet, ha
megiszol, nos, ha megiszod…
Pipogya:
Ha megissza?
Kotyvalék:
…ha megissza, akkor…akkor…megírja helyette a számtanleckét.
Pipogya:
Na, elég legyen ebből! Mit mondtam én neked az imént, Kotyvalék?
Kotyvalék:
Azt mondta felség, szó szerint idézem: mit mondtam én neked az imént,
Kotyvalék. Ezt mondta, felséges uram.
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Pipogya:
Nem erre gondoltam. Hanem arra, hogy mit mondtam én neked, Kotyvalék az én fenséges leányommal kapcsolatban?
Kotyvalék:
Azt mondta, felség, azt mondta, felség, vagyis azt mondta, felség…
Pipogya:
Ne felségezzél itt nekem, hanem válaszolj!
Kotyvalék:
Igenis, felség! Nem tudom, felség!
Csiribá:
Na, erről beszélek én, királyom. Már nem normális neki az ép elméje.
(Fejéhez emeli a kezét) Elmentek otthonról.
Kotyvalék:
Kik mentek el otthonról?
Pipogya:
(Lemondóan legyint) Nem fontos. Ami fontos: munkálkodjatok azon,
hogy Bogi lányom kedvet kapjon a házassághoz. Ez a feladat. Kaptok rá félórát. Ha
addig nem rukkoltok elő valami megoldással (sokatmondóan a nyakához emeli a kezét),
akkor nyissz! Érthető?
Csiribá:
Igen.
Kotyvalék:
(A fejéhez emeli a kezét, imitálva a nyakazást) Nyissz?
Pipogya:
Nagyon nyissz!
Csiribá:
Igyekezni fogunk, felség.
Pipogya:
El is várom. A ti érdeketekben is. Azonnal fogjatok hozzá. A délutáni
ünnepségen komoly bejelentés akarok tenni. Munkára fel! (Kimegy)
Kotyvalék:
(Csiribához fordul) Kedves Csiribá! Mi az, hogy, nyissz?
Csiribá:
Levágja a fejünket. Azt jelenti.
Kotyvalék:
De az nem jó. Akkor nem fogok tudni pipázni.
Csiribá:
A legjobb lesz, ha nekilátunk és kikeverünk egy olyan varázsszert, amitől Bogi királykisasszony kedvet kap az esküvőhöz.
Kotyvalék:
Amíg a fejünk a helyén van?
Csiribá:
Addig.
Kotyvalék:
Nos, ha így áll a dolog, nekem a következő a javaslatom. Vegyünk egy
csipetnyi őrölt rihonyát, s tegyünk hozzá karikára szeletelt üstökös fövenyt. Ez mindig
beválik.
Csiribá:
Beválik. Hasmenés ellen. De nem növeli a házassági kedvet. Sokkal
hasznosabb a morzsolt csutorás szende a fokhagymás nápolyival. Esetleg habókos
gülüvel.
Kotyvalék:
Szerencsétlen sarlatán! Azt akarod, hogy a király leánya hátrafelé beszéljen egész életében? Miközben előre felé megy?
Csiribá:
Én sarlatán? Te pancser méregkeverő!
Kotyvalék:
Te megélhetési csaló!
Csiribá:
Te! Te szenilis vénember! Csakis azért vagy még itt, mert az apád Merlinnek, a nagy varázslónak egyenes ági leszármazottja.
Kotyvalék:
Ki az az Egyenes Ági? Itt dolgozik az udvarnál? Még nem láttam. Érdekes.
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Csiribá:

(Előveszi a ruhája zsebéből a varázspálcáját)
Álca, pálca, varázspálca,
kell-e miniszteri tárca?
Itt is legyek, aztán még ott,
varázsold el Kotyvalékot!
Himbilimbi putty!
(A pálcát Kotyvalék felé irányítja és a putty-ra felé vág egyet) Ne tudd kiejteni az „r”
hangot!
Kotyvalék:
(Csúfondárosan) Nem sikelült, nem sikelült! Tessék. Lépa, letek mogyoló. Na? (Vigyorgása hirtelen kétségbeesett próbálkozásba megy át) Ell, ell, ell. Kolán
leggel hálmat likkant a ligó!(Mérgesen) Mégis sikelült, Csilibá. De megbánod te ezt.
(Zsebébe nyúl és kivesz belőle egy üvegcsét. Lecsavarja a kupakját és lefröcsköli vele
Csiribát) Nekem nincsen valázsigém, én nem vagyok a szavak embele. Helyettem tetteim beszélnek.
Csiribá:
Na, tessék! Tönkreteszed a ruhámat ezzel a fröcsköléssel. Mire volt ez
jó? Hiszen nem történt semmi.
Kotyvalék:
Azt hiszed? Mostantól kétféle embel lakozik benned. Az egyik mindig
igazat mond, a másik mindig hazudik. Ha valaki meghajol a kölnyezetedben (mutatja),
így, akkor előjön a másik éned. Ha igazat mondtál, hazudni fogsz, ha hazudtál, igazat
mondasz. Tegyünk plóbát? Tessék! (Meghajol)
Csiribá:
Ó, drága Kotyvalék mester! A te nagy tudásodat, melyet híres-neves
őseid alapoztak meg, nem éri utol senki. Te vagy a legnagyobb, a legokosabb, a leg..
(Kotyvalék meghajol) …a legutálatosabb ember, akit hátán hordott a föld. Te rusnyaképű törpe (Félre), Na, a törpe az nem igaz. (Ismét utálatos hangon) te koszladék, te
mocsadék, te pokol bugyrának legalja! Te minden idők leg…(Kotyvalék meghajol) legártatlanabbja, az emberiség önzetlen jótevője, a szférák hatalmas…
Kotyvalék:
Na, ebből elég ennyi, melt még a fejembe száll. Tudd meg, hogy ez a
valázslat egy teljes napig talt, nincs olyan gyógyszelem, vagyis olvosságom, amivel
megszűntetném a hatását. Annyit tehetek csupán, hogy amíg együtt dolgozunk a kilályi
feladaton, addig nem hajlongok előtted. Ezt is azélt teszem, hogy minél hamalabb eledményre jussunk, azaz sikel kolonázza a közös plojektet. (Egy másik üvegcséből ráfröcsköl Csiribá ruhájára)
Csiribá:
Ez jó hír. Nekem viszont van egy rossz hírem. A raccsolásodra nincsen
varázsszer. Két napig így kell beszélned. Legfeljebb annyit tehetek, hogy megváltoztatom a hangot. Az „r” helyett legyen inkább a „c”?
Kotyvalék:
Szilmos szisza haj, hová lett a vaj…Nem, köszönöm. Maladjon akkol
inkább az el.
Csiribá:
Na, menjünk a boszorkánylaborba. Találjunk ki valamit, mielőtt jön a
(Mutatja a kezével) nyissz!
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(Mindketten kimennek)
Harmadik jelenet
(Érkezik Pipogya király, Bogi, Hermina és Kelekótya. Valamennyien a királyi udvarnak
megfelelő öltözékben)
Pipogya:
Kedves lányom, vannak dolgok, amikben kérlelhetetlen vagyok. Ilyenek
például, az ingatlanügyek. Értem ez alatt a fele királyságomat. Nem vagyok hajlandó
ráíratni, holmi jöttment figurára az egyketted országot, csak azért, mert feleségül vette
az én egyetlen kicsi mókusomat. Ne is próbálj rábeszélni.
Bogi:
Felséges apám! Szó sincs rábeszélésről. Eszem ágában sincs férjhez
menni.
Pipogya:
(Mérgesen Kelekótyához) Vigyen el a krampusz, Kelekótya! Nem a te
ötleted volt, hogy ilyetén módon provokáljam a lányomat? Közlöm veled, hogy nem jött
be a számításod.
Kelekótya:
(Széttárja a karját)
Komám, ha nem próbálkozol,
markolod a semmit.
Néha még egy halvány remény
is megérhet ennyit!
Pipogya:
Bogi, kis mátyásmadaram! Én ma úgy terveztem, hogy bejelentem a
királyi menyegzőt. Álljak el ettől a tervtől?
Bogi:
Jobban teszed királyi apám, ha elállsz tőle. Ahhoz ugyanis kell egy vőlegény is.
Hermina:
Méghozzá olyan, aki méltó az én kis kisasszonyom kezére.
Pipogya:
(Félrehúzza Kelekótyát) Mi a helyzet ezeknél az izéknél…a Kotyvalék
mesternél, meg annál a másiknál? Elkészült már a varázsszer, ahogy megbeszéltük?
Kelekótya:
Nem tudom, hogy mi a helyzet,
na, de hogy is tudnám?
Különben is tisztítóban
van a szőrmebundám.
Pipogya:
(Bizonytalanul) Ezt most nem egészen értem. Mi van?
Kelekótya:
Csak a rím miatt mondtam. (Durcásan) Ha érdekli, hogy miért, kérdezze
meg a mese íróját.
Pipogya:
Jól van, na! Ne kapd fel a vizet. Menj és hozd ide azt a két fizetett bűvészt. Lesz nekik nyissz, ha nincs eredmény. (Hangosan)
Eredj, jó bolondom,
legyen benned erő.
És a varázslókat
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kerítsd nekem elő!
Kelekótya:
Ez nem ér felség! A rímeket én mondom. (Lemondóan legyint) De
mindegy is. Ezért a fizetésért, lehetek bolond. (Kimegy)
(Pipogya, Bogi és Hermina leülnek a baloldali, királyi asztalhoz. A királyfi és Dudori érkeznek a színre)
Királyfi:
Na, most hogy ettünk, ittunk, hozzákezdhetünk az érdemi munkához.
Meg kell szereznünk a boldogbékei hadsereg haditervét. De hogyan?
Dudori:
(Gondterhelten) Hát ez az! (Felderül a képe) Na, nézd csak, ki jön itt? Ki
lehet ez a maskara?
(Hadél generális érkezik, döngő léptekkel, s egy kis bőrönddel, amit két kezével a melléhez szorít. Nyomában Parittya fegyverhordozó)
Királyfi:
Fontos személy lehet, az látszik a járásán.
Hadél:
Szó sem lehet róla, Parittya lányom. Megmondtam, amit megmondtam.
Parittya:
Vezénylő tábornokom! Legalább egy puskát, egy olyan elől töltőset. Hát
milyen fegyverhordozó az, akinek nincs mit hordoznia?
Hadél:
Még mit nem. Véletlenül elsül és máris itt a baj. Harcolj csak te a szó
fegyverével.
Parittya:
De én nem szóvivő vagyok, hanem fegyverhordozó. (Összeteszi a két
kezét) Könyörgök! Legyen parittya, már csak a nevem miatt is. Vagy egy csúzli. (A bőrönd után kap) Jó lesz ez a bőrönd is, ha nincs más.
Hadél:
(Parittya kezére csap) El a mancsoddal, vagy letöröm. Eredj, hozz nekem egy málnafagylaltot. Egy gombóc kiwi, egy gombóc pisztácia, és egy gombóc
sztracsatella.
Parittya:
Meg egy gombóc málna.
Hadél:
(Megrökönyödve) Milyen málna? Te is tudod, hogy ki nem állhatom a
málnát. Na, lódulj! (Parittya kiszalad a színről)
(Lefetyke halad át a színen. Dudori elkapja a karját, ezzel megállásra kényszeríti)
Dudori:
Látom, te idevalósi vagy, szentem.
Lefetyke:
(Kirántja magát a szorításból) Ha te nem vagy idevalósi, honnan tudod,
hogy én idevalósi vagyok? Itt mindenki idevalósi, hacsak nem nem idevalósi.
Királyfi:
Hinnye, a nemjóját! Te aztán pörgeted a nyelved. Hogy hívnak, galambom?
Lefetyke:
Úgy hívnak, hogy gyere ide, te lány.
Királyfi:
Mi a becsületes neved?
Lefetyke:
Mért, tán van, szerinted, becstelen nevem is? Lefetyke lettem a keresztségben, ha éppen tudni akarod.
Királyfi:
No, Lefetyke, szeretnék én valamit kérdezni tőled.
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Lefetyke:
Csak szeretnél, vagy kérdezel is? Mert ha kérdezel, akkor nem szeretnél, hanem kérdeznél. Döntsd el, mert kevés az időm. Márpedig, ha kevés az időm,
akkor…
Királyfi:
Elég-elég! Inkább kérdezek. (Hadél felé mutat) Ki az a tekintélyes hölgy,
azzal a méretes bőrönddel?
Lefetyke:
Ő Hadél generális, a boldogbékei haderők főparancsnoka. Mehetek
már?
Dudori: Csak még azt mondd meg, hogy mi van abban a bőröndben, amit úgy szorít?
Lefetyke:
Az titok. Senki sem tudja rajta kívül. De soha nem válik meg tőle, ezt
tanúsíthatom.
Királyfi:
Köszönjük a felvilágosítást, Lefetyke.
Lefetyke:
Nincs mit. És ha nincs mit, akkor, minek állítottatok meg? Ha pedig
(Kimegy a színről, de folyamatosan mondja) megállítottatok, mért kérdeztetek? Ha pedig
kérdeztetek…á, nincs nekem erre időm!
Királyfi:
Most te jössz, Dudori pajtás. Menj oda a generálishoz és tudd meg,
hogy mi van abban a bőröndben.
Dudori:
(Kihúzza magát) Ha Dudori beveti férfiúi bájait, nincs az a fehérszemély,
aki néki ellenállna. Ha mégis lenne, akkor tévedtem. (Odamegy a bőröndöt magához
szorító, görnyedten álló Hadélhoz) Ó, te szépséges hajadon, felbukik a holdsugár a
hajadon. Oly szálfaegyenesen állsz itt, mint zordon fenyők a havas tájon.
Hadél:
(Mély, reszelős hangon) Mit akarsz? Kotródj innen!
Dudori:
Jaj, a hangod, mint a csilingelő harangjáték. Látszik rajtad, hogy légies
alakod (Hadél kezd felengedni) uralja a környezeted. Ahol te megjelensz, lehajtják fejüket a pillangók, mert a Napra lehet nézni, ahogy mondják, de a te fényedet irigyen bámulják a csillagok.
Hadél:
No, ne. Azért mégse. (Ringatja magát) Vagy mégis?
Dudori:
Mi a neved, bájos hölgy?
Hadél:
Hadél vagyok, főállásban generális.
Dudori:
(Kiejti a „h” hangot) Há Adél. Szinte látom magam előtt, ahogy veled
teljesedik ki a had él. Álldogálnék szépséged előtt még egy kicsit. Engedd, hogy meglássam benned a gyermeki ártatlanság bimbózó rózsacsokrát.
Hadél:
(Hirtelen megered a nyelve) Hát, ami a gyermeki ártatlanságot illeti,
lehet benne valami. Azelőtt ugyanis Bogi királykisasszony dajkája voltam. Sajnos, amikor észrevették, hogy a négyéves gyermeket tanítgatom lóhátról hátrafelé nyilazni, levettek az ügyről. Körülnéztek hol van üresedés. Így lettem a haderő főparancsnoka.
Kényelmes állás, nem mondom. Hosszan sorolhatnám a hadi sikereimet.
Dudori:
S mért nem teszed?
Hadél:
Mert nincsenek. Boldogbéke földjén emberemlékezet óta nem volt háború. Most lenne ugyan Harczlandia ellen egy lehetőség, de a király olyan pipogya…
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(Rájön, hogy rosszat szólt) szóval pipogya a király, vagyis Pipogya király - így akartam
mondani -, nos, még nem adta ki a parancsot a támadásra. (A bőröndre csap) Pedig ha
kiadná, lenne haddelhadd!
Dudori:
Már megbocsáss, te tökéletesség megtestesítője, te férfilelkek hóhéra,
de mi van abban a bőröndben?
Hadél:
Hadititok, ne is kérdezd. Ha elmondanám, meg kellene, hogy öljelek.
Dudori:
Ó, én szívesen áldoznám életem teérted, szívem felséges uralkodója.
Tiporj a testemen, légy éltem fonalának nyiszatolója, mindent elviselek, ha tőled kapom.
Hadél:
(Ellenállása teljesen megtörik) Gyere hát ide, te csacsi gyerek. (Kezével
int, hogy Dudori kövesse. A királyfi is utánuk settenkedik. Hadél a kofák asztalához
megy. Leteszi a bőröndöt, felkattintja a fedelét. Körülpillant, testével takarja a látnivalót.
Közelebb inti Dudorit) Amit most mutatok, azt még nem látta senki.
Dudori:
Megtisztelsz, szerelmem.
Hadél:
(Súgva, hogy más ne hallja meg) Ebben van Harczlandia fővárosa,
Csatagrád elfoglalásának terve.
Dudori:
Ó, ha belepillanthatnék hadvezéri zsenialitásod eme páratlan bizonyítékába.
Hadél:
Gyere hát, s nézd! (Kinyitja a bőröndöt, de testével fedezi az avatatlan
szemek elől)
Dudori:
(Hadél válla felett belekukkant a bőröndbe. Megrökönyödve) De hiszen
ez egy csomó krumpli.
Hadél:
Krumpliiiii? Na, most figyelj! (Kirak egy sor krumplit az asztalra) Itt vagyunk mi. (Kirak még egy sor krumplit) És itt vannak a harczlandiak. Mit szólsz?
Dudori:
Kolosszális! Fenomenális! Megyek máris!
Hadél:
(Gyorsan elpakolja a krumplikat) Várj! Még nincs vége. A győztes háború után újrahasznosítjuk a haditervet.
Dudori:
Micsoda?
Hadél:
A mieinket olajban kisütjük hasábburgonyának.
Dudori:
És a harczlandiak?
Hadél:
(Hadvezérhez méltó gőggel) A harczlandiak? Belőlük fasírtot csinálunk!
(Dudori, amíg Hadél a bőrönddel van elfoglalva, szépen elsomfordál és megkeresi a
királyfit. Hadél becsukja a bőröndöt és a királyi asztalhoz megy)
Negyedik jelenet
Királyfi:
Mit tudtál meg, Dudori szolgám?
Dudori:
Nincs félnivalónk fenséges uram! Ezek itt egy rakás burgonyával akarnak legyőzni minket. A bőröndben krumpli van. Ez a haditervük. Akár haza is mehetünk,
nincs itt semmi keresnivalónk.
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Királyfi:
Ne siess, barátom. Rengeteg az időnk. Itt beszéltünk meg találkozót az
udvari bolonddal. Nem emlékszel? És itt randevúzunk a kökényszemű, gyönyörűséges
kisasszonnyal, aki megbabonázta a szívem.
Dudori:
Meg a másikkal is, hogy pontosak legyünk.
Királyfi:
A másikkal is. Hoppá! Már itt is van az a kelekótya- Kelekótya. Habár
most úgy látom, nem venné jó néven, ha zavarnánk.
Kelekótya:
(Maga előtt lökdösi Kotyvalék mestert és Csiribát)
Gyerünk-gyerünk, egykoron majd
arról regél pár dal.
Hogy a hóhér nyakatokra
rácsapott a bárddal.
Kotyvalék:
Ha kíváncsi vagy a véleményemle: nekem nem olyan sülgős a dolog.
Nem így szeletnék fennmaladni az utókolnak.
(Odaérnek a királyi asztalhoz)
Kelekótya:
Felség! Ez Kotyvalék mester,
teljék benne kedved.
Lefejezzük, vagy várjuk míg
magától kiszenved?
A másik, e Csiribá meg,
ennek méltó párja,
szerintem a fejvesztését
szívdobogva várja.
Pipogya:
Ne siesd el Kelekótya. Hátha teljesítették a feladatot. No, lássuk, mit
hoztatok?
Kotyvalék:
(Zsebéből egy üvegcsét vesz elő) Ulam kilályom! E csodapalfüm megteszi hatását. Ha a lányod beleszagol beleszelet a legelső félfiba!
Pipogya:
Mi van? Otthon hagytad a fogsorodat? Beszélj normálisan. Mi az, hogy
beleszelet a legelső félfiba?
Kotyvalék:
Átmeneti beszédhiba, felség. Ez sajnos a kollal jál. Egy bizonyos kol
után, de minek is magyalázom?
Pipogya:
Ne is magyarázd. Gyere ide kislányom. Szagolj csak bele ebbe a fiolába.
Bogi:
(Kelletlenül odamegy Kotyvalékhoz és beleszagol az üvegbe)
Ha…ha…ha..pppci!
Hermina:
Jaj-jaj-, jaj, megmérgezték az én édesemet, prüszköl, mint a király lova!
Pipogya:
Na, erre még visszatérünk. (Csiribához) Te mit hoztál?
Csiribá:
(Elővesz a ruhája zsebéből egy tubust) Ez a kenőcs az én felfedezésem, már folyamatban van a levédése a királyi találmányi hivatalban. Ha ezzel bekeni
Bogi a kegyelmes kacsóit, rögvest beleszeret abba a férfiba, akire első pillantását veti.
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(Kotyvalék mélyen meghajol Pipogya előtt, mire Csiribá összerezzen) Különben meg
átverés az egész. Elhullajtott patkányszőrből, levedlett kígyóbőrből, denevérfülből és
pipaszutyokból daráltam össze, nem jó semmire, csak arra, hogy a királykisasszony feje
három pillantás alatt olyan sima legyen, mint a biliárdgolyó.
(Kotyvalék megint meghajol Pipogya előtt) Tudom ajánlani, jó szívvel szeretett királynénknak is a zsábájára ha azt szeretné, hogy (Kotyvalék meghajol), egész hátralévő
életét barnamedvék és húsevő baktériumok között élje le.
Kotyvalék:
Ez egy tündél felség? Ez egy tündél? Lút banya ez! Fejezze le azon
nyomban, mi meg egyezzünk ki döntetlenben.
Bogi:
Felséges apám! Úgy látom, hogy a férjhez adásommal kapcsolatos
próbálkozásaid rendre kudarcot vallanak.
Pipogya:
Ezt nagyon jól látod, lányom. De meg is fizetnek ezek a mihasznák,
hogy így becsaptak engem.
Bogi:
Ne őket hibáztasd, ők nem tehetnek semmiről. Hagyd, hogy én vegyem
kezembe a dolgot. (Feláll az asztaltól és elindul a másik asztal irányába. Hermina követi)
Pipogya:
Nem bánom, csak üssük nyélbe mielőbb, lehetőleg addig, amíg anyád
haza nem jön.
(A királyfi és Dudori elindulnak sétálva a királyi asztal felé.)
Királyfi:
(Meglátja Bogit) Na, nézd csak, de kicsinosítottad magad, virágszálam.
Hát mégis eljöttél? Meg se vártad a délutánt?
Bogi:
Csak úgy sétálgatunk, a nővéremmel. Ez a ruha az asszonyomé, néha
megjáratom, hogy érezzem, milyen lehet gazdagnak lenni.
Királyfi:
A gazdagság jó dolog. De boldogságot, nem vehetsz pénzért. Azért
neked kell megküzdened.
Hermina:
Na, nézd csak. Milyen bölcs ember ez a Szérű Jankó.
Bogi:
(A királyfihoz) Ha olyan gazdag lennél, mint egy király, oda tudnád adni
ezt a gazdagságot egy lány szerelméért?
Királyfi:
Nem gondolkodnék én egy percet se! Az igazi gazdagság itt lakik, bent,
a szívedben. Olyan kincs ez, amit se arannyal, se drágakővel, se hatalommal nem lehet
megfizetni.
Bogi:
Ez igaz. Gyere Jankó, sétáljunk egyet. Jó veled beszélgetni. (Megfogja
a királyfi kezét és elindulnak körbe a színpadon)
Dudori:
(Herminához) Te hogy vagy ezzel?
Hermina:
Felőlem mehetünk. (Megfogja Dudori kezét és a másik pár után indulnak)
Kelekótya:
(Feláll a királyi asztaltól, megtornáztatja a tagjait)
Na, kerülök egyet, mivel
elzsibbadt a csülköm.
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Magamat, a meséből most
szabadságra küldöm.
(Elindul a másik asztal felé, majdnem fellöki Bogit és a királyfit)
Pardon-pardon és bocsánat!
Figyelmetlen voltam.
De mégse oly nagy hiba, mint
magam látni holtan.
(Menne tovább, de hirtelen megtorpan)
Mi a manó? Ezek itten
összejöttek volna?
Úgy tesznek mintha e játék
csupán róluk szólna?
Királyfi:
(Észreveszi Kelekótyát) Kedves bolond barátom! De örülök annak, hogy
látlak. Megköszönöm az eddigi közreműködésed, de a kérésem tárgytalan. Már nem
akarok megismerkedni a király lányával.
Kelekótya:
Hidd el, percig se kívánom,
hogy kínálgass mézzel.
Bolond vagyok, de az fáj, hogy
hülyének is nézel.
Királyfi:
Megbocsáss, de nem értem a felháborodásod.
Kelekótya:
Akkor elmondom prózában is. Akivel nem akarsz megismerkedni, már
rég megismerkedtél. Ott áll melletted. Ő Bogi királykisasszony.
Bogi:
Ó, te kelekótya! Mindent elrontasz. (A királyfihoz) Ugye így már nem is
szeretsz?
Királyfi:
(Összezavarodva) Hogy…mi…nem értem…
Bogi:
Tudtam, hogy így lesz. Pedig jól is végződhetett volna. (Kiszakítja a
kezét a királyfi kezéből és elszalad. A királyfi utána szalad, s a királyi asztalnál éri utol.
Ugyanide fut Hermina és Dudori is.)
Pipogya:
Mi ez a nagy jövés-menés? Nincs jó kedvem, ezt kijelenthetem. Küszöbön áll a Harczlandia – Boldogbéke háború, belevágjunk, ne vágjunk bele. Már kisebesedett a vállam, annyira nyomja ez a gond. Hogy áll a konfliktus most, kedves generálisom?
Hadél:
Felség, csak a te parancsodra várunk. (A bőröndre csap) Mivel köt a
titoktartás, amit én rendeltem el, csak annyit mondhatok: lesz meglepetés.
Pipogya:
Konkrétabban nem lehetne?
Hadél:
Királyom! A meglepetés ereje, mint harcászatelméleti tényező, kiemelt
helyet foglal el fegyvertáramban.
Királyfi:
Felséges királya Boldogbéke népének. Nem lesz szükség háborúra.
Dudori:
Ne tovább, felséges uram!
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Pipogya:
Ki vagy te, szimpatikus fiatalember?
Királyfi:
Harczlandia királyának, Bumford Leopoldnak az elsőszülött fia,
Harczlandia trónjának várományosa.
Hadél:
Elfogni! Megkötözni! Lenyakazni!
Bogi:
Jaj, ne!
Pipogya:
Én is azt mondom csak, jaj nélkül. Mit keresel te itt köztünk?
Királyfi:
Őszinte vallomással tartozom nektek. Azért jöttünk ide, hogy kifürkészszük a szándékaitokat, megszerezzük a haditervet, amellyel támadást indítotok népünk
ellen. Eközben meggyőződhettem arról, hogy Boldogbéke, nevéhez méltó módon, boldog, békés ország. Ezért minden erőmmel azon leszek, hogy ezt a háborút, amely csak
részünkről lehet támadó, minden erőmmel és hatalmammal megakadályozzam. Felség!
Elviszem hírét néped békés szándékának. (Meghajol, ami „beindítja” Csiribát)
Csiribá:
A fene egye meg a képmutató formátokat, ti hitszegő, gyáva, nyomorult,
haszonleső, detronizált, reves, retrográd, exhibicionista, nihilista, populista…
Kotyvalék
(Elrángatja Csiribát) Ez most nem az a helyzet dlágaságom!
Bogi:
(Reménykedve) Visszajössz még, vitéz királyfi?
Királyfi:
Visszajövök. Teérted biztosan visszajövök.
Kelekótya:
Remélhetjük - kérdezem én,
kételkedő lévén ha visszajössz ugye nem a
seregeid élén?
Királyfi:
Békés szándékkal, baráti jobbot nyújtva.
Pipogya:
Most, hogy így minden jóra fordult, kezdődhet a vigasság. Zenét!
Csiribá:
Egy pillanat, felség! Innentől kezdve ez zártkörű rendezvény?
Pipogya:
Bízvást mondhatom, hogy igen!
Csiribá:
Nos, akkor itt az ideje, hogy elköszönjünk meghívott vendégeinktől. (A
közönség felé fordul)
Álca, pálca, varázspálca,
kell-e miniszteri tárca?
(Hátrafordul és csap egyet a kezével)
Himbilimbi putty! Merevedjen ki a kép! (A szereplők megmerevednek)
Mára itt véget ért utatok.
Az szóljon, akire mutatok!
(Innentől kezdve az a szereplő eleven, akire Csiribá mutat. Aki elmondja a szövegét,
visszamerevedik)
Pipogya:
Harczlandia, s Boldogbéke
a két szomszéd királyság.
Nincs határa, s itt törzsvendég
a móka, a vidámság.

102

Kotyvalék:

Bogi:

Hermina:

Királyfi:
Dudori:

Hadél:

Lefetyke:
Kelekótya:

Mind:
Csiribá:

Megnemtámadási szelződést kötöttünk, nem tléfa!
Galamb került zászlóinkla:
ez a közös embléma.
Úgy élünk mi egymás mellett,
mint baráti családok.
Nem rontja az örömünket
semmiféle galád ok.
Vígan vagyunk, kedélyünkre
nem ülepszik rá a bú.
Szótárunkból mindörökre
száműzve a háború.
Száműzve a háború!
Kedves nézők! Figyeljetek!
Tán mindenkit érdekel,
hogy a két királyi gyermek,
esküvőig ment-e el?
(Széttárja a két karját)
Majd megírja szerzőnk, egyszer,
hogy milyen a csöndélet,
a királyi pári rendszer.
De az másik történet.
Készül már az újabb mese,
ez a hírem nem hamis.
Meghívót időben küldünk.
Jöjjetek el arra is!
(Csiribá intésére) Jöjjetek el arra is!
Álca, pálca, varázspálca,
simuljon ki kedved ránca!
Himbilimbi, putty! (A szereplők felé suhint)
Tapshoz, pereputty!
FÜGGÖNY
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PIPOGYA VÉRSZEGÉNY
Mesejáték egy felvonásban
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SZEMÉLYEK
Pipogya, Boldogbéke országának királya
Kelekótya, udvari bolond, ugyanott
Rigolya Izabella királyné
Medicin doktor
Csiribá, tündérbanya
Kotyvalék mester
Hadél, boldogbékei generális
Lefetyke, szolgálólány, ugyanonnan

Vásári sokadalom
Kikiáltó, Vásáros 1, Vásáros 2, Vásáros 3.
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(Piactér, a királyi vár egyik udvara, ahová a pórnép is járatos, de megfordul itt a királyi
udvartartás, maga a király, valamint főemberei is. Afféle nem hivatalos találkahely. A
szín szabadon alakítható. A színpad mindkét oldalán egy-egy hosszú asztal. A baloldali,
a király asztala, a jobboldali a kofáké. A két asztal nagy távolságot határol. Az egyiknél
ülők nem látják, és nem hallják a másiknál helyet foglalókat)
Első jelenet
(Amikor felmegy a függöny, a színen még nincs senki.)
Kelekótya:
(Cigánykerekezve a színre perdül)
Mindenkinek jó napot! Vidám kedvet!
Most néhány percre enyém a porond.
Vihart arat, úgy mondják, ki szelet vet,
el is hinném, ha nem lennék bolond.
De az vagyok. Na, és annak is látszom.
Ruhámmal együtt hordom e nevet.
Igazat mondok, mégsem vagyok láncon,
tréfáimon a király is nevet.
(Zsebéből pergament húz elő, s innentől balladai lendülettel olvassa a
felező tizenkettessé váló szöveget)
Elmondom most nektek, hogy mi volt itt régen.
Lekörmöltem mindent, betűkké vált a múlt.
Az elején kezdem a krónikát, hogy éppen
két szomszédos ország „majdnem” csatája dúlt.
Boldogbéke, földje, hazánk, és ez ellen,
dühös Harczlandia állított fel hadat.
Határaink mentén összegyűlt az ellen.
Hogy hányan lehettek? Nos, erről nincs adat.
Királyunk, sajnos, a hős neve szerint is,
pipogya, dibdáb, sőt, gyámoltalan szerzet.
Egyszerre lenne ő bent és persze kint is.
Ettől lett veszélyes, na és patt a helyzet.
Véleménye nincsen, soha nem volt saját,
királynénk dönt, kinek Rigolya a neve.
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Két éve külföldön gyógyíttatja baját,
Így nem ért el hozzá a perpatvar szele.
A szomszéd királyfi, szolgájával együtt
álruhát öltött és - a történet része -,
közénk keveredett („népiesen” elgyütt),
hogy hadititkunkat, csellel kifürkéssze.
Tapasztalta azt, hogy nem akarunk harcot.
Lefújta a meccset, így béke lett végül.
Olyannyira tett egy teljes hátra arcot,
hogy Pipogya lányát vitte feleségül.
(Összesodorja a pergament és elteszi a zsebébe)
Volt a dicső múltnak varázslói szála,
és egyéb is persze, ám borítsa fátyol,
rossz memóriámnak mindenképpen hála,
hiszen én se látom az erdőt a fától.
Alattvaló társam! Összefoglalhatom,
de őszinte leszek: már nem értem én sem.
Ha neked sikerült, vidd a csodálatom,
s ide mondd először, hogy én is megértsem.
Ami tény, unalmas lett az élet mára,
történetünk fáján, álmos gyümölcs érik.
De jó, hogy eljöttél, végre valahára,
ebben a mesében valami történik.

Kikiáltó:

Vásáros 1:

Rátok a boldogság víg pillantást vessen.
Én itt befejezem (Maga mögé mutat a színpadra),
hogy ott kezdődhessen.
(Indul a piaci zene, Kelekótya kicigánykerekezik, belép a Kikiáltó)
Tessék-tessék, ide tessék, figyelmüket erre vessék!
Igyanak és egyenek: vásárfiát vegyenek!
Kapható itt mindenféle, ismerkedjenek meg véle,
osztozzanak meg a kincsen, ami itt nincs, máshol sincsen!
Ez a piac ideál: a király is idejár!
Boldogbékei a csipkém, ki tudná ezt jobban, mint én?
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Egy a széle, egy a hossza, ha nem veszi, ne fogdossa!
Két és fél krajcár a túró, egy hibája van, hogy túl jó!
Vegyék, vigyék! Olcsó nagyon. fél ezüst tíz tojás ára.
A pár csirkét mellé adom. Meg is lesz az ebéd mára.
Vásáros 2:
Tessék-tessék, méltóztassék! Ez itt egy szép babaház.
Ez meg itten pont én vagyok, aki éppen magyaráz!
Rigolya:
Ha nem drága, akkor kérném, hogyér’ adja, édes néném?
Vásáros 1:
Pont rád illik. Gyere lányom, odaadom fele áron!
Medicin:
Ez a két kis vadászkutya, nyomott áron eladó.
Siessen, mert ha elkésik, elviszi az ebadó!
Vásáros 2:
Karmazsin, birgerli, sok szép úri csizma
kerül eladásra, s megvételre, itt ma!
A belseje selyem, bőre, mint az álom,
Benne járni öröm. Ezt én garantálom!
Vásáros 3:
Nem szalad el, megvár, itt a baracklekvár!
Vásáros 1:
Friss sütés a meleg kenyér, három garast bizton megér!
Medicin:
Jöjjön-jöjjön, ne szégyellje, nagyra nőjön harci kedve!
Megmérkőzhet, itt a medve.
Aki veszít, majd búsan néz, a győztesé egy csupor méz!
Vásáros 3:
Fülönfüggő – itt a párja, vevőjét megtalálom.
Az a leány, aki várja, férjhez megy még a nyáron!
Vásáros 2:
Vegyék, vigyék, finom kelme, bársony, frottír, dublé, kord.
A szövetek fejedelme. A király is ilyet hord!
(Nagy kiabálás, izgatottság hátul. Pipogya király és Kelekótya udvari bolond érkezik.)
Kelekótya:
Utat-utat! Ki a szélre! Ki emide, ki oda!
Itt érkezik a királyunk, a felséges Pipogya!
(A sokaság két szélre rendeződik, mintegy sorfalat alkotva a királynak.
Aztán lassan szétszélednek, eltűnnek a színről)
Pipogya:
(Siránkozva) Jaj, de nehéz a király élete. Tele van gondokkal, problémákkal és mindenféle bajokkal. Minden az én vállamat nyomja, mindenben nekem kell
döntenem.
Kelekótya:
Ajjajj, Felség, te a gondot, szinte, direkt növeled.
Már az előző meséből ismerős a szöveged.
Akkor ezer problémád volt, szomorúság, s rá ború,
Bogi lányod mátkasága, s a harczlandi háború.
Most meg nem történik semmi, oly békés az uralom,
szinte csoda, hogy még nem tett beteggé az unalom.
Rigolya:
Lefetyke:
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Pipogya:
Jól van, jól van, Kelekótya, hű udvari bolondom. Elismerem, hogy akkor
sűrűbb volt az életünk. Nem sok minden történt, azóta. Az utolsó nagy népünnepély az
esküvő volt, amikor egyetlen Bogi lányomnak, a szomszéd ország, Harczlandia trónörököse bekötötte a fejét, de szép rá visszaemlékezni. Kotyvalék mester annyit nyakalt a
jóféle hegy levéből, hogy újra nem tudta kiejteni az „r” hangot, pedig nem volt rajta varázslat, semmi.
Kelekótya:
Csiribá, a tündérbanya olyan táncot lejtett,
előttem a tánca titka azóta is rejtett.
Megpörgette Pöttömöt, s oly fürge volt a lába,
hogy a királyfi szolgája tán még mindig kába.
Pipogya:
Úgy emlékszem, hogy amikor az idézett események zajlottak, az én
kedves párom, a szépséges (Elgondolkodik), no, inkább eleven eszű, igen ez a helyes,
szóval
az
én
Rigolya
Izabellám,
éppen
(Cetlit
vesz
elő)
Rogg…roggen…krautz…krautzenfeldben gyógyíttatta a háti zsábáját. (Elbizonytalanodik) Vagy Pullandorflibbersteinerbergerwurstburgban? (Lemondóan legyint) Ezt sose
fogom tudni kimondani.
Kelekótya:
Most is ott van, vagy nyolc hete, a gyógyvizet issza,
makacs nyavalya kínozza, nem igyekszik vissza.
Pipogya:
Bizony-bizony. Néha arra gondolok, ne róják fel bűnömül az égiek, vagy
ha igen, nyerjek bocsánatot, de szinte hiányzik. Az a bájos rekedtes hangja, ahogy kedvesen gügyögi: (Utánozza a királynét, rettenetes hangon) Fülöp Jakab – ez vagyok én –
te orbitális szottyadék, te repedtagyú faguriga, már megint a fürdőkádban felejtetted a
koronádat. (Elábrándozik) És olyan ennivalóan csücsörít, amikor hátba vág, és csak
annyit mond: totyakos gatya!
Kelekótya:
Hidd el, felség, bár egyhangú az életünk mostan,
De, ha ő jön, visszasírod mindazt, ami most van.
Pipogya:
Hagyd el, fiam! A fiatalok is elköltöztek Harczlandia fővárosába, Csatagrádba. Hiányzik a kicsi lányom, le se tagadhatnám. Meg a pici unokám, Hugó. Jaj, de
nehéz a király élete. Vagy ezt már mondtam?
Hadél:
(Érkezik, szomorúan) Felséges királyom, életem, halálom…
Kelekótya:
Ne kontárkodj a munkámba, mert ez így nem stimmel,
mivel csak az én szövegem lehet tele rímmel.
Pipogya:
Mi a szitu kedvenc generálisom, Hadél? Van valahol helyi háború?
Hadél:
Nincs itt semmi, uram, királyom. Még a kocsmában sincs harci helyzet.
Ezek még becsiccsentve se pofozkodnak. Legfeljebb verbálisan, vagyis szóban. (Idézi a
helyzetet) Kedves uram! Bátorkodom megjegyezni, ha meg nem sértem, hogy Ön egy
széles nyomtávú ökör. Ó, drága barátom, hát mért sértődnék meg, ha egy taplóképű
vadszamár ily böfögő hangokat ejt ki kanális illatú szájnyílásán? Na, ez a legkirívóbb
térségi konfliktus, két főre lebontva. Dögunalom van, felség, nincs mit tenni. Illetve len-
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ne, de… már nincs a hadseregnek egyetlen tagja se. Elvitte őket az általános leszerelés.
Kelekótya:
Örülj neki, bősz hadvezér, ránk senki se támad,
eredj ki a tó partjára és lógasd a lábad.
Hadél:
Királyom! Parittyával, a fegyverhordozómmal, akinek már nincs hordoznivalója, kecskefarmot hoztunk létre. Néha ráeresztjük a kecskéket a szomszéd földjére,
hogy egy kis harci levegőt szívjunk. Mert a szomszéd tanya tulajdonosa nagyon mérges
ember, tettlegességre is hajlamos, ha nagyon dühbe gurul, rázza az öklét, de nagyon.
Mindazonáltal, a hadtudomány terén szerzett kimagasló tudásom parlagon hever, uralkodóm, legalább magunknak ne hazudjunk.
Pipogya:
Mit kívánsz, tehát, hűséges alattvaló?
Hadél:
Játsszunk, adj király katonát. Mert az nagyon kellene.
Pipogya:
Jó, játsszunk. Te kezdesz.
Hadél:
Adj király, katonát!
Pipogya:
Nem adok! Jó játék volt, ilyet máskor is játszunk.
(Csiribá és Kotyvalék mester érkezik)
Kelekótya:
No, nézd csak a tündérbanya, Csiribá is itt van,
és Kotyvalék mester, akit hajdan sokat szidtam.
Ócsároltam, lecikiztem, birodalom szerte.
Hogy miért? Már nem emlékszem. De megérdemelte.
Pipogya:
Mi újság a nagyvilágban, kedvenc szemfényvesztőim? Ki vele, de nem
vagyok jókedvemben.
Csiribá:
Felséges uram! Nem beszélek mellé, hanem kimondom, még akkor is,
ha elűzöl birodalmad minden szegletéből. Nem mennek jól a dolgok.
Pipogya:
Nocsak-nocsak.
Csiribá:
Már a varázslás se a régi. Kotyvalék mesterrel nincsenek szakmai vitáink. Amióta megnyitottuk, Boszorkánykonyha címen, étkezdénket, eseménytelenül folydogál az életünk. Még egy kiadós veszekedésre se telik tőlünk. (Sóhajt egy nagyot)
Pedig mekkorákat hadakoztunk, szorosan vett szakmai kérdésekről. Amikor én, annak
idején, félve a beígért nyakazástól, így fordultam Kotyvalék mesterhez: A legjobb lesz,
ha nekilátunk és kikeverünk egy olyan varázsszert, amitől Bogi királykisasszony kedvet
kap az esküvőhöz. Mire ő azt mondta.
Kotyvalék:
Nos, ha így áll a dolog, nekem a következő a javaslatom. Vegyünk egy
csipetnyi őrölt rihonyát, s tegyünk hozzá karikára szeletelt üstökös fövenyt. Ez mindig
beválik.
Csiribá:
Beválik. Hasmenés ellen. De nem növeli a házassági kedvet. Sokkal
hasznosabb a morzsolt csutorás szende a fokhagymás nápolyival. Esetleg habókos
gülüvel.
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Kotyvalék:
Szerencsétlen sarlatán! Azt akarod, hogy a király leánya hátrafelé beszéljen egész életében? Miközben előre felé megy?
Csiribá:
Én sarlatán? Te pancser méregkeverő!
Kotyvalék:
Te megélhetési csaló!
Csiribá:
Te! Te szenilis vénember! Csakis azért vagy még itt, mert az apád Merlinnek, a nagy varázslónak egyenes ági leszármazottja.
Kotyvalék:
Ki az az Egyenes Ági? Itt dolgozik az udvarnál? Még nem láttam. Érdekes.
Csiribá:
Hát így élcelődtünk, miközben azért fejlődött is a varázstudományunk.
De ennek már régen vége. Az étkezde – nem mondom -, jól megy, de a hiányérzetünk,
bizony, égig érő. Már nem is emlékszem, hogy mikor vettem elő utoljára a varázspálcámat.
Kotyvalék:
Én se az üvegcsék és lombikok között forgolódom, sokkal inkább a piaci
árusok között, hogy legyen a konyhának nyersanyag. Padlizsán, gyömbér, sertéskaraj,
pipi comb. E megalázóan ördögi kör között töltöm sivár napjaim. Én, az okkult tudományok felkent tudója, a mágia verhetetlen bajnoka, a varázslás Mozartja, a szemfényvesztés Paganinije. Hát élet az ilyen, kérdem én, királyi felség? Mondjuk, fizetést nem
veszünk fel az udvartól, ez tény, de nem is működtetjük az ipart. (Pipogyához, szinte
könyörögve). Nincs valami megbízása a számunkra?
Pipogya:
Pillanatnyilag nincs és ez későbbre is érvényes. Van nekem elég bajom,
ugye Kelekótya?
Kelekótya:
Ez így igaz, megesküszöm, hogyha kell az égre,
de drukkolok, hogy történjen valami már, végre.
Pipogya:
Legyen vége a panaszáradatnak. Ha valakinek joga van itt panaszkodni, az én vagyok. Nagy szerencsétek, hogy elfelejtettem mire. Ha eszembe jut, majd
gyertek vissza. Most pedig mindenki menjen a dolgára. Én is megyek. Kelekótya! Mi is
az én dolgom?
Kelekótya:
Édes komám! A te dolgod, hogy nyugodtan, szépen,
mint aki épp semmit sem tesz, uralkodj a népen.
Pipogya:
Úgy legyen. (Kelekótyához) Azért a részleteket még megbeszéljük.
(Mindenki kimegy)
Második jelenet
(Érkezik Rigolya Izabella királyné és doktor Medicin)
Rigolya:
(Éppen egy nagy beszéd közepén tart) …és arra is felhívom a figyelmed, hogy ezek az emberek nagyon lusták. Kétszer kell elmondani nekik valamit, hogy
egyszer se értsék, de ha véletlenül mégis, akkor se csinálják. A boldogbékei alattvaló
förtelmesen panaszkodós fajta, úgy vonatkozik rá az, „amit ma megtehetsz, ne halaszd
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holnapra” közmondás, hogy nem halaszt semmit holnapra, hanem amit ma megtehetne,
azt egyáltalán nem teszi meg. Kapizsgálod a valóságot, drága doktorom?
Medicin:
Ezen jelenség nem ismeretlen előttem, Rigolya királyné. Orvosi praxisomban többször fordult elő hasonló eset. Szinte valamennyit sikerült gyógyszeres kezeléssel, kellő diétás táplálkozással és rendszeres testmozgással tünetmentessé tennem. Pácienseim egyik fele meggyógyult, míg másik fele felépült a betegségéből. S
vajon hogyan sikerült mindez? Kérhetném, királynéi fenségedet, hogy tegye fel nekem
ezt a kézenfekvő kérdést?
Rigolya:
Vajon, hogy sikerült, mindez, doktor Medicin doktor?
Medicin:
Diagnózis, kérem, diagnózis. Alapos vizsgálat, pontos diagnózis. Helyes
megállapítása annak, hogy páciensünknek mi a nyavalyája. A nyilvánvaló tünetek, mi
úgy mondjuk, szimptómák, alapján kristálytisztán áll előttem a diagnózis, de mondhatom
úgy is, hogy kórisme, ha ez királyi asszonyomnak jobban tetszik. Tehát konveniál.
Rigolya:
Jól van, jól van. Itt lesz alkalmad kórismézni vagy mi a csudázni, ezért
hoztalak magammal. meg vagyok elégedve a ténykedéseddel. Egészen jól kigyógyítottál a háti zsábámból, már nyugodtan lehajolhatok… (Lehajol, felszisszen és úgy marad)
Medicin:
(Füléhez teszi a kezét) Mit parancsol, tetszeni, szólani, mert nem értem,
ebben a nagy zajban.
Rigolya:
(Lehajolva beszél felfelé) Csak azt akarom mondani, hogy ha lehajolok
már nem hasogat, nem sajog, nem is nyilallik, csak…
Medicin:
Csak?
Rigolya:
…csak úgy fáj, hogy mindjárt dobok egy hátast.
Medicin:
Ez természetes. A kezelés utóhatása. Hál istennek minden úgy alakul,
ahogy terveztem. Ez a jelenség azt jelzi, hogy a páciens a gyógyulás útjára lépett, de
ezen az úton nagyon nehéz a járás. Hogy érzi magát, ott lent, pillanatnyilag?
Rigolya:
(Nyöszörög) Nem jól.
Medicin:
Nagyon jó. Hogyan is tudnám meggyógyítani, ha nem lenne beteg. Na,
várjon, segítek. (Hónaljánál fogva, felállítja Rigolyát, aki álló helyzetben is mozdulatlan)
Vegye be királyném ezt a pirulát, s máris jobban lesz. (Pirulát ad át, a királyné beveszi)
Na, ugye, hogy mindjárt jobb?
Rigolya:
(Próbálgatja a lábát, mozgatja a nyakát, kezét) Csodálatos kezed van,
doktor.
Medicin:
(Mozgatja a kézfejét) Ezzel adtam be a gyógyszert. Kétségkívül zseniális vagyok. Megérkeztünk, vagy megyünk még?
Rigolya:
(Körülnéz és most ocsúdik) Na, megállj csak, Fülöp Jakab. Hát ez az
ünnepi fogadás, így vársz te engem? Semmi sorfal, semmi trombitaszó? Így hálálod
meg azt a sok jót, amit tőled kaptam? (Medicinhez) Lehet, hogy elnézték az időpontot?
Medicin:
Mikorra jelezte érkezését, asszonyom?
Rigolya:
Nem szóltam én senkinek.
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Medicin:
(Felemeli a kezét) Felállítom a diagnózist. Nem tudtak róla, nem jöttek
üdvözölni. Kórisme: kórós feledékenység, sérült az idejövést elősegítő idegközpont,
valami blokkolhatja a királyné fogadására alkalmilag összeálló izomcsoportok működését. Netán varázslat?
Rigolya:
Jó, hogy mondod. Van itt az udvarnál két semmirekellő, mihaszna táltos-utánzat. Csiribá és Kotyvalék mester. Nem fognak téged szeretni, s amikor ezt mondom, még csak nem is érintem az igazság köpönyegének szegélyét. Készülj fel a küzdelemre.
Medicin.
Fenséges asszonyom, mögöttem áll a tudás hadserege, s az a mérhetetlen tapasztalat, ami a sajátom nekem, így legyőzhetetlen vagyok, ha minden igaz.
Rigolya:
No, csak vigyázz, annyit mondok.
(Bejön Kelekótya, de ahogy meglátja Rigolyát, el akar slisszolni)
Állj csak meg, te főállású nevettető! Éppen jókor jöttél. (Medicinhez) Ez az egyik léhűtő
az udvarnál. Felséges uram és királyom mellé rendelt kurzus-bohóc. (Kelekótyához) Hol
van a gazdád, az a félresikerült papírvitéz? Miért nincs itt, amikor szerető hitvese, hoszszú távollét után hazaérkezik?
Kelekótya:
Jaj, királyném, Izabella, kinek legendás a bája,
te vagy uram és királyom, egyetlen…hm…Rigolyája.
Csak sejthetem, hogy is mondjam, hibám tán nem kapitális,
uralkodónk éppen ott van, nos, ahová a király is
gyalog jár.
Rigolya:
Jellemző. Neki fontosabb a vécé, mint én. (Észreveszi, hogy Medicin
gyanakodva figyeli Kelekótyát) Mi a gyanúd, doktorom?
Medicin:
(Körbejárja Kelekótyát, csóválja a fejét, közelebb lép, felemeli a bolond
egyik kezét, elengedi, az visszaesik. Hümmög, felemeli a másik kezét, ugyanaz történik.
Lehúzza az egyik szemét, belenéz, a másikba úgyszintén, majd elégedetten hátralép)
Súlyos eset. Vészes vérszegénységet állapítok meg. Akut érprobléma, az aorta poszttraumásan retinál, a zsírszövetből nem jönne ki egy királyi palástra való se. Itt valami
titok lappang. Lappangási idő harminc nap, de nem biztatom semmi jóval.
Kelekótya:
Hagyjál békében, jóember, semmi bajom sincsen,
köztudott, hogy egészségem az egyetlen kincsem.
Poénjaim rendre ülnek, tréfáim is frissek,
énbelőlem naprakészen spriccelnek a viccek.
Arcom színe, mint a péknél épp kisütött zsemlék,
étvágyam oly mohó, hogy még vasszöget is ennék.
Medicin:
Nos, drága barátom, egészségvédelmi szempontból, a fején találtad a
vasszöget. A vasszög a vérszegénység legnagyobb ellensége. Hogy a történelmi közelmúltjukból idézzek, Rigolya királyné közlése alapján, a vas a vérszegénység olyan
ellensége, mint Harczlandia volt Boldogbéke országának, még a nagy békekötés előtt.

114

De egyet se bánkódjál, édes fiam, hogy ezzel a népmesei fordulattal éljek, én majd helyrepofozom az egészséged. De kezdhetem az egészséged helyett veled is.
Pipogya:
(Bejön, meglátja Rigolyát, s az első döbbenet után széles, örömöt imitáló mozdulatokkal közelít hozzá) Hát megjöttél, aranyporral hintett kis leveli békám? Gyere ide, hadd öleljelek a keblemre, csilingelő rablómadaram. Pipogya papa – na, ezt se
mondom ki többet, mert beletörik a nyelvem - már nagyon várt.
Rigolya:
(Elutasító ridegséggel) Elég a negédes szövegből Fülöp Jakab. Hol a
fészkes fenében voltál, amikor nem voltál itt? Én rohanok, a rossz derekammal, hogy
minél előbb hazaérjek, te meg trónolsz valahol, ahová nem lovon mész, kikérem magamnak az ilyen elbánást, megütöd a bokádat, az már biztos, veszed az adást, totyakos
gatya?
Kelekótya:
Az említett gatya, felség, totyakos, nem piszkos,
ám királynénk egészséges, ez már majdnem biztos.
Medicin:
(Kerülgeti a királyt, vizsla szemekkel) Felséges uram! Medicin doktor
vagyok Pullandorflibbersteinerbergerwurstburgból.
Pipogya:
Azanyja! Ez ki tudta mondani. Nem semmi!
Medicin:
Engedje meg király uram, hogy megvizsgáljam felséges szemeit, gyanakvásom alapján, jó szándék céljából.
Pipogya:
(Rigolyához) Mit akar ez a tiszteletlen alattvaló?
Rigolya:
Rosszul nézel ki, Jakab. Illetve Fülöp. Iszol te eleget?
Pipogya:
Már te is ezzel jössz? A királyi kocsma csaposa is emiatt abajgat. Állítólag nem járok elől jó példával és ez kihat a csapszék forgalmára.
Rigolya:
Engedd, hogy megvizsgáljon a doktor. Engem is ő gyógyított meg.
Nézd, már simán le tudok hajolni…
Medicin:
(Ijedten odaugrik és megakadályozza, hogy Rigolya lehajoljon) Ezt most
nem kéne fenséges asszonyom. Az ördög nem alszik.
Pipogya:
Na, jöjjön, vizsgálgasson, essünk túl rajta.
Medicin:
Felséges uram! Az egészség nem kényszer, ez ténykérdés. Mindazonáltal. És ezzel elmondtam mindent.
Pipogya:
Ne szaporítsd a szót, mert elmegy a kedvem tőled. Mi lesz már?
Medicin:
(Odalép és lehúzza Pipogya egyik szemét. Belenéz, aztán hátralép)
Pipogya:
(Csodálkozva) Ennyi?
Medicin:
Rossz hírem van, felség.
Pipogya:
(Riadtan) Mégse töltött fácán lesz ebédre?
Medicin:
Vészes vérszegénység, uram, királyom. A kapelláris szindróma letapadt
és palacsinta került a véráramba.
Rigolya:
Súlyos a helyzet?
Medicin:
Válságos. Ám én ezekre a helyzetekre vagyok kiképezve. Tanítómesterem, a nagy Kiss Béla professzor, mindig azt mondta: ha belenézel egy beteg szájába,
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Tihamér, mert így hívott engem, barátilag, szóval, ha belenézel egy beteg szájába, vigyázz arra, hogy nehogy elkapd a betegségét. Hát ilyen bölcs ember volt a Béla.
Rigolya:
Mi a javallat?
Medicin:
Szigorú diéta, folyamatos testmozgás, napi három aranytallér.
Rigolya:
Aranytallér? Az mennyiben a terápia része?
Medicin:
Annyiban, hogy azt felséges uram, minden reggel a kezembe nyomja,
mire én megmondom, hogy aznap mit kell tennie a gyógyulása érdekében. Ez régi népi
eljárás, de mindig beválik. Ezért alkalmazom, mi másért?
Pipogya:
Nem tetszik ez nekem, Bella. Miféle susmus megy itt a háttérben?
Rigolya:
Én csak azt szeretném, ha minden alattvaló egészséges lenne. Az se
baj, ha veled kezdjük.
Medicin:
Felséges uram, hol étkezik a királyi udvar?
Pipogya:
Hol máshol, mint a Boszorkánykonyhán. Csiribá és Kotyvalék kiváló
étterme messze földön híres. Ide járnak enni a helyi kiskirályok és azok is, akik megéheznek.
Medicin:
Megnézhetném én azt a konyhát?
Pipogya:
Miért ne? Hű Kelekótyám, vezesd oda a doktort, ha már ennyire akarja.
Kelekótya:
Gazdaságunk likvid, a kultúránk maja,
Boszorkánykonyhánkban a legjobb a kaja.
(Medicin és Kelekótya elindulnak)
Pipogya:
(Medicin után szól) Hanem, valamire nagyon vigyázz doktor.
Medicin:
(Kíváncsian) Mire?
Pipogya:
Hogy a tejfölös babfőzelékhez ne egyél kovászos uborkát.
Medicin:
S miért nem?
Pipogya:
Mert akkor hamar ott találod magad, ahová én is gyalog járok.
(Medicin és Kelekótya el)
Rigolya:
(Megenyhülve) Fülöp Jakab! Mondd meg, de őszintén, hiányoztam?
Pipogya:
(Kíváncsian) Honnan?
Rigolya:
(Feldúltan) Fülöp Jakab! Te orbitális szottyadék, te repedtagyú faguriga, te felszálló szárazvezeté
Veled is csak eggyel többen vagyok. Erre még visszatérek. Most viszont nyugodni térek.
Hosszú út áll mögöttem. (Mérgesen kimegy)
Pipogya:
(Fel alá kezd járkálni) Mit mondott ez a sükebóka kirurgus? Folyamatos
mozgás? Mitől jó ez? Elkopik a lábam. (Dohog) Még hogy vészes vérszegénység. Az
eszed tokja, az! Persze, ha mégse árt a mozgás? Á, akkor is. Nem értek vele egyet,
hogy itt fel le járkálok. De miért csinálom? Na, majd kitárgyalom Kelekótyával.
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Harmadik jelenet
(Kotyvalék és Csiribá érkeznek, felháborodva és egymás szavába vágva)
Kotyvalék:
Égbekiáltó, felháborító, vérlázító!
Csiribá:
Szégyenteljes, botrányos, gyalázatos!
Pipogya:
Mi eme gerjesztett indulatnak az eredője?
Kotyvalék:
(Csiribához) Mondjam én?
Csiribá:
Mondjad, de mondhatom én is.
Kotyvalék:
Akkor te?
Csiribá:
Szóval te nem?
Kotyvalék:
Hát, ha te, akkor én minek?
Pipogya:
Nem akarok közbevágni, de ha nem kezdi el valamelyikőtök, totyakos
gatya legyek, ha nem vezetem be újra a nyaktilót.
Kotyvalék:
Csiribá, mi az a nyaktiló?
Csiribá:
Lefejező gépezet. Ha ez komoly, akkor jó ideig nem fogsz tudni pipázni.
Emlékszel? Egyszer majdnem belefutottunk egy ilyen fenyegetésbe.
Kotyvalék:
(Fejéhez kap) Á, leesett. Szerencsére nem a fejem. (Pipogyához) Felség! Ez a Medicin disznók elé vetette valamennyi étlapon lévő ételünket.
Csiribá:
Azt mondta, hogy egészségtelenül főzünk. Még Felség kedvenc krumplistésztáját is lenulláztatta.
Pipogya:
Micsoda?
Kotyvalék:
Így igaz, uram, királyom. Mától csak egyetlenegy étek lehet, az is Á
menüben. A káposztás kocka.
Pipogya:
(Megborzong) Brrr! Annál még a királynét is jobban szeretem!
Csiribá:
Azt mondja, hogy a káposztás kocka gyógyítja a vérszegénységet. Mivelhogy az egész ország vérszegény.
Pipogya:
A folyamatos mozgást nem említette?
Kotyvalék:
Dehogynem. Iderendelte az egész udvart a piactérre, mert fontos bejelentést kíván tenni. (Kinéz) Már jönnek is, Felség, már jönnek is.
(A piactér lassan megtelik, az összes szereplő a színen van, kivéve Rigolya királynét)
Medicin:
(Utolsóként érkezik) Emberek! Rendeződjenek kétsoros vonalba. Voltak
maguk katonák? Na, azért mondom.
(A nép először össze-vissza lökdösődik, morognak, egy-egy vaskosabb szó is elhangzik, majd szép lassan csak kialakul a kétsoros vonal) Felség, maga is, az egészségben
nincs rangsor, király, kofa ugyannyit ér. (Pipogya kelletlenül, de beáll az elejére)
Na, kérem! Végeztem egy reprezentatív felmérést, háromfős mintán, tehát öt embert
vizsgáltam meg, s ebből megállapítottam, hogy itt mindenki vérszegény. A vérszegénységről azt kell tudni, hogy akiben kevés a vér, az szegény, még ha király, akkor is. Ebből
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jön ki a vérszegény. Ámde semmi vész. A folyamatos testmozgás, kombinálva a káposztás kockában található A, B és egyéb vitaminokkal, továbbá enzimekkel és adalékanyagokkal, sikeresen gyógyítja ezt a fajta népbetegséget. Hála Medicin főorvos úrnak
(Magára mutat), aki már kora gyerekkorától tudományos mélységekig bezárólag, e
pusztító kór megelőzésén fáradozott, s mondhatom nem kevés sikerrel. (Odaszól Kelekótyának, aki megpróbál lelépni) Maga, fiam, álljon vissza a sorba. Azt akarja, hogy
deviáns lapida alakuljon ki a cisztájában? Ugye, hogy nem? Na, már most! Törzshajlítással indítunk, ezzel a véráramot a fejbe koncentráljuk, miáltal pangás keletkezik a
végtagokban, ezt azonban rögtön bepótoljuk a vér hiányával. Gyakorlat indul. Egy, kettő, három, négy. Mi ez? Lázadás? Palotaforradalom?
(Mindenki másképp csinálja. Ki megfordul, ki karkörzést végez, ki törzsdöntést, teljes a
káosz)
Vásáros 1:
Nagy jó uram. Meg ne sértődjön az uraság, de a felét se értjük annak,
amit mond, a másik fele meg teljességgel érthetetlen. Mutasson nekünk irányt, édes úr!
Medicin:
Mit nem értenek?
Vásáros 2:
Tulajdonképpen semmit. A többi világos. Ha meg tetszene mutatni,
hogyan kell, nekünk is könnyebb lenne.
Medicin:
A világ legkönnyebb dolga. (Amit mond, azt csinálja is) Tehát. Törzsdöntögetés, egy, kettő, három, négy, öt, törzshajlítás, egy, kettő, három, négy, öt. Karkörzés, egy, kettő, három, négy, öt. Karhúzás, egy, kettő, három, négy, öt. Hát így kell.
Érthető?
Vásáros 3:
Azt az izét, a törzsdöntögetést, azt nem tudom felfogni.
Medicin:
Pedig egyszerű. (Csinálja) Egy, kettő, három, négy, öt.
Kikiáltó:
Persze, hogy egyszerű. De a törzshajlítás az igen, az már nehéz ügy.
Medicin:
Nehéz ügy? Na, figyelem. (Csinálja) Egy, kettő, három, négy, öt.
Kikiáltó:
Tényleg nem nagy durranás.
Vásáros 3:
Próbálnád csak a karkörzést. Biztos nem menne.
Medicin:
Micsoda? A karkörzésnél nincs könnyebb gyakorlat. (Csinálja) Egy,
kettő, három, négy, öt. Na, ugye?
(A többiek érdeklődéssel figyelik Medicin tornáját. Oldalba bökik egymást, elismerően csettintenek, bólogatnak, de van, aki hangosan röhög)
Pipogya:
Na, most akkor, hogy folyamatában is szemmel követhessük, add le az
egész anyagot egyben, fiam.
Medicin:
(Most jön rá, hogy szórakoznak vele) Nem én vagyok a vérszegény,
Felség. Figyelem! (Az emberek elé áll, felemeli a kezét) Intésre indul. (Int) És!
(Lefetyke bejön, kosárral a karján és elmegy a tornasor előtt) Állj!
Lefetyke:
(Már éppen kiérne a másik oldalon, de erre megfordul) Nekem mondtad, Lefetykének, hogy állj? Mert ha nekem mondtad nem jól tetted, hiszen láthatod,
hogy állok, méghozzá két lábon, mert csak így tudok menni. Ha nem állnék, hanem
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ülnék, akkor jogos lenne az állj, de mivel megyek egyrészt nem jogos, másrészt ne tarts
fel, mert sietek. Szintén két lábon.
Medicin:
(Első döbbenetéből ocsúdva) Ki vagy, édes lányom?
Lefetyke:
Eléggé kivagyok, főleg az ilyen beszólásoktól. Honnan veszed, hogy
édes vagyok, tán kóstoltál, nem hinném, akkor meg lehet, hogy sós vagyok, netán keserű. Különben meg apám nevez a lányának, tehát nem a te lányod vagyok, hacsak nem
te vagy az apám, de azt kétlem, mert ő éppen tűzőrségben áll a templomtoronyban, neki
viszek ebédet, ha tudni akarod. (Kikiabál) Jövök, Apu, mindjárt, csak valami félnótás arc
feltart.
Medicin:
(Felvidul) Nanana! Hozd csak ide azt a kosárkát. (Lefetyke odaviszi) Na,
nézzük csak, biztos valami ártalmas étel, akkor azt rögtön lefoglalom. (Kivesz egy lábast, leveszi a fedőt, meglátja, hogy mi van benne, rögtön visszateszi a fedőt, a lábast
meg a kosárba és az egészet visszaadja Lefetykének) Na, eredj, ne várjon apád, hiába!
(Lefetyke elindul kifelé)
Kikiáltó:
(Utána szól) Mit jót viszel apukádnak, Lefetyke?
Lefetyke:
Mit-mit? Hát a kedvencét. Káposztás kockát. (Kimegy)
Medicin:
Na, emberek, ha már így eljött az ebédidő, mindenki menjen harapni
egyet. Ha javasolhatom, Á menüt egyenek. Egyrészt, mert az a legtáplálóbb étel, másrészt, mert csak az van az étlapon. A tornát utána folytatjuk. Törzshajlítással kezdünk.
(Az emberek megkönnyebbülve elindulnak kifelé, ki erre, ki arra. Csiribá és Kotyvalék
mester maradnak a színen)
Csiribá:
Én azt mondom, Kotyvalék, hogy a helyzet tűrhetetlen.
Kotyvalék:
Én meg azt, hogy valamit tenni kell. De mit?
Csiribá:
Te mire gondolsz?
Kotyvalék:
Egy jó korsó hideg, barna sörre.
Csiribá:
Nem erre gondoltam
Kotyvalék:
Te nem, de én igen.
Csiribá:
Meg kell leckéztetni ezt a felfuvalkodott marhahólyagot. Benne vagy?
Kotyvalék:
Semmi rossznak nem vagyok az elrontója. Ráadásul ez még jó is. Van
ötleted?
Csiribá:
De van ám! Előkapjuk a jó öreg trükködet.
Kotyvalék:
Melyiket is?
Csiribá:
Emlékezz csak. Még a régi szép időkben, amikor annyit veszekedtünk,
s én mérgemben elvarázsoltalak, hogy ne tudd kiejteni az „r” hangot, te, válaszul, leöntötted a ruhám egy üvegcséből. Ekkor én, dühösen, azt mondtam: „Na, tessék! Tönkreteszed a ruhámat ezzel a fröcsköléssel. Mire volt ez jó? Hiszen nem történt semmi. Erre
te:
Kotyvalék:
Azt hiszed? Mostantól kétféle embel lakozik benned. Az egyik mindig
igazat mond, a másik mindig hazudik. Ha valaki meghajol a kölnyezetedben (mutatja),
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így, akkor előjön a másik éned. Ha igazat mondtál, hazudni fogsz, ha hazudtál, igazat
mondasz. Tegyünk plóbát?”
Csiribá:
Stop! Ezt a próbát Medicin mesterrel tesszük. Valami nem stimmel ezzel a doktorral. Ki kell ugrasztanunk a nyulat a bokorból.
Kotyvalék:
(Csodálkozva) Vadászni megyünk? S mért pont nyúlra? Arra most tilalom van.
Csiribá:
Ne értetlenkedj, gyorsan kell cselekednünk. De még mielőtt gyorsan
cselekednénk, van egy megoldandó problémánk.
Kotyvalék:
Amit meg kell oldani?
Csiribá:
Azért megoldandó. Ha meg lenne oldva, akkor nem lenne probléma.
Kotyvalék:
És akkor nem lenne mit megoldani?
Csiribá:
Na, ide figyuzz, Kotyvalék! Ne menjünk bele olyan vitába, amiből, tekintettel a lomha észjárásod állította korlátokra, te csak rosszul jöhetsz ki. A probléma, de
ha úgy tetszik, gond, varázslástechnikai megoldást követel. Ennek pedig a birtokában
vagyunk.
Kotyvalék:
Én is?
Csiribá:
Te is. Nagyon fontos, hogy Medicin doktor ne emlékezzen arra, hogy a
te varázslöttyöd hatására elmondta nekünk az igazat.
Kotyvalék:
Mi a megoldás?
Csiribá:
Véletlenül mindig nálam van a Nagy trükkök és kis varázslatok kezdőknek és Csiribának, című szakmai kézikönyv. Sosem lehet tudni, mikor van rá szükség.
Kotyvalék:
Mondhatjuk, hogy most?
Csiribá:
Mondhatjuk. (Előveszi a kisalakú könyvet a zsebéből és fellapozza.)
Nézzük, hogy mit ír az esetünkre. (Lapozgatja, hümmög) Ez itt a királyi kincstár hiányának látványos eltűntetése, na ez nem az…igen…hoppá és meg is van! (Olvassa) Egy
napig tartó varázslatok. Első fejezet második paragrafus, harmadik pont, negyedik bekezdés. „Ha és amennyiben azt kívánjuk elérni, hogy a varázslat alatt álló személy ne
emlékezzen arra, hogy mit cselekedett, illetve mit mondott a szer hatása alatt, úgy mielőtt elkezdenénk a mágiát, esetleg boszorkányságot, érintsük meg talpunkkal a megigézni kívánt alany lábfejét. (Talpával óvatosan rálép Kotyvalék lábfejére) Valahogy így!
Kotyvalék:
Ennyi az egész?
Csiribá:
Igen. Én elmegyek, idehívom, beszélgetünk, miközben te odamész
hozzá és talpaddal megérinted a lábfejét. Utána a háta mögé kerülsz, előkapod az
üvegcsét, lecsavarod a kupakot, és sutty, lespricceled a ruháját. Ez után már csak meg
kell hajolni előtte és hallgatni, hogy mi az igazság. Megértetted?
Kotyvalék:
És ha nehezményezi, hogy a lábára lépek?
Csiribá:
Azt bízd rám, én majd elintézem. Te csak gyakorold a mozdulatot. (Kimegy)
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Kotyvalék:
(Memorizálja feladatot) Odamegyek, bokánrúgom…nem, elgáncsolom… illetve fellépek, rálépek, kilépek. Nem. Lelépek. Ez a jó. Aztán a háta mögé kerülök, előkapom a kupakot, izé, nem, szóval a háta mögé megyek, előkapom az üvegcsét,
le a kupakot és zutty, nem, sutty, lespriccelem. Tehát, még egyszer. A hátam mögül
előjövök, hozzácsapom a kupakot, szétrúgom a térdét, nem, lespriccelem az üvegcsét,
illetve. (Nyugtatgatja magát) Fog ez menni!
(Csiribá és Medicin doktor érkezik)
Medicin:
Szóval, mi az a fontos szakmai kérdés, amit meg akarsz velem tárgyalni?
Csiribá:
Ó, nem csak én, hanem Kotyvalék mester is.
Kotyvalék:
Én is, én is! (Ott sündörög Medicin előtt, közben a lábával taposó mozdulatokat végez, mintegy gyakorlásképpen)
Medicin:
(Kíváncsian követi Kotyvalék mozdulatait) Mit csinálsz Kotyvalék alattvaló? Ez valami népi tánc?
Kotyvalék:
(Odamegy Medicin elé és iszonyatos nagyot tapos a lábára)
Medicin:
(Hatalmasat ordít, a lábához kap) Jajajajajajajjjjj! Jajajajajajjjjj! (Lassan
megnyugszik, de a lábát fájdalmasan tapogatja) Mi volt ez? Mi volt ez?
Csiribá:
Ne törődj vele, Medicin doktor.
Medicin:
Könnyű azt mondani. Megmagyarázná valaki, hogy mi volt ez?
Csiribá:
Apró figyelmesség, doktor, apró figyelmesség csupán.
Medicin:
A kánya vigye el az egészet, ha ez nálatok apró figyelmesség.
Csiribá:
Nos, a helyzet a következő. Még Pipogya királyunk apjának az apja VIII.
Tutyimutyi király hozott egy rendeletet, mely szerint minden, országunkba látogató olyan
személyt, akit valamely eredménye által nagyra becsülünk, úgy köszöntse a királyi udvar varázsló tagozata, hogy ráérint a talpával az illető kiválóság lábfejére. Ez nálunk
hagyományápolás, semmi több. Szeretetünk jele.
Medicin:
Na hiszen! És vajon mért hozta ezt a rendeletet Teszetosza király?
Csiribá:
Tutyimutyi. Nem tudjuk. A levéltár a múlt héten leégett, az iratok odavesztek. Na, de nem ezért hívtunk ide, hanem másért.
Medicin:
Szívesen segítek, mert mögöttem ott áll a tudomány hadserege. Mi a
konkrét probléma?
Csiribá:
Hosszú annak a története Medicin doktor, vagy szólítsalak inkább professzornak?
Medicin:
Szerénységem tiltja a hangzatos rangokat. Szólíts csak, egyszerűen,
címzetes egyetemi tanárnak, az egészségtudományi tanszék emeritus professzorának,
öt kórintézmény főigazgatójának, a Nobel-díj várományosának, királyi főegészségőrnek, ez utóbbit itt szereztem nálatok. Tehát?
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Csiribá:
(Szemben áll Medicinnel) Mi a véleményed arról, hogy ha porhanyós
findzsát teszünk a pliszírozott rahedlire, vajon borogatásként jót tesz-e a maláriás betegnek? (Közben integet Kotyvaléknak, hogy menjen)
Medicin:
Nos, mivel nem vagyok ellensége a természetes gyógymódoknak, erre
a nyilvánvalóan felmerülő problémára azt tudom mondani, anélkül, hogy szakmai reputációm, azaz tekintélyem sérülne, hogy vágjatok bele, én majd innen figyelek.
(Kotyvalék, Medicin háta mögé kerül, mozdulatokkal memorizálja, hogy mit fog majd
tenni. Zsebéhez nyúl, imitálja a kupaklevételt és a spriccelést)
Csiribá:
Sokat segítettél, ígérem, hogy útmutatásaid alapján ezen a problémán
könnyedén túltesszük magunkat. (Int Kotyvaléknak, hogy most spricceljen. Kotyvalék
ügyetlenkedik, Medicin meg is fordul egy pillanatra, mire Kotyvalék elterelő mozdulatot
tesz a kezével. Végül is sikerül a művelet)
Köszönöm, még egyszer, mindkettőnk nevében. Nem is tartunk fel tovább. (Meghajol
Medicin előtt, mint aki tiszteletből teszi) Még valamit, kedves doktor. Milyen céllal jöttél
közénk, messzi földről?
Medicin:
(Megrázza magát, mint akit varázsütés ért) Na, figyuzzatok, kistáskáim!
Adva van egy hóhérsegéd – ez én vagyok -, aki a távoli Pullandorflibbersteinerbergerwurstburgban, igen szerény körülmények között él. Egyszer csak hírét veszi, hogy egy
jelentős ország királynéja oda utazik, hogy a háti zsábáját gyógyíttassa. Lehetőséget lát
benne, a közelébe férkőzik, orvosdoktornak adja ki magát, pedig csak néhány füveskönyvet olvasott el addig, s jó pénzért meggyógyítja.
Kotyvalék:
Meggyógyítja? Hiszen nem ért hozzá.
Medicin:
Elárulok egy titkot, de, csak mert olyan szimpatikusak vagytok nekem.
Szóval nem értek hozzá? Így van. Viszont a beteg se. Néhány tudományosnak tűnő
kifejezés, egy biztosnak hazudott módszer, s a gyógyulásában hinni akaró páciens elkezd jobban lenni. Önmagát gyógyítja meg. Mit szóltok? Ravasz, ugye?
Csiribá:
Módfelett. Itt is ezt a módszert alkalmazod?
Medicin:
Nincs másik. Ebben az össznépi vérszegénységben még benne van
néhányezer aranytallér.
Kotyvalék:
A tornát még értem, de mért pont káposztás kocka?
Medicin:
Ez az én nagy szívem és önzetlen rokoni szeretetem bizonyítéka. Az
unokaöcsémnek, innen húsz kilométerre, hatalmas káposztaföldjei vannak. Mondjam
tovább?
Csiribá:
Nem szükséges, épp eleget tudunk. (Meghajol Medicin előtt, aki hirtelen
megrázkódik)
Medicin:
Van még kérdésetek, mert nagyon sietek. Össze kell állítanom a következő közös torna gyakorlatait.
Csiribá:
Nem tartunk fel ebben a nemes feladatodban.
(Medicin peckesen kisétál)
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Na, mit szólsz?
Kotyvalék:
Fülön csíptük a jótevőnket. Most már csak az alkalom kell, hogy mindenki előtt leleplezzük.
Csiribá:
Legyen ez a közös torna.
Kotyvalék:
Legyen!
Negyedik jelenet
(Lassan szállingózik befelé a királyi udvar)
Medicin:
(Sürgeti őket) Gyerünk-gyerünk, igyekezzetek, az egészség már türelmetlen. Hogy ízlett a káposztás négyzet, izé, akarom mondani, kocka? Á menüben ritka
az ilyen ízletes táplálék. Sajnos én nem ehettem veletek belőle, mivel nem vagyok vérszegény, de el tudom képzelni.
Hadél:
Nem lehet olyan gazdag a fantáziád, Medicin honvéd.
Medicin:
(Tapsol) Kezdünk, vérszegények! Rendeződjetek kétsoros vonalba,
mint az előbb. (Az alakzat elé áll, onnan irányít) Mielőtt belevágunk, ejtenék két szót,
módszerem hatékonyságáról. Tehát: módszerem hatékony. Megvolt a két szó, mehetünk is tovább. Elmondom még, csak úgy kedvcsináló gyanánt, hogy munkásságom
nem előzmény nélküli. Dolgoztam Rekettye-földön, ez egy kis ország, beékelődve Rotyogtónia és Kamusztán közé. Ott mindenki alkalmi süket volt. Én azonban egészségessé nyilvánítottam őket, akkor kaptam az ottani uralkodótól a Rekettye lovagkeresztet és
az influenzát, azóta mindkettőből kigyógyultam. Jelentős sikereket értem el Butykosland
népének felvirágoztatása terén is, erről azonban nem beszélhetek, mert ottani ténykedésemet negyven évre titkosították. Ennyi talán elég is, hogy kiderüljön, nem a levegőbe
beszélek. Törzshajlítással indulunk. Kérem Kelekótya udvari humoristát, hogy mutassa
be a gyakorlatot.
Kelekótya:
(Előre lép eggyel)
Recsegjen a padló, ropogjon a tornác,
nem vagyok artista, se nem talajtornász.
Így hajlítok törzset, más meg, persze, másképp,
szerintem ez itt egy elfuserált játék.
(Meghajlítja a törzsét)
Medicin:
(Megrázkódik) Én még ilyen bamba, hiszékeny, könnyen becsapható
néppel, mint ez itt előttem, még soha nem találkoztam.
Csiribá:
Kotyvalék! Ezt nem is kalkuláltuk bele.
Kotyvalék:
Mit, Csiribá?
Csiribá:
Hogy a varázslatod egy teljes napig tart. Akárcsak az előző mesében.
(A nép körében először néma döbbenet, aztán dühös moraj)
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Medicin:
Ne pakoljátok magatokat, szalmabábuk. Még kiveszem azt a cirka háromezer aranytallért ebből a buliból, aztán illa berek, nádak, erek, vagy még egyszerűbben: megpattanok, mint hideg üveg a forró vízre.
Hadél:
Nahát! Ez aztán ok a háborúra.
Medicin:
(Hadélhez) Mit bámulsz, gülüszemű? Nem tetszik, hogy hülyére vettelek
benneteket?
(Néhányan öklüket kezdik el rázni, nagy a zsivaj. Kelekótya gondol egyet és csinál még
egy törzshajlítást. Medicin összerázkódik) Gyerünk-gyerünk, mert kifutunk az időből. Mi
ez a zűrzavar?
Pipogya:
Mit hablatyolsz te itt össze-vissza? Milyen háromezer aranytallért
akarsz te kivenni? És milyen buliból?
Medicin:
(Megzavarodva) Nem értem, Felség, én ugyan semmit nem akarok
kivenni. (Kelekótya törzshajlítást végez) Persze a háromezer aranytallérról nem mondok
le, az jár nekem, ezért a zseniális ötletért, nem, de bár? És nem osztozom senkivel. Az
unokaöcsém megkapja a (Összedörzsöli a mutató és hüvelykujját) zsozsót a temérdek
káposzta után, mindenki jól jár, persze kivéve titeket, de ti meg is érdemlitek.
Pipogya:
Hívjátok ide a királynét. Tüstént, vagy azonnal! Ne is, majd én elmegyek
érte. (Pipogya elsiet)
Csiribá:
Kedves népesség! (Medicinre mutat) Ez itt egy szélhámozó egyed.
Hazudott nekünk kezdettől fogva.
Hadél:
Javaslom azonnali kardélre hányását.
Kotyvalék:
Vezénylő tábornokom! Ne kezdd rögtön a végével. Vannak itt még fokozatok.
Hadél:
Igen? Például?
Kotyvalék:
Hát..izé..például. Vagy még inkább. Mondjuk, itt van rögtön a kardélre
hányás.
Medicin:
Azt tervezem, hogyha titeket már teljesen kifosztottalak, átteszem telephelyemet Harczlandiába. Ott is van egy pár csökött agyú fazon.
Rigolya:
(Pipogyával érkezik) Mi folyik itt, amiről én nem tudok? Felséges férjem,
tőle nem szokatlan módon, miközben beszél, eltekint attól, amit mond. Ki tájékoztat
tehát? (Végignéz a társaságon. Mindenki behúzza a nyakát) Na, jó! Hadél! Te vagy itt
az egyetlen, igazi férfi! Hallgatlak.
Hadél:
(Még mindig a dolgok hatása alatt) Lefejezni! Főbe lőni!
Rigolya:
Ezt értem. De mi van előtte?
Hadél:
Királyném! Kígyót melengettél a kebleden. A nyakunkra hoztad ezt a
Medicin nevű nyesedéket, aki visszaélve a bizalmaddal, tornamutatványokba taszította
néped.
Kelekótya:
(Medicinhez) Megkérdezem, csendben: valójában Ön ki?
Mert a káposztája, a fülemen jön ki.
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Rigolya:
Lehet, hogy gazember, ám nagyszerű orvos. De kérdezzük meg talán őt
magát. (Medicinhez) Mi igaz a vádakból, doktor?
Medicin:
Mi a dézsa, nyanya? Hogy ízlik a háti zsába? Jól bepapiztad te is az
orvos vakert. Egyszer összefuthatnánk. Még jössz nekem nyolcszáz arany tallérral. Na,
nem bánom, adhatod két részletben is. Most kilencszázat, később még ötszázat. Áll az
alku?
Rigolya:
(Mérgesen, amiben benne van a döbbent felismerés, hogy egészen
idáig az orránál fogva vezették) Mordizom adta, kutya teremtette! A legszigorúbb büntetést kapja, ami csak létezik. Majd megtanulja, hogy velem nem lehet packázni.
Kelekótya:
Kibomlott a pertlim, lehajolok menten,
ha nem láttok már itt, akkor hazamentem.
(Lehajol és egyúttal meg)
Medicin:
(Megrázkódik) Ó most látom királynéi fenségedet. Alakod úgy tornyosul
felénk, mint fénylő ércszobor a hegytetőn. Jelentem te kegyelmednek, hogy áttanulmányoztam a birodalom népét. Derék, jóravaló emberek, sajnos mind vérszegény. De
megtettem az első lépéseket, a gyógyulásuk érdekében.
Rigolya:
(Pipogyához) Állj a sarkadra! Most az egyszer ne légy pipogya. Illetve
maradj Pipogya, de ne legyél az! Mondd ki az ítéletet, mint legfőbb bíró. Mi legyen ezzel
az álorvossal?
Pipogya:
(Rémülten) Kimondom…azaz. Illetve. Ugyanis. (Rigolyához) Jó felé
megyek?
Rigolya:
Te ne menj sehova! Mondd ki, a fejvesztést, s ha azt végrehajtották,
megtartjuk a tárgyalást. Csakis mindent szabályosan.
Kelekótya:
(Besegít Pipogyának) Hogy egyik szavamat, másikba ne öltsem,
itt mi károsultunk. A nép döntsön, bölcsen.
Pipogya:
Jó ötlet, kár, hogy nem nekem jutott eszembe.
Hadél:
Egyetértek! De legyen benne: (Számolja az ujjain) Egy. Karóba húzás.
Kettő. Felnégyelés. Három. Öt évre a közügyek gyakorlásától való eltiltás.
Kotyvalék:
És rendeljünk el lakhelyelhagyási tilalmat.
Csiribá:
Vegyük házi őrizetbe. És mindent, ami itt elhangzott, használjuk fel
ellene.
Lefetyke:
Álljon meg a menet! Mi vagyunk a nép, majd mi eldöntjük. Már van is
ötletem. Adjunk neki háromezer…
Medicin:
(Reménykedve) …aranytallért?
Lefetyke:
…háromezer pofont. Ez a nép fizetsége, áldozatos munkájáért.
Medicin:
(Csalódottan) Megmondom őszintén, hogy nem ilyen elismerésre számítottam.
Vásáros 3:
Na, ne mondd! Ezek után mégis mit várnál? Autóbuszt? Netán villamost?
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Vásáros 2:
Gyalogoljon csak. Az amúgy is egészséges. Szerinte.
Kikiáltó:
Felséges királyom! Ez egy nagyon fontos döntés. Azt javaslom, hogy
kérdezzük meg (Kimutat a nézőtérre) a többi, derék, alattvalót is.
Vásáros 1:
Annál is inkább, uralkodóm, mert hiszen őket is nagy sérelem érte.
Pipogya:
Jó ötlet, kár, hogy nem nekem jutott eszembe. Gyerekek! Milyen büntetést érdemel az, aki becsapja a másikat?
(Meghallgat néhány javaslatot. Ha nincs közöttük az, amit mi akarunk, akkor bedobja,
mint lehetőséget, és kifejti, a büntetés indoklásaként, hogy mi nem vagyunk vérszomjas
fenevadak, s szeretnénk, ha Medicin tanulna a hibájából)
Kimondom a királyi ítéletet. Medicin doktor, itt a piactéren, nyilvánosan, részesüljön tíz
fenékre verésben. A végrehajtásra felkérem Kotyvalék mestert.
Rigolya:
És száműzzük őt a birodalomból, mindörökre!
Kelekótya:
Én azért tíz évig itt tartanám nálunk,
nála jobb vendéget amúgy sem találunk.
A Boszorkánykonyhán úgysincs, aki védje,
és káposztás kocka legyen az ebédje!
Kotyvalék:
(Elkapja Medicint, a lócához húzza és a térdére fekteti. Kiszól a közönséghez) Gyerekek! Számoljátok, hogy nehogy kevesebbet kapjon tíznél. (Rácsap Medicin fenekére) Egy! (A gyerekek mondják) Kettő. Három. Négy. Öt. (A gyerekekhez)
Mennyi volt ez? Hét? (A gyerekek mondják, hogy öt) Még csak öt? Na, akkor még van
hátra négy. (A gyerekek javítják) Öt? Na, csirkefogó, hát szabad más embereket becsapni?
Medicin:
(Halkan) Nem szabad.
Kotyvalék:
Nem hallom!
Medicin:
(Hangosan, jajongva) Nem szabad!
Kotyvalék:
És ezután nem is fogsz senkit becsapni?
Medicin:
Nem-nem-nem!
Kotyvalék:
Ez a beszéd! Gyerekek! Hallottátok! Nem fog senkit becsapni. Elengedjük a hátralévő öt fenekest? (Attól függetlenül, hogy mit mondanak a gyerekek, Kotyvalék békülékeny hangot üt meg. Medicinhez) Nagy szerencséd, hogy a mi világunktól
távol áll a bosszú. Ez itt egy békés ország.
Kelekótya:
Boldogbékés.
Csiribá:
(Előveszi a varázspálcáját, s a verse végén rámutat a következő szólóra)
Lángoljon mi parázslott,
menj dolgozni varázsbot.
Ne kíméld őt, na és őt sem.
Kire mutatsz, szóljon bölcsen.
A végén is van újság,
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Lefetyke:

Vásáros 1:

Hadél:

Kikiáltó:

Kotyvalék:

Vásáros 2:

Pipogya:

Rigolya:

Vásáros 3:

Kelekótya:

ha más nem, a tanulság.
Aki füllent béna béka,
és tettéért nem jár hála,
utolérik, merthogy még a
sánta eb is gyorsabb nála.
Az áldoktor megfizetett,
mert a bűn útjára lépett.
Így jár, aki rajtunk nevet,
s balgának nézi a népet.
Aki becsap mást, nos, annak,
utálatos neve: csaló.
S mert itt gyerekek is vannak,
nem mondom ki, hová való.
Az kegyre nem méltó alak,
ki e szorgos nép ellen vét.
Láthatták ez ősi falak,
hogy püfölték a fenekét.
Ezzel itt semmise stimmel,
tőlünk igaz hitet lopott.
Ezért bűvös kezeimmel,
ütöttem őt, mint egy dobot.
Ha az asztalomhoz jönne,
hol sok áru megfér bőven,
akárhogyan könyörögne,
csak káposztát kapna tőlem.
Nem csípem az ilyen arcot,
kinek minden tette galád,
ez ellen vívjuk a harcot,
mi, Pipogya és a család.
Neked, vén totyakos vadkan,
nem szívesen mondok igent,
de ebben most igazad van,
én se szeretem az ilyent.
Ez az ember megtévedett,
de megkapja, mi jár érte,
töltsön nálunk ezer hetet,
s bűnhődjön, ha nem is kérte.
Én verselve szóltam eddig,
de most olyan pipa lettem,
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Medicin:

Csiribá:

erre az emberre itt, na,
hogy még rímem sincsen rája.
Medicinre hulljon átok,
magam után szégyent hagyok.
Ám, ha ti is utáltátok,
lehet, hogy jó színész vagyok?
Álca, pálca, varázspálca,
simuljon ki kedved ránca!
Himbilimbi, putty! (A szereplők felé suhint)
Tapshoz, pereputty!
FÜGGÖNY
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TÚLÉLŐK
Dráma egy felvonásban
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SZEMÉLYEK
Mihály
Rozál
Tivadar
Károly
Bolond nő
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(Belvárosi lakóház utcafrontja, a bejárati kapu mellett üzlethelyiség gazdasági bejárata,
a kettő közötti mélyedésben, a járdából is egy részt elfoglalva hajléktalanok által kialakított alvóhely. Középen egy utcai lámpa világít. Őszi idő. Történik valós időben, 4 és 5
óra között)
Első jelenet
(Amikor a függöny felmegy, hajnali négy óra van. Mindenféle ruhadarabok és takarók
alatt emberek alszanak. Az egyik télikabát alól, mocorgás után, lassan kászálódik Mihály. Felül, letúrja maga elől a kabátot, dörzsöli a szemét, megmozgatja a karját, nyögdécselve feláll, rugózik egyet-kettőt, összecsapkodja a kezeit.)
Mihály:
Megint egy új, semmi jóval nem kecsegtető nap. (Megtapogatja a fejét,
két kezével végigsimít az arcán) Diagnózis. Megállapítom, hogy hasogat a fejem. Ezek
szerint élek. Enyhe hányingerem van, még nem tudom, hogy a tegnap elfogyasztott
bortól, vagy az élettől úgy összességében, de végül is mindegy. Tervet készítek a mai
napra. Első pont. Ma se csinálok semmit. Ez persze csupán mindennapjaim visszavisszatérő reménye, mert enni muszáj.
Tivadar:
(Felül és kábán néz körül. Észreveszi Mihályt) Misi bá’, már megint
korán keltél? Jól hallom? Magadba beszélsz?
Mihály:
Világ életemben a nekem megfelelő társaságot kerestem. Nincs ez
másképpen most se. De azért veled is szóba állok, ha nagyon erőlteted.
Tivadar:
(Tornáztatja a kezét, egyenesítgeti a hátát, közben didereg) Megjött a
hideg, Mihály. Lassan beszorulunk a szállóra.
Mihály:
Ettől félek én is. El kell viselnem egy csomó nyomorult ember közelségét. Pedig én ellennék a magam bajával is.
Tivadar:
Ezt a napot se én kértem. Csak úgy jött. És ezzel rákényszerít engem,
hogy túléljem.
Mihály:
Tudtad te, hogy egy ember hamarabb elpusztul a teljes alváshiánytól,
mint az éhségtől? Tíz alvás nélküli nap már elég a halálhoz, míg éhezni több hétig is
képes egy egészséges személy.
Tivadar:
Tele vagy ésszel, Misikém. Ha ez így van, mi a fenéért költöttél fel a
hajnali monológoddal? (Elgondolkodva) Igaz, mikor voltam én egészséges személy?
Mihály:
És azt tudtad, hogy ha az ember meghal, a hallását veszti el utoljára?
Az első érzékszerv, ami felmondja a szolgálatot, a látás, ezt követi az ízlelés, a szaglás
és az érintés.
Tivadar:
Szóval már matt halott vagyok, de még mindig hallom a hülye szövegedet? Így már meghalni sincs kedvem. Van egy cigid, testvér?
Mihály:
Minden reggel ugyanaz a kérdés. Pedig nagyon jól tudod, hogy nem
dohányzom. A dohányzás káros az egészségre.

131

Tivadar:
És ez, amiben vagyunk? A leszorított igények, a gyűjtögető életmód, az
tán használ? (Legyint) Ne gyere nekem ezzel. (Körülnéz) Hol van Karesz? (A mellette
dudorodó kupacra mutat, ami egy ember alakját formázza) Látom, jól bevackolta magát.
Mihály:
Nem találkoztam vele az este, korán lefeküdtem. (A fejét nyomkodja)
Mit itattál te meg velem? Permetlevet?
Tivadar:
Tévedésben vagy, cimbora. A legjobb utcakoktélt szervíroztam neked.
Volt benne rizlingszilváni, cseresznyepálinka, száraz Martini, kicsi vodka, félszáraz BB
pezsgő, de nem zárom ki a kőbányai világost sem.
Mihály:
(Dühösen felfortyan) Sör is volt benne?
Tivadar:
Mi a gond? Egy helyre megy, nem? A sarki krimóban mindig összeönthetem a pohár alján maradt piákat. Most a te kedvedért hagyjam ott a sört? Ezt nem
kívánhatod.
Mihály:
Nem kívánom. De azt se, hogy átküldj a másvilágra.
Tivadar:
(Legyint) Honnan tudod, hogy nem jobb lenne odaát?
Mihály:
Csak azt tudom, hogy ennél már sehol se lehet rosszabb. (Elgondolkodik) Te hiszel a túlvilágban?
Tivadar:
(Bizonytalanul) Hát, csak kell, hogy legyen valami. Gyerekkoromban
minden vasárnap misére mentünk. A nevelőanyám – szegény nyugodjon – nagyon vallásos volt. S ezt várta el tőlünk is. A férje nem volt annyira lelkes hívő, de ráhagyta a
gyereknevelést. A mama vitt magával minket, minden vasárnap a templomba. Szépen
felöltöztünk, aztán mentünk. Mi unatkoztunk nagyon, de baromira viselkedni kellett, mert
a muternak könnyen eljárt a keze. Hiába tiltakoztunk, azt is elintézte, hogy ministráljunk.
Szerencsére ez a karrier hamar kettétört, amikor az öcsém, akit zongorázni taníttattak, a
mise előtt fellógott a karzatra és eljátszotta az orgonán a „Szentek mennybemenetelét”,
tudod (Táncmozdulatokat végez), „Ha meghalok / mennybe jutok / nevetnek rám az
angyalok. / Szent Péter így szól: halleluja…!” Vágod, ugye? (Legyint) Mind a kettőnket
eltanácsoltak a pályáról. Engem azért, mert én tapostam a levegőt a produkcióhoz.
Olyan fújtatós orgona volt, ha jól emlékszem. Van még ilyen, Misikém?
Mihály:
Biztosan van. (Elgondolkodik) Tudod, Teddy, az éjjel kétszer is felkeltem, mert szorított a hólyagom piszkosul, gondoltam, nem halogathatom tovább, úgyse
tudom fejben tartani, hát megríkatom a hosszú-cicit.
Tivadar:
Magyarul, kitekerted a répát.
Mihály:
Valahogy úgy. Aztán ilyenkor, amikor visszafekszik az ember, nehezen
tud elaludni. És gondolkodik. Mindenféléről. Arról, hogy jutott ide az aszfaltra, meg arról
is, mi lesz holnap, de az is foglalkoztatja: mit vágjon hozzád, hogy abbahagyd a horkolást.
Tivadar:
És mire jutottál?
Mihály:
Magunkról elmélkedtem. Az utcán élőkről. Ha jól emlékszem a marxista
tanulmányaimra, tán Sztálin mondta – az acélos Szoszó -, hogy mi kommunisták, külön-
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leges anyagból vagyunk gyúrva. Na, ha ő mondta, ha nem, ránk nagyon érvényes ez a
megfogalmazás. Különös emberfajta a miénk. Mindenféle népségből állunk, a legkülönbözőbb okok miatt vagyunk itt, ami közös bennünk, hogy nincs fedél a fejünk felett. A
múltunk már nem számít, jövőnk meg nincs. A jelen állandóságában vegetálunk. Mi
csak mindig arrébb megyünk, ha kilövik alólunk a lovat. Nem vándorlunk, csak megyünk-megyünk és nem érkezünk meg soha. Megérkezni csak úgy lehet, ha az ember
tudja, hogy hová megy. Ha van célállomás. Nekünk meg nincs.
Tivadar:
Itt kolbászolunk a városban, ez tény. De azért megyünk, elég sokat
ahhoz, hogy összejöjjön az a kis kaja, meg pia.
Mihály:
Törpék vagyunk az óriások földjén, barátom. Olyan kicsik vagyunk,
hogy észre sem vesznek minket. A legjobb esetben átlépnek, de inkább belénk botolnak, átesnek rajtunk. És ezért is minket tesznek felelőssé.
Tivadar:
A hatalom…
Mihály:
(Dühösen a levegőbe csap a kezével) A hatalom nem törődik velünk. A
látótávolságán kívül esünk. Arra sem vagyunk érdemesek, hogy kilövési engedélyt adjon ki ránk. Idáig már a golyó se jön el. El-elkergetnek minket innen-onnan, mindenféle
területi Csák Máték, helyi kiskirályok, de a nagypolitikáig nem hallatszik a hangunk.
Tivadar:
Korai az idő a magvas gondolatokra, bátyám. Különben minden szavaddal egyetértek. Azt mondom, hogy el kell innen menni.
Mihály:
Hova?
Tivadar:
A jobb életbe. Én el is fogok. Az unokaöcsém, lent lakik a Nyírségben.
Van egy kisvállalkozása, oda keres teherautó sofőrt.
Mihály:
Te tudsz teherautót vezetni?
Tivadar:
Még nem, de szeretnék megtanulni. Egy kis pénz kellene hozzá.
Mihály:
Na, ez az, ami nincs.
Tivadar:
(Síró hangon) Miért kell elrontani a más ember örömét? Meg fogom
szerezni a pénzt, mert nagyon akarom. Hiszek benne, hogy sikerül. Időbe telik, de van
kitartásom. Annyira szeretnék visszakerülni oda, a másik oldalra. Ahol egyszer már
voltam. Olyan nagy vágy ez, Mihály? Olyan nagy?
Károly:
(Mielőtt Mihály válaszolna, bejön oldalról) De korán keltetek. Igaz, hogy
én le se feküdtem. Hoztam nektek tejet és kiflit a sarki közért elől. (Mutatja) A mondás
szerint: reggelizz úgy, mint egy király, ebédelj úgy, mint egy polgár és vacsorázz úgy,
mint egy…
Tivadar:
…ki ne mondd! Maradjunk a reggelinél. Szóval úgy, mint egy király?
Károly:
Nagyon király, nem? Húsféleséggel nem szolgálhatok. A hentesárut
még nem rakták le a bolt elé.
Mihály:
(Töprengve) Azt mondtad, hogy le se feküdtél. Ha ez így van (kis szünetet tart), akkor ki ez itt a te helyeden, a télikabát alatt?
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Második jelenet
Tivadar:
(Óvatosan közeledik a kupachoz. Körbejárja. Lehajol és ott ahol a fejet
sejti, felemeli a kabátot) Egy nő. Mit keres ez itt? Ébresztő kisanyám! (Megrázza) Ez
nem a Gellért Szálló. Hahó!
Károly:
Ki feküdt az ágyacskámba? Csak nem maga Hófehérke?
Mihály:
(Hangosan) Rendőrségi razzia! Kérem az iratokat előkészíteni!
Rozál:
(Ijedten felül, dörzsöli a szemét, körülnéz, majd villámgyorsan felugrik)
Mit…hogy…razzia?
Mihály:
Kérem a jegyeket, bérleteket! Itt a titkosszolgálat. Minden, amit mond,
felhasználható maga ellen. Maga ellen…áll? Körül van véve. Jöjjön elő felemelt kézzel!
Rozál:
(Rémülten jár a szeme körbe-körbe, majd hirtelen az előtte álló Mihályt
félrelökve kiszalad a színről)
Károly:
Na, ennek sincs humorérzéke.
Tivadar:
Jól ráijesztettél, Mihály. (Lehajol és felvesz a földről egy ridikült) Ijedtében még a táskáját is itt hagyta. (Kinyitja és kivesz belőle egy igazolványt. Felteszi a
szemüvegét) Na, nézzük csak. Aszongya hogy. Balogh Kálmánné, Szabó Rozália. Született…itt, ekkor és ekkor, satöbbi-satöbbi, lakik, hát ez az. Lakik. Van lakása.
Károly:
Akkor mit keres a kabátom alatt? Csak nem valami lökött újságíró, aki át
akarja érezni mérhetetlen szenvedésünket, hogy leleplező riportot készíthessen a regnáló hatalom hajléktalanok iránti érzéketlenségéről?
Mihály:
Mindegy az már. Pénz van a ridikülben?
Tivadar:
Ejnye, Misikém! És hol marad a mi fajtánkra olyannyira jellemző becsületesség, tisztaság, jó erkölcs?
Mihály:
Az mind megvan. De miután leltárba vettük feddhetetlen jellemünk
megannyi részletét, s jóleső érzéssel megállapítottuk, hogy gáncsnélküli lovagok vagyunk, ne nyugodjunk ebbe bele, hanem lépjünk tovább.
Károly:
Mi a javaslatod?
Mihály:
Nézzük meg, hogy van-e benne pénz, már csak azért is, hogy háborgó
lelkünk megnyugodjon. Mert ha nincsen ottan suska, tovább lehetünk tisztességesek.
Tivadar:
Ám, ha van?
Mihály:
(Széttárja a karját) Ne rohanjunk a dolgok elébe. Előbb lőjük le a medvét, csak azután tárgyaljunk a szűccsel.
Károly:
Vágj bele Teddy, aztán meglátjuk.
Mihály:
Ez a beszéd!
Tivadar:
(Elbizonytalanodik) Nem szép dolog ez jó barátok. Helyezzük oda,
ahonnan felvettem. Ha visszajön érte, úgy teszünk, mint ha nem is tudnánk róla, hogy
ott van.
Mihály:
Ha visszajön. Ez úgy elszaladt, mint akit üldöznek. Megijedt tőlünk.
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Károly:
Érdekes. Amikor bevackolta magát a télikabátom alá, akkor nem félt?
Tivadar:
Anyám emlékére esküszöm, hogy…
Károly:
(Közbevág) Nincs is anyád. Nem te mondtad, hogy az otthonban neveltek tízéves korodig, amikor aztán nevelőszülőkhöz kerültél, az öcséddel együtt?
Tivadar:
Ez igaz. De azért volt anyám. Mindenkinek van anyja. Csak én nem
ismertem. Pedig annyira szerettem volna kisfiúként hozzábújni, megölelgetni. Annyira
hiányzott a melegsége. Az otthon udvarán állt egy öreg tölgyfa, hatalmas törzse volt,
karvastagságú ágai, sokat játszottunk alatta. Kitaláltam, hogy anyám egyszer a törzs
mögül fog előbújni, s amikor odafutok hozzá, átölel, és azt mondja: Kisfiam! Soha többé
nem hagylak el. (Elmélázik) Emlékszem, hogy minden reggel, ébresztő után, kimentem
az udvarra. Még teljesen üres volt. Lassan lépkedtem a tölgyfa felé, s vártam, hogy
mikor bújik ki a törzs takarásából az anyám. Odaértem, s nem volt ott senki. Mindig
reménykedtem és soha nem volt ott senki. Száz és száz remény, száz és száz csalódás. Sokat sírtam emiatt. Aztán egyszer – olyan félúton lehettem – észrevettem, hogy
valaki van a fa mögött. Összeszorult a szívem, szinte nem kaptam levegőt az izgalomtól. Megszaporáztam a lépteimet, a végén már futottam. (Legyint) Ááá!
Mihály:
Mi volt?
Tivadar:
Surányi Jancsi, a legjobb cimborám, felettem aludt a körletben. Ott lógott egy vastag faágon. Felakasztotta magát. (Hallgat egy kicsit) Soha többet nem vártam az anyám érkezésére. Meghalt ő is a Jancsival. De azért nekem is van anyám.
(Elgondolkodik) Volt.
(Nagy csend telepedik közéjük.)
Károly:
(Megtörve a csendet) Szóltak nekem a Laptól, hogy leközlik az egyik
versemet.
Mihály:
Ez jó hír. Kapsz érte honoráriumot is?
Tivadar:
Már megint a pénz, Miska bátyám. Megint a pénz. Azt el se tudod képzelni, hogy valaki örömből teszi azt, amit tesz?
Mihály:
Már hogyne tudnám elképzelni. De tudod te, hogy mennyire tudja fokozni az örömöt, ha pénzt is adnak mellé? És melyik versedről van szó?
Károly:
Kettőt küldtem be, a szerkesztő a „Hókása hull” címűt választotta.
Tivadar:
Halljuk-halljuk!
Mihály:
Már nem is emlékszem, hogy melyik az?
Károly:
(Szavalja)
Hókása hull
Alszik egy kopott bokor alján.
Nyirkos göncök gőzölgő halma
repedt nyugalmát összevarrja.
Nyűtt hitvese szuszog a balján.
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Hókása hull a homlokára,
fagytól riadt ütemre horkol.
Vízióit az ócska bortól
szája szélére hajtja nyála.
Kötött sapkája mocskos kellék,
úri világból régi emlék,
kis napsütés a múlt nyarán.
Köhög és fordulásra szellent,
Legjobb komája tegnap elment.
Álmában csípi a csalán.
Tivadar:
Ez egy szonett?
Károly:
Az.
Tivadar:
Nem értek hozzá, inkább csak érzem, hogy jó. De én bokor alatt nem
aludnék, az biztos. Városi gyerek vagyok, mit keresnék én egy bokor alatt? Nekem itt a
helyem, a házak között.
Mihály:
Még a belvárosban is van bokor. A tereken.
Tivadar:
Igen, de az éjszaka nagyon hideg lehet. Könnyen átfagyod magad a
túlvilágra. Hogy mondtad Karesz? Horkol a fagytól?
Károly:
Fagytól riadt ütemre horkol.
Tivadar:
Na, ez jó mondás. Ez az, amit nem szeretnék. A fagytól horkolni.
Mihály:
Horkolsz te a nélkül is. Mi a különbség? És a másik?
Károly:
Milyen másik?
Mihály:
Hát a másik. A vers, amit nem közölnek le.
Károly:
Ja, az a „Hajléktalan-dal”.
Mihály:
Ne fossz meg minket az irodalmi élvezettől.
Károly:
(Szavalja)
Városnyi méret a hálószobám,
elférünk benne, Istenem, de hányan,
pöffeszkedem az őslakos jogán
égbolt a plédem, anyaföld az ágyam.
Szabad országban, ki szabadon hál,
könnyen szabadul, szabad a halál,
tillárom, tillárom, hajj!
Nincs feleségem és nincs főnököm,
egyedül hálok, fűből vetett priccsen,
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aki szívózik velem, föllököm,
nekem barátom, s fix vacsorám sincsen.
Szabad országban ki szabadon hál,
könnyen szabadul, szabad a halál,
tillárom, tillárom, hajj!
Boldog vagyok, a kelő Nap fia,
magas ég helyett köztetek kell járnom,
hogyha megkímél a koldus-maffia,
virgonc suhancok gyújtják fel az álmom.
Szabad országban, ki szabadon hál,
könnyen szabadul, szabad a halál,
tillárom, tillárom, hajj!
(Uraim, hol itt a baj?)
Tivadar:
Ez jobb, mint a másik. Hülye az a szerkesztő. Nem ért hozzá! Lehet,
hogy a szesziparból tették oda, mert valakinek a csókosa odafent.
Mihály:
Mért éppen a szesziparból?
Tivadar:
Ott teleszívta magát és még nem józanodott ki. Ha így melléfogott.
Mondom én. (A kezében tartott ridikülre néz) Ezzel akkor mi legyen?
Harmadik jelenet
Rozál:
(Befut a színre. Liheg) Itt…itt hagytam…a ridikülömet. Adják vissza.
Benne vannak az irataim. Meg nyolcvanezer forint…az összes pénzem.
Mihály:
(Megrovóan néz Tivadarra) Ott van a táskája, hölgyem. Vigye gyorsan,
mielőtt elhatalmasodik rajtunk a saját hülyeségünk feletti mérhetetlen düh.
Károly:
Egy pillanat. Azért némi magyarázatra szorul, hogy az éjszakát a télikabátom társaságában töltötte. Ez magánlaksértés, asszonyom, sőt, jogtalan behatolás.
Igaz, hogy nem vitt el semmit, de a kabáton kívül mást nem is igen tudott volna. Tehát?
Öné a szó!
Rozál:
Nagyon…megijedtem. Tegnap, szóval tegnap… nehéz erről beszélni. El
kellett jönnöm otthonról. (A táska felé nyúl) Akkor most megkapom a ridikült?
Tivadar:
Nem tudom, miért fél tőlünk? Mi jó emberek vagyunk. Szegények, kicsit
kitaszítottak, de jók. Nem akarunk a magánéletébe belegyalogolni. Ha van titkolnivalója,
hát van. Megtarthatja magának. De ha segítségre szorul, szóljon, hátha megoldjuk a
problémáját. Tessék, itt a táskája.
Rozál:
(Elkapja a ridikült) Köszönöm. (Elindul kifelé, de pár lépés után megtorpan) Mondják, alhatok itt ma este is?
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Mihály:
(Ránéz Tivadarra és Károlyra. Azok bólintanak) Sok jó ember kis helyen
is, ahogy a mondás tartja. Mi meg, amint azt Teddy komám már kifejtette, rettenetesen
jók vagyunk. Aki nálunk jobb, az már rossz.
Károly:
Annak régen rossz, hogy egy kis burkolt fenyegetést is becsempésszek,
természetesen az ellenségeinknek adresszálva mindezt.
Tivadar:
Akkor tehát megegyeztünk. Nézze, lakbért nem kell fizetni, meleg étkezésre nincs mód, vécé a sarki kocsmában. Viszont a fűtés is ingyen van, csak jó közel
kell húzódni a csőhöz. Minket nem érint a rezsicsökkentés, sajnos, mivel rezsink az
aztán nincsen semmi. Mindent elmondtam, fiúk?
Károly:
Este tíz és reggel öt között mienk a járda, nappalra beköltöztetjük a
bútort az aluljáró egyik raktárhelyiségébe, ahol a takarítószerszámokat tárolják. Van ott
egy haverunk, aki közülünk emelkedett ki, s most az aluljárót mossa. Megfelelnek a
feltételek?
Rozál:
Csak egy pár napra kellene. Aztán megyek tovább.
Mihály:
Ne tegyen könnyelmű ígéretet. Mi is úgy jöttünk ide, mind a hárman,
hogy ez csak az élet megmagyarázhatatlan tévedése, igazságtalanság, s hamarosan
minden visszatér a régi kerékvágásba. Csak egy pár napról volt szó. Én huszonegy éve
élek az utcán. A fiúk is majd egy évtizede. Lecsúszni egy pillanat műve. Felkapaszkodni? Talán a hátralévő életünk se elég.
Tivadar:
(Tiltakozva) Te csak a magad nevében beszélj, öreg! Én lemegyek a
Nyírségbe, úgy itt hagyom ezt a várost, hogy még átutazóban se fordulok meg itt. (Rozálnak magyaráz) Tetszik tudni él ott egy rokonom, aki vállalkozást működtet, és teherautó sofőrre van szüksége. Csak még egy kis pénzt gyűjtök, hogy megszerezzem a
jogosítványt.
Károly:
Londonba kell menni, mindenki odamegy.
Mihály:
Ahhoz nyelvtudás is kell ám, barátom. Te tudsz angolul?
Károly:
Anyanyelvi szinten.
Tivadar:
(Csodálkozva) Olyan perfekt vagy?
Károly:
Én? Egy büdös szót se tudok.
Tivadar:
Most mondtad, hogy anyanyelvi szinten.
Károly:
Ez így igaz. Az anyám se beszél angolul.
Tivadar:
Jópofa egy ember vagy te, Csárli. Egyszer majd jó’pofán vág valaki.
Károly:
A nagybátyám napok óta üzenget nekem, hogy a lánya vidékre költözött, menjek oda hozzá, hogy ne legyen egyedül. Nem szeretem őt, mert szikár, mogorva ember, jobb itt nekem ebben a függetlenségben.
Rozál:
Még egyszer köszönöm, hogy befogadtak. Nem leszek a terhükre.
Mihály:
Na, gyerekek. Hunyunk még egy csipatot, vagy megkezdjük a műszakot?
Tivadar:
Sok értelme nincsen az alvásnak. Mindjárt felkel a Nap.
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Rozál:
(Mereven nézi Mihályt) Mondja, nem hívják magát véletlenül Szárcsa
Mihálynak?
Mihály:
(Meglepődve) De bizony, hogy az a nevem. Ismerjük egymást?
Rozál:
Kicsi a világ, Szárcsa elvtárs. A Magyar Textil Művekben dolgoztam, a
Pénzügyi Osztályon. Maga volt ott a párttitkár.
Károly:
Mi voltál te, Miska?
Mihály:
(Idegesen) Régen volt, tán igaz se volt.
Rozál:
Nagyon is igaz volt. Élet-halál ura volt maga, Szárcsa elvtárs.
Mihály:
Azért túlzásba ne essünk.
Rozál:
Nem túlzás ez. Azt rúgatott ki, akit akart. És elég sokunkat akart. Persze
magának ma már szelektív az emlékezete. De akikkel elbánt, azok nem felejtenek.
Mihály:
Ártottam én magának?
Rozál:
De még mennyire! Akkor Szabó Rozáliának hívtak, még nem voltam
férjnél. Mondd magának ez a név valamit.
Mihály:
Őszintén szólva, nem.
Rozál:
Mindjárt gondoltam. Felfrissítem az emlékezetét. Én is az élcsapat tagja
voltam, s bementem magához – két titkárnőn kellett keresztülvergődnöm -, mert meghalt
az édesanyám. Azt kértem, hogy részt vehessek a temetésén, mert pappal temették,
hívő katolikus volt a szentem. Maga meg végig se hallgatott, de megtiltotta, hogy párttagként ott legyek. Az anyám temetésén. Maga szemét! Persze részt vettem a szertartáson, ez az én lelkiismereti döntésem volt. Maga meg pártfegyelmit adatott nekem,
kizártak. Aztán a munkámba kötöttek bele, szép lassan kiszorítottak a munkahelyemről.
Á, nem rúgtak fenéken, csak éppen ellehetetlenítettek. Végül magamtól léptem ki. Nem
szégyelli magát, egy cseppet se?
Mihály:
Miért kellene szégyellnem magam? Akkor egészen más világ volt. És
én hittem abban, amit csinálok. Nekem az a rendszer a felemelkedést jelentette. Csóró
tanyasi gyerek voltam, onnan soha nem kerültem volna főiskolára, ha a rendszer nem
teszi lehetővé számomra a tanulást. Mindent nekik köszönhettem. Kötelességemnek
éreztem, hogy megfeleljek a bizalomnak. Azt tettem, amit elvártak tőlem. Szolgáltam a
pártot és harcoltam az ellenségei ellen. Csak azokat üldöztem, akik veszélyeztették a
fennálló rendet. Azokra le kellett sújtani.
Rozál:
Mit veszélyeztetett az én drága halott édesanyám?
Mihály:
(Legyint) Jó, az túlzás volt. Túlkapás. Ez akkor bizony előfordult. Az én
büntetésem az, hogy itt vagyok. Magának ennyi nem elég?
Rozál:
Higgye el, én már nem haragszom. Számoljon el a saját lelkiismeretével. De egy bocsánatkérés tán megilletne.
Tivadar:
(Mihályhoz) Te a kommunizmusban góré voltál?
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Mihály:
Milyen kommunizmusban? Itt soha nem volt kommunizmus. Még a szocializmust is csak építettük. Abban jók voltunk. Már csak ennyi (Mutatóujjával és hüvelykujjával mutatja) ennyi hiányzott, hogy felépítsük.
Rozál:
No hiszen. Az olyanokkal, mint maga?
Mihály:
Mi a francos gondja van magának velem? Ha hibáztam nagyon megbűnhődtem érte. A gengszterváltás után – bocsásson meg, ha érzékenységét sértem -,
elvesztettem a munkámat. Egyik napról a másikra számkivetett lettem. A fiam nem állt
velem szóba, a feleségem elkezdett szégyellni, ha rákérdeztek a piacon, hogy a maga
férje az a Szárcsa, azt mondta, nem, csak névrokonságban vagyunk. Ha találkoztam az
utcán egy textilgyári dolgozóval és megismert, köpött egyet, vagy átment a másik oldalra. Rákaptam az italra. Az alkohol sikerrel oldja a lélekre rárakódott mocskot. (Elgondolkodik) Tudja mit? Nem is mondom tovább. Karesz! Elszavalod azt a versedet, azt
a…tudod…amit mindig megkönnyezek?
Károly:
„Mikor a rendszer összeomlott”?
Mihály:
Azt-azt.
Károly:
(Szavalja)
Mikor a rendszer összeomlott,
őrá tovább már nem volt szükség.
Kidobták mint az ócska rongyot,
arra se méltatták, hogy üssék.
Mikor a rendszer összeomlott,
összepakolta néhány cuccát.
Nem menekült el hanyatt-homlok,
csendesen rótta lent, az utcát.
Mikor a rendszer összeomlott,
hozzánőtt kezéhez a krigli.
Az egészsége sokat romlott,
s jól megtanult részegen sírni.
Mikor a rendszer összeomlott,
megszokta, hogy törvényes párja
mereven kezeli a dolgot,
s a hálószobát kulcsra zárja.
Mikor a rendszer összeomlott,
anyjához költözött. De mégse
hatott rá, féltőn, sokat mondott
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„ne igyál fiam!” könyörgése.
Mikor a rendszer összeomlott,
léte gyertyája csonkig égett.
Összeszedte a sörös korsót,
s fizettek a jó kocsmanépek.
Egy nap meghalt. Az élet zárolt
minden számlát, annullált gondot.
Ez talán jó két évre rá volt,
mikor a rendszer összeomlott.
Mihály:
Ez az én történetem. Már persze az utolsó versszaktól eltekintve. Mert
én még élek. Éppen túlélek.
Negyedik jelenet
Rozál:
(Széles gesztusokkal) Érezhetnék némi elégtételt, hogy így látom. A
gyár egykori rettenthetetlen ura, pardon, elvtársa, aki még a vezérigazgatónál is nagyobb hatalmasság, itt áll, rongyosan, szerencsétlenül, kartondobozok és gőzölgő kabátok, takarók társaságában. (Hajbókol) Jó napot, Szárcsa elvtárs, hogy aludt, Szárcsa
elvtárs, megkínálhatom egy kávéval, Szárcsa elvtárs, hogy van a család Szárcsa elvtárs? Ma kit nyírunk ki főnök? Laczkó a tervosztályról tegnap kétszer is elhaladt a belvárosi templom előtt, hát ilyen a szocialista embertípus, Szárcsa elvtárs? Nincsenek ennek
véletlenül rokonai nyugaton, utána nézzek, főnök…? Maga olyan vonalas volt, hogy a
Benczúr utcát Bencz elvtárs utcának mondta, mivel nálunk nincsenek már urak.
Mihály:
(Ráordít Rozálra) Fogja be a száját! Elment az esze? Mit jön nekem
harmincéves dolgokkal? Én ezeket már régen eltemettem magamban.
Rozál:
A lelkiismeretét nem tudja becsapni. Mindig felbukkan valaki, aki emlékezteti.
Hang:
(Felülről jön, mély felháborodással) Takarodjanak innen, mert rendőrt
hívok! Hajnalban felébresztik az embert a legszebb álmából. Rohadt, szemét népek!
Tivadar:
Jól van, jól van. Halkabbra fogjuk. Elnézést!
Hang:
(Nem nyugszik meg) Ne várjátok meg, hogy lemenjek, mert szétverem
a pofátokat! Itt szennyezitek a környezetet, mocskos csavargók! Reggel munkába megyek…
Karesz:
Jó magának, legalább van munkája.
Hang:
Nem ajánlom, hogy itt legyetek, mert nagyon megemlegetitek. Nem
tudjátok kivel kezdtek ki, de majd én megmutatom nektek. A társadalom szemete vagy-
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tok, oda is kerültök, a szemétdombra. Szarháziak! (Hallatszik ahogy egy ablakot becsuknak)
Karesz:
Odafent lakik, úgy érzi, hogy mindent megtehet a lejjebb levőkkel. Most
megmutatja nekünk, hogy ő milyen kemény legény. Nincs semmi rizikója. A munkahelyén meg, súrolja az orra a padlót, olyan mélyen hajlong a főnöke előtt. Néha még ő is
szégyelli, hogy mennyire hernyó – bocsánatot kérek a hernyóktól – s ezt próbálja kiegyenlíteni, amikor belerúg a nálánál is szerencsétlenebbekbe.
Tivadar:
Néha azt gondolom, hogy azért nem jut el a kérésem Istenhez, mert,
ahogy száll fölfelé, a harmadik emeletnél, egyszer csak kinyúlik egy kéz és elkapja. Ha
felmehetnék abba a lakásba, egy fiókban biztosan ott találnám számtalan kérésemet.
Jól bezárva, nehogy kiszökjenek. Pedig az én kéréseim nincsenek a hasznára. Nem ér
velük semmit. Csupán emberi gonoszságból teszi, a saját kudarcos életéért is minket
téve felelőssé.
Mihály:
(Békülékeny hangot megütve, Rozálhoz) Látja, mi két egymással szemben álló oldalon állunk, mégis együtt hallgatjuk, ahogy felülről kioktatnak minket. És
ketten sem vagyunk elég erősek ahhoz, hogy ezt kikérjük magunknak. Nem várom el
magától, hogy a barátom legyen, de tűrje el, hogy egy csapatban játszunk, s ha rólunk
beszél, értsen ebbe bele engem is.
Rozál:
(Halkan kezd beszélni, aztán egyre erősebb a hangja) Az ember lánya
megszületik, szép életet gondol magának. Aztán beleszeret egy férfiba, meleg családi
fészekre vágyik, gyerekekre, soha el nem múló szeretetre. Úgy érzi, hogy bérlete van a
boldogsághoz. Aztán beüt a krach. A bérlet érvényessége lejár. A férj egyre ritkábban
bújik oda hozzá, ha mégis, dől belőle a piaszag. Aztán a ritkuló együttlétek is megszűnnek, már nincs mit mondani egymásnak, mindennapivá válnak a veszekedések. És
egyszer csak, egy kiadós vita után elcsattan az első pofon. Te mocskos némber, majd
adok én neked. Nesze! Hol vannak már az évfordulós virágok, a szerelmes szavak, a
vágyakozással teli érintések, csókok? Már szinte megszokottá lesz, hogy napszemüvegben, kék monoklival a szemed alatt mész dolgozni, hogy fáj a hátad a rúgásoktól és
véreset köpsz, mert kitörött a fogad. És eljön az idő, amikor rájössz: ha nem védekezel,
hanem hagyod, hogy üssenek, hamarabb túl vagy rajta, mint ha ellenállsz. És te nem
védekezel. Ahogy záporoznak az ütések, arra gondolsz, hogy mindjárt úgyis vége lesz.
Tivadar:
Az ilyen vadállatot ott kell hagyni, fel kell jelenteni.
Rozál:
Kimondani könnyű. De ott szipog a másik szobában a gyerek. Meg
aztán milyen jó volt az elején. Magadban mentegeted. Nem rossz ember ez, csak hát
ugye az a rohadt alkohol. Az-az oka mindennek. Ha józan, mert nagy ritkán ez is előfordul, egészen normális. A nőnek egyébként is tűrnie kell, mert erre lett kitalálva.
Károly:
Meddig lehet ezt elviselni?
Rozál:
Sokáig, nagyon sokáig. Évekig. De eljön a nap, amikor elszakad a fejedben valami. Amikor először emel kezet a gyerekedre. Amikor megüti, mert meg akar
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téged védeni. Akkor nekimész, karmolod, harapod, ütöd, vágod. Esélytelen vagy. Te
húzod a rövidebbet. Olyan verést kapsz, amilyet addig soha. Egy rövid időre még az
eszméleted is elveszíted. Amikor magadhoz térsz, a gyerek a sarokban kuporog és
hangosan sír. Ő meg részegen horkol az ágyon. Na, akkor hirtelen kitisztul a fejed, angyali nyugalom száll meg, kristálytisztán tudsz gondolkodni. Már tudod, hogy mit akarsz.
Felkelsz, kimész a konyhába és kiveszed a fiókból a legnagyobb kést. Azt, amivel legutóbb a húst szeletelted. Bemész a hálószobába, megállsz az ágy mellett. A hajdan
csinos férfiarcot szétmarta az idő és az alkohol. Már nem jelent számodra semmit. Egy
részeg ember fekszik előtted. A látásod teljesen kitisztul. Nézed, ahogy a száján kitóduló levegő apró nyálbuborékokat szór az orra alá. A pillanat tört részébe sűrűsödik minden. A gyerek arcán megjelenő páni félelem, a karod reccsenése, ahogy az öntöttvas
radiátorhoz csapódsz, a csík, melyet az orrod vére húz a parkettán. Ott sűrűsödik az
egész nyomorult életed, amely kisiklott, lenullázódott, és mindennek az okozója, bódult
hortyogásával, tagadja azt, ami értelmet adna és reményt jelenthetne a boldogsághoz.
Akkor két kézbe fogod és felemeled a kést. Pusztítani akarsz, ölni, ha ez az ára a szenvedések végének. A képzeleted megelőzi a valóságot. A karod még fenn van, amikor
fejben már lesújtottál. (Karjával mutatja a mozdulatsort) Egyszer-kétszer, húszszor.
Lezárod a fejezetet, úgy, ahogy mindig is szeretted volna. Most megkapod, aljas gazember, ezt érdemled…(Hirtelen elhallgat, majd halkan folytatja) Képzeleted lassul, a
valóság utoléri. A két karod fent arra vár, hogy agyad kiadja a parancsot: Ölj! (Leereszti
a karját) De nem tudod megtenni. Úgy hagyod ott, rohanva a lakásod, mint vesztes hadvezér a csatamezőt. Futsz, szaladsz a semmibe.
Mihály:
És ideér, hozzánk, kimerülve, már a kétségbeesésen is túl. Azt gondolja, hogy soha többet nem tud elaludni. De a teste nem bírja tovább.
Tivadar:
Magáról szól a történet?
Rozál:
Igen, rólam. Vissza kell mennem. Nem futhatok el a sorsom elől. Ott
van a gyerekem, szüksége van rám. Őt biztonságba kell helyeznem. Három utcával
arrébb lakik az anyám nővére, elviszem hozzá, pár napig jó helye lesz ott. Visszajövök
ide, nem tudnék most otthon aludni.
Tivadar:
Menjen csak, itt mindig szívesen látjuk. Maga ugyanolyan nyomorult,
mint mi.
Károly:
Ahogy tehetséges pályatársam, egy bizonyos Petőfi Sándor írta, „A
farkasok dala” című költeményében (Szavalja)
„Fázunk és éhezünk
S átlőve oldalunk,
Részünk minden nyomor...
De szabadok vagyunk!”
Mihály:
Azok. Szabadok. De ez ránk kényszerített szabadság. Mi ezt nem kértük. Meg is fizettették velünk az árát.
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Rozál:
Köszönöm a jóságukat. Akkor én megyek. (Lassan elindul. Egyszer
visszanéz, bágyadtan int a kezével, majd megszaporázza lépteit és kimegy)
Tivadar:
Na, szabadságharcosok! Szedjük össze a szobabútort és irány az aluljáró.
Károly:
Erről az asszonyról majd írok egy verset. Szomorú lesz, nagyon szomorú.
Tivadar:
Vidámat írj Csárli, az kell a mi bánatos lelkünknek. Olyan vidámat, hogy
táncra perdüljünk és ropjuk, amíg bírjuk szusszal.
Mihály:
Meg lábbal. (Kinéz oldalra) Na, nézd csak, ki jön itt? A két lábon járó
faliújság.
Ötödik jelenet
Tivadar:
Nocsak. A bolond nő. (Az érkező Bolond nőhöz) Mi a dézsa, öreglány?
Bolond nő:
(Besántikál. A vállán rongytáska. Két karját előre tartja. Kántáló hangon)
Ma eljövend a világ vége, térjetek meg, vagy a Pokol legmélyebb bugyrában fogtok
senyvedni időtlen időkig. (Tivadarhoz, normális hangon) Ahogy tegnap felkeltem, megroppant a bal térdem.
Mihály:
S mi következik ebből, ó titkok felkent asszonya?
Bolond nő:
Az, hogy sántítok, mi más?
Károly:
Semmi Apokalipszis, semmi feltámadás?
Bolond nő:
(Kántálva) Aki ma nem hisz nékem, holnap ezerszer bánja azt. Ahogy
éltél, az büntetésed lészen! Nincs annak maradása, aki sutba dobja hitét, csak hogy
felvigyázó legyen a szenvedések termében. Emlékezzetek, hogy én szóltam.
Tivadar:
Hintaló legyek az Epsoni derbin, ha egy kukkot is értek ebből a hablatyból.
Bolond nő:
(Kántálva) Boldogok azok, kik korsajukat merítik a gyötrelmek tengerébe, mert lelkük megtisztul, és úgy állhatnak bíráik elé! (Normális hangon Mihályhoz) Van
valami kajátok, mert ma még nem ettem semmit?
Károly:
Megfelel-é, ó borzalmak hírhozója, egy darabka kifli, egy nyeletnyi tej?
Bolond nő:
Jól van, de dumálj annyit, ide a péksüteménnyel, de tüstént. (Mohón
kap a kifli után, s falni kezd)
Mihály:
Mik az éjszaka hírei? Láttál, hallottál, tapasztaltál?
Károly:
Orientál, Lilienhtal, Rozentál?
Bolond nő:
(Evés közben) Nagy balhé volt a Mici-bár előtt. Ütötték egymást ahol
érték. Ma jó a felhozatal részegekből. Kijöttek a zsaruk, bevittek mindenkit. (Felemeli két
karját) Ki életében élvhajhász, halálában megbékél az!
Tivadar:
Csak az?
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Bolond nő:
Megvagyon írva a jelenések könyvében, hogy aki kard által vész el, az
kardot ragad.
Károly:
Fordítva.
Bolond nő:
Mi az, hogy fordítva?
Károly:
Aki kardot ragad az kard által vész el. És nem a jelenések könyve, hanem Máté evangéliuma. Én úgy tudom.
Bolond nő:
Ne vitatkozz velem. (Kántálva) A sandaságok éjjele megmutatja, ki bír
igaz hittel, s ki az, aki puszta kézzel lebontja Jerikó falait. A kételkedő elbukik, a hűség
pediglen torát üli a gazdátlan lelkek viadalán! Ma megismerszik a jóság, és gyehenna
tüzében ég el a felfuvalkodott! (Normális hangon Mihályhoz) Borotok nincs?
Mihály:
(Tivadarhoz) Adj neki abból az utcakoktélból. Hátha helyrerázódik az
agya.
Bolond nő:
(Átveszi az üveget) Áldás legyen az adakozón, kísérje háza népét
aranypénzek hada! (Nagyot húz az üvegből, de rögtön köp is egyet) Aki pedig ezt kotyvasztotta, arra sújtson le a magyar jogrend, és kísérje dolgozó népünk megvetése! Mi a
franc volt ez?
Tivadar:
Teddy-féle misung. Keverék, az egyszerűbb gondolkodásúak kedvéért.
Mihály:
Mi hír van még?
Bolond nő:
A Széchenyi téren megfagyott a Pogácsás Vince. Jó ember volt, ha
ívott, márpedig mindig ivott, úgy be tudott szakadni, mint a homokgödör. A sógorom is
ivott, ti nem ismertétek, csak ő lopott is. Viszont szintén elhunyt. Legyen neki könnyű a
hosszúlépés! De van vidámabb történetem is. (Heherészik) A Kalodás Frici könnyített
magán a Babits szobor mögött.
Károly:
Dobott egy sárgát?
Bolond nő:
Úgy-úgy! Szabó kettő főtörzs – aki körzetileg megbízott -, meg tetten
érte. Mi folyik itt – rivallt rá Fricire. Frici ijedtében bevallotta, hogy mi folyik. Persze letagadni úgyse tudta volna, hiszen a bal markában ott szorongatta a bizonyítékot. Nem volt
már ideje eltüntetni. Szabó kettő nem csinált a dologból ügyet. Elengedte Fricit. Erre
Frici is elengedte. Mármint a corpus delictit. Értitek.
Tivadar:
Már hogyne értenénk.
Bolond nő:
(Károlyhoz) Te gyerek! Mondj valami szépet az öregasszonynak. De
szerelmes legyen, mert arra nagyon ki vagyok éhezve. Az jobb még a kifliteknél is.
Károly:
(Zsebéből noteszt vesz elő) Ezt nem régen írtam. Van a sarki közértben
egy lány, a kettes pénztárnál. Ha meglátom, mindig zakatol a szívem.
Bolond nő:
Na, te bolondos. Csak nem beleszerettél?
Károly:
(Zavartan) Neki szól ez a vers. A címe: Egymásra ítélve élünk (Szavalja)
Melled csókra duzzadó sajtár.
Beléd martam, s te visszamartál,
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Fogadba tört fogam.
Kemencére vár így a zsemle,
Ahogy vártunk a szerelemre,
Hogy talán megfogan.
Lubickoltunk, zuhanva sárba,
Mennybe menve és meggyalázva,
így volt lelkünk szabad.
Ellent nem álltak nekünk gátak,
S ha ösztöneim megkívántak
Gyorsan adtad magad.
Tudtuk, hogy gyertyánk hosszan éghet,
Együtt vétkeztünk kéjes vétket,
Én veled, s te velem.
Szunnyad a láng, vagy lobbal ég-e?
Mindegy. Hisz tudod: sosincs vége.
Ez örök szerelem.
Bolond nő:
(Szipogva törölgeti a szemét) Ez nagyon szép, fiam, ez csodálatos.
Eltékozlod a tehetségedet, ezek között a rongyos népek között.
Tivadar:
Álljon meg a menet! Még hogy rongyos. Igaz, hogy másodkézből öltözködünk, de igen választékosan. (Büszkén) Mi úri környékre járunk kukázni.
Bolond nő:
Na, megyek. Hosszú út áll mögöttem, végigcsámborogtam az éjszakát.
Hunyok egyet a titkos helyemen.
Tivadar:
Titkos hely? Hol van az?
Bolond nő:
Lehet, hogy bolond vagyok, de nem hülye. Ha megmondom, mitől titkos? (Kántálva) Dőzsölhettek a bűn lakomáján, de szörnyű lesz a ti bűnhődésetek! Szodoma és Gonorrhea! Rátok száll a tirannus átka, lebben fejetekről a megbocsátás leple.
Reászakad az ég a földre, kiöntenek a folyók és leomlanak a hegyek! Elsodor benneteket bűnös lelkek, a végítélet! (Normális hangon) Száz forint elég reggelire. Most adjátok,
vagy rögtön?
Mihály:
Te a koldustól koldulsz, vénasszony?
Bolond nő:
Vegyétek úgy, hogy a hírekért fizettek. Egész olcsón adom, nem?
Károly:
Én is kérjek pénzt a versmondásért?
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Bolond nő:
(Belenyugodva) Jó, ez nem jött be. Én tudok, felemelt fejjel, veszíteni.
Lássátok, kivel van dolgotok. Mondok egy plusz hírt, csak úgy, grátisz. Innen két utcával
arrébb, az éjjel egy nő agyonkéselte a férjét.
(Nagy csend lesz hirtelen. A férfiak egymásra néznek jelentőségteljesen. Kis szünet
után Mihály szólal meg)
Mihály:
Hát mégis megtette.
Tivadar:
Meg.
Károly:
Lehet, hogy nem is róla van szó. (A Bolond nőhöz) Mit tud a nőről?
Bolond nő:
Nem sokat. Csak amit az összeverődő szomszédok beszélgetéseiből ki
lehetett hámozni. A férje egy idült alkoholista volt, már megbocsássanak a tisztességes,
becsületes idült alkoholisták, de ez éveken keresztül verte a feleségét. Egy kislányuk
van, szegény gyerek, most mi lesz vele?
Tivadar:
Ő az!
Mihály:
Hát mégis megtette.
Tivadar:
Még nekünk se merte bevallani. Hazudott.
Károly:
Nem közülünk való.
Mihály:
Nem is közénk való.
Tivadar:
Rendes ember nem tesz ilyet.
Bolond nő:
Ismertétek?
Mihály:
(A két férfihez) Ismertük?
Károly:
Nem.
Tivadar:
Nem ismertük.
Mihály:
Azt mondta, visszajön.
Tivadar:
Ide ne jöjjön. Én különben se leszek itt. Megyek az unokatesómhoz a
Nyírségbe. Talán van ott olyan meló is, amihez nem kell vezetői engedély.
Károly:
Akkor én se maradok. Vár a nagybátyám. Eddig válaszra se méltattam
a kérését.
Tivadar:
És most?
Károly:
Most igen. Olyan jó lenne íróasztalnál, meleg szobában írni a verseimet.
Mihály:
És a szenvedés? Azt mondják, hogy a költő a legsanyarúbb helyzetben
írja a legszebb költeményeit.
Károly:
Mihály bátyám! Én már felhalmoztam annyi élményt e téren, hogy az
egy egész életműre elég.
Bolond nő:
Menjetek csak gyerekeim, menjetek! Nektek még nem késő.
Mihály:
Jobbat én sem tudok. Próbáljátok meg. Ide akármikor visszajöhettek.
Habár azt nem ígérhetem, hogy én itt leszek. Felelőtlenség lenne. (Lehajol az egyik
kabátért) Azért a hurcolkodásban még segítsetek.
(A férfiak összeszedik az itt-ott heverő rongyokat, ruhadarabokat)
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Bolond nő:
(Mihályhoz) Lehet, hogy neked egyszer elárulom a titkos helyemet. Még
vízcsap is van. Igaz, hogy csak hideg víz folyik belőle, de mégis. (Kántálva) Mert eljöve
az Úr követe és mondá: bízzatok bennem és meglészen a jutalmatok! (Normális hangon, a lábát nyomkodva) A térdem még mindig hasogat. Nem lesz ennek jó vége. (Kibiceg a színről)
Károly:
(Kezében ruhadarabokkal) Egyre hidegebbek az éjszakák. Miska bá’,
ebből előbb-utóbb szálló lesz.
Mihály:
Ne törődj velem, Csárli fiam! Eddig is megvoltam valahogy. (Magához
öleli a kezében lévő ruhadarabokat) Na, menjünk, hosszú napnak nézünk elébe. (Elindulnak kifelé. Mihály hirtelen megáll, és felfelé mutat) Magának meg azt üzenem…azt
üzenem…
Tivadar:
Mit üzensz, Mihály?
Mihály:
…azt üzenem, hogy…(Gondolkodik)…hogy…(Legyint egyet) Nem üzenek semmit! Nem vagyunk beszélő viszonyban. (Kimegy a többiekkel együtt)
FÜGGÖNY
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SZARVASBŐR
Bohózat egy felvonásban
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SZEMÉLYEK
Tekla
Jusztina
Rudolf
Vencel
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(Szín: Tüdőszanatórium társalgója. Ajtó, balra, jobbra. Kávézóasztal, négy székkel.
Szemben a falon szalagtranszparens, felirattal: „Becsüld meg a nyavalyádat! Betegség
nélkül nincs gyógyulás!”
Amikor a függöny felmegy, a színen egyedül Jusztina tartózkodik. Ül az asztalnál és
olvas.)
Első jelenet
Tekla:
(Belép. Bal kezében egy nagy boríték, a jobb kezében egy levél, amit
menet közben tanulmányoz. Meglátja Jusztinát, megtorpan.) Hát maga meg mit keres
itt?
Jusztina:
(Felnéz) Neked is jó reggelt.
Tekla:
Na, az én jó reggelem már oda van. De mindegy is. Olyat mondok, hogy
a sárga irigységtől három napig csuklani fog. (Felemeli a levelet) Ezt hallgassa meg.
(Olvassa) Kedves művésznő!
Jusztina:
Véletlenül nem neked kézbesítették az én levelemet?
Tekla:
Ne szóljon közbe. Tehát. Kedves művésznő! A tüdőszanatórium vezetése nevében, azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy intézményünk fennállásának ötvenedik évfordulója alkalmából rendezendő ünnepségünk fényét – közreműködésével –
emelni szíveskedjék. Felbátorít erre az a tény, hogy Ön – gyógykezelése okán, immáron
fél éve -, egészségügyi intézményünk lakója, s mint ilyen, jó kapcsolatot ápol, úgy a
vezetőség, mint a kiszolgáló személyzet tagjaival.
Jusztina:
Erről Viola nővér – akire a múlt héten mérgedben ráborítottad a diétás
mákos nudlit – sokat tudna mesélni.
Tekla:
Mondtam, hogy ne szóljon közbe. (Olvas) Tisztelt művésznő! (Jusztina
közbeszólna, de Tekla szigorúan ránéz, így inkább hallgat) Ha nem tartja túlzott tolakodásnak, volna még egy tiszteletteljes kérésem. Unokaöcsém, Sötét Barna, aki igen tehetséges, ám pályakezdő színműíró, kizárólag erre az ünnepi alkalomra, írt egy remek
vígjátékot, melyet be is mutatnánk a jeles napon. Célja az embergyógyászat oly nemes
hivatásának körbejárása, mulatságos epizódokkal tarkítva, helyenként felvillantva az
orvos-beteg, illetve a beteg-orvos viszony anomáliáit.
Jusztina:
Na, ez neked való.
Tekla:
Már megint belekotyog. Most jön a lényeg. (Olvas) A darabban közreműködnének egészségügyi intézményünk arra vállalkozó dolgozói, de természetesen,
csak kisebb szerepekben, a főszereplő személyét, a színpadon, ön keltené életre. Remélve, hogy kérésem meghallgatásra talál önnél, maradok őszinte tisztelője: dr. Romteleki Adalbert, főigazgató. Utóirat. (Felemeli a nagy borítékot) Mellékelem a jelzett színmű egy példányát. (Elégedetten) Na, van magának ilyen levele?
Jusztina:
Nincs.
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Tekla:
(Diadalittasan) Persze, hogy nincs. Magát ugyanis nem jegyzik sehol.
Sokat kell még tanulnia ahhoz, hogy egyáltalán látótávolságba kerüljön magának a (Mutatja) hátam.
Jusztina:
Várj, ne siess úgy! Nem fejeztem be. Nekem nincs szükségem arra a
levélre.
Tekla:
(Csodálkozva) Miért?
Jusztina:
Mert velem személyesen közölte a kérését Romteleki. Ugyanazt a blablát mondta el az irodájában, egy csésze finom kávé mellett, mint amit neked leírt a levelében. Hogy is volt? (Idézi Tekla leveléből) „…a főszereplő személyét a színpadon, ön
keltené életre.”
Tekla:
(Felháborodva) Ez egyszerűen skandalum! Micsoda egy pimasz ember!
Amit ez kap tőlem, nem teszi zsebre. (Elindul, de Jusztina megállítja)
Jusztina:
Ne olyan hevesen. Olvasgatom ezt a darabot, ilyen hülyeséggel ugyan
régen találkoztam, de van benne két jó főszerep is, amin összeveszhetünk.
Tekla:
(Megnyugodva) Mondjuk ez igaz.
Jusztina:
Csak nem olvastad te is?
Tekla:
Majdnem előbb, mint a levelet. Ha nem tudná, én a színpad szerelmese
vagyok. Megrögzött komédiás. Ne féljen, nem fogunk összeveszni. Én játszom Valériát,
és kész! Velem lehet beszélni.
Jusztina:
Persze. Veled lehet. Csak rendkívül fárasztó.
Tekla:
Mondja csak ki. Összeférhetetlen, házsártos, utálni való hisztérika vagyok.
Jusztina:
Minek mondjam, ha úgyis tudod? Csodabogár vagy te, aranyom. Itt van
ez a buta magázódásod. Hat hónapja ismerjük egymást és nem tudlak leszoktatni róla.
Tekla:
Ilyen a neveltetésem. Így szoktam meg. Ha én valakit tegezek, az nagyon közel áll a szívemhez.
Jusztina:
(Megvonja a vállát) Na, zágson. Nekem aztán mindegy. Csak egy dolog
zavar. A véletlen. Mert mi a valószínűsége annak, hogy két ember összekerül egy szanatóriumban, s kiderül róluk, hogy mindketten Thália papnői? Egy a tízezerhez?
Tekla:
Lassabban azzal a mindketten-nel. Én neves színházakban voltam
vezető színésznő. Nekem olyan partnereim voltak, akik mind benne vannak a színészlexikonban. Ehhez mit szól?
Jusztina:
És te miért nem vagy benne?
Tekla:
(Zavartan) Nos, éppen külföldön vendégszerepeltem, amikor lezárták a
kéziratot. Így aztán, bár kimaradtam belőle, de küldtek nekem egy tiszteletpéldányt,
kárpótlásul. Megmutassam?
Jusztina:
Nem kell, elhiszem, hogy van színészlexikonod. Nekem is van. Én bele
se akartam kerülni.
Tekla:
Hogyhogy?
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Jusztina:
A nevem miatt.
Tekla:
Ezt most végképp nem értem.
Jusztina:
Engem Fogarassy Jusztinának hívnak, ezt te is tudod. Pont utánam
következett volna Fogarácsy Petra, egyébként tehetségtelen ripacs, akinek csupán arra
volt tehetsége, hogy azt a fatökű második férjemet, az Albint, elszeresse tőlem. Csak
nem fogok ezzel egy lapon szerepelni, mikor említeni sem lehet minket, egy lapon?
Tekla:
Most már értem. Nekem a negyedik férjem volt szörnyen meggyőzhető.
Tolvaj Kázmér – gyakori partnerem, főleg operett-darabokban -, szóval az ő felesége,
Virág Emma meg is győzte arról, hogy mellette jobb helye van, mint mellettem. Szörnyű
válás volt, a helyi lapok sokat csámcsogtak a részleteken, kígyót-békát kiabáltak rám,
még most is beleborzongok, ha eszembe jut. Visszavonultam pihenni Ottó – aki futó
kaland volt csupán – vidéki házába, ekkor terjedt el rólam, hogy alkoholelvonón vagyok,
pedig, Isten látja lelkem, nem iszom, csak alkalomszerűen, nagy néha, olyan nagy baj
ez?
Jusztina:
Ez nem baj, csak ha meglátják, hogy az asztal tetején táncolsz, félmeztelenül és taj részegen a színészbálon ’968 őszén, miközben azt üvöltözöd, hogy „ide
nekem az orosz lányt is!”
Tekla:
Én ilyet nem csináltam soha. Másnap mindig elítéltem az ilyesfajta viselkedést. Nekem lelkes rajongótáborom volt és fan klubok működtek szerte az országban.
Jusztina:
Ne mondd már, hogy Tekla fanklubokba tömörült az ország népe.
Tekla:
Nem kell összemosni a dolgokat. Én azt mondtam, hogy lelkes rajongótáborom volt. Pont. És fan klubok működtek szerte az országban. Ami igaz.
Jusztina:
Jaj, istenem! Hagyjuk ezt. Még a neved se áll jól. Mi az, hogy Tekla?
Valami szalagos magnó?
Tekla:
Az nem Tekla, hanem Terta. Különben meg mi baja van a nevemmel?
Jusztina:
Nem lehet tisztességesen becézni. (Elgondolkodik) Ez mondjuk nem is
gond. Mert ki a fene akar téged becézni?
Tekla:
Annyi udvarlóm volt, mint égen a csillag. A Peer Gynt után megvártak a
művészbejárónál.
Jusztina:
Mért nem menekültél el a főbejáraton?
Tekla:
Eh! Nem ért maga ehhez. Én voltam Aase anyó. (Pózba áll) Mikor Peer
Gynt – Gombásy Jenő alakította, pechére én voltam a partnere, így alakítása már aznap
feledésbe merült, ne szépítsük a dolgot, lejátszottam őt a színpadról, szóval Peer így
szól, Áprily Lajos gyönyörű fordításában:
„Fenn ölt a gond meg a bánat,
s azt hittem ez itt menedék -!
nem hűl a kezed meg a lábad?”
Mire én:
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„Hűl Peer; már itt a vég.
Ha meghalok itt ma este,
fogd le vigyázva szemem,
s a koporsót is szerezd be,
de Peer, szép munka legyen.”
Na, ott szem nem maradt szárazon. Hol jön maga hozzám?
Jusztina:
Szóval öregasszony szerepekben tündököltél. Én Iluskát játsztam a
„János Vitéz”-ben, meg Nyilas Misit a „Légy jó mindhalálig”-ban. Te meg vén csoroszlyákat. Na, szép dolog, mondhatom.
Tekla:
Ja, drágám, nekem mindig volt miből megöregednem. Aztán előadás
után lemostam a festéket, átöltöztem és mentem a diszkóklubba bulizni. Volt, hogy nem
akartak beengedni, mert túl fiatalnak találtak. (Idegességében elővesz egy szipkát és
cigarettát tesz bele)
Jusztina:
Na, tessék! Gyenge a tüdeje és már dugja a szájába azt a büdös cigit.
Hogy akarsz így meggyógyulni, aranyom?
Tekla:
Semmi baja a tüdőmnek. Én ide leszokni jöttem. Azt tanácsolták, hogy
válasszak egy szenvedélyt, mert az egyik szenvedély kioltja a másikat. Jól van, gondoltam, választok én, ha annyira ragaszkodnak hozzá.
Jusztina:
És?
Tekla:
A dohányzást választottam. Ez a szenvedély nálam már bevált.
Jusztina:
Na, ezt lássa meg Fellegi főorvos.
Tekla:
Nem látja meg, mert, ha rám jön a szívhatnék, mindig kimegyek a mellékhelyiségbe. Már megyek is. Addig gondolkodjon el a szerepén. Az egy jó szerep.
(Elindul kifelé, az ajtóban megáll) Drága emlékű főrendezőm, Szuhakállói Tihamér,
mondotta egykor: nincs rossz szerep, csak rossz színész. Tehát, mint említettem, a
szerep jó. (Kimegy)
Jusztina:
Egyem azt a jóindulatú pofikád. (Beletemetkezik az olvasásba)
Második jelenet
Rudolf:
(Benyit az ajtón, körülnéz, észreveszi Jusztinát, megörül) Na, végre!
Már azt hittem sose talállak meg.
Jusztina:
(Meglepődve felugrik) Rudi, te hogy kerülsz ide? Most aztán jól megleptél.
Rudolf:
Bujtass el gyorsan, Tina. Három szoba női beutaltja üldöz, akikre intim
helyzetben rányitottam az ajtót, érdeklődve a holléted felől. Ennyire utálnak itt téged?
Jusztina:
Mit hülyéskedsz? Ez a szanatórium zárt részlege. Ide csak kísérővel
jöhetsz. Mért nem kértél meg egy nővért, hogy kalauzoljon?
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Rudolf:
Nem láttam én itt egy teremtett lelket sem. Már a háromszobányi dühös
hölgyön kívül. Úgy látszik, hogy tényleg igaz, amit az újságok a nővérhiányról írnak.
Jusztina:
Hogyhogy eszedbe jutottam?
Rudolf:
Nem múlik el nap, hogy ne gondolnék rád.
Jusztina:
Miért, tartozom neked?
Rudolf:
Ugyan már. Úgy eltűntél az életemből, egyik napról a másikra, mint az
infláció. Vagy, hogy egy szakmámból vett idézettel éljek: mint elvált férj a tartásdíjjal.
Jusztina:
Tárgyalásról jössz, Rudi? Hány ember életét tetted tönkre váló… per
ma? Tudod te, hogy válóperes ügyvédekkel van tele a pokol?
Rudolf:
Kegyelmezz, Tina, kegyelmezz! Tudod, hogy komolyak a szándékaim.
Kinyomoztam, hogy hol vagy és látod, idejöttem, hogy megismételjem elhatározásomat:
gyere hozzám feleségül.
Jusztina:
Ez az én elhatározásom lenne, Rudi. Abba meg nem hagyok beleszólni.
Tehát megismétlem a már százszor ismertetett döntésemet…
Tekla:
(Bejön. Csodálkozva néz Rudolfra) Ohó, kedves Jusztina, hát nincs
egyedül?
Jusztina:
Micsoda éleslátás. Megszívtad magad, aranyom?
Rudolf:
Drága Tinám. Bemutatnál ennek a bájos, ifjú hölgynek?
Jusztina:
Szarvasbőr, Rudi, szarvasbőr.
Rudolf:
Parancsolsz, kedvesem?
Jusztina:
Mondom szarvasbőr. Tudod, az a kis kendő, amivel a szemüveget tisztítják. Na, azt vedd elő szépen és végezd el a lencse tisztításának műveletét. Csak hogy
lásd is, amit nézel.
Rudolf:
(Zavarában előveszi a szarvasbőrt és megtisztítja a szemüvegét) Pardon…izé…
Jusztina:
Most nézd meg újra a hölgyet. Még mindig bájos és ifjú?
Rudolf:
(Kínban) Hát ugye, szóval…azt nem állítom, illetve…
Jusztina:
Na, ugye. Hogy az a kis bőrdarab mire képes. Elkelne egy ilyen a lélek
tisztításához is. Letörölgetnénk a sok rárakódott piszkot, az önzést, a gyűlölködést, a
dühöt, az irigységet, a rosszindulatot, a lélek összes mocskát. Hű, de szép is lenne az
életünk. Miről is volt szó? Ja, igen. (Teklához) Bemutatom dr. Borvégi Rudolfot. Ő az
én… ő az én…(Hirtelen felderül az arca) ő az én barátom, a régi színházamból. Házi
szerző. Darabjait, telt házakkal játszották, százas szériákban. Na, nem mintha olyan jók
lettek volna, de én játsztam valamennyinek a főszerepét. Rám meg bejöttek, Ugye, Rudi, öreg barátom? (Hátba vágja a megdöbbent Rudolfot)
Tekla:
Ó, a harmadik férjem is házi szerző volt. Nem így hívták, Kovács Lajos
volt az írói álneve, mert nem akarta, hogy nyilvánosságra kerüljön a munkássága, mivel
különben hentes és mészáros volt, úgy értve, hogy a szakmája volt hentes és az eredeti
neve Mészáros. Félt, hogy elpártolnak tőle a vevők, ha kiderül, hogy ő írja városi szín-
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ház sikerdarabjait. Nagyon szeretett, amikor elváltunk, küldött nekem két kiló bélszínt
vigasztalásul, fájdalomdíj gyanánt. (Rudolfhoz) Maga is ilyen?
Rudolf: (Ijedten) Mármint hogy…vagyis…igen…valóban szeretem a bélszínt. Azt nem
tudnám per pillanat megmondani, ugye, hogy mikor ettem utoljára, de ha utánanézek,
szinte percnyi pontossággal…szóval…(Magabiztosra vált) tudja mit? Meséljen nekem a
válásáról. Volt-e házassági szerződésük, illetve közös megegyezéssel, avagy…
Jusztina:
Ez most nem fontos.
Tekla:
Magának nem, de nekem igenis fontos. Ám nem akarom untatni a magánügyeimmel, elég, ha én néha, ködös őszi estéken, kinézve zárt világom vakablakán,
elmerengek a fájó múlton. Nem tudom észrevette-e, hogy Zórándi Elek historikus darabjából, a „Fél lábbal a sírban” című, immár klasszikus műből idéztem Molly szerepét egy
mondat erejéig. Igen, kérdeznie sem kell, válaszolok: én alakítottam annak idején a
városba vágyódó vidéki lányt. Kajüt Ábrahám a szigorú tollú műítész, a Film Színház
Muzsikában, háromoldalas cikkben méltatta szerepformálásomat, kitérve…
Jusztina:
…kitérve a hitéből, nyilván. Váltsunk témát, ha lehet.
Tekla:
Jó, váltsunk. (Rudolfhoz) Min dolgozik most, kedves mester?
Rudolf:
(Rémülten) A Reményi kontra Szalay ügyön. Reményi, a férj, házasságon kívüli kapcsolatot létesített egy rúdtáncosnővel, de Szalay, a feleség, rájött, mert
megtalálta a táncosnő levelét Reményi zakózsebében, amikor pénz után kutatott. Most
van az ügy, békéltetési szakban.
Tekla:
Ez fantasztikus. Ehhez kell az alkotói géniusz. Ilyet az élet nem képes
produkálni. Kár hogy nem játszhatom benne. Örömmel megformálnám a feleség alakját.
Rudolf:
Nos, ha kíváncsi a fejleményekre, szívesen tájékoztatom, bár folyamatban lévő ügyről nem szokás beszélni.
Tekla:
No, persze. Tudom én, hiszen a harmadik férjem is, a Mészáros, házi
szerző volt, de ezt már említettem. Ő sem árulta el soha a darab lényegét. Nála ez olyan
titok volt, mint a véres hurka fűszerezése. Már nem is tudom, hogy hentesnek volt nagyobb, vagy színműírónak. Darab-darab – mondogatta szegény.
Rudolf:
Meghalt?
Tekla:
Már mért halt volna meg?
Rudolf:
Azt méltóztatott mondani, hogy szegény. Ezért gondoltam, hogy…
Tekla:
Hát az igaz. Mármint, hogy szegény. Kiforgattam a vagyonából, fizetett,
mint a katonatiszt. Egyébként a katonatiszt meg az első férjem volt. Szerelmi házasság,
fiatalság, bolondság, albérletből albérletbe, aztán megszaladt neki, ezredtörzsfőnök lett
Bonyhádon, később Hódmezővásárhelyen helyőrségparancsnok. Én mindenhová követtem. Aztán sikkasztásért három év a szegedi Csillagban. Na, oda speciel már nem követtem.
Rudolf:
Szomorú történet.
Tekla:
Na, ezt írja meg egyszer.
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Rudolf:
(Szórakozottan) Jó, megírom. A levélcímét, ha lenne szíves megadni.
Jusztina:
Nem fontos. Elég, ha leteszed a levelet a portán. Sajnos, Rudi, nekünk
most fontos közös programunk lesz, Teklával, ha nem haragszol. Amit hoztál, azt tedd
le ide az asztalra, aztán menj Isten hírével. Jó volt téged látni.
Rudolf:
De én nem hoztam semmit, kedvesem.
Jusztina:
Hát ez jellemző. Látogatóba jön, és nem hoz semmit. Akkor minek örüljön a szerencsétlen szanatóriumlakó? Na, mindegy. Lásd, kivel van dolgod. Menj le a
sarki közértbe és hozz egy üveg konyakot. Napóleon, ötcsillagos. Ma van ugyanis a
születésnapom.
Rudolf:
Igen? Én úgy tudtam, hogy nyáron születtél.
Jusztina:
Ha én valakit elküldök konyakért, nekem akkor születésnapom van.
Világos?
Rudolf:
Értem, Tina. Ez olyan női dolog?
Jusztina:
Igen, Rudi, ez olyan komoly, kemény, férfias női dolog.
Rudolf:
Akkor megyek. (Vár)
Jusztina:
Indulj már.
Rudolf:
(Zavartan) Momentán nem vagyok likvid.
Jusztina:
Már megint kártyázni voltál?
Rudolf:
Csak három partit játszottam. (Belelkesedik) Képzeld, az első leosztásnál nálam volt a tök király…
Jusztina:
(Pénzt ad neki) Elég! Itt a dohány, de nehogy elkártyázd.
Rudolf:
Sietek. (Kimegy)
Jusztina:
(Utána kiált) Ne siess! És nézz körül, mielőtt lelépsz a járdáról. (Teklához) Még egy szenvedélybeteg. Jól nézek én ki.
Tekla:
Milyen érdekes ember. Jó kiállású, szapora beszédű.
Jusztina:
Szarvasbőr.
Tekla:
Tessék?
Jusztina:
Semmi-semmi. Próbaidő van. Vágjunk bele!
Harmadik jelenet
(Jusztina leül az asztalhoz, Tekla állva marad)
Tekla:
Én arra gondoltam, hogy…
Jusztina:
Állj! Állj! Mielőtt bármire gondolnál. Kóstoljuk meg a darabot. Mondjuk el
most a véleményünket, hogy ez később már ne zavarjon minket.
Tekla:
Mondjuk. (Hallgat)
Jusztina:
(Várakozóan néz Teklára, de mert az nem szól, megtöri a csendet) Na,
jó! Kezdem én. Ez egy rémségesen rossz darab. A műfaját tekintve vígjáték. Egy betegsége végső stádiumát élő lány beleszeret az intenzíven infarktussal fekvő fiúba.
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Tekla:
A közönség halálra fogja röhögni magát.
Jusztina:
Ez a szerelmi szál. Azonban minket ez egyáltalán nem érint, a szerelmesek szinte nincsenek is színen. Mi a két fiatal anyját alakítjuk, már persze darabonként
egyet. Te játszod Valériát, a fiú anyját, megharcoltál érte, én meg belementem, mert
nekem mindegy, hogy miben alakítok maradandót. Tehát én leszek Ildikó, a lány szülőanyja, bár lehet, hogy ebből én majd mostohát csinálok. Van egy pár manírom, amivel
feltuningolom a figura diabolikus esszenciáját.
Tekla:
(Megdöbbenve) Valéria nem a lány anyja?
Jusztina:
Te nem olvastad a szövegkönyvet?
Tekla:
Dehogynem. Az enyémben Valéria a lány anyja.
Jusztina:
De nem az.
Tekla:
Akkor cseréljünk.
Jusztina:
Nem cserélünk. Marad minden úgy, ahogy van.
Tekla:
(Méregbe gurul) Nekem ne egy bé-kategóriás amatőr mondja meg, hogy
kit játsszak. Vagy a lány anyja, vagy semmi.
Jusztina:
Engem minden megoldás érdekel. Legyen a semmi.
Tekla:
Ezt még megbánja, maga…maga…(sírásra görbül a szája) maga…(Elindul az ajtó felé) Tudja mi maga?
Jusztina:
Hadd halljam.
Tekla:
(Odavágja) Maga! (Kifut az ajtón)
Jusztina:
(Egykedvűen ül) Jól megmondta. Vajon mennyit gondolkodott rajta? (Tekla után szól) Aranyom! Felteszem az egész heti infúziómat arra, hogy öt perc múlva újra
itt leszel.
Tekla:
(Bejön az ajtón)
Jusztina:
A fene egye meg, vesztettem. Ez nem volt öt perc.
Tekla:
Ne higgye, hogy megbocsátok. Az előadás miatt jöttem vissza. Nem
venném a szívemre, ha miattam…vegye tudomásul.
Jusztina:
Tudomásul veszem. Hol is tartottunk? Szóval mi ketten visszük a darabot a vállunkon. Már persze, ha te olyan nagy kaliberű színész vagy, mint én, amit egyszerűen kizárok, mint lehetőséget. Térjünk vissza az elejére. Neked mi a véleményed a
színműről, mint olyanról?
Tekla:
Ez az egyetlen dolog, amiben egyetértek magával, mióta csak ismerjük
egymást. A darab iszonytatóan borzasztó. Volt nekem egy hatalmas bukásom… (Felemeli a kezét) nehogy azt kérdezze, hogy csak ez az egy? Tápióhaknin voltunk tájelőadáson. Oskar Labusch darabját játszottuk a helyi művelődési házban. Derék földművelő népek laknak arrafelé, fogékonyak a jóra. Ez lett a vesztünk. Ugyanis a rosszra nem
voltak annyira fogékonyak. Paradicsommal dobáltak meg minket, de annyival, hogy ha
felhajítanak néhány zöldpaprikát is, az egész társulat egy hétig élhetett volna lecsón.
Nos, az a darab – ehhez képest – díjnyertes lenne egy vígszínházi pályázaton.
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Jusztina:
Ennyi elég is. Tehát magunkra maradtunk.
Tekla:
Hívjuk segítségül a tehetségünket.
Jusztina:
(Gúnyosan) Akkor neked ma se lesz látogatód, aranyom.
Tekla:
(Úgy tesz, mint aki nem érti az iróniát) Ahogy maga téved. Ide várom az
udvarlómat. Hanyatt fog esni, ha meglátja. Fiatalabb nálam és kő gazdag. Benne van az
első százban.
Jusztina:
Mit nem mondasz?
Tekla:
Nálam a férfi csak ugródeszka az érvényesülés felé. Nekifutok, ráugrok,
és már repülök is. Persze közben felkapom a pénztárcáját, hogy ne röppenjek egyedül.
Jusztina:
Nem is dobbantasz?
Tekla:
A végén mindig. Pottyanok a következő mellé. És ezek a cél-pasik egyre fiatalabbak és egyre gazdagabbak. Na, egy ilyen jön ma. Most éppen kaszkadőr Hollywoodban.
Jusztina:
(Legyint) Vissza az álmok világából, a szomorú jelenbe. Olvassuk össze
az első jelenetet. Ebben úgyis csak ketten vagyunk benne. Ülj ide velem szembe.
Tekla:
(Leül az asztalhoz) Olvassuk. Valéria kezdi, vagyis én. (Fogja a szövegkönyvet és közel, aztán távol tartja magától.) Elmosódott a szöveg a nyomtatásnál.
Jusztina:
Mi lenne, ha felvennéd az olvasószemüveged?
Tekla:
(Felteszi a szemüvegét) Nekem még nem kellene ez. Nagyon ritkán
használom. Csak akkor, ha nem látok nélküle. Na, tehát. (Pózba vágja magát) „Ez így
nem mehet tovább! Holnap ismét bemegyünk az osztályos orvoshoz,
Birg…bireg…major…birkamájer… (Lecsapja a szövegkönyvet) Ilyen név a világon
nincs. Nem lehet ezt magyarosítani?”
Jusztina:
Nyugalom, aranyom. Birgmayer. Ilyen egyszerű. A jó színművész arról
ismerszik meg, hogy ura a nyelvnek. Majd ezt szépen kigyakorolod. Különben meg,
felőlem, mondhatsz Bódvavölgyi doktort is. Na, csapj a lovak közé.
Tekla:
Jó-jó. „Holnap ismét bemegyünk az osztályos orvoshoz, Birkmann doktorhoz.”
Jusztina:
(Legyint egyet) Tovább!
Tekla:
„Nem hagyhatjuk, hogy a gyerekek ügyében packázzanak velünk.
Egyetért?”
Jusztina:
„Valóban. Ami sok az sok. A betegnek is vannak jogai. Ha nem tévedek.”
Tekla:
(Felugrik) Úgy mondja, mint egy bedrogozott jampec. (Utánozza Jusztinát.) „A betegnek is vannak jogai.” Ezt úgy kell intonálni, hogy: (Megnyomja a szavakat)
„A betegnek is vannak jogai!”
Jusztina:
(Ő is felugrik az asztaltól) Engem oktatsz? Engem? Aki Milady voltam
„A három testőrben”? Aki Jeanne d’Arc voltam a „Szent Johannában”?
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Tekla:
Engem nem érdekel, hogy hány szerepben bukott meg. De ha velem
játszik, próbáljon felnőni a feladathoz. (Az égre néz) Ó, mért nem tudom eljátszani egyszerre mind a két szerepet. (Megnyugszik) Mindegy. Menjünk tovább!
Jusztina:
(Lehiggadva) Menjünk. Valéria, azaz te, aranyom, elmész a kandallóig
és visszanézel.
Tekla:
Mi az, már rendező is? Mit dirigál itt, hogy hová menjek. Érdekes!
Jusztina:
Hát most már lenne ötletem, hogy hová menjél. A fene azt a nagy érzékenységedet. (Ütögeti a szövegkönyvet) Ide van írva, zárójelbe. Ez a szerző instrukciója. Nem én találtam ki. Ildikó, tehát azt mondja, hogy „a betegnek is vannak jogai. Ha
nem tévedek.” Mire te! (Mutatja a karjával, hogy Tekla jön)
Tekla:
Én? Ja, igen. „Megmondjuk annak a sarlatánnak, hogy vigyék át Gyulát
a sürgősségiről az intenzívre.” Ki az a Gyula?
Jusztina:
A fiad, drágám, a fiad. Akiért megharcolsz az egészségügyi bürokrácia
hétfejű sárkányával. Vágod?
Tekla:
A hét fejét? Jól van, jól van. Csak vicc volt. „Vigyék át Gyulát a sürgősségiről az intenzívre.” „De hiszen ott van!”
Jusztina:
Spét, aranyom, spét. Kivársz egy kicsit, aztán a fejed rándításával jelzed, hogy rádöbbentél az igazságra. Valahogy így. (Mutatja) „De hiszen ott van!”
Tekla:
Ez magának spét? Úgy mozog, mint a robotzsaru. (Mutatja) A spét
olyan hatásszünet, amivel a színész úgy erősít rá a mondanivalóra, hogy a nézőkben
ezzel, mintegy, fokozza a humoros hatást. Na, figyeljen és tanuljon. „Vigyék át Gyulát a
sürgősségiről az intenzívre.” Teszek pár lépést. Megtorpanok. Most a fejmozdulat. (Mutatja) Na, ez a spét. Persze ezt maga úgysem tudja utánam csinálni. Ezt hívják ugyanis
színészi hozzáadott értéknek. De maga csak elvesz, nem tesz hozzá semmit.
Jusztina:
Na, ne mondd! Miből tudnék elvenni? Amikor a színészmesterség legalapvetőbb elemei is hiányoznak a játékodból. Jártál te színművészetire?
Tekla:
Nem. Tán maga járt?
Jusztina:
Nem. Én ugyanis ösztönös tehetség vagyok. Bemegyek a színpadra és
megtörténik a csoda. Az egyébként dekoratív és férfiszemnek még mindig kívánatos
testem, egy pillanat alatt változik át rút boszorkánnyá, visszataszító banyává, de termetemből kifolyólag, gyakrabban lesz a metamorfózis eredménye szellőléptű királykisasszony, szívdöglesztő delnő, kívánatos kurtizán. Mindent el tudok játszani, ami mozog.
Emlékszem – pályám elején – még almafa is voltam, három felvonáson keresztül. De
azt is megoldottam. Hajladoztam, susogtam és bőséges termésemet a közönség közé
szórtam.
Tekla:
Ugyan! Azokat a rohadt almákat hajigálta vissza, amivel a nézők megdobálták.
Jusztina:
Remélem ez is vicc volt. Bár annak elég félresikerült.
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Tekla:
No, csak ne ócsárolja az én humorérzékemet. A volt kollégáim tudnának erről mesélni. A darabtemetéseknél – feltételezem, hogy tudja: ez az utolsó előadása egy színdarabnak – szóval a darabtemetéseknél, mindig én voltam az ötletgazda a
mókázásban. Ekkor egy kicsit leengedtünk mindannyian, s egymást szórakoztattuk, lett
légyen az a legtragikusabb dráma.
Jusztina:
Nekem ne mondd, én is színházi ember volnék, vagy mi a szösz?
Tekla:
Most az egyszer tegyük fel. Na, szóval, az történt, sose felejtem el,
hogy…(Megakad)…
Jusztina:
Mi történt?
Tekla:
(Zavarodottan)…Nem jut eszembe.
Jusztina:
Sose felejted el, mi?
Tekla:
(Örömmel) Megvan! Kurt Zimmermann darabját temettük a „Déli harangszó este” címűt. A darab fő jelenete, a harmadik felvonás közepén, arról szól, hogy
a partizánok elfoglalják Kulakov települést és a falu első emberét, - Szodoma Henrik
játszotta – fel akarják akasztani a helység főterén álló meggyfára. Képzelje el (Fuldoklik
a nevetéstől), ahogy ott áll a Henrik, a nagymonológja kellős közepén, halált megvető,
hősies pózban, (Megint elfogja a nevetés) s azon a mélyzengésű hangján éppen arról
dörög, hogy ő meghalhat ugyan, de az eszme tovább él, amikor (Csuklik a nevetéstől), a
takarásból, irtózatos erővel fenékbe rúgtam. (Felvisít az emlékezéstől. Lassan megnyugszik. Jusztina döbbenten nézi.) Na, mit szól hozzá?
Jusztina:
(Még mindig a mondottak hatása alatt) Igazán eredeti. Tudod mit? Innentől kezdve többé nem vonom kétségbe a humorérzékedet.
Negyedik jelenet
(Vencel belép az ajtón, de a két nő nem veszi észre. Leül az ajtóhoz közel egy székre)
Tekla:
Kár, hogy az ügyeletes rendező ezt nem így látta.
Jusztina:
Miért, mi történt?
Tekla:
Azonnali hatállyal, tárgyalás nélkül. Sutty! Kivágtak, mint játékfilmből a
felesleges jelenetet.
Jusztina:
Mért, mit vártál? Hogy Jászai Mari díjat kapsz érte? (Tárgyilagosan)
Úgy érzékelem, hogy nagyon sok itt a kitérő. Javaslom, hogy folytassuk az összeolvasást, mert nem érünk a végére.
Vencel:
(Feláll a székről) Nem szeretnék zavarni, de válthatnék néhány szót veled, Tekla?
Tekla:
Jaj, Vencel, de örülök neked.
Vencel:
Hogy van az én csillogó szépségű kiscsillagom?
Jusztina:
Azért ennyi szarvasbőr már nincsen.
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Tekla:
Engedje meg Jusztina, hogy bemutassam magának Korpás Vencelt, aki
nekem jó emberem.
Jusztina:
Nagy utat tett meg, hogy láthassa ezt a borzasztóan tehetséges hölgyet.
Istenem! Hollywood. Mondja, hogy van Harrison Ford?
Vencel:
Parancsol?
Jusztina:
Clint Eastwood is érdekel.
Tekla:
De régen láttalak, kedves Vencel. Gyere, beszéljük meg a részleteket.
Vencel:
(Értetlenkedve) Milyen részleteket? Rosszul vagy, Tekla? Szóljak a nővérnek?
Jusztina:
(Megértően) Biztosan felizgatta a viszontlátás. Beszélgessenek csak
nyugodtan, nekem úgyis dolgom van. (Teklához) Majd folytatjuk később. (Kimegy)
Tekla:
Figyelj rám, öcsi! Beadtam ennek az öreg csotrogánynak, hogy az udvarlóm vagy. Hadd egye a sárga irigység. Remélem, veszed a lapot?
Vencel:
(Ijedten) Mi a feladatom?
Tekla:
Viselkedj természetesen. Ha gáz van, én mindig közbelépek. A lényeg,
hogy ne értetlenkedj. Meg tudod csinálni?
Vencel:
Igyekszem. De csak a nővéremért, aki sok szülői pofontól mentett meg
engem, annak idején. Mit akart ez a nő Harrison Forddal?
Tekla:
Azt mondtam, hogy Hollywoodban vagy kaszkadőr. Most már ehhez
tartsd magad.
Vencel:
Én könyvelő vagyok Teklus. Már ha van munkám. És angolul se tudok.
Tekla:
Nyugodj meg. Ő se.
Vencel:
(Aggodalmaskodva) És ha lovagolni kell?
Tekla:
Látsz te itt lovat? Csak tedd azt, amire kértelek. Semmin se csodálkozz,
semmin se lepődj meg.
Vencel:
Meglepődni? Ezek után?
Tekla:
Jól van. Most megyek és behívom Jusztinát. (Kimegy)
Vencel:
(Álldogál, nézelődik) Mibe kevertél már megint, nővérkém? Először jövök
hozzád látogatóba és tessék! Nyakig vagyok, azt se tudom miben.
Rudolf:
(Belép az ajtón, egy reklámszatyorral a kezében. Meglepődik Vencel
láttán) Pardon, uram, itt legutóbb volt két hölgy. Én az egyiket keresem.
Vencel:
Melyik egyiket? Mert ketten vannak.
Rudolf:
Az egyik egyiket. A Jusztinát.
Vencel:
Hát, amint látja, egyik sincs itt. És a másik sincs. Várja meg, ha akarja.
Különben kihez van szerencsém?
Rudolf:
Oh, pardon, ezt a modortalanságot. Még be se mutatkoztam. Dr. Romvári
Rudolf vagyok, válóper…akarom mondani házi szerző. Olyan izéket írok, tudja, amit
aztán előadnak az előadók.
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Vencel:
Előadó? Ismertem egy párat. A polgármesteri hivatalban dolgoztam akkor, éppen. (Észbe kap) Mielőtt leszerződtem Hollywoodba.
Rudolf:
Mint micsoda?
Vencel:
Mint képesített…( Megint rájön, hogy rossz irányba megy) kaszkadőr.
Különben, engedje meg, hogy bemutatkozzam: a teljes nevem Korpás Vencel, képesített kaszkadőr vagyok az amerikai álomgyárban.
Rudolf:
Akkor nyilván szőrén üli meg a lovat.
Vencel:
(Ijedten) Itt most nincsen ló?
Rudolf:
Már mért lenne?
Vencel:
Most mondom, hogy itt nincsen ló. Így nem tudok bemutatni néhány trükköt. Hál istennek. Kicsi a hely.
Rudolf:
A polgármesteri hivatalban mit csinál egy kaszkadőr?
Vencel:
Mikor mit. Hátra szaltókat például. Meg motorbiciklivel leugrat a hegyről.
Rudolf:
A hegyről?
Vencel:
Volt, mikor külső munkára kellett menni. Ez is az ügyintézés része.
Rudolf:
És most az USA-ban dolgozik?
Vencel:
A filmiparban. Harrison Forddal és Clint Eastwooddal. Jó haverok.
Rudolf:
Na, és milyen kunsztokat produkál?
Vencel:
(Töpreng) Hááát. Például fejjel lefelé lovagolok.
Rudolf:
Az olyan nagy kunszt?
Vencel:
Amúgy nem. De nálam a ló is fejjel lefelé van.
Rudolf:
Értem. (Előveszi a szatyorból a konyakot) Megkínálhatom egy stampó
konyakkal?
Vencel:
Szolgálatban soha nem iszom.
Rudolf:
És most szolgálatban van?
Vencel:
Nem. Elfogadom a provokációt.
(Jusztina és Tekla érkezik)
Tekla:
Látom, hogy megismerkedtetek Vencel. Romvári úr neves szerző, ezt
Jusztina közléséből tudom.
Jusztina:
Nocsak, Rudi, tesztelitek a konyakomat.
Rudolf:
Foglaljunk helyet az asztalnál, úgy könnyebb diskurálni.
(Mindenki leül az asztalhoz)
Vencel:
(Láthatóan egyre jobban belejön a szerepébe) Nálunk, az Államokban, ha
két jó barát találkozik, isznak egyet az egészségre, egyet a családra, egyet a Függetlenségi Nyilatkozatra. Így oké a dolog.
Rudolf:
A magyar ember meg azért iszik, hogy berúgjon. (Ő is kezd belejönni) Az
„Öltem már eleget, öljön most már más is” című, bűnügyi darabomban meg is írtam,
hogy egy gyilkosságért áldozatot kell hozni. Anélkül nem megy.
Jusztina:
Ez hogy jön ide, Rudikám?
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Rudolf:
Idehoztam, Tinám, idehoztam. (Mindenkinek tölt) Igyunk Tina születésnapjára. Az évek elszállnak, de ő nem öregszik. (A férfiak isznak, a hölgyek éppen csak
kóstolgatnak. Rudolf újra tölt)
Vencel:
Most pedig igyunk az én felejthetetlen nő…kedvesemre, illetve…az én
Teklám egészségére, mely kívánság, ezen épület falai között egyáltalán nem szokatlan.
Tekla:
Nem lesz ez egy kicsit sok, Vencel? Nekünk még van egy kis dolgunk
Jusztinával. Fellépünk, ugyanis.
Vencel:
A te egészséged, mindennél fontosabb. (Megemeli a poharát. A többiek is
így tesznek) Proszit! (A férfiak isznak, a hölgyek éppen csak)
Rudolf:
(Egyre inkább érzi az ital hatását) Nem tudom, hogy illőde, eldöle, illendőe, ha ismertetem legúr…legút…legújabb drabom… tartalmát. A Reményi kontra Szalay
ügy. Ez a címe. Szüzsé. Reményi, a férj, házasságon kívüli kapcsolatot létesített egy
rúdtáncosnővel, de Szalay, a feleség, rájött, mert megtalálta a táncosnő levelét Reményi
zakózsebében, amikor pénz után kutatott.
Tekla:
Ezt én valahonnan ismerem. Nagyon jó darab. Majd egyszer megnézem.
Rudolf:
Tartom…tratom megtizedelés…nek…megtiszteltetésnek. (Tölt mindenkinek. Mozdulatai is darabossá kezdenek válni.) Igyunk arra…hogy. Egyfelől. Másfelől.
Igyunk. (Csak a férfiak isznak)
Vencel:
Ha lenne itt egy ló. Mert ló nélkül…nem megy. A ló nélküzül…nékülnöz..
hetetlen.
Rudolf:
Erre iszunk. (Tölt magának és iszik)
Ötödik jelenet
Tekla:
Legjobb lenne, Vencel, ha most hazamennél.
Rudolf:
Hova? Hollywoodba? (Nevetgél) Vacsorára nem ér haza, az biztos!
Jusztina:
Rudi, te alaposan eláztál. Felmehetsz a szobámba, hogy kialudd magad.
Rudolf:
Nem vagyok frára…fára…fáradt.
Tekla:
Nekünk még próbálnunk kell a színdarabot.
Vencel:
Mif…mif…éle színdarabot? (Homlokára üt) Teklus, te javíthatatlan! Hát
már itt is a színésznőt játszod?
Jusztina:
Ezt hogy érti, Vencel?
Tekla:
(Idegesen) Be van csiccsentve, nem látják? Beszél összevissza.
Vencel:
(Felháborodva) Mics…mics…micsoda! Hogy én hü…hü..lye vagyok?
Tudják az én nővérkém…
Rudolf:
Milyen nővér? Di..di.. diétás nővér? (Röhögcsél) Ejnye de be vagyok..nagyon bevagyok…
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Vencel:
Ez a hobbija. (Szinte kijózanodik) A színészet. Gyerekkorától gyűjti a
híres színésznők memoárköteteit. És képzeljék. Hehehe! Betanulja a legjobb mondásaikat. Egyszer mentem be a fürdőszobába…ez nagyon jó…ezt hallgassák meg…
Tekla:
Maradj csendben, te hebehurgya! Ne rontsd el az egészet.
Vencel:
Nem vagyok én….hü..lye. Szóval ott áll a Teklus a tükör előtt és gyakorol:
(Utánozza a nővére mozdulatait és hangját) „Nálam a férfi csak ugródeszka az érvényesülés felé. Nekifutok, ráugrok, és már repülök is. Persze közben felkapom a pénztárcáját, hogy ne röppenjek egyedül.”
Tekla:
Utálatos vagy!
Jusztina:
Szóval az egész csak mesebeszéd? Nem igaz semmi?
Tekla:
(Leroskad a székre és ráborul az asztalra. Rázza a zokogás)
Jusztina:
Na, ez rém kellemetlen. (A két férfihez) Megkérem Vencel, és téged is
Rudi, hogy most menjetek el.
Rudolf:
Már úúú…gyis menni…kartam. (Vencelhez) Jöjjön cimbora, van itt a
sssarr…kon egy i…zé. Meghívom egy ii…tal…ra.
Vencel:
Csak ne…csak ne…hebra..herab…herbatea legyen.
Jusztina:
Menjetek már!
Rudolf:
(Megfogja Vencel vállát, s egymásba kapaszkodva elindulnak az ajtó
felé. Az ajtóból visszafordulnak) Juszt..juszt..tina!
Jusztina:
Mi van?
Rudolf:
Majd ne feljets…felejts el figy…elmeztetni.
Jusztina:
Mire?
Rudolf:
Ho..ho..ho…
Vencel:
Horgász?
Rudolf:
(Kaszáló mozdulatot tesz a karjával) Ho…hogy megkérjem a kezedet.
(Elkapja Vencel derekát és kimennek. Hallatszik, ahogy Rudolf énekel, amibe Vencel is
becsatlakozik) Baj van a részeg tengerésszel, baj van a…
Jusztina:
(Odamegy Teklához és a fejére teszi a kezét) Ne vedd a szívedre, aranyom. Nem olyan nagy dolog ez. Ha figyelsz rám, elmondok neked valamit.
Tekla:
(Felemeli a fejét és Jusztina felé fordul) Már jobban vagyok, csak szörnyen szégyellem a…
Jusztina:
Ne beszélj! Csak figyelj rám! Én közel egy éve lakom itt, a magam akaratából, de nem jó szántamból, ki a fene vágyna ilyen életre? Beteg vagyok és meg
szeretnék gyógyulni. Az itteni lét szörnyen unalmas. Mindig ugyanaz ismétlődik, szigorú
napirend szerint, látogató ritkán jön, a tévé az egyetlen szórakozási lehetőség. Mindenki
befelé fordul, leköti a saját nyavalyája. Én is így vegetáltam jó darabig. Aztán arra gondoltam: ez így nem jó, ezen változtatni kell, mert belebolondulok. Figyelsz? Ekkor jöttél
te. Egy színésznő. Ez igen. Megláttam benned a lehetőséget. Annak a lehetőségét,
hogy az egyhangú lét, egyszerre mozgalmassá váljék.
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Tekla:
(Még törülgeti a szemét egy zsebkendővel, de már figyel) Még nem
tudom, mit akar ezzel.
Jusztina:
Légy türelemmel. Mondom magamban. Milyen hatalmasat fogunk mi
ketten játszani. Az első találkozásunkkor, amikor bemutatkoztunk egymásnak, s te kicsit
határozatlanul, de büszkén azt mondtad, hogy színművész vagy, azonnal rávágtam,
hogy én is.
Tekla:
(Meglepődve) És nem?
Jusztina:
Egy nagy francot! Trolibuszvezető vagyok, aranyom. de nagyon szeretek játszani, mókázni. Mért ne lehetnék, akár színésznő is? Ez itt egy zárt világ, ahová
bejönnek a hírek, de ki nem megy szinte semmi. Na, attól fogva játszom én veled. (Elgondolkodik) Persze, ha tudom a titkodat, nem kezdem el.
Tekla:
És a jártasság? A színházi világ ismerete?
Jusztina:
Ó, kedvesem, nem csak te vagy érdeklődő. Imádom a színházat, minden érdekel, ami vele kapcsolatos. Nem tagadom, amikor beszálltam a játékba, feltúrtam a házi könyvtárat szakirodalomért, s kívülről is segítettek ezzel, azzal. No, de ennek
a játéknak most vége lett.
Tekla:
Vége. Pedig úgy szerettem. Egy kicsit értelmet adott annak, hogy vagyok, élek, létezem. Nem ártottam én ezzel, senkinek. Úgy éreztem, hogy repülök. Fel,
a bérelszámolói íróasztal mellől a végtelen égbe. (Jusztina felé fordul) Lehet egy kérésem?
Jusztina:
Hogyne lehetne.
Tekla:
Elkérném azt a képzeletbeli szarvasbőr kendőt. Van egy kis hazugság a
lelkem csücskében, azt letörölném vele. Ha még egyáltalán letörölhető.
Jusztina:
Megnyugtatlak. Letörölhető. Én már elvégeztem a magamén a tisztítást,
nyom nélkül lejött.
Tekla:
Bánom, hogy belerángattam az öcsémet.
Jusztina:
A férfiak ritkán használnak virtuális szarvasbőrt. Ők jól berúgnak és
másnapra kialusszák magukból a kisebb-nagyobb hazugságaikat. Remélem Rudi is így
tesz és nem kezd el színdarabokat írni. Ne féltsd az öcsédet. Ők most, egy kocsmai
alkotóműhely mélyén elindították magukat a boldoggá avatás útján.
Tekla:
Mi lesz a fellépésünkkel?
Jusztina:
Mi lenne? Csak nem hagyjuk cserben szeretett főigazgatónkat?
Tekla:
De én még soha nem próbáltam ki a gyakorlatban mindazt, amit összeolvastam a könyvekből.
Jusztina:
Na és? Nagyon jól tudják, hogy szívességet teszünk nekik. Hidd el,
akárhogy is sül el a dolog, jó képet vágnak majd hozzá. Azt hiszik, hogy ők a hülyék,
nem mi.
Tekla:
Igaz. Meg aztán egész egyszerűen: nem lehetünk rosszabbak a darabnál.
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Jusztina:
Ez a beszéd, aranyom!
Tekla:
Menjünk, pihenjünk egyet és délután folytassuk az olvasópróbát.
Jusztina:
De annál a spétnél, azért lehetnél lendületesebb.
Tekla.
Maga dumál? Nekem, aki Karancslapujtőn Blanche voltam a Vágy villamosában?
Jusztina:
Állj! Állj! Ezt hagyjuk a próbára.
(Elnevetik magukat, s elindulnak. Tekla az eddig nem használt, jobboldali ajtó felé, Jusztina a baloldali felé)
Tekla:
(Ráteszi a kilincsre a kezét, visszafordul) Jusztina!
Jusztina:
(Visszafordul az ajtóból) Igen?
Tekla:
Szevasz! (Kimegy)
Jusztina:
(Elmosolyodik, ingatja fejét, mintha nem hinné el, amit hall. Int egyet a
kezével és ő is kilép az ajtón)
FÜGGÖNY
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AZT MONDTÁK, A VILLA ÜRES
Bohózat egy felvonásban
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SZEMÉLYEK

SPERHAKNI

betörő

MARCELLA

özvegyasszony

DOROTTYA

elvált asszony

ARANKA

vénkisasszony

KORNÉLIA

unokahúg

IRINA

bejárónő
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testvérek

(Szín: a Kolozsy villa hallja. Ajtó jobbra, balra, és középen. A középső ajtó kivezet a
teraszra. Előtte a szoba közepén ülőgarnitúra, kávézóasztallal. Baloldalon kis fiókos
szekrény, jobboldalon könyvespolc, tele könyvekkel, előtte két szék. Amikor a függöny
felmegy a szín üres.)
Első jelenet
Dorottya:
(Belép a jobboldali ajtón, felkapcsolja a villanyt, körülnéz, rosszallóan
ingatja a fejét, aztán beleül az egyik fotelba)
Aranka:
(Belép a baloldali ajtón, elindul a könyves polc felé, észreveszi Dorotytyát, megtorpan, és gyorsan leül a könyvespolc előtti egyik székre)
Dorottya:
(Erős iróniával hangjában) Na, mi a pálya, húgocskám? Vételezni jöttél
a dugi piádból? Nyugodj meg, még mindig ott van a Hemingway-kötet mögött. Az öreg
halász és a tenger. Olvastad is, vagy csak rejtekhely-fedő funkciója van?
Aranka:
Szokatlan lenne részemről, ha válaszra méltatnálak. Tekintsük úgy,
hogy nem is hallottam alantas megjegyzésed.
Dorottya:
Rosszul teszed, ha így teszed. Éppen most kívánom segítőkészségemet demonstrálni. A jó öreg Ernő, ugyan nem vetette meg az italt, így van némi joga,
hogy művével fedje egyre jobban elhatalmasodó szenvedélyed tárgyi bizonyítékát, de
ennél jobb ötletem van. Ajánlom figyelmedbe egy bizonyos James Graham: Az alkoholizmus titkos története című könyvét. Igaz, hogy nem olyan vastag, de, ha több példányt
is beszerzel belőle, négy-öt palack titkos takarójává válhat.
Aranka:
(Tovább akar lépni a számára kínos témán) Csak azért jöttem ide, mert
Marcella megkért rá. És én tiszteletben tartom nővérünk kérését.
Dorottya:
Holott nagyon jól tudod, mire megy ki ez az egész. Újabb színjáték következik. Címe: Ma sem hagyok rátok semmit. Lassan kerek évfordulóhoz érkezünk e
tekintetben. A mai a kilencedik alkalom, hogy ezzel előjön. Te nem unod még?
Aranka:
Közöttünk ő a legbölcsebb. Mindig lehet tőle tanulni valamit.
Dorottya:
Én csak türelmet szeretnék tőle tanulni. Hogy végighallgassam ezt a
félig-meddig kötelező napirendi pontot. De nem sokáig bírom. Már nincs messze az idő,
amikor ráborítom az asztalt...
Marcella:
(Belép a középső ajtón) Aszfalt? Miféle aszfalt?
Dorottya:
(Zavartan) Éppen arról beszélünk Arankával, hogy ez az Irina egyre
hanyagabbul takarít. Én azt javasolom, hogy mivel még a felmondási időn belül van,
küldjük őt el.
Marcella:
Igen? Én nem vettem észre az általad említett hanyagságot.
Dorottya:
Már megbocsáss Marcella, de neked köztudottan rossz a szemed.
Marcella:
Hossza mered? Ennek nincs értelme.
Dorottya:
Meg a hallásod is akadozik.
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Aranka:
(Hangosan) Én is észrevettem, hogy Irina rendrakása szelektív. A dohányzóasztal csupa kosz, de a könyvespolcot állandóan törölgeti a porronggyal.
Marcella:
Na, hát irodalombarát, ez olyan nagy baj? Oroszországból települt át,
olvasással gyakorolja a nyelvet.
Dorottya:
Különösen Hemingway iránt mutat feltűnő érdeklődést.
Marcella:
Ó, ő igen jó író. A könyvei nagy hatással vannak az emberre.
Dorottya:
Ez igaz. (Arankára néz) De van, aki másnapra kialussza.
Aranka:
(Tereli a beszélgetést) Miért hívtál ide minket, drága Marcellám?
Marcella:
Foglaljatok helyet. (Körülnéz) Kornélia hol van?
Aranka:
Ma még nem is láttam. Megkeressem, Marcellám?
Kornélia:
(Sietve érkezik a baloldali ajtón) Elnézést drága nénikéim, de egy nagyon érdekes könyvet olvastam, s elrepült az idő.
Dorottya:
Remélem nem Hemingway. (Jelentőségteljesen Arankára néz) Ahhoz
még fiatal vagy.
Marcella:
Nos, hogy a tárgyra térjek. Módosítottam a végrendeletemen. Ezt fogom
előttetek ismertetni.
Dorottya:
Már alig várjuk testvérkém, már alig várjuk.
Marcella:
(Papírt vesz elő a zsebéből) A módosítás közjegyző előtt történt, tehát
minden hivatalos.
Dorottya:
Még szép, hogy hivatalos, drága Marcellám. Te nem engedheted meg
magadnak, hogy hibázz.
Marcella:
Ne pedálozz Dorka, ne pedálozz. De, ha már közbeszóltál, kezdjük
veled. Mielőtt azonban erre sor kerülne, néhány általános, de fontos tényre hívnám fel a
figyelmeteket.
Dorottya:
(Utánozza Marcellát) Nem várt elhalálozásom esetén, mivel gyermektelen vagyok és özvegy, végrendelet hiányában, minden ingó és ingatlan vagyonom három testvéremre száll.
Marcella:
Jól betanultad. Ez az igazság. Végrendelet hiányában. De nekem van
végrendeletem. És ebben nem feledkezem meg Péter öcsénkről sem, aki a Kolozsy
nevet viszi tovább, s aki egy rövid (Kornéliára néz) hm..esemény… következményeként,
itt hagyta nekünk – hála az Úrnak -, Kornéliát, a lányát.
Aranka:
Ő viszont elment Afrikába és azóta sincs hír felőle.
Marcella:
Nem baj. Mi megtettünk mindent, hogy a kislány ne szenvedje meg a
hiányát. Felneveltük, itt él velünk, adja az ég, hogy rátaláljon a boldogság.
Dorottya:
Adja. Van még valami, vagy mehetek, mert sürgős dolgaim lennének.
Marcella:
Még csak most kezdtem. Akkor hát te. Érdemeidre való tekintettel…de
ne menjünk el csak úgy ezen érdemek mellett.
Aranka:
De ne ám!
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Marcella:
Együtt nevelkedtünk ebben a villában, mely messze múltba nyúlóan
családunk tulajdona. Anyánk sajnálatosan korai halála okán, majd atyánk tíz évvel ezelőtti eltávozása az öröklétbe, következtében, a villa, a melléképület és a garázs, valamint a házat körülölelő birtok és a nadrágfalvi víkendház a tóba vezető stéggel és az
örökös horgászengedéllyel, közös örökségünket képezi, ennek negyede engem illet.
Mivel szeretett férjem, dr. Vári Gyula, aki tehetős ember volt, Isten nyugosztalja békességben a viszontlátásig, utódok, fellelhető rokonok nélkül tért meg őseihez, én maradtam egyetlen örököse. Gyulám jámbor, szorgos, Istenfélő ember volt.
Dorottya:
De azért tőled is félt, drága Marcellám, mint ahogy az köztudott.
Marcella:
Ne ragadjunk le a részleteknél. Elég az annyi, hogy szép vagyont szorgoskodott össze, mint bankpénztáros, jól fizették őket már akkor is.
Aranka:
Én is szerettem az elhunytat. Amikor szabadult a börtönből és itt élt
velünk, soha nem közeledett hozzám úgy, mint nőhöz. (Elgondolkodik) Pedig megtehette volna. Barátságos és kedves volt, igaz még nekem se árulta el, hogy hová rejtette az
elsikkasztott pénzt.
Marcella:
(Mérgesen) Ne vigyük a dolgokat félre. Te, Dorka, hozzámentél ahhoz
az esernyő-gyároshoz, jó parti volt nem mondom, összeköltöztél vele, jól éltetek.
Dorottya:
Egy darabig. Aztán elhidegültünk.
Aranka:
Úgy mondták, hogy szemet vetettél az unokaöccsére.
Marcella:
Nem a legjobb barátjával szűrted össze a levet?
Dorottya:
Úgy van. Ez volt a sorrend. A miniszteri főtanácsos az később jött, s
nem is tartott sokáig, mert kiütötte őt a nyeregből a cég ügyvédje.
Marcella:
Annyi időnk nincs, hogy minden kicsapongásodról hírt adjunk. Elég a
végeredmény. Az esernyő-gyáros úgy kirúgott, hogy egészen idáig repültél. Ráadásul,
mivel házassági szerződést kötöttetek, nem kaptál egy fillért sem, mert te a házasságba, a nagy természeteden kívül, nem vittél semmit.
Dorottya:
Régen volt ez, minek felhánytorgatni.
Marcella:
Nem is hánytorgatom. Csak éppen nem hagyok rád semmit. Se az apai
negyedrészemből, se a saját vagyonomból. Elégedj meg ennyivel.
Dorottya:
„Fukar kezekkel mérsz, de hisz nagy úr vagy” – hogy az Ember tragédiájából idézzem ide Lucifert. Nem ért meglepetés. Egyrészt, mert már nyolcszor hallottam ezt megelőzően, amit mondtál, másrészt, mert nem vártam én tetőled semmit.
Aranka:
Na, azt megkaptad.
Marcella:
Jól mondod Arankám. Akkor most te jössz. Veled nincs különösebb
gondom. Mint legkisebb lánytestvér, apánk féltő gonddal óvott a külvilág megpróbáltatásaitól.
Dorottya:
Piszkavassal kergette ki a házból a neki nem tetsző gavallérokat. Olyan
meg nem volt, aki tetszett neki.
Marcella:
Legalább nem kellett neked megérned a szerető társ elvesztését.
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Dorottya:

Azt nem. De kimaradt azért egy-két örömteljesebb dologból is. Részletezzem?
Marcella:
Hallgass! Szóval, drága Arankám, ha nem szeretnéd ennyire Hemingwayt, nem ragaszkodnál annyira Az öreg halász és a tengerhez…
Aranka:
Szemenszedett hazugság és rágalom. Soha nem iszom Royal vodkát.
Engem még senki nem látott részegen.
Dorottya:
Persze hogy nem. Itt rajtad kívül senki sem folytat italozó életmódot.
Kornélia:
(Kicsit szemtelenül) Én mondtam, Ari néni, hogy olvass inkább Dosztojevszkijt. Az ő könyvei kiesnek a látószögből és csak székről lehet elérni.
Marcella:
Arra az elhatározásra jutottam, hogy rád se hagyok semmit, Aranka.
Labilis alkat vagy, különösen, ha sokat iszol. A mi családunkban ez nem volt szokás.
Dorottya:
Hacsak nem gondolunk vissza áldott emlékű férjed, Gyula, havonta egy
két esetleg három-négy, vagy ennél több orfeumi kiruccanásaira. Ahonnan nem, mint
győztes hadvezér, sokkal inkább, mint kivert kutya tért meg az általad felfűtött családi
fészekbe.
Marcella:
Nem hagyok rá semmit és kész! (Kornéliához fordul) Kislányom! Te
nem tehetsz arról, hogy apád elhagyott.
Kornélia:
Nem hagyott el. El kellett mennie, de megígérte, hogy visszajön. Levélben megírta.
Marcella:
(Nyugtatja Kornéliát) Persze-persze. Visszajön. Egyszer biztosan. Az ő
részét a családi vagyonból te örökölöd. És én is téged teszlek meg általános és egyetlen örökösömnek.
Aranka:
Remélem, Marcellám, erre az öröklésre még nagyon sokáig nem kerül
sor.
Marcella:
Hiába kaparsz Aranka, nem veszem meg neked a Hemingway életműsorozat következő darabját. Menj könyvtárba, ott csillapítsd a kultúrszomjad.
Aranka:
Félreértesz, Marcellám. Én csak a javamat akarom.
Dorottya:
Na és a nyakék? Ha már így alakult, játsszuk végig. Azzal mi van?
Marcella:
A nyakék? Ez egy másik történet.
Dorottya:
Csak nehogy elkezd mesélni.
Marcella:
Dehogy kezdem. Hiszen mindannyian tudjátok, hogy apánk, a végrendeletében hosszan ír erről. Ez családi örökségünk legértékesebb darabja, mai értékét
hatvanmillióra becsülik a szakemberek. Különlegessége, hogy rubin, zafír éppúgy található az arany ékszeren, mint smaragd és gyémánt. A drágakövek külön-külön is sokat
érnek, de nyakékként horribilis összeget. Ezt apánk külön kezelte, s erre vonatkozóan
külön is rendelkezett, amint halálát közeledni érezte. A legidősebb gyereke a tulajdonosa, tehát én. Halálom esetén a korban következő testvér örökli, tehát Dorottya, ha ő is
idő előtt távozna, akkor pedig Aranka. Pétert kizárta ebből az örökségből. Mi is volt a
kérdésed, Dorka?
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Dorottya:
Marcella:

Semmi Marcellám, semmi. Tiszteletben tartjuk apánk végakaratát.
Én is így gondoltam. Most pedig menjünk aludni, mert holnap korán
indulunk.
Kornélia:
(Örömmel) Hurrá! Utazunk Marienbadba, két hétre. Már alig várom.
Aranka:
Ránk fér egy kis kikapcsolódás.
Dorottya:
(Arankához) Reménykedj abban, hogy hátha rád talál egy göthös királyfi. Aki éppen a hörghurutját, a zsábáját, a krónikus epehólyag-fájdalmait és a lova patagyulladását gyógyíttatja. Ugyanakkor tojik rá, hogy erősen rövidlátó.
Aranka:
(Dorottyára ölti a nyelvét)
Marcella:
Jó éjszakát, mindenkinek.
(Kimennek, lekapcsolják a villanyt)
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Második jelenet
(A szín egy darabig üres, majd beóvatoskodik a középső ajtón Sperhakni. Egyik kezében diplomatatáska, a másikban elemlámpa. Odamegy a fiókos szekrényhez és kihúzza
a felső fiókot. Belétúr, visszatolja, húzza a következőt. Belép a hallba Kornélia, a jobboldali ajtón és felkapcsolja a villanyt. Sperhakni meglepetésében kővé mered)
Kornélia:
(Nem ijed meg, nem gondol semmi rosszra) Maga kicsoda? Hogy került
ide?
Sperhakni:
(Oldódik
a
dermedtsége)
Én…izé…valójában…erre
jártam…izé…gondoltam benézek. Jó így a szabadban…sétálni…a pálmafák…illetve akác
illata…satöbbi. De már megyek is. (Indulna az ajtó felé, amin bejött)
Kornélia:
(Felderül az arca) Várjon! Hát persze. A pálmafák. Afrika. Ugye maga
Czétényi Oszkár, apám barátja? Írt magáról ebben a levélben (Belekotor a zsebébe és
egy agyonolvasott papírt húz elő) Itt van, tessék. „Drága kislányom! Nagyon szeretlek.”
Nem itt, később, igen, ez az. „Majd elküldöm érted barátomat, Czétényi Oszkárt, ő elvezet hozzám, s onnantól kezdve soha többé ne válunk el egymástól.” Végre itt van. Istenem, de örülök. Kérem, meséljen róla. Milyen ember? A nénikéim minden fényképet,
amin látható, elzártak előlem. Jóképű, magas, erős? Csak ilyen lehet, ahogy százszor,
ezerszer elképzeltem. Na, mondja már!
Sperhakni:
(Borzasztó kínban van) Hát tulajdonképpen. Azazhogy. Mondjam tovább?
Kornélia:
Mondja-mondja.
Sperhakni:
Hát ugye. Nagy barom egy ember, már testileg, ha nem érti félre kezicsókolom. Három zsernyákot is földhöz vág, ha szemétkednek vele.
Kornélia:
Földhöz vág? De miért?
Sperhakni:
Azok mindig megérdemlik. Nekem elhiheti.
Kornélia:
És mit csinál most Afrikában?
Sperhakni:
Biztos, hogy ott van?
Kornélia:
Maga jobban tudja.
Sperhakni:
Na, igen. Ott van, az nem vitás. Szóval, izé, a majmok talpát fényezi.
Kornélia:
Micsoda?
Sperhakni:
Feltalált egy különleges kenőcsöt, már le is védette az afrikai találmányi
hivatalban, és kifényezi vele a majmok talpát. De alkalmazta már néhány zsiráf fülére is.
Nagyon talpraesett ember a Jenő.
Kornélia:
Péter.
Sperhakni:
Parancsol, kisasszony?
Kornélia:
Az apámat Péternek hívják.
Sperhakni:
Róla is tudok egyet-mást. Érdekli?
Kornélia:
Már hogyne érdekelne.
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Sperhakni:
A Péter nagy kujon. Húsz szeretője volt két nap alatt. A bordélyban csak
úgy hívták, már elnézést, hogy: fartörő kos. De rá is szolgált, úgy éljek. (Kedélyesen
heherészik)
Kornélia:
(Rémülten) Nem! Az nem lehet az én apám.
Sperhakni:
(Kezd összezavarodni) Nem? (Belenyugodva) Nem a magáé. Most
mondom. Másnak az apja. A maga apja szinkrontolmács a Szaharában. Jó ez így magának?
Kornélia:
Az én apám egy okos, intelligens, jó humorú, bölcs ember.
Sperhakni:
Ilyen emberrel csupán eggyel találkoztam életemben.
Kornélia:
S az ki volt?
Sperhakni:
A maga apja. Rendben van így?
Kornélia:
Igen. Mikor indulunk?
Sperhakni:
Hova?
Kornélia:
Apámhoz.
Sperhakni:
Tudja mit? Én előre megyek, maga meg jöjjön utánam, úgy két nap
múlva. Csak hogy kerüljük a feltűnést.
Kornélia:
Két nap múlva? Az sok. Félóra múlva itt vagyok. Bepakolom a legszükségesebb dolgokat és jövök. Igaza van. Nem lenne jó, ha lebuknánk.
Sperhakni:
Higgye el, ezt nálam senki nem kívánja jobban. A lebukás a tett halála.
Kornélia:
Nem az okoskodás?
Sperhakni:
Meg még az is.
Kornélia:
Mondja. Szlovénián és Olaszországon keresztül megyünk?
Sperhakni:
Hát…én inkább azt javaslom, hogy menjünk a teraszon keresztül. Azt
már ismerem.
Kornélia:
Rendben. (Elindul kifelé) Akkor én most összepakolok és jövök. Várjon
meg itt. (Kimegy)
(Sperhakni alig várja, hogy Kornélia kimenjen, már megy is a középső ajtó felé, de ekkor
belép a jobboldali ajtón Dorottya)
Dorottya:
Hé, megállni! Mit keres maga…(hirtelen megvilágosodik) na, végre,
hogy megjött. Már azt hittem, hogy az ügynökség átvert. Szóval maga az.
Sperhakni:
(Kényszeredetten visszafordul) Hát…én vagyok. Minek tagadnám.
Dorottya:
De nehogy megmondja ezeknek, hogy ki maga.
Sperhakni:
Dehogy mondom. Bár, az igazat megvallva, lassan magam sem tudom.
Dorottya:
Na, csak ne szerénykedjen. Hogy kívánja végrehajtani?
Sperhakni:
Mármint hogy mit?
Dorottya:
A cselekményt, természetesen.
Sperhakni:
Ja, a cselekményt. (Idegesen) Van valami ötlete?
Dorottya:
Nekem? Maga a profi. Hozott magával pisztolyt?
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Sperhakni:
Pisztolyt? Ja, vágópisztolyt? Ne tessék engem nevettetni. Először is. Én
nem rongálok, hanem kispekulálom a számkombinációt. Másodszor. Az oxigén és gázpalackkal nehézkes a menekülés, ha tetten érnek.
Dorottya:
Miről beszél maga? Nem tájékoztatták az ügynökségen, hogy mi a feladata?
Sperhakni:
(Egyre idegesebben) Nem mondanak nekem semmit ezek. Illetve azok.
A múltkor is mi történt? Nem fogja elhinni. Mondom az ügynökségnek: akkor most mi
van? Mire az ügynökség: mi lenne? Hát így állunk.
Dorottya:
Jó humora van magának, ezt díjazom, de most már tényleg lásson
munkához. Marcella nővérem, úgy tudom, hogy elment aludni. Menjen be hozzá és
rendezze le.
Sperhakni:
A hölgy nagysádnál is öregebb?
Dorottya:
Mivel a nővérem, mint említettem.
Sperhakni:
Akkor nem vállalom. Vénasszonyokat nem inzultálok.
Dorottya:
Legyen már férfi, az isten szerelmére.
Sperhakni:
Maga könnyen beszél. Lenne csak a helyemben.
Dorottya:
De nem vagyok. Ha itt vonakodik, akkor betelefonálok az ügynökségre
és kérek másik bérgyilkost. Öt perc és már itt is van. Na?
Sperhakni:
(Elsápad) Bérgyilkost?
Dorottya:
(Mérgesen) Nézze, én elég sok pénzt fizettem ki azért, hogy a családi
nyakék a tulajdonomba kerüljön. Nyuvassza ki minél előbb, míg szépen beszélek.
Sperhakni:
Ne tessék engemet fenyegetni. Ha engemet fenyegetnek, akkor én
megijedek. Ha megijedek, akkor elszaladok. Ha hagynak. (Elgondolkodik) Persze a
legritkábban hagynak.
Dorottya:
Maga csak ne szaladgáljon, hanem dolgozzon meg a pénzemért. Zsírsertés legyek a szalkszentmártoni kolbászfesztiválon, ha legközelebb a maguk ügynökségéhez fordulok.
Sperhakni:
(Ijedten) Legközelebb? Akkor ez nem egyedi eset? Tovább méltóztatik
irtani a családot?
Dorottya:
(Fenyegetően) És ha nem a családot? Lehet, hogy maga a következő!
Sperhakni:
Jó-jó. Értek én a szóból. Megteszem, de csak a maga kedvéért. (Magához inti Dorottyát) Mondja. Nem elég, ha csak ráijesztek?
Dorottya:
Nem elég. Nyuvassza ki!
Sperhakni:
Maga egy szívtelen teremtés. Egész életében bánni fogja. Lelkiismeret
furdalása lesz.
Dorottya:
Meg egy hatvanmilliót érő nyakékem. Bízza rám a dolgot. (Gondolkodik)
Szóval nem pisztollyal. Talán fojtogató spárgával?
Sperhakni:
Ugyan. Akkor nem kap levegőt.
Dorottya:
Az a lényeg. Nem?
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Sperhakni:

Nálam nem. Úgy tervezem, hogy lassan ölő mérget csempészek a kávéjába.
Dorottya:
Mennyire lassan ölőt?
Sperhakni:
Két-három hónap mindössze. És nem lehet kimutatni. Különben is, az
első adag méregtől annyi idő telik el, mire kinyuvad, - nagysád elmés megfogalmazásával élve -, hogy mindenki elfelejti, hogy mérgezve van. Még ő is.
Dorottya:
Viccel? Még ma el kell, hogy intézze. Holnap az egész család Marienbadba utazik, gyógykezeléssel egybekötött üdülésre.
Sperhakni:
Holnap mennek? Akkor én rosszkor jöttem. (Dühösen) Na, megállj csak!
Dorottya:
Kihez beszél? Van valami probléma?
Sperhakni:
Semmi-semmi. Csak egy munkatársam hanyagságán dühöngök. Ő a
felelős, tetszik tudni, az időpontokért. Félretájékoztatott.
Dorottya:
Az ilyeneket ki kell rúgni!
Sperhakni:
Ki is rúgom. De előtte még bele. Egy párat. A zrityójába. Hogy megemlegesse. Visszatérve. A méreg ezek szerint elvetve. Mit szólna, ha belökném a szakadékba?
Dorottya:
Milyen szakadékba? Ez itt egy sík vidék.
Sperhakni:
(Dühösen) Most akkor velem van, vagy ellenem? Mért tetszik akadékoskodni. Úgy látom, hogy magának semmi se jó. Tudja mit? Csinálja maga. Én meg
megyek. Van egy jobban fizető megbízatásom. Vízbe kell fojtanom egy futballcsapatot.
Leikszeltek a hét végi fordulóban, pedig én fix egyre vettem őket, tönkretették a totómat.
Ne is próbáljon visszatartani.
Dorottya:
Na, csak ne legyen ennyire érzékeny. Szerződés köti hozzám. Csinálja,
ahogy akarja. De igyekezzen, mert minden késlekedésért kötbért számoltatok fel.
Sperhakni:
Ez mindjárt más. Nyugodjon meg, nagysád, a szakmában én vagyok a
legjobb.
Dorottya:
Úristen! Milyen lehet a többi. (Elindul kifelé) Pont egy ilyen fatökűt fogtam ki. A volt férjemre emlékeztet. (Megborzong) Brrr! (Kimegy a baloldali ajtón)
Sperhakni:
Mért van egy olyan érzésem, hogy ebből nem tudok jól kijönni? Menekülj, zsivány, menekülj! (A középső ajtó felé igyekszik, hogy meglépjen)
Harmadik jelenet
Marcella:
(Bejön a jobboldali ajtón. Észreveszi a menekülni készülő Sperhaknit)
Halló! Maga mit keres itt? Ismerem én magát?
Sperhakni:
(Reményvesztetten visszafordul) Hát persze. Én vagyok a…(Erősen
gondolkodik, hogy mit mondjon) …régen jártam erre. Gondoltam benézek. (Félre) Ezt jól
benéztem.
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Marcella:
(Törölgeti a szemüvegét) Beszéljen hangosabban. Kicsit nagyot hallok.
Meg a látásom se a régi. Jöjjön csak közelebb. (Sperhakni felé lépdel, hirtelen megtorpan. Hunyorog) Péter, te vagy az? Hát visszatértél? Tékozló fiú! Én vagyok. Marcella. A
nővéred. Megismersz még? Gyere, hadd öleljelek meg, te világcsavargó. Szabad ilyet
csinálni?
Sperhakni:
(Megszeppenve) Nos, ugye, az ember hibázik, elmentem, visszajöttem.
Mozgásban vagyok állandóan. Így nehezebben csípnek fülön.
Marcella:
Jaj, Péter, Kolozsi Péter, kis öcsikém. Haragszom rád, azt tudod-e?
Sperhakni:
Tessék, csak várni egy picit. (Zsebéből noteszt és tollat vesz elő) Mi volt
ez a név? Felírom, mert az én memóriám se a régi. Pláne a nevek. A múltkor nem jutott
eszembe a legjobb cimborám keresztneve, pedig tartozik nekem két rugóval és mégse.
Szóval akkor mi a név? Szöllősi?
Marcella:
Nem értem, beszélj hangosabban. Mondtam már, hogy megromlott a
hallásom.
Sperhakni:
(Elteszi a noteszt) Mindegy. Megpróbálom fejben tartani. (Felemeli a
hangját) Sokat voltam távol, gondoltam, megjövök. Mi újság van itthon? Minden rendben?
Marcella:
Minden-minden.
Sperhakni:
Izé. Mi van a többiekkel? Egészség?
Marcella:
Jól vannak. Dorka elvált és hazaköltözött, Aranka nagy irodalombarát
lett, állandóan Hemingwayt bújja. A kislányod szép hajadonná serdült, jaj, hogy fog örülni, de sokszor emleget, hiányzik neki az apai szó.
Sperhakni:
Na, majd szót váltok vele, hogy megnyugodjon.
Marcella:
Mik a terveid, öcsikém? Meddig maradsz, remélem végleg hazajöttél.
Sperhakni:
Mindjárt indulok Izlandra, ha megérkezem, majd írok. Isten veled, drága
nővérem! (Indulna, de Marcella visszahúzza)
Marcella:
Még nem is találkoztál a testvéreiddel és a lányoddal. Máris mennél?
Sperhakni:
Sajnos az időm szűkre szabott. Izlandon van egy gejzír, amit, ha még
időben odaérek, rólam neveznek el. A lányt viszem magammal, ehhez ragaszkodom,
annak az apja mellett a helye. Ha nincsen férje. Nincsen?
Marcella:
Nincsen. Mit fecsegsz össze-vissza gejzírekről? Meghibbantál?
Sperhakni:
Nos, lehet, hogy képtelennek tűnik, de így igaz. Ámbátor az is lehet,
hogy Izlandot összekeverem Grönlanddal. Hol is vannak a pingvinek?
Marcella:
A Déli-sarkon.
Sperhakni:
Elmehetek arra is, egy kis kerülővel. A lényeg, hogy menjek. Ne is tarts
vissza.
Marcella:
Fontos dolgot kell veled megbeszélnem. Mégis csak te vagy a férfi a
családban.
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Sperhakni:
Nem tudok várni, a gejzír négyévenként lövell az égre vízpermetet, s
csak három percig tart a természeti jelenség, ahogy a pingvinek mondják. Ez alatt kell
elnevezni rólam, különben várhatok újabb négy évet. Vállalod a felelősséget azért, ha
lekésem a történelmi pillanatot? Ugye, hogy nem. Na, szevasz Marci, ég veled öreglány!
Marcella:
(Füléhez emeli a kezét. Rosszallóan) Már megint suttogsz. Beszélj hangosabban, mert nem értem miről hablatyolsz. A családi nyakékről lenne szó.
Sperhakni:
(Már éppen kilépne az ajtón, de úgy fordul meg, mint a villám) A
nyakékről? Jól hallottam?
Marcella:
Igen.
Sperhakni:
Nem tudom, hogy mondtam-e már, de nekem a családomnál nincs fontosabb ezen a világon. A gejzír várhat, nehogy már egy rohadt melegvíz-zuhany közém
és a családom közé álljon. Hallgatlak, kedves nővér.
Marcella:
Mit mondtál?
Sperhakni:
(Hangosan) Hallgatlak, mint a sír. Nem, ez nem jó ide. Na, mindegy. Ez
a nyakék ügy, nos, nem mintha érdekelne, csak kifúrja az oldalam a kíváncsiság. Csupa
fül vagyok.
Marcella:
Már megint zagyvaságokat mondasz. Mi az, hogy gyufa sül?
Sperhakni:
Hagyjuk.
Marcella:
Anyjuk? Ezt ugyan nem értem, de ugorjuk át az apró betűs részeket.
Sperhakni:
Tudom, a szemed se áll jól. Illetve rossz. Azaz. (Elkeseredve) Á, én ezt
feladom.
Marcella:
El kell, hogy mondjam neked apánk végrendeletének záradékát. Ezt az
ügyvéd csak velem ismertette, senki mást nem avatott be, ez apa határozott kérése volt.
Sperhakni:
Éspedig?
Marcella:
A családi nyakéket csak addig birtokolja közülünk a legidősebb élő testvér, míg Kornélia el nem éri a nagykorúságot. Onnantól az övé. És az a helyzet, hogy a
gyermek már három éve megfelel ennek a kritériumnak.
Sperhakni:
Csak a társalgás folyamatosságának fenntartása miatt kérdem: hogyhogy?
Marcella:
Nem akartam, hogy a záradék családi viszály fészke legyen. Attól is
féltem, hogy ha Kornéliára ekkora vagyon szakad, elhagy minket.
Sperhakni:
Foglaljuk össze. Az ékszer a lányé, tehát?
Marcella:
Igen, ez az igazság.
Sperhakni:
Mondtam én, hogy viszem a lányt. Anélkül, hogy ismételném magam,
de megteszem: a lánynak az apja mellett van a helye.
Marcella:
Ne vidd el őt! Megszakad a szívünk.
Sperhakni:
(Úgy tesz, mintha mérlegelne) Na, nem bánom. A lány maradhat. Hanem a nyakék…
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Marcella:
Ó, a nyakék, hát azt mindjárt hozom, hiszen elég régen láttad, még
apánk életében. Na, nem változott semmit, holland mester remeke. Pazar munka.
(Kimegy a baloldali ajtón)
Aranka:
(Belép a jobboldali ajtón, meglehetősen bizonytalan léptekkel. Észreveszi Sperhaknit)) Jó napot kívánok, drága uram. Nem látta a..Marc…Marc…a nővéremet? (Hirtelen mintha kijózanodna, határozottan) Pardon, ki maga és miben mesterkedik?
Sperhakni:
(Rezignáltan) Hát tudom én? (Számolja az ujjain) Maga az egy, kettő…eh…szóval nem az első, aki ilyet kérdez. Ha ez megnyugtatja, a többieknek se tudtam kielégítő választ adni. Tudja mit? Találja ki.
Aranka:
Betörő?
Sperhakni:
(Félre) Talált, süllyedt. (Nyugtatgatja a megkövült Arankát) Kedves
nagyságos asszonyom, hát így néz ki egy betörő?
Aranka:
(Jobban szemügyre veszi) Így! Különben pedig nem vagyok asszony.
Sperhakni:
Nem-e? Az kizárt, hogy egy ilyen bájos hölgy még mindig lány. Habár…
Aranka:
(Támadólag) Habár?
Sperhakni:
Habár, ha a korát saccolom, ön még bőven ráér a férjhez menéssel.
Aranka:
(Mórikálja magát) Gondolja?
Sperhakni:
(Haptákba vágja magát) Nem csak gondolom, kisasszony, de ki is mondom. Rozgonyi Máté nem arról híres, hogy megkukul egy tündöklő leány láttán.
Aranka:
Ki az a Rozgonyi Máté?
Sperhakni:
Nézzen meg jól, mert nem mondom el még egyszer. Én, csókolom a
kacsóit, én, teljes életem nagyságában, ahogy megszült az anyám, ha meg nem sértem.
(Előveszi a noteszét) Azért ezt a nevet felírom, mit lehessen tudni. (Felírja)
Aranka:
Mondja, kedves .. izé, mi járatban nálunk? Ne mondja, hogy csak udvarolni jött.
Sperhakni:
Nem mondom. Bejelentést kaptunk, hogy valami elromlott, azt jöttem
megjavítani.
Aranka:
Konkrétan, mi?
Sperhakni:
Azért jöttem, hogy ezt kiderítsem. Van javaslata?
Aranka:
Ó, itt minden nagyon régi. Mihez lenne kedve?
Sperhakni:
Hát jól jönne most három deci kékfrankos. Az ijedtségre.
Aranka:
(Megörül) Mondja, hogy áll maga Hemingway-el? Szereti?
Sperhakni:
Azt még nem ittam, kezicsókolom, valahogy kimaradt. Hadd jöjjön!
Aranka:
Na, várjon csak. (Odamegy a könyvespolchoz, leveszi a könyvet és
kiemeli a mögötte levő üveget) Hozzon az asztalról egy poharat.
Sperhakni:
(Odaviszi a vizespoharat, Aranka színültig tölti) Kisnagysád nem iszik?
Aranka:
Á, csak módjával. (Odaüti az üveget Sperhakni poharához és jó nagyot
húz belőle)
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Sperhakni:
(Körülnéz a szobában) Valahol nyitva van egy ablak.
Aranka:
Honnan veszi?
Sperhakni:
(Kezével az ivást imitálja) Érzem a huzatot.
Aranka:
(Közelebb húzódik Sperhaknihoz) Lenne egy diszkrét kérdésem magához, Máté. Szólíthatom Máténak?
Sperhakni:
Nyugodtan, kezicsókolom, nyugodtan. Én itten, lassan, minden névre
hallgatok.
Aranka:
Milyen a maga családi állapota?
Sperhakni:
Elvált szülők gyereke vagyok, harminchat éves. Nem én voltam, tisztelt
bírós…ág..rólszakadt voltam világéletemben.
Aranka:
Nem így gondoltam. Ne értse félre, de nős, vagy nőtlen?
Sperhakni:
Ja, vagy úgy. Hát kérem, két napig együtt éltem a Zsebes Sacival. Életre szóló nagy szerelem volt. Aztán lelépett a Dodóval, aki benne volt egy nagy balhéban
és szépen szakított. A mi válásunkra ez nem volt mondható, Saci nem szakított szépen,
elvitte a legjobb szövetzakómat. Mindegy. Én nem rágódom a múlton. Ami volt elmúlt.
Aranka:
Akkor most szabad?
Sperhakni:
Nos, per pillanat igen, persze csak feltételesen, úgyhogy nagyon kell
vigyázni. Miért kérdi?
Aranka:
(Illegeti magát Sperhakni előtt) Volna itt egy szerető szív, hátha magára
vár. Nem gondolja?
Sperhakni:
Most pont erre nem gondoltam, ugyebár, de lehet róla szó. Miről is van
szó?
Aranka:
Szeretnék innen elmenni, minél hamarabb.
Sperhakni:
Nahát! Nem is tudtam, hogy rokonlelkek vagyunk.
Aranka:
(Nagyot húz az üvegből. Sperhakni tartja a poharát, de Aranka nem
veszi észre) Szeretnék kitörni innen, mert megfulladok ebben a légkörben.
Sperhakni:
(Maga elé mormogja) Én betörni szerettem volna, de nagyon úgy néz ki,
hogy most már én is inkább kitörnék.
Aranka:
(Kitárja a karját) Légy a társam, én mindenhová követlek.
Sperhakni:
Azt én nem nagyon szeretném. Legutóbb két nyomozó követett mindenhova és három év fogház lett belőle.
Aranka:
Gyere ide és lehelj csókot a homlokomra. Pecsételjük meg frigyünket.
Sperhakni:
Nem megyek. Már látom, hogy maga is a zakómra utazik. Másodszorra
nem ugrom be. És a piát is sajnálja. Még ilyet.
Irina:
(Belép a középső ajtón. Kezében vödör és felmosófa. Erős oroszos
akcentussal beszél) Csókolom a kezét neked, Aranka kisasszony. (Csodálkozva néz
Sperhaknira) Az úr, aki van itt, jött telefont szerelni meg?
Aranka:
(Megigazgatja a ruháját) Igen, Irina. Mutasson meg neki mindent. (Elindul a baloldali ajtó felé. Megáll, visszafordul) Na, mindent azért ne! (Kilép)
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Negyedik jelenet
Irina: (Lassan körbejárja Sperhaknit, aki vele együtt fordul. Leteszi a vödröt és a felmosó fával megböködi) Azt vizslatom, meg fele, hogy ekkora marha nagy, óriás marha,
a valóságban is van meg, vagy csak a képzeletem játszadékol. (Nagyot bök Sperhaknin,
aki feljajdul) Na, nézzed csak meg. Mozogol. Akkor mégis van meg, igaziból.
Sperhakni:
(Dühösen) Te beszélsz? Úgy átvertél, mint Kampedli tántim, Görhe
ángyomat hatvanhétben, Vásárosnaményban.
Irina:
(Meghökken) Az ki van neked? Mit az csinálolt?
Sperhakni:
(Megvonja a vállát) Mit tudom én. De már megtanultam, hogy itt gyorsan kell mondani valami orbitális nagy marhaságot, mert ha hebegsz-habogsz, már
visznek is, nehéz vasban. A lényeg, hogy azt mondtad, a villa üres.
Irina:
Ó, te buggyantos alak, te agyelméjű, te! Mondtam, gyere harmadikán,
pénteken, mert utaznak el, itt senki nem van akkoriban.
Sperhakni:
Hát ez az! Harmadika az szombat. Erre én is rájöttem és döntenem
kellett a kettő között. Arra gondoltam, hogy a dátumot benézhetted, de a napra csak
emlékeztél. Ezért választottam harmadika helyett a pénteket.
Irina:
Ha én mondom napot, te járadozzál erre pontban akkortájt. Ne gondolkodj fejeddel, mert az van neked selejtes. Jössz ide, mikor van tumultus, megáll ész
emberben, micsoda ökör uszályleves te vagy Álkulcs.
Sperhakni:
Sperhakni, ha kérhetem. Így ismernek szakmai körökben. Ha már az
igazi nevemet nem tudod.
Irina:
Van neked igazi? Mi van az?
Sperhakni:
(Kihúzza magát) Sompoly Dezső, ha nem tévedek.
Irina:
Egeszsegedre! De nálam maradol durák. Tévedtél el, s most nyakunkon
ez a csalad, számolatlanul.
Sperhakni:
Én vagyok a hülye? Én? (Kiveszi a noteszét és lapozgatja) Itt van, tessék: Rozgonyi Máté. Na, ez nem az. (Visszalapoz) Itt van. Anyagmozgatás: 3-án pénteken. Ez volt a füles.
Irina:
Füles? Az van mi? Da, persze. Szamar. Az vagy te nagyon. Rájam ne
fogjad a te hulyeseged. No, egy mind. Mindegy. Helyre hozni kell asíbka. Illetve hiba.
Sperhakni:
Helyre is hozom, ne félj. Úgy megpattanok, mint hideg üveg a forró
vízre.
Irina:
Mit te beszélsz vissza-össze? Nem menetelsz el te innen. Benne vagy
nyaktól lefele.
Sperhakni:
Nyakig.
Irina:
Ha neked van úgy jó. Végig játszani kell a mecset. (Elgondolkodik)
Vagy jobb helyette minaret? Tö…rok dolog mind a kettó.
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Sperhakni:
Tán meccset akartál mondani. Hogy akarod végigjátszani? Egyre nagyobb a balhé. Már azt se tudom, ki vagyok. Bármelyik percben itt a bukta.
Irina:
Te itten süteményet vársz, amikor a baj van, nem járkál egyedül? Ne az
evéssel tömjed hasad telibe ilyenkor. Most van veszhelyzet, cselekedni kell. Csináljad
végig, nehogy elhibázzad. Ismered dzsípíesz mit mond, ha elcseszed utirányot?
Sperhakni:
Újratervezés?
Irina:
Ez van az! Ujratervezes. Tesszük ezt. Játsszad szereped tovább.
Sperhakni:
De melyiket? Ahány nő, annyi szerep. Mindegyik mást akar tőlem. Mit
tegyek?
Irina:
Fel fejjel! Hozd helyre mit rontottál el. Nekem se konnyű. Volt Russzia
nekem nemesi csalad. Szarmazás. Sose én takarítás. Cseledmunka. Most meg? Nezz
rám. Hogy mondjatok ti: csupa szutok, szutyok vagyok és mosok fel, meg rongytörles,
na már tele van a putton. Úgyhogy ne panaszkodjál velem, hanem legyel ferfi a talpán.
Sperhakni:
Ezt ma már mintha mondták volna nekem. Irina! Ezek itt arra akarnak
rávenni, hogy az öreg donyót tegyem el láb alól.
Irina:
Na es? Igerj meg mindent. Ha meglesz a nyakékszer, már itt se vagyunk nem. Habar.
Sperhakni:
Mi van, te főzöl? Mit akarsz behabarni?
Irina:
Ne gúnyozd a beszedemet. Habart arra mondtam, hogy pénzt lehet
még csikarni belőlük ki. Mondjad aztat, ha surgeti a dolgot, hogy kell még pénz, mert
van sürgöny…surgös…sürgessegi felár.
Sperhakni:
Ez nem is rossz ötlet. Ezzel hátha időt nyerek. A legöregebb idős hölgy,
valami Marcella, azt hiszi, hogy a tesója vagyok, aki Afrikában a majmok talpát fényesíti
és hamarosan egy gejzírt neveznek el róla Alaszkában, tiszta hülyék ezek, Irina, de a
lényeg az, hogy helybe hozza nekem a nyakéket. Csak a többieket kell addig kibekkelnem.
Irina:
Akkor hat minden oke? Megnyugodtal?
Sperhakni:
Meg-meg.
Irina:
(Elindul kifelé) Ne felejtsed el: újratervezes.
Aranka:
(Már meglehetősen részegen, beimbolyog) Mi..mi…mi…
Irina:
Te szolmizalni tetszik, Aranka kicsi asszony?
Aranka:
Re…re…
Irina:
(Mutatja a kezével a szolmizációs jeleket) Oroszban en voltam zongoratanuló. Anyam ragaszkodott hozza. Ismerem kotta, jartam szolfezs, tudom szolmizalas.
(Elábrándozik) Ó, Muszorgszkij, ó Rimszkij-Korszakov. (Hirtelen visszazökken) Mehetek
asszonyom kis?
Aranka:
Me…me..
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Irina:
Erdekes, ezt a szolmizaciós hangot nem tanultam. Mi lehet a kezjele?
(Aranka háta mögött bemutat a két keresztbe tett karjával) Talán ez? (Figyelmeztetően
Sperhakni felé emeli a mutatóujját, s lassan kimegy)
Sperhakni:
(Játssza az úriembert) Nagyságos assz..a..asszem ez most nem jó.
Kedves kisasszony, állok rendelkezésére.
Aranka:
(Megtámaszkodik a szék karfájában, s ettől magabiztosabbá válik a
beszéde is) Maga.
Sperhakni:
Úgy van. Én. Hogy eltetszett találni.
Aranka:
Öntsünk…öntsünk…tiszta vizet a pohárba.
Sperhakni:
Nem lehetne inkább Vilmos körte pálinkát?
Aranka:
Én… soha, de soha…nem iszom alkoholt. Ezt jól…vagyis ezt
jól…jegyezze meg! Értve vagyok?
Sperhakni:
Úgy éljek, hogy igen.
Aranka:
Maga nem iparos ember. (Egyre folyékonyabban beszél, mintha józanodna) Mit keres maga? Itt mit keres? Nem szakember.
Sperhakni:
Még hogy én nem vagyok szakember? Kikérem magamnak az ilyesfajta
gyanúsítgatást. Fel fogom jelenteni az iparkamaránál. Nézze meg a jegyzéket. Okleveles zárszakértő és nyitáskivitelező képesítésem van.
Aranka:
(Sperhakni felháborodására elbizonytalanodik) Szóval…szóval…nem a
nyakéket akarja…meg…kaparintani?
Sperhakni:
Azt se tudom miről beszél nagysád. Miféle nyakék? Azért jöttem, hogy
helyre állítsam a telefonkapcsolatot.
Aranka:
(Odaszédeleg a dohányzóasztalon álló telefonhoz, felveszi, belehallgat)
Ez működik.
Sperhakni:
Na, látja! Már meg is csináltam. Cégünk filozófiája a gyorsaság, a pontosság, a fél egészség.
Aranka:
(Teljesen elbizonytalanodik) Nem azt mondta, hogy zárszakértő?
Sperhakni:
Árszakértőt mondtam. Tetszik tudni engem küldenek ki a problémás
esetekhez, és én mondom meg, hogy mennyiért vállaljuk. Ezért vagyok árszakértő.
(Előveszi a noteszét, ráfirkál valamit, kitépi az oldalt és odaviszi Arankához) Ez annyi,
mint annyi, tehát összesen huszonháromezer ötszázhatvanöt forint, plusz ÁFA. Már le is
méltóztatott ellenőrizni, hogy a munka elvégzésre került. Most tetszik fizetni, vagy rögtön?
Aranka:
(Ijedten) Nálunk a nővérem intézi a pénzügyeket. Nálam nincs ennyi
pénz?
Sperhakni:
(Engedékenyen) Mennyi van?
Aranka:
(Feltúrja a táskáját) Összesen ezer forint, meg némi apró.
Sperhakni:
Adja ide, betudom első részletnek. Velem lehet beszélni, én rendkívül
rugalmas vagyok, ha pénzről van szó. (Elveszi a pénzt)
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Aranka:
(Kacéran) Visszatérhetnénk a kettőnk dolgára.
Sperhakni:
Amennyiben?
Aranka:
Tudja. Két szerető szív, ha egy, akkor minden jóra fordul. Hajlandó lennék áldozatot hozni.
Sperhakni:
(Leinti) Hagyja. Az áldozatot nekem kell hozni. Igaz, hogy az egy másik
családi projekt.
Aranka:
Nem érdekli egy nyakék?
Sperhakni:
Kikérem magamnak, már megint konzultál…izé…inzultál. Hol betörőnek
néz, hol valami izének az ellopásával vádol meg. Holott az én lelkiismeretem tiszta, mint
ez a polc. (Végighúzza a kezét a könyvespolcon. Csupa kosz lesz) Irina, a kutyamindenit, te se dolgozol meg a pénzedért. (Arankához) Milyen nyakékről van szó? Nem vág
ugyan a profilomba, de nyitott vagyok új kihívásokra.
Aranka:
Ha elvisz innen, ha szeret egy kicsit, ha nem lesz úrrá buja szenvedélyén, de hagyja, hogy a mindig megújuló természet parancsa ölelő karjaimba lökje, nos,
akkor én megajándékozom egy hatvanmilliót érő nyakékkel.
Sperhakni:
(Töpreng) Mindent összevetve, bár az ellentételezés nem áll arányban
az ajándék értékével, férfiúi erényeimet ugyanis százmilliósra becsülik a gyönyörök
piacán, lássa kivel van dolga: felveszem a kesztyűt.
Aranka:
Kötélnek áll?
Sperhakni:
Nézze! Az én társadalmi köreimben, nem szokás kötelet emlegetni.
Maradjunk a kesztyűnél. Ám hajlandó vagyok magácskát, hogy úgy mondjam, védnökségem alá vonni. Ilyet még úgysem tettem. Eddig mindig engem szöktettek meg, ideje,
hogy én is szöktessek. Bevallom, hogy minden nyakék nélkül is magammal vinném,
annyira dolgoznak bennem a hormonok, vagyis beindult a kémia, de ha ennyire ragaszkodik ahhoz a nyüves ékszerhez, nem tehetek semmit. Legfeljebb szólok, hogy anélkül
ne jöjjön!
Aranka:
Mindjárt itt vagyok, szerelmem, repülök. Jaj, de boldog vagyok. (Hirtelen
témát vált) Tudja, hogy én mennyire szeretem Ady Endre verseit?
Sperhakni:
Ezt most hagyjuk. Erre ráérünk később.
Aranka:
De nem érünk rá. Majd meglátja. (Odamegy a könyvespolchoz, leemeli
az Ady-kötetet és kivesz mögüle egy pálinkás üveget. Odaadja Sperhakninak) Előbb
maga. (Sperhakni meghúzza az üveget, visszaadja. Aranka is meghúzza, aztán visszateszi az üveget és az Ady-kötetet) Jó költő ez az Ady.
Sperhakni:
(Megtörli a száját) Nemcsak jó, ütős is.
Aranka:
Jövök mindjárt, kis pálinkás kulacsom. (Majdnem átesik a polc előtti
széken, de aztán sikeresen kimegy a baloldali ajtón)
Sperhakni:
(Dörzsöli a kezét) Na, ehhez könnyen jutok hozzá. (Elgondolkodik)
Vagy mégse?
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Ötödik jelenet
Marcella:
(Érkezik a jobboldali ajtón. Kezében egy doboz) Íme családunk legértékesebb tulajdona.
Sperhakni:
(Mohón) Ide vele, azonmód.
Marcella:
Türelem, majd én. (Lassan kinyitja a dobozt, amiből egy kapcsos könyv
kerül elő) Nagy kincset tartok a kezemben.
Sperhakni:
(Csalódottan) Ez nem a nyakék.
Marcella:
(Szinte hangsúlytalanul) Maga se Péter öcsénk.
Sperhakni:
(Rémülten) Ezt kikérem magamnak. Én igenis a Péter vagyok. (Bizonytalanul) Az vagyok? Egy pillanat. (Előveszi a noteszét és kétségbeesetten pörgeti a
lapokat) Itt kell lenni, itt kell lenni.
Marcella:
Ne erőlködjön. Lehet, hogy vak vagyok, lehet, hogy süket, de nem hülye. Rögtön átláttam a szitán. Most már csak az a kérdés, hogy valójában ki maga?
Dorottya:
(Végszóra lép be, hallja a kérdést. Sperhakni segítségére siet) Hogyhogy ki? Ő dr. Huzella Jakab a híres történész, aki „A korabeli magyar nemesség az
ókorban” című munkájával akadémiai tagságot nyert. Azért jött, hogy a Kolozsy család
történetét tanulmányozza a még élő szemtanúk meghallgatásával. Egy nagy, átfogó mű
megírásához kell neki.
Sperhakni:
(Megörül a segítségnek, előkapja a noteszét és felírja a nevet.) Így igaz,
kezicsókolom. Nagy műbe vágtam a fejszémet. Több gyújtós már nem kellett, gondoltam, nem állok le.
Marcella:
De mért hazudta azt, hogy maga az öcsém?
Sperhakni:
Meg tudom magyarázni. Hát az úgy van, kezicsókolom, az úgy van,
hogy…izé…
Dorottya:
A Történelmi Ügyeket Feldolgozó Társaság Igazgatósága (TÜFTIG)
rendkívül diszkréten dolgozik. Az Alapszabályuk első pontja kimondja, hogy a kutatómunka alanyai prioritást élveznek. Ingerlésük, bosszantásuk tilos, mert torzító irányba
viszi a feltáró tevékenység realitását.
Sperhakni:
Úgy bizony, ahogy tetszik mondani. Az idős hölgy – már elnézést a
zavarásért -, rám tukmálta, hogy én az ő tesója vagyok. Ilyenkor nem szabad cáfolni –
Alapszabály hármas fejezet bé pont, negyedik bekezdés -, mert ellenkezés esetén az
ügyfél elzárkózhat a további ismeretek megosztása elől. Tehát én szabályszerűen jártam el, csókolom a kacsóját kegyednek.
Marcella:
(Nem nagyon érti, hümmög, de végül is belenyugszik, és nem firtatja
tovább a dolgot) Na, kedves uram, ha így áll a helyzet, akkor jegyzeteljen, mert olyat
mondok, ami visszamenőleg hétpecsétes titok volt családfánk lombkoronáján.
Sperhakni:
(Előveszi a noteszét, golyóstollát)
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Marcella:
(Történetbe kezd) Az apai nagyanyám Hollay lány volt, a Hollayak azon
ágából, amelyik a szabadságharc alatt három fiút adott Görgei seregének. Vitézül harcoltak, aztán letették a fegyvert.
Sperhakni:
Eddig világos.
Marcella:
A fiúk közül kettő kivándorolt Amerikába, mindkettő sikeres üzletember
lett, a Lajos, Hollander néven, félbarna cipőgyárat vitt, Gézánk sarokvas-műhelyt nyitott,
s harmincötben, a nagy gazdasági világválság után, ők ketten alapították meg az azóta
is apáról fiúra szálló, híres Shoemaker Műveket.
Sperhakni:
(Próbál közbeszólni, de Marcella csendre inti)
Marcella:
A harmadik fiú itthon maradt, hiába, no, kalandos természet volt világéletében. Elvette Mónig Henriettát, a Köldökzsinór Gyár főmérnökének a lányát, ebből a
házasságból született Árpád és Benő.
Sperhakni:
Köldökzsinór Gyár? Ne tessék engemet kacagtatni.
Marcella:
Maga még nagyon fiatal. A Köldökzsinór Gyár volt a két háború között a
helyi ellenállás gócpontja. Ide futottak be a megrendelések, s innen történt a kiszállítás.
Sperhakni:
Minek álltak ellen és mit szállítottak ki?
Marcella:
Boldogult férjem is sokszor kérdezte, hogy minek állnak ellen, hagyják
az egészet a csudába, de mindhiába. A gyártás titokban folyt, senki nem tudhatott róla.
Nem is tudott. Még azok se, akik összeszerelték. Na, ezt írja meg. Akkorát fog durranni
a könyvpiacon, mint annak idején a Watergate-botrány. Mindent lejegyzetelt?
Sperhakni:
Egy szót se mulasztottam el. Hát köszönöm, hogy a rendelkezésemre
állt. Majd küldök egy dedikált példányt. Akkor én megyek is.
Dorottya:
(Gyorsan közbeszól) Ne siessen annyira, professzor úr. Marcellám éppen el akart dicsekedni dédnagyanyánk irodalmi babérjaival.
Marcella:
(Kinyitja a kezében lévő kapcsos könyvet) De jó, hogy szóltál, drága
Dorkám. Hát igen. Nem volt akárki ez az ősünk. Hogy mennyire nem, felolvasom Önnek, adjunktus úr, egy akkor – tehát nem most – írt regényét. Az Üvöltő szelek ehhez
képest suttogó fuvallat.
Sperhakni:
(Tiltakozni akar, de Dorottya leinti)
Marcella:
(Nagy pátosszal) Első fejezet. „A felkelő Nap lebukó sugarai aranykoszorút fontak Melitta szabályosnak mondható arckifejezése köré.” Második fejezet.
Sperhakni:
(Csodálkozva) Ennyi az első fejezet?
Marcella:
(Támadólag) És ha ennyi? Mit tudja maga, hogy mi volt akkor. Nagyokos. De ha már ennyire fontoskodó, na, ezt a részt hallgassa meg. „Melitta szabályosnak mondható arckifejezéssel vette tudomásul, hogy a felkelő Nap sugarai aranykoszorút fontak köré.” Most tátva maradt a szája, ugye? Mi a tanulság? Ne ítéljen elhamarkodottan.
Sperhakni:
Rendben van. Hogy végződik a történet?
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Marcella:
Siet valahova? Még csak most jön a java. (Elindul a szobában és járkálva olvas) Melitta…
Sperhakni:
…a szabályos arckifejezéses?
Marcella:
Ne akassza meg a cselekmény sodró lendületét. Tehát. „Melitta úgy
érezte: itt az alkalom. Átkarolta az őrgrófot és mélyen a szemébe nézett. Aztán még
ugyanazzal a mozdulattal, kicsúsztatta bő inge ujjából a halnyúzó kést. – Szerelmünk
szügyig süllyed az öröklét fortyogó vulkánjába. – nyögte leheletfinoman. - Hogy érted
ezt pompázó tavi rózsám? – kérdezte az őrgróf.
Dorottya:
(Marcella háta mögött mutogatja, hogy Sperhakni csináljon már Marcellával valamit)
Marcella:
Úgy értem, ahogy mondom – kötötte az ebet a karóhoz Melitta. Arca
szederjessé vált, ahogy két kezébe fogta a haldaraboló kéziszerszámot. (Észreveszi a
mutogató Dorottyát) Mi van Dorka? Még mindig felkorbácsolja lelkedet a régi történet?
Dorottya:
Úgy van Marcellám. Különösen az a rész, amikor Melitta úgy érzi, hogy
itt az alkalom. Én is úgy érzem. (Sperhaknira néz) De ez a hülye őrgróf nem veszi a
lapot.
Marcella:
Ne légy türelmetlen, hisz tudod, hogy ami késik, nem múlik.
Sperhakni:
Ezt a könyvet kikölcsönözném, szívesen. Bizonyosan jól jönne szakmai
továbbfejlődésem szempontjából.
Marcella:
Sajnos erre nincs mód. A könyv nem hagyhatja el a házat. De bármikor
szívesen felolvasok belőle. Van itt egy olyan rész, amit a legszigorúbb kritika is csak úgy
emlegethet, mint hazai költészetünk megújhodásának argumentumát. Amikor Melitta
előbb hasba, majd szíven szúrja az őrgrófot, a következő lírai merengést engedi meg
magának.
„Feltárom most híven, múltam,
az őrgrófot szíven szúrtam.
A kés nyelén nincsen ujjnyom,
tehát újfent szíven szúrom.
Szúrtam az őrgrófot szíven,
kérdem, na és akkor mi ven?
Míg a késed belé bököd,
kérdezz. A válaszom: közöd?”
Ez azért már a költészet csúcsa. Hollay dédmama, a maga korának kiemelkedő lírikusa
volt.
Sperhakni:
Az én koromnak?
Marcella:
Nem. A maga korának. Hallgassa meg a következő felkavaró történetet
ebből a korszakos regényből.
Dorottya:
Drága Marcellám, ezt most hagyjuk, van ennél fontosabb dolog is.
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Marcella:
Igen? (Sperhaknihoz fordul) Kedves tanársegéd úr. Odázzuk el az irodalmi rendezvényünket. Mint hallotta, van ennél fontosabb dolgunk is. Ehhez tartsa
magát. Majd értesítem, ha ráérek. Viszontlátásra! (Dorottya kituszkolja a szobából)
Dorottya:
Maga szerencsétlen! Elszalasztotta a legjobb alkalmat. Háttal állt magának.
Sperhakni:
Tisztelt hölgyem! Betyárbecsület is van a világon. Csak face to face –
ahogy Böllér Zotya szokta volt mondani és ő aztán tudja, mivel vendégmunkásként három évet ült a briteknél, hirtelen felindulásból elkövetett tiltott fegyverrejtegetésért.
Dorottya:
Fogy az ideje, nagyon fogy. Nem szívesen lennék a maga helyében,
amikor a főnökének referálok az enyhén szólva is véleményes tevékenységéről.
Sperhakni:
Higgye el, én sem vagyok szívesen a magam helyében. De nyugodjon
meg, a munkát maradéktalanul, ahogy mondani szokták. Viszont lenne itt valami?
Dorottya:
Éspedig?
Sperhakni:
Szigorodtak a feltételek. Ez előre nem volt látható. Ezért emelkedik az
ár. Tessék ráígérni húsz százalékot.
Dorottya:
(Csípőre teszi a kezét) Mondja, ismeri azt a munkavédelmi kifejezést,
hogy, baleset a dolgozó hibájából?
Sperhakni:
Én sok minden vagyok, per pillanat, de hogy munkatörvény-könyvileg
meghatározott, klasszikus dolgozó, na azt nem mondanám.
Dorottya:
Arra utaltam, meglehetősen fenyegető módon, hogy könnyen érheti itt
baleset. A nyakára tekeredik a függönyzsinór, véletlenül fejbe verem egy falról lekapott
buzogánnyal, ilyesmi. Amiről persze csak maga tehet. Tehát az ügynökségtől nem kap
egy huncut forintot se. De ne szomorkodjon. Csak akkor jár rosszul, ha életben marad.
Sperhakni:
Értem a távolabbi összefüggést. Akkor hát le se ülünk a tárgyalóasztalhoz?
Dorottya:
Le se. Ne kísérletezzen, hanem cselekedjen. Maga pocsék munkaerő,
de én élmunkást faragok magából. Ha kell baltával. Ezt jól jegyezze meg. Utoljára figyelmeztettem. (Kimegy a középső ajtón.)
Sperhakni:
Ezek itt nem lacafacáznak. Mégis csak lelépek. Szevasz Irina! A szabad
hazát választom. (Elindul kifelé)
Hatodik jelenet
Aranka:
Sperhakni:
Aranka:
Sperhakni:

(Bejön a jobboldali ajtón, kezében egy műanyag szatyor) Repüljünk a
szelek szárnyán, csikóbőrös kis kulacsom. Elhoztam mindent, ami kell.
(Visszalép az ajtóból) Hadd lássam.
(Kezdi kipakolni a műanyagszatyrot) Van fogkefe és házi pálinka.
Csak ennyi?
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Aranka:
Pont elég az újrakezdéshez. De ha soknak találod, pici aranyhörcsögöm, a pálinkát megihatjuk, most rögtön.
Sperhakni:
Hol van a nyakék? – kérdem én, viszonylag nyugodtan, de kielégítő
válaszra várva.
Aranka:
Azt nem találtam. Meg mertem volna esküdni, hogy ott van, azon a
helyen, ahová Marcella eldugta, de nem volt ott.
Sperhakni:
Nem volt ott?
Aranka:
Nem. Ám a (Énekelni kezd) „Szerelemhez nem kell kastély, az a sok
pénz az csak gond, szerelemhez kell egy kislány és egy fiú kell, aztán pont”. – mondja a
korabeli nóta. Nyakék nélkül is van élet.
Sperhakni:
Milyen igaz. De nem velem.
Aranka:
(Mérgesen) Úgy! Szóval anélkül nem kellek?
Sperhakni:
Lehetek, de nagyon őszinte?
Aranka:
Nem. Mélységesen csalódtam magában, tisztelt uram. Vegye tudomásul, hogy ezt velem nem lehet büntetlenül megtenni. Maga bolhapiacra dobta volna az
ártatlanságomat. Én nem vagyok olyan. Én csak annak a férfinak adom oda magam, aki
megfizeti az áram.
Sperhakni:
Áram? Ne vegye tiszteletlenségnek, de fogja meg a kettőhúszat. Ha
ennyire rátarti. Viszont nyakék nélkül a nyak se kell. Tud követni?
Aranka:
Ezek után azt kéri, hogy kövessem? Hát azért se!
Sperhakni:
(Békülékenyen) Na, jó, ne jöjjön. De kulturált szakításunk emlékére
idehozhatná azt a francos családi mütyürt.
Aranka:
(Az ajtó felé mutat) Kérem távozzon!
Irina:
(Belép a baloldali ajtón) Kis Aranka asszony lányka. Szólaltál te meg
engem hivatás formajaban? Itt vagyok neked rögvest, tüsténtileg. Parancsolkodjál velem. Nekem.
Aranka:
Kísérje ki az urat, távozni kíván.
Irina:
Jaj, draga asszonyka, Ari, az lehetséges nem.
Aranka:
(Csodálkozva) Miért nem?
Irina: Mert úr van hivatalos közeg, onkormanyzat, na meg csak az kéne. Buntetés
már jon is, ha úr nem végzi munkajat el fele.
Aranka:
(Még jobban csodálkozik) Mi ez a hebehurgyaság, Irina?
Irina:
(Sperhaknihoz) Most van az illeto, maga nagy slamasztika. Igazolja
magat, dokument? Knyemu! Ide vele! (Odamegy Sperhaknihoz. Súgja) Adsz oda valami
papírt, durák, mindegy akarmit.
Sperhakni:
(Benyúl a belső zsebébe és kihúz egy igazolványfélét. Vonakodva nyújtja Irina felé))
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Irina:
(Kitépi a kezéből, belenéz) No, az úr van Rokoko Donat, Donát, okleveles allat (Félre) No, az te vagy. (Hangosan) okleveles allatfelméro. Osszeírja a hazban
talalhato osszes allatot.
Sperhakni:
Előre megmondom, hogy poloskát nem vállalok. (Elgondolkodik) Az
egér, mondjuk, határeset.
Irina:
Nem valogatol, irjad összefele. Nalatok ott a tanacs, no, szovjetnál van
sok ilyen, mint te vagytok? Akkor mar ertem, miert álltok rosszul an blok, blokovics.
Kezdjed pinyó, ahogy mondjatok, haz alatti pinceszer.
Aranka:
(Kapkodja a fejét, össze van zavarodva) Hát nem telefonszerelő?
Irina:
(Sperhaknihoz, mérgesen) Te is mondjal mar valamit, rakas szerencsetlenség, ne legyel itt tartozkodo.
Sperhakni:
Az a helyzet, hogy a hivatalban kevés az ember. Összevonnak bizonyos
státuszokat. Én tulajdonképpen központi fűtés és gázszerelő vagyok, így a villanyszerelést osztották rám, ezért foglalkozom a telefonokkal. A Béke Világtanács vörös fokozatot
rendelt el viszont a rágcsálók és más háziállatok tekintetében, ezért ez a terület is hozzám tartozik. (Megtörli a homlokát) Nem érzem jól magam. (Leül az asztalhoz, kinyitja a
táskáját és kivesz belőle egy abroszt. Leteríti, kolbászt, kenyeret vesz elő, s a bicskájával szeletelni kezdi a kolbászt. Elkezd falatozni. Kenyeret tör, kolbászt eszik hozzá)
Aranka:
(Döbbenten figyeli) A táskában nem a szerszámait tartja?
Sperhakni:
Nem. Azt mindig találok a helyszínen. Viszont magas a vércukor tartalmam, tudja, a sok idegesség, meg a munkámmal járó stressz. Ha nem eszem kétóránként, leesik a cukrom, szédülni kezdek, most képzelje el, ha éppen egy tűzlétrán állok a
harmadik emelet magasságában. Rágondolni is rossz.
Aranka:
De mért állna egy tűzlétrán?
Sperhakni.: Mert nem mindenhol nyitják ki nekem a teraszajtót. (Észbe kap) Az
állatfelmérés rizikós hivatás. Hol egy harapós kutya zavar fel a harmadikra, hol egy nyúl,
vagy törpepapagáj. És akkor jön egy szédülés, oszt annyi. Volt, hogy az üvegvágó vídia
kiesett a kezemből, olyan gyengeség fogott el. Az alsó lakó meg kihívta a rendőrséget,
mert azt hitte, hogy betörő van a felette levő lakásban. Az ott lakók ugyanis éppen vidékre utaztak, focimeccsre.
Aranka:
És?
Sperhakni:
A Honvéd döntetlent játszott a Szombathellyel. Papírforma.
Aranka:
(Aggodalmaskodva) De magával,…magával mi történt?
Sperhakni:
Velem? Semmi. Mire a yard kijött én már otthon néztem a tévét. A film
címére máig emlékszem: Betörő az albérlőm. Slágvortokban a sztorija a következő…
Irina: Te gyorsan megedd kolbaszot és usgyi munka, mert bajok lesznek. Vannak.
Mire visszajovok legyen eredmeny allatokrol. Legyen kezben az ugy. (Kimegy)
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Aranka:

Én még nem mondtam le a kettőnk dolgát illetően egy közös megegyezésről.
Sperhakni:
(Harap még egyet a kolbászból, aztán bekattintja a bicskáját) Én két
végén nyitott vagyok. (Félre) Csak azt nem tudom, hogy ezt most, hogy értem. (Arankához) Mondja. Arthur Miller és Franz Kafka mögött nincs egy Járóka Jancsi?
Aranka:
Micsoda?
Sperhakni:
Ezt is Böllér Zotya hozta haza, amikor kedvezménnyel szabadult a szigetországból, kitoloncolás útján. Ám, ha maga szívesen vergődik az anyanyelv fogságában, hát legyen. Johnnie Walker. Skót viszki. Hagyom hát a metaforát, s nyíltan rákérdezek, ivási kultúrámat illetően kissé megalkudva. Nincs valami irodalmilag kellőképpen megtámogatott rizlingnagyfröccse, mert piszokul megszomjaztam erre a jófajta vasi
kolbászra.
Aranka:
(Elkeseredve) Nincs nekem szerencsém a férfiakkal. (Elindul kifelé, az
ajtóból visszafordul) Csoda, hogy az ember a pohárhoz nyúl? (Szomorúan legyint egyet
és kimegy)
Hetedik jelenet
Sperhakni:

(Összehajtogatja az abroszt, elteszi a maradék kolbászt és kenyeret,
becsukja a táskát)
Kornélia:
(Bejön a baloldali ajtón, hátizsákkal, amit ledob a dohányzóasztal elé)
Ebben benne van minden, ami kell. (Leül a hátizsák mellé a földre) Sajnálom, hogy ilyen
sietve kell elmennem innen. A nénéim jó emberek, illene elbúcsúznom tőlük. (Ingatja a
fejét) Nem-nem szabad. Visszatartanának, én meg szeretetből itt maradnék. (Sperhaknihoz) Siessünk, Oszkár bácsi, nehogy itt találjanak minket.
Sperhakni:
(Leteszi a táskát maga mellé) Nézze, kislány, valamit el kell mondanom
magácskának. Kérem, hogy ne legyen nagyon mérges.
Kornélia:
Jaj, most ne kezdje nekem ecsetelni, hogy hosszú, viszontagságos út
áll előttünk, amit egy magamfajta, elkényeztetett úri csemete nehezen fog kibírni. Erős
vagyok és elszánt. Az apám vár, nem okozhatok neki csalódást.
Sperhakni:
Nos, éppen erről lenne szó. Volna itt egy kis probléma. Ami az apját
illeti…
Kornélia:
(A sírás fojtogatja) Nem akar elvinni hozzá. Vallja be. Nem baj. Csak azt
mondja meg, hogy pontosan hol van. Megyek én egyedül is.
Sperhakni:
Nem erről van szó.
Kornélia:
(Dacosan) Hát miről?
Sperhakni:
(Kínban van, hogy miként vallja be az igazat) Szóval az a helyzet, hogy
én nem tudom, hol van a maga apja.
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Kornélia:

(Rémült csodálkozással) Nem tudja? A legjobb barátja. Akit a levelében
is megemlít?
Sperhakni:
Hát ez az! Jó, nem kertelek tovább. (Szembefordul Kornéliával és a
szemébe mondja) Én nem vagyok az apja barátja. (Mintha enyhíteni akarna a bejelentés keménységén) Igaz, hogy az ellensége se. Az az igazság, hogy nem ismerem. Soha
nem láttam. Haragszik?
Kornélia:
(A helyzettől nem várt szomorúsággal) Becsapott engem. Játszott az
érzéseimmel. Maga kegyetlen, rossz ember.
Sperhakni:
Nem vagyok én olyan rossz. Csak egy félig kész Robin Hood. Annyi a
hibám, hogy amit elveszek a gazdagoktól, azt nem adom oda a szegényeknek. Olyan
nagy baj ez, kis kezicsókolom?
Kornélia:
(Szemrehányón) Nem szép dolog visszaélni egy gyanútlan ember bizalmával. (Számon kérőn) Tulajdonképpen ki maga?
Sperhakni:
Mármint hogy ki voltam, mielőtt ide jöttem volna? Mert az, hogy most ki
vagyok, előttem is homályos. Próbálom összerakni, de nem megy.
Kornélia:
Nem tudja, hogy kicsoda? Milyen nevet mondott a bemutatkozásnál?
Sperhakni:
Semmilyet. Mindig jött valaki és közölte velem, hogy éppen ki vagyok.
Néhány nevet fel is jegyeztem, de minek. (Előveszi a noteszét) Tessék! Voltam Kolozsy
Péter, mondjuk Szőllősi néven, aztán Rozgonyi Máté, ez az egy, amit ijedtemben én
találtam ki, aztán dr. Huzella Jakab, majd Rokokó Donát. A foglalkozásaimmal megtelne
a szaknévsor. Bérgyilkos, telefonszerelő, zár- és árszakértő, akadémikus, állatfelmérő.
Mindez a teljesség igénye nélkül. Ja, és ez a Czétényi Oszkár. Az se vagyok, különben.
Kornélia:
Csak van egy hivatalos neve.
Sperhakni:
Van. Bizonyos körökben elég közismert. Nem dicsekszem el vele. Egyfelől, mert szerény ember vagyok, másfelől, ne könnyítsük már meg a bűnüldöző szervek munkáját.
Kornélia:
Azt akarja ezzel mondani, hogy maga…
(Kinyílik a középső ajtó és nagy lendülettel berobog rajta Marcella, Dorottya és Aranka.
A sort és az ajtót Irina zárja)
Marcella:
(Intézkedik) Mindenki maradjon a helyén, Kornélia, te menj azonnal a
szobádba. Olyan dologról lesz szó, ami nem a te füleidnek való. (Leroskad a könyvespolc alatti székre, a többiek is leülnek, ahova tudnak)
Kornélia:
(Tiltakozna, de Marcella határozottan az ajtóra mutat, ezért vonakodva,
de kimegy. A hátizsákja ott marad a dohányzóasztal előtt, ahová ledobta)
Dorottya:
(Rezignáltan) Valaki hozhatott volna tortát.
Aranka:
(Csodálkozva) Tortát? Minek?
Dorottya:
Úgy tűnik, hogy jubilálunk. Marcellánk éppen tizedszer kívánja bejelenteni, hogy módosított végrendeletében nem hagy ránk semmit.
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Marcella:
Ez az ironikus megjegyzésed most nem helyén való. Ugyanis másról
van szó. (Drámaira vált) Eltűnt a nyakék. (Döbbent csend)
Aranka:
Mondtam én, hogy nincs ott, ahová Marcella rejtette. (Mindenki ránéz.
Rájön, hogy elszólta magát) Feltételeztem. Mert már annyit volt ott. Illetve. (Dühösen)
Most mit néztek rám? Mindenki tudta, hogy szeretett nővérünk hová dugdossa. Hetenként máshová. Mégis nyomon követte, aki akarta. (Felemeli a hangját) És itt mindenki
akarta.
Dorottya:
Akarta hát. De mégsem lopta el senki. Eddig.
Marcella:
Mindenki tudta? Na, ez szép. Ne legyetek álszentek. Volt okotok rá,
hogy eltulajdonítsátok.
Sperhakni:
(Elismerően) Elismerésem, kedves nagysád. Ezt a szót, ha nem ellenkezik az elveivel, átvenném. Eltulajdonít. Milyen előkelő, milyen finom, mennyire légies.
Egyes egyedek, melyek társadalmilag - mondjuk úgy -, egy szakmacsoportban léteznek
velem, képesek erre a cselekményre azt mondani: jól pofán csapta. A végeredmény
szempontjából mindegy lenne, de én is azt mondom, az embernek legyen tartása. Eltulajdonít. (Meghajol Marcella felé) Köszönöm, asszonyom.
Marcella:
Mit zagyvál maga itt össze-vissza?
Sperhakni:
Elnézést kérek, hogy belekotyogtam a családi ügyekbe. Nem is szeretnék tovább zavarni, elnézést kérek az okvetetlenkedésért, minden dolgomat elvégeztem, köszönöm, hogy itt lehettem. Még annyit hozzáfűznék: ide mindig szívesen jövök
vissza. De szóljanak, ha nincsenek itthon. (Magyarázza) Hogy ne jöjjek, hiába. (Indulna
kifelé, de Marcella megállítja)
Marcella:
Csak ne siessen úgy. Maga az elsőszámú gyanúsított. Dorka! Motozd
csak meg az úriembert.
Aranka:
(Villámgyorsan jelentkezik) Majd én megmotozom.
Dorottya:
Ugyan testvérkém, te még életedben nem motoztál. Hagyd rám a dolgot. Az életem nagy része motozással telt el. Az én kezem alatt nem sikkad el a lényeg.
(Sperhaknihoz) Na, jöjjön, nem harap a néni.
Aranka:
(Nem akar lemaradni) Motozzuk meg ketten. Biztos, ami biztos.
Dorottya:
Nem bánom. Én motozom az elejét, te a hátulját.
Aranka:
Egy fenét! Fordítva.
Dorottya:
Arankám. Hidd el, én jót akarok neked. Ha az elejét motozod, olyat
találhatsz nála, amilyet nem láttál még s azt hiszed, hogy el lehet venni tőle, de nem. Az
a férfi alaptartozéka.
Aranka:
Nem tudom, miről beszélsz.
Dorottya:
Hát erről beszélek.
Sperhakni:
Hölgyeim! Ne veszekedjenek. Kifordítom a zsebeimet, kiugrok a nadrágomból, mindent megmutatok, amit csak akarnak. (Csinálja is, amit mond. Hamarosan
ott áll egy szál alsónadrágban és atlétatrikóban) Na, ugye, hogy megmondtam. Nincs
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nálam nyakék. Sőt, semmiféle ék. Illetve. Az egyetlen ékem…de ne lépjünk túl a jó ízlés
határán.
Marcella:
Jól van. Felöltözhet.
Aranka:
(Csalódottan) Én azért feszegettem volna még egy darabig a jó ízlés
határait.
Marcella:
(Sperhaknihoz) Maga fogja a hátizsákját és tűnjön el. Itt nemkívánatos
személy.
Aranka:
Ezt azért nem jelenteném ki csak úgy ex katedra. Van, akinek igen.
Sperhakni:
A hátizsák nem az enyém, csókolom. Márpedig én olyat soha nem vinnék el ebből a házból, ami nem az enyém. (Felnéz a plafonra) Ottmaradsz!
Kornélia:
(Beront az ajtón) Engem nem zárhattok ki a család életéből. Én is idetartozom. Mi folyik itt, a hátam mögött, amiről én nem tudhatok?
Marcella:
(Nyugtatgatja) Jó, igazad van. Nem találjuk a családi örökség legértékesebb darabját, a tizenkét drágakővel díszített nyakéket.
Kornélia:
Nem? (Odamegy a ledobott hátizsákjához, és kiveszi az ékszert) Tessék, itt van. Szerettem volna apámnak ajándékot vinni, de most már úgyis mindegy.
Irina: (Sperhaknira néz, a szeme villámokat szór) Van nagy szerencse. Megvan ekszer. (Sperhaknihoz) Meg van, ugye, nagy rakas szerencsetlenség.
Marcella:
(Szomorúan Kornéliához) Itt hagytál volna minket? Nem jó itt neked?
Kornélia:
(Odamegy Marcellához és megöleli) Hiányzik az apám. Mennék és
maradnék. De most egy jó darabig maradok. Szeretlek benneteket. Bocsássatok meg
nekem.
Marcella:
Ugyan, kedvesem. Csak azt vitted volna, ami amúgy is a tiéd.
Aranka:
Akkor hát ne értesítsük a rendőrséget?
Sperhakni:
(Idegesen) Ha mégis, ez esetben én sietve távoznék. Nem szeretném,
jelenlétemmel, akadályozni a hatóság munkáját.
Marcella:
Nem történt bűntény. Ha történt volna, akkor se éri meg a hercehurcát.
Dorottya:
(Megbotránkozva) Egy hatvanmilliós ékszer nem éri meg?
Marcella:
(Mosolyogva) A hatvanmilliós igen. De ez itt százezer sincs. Másolat.
Az eredeti a bank trezorjában várja jogos tulajdonosát. (Két húgához) Lehet, hogy nem
jó a szemem, lehet, hogy megromlott a hallásom, de szellemileg még jól érzem magam.
Itthon tartani egy ilyen drága dolgot? Kész felhívás a betörőknek.
Sperhakni:
Milyen igaz, nagyságos asszonyom.
Marcella:
Csak azért forszíroztam a tettes kilétét, mert a lopás, az lopás és tolvajnak nincs helye közöttünk. (Összecsapja a tenyerét) Na, kedveseim, most már tényleg
menjünk lepihenni. Holnap mozgalmas napunk lesz. (Elindul a baloldali ajtó felé, a karját
nyújtja Kornéliának, aki belékarol)
Kornélia:
(Az ajtóból visszaszól Sperhakninak) Maga mégis csak jó ember. (Kimegy Marcellával együtt)
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Aranka:
(Odamegy Sperhaknihoz) Maga egy szeretnivaló alak, de hiszen tudja.
Sperhakni:
Honnan tudja, hogy tudom?
Aranka:
Tudom és kész. Állatfelmérőt még nem szerettem így, mint magát. Sajnos, a betegségem nem teszi lehetővé, hogy magához kössem az életem.
Sperhakni:
Hogyhogy?
Aranka:
Allergiás vagyok a macskaszőrre. (Elindul kifelé) Felejtsen el és legyen
nagyon boldog. (Az ajtóban megáll) És valamit véssen jól az eszébe.
Sperhakni:
Igen?
Aranka:
Ady nagy költő. Nagyon nagy. (Kifordul az ajtón)
Dorottya:
(Félrevonja Sperhaknit) Mondja, nem lehetne úgy megölni, hogy életben
maradjon?
Sperhakni:
Lehetni lehet, de úgy sokkal drágább.
Dorottya:
Meg fogunk állapodni. Majd holnap bemegyek az ügynökségre és megbeszéljük a részleteket.
Irina:
(Távolabbról figyeli a beszélgetést. Integet, hogy Sperhakni tiltakozzon)
Sperhakni:
Sajnos holnap nem leszek bent, van egy ügyem, ami három évre Trinidadba szólít. Legjobb lenne most rendezni az anyagiakat.
Dorottya:
(Zsebébe nyúl és átad egy köteg pénzt) Tekintse előlegnek.
Sperhakni:
Már a húga is ezt a gyakorlatot követte. Jó magukkal üzletelni. (Elteszi a
pénzt)
Dorottya:
Tehát semmi öldöklés. Meggondoltam magam. Na, minden jót magának. (Irinához) Majd kísérje ki az urat. (Kifelé indul, de az ajtóban visszafordul) Fogadjon
el tőlem egy tanácsot. Lehet, hogy maga rendes ember, de bérgyilkosnak pocsék. Keressen más foglalkozást. Nem tudom miért, de még mindig a fatökű volt férjemre emlékeztet. (Kirázza a hideg) Brrr! (Kimegy)
Irina:
(Odalép Sperhaknihoz) Na, csak gyorsan hamar ide lóve fele. Izibe!
Sperhakni:
(Kényszeredetten leszámolja a pénz felét és odaadja) Veled viszont
nem jó üzletelni.
Irina:
Na te durák, a nyakeknek fuccs.
Sperhakni:
Erről is te tehetsz. Nem te voltál, aki súgott? Nagy penz, kis riziko. Tessék!
Irina:
(Békülékenyen) Ne szivjad felfele a vizet. Ez nem jott be. Viszont van
másik.
Sperhakni:
Újratervezés?
Irina:
Da. Te vagy nem hulye. A szomszed villaban jovo het szerdán, nem
lesznek bentlakok. Mindenki megy operaszinhaz, játsszák Borisz Godunov (Elábrándozik) Ó, Muszorgszkij, ó Rimszkij-Korszakov. Na, ezt szerezte Muszorgszkij, de írta Puskin, mit ertesz te ehhez.
Sperhakni:
Szóval jövő szerdán?
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Irina:
Igencsak. Senkise lesz nem otthon.
Sperhakni:
(Elindul kifelé a középső ajtón. Visszafordul) Nem vállalom.
Irina:
(Döbbenten) Pacsemú? Mert nem?
Sperhakni:
Ahogy te mondtad. Mert en vagyok nem hulye! (Kilép az ajtón)
Irina: (Megkövülten áll egy darabig, majd csodálkozva széttárja a karját, felhúzza a
vállát, mint aki nem érti a dolgot.)
Sperhakni:
(Benéz az ajtón) Irina! Nem mintha érdekelne, de…
Irina:
De?
Sperhakni:
A jövő szerda, szerinted, milyen napra esik?
FÜGGÖNY
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VÉGY EGY TEHENET
Falusi komédia két felvonásban
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SZEMÉLYEK
Balogh András, örömapa
Baloghné Gizus, örömanya
Emmus, a lányuk
Lajtos Imre, vőlegény
Jószág János, tehenes gazda
Dr. Lénárd, szélhámos
Lotti, szélhámos
Liza néni, a falu szája
Böske, Liza néni barátnője
Icus, Liza néni barátnője
Tehén Jóska, rock zenész
Vendel, sofőr
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(Szín: A Balogh porta. Háttérben a ház utcai frontja, nagy terasszal, előtérben az udvar.
Jelképes, alacsony kerítés. A kerítés jobb szélén kis kapu. Az utcáról itt lehet bejönni.)
Első jelenet
(Amikor a függöny felmegy, Baloghné és lánya Emmus tartózkodik a színen. A teraszon
lévő asztalnál ülnek, előttük papírlapok.)
Baloghné:
(A kezében lévő papírlapról olvassa) Dr. Almássy Adrienn. A házi
orvos? Na, őt nem ültethetjük a Pákay család mellé, mert a múltkor, állítólag, hashajtót
írt fel véletlenül az öreg Pákaynak a beállt derekára. Az még csak rendben volt, hogy
meghajtotta, de az már nem, hogy ott állt a klozet előtt és a lumbágó fogságában tehetetlenül élte meg, hogy a természet kibabráljon vele. Képzelheted.
Emmus:
Anyuska! Rendben való dolog az, hogy Rózsa, egy héttel az esküvője
előtt, a városban flangál, mi meg itt az ő lagzija ülésrendjén agyalunk?
Baloghné:
Hagyd el. A nővéred a barátnőivel tart valami leánybúcsút, a tejesköcsög se érti ezt a városi módit. Mondtam neki, hogy ne bomoljon, de kötötte az ebet a
karóhoz, úgyhogy mit tehettem volna? Én a menyegzőm előtt egy héttel, apáddal… (Az
emlékezéstől kivirul a képe, majd hirtelen elkomolyodik) …na, hogy mit csináltam ez
végképp nem tartozik rád. (Felveszi a papírlapot) Radványi Gyuláné. Át van húzva. Ki
ez a Radványi Gyuláné?
Emmus:
A Liza néni.
Baloghné:
Ja, a Lizus. Na, még ő hiányozna nekünk. A falu szája. Másnap már
mindenki arról beszélne, hogy kispóroltuk a bablevesből a tejfelt, büdös volt a rántott
csirke, apád meg zsebre dolgozott a menyasszonytáncnál. Jobb, ha az ilyen a portánknak még a tájékát is elkerüli. Ne vesztegessünk rá több időt. (A papírból olvassa) Taliga
Sándorné. Na, ez se jobb a Lizánál, ez a Böske, de ő a másod-unokatestvérem, mégse
tehettem meg, hogy nem hívom ide. Ő még belefér. Habár ha őt meghívtam, akkor Icust
is meg kellett, ezek hárman nagy barátnők, meg aztán nem haragíthatom magamra a
nagybátyámat, aki Icus anyjának, a Mártának a második férje. Ő bérli a sátrat és adott
hat nyulat, meg egy fél disznót a vacsorába. Ezt a kettőt egymás mellé ültetjük, jó meszsze az asztalfőtől.
Emmus:
(Olvassa) Tokodi Lajos és Tokodi Lajosné. A postás és a felesége.
Baloghné:
Őket Rétiék és Bártfaiék közé teszem. Réti Bea a Bártfai Pali első felesége, még mielőtt az öreg Réti Feri bácsihoz ment volna. A Pali meg elvette a Bea legjobb barátnőjét. Szembe ültetni őket provokáció lenne, de ha egy oldalon ülnek, nem
látják egymást. Tokodi postás, mint élő kerítés, szétválasztja a feleket, a neje a Kövér
Mari meg masszőr a gyógyszállóban, ha kitörne a balhé, diszkréten tudja kezelni a helyzetet. Állítólag százhúsz kilót nyom ki fekve. Ő a mi garanciánk.
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Emmus:
Anyuska! Úgy érzem majd magam, mintha egy puskaporos hordón
ülnék. Minek hívjuk meg azokat, akik haragosai egymásnak?
Baloghné:
Mert ha nem hívnánk meg őket, alighanem szűk családi körben tartanánk a lakodalmat. Ez egy ilyen falu. Apád szerint: történelmileg így alakult. Márpedig
én egy látványosan nagy esküvőt és lagzit szeretnék az elsőszülött lányomnak. Gürcöltünk egész életünkben, megengedhetjük magunknak. Meg is engedjük. (Belenéz a papírba) Nagypál Béla. Na, ez a Bélus is megéri a pénzét. Ő volt kilencven előtt a tszelnök. Korompay, a párttitkár, volt a legjobb barátja. Együtt vadásztak, a család is gyakran összejárt. Titokban – persze mindenki tudta -, egymás gyerekének a keresztszülei
lettek. Mikor fordult az idő kereke, a Béla lett a polgármester, na, azóta nem áll szóba
Korompayval. Lezárta a múltját. Korompayt is szerette volna, de az még idejében elköltözött, a családjával együtt. Mindezek ellenére őt az asztalfőre ültetjük, mert apádnak
van bent egy pályázata az önkormányzatnál, a magtár-korszerűsítés…de ez se tartozik
rád.
Balogh:
(Kilép az udvarra, s odamegy a feleségéhez) Hogy halad a dolog, Gizus?
Baloghné:
Már százhúszat leültettünk, apjuk. Még vannak hátra harmincan.
Balogh:
Százötven. (Dörzsöli a kezét) Remélem, mind el is jönnek. Ezzel már mi
leszünk a legjobbak a környéken. Nem mást előzünk meg, mint Kóró Gézát, aki a legsikeresebb vállalkozónak mondja magát. Nagyon felvág vele, hogy Orlay Emőke, a városi
színház primadonnája énekelt a fia lakodalmán, pedig az nem adja olcsón magát. Jut
eszembe. Hozzánk ki is jön?
Baloghné:
Már vissza is igazolta apjuk, már vissza is igazolta.
Balogh:
Kicsoda?
Baloghné:
Posztó Szilveszter. Emlékszel? A múlt század hetvenes éveinek ő volt a
legnagyobb sztárja.
Emmus:
Én mondtam apuska, hogy inkább az „Open the door” rock bandát hívjuk meg, annak a dobosa a szomszéd faluból való, a Tehén Jóska. „Marha” a művészneve. Ide udvarol a Petőfi utcába, a Vörös Jutkának, akivel együtt járunk a szakközépbe. Ő biztos el tudná intézni.
Baloghné:
Még mit nem! Nekünk nagyon jó lesz a Posztó. Igazi hangulatfelelős.
Ha jó volt nekünk fiatalon, jó lesz most is, hogy már…(Elhallgat egy pillanatra, megigazítja a haját) …apád se egy suhanc.
Balogh:
Meggondoltad te ezt, Gizus? Én azt se tudtam, hogy ez a Prosztó még
él.
Baloghné:
Posztó. Nem mai gyerek, az biztos, de a hangja a régi.
Balogh:
Na, ettől tartok én is. Mert az már akkor se volt neki, ha jól emlékszem.
Mennyit kér?
Baloghné:
Kosztért és kvártélyért jön.
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Balogh:
Micsoda? Itt is akar lakni?
Baloghné:
Ez csak afféle mondás. Nem kér pénzt, olyan vendég akar lenni, mint a
többi meghívott.
Balogh:
Nem tetszik ez nekem, de rád bízom. Legyen, ahogy te akarod. Na,
folytassátok, nem zargatlak benneteket. (Elindul befelé a házba. Visszaszól az ajtóból.)
A százötven már valami!
Emmus:
Anyuska! Mégis a Tehén Jóska bandáját kéne meghívni. Sok lesz itt a
fiatal. Én már szóltam is a Vörös Jutkának, megmondom őszintén.
Baloghné:
(Mérgesen) Te csak ne intézkedj. Ez az én dolgom. Én pedig már döntöttem. (Elgondolkodik) De szép idők voltak azok. (Emmushoz) Tudja a te Tehened, azt,
hogy (Énekli) „Kis Petrovom, remélem, megbocsátja, hogy búcsú nélkül hagytam el
magát”. Na, ez a kultúra, nem ez a (Rángatózik) Heberebe heberebe. (Lehiggad) Nna!
Folytassuk, mert sose érünk a végére.
Emmus:
Gáti Irén. Még életembe nem hallottam ezt a nevet.
Baloghné:
Látszik, hogy nem te jársz vásárolni. Ő az Ircsi. Az abc-ből. Mindig félreteszi nekem a friss zsemlét és megrendeli apád kedvenc borát. Őt bárhová ültethetjük,
mindenki szereti.
Emmus:
Ja, így már tudom. Mindenki szereti. Állítólag a Tárnoki Tibor is. Látták
őt kijönni az Ircsi házából.
Baloghné:
Na és? Lehet, hogy a csepegő csapot bőrözte meg. A Tibi gyerek nagyon jó vízvezeték szerelő.
Emmus:
Hajnali háromkor?
Baloghné:
Amikor megvan a baj, akkor kell orvosolni. Vegyük úgy, hogy meg se
hallottam ezt a rosszindulatú feltételezést sugalló megjegyzést. Ki a következő a listán?
Balogh:
(Kilép az udvarra) Majd elfelejtettem, Gizus. Tudod, hogy meghirdettem
eladásra a tehenet, a megyei lapban.
Emmus:
(Rémülten) Jaj, apuska, el tetszik adni a Rózsit?
Balogh:
Új idők jönnek, lányom. Mi is igazodunk ehhez. A növénytermesztés
felé fordítjuk a szekér rúdját.
Baloghné:
Tudom-tudom. Miért hozod elő?
Balogh:
Jelentkezett egy vevő. Ide várom. Ha megérkezett, szóljatok nekem.
Baloghné:
Úgy lesz apjuk.
Balogh:
(Elindul befelé a házba. Visszaszól az ajtóból.) A százötven már valami.
Emmus:
Mondjam tovább?
Baloghné:
Mondjad.
Emmus:
Hartmann Leopold. Ez a Leó bácsi a Fő térről.
Baloghné:
Ő az. A rőfös. Nem ismerjük igazából, de őt, valami miatt, minden esküvőre és lagziba meghívják. Viszont nem megy el egyikbe se.
Emmus:
Akkor minek hívjuk?
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Baloghné:
Hagyományőrzésből. De nem adunk neki széket az asztalnál.
Emmus:
Anyuska! Kérdezhetek valamit?
Baloghné:
Kérdezz, nyugodtan.
Emmus:
Az én esküvőm is ilyen nagy felhajtással jár majd?
Baloghné:
Lehet, hogy nagyobbal. Akkor már lesz tapasztalatunk, hogy mit miért
és hogyan?
Emmus:
Még nagyobbal?
Baloghné:
Meg kell adni a módját, ezt ne felejtsd el.
Emmus:
Nekem most a suliban a Tardi Gyuri csapja a szelet. Csak azt akarom
mondani, hogy én őtet hétfőn úgy elhajtom a francba, mint annak idején Sobri Jóska a
gróf gulyáját. Nekem nem kell semmiféle cécó.
Baloghné:
Ne idegesedj fel, lányom. Ezt majd mi lerendezzük helyetted. Most a
nővéred a soros. Tehát. Szabados Nelli.
Emmus:
Nelli?
Baloghné:
Épp most említetted a grófot. A mi grófunk Kelecsényi nagyságos úr.
Övé volt az egész vidék, egészen Felsőegresig. Tizenkilencben a kommün elüldözte,
húszban visszajött. Negyvenkilencben a kommün elüldözte, ötvenhatban visszajött.
Ötvenhétben…
Emmus:
Tudom, a kommün elüldözte.
Baloghné:
Amennyire tévedsz. Elvette feleségül Trombitás Julit, az egyetlen cselédlányt, aki mint bejárónő még szolgálta. Bár ekkor már nagyon öreg volt, azért még
megszületett Nelli, igaz, a mendemonda szerint erősen bedolgozott a …hogy is mondjátok ti…a projektbe a termelőszövetkezet sofőrje, bizonyos…de ez se tartozik rád. A
lényeg, hogy itt a Nelli, akit a gróf halála után, nevére vett Szabados Gyula, Juli akkori
élettársa. Viszont, aki egyszer grófi ivadék, az úgy is marad. Személyében tehát, a lakodalomban, a letűnt világ itt ragadt képviselőjét tiszteljük meg. A polgármester mellett a
helye.
Emmus
Anyuska! Meddig ültetgetünk még? Megígértem Dorkának, hogy átmegyek hozzájuk. Kapott egy tabletet a születésnapjára. Szeretném én is kipróbálni.
Baloghné:
Milyen tablettát? Te! Ha megtudom, hogy fogamzásgátlót szedsz, széthasítalak. De ha én nem, akkor apád. Úgy látom, beszélnem kell Borival is, hogy jobban
figyeljen oda a lányára.
Emmus:
Nem tabletta. Tablet. Táblagép. Ez olyan, mint a laptop, csak kisebb
és…
Baloghné:
Elég-elég! Nekem ez magas. Nem bánom, hagyjuk abba a papírmunkát. Úgyis át kell számolnom az eszcájgot a konyhában. Majd délután folytatjuk. (Feláll
és Emmussal együtt bemennek a házba.)

206

Második jelenet
(Dr. Lénárd Károly és Komáromi Lotti bejönnek balról és megállnak a kerítéskapu előtt)
Dr. Lénárd:
(A kezében egy noteszt tart, belenéz, csóválja a fejét, megint belenéz)
Biztos, hogy ez az a ház?
Lotti:
(A mobiltelefonját nézi) Biztos. A GPS szerint is ez a Jókai utca 15-ös
szám. (Odamutat a kerítésen lévő házszámtáblára) Meg a táblán is ez áll.
Dr. Lénárd:
Akkor vegyük át még egyszer. Itt lakik bizonyos Balogh Rózsa, hajadon,
akinek jövő hét szombatján lesz az esküvője, úgynevezett (Belenéz a jegyzeteibe) Lajtos Imre helyi lakossal. Ha az információid helyesek, a menyasszony a szüleivel és húgával él együtt. Most azonban ez a (Belenéz a jegyzeteibe) Rózsa, a városban tartózkodik és ott is lesz egész hétvégén.
Lotti:
Úgy van. Az alaphelyzet majdnem azonos a faktumházai esettel.
Dr. Lénárd:
(Rémülten) Azt ne is emlegesd nekem. Az volt a szerencsénk, hogy
Vendel a szomszéd utcában várt minket, járó motorral.
Lotti:
Ne rinyálj! Csak az alaphelyzet azonos. Szülők, és két lánygyermek.
Simán fog menni, nem vagyunk kezdők. A faktumházai bulit is te szúrtad el. Mi a fenének kellett neked legénykedni, hogy egy ültőhelyedben megiszol tíz féldeci szatmári
szilvát és semmi bajod nem lesz.
Dr. Lénárd:
Nem is volt semmi bajom.
Lotti:
Nem hát. Csak éppen elkezdted mesélni, persze nagyon kedélyesen,
és lakodalmas nótákkal színesítve a háziaknak, hogy milyen furfangos módon akarjuk
őket átverni. Még szerencse, hogy időben elkezdtünk futni. Egy pillanat alatt kijózanodtál, amikor megjelent a házigazda egy petrencerúddal, s nagyon látszott a szemén, hogy
nem szénát készül hordani vele.
Dr. Lénárd:
Ne boglyázzuk, akarom mondani, bolygassuk a múltat. Jöjjön a szcenárió. Becsengetünk és keressük a ház urát. Félrevonjuk, hogy bizalmas ügyben kívánunk
vele beszélni. Én elmondom, hogy az Országos Nemzeti Népesség és Házasságszámon tartó Központ újszülött-nyilvántartó részlegének munkatársai vagyunk.
Lotti:
Már rég meg akartam kérdezni, hogy minek ez a hosszú név? Lehetne
egy könnyebben megjegyezhető is.
Dr. Lénárd:
Úgy látom nem érted. Pont az a lényeg, hogy nehezen megjegyezhető.
Minél hosszabb, annál tekintélyesebbnek és megkérdőjelezhetetlennek tűnik. Nincs
olyan halandó, aki igazolványt kérne egy olyan hivatal képviselőitől, aminek még a nevét
sem képes betenni a fejébe. De ne ragadjunk le itt. Tehát. Tudomásunkra jutott, hogy
Balogh Rózsa hajadon házasságra lép Lajtos Imrével. Van azonban egy apró hiba. Balogh Rózsának van egy gyermeke, amit eltitkolt a vőlegény előtt.
Lotti:
Már megint újítasz. Mi az, hogy eltitkol? Ezt mi honnan tudhatjuk?
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Dr. Lénárd:
Mi ott fenn mindent tudunk. Ezt itt, lent, meg simán beveszik. Bízd rám.
Nos, tehát. Nekünk kötelességünk a jövendőbeli férj tudomására hozni ezt a tényt. Meglátom, hogy mi a reakció a szövegemre, s annak ismeretében lépek tovább.
Lotti:
Én csak azon csodálkozom, hogy még senki nem tette szóvá, azt a
nagyon is nyilvánvaló dolgot, hogy egy gömbölyödő hasat nem lehet hónapokon keresztül eltitkolni, pláne családon belül.
Dr. Lénárd:
Határozott fellépés, hivatali hátszél, ellentmondást nem tűrő verbalitás.
A sokk hatására egyszerűen képtelenek a logikus gondolkodásra. Nem szabad hagyni,
hogy felocsúdjanak.
Lotti:
Eddig bejött. Pánik, összeomlás. Hogy ezt nem tudták, hogy ezt nekik
nem mondta senki, a lányuk a legkevésbé, hogy most aztán mi lesz.
Dr. Lénárd:
Ekkor jövök én, a tőlem megszokott briliáns alakításommal, s kissé
vonakodva, ám megértést tanúsítva, elrebegem, mi szerint lenne itt egy megoldás. Némi
anyagi ellenszolgáltatás fejében, mely lehet egy szerény ötszázezer forintnyi készpénz,
el tudjuk tüntetni az inkriminált aktákat.
Lotti:
Megkönnyebbülés, pénz átadása, örömkönnyek, hálálkodás elhárítása,
gyors távozás, Vendel a szomszéd utcában, járó motorral. Sima ügy.
Dr. Lénárd:
Ne húzzuk az időt. (Lottihoz) Csengess be.
Lotti:
(Keresi a csengőt, de nem találja) Na, most vagyunk bajban.
Dr. Lénárd:
(Idegesen) Mi van?
Lotti:
Nincs csengő.
Dr. Lénárd:
Akkor kopogjál.
Lotti:
Gondolod, hogy ha itt kopogok, ott bent meghallják?
Dr. Lénárd:
Akkor kiabáljál.
Lotti:
Szerinted, a mi helyzetünkben, bölcs dolog így felhívni magunkra a
környék figyelmét?
Dr. Lénárd:
(Lenyomja a kapu kilincsét, a kapu kinyílik) Te Lotti! Ez nem is volt bezárva.
Lotti:
Na ugye. Lépjünk hát be üzletkötésünk legújabb színhelyére.
(Bemennek az udvarra.)
Dr. Lénárd:
Hahó! Van itt valaki?
Lotti:
Lehet, hogy nincsenek is idehaza? Micsoda felelőtlenség. Bárki kirabolhatná őket.
Dr. Lénárd:
Még szerencse, hogy mi nem vagyunk olyanok.
Lotti:
Mi aztán nem. Mi ilyenek vagyunk.
Dr. Lénárd:
Milyenek?
Lotti:
Hát ilyenek.
Dr. Lénárd:
Ja, ilyenek. (Hallgatnak) Várjunk itt?
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Lotti:

(Észreveszi az érkező Jószág Jánost) Na, nézd csak. Már jön is a kiszemelt.
Jószág:
(Belép a kapun, emeli a kalapját) Szép napot kívánok minden jó szándékú embernek.
Dr. Lénárd:
Ezek mi lennénk gazduram. Örülünk, hogy megérkezett.
Jószág:
Jöttem, ahogy tudtam. A jó üzlet reményében.
Lotti:
Maga, bátyám, tudja, hogy mi miért vagyunk itt?
Jószág:
Már mér’ ne tudnám? A Rózsi miatt.
Dr. Lénárd:
(Fellapozza a jegyzettömböt. Nézi) Stimmel. Illetve itt nekem Rózsa
van, de mért ne becézhetnénk. Kitől hallotta a dolgot?
Jószág:
(Büszkén kihúzza magát) Nekem is jár a megyei lap.
Lotti: (Rémülten súgja Dr. Lénárdnak) Te Karesz! Csak nem köröznek minket. Benne
vagyunk az újságban? (Hangosan) Tudja, bátyám, nem kell mindent elhinni, amit a lapokban írnak.
Jószág:
Akkor hát nem igaz, amit a Rózsiról tettek bele?
Dr. Lénárd:
(A fejére csap) Ja, a hír, hogy a Rózsi meg az Imre. A fiatalok. (Jószág
vállára teszi a kezét, félrevonja) Nagyon bizalmas ügyben szeretnénk magával beszélni.
Jószág:
Nocsak! Tán más is bejelentkezett? Beszéljünk, mint férfi a férfival. Erre
az ügyletre van nekem kétszázötvenezer forintom.
Dr. Lénárd:
(Meglepődve) Maga aztán rögtön hármasba kapcsol. Nem hittem volna,
hogy így belevág a közepébe. Nézze! Legyen háromszázezer és a dolog el van felejtve.
Jószág:
Egye fene! Legyen háromszázezer. Lepapírozzuk, adom a pénzt és
nem ismerjük egymást.
Lotti:
Papírt azt nem adhatunk, mert az ügylet nem hivatalos. (Csippent a
szemével) Tudja, hogy van ez.
Jószág:
Mi az, hogy nincs papír? És én hogy számolok el vele, ha jön az adóhivatal?
Dr. Lénárd:
Már mért jönne?
Jószág:
Nem lehet az ilyet titokban tartani. Meg aztán a szaporulat miatt meg
kell hágatnom a falu bikájával.
Dr. Lénárd:
(Meghökken) Szép kis szülő maga. Így bánik a lányával.
Jószág:
Miről beszél az úr? Nekem két fiam van.
Lotti:
Nem maga Balogh András?
Jószág:
Röviden: nem. Hosszabban: a nevem Jószág János és a megyei lapban meghirdetett Rózsi nevű tehenet venném meg. Ezek szerint maguk se ide tartoznak.
Lotti: Ez a helyes fogalmazás. Félreértés történt. Gazduram, menjen, keresse meg a
tehenét. Biztos ott van valahol hátul, az istállóban. Ha van itt ilyen egyáltalán.
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Jószág:
(Csóválja a fejét) Még hogy én nem vagyok jó szülő. (Elindul hátra) A
rosseb essen a városi fajtátokba. (Eltűnik hátul)
Dr. Lénárd:
(Megkönnyebbülten sóhajt) Nem sok hiányzott a lebukáshoz.
Emmus:
(Kilép a házból, meglátja a szélhámos párt) Maguk kit keresnek?
Lotti:
Komáromi Lotti vagyok, a hivatalból. Ő meg a kollégám, Dr. Lénárd
Károly.
Emmus:
És mi járatban?
Dr. Lénárd:
A kisasszony netán Balogh Rózsa?
Emmus:
Ő a nővérem. Éppen nincs itthon.
Lotti:
Tudjuk. (Hirtelen rájön, hogy elszólta magát) Tudjuk, milyen nehéz a
paraszti munka. És mikor jön haza, ha nem titok?
Emmus:
Egyhamar nem, az biztos.
Dr. Lénárd:
Hála Istennek! Már nem úgy értem, hanem …izé. A szülei itthon tartózkodnak?
Emmus:
Mindjárt szólok nekik.
Dr. Lénárd:
Várjon, ne siessen. Volt itt egy ember. Azért említem, mert mindenféle
jöttment alakok könnyen meglopják a gyanútlan házlakókat. Különben meg hátrament.
Emmus:
Hová?
Dr. Lénárd:
Oda, hátra. Tehén ügyben érkezett.
Emmus:
(Felderül az arca) Biztos a Vörös Jutka küldte. A Tehén Jóska lehet,
hogy mégis eljön. (A szélhámos párhoz) A szüleim bent vannak a házban. Menjenek be
nyugodtan. Nekem most sürgős beszélni valóm van hátul. (Elrohan)
Dr. Lénárd:
Te, ezek férfinevet adtak a tehenüknek.
Lotti:
Ja, és még becézik is. Jóska. Tiszta hülyék. Na, menjünk be, hogy haladjunk. (Eltűnnek az ajtó mögött)
Harmadik jelenet
(Liza néni, Böske és Icus érkeznek a kapu elé. Megállnak, tanakodnak)
Böske:
Egyet se félj, Lizám, majd mi felszólalunk az ügyedben. Még hogy nem
hívtak meg. Apám mindig azt mondta erre, hogy skandalum.
Icus:
Mire mondta, Böske? Erre?
Böske:
Erre.
Icus:
Apád nyolc éve meghalt. Hogy mondhatta akkor erre? Ezt az ügyet nem
is ismerte. Mert akkoriban, drága Bözsém, nem volt téma, hogy Lizusunkat nem hívták
meg a Baloghék az esküvőre.
Liza:
Meg a lakodalomba.
Icus:
Meg a lakodalomba.
Böske:
Akárhogy is csűrjük-csavarjuk, attól még a probléma gond marad.
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Liza:
Ebben meg viszont a Böskének van igaza.
Icus:
Ebben meg neked van igazad, drága Böskénk.
Liza:
Hát mi vagyok én? Kapcarongy? Vagy szétpiszkolt tisztaszoba? Netán
öregapám katonaládája? Mondjatok egy okot, ami miatt én erről a menyegzőről ki vagyok tiltva.
Icus: Azt terjesztik rólad, arany Lizusom, ezek a besült szeszfokolók, hogy pletykázol
ezt-azt és még tovább is adod, amit terjesztesz. Én tudom, hogy ez szemenszedett
rádfogás, de ezt mondják.
Böske:
Karaktergyilkosság áldozata vagy Lizuskám, ez most már hot ziher.
Liza:
Tán nem igaz, hogy a Kupecz Pityu az udvara végében álló sufniban
mélytengeri halakat tanít zsebtolvajlásra? Tán nem igaz?
Icus:
De még mennyire, hogy az. És akkor még arról nem is beszéltünk, hogy
Piroska néni, a Berci nagynénje, minden pénteken szilvalekvárt vitt a szombatistáknak.
(Elbizonytalanodik) Vagy szombaton a péntekistáknak? Ne vedd a szívedre Lizusunk.
Azt se te mondtad, hogy a Szajki Gergő – aki kerekesszékben ül az öregek otthonában
négy éve -, múlt szerdán kirabolta a szatócsboltot. Falbontással jutott be és kőműves
talicskán vitte el a páncélszekrényt.
Liza:
Nem mondtam ilyet, ez tény. Falbontás? Nevetséges. Kinek jut ilyesmi
eszébe? A tízszer tíz centiméteres szellőzőnyíláson mászott be, miután csípőfogóval
átvágta a húszmilliméteres gömbvasból készült rácsot. De lebukott előttem, le ám. Az
vált gyanússá, hogy a Terka, tudjátok, a Gergő nevelt lánya, még az ezt megelőző kedden két poharas tejfölt vett a három kiflihez. Hát miből telt volna a szerencsétlennek, ha
nem a rablásból. Ilyen szalmaszálon buknak meg a legzseniálisabb bűnözők is.
Böske:
Ne félj egyet se, Lizám. Majd az Icus elrendezi a dolgot. Igaz, hogy én a
Gizus másod-unokatestvére vagyok, viszont a nagybátyja, Icus anyjának, a Mártának a
második férje, egyben nagyvállalkozó, és ahogy hallom, a lakodalom fővédnöke. El lesz
a dolgod gereblyézve.
Liza:
(Dohog magában) Én nem vagyok szalonképes? Megbánják még ezek.
Pedig olyan nászajándékot vinnék, hogy a szájuk is tátva maradna.
Icus:
Konkrétan mit?
Liza:
Konkrétan, mondjuk, semmit. Na, de általában.
(Hátulról érkezik Jószág és Emmus)
Emmus:
Ez sajnos nem az a Tehén, János bácsi. Az én Tehenem beceneve
„Marha”. Nagy művész.
Jószág:
Akkor nagy „Marha”. A Rózsi megfelelne nekem, úgy korban is, de mielőtt megvenném, egyeztetnem kell az otthoniakkal. Utána visszajövök. (Elköszön) Csókolom a kiskezét, Emmuska. (Elindul a kapu felé)
Emmus:
Csókolom János bácsi. Majd én szólok apuskának arról, hogy itt járt.
(Bemegy a házba)
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Icus:
(A közben odaérkező Jószághoz) Már meg ne haragudjon, de mi járatban volt a Baloghéknál?
Jószág:
(Végigméri Icust) Ki kérdi?
Icus:
Én. Körömi Antalné, született Kökény Ilona, Baloghné unokatestvére.
Jószág:
Menjen be, oszt kérdezze meg tőlük.
Böske:
(Mórikálja magát Jószág előtt) Ne izéljen már jó ember. Mibe van egy
válasz magának? Még tán egy ölelést is kaphat cserébe.
Jószág:
Oszt kitől?
Liza:
Válasszon közülünk.
Jószág:
(Végigmustrálja az asszonyokat) Hát…
Böske:
Na, választott?
Jószág:
Nekem túl keskeny a választék. Aki otthon van nekem, az se egy milánói Vénusz-domb, de maguknál egy mosott disznóbéllel szélesebb.
Icus:
Mondjon már valamit.
Jószág:
Na, jó. Ingyen kapják, ha már ennyire szaporák. Megveszem a Rózsit.
Liza:
Tán Rózsát akart mondani.
Jószág:
Ha maguknak így jobb, akkor a Rózsát.
Böske:
(Szörnyülködve) Eladják? Így esküvő előtt?
Jószág:
Biztos kell nekik a pénz. Sok a kiadás egy ilyen lakodalomban. Na, engedjenek, mert még sötétedés előtt szeretnék visszaérni a háromszázezer forinttal.
Icus:
(Csóválja a fejét) Hát ennyire taksálják azt a szegény nyomorultat?
Jószág:
Négyszázezret kértek, de lealkudtam.
Liza:
(Mórikálja magát) Na, nem gondolta meg?
Jószág:
Sajnos, asszonyok, van egy rossz hírem: maguknál még a tehén is
szemrevalóbb. (Kimegy)
Icus:
Én már sok parasztot láttam, de ez mindegyiken túltesz.
Liza: (Tettetett felháborodással) Nahát! Ezek eladták a menyasszonyt. Persze, ha ezt
a hírt továbbadom, azt fogják mondani, hogy ez a Liza már megint belecsapott a lecsóba. Pedig, ti is hallottátok, hogy ez a legvalósabb igazság.
Böske:
Ahogy mondod, Lizusunk.
Liza:
(Tapogatja a szoknyáját, igazítja, húzogatja) Mit szóltok a szoknyámhoz?
Icus:
Komoly darab, Lizám, nagyon komoly darab.
Böske:
És úgy áll rajtad, mint…
Liza:
...tehénen a gatya? Mondd ki, ne kertelj! Az őszinteség a barátság záloga.
Böske:
Hát, ha már így rákérdeztél. Az alja kicsit ferde.
Icus:
Csípőben meg bő. Mintha.
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Liza:
Igen? (Böskéhez) A te apád meg rajta volt a kuláklistán. Ez tény. És
feketevágásért ült három évet, Rákosi alatt. Ez is tény.
Böske:
(Megszeppenve) Hogy jön ez ide, drága Lizám?
Icus:
(Gyorsan Liza mellé áll) Nem beszélve arról. hogy a bátyád, a Gergő,
hatvanháromban, megelőzve a korát, olajt szőkített, pedig erre nem is volt engedélye.
Böske:
De…hát…(Hebeg-habog)
Liza:
(Körbeforog Böske előtt) Csak azt kérdeztem, hogy mit szólsz a szoknyámhoz?
Böske:
Elmehetnél vele szupermodellnek, drága Lizám. Ez a szoknya egy
álom.
Icus:
Ha valami miatt irigyelünk, Lizusom, hát ez a szoknya, na ez az!
Liza:
Sonkolyné direkt a méretemre varrta. És nagyon olcsón. Megígértem
neki, hogy nem mondok róla semmi rosszat. Azt kérte, hogy jót se mondjak. Ezt is megígértem. Így aztán anyagárból kijött. (Körbeforog) Ilyen lett.
Böske:
Hatalmas, Lizám, hatalmas! Megjegyezném, hogy ennek a Sonkolynénak a nevelőapja Pusztaatlakán volt számadó juhász és zsákszámra hordta a piacra az
ellopott állattápot.
Icus:
Hogy-hogy nem bukott le?
Böske:
Nem volt tanú. Csak a bárányok. Azok meg hallgatnak.
Liza:
Bözse! El a kezeddel Sonkolynétól. Ő az én varrónőm. Minden, őt hírbehozó történet az enyém. Szerzői jogokról még nem hallottál? Érdekes.
Böske:
Jó-jó! Úgyse varratok mostanában.
Icus:
Na, nézd csak, ki jön itt? A boldog vőlegény.
Imre:
(Érkezik) Csókolom a hölgykoszorút! Hogyhogy itt csoportosulnak a
lányos háznál?
Liza:
(Sejtelmesen) Hogy vagy, Imre?
Imre:
Köszönöm az érdeklődést. Hogy lehet egy vőlegény, az esküvő előtt
egy héttel? Bátran állíthatom, hogy jól.
Böske:
Nem hasogat a fejed, esetleg?
Icus:
Nincsen neked lázad, véletlen? Mert nagyon úgy nézel ki.
Imre:
Kutyabajom.
Liza:
Nana! Óvatosan ezzel a kijelentéssel. A Cserni Árpádék Bogáncs nevű
kutyája, tegnap megugatta a postást, aztán holtan esett össze. Nem mindig az a látszat,
ami kívül van, viszont belül meg nem látjuk, hogy milyen a látszat.
Böske:
(Elismerően) Már az elemiben is te voltál a legokosabb, Lizám. Most is
bölcset szóltál. Erre varrjál gombot, Imrus.
Imre:
(Egyre idegesebb) Hagyjanak engem békén! Jó egészségnek örvendek
és kész!
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Liza:
Nono! Csak lassan a testtel. A métely belülről rágja a testet. Most azt
hiszed, minden rendben. Aztán egyszer csak, hopp… és kész a baj.
Icus:
Mennyi a vércukrod, Imi, de őszintén.
Liza:
Az EKG-d rendben van?
Böske:
A prosztatádat mikor nézetted meg utoljára?
Imre:
Na, most aztán elég! Tirhuljanak innen, amíg szépen beszélek.
Icus:
Ne cukorral idd a reggeli kávét, Imi. Megbetegít..
Böske:
Idd cukor helyett koleszterinnel.
Liza:
Csak azért érdekel minket az egészségi állapotod, hogy tudjunk információval szolgálni a mentőknek, mielőtt elkezdik az újraélesztést.
Imre:
(Egyre zavarodottabb) Mit zagyválnak itt össze-vissza? Miféle mentő?
Liza:
Olyan hírt mondunk neked, amitől könnyen a klinikai halál állapotába
kerülhetsz.
Imre:
(Sápad) Most már tényleg kíváncsi vagyok.
Icus:
Akkor meg hamar megöregszel. De neked már úgyis mindegy.
Imre:
(Felcsattan) A kutyamindenit ennek az árnyékvilágnak! Mondják már,
mert megőrülök.
Liza:
Na, jó. Az a szomorú helyzet, hogy a menyasszonyodat eladták.
Imre:
Mi van?
Böske:
Eladták, ez tény. A vevővel beszéltünk, személyesen.
Icus:
Itt volt, csak hazaugrott a pénzért,
Imre:
Na, ami sok az sok! Feljelentem magukat rémhírterjesztésért. Eddig se
tiszteltem a
fajtájukat, de most átléptek egy határt. Nem ússzák meg, ezt garantálom!
(A házból kilép Balogh András és a két szélhámos)
Liza:
Na, ott van a jövendő apósod. Kérdezd meg őt, ha nekünk nem hiszel.
Imre:
(Odakiabál Baloghnak) Bandi bátyám. Meg ne haragudjon a kérdésemért, de nagyon fontos, hogy tisztázzunk egy dolgot.
Balogh:
Mi a probléma, fiam?
Imre:
Igaz-e, amit ezek a vénasszonyok kuruttyolnak: tényleg eladták?
Balogh:
Igaz, fiam, igaz. Habár a vevővel még nem találkoztam, de Emmus
szerint már itt volt. A hirdetésre jött.
Imre:
(Szörnyülködve) Hát hirdetést adtak fel?
Balogh:
Akkor értesülnek róla a legszélesebb körben. Lehet, hogy az első vevővel megállapodunk. Én is nehezen válok meg tőle, mert igen a szívemhez nőtt, de van
az a pénz, amitől az ember elfelejti az érzelmeit.
Liza:
Az illető úr már meg is nézte a portékát. Nagyon elégedetten távozott.
Balogh:
Na, ez a falu szája mindent jobban tud.
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Imre:
Balogh:
Imre:

(Elkeseredve és megdöbbenve) Mondok én magának valamit, Bandi
bátyám.
Mondjad, édes fiam.
(Majdnem sírva) A nehézséges rossznyavalya törje ki magát a neve
napján! (Elrohan)
Negyedik jelenet

Balogh:
(Csodálkozva) Mi lelte ezt a gyereket? (A még mindig a kerítésnél álldogáló asszonyokhoz) Mit kavartak már megint?
Icus:
Nem mondtunk mink semmit.
Böske:
Csak az igazság hagyja el a szánkat. Eladják, vagy nem adják el?
Balogh:
Eladjuk hát. Olyan nagy hír ez? Már ebből is pletykát gyártanak?
Liza:
Csak annyit mondok, hogy nagyon megbánják még ezt.
Balogh:
Nocsak! Hogy eladjuk?
Liza:
Azt, hogy nem hívtak meg a menyegzőre. Menjünk innen, mielőtt elfut a
méreg! (Belekarol a két asszonyba és kiballagnak a színről)
Balogh:
(A szélhámosokhoz) Ki hallott már ilyet. Még ezek fenyegetőznek. Ne is
törődjenek vele. Hát örülök, hogy eljöttek. Nálunk minden rendben van a népességgel
meg a házassággal.
Dr. Lénárd:
Köszönjük a vendéglátást. Jó volt az a szatmári pálinka. Abból én akár
tíz féldecit is meg tudok inni, anélkül, hogy megártana.
Lotti:
Na, még csak az hiányzik, hogy kipróbáld.
Dr. Lénárd:
(Félrehúzza Baloghot) Nem akartam a kedves felesége előtt mondani,
gazduram, de lenne itt egy problémának tűnő gond.
Balogh:
(Meglepve) Miféle gond?
Dr. Lénárd:
Nos, a lánya…
Balogh:
A lányom? Melyik?
Dr. Lénárd:
A Rózsa.
Balogh:
Mi van vele?
Dr. Lénárd:
Vele semmi. Hanem a gyerek…
Balogh:
Na, ezt most végképp nem értem.
Lotti:
(Közelebb lép Baloghoz. Halkan) Nehéz ezt egy apának a tudomására
hozni. Nem kertelek, kimondom. A Rózsának van egy gyereke. Nem tudták?
Balogh:
(Megkövülten) Mije van neki?
Lotti:
Ezek szerint nem tudták.
Balogh:
(Bekiabál a házba) Gizus! Azonnal gyere ide!
Baloghné:
(Kijön) Mi van, apjuk? Ég a ház?
Balogh:
Te tudtad?
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Baloghné:
Mit?
Balogh:
Hogy a Rózsinak gyereke van?
Baloghné:
A tehénnek?
Balogh:
A Rózsának. Ő a lányunk, nem?
Baloghné:
Meg az Emmus.
Balogh:
Annak is?
Baloghné:
Mit annak is?
Balogh:
Annak is van gyereke?
Baloghné:
Hogyhogy annak is? Kinek még?
Balogh:
Hát a Rózsának.
Dr. Lénárd:
Elnézést, hogy közbeszólok. Tisztáznám a helyzetet. Nálunk a Hivatalban pontos nyilvántartás van mindenről. Hozzánk futnak be az adatok és mi azt feldolgozzuk. 1990-ig papíralapú volt a dokumentáció, ’91 után már korszerű, számítógépes
adatbázisunk van. Na, már most!
Lotti:
Hogy egyik szavunkat a másikba ne öltsük, lényeg a lényeg, a maguk
Rózsa lánya nevén nálunk egy fiúgyermek van nyilvántartva.
Baloghné:
(Leroskad egy székre) Rosszul vagyok.
Balogh:
Ezt én, első mondásra, nem hiszem el. (Vár egy kicsit) És második
mondásra se.
Dr. Lénárd:
Pedig higgye el. A gép nem részrehajló, a gépet nem lehet megvesztegetni, a gép nem korrumpálható. A gyerek ténykérdés, emberi kisdedvalóság, hogy ilyen
szép bibliai szófordulatot használjak, amely sajátom nekem, úgy éljek.
Baloghné:
Ezt mi nem tudtuk, ezt nekünk nem mondta senki, (Lotti bólogat és halkan mondja Baloghnéval együtt) a lányunk a legkevésbé, most aztán mi lesz?
Balogh:
Itt valami nem stimmel. Mivel tudják ezt bizonyítani?
Dr. Lénárd:
(A táskájából egy papírlapot keres elő és átnyújtja Baloghnak) Ez, kérem, a gépben tárolt adatlap egy kinyomtatott példánya. Pontosan tartalmazza a tényállást.
Balogh:
(Átveszi a papírt, belenéz, arca egyre vörösebb lesz. Kiabál) Gizus!
Gizus! Azonnal gyere ide!
Gizus:
Itt vagyok melletted, apjuk. Ne ordítozzál, mint egy tövisszúró gébics,
mert a frászt hozod rám.
Lotti:
A gébics, hogy ordítozik, már csak a tárgyszerűség kedvéért.
Baloghné:
Úgy, mint az apjukom az előbb.
Lotti:
Köszönöm. Így már világos.
Balogh:
Itt az írás arról, hogy a Rózsának fia van. Ki ezért a felelős?
Baloghné:
Tán engem gyanúsítasz? Tán ott voltam, amikor legyártották?
Balogh:
Hogy nem vetted észre? Csak gömbölyödik ilyenkor. Te vagy az anyja,
te ismered a dörgést.
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Baloghné:
Én nem láttam semmit.
Balogh:
Hát ez az! Erről beszélek.
Dr. Lénárd:
Elnézést, hogy közbeszólok. Törvényi kötelezettségem nekem ilyen
esetben, s látogatásunk oka is ez, hogy közöljem az érintettekkel a következőt. A Munka
Törvénykönyv IX. fejezetének 3 per B pontja kimondja, hogy amennyiben nevezett tényállás fennforgása megvalósul, úgy az ügyben illetékes tárcaközi hivatal a tárgyévet követő év harmadik hónapjáig, vagy ha ez akadályba ütközik, úgy a harmadik év második
negyedévének a végéig köteles az anya felmenőit megkeresni, őket az ügy állásáról
tájékoztatni, valamint házasságkötés tárgyba helyezésének szándéka alapján az ellenérdekelt felet, zárójel (lásd még jövendőbeli férj, após, anyós, stb.) zárójel bezárva, felvilágosítani, őket naprakészség állapotába helyezni.
Balogh:
(Csóválja a fejét) Nem értem, nem értem.
Lotti:
Mit nem ért, jó bátyám?
Balogh:
Hogy ez mért a Munka Törvénykönyvében van benne?
Dr. Lénárd:
Egyszerű ez, édes gazduram. Egy úgynevezett salátatörvény tervezetbe gyűrték bele, amiben a munkaidő szabad felhasználása és a bérkiáramlás tolózárral
történő megállítása is benne volt. A törvényhozók ez utóbbi kettőre koncentráltak, a mi
témánk így szépen átcsúszott. Ügyes, mi?
Balogh:
(Kiabál) Emmus! Gyere ki Emmus, mert összetöröm a csontodat!
Emmus:
(Kirohan a házból) Itt vagyok, apuska, miben lehetek a szolgálatodra?
Balogh:
Te csak ne készségeskedjél itt nekem. Észrevettél valamit a nővéreden?
Emmus:
Igen.
Balogh:
(Felcsillan a szeme) Na!
Emmus:
Amióta biztos benne, hogy az Imre elveszi, nem hordja azt a rövid irhabundácskáját, és a kozákkucsmát se. De nem adja nekem mégse.
Baloghné:
Kislányom. Lehet, hogy azért nem hordja, mert most nyár van.
Balogh:
Nem erre gondoltam. Az alakjában nem volt változás? Te mégis csak
sűrűbben voltál vele olyan…izé…helyzetben, na…
Emmus:
Ja, így érti, apuska. Mostanában nagyon vigyáz az alakjára, mert tetszeni akar az Imrének.
Balogh:
És előtte?
Emmus:
Hát volt ő kövérebb is.
Baloghné:
Mikor?
Emmus:
(Gondolkodik) Nem most volt. Talán úgy három éve.
Balogh:
(Rácsap a papírra) Stimmel! Három éve. Hogy ezt mi nem vettük észre.
Nem akkor volt azon a kéthetes sítúrán Garmisch Partenkirchenben? Lassan csak öszszeáll.
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Dr. Lénárd:
Nem akarom sürgetni a bizonyítási eljárást, de az idő pénz, ahogy az én
szűkebb köreimben mondani szokták volt. Felhívnám a tisztelt felek figyelmét arra a
nem elhanyagolható kötelezettségünkre, mi szerint nekünk a menyasszonyoldali szaporulat tényét közölnünk kell a vőlegénnyel és a hozzá közel álló természetes személyekkel.
Baloghné:
Jaj, Istenem, most segíts meg! Még az hiányozna.
Balogh:
Na, az nem jönne jól az esküvő szempontjából se. Különben is, nem
tudom, mi van ezzel az Imre gyerekkel. Az előbb olyanokat mondott, amiből arra következtetek, hogy valamiért megharagudott rám.
Baloghné:
Csak nem megneszelte a dolgot?
Balogh:
Azok a nyüves vénasszonyok tömték tele a fejét, szinte biztos.
Dr. Lénárd:
(Megbántódva) Remélem, gazduram, nem minket gyanúsít indiszkrécióval. Minket a hivatali titoktartás kötelez. Az állásunkat kockáztatnánk, ha felelőtlenül
fecsegnénk.
Balogh:
Szó sincs róla. De ha már itt tartunk. Muszáj mindenáron elmondani a
vőlegényoldalnak, hogy a maguk jogi bikkfanyelvén idézzek? Nincs valami humánusabb
megoldás?
Dr. Lénárd:
Nézze, Balogh úr, én szeretném eloszlatni azt a tévhitet, hogy a hivatalokban csupa érzéketlen szívű, fafejű bürokrata ül. Nekünk is van családunk, vannak
gyerekeink, mi is átéljük nap, mint nap a családi problémák megoldásának nehézségeit.
Nem áll szándékunkban két fiatal ember életének megrontása, Isten óvjon attól, hogy
kisiklassuk felnőtté válásuk kezdetének tovairamló vonatát.
Lotti:
Nem vagyunk mi tőzsdecápák.
Dr. Lénárd:
(Megrovóan néz Lottira) Tanult kolléganőm – bár helyesen jegyezte
meg affinitásunkat az ügyhöz – ám ez esetben téves megállapítást tett, amit ezúton is
visszavonok.
Balogh:
Maga szerint, tehát, van áthidaló megoldás?
Dr. Lénárd:
Örömmel közlöm, hogy van. Hozzáteszem, hogy jár némi kockázattal a
dolog, de ennek minden ódiumát mi fogjuk viselni. Ugyanis átlépünk bizonyos jogi korlátokat, vállalva a következményeket, de látjuk magunk előtt a nemes célt, s ez megacélozza hitünket. Nem torpanunk meg.
Baloghné:
Mindegy milyen ára van, mi vállaljuk.
Dr. Lénárd:
Szarva közt a tőgyét tetszett eltalálni a tehén sava-borsának. Ugyanis
ez egy anyagi vonzat aktiválása két főre lebontva. Módunkban áll a hivatalos aktát eltüntetni. Úgymint. A papíralapú bizonyítékot kézzel történő iratmegsemmisítés formájában,
míg a számítógépes nyilvántartásból rendszergazda útján, ki némi készpénz fejében
törli a merevlemezről a minket per momentán irritáló dokumentumot. És itt már említést
is nyert az anyagi következmény, amit most számtechnikailag realizálok.
Lotti:
Ötszázezer magyar forintról lenne szó, mindössze.
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Baloghné:
(Csuklik egyet) Mennyi?
Balogh:
Félmillió? Több is veszett Mohácsnál.
Baloghné:
Mit csináltál te Mohácson? Csak nem az ottani kaszinót gazdagítottad?
Ez a te játékszenvedélyed fog minket szegénysorba taszítani.
Balogh:
Hallgass, Gizus! Ezt az anyagi áldozatot meg kell hoznunk. Ha már a
lányod ilyen felelőtlen volt.
Baloghné:
Persze, ilyenkor az én lányom. Amikor meg első az atlétikai versenyen,
akkor a tiéd.
Lotti:
Most nincs helye a veszekedésnek. Szerető család a bajban összezár.
Dr. Lénárd:
Rátérhetünk a tranzakció gyakorlati megvalósítására?
Balogh:
Megvan a pénz, ne idegeskedjen. Elég, ha én az vagyok. Na, Gizusom,
most rajtunk a sor. Háromszázezer bejön a tehénből, kettőt meg összead a rokonság.
Van rá fedezet, hála Istennek!
Dr. Lénárd:
Így beszél egy felelős családfő. Tehát mikor kapjuk meg a pénzt?
Balogh:
(Hallgat)
Lotti:
Szóval mikor?
Balogh:
Azon gondolkodtam, hogy igen nagy pénzről van ám szó.
Lotti:
És?
Balogh:
Bizonyság kell, mielőtt tejelek.
Dr. Lénárd:
(Idegesen) Miféle bizonyság?
Balogh:
Hozzák ide a gyereket.
Dr. Lénárd:
(Egyszerre horkan fel Lottival) Micsoda?
Balogh:
Hozzák ide, hogy lássam, mire adom a pénzem.
Dr. Lénárd:
Ez nem olyan egyszerű.
Balogh:
Nekem se egyszerű a forintot összeszedni. Hozzák ide azt a gyereket,
különben nincs üzlet.
Lotti:
Azzal nem számol, öregem, hogy ha feldühít minket, akkor elmegyünk a
vőlegény családjához?
Balogh:
Ha maga is számol azzal. hogy az imént tanúk előtt tett ajánlatot egy
méretes csalás megvalósítására. Mint tényálladék.
Dr. Lénárd:
(Rettenetes kínban van. Ide-oda járatja a szemét) Időt kérek! Meg kell a
dolgot tárgyalnom a kolléganővel.
Balogh:
Csak tessék! Mi addig bemegyünk a házba. Úgyis meg akartam inni egy
pohár jóféle szatmári pálinkát. (Bemennek)
Ötödik jelenet
Lotti:

Úgy tűnik – de szólj rögtön, ha nem így van -, hogy ez nem látszik sima
ügynek.
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Dr. Lénárd:
Lotti:
Dr. Lénárd:

Nem kell azonnal pánikba esni. Mit is kért az öregúr?
Azt, hogy hozzuk ide a gyereket. Aki, mellesleg, nem létezik.
Foglaljuk össze. Olyan problémával állunk szemben, ami látszólag
megoldhatatlan.
Lotti:
Meg különben is.
Dr. Lénárd:
Mit mondana erre a helyzetre atyai jó barátom és tanítómesterem, Dr.
Csalánossy Tihamér? Ő mindenre tudja a választ.
Lotti:
Hívd fel és kérdezd meg.
Dr. Lénárd:
(A karórájára néz) Á, most éppen kulturális program van a bálafalvi
fogházban. Ilyenkor nem fogadnak hívást.
Lotti:
Akkor pedig személyesen kell megmozgatni azt a mérhetetlen szürkeállományt, ami az agyadban neked van.
Dr. Lénárd:
Még nincs veszve semmi. Nem tudják, hogy mi az igazi szándékunk.
Szabadlábon vagyunk, ez is előnyünkre válik. Például, bármikor dönthetünk úgy, hogy
lelépünk. Itt hagyjuk ezt a kudarcos helyet és máshol kezdünk új életet. De azok nem mi
lennénk.
Lotti:
Tehát?
Dr. Lénárd:
Induljunk ki abból, amink van. Van egy felkérésünk arra, hogy hozzuk
ide a fantáziánk szülte gyereket. Hány évesre is hazudtuk?
Lotti:
Három.
Dr. Lénárd:
Na, ez az, ami nem fog menni. Honnan vegyünk egy hároméves forma
kis krambót? Nincs ilyen, az ismeretségi körömben.
Lotti:
Az átfutási idő rövidsége miatt én sem szülhetek gyorsan egyet.
Dr. Lénárd:
És ha gyereket nem tudunk idehozni, akkor kit hozunk ide? Na, kit?
Lotti:
Na, kit?
Dr. Lénárd:
Az apját, Lottikém, az apját. Kéretik a zsenialitásom előtti meghajlást
mellőzni.
Lotti
Kinek az apját? Annak a gyereknek, aki csak a mi fantáziánkban fordul
elő?
Dr. Lénárd:
Annak bizony. Mert mi is a szituésn? A Baloghék gyereket akarnak,
vagy bizonyítékot? Megmondom: bizonyítékot. És a bizonyítékot az az ember fogja
szolgáltatni, aki a gyerek apja.
Lotti:
Eddig jó. Na, de ki lesz az apa? Kitalálni ezt is könnyebb, mint produkálni.
Dr. Lénárd:
Azért van itt Karesz bácsi, hogy a mindenre kiterjedő választ leszűkítse
egyetlen emberre.
Lotti:
S ki lenne az?
Dr. Lénárd:
Vendel.
Lotti:
A járó motorral?
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Dr. Lénárd:
Tudsz jobbat? Ő kéznél van, régen dolgozik velünk, megbízható, jó
fellépésű és rétori beszédkészségnek sincs híján. Azon kívül, itt járatja az autó motorját
a szomszéd utcában.
Lotti:
Én nem bánom, próba szerencse.
Dr. Lénárd:
(Bekiabál a házba) Gazduram! Balogh gazda! Jöjjön ki, ha hallja!
Balogh:
(Kijön) Na, egyezségre jutottak?
Dr. Lénárd:
Igaza van. Kell a bizonyíték.
Balogh:
Ami nekem bizonyság, egyben.
Dr. Lénárd:
Most elmegyünk és elhozzuk magának, amit kíván. Jó lesz így?
Balogh:
Ha maguknak jó, nekem is jó.
Dr. Lénárd:
No, akkor, amilyen az adjon isten, olyan a viszontlátás. Ahogy maguk
mondják, itt a jó levegőn. (Lottival együtt kimegy)
Balogh:
(Leül az asztal mellé. Bekiabál a házba) Gizus!
Baloghné:
(A hangja hallatszik a házból) Hozzak egy pálinkát?
Balogh:
(Elégedetten) Egyszer tényleg megpróbálhatnánk a lottót.
Baloghné:
(Hozza a pálinkát, leteszi Balogh elé) Egészségedre apjuk. Az Emmus
felhívta a Rózsa mobilját. Mégis csak ő tisztázhatja ezt az ügyet, megnyugtató módon.
Balogh:
(Felderül) Na, ez jó ötlet volt. És?
Baloghné:
Nem vette fel. Ki van kapcsolva a készülék.
Balogh:
(Dühösen) Akkor minek? Mennyit nyúzott azzal, hogy neki kell telefon,
mert már mindenkinek van a barátnői közül. Meg hogy akkor mindig tudni fogjuk, hogy
hol van. És ő is bármikor hazaszólhat. Most meg, amikor nagyon kellene, ki van kapcsolva. Na, megállj csak, ha hazajössz, lesz hozzád egy-két keresetlen szavam. (Egy
hajtásra megissza a pálinkát. A pohárra mutat) Ezt meg üresen hoztad ki, hogy engem
bosszants?
Baloghné:
(Felkapja az üres poharat és beszalad vele a házba. Kihozza a pálinkát,
aztán visszamegy)
(Bejön a színre Tehén Jóska. Megáll a kapunál, nézi egy darabig az
asztalnál iszogató Baloghot, aztán megzörgeti a kaput)
Tehén:
Adjon Isten békességet, ház népének tisztességet, a vendégnek ételt,
italt, ami reggelig is kitart. Jó napot kedves bátyám!
Balogh:
Lépjen be, ne támassza a kerítést, mert még bedől. Mi járatban?
Tehén:
(Bemegy és leül az asztal és Balogh mellé)
Balogh:
Amúgy meg foglaljon helyet, ne kéresse magát. (Nyújtja a kezét kézfogásra) Balogh András különben.
Tehén:
(Szintén nyújtja a kezét) Tehén.
Balogh:
(Megörül) Mért nem ezzel kezdte. Na, minden rendben? A többiekkel
megbeszélte a dolgot?
Tehén:
Ami azt illeti, meg. Az Emmus elmondott mindent?
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Balogh:
Na, persze, szólt, hogy találkoztak, de mért nem várt meg engem?
Tehén:
Olyan sok a lekötésem nekem meg a bandámnak, hogy azt se tudom
sokszor, hogy hol áll a fejem.
Balogh:
A kialkudott összeg még mindig áll?
Tehén:
Nem tudom, hogy Emmus beszélt-e erről.
Balogh:
Miért? Változott valami?
Tehén:
Mihez képest?
Balogh:
Hát maga tudja. Akkor elviszi most?
Tehén:
Ha eljön velem, viszem. Emmus mit mondott?
Balogh:
Ebbe őt ne vonjuk bele. Jut eszembe. Nem akarja, meghágatni? Már a
szaporulat miatt.
Tehén:
Ejnye, bátyám, hogy beszél maga? Finomabb is lehetne.
Balogh:
Finomabb? Egy marhával?
Tehén:
Maga ismer engem?
Balogh:
Már hogy ismerném?
Tehén:
Tudta, hogy én vagyok a Marha.
Balogh:
(Méregbe gurul) Egy fenét! Én vagyok a marha, hogy szóba állok magával. De most muszáj a tehén miatt. Kell a pénz nagyon.
Tehén:
Miattam kell a pénz? (Feláll) Na, ebből nekem elég! Mondja meg Emmusnak, hogy ugrott a szerződés Játsszon magának a Tátrai Vonósnégyes.
Balogh:
Nem kell a tehén?
Tehén:
Maguknak nem kell a Tehén. Úgyhogy a Tehén elmegy.
Balogh:
Míg gazdát nem cserél a háromszázezer magyar forint, a tehén nem
megy sehova!
Tehén:
(Megáll, visszaül) Jól hallottam? Háromszázezer? Nyert, bátyám. A
Tehén nem megy sehova.
Emmus:
(Kijön a házból, meglátja Tehén Jóskát. Odaszalad és a nyakába ugrik)
Marha! Mégis rádumált a Vörös Jutka? Játszotok a lagziban?
Tehén:
(Kibontakozik az ölelésből) Kaptunk egy visszautasíthatatlan ajánlatot.
Emmus:
Apuska! Ők fognak fellépni Rózsa lakodalmában.
Balogh:
Igen? (Rácsodálkozik Tehénre) Maga zenész is egyben?
Emmus:
Ugye felléphetnek? Ez még belefér a költségkeretbe.
Balogh:
(Elmosolyodik. Tehén Jóskához) Tudja mit? Felőlem mehet. De van egy
kikötésem. (Már nevet)
Emmus:
Mi az, apuska?
Balogh:
Játszhatnak, de csak akkor, ha a tehén is fellép.
Tehén:
(Kezét nyújtja) Megállapodtunk. A Tehén dobolni fog. Jó ez így?
Balogh:
(Kezet fog Tehén Jóskával) Na, erre kíváncsi vagyok. Jöjjön, áldomást
iszunk az üzletre.
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(Valamennyien bemennek a házba)
(Érkezik Dr. Lénárd, Lotti és Vendel. Megállnak a kapu előtt)
Dr. Lénárd:
Már úgyis megszoktuk, hogy akció előtt itt gyülekezünk, hogy még egyszer átvegyük a teendőket. Tehát. (Hirtelen a homlokára csap) Apropó. Ha te itt vagy,
Vendel, ki van a járó motornál?
Vendel:
Senki. A motor meg nem jár.
Dr. Lénárd:
Komoly kockázati tényező keletkezett ez által. No, mindegy. Ha belevágtunk, ne hátráljunk meg. Szóval. Vendel, te vagy a gyerek apja. A hölgy, akivel ezt
tetted egy Rózsa nevű hajadon.
Lotti:
Megrontottad ezt az ártatlan gyermeket, te vérnősző barom. Nem sül ki
a két szemed, amilyen szemétláda te vagy. (Leköpi Vendelt)
Vendel:
Ne már! Azt mondtátok, hogy ez csak egy játék. Mit köpködsz itt?
Dr. Lénárd:
Valóban helytelen itt köpködni. Lotti, tanúsíts több megértést. Vendel
tényleg szörnyű dolgot művelt, amilyet kultúrember nem tesz, de annak ellenére, hogy
egy primitív állat, aki nem érdemel mást, mint hogy a dögkútba vessük bűzlő tetemét,
azért adjunk neki egy utolsó esélyt.
Vendel:
Te is kezded? Mindjárt visszalépek a szereptől. Menjetek a pitlibe!
Dr. Lénárd:
Akkor most bemegyünk. Elmondod a gazdának, hogy megbántad a
dolgot, be voltál rúgva, magad se tudtad mit művelsz. Gondoskodsz a gyerekről, és
hajlandó vagy elvenni Rózsát feleségül, hogy jóvátehess valamennyit, abból a szörnyűségből, amit te, mint (Egyre jobban belelovalja magát) a társadalom szemetének alja, a
városi fertő legmélyén hentergő, emberi selejt, akit farkánál fogva kellene felkötni egy
szekér végéhez és addig húzni a falu főutcáján, míg a bőrét levedli és a nyers hús füstölgő bűzében csontja szakad, az ilyen rohadéknak. Szóval amilyen te vagy, illetve elkövettél egy szegény, ártatlan szűzi teremtés ellen, te bélféreg! (Ő is leköpi Vendelt).
Vendel:
Na, most aztán már. Azért ez így nagyon durva.
Dr. Lénárd:
(Átöleli Vendel vállát, két puszit nyom az arcára) Mindezek ellenére, mi
szeretünk téged, mert te is a mi kutyánk kölyke vagy, ha el is fajzottál, de ezt most elfelejtjük. Go Vendel, go! (Kinyitja a kaput és bemennek a teraszig)
FÜGGÖNY
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MÁSODIK FELVONÁS
Első jelenet
Dr. Lénárd:
(Tölcsért formál a kezéből) Hahó! Halihó! Megjöttünk, itt vagyunk. Jöjjenek, ki, vagy mi megyünk be!
Baloghné:
(Kijön, a kezében egy tele pálinkás pohár. Látszik rajta, hogy pár poháron már túl van) Kik maguk és mit…(Felismeri dr. Lénárdot)…már vissza is jöttek? Hozták a gyereket? (Hirtelen észreveszi Vendelt) Hát ez meg?
Lotti:
Őt hoztuk.
Baloghné:
(Idegességében felhajtja a pálinkát, leteszi a poharat az asztalra, odafut
Vendelhez és átöleli) Hát te vagy az, kicsi szentem? Jól utaztál? Nem bántottak ezek az
illetők? Mondjál valamit a nagymamának.
Dr. Lénárd:
Ő nem az, kezét csókolom, ő nem a…
Baloghné:
Hallgasson, maga bajkeverő! Nem elég, hogy maga egy cufléder, még
el is venné a szegény asszony örömét?
Lotti:
Mi az a cufléder?
Baloghné:
Olyan, mint a szaletli, csak kisebb. Maga is az. Sőt! Sudlázott rakonca.
Csak azért nem hívom magukra a hatóságot, mert elhozták nekem az én drágámat.
(Ölelgeti Vendelt) Gyere a nagyihoz, kis bendőmadara Gizus mamának.
Vendel:
(Próbálja lefejteni magáról Gizust) Elnézést kérek, illetve. Valamint.
Továbbá.
Baloghné:
Jaj, egyem azt a csücsöri pofádat, de szép hangod van.
Dr. Lénárd:
(Kétségbeesve néz Lottira, majd Vendelre) Tisztelt asszonyom, ne bomoljon már. Ez itt nem a maga unokája.
Baloghné:
Nem? Akkor kié? Az Annus nővéremé? Az övét minek hozták ide nekem, mikor nagyon jól tudják, hogy perben és haragban állunk. Még mindig nem hajlandó elismerni, hogy az apai örökség szerint, a héregtaplói ingatlanon a kuruttyos engem
illet.
Dr. Lénárd:
Ez nem tartozik ide.
Baloghné:
Még hogy nem-e? Most mondom, hogy ide tartozik. Az én apai részem.
Ez a per tárgya. Haragban meg azért vagyunk, mert, hogy itt van ez a per.
Dr. Lénárd:
Kedves asszonyság! Visszatérhetnénk a gyerekhez?
Baloghné:
Hol van?
Lotti:
Nem tudtuk elhozni, mert torokgyulladást kapott, véletlen. Fagylalttól.
Vaníliát nyalt csokoládé helyett.
Baloghné:
(Kiabál) Halálra fagyiztatták az unokámat? (Vendelt ölelgeti) Nem félj,
kis krumplis bejglim, majd a nagyanyád helyrepofoz.
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Vendel:
(Próbálja lerázni Gizust, de az erősen fogja) Én vagyok…izé…én…az
apa. A gyerek apja. Illetve. Tehát.
Lotti:
(Dr. Lénárdhoz) És erről mondtad te, hogy: jó fellépésű és rétori beszédkészségnek sincs híján.
Baloghné:
(Továbbra is fogja Vendelt) Utyuli-putyuli. Karácsonyra kapsz tőlem egy
akkora plüssmacit, mint a Rózsi tehén. Megérdemled, mert ilyen szép nagyra nőttél. (Dr.
Lénárdhoz) A korához képest elég fejlett.
Dr. Lénárd:
Drága asszonyom! Ő nem az, akire konkrétan gondolni tetszik. Ő a….
Balogh:
(Már a házból hallatszik a hangja, majd kilép a teraszra) Gizus, a nemjóját ennek a búval bélelt, sztaniolba tekert, kékfrankost ropogtató, cudar világnak! Hová
lett a spájzból az üveg a pálinka?
Gizus:
Jaj, drága apjukom! Hát izé…(Forgatja a fejét) …nem is tudom…azaz
igen, megvan! Kínálgattam ezt a drága vendégsereget, hát csak megérdemelnek ennyit,
ha már itt vannak.
Balogh:
(Mérgesen az asztalra mutat, az üres pohárra) Egy pohárból? Vagy te
tán már többet látsz? Hát mi van itt máma? (Anekdotázva) Üldögélek, iszogatok, azzal a
szegény marhával, persze módjával, mértékkel, hát nem lecsúszott egy üveg jófajta
szatmári szilva. Na, mondom a marhájának, semmi vész, mindjárt hozok egyet az éléskamrából, ahogy nálunk a spájzot illetik. Ám az üveg pálinkának hűlt helye. A hűlt helyet
meg nem lehet meginni. (Az anekdotázó hangnemből, hirtelen dühösre vált) Hát hol van
a pálinka, Gizus, hogy tekeredne fel a motollára a köcsögfűzér! He?
Gizus:
Pont az idegenek előtt, drága apjukom? Ne lássák már, hogy a mi házasságunk milyen szép és harmonikus.
Balogh:
(Mintha most venné észre a többieket) Idegenek? Ezek? Annyit járnak
hozzánk mostanában, hogy szinte már családtagok.
Gizus:
(Belekapaszkodik az utolsó szóba) Úgy van! És hoztak is nekünk egy
családtagot. (Vendelre mutat) Ott a mi kis unokánk a..(Zavarodottan) …na nézd már,
nem jut eszembe a neve,
Lotti:
(Gügyögve Vendelhez) Na, mondd meg szépen a neved. Hogy hívnak?
Vendel:
(Rettentő kínban) Izé.
Lotti:
(Gúnyosan) Nehéz lehet ezzel a névvel élni. Az iskolában majd kicsúfol
a többi kis kópé.
Balogh:
(Gyanakodva Gizusra néz) Te Gizus! Nem te ittad meg azt a pálinkát?
Mert nagyon úgy nézel ki. Miféle unokáról hablatyolsz te itten?
Baloghné:
(Elbizonytalanodik. Vendelre mutat) Az ott, ni. Az a kis cukipofa. Alighanem. Te nem így gondolod, apjukom?
Balogh:
Az az én unokám? És kitől, ha meg szabad még kérdeznem nekem, a
saját házamban, egyáltalán, valamit.
Baloghné:
A mi Rózsánktól, a pici lányunktól.
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Balogh:
Gizus! Ne bosszants fel, mert nagyon megbánod. Ha kihozol a sodromból, könnyen tettlegességre kerülhet sor. Olyat vágok a gereblyével a tehén farára, hogy
rögtön leválik róla a vételár harminc százaléka. (Vendelre mutat) Szerinted hány éves
ez a képződmény?
Baloghné:
Hát ugye, nincsen lefürdetve és így öregebbnek néz ki, de úgy mondjuk,
megsaccolva…olyan…(Gügyögve) egyem-begyem, hány éves az én kis articsókám, na,
áruld el a mamának.
Vendel:
(Büszkén) Harminchárom.
Balogh:
Na, ugye!
Baloghné:
Ejnye, már! Az meg hogy lehet?
Balogh:
Mennyi idős a mi Rózsa lányunk?
Baloghné:
Huszonkettő. (Töpreng) Itt valami hibádzik, apjuk.
Dr. Lénárd:
Már az előbb is szólni akartam és most is szólni akarok. Lehetséges?
Balogh:
Kíváncsian várom a megfejtést. De ajánlom, hogy hihető legyen.
Dr. Lénárd:
Ő nem a gyerek. Ezt próbáltam az imént a gazdasszony-hölgynek is
elmondani, ám nem adott nekem sanszot. Ez a szerencsétlen ember (Vendelre mutat)
nem más, mint a gyerek apja.
Balogh:
(Lassan felfogja a mondottakat és elönti a düh. Vendelre támad) Maga
az, maga tehéntrágya? Most leszámolok magával! (Elindul Vendel felé, aki ijedten hátrál, míg az asztal meg nem állítja) Fogjatok le, mert nem állok jót magamért. Meg ezért
az elvetemült sorozatgyilkosért, ezért a szociopata, pszichopata, kancapata kurafiért se!
Sújtson téged, te ökörpondró, a Magyar Köztársaság törvénye és dolgozó népünk megvetése!
Baloghné:
Jól megmondtad neki, apjuk! Csak a fejét, hogy meg ne sántuljon!
Balogh:
Rohasszon meg téged az a savanyító kádban érlelt, tésztaszűrőn áteresztett, humántrágyában fogant, kocsonyán dinsztelt, vödörben habart, lassú tűzön
forralt, moslékban fürdő, szutyokban abált, rigófüttybe kapaszkodó, másnapos, meddőhányón rókázó tarkabarom, aki a messzi északon havat lapátol, jégkunyhót farag, tavi
nádat arat, a déltengerek öbölmagányában pedig az ilyen, hozzád hasonló emberi végtermék hátát gyalulja méteres jatagánnal. A barnamedve játszadozzon a prosztatáddal,
te bűzgörény! (Leköpi Vendelt)
Lotti:
Nos, erre akartunk a közelmúltban, ha még emlékszel, felkészíteni,
hogy ne érjen váratlanul, s tudd kezelni a dolgot.
Vendel:
Há… hűűű…hörr..köhöm…gurr…gurrr.
Lotti:
(Lemondóan legyint) Nem sikerült.
Balogh:
(Vendelhez) Várj meg itt, hozom a szecskavágót.
Dr. Lénárd:
Még mielőtt. Láthatja, bátyám, hogy mi tartjuk a szavunkat. Elhoztuk a
bizonyítékot, ezt a birkataplót, ezt a félbe maradt szalon-zombit, ezt a (Kezdi felhergelni
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magát) placenta-maradékot, aki annyit se érdemel, hogy odalökjünk neki egy tányér
levest az éhhalál szélén. Mert mit tett a maga lányával ez a szex-hóhér? Részletezzem?
Baloghné:
Ne!
Dr. Lénárd:
Miért is tenném? Ami megtörtént, megtörtént. Egy szűzi lélek kifújt a
csalódások oltárán. Nekünk így nem maradt más hátra, mint perfektuálni a tranzakciót.
Ha leperkázza kesbe a suvettát, már itt se vagyunk. (Vendel felé int) Ezt meg itt hagyjuk
magának, hogy lisztet csináljon a csontjaiból.
Vendel:
(Hápog) Na, de, most aztán. Illetve.
Dr. Lénárd:
Előtte még megengedjük neki, hogy járó motorral ide álljon a ház elé.
Méltányosságból. (Csippent a szemével. Vendel kapcsol, kissé megnyugszik)
Balogh:
Nem tetszik ez nekem.
Dr. Lénárd:
Nekünk se, de közülünk csak neki van jogosítványa.
Emmus:
(Kijön a házból) Apuska! Apuska! Telefonált a Jószág.
Balogh:
Micsoda?
Emmus:
Azt mondta, hogy visszalép.
Balogh:
A jószág?
Emmus:
Igen.
Balogh:
Már te is iszol, Emmus? Nem elég nekem anyád?
Emmus:
Mért mondja ezt édesapám?
Balogh:
Mióta beszél a jószág?
Emmus:
Furcsákat kérdez, apuska. Gondolom úgy két-hároméves kora óta.
Balogh:
Meg telefonál. És késsel-villával eszi a szénát. Ebből elég legyen! Ebben a házban mindenki megbolondult? Mondd el még egyszer, de úgy, hogy én is megértsem.
Emmus:
Apuska! Ennek a neve Jószág. Aki bejelentkezett, mint vevő. Ő mondta,
hogy visszalép.
Balogh:
Na, látod. Tudsz te értelmesen is beszélni.
Baloghné:
Csodálkozol? Az én lányom.
Balogh:
(Furcsán néz Gizusra, de aztán felfogja, hogy most aztán nagy a baj)
Azt a kirelejzumát! Ez nagyon rossz hír.
Dr. Lénárd:
Gazduram! Üssük nyélbe az üzletet, de gyorsan, mert nekünk ma még
két helyen van jelenésünk. A Hivatal nem tűr halasztást.
Lotti:
(Felkapja a fejét) Ezt most, hogy érted?
Dr. Lénárd:
Valószínűleg, ahogy mondtam. De nem biztos. Viszont az idő sürget.
Nem lenne jó, ha a hírünk megelőzne minket.
Vendel:
Az még csak rendben volna. Az viszont nem, ha itt találna minket. (Magyarázza) A hírünk.
Lotti:
Na, nézd csak. A rétor. Te tudsz beszélni?
Balogh:
Kéne még egy kis idő.
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Dr. Lénárd:
Balogh:

Mennyi lenne az?
Két napra lenne szükségem. Annyi idő alatt össze tudom szedni a
pénzt.
Dr. Lénárd:
(Csóválja fejét) Az nem fog menni. Vagy rögtön, vagy azonnal. Harmadik eset nincs.
Balogh:
(Felderül a képe) Megvan a megoldás.
Lotti:
Hallgatjuk, de nagyon nagy várakozással.
Balogh:
Vigyék el a tehenet. Az megér háromszázezret. Egyelőre érjék be enynyivel. A többit meg feladom két nap múlva a címükre. (Noteszt húz elő, meg ceruzát)
Diktálják, felírom.
Lotti: Nem jó ötlet. Mi egy uszályon lakunk a Keleti Főcsatornán. Nincsen postacímünk. Most dokkolunk át a napokban a Garadna patakra, a pisztrángok miatt, akkor
talán lesz vezetékes telefonunk. De jobb, ha ebből kimarad.
Dr. Lénárd:
Jó bátyám! Mihez kezdjünk mi egy tehénnel? Mi városi emberek vagyunk, annak ellenére… (Rájön, hogy Lotti már mást mondott), …hogy egy uszályon
lakunk. Megjegyzem, azon sincs istálló, valahogy lemaradt, mikor építették. Ott lehet
valahol a sólyatéren. Minket a készpénz tudna megörvendeztetni, de piszkosul. Van
további javaslata?
Balogh:
A tehén nem kell?
Dr. Lénárd:
(Hangosan, határozottan) Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem: a tehén nem kell!
Tehén:
(Kilép a házból és meghallja az utolsó szavakat) Kinek nem kellek én?
Második jelenet
Balogh:
(Sajnálkozva Tehénhez) Ne tiszteljen meg a haragjával, édes öcsém!
Akadt itt egy kis zűrzavar, egészen megfeledkeztem magáról.
Tehén:
Én aztán várhatom a pálinkát napestig. Ám oda se neki! E kényszerszünet alatt majdnem megírtam a banda következő dalának a szövegét. Kis ráutalással
a kialakult helyzetre. A cím: Rendszergazdát visel a babám. Tudom, kis áthallás van a
címben, de ez még elmegy. Ennyi van meg belőle: Gusztusom van pálinkára /, noha
felment a link ára. Mit szól? A mi közönségünk, az a bizonyos PC-generáció, nagyon
kajolja az ilyet. (Most veszi észre a többieket) Elnézést a zavarásért. (Meghajol Lotti
felé, s bemutatkozik) Tehén.
Lotti:
Tehén az a jó nénikéd, aki a Bahamákon légpárnába tömi a libatollat!
Vendel:
(Ijedten hátralép, ahogy meglátja Tehén Jóskát) Atyavilág, ez a Marha.
(Próbál elbújni Dr. Lénárd háta mögé, de Tehén észreveszi)
Tehén:
No, nézd csak! Vendel. Csoroszlya Vendel. Te mit keresel itt?
Dr. Lénárd:
(Vendelhez, csodálkozva) Csoroszlya a vezetékneved? Sose mondtad.
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Lotti:

Ha bemutatkozol nekem, úgy váglak nyakon, hogy Balogh gazda adja a
másikat.
Tehén:
Próbálnék eligazodni a dolgok sűrűjében, de nem megy. Így aztán meg
se kísérlem. Mi van veled, Vendi?
Vendel:
(Kényszeredetten előbújik Dr. Lénárd háta mögül) Szia, Marha! (Zavaros történetbe kezd) Idejöttem, mert ott voltam, ahonnan el kellett jönni. Aztán lettem
sofőr, de ez még azután történt, hogy Dr. Lénárd szólt, hogy apa vagyok, csak még
sose találkoztam az anyával, ezért vagyok itt, de nem látom sehol. Te meg végképp
nem illessz a képbe.
Dr. Lénárd:
(Tehénhez) Önök ismerik egymást?
Tehén:
De még mennyire. Együtt jártunk gimibe, csak engem másodikban eltanácsoltak, szemléltetőeszköz ellen elkövetett könnyű testi sértés miatt.
Balogh:
Micsoda?
Tehén:
Lepofoztam a biológia szertárban a csontvázat.
Lotti:
És ezért eltanácsolták?
Vendel:
(Kuncogva) Nem a csontváz volt, hanem Vakbél tanár úr. Vékony,
semmi kis ember. Igazi csontkollekció. Ez meg leütötte, amilyen marha.
Tehén:
Sajnos nem fogadták el azt a védekezésemet, hogy viszont a csontváz
nem sérült. Vérzivataros idők voltak azok. Hanem, te, felszedtél egy pár kilót, mióta nem
láttalak. Mi van a többiekkel?
Dr. Lénárd:
Mielőtt összehoznák az osztálytalálkozót, nekünk itt volna egy-két elintéznivalónk. (Tehénhez) A maga volt iskolatársa most éppen egy nagyon fontos dologgal van elfoglalva.
Baloghné:
(Szipog) Megrontotta a lányunkat…ez a…(A hangja zokogásba fullad)
Tehén:
(Elindul Vendel felé) Mit csináltál te? Hát ezt tanultad a gimnáziumban?
Morál Janka, az osztályfőnökünk most forog a sírjában (Félre) már ha meghalt egyáltalán, hogy az egyik tanítványa idáig züllött. (Odaér Vendelhez, megáll előtte) Te nem
vagy méltó a tiszteletemre, ezért…
Vendel:
Ha leköpsz, én olyat teszek, amit magam is megbánok.
Tehén:
Na, ne mondd!
Vendel:
De mondom. Elegem van a megaláztatásokból. Ha még egy rossz szót
hallok, én kitálalok. Ki én!
Dr. Lénárd:
(Békítőleg) Nyugodj meg, Vendel. (A többiekhez) Még a legsötétebb
gazembernek is van önérzete. Ezt vegyék figyelembe. (Balogh- hoz) Gazduram! Fogy
az idő. Gondolkodott a megoldáson?
Balogh:
Gondolkodtam.
Dr. Lénárd:
És?
Balogh:
Nem jutottam semmire.
Lotti:
Ez baj. Ez nagyon nagy baj.
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(Bejön Liza, Böske és Icus. Megállnak a kapu előtt)
Liza:
(Beszól Baloghnak) Itt az ideje, Bandi, hogy lerántsuk a leplet a Balogh
család galád üzelmeiről. Világosan beszélek?
Balogh:
Menjél arrébb, Liza és ott keverd, ne itt. (Beleegyezően) Később visszajöhetsz, nem bánom, de most nem alkalmas. Kisebb gondunk is nagyobb annál, minthogy a te kárálásod hallgassuk.
Liza:
Hátrább az agarakkal!
Lotti:
(Dr. Lénárdhoz) Ezeknek nincs is kutyájuk.
Liza:
(Sértődötten) Nem vagyok sértődős természet, ezt mindenki tudja.
Icus:
Tudja, Lizám, hát persze.
Böske:
Mindenki. Naná!
Liza:
Nem bánt engem, csak rohadtul bosszant, amiért nem hívtatok meg az
esküvőre.
Icus:
És a lakodalomba se, Lizám.
Böske:
Meg a lakodalomba se, Lizám.
Liza:
Oda se!
Baloghné:
Csodálkozol? Hogy aztán kibeszélj minket?
Liza:
Én-e? Ez nem más, mint szemenszedett hazugság. Én az igazság borostyánból faragott mellszobra vagyok, ha nem tudnád. Egy igazságtotem. (Büszkén)
Na, ez vagyok én!
Böske:
Mit mellszobor? Élethosszúságú. Életfelfogású. Élet…izé…
Icus:
Egy egész életre szóló. Ez a helyes!
Liza:
(Szerénykedik) Ugyan már. Elég lesz a mellszobor is. Esetleg márvány.
De csak olyan egyszerű, carrarai.
Balogh:
Na, húzzál el, Liza, amíg van lábad. Mert a mellszobornak nincsen.
Liza:
Addig sehova, míg el nem mondom, ezeknek a városi uraknak, hogy
milyen sötét titok lappang ebben a házban.
Baloghné:
Aztán milyen, te nagyokos?
Böske:
Na, csak hallgassad meg, Gizi, hogy mit mond a mi Lizánk. Te is benne
vagy nyakig, majd jó nagyot röhögök, hogy mit kapsz te első fokon.
Liza:
Kérem, figyeljenek! Ez az épület itt (A házra mutat) a rémségek háza.
Ezek a kurzus Drakulák itt olyan borzalmakat követnek el, ami méltán váltja ki a mi (Barátnőire mutat) honpolgári visszatetszésünket.
Balogh:
Mondjál már valami konkrétat is.
Böske:
Á, a Lizus nem visz még ajándékba se konkrétat. Csak általános.
Icus:
(Félreérti) Igen, az általánosban is ő volt a véleményvezér.
Liza:
Mondok én, de az nagyon konkrét lesz.
Dr. Lénárd:
Mondja már ténsasszony, mert kifutunk az időből.
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Liza:
(Felemeli az ujját) Akkor kimondom. Ezek itt (Baloghra mutat) eladták a
lányukat. Ez faktum!
Lotti:
Mit csináltak?
Liza:
Eladták. Beszéltünk a vevővel is. Ugye, lányok?
Icus:
Bizony így volt. Eladták.
Böske:
Ahogy most itt állok, úgy beszéltünk a vevővel. Háromszázezer forintot
nyertek az üzleten.
Dr. Lénárd:
Hallod, Lotti. Ezek eladták a lányukat háromszázezerért, meg a tehén is
ér ugyanennyit, az hatszáz, és nekünk nem tudnak adni rongyos háromszáz rugót.
Balogh:
Te szerencsétlen némber! Nem a lányunkat adtuk el, hanem a Rózsit.
Liza:
Én is azt mondom. A Rózsát.
Emmus:
Liza néni. A Rózsa, aki most a városban leánybúcsúzik nincs eladva. A
tehén lett majdnem eladva, de a vevő visszalépett. Így most mindenki megvan.
Baloghné:
Az, mondjuk, nagy kár, hogy a tehén a nyakunkon maradt.
Tehén:
(Felháborodva) Hogy mondhat ilyet, drága asszonyság? Olyan rossz
vendég vagyok én? Már azon gondolkodtam, hogy ingyen is elvállaljuk az esküvőt.
Dr. Lénárd:
Ki az a marha, aki ingyen dolgozik?
Emmus:
(Tehénre mutat) Ott van!
Tehén:
Én vagyok a Marha. Jól hallotta. (Fenyegetően) Van ellene kifogása?
Dr. Lénárd: Egy pillanat. Te Vendel. Azzal a Vakbél tanár úrral, mi lett?
Vendel:
Akit a Marha lepofozott? Nyolc napon túl gyógyuló feji sérülések. Fél
évig nem tudta tisztán kimondani, hogy Moszkvics slusszkulcs.
Dr. Lénárd:
Mondjuk nekünk Opel Corsánk van, de mégis. (Tehénhez) Mit is kérdezett?
Tehén:
Hogy van-e valami kifogása az ellen, hogy én Marha vagyok?
Dr. Lénárd:
A hallottak ismeretében nincs. Illetve dehogyis marha uraságod. Hogy
mondhat ilyet?
Tehén:
De én marha vagyok.
Lotti:
Elfogadjuk, igen, maga egy nagy marha.
Tehén:
Ezt hagyjuk. Nem szeretem, ha dicsérnek.
Lotti:
Hanem említették az esküvőt. Ez benne van a nyilvántartásunkban.
Újfent felhívom a figyelmüket, hogy nekünk kötelességünk a vőlegényoldali tájékoztatás,
bizonyos, hm (Tehénre, Emmusra és a három asszonyra néz) eseménnyel kapcsolatban.
Dr. Lénárd:
(Sóhajt) Jó, tegyünk pontot a dolog végére. Mennyi mobilizálható pénzösszeg felett rendelkeznek per pillanat, azaz momentán?
Balogh:
Jelenleg?
Dr. Lénárd:
Ahogy mondja.
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Balogh:
Nos, az az igazság, hogy most nincs itthon csak néhány ezer forint.
Hétfőn tudunk felvenni a bankból. Úgy terveztük, mert kell a lakodalom költségeire.
Lotti:
Na és a kártya?
Baloghné:
Ezt kikérem a férjem nevében! Lehet, hogy néha eljár Mohácsra, egy
kis rulett, esetleg félkarú rabló, de kártya soha!
Lotti:
Én a bankkártyára gondoltam.
Baloghné:
Olyan nekünk nincsen. Mi régimódi emberek vagyunk. Nem értünk mi
ehhez.
Emmus:
Apuska! Ha pénzre van szükségük, forduljanak Rózsához. Ő minden
hónapban félretett a fizetéséből, mert kocsira gyűjt.
Dr. Lénárd:
Jó ötletei vannak, kisasszony. Rajta!
Balogh:
Mégse olyan jó, mert Rózsa is csak holnap este jön haza.
Tehén:
Tudok esetleg segíteni? Mennyire van szükségük?
Dr. Lénárd:
Mindösszesen háromszáz lepedőre.
Baloghné:
Mit kezd maga ennyi lepedővel?
Emmus:
Anyuska. Egy lepedő ezer forint.
Baloghné:
A fene egye meg a Kárpátinét. Nekem ezerötszázért adta darabját.
Tehén:
Zárjuk rövidre. Én kölcsönzök maguknak ennyit és mivel a fellépésünk
is ennyi, hatszázat adnak az esküvő után. Jó lesz így?
Dr. Lénárd:
Tökéletes!
Tehén:
Nem magát kérdeztem.
Balogh:
Hogy háláljam meg?
Tehén:
Úgy hogy visszaadja. Maguk szimpatikus emberek, a pálinkájuk meg
egyenesen XXL-es.
Liza:
Na, ez is jellemző. Ezek a Baloghék a vendégtől kérnek kölcsön.
Böske:
Ha ezt mi elmondjuk a kultúrházban.
Icus:
A falunapi rendezvényen. Lesz meglepetés.
Tehén:
Na, most már oszoljanak, maguk vörös ribik.
Emmus:
Az Rébék. Vörös Rébék. Arany János balladájában van. Minden versszaknak az a vége, hogy: Hess, madár!
Tehén:
Igen? (Gondolkodik) Az én változatom jobb. Majd mondd meg az illetőnek. De ez a hess, ez jó. Ez meg van véve. (Az asszonyokhoz) Hess!
Liza:
Engem nem lehet elküldeni. Én itt közterületen állok.
Icus:
Ez olyan igaz, Lizám, mint az, hogy Pernecker Joli férje, már nem egy
paplanvitéz.
Böske:
Ezt te honnan tudod, jó Icusom?
Icus:
Mondják.
Böske:
Hát ne üljél fel mindenféle pletykának. A Joli férje még ott van az első öt
között.
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Liza:
Hol hallottad ezt, Böske?
Böske:
Te mondtad, Lizusom.
Liza:
Akkor az így is van. De meg ne kérdezd, hogy én honnan veszem, mert,
nem tudom említettem-e, de a te apád meg rajta volt a kuláklistán. Ez tény. És feketevágásért ült három évet, Rákosi alatt. Ez is tény.
Böske:
Nem érdekel engem, nagyon jól ismersz. Nem vagyok én egy hírcsárda.
Icus:
Na, nézd csak, ki jön ott. Folyton belebotlunk, hát nem érdekes?
Imre:
(Bejön a kapuig) Magukat még mindig itt eszi a fene? Akkor figyeljenek.
(Bekiabál Baloghnak) Imre bátyám! Imre bátyám!
Balogh:
(Megörül) Na, te gyerek. Hát visszajöttél?
Imre:
Vissza. És beszéltem a Rózsával. (Belép a kapun és odasétál Baloghhoz)
Harmadik jelenet
Balogh:
Mi volt az előbb az a nagyjelenet? Úgy rohantál, mint akit kergetnek.
Imre:
Látom sok a vendég, nem akarok zavarni.
Balogh:
(Körbemutat, még Lizáékat is beleveszi) Ezekre gondolsz? Már majdnem családtagok. Előttük nyugodtan beszélhetsz. A kapun belül marad. (Kiszól a kerítésen túl álldogálóknak) Igaz Liza?
Liza:
Ami a kerítésen túl történik, az belügy. Ami kihallatszik, (Mutatja) az az
egyik fülemen be, a másikon ki. (Széttárja a karját) Tehetek én arról, hogy ami (A fülére
mutat) itt kimegy, azt meghallja az Icus? És amit ő meghall, azt meghallja a Böske is.
Ők visszamondják nekem. Innentől meg már hivatalos.
Balogh:
Mondjad, fiam, ne törődj ezekkel.
Imre:
Na, szóval. Beszéltem a Rózsával.
Baloghné:
És?
Imre:
Jól érzi magát a barátnőivel. Tegnap voltak moziban és megnéztek
valami könnyű romantikus vígjátékot. Este volt a leánybúcsú első része, ma este lesz a
folytatás.
Balogh:
Ez olyan izgalmas, hogy tövig rágom a körmöm. Ennyi?
Imre:
Várjon, ne siessen. Gondoltam, hogy tisztázom ezt a menyasszonyeladás dolgot. Mármint, hogy áruba lett bocsátva a szülők által.
Dr. Lénárd:
Micsoda? Eladták a lányukat? Hallatlan!
Lotti:
Emberkereskedés. Tudják, hogy ez bűncselekmény?
Vendel:
Még jó, hogy nem vettem el feleségül. Kilopták volna még a nászágyból
is.
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Imre:
Álljunk meg egy szóra! (Vendelre támad) Kit akartál te elvenni? Az én
menyasszonyomat? Te másnapos kapcarongy! Te ótvaros lábtörlő! Te üledékes váladék!
Lotti:
Készülj fel, Vendel. Ez is mindjárt köpni fog.
Tehén:
Legyen béke. „A háborús hősöket a temetők adják.” (Magyarázza a
fennköltségét) Mielőtt átmentem a rock műfajába, Gerley Oszival pol-beateztünk. Onnan
van a fenti idézet. De az is a mi szerzeményünk, ebből az időből, tán emlékeznek rá,
mert nagy visszhangja volt, ami így kezdődik: Kuruttyolja virág, béka /, hogy győzzön a
világbéke. Szóval, csak azt akarom mondani, hogy a verekedésben megsérültek helyett
inkább a néphagyományokat ápolják.
Emmus:
Nagy Marha vagy. Illetve: Nagy vagy, Marha! Ez nagyon király, hogy
kuruttyol a virág. Ebben rejtve benne van a Föld népeinek összefogása a természet
erőivel és kitűnik belőle az úri világ bukása. (Rajongással) Nem véletlen, hogy te vagy a
példaképem.
Baloghné:
Egy marha a példaképed?
Emmus:
De mamuska. Ő különben Tehén.
Baloghné:
Egyre jobb. (Maga elé) Csak azt tudnám, hogy minek szed tablettát, ha
egy tehén az ideálja. Sürgősen el kell adni a Rózsit. (Baloghoz) Apjuk! Nem láttad a
pálinkáspoharam? (Balogh mérgesen néz rá) Jó-jó! Na, most lett elegem az egészből.
Dr. Lénárd:
(Egyre idegesebb. Tehénhez) Kérem a pénzt.
Tehén:
Na, jöjjön, bent van a dzsekim zsebében. (Bemennek a házba)
Balogh:
(Imréhez) Hol is hagytuk abba, fiam?
Imre:
(Vendelre néz) Ott, hogy ez a vérbunkó el akarta venni a Rózsát.
Balogh:
Ezt most hagyjuk. Ez egy mellékszál a történetben. Hanem, mit is beszéltél a menyasszonyoddal?
Imre:
Azt mondta, hogy egy szó se igaz az egész adás-vételből. És biztosan
az okozta a félreértést, hogy a lakodalom forgatókönyve szerint, van egy olyan rész,
amiben a vőfély elkiáltja magát: eladó a menyasszony! És kezdődik a menyasszonytánc. Ezt gyakorolhatták, valaki meghallotta és félreértette, úgy adta tovább. Így volt,
Imre bácsi?
Balogh:
(Kapóra jön a magyarázat) Így bizony, édes fiam. Vajon ki lehetett, az a
pletykafészek? (Hosszan néz Lizára)
Liza:
(Tiltakozik) Hiába bámulsz rám, Bandi. Hát úgy nézek én ki?
Baloghné:
Még úgyabbul, Lizus. Még az is lehet, hogy te írtad bele ezt az eladást
a forgatókönyvbe. De most nyakon csíptünk.
Liza:
(Felháborodva) Na, én ezt nem hallgatom tovább. Egyszer vagyok ártatlan, akkor is besároznak. Vegyétek tudomásul, hogy már akkor se mennék el az esküvőre, ha a Rózsi vontatta ekéhez kötöznétek. (Gondolkodik) Habár a tehenet meg eladtátok.
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Icus:
Ezek mindent eladnak, Lizus.
Böske:
Igazad van, mint mindig, Lizám.
Liza:
(A másik kettőhöz) Gyerünk lányok! Elmegyünk oda, ahol szívesen
látnak minket. (Kivonulnak a színről)
Baloghné:
Na hiszen! Akkor az utcán éjszakáztok.
Balogh:
(Félrevonja Imrét) Fontos dolgot szeretnék veled tisztázni, Imre.
Imre:
Ugyan, hova gondol, Bandi bátyám. Esküvő előtt? Egy ujjal se!
Balogh:
Hát éppen erről van szó. Tudom én, hogy te tisztességes gyerek vagy,
már az apád is az volt, amikor elvette anyádat, pedig a Rozi, hát hogy úgy mondjam…(Hirtelen észbe kap) …izé…szegény családból jött, de a Palit ez nem érdekelte.
Hiába próbálták lebeszélni, hogy a Rozi evvel is, meg avval is…már úgy értem, hogy jó
viszonyt ápolt, azaz választhatott volna apádnál jobbat is…illetve dehogy választhatott
volna, de ez már régen volt. Borítsunk fátylat a múltra, bár ez a fátyol elég nagy kellene,
hogy legyen ez esetben, hogy mindent beborítson, tán nincs is ekkora fátyol, na mindegy. Fontos, hogy te megszülettél, ennek a hogyanja és mikéntje ma már nem fontos, s
legfeljebb a Lizus féle hagyományápoló kör eredetlegendáiban él tovább.
Imre:
Mire akar kilyukadni, Bandi bácsi?
Balogh:
Hány éve is udvarolsz a lányomnak, Imre?
Imre:
Gyerekkorom óta, ha jól számolom. Már hétévesen is tetszett, abban a
kis, fehér alapon piros virágmintás, ruhácskájában és a hajában azzal a nagy, piros
alapon fehér mintás…
Balogh:
Tetszett és kész. Ne részletezzük. Régen ismered, ez a lényeg. Három
évvel ezelőtti eseményekre vissza tudsz emlékezni?
Imre:
Mért ne tudnék?
Balogh:
Na, azért ez nem olyan természetes. Én például már nem tudom, hogy
tegnap mi volt az ebéd? Mondjuk nem is voltam itthon délben, ez is tény. Bent voltam a
Bélánál a Polgármesteri Hivatalban a magtár-korszerűsítés ügyében és együtt ebédeltünk. Na, arra sem emlékszem, hogy ott mit ettem. (Gondolkodik) Mért is hoztam ezt
fel?
Imre:
Hogy emlékszem-e, mi volt három éve.
Balogh:
Úgy van. És mi volt?
Imre:
Mi lett volna?
Balogh:
Megvan! A Rózsa milyen bőrben volt akkor?
Imre:
Jó bőrben. Volt neki az a fehér alapon piros bőrszerkója, azokkal a fehér alapon piros…
Balogh:
(Türelmetlenül közbevág) Kövér volt, vagy nem volt kövér?
Imre:
Olyan volt, mint most.
Balogh:
És rosszullétek nem környékezték? Szédülés, hányinger? (Türelmetlenül) Ne harapófogóval kelljen már minden szót kihúzni belőled.
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Imre:
Mért lett volna?
Balogh:
(Legyint) Köszönöm! Sokat segítettél, fiam.
Imre:
Miért kérdez ilyen furcsákat, Bandi bá’?
Balogh:
(Meglapogatja Imrét) Te csak maradj ilyen rendes gyerek, mint az apád
volt, aki elvette az anyádat, pedig…előtte… sok jót hallott róla…(Idegesen) Ne kérdezősködjél annyit!
Dr. Lénárd:
(Kijön a házból, Tehén utána) Akkor ez rendben is van. (Lottihoz) Mehetünk is a következő helyre. (Noteszében keresgél) Lássuk csak. Bendőporoszló hány
kilométer ide?
Tehén:
A hegyen keresztül olyan húsz kilométer. Kerülővel olyan huszonnyolc.
Kocsival az utóbbit javaslom.
Dr. Lénárd:
Már mért mennénk kerülővel?
Tehén:
Mert a hegyen keresztül nincsen út.
Dr. Lénárd:
(Vendelhez) Állj ide az autóval, Vendel. Megvárunk, de siess. (Baloghhoz) Van még abból a remek szatmári szilvából, kedves bátyám? Csak iszunk egyet a
sikeres tranzakcióra?
Balogh:
(Keserűen) Nem olyan jó vásár ez nekem. Gizus! Keresd meg a dugi
pálinkát. Ott van a nagyszekrény alsó fiókjában a lepedők mögött.
Baloghné:
Az ezerötszáz forintos lepedők mögött. Na, megállj, Kárpátiné. (Bemegy
a házba)
Dr. Lénárd:
(A zsebében turkál) Ejnye, csak nem az asztalon felejtettem?
Balogh:
Mit keres olyan nagyon?
Dr. Lénárd:
Volt egy csomag mentolos cukorkám, ha alkoholt fogyasztok, mindig
beveszek egyet, hogy elvegye az illatát. (Homlokára üt) Most már emlékszem. Kitettem
az asztalra, hogy kéznél legyen.
Balogh:
Hát menjen be érte. (Balogh bemegy) Még hogy elvegye az illatát. Nem
tudják ezek, hogy mi a jó.
Lotti:
(Emmushoz) Van nálatok vécé?
Emmus:
Még szép, hogy van. Kettő is. Melyikbe akar menni?
Lotti:
Legyen a legközelebbi. Ugyanis sürgős. (Bemegy a házba Emmussal)
Imre:
(Vendelhez) Rendezzük el tisztességgel. Mi volt ez a dolog a menyaszszonyommal?
Vendel:
(Nincs segítsége, mindketten a házban vannak) Félreértés volt. Én nem
is vagyok senkinek az apja. Még gyerekem sincs. (A kezét nyújtja Imrének) Béküljünk ki.
Imre:
(Kezet fog) Nem vagyok haragtartó. (Nevetve Baloghnak) Képzelje,
Bandi bátyám, majdnem azt hittem, elsőre, hogy azokkal a szélhámosokkal van dolgom.
Balogh:
Miféle szélhámosokkal?
(Vendel összerezzen, kétségbeesve néz körbe, de a társai nem jönnek)
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Imre:
Nem hallotta? Járják a környéket és kiszimatolják, hogy hol készülnek
esküvőre. (Vendelhez) Jó, mi?
Vendel:
Öö…hü…prr.
Imre:
Ha találnak ilyet, alapos környezettanulmány után, felkeresik a lányos
házat és ott, kiadva magukat hivatalos személynek, közlik, hogy a menyasszonynak van
egy titkolt gyereke. Aztán a rémült háziaknak felajánlják, hogy nem szólnak senkinek, a
vőlegénynek leginkább nem, ha kapnak a hallgatásukért egy bizonyos pénzösszeget.
(Vendel lassan hátrál a kapu felé)
Balogh:
(Döbbenten) Ügyes.
Imre:
Dobos Laci mesélte, hogy az ő falujukban, Meddőpatonán, félmillió
forinttal kopasztották meg a Gérnyiéket. De már megtették a feljelentést, keresik is őket
ezerrel.
Balogh:
(Vendelhez) Ugyan már, hová-hová? Mindjárt itt lesz a pálinka?
Vendel:
Dr. Lénárd szólt nekem, hogy álljak ide a kocsival. Mindjárt jövök. Csak
megyek.
Balogh:
Nálunk a vendég az első. Még egy utolsó, szétköpő kör. Aztán mehetnek Isten hírével.
Vendel:
De én nem iszom, mert vezetek.
Balogh:
(Nevet) Senki sem tökéletes. Azért csak várja meg a többieket. Így illik.
Tehén:
(Szelíd erőszakkal, a karjánál fogva, visszavezeti Vendelt az asztalhoz)
Dr. Lénárd:
(Visszajön) Megvan a bűnös. (Mutatja a cukorkás zacskót)
Balogh:
(Sokat sejtetően) Szerintem is.
Lotti:
(Visszajön) Nem is hittem volna. Olyan a vécé, mint egy miniszteri váró.
Nem nehéz megkönnyebbülni, hogy ezzel a szóviccel éljek. (Dr. Lénárdhoz) Hogy áll az
ügy? Mehetünk?
Vendel:
(Próbál kézzel jelezni, hogy baj van)
Lotti:
Mi van, Vendel? Begörcsöltél? Mért nincs még mindig itt a kocsi?
Balogh:
Lenne nekem egy kérdésem, így a vége felé.
Dr. Lénárd:
Kérdezzen, gazduram, mi sem természetesebb.
Balogh:
Az elején nem jegyeztem meg. Honnan is jöttek tulajdonképpen?
Dr. Lénárd:
(Meglepődve, de azért készségesen) Az Országos Nemzeti Népesség
és Házasság-számon tartó Központ újszülött-nyilvántartó részlegének munkatársai vagyunk.
Balogh:
Tudják ezt valamilyen dokumentummal igazolni?
Lotti:
Ilyet még sehol sem kértek tőlünk.
Balogh:
Valamikor el kell kezdeni. Tehát? Vagy ez probléma?
Dr. Lénárd:
(Idegesen) Á, dehogy! (Nyúlkál a zsebeihez) Valószínűleg, habár,
ugyanakkor. (Felderül) A csuda vigye el, úgy látszik ez nem az én napom. Az előbb a
cukorka, most meg ez. A kocsiban maradt az igazolványom.
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Lotti:
Ejnye, az enyém is. Ott van a kesztyűtartóban. Vendel! Menj el érte.
Balogh:
Minek ez a nagy sietség? Hol van a kölcsönös bizalom? Ráérünk. Meddőpatonáról várok egy telefonhívást, Gérnyiéktől.
Dr. Lénárd:
(Szinte felszabadultan) Egy null oda, gazduram. Mi a következő lépés?
Lotti:
Na, mi van? Megbuktunk, mint Vendel a KRESZ-vizsgán?
Vendel:
Nem a KRESZ vizsgán. Vezetésből. De csak azért, mert az igaz, hogy
felugrattam a járdára és fellöktem a biciklist, viszont ő se jogszerűen tartózkodott ott. Az
oktatóm, egy böhöm nagy állat, vitte el a balhét, de utána úgy megvert, mint szikvizes a
vasderest. Hogy jön ez ide?
Balogh:
Itt várjuk meg a rendőröket, vagy menjünk be?
Dr. Lénárd:
Most én mondom, gazduram, hogy ne siessük el. Biztos van erre egy
humánus megoldás.
Tehén:
Menjünk lépésről-lépésre. Az első lépés. Most rögtön visszaadja a háromszáz rugót. Ha ódzkodik, keményebb eszközökhöz nyúlok, Várom válaszát.
Dr. Lénárd:
(Savanyú képpel benyúl a belső zsebébe és Tehén kezébe nyomja a
pénzt) Rendben vagyunk így?
Balogh:
Nem egészen.
Lotti:
Mondja, muszáj ezt a tréfát ennyire kiélezni? Csak van valamilyen,
közmegelégedésre számot tartó megoldás.
Balogh:
Itt van ez a szegény tehén.
Tehén:
Itt vagyok.
Balogh:
Nem maga. A tejelő. Képzeljék a helyébe magukat. Már majdnem elkelt,
de a vásár meghiúsult. Mekkora csalódás ez neki.
Dr. Lénárd:
(Keserű belenyugvással) Lotti! Van egy jó hírem.
Lotti:
Nocsak! Ezek után?
Dr. Lénárd:
Vettünk egy tehenet.
Lotti:
Megőrültél? A harmadik emeletre? Lift meg nincs.
Emmus:
Hát nem egy hajón laknak?
Lotti:
Kislány! Maga még nagyon fiatal. Mondok egy jövőre szóló bölcsességet. Ha a ház alapját megbontják, az egész ház összedől.
Balogh:
Ide a pénzt.
Dr. Lénárd:
(Benyúl a zsebébe és leszámol háromszázezret Balogh kezébe, aki
beteszi a nadrágzsebébe) Meg se számolja?
Balogh:
És a kölcsönös bizalom?
Baloghné:
(Kijön, kezében tálca, rajta teli pálinkáspoharak) Jókor jöttem, apjuk?
Balogh:
A legjobbkor. A jó vásárra inni kell.
Dr. Lénárd:
Meg az ijedtségre is. (Levesz egy poharat) Na, Isten- Isten!
(Mindenki levesz egy poharat, kivéve Vendelt. Isznak)
Vendel:
Most már tényleg mennünk kellene.
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Balogh:

Menjenek csak. Arra van a kapu.
(Dr. Lénárd, Lotti és Vendel kilépnek a kapun és kimennek a színről)
Imre:
Bandi bátyám! Csak úgy elengedte őket? Ezek bűnözők.
Balogh:
Csak én engedtem el őket, fiam. Két utcát se mennek, úgy elkapják
őket, mint Gergő tántim a fekete himlőt, Nigériában, még annak idején. Ez a kétutcányi
szabadság maradt nekik arra, hogy elgondolkozzanak: szabad-e ujjat húzni Balog Andrással.
Baloghné:
Meg a családjával.
Tehén:
Meg a Marhával.
Imre:
És velem.
Balogh:
(Imréhez és Tehénhez) Na, menjünk be a házba. Maradt még egy kis
pálinka. (Bemennek)
(Baloghné és Emmus leülnek az asztalhoz.)
Baloghné:
(Előveszi az ülésrend papírját, a másolatát meg odaadja Emmusnak)
Akkor dolgozzunk egy kicsit, mielőtt átmennél Dorkához megnézni azt a tablettát.
Emmus:
Tablet, mamuska. Tablet.
Baloghné:
Engem nem érdekel, hogy ti hogy hívjátok a pirulát. (Belenéz a papírba)
Hol is hagytuk abba?
Emmus:
Horkai Bálint.
Baloghné:
(Elábrándozik) Ó, a Bálint. Ő volt az első udvarlóm. Magas, fekete hajú,
kékszemű, folyton ábrándozó, helyes fiú, aki mindig virágot hozott nekem, amikor találkoztunk. Persze folyton valamelyik szülő jelenlétében randevúztunk, mert az illem így
diktálta. (Elmosolyodik) Egyszer aztán, mégis sikerült úgy összejönnünk, hogy nem volt
ott egyik felnőtt se. És akkor…(Az ábrándozásból, hirtelen magához tér) …na, hogy
akkor mi történt, az végképp nem tartozik rád.
FÜGGÖNY
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ERDEI KASZTING
Vidám mesejáték, nagyoknak
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Állati szereplők
Oroszlán
Nyúl
Egér
Maci
Paci
Kutya
C. Ica
Manóka
Zsiráf
Csimpi
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(Szín: erdőben egy tisztás. Keresztben hosszú asztal, mögötte székek. Amikor a függöny felmegy, a Nyúl, az Oroszlán és az Egér az asztalnál ülnek, a többi állat farönkön,
vagy a földön ül, és van, aki áll.)
Első jelenet
Oroszlán:
(Feláll, megkopogtatja az asztal lapját, mire az addigi zsibongás elhalkul, mindenki az asztal felé fordul) Nos, kedves barátaim…khm…állattársak, tisztelt
ágon járók és földön futók!
Nyúl:
(Súgja) Erdőlakók.
Oroszlán:
Ernyőtahók. (Megzavarodva) Mi az, hogy ernyőtahó? Van itt ilyen állat?
Egér:
Erdőlakók, elnök úr, erdőlakók.
Oroszlán:
Ja, vagy úgy. Tehát erdőlakók. Elemi erővel tört ránk a nagy nap. (Lenéz az egérre) Jó ez ide?
Egér:
Mi az, hogy?
Oroszlán:
Na, azért! Most pedig felkérem Nyúl kollégát, hogy ismertesse, mintegy
emlékeztetőként, miért is gyűltünk most itt össze. (Az egértől vár választ) Miért is? (Lemondóan legyint egyet és leül)
Nyúl:
(Feláll, pergament tart a kezében, abból olvassa) Az erdei önkormányzat döntése értelmében, kezdeményezzük az erdélyi (Az Egér megrángatja a kabátujját
és rosszallóan néz) azaz, erdei színpad megalakulását. Jelentkezzen minden érdeklődő. Aki nem érdeklődő, ne jelentkezzen, mert nem felel meg a kiírásnak. Továbbá! (Elhallgat)
Paci:
(Beszól) Továbbá?
Oroszlán:
Kérem, hogy a felolvasást bekiabálással, zajos tetszésnyilvánítással,
fülsértő hangok kibocsátásával, valamint. Azon kívül botot és ernyőt a nézőtérre bevinni
tilos! Ez ellen nyolc napon belül lehet fellebbezni a…na, most az nem jut eszembe,hogy
hol. Ehhez tartsa magát minden kedves erdőtárs.
Nyúl:
Továbbá. Aki színészi hajlamait erdei keretek között szeretné megmutatni, megteheti folyó hó ekkor és ekkor (Körülnéz), ez van ma.
Egér:
Nyilvános meghallgatást tartunk, s aki megfelel a felvételi vizsgán, tagja
lehet a színtársulatnak. A meghallgatást háromfős zsűri felügyeli, s dönt a továbbjutók
sorsáról. A bizottság elnöke Oroszlán kolléga, tagjai Nyúl Gyula – barátainak Nyuszi
Gyuszi Muszi-, valamint jelen személyem, úgy is, mint. Egyébiránt dr. Mezei vagyok.
Pocok. Ki az első jelentkező?
C. Ica:
Én! Én! Már kora ifjúságomtól kezdve vonzott a színpad. Deszkáin körmömet hosszan köszörültem.
Nyúl:
Mi a mű címe?
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C. Ica:
Milyen mű címe?
Egér:
Amit előadsz nekünk és a népes közönségnek.
C. Ica:
Ó, már értem. Olyan nekem nincsen. Aki ismer, tudja, ki vagyok. Letettem névjegyemet számos színészi alakításommal, a nagy hegyen túli erdei társulat keretein belül, mint vendégművész. De, ha mindenáron papír kell, van ajánlólevelem a
farkastól, aki elől már többször menekültem. Elővegyem, vagy mutassam?
Oroszlán:
(Feláll, körülnéz) Kedves barátaim, fák közt tekergők és talajalattiak!
Nem akartam szót kérni, de. (Leül)
Nyúl:
(C. Icához) Ide az kevés, kedves C. Ica erdőtársnő. Tessék, helyet foglalni, kérjük a következőt!
C. Ica:
(Mérgesen) Még hogy előadni valamit. Az én színészi múltammal. Nehogy már a lyuk bújjon az ürgébe! Bezzeg a tehetség nem számít. Ide se jövök többet.
(Dühösen leül egy fatörzsre, háttal a zsűrinek)
Kutya:
Nekem van egy magánszámom, nagynevű példaképem, Hortobágyi
Uszkár öntötte kottába, holdtöltekor adom elő. Címe: Ki kutyához kicsit konyít /, úgy
biztat, hogy velem vonyít. (A zsűrihez) Jöhet?
Egér:
Köszönjük, nem szükséges. Fel vagy véve. S ennek a döntésnek semmi köze ahhoz, hogy jó szomszédom a nagybátyád, Komondor Ignác. Lépjünk tovább.
Maci:
Verssel állok elő. Címe: A repedt korsó balladája. Írta: Medve Barna.
Amíg itthon volt Barna Medvének hívták, de odakint Medve Barna. Mehet?
Nyúl:
Mehet.
Maci:
A szállítóm Méhes Ödön,
kilyukadt a mézes bödön.
A bödön oly korsófajta,
hogy a lyukon kifoly rajta.
(Az Oroszlánra néz) Mondjam tovább?
Oroszlán:
Én szívesen hallgatnám még, de ez olyan rossz, hogy képtelen vagyok
rá.
Manóka:
(Jelentkezik)
Oroszlán:
Megadom a szót Manókának.
Manóka:
Én is verset mondok. Írta: én. Elmondja: én. A címe…
C. Ica:
Én?
Manóka:
Nem. Az a címe, hogy Manóka. Vagyis én. (Pukedlizik)
Az erdőben sok a bolt,
de kevés a hinta.
Így az erdei kobold
szomorkodik, mint a.
Nyúl:
Mint a?
Manóka:
Mint a.
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Paci:
Szabásminta?
Manóka:
Mint a mint a.
Egér:
Ennyi?
Manóka:
Miért, nem elég?
Maci:
(A zsűri felé fordul) Ennek fényében az én versem nem értékelődik fel?
Oroszlán:
Jól van Manóka, leülhetsz. Te még kicsi vagy, lesz bőven időd, hogy
babrálgasd a versedet.
Paci:
Egyetértek. Az igazi érték az én fellépésemmel kezdődik. Kérem a tisztelt zsűrit, hogy minden szavamat vegyék jegyzőkönyvbe. Megéri. Egy részletet adok
elő Horhos Özséb „Zanzibár messzebb van, mint a sarki közért” című három felvonásos
királydrámájából. Felvétel indul?
Nyúl:
Indul.
Paci:
(Pózba áll) Bús meredély tiszta vackán, pepitát brekkent a hárpia. Ó
bergengóc hadfiak, eljövend tán a hárfatestű térképmérték? Opálfa odvában szürkén
csattan a tárogató.
Kutya:
(Felpattan, dühösen) Álljunk meg egy baráti szóra! Mi ez itt? Az állatóvoda kiscsoportosainak záró bulija, vagy egy komoly megmérettetés? Ezt nem úgy kell
előadni, hogy (Utánozza Pacit) „Opálfa odvában szürkén csattan a tárogató”, hanem
úgy, hogy (Fellengzősen) „Opálfa odvában szürkén csattan a tárogató”. Ez a művészet.
Persze nem mindenkinek adatik meg. Mármint a tehetség.
Nyúl:
Nono! Több komolyságot, kollégák! (Kipattan középre) Ennek belülről
kell jönnie. Legtöbbször a gyomorközépről indul, egyre dúsul, s a mellkas öblében teljesedik ki, majd, mint orkán zúdul a garaton át a légbe. Valahogy így: „Opálfa odvában
szürkén csattan a tárogató”. Csak így van értelme.
C. Ica:
(Felugrik a fatörzsről) Ne már! Ha az alapokat nem tudja az ember, neki
se kezdjen. Én azonban ezen már régen túl vagyok. Habár nem méltányoltátok velem
született talentumomat, fátylat borítok a közelmúltra, s megmutatom a helyes utat. Figyelem! Kicsit ringó járással befelé mozgok középre, felvetem a fejem, s karjaimmal
rásegítek a csípőjátékra. Lassan félfordulatot végzek, de nem érek a végére, mert hirtelen megmerevedek, két kezem az arcom elé emelem, s mintha a sír mélyéről jönne úgy
préselem ki a szavakat: „Opálfa odvában szürkén csattan a tárogató.” Sajnos ezt senki
nem tudja utánam csinálni. A hegyen túli erdőben már játsztam egy hasonló szerepet,
igen nagy sikerrel, de mindegy.
Maci:
Halálra brummogom magam a röhögéstől. Amit ti itt elővezettetek, az
már egy gyenge kabaréban sem lenne zsinórmérték. Miféle dagályosság, miféle manírgyűjtemény? A természetes játék mindennek az eredője. Nincs szövegfétis, nincs mozgásroham. Egyszerűség, barátaim, egyszerűség. Tehát. (Monotonon, majdnem érthetetlenül) „Opálfa odvában szürkén csattan a tárogató.” Ennyi.
Oroszlán:
(Eddig bóbiskolt, most felriad) Hol is tartunk?
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Egér:
Opálfa odvában szürkén csattan a tárogató.
Oroszlán:
Miféle butaság ez állattársak? Megmagyarázná valaki?
Nyúl:
Hát, izé. Mondja meg Paci, ő kezdte az egészet.
Paci:
(Zavartan) Mért éppen én? Tán én írtam? Én? Kérdezzétek meg Horhos Özsébet. Igaz, hogy a XVII. században élt, talán ezért nehéz lesz őt válaszra bírni.
Oroszlán:
(Zsűri társaira néz) Esetleg a kollégák közül valaki?
Nyúl:
(Kínlódva) Ami azt illeti…adva van egy opálfa…és egy tárogató. Eddig
ennyit tudunk róluk. Talán nem sok, de...
Egér:
(Próbál a Nyúlnak segíteni) Nem javaslom, hogy a mondatot kiragadjuk
a szövegkörnyezetéből. Idézzük ide az egészet, s máris közelebb kerülünk a megoldáshoz.
Oroszlán:
Akkor idézzük.
Kutya:
Ez nem butaság. Hogyan is rittyentette elénk Paci pajtás? „Bús meredély tiszta vackán, pepitát brekkent a hárpia. Ó bergengóc hadfiak, eljövend tán a hárfatestű térképmérték?” Így mindjárt más. (Bizonytalanul) Illetve.
C. Ica:
Nem értek egyet. Egészen más a véleményem.
Maci:
Éspedig?
C. Ica:
(Dühösen) Ahhoz neked semmi közöd! Különben is, én meghallgatásra
jöttem, nem szövegértelmezésre.
Oroszlán:
Akkor összegezzünk. Hogy néz ki a helyzet?
Nyúl: Egy társulati tagunk van, a Kutya. Nem sok, viszont kimondottan kevés. Ámbátor, egy monológhoz pont elég.
Egér:
Hosszabbítsuk meg a jelentkezési határidőt.
Nyúl:
Minek? (A társaságra bök) Ez a felhozatal, nincs másik. (Az Oroszlánhoz) Mit tegyünk, elnök úr?
Oroszlán:
Sörényemre mondom, a közhelynek van igaza. A zsűri nehéz helyzetben van. Töröm a fejem, mi a megoldás. Ha nem lesz eredményes, akkor kénytelen
leszek (A Nyúlra és az Egérre mutat) a ti fejeteket is törni. Mi legyen, mi legyen? (Hirtelen felderül a képe) Megvan!
Nyúl, Egér:
(Megkönnyebbülve) Hiába, na, a mi királyunk.
Oroszlán:
Új kör indul. (A többiekre néz) Van valami a tarsolyotokban?
Maci:
Van. A Pacival táncolnánk egyet. A koreográfiát a Páva készítette, a
sok hátralépést már mi gyomláltuk ki, közösen.
Oroszlán:
(Szemrehányóan néz a másik két zsűri tagra) Mi lenne velem, ha én
nem lennék? (A Macihoz) Rajta!
(Maci és Paci kiperdülnek középre és elkezdenek táncolni, de nincs benne semmi ritmus, összhang, szóval össze-vissza)
C. Ica:
Atyám, Uram! Ha ezek itt összeütköznek, az vajon munkahelyi balesetnek számít?
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(Maci és Paci befejezi, meghajolnak)
Oroszlán:
(Macihoz és Pacihoz) Ha ezt most gyorsan elfelejtjük, akkor talán megússzátok a következményeket. (Szomorúan) Van még valaki?
Manóka:
(Jelentkezik) Mondok egy másik verset. Ezt nem én írtam, hanem Manóka. Vagyis én. A vers címe: Az erdei manónak is van lelke, ezért kéretik mindenki,
hogy ezt tartsa tiszteletben.
Egér:
Ez olyan hosszú cím, hogy vers már nem is kell hozzá.
Manóka:
(Toppant egyet a lábával) De van! (Pukedlizik) Az erdei manónak is van
lelke, ezért kéretik mindenki, hogy ezt tartsa tiszteletben.
Paci:
Ugyanaz a vers, mint a címe?
Manóka:
Képzeld, ugyanaz. Így sokkal könnyebb volt megtanulni.
Oroszlán:
Köszönjük, Manóka! Sokat segítettél. (A Nyúlhoz) Jó ez ide?
Nyúl:
(Legyint) Tök mindegy.
Kutya:
(Jelentkezik) Nekünk lenne C. Icával egy páros jelenetünk. Igaz, hogy
én már bejutottam, de megsegíteném a kolléganőt. Lehet?
Oroszlán:
Már hogyne lehetne. Mindent bele, gyerekek!
(C. Ica és Kutya bemennek középre, s beállnak a jelenetbe)
C. Ica:
Koldusködmön ritkán törik. Osvát népmese. Hol volt, hol nem volt, de
inkább igen, hogy elindult a tarisznyával, és egy nagy városba ért.
Kutya:
Sosem felejtem el, egy pénteki nap volt.
C. Ica:
Bekopogott az első portán.
Kutya:
Adjanak szállást, és eleséget, aztán nem ismerjük egymást.
C. Ica:
De a házbéli népek nem adtak. Bekopogott a második portán.
Kutya:
Adjanak eleséget aztán szállást, és nem jelentem fel magukat.
C. Ica:
De ott se nem adtak. Sőt! Ment a harmadik portára.
Kutya:
Adjanak eleséget, meg egy kis vizet, némi aprópénzt, esetleg hitelkártyát. Akkor elveszem a kisebbik lányukat, és/vagy az összes hozományát.
C. Ica:
Ott aztán nem hogy nem adtak, de még nagyobb csúfságok is történtek.
Ment is a negyedik portához.
Nyúl:
(Közbevág) Na, már most! Az elnök úr is kérdezteti, ha nem tévedek,
hogy hány porta van ebben a nyüves városban?
Kutya:
(Mérgesen eldobja a szövegkönyvet) Így nem lehet játszani. (A zsűrihez) Ti nem is értetek ehhez, most veszem észre.
Egér:
Én meg most veszem észre, hogy a szomszédom nem is Komondor
Ignác, a nagybátyád, hanem Kompresszor Evetke, akihez neked semmi közöd, úgyhogy
ki vagy rúgva!
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Második jelenet
Oroszlán:

Tisztelt kollégák! Erdőtársak, Fatársak! Szőrös bőrök! Hogy állunk tehát,
per pillanat?
Nyúl:
Elnök úr! Momentán – a színtársulatot illetően – nincs egy megveszekedett tagunk se. A nulláról kell kezdenünk mindent.
Oroszlán:
(Megvakarja a fejét) Nos, ha ez a pillanatnyi helyzet, már csak egyet
tehetünk. Kérem Egér kollégát, hogy érdeklődje meg a bölcs bagolynál, lehet-e színtársulatot alakítani tagok nélkül?
C. Ica:
Ne már hogy! Illetve: nehogy már! Akarom mondani. A bölcs bagolyról
szóló mesét maga a bagoly terjeszti. De mi tudjuk (körülnéz), mármint én és még rajtam
kívül magam is, hogy a fent nevezett éjjeli madár, olyan buta, mint a tök. Bár ezt egy
önérzetes tök ki is kérné magának. Az odva tele van összelopkodott könyvekkel, de mi
haszna? A múltkor az orvosi lexikonban a tartalomjegyzéket kereste. Értitek? A tartalomjegyzéket. Lexikonban. Különben meg nem kell ahhoz jogi végzettség, hogy megállapítsuk: tagok nélkül nincs társulat.
Nyúl:
Ne menjünk bele a részletekbe. Az elnök úr nem azt kérdezte, hogy…,
hanem azt kérdezte…, hogy. És ez óriási különbség. Több komolyságot állatvilág!
(A Zsiráf és Csimpi érkeznek)
Zsiráf:
Jó helyen járunk, amikor ezt kérdezzük? Mert hosszú utat tettünk meg,
amíg ideértünk.
Kutya:
Kit tisztelhetünk bennetek, jóra való vándorlegények?
Csimpi:
Én lány vagyok, nem legény. Csimpi a nevem, erdő szerte.
Zsiráf:
Én pedig Zsiráf vagyok, de nem a termetem miatt, hanem, mert mókusnak nagy lennék. Szólítsatok nyugodtan Zsircsinek.
Egér:
Elfogadjuk a bemutatkozást. Mit kívántok előadni?
Zsiráf:
Semmit. Nincs rejtegetni valónk. A hegy túloldaláról jöttünk, mert híre
ment, hogy itt vándorzenészeket keresnek. Meg is ijedtünk egy kicsit.
Maci:
S miért?
Csimpi:
Mert nem vagyunk vándorzenészek.
Paci:
Érthető az ijedelem. Nyugodjatok meg, nálunk a zenei előképzettség
nem feltétel. Énekeljetek valamit.
Zsiráf:
Mi célból? Úgy nézek én ki, mint egy igric?
Maci:
Migric?
Zsiráf:
Igric. Középkori énekmondó.
Oroszlán:
(Nyúlhoz hajol) Mit mond? Hogy középkorú? Én fiatalabbnak nézem.
Fontos ezt tisztázni, az ügyünk szempontjából?
Egér:
Nem fontos, elnök úr.
Oroszlán:
Akkor lapozzunk?
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Nyúl:
Így is mondhatjuk.
Oroszlán:
(A Zsiráfhoz és Csimpihez) Drága barátaim! Tisztelt meghívott vendégeink! Elnök úr! (Zavartan körülnéz, majd nevetgélni kezd) Hát nem magamat is köszöntöttem? De ennek ma már nincs jelentősége. Visszatérve a tárgyhoz. Adva van két jövevény, viszont nincs tagsága a még meg sem alakuló színtársulatnak. Nem először
teszem fel a kérdést, ezen a történelmi jelentőségű ám eseménytelen napon: mi legyen?
Zsiráf:
Mi a probléma gyökere, nagyhatalmú Leó mester?
Nyúl:
(Felugrik) Több tiszteletet kérek az elnök úrnak! Az elnök úr nem simán
elnök úr, hanem prezident is egyúttal, illetlen tiszteletlenség őt Leózni.
Oroszlán:
(Csodálkozva) Mért kell engem lehozni? Most fent vagyok, tulajdonképpen?
Egér:
Elnök úr, tisztelettel. Lehet egy napirenden kívüli javaslatom?
Oroszlán:
Megadom a szót Maci kollégának.
Egér:
(Súgja) Nekem adja meg, elnök úr!
Oroszlán:
Miért, tartozom neked? (Észbe kap) Ja, vagy úgy? Beszélj, ha annyira
akarsz.
Egér:
Javasolom, hogy vonjuk be a dologba túl-hegyi barátainkat. Ez kedvezően hathat leszerepelt erdőtársaink versenyszellemére is, talán előbukkan belőlük
néhány, méltán elfeledett produkció.
Oroszlán:
Nem rossz ötlet, igaz nem is jó. De mivel nincs más terítéken, ám legyen. (Csimpihez és Zsiráfhoz) Mit tudtok felhozni a mentségetekre?
Csimpi:
Időt kérek, elnök úr. Meg kell beszélnem Zsircsivel, mielőtt döntünk.
Oroszlán:
Hát csak szaporán, mert az időnk ugyan rengeteg, de mint tudjuk, fogy
is.
(Csimpi és Zsiráf félrevonulnak)
Zsiráf:
Ne mondjuk meg nekik?
Csimpi:
Mit? Hogy meg kell akadályoznunk, a színtársulat megalakítását? Gondolod, belemennének abba, hogy a Hegygerinc Színjátszó Fesztiválon – amiről szerencsére még nem tudnak – csak a mi társulatunk induljon? Rögtön összetákolnának,
egyet, már csak azért is, hogy kitoljanak velünk. Ezzel jelentősen rontva az esélyeinket.
Zsiráf:
Hát, ami azt illeti, az itteniek nem csípik a hegyen túliakat. Hogy ezt a
habókos, idős oroszlánt idézzem, aki most éppen elnöknek képzeli magát: mi legyen?
Csimpi:
Tegyünk úgy, mintha segíteni szeretnénk. Közben összeugrasztjuk
őket, a végén úgy fogják egymást utálni, hogy szóba se kerül majd a közös színjátszás.
Zsiráf:
Akkor gyerünk, hintáztassuk meg a tehetségünket.
(Visszamennek a zsűrihez)
Oroszlán:
Halljuk! Halljuk!
Csimpi:
Jelentkezünk a megmérettetésre, mint kórus.
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Paci:
Zsiráf:
C. Ica:
Nyúl:
Zsiráf:

Ketten?
Csak Csimpi egyedül. Én a vezető karnagy vagyok.
Eldurran az agyam. Micsoda kóklerek.
Toljátok, fiúk-lányok, ne fogjátok vissza magatokat.
(Beáll Csimpi elé, elővesz egy karmesteri pálcát, pár próbamozdulatot
végez)
Csimpi:
(Skáláz egyet, beáll pózba.) Első számunk címe: Nóta. (Fejével biccent,
Zsiráf beint. A „Leszakadt a pincelakat” dallamára énekel)
Azt mondta tegnap a Kutya,
hogy a Paci nagyon buta,
és engem szolgál is,
ebből látszik, hogy nem normális.
(A Paci döbbenten néz)
Mondják, múltkor volt egy bunyó
és az Oroszlán a hunyó,
arra is fogadtam,
hogy a vén Leó már fogatlan.
Egér:
Állj! Állj! Mi ez itt, kérem? A zsűri elnökét bírálni, kritikával illetni, hátrányos vélemény tárgyává tenni, valamint negatív színben feltüntetni szigorúan tilos.
Paci:
Micsoda? Tán a szegény igahúzó barmot, mármint engem, lehet hülyének láttatni? Mi?
Kutya:
Már elnézést. Az igahúzó barom nem szarvasmarha?
Paci:
Marha? Kikérem magamnak! Majd mindjárt megmondom én, hogy ki a
marha. De abban nem lesz köszönet. (Folyamatosan durrog, hergeli magát)
Zsiráf:
Következő számunk címe: Nóta. (Beint. A „Kecskebéka felmászott a
fűzfára” dallamára.)
Csimpi:
A C. Ica kedvese már nem Bence,
de még mindig pálinka a kedvence.
Hivatalos bizonyíték minderre, hogy egy este,
ivás közben, Nyuszi Gyuszi megleste.
C. Ica:
(Felháborodva) Kikérem magamnak!
Zsiráf:
Hát ez az! Mindig csak magadnak. Nyuszi Gyuszinak miért nem?
C. Ica:
(Fenyegetően elindul a Nyúl felé) Mit terjesztesz te rólam? Ismételd
meg és a termőtalajjal teszlek egyenlővé!
Nyúl:
(Kétségbeesetten az Oroszlán felé) Elnök úr! A mentelmi jog rám is
kiterjed? Mert ha nem, akkor rugalmasan visszavonulok. (Választ se vár, menekül C. Ica
elől)
Csimpi:
A hegyen túl mindenki tudja, hogy néha úgy betörülközöl…szóval bebólintasz…azaz megittasodsz, amikor lerészegedsz, hogy még szép. Amikor nálunk voltál
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vendégszereplésen, minden este, fellépés előtt, megittál fél liter törköly páleszt, hogy ne
érdekeljen a közönség lesújtó véleménye. És nagyon megörültél a sok felhajigált rohadt
starkingnak és jonatánnak, néha idarednek is, mert a díszletraktárban almapálinkát
főztél belőlük. Így mondják.
Paci:
(Aki eddig folyamatosan hergelte magát, mintha most jutna el a tudatáig, hogy megsértették, nagyot bődül) Még hogy én? Még hogy én? Hol az a Kutya, szedem mindjárt ízekre, a hitvány házőrzőjét? Nézzenek oda. Szóval én elmeháborodott
vagyok szerinted?
Kutya:
(Miközben menekül az őt üldöző Paci elől) Nem úgy volt a nótában…izé…hanem, hogy tökkelütött vagy…nem…különben meg a majom énekelte, csak
rám hivatkozott és az nem ugyanaz…azaz… (Elbizonytalanodik) Talán hallgassuk meg
még egyszer a nótát.
Paci:
Majd adok én neked parókát. (Kergeti a Kutyát)
(Egy pillanat alatt elszabadul a pokol. Mindenki kerget mindenkit. Akivel összefut, azt
megpróbálja lebirkózni. Teljes a zűrzavar.)
Manóka:
(Felemeli a jobb kezét és nagyot kiált) Állj! (Mindenki megmerevedik.
Hirtelen csend lesz. Manóka csodálkozva nézi a jobb kezét) Ezt én csináltam? (Forgatja
a kezét, véletlenül rámutat Macira)
Maci:
(Megmozdul, körülnéz. Manókához.) Ezt itt te hoztad össze?
Manóka:
Fogalmam sincs. Én csak csendet akartam. Ez lett belőle.
Maci:
Te varázsló vagy, amúgy?
Manóka:
Nem. Manóka vagyok. Akarsz egy verset? A címe…
Maci:
Jó-jó, elhiszem. Tényleg Manóka vagy. (Körülnéz, a többiekre mutat)
Velük mi lesz?
Manóka:
Honnan tudjam? Felemeltem a kezem, erre mindenki lebénult. Amikor
rád mutattam, így, ahogy most C. Icára (C. Icára mutat), akkor megmozdultál.
C. Ica:
(Magához tér, kábultan körültekint, megállapodik Macin) Mi történt itt?
Maci:
Ez most nem fontos. (Manókához) Ezek szerint, akire rámutatsz, az
magához tér. Nem tudom mi a trükkje, de ügyes.
C. Ica:
Te voltál, Manóka?
Manóka:
Nagyon úgy néz ki. De mindjárt visszacsinálom.
Maci:
Na, azzal ne siessünk! Gondoljuk át a dolgot.
Manóka:
Mit kell ezen átgondolni?
Maci:
Alakítsunk most itt egy társaságot. Hárman vagyunk benne, (Manókára
mutat) te, (C. Icára mutat) te, meg én. Én vagyok a társaság elnöke, C. Ica a titkárnő, te
Manóka, te vagy, aki dolgozik is.
C. Ica:
Mit kavartyúzol itt össze? Az egyik fele felfoghatatlan, a másik fele érthetetlen.
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Maci: Nyugalom, üzlettársak. A vállalkozásunk lényege, hogy (Manókához) te egyenként kezded magához téríteni a most mozdulatlanságba dermedteket. Kérünk tőlük ezer
erdei fityinget a szolgáltatásért. Ha nem adnak, visszajegeled őket.
C. Ica:
De mi számlát nem tudunk adni.
Maci:
Nem is adunk.
C. Ica:
Akkor ez törvénybe ütköző.
Maci:
Szó sincs róla. Mi nem ütközünk a törvénnyel. Kikerüljük a törvényt, és
így az ütközést is. Az a lényeg, hogy jól járjunk. Azt se bánom, ha csak én járok jól. Én
ebben óriási üzletet látok. Ez nagyobb biznisz, barátaim, mint az erdei színpad megalakítása. Kérdés van?
Manóka:
(Felemeli a kezét, jelentkezik. Erre a mozdulatra mindenki magához
tér.)
Maci:
(Legyint) Na, fuccs az üzletnek. Ilyen az én szerencsém. (Manókához)
Mért vagy te ilyen izgága?
Oroszlán:
(Ébredezve) Ki mondja meg nekem, hogy mi történt? Én elvesztettem a
fonalat.
Nyúl:
Nyugodjon meg elnök úr, vizsgálóbizottságot állítunk fel és végére járunk a dolognak.
Egér:
Nem hagyjuk annyiban, ezt megígérhetem. Megkeressük a felelőst és
nem ússza meg szárazon.
Oroszlán:
Beledobjuk a halastóba?
Egér:
Például.
Paci:
Már majdnem elkaptam azt a fránya Kutyát, de valahogy kicsúszott a
lábaim közül. (Meglátja a Kutyát, elindul felé) Hoppá! Megvagy, te álhírgyártó eben guba. Hogy a fék nyúzzon meg, eb ura fakó, most elkaplak, te eszement házőrző, te hátsóudvari biztonsági őr! (Már majdnem utoléri a Kutyát)
Manóka:
(Rámutat Pacira) Állj! (Paci megmerevedik) Verekedni nem szép dolog.
Sőt, kimondottan csúnya.
Maci:
(Hajbókol Manóka előtt) Maximálisan egyetértek Manóka kisasszonnyal.
Az ő zsenialitása már nem egyszer volt fénylő fáklya, nekünk, tévelygőknek, s térített
vissza az általa kijelölt helyes útra. Aki bántja engem bánt, s aki engem bánt, az őt bántja. Ezt nem fogom tűrni. (Manókához) Ugye milyen jó csapat vagyunk, így, ketten?
Nyúl:
(A Macihoz) Na, idefigyelj, te boldogtalan mézfüggő barnamedve. Sose
arról voltál híres, hogy van saját véleményed. Viselkedésed visszataszító, s még az
elnök úrban is ellenérzést kelt, pedig ő ezekben a kérdésekben, eleddig, megengedő
volt.
Egér:
Továbbá. Valamint alighanem. És ezzel még nem mondtam semmit.
C. Ica:
Ez, mondjuk, igaz.
Egér:
Amennyiben Manóka erdőtárs paranormális jelenséggel rendelkezik…

252

Oroszlán:
Mivel?
Egér:
(Belezavarodik) Hát van neki ez a hókuszpókusz…szóval javasolom,
hogy bővítsük ki a zsűrit ellenállhatatlan személyiségével. Ő a mi emberünk, s a vezetés
elismeri a feltörekvő ifjúságot.
Oroszlán:
(Feláll, köszörüli a torkát, mint aki nagy beszédre készül) Ti nagyon jól
tudjátok, hogy én világéletemben. És erre építem azt az életszemléletet, amelyik. Nem
bánom, szavazzunk. Aki egyetért azzal, hogy Nyuszi Gyula jegyzőkönyvi dicséretben
részesüljön, emelje fel a mancsát. Vagy hallgasson, mindörökre.
Egér:
Elnök úr! Indítványom arról szólt, hogy Manóka kisasszony legyen a
zsűri tagja.
Oroszlán:
Akkor ez egy új javaslat? Egyetértek. Szavazzunk! (A Nyúl és az Egér
felemeli a kezét) Ki van ellene? (Felemeli a kezét)
Nyúl:
Elnök úr! Azt mondta, hogy egyetért. Miért szavaz ellene?
Oroszlán:
A javaslattal egyetértek. Manóka erdőtárs jelölésével nem. Benne van a
szabályzatban ez a jogosultság. Tudom, mert én írtam a szabályzatot. Igaz, Oroszlánné
diktálta.
Egér:
(Kétségbeesetten) Szünetet kérek. A zsűri vonuljon vissza.
Oroszlán:
A zsűri zárt tárgyalást rendel el. Illetve én. Szóval menjünk félre. Mindenki maradjon a helyén, mindjárt jövünk.
(A három zsűritag félrevonul)
Harmadik jelenet
Nyúl:
Drága elnök úr, kedves Leó bácsi, ha már a keresztapám tetszik lenni,
egyúttal. Rossz annak az optikája, ha kifelé nem mutatunk egységet.
Egér:
És azzal sem járnánk túl jól, ha Manókát magunkra haragítanánk.
Oroszlán:
Mi vagyunk a zsűri, barátaim. A demokrácia letéteményesei. A többség
bízott meg bennünket. Így hát őket képviseljük. Ami pedig a szavazást illeti. Kerüljük a
teljes egyetértést, mert annak az a látszata, hogy csalafintaság, netán csintalanság van
a dologban. Hogy előre le van zsírozva az ügy. Ha az egyikünk ellene szavaz, az nem
befolyásolja a döntést, viszont igazolja, hogy megdolgozunk a pénzünkért.
Egér:
Elnök úr! Mi ezért egy megveszekedett fityinget sem kapunk.
Oroszlán:
De ezt ők nem tudják. Tegyünk úgy, mintha igen.
Nyúl:
Ez jól hangzik, de jelen esetben nem praktikus álláspont. Mert ha ez a
lánygyerek bepöccen azon, hogy valaki ellene szavazott, hát…
Oroszlán:
Mi történhet?
Egér:
Az, elnök úr, hogy önt, példának okáért, simán átváltoztatja békává.
Oroszlán:
A tömegközlekedést ne keverjük bele. Mi az, hogy békávé?
Egér:
Módosítok. Önből giliszta lesz, seperc alatt.
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Oroszlány:
Aha, így már érthető. Új szempont felmerülése következtében, felülvizsgálom előző álláspontomat. Hogy mégse vonuljak teljesen vissza: nem lehetne esetleg póttag az illető?
Nyúl:
De milyen jó ötlet. Majd én ismertetem az álláspontunkat. (Visszamennek az asztal mögé) Mivel elnök urunk, diadalmas életpályája vége felé közeledik, s
hamarosan, ezen életút lezárásaként, megérdemelt nyugállományba vonul…
Oroszlán:
(Felkapja a fejét) Hová vonulok én?
Egér:
Nem úgy értette, ahogy mondta. Csupán az egészséges utánpótlás
nevelés…ugye…ha majd elnök úr, egyszer, valamikor, a jövőben…akkor ugye…de hol
van az még! Hál’ Istennek jó erőben, egészségben és izé…valamint. (Manókához) A
zsűri póttagja lettél.
Nyúl:
Ha valamelyikünk nem érne rá, akadályoztatva lenne, vagy egyéb okok
miatt képtelenné válna feladata ellátására, akkor te beugrasz helyette. Jól szóltam így?
Kutya:
Ez most mellékes. Magyarul indifferens. Viszont köztudott, hogy kiemelkedően jó viszonyt ápolok Manóka húgommal, aki számtalanszor biztosított engem barátságáról és fordítva. Lehet, hogy ez most úgy hangzik, mintha kedvezőbb pozíciókat
szeretnék elérni nála…
Zsiráf:
Nem csak lehet. Ez teljesen úgy hangzik.
Kutya:
(Zsiráfhoz) Messziről jött ember azt mond, amit akar, míg jól szájba nem
vágják. Visszatérve. Nagy terveink vannak együtt, de ennek részletei nem tartoznak a
nyilvánosságra.
Maci:
Ezúton szeretném felkérni kedvenc erdei koboldomat, hogy örvendeztessen meg minket szárnyaló költészetének egynémely darabjával. Az ő versei gyógyírt
jelentenek a szenvedőknek, simogatást a szárnyalóknak, megérkezést a távozóknak.
Nemkülönben.
C. Ica:
Nana! Nana! Tegyétek takaréklángra a törleszkedést! Ha valaki barátja
és mentora volt, na, az én voltam. És vagyok. Színészileg oktattam őt a jóra, neveltem a
szépre, s mondhatom, bár meg sem közelíti az én teljesítményemet, mégis itt liheg a
nyakamba. S mindezt nekem köszönheti. Én is csatlakozom az előttem szólóhoz. Hogy
melyikhez, az egyelőre maradjon titok.
Kutya:
Ügyrendi kérdésben teszek fel kérdést. Bár nem érdekem a dolog, de
meddig kell még a Pacinak, ebben a kifacsart helyzetben álldogálnia?
Manóka:
Erről teljesen megfeledkeztem. (Odaint a kezével. Paci megelevenedik)
Paci:
(Meglátja Kutyát és azonnal üldözőbe veszi)
Kutya:
(Menekülve) Máskor, ha ilyen javaslattal állok elő, csapjatok agyon.
Egér:
(Kiteszi a lábát, amiben Paci elbotlik) Néha a legegyszerűbb dolgok
hozzák el a megoldást.
Oroszlán:
Nyugodjon meg, Gwendolyn kisasszony! Halszagú Bob Flatley winchestere biztosítja a kocsma nyugalmát. (A megdöbbent Nyúlhoz) Tegnap ment az Erdő 2-n
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egy jó kis westernfilm, onnan vettem. A történet, röviden, a következő…(Körbenéz)
Vagy halasszam későbbre?
Zsiráf: Elnézést, hogy közbevágok, de szívesen visszatérnék felvételi vizsgánkra.
Ahonnan mi jövünk, ott nagyon jó híre van az itteni erdei színpad kultúrateremtő munkásságának.
C. Ica:
Na ne már ne! Még meg sem alakultunk.
Csimpi:
Pont ezért. Ha a társulat működne, rengeteg kritika is érhetné, nem? Így
viszont tiszta az a bizonyos lap.
Oroszlán:
Ebben van valami. (A Zsiráfhoz) S miket mondanak az erdei színpadunkról?
Zsiráf:
Csupa jót. Hogy a szélessége hét méter, a mélysége öt méter.
Csimpi:
(Kezével mutatja) És a magassága másfél méter.
Kutya:
Ez igaz. A Harkály asztalos-vállalkozása kapta a megbízást, s elég jól
összekopácsolták.
Manóka:
Úgy vélem, hogy számomra is meglepő képességem akadályozná a
zsűri munkáját, ezért kérem felmentésemet a benne való részvétel alól. Eszembe jutott
egy verstéma, így elvonulok és secc-pecc megírom. Az első két sor már itt motoszkál
bennem:
A Maciban sok a jóság,
amúgy, viszont, bamba jószág.
Maci:
(Felhorkan) Micsoda?
Zsiráf:
(Megböki Csimpi karját) Nem kell nekünk itt semmit csinálnunk, megy
ez magától.
Manóka:
Csak a rím kedvéért írtalak bele, érted? Írhattam volna a Paciról is
ugyanezt.
Maci:
Jobban örültem volna, az az igazság.
Manóka:
Ha elkísérsz, lehet, hogy engedményeket teszek.
Paci:
Várjatok, én is jövök. Tele vagyok ötletekkel, csak nem jön ki belőlem.
Ha esetleg megráznám magam. Szerintem nagy hasznomat vennétek.
(Manóka, Maci és Paci kimennek)
Csimpi:
Tisztelt elnök úr! Cseppet sem türelmetlenül, ám izgatott várakozással
kérdem: produkciónk által felvételt nyertünk-e az erdei színpad társulatába?
Oroszlán:
(Feláll és ünnepélyesen köhent kettőt) Nos, drága barátaim, kedves
meghívott vendégeink, tisztelt elnök úr! Elérkeztünk a meghallgatás finisébe. A zsűri,
döntésre, visszavonul. Előtte azonban eredményt hirdetünk. (Az Egérhez) Átadom a
szót Mezei doktornak. Pocok kolléga, tied a szó.
Egér:
(Idegesen körülnéz, feláll, nyomkodja az arcát) A zsűri helyzete nem
könnyű, ám mi azért vagyunk itt, hogy átvágjuk magunkat az emelkedő falak sokasá-

255

gán, mondhatnám sűrűjén, de tetszés szerint kiváltható más szóval is az a szituáció,
amelybe beleevickéltük magunkat.
C. Ica:
Ordítanám lelkesülten: hogy volt! Hogy volt! De félő, hogy megismétled,
amit eddig mondtál, azt meg már eddig se értettük.
Nyúl:
Hogy világos legyen mindenki számára Pocok kolléga iménti útmutatása. Adva van egy feladat, amely a zsűri vállait nyomja és adva van C. Ica, aki meg a
szöveget nyomja. Nem szívesen lennék a magam helyében, amikor kimondom: egyiknek semmi köze a másikhoz. Értve vagyok?
Kutya:
Kutya legyek, ha valamit is értek az egészből.
Zsiráf:
Hát nem az vagy?
Negyedik jelenet
Maci:
(Kívülről hallatszik a hangja) Szabadságot, boldogságot! A tisztás mindenkié! Mondjon le! (Beér a színre, nyomában Pacival. Mind a ketten táblát emelnek a
magasba. Az egyiken a felirat: Nem értünk egyet! A másikon: Tiltakozunk!)
Legyen szabi, legyen béke,
kérdezd meg az eget kék-e?
Paci:
Elegünk van, nem tűrjük!
(Mindenki megdöbbenve figyeli a két tüntetőt)
Oroszlán:
(A két zsűritaghoz) Én azt hittem, hogy már befejeztük a meghallgatást.
Még egy jelenet? Engedélyezzük?
Egér:
(Megrökönyödve) Erről nem volt szó, elnök úr. Magam se értem.
Nyúl:
Időnk éppen lenne rá
Maci:
(Megrázza a tábláját) Követeljük a dolgok helyreállítását! Legyen mindenkinek sajátja! Le az egy főre jutó másnapossággal!
Egér:
Álljunk meg, álljunk meg! Mi a jelenet címe?
Paci:
(Megrázza ő is a táblát) Ez egy tüntetés. Nem hátrálunk!
Csimpi:
Mi a célja a felfordulásnak?
Maci:
Meg kell változtatni! Minden legyen úgy, mint régen! Szabadságot a
törzsvásárlóknak! Az erdő mindenkié!
Paci:
Mondjon le!
Nyúl:
Ki?
Maci:
(Zavartan) A...izé…aki…aki…akinek szól, az nagyon jól tudja.
Paci:
Egyelőre nem mondjuk meg, nehogy bajunk legyen belőle. Ultimátum!
Maci:
Aki Paci, velünk tart! Találkozunk a nagy görbe fánál, holnap hajnalban.
Mondjon le!
Oroszlán:
(Csodálkozva, mert nem ért semmit) Ki mondjon le?
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Maci:
A nagy állat.
Oroszlán:
Milyen nagy állat?
Paci:
Hát a…hát a…(Hirtelen felderül a képe) a tigris.
Egér:
Tigris? A mi erdőnkben nem él tigris.
Maci:
De él. (Mutatja a kezével) Szép nagy sörénye van neki.
C. Ica:
(Rémülten) De hiszen az az orosz…
Paci:
(Közbevág) Nevet nem mondunk! Csak mondjon le!
C. Ica:
A sörényes tigris?
Maci:
Ha kell, hát az!
Nyúl:
De miért?
Paci:
Csak. (Körbe néz) Most pedig átvonulunk a patakpartra a Hód várához,
s megkérdezzük tőle, hogy van-e az anyagokról áfás számlája, valamint milyen alapon
zárta el el a patak folyását, illetve mivel magyarázza, hogy közterületen magánépítkezést folytatott?
Maci:
Vessünk véget az esztelen költekezésnek! Éljen a…
Paci:
(Rázza a táblát, majd zsebéből sípot vesz elő és fújni kezdi) Éljen! Aztán mondjon le! Aki Maci velünk tart! (Kutyához) Gyere te is, minden meg van bocsátva.
(Macival, élénk kerepelés, sípolás, dobogás kíséretében, táblát rázva,
kivonulnak)
Oroszlán:
Ez a jelenet elég kurtán-furcsán ért véget. Nemde, kollégák? Nem volt
életszerű, ahogy elnéztem. Őszintén szólva, nincs sok esélyük a továbbjutásra.
Nyúl:
Elnök úr! Ha nem túlzom el a dolgot, ez kimeríti a lázadás fogalmát.
Oroszlán:
No, azért ne legyünk ennyire szigorúak, hiszen csak egy jelenetről van
szó.
Zsiráf:
Én pedig úgy látom, hogy ez nyílt támadás volt a regnáló hatalom ellen.
Csimpi:
(Rátesz egy lapáttal) Sőt! A prezidentális struktúra tényleges anullálására tett radikális kísérlet. Nálunk túl-hegyieknél ez komoly szankciókat vonna maga után.
Oroszlán:
Nahát, erre nem is gondoltam. Rájuk nézve ez milyen következményekkel járhat?
Zsiráf:
Odaát már régen kizárták volna őket a színpadi szereplés lehetőségéből.
Oroszlán:
Jó ötlet, megfogadjuk. (Zsűritagokhoz) Köszönöm Mezei doktornak és
Angóra…izé Nyúl Gyula kolléganőnek, hogy egyetértenek velem.
Zsiráf:
Azért nálunk szigorúbbak a törvények, mint nálatok.
Egér:
Amennyiben?
Zsiráf:
Nálunk a ráutaló magatartást is büntetik.
Nyúl:
Kérjük, hogy fejtsd ki bővebben.
Csimpi:
Zsircsi azt akarja mondani, hogy akinek a neve, bármely vonatkozásban, felmerül a felkelőkkel kapcsolatosan, az ugyanolyan elbírálás alá esik.
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Oroszlán:
Zsiráf:
C. Ica:

Tehát?
A Kutya. Az egyik főtábla tartó megemlítette, hogy tartson velük.
Én vagyok a tanú rá, hogy így volt. A Paci szólította fel, hogy kövesse
őt.
Kutya:
De nem mentem, kérem szépen, nem mentem.
Csimpi:
De mehettél volna.
Egér:
Ez tény. Benne volt a lehetőség. Így már véleményes a dolog.
Nyúl:
Megbocsássunk neki, elnök úr?
Oroszlán:
Ki van zárva! Majd később jegyzőkönyvbe vesszük a kizárásokat. Hogy
írásos nyoma maradjon.
Csimpi:
(Odasúgja Zsiráfnak) Fog ez menni.
Kutya:
(Síró hangon) Akkor most velem mi lesz?
Nyúl:
Az illető hagyja el a helyiséget. Akarom mondani a helyszínt. Ilyenekre
nincs szükségünk, még, ha nélkülözhetetlenek, akkor se. Márpedig, most, egyik eset
sem áll fenn.
Kutya:
Ez nem igazság. (Mérgesen) De majd én megmutatom. Tudok én máshogy is beszélni. Van egy haverom az Erdő 2- tévénél, és a Völgyharsona főszerkesztőhelyettese a Borz, a húgom vőlegénye. (Elindul kifelé)
Nem kell ide túrós tészta, derelye,
elég lesz a nyilvánosság ereje!
Na, ez már majdnem olyan volt, mintha Manóka írta volna. (Kimegy)
Oroszlán:
Itt az ideje, hogy megvonjuk áldásos tevékenységünk mérlegét. Hol is
hagytuk abba?
Egér:
Mit elnök úr?
Oroszlán:
Arra már én sem emlékszem kristály tisztán. Csak azt tudom, hogy
tovább kell lépnünk. Kérek javaslatokat, arra nézvést, hogy merre.
Zsiráf:
Ha szólhatok még, Leó király, már bocsánat a szerény titulusért, ha
szólhatok még.
Oroszlán:
Maradjunk az elnök úrnál, jóllehet felmenőim okán joggal illet meg az
általad ideidézett rang. Viszont szerénységem, mely túlfolyik határainkon, tiltakozik a
címek ilyetén formában történő halmozása ellen. (Az Egérhez) Értem én, amit mondok?
Egér:
Ha kérdezi, elnök úr, még az is elképzelhető.
Zsiráf:
Nálunk a tanúk sem ússzák meg a dolgot. Elnézést, de a Cirmos maga
vallotta be, hogy ő a tanú rá. Vétke nem oly nagy, mint a lázadóké, de azért, már bocsánatot kérek, milyen alapon ácsingózik ő bármilyen társulati tagságra is, ezzel az
előélettel?
C. Ica:
Miféle előélettel?
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Csimpi:
Hát ez az! Tudunk egyet, s mást, hegyen túli munkásságáról, italozó,
léha, kicsapongó életmódjáról. Ezekről már szó esett. De még tanúskodik is egy olyan
ügyben, amely a fennálló rend megdöntésére irányul, ez azért több a soknál.
C. Ica:
(Felháborodva) Na, ez aztán, szóval, nahát, nem találok szavakat.
Zsiráf:
Pont úgy, mint mikor odaát belesült a szerepébe. Akkor se találta a
szavakat. Persze egy átmulatott, szeszgőzös éjszaka után én sem találtam volna.
Oroszlán:
Ennyi elég is. Rossz fényt vetne ránk, ha egy ilyen züllött egyén, aki
ráadásul politikai szerepet is vállal a megdöntésemben, színpadon mutogatná bájait.
Leléphet! De fel nem! Vezessék ki!
C. Ica:
(Dühösen) Kimegyek én magamtól is. Egy percig sem maradok. Talán
még elérem Paciékat a Hód váránál. (Zsebéből molinót vesz elő, kifeszíti. A molinó felirata: Le vele! Elindul kifelé) Mondjon le! Mondjon le! (Kivonul)
Oroszlán:
Felejtsük el ezt a kínos intermezzót, legjobb, ha nem törődünk vele. Van
fontosabb dolgunk is.
Egér:
De milyen jól látja a helyzetet, elnök úr! Végre foglalkozhatunk azzal,
amivel megbíztak minket.
Oroszlán:
Eljött az ideje annak, hogy megvonjuk ténykedésünk gyorsmérlegét.
Hogy áll a színtársulat ügye?
Nyúl:
Nem jól, elnök úr! A jelentkezők létszáma elérte a nullát, ami persze
még mindig jobb, mintha mínuszban lennénk. Két jelentkezővel kell számolnunk, azok is
a hegy túloldaláról jöttek, tehát nem tősgyökeresek. A többiek a Hód váránál tüntetnek.
Oroszlán:
Nem könnyebb így döntenünk, hogy senki nem szól közbe?
Egér:
Könnyebbnek könnyebb, de nincs miről. Legjobb lesz, ha bezárjuk a
boltot.
Zsiráf:
Úgy látom, hogy abbéli törekvésünk hajója, mi szerint tagjai legyünk az
erdei társulatnak, zátonyra futott.
Csimpi:
Vagyis a „zátonyra futottak még” kategóriába kerültünk. Sajnálatos, de
ezzel a kudarccal együtt kell élnünk.
Zsiráf:
Szeretnénk segíteni, de…(Megszólal a telefonja) … pardon, elnézést,
fontos hívásom van. (Félremegy)
Oroszlán:
Anélkül, hogy a megfutamodás látszatát keltenénk, alighanem be kell
jelentenem, hogy a színtársulat megalakítására tett kísérletet, átmenetileg felfüggesztem. Egyúttal pályázatot írok ki a már elkészült színpad újrahasznosítására. A testvéröcsém, Leopold, aki építési vállalkozó, átveszi az egészet anyagárban. Az ülést berekesztem. Menjünk, igyunk egy nagyfröccsöt.
Zsiráf:
(Visszajön) Most telefonált Nyest Izolda, túlhegyi polgármester asszony,
hogy a Hátgerinc Fesztivál, fővédnökünk, Vidra Aladár sajnálatos hörghurutja miatt,
elmarad. (Odaszól Csimpinek) Itt tartózkodásunk okafogyottá vált. Lejárt a mandátumunk, Csimpi, mehetünk haza.
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Csimpi:
Pedig lett volna még egy-két felvételi szám a tarsolyomban. Majd a
hazafelé úton eldúdolom. Viszlát, öreg ragadozó! Most már elmondhatom: cseppet sem
bíztam az itteniek színészi képességeiben.
Zsiráf:
(Az Oroszlánhoz) Tegyük fel, hogy összejön a társulat. Tegyük fel. Aztán milyen színdarabot adtak volna elő?
Oroszlán:
Hogy milyet? Hogy milyet?
(Kintről zajongás, kiabálás, hangos beszéd hallatszik, mely egyre közeledik. Belép Manóka, utána a többiek, mind)
Manóka:
(Hallotta az utolsó szavakat) Majd én megmondom. A címe…(Oroszlánra mutat)
Oroszlán:
(Megköszörüli a torkát, szörnyen hivatalos) Nos. A címe: Erdei kaszting.
Manóka:
Írta…( Nyúlra mutat)
Nyúl:
Hámori István Péter.
Manóka:
Szereplők. C. Ica…(C. Icára mutat)
C. Ica:
(Bemondja a saját nevét)
Manóka:
Csimpi…(Csimpire mutat)
Csimpi:
(Bemondja a saját nevét)
Manóka:
Egér…(Egérre mutat)
Egér:
(Bemondja a saját nevét)
Manóka:
Kutya…(Kutyára mutat)
Kutya:
(Bemondja a saját nevét)
Manóka:
Maci…(Macira mutat)
Maci:
(Bemondja a saját nevét)
Manóka:
Nyúl…(Nyúlra mutat)
Nyúl:
(Bemondja a saját nevét)
Manóka:
Oroszlán…(Oroszlánra mutat)
Oroszlán:
(Bemondja a saját nevét)
Manóka:
Paci…(Pacira mutat)
Paci:
(Bemondja a saját nevét)
Manóka:
Zsiráf…(Zsiráfra mutat)
Zsiráf:
(Bemondja a saját nevét)
Manóka:
Manóka…(Körbe néz, aztán észbe kap. Bemondja a saját nevét)
Rendezte…
Rendező:
(Feláll a nézőtéren és előre jön)
Manóka:
(Bemondja a rendező nevét)
Rendező:
Na, álljunk meg, gyerekek. Mit beszéltünk meg a főpróbán? Álljatok
félkörbe, gyerünk-gyerünk. Alakuljon az a tabló.
(A szereplők követik a rendezői utasítást, félkörbe rendeződnek. Intésre meghajolnak.)
FÜGGÖNY
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FELVÉTEL INDUL!
Zenés játék egy felvonásban
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(Nyitott szín: Próbaterem. Jobboldalt, kis emelvényen, asztal, mögötte három szék. Az
asztalon vizeskancsó, három pohárral. Az emelvénnyel szemben székek, az első sor
rendezett, a mögötte levő sorok azonban hiányosak, néhány szék háttal áll az emelvénynek. A színpad baloldalán egy üres felmosó vödör árválkodik. Amikor az előadás
elkezdődik, a szín üres.)
Előjáték
Lenke:
(Balról jön, már kívülről hallatszik, ahogy zsörtölődik) Hol a bánatos
perpatvarban van a felmosó vederem, nekem? (Belép a színre, kezében felmosó fával,
s már az első mozdulatával felrúgja a vödröt) Na, ez legalább megvan. Persze víz az
nem volt benne, mondjuk szerencsére, de a felmosáshoz mégis kell. Caplathatok a
rossz lábammal két emeletet, mert hol legyen a vízcsap, hol, hát persze, hogy ott. A
tűzoltóknak bezzeg van itt oldalt egy (Kezével mutatja) ekkora bazi nagy vízcsapjuk,
amit tűzcsapnak neveznek, pedig nem ég ott semmi. Na, az, állítólag, csak akkor üzemel, ha lángol a ház. Mégse gyújthatom fel ezt a kócerájt, hogy teleeresszem a vödrömet. (Minden előzmény nélkül dalra fakad. Átöleli a felmosó fát és táncra perdül)
Kis Petrovom, remélem, megbocsájtja,
hogy búcsú nélkül hagytam el magát.
Tudom, hogy ön, Sybillnek jó barátja,
s a jó barát az minden megbocsát.
Kövesse példám…
(Most veszi észre a közönséget) Hoppá! Izé…maguk mit keresnek itt? Nem korai ez egy
kicsit? Az előadás hétkor kezdődik. Menjenek haza, még van… (Előhúzza a köténye
zsebéből a karóráját, előveszi az olvasószemüvegét, ránéz az órára) …még van, durván, két és fél órájuk. Én nem is értem, hogy ki vezette félre magukat. (Megint megnézi
az óráját) Még csak délután négy óra van. (Megrázza az órát) Ez meg nem megy. Megállt. (Felnéz a közönségre) Lehet, hogy maguknak van igazuk? Na, jó! Maradjanak.
(Bizalmasan előrébb lép a nézőtérhez, kezével közelebb inti a közönséget) De ha már
így alakult. Ne higgyék, hogy jó üzletet csináltak. (A háta mögé mutat) Ezek itt mind
dilettánsok. Azt hiszik, tudnak énekelni. Egy frászt tudnak ezek, nem énekelni. Az énekhez hang kell, az előadásához, meg színészi tehetség. Ezeknél (A háta mögé bök), pont
ez a két dolog hiányzik. A többi megvan nekik, nem mondom, mert nem vagyok én se
igazságtalan, se rosszindulatú, de a többi meg nem kell ide. Nem beszélek a levegőbe,
nekem, Lenkének, a színház takar…izé…tisztaság-menedzserének, elhihetik. Régen
figyelem én ezeket, hát mit mondjak? Tizedannyi tehetség se szorult beléjük, mint belém. Leéneklem őket a színpadról, akármikor. Ezt ők is tudják. Ezért nem adnak nekem
szerepet. De a tehetség áttör a meg nem értés falán. Eljön még az én időm. Szerencsére tudok várni.
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Olsánszky:
(Azonnal átlátja a helyzetet, Lenkéhez rohan) Lenke néni, a jóisten áldja
meg, mit művel maga itt? Nem látja, hogy már bent van a közönség? Ne a közönséggel
bratyizzon, hanem tegye a dolgát, amit, amint látom, elmulasztott. Hogy állnak itt ezek a
székek?
Lenke: (Dünnyögve a háttérbe vonul, s elkezdi a székeket rendezni) Ezek nem veszik
észre, hogy egy Fedák Sári taszigálja itt a székeket.
Olsánszky:
(Mosolygósra és alázatosra igazítja magát) Tisztelt hölgyeim és uraim,
kedves közönség! Olsánszky Jeromos vagyok, a Társulat ügyelője. Művészi kollektívánk nevében elnézést kérek a kínos közjátékért. Remélem, hogy ez az impertinens
intermezzo nem szegte kedvüket. A darab mindjárt kezdődik, ha önök egy velünk eltöltött kellemes estére számítanak, ígérem, hogy nem fognak csalódni. (Lenkéhez, aki
végzett a székek rendezésével) Na, kifelé-kifelé!
(Elindulnak kifelé. Lenke kimegy. Olsánszky hirtelen visszafordul a közönség felé)
Majdnem elfelejtettem. Önök a „Bozarai kozák zeke” című Tiszajevszkij operettre jöttek
Sárszentmellékfalvi Huba főszereplésével. Iván Szergejevics Tiszajevszkij a szovjet idők
legfelkapottabb operett szerzője, magánéletében a gyengébb nem szakadatlan hódolója
volt, s ez lett a végzete. Beleszeretettet Arkagyij Pavlovics Demagóg járási párttitkár
menyasszonyába, s mivel a hölgy viszontszerette, Demagóg meg, sajnos, rájött a liezonra, Iván Szergejevics a múlt század ötvenes éveinek elején, egy ellene konstruált
koncepciós per folyományaként, a Belügyi Népbiztosság alagsori folyosóján, szökés
közben tarkón lőtte magát. Így állt elő az a helyzet, hogy a művei túlélték őt. Sárszentmellékfalvi Hubáról – akit persze be se kéne mutatnom – mindenki tudja, hogy a fővárosi Sikerszínház vezető színésze, de azt sajnos nem, hogy krónikus hangszál turbulencia
miatt ma délelőtt, lemondta a fellépését. Így önök, most, a helyi színtársulat által már
sikeresen bemutatott, s tájelőadásainkon több ízben is játszott Felvétel indul! című,
ugyancsak zenés játékot láthatják. Nem azért mondom, mert a társulat fizetett alkalmazottja vagyok, de ez a házi-szerzőnk által humorbonbonokkal díszített, cselekményben
gazdag, fordulatos meseszövéssel előállított színdarab egyszer igazi kőszínházak 150200-as előadást megérő teltházas produkciója lesz, s Önök büszkén fognak visszaemlékezni, hogy ott voltak e sikerszéria bölcsőjénél. A történet röviden a következő. Egy
zenés filmhez amatőr szereplőket keresnek, s a meghirdetett válogatáson......(Heherészik egyet) ...de mit fecsegek itt össze-vissza, nézzék meg, igazi színházi csemegében lesz részük. (Kimegy)
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Első jelenet
(A zsűri bevonul, élén Balambér elnökkel. Leülnek az asztalhoz.)
Balambér:
(Feláll, köszörüli a torkát, táskájából jegyzettömböt és golyóstollat vesz
ki) Nem tudom, hogy tudják-e a kolleginák, de a golyóstoll feltalálója egy magyar ember,
Bíró volt.
Klementina: Gondolom, jól megszedte magát vele. Az igazságszolgáltatás nem fizet
valami jól.
Balambér:
(Csodálkozva) Ezt most nem értem.
Klementina: Maga mondta, hogy bíró volt az illető.
Aliz:
Lehet, hogy futballbíró?
Balambér:
Jó, akkor ebbe ne menjünk bele, már bánom, hogy felhoztam. Koncentráljunk a jelenre.
Aliz:
A múltra úgyse tudnánk.
Klementina: A jövőre se, ha minden igaz.
Balambér:
(Kezd ideges lenni) Megkérem a hölgyeket, hogy legyenek konstruktívak. A fonott kalács se kérdezi a péktől, hogy miért kel hajnalban. Simán tudomásul
veszi, hogy ez a dolgok rendje. Na, már most!
Aliz:
(Hirtelen feláll) A nevem Koppány Aliz. Férfifodrász vagyok, de női fejeket is vállalok. Engem ide a Totyi hívott, a producer, kezeltem neki a fejbőrét, de nem
lett több a haja, viszont dús jattot adott minden alkalommal. Tudja valaki, hogy mi ez az
egész?
Balambér:
Majd én elmondom. Magamról röviden. Balambér Ármin vagyok, sütőipari szakreferens és pék. Így tán érthető, hogy iménti példámat a szakmából hoztam
magammal. Rákfene Zsigmond rendező jóvoltából, aki távoli ismerősöm, de közeli rokonom nekem, én leszek itt a zsűri elnöke, ha beindulnak a dolgok. Vagyis mostantól.
Klementina: Szóval maga az, aki mindent tud?
Balambér:
Szerényen csak annyit mondok, majdnem mindent. Dolgoztam ugyanis
kézbesítőként egy mamutcégnél, s ott ragadt rám egy s más.
Klementina (Feláll, meghajol a székek felé) Kármentő Klementina vagyok, rólam
annyit, hogy aki szórakozik a nevemmel, annak csomóra kötöm a nyakát. Légi kísérő
voltam egy cégnél, erről többet nem mondok. Nekem Teca szólt, hogy van itt valami
munka, elég jól fizetnek, pedig nem is vagyok anyagias. (Balambérhoz) Maga jön.
Balambér:
Ki az a Teca?
Aliz:
Nem mindegy magának?
Balambér:
Végül is. Na, tehát. A történet, röviden, a következő. Ezek itt belefogtak
egy monstre zenés film elkészítésébe, s azt vették a fejükbe, hogy ehhez amatőr szereplőket keresnek. Egyrészt ez olcsóbb, másrészt…ja, másrészt az nincsen. Mi egy
amatőr zsűri vagyunk, ezt is kitalálták, mivel szerintük amatőr az amatőrrel jól kijön. Az ő
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ötletük volt az is, hogy itt találkozzunk először egymással, mert így nem áll fenn az öszszebeszélés veszélye.
Aliz:
Hát nem az a lényeg, hogy összebeszéljünk?
Balambér:
Valószínűleg azt értették alatta, hogy csak akkor fizetnek ki bennünket,
ha nem pofázunk vissza. (Bizonytalanul) Talán. Vagy esetleg.
Klementina: Jó-jó, de mi lesz a dolgunk?
Balambér:
Meghallgatjuk a jelentkezőket.
Aliz:
És?
Balambér:
És kiválasztjuk közülük azokat, akik a legjobbak. (Kihajtogat egy A4-es
papírt) Itt van, hogy mennyire lesz szükség. Nem maradhat több négy embernél. Egy
nő, három férfi. Per pillanat ennyire van szüksége a produkciónak. Őket, utánunk, egy
másik zsűri is meghallgatja, s ha nekik is megfelelnek, övék a szerep. Rém egyszerűnek
tűnik.
Klementina: Elsőre igen. De nekem akkora botfülem van, hogy a zenetanár az általánosban a fülemmel ütötte azokat, akik hamisan énekeltek.
Aliz:
Engem se a hallásomért szeretnek a kuncsaftok.
Balambér:
Nos, ami azt illeti, bár majdnem mindent tudok, de az énekesi múlt nekem is kimaradt.
Klementina: Ilyen képességekkel hogy fogunk tudni dönteni?
Balambér:
Kolleginák! A jelentkezőknek fogalmuk sincs a mi képességeinkről.
Legyünk méltóságteljesek, hűvösen távolságtartók és magabiztosan lekezelők. Rákfene
Zsigmond, ki, mint mondtam a filmet rendezi, arra kért, hogy legyünk kíméletlenül szigorúak, mert csak így jön felszínre a jól elbújtatott tehetség. Majd ehhez tartjuk magunkat.
Klementina: (Bizonytalanul) Hát nem is tudom.
Aliz:
Elég sok a suska.
Klementina: (Magabiztosan) Akkor tudom.
Balambér:
(Jobbra-balra néz) Kezdhetjük? (Nem is vár feleletet) Olsánszky! Olsánszky!
Olsánszky:
(Balról bejön) Parancsol az elnök úr?
Balambér:
Küldje be a jelentkezőket.
Olsánszky:
(Csodálkozva) Az összeset?
Balambér:
Naná, majd elaprózzuk. Persze, hogy az összeset. (Összecsapja a
tenyerét)
(Olsányszky a fejét csóválva kimegy)
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Második jelenet
(A jelentkezők sorban beszállingóznak. Elől Helén, aztán Ede, majd Brúnó és Szidónia.
A sort Móric zárja.)
Balambér:
Kérem, hogy mindenki foglaljon helyet.
Móric:
Én ezzel úgy vagyok, hogy…
Balambér:
(Ráordít) Leülni!
Móric:
(Ijedtében a szék mellé ül, de gyorsan korrigál)
Balambér:
(Odasúgja a zsűritagoknak) Na, ezt értettem én hűvösen távolságtartó
alatt.
(Minden jelentkező leül, van, aki megfordítja a széket és úgy)
Mint Önök is tudják, itt hamarosan egy válogatás zajlik majd. S ha most valaki megkérdezi, hogy miért nincs a zsűritagok között a halál, a válaszom kézenfekvő: a halál nem
válogat. (Jót nevet a saját humorán) Ezt a szellemes bonmot-t azért vezettem ide, hogy
az Önökben óhatatlanul felgyülemlett feszültséget oldjam. De ebből nem csinálok rendszert. Ismertetem a szabályzatot. Mindenki tudja, miről van szó. Különben minek jöttek
ide? Ki kezdi?
Brúnó: (Jelentkezik) A zenei kíséretet elhoztam pendrive-on, kinek adjam oda?
Klementina: (Gyorsan tanulja a rendet. Kiabál.) Olsánszky! Olsánszky!
Olsánszky:
(Bejön) Állok rendelkezésére. Mi a gond?
Klementina: Vegye el a jelölttől…izé jelentkezőtől az adathordozót és adja oda a
technikusnak. Majd szólunk, ha el kell indítani a zenét.
Olsánszky:
Igenis! (Odamegy Brúnóhoz, elveszi a pendrive-ot és kiviszi a színről.)
Balambér:
Mielőtt elkezdjük, kérdezem Klementina és Aliz zsűriző társaimat, kívánnak-e szólni?
Aliz:
(Felteszi a karját. Brúnóhoz) Kedves…izé…
Brúnó:
Brúnó.
Aliz:
Maga tudja. Szóval Brúnó! Nos, feleljen nekem, de őszintén. Hogyan
akar zenére énekelni, ha a kíséretet tartalmazó adattárolót Olsánszky elvitte magával és
a franc tudja, most hol van?
Brúnó:
De hát…a technikus…szóval…nem azért vitték el, hogy…
Aliz:
El, hogy el, hogy. Ez a maguk baja, hogy mindent elhisznek. Felelőtlenül kiadta a kezéből a legfontosabb eszközt. Nagyot hibázott Brúnó. Óriásit. Ha maga
úgy énekel, mint amilyen hiszékeny, akkor nálam már a startnál le van pontozva.
Klementina: (Kérdően néz Alizra) Azért vágjon bele?
Aliz:
Vágjon. De előbb jöjjön ide, és vegye át az URH mikrofont. Remélem
ezt nem adja oda Olsánszkynak.
Brúnó:
(Előre megy és átveszi a mikrofont) Ha minden kötél szakad, én tudom
acapella is.
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Balambér:
Micapella?
Brúnó:
Acapella. Kíséret nélkül.
Aliz:
Mint a fodrászatban Tóni kolléga a barackpáleszt.
Klementina: Az kísérő nélkül. Nekem elhiheted.
Balambér:
Ja, vagy úgy. Kíséret nélkül. Nem. Tolja csak zenével, az legalább olykor elnyomja a hangot. (Kiint a kulisszák mögé) Technikus kolléga, kedves Oszkár.
Hadd szóljon!
Brúnó:
(A zene megszólal, énekelni kezd. Befejezi, meghajol, s a mikrofont
leteszi az asztalra. Várakozóan néz a zsűrire)
Helén:
(Felpattan a székről. Fitymálva) Ez komoly? Ez a színvonal? Ilyen közegben lehet, hogy meg se próbálom. Egy bizonyos szint alatt nincs miről beszélni.
Engem Saljapin felesége készített fel. Nem adhatom alább.
Ede:
Leszakad a mellékvesém. Micsoda szélhámos. Fjodor Ivanovics már
vagy nyolcvan éve halott. A felesége se nagyon él már.
Helén:
Milyen Ivanovics? Én Grószmájer Mózesről beszélek, aki zöldséges
kofa a Zúzmara téri piacon. A rekedt hangja miatt ragadt rá a Saljapin név. A felesége
meg korrepetitor az operában. Pancserok.
Balambér:
(Feláll, jelentőségteljesen körbenéz) Ámbátor. Illetve habár. A zsűri úgy
döntött, hogy meghallgatja a többi jelentkezőt is és a végén összegez.
Szidónia:
(Felháborodva) Hogyhogy? Nem mondanak rögtön szakmai véleményt?
Jogunk van tudni, hogy a produkciónk megüti-e a színvonalat? Csak annak ismeretében
leszünk képesek tovább lépni.
Klementina: (Felugrik. Szidóniához) Magát hogy hívják? Igazolja magát?
Szidónia:
(Megszeppenve) Szidónia vagyok. Kontrakovics Szidónia. (Felszívja
magát) Jogunk van a szakmai véleményre.
Aliz:
(Klementinához) Igaza van a Kotrovicsnak, Tina. Joguk van hozzá.
Tőlem meg is kapják. Vegyük tehát Brúnó produkcióját. Figyel, Brúnó?
Brúnó:
Minden idegszálammal.
Aliz:
Az ön darabválasztása kifinomult ízlésre vall. Rögtön nyilvánvalóvá
válik, hogy járatos a zene világában, s annak minden szeglete nyitott könyv, ön előtt,
hogy ezzel a látszólag zavaros, ám mindenképpen találó hasonlattal éljek. Ami pedig a
produkció egészét illeti. Az, Brúnó, röviden összefoglalva, egy nagy rakás dakszli-pötty.
Ért engem, Brúnó?
Brúnó:
Dakszli-pötty?
Aliz:
Az. És ezt beírjuk a jelentésbe is. Leülhet. Majd értesítjük. (Klementinához, elégedetten) Milyen voltam?
Klementina: Óriási. Szerintem ezt fogjuk mondani a többieknek is.
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Balambér:
Mint ahogyan azt tanult zsűri-társam mondotta volt, kártyából vett metaforájával: pakli pötty. Jelentése: az élet nem áll meg. Vagy valami ilyesmi. Mindenesetre
ki a következő?
Helén:
(Kiabál) Olsánszky! Olsánszky!
Olsánszky:
(Bejön) Kisnagysád hangja betölti a teret.
Balambér:
Ezt hogy érti, konkrétan?
Olsánszky:
Konkrétan a Kossuth teret gondoltam, de nem vagyok konok ember, sőt
könnyen meggyőzhetőnek mondanám magam. Vagyis, felőlem lehet a Széchenyi tér is.
(Helénhez) Na, hol az a pendrive?
Helén:
Én CD-n hoztam. (Odaadja Olsánszkynak, aki kimegy vele)
Balambér:
(A zsűritagokhoz) Kérdés?
Klementina: (Helénhez) Szóval Saljapinné készítette fel. Akinek a férje, maga Saljapin, zöldséges kofa a Zúzmara téri piacon. Eddig jó?
Helén:
Hibátlan.
Klementina: Kérdésem a következő. Mennyi most azon a piacon a fejtett bab kilója?
Helén:
Fogalmam sincs róla.
Klementina: Elfogadom a választ. (Nyújtja a mikrofont) Maga meg fogadja el ezt.
(Balambérhoz) Indulhat a hangáradat.
Balambér:
(Kiszól a színfalak mögé) Oszikám, csak ahogy eddig is. (Megszólal a
zene)
Helén:
(Énekelni kezd. Amikor befejezi, meghajol)
Ede:
(Gúnyosan összeüti a tenyerét háromszor) Bravó, kollegina, bravó! Én
nem tudtam volna így előadni. Ennél sokkal igényesebb vagyok magammal szemben.
Ha idejönne a vietnami csüngő hasú malacunk, mívesebben lehozná a dalt, bármiben
lefogadom.
Aliz:
Nono! Több tiszteletet egymás iránt. Senki nem előzheti meg a zsűri
negatív értékelését. Pláne olyan nem, aki még semmit sem homorított.
Klementina: Én megengedőbb vagyok. Amikor sztyuvi voltam, a legháklisabb vendéget is kiszolgáltam. És soha nem tehettem arról, hogy kilöttyent a kávé a zakójára.
Arról meg végképp nem, hogy ráborult a tölcséres fagyi. Mi ezt hívtuk önuralomnak.
Mert simán le is önthettük volna málnaszörppel. Ott fenn, a levegőben nagy az egymásrautaltság. Mindezt azért hoztam elő, hogy demonstráljam a jó szándékomat, mikor azt
mondom: Helén dala választási telitalálat. Amennyire én értek hozzá. Az előadásmódja
is megragadott. És úgy a földhöz csapott, hogy még most se tértem magamhoz. Ha a
legtöbb adható pont tíz, akkor én ezen a skálán most nem adok pontot. Majd, esetleg,
legközelebb.
Brúnó: Kivételesen egyetértek a zsűri, szakmailag minden oldalról jól felépített, véleményével.
Helén:
(Teljesen összeroskadva ül a székén.) A CD-met azért visszaadják?
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Balambér:
Tekintse járulékos veszteségnek. A mikrofon viszont társadalmi tulajdon. Ide vele! (Átveszi Heléntől a mikrofont) Ki a következő?
Móric:
(Felugrik és két kézzel jelentkezik) Én! Én!
Aliz:
Na, jöjjön ide, előre, csak aztán meg ne bánjuk.
Móric:
(Előre megy, feszengve. A zsűrihez fordul) Lehet fejből?
Klementina: Felőlem olvashatja is.
Móric:
Ady Endre: A Hortobágy poétája.
Balambér:
Ezt ismerem. Reinitz?
Móric:
Nem. Móric.
Balambér:
Erről a zeneszerzőről még nem hallottam. Van magánál adathordozó?
Móric:
(Ijedten) Mit tetszett mondani?
Aliz:
Pendrive, cédesz, DVD, esetleg külső vincsi.
Móric:
Pincsi? Ezt nem mondták. De megoldom kutya nélkül is.
Aliz:
(Megvonja a vállát) Nekem ugyan mindegy. Csak kezdje már, mert ránk
esteledik.
Móric:
(Meghajol) A Hortobágy poétája. Ady Endre verse. Elmondja: Kutacs
Móric.
Klementina: Magának hülyébb neve van, mint nekem. Már előnnyel indul nálam.
Móric:
Ady Endre: A Hortobágy poétája.
Balambér:
Azt tudja, hogy Ady verscímei három szóból állnak?
Móric:
Értem a célzást. Tehát. Ady Endre: A.
Ede:
Mi az, hogy A?
Móric:
A cím. (Számolja az ujjain) Egy: Ady. Kettő: Endre. Három: A. Az, hogy
„Hortobágy poétája”, már nem fér bele. Én rugalmas vagyok, akárhonnan nézzük. A
versekhez nincs valami szerzői utasítás?
Balambér:
Most mondja, vagy nem mondja? Döntse el, mert vannak még egy páran maga után.
Móric:
Kunfajta, nagy szemű legény volt,
Kínzottja sok-sok méla vágynak,
Csordát őrzött és nekivágott
A híres magyar Hortobágynak.
Alkonyatok és délibábok
Megfogták százszor is a lelkét,
De ha virág nőtt a szívében,
A csorda-népek lelegelték.
Ezerszer gondolt csodaszépet,
Gondolt halálra, borra, nőre,
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Minden más táján a világnak
Szent dalnok lett volna belőle.
(Körbehordozza a szemét a többieken, végül megállapodik a zsűrin)
De ha a piszkos, gatyás, bamba
Társakra s a csordára nézett,
Eltemette rögtön a nótát:
Káromkodott vagy fütyörészett.
(Félszegen hajlong a zsűri felé, a többiek felé és a közönség felé)
Klementina: Mondja Csutak…
Móric:
Kutacs, engedelmével, Kutacs.
Klementina: Ez most mindegy. Olvasta maga a hirdetményt?
Móric:
Melyikre tetszik gondolni, per pillanat?
Klementina: Arra, amelyik zenés filmhez keres szereplőket. Tudja, a zenés film,
olyan film, amiben a szereplők énekelnek. Is.
Móric:
(Felderül a képe) Láttam olyat. Az volt a címe, hogy…na…mi is
volt…megvan, vezető színész az atyaúristen.
Ede:
Jézus Krisztus. És szupersztár.
Móric:
Az nem egy másik?
Balambér:
(Feláll, hogy lezárja a diskurzust) Éneket nem is tud?
Móric:
Hát van az a…Édesanyám kössön bendőt…meg a Kecskeméten felmászott a fűzfára…meg a Nehéz a boldogságtól búcsút venni. Ez utóbbit ugyan nem
értem, mert miért nehéz tőle búcsút venni? Drágán adja? Meg különben is. A búcsúba
megy az ember. Azt nem veszi. Ki érti ezt?
Balambér:
Na, látja. Válasszon ezek közül. Vagy mit bánom én. Csak adjon elő
valamit.
Móric:
(Beáll pózba) Ady Endre: A Hortobágy poétája…nem, Ady Endre: A.
Aliz:
Vigye ki valaki, mert agyilag tönkre megyek.
Móric:
(Sértődötten a helyére megy, leül) Pedig tudok Petőfit is.
Balambér:
(Feláll, két kezével az asztalt támasztja) Kedves barátaim! A barnára
sült cipó sem kérdezi a péket, hogy mit főzött tegnap ebédre az asszony. Ezzel arra
kívántam utalni, hogy…ezt most elfelejtettem, ha valakinek eszébe jut, szóljon. Na! Van
még a teremben olyan, aki hangszennyezéssel kívánja drága Földünket tönkrevágni?
Szidónia:
(Feláll, kezében a pendrive-al, és előremegy a zsűri asztalhoz. Felkapja
az asztalról a mikrofont, a pendrive-ot pedig leteszi Aliz elé) Ezt adják oda Olsánszkynak. (Aliz int, erre előlép Olsánszky, és kiviszi a pendrive-ot)
Balambér:
Kérdés a jelentkezőhöz?
Aliz:
Nekem csak egy kérdésem van. De nem konkrétan a jelentkezőhöz.
Meddig fog ez itt tartani, mert félháromra jön a Felicsiné a kéglimre, hajfestés céljából, ő
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mindig időre érkezik, s ha nem vagyok ott, az nekem nagy anyagi veszteség, mert az
éltes delnő két kézzel szórja a pénzt. Politikus a férje.
Balambér:
Türelem kartársnő, türelem. Már nem tart soká. A pénztár háromig nyitva van, mi ennél korábban végzünk, vagyis nem késik le a kuncsaftjáról. (Kikiabál) Oszkár! Zene! (Szidóniához) Kezdheti, kedves.
Szidónia:
(Énekelni kezd. Amikor befejezi, meghajol)
Klementina: Ezt is értékelni kell?
Balambér:
Akarja?
Klementina: Akarja a nyavalya. Néhány szónál többet nem ér. (Kényszeredetten) Ha
már mindenáron, hát legyen. (Szidóniához) Maga már egyszer bemutatkozott, de ki
emlékszik arra? Hogy szólíthatom, hogy ne legyen sértő?
Szidónia:
Kontrakovics Szidónia vagyok, ruhatisztító kisiparos, de a barátaim csak
Szidolnak szólítanak, szerintük ez humoros. Természetesen a ruhatisztításhoz nem kell
Szidol. Csak mondom. Hangomat autodidakta módon képezem, mára már sokkal előbbre tartok, mint annak előtte. Ajánlom magamat.
Aliz:
Nyilván meg van győződve arról, hogy fürdőszobában maga a legjobb?
Szidónia:
(Enyhe gőggel) Van már a vitrinemben néhány elismerés, nem azért
mondom.
Aliz:
Soroljon fel néhányat.
Szidónia:
„Okos Pulyka főzőverseny” harmadik helyezett. De csak azért, mert az
első és a második jobb volt nálam. „Tiszta udvar, rendes ház” vigaszdíj. Erre nincs magyarázat. Sorolhatnám napestig.
Klementina: Köszönjük, ennyi elég. Ami az előadott dal ismertségét illeti, hatalmas
érzékkel talált bele. Minden okéses, minden fullkorrekt, egyetlen apró hibát követett
csak el.
Szidónia:
(Tettetett szerénységgel hallgatja a dicséretet) S mi lenne az?
Klementina: Hogy felvállalta az előadását. Ha ezt nem teszi, talán már benne is lenne a filmben. Így azonban…
Szidónia:
(Dühösen az asztalra csapja a mikrofont és elindul a helyére) Maguk
nem értenek a zenéhez.
Klementina: Mondtuk? Nyugodjon le. Viszont volna egy szakmai kérdésem.
Szidónia:
(Megáll, megfordul) Hát mégis?
Klementina: Igen. Mivel lehet kiszedni a meggyleves okozta foltot egy kék szövetkiskabátból?
Balambér:
(Közbevág, mielőtt Szidónia válaszolna) Ezt majd tárgyalják ki privátban, kollegina. (Összecsapja a tenyerét) Ha minden igaz, már csak egy jelentkezőnk
maradt. (Edéhez, aki feláll a székről) Igen, maga az. Perdüljön ide elénk. Hogy felpörgessük az események menetét, én teszem fel az első kérdést. Hogy hívják és minek jött
ide?
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Ede:
Szigligeti Ede vagyok, a híres vígjátékíró leszármazottja. Nagyapám
magyarosított Szauderről, Szigligetire, mérgében, mert eredetileg az Edét akarta Liliomfira, de kérelmét elutasította az akkori baloldali, bolsevista, kriptokommunista, sztálinista, rákosista utónévbizottság. Meg is buktak a rohadtjai.
Klementina: Amúgy énekelni is tud, Ede? Vagy leragadt a múlt szidalmazásánál?
Ede:
(Kihúzza magát) A Szigligeti régi nemesi család, tősgyökeres szittyamagyar, így kurtanemesnek vallom magam én is. Felmenőim között megtalálható sok
híres ember, akik először elmulatták a nagybirtokot, aztán elmulatták a kisbirtokot, majd
a hét szilvafából először kettőt, aztán az összes többit, s amikor már nem volt mit elmulatni, mulattak, csak úgy, megszokásból. Az ő sztentori hangjukat örököltem én. Néha
mulatok is. Legutóbb például (Kuncog) azon mulattam, hogy itt mennyi dilettáns, magamutogató, laikus, kontár ember van, akik mind azt hiszik magukról, hogy ők művészei az
éneklésnek.
Balambér:
Köszönjük, Ede. Mit hallunk Öntől?
Ede:
Várják ki a végét. Hoztam ugyan zenei aláfestést, de számomra ez nem
irányadó. Makacs ember vagyok, igazi turáni átok, ha így jobban érthető. Azt tartom,
hogy ne én igazodjak a zenéhez, hanem a zene igazodjon hozzám. Ezért szeretem az
élőzenét. (Körülnéz) Nincs itt valahol egy cigányzenekar, esetleg vonósnégyes? (Közben kimegy az asztalhoz és leteszi Balambér elé a pendrive-ot)
Balambér:
Olsánszky! Olsánszky!
Olsánszky:
(Bejön, odamegy az asztalhoz) Balambér úr, hogy áll a helyzet?
Balambér:
Ez az utolsó az első etapban, Jeromos. Daráljuk rendesen. (Odaadja a
pendrive-ot, Olsánszky kiviszi. Balambér odaadja a mikrofont Edének) Na, tekeredjen rá
a technikára, Ede! (Kiszól a színfalak mögé) Oszikám, barátom! Hadd szóljon!
Ede:
(Énekelni kezd. Amikor befejezi, meghajol és leteszi az asztalra a mikrofont)
Aliz:
Azt a lóról hátra nyilazó, puzdrán nevelkedett, kancatejet szopogató,
bekecsbe bújtatott mindenit ennek a kerek világnak! Ez nem volt semmi. Igaz, azt se
mondanám, hogy valami. Talán a legtalálóbb meghatározása a produkciójának Ede,
hogy amikor eleink romlott kumiszt nyakaltak, valószínűsíthetően ilyen harci hörgésekkel és vonyításokkal szaladtak honfoglalás kori gyomrozatjuk könnyítésére, a látványnak
sem utolsó, ám a célnak tökéletesen megfelelő domborzati viszonyok közé, ahogyan
maga mímelte az éneklést, Ede.
Ede:
Ezt vegyem elutasításnak?
Klementina: Ne vegye Ede. Még hátra van egy kör, lehet még abban is utolsó, Ede.
Balambér:
(Feláll összegezni) Hölgyeim és uraim! Most a zsűri - mely köztudottan
nehéz helyzetben van - visszavonul, hogy összegezze a látottakat, hallottakat, s felkészüljön az újabb fordulóra. Lesznek meglepetések, annyit elárulhatok. Kérem, hogy
helyezzék magukat kényelembe és keressék fel a büfét, melynek ajtaján tanulságos, de
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informatív táblán olvashatják: A helyiség, technikai okok miatt, zárva. (Heherészik egyet)
Ezt megint kedélyjavító elméncségnek szántam. (A két zsűritaghoz) Mehetünk, hölgyeim!
(A zsűri összepakolja az asztalra tett iratokat és kimegy)
Harmadik jelenet
(A jelentkezők bénultan bámulnak a távozó zsűri után)
Brúnó:
Elmentek.
Helén:
Nagyon úgy néz ki.
Szidónia:
Fenntartom azt a meggyőződésemet, hogy ezek nem értenek a zenéhez.
Ede:
Zsalugáter legyek egy parasztház ablakán, ha nincs igazad. Engem is
leszóltak a nyavalyások. Milyen alapon? (Brúnóhoz) Mondjuk te szintén jó voltál, haver,
és mégis mire mentél vele?
Brúnó:
Na, ja! Leszólták a Helént is, pedig mekkorát durrant, amit elővezetett.
Különösen az a hajlítás a végén.
Helén:
Milyen hajlítás?
Brúnó:
(Legyint) Hát ott a végén. De most már úgyis mindegy.
Móric:
Adyt se ismerik, pedig lánglelkű költő volt. Van neki egy verse
a…(Megáll és legyint egyet) Szóljatok, majd később elmondom.
Szidónia:
Tenni kellene valamit, mert, ha ez így megy, egyikünk se jut be a filmbe.
Helén:
Van valakinek ötlete, hogy mit?
Brúnó:
Nekem van. Mondjam?
Ede:
Mondjad tesó. Én semmi rossznak nem vagyok az elrontója.
Brúnó:
Énekeljünk duetteket. Ez megnöveli az esélyeinket. Nem fogják tudni
eldönteni, hogy a duetten belül melyikünk jobb. Így nehezebb lesz bennünket lepontozni.
Helén:
Továbbfejlesztem a javaslatodat. Énekeljünk valamennyien. Fejlődjünk
egyetlen kórussá. Na, azt próbálják kiejteni.
Szidónia:
Hogy csináljuk?
Helén:
(Kivesz a táskájából egy kis magnót) Nem csak CD-n hoztam zenét.
Hallgassatok bele. (Bekapcsolja a magnót. A Csárdáskirálynő Az asszony összetör,
betétdalának zenéje megy. Elkezd énekelni)
Mért kergeted csupán a messze boldogságot,
hisz itt van, egy lépésre tán te meg se látod.
Csak szívedben keresd ne kint a nagyvilágban,
van édes boldogság minden kis szál virágban.
Mindenütt vár a szerelem mely boldogságot áraszt,
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a férfi sorsa az a nő, akit kiválaszt.
(Belép itt Szidónia is)
Nincs szebb, mint a szerelem, mindig is, de szép volt,
rózsámat, ha ölelem, rózsaszín az égbolt.
Rózsaszínű szerelem, rózsaszínű álom,
szívem mélyén nevelem, csókkal odazárom.
Százszorszépet kérj a réttől, adja, hogyha termett,
szép szerelmes nő szívéből kérj gyönyört, szerelmet.
Jaj, de mikor a szíved szól, kell ügyelni jól.
(Belép Brúnó és Ede is)
Az asszony összetör, megkínoz, meggyötör,
az asszony tönkretesz, vigyázz, hogy el ne vessz,
az asszony nagy veszély, mely egyre nő-nő- nő-nő,
vigyázz, csak vigyázz az asszonyoktól félj.
(Szidónia egyedül)
Ha mégy a nők után meg kell jegyezned még ezt
a nő boldog, ha látja, hogy szerelmet ébreszt.
Szeret szeretni és kívánja, hogy kívánják,
szerelme akkor bontja pompás tollú szárnyát.
Mindenütt vár a szerelem mely boldogságot áraszt,
a férfi sorsa az a nő, akit kiválaszt.
(Helén egyedül)
Nincs szebb, mint a szerelem mindig is de szép volt,
rózsámat, ha ölelem, rózsaszín az égbolt.
Rózsaszínű szerelem, rózsaszínű álom,
szívem mélyén nevelem, csókkal odazárom.
Válassz nőt ki nem veszélyes, válassz nálam szebbet,
de ne válassz, mert veszélyes, sohasem sanzonettet.
Jaj, de mikor a szíved szól, kell ügyelni jól.
(Valamennyien)
Az asszony összetör, megkínoz, meggyötör,
az asszony tönkretesz, vigyázz, hogy el ne vessz.
Az asszony nagy veszély mely egyre nő-nő- nő-nő,
vigyázz, csak vigyázz, az asszonyoktól félj!
Brúnó:
Ez a beszéd…illetve ének, emberek! Ezt kapják el, ne a körömfájást!
Móric:
(Felugrik a székről, ahol eddig ült és hallgatta a többieket) Jó, hogy
szóltatok. Ady Endre: A Hortobágy poétája. Írta Ady Endre.
Szidónia:
Őszintén szólva elég unalmas már, hogy ezt a verscímet ismételgeted.
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Móric:
Értem. Akkor rátérek a mondanivalóra. „Kunfajta nagy szemű legény
volt, kínzottja sok-sok…”
Ede:
(Közbevág) Jól van Móricka, majd máskor meghallgatunk. Leülhetsz.
Móric:
(Morgolódik) Ady nagy költő volt. Egy zseni. Megírta például azt a nagy
versét, hogy „A Hortobágy po…” (Érzékeli a tiltakozást, ezért legyint egyet és leül)
Lenke:
(Bejön, nagy csörömpölve a vödörrel) Na, mi a szitu, fiatalság? Szünet
van, szünetke? Volt nagy kimerülés? Pihenjenek csak, jót tesz a hangszálaknak. Amit
viszont ének címszó alatt elővezetnek, az nem.
Helén:
Hallgatózni tetszett?
Lenke:
Hallgatóztam, de amit hallottam, az nem tetszett.
Brúnó:
Nocsak. Tán nem a konkurenciával állok szemben?
Lenke:
Leverlek, fiam, mint alvajáró a virágvázát. Te nekem nem vagy konkurencia.
Szidónia:
Szeretnénk mi azt látni.
Lenke:
Hát, ha annyira szeretnétek, nem állok a látvány elébe. Lehet csodálkozni. (Helyzetbe áll, megmarkolja a felmosó fát) Annyit mondhatok, hogy ez a népdal,
így még nem szólalt meg. Ehhez, fiam, nem kell zene, ez a hangról szól.
Jaj, de széles, jaj, de hosszú ez az út,
Amelyiken a szeretőm elindult.
Régi babám térj vissza a hosszú utadról
Emlékezz a szombat esti szavadról.
Régi babám térj vissza a hosszú utadról
Emlékezz a szombat esti szavadról.
Hosszú útról visszatérni nem lehet,
A szerelmet eltitkolni nem lehet.
A szerelem szélesebb a tenger vizénél,
Árvább vagyok a lehulló levélnél.
A szerelem szélesebb a tenger vizénél,
Árvább vagyok a lehulló levélnél.
Kék ibolya búra hajtja a fejét
Nincsen, aki megöntözze a tövét.
Szállj le harmat a kék ibolya száraz tövére,
Most találtam egy igaz szeretőre.
Szállj le harmat a kék ibolya száraz tövére,
Most találtam egy igaz szeretőre.
(Belecsapja a felmosó fát a vödörbe) Na, valahogy így kell ezt csinálni.
Helén:
Ez nem volt semmi, néni. A néninek énekesnek tetszik lenni?

276

Lenke:
Két dolgot jegyezz meg, lányom, de nagyon, mert nem mondom többet.
Egy. Páratlan tehetségem, mely zsenialitással párosul, már-már a lehetetlen határait
súrolja. Ez a súrolás nincs összefüggésben tanult szakmámmal, a takar…a tisztaságmenedzseléssel. Kettő. Ha még egyszer lenénizel, úgy betakarlak, mint Grönlandot a
jég. Értve vagyok?
Helén:
Igen. Ez világos beszéd.
Lenke:
Na, azért. Ki próbál meg túlszárnyalni?
Ede:
Én magyar nótában lököm, néném. Magyar ember magyar nóta, ez a
divat tegnap óta. Veszi az adást?
Lenke:
Gurítsad, gyermekem.
Ede:
(A nóta közben végig táncol)
Jegenyefán fészket rak a csóka,
Barna kislány tanított a csókra.
Tüzes csókját, jaj, de sokat vissza-visszakérte,
A szívemet, a lelkemet adtam neki oda érte.
Adtam csókot az Isten tudja hányat,
Csókolom a csókra termett szádat.
De mivel, hogy széjjelszakadt szerelmünknek lánca,
Hét faluban nincsen olyan kovács, aki összekalapálja.
Ha meghalok csak az a kérésem,
A cigányprímás a síromig kísérjen,
A házamtól a síromig mindig csak azt húzza,
Hogy ezt a legényt a szerelem vitte-vitte el a sírba.
Lenke:
Nem volt olyan rossz, mint amilyen jó lehetett volna. (Gondolkodik) Na,
ez úgy sikerült, hogy még én se értem. (Felkapja a vödröt és a felmosó fát) Munkára fel!
(Kimegy a színről)
Negyedik jelenet
(A zsűri bevonul és helyet foglal az asztalnál)
Balambér:
(Feláll, megkocogtatja a vizespoharat) Figyelmet kérek! A zsűri elvégezte dolgát.
Brúnó:
(Félhangosan) Bezzeg nekünk még egy vécé se jutott.
Balambér:
(Elereszti a füle mellett a megjegyzést) A kulisszák mögött összefutottunk Rákfene rendezővel, aki röviden értékelte munkánkat, dicsérően szólt eddigi tevékenységünkről, s a jövőt illetően arra kérte háromfős kollektívánkat, hogy legyünk kíméletesebbek a jelentkezőkhöz, a film sikere érdekében. Egyúttal átnyújtotta nekünk, mintegy hiánypótlás gyanánt azt a listát, melyet mindegyikük beadott, a jelentkezésével
együtt. Ez tartalmazza az Önök által még betanult, előadásra szánt dalokat.
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Klementina: (Feláll, és kérés nélkül mondja) A második rész menete a következő.
Szólítjuk a delikvenst és mi választjuk ki, a lista alapján, azt a művet, melyet elő kell
adnia.
Balambér:
A zenei anyag címek szerinti kiválogatása Renoncz Oszkár hangtechnikus barátom szaktudását dicséri. Ahogy bemondjuk a számot, ő indítja a zenét.
Réka:
(Kezében egy pizzás dobozzal balról bejön) Jó napot kívánok! (A doboz
oldaláról olvassa) Tessék mondani, ez a Lébentrotty Matild utca 3? Balambér Ármin urat
keresem.
Balambér:
(Mérgesen) Na, ez is egy csókosa valakinek. Azt hiszik, hogy ha felülről
leszól egy nagyfejű, mi itt hasra esünk. (Zsűri társaihoz) Azt várhatják.
Réka:
Kérem szépen én…
Balambér:
(Ráripakodik) Üljön le! Nem elég, hogy későn jött, még zavarja is a
munkát?
Réka:
De hát én..
Balambér:
Ha még egyetlen szót szól, hívom Olsánszkyt és kiüríttetem magával a
termet.
Réka:
(Ijedten lehuppan a legközelebbi székre)
Balambér:
Na, azért. Hol is tartottunk?
Ede:
(Feláll, s tényszerűen közli) Úgy döntöttünk, hogy nem külön-külön,
hanem együtt énekelünk.
Aliz:
Elnézést az arcomra is kiülő értetlenkedésért, de nem értesültünk a
puccsról, mellyel megdöntötték a fennálló zsűri hatalmát.
Ede:
(Dacosan) Mi akkor is dalárdaként lépünk fel.
Balambér:
(Feláll, két kezével az asztalt támasztja) Úgy látom, hogy ez egy új
helyzet, ami megoldásra vár. Nos, hogy ne várjon sokáig, élőben közlöm önökkel, hogy
ebben az esetben, eltekintünk a filmben való részvételük lehetőségétől. Ami konkrétan
azt jelenti, hogy lehet hazamenni. (A zsűritagokhoz) Hölgyek! Irány a pénztár!
Klementina: Na, végre! Pedig nem is vagyok anyagias.
(Elkezdik összepakolni a cuccokat)
Brúnó:
(Felpattan) Álljunk meg egy baráti szóra! Mi az, hogy együtt lépünk fel?
Már bocsánatot kérek, de erről engem senki nem kérdezett. Nem értek egyet!
Ede:
(Értetlenkedve) Megállapodtunk, Brúnó. Együtt döntöttünk arról, hogy jól
megszívatjuk a töketlen zsűrit. Mi ez az árulás?
Szidónia:
Szó sem volt erről. Én az egyéni megmérettetés feltétlen híve vagyok.
Érdekes.
Helén:
Ki találta ki ezt a dalárda marhaságot? Te voltál, Ede?
Ede:
(Hebeg-habog) Nem ezt…beszéltük…arról izé…pont te javasoltad…közös ének…nem értem.
Klementina: (Dühösen) Maguk lopják az időmet. Most akkor mi van?
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Aliz:
Már azt hittem simán odaérek Felicsiné fejéhez.
Balambér:
(Visszapakolja a táskájából a már eltett eszközöket) Mindegy. A pénztár
háromig van nyitva. Nincs veszve semmi. (Beletörődve) Jó, akkor ki következik?
Klementina: Legyen most fordított a sorrend. Kezdje az első rész utolsója.
Balambér:
Az ötlet kiváló, de mielőtt erre sort kerítünk, javaslom, hogy legyünk túl
a csókoson. (Halkan a zsűritagoknak) Gyorsan kirúgjuk, hogy a lába se éri a földet. Nem
bírom a protekciósokat.
Klementina: (Rékához) Hé, maga! Igen, maga. Jöjjön ide az asztalhoz.
Réka:
(Feláll, leteszi a dobozt a székre és kisétál az asztalhoz)
Aliz:
Hogy hívják?
Réka:
Torkon Werth Réka. Dupla vé. Azért jöttem, hogy…illetve én…
Klementina: (Közbevág) Tudjuk. Nálam semmilyen nyilvántartásban nem szerepel
ugyan, de úgy látszik, hogy így megy ez a felső tízezernél. Idelökjük a protezsáltat, a ti
dolgotok meg, hogy intézkedjetek. Azé a hatalom, aki megműveli. (Körbenéz) Lehet,
hogy nem pontos az idézet. (Megengedőn) Jó, nem pontos.
Aliz:
(Gúnyosan Rékához)) Persze se pendrive, se cédesz, majd ezek itt
kitalálják a megoldást.
Réka:
(Készségesen) Ha kézbesítettem az árut, már itt sem vagyok.
Balambér:
Látják, hölgyeim? Ezeknél a kultúra áru. Még ezen is nyerészkednek.
Na, legyünk minél hamarabb túl rajta.
Klementina: Jöjjön, válasszon a kínálatból. Hátha közte van az is, amivel készült.
Réka:
(Ránéz a listára) De hát ezek dalok.
Aliz:
Naná, majd várólista. Persze, hogy dalok. Na, válasszon.
Réka: (Bizonytalanul) Már régen nem énekeltem. De, ha ez kell. Utána biztos kifizetnek?
Klementina: (Felháborodva) Nahát, ez aztán most már mégis csak pofátlanság.
Aliz:
(Csitítgatja) Nyugi Tina, már nem tart soká.
Réka:
(Rábök a listára) Legyen ez.
Aliz:
(Odanyújtja a mikrofont Rékának) Na, fogja meg, de a végén elszámol
vele. (A színfalak mögé) Oszi bá’, a tizennyolcast kérjük.
Réka:
(A megszólaló zenére elénekli a dalt.)
Klementina: (Ledöbbenve) Ez brutálisan jó volt.
Aliz:
(Megrovón néz Klementinára)
Klementina: (Módosít) Nem volt brutálisan jó. Leülhet.
Réka:
Kérem szépen, nekem még van nyolc helyem, nem érek rá.
Aliz:
Ennyire kapósak vagyunk? Ilyen nagy ember áll a hátunk mögött?
Réka:
(Könyörögve) Fizessenek már ki.
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Balambér:
Na, figyeljen rám kislány. Tele van az ilyenekkel, mint maga, a hótaposó
halina csizmám. Azonban, a körülmények szorításában, kap még egy esélyt. Leülhet
arra a székre, ahonnan felállt.
Réka:
(Leteszi az asztalra a mikrofont és a helyére megy)
Helén:
Nem is értékelik a produkcióját?
Balambér:
Nem. Rá nem vonatkozik az enyhe elbírálás. Már megint elvesztettem a
fonalat. Hol tartunk?
Klementina: Azt javasoltam, hogy legyen most fordított a sorrend. Kezdje az első
rész utolsója. Ede, maga jön.
Ede:
(Benne van a cserbenhagyása felett érzett fájdalom) Még mindig nem
értem, de legyen. (Felveszi az asztalról a mikrofont) Mit hozzak ki magamból?
Balambér:
(Nézi a listát) Legyen, mondjuk a…legyen ez (Mutatja Edének)
Ede:
Legyen.
Balambér:
Oszikám, kérjük a harminckettest.
Ede:
(Elénekli a dalt)
Balambér:
Nos, Ede, hadd vállalkozzam én az előadás értékelésére. Ezzel mintegy
irányt is mutatok, Rákfene rendező megengedőbb szigorúságot proponáló útmutatását
követve. Az itt hallottakra még sokáig fogunk emlékezni, mert ily magas fokon művelt
dalkultúrája csak egynehány kiválasztottnak van, magán kívül. Magánkívül van az ember, önt hallgatva. Ön előtt fényes jövő áll, mely most kezdődött, Ede, ne adja fel, menjen tovább. Tőlem tíz pontot kap, mert nálam benne van az első tízben.
Ede:
Milyen első tízben?
Balambér:
Maga a karrierje építésével bíbelődjön, ne ilyen részletkérdésekkel.
Benne van és kész. Ki a következő színészkirály?
Aliz:
Ahogy én látom, színészkirálynő. Kontrakovics Szidónia a flekkpucoló.
Jöjjön csak, jöjjön, itt a helye. Adja elő nekünk (A listát tanulmányozza), adja elő nekünk
a…
Balambér:
(Odanyújtja a mikrofont, Szidónia elveszi. Belenéz a listába, ahol Aliz
mutatja neki a kiválasztott dalt, bólint) Oszkár, kérem. A huszonhetes.
Szidónia:
(Előadja a dalt, meghajol, s leteszi a mikrofont az asztalra). A zsűrihez)
Örülök, hogy ilyen hozzáértő emberek ítélkeznek a teljesítményemről.
Aliz:
Aki jó, az jó. Nem ítélhetünk másként, csak a produkció minősége alapján. Márpedig az meghaladt minden várakozást. Tudtuk, hogy valami nagyon jó várható,
de ez még minket, sokat látott szakembereket, is meglepett. Amit most kaptunk az a
dalművészet kvintesszenciája. Ha megtehetném, már most javasolnám valami magas
állami kitüntetésre. De, ami késik, nem múlik, kedves Szidónia. Nem múlik. Ezt nekem
elhiheti.
Balambér:
Ezek után kinek a művészete fog minket meglepni? Jöjjön, aminek jönnie kell. Döngöljék földbe, mint élő cáfolat, a zsűri kishitűségét.
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Klementina: (Ő is a listába mélyed) Helén munkájának gyümölcsét aratjuk le, ha
minden kötél szakad. Induljon ide kedves Helén, hogy minél közelebbről csodálhassuk,
korszakos alakítását. Nem is adhatna elő mást, mint…mint…megvan. Oszi kedves.
Kérjük a harminchatost.
Helén:
(Előre jön, elveszi a mikrofont az asztalról és előadja a dalt, meghajol)
Öröm olyanok előtt játszani, akik értik is, amit néznek és érzik is, amit látnak.
Klementina: (Felvesz egy A4-es papírt az asztalról, arról olvassa) A mű silánysága
gelleres kontrasztot kap az előadás éteri magasságának tükrében. Komoly ítészek
magvas tanulmányai elemezgetik majd Helén bravúralakítását. Már látom is e tudományos munkák címét: „Helén hangfrekvenciájának alakulása, Saljapin nejének kapcsolatrendszerében.” Ne haragudjon, hogy a magyar nyelv gondolati kifejezőeszközeinek
szegénysége miatt, nem találok elég dicsérő szót, de ha alaposabban utána nézek,
majd elküldöm e-mailben. Csak így tovább, ezen az úton. (Leteszi a papírt)
Helén:
Melyiken?
Klementina: Hát ezen.
Helén:
Ja, hogy ezen? Így már világos. Köszönöm.
Detti:
(A közönség soraiban foglal helyet. Dühösen felugrik) Na, most aztán
elég legyen! A nívós szórakozásra vágyó, igényes nézőközönség nevében kikérem
magamnak ezt a jó ízlést hátba támadó, aljas merényletet! Igaza volt az elején annak az
öregasszony...szóval a vödrös szép-korúnak. Amit itt éneklés címszó alatt elővezetnek,
az a magyar dalkultúra legszebb hagyományainak megcsúfolása, a hazai zenés műfaj
legjobbjainak sárba tiporása! Nyomatékosan felszólítom magukat, hogy azonnal hagyjanak fel, ezzel, az ország énekes társadalmát degradáló környezetszennyezéssel!
Balambér:
(Értetlenkedve) De kérem, mi ez az impertinencia? (Kikiabál) Olsánszky! Olsánszky!
Olsánszky:
(Bejön) Parancsol, elnök úr?
Balambér:
Intézkedjen, ha megkérhetem.
Olsánszky:
Már megyek is.
Balambér:
Álljon meg! Még azt se tudja, mit akarok.
Olsánszky:
Az mindegy, kérem. Az intézkedés mindent felülír.
Balambér:
Mondja, maga nem látja, ott lent, azt a nézőt?
Olsánszky:
(Kinéz a nézőtérre) Most látom csak. (Dettihez) Megkérem a hölgyet,
hogy fáradjon ki, mert későn jövők csak a szünetben foglalhatják el helyeiket. (Gondolkodik) Habár szünet az nem lesz, de a szabály, az rendelet. (Balambérhoz) Meg van
elégedve, elnök úr a gyors, ám a rám jellemzően tapintatos, intézkedéssel?
Klementina: Olsánszky, maga nem több számunkra, mint egy hibahatáron belüli
felesleg. Nem veszi észre, hogy a kedves hölgy megzavarta az előadást? Mit csinál
maga az ügyelőpultnál? Kipiheni a nap fáradalmait?
Olsánszky:
Aha, már értem. (Dettihez) Mi a gond?
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Detti:
Ezt azonnal hagyják abba! Különben sem ezt ígérték, hanem egy vígjátékot Sárszentmellékfalvi Hubával, aki azért mégis csak egy jól hangzó név a zenés
műfajban. Amit mi itt helyette kapunk, ahhoz képest a dilettantizmus a letisztult, magas
művészet csimborasszója. Egyetlen egy kérdésem van mindösszesen.
Aliz:
Legyünk túl rajta.
Detti:
Hol lehet visszakapni a jegy árát?
Balambér:
(Békülékenyen) Hát talán mégse vagyunk annyira rosszak.
Detti:
Nem értünk egyet. Ha én így énekeltem volna, annak idején, Vilma
néni, aki külön foglalkozott velem, rögtön duplájára emelte volna az óradíjat.
Balambér:
(Felvillanyozva) Kegyed tanult énekelni?
Detti:
Mit gondol, honnan veszem, hogy maguk kontárok?
Brúnó:
(Mérgesen) Ha annyira profi, jöjjön fel és mutassa meg. Lentről baromi
könnyű osztani az észt.
Detti:
Nem azért jöttem ide. Én itt egy néző vagyok a sok közül. Csak nem
szeretem, ha átvernek.
Ede:
Ne higgye, hogy ennyivel megússza. Maga belekotyogott az előadásunkba. Jöjjön csak fel ide a színpadra, s mutassa meg nekünk, szegény amatőröknek,
hogyan kell ezt a hivatást művelni.
Helén:
Úgy van! Szeretnénk tanulni. Már, ha lehet.
Szidónia:
Különben még azt hisszük, hogy maga valami provokátor. Azokat meg
valahogy nem szeretjük.
Detti:
(Vonakodva, de elindul) Ha annyira akarják. (Felmegy a színpadra)
Balambér:
(A közeledő Dettihez) Na, jöjjön-jöjjön csak, mutatom a listát. Válassza
ki, mit akar énekelni. (Nyújtja a mikrofont) Támaszkodjon a mikrofonra.
Detti:
(Elveszi a mikrofont, belenéz a listába. Mutatja a papíron) Legyen ez.
Balambér:
A hatost kérjük, Oszkár. (A zene elindul)
Detti:
(Elénekli a dalt, leteszi a mikrofont, s kérdőn néz a zsűrire)
Aliz:
(Elismerően) Minden elismerésem Vilma nénié. Meglátta magában azt,
ami most persze nem jött ki, de kijött volna, ha nem vagyunk résen.
Klementina: Látom, a közönségnek is tetszett. (Balambérhoz) Mi legyen, elnök úr?
Balambér:
Bár előzetes jelentkezés nélkül, utcáról jött delikvensekkel nem foglalkozunk, de mivel közvetlenül nem az utcáról jött, hanem a nézőtérről, eltekintünk az
előzetes jelentkezéstől. Egyelőre üljön le, csináljanak neki egy helyet.
Detti:
(Tiltakozva emeli fel a kezét) Na, álljunk meg! Csak nem gondolják,
hogy részt veszek a maguk silány fércmunkájában? Már megyek is. (Elindul kifelé)
Móric:
(Eddig csendben ült a székén, de most felugrik) Állj! Még mielőtt elmész, búcsúzóul hallgasd meg, a saját előadásomban, a magyar és világirodalom egyik,
ha nem legnagyobb hatású versét. (Vigyázba vágja magát) Címe: A Hortobágy poétája.
írta, Ady Endre.
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Detti:
(Rémülten) Ugye nem akarod most itt elmondani?
Móric:
De bizony, hogy. Legyen egy meghatóan szép művészi emléked, mielőtt elmész.
Detti:
(Beletörődőn) Maradok. (Lehuppan egy székre)
Balambér:
Most, hogy ilyen megnyugtatóan rendeztünk egy meglehetősen durvának tűnő konfliktust, visszatérhetünk történetünk folyásának eredeti sodrába. (Maga is
meglepődik azon, amit mondott) Kár, hogy nincs jegyzőkönyvvezető, mert ezt most
feljegyezhetné az utókor számára. Gyakorta mondtam ily bölcsességeket pizza készítése közben. Tudják a kollégák, hogy e tésztaféleség megalkotása olyan, mint hangszerek
közt a hegedű. A szakma csúcsa.
Klementina: Talán egy más alkalommal meghallgatnánk, elnök úr, de most sürget az
idő.
Balambér:
Elnézést, kolleginák, csupán azért bátorkodtam előjönni sütödei példával, mert eszembe jutott, hogy reggel rendeltem egy húsos pizzát és még mindig nem
érkezett meg. Pedig meglehetősen éhes vagyok. Na, mindegy. Hol is tartottunk? Megvan. Megkérem Brúnó kartársat, tegye tiszteletét a zsűri asztalnál. Ám, ha fárasztónak
találja, ott is maradhat.
Brúnó: Nem-nem, szívesen megyek. (Odaér az asztalhoz, kezébe veszi a mikrofont)
Balambér:
Tisztelettel kérem, hogy szíveskedjék nekünk előadni, már persze, ha
nem zsenánt önnek…a következőt. Oszikám, kérjük a negyvenötöst.
Brúnó:
(Elénekli a dalt, leteszi a mikrofont, meghajol) Ilyen értő közönség előtt
mindig szívesen lépek fel. A zsűri pártatlanságához nem fér kétség, szakértelme sziklaszilárd.
Balambér:
Köszönjük. Ön koloratúrbasszus, Brúnó? Nem, ne válaszoljon, teljesen
mindegy. A milánói skálában van a helye, sajnos a budai Skálát 2007-ben lebontották,
viszont a mellette levő piacon kiváló a velőspacal. Egyszer próbálja ki. Visszatérve. Az
előbbiekben szóba került Saljapin, hát fogjon padlót Ede, de az orosz zseni Marianaárok önhöz képest, aki viszont nem más, mint a Mount Everest maga. Ha bekerül a
világopera halhatatlanjai közé, megkérném, hogy szóljon az érdekemben, mert szívesen
lennék a Magyar Állami Operaház és a New Yorki Metropolitan búrkifli beszállítója.
Brúnó:
Tartottam megtiszteltetésnek. (Elégedetten megy a helyére és leül)
Balambér:
Drága barátaim! Tisztelt hölgyeim és uraim! Elérkeztünk a finisbe. Mindenki hallgatott és mindenki meghallgattatott.
Lenke:
(Csörömpölve érkezik, futva, a zsűri asztal előtt lefékez, felkapja a mikrofont. Liheg a futástól) Álljon meg a menet! Az én lapomat meg elsinkófálta az ármány?
Teljes jogú jelentkezőként állok itt, követelve megmérettetésem aktualitásba helyezését.
Balambér:
(Tanácstalanul néz a két zsűritagra) Lenke is jelentkezett? Ez olyan
nonszensz, mintha valaki (A jelentkezőkre néz) felállna önök közül és azt mondaná:
Balambér úr, meghoztam a húsos pizzáját.
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Réka:
(Feláll, kezében a dobozzal) Balambér úr! Meghoztam a húsos pizzáját.
Balambér:
(Megrökönyödve) Maga pizza futár? Nem csókos?
Réka:
Már, akivel. De jól megválogatom. Akkor ki tetszenek fizetni?
Balambér:
Menjen az ügyelőpulthoz, Olsánszky rendezi a számlát.
Réka:
(A dobozt kifelé menet leteszi a zsűri asztalára) A pizza már megkötött,
mint a beton, s olyan hideg, mint a fagyott kutyaláb. De ha magának ez kell. Ízlése válogatja. (Visszafordul) Van, aki forrón szereti. Ez egy film címe, de maguknak aztán
mondhatom. Nem értenek hozzá. Nem mintha a pizzához értenének. (Balambérhez)
Ugyanis e tésztaféleség megalkotása olyan, mint hangszerek közt a hegedű. A szakma
csúcsa. (Legyint egyet és kimegy)
Balambér:
(Csóválja a fejét) Hogy mik vannak. Na, de térjünk a tárgyra. Szóval a
mi Lenkénk is jelentkezett.
Lenke:
(Pukedlizik) Szolgálatára.
Aliz:
(Turkálja a papírokat) Én nem lelem a nyomát.
Klementina: Ha már erre áldoztuk ezt a napot, hallgassuk meg, belefér. Vagy nem?
Balambér:
Belefér. Viszont nem találjuk a dal-listáját. Tudja mit, Lenke? Magának
kedvezményt adunk. Énekeljen, amit akar.
Lenke:
(Elénekli a dalt, leteszi a mikrofont, meghajol)
Aliz:
Tűrhető előadás, közepes zene, felejthető szöveg. Lépjünk.
Lenke:
(Meghajol) Köszönöm az elismerő szavakat. Ígérem, hogy a forgatási
napokon is szorgalmasan gyakorolok majd, hogy ne hozzak szégyent a zsűri mostani
döntésére.
Balambér:
Ezt nem egészen értem, de…
Olsánszky:
(Érkezik az asztalhoz, és átad egy papírlapot Balambérnek) Totyi a
producer küldi, azt üzeni, hogy Rákfenével is le van zsírozva. (A papírlap felé bök) A
többi benne van az írásban. (Kimegy)
Balambér:
(Elolvassa az írást, bólogat, a végén felnéz a papírlapból, a jelentkezőkre) Mint azt bizonyára önök is tudják, vagy ha nem, akkor most mondom: a válogatás
célja az volt, hogy kiválasszuk azt a három férfi és egy hölgy énekest, akikre a produkciónak szüksége van. Nos, megszületett a döntés. a film producere leírta a tutit. Ennek
megfelelően tovább jutottak a következők. A szerencsés nyertes, ami a hölgyeket illeti:
Toldalék Lenke.
Lenke:
Győzött az igazság. Az jött be, amire számítottam. És ennek semmi
köze ahhoz, hogy a producer, vagyis Totyi, teljes nevén Toldalék Tódor, az édesöcsém. (Elégedetten kisétál a színről)
Helén:
Szemétség! Feljelentek mindenkit. Aztán a hatóság válassza ki közülük
azt, aki sáros.
Szidónia:
Jogorvoslattal élek. Ilyet még nem is hallottam.
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Balambér:
(Nem is figyel a beszólásokra) Ami az urakat illeti. Továbbjutott Brúnó
és Ede. (Zavartan felnéz a papírból) Ez csak kettő. Három kell.
Klementina: Most mit csináljunk?
Aliz:
Nincs több férfi?
Klementina: (A fejére csap) Itt van ez az Adyzós gyerek. Kis megalkuvással megfelel
a kiírásnak. Jó kiállású, szereplésre termett.
Alíz:
De nem tud énekelni.
Klementina: Jó, hát azt még nem tud. És? Majd playback-ről nyomják. Vagy mit
tudom én. Korunk technikája csodákra képes. Én megszavazom.
Aliz:
Felőlem mehet. Hogy mi is mehessünk már.
Balambér:
Móric! Maga a harmadik. Felfogta?
Móric:
(Feláll a helyén) Ady Endre: A Hortobágy poétája.
Balambér:
Na, erről azért szokjon le. Inkább ne mondjon semmit. (A többiekhez)
Köszönöm a részvételt, a kitartást, az állóképességet. Csak annyit tudok mondani, hogy
legközelebb találkozunk. Ha Rákfene rendező is úgy akarja. Viszontlátásra mindenkinek!
Helén:
(Elindul kifelé) Hogy a rákfene essen bele!
Szidónia:
(Ő is elindul) Ide se jövök többet.
Brúnó:
(Edéhez) Sok sikert haver! (Egymás kezébe csapnak)
Ede:
Neked is, tesó!
(A zsűri is szedelőzködik, összepakolnak, elindulnak kifelé)
Balambér:
Jó munkát végeztünk kolleginák. A pénztárnál találkozunk. Egyébként
nincs kedvük meginni valamit? Van itt a sarkon egy remek kis presszó. A vendégeim.
Aliz:
Engem vár Felicsiné.
Balambér:
(Átkarolja Aliz vállát) Hívja fel, jöjjön el ő is. (Kimennek)
Utójáték
(Ahogy kimegy az utolsó szereplő is, balról csörömpölve bejön Lenke. Megáll középen,
s kiszól a közönséghez)
Lenke:
Na, milyen volt? Tetszett? Pedig nagyon vékony jégen korcsolyázott a
darab. A véleményem változatlan. (A háta mögé mutat) Ezek még mindig nem tudnak
énekelni. Nem is merek arra gondolni, hogy mi történt volna, ha én nem mentem meg az
előadást. Nem hiába mondogattam én önöknek is, az elején, hogy a tehetség áttör a
meg nem értés falán. Így van ez rendjén. És tudják mi a legérdekesebb az egészben?
Hogy legközelebb is megmentem az előadást és megint azt mondom majd, hogy ezek
itt nem tudnak énekelni. Pedig amúgy - de ne adják tovább az infót -, mindegyik zseniális figura, külön-külön és egyben is a barátaim. Mi egy társulat vagyunk. Ez meg itt egy
színdarab. Amiben estéről estére mindig ugyanaz játszódik le. A megírt történet nem
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fejlődik tovább. Nem tudjuk meg soha, hogy Rákfene rendező megrendezte-e azt a
bizonyos filmet. Az sem derül már ki, hogy Aliz elvitte-e magával Felicsinét a Balambér
által kezdeményezett iszogatásra. Az meg főleg az ismeretlenség homályába vész,
hogy én megmaradok-e a felmosó fa mellett, vagy fényes énekesi karriert futok be. De
mondják meg őszintén: fontos ez? Ugye, hogy nem. Az a lényeg, hogy bejövünk. Mi ide
a színpadra, önök oda a nézőtérre, mi játszunk, énekelünk, tesszük a dolgunkat, hogy
önök jól érezzék magukat, és a végén megköszönjük a tapsot. (Széttárja a két karját)
Valahogy így. (Két oldalról bejönnek a szereplők, s odaállnak Lenke mellé. Amikor mindenki bejött, meghajolnak)
Móric:
(Kilép a sorból, meghajol) Ady Endre: A Hortobágy poétája. (Brúnó,
Ede, Olsánszky, Balambér odaugranak és felkapják. Miközben viszik kifelé, folyamatosan mondja) Kunfajta nagy szemű. Méla vágynak. Gatyás bamba. Csordanépek! Csordanépek!
FÜGGÖNY
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HALOTT ÜGY
Bűnügyi bohózat
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Személyek
Igazgató
Iskolatitkár
Történelemtanár
Magyartanárnő
Matektanárnő
Durábel anyuka
Titkárnő
„Hulla”
Lenke
Flóra
Kinga
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(Szín, egy általános iskola igazgatói irodája. Íróasztal, rajta telefon, papírvágó-készlet és
egy férfi test, amint az asztallapra borulva, mozdulatlanul fekszik. Ő a „Hulla”. Egyébként a szín üres.
ELSŐ FELVONÁS
Kívülről hangok hallatszanak, majd megjelenik az ajtóban az iskolatitkár, félreáll és betessékeli az igazgatót.)
Iskolatitkár: Erre-erre, igazgató úr, itt van az illető.
Igazgató:
(Idegesen körbejárja az íróasztalát, nézegeti a „hullát”, hümmög, az
iskolatitkárra néz) Szóval azt mondja, hogy halott?
Iskolatitkár: Nagyon az, igazgató úr, nagyon az. Ne legyek iskolatitkár, ebben a
lepukkant általánosban, már megbocsásson, ha nem az.
Igazgató:
Na, de hogy kerül ide?
Iskolatitkár: Hát ez az, kérem. Jövök be, reggel, ugye, mint minden nap, pontban hét
órakor, mert nekem dolgom van, nem úgy mint…(legyint) hagyjuk, pedig lenne mit mondanom, mert Katedra kolléga, például, a kémia-szertár kulcsát, ugye, mindig az asztalon
felejti, direkt, hogy engem bosszantson, arról már nem is szólva, hogy az igazgatói iroda
nem volt bezárva, tehát aki utoljára ment el innen az óriásit hibázott szóval…
Igazgató:
Én mentem el utoljára.
Iskolatitkár: (Zavarba jön, de hirtelen korrigál) Most mondom, hogy az megy el utoljára, aki utoljára nevet, van ez az elmés mondás, tudnék mesélni róla, ha van rá igény…
Igazgató:
A tárgyra kérem, a tárgyra!
Iskolatitkár: Igenis. Na, jövök, befelé, már a lépcsőházban járok, amikor eszembe
jut, hogy a takarítószer-igénylésből, amit tegnap késő délután, aláírás céljából, az igazgató úr asztalára tettem, kifelejtettem a súrolókefét. Ejnye, mondom magamnak, mert
még senki nem volt az épületben, persze ez is jellemző, úgy látszik, csak én tartom
fontosnak a munkaerkölcs, valamint, ennek részeként, a munkavállalói fegyelem helyi
érvényesülését, a hét óra az hét óra, jut eszembe, kellene egy falióra a lépcsőházba is,
hogy mindenki lássa, hogy múlik az idő, ha egyetért igazgató úr…
Igazgató:
A lényeget, ha lehetne, a lényeget.
Iskolatitkár: Már ott tartok, már ott tartok. Na, gondolom magamban, a dir..i…illetve
pardon, az igazgató úr még úgysincsen bent, ezt nem azért mondom, hogy szemrehányást tegyek, mert ugye az iskolánk vezetője, ha bent kellene, hogy legyen, akkor is
megteheti, hogy nincsen bent, ellentétben velem, akinek persze kutya kötelessége már
hét órától tartani a frontot, ahogy mondják. No, tehát, tényleg a tárgyra térve, mert ezt
én kötelességemnek érzem, bár ezért a fizetésért, talán lehetnék visszafogottabb, vagyis…(Megáll, az igazgatóra néz) nem untatom, igazgató úr?
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Igazgató:
Hogy őszinte legyek, de! Nagyon untat, kedves kolléga. Mondja már el,
amit akar, de villámgyorsan, mert a szituáció nem tűr intézkedési halasztást.
Iskolatitkár: (Kicsit sértődősen) Jól van, jól, van, tudom én, hogy az én szavam itt
még a pedellusénál is kevesebbet nyom a latban, tudomásul veszem, alázatos szolgája,
igazgató uram, mondom, ahogy történt, az igazságtól nem térek el, csak és kizárólag a
realitás talaján. Ez a neveltetésemből következik. Nem tudom, hogy igazgató kartárs
mennyire merült el az életem lényeges mélységeiben, de tisztes polgári családban nőttem fel, apám zongorahangoló volt, édesanyám, nyugtassa őt a jóisten erőben, egészségben, előbb háztartásbeli, majd kisvártatva malteros lány a 32-es építőknél…
Igazgató:
(Közbevág) Nézze, ha nem akarja elmondani, akkor ne mondja. De
mást se mondjon, mert szétrobban a fejem. Itt van ez a hulla, s maga a családtörténeteivel traktál, már meg ne haragudjon.
Iskolatitkár: Nem haragszom, én békés természetű ember vagyok, amióta az eszemet tudom, tehát emberemlékezet óta. De látom, hogy a direktor úr kicsit ingerlékeny,
lehet, hogy a meleg front miatt van, én is érzékeny vagyok rá, hasogat a fejem, itt, hátul,
de olyankor bekapok két zöld tablettát a jobbikból, aztán, mintha elvágták volna.
Igazgató:
(felkapja az íróasztalról a levélnehezéket, s elindul az iskolatitkár felé)
Iskolatitkár: (Ijedten hátralép, aztán villámgyorsan hadarja) Belépek az ajtón, hogy
kijavítsam a takarítószer-igénylést, beleírva plusz két darab súrolókefét, de az igénylés
helyett ezt az illetőt találtam az asztalra borulva. Ez az én történetem, drága főnököm.
(Felemeli a jobb kezét) Isten engem úgy segéljen. (Zavartan) Vagy ez nem jó ide?
Igazgató:
Na, csak hogy idáig eljutottunk. Szóval ez az izé…itt, mármint a tetem,
a tegnapi zárás után kerülhetett ide.
Iskolatitkár: Én tegnap délután hat órakor tettem le az említett igénylési listát az
asztalra, s büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az ottan (A „hullára”
mutat), még nem volt itten. (Eljátssza) Ugye beléptem, kezemben a dokumentum. Tettem két-három, vagy ennél több lépést az asztal felé. A jobb kezemben volt az irat. Vagy
a bal kezemben, de ez, történetünk szempontjából indifferens. Odaléptem az igazgató
úr munkaasztalához, azzal a feltett szándékkal, hogy elhelyezem az igénylést az asztal
lapján. Körülbelül ide. (Mutatja, hogy oda, ahol a „hulla” feje van) Na, már most!
Igazgató:
Na, már most?
Iskolatitkár: Ha ez a fej itt van, akkor ugyebár, nem tudom letenni a papírt. Csak
feltűnt volna.
Igazgató:
Valószínűleg.
Iskolatitkár: Tehát. Ügyvédem jelenlétében is megismétlem a tényállást, mely szerint…
Igazgató:
Ne szaladjunk ennyire előre. Mielőtt értesíteném a rendőrséget, kérdezzük meg a kollégákat is, hátha hozzá tudnak tenni valamit az eddigiekhez. Ami jóformán
semmi. Megkérem, hogy nézze meg, a tanáriban vannak-e már beérkezők.
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Iskolatitkár: Igenis. (Kimegy)
Igazgató:
(körbejárja a „hullát”, mutatóujjával megbökdösi, ijedten hátrahőköl,
mert úgy érzi, mintha megmozdult volna. Aztán legyint a saját félelmére. Megcsörren a
telefon. Felveszi) Halló, igen. Maga az? Hallgatom. (Mérgesen rázza a fejét) És ki adott
erre engedélyt? Jó, majd utánanézek. (Leteszi a kagylót) Ez hallatlan. (Kiszól a titkárnőnek) Jolika! Kérem, jöjjön be.
Titkárnő:
(Belép az ajtón) Parancsoljon, igazgató úr! (Meglátja a hullát. Felsikít)
Jajj-jajj! Ez micsoda, izé…kicsoda…azaz…mit keres itt? Csak nem? Nem is mondták
nekem, hogy leváltották, a drága igazgató urat, hát mindent én tudok meg utoljára?
Hallatlan! Van már új munkahelye, egy másik iskola, ahol szintén hazavágja az oktatáspolitikát, drága főnököm. Illetve. (A hullára mutat) Ez is jól kezdi az igazgatást. Már reggel alszik.
Igazgató:
(Idegesen) Mit zagyvál itt össze-vissza? Ez itt nem a… ugyanis…(Mérgesen) Ne foglalkozzon ezzel, majd felébred…azaz. (Megenyhülve) Mondja,
Jolika, maga tudta, hogy tegnap este itt húszéves osztálytalálkozó volt, a harmadik emeleti tanácsteremben?
Titkárnő:
Nem, igazgató úr, nem tudtam. Talán az iskolatitkár.
Igazgató:
Köszönöm, elmehet. (Titkárnő kimegy) Hát ki itt az igazgató? Na, ezt
nem hagyom annyiban.
Iskolatitkár: (A hangja hallatszik) Menjenek csak bátran, Odabent van.
Magyartanárnő: (Belép az ajtón) Szervusz, direktor úr. Miről van szó?
Történelemtanár: (A tanárnő nyomában érkezik) Üdvözöllek, Gézám. Nem egészen
értem, hogy miért hívattál minket.
Igazgató:
Foglaljatok helyet. Amit mondok, attól úgyis leültök. (A két tanerő leül)
Történelemtanár: (Most veszi csak észre a „hullát”. Felugrik) Oh, pardon, engedje meg,
hogy bemutatkozzam: Irka Tivadar vagyok, történelemtanár. Másik szakom a földrajz,
de ennek okítására jelen helyzetben nincs érkezésem. Kihez van szerencsém?
Igazgató:
Ülj vissza Teddi. Éppen róla akarok beszélni veletek.
Magyartanárnő: Mi is jöttünk volna, mert fontos szakmai kérdésekben antagonisztikus
ellentét kezd kibontakozni közöttünk. (A történelemtanárra mutat)
Igazgató:
Az most ráér, van fontosabb megbeszélnivalónk is.
Magyartanárnő: De nem ér rá. Magyartanári önérzetembe gázolás konkrét esete van
folyamatban.
Történelemtanár: De szépen mondja. Milyen nyelven is?
Magyartanárnő: (Meg se hallja a sértegetést. Az igazgatóhoz beszél) Arról van szó,
kérlek, hogy Forgách Simon szerepét egymástól eltérő felfogásban értelmezzük, s ez
tarthatatlan. Mint köztudott a császári tábornok 1704. március 20-án állt át Rákóczi oldalára, s a kuruc katonai irodalom kiemelkedő képviselőjévé vált. Még az 1690-es években
írta első hadtudományi traktátusát, a császári hadseregre vonatkozó Projectumot „mi
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módon ő Fölsége az Ország conservatiójával continuálhatja az török ellen való hadakozást”. Írásaiban Zrínyit követte, akit annyira tisztelt, hogy lemásolta Török áfiumát, beköttette arany nyomású bőrkötésbe és táborozásaira is magával vitte.
Történelemtanár: (Közbevág) Amennyire téved, kedves kollegina. A karlócai béke
ugyanis 1699. január 26.-án köttetett meg, ez faktum, ezt nálam még a Szoboszlai Jancsi is tudja, pedig ő tornából fel van mentve.
Igazgató:
Tisztelt kollégák. Most egészen másról van szó. Itt van ugye ez a hulla,
élettelen test, földi porhüvely, tetem…
Magyartanárnő: S máris áttértünk Arany János csodálatos, nyelvi bravúrral megírt balladáira, melynek kiemelkedő darabja a fent említett Tetemrehívás. Erről azt kell tudni,
hogy…
Igazgató:
(Dühösen az asztalra csap) Csend legyen, a mindenit neki! Értsétek
már meg. Az ott, az asztalra borulva, egy halott ember.
Történelemtanár: Nem csoda, hogy a bemutatkozásnál nem értettem a nevét, kristálytisztán. Visszatérve. A karlócai béke világtörténeti fordulópont volt. Addig a Fényes Porta sohasem kötött úgy békét, hogy területekről mondott volna le, már csak azért sem,
mert ezt a muszlim vallás törvényei tiltották. E békeszerződés a török birodalom hanyatlásának jelentős mérföldköve. Az oszmánok kiszorultak az európai nagyhatalmak sorából. Ez is faktum.
Igazgató:
(Fogja fejét) Most mindjárt agyvérzést kapok. Ezt nem lehet elviselni.
Iskolatitkár: Nem akartam beleszólni, a sok tudós ember által generált vitába, de
most szükségét érzem, hogy kifejtsem: a második emeleti fiúvécé olyan állapotban van,
mint az anyai nagynéném, a halála előtt félórával. Le van rottyanva. Vagy rottyantva?
Sürgősen tenni kell valamit.
Igazgató:
Megőrülök, most már biztos, hogy megőrülök!
Matektanárnő: (Érkezik, maga előtt terelgetve Durábel anyukát) Kedves igazgató úr! A
hölgy Durábel Taksony hetedikes tanulónk édesanyja. Sürgős beszéde van intézményünk vezetőjével.
Igazgató:
Kivel? Mivel? Miféle intézmény? Ja, igen. Akkor az én vagyok. (Úgy áll,
hogy mindig takarja a „hullát”) Bár az időpont, ugyebár, nem alkalmas, mivel fontos értekezlet közepében vagyunk, most zárjuk le az év végi jegyeket, de azért természetesen, foglaljon le, azaz üljön helyet, állok rendelkezésére.
Durábel anyuka: Nem akarok zavarni, a mondandóm rövid. Hogy képzelik, hogy az én
Taksimat megbuktatják?
Matektanárnő: Nos, a menet a következő. Mivel a gyerek, speciel az én tantárgyamból,
matematikából, eleddig összegyűjtött tizenhárom egyes osztályzatot, amely az 1948
előtti oktatási rendszerben, amely fordított értékelési rendben működött, s az egyes volt
a legjobb jegy, dicséretes dolog lenne, azonban jelen helyzetben enyhén szólva is för-
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telmes. Mivel rákérdezett, hogy miként képzeljük el a gyerek megbuktatását, elárulom.
Úgy, hogy beírjuk a bizonyítványába.
Durábel anyuka: De van neki egy egykettedes dolgozata. Az nem játszik?
Történelemtanár: Az nem. Nálam egyébként szintén bukásra áll. Próbáltam a kilenc
egyes osztályzat között felfedezni egyet, legalább egyet, amely bizakodásra adna okot.
(Széttárja a karját) Nem sikerült.
Magyartanárnő: Nálam a gyerek erős kettes. Meg kell találni azt a pedagógiai pontot,
ami a felemelkedés alapja. Nekem sikerült, mert jó helyen kerestem. Ezt javaslom a
kollégáknak is.
Történelemtanár: Na, ne mondja. Magas színvonalú lehet magácskánál a magyar
nyelv és irodalom oktatása.
Magyartanárnő: Maga csak maradjon a hülye karlócai békéjénél.
Igazgató:
Megállni! Megállni! (Idegesen rángatózik) Hagyják abba a szakmai vitát.
(Arrébb lép, mire Durábel anyuka rálát az íróasztalra)
Durábel anyuka: Jé, ott mintha egy ember ülne. Rosszul van? Megnézhetem? Kataflán
doktor asszisztense vagyok a Demalgon utcai kórház nőgyógyászati osztályán.
Igazgató:
(Ijedten elé áll) Nem, köszönjük, minden rendben. Csak alszik. Tudja,
kedves anyuka, egy kísérletet folytatunk, mely „Az alva tanulás pszichés következményeinek lecsapódása a serdülő ifjúság kiemelt rétegeiben” címet viseli. Erre a projektre
komoly támogatást kapunk az EU-tól.
Durábel anyuka: (Csodálkozva) Serdülő ifjúság? Akkor miért egy felnőtt illető alszik
ott?
Igazgató:
Csak nem képzeli, hogy kitesszük a gyerekeinket az esetleges mellékhatások káros következményeinek? Először lepróbáljuk kifejlett alanyokkal. Hát persze.
Durábel anyuka: (Az igazgatót félretolva odasiet a „Hullához”, s a balkezét a nyakára
teszi, a jobbkezével az asztalapra támaszkodik. Hümmög, majd visszatér az igazgatóhoz.) Azzal ott (A „Hulla” felé int) minden oké! Irigylem a feleségét, ha van neki.
Igazgató:
Miért is?
Durábel anyuka: Úgy tud aludni, hogy közben nem horkolja szét a légteret. Akkor én
megyek is. De ne buktassák meg a Taksit. Olyan jó gyerek.
Igazgató:
Meglátjuk, mit tehetünk. Köszönjük, hogy felkeresett minket a problémájával. (A történelemtanárhoz) Gézám, kísérd ki a hölgyet. Csókolom a kezét, ha meg
nem sértem.
(Durábel anyuka és a történelemtanár kimennek)
Matektanárnő: Úgy látom, hogy ez itt egy egy-ismeretlenes egyenlet. Mondjam a megoldó képletet?
Igazgató:
Na, ne mondja. Vagyis ne mondja! (Masszírozza a homlokát) Kutyául
érzem magam. Szédülök, és olyan fejgörcsöm van, hogy belepusztulok.
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Történelemtanár: (Visszajön) Na, ez a szülő se volt valami él-tanuló. Fogalma sincs a
karlócai béke, környező népekre gyakorolt történelmi hatásairól. Csak futott, mint akit
kergetnek.
Igazgató:
(Folyamatosan nyomkodja a homlokát) Kedves tanártársak, barátaim!
Történelemtanár: (Odasúgja a magyartanárnőnek) Biztos a pedagógusnapi beszédét
memorizálja.
Igazgató:
Mindenki menjen órára. Az is akinek nincsen most. Kifelé! (Hessegeti
kifelé a bent lévőket. Mindenki kimegy) Jolika! Hall engem? Jolika!
Titkárnő:
(Bejön, kezében újsággal) Igen, igazgató úr!
Igazgató:
Kérem, hogy hívja nekem a rendőrséget.
Titkárnő:
(Csodálkozva) Csak nem ide is besurrantak, főnök?
Igazgató:
(Meghökken) Mit zagyvál itt össze-vissza, drága Jolika. Ki surrant be?
Titkárnő:
(A kezében lévő újságot mutatja) Ezzel van tele a napi sajtó. Itt, a közelünkben egy női bűnözőkből álló banda sorra fosztogatja a közintézményeket. Ügyfélnek
álcázzák magukat, így lopóznak be az irodákba és visznek mindent, ami nincs lebetonozva.
Igazgató:
(Idegesen) Jolika! Maga nem figyel? Nem látja, hogy van nekünk nagyobb gondunk is? Itt ez a hull…ez a hal…szóval a tetem, s nekem fogalmam sincs,
hogy mit tegyek, mint ennek az oktatási intézménynek a felelős vezetője.
Titkárnő:
Jó-jó, látom én, hogy van itt ez a gyilkosság dolog, csak arra gondoltam…
Igazgató:
(Felüvölt) Ki ne mondja! (A hajába túr) Ez nem lehet igaz. Itt nem történt
semmiféle gyilkosság. Érti? Semmiféle. Azt majd a rendőrség eldönti. (A fejéhez kap)
Hát persze. A rendőrség. Ezzel kezdtem, de maga itt mindenféle összeesküvéselméletekkel traktál. Hallatlan! Most, azonnal hívja nekem a rendőrséget. És ne kezdje
nekem, hogy surranás, meg női banda. Sipirc!
Titkárnő:
(Megszeppenve) Igenis, igazgató úr! Máris hívom. (Elindul kifelé)
Igazgató:
(Meggondolja magát) Nem, mégse, majd én. Úgyis át kell mennem az
igazgató-helyetteshez. Szekunda kolléga bent van?
Titkárnő:
Pár perce jött be.
(Az igazgató kimegy. A titkárnő utána. A szín üres. Becsöngetnek. A csengő hosszan
szól. A „Hulla” megmozdul. Felül, dörzsöli a szemét. Körülnéz. Meghökken. Látszik rajta,
hogy nem tudja, hol van. Észreveszi a telefont. Noteszt vesz elő, belelapoz, aztán a
kagylóért nyúl és tárcsázik)
„Hulla”:
Szevasz, Gyula. Mi történt itt tegnap? Aha. Én meg egy irodában ébredtem. Arra még emlékszem, hogy elmentem klotyót keresni. Teljesen kiütöttem magam.
Azért nagy szemetek vagytok. Feltűnhetett volna a hiányom. Mi? Hogy osztálytalálkozón
be lehet rúgni? Kötelező? Akkor én jól teljesítettem. Azt se tudom, hogy kerültem ide.
Megpróbálok észrevétlenül lepattanni. Na, szia! (Leteszi a kagylót. Körülnéz. Kihúzza az
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íróasztal fiókját. Mérgelődik) Csupa iratkupac, dög unalom. Itt nem isznak? Micsoda
fertő. (Csalódottan visszatolja a fiókot, feláll, az oldalsó ajtóig megy, hallgatózik. Óvatosan kinyitja az ajtót és belép)
(A szín egy darabig üres, kintről az iskolatitkár hangja hallatszik)
Iskolatitkár: Az igazgató kartárs bent van?
Titkárnő:
Átment az igazgató-helyetteshez, onnan hívja a rendőrséget.
Iskolatitkár: (Belép az ajtón. Rámered az íróasztalra. Leragad a lába, mozdulni se
tud. Csak a hangja csap át üvöltésbe) Igazgató úr! Igazgató úr! Jöjjön gyorsan! Jaj, édes
jó istenem! Ez már nem iskola, hanem a borzalmak háza. Jolika! Hívja azonnal a diri…illetve direktor kartársat.
Igazgató:
(Rohanva jön) Mi történt? Ég a ház? Úgy ordít, mint akit nyúznak. Teljesen meghülyült?
Iskolatitkár: (Rémülten) Nézze! Látja? Ellopták a hullánkat.
Igazgató:
(Megtántorodik, gyorsan leül egy székre. Nyomkodja a fejét, idegesen
rángatózik, látszik, hogy az őrülés határán van) Ez nem lehet igaz. Biztosan álmodom.
Iskolatitkár: Hát tudja, igazgató úr, én nagyot csalódtam. Mert legyünk őszinték.
Loptak itt eddig is. Tornazsákot. Meg tolltartót. Esetleg szalámis zsemlét. Na, de hullát?
Idáig süllyedtünk, drága direktorom. Ennél már nincs lejjebb. (Gondolkodva) De kinek
kellhet egy halott? El nem tudom képzelni.
Igazgató:
Fogja be a száját! Hallgasson. (Mint egy őrült, a füléhez teszi a kezét)
Figyelje a csend muzsikáját. Halkan lopózik a béke koboldja, elássa kardját a páni félelem. Csitt! Szabadon szárnyal a lélek, örömmel veti be a pusztaságot a bánat.
Iskolatitkár: A sógorom felesége, vagyis a nővérem, egyszer kísértetet látott lent
Békésben. (Elbizonytalanodik) Vagy fent Borsodban? Hamar kiderült, hogy csak a kövér
Boldizsár néni jött át juhtúrót kérni a sztrapacskához. Akkora hálóinge volt, mint három
lepedő. Ettől tűnt kísértetnek. Aztán az ijedtségre megittak kétszer két decit négyszer.
Szatmári szilvából. (Ismét bizonytalan) Lehet, hogy mégis Szabolcsban volt? Mindenesetre elénekelték a „Süssünk-süssünk valamit” kezdetű slágerlistás gyermekdalt, de
valami ordenáré stílusban, tele vaskos káromkodásokkal.
Igazgató:
(A szekrényhez megy, kivesz belőle egy háromdecis ásványvizes flakont, a zakózsebéből, remegő kézzel, orvosságos dobozt vesz elő, tölt egy pohárba
ásványvizet, kivesz három tablettát és beledobja a pohárba. Gondolkodik, aztán még
beledob két tablettát. Lassan rázogatja a poharat. Aztán leteszi az íróasztalra, anélkül,
hogy inna belőle) Lassan lépked a földeken a halál angyala.
Iskolatitkár: Nem tudom, eljutott-e igazgató úrhoz a pletyka, hogy a biológia tanárnő
kikezdett a szertárban a csontvázzal. Titokban ételt visz neki és ajánlatokkal ostromolja.
Én azt mondom, hogy fene a gusztusát, de Betli Kázmér a tornatanár, kimondottan féltékeny a csontvázra. Oszkár, a pedellus, állítólag hallotta is, a szertárból kiszűrődő beszédet, amint a testnevelő kemény szavakkal szidalmazta a sárga színű szemléltető-
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eszközt, és sűrű pofonokat helyezett kilátásba, ha nem száll le Gén Matildról. Mármint a
biológia tanárnőről.
Igazgató:
Az élet olyan szerpentin, amely nem felfelé, hanem lefelé tekeredik.
Mindannyian vendégek vagyunk az elmúlás lakomáján. Idd le magad Horatius, a holnapra már nem jön tegnap.
Titkárnő:
(Bejön) Igazgató úr, kérem, a tantestületi ülés időpontja nem változott?
Mert úgy intézem a meghívókat.
Iskolatitkár: Emlékszem, hogy gyerekkoromban hogy féltem a sötétben. Azt hittem,
hogy jönnek a krampuszok és elvisznek. Aztán iskolatitkár lettem, s rájöttem, attól kell
félni, hogy jönnek a rendőrök és elvisznek.
Titkárnő:
Főnök! Hol van a hulla?
Iskolatitkár: Ez az! Hulla. (Énekel) Hull a pelyhes fehér hó. Mégis ezt a listavezető
gyereknótát énekelték Boldizsár néniék, nem a Süssünk, süssünk-öt. Hát persze! Abban
van az a rész, hogy (Énekli) Van zsákodban minden jó /, piros alma, ingyen hó. Érdekes, hogy ez egy karácsonyi dal, a fenti eset meg húsvét táján történt. Érti ezt, igazgató
kartárs?
Titkárnő:
Ne vegye zaklatásnak, de újra megkérdezem: hol van a hulla?
Igazgató:
(Felveszi az íróasztalról a papírvágó kést. Megfontoltan beszél) Hallom,
amit mond, Jolika. Türelem. A hulla mindjárt itt lesz. (A késsel kezében, lassan, elindul
az iskolatitkár felé, aki fejvesztetten menekül. Kirohannak)
MÁSODIK FELVONÁS
(A szín üres. Az oldalsó ajtó nyílik, s a „Hulla” óvatoskodik be rajta. Látja, hogy az irodában nincs senki.)
„Hulla”:
A fene vigye el, rossz ajtón mentem ki. Illetve be. Az ott valami raktár.
(Odamegy az íróasztalhoz, meglátja az otthagyott poharat és az ásványvizes palackot.)
Na, ez jól jön. Úgy ki vagyok száradva, mint a Szahara délben. (Megissza a pohár tartalmát, s még töltene a palackból, de kintről zajt hall, ezért gyorsan felkapja a poharat és
a palackot, s visszarohan oda, ahonnan bejött.)
Lenke:
(Belép, nyomában Kingával) Itt sincs senki. Nem valami szigorúan őrzött objektum.
Kinga:
Örülj neki, annál könnyebb a dolgunk. Látsz itt valahol trezort, széfet,
esetleg páncélszekrényt?
Lenke:
Egy iskolában? Minek? Nehogy a krétát ellopják? Már bánom, hogy
idejöttünk. Az irodaház, szemben, nagyobb fogás lenne.
Kinga:
Aki a kicsit nem becsüli, az a nagyot nem érdemli. Ezt még az általános
suliban tanultam.
Lenke:
Nocsak. Te jártál iskolába?
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Kinga:
(Öntudatosan) Én most is járok. Vagy ez nem az?
Lenke:
De. (Hirtelen az ablak felől zaj hallatszik. Mindketten elbújnak az asztal
alá)
Flóra:
(Bemászik az ablakon. Csinál néhány guggolást, ropogtatja az ujjait,
körülnéz) Ki volt az a hülye, aki kitalálta, hogy erre a csóró helyre törjünk be?
Lenke:
(Kimászik az asztal alól) Leszokhatnál már arról, hogy mindig az ablakon jössz be. Egyébként meg én voltam. Csulitól kaptam a fülest, hogy a fizetésnap előtt
kihozzák a pénzt és itt őrzik, valahol, másnapig. Az aprópénz is pénz, ha könnyen jön.
Kinga:
És nem is olyan apró. Megvan az tán öt milla is.
Flóra:
Akkor keressük tesók, mert aki keres, az talál. (Nyitogatja a szekrényajtókat)
Lenke:
(Kihúzogatja a fiókokat) Itt sincs semmi, ott sincs semmi. Hová bújtál
aranyom?
Kinga:
Arany is van? Erről nem is szóltál. Le akartad nyúlni?
Flóra:
Kinga, te ne kutasd a mélyebb összefüggéseket, mert nem a te szinted.
Keresd a pénzt.
Lenke:
Anyám mindig azzal nyúzott, hogy miért nem nézek már valami pénzkereső foglalkozás után. Ha látná a muter, mit csinálok, hogy örülne. (Gondolkodik) Lehet,
hogy pont nem erre gondolt?
(Kintről hangok hallatszanak, de mire elbújnának, belép az Igazgató és az Iskolatitkár,
nyomukban Jolika a titkárnő)
Igazgató:
(Csodálkozva) Hát Önök? Mit keresnek az irodámban?
Lenke:
(Hirtelen szigorú képet ölt) Ez az Ön irodája? Maga itt a főnök?
Igazgató:
Igen. Az igazgató.
Lenke:
Nos, ha így áll a helyzet, eljött az ideje annak, hogy ismertessem a
tényállást.
Iskolatitkár: Eljött az ideje. Volt nekem egy másodunokatestvérem, a Korbély Vili,
aki…
Igazgató:
Egy közöttünk felmerülő konfliktust, az imént, már nagy nehezen lezártunk. Ne nyisson újat, Gyula, ne nyisson újat. (Bizonytalanul) Ugye Gyulának hívják?
Iskolatitkár: Ha nem Béla lennék, akár Gyula is lehetnék.
Flóra:
Egy bizonyos ügy kivizsgálására érkeztünk, a felsőbb szerv részéről.
Titkárnő:
Csak nem a Durábel Taksony ügyében? Azt már elrendezte az igazgató
kartárs. Itt volt az anyuka is és elégedetten távozott.
Lenke:
Az ügy azonban nincs lezárva. Nyitva van.
Igazgató:
Nos, mi ebben a dologban elmentünk egészen a falig. A fiú öt tárgyból
áll bukásra, s jószándékunk jeléül háromból átengedjük, kettőből osztályt ismétel, vagy
ez nem az a gyerek?
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Lenke:
Méltányoljuk az Önök jóindulatát, de a jegyzőkönyvbe mindenképpen
bekerül, hogy itt történt néhány hiba, ami kihatott az Önök döntésére, s ez sajnos ma
már.
Igazgató:
Ma már?
Kinga:
Ma már az sem maradhat titokban, hogy hol tartják a dolgozó tanerők
tisztességben megőszült…izé…fizetését holnapig?
Iskolatitkár: Ez mennyiben függ össze?
Flóra:
Összefügg. Nekünk elhiheti. Nos?
Titkárnő:
Amennyiben?
Lenke:
Nem kívánom Önöket untatni a részletekkel. Most azonnal hozzák ide a
főkönyvet, a munkakönyvet, az osztálykönyvet és minden olyan könyvet, ami jelen
ügyünkkel összefüggésbe hozható. Megvizsgáljuk, s azután döntünk.
Igazgató:
Miről?
Lenke:
Az számunkra is akkor derül ki, ha már láttuk az összes könyvet.
Titkárnő:
Akkor talán fáradjunk át mindannyian a könyvtárba.
Igazgató:
(Nyugtalanul) Be kell vennem a nyugtatómat. (Odamegy az íróasztalhoz) Érdekes. Mintha itt hagytam volna, de nincs itt.
Iskolatitkár: (Szolgálatkészen) Majd én, direktorom, majd én. (A szekrényből ásványvizet és poharat vesz elő, tölt) Kérem a tablettát!
Igazgató:
(A zsebéből kiveszi a tablettás dobozt és az egészet az Iskolatitkár
kezébe nyomja) Csak óvatosan, két darabot, mert nagyon erős nyugtató.
Flóra:
Akkor bemutatják?
Titkárnő:
Természetesen. Nekünk nincsenek titkaink. Jöjjenek, hölgyeim, a kért
dokumentumok a rendelkezésükre állnak. (Maga elé engedi Lenkét, Kingát és Flórát, s
az igazgató és iskolatitkár előtt kimegy.)
Iskolatitkár: (Az igazgatóhoz, miközben a két tablettát beledobja a pohárba) Az életben vannak nagyon érdekes események. Tudja, mire emlékeztet engem ez a furcsa
szituáció? (Bizonytalan benne, hogy beledobta-e a tablettákat, ezért beledob még kettőt,
miközben csóválja a fejét a feledékenységén)
Igazgató:
Ha elmondja, Béla, az ön két bájos leánya apa nélkül fog felnőni. Ért
engem? (Elindul kifelé, a nyugtatóról elfelejtkezik)
Iskolatitkár: Értem. Persze megérteni nem fogom soha. (Fejcsóválva maga elé engedi az igazgatót és kimennek. A pohár az íróasztalon marad)
„Hulla”:
(Kinyitja az ajtót és bizonytalan, álmos mozdulatokkal, különböző tárgyakba kapaszkodva, elbotorkál az íróasztalig. Leül, leemeli a telefonkagylót, noteszt
vesz ki a belső zsebéből, a szeméhez emeli, majd hirtelen ráborul az asztalra és úgy
marad.)
Iskolatitkár: (Hangja hallatszik a titkárnői szobából) Menjen csak, igazgató kartárs,
menjen, majd én maga után viszem. (Feltűnik az ajtóban, visszafordulva mondja) Maga
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csak intézze a hatósági emberekkel, amit kell, én meg…(Megfordul és meglátja az íróasztalra boruló „hullát”)…aaa…öööö…üüüü. (A „Hullára” mutat, de nem jön ki hang a
torkán, csak nyüszít, nyöszörög. Aztán váratlanul megjön a hangja) Ez legalább megvan. Mégse lopnak itt annyira. (Most jön rá a helyzet abszurditására és üvöltve rohan
kifelé) Igazgató úr! Igazgató úr! Visszajött a hulla! (Hangja egyre halkul, ahogy távolodik)
Történelemtanár: (Belép az ajtón, amin az Iskolatitkár kirohant) Ne haragudj, Gézám,
hogy csak így rád török, Jolika nincsen, a Béla meg úgy elrohant… (Meglátja a „hullát”)
Oppardon. Ön még mindig itt? Nos, ha már így alakult, míg várakozunk a direktor úrra,
kikérném a véleményét arról a bonyolult problémakörről, mely köztem és a magyartanárnő között, Vilma egyébként, csak az egyszerűség kedvéért, szóval mi a véleménye,
kedves uram, a szatmári béke tekintetében, amely kétségtelenül a Rákócziszabadságharcot lezáró békeszerződés. Aláírására, 1711. április 29-én Nagykárolyban
került sor, ezt még Szoboszlai Jancsi is tudja, pedig nála lejjebb már csak a Béke utcai
óvoda középső csoportja van, szóval ő orientációs pont az osztályban, a fejlődésben
visszamaradt, többszörös hátrányos helyzetet illetően. Na, most ugye, Vilma kisasszony, ki kétségkívül elismerésre méltó külalakkal rendelkezik, azonban e nagyon
fontos történelmi kérdésben szemellenzőt visel és helyes megállapításokból is téves
következtetéseket von le. Hogyan lehet egy Nagykárolyban megkötött békét szatmárinak nevezni? – teszi fel a laikus kérdést. Látom, uram, még Ön is megmosolyogja ezt
a meglehetősen naiv alapokon álló, historikus eltévelyedést. Érdekelne, hogy ebben a
nagyon fontos ügyben, Ön melyik oldalon áll? Illetve ül. Nos, várom autentikus megnyilvánulását. (Vár egy kicsit) Megértem, ha nem kapkodja el a választ. Az Ön helyében én
sem tenném. Mert mi van, ha a hirtelen váltás mellékvágányra tereli tudományos érvekkel bőven megrakott szerelvényünket? Töprengjen nyugodtan, a várakozásba még senki nem halt bele. (Várakozóan nézi a „Hullát”)
Magyartanárnő: (Sietve érkezik) Drága direktotom! Ez a dolog köztem és
a…(Megdöbbenve nézi a „Hullát”) izé…kezd elfa…julni. (Észreveszi a történelemtanárt)
Maga is azt látja, amit én?
Történelemtanár: Mért, maga merre néz? Én azt látom, hogy a maga téves értelmezései, melyek ignorálják a modern történelemszemléletet, még (A „Hullára” mutat) a tisztelt
kollégát is annyira feldühítette, hogy tehetetlenségében az asztallapba vágta a fejét.
Megjegyzem meg tudom érteni. Kíváncsi vagyok, hogy milyen újabb képtelenséggel jön
elő.
Magyartanárnő: Mondja, magának nem furcsa, hogy az ott, az az illető, úgy néz ki,
mint aki meghalt?
Történelemtanár: Ne tereljen, ne tereljen. Tisztában vagyok a maga eszement elméleteivel, s ne gondolja, hogy azért, mert maga bitang jól néz ki, mint izé, mint nő, szóval a
lába is…mint…na, kérem…
Magyartanárnő: Mi van az én lábammal?
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Történelemtanár: Csak bátorkodom megjegyezni, hogy az ön… hm…már elnézést, de
az ön alsó végtagja, olyan keccsel ível a talaj irányába, mint a versailles-i Nagy Trianon
kastély folyosóján felállított hosszú asztal, mívesen faragott lába. Valamelyik. Mert több
is volt ott, ahogy értesültem. Mellesleg az is egy békekötés volt, de hagyjuk.
Magyartanárnő: (Meglepődve) Maga most udvarol nekem, Lajos?
Történelemtanár: Nézze. A köztünk meglévő antagonisztikus ellentét oly mérvű, mely,
hogy úgy mondjam, de ezt maga is tudja.
Magyartanárnő: (Kacéran) Még a végén azt is el tudná képzelni, hogy megkérje a kezem?
Történelemtanár: (Szégyenlősen) Őszintén szólva, tekintettel az Ön vizuálisan elképesztő érdemeire, nos, azaz, illetve, no, igen, el tudnám képzelni.
Magyartanárnő: És hajlandó lenne értem még a karlócai béke körüli zagyvaságait is
megtagadni?
Történelemtanár: Soha! Illetve, hogy azok nem zagyvaságok, hanem tudományosan
megalapozott tények.
Magyartanárnő: Maradjunk ennyiben, Lajos. Ha senki sem tökéletes, akkor mért pont
maga lenne az? (Az órájára néz) Na, én nem várok tovább a dirire. Kezdődik az órám.
Történelemtanár: Várjon, én is megyek. (A „Hullára” mutat) Ez az úr nem méltó vitapartner. Nem volt egy elfogadható érve sem. Az ilyen legjobb, ha meg se szólal.
(Mindketten kimennek. A szín üres, majd Flóra és Kinga érkeznek)
Flóra:
Na, végre, hogy megszabadultunk ezektől. Lenke szóval tartja őket, mi
meg nyugodtan körülnézhetünk.
Kinga:
(Észreveszi a „Hullát”) Nézd már, ez meg hogy került ide?
Flóra:
(Csodálkozással vegyes kíváncsisággal) Nem mindegy az, hogy került
ide, ha azt se tudjuk, ki ez?
Kinga:
(Körbejárja a „Hullát”) Ez már nem élőlény. Feldobta a pacskert.
Flóra:
Már csak ez hiányzott. Idecsődítik nekünk a zsernyákokat. Fuccs a
bevételnek. Na, most már én is azt kérdezem: hogy került ez ide?
Kinga:
Az lenne a legjobb, ha eltakarítanánk az útból. Gyere, vigyük be ebbe
az oldalsó szobába.
(Két oldalról a hóna alá nyúlnak, felemelik, közrefogják és elkezdik húzni a szoba felé a
tehetetlen testet. Mielőtt elérnék az ajtót, hangokat hallanak. Belép az Iskolatitkár és a
Titkárnő)
Iskolatitkár: Állj! Mit csinálnak? Az a mi halottunk. Azonnal tegyék vissza!
Flóra:
Milyen halottról beszél? Ez itt él, csak kiütötte magát.
Titkárnő:
Bokszoló az illető? De miért saját magát? Nem értem.
Kinga:
(Megemeli a „Hulla” karját) Nézzék, ez teljesen él. Kicsit lelassult, az
igaz, de azért jár. (Integet a „Hulla” karjával) Látják, még üdvözli is magukat. Nálunk a
felsőbb szervnél alapelv, hogy segítsük az elesetteket. Ez itt pedig úgy elesett, hogy
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beütötte a fejét. Most szépen hazavisszük, otthon lepihen és megy minden tovább a
maga útján.
Iskolatitkár: (Élénken tiltakozik) A tetem nem megy sehova! A tulajdonjog kérdésében nem nyitunk vitát. A miénk és kész! Kísérjék a helyére…akarom mondani a sírhelyére…illetve…azonnal állítsák vissza az eredeti állapotát.
Titkárnő:
Honnan tudják, hogy hol lakik? Ismerik?
Flóra:
Iii..gen. Ugyanis…majdnem bizonyosra vehető, hogy…ez itt…
Kinga:
Az unokaöcsém az izé…a Szervác. A Silbak Szervác. Itt lakik nem
messze egy házban.
Titkárnő:
Milyen egyházban? Katolikus?
Flóra:
Nem egyházban, hanem egy házban. Egy épületben. Nem messze.
Hazavisszük, kialussza, minden oké!
Iskolatitkár: Ne olyan sietve! Ez azért nem olyan egyszerű. Az előbb szóltam a direktor kartársnak, hogy megvan a hullánk. Ha maguk elviszik, és nem találja itt, engem
hülyének fog nézni.
Kinga:
És az olyan nagy baj?
Titkárnő:
Tényleg, Béla, pont ez zavarná?
Iskolatitkár: (Átgondolja) Jó, mondjuk nem ez a legnagyobb probléma. De lehet,
hogy bűncselekmény történt, s akkor ez egy helyszín, amit rögzíteni kell. Így olvastam
egy könyvben.
Titkárnő:
Milyen könyvben?
Iskolatitkár: (Mutatja a kezével) Egy ilyen nagyalakúban. Teleírt oldalakkal.
(A külső helyiségben megszólal a telefon, a titkárnő kirohan)
Flóra:
Akkor mi elindulnánk, mert marha nehéz ez az unokaöcs, álljon el az
útból.
Iskolatitkár: Nem mennek sehova! Én hivatalos személy vagyok.
Kinga:
Legyen inkább gyorsított személy és húzzon el az ajtóból.
Titkárnő:
(Bejön, izgatott) Jöjjön Béla, a főnök telefonált, helyzet van. Valami nem
stimmel a kimutatásban. Meg kell keresnünk a hibát. (Kimegy)
Iskolatitkár: (Menne is, de maradna is, végül győz a kötelességtudat.) Hát jó. De
maguk maradjanak itt, a helyiséget hatósági zár alá veszem. Elméletileg. Később hozok
spárgát is, amivel körbe kerítem. (A Titkárnő után megy)
Kinga:
Na, végre! Alig bírom tartani. Mit evett ez? Ólmot?
Flóra:
Lehet, hogy nem ólmot, de valami nehézfémet, az biztos. Vigyük be
gyorsan (az oldalsó szoba felé mutat) oda, ahová elindultunk vele, mielőtt ezek bekavartak.
(Becipelik a „hullát” az oldalsó szobába, ahonnan kijött)
Iskolatitkár: (A hangja már kívülről hallatszik.) Jöjjön csak, főnök, jöjjön. (Belép)
Látja, hogy már megint ott van?
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Igazgató:
(Az Iskolatitkár nyomában belép) Az idegeimre megy, Béla, pedig én
sem állok e téren valami…(Nekiütközik a hirtelen lefékező Iskolatitkár hátának)
Iskolatitkár: (Teljesen lemerevedik, mozdulni se tud, csak habog, hebeg)
Igazgató:
Mi a fene van magával?
Lenke:
(Az Igazgató mögül érkezve beles az irodába) Van valami látnivaló?
Igazgató:
(Félretolja a még mindig hebegő Iskolatitkárt) Magának sürgős ellátásra
van szüksége. (Csóválja a fejét) Képes iderángatni egy fontos vizsgálat kellős közepéről. Először azzal traktál, hogy ellopták a hullánkat. Aztán azzal jön, hogy mégis megkerült. Most meg azt látom, hogy nem látom. (Gyanúsan méregeti az Iskolatitkárt) Maga
keveri itt a kártyákat, Béla?
Iskolatitkár: (Kezd magához térni) Az úgy volt…hogy én megtaláltam, aztán elvesztettem, aztán megint megtaláltam…és most elvesztettem. És a két hölgyet is.
Igazgató:
Tudja mit vesztett el, Béla? Az állását, ha így folytatja. Ért engem, Béla?
Ne tévessze meg, hogy én egy jóságos ember vagyok, mert ezt csak a hátam mögött
terjesztik. Tudok én kíméletlen is lenni, a mi kis közösségünk érdekében.
Lenke:
Ha lennének szívesek tájékoztatni arról, mi folyik itt?
Igazgató:
Nyugodjon meg, hölgyem, ura vagyok a helyzetnek.
Lenke:
Miféle hulláról tettek itt említést?
Igazgató:
(Az Iskolatitkárhoz) Megkérhetném, Béla, hogy hozzon nekünk egy
kávét, Jolika éppen a számlák közt ül nyakig, momentán nem ér rá.
Iskolatitkár: (Mérgelődve) Persze ilyenkor jó vagyok. Hány kávéval kéri a cukrot…akarom mondani…
Igazgató:
Ne kérdezősködjön, hanem cselekedjen. Kifelé!
(Az Iskolatitkár morogva kimegy)
Lenke:
Szóval?
Igazgató:
Nézze. A helyzet a következő. Ennek az embernek nehéz, sanyarú
gyerekkora volt. Apja korán meghal, anyja újra férjhez megy, a nevelő apja, egy rideg,
önző, félszemű kamionsofőr, aki, csak példaként mondom, rendszeresen arra kényszeríti, hogy helyette a gyerek aludja ki a másnaposságát. Mert iszik is persze, kegyetlenül.
Ilyenkor veri az anyját, veri a fiút, veri a…
Lenke:
Értem. Csak azt nem, hogy mit akar ebből kihozni?
Igazgató:
A fiatalsága így telik, az idegrendszere labilissá válik, ja, igen meg két
feleségétől is válik, egyedüllét, magány, kábeltévéje sincs…
Lenke:
Ha lehetne, kérem, röviden.
Igazgató:
Természetesen. Ha orvos lennék, úgy fogalmaznám meg a jelenlegi
státuszát, hogy kényszerképzetre hajlamosító fantázianagyobbodása van neki.
Lenke:
Egyszóval hülye?
Igazgató:
Egy szóval. Úgyszólván. De, mint említettem, nem vagyok orvos.
Lenke:
Mért alkalmaznak egy hülyét?
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Igazgató:
Mert, ha nem szembesítjük az igazsággal, akkor békés, szelíd ember,
szolgálatkész munkaerő. Különben nem veszélyes a közre, én tudom kezelni, mert nekem is volt egy ilyen betegségem, ám gyógyszerekkel kordában tartom. (Körülnéz, meglátja a poharat az asztalon) Ott is van az esedékes adagom, mindjárt megiszom, türelem. Na, mindegy. Visszatérve. Nagyon halkan, nyugodtan, visszafogottan kell hozzá
szólni, s akkor ő is rendbejön. Bízza csak rám.
Lenke:
Magára bízom. Kimenjek?
Igazgató:
Megértését köszönöm. Ez mégis csak egy diszkrét dolog. Kérem, küldje
be a pácienst.
Lenke:
(Kifelé menet) Akkor tehát halkan, nyugodtan? (Kimegy)
Igazgató:
Visszafogottan. Csendesen.
Iskolatitkár: (Bejön) Parancsára, igazgató úr.
Igazgató:
(Üvölt, ahogy a torkán kifér) Maga eszement barom! Hát egy csöpp ész
sincs abban a szikkadt agyában?
Iskolatitkár: (Rémülten, már-már sírva) Ne tessék velem kiabálni direktor úr, mert
mindjárt elsírom magam. Nagyon érzékeny vagyok, mert nehéz, sanyarú gyerekkorom
volt.
Igazgató:
Na, ne mondja! A végén kiderül, hogy a nevelő apja egy félszemű kamionsofőr.
Iskolatitkár: (Meglepődik) Nem zongorahangoló? Néha már én sem tudom. Majd
nézze meg főnök, hogy mit írtam az önéletrajzomban. Mert, akár igaz, akár nem, az a
hivatalos.
Igazgató:
(Nyugodt hangon) Jó, ezt hagyjuk. Nem kell több meglepetés. Én magyarázkodom maga helyett a felsőbb hatóság képviselőjének. Lehetne annyi sütnivalója,
hogy nem beszél a halottról. Minek világgá kürtölni, még bajunk lesz belőle. Fogja viszsza magát, Béla. (Lehiggadva) Hogy áll a hullatörténet?
Iskolatitkár: (Megtörli a szemét, szipog egyet-kettőt) Halott ügy.
Igazgató:
Hogy érti?
Iskolatitkár: Elvesztettem a fonalat. Itt úgy járkálnak egyes emberek porhüvelyei,
mint a múlt század harmincas éveinek elején Pelbárt nagybátyám a Duna korzón.
Igazgató:
Mért, ő hogy járkált?
Iskolatitkár: (Megvonja a vállát) Honnan tudjam? Még meg se születtem. Visszatérve a kérdésére. Én utoljára akkor láttam, amikor visszajött a maga íróasztalához pihenni. Ott feküdt az arcára borulva, én nem tudom, mit eszik azon az egyébként ízléstelen
irodai fabútoron. De már nincs ott. Talán kipihente magát.
Igazgató:
Na, jó. Maga ne szóljon erről egy szót se, ez maradjon a mi titkunk.
Iskolatitkár: Hallgatok, mint a … majdnem sírt mondtam, de talán ez nem lenne
helyénvaló, ebben az ingatag helyzetben. Szóval hallgatok és kész. (Jelentőségteljesen
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néz az Igazgatóra) Látszólag nem függ össze a két dolog, de megkérdezem, hogy mi a
helyzet az én béremelési kérelmemmel?
Igazgató:
Nagy gengszter maga Béla. Rendben van, vegye elintézettnek. De nézzen utána, hogy az élettelen test, per pillanat hol grasszál. Menjen!
Iskolatitkár: (Elindul kifelé) Már itt se vagyok.
Igazgató:
(Nyomogatja a homlokát) Na, kezdődik a migrénem. Mit is kell ilyenkor
tennem? Már azt se tudom hol áll a fejem. Csak fáj, de kíméletlenül. (Kimegy)
(A szín üres, majd az oldalsó szobából beóvatoskodik Flóra és Kinga)
Flóra:
Nincs itt senki. Ideje alaposabban körülnézni, ha eredményt akarunk a
markunkban látni.
Kinga:
Nemcsak alaposabban, de gyorsan is, mert itt meglehetősen nagy az
átmenő forgalom.
(Elkezdik módszeresen átkutatni a helyiséget. Mindent megfognak, megnéznek, egy-két
megmagyarázhatatlan tárgy elgondolkodtatja őket, mint pl. bajuszkötő, mozsártörő,
színházi látcső, stb.)
Flóra:
(Kihúzza az íróasztal fiókját.) Csupa értéktelen kacat. (Kiveszi a legfelső
iratot) Na, nézd csak egy osztálykönyv. Egyáltalán van még ilyen? Hetedik bé. Mi lenne,
ha kijavítanék minden egyest ötösre? (Felmutat) Odafent tán beszámítanák ezt a jócselekedetet
Kinga:
Ne ragadj le egy dolognál, mert így is kifutunk az időből.
Flóra:
(Visszadobja a fiókba az osztálykönyvet.) Lehet, hogy nem is itt tartják a
suskát?
Kinga:
Lenke szerint a füles megbízható forrásból származik.
Flóra:
Hogy oda ne rohanjak. Mikor volt a Csuli megbízható? Emlékszel a
zálogházi bulira? Ott is tőle kaptuk az infót, amit persze leadott rajtunk kívül a Jankáéknak meg a Kármen bandájának is. Az volt a mázlink, hogy Lenke lekéste a randit, így
másodiknak érkeztünk, Kármenék megelőztek minket, így ők szaladtak bele a hekusokba, akik szintén megkapták a drótot. Én már azon se csodálkoznék, ha abban is Csuli
volna a sáros.
Kinga:
Kezed járjon ne a szád.
Flóra:
Jó, tudom, hogy Csulival te is kavarsz, Lenke háta mögött, a de akkor
is.
(Közben szétszórnak mindent a keresésben, az iroda lassan egy felforgatott lakás látványát mutatja)
Matektanárnő: (Belép, s megrökönyödve néz körül) Mi történt itt? Kik maguk? Hol van
az Igazgató kartárs?
Kinga:
Egyszerre csak egy kérdést tegyen fel, mert így nem tudunk válaszolni.
Melyik kérdése élvez prioritást?
Matektanárnő: Nem is tudom. Mondjuk legyen a: kik maguk?
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Flóra:
Egy bizonyos ügy kivizsgálására érkeztünk, a felsőbb szerv részéről.
Következő?
Matektanárnő: Mi történt itt?
Kinga:
Magunk se tudjuk. Beléptünk, keresve az Igazgató kartársat…
Flóra:
Ez egyúttal feleslegessé teszi a harmadik kérdését, hiszen mi is őt keressük.
Kinga:
Ám nem találtuk a szobájában. Helyette ez a látvány fogadott. Nagy a
gyanúnk, hogy itt betörés történt. De vajon mi után kutattak?
Matektanárnő: Ez világos, mint az egyszeregy. Hogy egy tárgyamból vett hasonlattal
éljek. Matematikát tanítok ugyanis, ha ez érdekel bárkit is.
Flóra:
(Hirtelen nagy érdeklődést mutat) Engem érdekel. Mármint, hogy mit
kereshettek azok a betörők. Őriznek itt nagy értékű dolgot?
Kinga:
Ugyan. Faszekrényekben meg fiókokban?
Matektanárnő: Itt vannak letétben az év végi matematika záródolgozat példáinak a
megoldásai.
Flóra:
(Ajkbiggyesztve) Ha csak az nem.
Lenke:
(Belép, de nem veszi észre a Matektanárnőt) Na, mi van, csajok, jutottatok valamire? Az idő vészesen fogy. Látom itt szorgos munka folyt. Eredmény?
(Kinga és Flóra integetnek neki, hogy vegye már észre a Matektanárnőt)
(Most látja meg a tanárnőt) Elnézést a figyelmetlenségemért. Nagy munkában vagyunk,
ilyenkor szétszórt az ember.
Matektanárnő: Hát, ami azt illeti, mindig is szétszórt voltál, Farháti. Sose figyeltél az
óráimon.
Lenke:
(Jobban megnézi a tanárnőt és felismeri) Jaj, hát most ismerem meg a
tanárnőt. Mi szél hozta erre, de mit beszélek, hiszen ez iskola, hol legyen egy tanárnő,
ha nem itt. (A többiekhez fordul) Lányok, ő itt Logarlőcs…illetve Kartali Bettina tanárnő,
engem is tanított, hetedikben.
Matektanárnő: Kétszer is Farháti, kétszer is. A matematikai tudományok terén kifejtett
felejthetetlen munkásságod eredményeképpen, avagy a nagy sikerre való tekintettel a
hetediket ugyanis meg kellett ismételned.
Lenke:
(Zavartan) Tévedésből, tanárnő kérem. Összetévesztettek ugyanis
Longobárd Etelkával, ő nagyon gyenge volt matekból, a szinuszt mindig összekeverte a
koszinusszal, emlékszem, sokat nevettünk…szóval, azt hitték, hogy én ő vagyok, pedig
én a tangenst hittem kotangensnek, de neki is szőke volt a haja, meg nekem is svédkockás volt a pulcsim, így aztán nekem írták be az egyest. Mire a sajnálatos félreértésre
fény derült, már másodjára is kijártam a hetediket.
Matektanárnő: Az idő, Farháti, megszépíti a valóságot. De te mindig is renitens, kezelhetetlen gyerek voltál, a tanári kar egyöntetű véleménye volt, hogy egyszer börtönben
végzed.

305

Kinga:
Ez bizony, ebben a felelősségteljes beosztásban, amiben vagyunk,
mindannyiunkat fenyeget. Elég egy aprónak tűnő figyelmetlenség, úgy értem a vizsgálatnál elkerüli valami a figyelmünket, nem találjuk meg…nem találjuk a megoldást. Reméljük, hogy Lenkét illetően, a hajdani tanerők tévedtek. Ez mindannyiunk érdeke.
Flóra:
Mit is kezdett el mondani a tanárnő? Mit őriznek itt, gondosan elzárva?
Csak azért kérdem, hogy ezt a nyitott kérdést, megnyugtató módon, le tudjuk zárni.
Matektanárnő: A záródolgozat példamegoldásain kívül? Erről nem beszélhetek. Olyan
nyilvánvaló, és mégse gondol rá senki.
Lenke:
Bár nem tartozik ránk, szorosan véve, de áttételesen tán összefügg a
Durábel Taksony ügyével.
Kinga:
(Mérgesen) Ne tereld félre a dolgot, amikor jó nyomon vagyunk.
Matektanárnő: Már maguk is tudják? Na, Farháti, csakhogy sikerélményed legyen. Azt
hittem, hogy a tudatlanság általad produkált mélységeit senki nem tudja túlszárnyalni.
Tévedtem. Ez a fiú, e téren, kenterbe ver téged is. Egyébként, szörnyen lehangoló teljesítményed a matematika világát illetően egyre halványuló emlék csupán Durábel Taksony elkeserítő jelenének fényében. De nincs időm fecsegni, mindjárt becsengetnek.
Mindenestre megleptél. Úgy tűnt anno, hogy amikor elmentél innen, kilenc év után a
nyolcadikat a hátad mögött hagyva, soha többet nem léped át az iskola küszöbét. És
tessék! Na, légy jó fiam, rosszat ne halljak rólad. (Kimegy)
Lenke:
Nagyon úgy néz ki, hogy kutatómunkánk zsákutcába szaladt. Nem kéne
hagyni az egészet a francba? Megütne a guta, ha a semmiért kellene lebuknunk.
Flóra:
Jó lenne, Lenke, ha a Csulival fennálló „se veled, se nélküled” állapotot
stabil kirúgássá változtatnád. Úgy tűnik, hogy mellé vetődtünk. Jöhet a rugalmas visszavonulás. Egyre melegebb a pite.
Kinga:
Nyugi tettestársak. Ha hirtelen kiszállnánk, az ugyancsak feltűnő lenne.
Egy darabig még játsszuk el a felsőbb szerv szerepét, vegyünk fel jegyzőkönyvet, meg
ami kell, aztán sétáljunk ki szép lassan a kapun.
Lenke:
Erre mondtam én, hogy rugalmas visszavonulás. Benne vagyok.
Flóra:
Menjünk, keressük meg a dirit. Vagy akárkit. Ha már a hideg vízre valót
nem kerestük meg.
(Kimennek)
HARMADIK FELVONÁS
(A szín üres. Az oldalsó ajtó nyílik, s a „Hulla” jelenik meg az ajtónyílásban. Erősen fogja
az ajtófélfát, imbolyog, látszik, hogy nincs teljesen magánál.)
Lenke:
(Belép, közben hátra beszél) Nem értem hova tűntek. Ebédidő van?
(Flóra és Kinga is belép)
Flóra:
Mondjuk mi is haraphatnánk valamit. Hoztatok kaját?
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Kinga:
Eddigi tapasztalataim szerint, mi vinni szoktunk, nem hozni.
Lenke:
(Hirtelen észreveszi a „Hullát”) Ez nem lehet igaz! Ez már megint itt van.
Flóra:
Tulajdonképpen ki ez valójában?
Kinga:
Hát, ha nem Silbak Szervác, az unokaöcsém, akkor én sem tudom.
Lenke:
És hogy került ide? Hacsak…
Flóra:
Hacsak?
Lenke:
Sejtésem támadt, csajok.
Kinga:
Nocsak.
Flóra:
Nem nocsak. Hacsak.
Kinga:
(A fejéhez kap) Arra gondolsz, amire én?
Lenke:
Arra tippelek, hogy ez a zombi, egy elfuserált kolléga. Aki ugyanabból a
célból van itt, mint mi, és tudja, hogy hol a szajré, de közben vagy rosszul lett, vagy
berúgott, esetleg berúgott és rosszul lett, szóval valamit nagyon elszúrt és beragadt a
bűntett színhelyébe. De nekünk most ő lehet a megoldás.
Flóra:
Szóval verjünk belé életet, hogy aztán kiverhessük belőle?
Kinga:
Azt, hogy mire jutott, hol van a dohány.
Lenke:
És utána? Mi legyen vele?
Kinga:
Előbb keltsük életre, aztán eldöntjük. Ha kiderül, hogy tényleg a mi emberünk.
Flóra:
(Odamegy a „Hullához”) Na, kolléga, merre az annyi? Vagy, hogy világosan fogalmazzak: megvan a nincs, vagy hol a motyó?
„Hulla”::
Bürr..prrr…göh…
Kinga:
(Ő is közelebb megy) Eddig világos, de ezt mi is tudtuk. Lehetne bővebben?
„Hulla”:
Köpör…garrgarrr…hüppp…(Elengedi egyik kezével az ajtófélfát, erősen
kileng, majdnem elesik)
Flóra:
(Elkapja az esni készülő testet) Mi ez a kapkodás, ez az eszement pörgés?
„Hulla”:
Kapparr…kegyebe…bel…bel…
Lenke:
Akkor tehát foglaljuk össze.
Flóra:
Mit? Azt, hogy gül…gül…büll…bül?
Kinga:
Mit tudunk eddig?
Lenke:
Semmit. Azt meg vagy könnyű vagy nehéz összefoglalni. Választhatunk.
Flóra:
Magához kell téríteni. Kinga, van nálad valami ezt a célt szolgáló tabletta? Te már voltál kórházba besurranó. Csak ragadt rád valami.
Kinga:
Egész véletlenül van. De ennek semmi köze az egészségügyi intézményekben tett – olykor – futó látogatásaimnak. Onnan csak készpénzt és elektronikai
eszközöket helyeztem át mások tulajdonából az enyémbe. Viszont gyermekkorom óta
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van egy alapbetegségem, ami abban nyilvánul meg, hogy leesik a vérnyomásom, lelassul az életfunkcióm, s képes vagyok állva elaludni a legváratlanabb helyzetekben. Erre
írt fel a háziorvos agyserkentő gyógyszert, injekciós tollban, minden reggel megszúrom
magam és estig topon vagyok, ha kell, ha nem.
Lenke:
Ezt nem is tudtam rólad. Viszont most jól jöhet. Talán szóra bírhatjuk
feltételezett kollégánkat. Van nálad most is?
Kinga:
Mindig. Sose lehet tudni, mikor van rá szükség. Például, ha reggel elfelejtkezem róla.
Flóra:
Nosza!
Kinga:
(Táskájából előveszi a gyógyszer-tollat) De nem biztos, hogy ettől magához tér.
Lenke:
Meg kell próbálni.
„Hulla”:
Krrrhöcs…bizurr…brahh…
Flóra:
Ő is egyetért. Szaporán, mert kifutunk az időből.
Kinga:
(Odalép a „Hullához” és feltűri az inge ujját, majd beleszúrja a tűt a karjába) Ennyi. Most várjunk, míg felszívódik.
Lenke:
Meddig?
Kinga:
Míg felszívódik.
Lenke:
Most értettem meg. Remélem ő nem szívódik fel.
Flóra:
Egyre inkább arra gondolok, hogy van egy határ, amit átlépve, a befektetett munka már nem áll arányban az általa hozott haszonnal.
Kinga:
Te is kérsz egy agyfrissítő szurit?
Iskolatitkár: (Belép) Azért jöttem, főnök, hogy…(Most veszi észre a többieket) Hát
maguk? Most éppen mit keresnek? (Meglátja a „Hullát”) Ó, szentséges szalkszentmártonhegyi Alfonz! (Örvendezve) Drága uram, de jó, hogy itt van. Így hullának még nem
örültek, higgye el. Tudtam én, hogy rossz halott nem vész el.
Flóra:
Az a rossz pénz.
Lenke:
Pillanatnyilag a jó pénz sincs meg. Ha nem csalódom.
Iskolatitkár: Hoztam spárgát, ahogy ígértem. Körbe kerítem a helyszínt. (Odalép a
kókadozó „Hullához”, s elkezdi körbe tekerni)
„Hulla”:
(Ellöki magától. Teljesen normális hangon) Hagyjon békén, mert úgy
megküldöm az agyát, hogy a boncmester beadja a felmondását, ha meglátja.
Iskolatitkár:
Maga…maga…én… (Elájul)
Lenke:
Igaza volt a dirinek. Ennek tényleg sanyarú gyerekkora lehetett. Húzzuk
arrébb, mert zavarja az előadást. (Arrébb húzzák)
Kinga:
(A „Hullához”) Látom magához tért. Néhány információra lenne szükségünk.
„Hulla”:
Kik maguk? Ismerjük egymást? Van itt valami pia? (Durcásan) Több
kérdésem nincs. Illetve még egy. Hol vagyok, és mi a nevem?
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Flóra:
Ne foglalkozzon lényegtelen dolgokkal. Azt mondja meg, hogy hol keressük?
„Hulla”:
Kit?
Kinga:
Nem kit, hanem mit.
„Hulla”:
Akkor mit?
Lenke:
(Odamegy a „Hullához” megfogja az állát és a szemébe néz) Vagy
megmondja, hogy hol van a szajré, vagy megismerkedik az öklömmel. Választhat.
„Hulla”:
(Elkapja Lenke derekát, magához szorítja és meg akarja csókolni.) Jó
vagy nálam öreg bakfis. Pattintsd le a körítést, hogy kettesben áldozzunk a test örömeinek. Vágod, amit mondok?
Lenke:
(Próbál kiszabadulni a szorításból, de nem tud) Segítsetek már!
Mi ütött ebbe?
Kinga:
Lehet, hogy ez a gyógyszer mellékhatása. Bár, őszintén szólva, én még
sosem lettem tőle fickós. Viszont vannak olyan orvosságok, amik stimulálják a boldogsághormonokat.
Flóra:
Ez az az eset lehet. Beindult, első pöccenésre, mint a bratyóm mocija.
Lenke:
(Hadakozva a „Hullával”, de dühösen a többiekre) Jó lenne, ha most
nem bonyolódnátok hosszasabb vitába erről a kérdésről. Jobban örülnék, ha végre mellém állnátok, hogy megszabaduljak ettől a felajzott baromtól.
Kinga:
Megoldjuk.
Flóra:
(Az egyik szekrényből kivesz egy ásványvizes palackot, hátulról fejbe
vágja a „Hullát”, aki rögtön összeesik és mozdulatlanul fekszik a földön) Megoldottuk.
Lenke:
(Igazgatja a ruháját) Kösz lányok. Ez így rendben is van.
Kinga:
Nem egészen.
Flóra:
Hogyhogy?
Kinga:
Ahogy a jelenlegi állapotát nézem (A „Hullára” mutat), nehéz lesz szóra
bírni a suska hollétét illetően.
Lenke:
Ó, bakker! Erre nem gondoltunk. Most mit csináljunk?
Flóra:
Ültessük oda az íróasztalhoz, azt már megszokta. És próbáljuk észre
téríteni.
Kinga:
Adjak neki még egy löketet? (Keresgél a táskájában)
Lenke:
Isten őrizz! Nem szeretnék még egyszer olyan helyzetbe kerülni. Inkább
pofozzuk le. Vagy fel.
Flóra:
(Megfogja a „Hulla” lábát és elkezdi húzni) Megfogná valaki a másik
végét?
(A másik két lány segítségével asztalhoz ülteti a „Hullát”)
Kinga:
Ha már formában vagyunk, nem kéne ezzel is kezdeni valamit? (Az
ájultan fekvő Iskolatitkárra mutat)
Lenke:
Igazad van. Még felfázik. Szerintem tegyük a másik mellé.
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Flóra:
Jó ötlet. Tegyük.
(Az Iskolatitkárt a „Hulla” mellé ültetik.)
Felmelegíteném régi ötletemet a rugalmas visszavonulásról. Félő, hogy az események
maguk alá gyűrnek minket. Pattanjunk meg, mint hűtött üveg a forró vízre.
Kinga:
Kezdek én is erre hajlani. Most már nagyobb a kockázat, mint a várható
haszon.
Lenke:
Legyen úgy. Holnap meglátogatjuk a szemben lévő irodaházat.
(Elindulnak kifelé)
(Belép az ajtón Durábel anyuka, mögötte az Igazgató.)
Durábel anyuka: Kedves igazgató úr, elnézését kell kérnem, hogy megint zavarom,
de…(Meglátja a két íróasztalra borult alakot) …de…
Igazgató:
De?
Durábel anyuka: Maguk aztán komolyan veszik a projektet. Látom felgyorsították a
folyamatot. Már két kifejlett alany teszteli a kísérletüket.
Igazgató:
Nem egészen értem… (Észreveszi a két „hullát”) …értem. (Úgy érzi
magyarázkodnia kell) Az a helyzet, hogy lerövidítették az elszámolási határidőt, valóban
fel kellett pörgetnünk a dolgot. De jól haladunk, ha az illetők felébrednek (Kínosan nevetgél), és mért ne ébrednének fel ugyebár, szóval az ő beszámolóik alapján megállapítjuk, amit kell. De ez nem befolyásolja intézményünk oktatási színvonalának a minőségét. Amúgy minek köszönhetem megújrázott látogatását, ha nem zavarom?
Kinga:
Jó, hogy jön igazgató úr, sürgősen beszélnünk kell önnel. Ott fekszenek
azok a halottak…
Durábel anyuka: Jesszus Mária, szent Habakuk! Azok ott halottak?
Igazgató:
Félreérti a szitut. A kartársnő azt mondta, hogy őt is meglepik a hallottak.
Durábel anyuka: Miféle hallottak?
Lenke:
(Az Igazgató segítségére siet) Ön nem hallotta? Már az egész városban
beszélik.
Durábel anyuka: Mit?
Flóra:
Mit-mit?
Kinga:
Azt, hogy elsejétől drágább lesz. Már kétszer emelték, de legutóbb két
százalékkal csökkent, most viszont Áfával együtt is több, mint egy kiló fejhús, habár a
kettőt össze se lehet hasonlítani. Tud követni?
Durábel anyuka: Nem megyek sehova. Különben is. Kicsoda maga, még sosem láttam
itt.
Igazgató:
Ők vizsgálják a fia ügyét. Bár szerintem ezt már egyszer lezártuk. A
Taksony jegyeivel együtt.
Durábel anyuka: Valóban? És mire jutottak?
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Lenke:
Jól halad a dolog. A jövő hónapban hirdetünk ítéletet. Nálunk van az
összes beadvány, ezekről készül egy kiadvány, abban lesz egy feladvány, azt áttanulmányozzuk és kész. Maga csak nyugodjon meg.
Durábel anyuka: Akkor nem buktatják meg?
Kinga:
Mi maga mellett vagyunk, mint pártatlan kivizsgálók. Az, hogy bukás,
nincs benne a működési szabályzatunkban. Már csak az hiányozna.
Igazgató:
Kedves Durábel anyuka szaktársnő…illetve…na szóval, minek köszönjük a látogatását?
Flóra:
Ez igaz. Minek köszönjük? Itt van és kész.
Durábel anyuka: Kivételesen nem a Taksony ügyében járok el.
Igazgató:
Hanem akkor?
Durábel anyuka: Engedélyét kérem ahhoz, hogy felolvassak egy osztálynévsort.
Igazgató:
Osztálynévsort?
Lenke:
Osztálynévsort?
Durábel anyuka: Osztálynévsort. Egy egészen kicsi osztályról van szó, nevezzük inkább csoportnak, mindösszesen három tanuló, mondjuk úgy hallgató az egész, akik
később, reményeink szerint, bár most még hallgatók, de később beszélők lesznek, ha
beszélőn lesznek, de ezt megelőzően, részletes, feltáró…ám ne szaladjunk ennyire
előre.
Igazgató:
Ne szaladjunk. De néhány tétova lépést azért megtehetnénk abba az
irányba, amely számomra is érthetővé teszi a dolgot.
Durábel anyuka: Olvashatok?
Igazgató:
Olvasson.
Durábel anyuka: (Noteszt vesz elő, fellapozza. Mentegetőzve) Kis létszámú osztály, kis
osztálynapló. Tehát. Alfabetikus sorrendben. Farháti Lenke.
Lenke:
(Felteszi a kezét) Jelen. (Kinga és Flóra megrovón néznek rá)
Durábel anyuka: Ganyakli-Putter Flóra. Valamint Pajszer Kinga. (Becsukja a noteszt)
Ennyi az egész. (Az igazgatóhoz) Köszönöm a megértését.
Igazgató:
Ha azt mondom, hogy nem értek semmit, legfeljebb kedves fia esetét
idézem ide, amikor megpróbálja a kolléganőm elmagyarázni neki, hogy a háromszög legyen az derékszögű, hegyesszögű, avagy tompaszögű -, belső szögeinek összege
száznyolcvan fok.
Kinga:
(Kissé idegesen) Nehogy már a díszgyertya fújja el a szülinapost. Mit
keveri itt a lúgot? Kihez van szerencsénk tulajdonképpen?
Durábel anyuka: A szerencse, ez esetben, talán nem a megfelelő szó. De megmondom. Tóth Antónia rendőrfőhadnagy a kerületi kapitányság nyomozója.
Flóra:
Tipli lányok, tipli!
Durábel anyuka: Nem javaslom, hogy mint lehetséges forgatókönyv, ez szóba jöjjön. A
kollégáim minden égtáj irányából tárt karokkal várják érkezésüket.
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Igazgató:
Akkor most nem is Durábel anyuka…
Lenke:
Mivel vádolnak minket? Tiltakozom! Mi a felsőbb szerv megbízásából
vagyunk itt, hogy rendbe tegyük a dolgokat.
Durábel anyuka: Már régen figyeljük magukat. De ügyesek, meg kell adni, nagyon
ügyesek. Mindig kicsusszantak a kezeink közül. Csapdát kellett állítanunk. Megtettük és
bejött. Nem kellett hozzá más, mint egy légből kapott információ, amire ráharapnak.
Kinga:
(Dühösen) Basszus Lenke, ez a te sarad. Az a hülye Csuli beharapta a
fülest.
Flóra:
Nyugi csajok, nincs semmi bizonyíték ellenünk. Úgy sétálunk ki, ahogy
bejöttünk. Mondjuk én azért nem mászok ki az ablakon.
Igazgató:
A szaktárs hölgy tehát nem Durábel anyuka, hanem…
Durábel anyuka: Most figyeljenek nagyon, mert nem mutatom meg még egyszer.
(Odamegy az íróasztalhoz. Az Iskolatitkár akadályozza a mozgásban) Menjen már arrébb, nem látja, hogy útban van? (Rájön a helyzet abszurditására) Na, jó, megoldom
maga nélkül. (Az asztallap alól kivesz egy mikrofont.) Ezt én tettem ide, persze nem
véletlenül. A kollégák a mikrobuszban felvettek mindent. Belehallgassunk?
Lenke:
Nem szükséges. Lebuktunk, lányok, mint barátréce a tihanyi kútba.
Igazgató:
Akkor most mi van? Hogy jön ide Durábel Taksony?
Durábel anyuka: Magyarázatot akar?
Igazgató:
Ha már ilyen jól összejöttünk.
Durábel anyuka: Amint az imént kiderült, nem vagyok Durábel anyuka. Sokkal inkább
nyomozó, besurranási ügyekre kiképezve. Hetek óta figyeljük, ennek a három fős díszes
társaságnak a ténykedését. De sehogyan se tudtuk rajtakapni őket. Mint mondtam, nagyon ügyesek. Nem volt mit tenni, cselhez kellett folyamodnunk.
Kinga:
Elhintették, hogy a suliban fizetésnap előtt kihozzák a dohányt, s nem
bajlódnak azzal, hogy olyan nagyon elrejtsék. Ez a Csuli meg…
Durábel anyuka: Biztosra mentünk, nekünk is megvannak a beépített embereink. Cúg
Valter, a maguk Csulija, a legismertebb tippadó alvilági körökben. Mi meg előkészítettük
az iskolai terepet. Na, igazgató úr, most jön a maga kérdése. Hogy jön ide Durábel Taksony?
Igazgató:
Hogy?
Durábel anyuka: Valahogy be kellett jutnunk ide, mégpedig úgy, hogy ne keltsünk feltűnést. Az egyik itteni dolgozójuk – akinek a személyét nem fedhetem fel – elárulta nekünk, hogy ki az iskola legrosszabb tanulója, még az osztálynaplóba is bepillanthattam,
hogy képben legyek. Hozzáteszem, hogy az első körben még két jelölt volt, ez a Taksony, meg a Szoboszlai Jancsi, de véletlenszerű kiválasztással Durábel lett a befutó. Így
lettem én, a fia érdekeit minden körülmények között képviselő anyatigris. Így tudtam
elhelyezni a mikrofont, azzal az ürüggyel, hogy megvizsgálom az asztalra borult vizsgálati alanyt.
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Flóra:
Ha már itt tartunk. Ki ez a fazon?
Durábel anyuka: Légy a levesben. Osztálytalálkozóról visszamaradt, magát szivaccsá
ivó személy, aki véletlenül keveredett ide, s majdnem kiszakította az általunk szőtt hálót.
Lenke:
Akkor nem is tudta, hogy hol van a zsé?
Durábel anyuka: Honnan tudta volna?
Lenke:
És hol van? Van egyáltalán?
Durábel anyuka: (Az Igazgatóra néz) Maga jön igazgató úr!
Igazgató:
(Idegesen) A dolgozók bére biztos helyen van.
Kinga:
Na, de hol? Mindent feltúrtunk, hogy kiderüljön. Itt biztosan nincs.
Igazgató:
(Az íróasztalhoz megy. Az iskolatitkár neki is útba van) Nem igaz, Béla,
hogy maga milyen tolakodó. Húzódjon odább, legyen szíves! (Beletörődve) A konstruktív intézményvezető arról ismerszik meg, hogy…hogy (Széttárja a karját) hogy Szaletli
Gézának hívják. (Szerényen) Ez én vagyok, már bocsánatot kérek! (Kihúzza a fiókot) Itt
van két régi osztálynapló, nosztalgiából őrzöm. (Kezébe veszi az egyiket) Istenem! Micsoda csapat volt. Barlay Jenci akár Nobel-díjas is lehetne, de ő inkább közterületfenntartó az önkormányzatnál. Vagy például Dörngrúber Zalán. Mindegy. Egyikből se lett
semmi. (Megfogja a másik osztálynaplót) Ezt is kiveszem és íme, alatta van ez a páncélkazetta. (Kiemeli a kazettát)
Lenke:
(Megrovón néz Flórára) Flóra! Ott volt a szemed előtt, végig. Még ki is
emelted a hetedik bé osztály naplóját.
Flóra:
(Mentegetőzve) Kinga azt mondta, hogy ne ragadjak le egy dolognál.
Lenke:
Most már mindegy. (Az Igazgatóhoz) Kérhetném, hogy legalább mutassa meg a suskát? Legalább lássam, hogy ez az egész bukta nem volt hiába.
Igazgató:
Hol él maga? Mi itt nem tartunk készpénzt. Már évek óta banki átutalással megy a bérkifizetés.
Flóra:
Akkor a kazettában mi van? Ne mondja, kitalálom. A matek záródolgozat példamegoldásai.
Igazgató:
Honnan tudja? Különben eltalálta. Megmutassam?
Kinga:
(Legyint) Hadd ne mondjak erre semmit. Épp ideje volt annak, hogy
visszavonuljunk.
Durábel anyuka: Ezt a vonulást a kerületi rendőrkapitányság személyi állománya
örömmel biztosítja. Ha kell sorfalat is állunk. Gyerünk lányok, csak maguk után. (Maga
elé tereli a három lányt, akik elindulnak az ajtó felé.
Lenke:
(Mielőtt kilépne az ajtón, visszafordul az Igazgató felé) Jó volt ez a suli,
diri bácsi, de nem az életre nevelt.
Igazgató:
(Meglepve) Ezt hogy értsem?
Lenke:
Nem szóltak nekem arról, hogy ahol az ember már egyszer megbukott,
oda ne menjen többet, mert, ha elkönyvelik rossz tanulónak, szinte biztos, hogy másodszor is megbukik. (Felhúzza vállát) És tessék! (Előre a másik két lányhoz címezve) A
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Csuli különben ki van rúgva! Úgyis, mint tippadó. Ez a hülye nem tudja, hogy a dohányt
a bank intézi. Hová züllött ez a szakma? (Felemelt fejjel kivonul az ajtón. Durábel anyuka utánuk)
Titkárnő:
(Hátra nézve belép) Miből maradtam ki? Ez a Durábel anyuka nem
semmi. Úgy tereli maga előtt a felsőbb hatóság képviselőit, mint Ágota néném – ő apám
kisebbik húga, a kövérebb -, szóval mint Ágota néném pulija a lábasjószágot Náthaházán, ahol akkor lakott. Meg is akartam kérdezni, főnök, hogy miért hívják a jószágot
lábasnak? Mert lehetne fazék is, nem?
Igazgató:
(Megkövülten áll a szózuhatagban. lassan ocsúdik) Álljon le Jolán, mert
kezd olyan lenni, mint iskolatitkárunk, a Béla, akiből az egy is sok. (Gondolkodik) Sőt!
Sokk.
Titkárnő:
Jól van, lapozzunk, ha ez a verdikt. Megtaláltam a hibát a kimutatásban,
kijavítottam, mi a további utasítás, drága főnököm?
Igazgató:
Mi lenne?
Titkárnő:
(Az íróasztalra mutat) Velük például mi a teendő?
Igazgató:
Hagyjuk őket pihenni. Az ő szempontjukból is az a legjobb megoldás,
ha most főz nekem egy jó erős kávét. Megoldható?
Titkárnő:
Megyek főnök. Megfőzöm magának a Kárpát medence legfinomabb
serkentő italát. (Kimegy)
Igazgató:
(Elindul kifelé) Utána kellene néznem annak, hogy a férfiak negyven év
munkaviszony utáni nyugdíjba vonulásával mi a helyzet? (Kilép)
(Kis szünet, majd az asztalnál fekvők elkezdenek mozgolódni)
Iskolatitkár:
(Lassan magához tér, körülnéz, meglátja a poharat, megfogja.
A „Hulla” is magához tér)
„Hulla”:
(Felemeli a fejét, ránéz az iskolatitkárra) Szomjas vagyok. A Szahara
hozzám képest tengerfenék a Japán árokban. Nincs itt valahol egy szeszköpölde? (Kiveszi az Iskolatitkár kezéből a poharat, aki még mindig elég kába. Egy hajtásra kiissza a
pohár tartalmát. Megrázkódik) Brrr! Mi ez? Orvosi köptető?
Iskolatitkár: (Mint egy lassított filmben emeli fel a kezét) Vigyázzon, mert…a pohár…az igazgató…
„Hulla”:
(Most ocsúdik) Maga kicsoda? Igazgató?
Iskolatitkár: (Bizonytalanul) Én vagyok a…én vagyok a …
„Hulla”:
(Megemeli a karját, a mutatóujjával vezényel) …falurossza egyedül.
(Énekel) Engem ugat minden kutya messziről.
Iskolatitkár: (Tétován bekapcsolódik az éneklésbe, borzasztó hamisan) Sem az
apám, sem az anyám nem volt rossz.
„Hulla”:
Csak egyedül, csak egyedül magam vagyok a gonosz. (Ránéz az Iskolatitkárra) Hát nem vagy egy Gregor József, öcsém. (Fel akar állni) Akkor én megyek is.
(Visszahuppan a székre és ráborul az asztalra. Békésen szuszog)
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Iskolatitkár: (Egyre inkább magához tér. Feláll, tesz egy-két lassú mozdulatot, majd
elindul) Már tudom. (Visszanéz az asztalra.) Maga az az izé…(Elér az ajtóig. Visszafordul) Várjon meg itt. Hozok spárgát és körbe kerítem a helyszínt. (Kimegy)
FÜGGÖNY
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ANGOLKISASSZONY
Kabarétréfa

CSIPAT PIRI
Kabarétréfa

FEHÉRVÁRI GYŐZŐ
Kicsit abszurd jelenet

FÉRFIAK SZŐKÉBEN
Abszurd kabarétréfa

HULLA HOPP!

Kicsit abszurd jelenet

NÉVMEMÓRIA
Villámtréfa

PANASZ

Kabarétréfa

SZÁJKARATE
Kabarétréfa

GYALOGGENGSZTEREK
Kabarétréfa

BETONBA ÖNTÖTT ACÉL
Vidám páros jelenet

VÉGJÁTÉK

Abszolút abszurd jelenet

NEM SZERETEM A SZŐKE NŐS VICCEKET
Konferansz

317

318

ANGOLKISASSZONY
Kabarétréfa
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Személyek
Jenő, főkönyvelő aspiráns 1
Ottó, főkönyvelő aspiráns 2
Frigyes, kézbesítő és nagypapa
Katie, angolkisasszony
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(Szín: Iroda, középen ajtó. A berendezés két íróasztal, egymással szemben, székek.
Jobbra egy kisasztal, mellette szék, az asztalon kávéfőző gép, kávéspoharak. Amikor a
függöny felmegy, Ottó az egyik íróasztal mögött ül és kimutatást körmöl, Jenő pedig a
kávéfőző gépet babrálja)
A nyű essen ebbe a kivénhedt szerkezetbe! Már a vizet se prüszköli ki.
JENŐ:
Kér egy kávét, Ottó?
(Felnéz a körmölésből) Ha nem működik a masina, miből akar nekem
OTTÓ:
kávét adni?
JENŐ:
Ki mondta, hogy adok? Csak megkérdeztem, hogy kér-e. Ezzel demonstrálom a jó szándékomat. Egyengetem a kettőnk közötti jó viszonyt.
OTTÓ:
Ne egyengesse, ha megkérhetem. Törődjön a maga dolgával. Úgyse
sokáig teheti. Ha én leszek itt a főkönyvelő, magát úgy kipenderítem innen, hogy a fal
adja a másikat. (Zavartan körbenéz) Lehet, hogy ez a mondás nem jó ide?
JENŐ:
Ha, Ottó, ha. Ha maga lesz a főkönyvelő. De azt lesheti. Mert én leszek,
ugyanis, ha nem mondtam volna. Mivel, szerencsére, itt még az alkalmasságot nézik.
Magának akkora az esélye, mint kígyónak a lábtenisz-meccsen.
OTTÓ:
Azért annyira ne lovalja bele magát. Igen magas helyről vannak mentoraim.
Honnan? A Kékestetőről? Ne komolytalankodjon, ha egy mód van rá.
JENŐ:
Engem maga Szepetneky Eduárd támogat, ha mond ez a név magának valamit.
Az égvilágon semmit, ha ez megnyugtatja.
OTTÓ:
JENŐ:
Nem lep meg a tájékozatlansága. Ő a nagybátyja Leander Timótnak,
aki jó viszonyt ápol Szoldán Emesével, aki viszont a legjobb barátnője Zauberton Henrik
nejének, született Lófrássz – két esszel! - Viviennek, ő pedig, köztudott, hogy a cég
ügyvezetője, Kulimász Arnold feleségének az első helyettese. Miről beszélünk?
OTTÓ:
Hát ez az! Hogy miről? Mert amit itt elhadart, annak semmi értelme.
Ugyanis a dolgok fenn dőlnek el. (Felfelé mutat) Odafönt! A londoni székhelyű központban.
JENŐ:
Na, ebben az egyben egyetértünk. Egyébként azt suttogják a bérelszámolás jól értesült keselyűi, hogy Miss Katie Angel, az igazgató tanács elnöke idelátogat,
hogy a leányvállalat átszervezése kapcsán, döntsön egy-két fontos kérdésben. Én idesorolom a főkönyvelői státusz betöltését is. Korondi kolléga elsejétől már nyugdíjas.
OTTÓ:
Tudja, mit mondok én magának?
JENŐ:
Na, mit?
(Belép az ajtón Frigyes a kézbesítő)
OTTÓ:
Semmit. Mi szél hozta Frigyes bátyám?
FRIGYES:
Arról tájékoztatom a tisztelt kollégákat, hogy a hír igaz.
JENŐ:
Pontosan melyik is?
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FRIGYES:
Amely arról szól, hogy (Cédulát vesz elő a zsebéből. Olvassa) Miss
Katie Angel, az igazgatótanács elnöke, hivatalos célból, meglátogatja vállalatunkat.
Olyannyira, hogy már itt is van.
JENŐ OTTÓ:
(Egyszerre) Hol?
FRIGYES:
Itt, mellettünk, a gazdasági igazgatónál. Számítsanak rá, hogy ide is
betalál. Egyenesen Angliából. Az én fiamék is ott építik a kapitalizmust. Az unokám is ott
született. Már három éve nem láttam őket. Majd egyszer elmegyek hozzájuk, látogatóba. Leellenőrzöm, hogy hol tartanak kapitalizmusépítésben. Na, de már megyek is. Levél, egyéb küldemény?
JENŐ:
Köszönjük, Frici bácsi. (Összeszed néhány levelet és átnyújtja) Ez a
mai termés.
FRIGYES:
(Átveszi a leveleket, de ügyetlenül, így néhány leesik a földre. Lehajol,
felveszi) Na, nézd csak, milyen hamar beköszöntött az ősz? Hullanak a levelek. (Int a
kezével és kiballag)
OTTÓ: Akkor talán szedjük össze magunkat. Illetve magának nem fontos, maga már
nem játszik. (Kihúzza az íróasztal fiókját és kivesz belőle egy kisalakú vastag könyvet.
Felcsapja középen és belemélyed)
JENŐ:
Most meg mit csinál?
OTTÓ: (Felnéz, felemeli a könyvet) Ez itt egy angol-magyar kéziszótár. Tanulmányozom a nyelvet. Ha megkapom a főkönyvelői kinevezésemet, gyakorta kerülök majd kapcsolatba az anyavállalat hasonló szakembereivel. Ők meg nem tudnak magyarul.
JENŐ: (Felnevet) Ha most azt hitte, hogy kifog rajtam, hát nagyot téved. (Odamegy az
íróasztalához és felvesz egy ugyancsak kisalakú könyvet) Én is készültem. Ha bejön ide
Miss…izé…szóval akkor csak felütöm a megfelelő oldalt és…
(Nyílik az ajtó és belép rajta egy tízéves forma kislány. Illedelmesen
megáll az ajtóban)
KATIE:
Excuse me. I am looking for my grandpa.
OTTÓ:
(Ránéz Jenőre, aki értetlenül visszanéz rá, felvonja a vállát) Azért elnöknek elég kicsi.
JENŐ:
Na, és ha kicsi. Maga is lent kezdte, nem?
OTTÓ:
De én legalább megnőttem.
JENŐ:
Hát ez meg nem nőtt meg. Ne ezen rugózzon, hanem nyögjön ki valami
értelmes mondatot, angolul.
KATIE:
I apologize for interrupting …
OTTÓ:
Hogyne. Persze, de még mennyire. (Olvassa a szótárból, ahogy le van
írva) I am… Ottó Telepes. Ottou. Izé. Vagyishívják…hogyishívják.
KATIE:
Hogyishívják?
OTTÓ:
(Szótagolja) Te-le-pes.
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JENŐ:
(Szintén olvas, miközben magára mutogat) Em ypszilon…nem… mi
name is, Kalap Jenő. Dzsenő. Illetve Dzsenő Kalap. Kelep.
Mit kelepel itt? Mi maga, gólya?
OTTÓ:
JENŐ:
Az a-t e-nek ejtik. Még ezt se tudja? (Félre) És ez akar itt főkönyvelő
lenni.
OTTÓ:
Mondjon valami udvarlós szöveget, hogy akar a bizalmába férkőzni,
maga pancser.
Engemet ne oktasson, nagyon jól tudom, hogy mit kell tenni. (Katie-hoz)
JENŐ:
Maga van izé…hogyishívják…
KATIE:
(Értetlenkedve) Hogyishívják?
JENŐ:
Maga van (Olvassa) very nice.
OTTÓ:
Meg van őrülve? Verni akarja?
JENŐ:
Hagyjon engem lógva. Ez van ideírva, ne szórakozzon velem. Maga
okosabb, mint a szótár?
KATIE:
(Megszólal magyarul, erős angol akcentussal) Mit beszéltek itt összevissza? Vissza-össze?
OTTÓ:
(Megkönnyebbülve) Kicsi nagysád tud magyarul? Így mindjárt könynyebb. (Felemeli a székét és maga elé teszi) Kérem, foglaljon helyet. Felajánlom önöcskének az irodaház legkényelmesebb ülőhelyét. Engedje meg, hogy bemutatkozzam:
Telepes Ottó vagyok, leányvállalatunk legképzettebb könyvelő szakembere. Olyan főkönyvelő típus, ha nem veszi tolakodásnak.
(Elindul Ottó széke felé)
KATIE:
JENŐ:
(Felkapja a saját székét, maga elé teszi, előkapja a zsebkendőjét és
tisztítgatja az ülő részt) Ne oda üljön, annak a széknek nincsen alja. Ajánlom a sajátomat, ez olyan kényelmes, hogy ezen enni lehet. Egyébiránt, Kalap Jenő, szolgálatára.
Nem akarom eltúlozni, de nálam alkalmasabb ember… mondok egy példát. Én úgy
kontírozok, kérem, de úgy...mint, mint az igazi főkönyvelő. Az én gyakorlatomban a
szaldó sem egyszerűen szaldó. Nálam duplaszaldó.
KATIE:
(Végül a kisasztal melletti székre ül le)
OTTÓ:
Nézze, kicsi hölgy… elnök… izé… szóval, nézze főnök, ez az ember
egy nagy senki, s ebben olyan jó, hogy róla mintázták a nulla kilométerkövet.
KATIE:
Nem nagyon értem. Kit követ a kilométer? Beszéltek nagyon furán.
Furcsán. Mit akartok ti?
JENŐ:
Én csak annyit kérek, hogy mondja ki: én vagyok a legjobb.
OTTÓ:
Ne azt mondja, hanem azt, hogy: én vagyok a legjobb.
KATIE:
Ti kéritek ugyanazt? All right. Kimondom: én vagyok a legjobb.
JENŐ:
(Ottóhoz) Na, ugye? Kimondta. Maga sehol sincsen.
OTTÓ:
Nehogy már! Azt mondta, szó szerint, hogy: én vagyok a legjobb. Izé.
Hogyishívják.
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KATIE:
Hogyishívják? Figyeljetek kicsit. Én keresek, keresem, a nagypapámat,
aki itt dolgozik. Meglepetés vagyok neki. Hazajöttünk látogatóba. De ez van nekünk
egy… egy, nem jut eszembe magyarul… great secrecy.
JENŐ:
(közbevág) Szikrázik? Mi szikrázik?
KATIE:
Szikrázik? Ezt a szót nem ismerem.
OTTÓ:
Hát ennyit erről, kisnagysád. Akarom mondani nagykisasszony. Ez a
félművelt inkasszóbajnok összekeveri az áthozatot az átvitellel! (Jenőhöz) Egyébként –
hátha megérti -, az mondja a pici hölgy, hogy van nekik egy nagy írószekrényük. Szekreter. Így hívják, azokban a nagypolgári körökben, ahová, maga csak úgy juthatna be,
ha mondjuk zongorahangoló lenne. Szóval: szekreter. De hát mit ért maga (affektálva)
az inglis axcenthez!
Három éve nem láttam. Azt mondták, hogy itt van. Ebben a szobáben.
KATIE:
Szobában.
Szekreter? Itt most éppen nincs, de ha én leszek a főkönyvelő, azonnal
OTTÓ:
beszerzek egyet.
JENŐ:
Nem szekreter az, hanem szekretár. Azt jelenti, hogy titkár. És most ne
vitatkozzon velem, mert én buktam meg az általánosban, háromszor, orosz nyelvből,
annó dacumál, nem maga.
OTTÓ:
Nem vitatkozom. De hogy jön ide a titkár?
A titkárságról, gyalog. (Dühösen) Különben meg mit pedálozik itt maga
JENŐ:
még mindig? Kiderült, hogy már megint mellétrafált. Én, ugyanis, mondtam, hogy elnöknek kicsi.
OTTÓ:
Azt én mondtam. Maga nyugtatgatott, hogy majd megnő. (Katie-hoz)
Akkor nem is (Lázasan keresgél a szótárban) president? Nem is Katinak tetszik lenni?
KATIE:
De, de, Katie. My name is Katie.
JENŐ:
És a kedves (Megnyomja a th-t) grandfather?
KATIE:
A grandfather neve Frigyes. Kallós Frigyes.
OTTÓ:
Á, a Frici bácsi. (Körbenéz) Az előbb még itt volt.
FRIGYES:
(Bejön, nem néz körül, így először nem látja Katiet, felemeli mind a két
kezét, hogy mondandójának nyomatékot adjon) Fontos hírem van kollégák, a cég
szempontjából és az Önök… (Most veszi észre Katiet) …az Önök… (Hitetlenkedve)
Katie? (Megtörli a szemét) Biztos, hogy… (Felderül az arca) Kis unokám! Hát te, hogy
kerülsz ide? (A könnyeivel küszködik)
KATIE:
Papa, Papa, de jó, hogy megtaláltalak! Én vagyok neked itt nagy meglepetés! Mummy és daddy kint várnak minket. Menjünk gyorsan. Még a nagyit is meg
akarom lepni.
FRIGYES:
Oké! Biztos sikerülni fog! Gyerünk. (Elindulnak, de hirtelen Ottóék felé
fordul, mint akinek most jut eszébe jövetele célja) Új híreim vannak. A gazdasági igazgató és Miss Katie Angel megállapodott az új főkönyvelőt illetően.
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JENŐ és OTTÓ: (Egyszerre) És?
FRIGYES:
Nem fecseghetek felelőtlenül, ezért csak annyit szivárogtatok ki, hogy…
nem maguk azok. (Katie vállát átölelve kimegy)
JENŐ:
(Szomorúan) Akkor, ezek szerint ne is várjuk ezt a Miss Katie-t?
OTTÓ:
Várni éppen várhatjuk. De nem jön.
JENŐ:
(Elkezd rendet tenni az íróasztalán)
OTTÓ:
Látom, gyűjtögeti a motyóját. Csak nem kilép?
JENŐ:
Eszem ágában sincs. (Felemeli a kezében tartott szótárt) Sőt! Készülök
a jövőre.
OTTÓ:
Ezt hogy értsem?
JENŐ:
Ahogy akarja. Én mindenesetre megyek és beiratkozom egy angol
nyelvtanfolyamra. Ha netán üresedés lenne az igazgatótanács elnökének posztján, ne
érjen felkészületlenül.
OTTÓ:
Igaza van. Én is megyek magával. Állítólag hihetetlenül jó a nyelvérzékem. (Felveszi a szótárát, belelapoz) I am Ottó Telepes. Ezt már tudom. A nehezén,
lehet, hogy ezzel túl is vagyok.
JENŐ:
Mi name is. Meg a nevem is: Dzsenő Kalap. (Ottóra néz és megnyomja
a hangokat) Kelep. Fog ez menni.
OTTÓ:
Menjünk mi is. (Elindulnak)
(Benyit az ajtón) Majdnem elfelejtettem. My father tanítja nekem a HunKATIE:
garian language, de még sok mindent nem értek, azonnal. Ti mondtátok nekem…hogyishívják. Ez egy kérdés? Elnézést, ha nem voltam az előbb érthető. A nevem
Katie Kallós.
Jenő:
De, jó, hogy visszajött, kisnaccsád. Jöjjön csak, jöjjön. (Katie beljebb
jön) Hozott magával egy jó ötletet. Ottó, maga most fogja be a fülét. (Katie-hoz) Kössünk egy üzletet.
Katie:
Üzlet? Bolt?
Jenő:
Az-az! (Belenéz a szótárba) Bussines. Missz-kisasszony megtanít engem angolul, én pedig, fizetségképpen elkészítem a személyi jövedelemadó bevallását.
Áll az alku? (Nyújtja a kezét) Csapjon a tenyerembe.
Katie:
Alku? Tenyér? Adó? Nem értek semmit.
Ottó:
Persze, hogy nem ért. Hallgassa meg az én ajánlatomat. Most rögtön öt
gombóc fagylalt, tetszőleges részletezésben, később meg még több, ízlés szerint. (Átkarolja Katie vállát és elindulnak kifelé) Velem nem kell sokat bajlódnia. I am Ottó Telepes.
Erre már lehet építeni. Ilyen könnyen még életében nem jutott fagylalthoz. (Visszafordul)
Jenő! Maga meg nyugodtan főzzön egy kávét.
Jenő:
De hát a kávéfőző gép nem működik.
Ottó:
Nem? Akkor csak magának főzzön. Én nem kérek!
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Jenő:
(Kétségbeesetten áll majd hirtelen a fejéhez kap, és vadul lapozni kezdi
a szótárt.) Egy pillanat! Itt kell lenni…a….bé…cé…dé..igen, ez az! Megvan! (Katie-hoz)
Drummer cake. Dobos torta. Mit szólna Missz-kisasszony, egy (kezével mutatja) hatalmas dobostortához? Mégis csak több mint öt gombóc ígéret. Egy Kalap alatt – hogy egy
nevemre adresszált szóviccel éljek -, elkészítem a személyi jövedelemadó bevallását,
mint említettem volt.
Katie:
Torta? Ice cream? Ez tetszik. Mind a ketten tanulhattok tőlem angolt.
Ottó:
Ahogy látom, üzletkötést is.
Katie:
(Elindul kifelé, de erre megfordul) Csodálkoztok? Mondtam, hogy: én
vagyok a legjobb.
FÜGGÖNY

326

CSIPAT PIRI
Kabarétréfa
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Személyek
Eliza
Zsanett
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(Szín: Szoba, baloldalon és szemben ajtó. A szemközti ajtó mellett négy szék, előtte
dohányzóasztal.)
Eliza:
(Belép a baloldali ajtón, kíváncsian körülnéz, odalép az első székhez,
leül. Kisvártatva feláll és a másik szélen álló székre ül. Majd onnan is feláll, és arrább ül
egy székkel. Táskájából piperecikkeket szed elő és kezelésbe veszi az arcát)
Zsanett:
(Belép a baloldali ajtón. Meglátja Elizát) Elnézést, ne haragudjál, itt
lehet (Cetlit vesz elő, arról olvassa) castingolni?
Eliza:
(Oda se néz az arcpiperéből) A folyosón balra a második ajtó, a portán
kell elkérni a kulcsot.
Zsanett:
(Megszeppenve) Nem értem.
Eliza:
Mit nem értesz? (Zsanettra néz) Biztos sokan bejárnak az utcáról és
lopják a vécépapírt.
Zsanett:
De én a válogatásra jöttem.
Eliza:
Az egyik nem zárja ki a másikat. (Kihúzza a szemöldökét) Különben jó
helyre jöttél. Még csak én vagyok itt, egyedül.
Zsanett:
És én hol vagyok akkor?
Eliza:
Mi van?
Zsanett.
Ha te egyedül vagy, akkor én nem vagyok itt?
Eliza:
(Leejti az ölébe a szemkihúzó ceruzát. Végignéz Zsanetten) Szerinted?
Zsanett:
Ezt hogy érted?
Eliza:
(Legyint) Hagyjuk. Tedd le a feneked. Állítólag szólítanak.
Zsanett:
(Leül az Elizától távolabbi székre. Feláll, és szorosan Eliza mellé ül.)
Zsanett vagyok. A barátaimnak Zsana, de te nem vagy a barátom, úgyhogy szólíts nyugodtan Anettnek. Régóta vársz? Mert ha nem, akkor én megelőzhetlek.
Eliza:
(Elrakja a piperecuccokat) Eliza vagyok. Apám, Lizaveta Szodrovszkij, a
cári balett intendánsa volt, Rogorszkodrovogo mellett, Bulatovvisinszkij testvérvárosában Müllerburgban. Anyám, Pjotr Szergejevics Taganka, másodvirágzását élte, mint
elsőhegedűs…
Zsanett:
…a háztetőn?
Eliza:
(Kiesik a szerepből) Miféle háztetőn? Meg vagy te húzatva?
Zsanett:
Nem akartam közbeszólni, de fontos lehet, hogy volt egy ilyen sztori,
amikor felment a zenekar a panelház tetejére és ott játszottak. Ezek voltak a brémai
muzsikusok. Vágod?
Eliza:
Nem zavar, hogy a meghallgatásra gyakorolok?
Zsanett:
Zavarni zavar, de mit tehetek? Darabból tanulsz, különben?
Eliza:
Képzeld, igen. Sarapov Vartyog Hurutovszkij: Temze partján nagyra nő
a törpefű című abszurdjából tanultam be azt a jelenetet, amikor Thomas Terry eldönti,
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hogy leleplezi Skagerrák Leopoldot, s véget vet a Komoród-klán üzelmeinek. Na, ebből
hallottál az imént egy részletet.
Zsanett:
Jó voltál benne. Különösen az a rész tetszett, ami az előző rész után
volt. Tuti nyerő leszel vele. Én ugyan másféle instrukciókat kaptam, de te tudod. Nekem
azt mondták, hogy ma már mindenhez ez az izé kell (Előveszi a cetlit) ez a casting.
Engem Csipat Piri készített fel. Ismered?
Eliza:
(Erősen gondolkodik) Hát…most a neve nem ugrik be, de az arca itt van
előttem.
Zsanett:
Várj, segítek. Felmosó veder.
Eliza:
Ha már így belelendültél, segíts még.
Zsanett:
Akkor szabad a gazda?
Eliza:
Mért, börtönben volt?
Zsanett:
Ki?
Eliza:
Nem érdekes. Ki ez a Csapat Pipi?
Zsanett:
Csipat Piri.
Eliza:
Nem mindegy?
Zsanett:
Persze hogy nem. A Csapat Pipi Kardán Hella művésznő öltöztetőnője.
De pluszpénzért takarítja az öltözőt is. Jó emberem nekem, ha jól emlékszem.
Eliza:
És akkor kicsoda Csipat Piri?
Zsanett:
Milyen Csipat Piri?
Eliza:
Nem te mondtad?
Zsanett:
Jól van, csak vicceltem. A humorérzékemet Béla bácsi húgától Futrinka
Gyuláné, született Habrigya Vanesszától örököltem. A Bakonyba szóló vadászengedélylyel és a présházzal együtt. Írás van róla.
Eliza:
Akkor most hagyjál engem gyakorolni, mert mindjárt szólítanak, s nem
szeretnék lebőgni.
Zsanett:
Felőlem.
Eliza:
Apám, Johann Sebastian Moliere, felesben művelt négy hold földet a
Tiszaháton.
Zsanett:
Már megbocsássál, de az előbb nem ezt mondtad.
Eliza:
Ez egy másik darab. Neked nem mondták, hogy három darabrészlet,
két vers és egy operett sláger a meghallgatás tárgya?
Zsanett:
Nem mondták. (Szörnyülködve) Énekelni is kell? Na, megállj csak, Csipat Piri. (Kétségbe esve) Most mit csináljak?
Eliza:
Csak tudsz egy nótát.
Zsanett:
(Kutat az emlékeiben) Hát…talán…a Jegenyefán fészket rak a csóka,
tudod, amiben az van, hogy (Énekli) „Adtam csókot az Isten tudja hányat / engemet a
vörösbor meghányat.” Ez jó lesz?
Eliza:
Nem tudom. Talán. Próbáld meg.
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Zsanett:
Nem értem mért kell énekelni, ehhez a munkához. Nekem a Piri partvist
adott a kezembe és órák hosszat azzal kellett gyakorolnom.
Eliza:
Lehet a feladatok között szituációs játék is. A mozgáskultúrát is nézik.
Zsanett:
Vers is kell?
Eliza:
Kettő.
Zsanett:
Én nem tudok ilyet.
Eliza:
Az kizárt. Az ember már gyerekkorában ellesi a szüleitől a verseket. A
te őseid nem idéztek otthon költőktől?
Zsanett:
(Gondolkodik erősen) Na, várj csak. Van az a vers, amiben egész úton
megyen hazafelé a fószer, közben töri a fejét, hogy is van, na, azt a fater háromnaponta
szavalta anyámnak, aki ezt nem díjazta, ha minden igaz.
Eliza:
Erőltesd az agyad, hátha kiderül, hogy van neked ilyen. Nem Petőfi
írta?
Zsanett:
Nem tudom, a fater fejből mondta. Hogy is volt? Tadadada tadadada
tadadada tadám…Megvan! Egész úton hazafelé, azon gondolkodám /: tegnap, mikor
úgy berúgtam, hol hagytam a Skodám. Egy Skoda Favoritja volt az öregemnek, ha ez
számít. Mit gondolsz, elfogadják?
Eliza:
Ebben már nem vagyok olyan biztos. De azért add le nekik.
Zsanett:
Mondtam már, hogy engem Csipat Piri készített fel? És képzeld. Teljesen ingyen.
Eliza:
Nyilván átlátta, hogy ezt a munkát nem lehet megfizetni.
Zsanett:
És téged ki?
Eliza:
Mármint hogy?
Zsanett:
Szó szerint.
Eliza:
Nem mindegy? Fel vagyok készítve és kész. Egy Rámpa Rozália nem
alkuszik!
Zsanett:
Ki az a Rámpa Rozália?
Eliza:
Én.
Zsanett:
Nem Elizát mondtál, az előbb?
Eliza:
Az a leánykori nevem, ez meg a férjezett. A Bondor Janka pedig a művésznevem. De ezt csak akkor használom, ha nagyvadra megyek vadászni, Afrikába.
Zsanett.:
Értem. És gyakran mész?
Eliza:
Még sose voltam. De ha megkapom ezt a munkát, a gázsiból elmegyek.
Zsanett:
És ha csak Kőbánya-felsőig elég a suska?
Eliza:
Akkor addig. Nem félek nekivágni az ismeretlennek. Felmenőim között
olyan nagy utazók voltak, mint Kifli Rafael, aki negyven éven keresztül, szinte naponta
tette meg az utat a Porhüvely gyári buszmegállóig. Reggel oda, este vissza. Egyszer a
buszon elaludt és a bécsi Práterben ébredt fel. E napon fedezte fel, - mert felfedező is
volt, nemcsak utazó -, hogy az óriáskerék alatti pléhbüfében, átszámítva, három forinttal
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olcsóbb a cirfandli-nagyfröccs, mint a Kalim Pál téren. De most már ne tarts fel, mert
koncentrálnom kell a szerepre.
Hang:
(A szemben lévő ajtó feletti hangszóróból) Kérem a Lezuhant füstifecske produkció, Hella a szuperlotyó, szerepének castingjára érkezőket, fáradjanak be.
Eliza:
(Feláll) Na, ez én vagyok.
Zsanett:
(Idegesen) Várjál már. Mit vakerált a törpehangfal?
Eliza:
Hallhattad. Ehhez a filmhez válogatnak női szereplőket. Hella a szuperlotyó.
Zsanet:
Téged nem is így hívnak.
Eliza:
Érdekes, hogy csak a néven akadsz fenn.
Zsanett.
Én arra a válogatásra jöttem, ahol takarítónőket keresnek a Hologram
irodaház páratlan emeleteire.
Eliza:
Na, az nem ez. Én is majdnem eltévesztettem idejövet. A folyosón jobbra, második ajtó. Szia! Sietek. (Belép a szembe lévő ajtón)
Zsanett:
Izé, ne siess, még csak annyit…(Mérgesen) A fene egye meg, most
nem tudom, hogy a portán kell-e elkérni a kulcsot. (A középső ajtó felé) Megvárlak. (Leül
az első székre. Feláll és leül mindegyik székre. Aztán megállapodik az első széknél.
Újságot vesz elő és belemélyed)
Eliza:
(Kilép az ajtón, szemét körüljáratja a szobán és megállapodik Zsanetten)
Zsanett:
(Felugrik a székről és odarohan Elizához) Na, mi van? Tiéd a szerep?
Eliza:
(Szomorúan néz Zsanettra) Meg tudod nekem adni Csipat Piri telefonszámát?

FÜGGÖNY
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FEHÉRVÁRI GYŐZŐ
Kicsit abszurd jelenet
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Személyek
Hunyadi János
Fiú
Lány
Gagyi árus
Diák
Szurkoló
Kocogó nő
Részeg
Színésznő
Rocker
Rendőrnő

334

(Szín: városligeti sétány. Amikor a függöny felmegy, nagy villámlások és dörgések közepette megjelenik Hunyadi János, korabeli hadi öltözékben, oldalán karddal.)
Hunyadi:
(Felnéz az égre, felemeli mindkét kezét) Köszönöm, Uram, a lehetőséget Megnyugszik tán háborgó szívem, ha látom, hogy áldozatom nem volt hiábavaló, s
hazám népe századokon át őrzi emlékemet, mert a nándorfehérvári győzelem fényesen
csillog a magyar történelem arany lapjain.
(Szerelmespár andalog át a színen. Vitatkoznak. Megállnak Hunyadi
előtt, akit nem vesznek észre)
Fiú:
Édes szerelmem. Ami a fán terem, az az eper. Ami a bokron, az a szeder.
Lány:
Tévedsz kis bogaram. A szeder az a fa termése, s az eper a bokoré.
Fiú:
Nálatok kis szívem, Széklaposon. Az lehet De nálunk, Kredencbokrétán
nem. Mert mit is eszik a selyemhernyó? Az eperfa levelét. Tehát? Az eper a fán terem.
(Hirtelen meglátja Hunyadit) De jó, hogy jön, uram. Döntse el a vitánkat, ha megkérhetem. Eperfa vagy szederfa?
Hunyadi:
(Dörgő hangon) Hunyadi János vagyok, a nándorfehérvári győző. Ez itt
vajon dicső harcom helyszíne, melyen erőt vettem a törökön?
Lány:
Hiába kérdezed, ez se tudja.
Fiú:
Kedves bátyám! Fontos kérdésben nem értünk egyet az én pici szalamandrámmal. Eper, kontra szeder. Tud segíteni?
Hunyadi:
Vajon él-e még a magyar virtus, vagy béklyót vert népem lelkére az
önkény?
Lány:
Te, ez nem normális. Menjünk, mielőtt dühöngeni kezd. (Húzza a fiút)
Fiú:
(Miközben lassan kimennek a színről) Tudod mit? Ne veszekedjünk
ilyen semmiség miatt. Az eperfa nem állhat közénk.
Lány:
Talán szederfa.
Fiú:
Eperfa!
Lány:
Szederfa! (Kimennek)
Hunyadi:
Nem adom fel egykönnyen, uram. Megyek előre a kijelölt úton. (Tovább
álldogál)
Gagyiárus:
(Jön, kezében egy karórával. Hunyadihoz érve leejti a földre, majd utána hajol és felveszi) Na, nézd csak, egy arany karóra. Sajnos, nekem éppen nem kell,
de olcsón adom. Vegye meg, drága uram, mert pont az óra ára hiányzik ahhoz, hogy
hazautazzak az én kis falumba, Náthaházára. Piciny település ez Sopron és Gyula között, de nekem kedves helyem, mert ott vár rám kilenc éhes száj (számolja a kezén), és
tizennyolc ölelő kar. Na, veszi?
Hunyadi:
Hunyadi János vagyok, a nándorfehérvári győző. Szörényi bán, temesi
ispán és erdélyi vajda.
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Gagyiárus:
Jaj, hogy a rák egye le a bal könyököd, hát mér nem mondtad előbb?
Én is erdélyi vagyok. Akkor biztos ismered az én egy-komámat az lliánt, ő is erdélyi. Így
még olcsóbban adom neked, arany cimborám, ezt az eredeti albán doxát. Na, mit
szólsz?
Hunyadi:
Életcélom: hazám védelme és az oszmán hatalom összezúzása.
Gagyiárus:
Verekedni akarsz? Nem vagy te komoly vevő, láttam én azt rögtön rajtad. Ha nem lenne ott az a bazi nagy kard, bemutatnék neked egy-két karate rúgást
csak a miheztartás végett. Szégyelljed magadat el. Megtartom magamnak ezt az órászati műremeket, te meg menj a...(A kardra pillant)...menj a...rra amerre akarsz. (Kimegy
a színről)
Hunyadi:
Furcsa dolgok fellege ereszkedett drága hazám földjére. Nem tetszék
ez nékem. (Felnéz) Uram, érted te ezt?
Diák:
(Ugrándozva érkezik) Akire jut a százkettő az lesz a fogó! Ec-pec kimehetsz...(Észreveszi Hunyadit)...te meg bátyám, ki lehetsz?
Hunyadi:
Hunyadi János vagyok, a királyi tanács tagja, szörényi bán, temesi ispán, illetve...(hadarja) a híres törökverő, Nándorfehérvár hőse...
Diák:
Hogy a nyű esne abba a daliás formádba! Téged húztalak az érettségin.
A vizsgabizottság meg engem húzott. Meg.
Hunyadi:
Ifjú ember. Ez itt a nándorfehérvári csatatér? Tetteim mezeje?
Diák:
Ha mellé nyúlok, biztosan a kuruc kor akad a kezembe. Azt kentem
volna, mint Özséb néném a lekváros brúgót. Bezzeg a Szepetneki negyvennyolcból
sziporkázott, könnyű neki, a Kossuth térrel szemben lakik. Én meg szenvedtem, mint az
angóranyúl Tátraházán. (Hunyadihoz) Hogy te mit tököltél Rigómezőn, az kész őrület
Hunyadi:
(Közbeszólna, de a diák nem hagyja)
Diák:
Te csak ne dumálj nekem! Ha a druszád, a Jancsi, a Kapisztrán Jani,
nem száll be a parasztokból álló keresztesekkel, akkorát betlizel Belgrádnál, mint a
Nagyalföld.
Hunyadi:
Belgrád?
Diák:
Jó, akkor legyen Nándorfehérvár.
Hunyadi:
Fényes győzelmet arattam. Ha nem gyűri le testem a pestis...
Diák:
Pest is rajtatok röhögött, meg Buda is. Én meg, hála neked, készülhetek
a pótérettségire. Na, ennyit erről. (Kiugrál a színről) Egyedem-begyedem tengertánc,
hajdú sógor...a hajdúkat kellett volna húznom. A fene egye meg az egész Hunyadi familyt.
Hunyadi:
Ejnye a láncos buzogányát ennek a fattyúnak! Rigómezőn nem úgy volt!
Mit tudnak ezek az elkorcsosult ivadékok azokról az időkről.
Szurkoló:
(Fradi zászlót lengetve jön, énekli a Fradi-indulót) Hajrá Fradi, hajrá
Fradi, hajrá fiúk, mert fő a győzelem! (Észreveszi Hunyadit. Meghökken. Nézegeti az
öltözékét) Szea, haver! Nem Dózsás vagy véletlen?
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Hunyadi:
Nem ösmérek ily szerzetet.
Szurkoló:
Na, azér!
Hunyadi:
Hunyadi János vagyok, a nándorfehérvári győző.
Szurkoló:
Ne mán. Fehérvár? Videoton? A múltkor megütöttük a Vidit három egyre. Most meg ők minket négy kettőre. De minek hozod fel ezt a zakót? Bosszantani
akarsz? Ne akard, hogy újpestinek minősítselek, ne akard!
Hunyadi:
Én a nándorfehérvári csatateret keresem.
Szurkoló:
Menjél le Diósgyőrbe. A hét végén ott játszottunk. Leikszeltünk velük.
Na, az, amit otthagytunk, az a csatatér. De a rohadék bíró nem adott meg nekünk egy
tizenegyest (Hunyadi kezébe nyomja a zászlót) A kisgyerek, a balszélsőnk, na mondjad
már a nevét, na mindegy, szóval felpasszolta Böde Daninak, Dani átvette a bal lábával,
csinált egy befelé cselt, így, az a szemét középhátvéd, meg felszedte az ütőit. A bíró
persze „tovább”-ot intett. Érted? „Tovább”-ot. Meg is vártuk őt a játékos kijárónál a
meccs végén, de titkosszolgálati módszerekkel kilopták őt a hátsó ajtón. (Visszaveszi a
zászlót) Na, mit mondasz te erre? Ez szerinted igazságos?
Hunyadi:
A kisebbik fiú utódom, a Mátyás. Ő volt igazságos. Ahogy mondják.
Szurkoló:
Megyek, mert az ifi kettő bajnokit játszik a Tatabánya ellen. (Meglengeti
a zászlót) Száz kisleány, egy gólra vár... hajrá-hajrá, eftécé! (Kimegy)
Kocogó nő: (Lassú kocogással érkezik)
Hunyadi:
Hunyadi János vagyok, a...
Kocogó nő: Nem írok alá semmit Kikérem magamnak, hogy békés testedzés közben zargassanak. Ez a személyes szabadság korlátozása. Maga vén szatír! Ezt nem
viszi el szárazon. Mindjárt rendőrt hívok.
Hunyadi:
De...én erdélyi vajda...
Kocogó nő: Nem érdekel, honnan jött. Nem hagyom magam provokálni. Különben is
itt kocog mögöttem a férjem, aki Közép Kárpát-medence bajnok, birkózásban. Majd ő
ellátja a baját.
Hunyadi:
Nekem nincs bajom.
Kocogó nő: Majd lesz, ha találkozik vele. Csirkefogó! (Kikocog a színről)
Hunyadi:
(Felnéz az égre) Biztos, hogy jó helyen járok, uram?
Részeg:
(Félrecsapott kalappal a fején, zakó alól kilógó inggel, lecsúszó félben
lévő nadrággal, imbolyogva és énekelve jön.) A szegedi csikós lenti tata Tiszán (Csodálkozva) Lenti, Tata? Jó hogy nem Vásárosnamény. A szegedi csikós…sárga cserép
csengő. …(Meglátja Hunyadit.) Na, nézd csak. Ez meg egy szobor itten. Várjál, ne segíts! (Csücsörít, formálja a szavakat, de valahogy nem tud megbirkózni a feladattal)
Só…sovár,
csókási…kocka…rottenbiller…nem…csontházi…kotta…
a
teddi…izé…(diadalmasan kivágja) Kópházi rocska Tivadar. A pálmás csávó. Az-az! Eltaláltam?
Hunyadi:
Én az vagyok, aki Nándorfehérváron történelmet csinált.
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Részeg:
A teremtésit neki. Egy beszélő szobor. Vagy túlittam magamat. Erre az
ijedtségre, jól jönne egy fél barack. Van itt a közelben, a Hunyadi piacon egy megbízható becsületsüllyesztő. Nyitva van az ilyenkor?
Hunyadi:
Hősi tettem dicsőségére harangoznak délben.
Részeg:
Harangoznak? Akkor nyitva van. Megbocsássál, barátom, de haszatha…halaszathatat…szóval sürgős ügyben távoznom kell.
Hunyadi:
A nándorfehérvári síkot keresem. Ahol harcoltam a hazámért, lankadatlan hévvel, erős szívvel és rendíthetetlen hittel.
Részeg:
Teddi pajti. Ne kóricálj te innen sehova. Ha mocorogsz, nem tudják elolvasni a feliratot, mely szerint te egy csókási…kocka…rocska…kotta…a fene egye meg
egyszer ezt már abszolváltam. Szóval. Állj ott a helyeden, mint egy magányos cédrus…ez az, mégse kaktusz, ahogy először mondtam. Könnyítésként kigombolhatod a
zubbonyod két felső gombját. Pihenj! (Felemeli a kezét) Várjál! Fontos! (Elkezdi számolni az ujjait. Kilencnél felragyog az arca. Énekel.) Kilenc kis gólya leszállt a tóra, elhozta
nékünk a nyárt…három-négy! (Kiszédeleg a színről)
Hunyadi:
(Vádlón néz az égre) Ó, uram! Miféle rontást küldtél népemre? Vagy
éngemet kívánsz próbára tenni?
Színésznő:
(Lassan jön, kezében szövegkönyv. Ahogy közeledik egyre érthetőbb,
hogy szerepet mond) …nagy jó uram, az ősz nem melegít. Hó bundát görget szél hátán
a fagy. Lelkem mégis, mint kandalló tüze, forrón tartja a szív hevületét. (Észreveszi Hunyadit. Leereszti a szövegkönyvet. Megáll Hunyadi előtt. Vár egy kicsit.) Igen, jól látja.
Én vagyok. Nehezen szokom a népszerűséget, pedig ez hivatásom velejárója. Vehetném zaklatásnak is, hogy úton-útfélen felismernek, megszólítanak, autogramot kérnek,
gratulálnak…(Megáll, mert Hunyadi mozdulatlanul figyeli)…kénytelen vagyok néha félrevonulni, hiszen a mostani szerep komoly szakmai kihívás…kell a nyugalom a szöveg
értelmezéséhez és memorizálásához.
Hunyadi:
Hunyadi János vagyok, a nándorfehérvári győző.
Színésznő:
Várjon csak. Igen. Valami rémlik. Hmm. Fehérvári Győzőt mondott?
Vidéki kolléga? Vendégjátékon van? Látom még nem volt ideje átöltözni. Melyik darabban is?
Hunyadi:
Temesi bán. Törökverő.
Színésznő:
Bánk bán? És azon belül? Ja, persze. Nyilván Petur bán. Turbán. Már a
török szál miatt…gondolom. Megtenne nekem egy szívességet, kolléga? Végszavazna?
(Odaadja a szövegkönyvet Hunyadinak, aki meglepetésében elveszi.) Onnantól vegyük,
hogy én azt mondom, hogy: „ A nagy csata, mely holnap eljövend, dicsőséget hoz minden hadfinak”, mire maga azt mondja, hogy: „Várom nagyon, hogy összecsapjanak
vitézeink, s a török hadak”, erre én azt mondom, hogy…
Hunyadi:
Rólam szól tán e szép história? Főhajtás ez az elődök előtt?
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Színésznő:
Na, várjon csak. (Kiveszi a szövegkönyvet Hunyadi kezéből.) Lássuk.
Ide az van írva, hogy: A dicsőséges Hunyadi János. Ez a címe. Valami hadvezérről szól.
Nem érdekes. De van benne egy jelenetem a Birkás Jocóval, szerelmi, mondanom sem
kell, ott olyan forrón csókolózunk, hogy na, pedig már két éve nem élünk együtt.
Hunyadi:
Nem értem én a mai kor szavát. Holmi csepűrágás nem a kenyerem.
Menj, mutatós hölgy, keress másokat.
Színésznő:
(Sértődötten) Jól van, na! Nem kell annyira felvágni, Győzi! Találok én
nálad jobbat is. (Duzzogva megy kifelé. Mielőtt kiérne, megfordul) Tudod mit? Adjon
neked autogramot az Angéla Joli! (Kilép)
Hunyadi:
(Csóválja a fejét) Micsoda fehérnépek. Hány ilyet láttam én máglyán
égni.
Rocker:
(Gitárral a hátán jön. Túlmegy Hunyadin, majd megtorpan, visszafordul)
Csá csumi cső, haver! Király vagy és szingaléz! Megfogtad az isten lábát. Van egy viszszautasíthatatlan szerepajánlatom számodra. Gyogyó vagyok, a Telekula frontembere.
Basszus amúgy.
Hunyadi:
Hunyadi János…
Rocker:
Na né! Te tudsz róla? Rockoperát írtunk Hunyadiról. Kenterbe veri az
István a királyt, úgy éljek. Itt adjuk elő, most épp bejáráson vagyok. Leviék lenyúlták a
Királydombot, de megcsináljuk itt a Napozóréten. Berendezzük a majtényi síkot…
Hunyadi:
…a nándorfehérvárit.
Rocker:
Ja, azt. Már címe is van. Nándor, a Fehérvári Győző. Te leszel Hunyadi.
Igaz, hogy ő magasabb volt, meg testesebb, azon kívül te rondább is vagy nála, meg
nem is hasonlítasz rá egyáltalán, majd formára maszkírozzuk a pofádat, oda se neki,
eben karó, vica verza. Ki emlékszik már az öreg trottyra?
Hunyadi:
(Tiltakozni akar, de nem jut szóhoz)
Rocker:
Különben parádés a szereposztás, én játszom Ötödik Lacit, aki nagyon
király és második szereposztásban Podjebrád Gyugyót. Pukedli Bea, az egyik gidánk
lesz Szilágyi Zsóka, a légiposta feltalálója, a hollót Csucsedli Breki a dobosunk alakítja
majd megrázó erővel. Kicsit belevesszük Dózsa Györgyöt is, jó, hogy ő később volt, de
Szalánczynak, a szólógitárosunknak van egy faluról megörökölt izzó vastrónja, ezt ki
kell használni, nem kérdés. Ennél többet nem árulhatok el. Délután leviszlek a próbánkra, ott mindent elsimítunk.
Hunyadi:
Fel nem fogom, mit elmondasz nekem. Ki és miért? Ez a kérdés kering
fejemben. Vajha lesz é megnyugvása kavargó gondolataim seregének?
Rocker:
Talizunk a Moszkván félnégykor. Csá csumedli, csalavér. Szingaléz
vagy öcsém! Szingaléz! (Mielőtt kimenne a színről, visszafordul.) Az orrodból majd levágunk egy kicsit (Két ujjával mutatja) Egy icipicit.
Hunyadi:
(Ijedten fogja meg az orrát. Hosszan bámul a Rocker után) Uram, nekem már nincs kedvem ehhez. Éltemre törnek ádáz gazfickók.
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Kocogó nő: (A hangja hallatszik kívülről, majd belép a színre a rendőrnővel együtt)
Jöjjön-jöjjön, még itt van a pedofil! (Hunyadira mutat) Tapogatott, s ezen közben fogdosott. És megjegyzést tett a futócipőmre, hogy nem is igazi Adidas.
Rendőrnő:
(Hunyadihoz) Igazolja magát!
Hunyadi:
Hunyadi János vagyok, a nándorfehérvári győző. Szörényi bán, temesi
ispán és erdélyi vajda. A királyi tanács tagja.
Kocogó nő: Azt is mondta, hogy megmutatja nekem a bélyeggyűjteményét, menjek
fel vele a Dohány utcai garzonjába.
Rendőrnő:
(Hunyadihoz) Ne komolytalankodjon, uram! Kérem, adja át a személyazonosságát igazoló okmányát.
Hunyadi:
(Kardjára csap) Kardomra esküszöm, hogy úgy állok itt, mint honom
védelmezője, a törökök kiűzője.
Gagyiárus:
(Beóvatoskodik. Látja a rendőrnőt, de már nincs idő visszakozni) Jaj, de
jó, hogy látom ezredes asszony. Ez az úr itten (Hunyadira mutat) eladott nekem egy
karórát, azt mondta, hogy arany. Oszt, tessék elképzelni (Síró hangon) csak otthon gyüttem rá: pléhből van. Most akkor kérem vissza a negyvenezer forintot.
Hunyadi:
Te cenk! Hazug kutya! (Kardját rángatja a hüvelyből, de nem megy)
Rendőrnő:
Nana! Ne hadonásszon itt nekem.
Részeg:
(Betántorog. Hunyadihoz) Szóval itt vagy. Nem volt nyitva a kocsma, jól
átvertél. Ki fogja az én végtelen csalódásomat rumra váltani? He? Haragszom rád, amennyire csak…amennyire csak…egy szoborra haragudhat az ember. És én még majdnem oldalba ize…zize…vize…oldalba könnyítettelek, csak mert olyan szimpatikus voltál
nekem.
Színésznő:
(Szövegkönyvvel a kezében jön) Győzi, szégyelld magad! Visszavették
tőlem a szerepet. Ennek is te vagy az oka. (A többiekhez fordul) Nem akart nekem végszavazni. Ezért belesültem a próbán életem nagy játékába. Ő az oka, ha karrierem elenyész, mint sóbányában az általér. Ezt egy bányász darabból idéztem, amiben én voltam a vén kecske szolgálója, Nátrium Klorid. Utáltam, hogy folyton nyalogat, de jól fizettek.
(Belép a szerelmespár. Egymástól távol állnak meg és nagyon dühösek)
Fiú:
(Hunyadira mutat) Ez az öreg militarista az oka annak, hogy nem lesz
esküvőnk a jövő hónapban. Nem döntött abban a kérdésben, hogy eper, vagy szeder.
Micsoda egy szívtelen gazember az ilyen?
Lány:
Tönkretette az életemet. Összevesztem a szerelmemmel, örökre. És aki
ezen túl epertortával kínál, vagy szederszörppel, azt simán leköpöm.
Rendőrnő:
Ahogy elnézem, egyre több van a rovásán!
Hunyadi:
(Az égre néz) Ments ki innen, uram, mert nagyobb bajban vagyok, mint
a rigómezei ütközetben.
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Szurkoló:
(Zászlóval érkezik) Elmaradt az ifi meccs. Mi ez a nagy csődület? Csak
nem a B-közép? (Hunyadira mutat) Ezt a fószert nagyon nem csípem. Vidi drukkerbe
oltott Újpest szurkoló. Vigyázzatok vele, tesók! Ő gáncsolta el a Fradi-sast, ez már biztos.
Diák:
(Tankönyvekkel a kezében érkezik) Beszereztem a legszükségesebbeket. Úgy felkészülök ebből a szemétládából, hogy nem fognak ki rajtam. Azt hiszi, hogy
ő jobban tudja, mi volt Nándorfehérvárnál. Csak azért, mert ő ott volt. Menjen az ilyen a
sunyiba. (A többiekhez) Megverjük?
Rendőrnő:
Nana! Csak semmi önbíráskodás. Majd az őrsön tisztázzuk a dolgot.
(Hunyadihoz) Felszólítom, hogy jöjjön velem.
Hunyadi:
(Végig az eget kémleli) Uram! Meddig vársz még? Legyen ennyi elég a
megpróbáltatásokból.
Rocker:
(A gitárjával érkezik. Hunyadihoz) De jó, hogy még itt talállak. Minden
zsír, de van egy kis prücök. A Szalánczy, tudod, a szólógitárosunk, hát szóval, ragaszkodik ahhoz, hogy ő virítsa Hunyadit. Kész helyzet, haver. Mit csináljunk? Övé az izzó
vastrón, ha bepipul kiszáll és viszi a parázsló széket. Akkor meg kimarad Dózsa
Gyugyó, azt meg a szponzorunk kisebbik fia a Dezsőke homorítaná. Ha ugrik Gyugyó,
ugrik a zsé is. Mit szólnál, ha te lennél Szondi két apródja? Neked még ezt is belevennénk, akkor. Úgyse hasonlítasz Hunyadi Jánosra. Okés a kés?
Rendőrnő:
Mit egyezkednek itt maguk? Csak semmi csoportosulás, mindenki menjen haza! (Hunyadihoz) Maga meg kövessen!
Hunyadi:
(Kardjához kap, rángatja. A többiek rárohannak, körbefogják) Én a népemért fogtam kardot. Az oszmán birodalom ellen.
Gagyiárus:
Osz mán ez is játssza az agyát. Adja vissza az órámat…illetve a pénzt.
Vagy mindkettőt, én nem bánom.
Rendőrnő:
(Kiszabadítja Hunyadit) Na, jöjjön, eszement Thököly, mert ezek itt
szétszedik. Lehet, hogy maga olyan hülye, hogy nem is büntethető. Majd az őrsön kiderítjük.
Hunyadi:
(Elindul a rendőrnővel. Közben megszólal a déli harangszó. Hunyadi
felnéz) Na, ezt letiltatom, az hétszentség! Nem érdemlitek meg. (A rendőrnő a karjánál
fogva húzza. A szín széléről még visszakiált) Ha kell, felmegyek az Úristenhez!
FÜGGÖNY
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FÉRFIAK SZŐKÉBEN
Abszurd kabarétréfa
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Személyek
Géza
Béla
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(Szín: utcasarok. Béla várakozik a járda szélén. Balról Géza érkezik.)
Géza: Tessék mondani. Ez a Kotyvalék mester tér és a Kelekótya sétány sarka?
Béla: Nem. Az odébb van. Ez a Kelekótya sétány és a Kotyvalék mester tér sarka.
Géza: Köszönöm. Pont ide várok valakit. Délben találkozunk a Pipogya szobor talapzatánál.
Béla: Délután három van éppen. Ez nem zavaró?
Géza: Három is jó. Azt beszéltük meg, hogy negyed négyig várunk egymásra. (Méregeti Bélát) Megbocsásson. Nem ismerem én magát, valahonnan?
Béla: Azt én honnan tudjam, hogy maga kit ismer?
Géza: Ez igaz. Legendásan rossz az arcmemóriám. Kettős látásom van és tériszonyom. Az első feleségem is azért vált el tőlem…
Béla: Mert kettős látása van?
Géza: Dehogy. Megcsaltam a legjobb barátnőjével, aki mozdonyvezető volt a MÁVnál. A vezetőállásban lettünk egymáséi. Akkor késett a Bécs felől jövő Intercity három
percet. Az miattam volt. Ki akartam élvezni az együttlétünk minden pillanatát. Szomorú
történet.
Béla: Akkor mit szóljak én? Az én sztorim még vadabb.
Géza Maga is elvált?
Béla: Hát ez az! Én még mindig nős vagyok.
Géza: Maga nyert. (Nézi a karóráját) Magánál mennyi az idő?
Béla: (Megnézi az óráját) Három óra múlt három perccel.
Géza: Negyed négy előtt szóljon, legyen szíves.
Béla: Már mért szólnék? Van órája, nem?
Géza: Hát persze, hogy van. De két óra mégis csak több mint egy.
Béla: Ez igaz.
Géza: Jó magával diskurálni. Volt nekem egy cimborám, aki, még a múlt században,
egy csemegeüzlet alkalmazottjaként a Kádár rendszer kiszolgálója volt. De erről akkor
nem volt szabad beszélni, így inkább azt terjesztettem róla, hogy egy fatengelyes barom. S lám, az idő engem igazolt.
Béla: Na, hallja. Én se lennék a maga cimborája. Barátkozzon magával a radai rosseb.
Géza: Mondjuk őtet, per pillanat, nem ismerem. Mondta magának?
Béla: Mit?
Géza: Hogy meg akar velem ismerkedni.
Béla: Nem mondta, de célzott rá.
Géza: Rosszul tette.
Béla: Már mért?
Géza: Mert utcán nem ismerkedem.
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Béla: Akkor engem minek inzultál?
Géza: Mert olyan szimpatikus. Arra az ismerősömre emlékeztet, aki múlt pénteken
leugrott a toronyház huszonharmadik emeletéről. Ott van a lakása.
Béla: Szegény ember.
Géza: Mért sajnálja?
Béla: Biztosan nem élte túl.
Géza: Mit?
Béla: A zuhanást.
Géza: Milyen zuhanást?
Béla: Nem maga mondta, hogy leugrott a huszonharmadik emeleti lakásából?
Géza: Na és? Minden oka megvolt rá, hogy leugorjon.
Béla: És ezt maga csak így mondja, ilyen szenvtelen ábrázattal?
Géza: Milyennel mondjam? Ne rúgózzon már ezen. Mindennapi eset.
Béla: Mondja maga.
Géza: Igen, mondom én.
Béla: Hogy történt a dolog?
Géza: Nagy buli volt a tagnál. Este féltíz körül elfogyott a pia. Erre azt mondta, mint
házigazda, hogy semmi vész fiúk, mindjárt leugrok az éjjel-nappaliba egy rekesz sörért.
És leugrott.
Béla: Menjen maga a francba!
Géza: Ne gorombáskodjon. Inkább mondja meg, hogy hány óra van magánál.
Béla: Most mondhatnám, ha viccelni akarnék, hogy ez az egy a csuklómon, de nem
vagyok vicces kedvemben, tehát megmondom a tutit: negyed négy lesz öt perc múlva.
Géza: (Leellenőrzi a sajátján) Stimmel. Azt tudja, hogy nekem azelőtt tekintélyes arcszőrzetem volt?
Béla: (Döbbenten) Honnan tudnám?
Géza: Az ilyet illene tudni, de mindegy. Most már nincsen meg. Komoly beosztást kapott a minisztériumban.
Béla: Az arcszőrzete?
Géza: Igen. Államtitkár.
Béla: Milyen államtitkár?
Géza: (Megsimogatja az állát) Szakállamtitkár.
Béla: Maga nehéz eset. Olyan kurtán-furcsa. Szedjen foggyökeret, attól elmúlik.
Géza: (Forgatja a fejét) Nem jön az, akit várok. Utálok várni. Habár maga kellemes
csevegő-partner. Arra a gimnáziumi osztálytársamra emlékeztet, aki a jelenlegi átkos
előtti átkosban a három per hármas ügyosztályon tudományos munkát végzett. Azt kutatta, hogy kivel kezdődött az egész?
Béla: És mire jutott?
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Géza: Feketén-fehéren kimutatta, hogy Magyarországon az első beépített ember az
Kőműves Kelemen felesége volt.
Béla: Ebben lehet valami. (Most ő nézeget körbe-körbe) Hanem most én kérdezem,
hogy mennyi a pontos idő. Tehát: mennyi a pontos idő?
Géza: Maga is vár valakit? Nem lepődnék meg.
Béla: Nem jön, pedig egyre sürgetőbb a dolog.
Géza: Megígérte, hogy jön?
Béla: Meg.
Géza: Nem politikus véletlenül? Egy másik cimborám – nem az, aki leugrott a huszonharmadikról, mert az sajnos belehalt -, szóval ez a másik tesó, a Nemzeti Eke és Vetésforgó Fórum aktivistája volt, s mint ilyen, részt vett a pártképződmény programjának
összefércelésében. Ez abban az időben történt, amikor még volt választás. Na, ezek
aztán ígértek fűt, fát, bokrot. Ilyenek voltak a dokumentumban, hogy eltörlik a nők és a
gyerekek kötelező beszolgáltatását, a fiatalkorúak nyugdíját és ha nyernek, onnantól a
kollektív szerződés köti meg a szakszervezetet. Meg hogy a hadkötelezettséget kiterjesztik a tengerentúlra és biztosítják határaink sérthetetlenségét az ábéegonnál. Persze
nem lett belőle semmi. Na, ilyennek gondolom én a maga ismerősét, akire vár.
Béla: Nem jár messze az igazságtól, csak éppen ellenkező irányba megy. Leírása
egy másik ismerősömre illik. Úgy tudom, hogy az illető, az oktatási reform élharcosaként
számtalan ötletével gazdagította a Nemzeti Alaptantervet. Például, az összes felsőoktatási intézmény kapujára felszereltek egy perselyt, hogy csak az mehessen be az előadásra, aki bedob tízszer kétszáz forintot. Meg kilométerórát szereltek a hallgatókra és
lakott területen belül mindenkit megbüntettek. Az ebből befolyt összeg annyit jelentett az
oktatási tárcának, hogy végre pepitára cserélhették az összes drappot.
Géza: A morál hiányzik, uram, a morál. Erkölcsi fertőben fulladozik minden. Nincs meg
a munka becsülete, és nincs meg a munka se. Zsákutcában a magántulajdon védelme,
az emberi közömbösség túrabakancsa, orra hegyével böködi a tisztességben megőszült, kiüresedett tettrekészséget.
Béla: Ezt nagyon szépen megmondta. Maga költő?
Géza: Közéleti szösszeneteimet nagy kedvvel közölnék az irodalmi folyóiratok.
Béla: S miért nem teszik?
Géza: Nem írok ilyeneket. Kiégett az alkotói vénám, ahogy jobb körökben, ahová én
nem járok, mondanák. De sebaj! Utolsó, nagy ívű, súlyos társadalmi problémákat hordozó munkám egy kétsoros elaborátum, mely így hangzik:
Ne sírjatok szép leányok,
ha berúgok, székre hányok.
Béla: Ez meghatóan romantikus. Valamint gyöngyszem a gyémánt közepén. Életem
nagy ajándéka, hogy megismerhettem Önt. Szólíthatom Mesternek?
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Géza: Hagyja. Majd a hálás utókor kárpótol mindenért. (Órájára néz) Bemondja a pontos időt?
Béla: (Szintén az órájára néz) Negyed négy lesz fél perc múlva.
Géza: Idő van! (Zsebéből női harisnyát vesz elő, amit a fejére húz)
Béla: (Szintén elővesz egy harisnyát és a fejére húzza. Ránéz Gézára. Döbbenten)
Géza, te vagy az? Most ismerlek meg.
Géza: (Ő is megdöbben) Béla? Hát te hol voltál eddig? Az utolsó percben érkeztél. A
pénzeskocsi most állt a bank elé. Mehetünk?
Béla: Gyerünk!
(Mind a ketten elrohannak, ki a színről. Lövöldözés, kiabálás hallatszik. Aztán csend.
Béla bejön, menet közben veszi le fejéről a harisnyát)
Géza: (Bejön, a harisnya már nincs a fején. Meglátja Bélát) Hát maga? Még mindig itt?
Béla: Álldogálok, nézelődök.
Géza: Jól teszi. Ahogy itt áll, szakasztott úgy néz ki, mint egykori évfolyamtársam a
Koravén utcai óvoda nagycsoportjából. Viccesen úgy hívtuk, hogy Fejszeretesz.
Béla: Ez volt a neve?
Géza: Nem. Baltazár.
Béla: (Legyint) Na, akkor én megyek is. Tájmízmani – mondja az angol.
Géza: Ne siessen annyira. A családomról még nem is meséltem.
Béla: S miért nem tette?
Géza: (Dühösen) Mert a családom tabu. Ahhoz magának semmi köze. Nézzenek oda!
Már meg ne haragudjon, de ez bunkóság. Mit kíváncsiskodik maga? Jó, hogy nem aziránt érdeklődik, hogy milyen vagyok az ágyban. Szégyellje magát!
Béla: (Szabadkozik) Maga vetette fel, engem ugyan nem érdekel a maga családja.
Géza: Mér’, az én családom tán rühes magának? Mi az, hogy nem érdekli? Azért is
elmondom, hogy az apám…szóval az én apám…nem, ezt talán mégse. Hanem inkább
– mivel közéleti mesterműveket ma már nem rittyentek -, elégedjen meg szerelmi lírám,
semmihez sem mérhető, darabjaival. Nagyléptékű művészetem kezdőrúgásához viszem
vissza, pedig meg sem érdemli. Na, ezt hallgassa meg, aztán nem ismerjük egymást.
Béla: Kíváncsian várom, de ez nem lenne igaz.
Géza: Nos, ha ennyire akarja, nagyon figyeljen!
Tudja minden matróz, hentes,
hogy a babám laktózmentes.
Mit szól?
Béla: Csodálkoznék, ha jövőre nem lenne érettségi tétel. De még jobban, ha az lenne.
Mindazonáltal, elismerem, hogy Ön az olyan rokonszakmák, mint a matróz és a hentes,
feltétlen híve. Induljunk ki ebből.
Géza: Megértem rajongással teli elfogultságát. A népszerűségnek persze léteznek
túlkapásai. Tisztelőim elől, akik csodálatukat kívánták leróni, már én is futottam, s csak
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néhány esetben értek utol. Sajnos, a futástól nem kapott már elég vért az agyuk, ezért
elfelejtették, hogy miért is üldöznek. Szeretetük nyomát ambuláns rendelés keretein
belül rendeztem. Egyébként örülök, hogy találkoztunk.
Béla: Én sem kevésbé. Jót beszélgettünk. Egyszer összejöhetnénk, egy kiadós
traccspartira.
Géza: Benne vagyok. Mit szólna, ha itt a Kotyvalék mester tér és a Kelekótya sétány
sarkán?
Béla: Ez nem a Kelekótya sétány és a Kotyvalék mester tér sarka?
Géza: Lehet. Háromkor összefuthatnánk. Sajnos csak negyed négyig érek rá. Aztán
munka van.
Béla: Nekem mondja? Na, viszlát!
(Elindulnak kétfelé. Béla félúton megtorpan) Nem mehetek úgy el, hogy meg ne kérdezzem: mit is akart mondani az apjáról? Valami fontosat?
Géza: A legfontosabbat. Egy titkot, mely mindeddig szívem leghátsó bugyorában rejtekezett. Az én apám…szóval az apám…hát kimondom: nagyon bohém, mulatós ember
volt. (Elhallgat)
Béla: És?
Géza: (Közelebb inti Bélát, óvatosan szétnéz) Még a fogát is a cigánnyal húzatta.
(Kétfelé kimennek)
FÜGGÖNY
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Népszokások
Tréfás jelenet

Totojázó (Bikfic) Soma, amatőr régész és kárász, levele unokahúgához,
a robdobodói Konkvisztádorban élő Nyüves Rihonyához
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Személyek
Totojázó (Bikfic) Soma (TBS)
Gire Gura (Gardai) Gerzson (GGGG)
Ménkű Tökös Boldizsár (MTB)
Csökött Lőrinc (CSL)
Lóbél Albin (LA)
Durábel Taksony (DT)
Bunkó Teofil (BT)
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TBS:
Soha el nem múló Rihonyám!
Rögtön a közepébe vágok bele a dolgok velejének, amennyiben egy ígéretem megtartását helyezem kilátásba, vagyis, hogy újabb népszokásokat tárok fel neked, valamenynyi valódi falusi gyűjtés, én magam jártam utána, személyesen. Egyénileg beszélgettem
el a vidék egyszerű néptömegeivel, akik bizalmuk jeléül elém tárták rejtett kincseiket,
melyeket javítás és stílusigazítás nélkül, részedre ezennel továbbítok.
Az első interjúalanyom egy Gire Gura (Gardai) Gerzson nevű öregember volt, akit arról
faggattam, hogy miképpen ment annak idején náluk a leánykérés. Szó szerint a következőket válaszolta:
GGGG: Az én időmben ez nem úgy ment, mint manapság, hogy csapjbeledurrpuff, hanem megadtuk a módját. Elsőbben fitymáltuk a jányt, aztán a bálban hucujkát kántáltunk
a majomszigetről, ezt követte a kapicolás, a lajbis dögöny, meg a tajtékos rühellet. Majd
dojmángolt a pirces és ha a leány anyja fertályosat rittyentett, akkor jöhetett a ködmönös
slütyök. De ha a szüleje tilinkóst fricskált, akkor, coki, mert hiába volt a pedmelyes döngölő, bizony gazda nélkül maradt a vörhenyes ficánk.
De vegyük a jobbik esetet. Mondjuk a leány édes szüleje pepitát brekkentett, ami abban
az időben elég ritka volt. Akkor a legény általugrotta kétszer a fuszujkás tokmányt, jól
megmancsolta a peremes réklit, aztán négyszer azt kurjantotta, hogy: Énnéköm csak
egy lyány terem, kijelzett a kompjúterem. És hátra kellett pökni, de úgy, hogy az eltanálja a szolgabírót. Később jó volt a tanácselnök is.
TBS:
Ugyanerről azonban másként vall Ménkű Tökös Boldizsár böllér és tallér:
MTB:
Nálunk, Bendőporoszlón, az volt a szokás, hogy leánykéréskor satuba
fogták a torkos-csoroszlyát és rászámoltak tízet, aztán amelyik fehérnép ácsingózott a
búbolásra, az gebeszthetett vagy tutymákolhatott. De csak vencsellőig. Aztán már nem.
TBS:
Csökött Lőrinc a Tiszahátról viszont így látja a dolgot:
CSL:
Mifelénk, menyegző napján, már kora reggel kurcihát kerepeltek a suhancok. Meg nulláslisztet és ciberét szórtak a nászasszony puttonyába. Utána jött az irhás
kófic, vagyis sorban álltak az eladó lányok és mórikálták a porhanyós findzsát.
TBS:
Lóbél Albin, Vencsellőfalváról, röviden nyilatkozott:
LA:
Szülőfalumban a korhányolás dívott. Ami abból állott, hogy a legények
kakasvirradatkor, amikor kukorékolt a Zetor, félkarélyban lepössentették a csikótűzhely
parazsát.
TBS:
Kutatásaim során számos kudarc és sikerélmény ért. Ez utóbbiakhoz sorolom azt, hogy a tisztaszívű parasztemberek sűrű sorokban kerestek meg, amikor híre
ment küldetéstudatom lényegének, nagy ívű feltáró munkám szándékának. Valamint
annak, hogy ingyen fröccsöket fizetek annak, aki nyilatkozik. Sok értéket bányásztam
így ki a bűzös községi televényből, mint például Durábel Taksony gazduramat, aki világosan értésemre adta, hogyan is volt az ő idejében ott, ahol éppen az ő ideje zajlott.
Ízes magyar kiejtésére, romlatlan tiszta beszédjére éppoly szívesen emlékezem vissza,
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mint amennyire utáltam azt, hogy sztorizás közben baromi öblösöket szellentett. És
csabai kolbászt böfögött, törkölypálinkával. Ezeket a történeti hűség kedvéért jegyzem
meg csupán, hogy bele tudd helyezni a megfelelő környezetbe a hátterét, áldozatos
tevékenységemnek.
Durábel gazda különben egyéni gazdálkodóként naphosszat a birtoka szélén húzódó
árokparton üldögélt, és azon kívül, hogy egyfolytában szidta a kormányt, amelyik viszszaadta neki az annak idején elvett tíz hold földjét, nem csinált semmit. Amikor felkeresett, egy percig sem tétovázott, hanem rögtön a tárgyra tért, ám amikor megkapta a
három deci rizlinget tisztán, majd hozzá a deci abszolút vodkát, megnyugodott, s beszélni kezdett:
DT:
Tudvalevő, hogy ízig-vérig rihonyavári vagyok, ez egy kis bányásztelepülés
Sopron és Gyula között. Nagyapám mesélte még az ő nagyapjának, hogy mi volt akkortájt. Jóval szenteste előtt, úgy szilveszter körül, ordas sumákra gyülekezett éjfélkor a
falu lakosságának zöme. Először jött a firnyákos tüszök. Ebben siherelték az összes
fellelhető viháncot, a hetven éven felüliek pedig ingyen utazhattak egy kört a plisszírozott rahedlin. A legények eljárták a kör négyszögesítését, aztán benyomtak fejenként öt
nagyfröccsöt. De lehetett többet is. Ez volt a bevezetés. Eztán következett a morcos
dzsuva, vagy, ahogy népiesen nevezték, kucsmás molinó. Ebben a szertartásban férfivá
avatták az eladó lányokat. Közben szólt a páros duda, a habart furulya és Gatyás Timót
bátyám, hogy lehet jönni, enni. Mert bizony a helyi ételek készítése és fogyasztása külön esemény volt. Kezdetben bőrös muha és buggyantott retyi, későbben tollas malac
és káposztás szaletli. Desszertnek, vagy, ahogy helyileg tréfásan nevezték, penetráns
nyűgnek, meg ott volt a fokhagymás nápolyi és a mikróban sült paszuly. Kötelező volt
továbbá a verekedésben megsérültek és a hagyományok ápolása.
TBS:
Volt még egy igen érdekes kuncsaftom, bizonyos Bunkó Teofil, aki a fejébe
vette, hogy őt aztán senki ne semmizze ki az ősi föld értékteremtő örökségéből, ezért
lelke kinyílt előttem, mint a sarkáig tárt ajtó:
BT:
Én Böhömnagytúróson nevelkedtem, egészen a születésemig. Anyai dédapám valamelyik századfordulón a Cseppen felső folyásától vándorolt Lópofán és a
Kekec-szoroson keresztül Szutyoköcséndig gyorsvonat másodosztályon, onnan helyi
járattal Szabadszombatig, amely mint tudjuk, Nagytúrós elővárosa. Tehát én félig meddig csurran származású vagyok. Apai ágon viszont egyértelműen Bárca-környéki duracell vér csörgedez az ereimben. A régi rendszerben nem lehetett erről beszélni, ezért
azt terjesztettem, hogy a szomszédom a Verzál Görhe egy fatengelyes barom. És lám
az idő engem igazolt.
TBS:
Ennyit tudtam hevenyében összeszedni számodra a hazai, népies jellegű
szokáskultúráról. Tudom, hogy az előző levelemben nem ezt ígértem, hanem egy húsvéti ínyencséget, de úgy ítéltem meg, hogy a népszokások körének ilyetén való kiszélesítése mindenképpen figyelemreméltóbb, mint holmi hasak degeszre tömése. Remélem
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ezt te is így látod, s ha így van, lám nem írtam hiába. Ne ijedj meg, ha a veretes szövegből nem értesz semmit. Nem te felejtettél el magyarul, hanem én. Mindazonáltal, ha
levélben vagy szóban megerősítesz abbéli hitemben, hogy érdemes ezt a vonalat folytatni és részletesebben kifejteni, úgy természetesen újabb és újabb kutatási eredményekről fogok beszámolni mindannyiunk okulására és nemkülönben szórakozására,
hiszen a magyar vidék tárháza kimeríthetetlen.
Küldjél pálinkát és szeszesitalt, mert a pszichiátria büféjében csak ropi van, meg kóla.
Ölel furfangos nagybátyád, Soma.
Utóirat: Ugye, hogy keveseknek van ilyen tudományos unokanagykabáttya?
FÜGGÖNY
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Férj
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(Szín: egy panelházi lakás nagyszobája. A férj az egyik fotelban ül és újságot olvas, a
feleség a másik fotelban ül és horgol)
Férj:
(Lecsapja az újságot) Ekkora marhaságot. Ezt nem hiszem el.
Feleség:
Mért mérgelődsz, szívecském?
Férj:
Azt írják, hogy egy amerikai kutatócsoport tízéves vizsgálódás eredményeképpen kimutatta, hogy az öregkori memóriaromlás legbiztosabb jele, ha az embernek nem jutnak eszébe a nevek.
Feleség:
Nevek?
Férj:
Igen. Például, mondjuk, nekem nem jutna eszembe Kuszman Béla bácsi neve a harmadik emelet nyolcból.
Feleség:
Ez tényleg hülyeség. (Gondolkodik) Különben a Kuszman bácsit Imrének hívják. Valószínűleg Koller papára gondoltál a negyedik emeletről. Ő tényleg Béla.
Férj:
Az kizárt, drágám. A Koller papa – kivételesen konkrétan tudom – Ernő,
mert a legidősebb gyerek is az, mivel az apja nevét kapta a keresztségben.
Feleség:
Amennyire tévedsz. Ernő a földszinten lakik, három macskával, s most
kapaszkodj meg, a cicák nevét is tudom. A fehér, az orra körül azokkal a fekete pettyekkel, Cirmi, a fekete, az orra körül azokkal a fehér pettyekkel, Kormi, a szürke neve pedig
dr. Szoboszlay Aladár. Csodálkoztam is, hogy egy nőstény macska hogy lehet Aladár,
de nem az én dolgom.
Férj:
Nem szívesen mondok neked ellent, mert te is tudod, hogy mennyire
szeretlek, de a földszinti lakó, a három macskával, Kallus Kálmán, különben, ha jól emlékszem, ortopéd sebész, vagy közös képviselő, na, ebben az egyben nem vagyok biztos, de hogy Kálmánnak hívják, az tuti. A múltkor véletlenül a mi postaládánkba dobták
be a levelét, te is ott voltál, amikor áttettük az ő ládájába.
Feleség:
Majdnem így történt. A levél címzettje ugyanis Leander Kamilla volt a
tízedikről.
Férj:
(Gondolkodik) Mindegy is. Hanem mit szólsz, hogy Korpásék válnak?
Tomi mondta, tudod, az a kövér kopasz fazon, a tizennégyből. Mindenkiről tud mindent,
afféle minden lében kanál, de az információi mindig helytállóak.
Feleség:
Én is ismerem a Tibit. Mert ugye róla van szó? Korpulens, tar fejű alak.
Azzal a benga nagy dobermannal sétafikál, én meg sikító frászban vagyok, mert nincs a
kutyán szájkosár.
Férj:
Ja, az a Tomi. Korpásékon meg csodálkozom módfelett, mert a mintaházasságban élés látszatát adták elő, és tessék. Megjegyzem a feleség, Gizella, na,
nem mondok semmit, de oltári csélcsap nőszemély. Mondják.
Feleség:
Piroska különben, de ott szerintem a férj a hunyó. Alamuszi nyuszi nagyot ugrik. Na, ezt a mondást az Oszkárra találták ki.
Férj:
Ki az az Oszkár?
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Feleség:
Hát a férj.
Férj:
A Jakab? Nem hinném. Jóravaló, csendes ember, mindenki szereti őt.
Feleség:
Mondtam mást? A Csernyák Olga is szereti őt, a tizenhatból. Többször
látták az Oszkárt bemenni hozzá.
Férj:
A Jakabot is?
Feleség:
Ki az a Jakab?
Férj:
Hát a férj.
Feleség:
Na, jó. Öntsünk tiszta vizet a pohárba. Páricska néni a múltkor megállított a folyosón és azt kérdezte: a maga férje az a sárga képű idióta, aki teleköpi a liftet
szotyola héjjal?
Férj:
Mire te?
Feleség:
Kikértem magamnak. Mondtam, hogy nem szotyolázol, mert a kivehetős
műfogsorod nem tudja elroppantani a magot.
Férj:
Azt nem mondtad, hogy tegnap az erőlködéstől kijött az aranyerem?
Feleség:
Nem kérdezte. Különben a Páricska néni férje az a Kuszman Imre, akit
te leernőztél az előbb.
Férj:
Hát mégis Ernő, örülök, hogy rájöttél. Különben itt írja az újság, hogy
egy amerikai kutatócsoport tízéves vizsgálódás eredményeképpen kimutatta, hogy az
öregkori memóriaromlás legbiztosabb jele, ha az embernek nem jutnak eszébe a nevek.
Feleség:
Nekünk minden név eszünkbe jut. Még Koller papa neve is a negyedikről.
Férj:
Akkor mi nem vagyunk öregek.
Feleség:
Nem bizony. Én még azt is tudom, hogy a földszinten az az izé, a dr.
Szoboszaly Aladár lakik.
Férj:
Na, igen. Az orra körül azokkal a pettyekkel.
Feleség:
Úgy van! Akkor én most megyek és főzök egy kancsó teát.
Férj:
Teát? Őt speciel nem ismerem.
FÜGGÖNY
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(Szín: orvosi rendelő várószobája. Férfi 1 széken ülve újságot olvas. Férfi 2 belép.)
Férfi 2:
Jó napot kívánok! Nem tudom, hogy jó helyen járok-e, de én doktor
Furmányos Aladár doktor úrhoz jöttem.
Férfi 1:
Megérkezett. Foglaljon helyet.
Férfi 2:
(Leül. Fészkelődik, mozgolódik, jobbra-balra tekintget. Végül zavartan
megszólal) A panaszaim mára szinte elviselhetetlenek lettek.
Férfi 1:
(Felnéz az újságból) Nocsak.
Férfi 2:
De bizony. Maga azt el se tudja képzelni. Úgy kezdődött, hogy futás
közben képtelen voltam szaladni.
Férfi1:
Ez érdekes.
Férfi2:
Nekem mondja? Aztán a tüdőm eltömődött levegővel és fulladási rohamok jöttek rám. De ekkor már azt sem tudtam, hogy fiú vagyok, vagy lány.
Férfi 1:
Sajátos eset.
Férfi2:
Hátha még tudná, hogy amikor egy félig rozsdás biciklilánccal elkezdtem verni a bal térdemet, majd megőrültem a fájdalomtól.
Férfi 1:
Mért pont biciklilánc?
Férfi 2:
Mert a Trabant ékszíj kellett a fűnyíróba.
Férfi 1:
Így már értem.
Férfi 2:
Ordítottam, mint az az …izé.. a fába beleszorult…izé, na mondja már…
Férfi 1:
Féreg. Fába szorult féreg.
Férfi2:
Az. De ez még mind semmi. Sósavat ittam, véletlenül. Kénsavnak néztem. Ne tudja meg. Amíg leért a gyomromba, a kínok kínját éltem át. Szerencsére alul
távozott, na, nem mondom, a WC-csészét kimarta rendesen, de ez legyen a legnagyobb
bajom.
Férfi 1:
Volt más is?
Férfi 2:
Hogy volt-e? Csak az volt igazán. Bilaterális tüdőgyulladásom lett nekem. Tudja, az a kétoldali. Megfáztam, amikor meztelenül korcsolyáztam a Műjégpályán, múlt Pünkösdkor, hajnali négy körül.
Férfi 1:
Furcsa szokásai vannak, de maga tudja.
Férfi 2:
Ezt az a természetgyógyász javallotta, kiegészítő gyógymódnak, akihez
azért mentem, mivel teniszkönyököm lett nekem a nyakamon, mert eltalálta egy pingponglabda. Nyesett szerva volt, mint később megtudtam, s nálam pörgött ki. A java
azonban csak most jön.
Férfi 1:
Szinte hihetetlen.
Férfi 2:
Pedig higgye el. A lábamra bakancs nőtt, ehhez tartozik, hogy képesített turista vagyok, már kétszer megmásztam a Ferihegyet. (Elgondolkodik) Azt mégse
mondhatom, hogy megmásztam Liszt Ferencet.
Férfi1:
Tényleg nem mondhatja.
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Férfi 2:
Na, ugye, hogy na, ugye? De hagyjuk is a bakancs ügyet. Egyik orvostól jártam a másikhoz. Mindenhol bíztattak, hogy azzal a fájdalommal, ami nekem napi
szinten megvan, elélhetek, akár száz évig is. Csak nem érdemes. Kérem, én beszedtem
már a Chinoin gyógyszergyár teljes 2015-ös kollekcióját, a mellékhatásokkal együtt.
Férfi 1:
Elképesztő.
Férfi 2:
Egyetértek. Fokozza a szörnyűséget, hogy ha a hét páros napjain kesu
diót rágcsálok, nyakficdagom lesz. És ugyanez történik, ha ezt a páratlan napokon teszem.
Férfi 1:
Nyakfic mi?
Férfi 2:
Nyakficdag. Ez azzal jár, hogy nem tudom kiejteni az el-ipszilont. Pontos j-vel mondom a guzsalyt. Gondolhatja.
Férfi 1:
És a paszullyal mi a helyzet?
Férfi 2:
Azt is. Talán az egyetlen kivétel a folyam. De ez a mai világban kevés.
Férfi 1:
Meglehet. Rettenetes szituáció.
Férfi 2:
Azt hittem, hogy ezt már nem lehet fokozni. Pedig lehet. Varsóba utaztam repülővel, fent hörghurutom lett, mondták, légúti megbetegedés, előfordul a legjobb
családban is.
Férfi 1:
Hát ez már minden képzeletet felülmúl.
Férfi 2:
Látom, kapizsgálja már. Szóval azért jöttem ide, mert azt mondták, hogy
főorvos úr a legjobb, s nekem most a legjobbra van szükségem. (A rendelőajtó felé int)
Mondja, bent van a rendelőben?
Férfi 1:
Nincs.
Férfi 2:
Hol van?
Férfi 1:
Itt.
Férfi 2:
Hol itt?
Férfi 1:
Itt-itt. Én vagyok Furmányos Aladár.
Férfi 2:
A híres pszichiáter?
Férfi 1:
Úgy van. Rendelés előtt mindig átfutom a lapokat, itt a váróban. (Órájára néz) Hoppá, tíz óra éppen. Kezdhetjük is. Maga az első páciens.
Férfi 2:
(Felugrik a székről) Örvendek. Engedjem meg, hogy bemutatkozzam.
Sápatag Arnold, okleveles sétabot-bejárató és almagalvanizáló.
Férfi 1:
(A rendelő ajtóra mutat) Parancsoljon. (Maga elé engedi a pácienst)
Különben mi a panasza?
Férfi 2:
(Visszafordul) Különben? Hát kérem, a felettem lakó úgy bömbölteti azt
a rohadt rádiót, hogy nem tudok tőle aludni.
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(Szín: Utca. A járdán egymással szemben jön Dömötör és Zámori.)
Dömötör:
Á, á, ha jól látom Zámori kolléga, személyesen.
Zámori:
No, nézd már! Csak nem Dömötör szaktárs, a múlt ködéből?
Dömötör:
De bizony hogy. Mikor is találkoztunk utoljára? Ne-ne segítsen.
Zámori:
Eszem ágában sincs. Egyszer segítettem magának, amikor adtam kölcsön ötezer forintot elsejéig, azóta se adta meg. Ennek már több mint húsz éve.
Dömötör:
Ki emlékszik már arra?
Zámori:
Én.
Dömötör:
Milyen jó a memóriája, hál istennek. Akkor arra is emlékszik, bizonyára,
hogy a rendszerváltás után milyen zűrös idők jártak arrafelé.
Zámori:
Merrefelé?
Dömötör:
Hát arrafelé.
Zámori:
Ja, hogy arrafelé. Hát igen. Én akkor az Anyagosztályon dolgoztam.
Vagy a Bér- és Munkaügyön?
Dömötör:
Azért az kissé erős, hogy dolgozott. Bejárt naponta, de nem csinált
semmit.
Zámori:
Mit csinálhattam volna. Akkor volt a privatizáció. Mintha ma lenne. Itt
motoszkál a fejemben minden mozzanata.
Dömötör:
Na, ne mondja. Nem tud maga semmit.
Zámori:
Nem-e? Hát most figyeljen, mert nem mondom el még egyszer. Egy
bizonyos szingaléz-tuareg holding, amelyik már régóta ácsingózott a vállalat után, megbízta a Holland Antillákon bejegyzett akháj-fertály többségi tulajdonú Rt., viking érdekeltségű, ám törzstőkéjének nagyobb hányadában szenegál-tutegál leányvállalat trinidad- tobagoi fiókját, hogy kerülő úton egy lebéd - sumér Kft-n, vagy a Fidzsi-szigeteket
felesben lízingelő lakmusz - mongúz vegyesvállalaton keresztül próbáljon meg nyomást
gyakorolni a száz százalékos állami tulajdonban lévő bezzeg-cseszdmeg trösztre, ami,
mint az köztudott, még a pártállamban, azzal alapozta meg szakmai sikereit, hogy a
pénzmosót beintegrálta a patyolatba. Erre maga?
Dömötör:
Erre én annyit mondok, hogy nem úgy volt. Nem tudom, milyen sötét
erők kavartak a dolog közgazdasági hátterében, lobbi szinten, de az tény, ma már, hogy
a Kilimandzsáró haván tizenhétben megalakított sváb-mohamedán kartell - amely mellesleg szárított tevét szállított nagy tételben az Antarktiszról a Városligeti fasorba (a
Stefánia körútig vízi úton, onnan pedig a 75-ös trolival!) - beleköpött a levesbe rendesen, mivel ipari kémeket alkalmazva kiszagolta, hogy az esélyesek között rég ott van
egy bizonyos mohikán – hurrikán - dzsingisz-kán kisszövetkezet, amely harminc százalékban mongol, harminc százalékban angol, s profilját illetően harminc százalékban
hangol, mivel egy zongorakészítő kisiparos pénzeli titokban. Tíz százalék az önkormányzaté, amely ezt a tulajdonrészt a saját általános iskolájának az eladására fordítja,
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mivel az óvodát már letolta a gyerekek feje fölül. Sommásan így nézett ki a helyzet. És
nem is kevés.
Zámori:
Ahogy én emlékszem, akkor még majdnem labdába rúgott egy nyenyec-mormon szindikátus, amit a Razliv tó menti nádasban alapított egy furfangos
Nyeszterka nevű párttitkár, a rendszerváltás hajnalán, 4 óra 10 perckor, de az alapító
dokumentumot a cégbíróság megsemmisítette, mert nem volt banki garanciájuk és a
sertéskarajt el ipszilonnal írták. Viszont mögöttük állt a megalakuló gazdasági nyomozóhivatal és a három tenorból kettő.
Dömötör:
Ez tényleg így volt. Ám a vége még érdekesebb. Merthogy a céget egy
Lángművház-szigeteken bejegyzett agárdi-zamárdi kft fotogén származású, ám muflon
nemzetiségű ügyvezetője, bizonyos Delgádó Debil Satnya vette meg, akinek szoros
üzleti kapcsolatai voltak Brahi-földön, a híres multicég, a Brekkencs-konszern egyik
leányvállalatával, akit az egyszerűség kedvéért nevezzünk Zsuzsinak. Ez a bizonyos
Zsuzsi férjhez ment a busman uralkodó középső fiához, de már akkor áldott állapotban
volt Jan Becherovka iparmágnás unokájától, név szerint Kripli Szalmonella Szodomától.
Ez a férfi egy jóképű macsó volt, míg jól pofán nem csapta a busman, mert rájött a viszonyra. Onnantól már nem volt olyan jó képű. De ez egy mellékszála csak a cselekménynek. Mert nem ez a fontos.
Zámori:
Hát nem is. Mert ugyebár a privatizáció már befejeződött szegről-végről,
de belépett a történetbe Konkláv Fabatka, s itt a kifogásolt új elem. Ez az ember a Ciklámen-szigetek fővárosában Muter Farában született, s ott is halt meg de még a negyvenes években. Gyermeke nem volt, ezért az összes vagyonát a húga, a híres nőimitátor, Horkoló Demalgon örökölte. Demi – mert a barátai csak így becézték – feltette ruletten a vagyon jelentős részét, a jelentéktelenjét meg elkártyázta. Ott állt egy szál selyemalsóban a Trafalgar téren, bár maga sem tudta, hogy a Dohány utcából, FagiforAlsó érintésével hogyan jutott egyszerre oda. De ott volt ez tény, mert a korabeli sajtó
sokat cikkezett róla, akkoriban. Tud valamit a cég további sorsáról?
Dömötör:
Jóformán semmit. Nem sokkal maga után kiléptem, vagy kirúgtak, már
arra nem emlékszem, de megbízható forrásom szerint, az új tulajdonos jött, a menedzs
ment Ez faktum. Ezáltal fel lett ajánlva minden dolgozónak ingyen részvény. Amit a tulaj
rögtön vissza is vásárolt. Ugyanannyiért. Az én egyéni sorsom kedvezően alakult, de
erről nem árulok el többet, mert még elviszi a szerencsémet.
Zámori:
Ne is áruljon! A maga sorsa engem egyáltalán nem érdekel. Most éppen egy vízre bocsátás előtti hajó szeretnék lenni, maga meg ünnepélyesen felavathatna.
Dömötör:
Nem egészen értem. Sőt félig se.
Zámori:
Mert akkor most hozzám vágna egy üveg pezsgőt, én meg elkapnám,
nehogy összetörjön, aztán jól meginnánk.
Dömötör:
Én nem fogyasztok alkoholt.
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Zámori:
Dömötör:
Zámori:
Dömötör:
Zámori:
Dömötör:

Bor formájában se?
Esetleg. Mondjuk a kóser szilva nem esküdt ellenségem.
Akkor most meghívom egy féldecire.
Sajnos sietek.
Legyen kettő féldeci.
Azért annyira nem sietek. Még kezem-lábam törném. Azt meg nem
kívánhatja.
Zámori:
Ha már így alakult. Én vagyok az idősebb. Szervusz.
Dömötör:
Szervusz, kérlek alássan. Erre iszunk.
Zámori:
Naná! Te hányas vagy különben, ha nem csalódom?
Dömötör:
’58-as, de vesztettem egy évet.
Zámori:
Hogyhogy?
Dömötör:
Apámnak ’57-ben herehólyag-gyulladása volt.
Zámori:
Értem. Van itt a közelben egy borozó. Nagyon jó a sörük.
Dömötör:
Tudom. Én vagyok a tulajdonos.
Zámori:
Tényleg? Hogy sikerült?
Dömötör:
Tudod, jó tesóm, nekem még a régi rendszerben vették el a saját tulajdonomat képező ártatlanságomat. Bemutattam az illetékes hivatalnak azt a nőt, aki
elvette. (Átkarolja Zámori vállát és elindulnak a borozó felé) Megnézték, és azonnal
annyi kárpótlási jegyet kaptam, hogy főrészvényes lettem egy offshore cégnél, melyet
egy berber-bilagit konglomerátum, amely Alaszkától balra, tizenkét kilométerre, az öreg
anyámról elnevezett hangárban kezdte...
(Kimennek a színről)
FÜGGÖNY
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Személyek
Kotorék
Durábel
Atya
Főnöknő
Nyomozó
Nyomozónő
Pincér
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(Szín: Presszó kerthelyiségének vége, a színpad jobb oldalán. Két asztal látszik. Durábel az egyik asztalnál ül egyedül. Középen és baloldalon sétány. Kotorék, a sétányon,
balról érkezik, meglátja Durábelt, nézegeti, aztán odamegy hozzá.)
Kotorék:
Szia, Durábel! Örüljek, hogy látlak?
Durábel:
Szia, Kotorék! Te nem változtál semmit. Tíz éve is rosszul néztél ki és
ma sincs ez másképp.
Kotorék:
Utálom, ha dicsérnek. Maradjunk annyiban, hogy jól nézek ki. Jól nézek
én ki, ha összefutok veled. Akkor megyek is.
Durábel:
Várj, ne siesd el a végét, hiszen még az elején tartunk. Ugye csodálkozol, hogy ennyi év után, egyszer csak bejelentkeztem és találkozóra hívtalak?
Kotorék:
Legyek őszinte?
Durábel.
Jó, akkor ezt hagyjuk. Rátérek a helyzetjelentésre. Volt nekem – családi
örökség révén – egy nagy értékű festményem.
Kotorék:
Ki festette és mi van rajta?
Durábel:
Ez nem fontos.
Kotorék:
De nekem igen. Én alapos ember vagyok.
Durábel:
Na, jó. Ózon-Pertli Aurél remekműve, aki a Rábaharsányi Iskola alapítója, korának kiemelkedő képzőművésze, Kontár-Balogh Gyula jó barátja és mentora volt.
Kotorék:
Ki az a Kontár Balogh?
Durábel:
Mért, Ózon-Pertlit ismered?
Kotorék:
Nem, de ha Kontár-Baloghot megismerem, akkor a dolog megoldódik.
Madarat tolláról, embert barátjáról. Ez egy közmondás. Én akkurátus ember vagyok.
Durábel:
Tudom. Meg alapos. Na, figyelj ide, drága barátom. Te egy értelmes
ember is vagy, mellékesen. Amikor hetedik általánosban kétszer évismétlésre buktattak,
harmadszorra már nem vágtál bele. Szóval megvan a magadhoz való eszed. Na, de
haladjunk. Mondd neked valamit ez a név, hogy Gatya?
Kotorék:
Alsó?
Durábel:
Mi van?
Kotorék:
Alsógatya? Mert nem mindegy.
Durábel:
Nem alsó. Simán Gatya. Gatya Sámuel.
Kotorék:
Akkor nem mond nekem semmit. (Menni készül) Ha végeztünk, akkor
örültem a szerencsétlenségemnek.
Durábel:
Állj! Most jön a lényeg. Néhány hónapja pénzzavarba kerültem.
Kotorék:
Na, látod, ezt ismerem.
Durábel:
Kénytelen voltam megválni a festménytől. És ez a Gatya Sámuel vette
meg.
Kotorék:
Tiszta üzlet. Mi a gond? Nem fizette ki?
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Durábel:
De. Ez eddig rendben is van. Mielőtt alaposságod okán megkérdezed,
mondom: egymillió forintot kaptam tőle.
Kotorék:
Te egy gazdag ember vagy. Adhatnál kölcsön elsejéig.
Durábel:
Mondom tovább. Átmeneti nehézségeimen túljutottam, anyagi gondjaim
megoldódtak.
Kotorék:
Na, ennek a technikája roppantul érdekel. Mesélnél erről bővebben?
Durábel:
Később, Kotorék, később! Meghallottam, hogy ez a Gatya árulja a képet, amit tőlem vett. Elhatároztam, hogy visszavásárolom tőle. De nem adja.
Kotorék:
Most mondtad, hogy árulja. Hogy akar ezen keresni, ha nem adja.
Durábel:
Nekem nem adja. Azt mondja, hogy én egy erkölcsi nulla vagyok, egy
kereskedelmi hulladék, s ha ő most nekem visszaadja a festményt, én újra el fogom
adni. Ezzel pedig sárba tiporom Ózon-Pertli Aurél művészi renoméját. A képnek – szerinte -, olyanhoz kell kerülnie, aki megbecsüli.
Kotorék:
Nézd, ez a történet rendkívül érdekfeszítő, de nekem sürgős ultipartim
van egynéhány komoly üzletemberrel, így ha meg nem sértelek…
Durábel:
Itt jössz te a buliba, Kotorék.
Kotorék:
Mi van?
Durábel:
Te veszed meg nekem Ózon-Pertli remekét.
Kotorék:
Miből? A kártyaadóságomból?
Durábel:
A pénzt tőlem kapod. (Benyúl a zsebébe és átad Kotoréknak egy köteg
pénzt.) Ez kétmillió, hogy ne jöjj zavarba. Utána elszámolunk. Kifizeted Gatyának a kép
árát, aztán a festményt átadod nekem.
Kotorék:
Mi ebből számomra a pláne?
Durábel:
Na, most figyelj! Megkapod tőlem kápéba a vételár tíz százalékát.
Kotorék:
Mennyi az mai árfolyamon?
Durábel:
Úgy hallottam, hogy egymillió kétszázezerért árulja. Keresni akar rajta,
ez nyilvánvaló. Nos, a tíz százalék százhúszezer magyar forint. De még ezt is megfejelheted, ha lealkudsz a vételárból.
Kotorék:
Vagyis?
Durábel:
Vagyis, ha, mondjuk, lemész vele nyolcszázezerre, megkapod a lealkudott pénz tíz százalékát, ez esetben negyvenezer froncsit.
Kotorék:
Mi ebben a te bulid?
Durábel:
Nekem elég, ha újra a birtokomba kerül a családi örökség ezen, művészileg felbecsülhetetlen, darabja.
Kotorék:
Nagyon nem tetszik ez nekem, de mivel mindig mohó ember voltam –
meg alapos, meg akkurátus – benne vagyok. Mi a dolgom konkrétan?
Durábel:
Bíztam benne, hogy igent mondasz. Meg is beszéltem a nevedben egy
találkozót, ide, a presszó elé. (Az órájára néz) Fél háromra. Öt perc múlva annyi. Én
lelépek, mert, ha meglát, ugrik az üzlet.
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Kotorék:
Na, várjunk csak! Miről ismerem meg?
Durábel:
Olyan sokan sétálnak errefelé képpel a kezükben? (Indul, de megtorpan) Még valami. Ez a Gatya nagyon furfangos ember. Amit nem akar meghallani, azt
nem hallja. Akkor másról beszél. Közben gondolkodik a következő lépésen. Ne hagyd
mellébeszélni. Nyugodtan szakítsd félbe és térj vissza a tárgyra. Ne felejtsd el, hogy a te
zsebedre is megy a játék. Na, szia, sok sikert! (Kimegy)
Kotorék:
(Dünnyög) Nem tetszik ez nekem. De most már benne vagyok. (Tovább
ül az asztalnál és figyel)
(Főnöknő és Atya bejönnek balról és megállnak a szín szélén)
Főnöknő:
Akkor vegyük át még egyszer, Atya. Apropó, már régen meg akartam
kérdezni. Mért hívják magát Atyának?
Atya:
Valahogy rám ragadt.
Főnöknő:
Értem. Tehát. Maga itt találkozik (Az órájára néz), fél háromkor, jó öt
perc múlva, az ügyféllel, átadja neki a csomagot (Fejéhez kap), ja, a csomag (Táskájából egy papírba csomagolt dobozt vesz elő és átadja Atyának), és átveszi a pénzt. Nem
kommunikál, nem haverkodik, átad, átvesz és továbblép. Érthető?
Atya:
Drága Főnöknő, és mi van, ha az illető kérdez?
Főnöknő:
Nem válaszol. Ha erőszakoskodik, akkor félrevezető válaszokat ad,
hogy abból ne derüljön ki semmi.
Atya:
Minek kellene nem kiderülni?
Főnöknő:
Ez a beszéd, Atya, maga fejlődőképes. Legközelebb komolyabb feladatot kap. Maga lesz a következő akciónknál a járulékos veszteség. Megértett mindent?
Atya:
Mindent nem, de ez is elég lesz.
Főnöknő:
Akkor jó. Na, menjen, sétálgasson egyet.
Atya:
Arany Főnökasszony. Miről fogom felismerni a kuncsaftot?
Főnöknő:
Maga semmiről. Majd ő megszólítja magát. Na, menjen. (Balra kimegy)
(Atya sétálgat, többször elmegy Kotorék előtt, aki méregeti egy darabig, majd feláll és
Atya elé áll)
Kotorék:
Maga az, akivel találkoznom kell?
Atya:
Attól függ. Kivel akar találkozni?
Kotorék:
Mondjuk magával.
Atya:
Akkor én vagyok. De ne szóljon hozzám, mert az nincs benne a szabályzatban.
Kotorék:
Elhozta?
Atya:
(Előveszi a csomagot) Itt van.
Kotorék:
(Csodálkozva) Ilyen kicsi?
Atya:
Ilyen. Gond?
Kotorék:
Nekem nem. Adja ide.
Atya:
Hol a pénz?
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Kotorék:
(Benyúl a zsebébe, előveszi a pénzt) Ihol e! Mert én népies is vagyok,
ha eddig nem mondtam volna. De ne siessük el. Adja olcsóbban és mindenki jól jár.
Atya:
(Félre) Aha, erről beszélt a Főnökasszony.
Kotorék:
Térjünk a tárgyra. Nyolcszázezret rögtön adok kápéban. Mit szól?
Atya:
Volt nekem egy nagybátyám, bizonyos Hangedli Domonkos. Atyai ágról
szakadt és az is volt. Szakadt. Sajnos elvitte a tavaszi árvíz. Innen van a mondás, hogy
akinek nem kára, ne legyen szolgabíró. Arra is mondják mifelénk, aki italos ember, de
csak kocsmában issza a misebort.
Kotorék:
Vegyük komolyan. Legyen nyolcszázötven, persze ezerben, és akkor
lássam mikor a hátamnak a kiközepelt átlagát.
Atya:
A nagyobbik öcsém, a Kurfli, nagyon közel állt hozzám. Ki is lopta a
farzsebemből a pénztárcámat.
Kotorék:
Most mondom, jó, ha tőlem tudja: maga egy nehéz eset. Ám egye fene!
Atya:
Mármint engem?
Kotorék:
Ahogy akarja. Én ebbe nem szólok bele. Vagy mondjam azt, hogy törje
ki a frász?
Atya:
Miért ilyen ellenséges? Ha ez az ügy nem lenne, akár barátok is lehetnénk.
Kotorék:
Vannak lehetőségek, amik engem egyáltalán nem csábítanak. Ez is
azok közé tartozik. Hanem mondok én magának valamit.
Atya:
Ki vele!
Kotorék:
Itt a pénze, amennyi jár, ide az árut és nem ismerjük egymást.
Atya:
Ami a színtiszta igazság. (Elveszi a pénzt és átadja a csomagot) Ha
egyedül indulnék egy költői versenyen, az eredményhirdetésnél biztosan benne lennék
az első ötben.
Kotorék:
(Döbbenten) Mi van?
Atya:
(Pörgeti a kezében a pénzt) A kezemet figyelje, ne azt, amit mondok. Az
életem egy hatalmas GPS, csak idegesítően sok benne az újratervezés.
Kotorék:
Értem már. És meg is válaszolom. Inkább lennék zsalugáter egy parasztház ablakán, mintsem rossz anya.
Atya:
Na, ezt kapja ki! (A nyakkendőjére mutat) Ezt a nyakkendőt az érettségi
öltönyömhöz vettem, anno. És még mindig jó rám. Pedig felszedtem pár kilót, ami persze nem tartozik magára.
Kotorék:
Nézze, én respektálom, hogy maga szereti a képzőművészetet, ezért
sem volt szívem alkudozni, még ha így én jártam rosszul, akkor se. Rám ne mondja
senki, hogy lehúztam a Gatyát.
Atya:
Mit csinált?
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Kotorék:
Hogy lehúztam a Gatyát. Nem mondom, hogy még sosem húztam le
senkit, volt, hogy egészen jelentős összeggel, de most megálljt parancsoltam a kapzsiságnak: a Gatyát nem húzom le. Mert én egy jellemes ember vagyok.
Atya:
És a toaletten mi a helyzet?
Kotorék:
Már mi lenne?
Atya:
Ott se húzza le?
Kotorék:
Mit?
Atya:
A gatyát.
Kotorék:
Maga most viccel velem, de én átlátok az agya szitáján. Sőt, tovább
megyek!
Atya:
Alá’ szolgája! Nekem is sürgős dolgom van. (Menni készül)
Kotorék:
(Sejtelmesen) Én tudom, hogy magát hogy hívják.
Atya:
(Megtorpan) Honnan?
Kotorék:
Durábel megmondta.
Atya:
Maga a bakancsával társalog?
Kotorék:
Ezt az otromba feltételezését elengedem a fülem mellett. Ellenben feltárom az igazságot. Magát úgy hívják, drága uram, magát úgy hívják, hogy (Mutatóujjával
Atyára bök) Gatya.
Atya: Magának gatya-komplexusa van. Innen úgy tűnik. Különben meg majdnem eltalálta. Atya vagyok. G nélkül.
Kotorék:
Hol van az atyában gé? De mindegy is. A csuda vigye el azt a Durábelt.
Nem jól mondta a nevet. Félretájékoztatott.
Atya:
Ilyen rosszindulatú a bakancsa? Dobja ki, vagy vigye suszterhoz, ez
már nem az én gondom.
Kotorék:
Akkor lehet, hogy az se igaz, mi szerint Önnek kell az Ózon-Pertli festménye?
Atya:
Ki az az Ózon-Pertli?
Kotorék:
Nekem Durábel azt mondta, hogy a Rábaharsányi Iskola alapítója, korának kiemelkedő képzőművésze, Kontár-Balogh Gyula jó barátja és mentora.
Atya:
Ki az a Kontár-Balogh?
Kotorék:
Mért, Ózon-Pertlit ismeri?
Atya:
Nem, de ha Kontár-Baloghot megismerem, akkor a dolog megoldódik.
Madarat tolláról, embert barátjáról. Ez egy közmondás.
Kotorék:
Ejnye, de ismerős nekem ez a szöveg. Tán csak nem…
Főnöknő:
(Sietve érkezik balról) Atya! De jó, hogy itt találom. Ugrott az üzlet, remélem még nem perfektuálta a cserét. (Kotorékra mutat) Ez kicsoda?
Kotorék:
(Összecsapja a bokáját) Csókolom a kezét, Kotorék Nimród vagyok,
ügyfelem megbízásából, úgyis, mint.
Atya:
Ő fizette ki a csomagot.
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Főnöknő:
Hol van a csomag, maga szerencsétlen?
Atya:
(Kotorékra mutat) Nála. A pénz meg nálam.
Főnöknő:
Azonnal visszacsinálni!
Kotorék:
Azt nem lehet kezit csókolom. A megbízóm a lelkemre kötötte, hogy
amint létrejött az üzlet, azonnal kezdjem meg az áru leszállítását. Engemet ezért fizetnek. Nem olyan jól, mint elvárnám, de majdnem meg vagyok elégedve.
Főnöknő:
(Pisztolyt vesz elő a ridiküljéből és Kotorékra fogja) Márpedig addig
innen el nem megy, amíg vissza nem adja a csomagot.
Kotorék:
(Ijedten) A fene vigyen el Durábel, arról nem volt szó, hogy az életemet
adjam a bizniszért cserébe. (Főnöknőhöz) Érvei meggyőztek. (Nyújtja a csomagot) Vigye. Ennyit azért nem ér ez az Ózon-Pertli.
Főnöknő:
Az ki? A tettestársa? A főnöke? Ki küldte magát?
Kotorék:
Engem a Durábel, de itt fogadom meg, a halál torkában, hogy ez volt az
utolsó üzletem vele. (Csörögni kezd a mobiltelefonja. Kérdően néz a Főnöknőre)
Főnöknő:
Na, vegye már fel!
Kotorék:
(Füléhez emeli a készüléket) Itt izé… Nimród beszél. Hogyhogy ki az a
Nimród? A Kotorék vagyok. Te vagy az Durábel? Honnan beszélsz? Nem értem. Főkapitányság? Bűnügyi osztály? Itt minden oké! Hogy ne beszéljek? Mi van veled? Olyan
sápadtnak látszol. Értem. Akkor egy darabig nem találkozunk. Te, mit csináljak a festménnyel? Halló, halló! (Nézi a telefont) Megszakadt. Azt mondja, hogy jó ideig ne keressem.
Atya:
Főnöknő! Akkor most mi legyen?
(Egy férfi és egy női nyomozó ront be jobbról, pisztolyokkal)
Nyomozónő: Mindenki a földre!
Nyomozó:
Fegyvert eldobni.
Nyomozónő: (Majdnem eldobja a pisztolyát, de még időben észbe kap. Megrovóan
néz a társára)
Főnöknő:
(Eldobja a pisztolyát és lefekszik a földre. Atya és Kotorék is követi) Itt
valami félreértés van. Ismert üzletasszony vagyok, köztudottan korrekt és pontos adózó.
Nyomozónő: Ismert? Túlon-túl ismert, Jolán. Ügyes-bajos dolgaival tizenkét polc van
tele az irattárunkban.
Főnöknő:
Jó barátságban vagyok a főkapitány úrral.
Nyomozó:
Igen? Akkor elintézhetné, hogy fizetésemelést kapjunk. Na, ugorjon
talpra, Jolán és kísérjen el minket a kapitányságra.
(A Főnöknő feláll, leporolja magát, ridiküljéből tükröt vesz elő, megfésüli a haját, púdert
tesz az arcára, s peckesen kisétál. A két nyomozó követi)
Kotorék:
(Fekszik a földön, lassan körülnéz, látja, hogy azok hárman kimentek.
Gyorsan feláll. A még mindig fekvő Atyához) Álljon fel, elmentek.
Atya:
(Feltápászkodik) Nagy szerencséjük van ezeknek.
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Kotorék:
Mire gondol?
Atya:
Arra készültem, hogy egy fél csavart karate rúgással lerobbantom a két
zsandár fejét, de pechemre, ami az ő szerencséjük, nem néztem a lábam alá és megbotlottam egy műtárgyban.
Kotorék:
Én meg úgy terveztem, hogy egy ravasz csellel elfutok a helyszínről, de
elment a hangom.
Atya:
Mi köze a futásnak a hangjához?
Kotorék:
Ezen gondolkodtam én is, de közben megbotlottam a maga műtárgyában.
Atya:
Most akkor mi lesz?
Kotorék:
Tekintsük át a helyzetünket. Én itt állok – most már állok – egy festménnyel a kezemben, amit Ózon-Pertli festett, egymilliót ér, meg amit még kialkudunk,
de maradt nyolcszázezer kápém, mert Durábel kétmillát adott, összesen.
Atya:
Milyen festmény? Most már engem is érdekel. Nyissa már ki.
Kotorék:
Végül is. Mi történhet? (Kibontja a csomagot. Nejlonzacskóban fehér
por)
Atya:
Ez nem festmény.
Kotorék:
Íme, egy okos ember. Sokat tanultam magától.
Atya:
Ne ironizáljon, ha megkérhetem. Ez valami kábítószer lehet.
Kotorék:
Vigyük be a rendőrségre.
Atya:
Ugyanoda, ahová a Főnöknőt vitték? Én szállítsam a bizonyítékot? Azt
nem tehetem meg. Én, amúgy, nagy gazember vagyok, de bizonyos kereteken belül és
bizonyos pénzösszegig, igen becsületes. Arról nem is szólva, hogy makulátlan hírem
erős csorbát szenvedne egy alaposabb kihallgatás eredményeképpen.
Kotorék:
Megértem vacilláló életmódját. Magam se cselekednék másképp. Az én
helyzetem nyilván könnyebb. Nyolcszázezer jelöletlen forintösszeg áll rendelkezésemre,
melyet nem terhel ÁFA és egyéb adózási huncutság. Plusz a kábszer. Ez összesen két
milkó.
Atya:
Jó magának.
Kototék:
Tudja mit? Vegye meg tőlem a tudatmódosító árut, egymillió kétszázezerért. Alkalmi vétel, a hülyének is megéri, ezért ajánlom fel magának.
Kotorék:
Mit kezdjek vele?
Atya:
Például eladhatja nekem. Pont lesz rá egymillió kétszázezrem.
Kotorék:
Csábító ajánlat.
Atya:
Erre ihatnánk is egyet. Itt ez a presszó, jöjjön, hívjon meg.
Kotorék:
Mért pont én? Tele van zsozsóval.
Atya:
De nem az ilyen extra kiadásokra. Magánál is van nyolcszázezer.
Kotorék:
Ez igaz. De ez kevesebb, mint amennyi magánál van.
Atya:
Ez is igaz.
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Kotorék:
Mit tegyünk?
Atya:
Mi lenne, ha porral fizetnénk?
Kotorék:
De milyen jó ötlet. Most komolyan mondom, hogy maga egy okos ember.
Atya:
Jól esik az elismerése. Menjünk.
(Kimennek a színről. Gong jelzi az idő múlását)
Pincér: (Bejön a színre, fülén mobiltelefon) Hadnagy úr? Kijöttem, hogy ne hallják. Hogy
mi? Ja! Pörkölt vagyok a Szalmonella étteremből. Mondta, hogy jelentsem, ha gyanúsat
észlelek. Most észlelek. Van itt két arc…nem harc, arc, vendég, akik heroinnal akarnak
fizetni. Mit csináljak? Mi? Hogy ne igyam meg az asztalról az ott hagyott piát? De komolyan. Azt mondták két csíkot felszívhatok a két nagyfröccsért cserébe. Hogy mit? Hülyítsem az öreganyját? Nem is ismerem az idős hölgyet. De hadnagy úr, ez azért mégis…én nem viccelek…halló…halló. (Dühösen) Letette. (Elindul lassan kifelé) Na, nem!
Én ebben nem veszek részt. Tisztesség is van a világon. Én nyugodtan akarok aludni.
Még mit nem! És a polgári erkölcs? Meg a pincéri morál? Valamint a becsület? Hogy
nézhetnék a fiam szemébe? Vagy a lányoméba, ha az van? (Egyre dühösebb) Majd
adok én nektek! Engem akartok csőbe húzni? Még hogy két csíkot felszívhatok. (Megáll,
gondolkodik. Megigazítja, a nadrágját, kihúzza magát, keményre rendezi az arcvonásait
Majd elindul, mint aki elhatározásra jutott. A színpad szélén megáll, kinéz a közönségre)
Öt csík. Vagy rendőrt hívok. (Határozottan kimegy)
FÜGGÖNY
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BETONBA ÖNTÖTT ACÉL
Vidám páros jelenet
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Személyek
Ferkó
Pesta
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(Amikor a függöny felmegy, Ferkó a színpad közepén áll, Pesta a közönség soraiban
foglal helyet)
Ferkó:
Kedves közönség! Még nem mondtam, de a mai vidám est szerzője,
Hámori István Péter - nekem Pesta, a társulatunknak HIP -, igen jó barátom, együttműködésünk eleddig minden próbát kiállt, nyugodtan kijelenthetem, hogy kettőnk harmonikus kapcsolata megtorpedózhatatlan, kikezdhetetlen, s bár mi halandók vagyunk, de
barátságunk immáron örökéletűvé terebélyesedett.
Pesta:
(Feláll) Várj-várj! Ferkó! Ez így nagyon patetikus. Ez hiteltelenné teszi a
mondandódat.
Ferkó:
Még nem akartalak felhívni a színpadra, de ha már e pipifaxos gondossággal megírt magvas tartalmú monológomba így közbekotyogtál fáradj ide és fejtsd ki
bővebben.
Pesta:
(Felmegy Ferkó mellé) Csupán annyit szeretnék mondani, s utána, akár
vissza is mehetek a helyemre, hogy a mi barátságunk az őszinteségen alapul. Így van
ez a legtöbb barátságban, de a miénk azért különleges, mert…
Ferkó:
Mert?
Pesta:
…mert az a miénk és nem másé. Jó ez így?
Ferkó:
Majdnem. Keresem a szót, de még nem találom arra, hogy milyen is ez
a testvéri szövetség.
Pesta:
Várj, segítek. A mi barátságunk olyan, mint a betonba öntött acél. Erős,
szilárd, nem kezdi ki se az idő, se az ármány.
Ferkó:
Ármány?
Pesta:
Ármány! Mi kimondjuk nyíltan, a másik szemébe nézve, ha valami nem
tetszik. És ez a nyílt, őszinte beszéd nem ejt sebeket, nem szül rossz ízt, idilli viszonyunk töretlen.
Ferkó:
Mert olyan, mint a betonba öntött acél.
Pesta:
Pontosan. De ne beszéljünk rébuszokban. A megértés alapja a jó szemléltetés.
Ferkó:
Vagyis?
Pesta:
Vegyük például a te múltkori fellépésedet, ahol tőlem adtál elő egy monológot, s az nekem bizony nem tetszett.
Ferkó:
Nem csíped a saját írásodat? Van ilyen.
Pesta:
Az írás rendben volt, viszont te…
Ferkó:
Én? Mi volt velem?
Pesta:
Hogy mi volt veled? A színészi szerencse nem, az biztos. Én még ilyen
lapos, unalmas, szürke alakítást nem láttam, pedig már láttalak egy párszor.
Ferkó:
Na, hát ez azért…
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Pesta:
Figyelj! Ha én, így, mint most, szembesítelek karakteres véleményemmel, neked a szemed se rebben, hálás vagy, hogy rámutattam szerepfelfogásod egynémely hiányosságára. S miért?
Ferkó:
Miért?
Pesta:
Mert a mi barátságunk betonba öntött acél. Mindent kibír.
Ferkó:
Én meg azt mondom, hogy az általad felemlegetett vidám monológ
ötlettelen fércmunka, egy kriptahangulatot árasztó irodalmi selejt, amin csak az röhög,
akinek a talpát három Dumaszínházas bonviván csiklandozza, drótkefével. És azt is
mondom, hogy vért izzadtam, amíg ebből a szövegtákolmányból, nem kevés színészi
bravúrral, elértem annyit, hogy a közönség kétszer félig, háromszor pedig majdnem
elmosolyogta magát.
Pesta:
Micsoda?
Ferkó:
A csoda az, hogy nem mentek azonnal haza, s ez csak nekem köszönhető, mert rögtön bedobtam egy Karinthyt és három Örkényt, miáltal helyreállt a hangulat. Nos, hogy én ezt most itt neked minden következmény nélkül elmesélhetem, annak
tudható be, hogy…
Pesta:
…a mi barátságunk betonba öntött acél. Mindent kibír.
Ferkó:
Jól mondod. Azt is kibírja, ha ideidézem azt a versedet, amit, csak azért
válogattam be előadói estem műsorába, hogy a közönség érezze a mélypontot és az
attól való elemelkedés jóleső érzését. Csupán csak azt kívánom jelezni, hogy amikor azt
hiszed magadról, hogy költő vagy, akkorát tévedsz, mint Zenóbia néném a nászéjszakáján, a múlt század negyvenes éveinek a végén.
Pesta:
Hogyhogy?
Ferkó:
Azt hitte, hogy újdonsült férje, Tóbiás bácsi szexuális kudarca az élet
legnagyobb csapása, pedig még csak utána jött a személyi kultusz.
Pesta:
Más – normális – ember, a versemre tett indolens, rosszindulatúnak
látszó és igazságot nélkülöző megjegyzésedtől már tajtékos szájjal kérné ki magának az
impertinenciát. De én nem. Mert tudom, hogy mindezt építő szándékkal, szeretettel, a
még jobbra ösztönzés igényével teszed. És mert…
Ferkó:
…a mi barátságunk betonba öntött acél. Mindent kibír.
Pesta:
Még azt is, amikor halkan, ám kellő határozottsággal kijelentem, hogy
az előző rendezésed, az a…izé, a címe a darabnak…na, itt van a nyelvemen…mindegy,
más se fogja megjegyezni. Szóval, csak a rendezői koncepció hiányzik belőle, a többi
oké. Vannak benne szereplők, alattuk színpad, minden adott egy jó előadásra, csak
hát…
Ferkó:
Mi az, hogy csak hát?
Pesta:
A szereplők – szegény, jóravaló, kedves gyerek valamennyi – mindöszsze három dolgot nem tudnak, mert nem árultad el nekik: mikor kell bejönni, mikor kell
kimenni és a kettő között mit kell csinálni.
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Ferkó:
Megszívlelendő, amit mondasz. Nagyon bánom, hogy előtte nem kértem ki a véleményed, amelyről sejlik, hogy a kudarctól próbálsz engem megvédeni,
keménynek, s tán olykor bumfordinak tűnő kritikáddal, melynek minden szavából a féltés
árad felém. Elképzelem és beleborzongok, hogy ha nem mi állnánk itt, milyen életre
szóló sértődés lenne bántón hangzó véleményed következményeképpen. De nem az
esetünkben, mert…
Pesta:
…a mi barátságunk betonba öntött acél. Mindent kibír.
Ferkó:
Még annál is többet. Nincs az a földindulás, égszakadás, - és egyéb természeti katasztrófa, mely fogást találna rajtunk.
Pesta:
Ezt jól kibeszéltük. Megyek is, vissza a helyemre.
Ferkó:
Örülök, hogy különösebb bakik nélkül abszolváltuk a jelenetet. (Pesta
elindul, de Ferkó utána szól) Egy utolsó, játékon kívüli, privát kérdés: Mikor fogja már a
Real Madrid, azt a botlábú, tájidegen Sergio Ramost lapátra tenni? Vele esélyetek se
lesz ellenünk győzni.
Pesta:
(Villámgyorsan megfordul) Jól hallottam? A Barcelonában nyomokban
sem található olyan hátvéd, mint ő. Mire vagytok olyan nagyra? Ti Messistől, Piquéstől,
Suarezestől – tudod, a fülharapós - sem vagytok olyan jók, mint mi. Ráadásul CR7 nélkül.
Ferkó:
Nehogy már! Ugatjátok a futballt. Vau! Vau!
Pesta:
Te összekevered a labdarúgást a lengőtekével. Vadkutya!
Ferkó:
Tanuljatok meg focizni. Tökorrú!
Pesta:
Deformált fejű vízi patkány!
Ferkó:
Két lábon járó agy-halott! (Felemeli az ujját) És. Fatengelyes barom!
Pesta:
Te betonba öntött acél!
Ferkó:
(Meghökken) Az nem a barátságunk?
Pesta:
(Kizökken) De.
Ferkó:
Mindent kibír.
Pesta:
Kivéve.
Ferkó:
Kivéve.
Pesta:
Nem akarlak szembe dicsérni, de zseniális voltál, mint Éltes Ödi bácsi,
a Karbid Krónika című darabomban. Pont olyannak képzeltem el. Nagyon ráéreztél. Ez
csak a legnagyobbak sajátja.
Ferkó: (Átkarolja Pesta vállát és elindulnak kifelé) Egy ilyen parádés színdarabban?
Hanem az a Tiborc örök című versed. Öregem! A kortárs irodalom legnagyobbjai közé
emel. Eddig bárhol mondtam, mindenütt óriási sikerem volt vele. Repertoárom ékkövévé
vált.! Büszke vagyok, hogy…
Pesta:
Ugyan-ugyan. A te tolmácsolásodban...
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Ferkó:
Pesta:
Ferkó:
Pesta:
Ferkó:

A foci meg ne álljon közénk. A tényekkel úgysem lehet vitatkozni. A
Barcelona labdaművészei vitán felül állnak. Ők a futball csúcsának
egyeduralkodói. Ez faktum!
Állj! Ez már túlmegy mindenen. A királyi gárda előnyét csak fényévekben lehet mérni. A fehér balett még Csajkovszkij Diótörőjét is veri.
Naaa... Ne röhögtess!
Mit értesz te a focihoz. Te dilettáns pojáca...
Ezt nekem mondtad? Te... betonba öntött agyú... izé...
(Kiérnek)
FÜGGÖNY
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VÉGJÁTÉK
Abszolút abszurd jelenet
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Személyek
Lord Winchester
Lady Richardson
Mr. Hardy
Mrs. Hardy
George, inas
Gvendolin, szobalány
Thompson, felügyelő
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(Nyitott szín: egy késő 19. századi angol kastély hallja. A színpad üres. Kívülről Thompson felügyelő hangja hallatszik)
Thompson: Csak tessék, tessék, fáradjanak beljebb! Ígérem, nem tart sokáig.
(Belépnek a szereplők. Lord Winchester és Lady Richardson leülnek egy-egy fotelbe,
Mr. és Mrs. Hardy a heverőn foglalnak helyet, Teddy a szekrényhez megy, italt és poharat vesz elő, tölt magának, majd háttal a szekrénynek támaszkodik, Gvendolin és George megállnak az ajtóban. Thompson felügyelő beljebb tessékeli őket) Üljenek le, vagy
bánom is én, maradjanak állva, de ne torlódjanak fel itt az ajtóban. Mint mondtam, nem
tart sokáig.
Teddy:
Merem remélni. Engem fontos kártyaparti vár a klubban. Nélkülem el se
kezdik.
Thompson: Nyugalom, mindent a maga idejében. Ha kényelmesen helyet foglaltak
(Köhent egyet, ahogy az inasra és a szobalányra néz) … illetve…na, mindegy.
Lord:
Csak gyorsan, kérem, mert hamarosan be kell vennem a gyógyszeremet, s az nem tűr halasztást.
Thompson: Önt is megnyugtatom, Lord Winchester. Ha Önök készséges közreműködők lesznek, gyorsan végzünk. (Az ajtóban áll, két tenyerét az ujjhegyénél összeteszi,
mintha imádkozna) Nos, tehát. Tekintsék ezt a helyzetet egy háromfelvonásos bűnügyi
játék utolsó felvonásának. Vagy egy detektívregény végkifejletének. Amikor a felügyelő,
ez esetben én, összehívja az ügy összes – még életben maradt – szereplőjét, s éles
logikával, keresztkérdések tömkelegével, csapdát állít a bűnösnek. A tettes ebben a
szobában van – mondja a felügyelő, s ezt mondom én is, mint felügyelő, hiszen az vagyok, ezért nem mondhatok mást.
Lady:
Mit akar tőlünk, egészen pontosan? Miért vagyunk itt?
Thompson: Éppen ezt kezdtem mondani, Lady Richardson, s folytatom is, ha nem
akadályozzák a munkámat, tisztelettel. Szóval. Első kérdésem. Hol voltak Önök a kérdéses időpontban?
Mr. Hardy:
Már amennyiben?
Thompson: Itt én kérdezek, Mr. Hardy. Tehát?
Mrs. Hardy: Mi együtt voltunk, a férjemmel.
Thompson: Nem szexuálterapeuta vagyok, Mrs. Hardy, hanem bűnüldöző szerv.
Hol tartózkodtak abban az időpontban?
Mr. Hardy:
Úgy általában, vagy konkrétan?
Thompson: Konkrétan.
Mr. Hardy:
Nos, ha így áll a helyzet, akkor elmondom, hogy én éppen…
Teddy:
Ne olyan hevesen, bácsikám, mielőtt bármit is mondanál, gondolj a
házasságodra.
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Mr. Hardy:
Állandóan arra gondolok, Teddy, pedig, ha megerőltetem a memóriámat, más is eszembe jutna. Például az, hogy kimásztál az ablakon, amely nyílászáró,
történetesen a szobalány lakhelyéhez tartozik.
Gvendolin:
Na, de Mr. Hardy. Nekem vannak erkölcseim.
Mrs. Hardy: Ki mondta, hogy nincsenek? Csak éppen az erkölcseid között meglehetősen szabad az átjárhatóság.
Thompson: Kérem, hogy mellőzzék a mellékvágányokat. Lord Winchester. Ön hol
tartózkodott éppen?
Lord:
Tartózkodtam. Na és? Nem lehet mindig igennel, vagy nemmel szavazni. A Felsőházban ez nem szokatlan eljárás. Engem köteleznek bizonyos normák.
Thompson: Ezt el kell fogadnom, úgyhogy Önnek van alibije. Mi a helyzet
Önnel, Lady Richardson?
Lady:
A Nőegylet éves közgyűlésén a második napirend előadója voltam.
Előadásom címe: „A worchesteri margaréta, mint évelő növény, szerepe az ember majommá válásában”. Nagy sikerem volt, háromszor tapsoltak vissza, de szerénységem
tiltja. Akkor ez így rendben van?
George:
Hozzátenném még, hogy Lady Richardson, azon a bizonyos, bár eddig
még nem tisztázott, estén, a nőegyleti ülés után brokkolit evett metélt tésztával, s hozzá
félszáraz vörösbort ivott, de ez később elfogyott.
Lady:
Köszönöm George, ritka az ilyen inas, nem véletlen, hogy már a nagyapámnál is szolgált, becsülettel.
George:
Az az apám volt, de mindegy.
Thompson: Köszönöm Lady Richardson, így ön sem jöhet szóba és szabadon távozhat. Viszont egyelőre maradjon. Ha már az inas szóba került. Szépirodalmi tapasztalatok támasztják alá, hogy a bűnügyi írások jelentős részében az inas a tettes. Rajta,
George, valljon színt.
George:
Én éppen ott voltam, amikor eljöttem, ám abban a pillanatban, bár kicsit
később, ezt a postamester igazolhatja, akinek a fia éppen arra járt. Különben pedig kikérem magamnak a gyanúsítgatást!
Teddy:
George szóba sem jöhet, hiszen a bal lábára sántít, kéthetente fürdik
és nem tud írni.
Thompson: Ez nem érv. Ennek a jelenetnek a szerzője sem tud írni.
Lord:
Ez igaz.
Thompson:
Lépjünk tovább! George megdönthetetlen alibit igazolt a kérdéses időpontra. Ő is kiesik a gyanúsítottak köréből. Mrs. Hardy. Az ön alibijét a férje igazolja?
Mrs. Hardy: A libidómat? Hogy jön ez ide? Albert különben jó ember, de a
kanasztában csal, s ez csúnya dolog. Különben éppen az unokahúgom járt nálunk
akkor, majd kicsit később szintén. Ha ez sem elég, talán forduljon a fal felé, ahogy
Albert szokta.
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Thompson: Nekem ez elég. Ennél kevesebb is elég lenne, de ha már így alakult,
érjük be ennyivel. Teddy, maga jön.
Teddy:
Mi sem könnyebb ennél. Én akkor a személyzet alkalmasságának ellenőrzését végeztem, ha jól emlékszem a szobalány testi adottságai és a saját tettrekészségem közötti közvetlen összefüggést tanulmányoztam, de valaki kopogott az ajtón, ezért távoztam az ablakon, mert a jó hírem az mindennél fontosabb.
Thompson: Hoppá! És ki kopogott, mi kopogott?
Lord:
Egy fekete holló?
Mr. Hardy:
Én voltam. Leadtam volna az éves tearendelésem Gvendolinnak, de
nem tudtam bemenni. Nem hallotta a kopogásom, mert éppen az ablakot zárta be.
Thompson: Ördöge van Mr. Hardy. Ennél jobban nem is lehetne igazolni, hogy nem
Ön a tettes. Már ki is húztam a listáról.
Teddy:
És én? Életem kockáztatásával igazoltam a szobalány alibijét. Vica
versa.
Thompson: Maga is nyugodt lehet Mr. Teddy. Bár az unokaöcs mindig benne van
az első háromban, de ez esetben ettől eltekintek. Már csak a szobalány maradt, mint
potenciális elkövető.
Gvendolin:
Elnézést, felügyelő úr, de én nem lehettem, hiszen éppen az ablakot
zártam be.
Thompson: Pardon, ezt figyelmen kívül hagytam. Hát persze. Akkor ezzel rendben
is lennénk. Mindenkinek van alibije a kérdéses időpontra.
Lord:
Kivéve.
Thompson: Kivéve?
Teddy:
Úgy van! Kivéve magának Thompson felügyelő.
Thompson: De uraim! Valamint hölgyeim! Ez nem így van.
Mrs. Hardy: De bizony, hogy így van. Ki mondta azt, hogy a tettes ebben a szobában van? Tán én? Vagy ez a félművelt Mr. Hardy?
Mr. Hardy:
My dear! Hogy mondhatsz ilyet?
Lady:
Márpedig, ha a tettes ebben a szobában van, nekünk meg, az Ön kivételével felügyelő, van alibink, akkor nagyon egyszerű a megoldás. Nem Ön beszélt éles
logikáról?
George:
Meg keresztkérdések tömkelegéről?
Thompson: (Zavartan) Azt gondolják, hogy…
Lord:
Nem gondoljuk. Most már tudjuk.
Thompson: Várjunk csak. Tehát mindenkinek van alibije a kérdéses időpontra. Nekem nincs. Ez valóban arra utal, hogy…Nahát! Ezt nem gondoltam volna magamról.
Lady:
Kérem, intézkedjen, felügyelő!
Thompson: Igaza van Lady Richardson. Ez egy sajnálatos helyzet, de intézkednem
kell, semmi kétség. (Hivatalos ábrázatot ölt) Winston Thompson! Letartóztatom Önt,
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mert minden kétséget kizárólag, kizárásos alapon, bebizonyosodott, hogy elkövette a
tettet. Joga van hallgatni, de minden, amit mond, felhasználható maga ellen. (Megfordul,
s mint tettes szól) Felügyelő úr! Nem állok ellent a rendőri intézkedésnek. Mélységes
megbánást tanúsítok, s magam is elítélem, amit ez esetben el kell. (Megfordul, ismét
felügyelő) Köszönöm a felelős magatartását, így nem alkalmazok kényszerítő eszközt, s
jelezni fogom a bíróság felé együttműködési hajlandóságát, mely talán hozzájárul az
enyhítő körülmények figyelembevételének foganatosításához. (Megfordul) Mehetünk,
uram? (Megfordul, a karjával mutatja az utat) Csak Ön után. (Kimennek)
Lord:
Uraim! És kevés számú hölgyeim! Akkor most mi van?
Mrs. Hardy: Miről beszélt ez az ember?
Mr. Hardy:
Mi volt a vád?
Lady:
Milyen bűntettről volt szó?
Gvendolin:
Én nem értek semmit.
Teddy:
Micsoda felhajtás, micsoda hebehurgyaság! (Ellép a szekrény elől, amihez eddig támaszkodott. Abban a pillanatban kinyílik az ajtaja és kiesik rajta egy hulla)
Valamennyien: Hát, ha csak ez nem.
FÜGGÖNY
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NEM SZERETEM A SZŐKE NŐS VICCEKET
Konferansz
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(A konferanszié bejön, elgondolkodva sétál, fel alá, időnként felemeli a karját,
felefelé mutat az ujjával, töprengve megfogja az állát, gyötrődik, hogy szóljon, ne szóljon. Elhatározza magát, szembefordul a közönséggel)
Konferanszié: Megmondom, őszintén, nem kertelek tovább! Én nem szeretem
a szőke nős vicceket. Hogy miért nem? Mert megalázónak, szánalmasnak, elitélendőnek tartom, hogy a hölgyek egy jól körülhatárolható körét, eredendően ostobának,
mondjuk ki: butának tartjuk, s ez nem szép dolog. Sőt! Nagyon csúnya. De hogy ne
beszéljek a levegőbe és Önök is értsék, illusztrálom is rögtön.
- Miért teszi a szőke nő a gyerekét, lefekvéskor, a szekrény tetejére?
- Mert amikor éjjel a kiságyról leesett, azt nem hallotta meg.
Na, kérem szépen, erről beszélek. Ez olyan vicces? Jó, mondjuk, lehet rajta nevetni, esetleg kacagni, netán jót derülni, vagy féktelenül röhögni, ezt belátom, de maga a
történet elszomorító, a szituáció ijesztő, s inkább siralmas, mint jókedvre ingerlő. Vagy
itt van ez a másik.
A szőke pizzát rendel az étteremben.
- Hány szeletre óhajtja, hogy vágjam? – kérdi udvariasan a felszolgáló – 6 vagy
12 szeletre?
- Hatra. Tizenkettőt úgysem tudnék megenni.
Mi ebben a szórakoztató? Hol itt a tanulság? A szőke nők annyira retardáltak,
hogy nem tudnak különbséget tenni hat és tizenkét szelet pizza között? Érdekes! Na,
még szerencse, hogy ezek között a viccek között is van olyan, ami reményt adó, amiben
látszik az alagútvég derengése. Az, hogy maguk az érintettek is felháborítónak tartják
ezeket az idétlen, erőltetett, diszkriminatív, humorosnak vélt történeteket. Íme, a példa.
Egy kabaréban hasbeszélő lép fel, a térdén egy kis bábu, a mutatvány lényege,
hogy a bábu válaszol a művésznek. Emelkedik a hangulat, a hasbeszélő egymás után
mondatja bábujával a jobbnál jobb szőke vicceket, amikor felháborodva feláll egy szőke
nő:
- Na, idefigyeljen! Elegem van abból, hogy a férfiak a humor ürügyén semmibe
veszik a nők jogait és méltóságukat! Miből gondolják, hogy a hajszínnek bármi köze
lenne az intelligenciához? Ezt kikérem magamnak a többi nő nevében is!
A hasbeszélő meghökken, majd elkezd szabadkozni. A szőke ráförmed:
- Uram, maga maradjon csendben! Ahhoz a kis szemétládához beszélek ott a
térdén!
Szóval ezért nem szeretem én a szőke-nős vicceket. Milyen jogon emelünk ki a
népességből egy csoportot, s nevezzük ki a tagjait ügyeletes tyúkeszűnek? Kérdem én,
aki se szőke, se nő nem vagyok, de empátiám hatalmas, s még helyettük is képes vagyok megsértődni. A múltkor, baráti társaságban, egy nagyon régi és általam kedvelt
ismerősöm, elmesélt egy ilyen jellegű viccet, teli szájjal, már előre röhögve a poénon, s
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a többiek harsány kacagással nyugtázták a produkciót. Na, ebbe a társaságba se megyek többet, rögtön megfogadtam. Csakhogy egy hullámhosszon legyünk, elmondom az
inkriminált sztorit.
Két szőke nő utazik a vonaton. Egy molett és egy karcsú. A kupéban, velük
szemben ül egy idősebb férfi.
A molett odasúgja a karcsúnak: - Te, ez Szent István.
- Hülye vagy? Az ezer évvel ezelőtt élt. – mondja a karcsú.
Belép a kupéba egy férfi, meglátja az idősebbet, s nagy örömmel üdvözli.
- Szervusz, István, ezer éve nem láttalak.
Mire a molett szőke: - Na, ki a hülye?
Viszolygok az ilyen történetektől. Remélem, megértik. A szőke nő egyfajta negatív védjeggyé nőtte ki magát. Ha egy szőke nő megy az utcán, nem tesszük hozzá, hogy
a haja szőke. Ha egy fekete hajú nőnél ezt elhagyjuk, tehát egy fekete nő megy az utcán, rögtön megkérdezik: néger az illető? Kérem, ez katasztrófa! El is határoztam, hogy
én soha többet nem mondok szőke nős viccet.
Nem tudom, ismerik-e azt, hogy a vörös nő megy kocsival. Megállítja a rendőr.
Azt mondja neki:
- Asszonyom, ön elütött négy embert!
- Miért? Mennyi a megengedett?
Nem szeretem a szőke nős vicceket, az eddigiekből, remélem, kitűnik. Hogy a
magunk portája előtt söpörjek, a férfiak között is vannak csökött agyúak, degeneráltak,
agyalágyultak. Mi az, hogy? És a szőke nők között is vannak. (Megáll egy pillanatra)
Mármint intelligensek, eszesek, éles elméjűek, nagy koponyák. Akikre egyáltalán nem
jellemző a következő történet.
Szőke nő a lottózóban:
- Ez milyen játék?
- El kell találni öt számot.
- És milyen messziről?
Na, de megígértem, hogy nem mondok szőke nős vicceket, mert én azokat nem
szeretem.
Két semleges hajú nő beszélget:
- Mit szólsz, drágul a benzin.
- Nálam, nem mert én mindig ötezerért tankolok.
Megpróbálok egy új vicckultúrát teremteni, ahol, mondjuk a sörhasú kopasz férfiaké a főszerep. Ők azok, akik olyan hülyék, hogy a lexikonban a tartalomjegyzéket keresik. Mennyivel másabban hangzik a történet, ha úgy kezdődik, hogy
A sörhasú kopasz kiszáll a taxiból, majd megkérdezi:
- Mennyibe került ez a kis furikázás?
A taxis rápillant a taxiórára:
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- Kétezer forint lesz, uram.
A sörhasú kopasz átnyújt egy ezrest, mire a sofőr:
- Uram, ez csak a fele!
- Csak nem képzeli, hogy a maga részét is én fizetem?
Nos, kedves hölgyeim, és kevés számú uraim, remélem az eddigiekkel sikerült
alátámasztanom, hogy én mennyire utálom a szőke nős vicceket. A szőke nők hátrányos megkülönböztetésének esküdt ellensége vagyok. Hogy ez mennyire így van, azt a
közönség soraiban helyet foglaló, egyetlen szerelmem, hites feleségem, jóban-rosszban
párom is igazolhatja. Ha valaki, hát ő aztán tudja, hogy mennyire nem szeretem a szőke
nős vicceket.
Most persze mindannyian arra kíváncsiak, hogy milyen színű a feleségem haja?
Találgassanak!
(Kimegy)
FÜGGÖNY
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HÁMORI ISTVÁN PÉTER
Szerző vagyok a Hevesinél
Egészen pontosan hét éven keresztül volt nekem egy bonmot gyanús mondásom, ami a Társulat és az én viszonyomat volt hivatott deklarálni. Mondtam és írtam is,
ahol tudtam, vagy ahol szükségét éreztem. Valahogy így:
„A félreértések elkerülése végett, de legfőképpen az igazsághoz ragaszkodva, kijelentem, hogy nem vagyok a Hevesi Sándor Színtársulat tagja. No, ez nem elhatárolódás, sőt! De nem vagyok tag, se de facto, se de jure. Ehhez, némi színészi képességet
felmutatva, egy szakmailag szigorú, de rendkívül emberséges, nemkülönben sikeres
felvételi vizsgán kellene túl lennem. Ez a fajta készség, ha mocorgott is bennem, fiatalkoromban, idővel felszívódott és kiürült a szervezetemből. Pódiumszerepléseim ma már
kizárólag versesköteteim bemutatóira, közönségtalálkozókra, szerzői estjeimre korlátozódnak, ahol tehetséges és neves vendégeim hál istennek „túljátszanak” engem, s
megszólalásaim – versmondásaim – nem akadályozzák végzetesen az események
eredményességét.”
És a bonmot: Nem vagyok, a Hevesi tagja, de a színtársulathoz tartozom.
Nos, ennek a szellemesnek gondolt mondatnak a végére tett kérdőjelet a Társulat
vezetőjének, Rácz Ferencnek a döntése, amely értelmében, 2020 őszén, taggá nyilváníttattam. Nem, mint színész, hanem mint szerző. Most már szerzett jogomat gyakorolva
maradhatok távol a színpadtól, mint szerepet megformáló, alakító, előadó társulati tag.
Mindez, természetesen, nem írja át az előzményeket, nem változtat azokon a történéseken, amelyek elvezettek engem – költemény-előállító írástudót – a versalkotástól
a színdarabok írásáig. Boldogan gondolok vissza a megtett útra.
Hét évvel ezelőtt, 2013-ban – Meskó László, az MSZOSZ (ma MASZSZ!) Pódium
kitalálója – kért fel, hogy az éppen akkor szerveződő játszóhely induló programjaként,
műveimből, költői szerzői estet szerkesszek. A feladat lelkesített, rögtön igent mondtam,
sikerült megnyernem „tettestársnak” Baranyi Ferenc költői édesbátyámat és - az azóta
sajnos elhunyt - Keres Emil színművészt (Egyébiránt mindketten Kossuth-díjasok, s
több könyvbemutatómon is közreműködtek, hadd hencegjek már velük, nagy öröm ez
nekem), majd nekiálltam a forgatókönyv megírásának. Menet közben jöttem rá, hogy a
mozgalmasabb, pergősebb előadás plusz erők bevonását követeli meg. Meskóhoz fordultam segítségért, aki Demeter Lacihoz irányított, kit szakszervezetisként én magam is
régóta ismertem, csak azt nem tudtam róla, hogy a Hevesi Sándor Színtársulat oszlopos
tagja, titkára. Ő ismertetett aztán össze Rácz Ferivel, a Társulat vezetőjével, rendezőjével.
Zárójel. Rácz Ferivel kicsit későn jövő, de annál szorosabb barátság köt össze,
amely több lábon áll. Az egyik, hogy azonos nézeteket vallunk, akár a társadalmi moz-
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gásokról, akár a hatalom megítéléséről, akár hazáról, országról, világról van szó. Ez
nagyon fontos láb. A másik, hogy irodalomszerető, színházszerető, s az amatőr színjátszás mellett erősen elkötelezett emberek vagyunk (Ez utóbbit illetően én részben általa
lettem azzá). Ez még fontosabb láb. A harmadik, hogy összestimmel a humorérzékünk.
Legfontosabb láb. Sótlan, humortalan emberrel ma már szóba se állnék. Tán ő se, de
neki néha muszáj. Tudunk együtt dolgozni, hamar szót értünk, ennek számos tanújelét
adtuk már, de erről még később beszélek. Gyakori e-mail-váltásaink lényege, témát
szolgáltatna több vígjáték megírására. Ha egyszer ötletszegénység lesz rajtam úrrá,
előkeresem az elmentett leveleket. Esetleg. Zárójel bezárva.
A szerzői estemen – 2013. március 19-én - Rácz Feri és Renge Lidi mondott verseket, szerepeltetésük telitalálat volt részemről. Ezen felbuzdulva, „Festék a falon” című
verseskötetem bemutatóján – 2014. január 28-án - ab start kértem fel őket közreműködésre, bővítve a sort további társulati tagokkal: Komornik András, Rónai Éva, Szalay
Cinthya, Kis-Dörnyei Nóra.
Itt, miközben hátratekintek, előreszaladok a történetben.
Hosszú éveken keresztül volt egy rovatom a Bányamunkás c. újságban, Karbid
Krónika címmel. Ebben egy bányász munkabrigád kalandjait írtam meg hónapról hónapra, humoros formában - legalábbis arra törekedve -, s az idők folyamán össze is jött
vagy kétszáz írás. Az első száz történet könyv alakban is megjelent a bányászszakszervezet kiadásában. Azzal az ötlettel kerestem meg Rácz Ferit, hogy kiválogatnék ezekből
az írásokból néhányat, dialogizálnám, vagyis színpadi előadásra alkalmas helyzetbe
hoznám, mit szól hozzá? Helyeselte. Tulajdonképpen itt kezdődött szerzői pályafutásom.
Színdarabok és jelenetek
Nem indult jól. Az elképzelés - társulat előtti - ismertetése balul sikerült. Rossz
mintát emeltünk ki az írásaim közül, Feri lelkesen olvasott, a társulat hallgatott, borzasztó entrée (antré?). Hazafelé végig azon gondolkodtam, hogy miképpen tudnék úgy kifarolni az egészből, hogy legalább a költői reputációmat ne érje veszteség. Aztán mégis
elkészítettem a darabot, Feri megrendezte, így már egészen másként mutatott, a szereplők is kitettek magukért, megkockáztatom, hogy megszerették, nem mondok nagyot,
ha kijelentem: a közönség is kedvelte, mai napig repertoárdarab, remélem lesz még
néhány sikeres előadása.
Felbuzdultam, módfelett. Már régen dédelgettem magamban egy új témát, picit
továbbfejlesztve, de most már bányászkörnyezetből kiragadva a kocsmai történeteket.
Hamar megírtam az első, igazán előadásra szánt, egyfelvonásos színdarabomat,
„Kocsmamesék, avagy legfőbb támaszunk a söntéspult”, címmel. A cím előbb megvolt,
mint a mű, rém humorosnak gondoltam, naná, hogy megéri hozzáírni egy színdarabot.
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Ekkor már gyakrabban jártam el próbákra – Rácz Feritől „zöldkártyát” kaptam ehhez – ízlelgettem a hangulatot, tanultam a színpadot, remélve, hogy itt és most egy
hosszabban tartó együttműködés kezdetén állunk. Megismertem a társulat tagjait, láttam őket játszani, kezdtem tisztába jönni a képességeikkel. Mindezt azért hoztam ide,
hogy elmondhassam: amikor a Kocsmameséket írtam, mindig előttem volt az a társulati
tag, aki – szerintem – egy bizonyos szerepet kiválóan tudna alakítani. Magyarul: ráírtam
a szerepet a színészre. Nem volt ennek semmi kötelező jellege, abszolút tiszteletben
tartottam, hogy a szereposztás a rendező privilégiuma, de az járt a fejemben, hogy a
szerepek kioszthatók legyenek. Ferinek tetszett az egyfelvonásos játék, tervezte annak
előadását.
Megint el kell magyaráznom valamit. A Hevesi amatőr színtársulat, ami nem minősítés, hanem állapotjelzés. Nem a tagok színészi képességeinek a meghatározója,
hanem a munkamegosztásban elfoglalt helyük jelzője. Tehát. Akik ide járnak, azok,
mind, valahol máshol dolgoznak, szabadidejükben élnek szenvedélyüknek, magyarul,
nem főállásban színművészek. Ez a státuszuk a társulati fluktuáció mozgatórugója.
Munkahelyet váltanak, vidékre, külföldre költöznek, családi állapotukban áll be változás,
vagy „csak” egyszerűen társulati létükre visszavezethető okok miatt, távoznak. Én aztán, egy bizonyos, számomra különösen kedves darabomnál, ahogy mondani szokták
póriasan, jól megszívtam ezt, de erről is később.
Az első nekifutás sikerült, minden szerep megtalálta a megfelelő szereplőjét. Aztán, mire sor került volna a próbák elkezdésére, ketten is elmentek a kulcsszereplők
közül. És mintha átok ült volna a darabon, innentől kezdve, két éven keresztül, soha
nem alakult úgy a társulat összetétele, hogy minden szerep kiosztásra kerülhetett volna.
(Ma már más a helyzet, reménykedem, ami késik, ugyebár…)
Írtam tovább, mintha mi sem történt volna. Próbajárásaim eredményeképpen szaladt ki a klaviatúrám alól Olvasópróba című darabom. Ez egy amatőr színtársulat körül
bonyolódó vígjáték, - mint imént írtam - nagyon sokat profitáltam abból, amit a próbákon
láttam, ha a sztorinak nincs is köze a Hevesihez, de múzsaként végigkísérte az alkotás
folyamatát.
Éppen hogy kiírtam a kézirat végére, hogy „Függöny”, amikor Rácz Feri – gyakori
beszélgetéseink egyikén – felvetette, mi lenne, ha írnék egy mesejátékot. A jelenleg
játszott gyerekdarab már oly sok előadást ért meg, hogy célszerű lenne újítani, mondta.
S rögtön közölte a feltételeit is. Olyan legyen, amit egyaránt élveznek a lurkók és az
őket elkísérő felnőttek. Emberes feladatnak tűnt. Az is volt. Nem hátrálhattam meg, akkor született a második unokám, már csak miattuk sem. Elkészült a Pipogya királysága
c mesejáték. Van benne minden, ami kell. Király, királykisasszony, udvari bolond, hadvezér, varázslók, vásározók, meseösszes. Csaknem a teljes társulatnak jutott benne
szerep.
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Megint egy gondolatsor. Rácz Ferit két probléma is nyomaszthatja egyszerre.
Szeretne minden társulati tagnak fellépési lehetőséget biztosítani, azzal, hogy szerepet
ad neki. Tehát kellenek a sokszereplős darabok. Másfelől azonban a sok szereplő sok
gond is, ha mondjuk a megbetegedés vagy más akadályoztatás előfordulásának gyakoriságát tekintjük, nem beszélve az utaztatásról, mondjuk vidéki fellépés esetén. Tehát
kellenek a kevés szereplős darabok. De hát, ugyebár, az mégsem határozhatja meg egy
műsorterv művészi koncepcióját, hogy hányan szerepelnek az előadandóban. És akkor
még az is itt van, hogy ha több kevés szereplőt foglalkoztató darab van próbában az
időigényes, s még akkor is képtelenné teszi a tervezett bemutató időpontjának betartását, ha egyéb tényezőket (betegség, vizsga, munkahelyi vészhelyzet, stb.) nem veszünk
figyelembe. Nehéz a rendező élete, mondom én, Feri meg legyint: azért vagyunk, hogy
a problémákat megoldjuk. Könnyű neki, ebben telt az élete. De azért nem irigylem, istenuccse.
Még egy előny, ha a szerző bennfentes. Tisztában vagyok a társulat technikai lehetőségeivel. Az előző mesejáték díszlete és jelmeze teljesen kompatibilis a Pipogyáéval.
A gyerekdarab végén tettem egy könnyelmű, de rögvest megbánt ígéretet a folytatásra. Legnagyobb unokám, Kata, aki ma már (2020) betöltötte a kilencet, folyamatos
nyomásgyakorlással ösztönzött a második rész perfektuálására, a lehető legpraktikusabb ötletekkel nyúzva. Nem kérdés: én vagyok a hunyó. Nagyszülői tekintélyem megőrzése érdekében megírtam a Pipogya vérszegény című mesejátékot, mely akár tekinthető folytatásnak, de remélem, megáll a saját lábán is. Ha egyszer a Pipogya királyságát ronggyá játsszák, „be van töltve” az utánpótlás.
Közjáték, ha már említettem. Idézett unokám, videó felvételről, számtalanszor
megnézte már a mesejátékot, bizonyos szerepeket kívülről fújt, amikor sor került arra,
hogy élőben is megtekintse az előadást. Előtte két fontos dologra hívtam fel a figyelmét.
1. A darab ismeretében se mondja előre, hogy éppen mi következik. A szereplők tudják.
(Persze van, mikor nem, de ez egy másik történet. – Rosszindulatú megjegyzés tőlem!)
2. Az unalmas részeket nem lehet előre pörgetéssel átugrani. Megígérte, tudomásul
vette, betartotta.
Írtam, írom folyamatosan a színjátékokat. Van köztük felejthető, szakember
mondta, sajnos hinnem kell neki, de vannak potenciális repertoárdarabok is, ezt meg én
mondom, és magamnak is el kell, hogy higgyem. (Legalább magunknak ne hazudjunk!)
Még egy érdekes, de az előzőekben leírt tendenciának megfelelő történet. Két,
közel azonos korú, színészi tehetséggel megáldott hölgy tagja volt a társulatnak. Feri
úgy gondolta, hogy ha külön-külön ilyen jók, milyenek lehetnének együtt, egy közös
darabban. Keresett, de nem talált ilyen darabot. Ekkor jöttem én a képbe. Kellő drámai
nekifutással írom: csak így és csakis ilyen determinált körülmények között történhetett
meg, hogy egyfelvonásos bohózatot írtam, kizárólag az ő képességeikre. A Szarvasbőr
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két középkorú nő keserédes történetét dolgozza fel, akik a tüdőszanatórium falai között
kétes kimenetelű, bár szórakoztatónak induló játékot játszanak egymással és a környezetükkel. A darab olyanra sikeredett, hogy e két, fent említett társulati tag, függetlenül
attól, hogy még csak biztatást sem kaptak a bemutatásra, elkezdték próbálni, saját szakállukra a bohózatot. Beleszerettek a szerepükbe. Életem egyik, de lehet, hogy a legnagyobb írói elismerését zsebelhettem be, általuk. Milyen az élet? Fentebb már beszéltem
a fluktuáció és a szereposztás hervasztó összefüggéseiről. Ez esetben bejött. Az egyik
hölgy, meglehetősen viharos körülmények között távozott a társulatból. Puff neki! Aztán
a másik is. Az utánuk jövő két színjátékos elkezdte próbálni a darabot, majd egyikük,
viharos körülmények között…Ezt már nem is kommentálom.
Most elkezdtem hinni abban, hogy ez a darabom már soha nem kerül bemutatásra. Hátha ez a hitetlenségem beválik, s egyszer csak lesz premier.
Jeleneteket ígértem az alcímben. A színdarabok mellett (Tizenegy van belőlük
összesen, könyvem tanúsítja), írtam eddig ugyancsak tizenegy jelenetet, tréfát is. Valamennyi vidám színezetű, valahogy nekem a komoly dolgok ebben a műfajban nem
mennek. Írtam elég sok szomorú, lehangoló, olykor elkeserítő verset, kiéltem bennük a
bánatos énemet. A Hevesi Sándor Színtársulat profilja más, itt inkább elfogadhatóbbak
a könnyedebb, vidámabb, szórakoztató művek (Ez nem jelent nívón aluliságot, erre
garancia Karinthy, Örkény, Tabi, Radványi, stb.).
Szóval – tréfás komolysággal gyakorta mondom Feri barátomnak – épp eleget írtam már egy nem tervezett, de „ki tudja, mit hoz a jövő” alapra helyezett, Hámori emlékműsor összeállításához.
Szerző és játszó
Az egymásrautaltság kényszerűségében folyó örök harc ez. Kék sarokban a
szerző, piros sarokban a színész. Ez a küzdelem ráadásul úgy folyik, hogy a két félnek
már nincs is köze egymáshoz. A szerző odaadta a darabját, mintegy lemondva minden
továbbiról, azzal kapcsolatban. A színész persze nem a szerzővel, hanem annak szövegével birkózik (hogy egy másik küzdő sportágat is belekeverjek). No, de éppen ez a
dolog lényege. A szerző ragaszkodik minden leírt sorához. Mi az, hogy a „lehet” helyett
„talán”-t mondott? Egészen más a jelentése. Felborítja a cselekmény egyensúlyát. Kikérem magamnak!
A színész – s ebben nagy szövetségese a rendező, hisz némely változtatás éppen tőle indul – úgy mondja, ahogy akarja. Na, persze ez nem azt jelenti, hogy összevissza beszél, ragaszkodik ő az eredeti szöveghez, de néha, véletlenül, vagy éppen
jobb szót találva, eltér a szerepkönyvben leírtaktól. Tekintsünk el attól a szélsőséges
esettől, amikor a játszó személy agya zárlatos lesz, lemegy nála a függöny és egy árva
szó sem jut eszébe a szerepéből. Ilyenkor életmentés számára, ha mégis kijön szó a

403

száján. Nem a szerepét mondja, az tuti. Ezt a „társszerzőséget” bocsánatos bűnnek
tartom.
Sok rendező, nem szereti, ha a próbájára beül a szerző is. Mert a szerző, lett légyen is egyébként, a civil életében csendes, jóravaló, vitában meggyőzhető, szerzőként
ugyanolyan vadbarom, mint minden alkotóművész, ha az alkotásáról van szó. Ebben
nincs kivétel. Vagy ha van, akkor ő nem szerző. Én azonban, az említett „zöld kártya”
által biztosított szabad mozgásommal élve, bármikor beülhetek a darabom próbájára.
Be is ülök. Hogy aztán megfogadjam, hogy soha többet, majd a premieren. Aztán, lehiggadva, engedményeket teszek. Azért a főpróbára elmegyek, mert kíváncsi vagyok.
Talán a kosztümös próbára is, mert mégiscsak. Aztán persze ott vagyok a következő
próbán. Hogy megint megfogadjam: ide többé nem teszem be a lábam. Mit csinálnak
ezek az én szépen felépített, kerek mondataimmal? Hát nem érzi ez a gyerek, hogy itt
nem azt kell és nem úgy? Tessék! Kihagyott két fontos mondatot. Tudja ez, mit beszél?
Elmondta neki valaki?
A Pipogya királyságában az udvari bolond rímekben beszél. Na, ez az igazi szerzői vörös posztó. Morvai Pali, Kelekótya alakítója, briliánsán oldja meg a feladatát. Úgy,
ahogy kell, szeretem a játékát. Minden előadáson ünnepli a gyereksereg. A próbákon
észrevettem, hogy szótaghibát vét. Eggyel több névelőt mond, mint kellene ahhoz, hogy
a vers ritmusa úgy szóljon, ahogy én azt megírtam. Felszisszentem, micsoda árulás,
skandalum, merénylet, terrortámadás, most már biztosan megbukik a darab. Szóljak
neki, ne szóljak neki? Ez itt a kérdés. Hiszen olyan rendes gyerek. Egyébként. Na, de
most, itt? Á, mégse szólok, megvárom a következő próbát. Következő próba. Pali dettó.
Jó, majd a premieren jól mondja. Premieren se mondja jól. Az a fránya névelő. Különben frenetikus siker, Pali hatalmas lendülettel beugrik a gyerekek emlékezetébe. Az
ugrás nem virtuális, pont ott fog talajt a középső unokám orra előtt. A gyerek majdnem
infarktust kap. Később jelzi nekem, hogy a bohóc bácsival szeretne találkozni. Persze
nem most, majd egyszer.
És akkor itt jön Hevesi Sándor. Hogyhogy? Úgy, hogy a Drámaírás iskolája c. tanulmánykötetében hosszan ír a szerző és a színész fent idézett harcáról. Amely örök.
Példát hoz, ha jól emlékszem tán franciát, vagy angolt, de ez nem lényeges. A korabeli
szerző folyamatosan feljelenti a színészt, aki következetesen megmásítja egy bizonyos
helyen a szövegét. Viszont a darab teltházas szériát fut, a színészt és a szerzőt is éljenzik. Hiába a megmásított szöveg, a darab diadalútját nem állítja meg semmi. Minden
előadás egyetlen mércéje a siker. Amit a közönség állít elő. Mi a fontosabb, tehető fel a
kérdés. A szöveghűség, vagy a siker? A harc az utóbbi javára billenti a mérleget. A felhozott példában is ez a végső konklúzió. Más a helyzet, ha a darab megbukik, de csak
annyiban, hogy apró érv a szerző kezében, bezzeg, ha pontosan mondja, akkor talán…vagy biztosan…
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Szerzőként, bármennyire is ragaszkodom ahhoz, amit leírok, ha más jobbat, kifejezőbbet tesz hozzá a szerepéhez szóban, és az elnyeri a közönség tetszését, ezáltal a
darab sikeres lesz, nem teszek mást, mint irigykedem, hogy nem nekem jutott eszembe.
Borzasztóan nehéz ez, de ennél nagyobb bajom ne legyen.
A mesejátékom főpróbáján részt vettem. Nem kellett volna. Az előadás – a legenyhébb kifejezést használom, ha azt írom -, még nem állt össze. (Most már tudom,
hogy egyik darab se áll össze a bemutatóra!) A szereplők rendre alulmaradtak a szöveggel vívott heroikus harcukban, össze-vissza tébláboltak, nem találták a helyüket, Feri
sajnálkozva mondta, hogy ez van, öreg, ezen a ponton már nincs mit tenni. Hazamentem és kértem a feleségemet, hogy szóljon a fiaméknak, szombaton kirándulni visszük
az unokákat, mert, hogy én a bemutató előadásra nem megyek el, az biztos. Persze
hogy elmentem. És láss csodát. Na, ne áltassuk magunkat, hogy minden stimmelt, de
lement úgy az előadás, hogy a bakikból a közönség semmit nem vett észre. A félelem
összerántotta produkciót. A következő heti próbanapon, az értékelésnél azt találtam
mondani: okoztatok nekem pár álmatlan éjszakát és szereztetek nekem egy csodálatos
délelőttöt. Így volt.
Megfigyeltem, hogy amíg a színjátékos nem tudja a szövegét, nincs ideje a játékkal foglalkozni. Annyira koncentrál, hogy nincs szinkronban a beszéde a mozgásával.
Ha egy előadás (lásd Pipogya királysága) többször megy, a játszók egyre magabiztosabbak a szövegtudásban, s a játékuk gördülékennyé lesz, már arra is van idejük, hogy
finomságokkal, ötletekkel hintsék meg a szereptortát.
Én – azon az alapon, hogy azt tudom, hogy ki a barátom, de azt nem, hogy én kinek vagyok a barátja -, úgy gondolom, hogy jó kapcsolatot ápolok a társulat tagjaival.
Remélem, hogy ez az állapot végtelen időkig fennáll, s még sok közös siker záloga lesz.
Szerző és rendező
Utoljára hagytam, mintegy jelezve a dolog fontosságát, e két ember egymáshoz
való viszonyulását, mint a színdarab színpadi továbbélésének argumentumát.
Rácz Ferihez fűződő barátságomról fentebb már írtam. Más azonban Rácz Feri a
barát és más Rácz Ferenc a rendező. Amikor egy szerző odaírja a darab végén, hogy
Függöny, megkönnyebbülten hátradől és felsóhajt: túl vagyok a nehezén. Itt követi el
színi életének legnagyobb tévedését. Egy frászt van túl. Akkor kezdődik igazán a munka. Mert az ugyan igaz, hogy az írást befejezte, létrehozott egy színdarabot, ami papíron
létezik, könyvben kiadható, s bárki elolvashatja, de nem ez a végső cél. A végső cél a
darab színrevitele, hiszen ezért készült, így teljesedhet ki a szerzői akarat.
Itt lép a színre (mily könnyed ráutalás a témára) a rendező. A szerző, aki makacs
ember, ha a tulajdonáról van szó, vonakodva, de a végső cél érdekében, átadja a színdarabot a rendezőnek. Ő ugyan úgy gondolja, hogy még az övé, és nem jön rá a sze-
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rencsétlen, hogy már csak egy köteg papírt tart a kezében, minden benne levő tartalom
átszállt a színrevitellel megbízott személyre, aki innentől kezdve teljhatalmú ura és parancsolója minden dolgoknak, személyeknek és cselekedetnek. A rendező a kezébe
veszi, forgatja, megszagolja a kéziratot, majd félrevonul, alkalmasint napokra, hetekre
és úgymond, áttanulmányozza az anyagot. Mire előkerül, kész terve van mindenre. E
tervnek nincs olyan pontja, amely megegyezne a szerző elképzeléseivel. A rendező
ugyanis szétszedi a darabot, minden sorát lábjegyzetekkel látja el, majd összerakja, de
még véletlenül se úgy, hogy annak egy darabja is megegyezzen az eredeti mű sorrendjével. A rendező szereplőket válogat, díszletben és jelmezben gondolkodik, térlátása
van neki és koncepciója, hogy a jó Isten áldja őt meg, még haló porában is. A szöveg itt
beáll egy olyan sorba, ahol nem biztos, hogy benne van az első ötben. Sőt! És elkezdődnek a próbák. A rendező több frontot nyit egyszerre. Hadakozik a szerzővel, a szereplőkkel, a technikai munkatársakkal, egyszóval minden olyan emberrel hadban áll, aki
azért van ott, hogy segítse a munkáját.
Ereszkedjünk vissza a színpadra, s nézzük meg azt, hogy azzal a rendezővel,
akivel nekünk van dolgunk, mi is a helyzet.
Rácz Ferenc tapasztalt, több évtizedes rutinnal rendelkező színházi ember. Kisujjában van a szorosan vett „szakma”. És drámapedagógus. Meg csak pedagógus, úgy
szimplán. Emberekkel foglalkozik, olyanokkal, akik szenzibilisek, művészhajlamaik sebezhetővé teszik őket, magasabb hőfokon égnek, apró, jelentéktelen dolgokon is képesek megsértődni, duzzogni. Színjátszók ugyanis. Feri, mint a korelnök karmester ezt a
folyton változó, különböző regisztereken játszó, olykor hamis hangot fogó zenekart dirigálja, magabiztosan.
Sokszor volt alkalmam figyelni, ahogyan rendez. Irigylésre méltó türelemmel, a
legapróbb részletekre is figyelemmel. Különböző nemzedékek fordulnak meg a keze
alatt, s ő szót ért mindenkivel. Amikor kell csendes szóval, de láttam magából kikelve,
ordítani is. Lassan hergelte bele magát, majd egyre erősödő hangerővel, dobhártyarepesztő magasságokig jutott, akkor hirtelen letette a földre, minden indulatát. Döbbenetes
hatása volt. Demeter Laci, látva, hogy egy párhetes tagsággal rendelkező ifjú rémült
arccal ül, odasúgta: nyugi, most ez kell. Tudja, mit csinál, ezt tanulta. Tényleg tudja.
Hiszen nem csak rendez, társulatot is vezet, mindeközben.
Most azt ne gondolja valaki, hogy Feri tévedhetetlen és soha nem hibázik. Dehogynem. De nagyot soha. A Pipogyával tartott részpróbát. A forgatókönyvtől eltérő
instrukciót adott Komornik Andrisnak, Kotyvalék mester megformálójának. Ő szóvá tette,
hogy nem így van. Feri kötötte magát, de igen. Moliere (Ez a társulaton belüli „művészneve”) rám nézett, én megvontam a vállam, amiben benne volt, hogy igazad van, én úgy
írtam, ahogy te mondtad, de mit tehetek? A rendező hajóskapitányi státuszban van,
Isten után az első. Nem tettem szóvá a próba után se, azóta se. Nem rontott semmit a
darabon, apróság volt. És nem is volt hiba, most látom, visszaolvasva a leírtakat. Meg
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aztán, hiányzik nekem, hogy az a zöld kártya piros kártyává váljon? (Ezt csak a szóvicc
miatt írtam, gondoltam meghintáztatom elementáris humorérzékemet! – Kiemelés tőlem)
Nincsenek szakmai vitáink. Nem értek ahhoz, amit csinál. Ő pedig többnyire meg
van elégedve azzal, amit én írás címén összehordok. Adja az ég, hogy ez a paradicsomi
állapot örökké fennmaradjon.
*
Fentebb leírt gondolataimnak nincs összefoglalása. Korántsem írtam le mindent
és nem is kell. Nincs a társulattal való megismerkedésemnek kerek évfordulója, nincs
különösebb okom arra, hogy visszatekintsek a megtett útra, hogy felidézzem ennek az
útnak a legfontosabb állomásait, megemlékezzek azokról, akik rám a legnagyobb hatást
tették, vagy ellenkezőleg.
Semmi nem vezetett szándékomban más, mint az, hogy megpróbáljam lefényképezni a státuszomat, s ezt a méretes fotót átnyújtsam mindazoknak, akik írásomat elolvassák.
Ugyanis, ha valaki nem tudná: szerző vagyok a Hevesinél.
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