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EGÉRITATÓ 





HASZNÁLT IDŐ, 
AVAGY A LAJOS 

Az aligha-valóság háztömbnyi, összkomfortos vegetálás az antennával 
fogható sávos ábrándok völgyében, ahol az abszurditás helyiérdekű, és a múlt 
hat grádics-fok mélyen kezdődik, a lépcsőháztól jobbra. E pince bejáratánál és 
azon túl az ajtó nyikorgása és a szörcsögő, gurgulázó csövek fényessége az 
oka, hogy a meg nem tett lépések után felismerjük a Lajost, aki a jelenből kiköl-
tekezett. 

A folyosó végén áll, konfirmált gyertyacsonkkal a kezében, mint az örök 
fényesség lángjánál az énjüket keresők. 

- Sem-m-mit, sem-m-it! - morog a riadt pincezug. 
- Kapatos, kapatos, kapatos!... - kopognak a léptek a lépcsőházban. 
- Nyak... Nyissz! Nyissz... Nyak! - nyekeg a lengőajtó, s aztán a némaság 

csönd lesz, tudván, hogy az emeleten háromnegyedkor megszólal a csengő. 
Jönnek a zseblelküek: a Jani, a Pali, a Sanyi. A Janin nagykabát, a kabát 

alatt zakó, a zakó alatt ing, az ing alatt a Pali, hogy a Sanyi mellkasán meg ne 
fázzon a három anyajegy. 

- Sző-rös-s-s! - percen a súrolókefe Juci néne kezében, és a lépcsőforduló 
fényesedő hátán totyogva ráfreccsent egy keveset a talpalatti tócsa szennyéből 
a háromfejüek pantallójára, a csempefalra. 

- Én az ügyvéd elv... úr mocska vagyok! - sivít a legkisebb maszat, megülve 
az elfehéredő csempesarkot. 

- Csössz! - horkan válaszul a lecsurranó. 
- A demokratikus erők győzelme a szociálreformisták ellenében 

koncipiálás... - ágálna a kispiszok, de az egysíkú koszközép a sikamlós 
gyönyörre figyel inkább. 

- De Andriskám!... - csiccsen Lajosné hordaléka. 
- Csössz! - horkan válaszul a lecsurranó. 
- Ah, pöcikém, szétmaszatolsz! - rebegi a ledér pacnika, és feloldódik a 

szenny orgiában. 
- A Lajosok bűne! - harsant elvet rögvest a maszat. - A XIV., XV. é-é-és a 

többi Lajosoké! 
- A Lajosoké - helyesel az átlagszemét. Szikkadó jobbik felének meg 

odadörmögi: - A Lajos tiszta, mert... 



- Pi-sszok! - csusszan váratlanul a törlőrongy, tehetetlenül szemlélve a 
kimérten haladók foltos pantallóját. 

Az időzített emberkívüliség hallatán négyzetméternyi zsugor végképp 
elemésztené a második emelet tizenhármas szám alatt lakókat, ahol a húsz cen-
timéterrel megkurtított kanapé nem lehet rövidebb: a halódónál. Igaz, kilenc-
venkét év almáriuma, Singer varrógépe, két sifonérja, kanapéja a rajta pihegő 
Terézke mamával elégségesen elföd hét négyzetmétert ahhoz, hogy a kisszoba 
fennmaradó egy négyzetméterén is nagyot fordulhasson a világ; de az kivár. 
Marad hát Homoky Mihály házgyári civismusa és neje, Rózsi csököttsége. 

- Tudod, a Lajos erkölcsi hulla - hörpögteti estéli kávéját Mihály. - Egy 
tróger. A felesége mindenkié, te pedig, husikám, pénzt akarsz neki kölcsön-
adni?! 

- Képzeld, Keréklakyné nem fogadta a köszönésemet - pötyögi Rózsi a 
nem várt rosszallás csöndjét feloldva. 

- Úgy... Az ügyvéd úr asszonykája folytatni akarja?! - méltatlankodik 
Mihály visszafogott indulattal. 

- Sarkon álló ribanc volt, egy... viceguberátor lánya! - háborog Rózsi, 
olyat lódítva ura mérgén, hogy a kávéscsészék belerezegnek a „stréber könyv-
molynak annak idején"-t ordító Mihály talpra szökő gőgjébe. 

- Torkig vagyok a komcsikkal, vissza mindent! - üvölt a szükség embere. 
- Mindent vissza, az utolsó négyszögölig! 

- Nyolcvan holdat, nyolcvanat! - visít a maga nyolc négyzetméteréből 
Terézke mama, mire odakint, az idétlen-időtlen ricsajt nagy ívben elkerülök 
részeget gáncsolnak el, hogy a dübbcnést visszhangzó döbbenet átsegítse a 
vénasszonyt pelenkája szárazabb felére. 

- Hukk! - csuklik a derékban csuklott Jenő bá', s nyálcsorgató rémületébe 
kapaszkodva igyekszik felvonszolni grádicsfokokon kalimpáló alsó harmadát 
a lépcsőfordulóra. „O, tempóra!" - sóhajtaná a lépcsőház homálya, de az öreg 
révült tekintete ráakaszkodik. 

- S-s-s-s!... - suhog a szétfeslő homály, tehetetlenül szemlélve, miként 
szállnak szerte árnyjátékai: a tegnapok és holnapok. - Miért csináltad ezt velem? 
- kérdezi sírásra görbülten. 

- Kuss! 
- Elégedett lehetsz - elérted, amit akartál - zargatja tovább Jenő bá't a 

maradék homály. - Futhatsz utánuk, hehehe! De nélkülem velük, általam 
valakik!... 

- Pofa be! - förmed rá a részeg. 



-Tessék?! - rezzen az arculcsapott. Enged ágaskodó önérzetének: - Vagyok 
valaki a házban, megillet a tisztelet. 

- Gyáva gané! - hörgi Jenő bá' a növekvő homály felé suhintva. 
-Gyáva?! 
- Takarodj! - hessenti az öreg. 
- Te mondod nekem, hogy gyáva vagyok? - telepszik a részegre a homály, 

nyomasztó fölényét éreztetve. - Te, aki a tegnapot nem érted, a mát nem éled, 
a holnapot féled?... Érdekes: a Lajost ma se a múltja, se a jelene, se a jövője nem 
rémíti, pedig színjózan... Bennem lenne a hiba?... 

- Szeresd a Lajost! - tápászkodik fel embermagasságba Jenő bá'. 
- Marhaság! - hördül a homály, mellbevágva az öreget, aki elvágódik a 

lépcsőfordulón. 

* * * 

- Mennyi az idő? - kérdezi a Jani, a Pali, a Sanyi: Janitól, Palitól, Sanyitól 
a harmadik emeleten. A Jani felemeli a balját, Pali megnézi az órát, Sanyi hozzá-
igazítja idejekorán maradék perceit, és folytatódik a lépcsőzetes história. 

Kíváncsi Aranka előmerészkedhet az ajtó mögül. 
- A Jenő gajdol odalent. Be van rúgva, mint egy állat, hogy a rosseb enné 

meg a részeges pofáját! - kiáltja az urának, majd visszakozik, kizárva a lakás-
ból a zseblelküek alávetülő árnyékát. Emészthetetlen. A filézett szomszédság, 
az igen, rajtuk lehet csámcsogni. 

- Homokyék újfent a földér' vonítanak - fordul be a konyhába Aranka, a 
ténytudás fennhangján forgatva szájában a falatot. - Nincs nekik se kicsi, se 
nagy, az úrhatnámság nem tud bennük hova lenni... 

- Böff-f! - büffent férfiasat ura a televízió vibráló kékségét csócsáló nagy-
szobában. 

- ...Akár szépapámban, aki a rédelyt terasznak híjta, pedig tyúk fürdött a 
porába' - hadarja az asszony, méltányolva ura figyelmét, s mert a hála szapora 
szó, nagyot söpör az ősök portáján, hogy hasson. 

- Ühüm! - hümmög a férj. - A Lajosékka' mi van má'? 
- Má-á-á'... - nyújtózik a kérdés, hogy az edénycsörgésben a mosatlant 

rakosgató Arankára leljen. 
- Egy hete, hogy a nagyságát... izé... Na, hogy is hívják?! Puccostól, 

bútorostól magával vitte - kanyarít le a történtek egészéből egy szeletnyit az 
asszony, hogy hangot adjon felháborodásának. - A Lajos meg azóta a pincét 
bújja, vagy az üres lakásban léborog, eszébe' sincs az adósság! 



- Ha én megyek utána!... - dörmög vészt jóslóan az ember. 
- Bezzeg, amikor felkölcsönözte a fél világot, hogy a riherongyának legyen 

mit elprédálni - nem bírta falba verni a fejét! 
- Nem bírta - szól csendeset a lakás ura, visszafogva asszonya haragot 

dagasztó dühét. 
- Mondom neki máma, mikor jött fel a pincéből, hóna alatt egy tekercs 

ragacsos papírral - folytatja kisvártatva Aranka, felélve indulata morzsáit - , te 
Lajos, kéne a pénz. Erre a kezembe nyom egy gyertyavéget, oszt megy magá-
nak; se lát, se hall... 

- Akasztófa-fajzat - szól az ítélet, s míg a nagyszobát az adáshiba kép-
telensége böjtölteti, a konyhai csap prüszkölve, köhögve elcsurrantja az esti 
vízadag első cseppjeit. 

- Csa-csa-csupp! - csapkodja a kádat az alázuhanó víz tajtéka, fönt az 
ötödiken: vénkisasszonyt visz táncba a kiporciózott öröm. 

- Csa-csa-csa!... - csattognak a mezítlábak a fürdőszoba lucskos csempéjén; 
egyet előre, kettőt hátra, és jön a forgás: a macska a kád szélén; a mosógép; a 
szennyes a sarokban; az ajtó és az iromba folt; szennyes a tükörben; mosdó a 
mosógépen; ajtó a macskával; kádszél a magasban... 

- Megfürdünk! - kiáltja elragadtatással Fruzsina, és macskájával az ölében 
pörgeti négyzetbe írt körét a magánkívüliségnek. 

- Tiszták leszünk, kicsi cicám, tiszták - csitítgatja rúgkapáló négylábúját 
az öreglány, de a melléhez szorított állat ösztöne csak ágaskodik tovább; az 
érverés érvelése kiereszti a karmokat. - Kácc te! - jajdul fel Fruzsina, eldobva 
magától a szédület félköreit sarkító fájdalom okozóját. - Hálátlan dög! - ikegi. 
- Idenézz, mit csináltál a vállammal?! Pfuj, nem szeretlek! Jobban nem szeretlek, 
mint a Lajost! 

-Nyaú-em! - nyavint a macska, és síró gazdáját magára hagyva elkotródik 
a tisztaszobába. 

- Katt! - kattan az öreg vekker az asztalon. 
A macska után kajtató Fruzsinát körbezsongják az emlékek. 
- Használt idő - méregeti a tegnapok emléke a magára maradt nagymutatót. 
- Dehogy használt - szipog az öreglány. - A mi időnk, igaz, kiscicám? -

hajol a szőnyegen bagarászó macskához. 
- Blö-ö-ö! Azért se jár! - ölti nyelvét az órára a gyermekkor emléke. 
- Ha nem vennéd észre: mindjárt háromnegyed - oktatja ki Fruzsina. -

Inciri-pincurom, ne félj a mamától - emeli fel az állatot - , nem téged bántalak 
- te nem tehetsz semmiről. 



- A Lajos, ő a hibás! - szól nyersen a harag emléke, elösettenkedve az óra 
mögül. - Az Idö is miatta tört el: ö dühített fel, tett nevetségessé. Lekurvázott a 
ház füle hallatára, mert emlékeztetni merészelted a drágalátos felesége viselt 
dolgaira. Hát ne szándd a Lajost, ne szándd!... - ingerli az öreglány sebektől 
sajgó jelenvalóját. 

- Gyűlölöm a Lajost! - toporzékol Fruzsina. - Az órát is miatta vágtam a 
padlóhoz. О a hibás! 

- Egyetértünk! - fujtatnak a háromfejüek, nekilódulva a hatodik emeletnek. 
- Kamatos kamat... 

* * * 

- Gáz...z...z...! - rezeg a lég a harminchármas számú lakás ragpapírral 
szigetelt ablaka előtt. 

- Az-z-z...! - rezonál az ablaküveg, megdermesztve a külvilág vibráló 
visszfényét a cserépvirágok helyén. 

Az elkristályosodó fénynyalábok láttán a szoba sötétjében kóválygó 
tárgytalan fogalmakon úrrá lesz a félelem. Vasárnapi ebédek meghittsége, esti 
ölelések melege, heves szeretkezések gyönyöre az asztal-, fotel- és ágynél-
küliség hitehagyottságával hág egymásra. Egy koccanásnyi idő, és a vaksötét-
ben föl-le gomolygók káromkodva dögönyöződnek bele a mindennapi 
veszekedések biztosnak látszó fedezékébe. Az üresség elöl menekülnek. 

- Csikk-csakk!... - csikorgatja lépteit a parkettán a kikerülhetetlen, hátá-
ban a nyitott gázcsap sürgetésével. 

- Hisz-sz-sz a tied! - sűríti biztatását szisszentésbe a konyhafal magasából 
alátekergő gázcső szelepe. 

Az üresség mohón kap a valótlanná zsugorodó pillanatok után, de 
összezáródó markát újra és újra szétnyitja minden akarása. 

- Se-se-semmi! - rebegi bosszúsan. 
- Lás-s-s! - teremti a plafonhoz a telhetetlent a gáz túlfeszülö mérge. 
- Se-se-semmi - nyög az üresség, s teret vesztve hull alá a kihűlő testre, 

karnyújtásnyira a borotvaélre alvadt halálhörgéstöl. 
- Megérkeztünk! - pihegnek az ajtó előtt a zseblelkek. - Ha nem fizet, 

laposra verjük. 
- Nyak... Nyissz! Nyissz... Nyak! - nyekeg a lengőajtó, mire a Jani 

meglobogtatja az adóslevelet, a Pali átszámolja, a Sanyi már nyúl a csengőhöz... 
- P u k k ! - ü t a szándék kezére a rövidzárlat az antennával fogható sávos 

ábrándok völgyében, ahol az abszurditás helyi érdekű, és a múlt hat grádics-
fok mélyen kezdődik, a lépcsőháztól jobbra. 



SZIGETHY VESZEDELEM 

l . A SZÖKÉS 

A WU-2-vel kezdődött. 
Nem a kaeúros véreslapu virágzásával, nem a csapi főút melletti par-

lagfölddel, ahol az említett gyom burjánzik és virít. Nézhetnénk pon-
gyolapitypangnak is, miképpen a Jenőke, aki az árokpart nagy diófája alatt ül. 
A történeti hűség azonban megköveteli a nyarat: a különbséget pongyolapitypang 
és véreslapu közt. A különbözőséget, hogy a jelen Jenci elméjét ne az ernyős 
pihékkel, a májusvégi pitypanghavazással és a tüsszögő Szigethy eltorzult 
fizimiskájának emlékképeivel terhelje. 

Amint látni fogjuk: hiába. 
A sajnoshoz először adva van Jenőke növénytani ismerethiánya (lévén a 

volt Kommunizmus Hajnala Kolhoz főnövénytermesztője, amely gazdaságot 
idővel Peresztrojkára kereszteltek át, hogy végül Kozácska Agrárcég legyen). 
Másodszor: Szigethy, aki megszenvedte volt a májusvégi pitypanghavazást, 
nem szenvedi most a hőséget, így szűkíti Jenci kánikuláról alkotott fogalmait. 
Jenőke ugyanis Szigethyn át érez: hideget, meleget, bút, örömöt. Ingerszegény 
a lelkem, de bölcs. Köpi magából a színtelen zagyvalékot (ókori bölcselők A-
tól Z-ig). Szigethy növekvő értetlenségén méri a hatást, míg amazt ki nem veri 
a hideg veríték. (Ne tovább.) 

Szóval: nyár van, s Jenci nem felejti el egykönnyen a tavaszt (a nagy diófa 
alatt), ha már a kaeúros véreslaput pongyolapitypangnak nézi. Hogyne 
emlékezne hát: a másfél napra; a mozdulatlan kocsisorra; az ellene prüszkölő 
Szigethy kiduzmadt szemeire. 

Ám a diófa levelei porosak, megszűrik a napfényt, és ha ráadásnak az 
emberfia még hunyorít is hozzá: már színes az unalom. Egy sóhajtás kék karika, 
két sóhajtás zöld karika, aztán jön a lila, a sárga, és Szigethy többszörösen 
düh-vörös lesz. Akinek a hátát göröngy töri, a szája sarkában gomyadozó fűszál 
keserű, a türelme véges, a fizetése kevés: annak az egész rendszer rossz. Főleg 
akkor, ha a határátlépésre-várás másfél napját Jenci igénye tetézi: neki WU-2 
kell, nem használtautó-kereskedelem. 

„Miért?" - kérdezné Szigethy, ha a fűszál nem volna keserű, a hátát nem 
törné a göröngy, és szeme előtt nem sokasodnának a színes karikák. 



Elég az, hogy marad a tehetetlenség, a vélemény Jenőkéről. Mert Olga az 
orránál fogva vezeti, miközben Jenő a nő ábrándozásra hajló lelkét dicséri, a 
hamisítatlan szláv fajjelleget, meg a hogyismondjákot... Ahelyett, hogy az öreg 
Jenőt kivakarná a téglagyári munkásszálló mocskából és visszavinné a családba. 
De nem. Inkább papol a szabad akaratról, meg kinevezi a gyermekláncfuvet 
patyolatpitypangnak. 

- Te... - szól mégis, mozdul váratlanul Szigethy, kiköpve a keserű fűszálat, 
s míg jobbjával elhessenti a színes karikákat, eszébe jut (a semmi), hogy Jenőke 
pongyolapitypangnak hívja, nem patyolatpitypangnak. 

-Nyugi - inti le nyeglén az okvetetlenkedőt Jenci. 
S mert minden a WU-2-vel kezdődött, ráérünk Jenőkével a diófa törzsének 

dönteni a hátunkat. Mert a por, amit szellő rezzent alá a lombokról, jobb, ha 
Szigethyre hull, mint a mi szemünkbe. 

Jencinek kétezer dollárt ér a nem-cselekvés, de a feszültség, a robbanni 
kész indulat, amit Szigethy erjeszt: ragadós. Jenőke orrlikai kitágulnak, válliz-
mai megfeszülnek, és a testén végigfutó remegés dobhártyát repeszt; zúgatja a 
vész csöndjét istentelenül. 

Mondom: istentelenül. 
Kételyt szült, bizalmat rendített meg a WU-2, hogy e pontig érjünk, aminek 

csak folytatása Szigethy prüszkölése, közel sem a vége. 
„Nagy rossz, ha a rosszat nem tudjuk elviselni"* - dünnyögné el a dolgot 

Jenci, ha nem tudná, hogy Szigethy boldogságra vágyik. 
Kétezer dollár a boldogságra, plusz a kamatok. 
Jenőke hasznot ígért, s hogy hozza a boldogságot, pedig tudta, Szigethy 

vágyik a boldogságra: ajnározza a Jucit; fúr-farag az alosztály nélküli főosz-
tályon; jót cselekszik a Dédivel, s mert érti a dörgést (kis pártkönyvének nagy 
árnyékában idejekorán kora gyermekévé züllött), hiszi, hogy a boldogság is 
kikényszeríthető erőltetett szerelem, előmenetel és jóság árán. 

Ó,szent balgaság! 
A megrendült bizalom és a feltápászkodó öntudat köztes állapotában leledző 

Szigethy már-már visszahanyatlik hátfájdító göröngyére, amikor Jenci ernyedt 
hangján megszólal (a legrosszabbkor) Euripidész: 

- „Kedves hazugságot kívánsz vagy keserű igazságot?" 
- Hogy én?! - hökken meg Szigethy, megjátszva az értetlent, hogy időt nyeljen. 

* Bión 



Biztos, hogy nem a főúton nyüglődők, tespedők, egymással seftelők, 
árnyékszéket és ivóvizet nélkülözők, hangoskodók, csendre-ágyra és családra 
vágyók másfélnapos kálváriája hajlamosítja Jencit a bölcselkedésre. 

- Magadra gondolj - unszolja Jenőke Szigethyt - , a Jucira, akinek télvíz 
idején élő virágot viszel az alosztály nélküli főosztályra, ahol majdnem 
fő...izévé avanzsáltál, a Dédire, akinek Dugó nevű kutyáját sétálni viszed. 

- Mi bajod velük? - nyel szárazat és port (amit szellő rezzent alá a 
lombokról) Szigethy, hogy a kérdőjel mögül ne lássék ki ágaskodó önérzete. 

- Csak annyi, hogy általuk soha nem leszel boldog. Az élő virág elhervad, 
előbb megunod a főosztály izé... gazdászi állását, mint gondolod, a Dédi kedvét 
meg... - sorolja Jenci a várhatókat. 

Igazándiból a WU-2-re gondol, a citromsárga löttyre, Szigethy csökött-
ségére, ami csődbe taszíthatja a vállalkozást. Az igazi business-t (a használt-
autó-kereskedelem nem az), ami sok pénzt hozhat, a pénz pedig megbecsülést. 
Mert a világnak baja van Olgával, a koszos munkásszállóval, hogy álszentjei 
esténként - míg Dugó nevű kutyáikkal a városban nyargalásznak - joggal 
áhítozzanak a boldogságra. 

Szigethy némán mászik ki az árokmélyböl, s míg elvész a főúton nyüglő-
dők, tespedők és egymással seftelők tömegében: csöndre-ágyra és családra 
vágyik. Nyugvópontra, ahol joggal lehet baja az Olgával, a munkásszálló mocs-
kával, a Jenőkével. A Jencivel, akinek befektetés kell, meg haszon, hozzá szabad 
akarat és szerelem. Ok, hogy belerángathassa a másikat a szarba, a seftbe, 
amelyben a török zsibárus előbb vagy utóbb átveri őket, s akkor hiába lesz jó a 
haj sampon, menő a haj sampon... 

- Egy nagy csomó szar vagy! Erted? Elegem van belőled! - ordít magából 
kikelve Szigethy. - Tartozol nekem kétezer dollárral, érted?! Tartozol! 

Az úttesten elhal a hangoskodás, a káromkodás, mindennemű ricsaj, csak a 
diófa poros lombja susog. 

„Nem élni jó, hanem jól élni* - ismételgeti magában Jenőke - , s ehhez 
nemcsak szabad akarat és szerelem kell; szükségeltetik hozzá egy barom is, aki 
mindezt tudatosítja." 

Jencinek fütyörészni támad kedve, hát fütyöl: Szigethyre, a torreádorra, 
akinek meg kell ölnie a bikát. Egyedül a dallam fontos, az, hogy átdriblizzék 
majd a határon a következő szállítmány WU-2-t, mégpedig abban az almazöld 
színű Zsiguliban, amelybe most kászálódik be Szigethy, hogy maradék 

' Seneca 



vodkáját magába öntse. Igyon csak, és lázadjon: nyáron, ősszel, télen, 
májusvégi pitypanghavazáskor, mert a mameluk dolga az, hogy lázadjon, féltse 
a kis hasznát. 

Félti is Szigethy istenesen. 
Félti a Jucit, a közgazdászi állást, az örökséget, a gatyáját. Vodka lötyög a 

zöld színű üvegben, amit a hátsó ülésre dob, bár igazság szerint megihatná: 
hadd szégyellje magát Jenőke az eltékozolt hétvégékért. 

- Még hogy szállítmány meg viszonteladók!... Ötvenpercentes haszon... 
Egy frászt! Rajtunk vész az egész zöldség és csöszhetjük untig. Nem érdekelsz, 
nem érdekel a törököd, a WU-2-d, fütyölök rá! - hőzöng egy jót a kormánykerék 
mellett Szigethy, s még mielőtt a slusszkulcs után nyúl, kikiált a kocsiból: -
Akkor sem iszom meg a vodkát! 

„Minden a WU-2-vel kezdődött" - elmélkedik Jenci (ókori bölcsek nélkül), 
mivel füttyös kedve alábbhagyott. 

S mielőtt az almazöld színű Zsiguli elhaladna az árokpart nagy diófája 
mellett, Jenőke már érti, miért képes felfogni Szigethy azt, hogy a használtautó-
kereskedelem most nem üzlet. 

Hogy miért? 
Kérdezzük meg Szigethytől, aki a gyorsuló kocsi dudáján felejti a jobbját, 

hogy amíg a nyüglődők, tespedők és egymással seftelők közt szlalomozik, ne 
féljen megmaradni Szigethynek. 

2. A JUCI 

„Az asszony az, amit a párja hoz ki belőle..."* Bátran higgyük el, hogy 
helyhez és időhöz illő igazság ez, föleg akkor, ha Jenci nem mondja ki. Nem 
mintha megtehetné. A körülményesség rögvest adott, ahogy átlépjük a Szigethy-
ház küszöbét, s ha szemünk hozzáidomul a szoba hűs félhomályához, már látjuk 
az okát: a Jucit, aki szerfölött szerteszét hever a heverőn; a szeretőt, aki nyikorgó 
karosszékben szorong; és persze a Jenőkét, aki az enteriőrben lófrál föl-alá, és 
érzi, hogy a századelőről hagyatékolt kispolgári miliő untig elég ahhoz, hogy 
az ember megtartsa magának a véleményét. 

- Jucika nem jól lenni? - reccsen és ropog a neobiedemeier karosszék a (z 
el)viselt szerető kérdése, termetes súlya alatt. 

„Egy frászt!" - mondaná, mit mondaná: üvöltené a Jenci, de dühödt sóhaját 
nem számítva, a továbbiakban is csak dohszag terjeng a század eleji stílbúto-

" Szémónidész 



rokkal telezsúfolt szobában. Incikéli az okvetetlenkedőt, aki már csak ezért 
sem képes elviselni a lakáskultúrába spékelt teatralitást, amit a Juci produkál. 
Ért ő a pongyolalebbentő mozdulatból, az „Ohh"-ból és az „Ahh"-ból, meg 
abból, hogy elmarad a kávé és az aprósütemény. Egyszóval, a Jenő felesleges 
harmadik (mint tegnap és tegnapelőtt), aki lelépheti akárhányszor a komód és 
a kandalló közötti távolságot, s közben morfondírozhat azon, felvállalja-e az álság 
dicséretét, vagy veszi a kalapját. (Pardon: Jencinek nincs kalapja, csak véleménye: 
a Juciról meg a széknyekergető behemótról, aki - mert nadrágjában hordja a sex 
appealjét, épp eléggé titkosan - a flancos kisváros unalmat erjesztő összes 
némberének titkos szeretője.) 

Hát: azért! 
- Szeijozska, a feje-e-em - nyújtja a szót épp ezért a Juci - , már megint a 

fejem! 
„Egy frászt!" - mondaná, mit mondaná: üvöltené a Jenőke, de nincs kávé és 

aprósütemény, csak Dugó nevű kutya, s ha már ott nyúlángózik a kandalló előtt, 
távoztában muszáj belerúgni egy jót, hogy az állat istenesen felnyüszítsen. 

-Visz'látásra! - szól vissza kekkel Jenci, hogy egy jól sikerült ajtóbecsapással 
kizáija magát abból a csöndből, amit csak kézzel csomózott perzsaszőnyeg áraszt 
magából akkor és ott, amikor és ahol két szerető szív óhajtja a beteljesülést. 

Ó, Ámor meg romána! 
„Egy frászt!" - mondaná, mit mondaná: üvöltené a Jenci. Aztán szétborzolná a 

Juci tupírozott szőkeségét, még mielőtt megborzongna és felágaskodnának 
mellbimbói, hogy óvatlanul, de óhajjal kibukjanak a pongyolából, és a harcsabajszú 
behemót mohón rávetné magát. Mert megérdemelné a sex appeales: eleget 
nyekergette érte a széket, hogy birtokba vegye (nem a nőt) a testet, s levetkőztesse 
a szemérmetlenségig, miként az egy kéjcsődör perverzitásához dukál. (A kisvárosi 
suttogda tudni véli, hogy a „harmatos"* titkár vágya kielégíthetetlen.) 

De - hallga! 
Jenőke nem üvölt. Jenci nincs. Jenőke elment: magára hagyta a Jucit a szeretővel 

abban a puha csöndben, amit csak kézzel csomózott perzsaszőnyeg áraszthat 
magából. 

O, Ámor meg romána! 
S a rezge bajuszban már ott bujkál a köhintés, ami apró, de türelmetlen. Jön a 

kérdés is, meg a székrekesztö vértolulás az arcon, amit letyfedt toka körít élvetegen: 
- Mi bánt a Jucit, hogy nem akarni? 

" Értsd: harmadik - a szerző. 



- Ohh! - lebbent a pongyolán a Juci, s a behemót elefántszagú, mosdatlan 
hónaljára gondol, meg a szaros gatyájára. (Biztos, hogy szaros - a Böbe is mondta.) 

De, istenkém, a csönd puha: borzongni illene, hogy felágaskodjanak a 
mellbimbók, előbukjanak a pongyolából, mint a múltkor és azelőtt. A pókhálót 
azóta sem szedte le Szigethy. (A ház és neje ura.) 

- Ahh! - fokozza az olcsó szenvelgést a Juci, s az enteriőr megtelik hazug 
kéjvággyal: a századelő a huszadik századdal. (Ahol és amelyben Jenci így 
okoskodik: ami a románok alatt, a csehek alatt, a magyarok alatt, a németek 
alatt, az oroszok alatt jó volt a Dédinek, az Jucinak sem lenne rossz őalatta.) 

- A fejem, Szerjozska, a feje-e-em - nyújtja a szót épp ezért a Juci, s közben 
azon töpreng, mi a frászt akar Jenőke. Szigethy, az tiszta lap, még ha kis kurvának 
becézi is. Teheti. Nem úgy Jenci, akinek elmélete van és Freudja, ráadásnak 
egy Olgája: gyakorolja azon a nemzeti érzéseit. Vagy menjen a fenébe! 

„Egy frászt"!" - mondaná, mit mondaná: üvöltené a Jenőke. De Jenci nincs. 
Jenőke elment. S lehet, hogy a Szerjozska csökkent értékű pótlék-ember (pfuj, 
micsoda fogalmazás!), kéjsóvár tekintete azonban valódi. 

- Szerelmem... szerelmem... - cuppognak a behemót szavai, s a Juci 
felrezzen, pongyolájával neszez, mígnem föltárja lúdbőrző, lapos melleit. 
Váratlanul és vágytalanul, de azért szeretné, ha a férfi szemérmetlenségig 
levetkőztetné. „Ohh" és „Ahh"! Megérdemelné az élvet: eleget nyekergette 
ahhoz a neobiedermeier széket és a magyar nyelvet, hogy az emlőkre tapadjon. 
Mohón, vadul. 

Ez itt a perverzitás helye... lenne. 
Csakhogy a bajusz rezzenéstelen, akár a pókháló fönt a sarokban, amit 

Szigethy a múltkor, sőt azelőtt sem szedett le. (A természet örök.) Egyedül a 
nagy, szárnyas ablak függönye omlik alá, minden egyéb: feszült. A fény is, ami 
az ablak spalettáin szüremlik át az elviselt enteriőrbe. 

- Jucika, magát szeretni csak így, látva tudni eléggé - motyog a behemót 
bocsánatkérően, s a pihe-puha csönd hibátlan magyarsággal áll tótágast. 

„A kurva életbe! Ha már a fenekedet eléje tartod..." - mondaná a Jenci, 
hogy a Juci közönyét szenvedéssé fajtalanítsa. De Jenőke nincs. Bambán bámuló 
szerető van, hogy széknyikorgás se legyen, csak közöny. Rideg és lúdbőrös, 
ami egy nőtől és nőből telik, kitetszik, idestova hat éve. 

- Ohh - ereszti el időtálló sóhaját a Juci: a keserűt, hogy joggal átkozhassa 
Szigethyt, aki a nyakára hozta ezt a tökét elült irodatölteléket szeretőnek. 
(Pártvonal és egyebek.) Jenci azóta veszi a kalapját... (Pardon! Jenőkének nincs 
kalapja.) 



- Ahh! - toldja meg a jelent röpke sóhajjal a Juci, bár szíve szerint jól 
belerúgna a nyúlángózó behemótba (jutalmul a hűségéért), hogy nyüszítsen, 
mint egy kutya. De ott a Szigethy pártvonala, meg egyebek. Ráadásnak az 
üvöltöző Jenőke, aki, mert mindent ért, semmit nem tud megbocsátani. 

A neobiedermeier karosszék viszont újfent recsegni-ropogni kezd a szerető 
kérdése, termetes súlya alatt: - Jucika dühös lenni? 

Idestova hat éve. 
„A feje-e-em..." - nyújtaná a szót épp ezért a Juci, ha váratlanul, de vággyal 

ez egyszer nem ágaskodnának fel a mellbimbói. Rögvest elmarad az „Ohh" 
meg az „Ahh": a pongyola selyme zizzen. S helyhez, időhöz kötötten vetkőzni 
kezd a szemérmetlenségig; a nő (nem a test), hogy tetsszék, hogy kitetsszék: 
„Az asszony az, amit a párja hoz ki belőle..." 

3. ÜDVÖZÜLÉS 

„Hogy jó valamire a nyomor és a közöny, a csatornákból az utakra türemkedő 
fekália, a bűz és bűzhődés, a maffia-stíl neobrügősítve: az bizonyos. Egy 
megőrjítő, -öszítő, nem spekulatív jelen-lét, amiről ha fogalmat alkotsz, rögvest 
a húsodba vág. Bemélyedési pont a lábfej. Lilás mérvonala üszőkként kúszik 
mind följebb, mígnem nyaktájékon ragad, s mint üres zsákot, kifordít magadból. 
Monsieur, az már nem te vagy. Szépapád vállrojtja, vagy valami más, ami fityeg, 
s nem érti, mit nem ért" - ért gondolatmenete végére Jenőke, hogy se füle, se 
farka ne legyen. 

Bizonytalanság: győzelmi mámor jámbor ábrázaton. A széles vigyor Sztálin-
korabeli óvatosság. Nem árt. Jenci csak tudja. Ahol két kedélyes öregúr arról 
beszélget, hogy beszélget két kedélyes öregúr, ott a pipogya padszomszédi státus 
is jó valamire. Itt minden jó valamire. Lásd a parkban a flangálást: a gyáva 
embert, mert képmutató; a cédát, mert hiú; a kapzsit, mert önző; az ostobát, 
mert öntelt; láb alatt az avart, ami szélirányban föl-fölpörög, s tündököl az őszi 
verőfényben. 

Nem úgy Szigethy, aki benn marad a tér tövén terpeszkedő szürke ház-
tömbben, ahelyett, hogy kijönne, levélként elszakadna az ágtól - ahogy a 
képmutató, a hiú, az önző, az öntelt; a korzón nyüzsgők tömegétől, rá az alsári 
sétányra (vörösen, sárgán), hogy nyugtázza Jenőke bájvigyorát. 

De nem. 
Szigethyt magába zárta a szürke masszívum, Jencit a reménytelen gondolat, 

amelyre ha ráerőltet csöppnyi fintort, barátja rögvest megtorpan a párnázott 



ajtó előtt; rámosolyog az irodasikk Böbére, bevárja a titkárnői pírt, aztán az 
íróasztalra könyökölve enyeleg egy sort: „Böbe, ma oly csodás a frizurája", 
vagy csak ennyit mond: „Böbe, maga szerelmes", s nem várja meg, hogy papír 
kerüljön az írógépbe, hanem leül a titkárnő mellé, és heves udvarlásba kezd. 
Netán ad absurd kijelenti: „Kurva vagy! Nekem meg rohadtul piszkos a 
fantáziám." S mire sem vár, névjegyét az íróasztalon hagyva kivonul; vagy: 
távozik, netán elsomfordál. 

De kijön. 
Bűnbánóan a kedélyes öregurak elé áll. Altatja magát, hogy bölcsül -

szemlátomást. Vagy nagy garral kitör: „A rohadt életbe!", és élvezi a nyűtt 
szempárok könnylábasztó riadalmát: a letaglózott látszatot, amelyen mit sem 
segít néhai Weis úr és néhai Balogh úr kedélyes locsogása. Netán leül a lócára, 
elméláz - ad hoc - néhai Weis úr kedélytelenségén, aki mondta volt: „Attól 
még ráfizetéses a rőfösbolt, hogy Balogh úr mesterien csűri-csavarja a szót." 

Nem éri meg. 
Tiszta ráfizetés: az ősznek a verőfény; gyávának a képmutatás; cédának a 

hiúság; kapzsinak az önzés; ostobának az önteltség... De micsoda -
Szigethynek? Ha már benn marad (hiába tobzódikmeg nem valósuló vágyké-
pekben Jenőke), mi neki: utakra türemkedő fekália; bűz és bűzhődés; maffia-
stíl neobrügősítve...? Bizonyosságnak ott a Juci, a megőszítő, -őrjítő. Elég 
fogalmat alkotni tupírozott szőkeségéről, és máris a húsba mar. Az ujjak 
kéjelegve kúsznak mind följebb és följebb, hogy végül üres zsákként fordítsák 
ki önmagából Szigethyt. Igaz, e létgond-fityegtetö mivolttal, ha nem érti, mit 
nem ért - csak nyer. 

Üdvözül. 
Jenci kitörhet: „Ember, vedd észre magad!" Vagy beszélhet, idézhet: „Ha 

férfi vagy, légy férfi, / s ne hitvány, gyönge báb.. ."* Netán könyöröghet: „Hagyd 
az alosztály nélküli pereputtyot. Ahogy eddig, ezután is elseftelgetünk." 

„Na és mit nyerek vele?" - morfondíroz Szigethy. „Nyomorkedélyt, 
barátocskám, amiről és amivel nincs kedvem diskurálgatni még öregúrkoromban 
sem. Elismerem, ismered a Jucit (de még hogy!), a Dédit, rólam viszont halvány 
fogalmad sincs. Tévedsz, ha azt hiszed, hogy a bűnbánat bölccsé tesz. Vagy, 
hogy a tehetetlenség két kedélyes szerencsétlenre uszíthat. Netán, hogy 
eltöprengek néhai Weis úr okoskodásán. Nélküle is tudom: addig adhatom az 
ártatlant, míg elhallgatom a gondolataimat" - hallgatja el a gondolatait Szigethy. 

* Petőfi 



Megéri. 
Semmi ráfizetés: főleg, ha az irodasikk Böbével sem kezd ki. Okosabb 

dolog összevont szemöldökkel szuggerálni a párnázott ajtót, tűrni a 
megvárakoztatást, -aláztatást, mint a titkárnői asztalra könyökölve enyelegni 
egy sort: „Böbe, ma oly csodálatos a frizurája!" Vagy annyit mondani: „Böbe, 
maga szerelmes!", és botor udvarlásba kezdeni. Netán ad absurd kijelenteni: 
„Kurva vagy (ami igaz is), nekem meg rohadtul piszkos a fantáziám, és mire se 
várva..." Ez az! Jencinek lenne igaza?! 

De nem. 
Egy Szigethy nem sétálhat csak úgy ki az őszbe, a verőfénybe; ki az alsári 

sétányra, hogy nyugtázza Jenőke báj vigyorát. Neki nem spekulatív jelen-létre 
van szüksége, mert csak szélirányban (mint a falevél) tud felpörögni s 
tündökölni. 

„Na és?! A Juci született úrilány, és ott a költséges Dédi, meg a gáz- és 
villanyszámla... Mit nem ért ezen Jenőke? Hordja el magát a seftjével! Ráfizetés 
az egész. És egyáltalán, mi van azon elítélnivaló, hajót cselekszem a Dédivel? 
Vagy fizetem a rezsimet? Felöltöztetem a Jucit úriasszony-módra?..." - áltatja 
magát Szigethy, hogy ártatlan képpel tűrje a megvárakoztatást, -aláztatást. 

Nem jön ki. 
Marad Jenci, győzelmi mámorral jámbor ábrázatán, s hogy nem árt a Sztálin-

korabeli óvatosság, azt csak tetézi a gyanúja, miszerint Szigethy bebocsátást 
nyer és bűnbocsánatot: visszakapja íróasztalát az alosztály nélküli főosztályon. 
„Nincs bizonytalanság" - mondatná vele az őszi verőfény, a padszomszédi 
kedély, ha nem hallaná, hogyan k e d é l y e s k e d e t t néhai Weis úr negyvenhárom 
őszének egy ugyanilyen verőfényes napján: „Balogh úr! Úgy nézek én ki, mint 
aki jegyet váltott a Német Birodalomba?"; s ha nem látná, hogyan szakad el a 
tömegtől a gyáva, a céda, a kapzsi, az ostoba - pénzre, dicsőségre éhesen. Mert 
képmutatók, hiúk, önzők és önteltek, miképpen Szigethy, a Veszedelem. 

„Nincs bizonytalanság" - mondaná mégis Jenőke, de érzi, hogy a bénultság 
a lábfej után egész testét hatalmába keríti. 

Elég lenne egy kicsiny hazugság, és rögvest kifordítanák önmagából, rá az 
alsári sétányra: bábnak. 

Jenci itt nem üdvözülhet. 
Nem úgy néz ki, mint aki jegyet váltott Pravoszláviába.* 

* Az igaz hit országa 



APJA FIA 

A lakás megunta méretét, Szása a lakást. A fiú világos szobákról álmodott, 
kertről, a kertben zöldségágyásokról, és sok-sok fazékról, amik békén meg-
férnek a paradicsom- és paprikatövekkel. A lakás meg önnön gyermekmé-
reteiről, hogy közelebb tudjon bújni a Mama szívéhez. így éltek: a Mama, a 
Szása meg a lakás. A tálalószekrény üvegvitrinjében porcelánedények, fajansz 
csecsebecsék, a padlón szőnyeg, a fogason ruhák - akár a szomszédban vagy 
fönt a negyediken. 

A tömblakásvilág: oroszvilág. A lakótelepen termetes nyárfák havazzák 
be a tavaszt, s az újságosnál vodkát is mérnek. Húzós egy kicsit, de még 
senki nem vakult meg tőle. Szása is issza. „Nagy szíve van pálinka nélkül is": 
mondogatják a magyarok. Magyarozzák az apját is, de ki figyel oda. 

...Szása rosszkedvűen ébredt, mint mostanában mindig. Vágya a napfényes 
otthonról, udvarról, kertről szertefoszlani látszik. Tegnap is éjfélig 
rimánkodott: „Mama, adjuk el a lakást, az árából vehetünk egy házat." Hiába. 
A Mama tekintetének minden bánatával, ráakaszkodott az ő egyetlen, szeplős 
arcú gyermekére, s úgy ingatta a fejét jobbról balra, balról jobbra. Talán a 
nagyszoba fölfeslő tapétájához; a földubló csempéjü fürdőszobához; a vízkő 
sárgította ülőkádhoz; vagy csak a lépcsőházban csatangoló kóbor kutyákhoz 
ragaszkodik annyira. A lényeg - hajthatatlan maradt. 

- Mama, megtanulsz pár magyar szót: megyek jövök, ülök, állok - sorolta 
Szása. Végül kitört: - A francba, harminc év alatt nem ragadt rád semmi!? 

- Tiszta apja! - sopántott Mama, s kimenekült a konyhába. Tett-vett, 
csörömpölt a mosatlannal. - Tiszta apja - hajtogatta közben. 

- Ki volt az apám? - kérdezte Szása, s mivel a pillanatnyi ellágyulást 
nem követte a Mama gyónása, felemelte a hangját: - Egy vörös hajú hülye, 
hogy istenverte legyek a fenenagy szívemmel!? 

...Ébredni és felkelni: nem ugyanaz. És ma Szása egyszerre ébredt és 
kelt, pedig nincs hova rohannia: hónapok óta munka nélkül őgyeleg. Ha van 
alkalmi kereset, az a piacon adódik. Oda korán kell kelni, felébredni ráér ott, 
míg a dobozokat hurcolássza. De ma, ahogy elidőzött tekintete a tarra vágott 
domboldalakon, úgy döntött: nem adja fel. Már csak azért sem, mert a 
konyhaablakból egy döglött vizű szennyvízcsatornára látni, ami fölé a 
gyártelep kongó magányába beleszürkülő égalj feszül. A látvány bárkit 
visszadöbbentene a valóságba, még ha tucatszor annyi fazekat gyűjtött is 
össze, mint a Mama. Glédában állnak a balkonon: kicsi, kisebb, nagyobb, 



még nagyobb... Mintha a pokol tüze várna rájuk. Merthogy a Mama oda kerül, 
az biztos - Szása ezt már eldöntötte. Ott tudta elképzelni a Mamát 
agyonmosott, csicsavirág-mintás pongyolájában, zilált hajával, s merengő 
tekintetének azzal a fásultságával, amivel a lélek önmagában kotorász, de 
oly sok a kacat odabent, hogy már nem tud választani bűn és erény között. 

...A Mama teát főzött, pirítóst készített reggelire. 
- Igor mesélte - szól két harapás között Szása - , hogy a magyarok elhúznak 

innen, mint ősszel a vadludak. Bagóért potyázzák el a házaikat. Itt az alkalom, 
Mama, hogy kiszabaduljunk ebből a nyomorúságból. Ebből a „volna" létből, 
az egymásra szürkülő napokból, hónapokból... Mama, adjuk el a lakást! 

A pirítóst és a teát odahagyva, Mama a vécébe menekül. Ráadásul a vizes 
csöbröt is kint felejti, mintha nem tudná, hogy a lánca vesztett öblítőtartály 
évek óta nem működik. 

- Miért rohansz el!? - kiált utána Szása. - Még pénzünk is maradna, 
vehetnél új fazekakat! 

Csend. A magány meddő dolog, legyen az a vécéajtón túl vagy innen. 
Szása az ötliteres fazekat nézi, az egyetlent, amelyben a Mama még főz is. 
Mama ez alatt a vizes csöbörre gondol, amit kint felejtett. S míg Szása a 
Mama sorsának szimbólumává teszi a kívül-belül lepattogzott, kozmásfenekű 
fazekat, addig a Mama kihátrál a vécéből. 

- Nem lennék lusta fát vágni - lép eléje Szása, kezében a csöbörrel. 
-Apád megölne bennünket - visszakozna a Mama, de Szása útját állja. 
- Javítanám a csatornát, kicserélném a törött cserepeket. Mama... 
- De hát miért? - kérdezi döbbenten a Mama. 
- Nem tudom - felel tétován Szása. - Talán apa miatt. Vagy szerelmes 

vagyok egy lányba, egy házba, az életbe... Mit tudom én! Apa miatt lenne?... 
A Mama zavarában vizet tesz föl az ötliteres fazékban, majd leül, feláll, s 

csak nézi, nézi az ő egy szem, vézna, szeplős gyermekét; nem érti, miért kell 
mindehhez kertes ház. 



VISZONTLÁTÁS 

Talpas N. Lajos pontban hajnali fél háromkor tette le táskáját a konyhaasztal 
mellett álló székre. Talpas N. Lajos táskája nagy utazótáska, cipzárral záródó 
zsebekkel. A szék egyszerű, támla nélküli fehérszín konyhaszék, az asztal is fehér, 
a vállmagasan körbefutó fali csempe nemkülönben. Együtt sápasztják az ötven 
wattos villanyégő fényét a fehér konyhabútorral, gázspórral. A tizenhat 
négyzetmétert zümmögéssel megtöltő hűtőszekrényre Talpas N. Lajos hórihorgas 
árnyéka vetül. Kétszer is kinyitja, becsukja, harmadjára melléguggol. Vizslat. 
Asszonya, Talpas N. Lajosné az ajtóban áll, telt csípején feszül seszínü hálóinge. 
Kialvatlan, gyűrött arcára ráakaszkodnak a szemkörüli mély szarkalábak. 

- Kétezer-hétszáz forint - dünnyögi Talpas N. Lajos. 
Asszonya összébb húzódik. Lúdbőrző remegését a melle előtt keresztbefont 

karjaival melengeti. 
- Becsaptak? - kérdi Talpas N. Lajosné, s fogai halkan összekoccannak. 
- Be! - áll fel, csapja be dühösen a hűtőgép ajtaját Talpas N. Lajos. -

Szalad mind haza, az asszony fenekét simogatni. 
- Mennyit fizettél rá? - kérdez riadtan Talpas N. Lajosné, a kékszín 

cipzárzsebes utazótáskán felejtve tekintetét. 
- Háromszáz forintot - jön a felelet, s Talpas N. Lajos szembefordul 

asszonyával. - De ez nem elég, itt a ház rajtunk, ablak kell, deszka kell, a 
kurvája meg marhaságra veri el a pénzt, kenőmájas meg franckarika! 
Dó'gozhatok szakadásig! A bélt húzzák ki belőlünk, érted, azért a kurva pénzért, 
te meg elvered nyámnyámságokra. Liszt van, húsunk, tojásunk van... 

- A gyerek miatt - hebegi Talpas N. Lajosné, aztán elréved, barna 
szembogara kitágulva követi a kékszín utazótáska feliratának pirosszín, kony-
hamagasságba emelkedő betűit. Először az „A", nyomában az „M" és az „E" 
vibrál mind pirosabban, magasabban, hogy a nyomukba lépő „R", „I", „C" és 
„A" betűkkel a villanykörte körül egyesüljenek. 

- Egye, ami főve van! - förmed rá Talpas N. Lajos. 
Asszonya megtántorodik. Suvikszolásban elkopott körmökkel kap az 

ajtófélfa után. Keble megfeszül, bimbói vérbőn sütnek át a seszínü hálóingen. 
Talpas N. Lajos legyint. 

- Más asszony este óta a határon áll, hogy át tudjon vinni pár doboz 
cigarettát. Pénzt akar keresni, élni akar. Érted, segít az urán, hogy boldoguljon, 
hogy legyen mit pofázni! 

Három óra. 



Talpas N. Lajos asztalra támasztott könyökkel ül a kékszín utazótáska 
mellett. Leült, mert elszállt a dühe. Állán serceg a borosta, ahogy végig-végig 
simítja tenyerével 

- Estére vártalak - szólal meg gyámoltalanul Talpas N. Lajosné. 
-Azért nincs rajtad bugyi?! - kérdez, kap az elveszett düh fonala után Talpas 

N. Lajos, s tenyere nagyot csattan az asztal lapján. - Nem elég, hogy 
bekeringőzzük fél Magyarországot, hogy tele legyen az az átkozott mikrobusz, 
még az ukrán vámon is megvágnak háromszáz forinttal... És mi vár?! A kertben 
nyakig ér a lazna, a kölyök nyámnyámkázik, az anyja meg a fenekét düböríti. 

Asszonya lehajtott fejjel áll, szétzilált barna haja a szemébe omlik. A 
padlócsempe fényes felületén az ötven wattos villanyégő fénye vet lobbot. 

- Konyhapénzt, füzetet! - szól durván Talpas N. Lajos 
Talpas N. Lajosné ura ormótlan nagy, kékszín papucsában, a padlócsempe 

fényes felületén maga előtt toszogatva saját árnyékát, a szekrényig csoszog. A 
fiókból pénzt, kékborítású füzetet vesz elő. 

- Gyorsabban! — nógatja Talpas N. Lajos. 
- Tegnap kapáltam a kertet - mondja Talpas N. Lajosné, elaprózott csoszo-

gással ajzva ura türelmét. - A szőlőt megkötöztem, kigyomláltam. Anyádnak 
enni hordtam, kivakartam a mocsokból. Járok utána, törülgetem taknyát, 
nyálát... 

Asszonya szemlesütve, az asztallapon csúsztatja ura elé a kékszín füzetet; 
remegve a konyhapénz maradékát. 

Eltelik bő félóra, mire Talpas N. Lajos megszámolja a pénzt, s bütykös 
mutatóujját végigvezeti az oldalakon át sorjázó számoszlopokon. Aztán a nagy 
utazótáska egyik, cipzárral záródó zsebéből ácsceruzát kotor elő. Utána számol. 

- Hogy a hrivnya? - kérdi Talpas N. Lajos. 
- Tizennyolc, ezer forint - válaszol talpas N. Lajosné. 
- Ühü! - hümmög Talpas N. Lajos, s a homlokráncok megfeszítik arcán a 

szélcserzett bőrt. - Mik ezek a nyolcszáz forintok? - koppan a ceruzavég a 
fehér asztallapon. 

- Tejkontó - feleli Talpas N. Lajosné. - Anyádnak. Nem ehet zsírosat. 
-Nyugdíja van... 
- Orvosságra kevés - vág közbe Talpas N. Lajosné, s jobbjával hátrasimítja 

szétzilált, barna haját. 
Talpas N. Lajos szárazat nyel. Zavarában a nagy, kékszín utazótáska után 

nyúl, a benne lévő szennyes ingek, fehérnemük, zoknik alá. Zacskó cukorkát 
dob az asztalra, majd kék tárcát, előtüremkedő öt- és tízezer forintosokkal. 



-Nem jött össze a havi ötven tiszta, volt hét, hogy mindennap esett. Durván 
tíz nap a két hónapból, enni meg mindennap kellett - mentegetőzik Talpas N. 
Lajos. 

- Nem érdekel a pénzed! - ikegi Talpas N. Lajosné. 
- Hát mi érdekel?! - üvölt Talpas N. Lajos, s felugrik, inas jobbját ütésre emeli. 
-Üssé ' ! . . . 
- Nem látod, mi van itt?! Élnek egyik napról a másikra, egy huncut vas 

nélkül. Belegebednek a nyomorúságba, hogy abba... 
- Üssé"! - üvölt Talpas N. Lajosné, és arca elé kapja a karját. 
- Üssön meg a ménkű! - zökken vissza a helyére Talpas N. Lajos. -

Meghosszabbítom a munkavállalásit... Kijön tízezer forintból, és nem kell 
bujkálni, reszketni ott, Pesten. 

Jócskán elmúlik négy óra, mire Talpas N. Lajos végez az újraszámolással, 
átszorozva a hrivnyát forintra. Azóta hol az asszonyán feledkezik szúrós 
tekintete, hol a számokkal teleírt füzetlapon. 

- Négyezer forint a különbözet. 
- Nincs különbözet - szól nyersen Talpas N. Lajosné. 
- Nincs? - hökken meg Talpas N. Lajos. 
- Kölcsönadtam. 
- A kanodnak?! - koppan a ceruza az asztallapon. 
-Annak, hogy belegebedj a nyomorúságba, hogy abba!... 
Az asszony az első ütés elől még kitér. Jobbra hajol el, bele az asztal mögül 

kilépő Talpas N. Lajos öklébe. A szertefröccsenő vér - orrból, szájból - megüli 
a fényesre sikált fehérséget... Jut a vállig érő csempefalra, a konyhaszekrényre, 
a hűtőgépre, elsápasztja a nagy utazótáska pirosszín betűit is. Apadiócsempére 
zuhanó Talpas N. Lajosné seszínű hálóinge alatt szétmázolódik. Az asszony 
ösztönösen kuccad kétrét, temeti arcát karjaiba. 

- Hol a pénz, bárcás?! - ordít a magatehetetlenre Talpas N. Lajos. 
- Küret... - hörgi Talpas N. Lajosné. 
- Hol a pénz? - guggol asszonya mellé Talpas N. Lajos. 
- A z orvosnál - tápászkodik fel Talpas N. Lajosné, s kézfejével szétmázolja 

arcán a vért. - Mert kell az életünk... ablakra, padlódeszkára... 
Talpas N. Lajos lomhán felkászálódik, legyint. Pont két órája, hogy letette 

nagy, kékszín utazótáskáját a konyhaasztal mellett álló székre. 



EGÉRITATÓ 

„Jaj neked, emberi szokásunk áradó 
dagálya. Ki úszhat szembe sodrásoddal? " 

Szent Ágoston 

Öt éve történt, tíz éve?... 
A faluban már összetévesztették az orgazmust az organizmussal. A 

konyhákban, a kerítésfélfának dőlve trécselő asszonyok közül a belátók az 
orgazmusig kívántak eljutni, míg az okoskodók hiúsága az utóbbival 
kacérkodott. A mindig komor és ünnepélyes László tiszteletes dörgedelmekkel 
elegyes nyomorúságos jövőképe televízión edzett hallgatóit annyiban érintette, 
hogy konokabbul kívánták utánaélni a tegnapot: holnap. „Eleitől fogva..." -
énekelték a hívek; búgott bosszúsan a szószékről László tiszteletes mély 
basszusa. Egy huncut tekintetű ember meg csak állt a templomban, és mosoly-
gott. Öt, vicces Lukácsot két kézzel csiklandozta a kárpátaljai kis magyar 
Nekeresdnek a kapitalizmus áldásait habzsoló igyekezete. Az affektálás. 
Röhögésre ingerelték a latin szavakkal egyedieskedők szerte nyálfröcsögtetett 
ostobaságai. Míg a községház pulpitusáról (az emelvény együtt bukott a kom-
munizmussal) közelítették meg individuálisan az individuális problémákat, 
követelték meg paralel az individuumtól az invalidizmust, nevetés járta, de ha 
ez hangzott el, szó szerint, az iskolai tanévnyitón, s végignézett a megilletődött 
leendő elsősök során, akkor a térdét kellett hogy csapkodja vicces Lukács. 

Öt éve történt, tíz éve?... 
Kiadványok cseréltek gazdát; egy színes taksált öt fekete-fehér szexlapot, 

s jött a videó, fennhangon abajogtak a televíziók hangszórói, aláfestve műcsöcsös 
némberek végtelen vonaglását. László tiszteletes komorabb lett, példázata a 
hét kövér és hét sovány tehénről együtt járt egy felajzott tenyészbika képének 
elhessentésével, aminek a hívek képzeletében való meglétéről vicces Lukács 
nevetése árulkodott. „Elrabolhatja tőlünk Európát!" - figyelmeztette a híveket, 
és fegyelmezte vicces Lukácsot, majd kitért az adakozás fontosságára, meg 
arra, ha már ilyen jó pénzeket kaposgatnak a gazdák a kertekben termett 
paradicsom eladásából - paradicsomi állapotokat teremthetnének ahelyett, hogy 
mű...izékre költik. 

Mintha tegnap történt volna. A mondatok azóta szelik át mind 
kacskaringósabban és annyiszor az elodázott cselekvést (mint a gyorsan lefutó 
hegyi csermelyt a szerpentinek), miszerint: minden baj forrása a pénztelenség. 



Egyedül László tiszteletesnek adott jogot a hét bö évet felkérődzö tehenek 
háromra apadt száma, hogy vasárnaponként tőmondatokban vagdossa hívei 
fejéhez az egy igazságot. 

így történhetett meg egy januári estén - míg a rádióban Kijev áremelést 
ígért, Budapest hidegfrontot, Amerika bombázást Boszniában - , hogy László 
tiszteletes hurkára gyűrt újságpapírral öblös lámpaüveget sudrált, amelynek 
többszöri áthúzásával még jobban szétmázolta a rossz minőségű petróleum 
zsíros kormát. Ez idő alatt vicces Lukács vastagon oxidálódott rézcsatlakozót 
kapargatott a zsebkésével, majd becipelte konyhájába a nem könnyű akku-
mulátort, fel nem tételezve, hogy a tiszteletesnek az elszenesedett kanócvéggel 
gondja lehet, a lámpabél nem veszi fel a petróleumot. Igaz, ő sem boldogult. 
Csavarkulccsal esett neki a leült akkumulátornak, hogy még az áramszünet 
előtt felpislanjon a kilencwattos körtécske. A sav ömlött ki, a petróleumlámpa 
tört el előbb? Ki tudja. A sistergő, habzó sav gyorsan párolgott, a petróleum 
bűzösen. A Nekeresdre boruló sötétségben senki sem látta a parókia kitárt 
ablakát, sem vicces Lukács rédelyes házának nyitott konyhaajtaját. Fáztak. 
Nagykabátban, kályha mellett. A tiszteletesben a méltóság, Lukácsban a kekk 
ágaskodott az ellem, hogy bekéretődzenek a szomszédba. 

László tiszteletest, amíg tüdőgyulladással feküdt, a szomszéd falu papja 
helyettesítette. Vicces Lukácsot senki. Az idegen pap szálán bánt ideiglenes 
bárányaival, s már-már rendjénvalónak tűnt, hogy Nekeresden a védtelent 
kiforgató fukarságot, a gyűlöletté fajuló irigységet és marakodásba torkolló 
torzsalkodást nincs ki megmosolyogja. így gyűrte mélyen régi önmaga alá magát 
a falu egy igénykínzó pénztelenséggel, gondgyötrő áramszünetekkel, ál- és 
rémhírekkel terhelt tél alatt. Nem csoda, ha mohón kapott a határnagy 
paradicsomtáblák képében ámító jövő után, egyrészt szükségből, másrészt, hogy 
kapzsisága elriassza a szerencsét. 

A palántanevelő hidegágyakkal telegyürt kertek láttán vicces Lukácsot 
kipurgálatlan légcsöhurutja vette elő. Köhögött. Előregörnyedve, vénemberesen. 
A kórházban így szokta meg. Emiatt sürven félbe szakadt munkája, a seprükötés, 
a kapa-, kaszanyél esztergályozása. A fojtó ragasztószag suszterkedésének vetett 
véget. Az újságolvasásról maga mondott le: köhögésre ingerelte a népi 
gyógymódokról, a népélelmező cigánykrumpliról (csicsóka) s egyéb 
népboldogításról szóló nyomdacikormány. Mint ahogy a községház pulpitusán 
a demokrácia mellett lándzsájukat tördelő szónokok sem bírhatták nevetésre a 
XXI. század küszöbén. Kiguvadt, könnybe lábadt szemekkel nyeldelte nyálát. 
Kínozta a roham, mint az istentisztelet alatt, pedig a hívei közé megtért László 



tiszteletes szomorúságára ráfért volna a vigasztalás. „Ha valaki jőni akar én 
utánam, tagadja meg magát..." - prédikálta Máté evangéliumát a tiszteletes, s 
tudta, gyér hallgatósága gondolatban paradicsompalántát gyomlál, permetez. 
Vegyszerbe, földmunkába ölte a nép összekapart tartalékát, és a porba taszító 
kiszolgáltatottságtól való ösztönös félelmében emberőrlő igyekvésre sarkallta 
képzeletét. 

Azon a tavaszon elmaradtak a varjak. Fekete seregeik nem lepték el a 
szántóföldeket, nem bukdácsoltak ká-á-árörömmel a traktortárcsa vágta nyom 
után. „Urbanizálódtak" - állapította meg László tiszteletes, és a nyitott veran-
dáról komoran nézte a parókiaudvar nagy eperfájának verébpityergető magá-
nyát. Gondolata a városkörnyéki, befült, télen át gőzölgő szeméthegyekig ment 
el utánuk, mialatt vicces Lukács köhécselve, pihegve cipelte fel öreg cseresz-
nyefájára a katonaköpenybe bújtatott madárijesztőt. Azt, hogy a reggeli órák 
zajgó seregélynászát nem riogatják a csókák lomha szárnycsapásai, nem 
hiányolta. Nekeresd sem. A rádió Kínából özönvízszerű esőzésekről, floridai 
hurrikánról adott hírt, s ő, vicces Lukács az eget fürkészte, a száraz szelek 
felseperte vakító kékséget. 

Forró, egérszagú lett a nyár. A tűző napon kapálásba, kocsolásba görnyedő 
nekeresdieknek délibáb emelte szemmagasságba a távolba vesző sorvégeket. 
Csalogatta őket reggeltől napestig, míg a paradicsomba ölt pénz, munka irgal-
matlanul noszogatta. Telt, tikkasztott a június, már a szellő is portölcsért terelt, 
mikor végigcikáztak a sorközökben az első egerek. Szaporaságuk együtt nőtt a 
húsosodó, zöld paradicsombogyókkal. Tele volt szürke szőrgombolyagokkal 
minden lyuk, gazzal benőtt horpasz a határban, a tudat alá később fészkelték 
be magukat. László tiszteletes emberül verejtékezett a szószéken. A Prédikátor 
Könyvének vonatkoztatható verseire gondolt, de vicces Lukács vészt jósló 
köhögése visszariasztotta. „Imádkozzunk!" - mondta. 

A falucsődítő nagygyűlés után, hol a paradicsomot keserű fája miatt 
egérfogyasztásra alkalmatlannak ítélték az alkalmi szakértők (vicces Lukácsot 
sokan mosolyogni látták), Nekeresd kapára kapott. Álló napokon át csépelték, 
taposták rekkenő hőségben a pirulásnak indult termést édesden habzsoló 
egércsordát. A rögöknek nőtt farkuk reggelre vagy az égből potyogtak alá? 
Nem tudni. Mint ahogy a községház vészbizottsága által ígért szükséges lépések 
megtételéről sincs tudomásunk. László tiszteletes kétségbeesetten járt föl-alá a 
verandán, s a mélységes apátiára gondolt, amibe a gyülekezete zuhanni fog. 
Elmaradt a méregosztás, a helikopteres méregkiszórás, a tiszteletes aggodalma 
azonban valóság lett. 



Velőt szikkasztó forróság zsugorította a határban a szélfogó gyertyánfák 
árnyékát. Nekeresd a házakba húzódott vissza, ott nyűglődött a megroppant 
akarat. A délibáb dédelgette, csatatérré dúlt paradicsomtáblák látványát a tele-
vízió vérben tocsogó filmjei feledtették, vagy az előkerült szexlapok felajzotta 
fantázia. Legtöbben (míg a községház pulpitusán folyt a falu gondjainak 
elodázása) meggybort pancsoltak, főzték a pálinkát, az élesztő erjesztette 
zavaros löttyöt, hogy esténként törjön-zúzzon a mértéke-nincs gődölés 
felincekelte tehetetlenségük. Az asszonyok aborákba, ólpadokra menekültek, s 
ha reggel lekászálódtak, a kialvatlanság együtt léborogtatta át velük a napot 
másnaposságtól szédelgő uraikkal. 

László tiszteletes zárt ablaknál aludt, kizárta szobájából a családi perpat-
varok felhangjait, s míg nagy varjúcsapatokról álmodott, vicces Lukács a rédely-
grádicson ült, és nézte a teliholdat... Képzeletében, mint darazsak... űrhajók 
dongták körbe a csillag-fürtöket, hogy fényévfaló zümmögésükbe olvadjon a 
szomszédok ajtócsapkodása, részeg kurjongatása. 

A hajnal a konyhában érte, hol a villanyspórra feltett kávéfőző együtt 
kotyogott a rádióval. Az etiópiai éhínség, a bangladesi kolerajárvány és a 
„...Bécsben is derült égbolt" híre ott motozott vele a műhelyben, hova első 
útja vitte. Kiüröngette az ott lévő konzervdobozokat, majd a kútból vizet húzott 
vicces Lukács. Kannával a biciklikormányon hajtott ki a mezőre, csörömpölt 
végig a dobozokkal Nekeresd néptelen főutcáján. 

Ahogy szaporodtak a határban a földbe süllyesztett, vízzel telt edények, 
úgy lettek csendesebbek az esték. Gyűrték, taszították reggel-este nagy 
kannákban a vizet, itatták a hőségben eltikkadt egereket Nekeresd és az ezredvég 
nagyobb dicsőségére. 



SZÉP ILONA 

A tavasz gyönyörű! 
Az ég kékjén bárányfelhők úsznak; madárseregek keletről nyugatra, délről 

északra, csőrükben a hósapkás hegyek fenyőillatát hozzák, az életet - amiről 
dalolnak, madárleikük minden örömével. Lásd, a fény is örvend, puhán hinti széjjel 
millió színét. Télbe dermedt álmok virulnak ki - akár a domboldalak, a mezők - , és 
együtt csacsognak a tovacsobogó csermelyekkel; tapsikolnak a réten hancúrozó 
kislánykákkal: „Lánc, lánc, eszterlánc..." 

A városka is kitárja ablakait, fölsepri derékban megroppant járdáit. A hó-
virágcsokrok láttán színek ojtódnak a meddő szürkeségbe, szívek a szívbe. 

Híre megy annak is hamar - egy kisvárosban minek nem? - , hogy Szép Ilona 
végre hazatért, a Jázmin utcában lakik, és szebb, mint valaha. 

Van, aki tengerkék szemét dicséri, van, aki hosszúfiirtű, bársonyosan csillogó 
haját. Sokan csodálják szomjoltó források pezsgését idéző életkedvét; igéző selymes 
mosolyát. 

„Ilona, Ilona..." - mondatja velük a verses imádat, s az emberek büszkék az 
alakjára, mozdulatainak finomságára, vagy csak arra, hogy van; hogy a mienk; 
hogy van egy Szép Ilonánk. 

A kávézó teraszán - a pincérlányok nem kapkodják le idő előtt a kávéscsészéket 
az asztalról - : Szép Ilonáról folyik a szó. Mit folyik - hömpölyög! Ismerős 
ismeretlenek szólítják meg egymást, dicsérik Szép Ilona ruhájának anyagát, szabását, 
az asszonyi lényét körbelengő paríumillatot. Netán csodálkoznak, miért nem bélszínt 
vásárolt a henteseknél, mert ez is fontos, akár az ajakrúzsának márkája - az élet a 
részletekben él. 

Angyal nem szállt így a földre a világnak ezen a sarkán, hogy olyan fogadtatásban 
részesült volna, mint részesül Szép Hona. Miatta hordják el a szeméthalmokat, 
mossák az utcákat, rendezik a kirakatokat, s közben fényesednek a tekintetek. 

, Az ember nem bugyigumi !" - ezt és a többi, mély értelmű falfirkát virágokkal 
festik fölül. A városka újságja lemond - ahogy a világ proletárjainak egyesítéséről 
lemondott - abbéli szándékáról, hogy az anyagi csődig függetlenedjen: fejlécét az 
„Ilonkánk, szeretünk!" jelmondat díszíti. 

És Szép Ilona a gyönyörű tavaszt még gyönyörűbbé teszi. Mindenkihez van 
kedves szava: a tétovázókat bátorítja, a csüggedteknek hitet ád, az árvákat gyámolítja... 
Görbebotjaikra támaszkodva nénikék tipegnek el hozzá, vagy jönnek tőle víg kedéllyel 
a tegnap még fásult lelkek. Biztatása benne sejlik a munkagépek monoton 
zümmögésében, apasztja a munkára várók hosszú sorát. Szép Ilonáért saijadnak a 
rügyek, sóhajtoznak a vágyak, kezének hűs simogatására várnak a bágyadt betegek. 



Utcagyerekek harsogják: „Mi az övéi vagyunk!" 
A kérdések azonban kérdések maradnak. 
„Hol volt máig?" - táija szét kaiját az értetlenség. 
„Miért nem jött előbb?" - sóhajtja a naivság. 
„Miért ment el és mikor" - vár feleletre a kíváncsiság. 
A válaszok, a vélemények megoszlanak. 
Az idősebbek egy sörvedelő cseh századosról mesélnek: „Vitte, vitte Szép Ilonát 

Prágába. A minisztériumba rögvest, hogy Masaryk is megcsodálja, milyen lányok 
teremnek Kárpátalján. Honnan tudta volna az a Patocska - vagy hogy is hívták? -
, hogy a mi Szép Ilonánk szegről-végről rokona Fedák Sárinak, akihez Ady verset 
írt, tévedésből - mert ha ismerte volna a mi Szép Ilonánkat..." 

Azt, hogy egy snájdig huszártiszt meg sem állt Szép Ilonával Amerikáig, mert 
odáig kellett futniuk a háború után - kevesen állítják, s még kevesebben hiszik el. 
Felöklendezzük a dzsentri romantikát! Valószínűbb, hogy német katonák hurcolták 
el Buchenwaldba. Aztán Izraelben élt, onnan jött haza. 

A fiatalabbak Sztálin (kamaszmód bezsongó) testőrét hibáztatják. „Meglátta, 
megölelte, s már vitte magával - mondják - a környék legelső traktoristalányát, aki 
fel mert ülni arra a pöfögő micsodára. Ez ideig Moszkvában élt, semmi kétség -
bizonygatják többen - , vagy Kazahsztánban, mert szegénynek a lágereket is meg 
kellett járnia. Abban a korban semmi nem volt lehetetlen." 

Az sem kizárt - sokak szerint - , hogy banderistaként harcolt a Kárpátokban, 
aztán átszökött a határon, hogy Pesten elsirassa a Corvin-köz gyerekhadát. 

Ragozható múltunk költészete ez. A csodálatos az, hogy Szép Ilona visszajött 
közénk. 

Kiléphetünk vele a tudatszükítő nyomorúságból, s együtt mondhatjuk: „Az 
élet szép! Nem közüzemi díj, kormányválság meg maffia..." 

A Tisza vize szőke, a Borzsáé mohazöld, de ha Szép Ilona akaija, nagyanyáink 
gyűszűivel kotorjuk ki a csatornát, s az is megtisztul, mint a szorongó lélek gyónás 
után. 

Mondogatják is az emberek a Szép Ilonától ellesett büvigét: „Nem a mi bűnünk 
sorsunk zord tele!"; hogy érezzék a tavaszi szelek orgonaillatát, hallják az elvetett 
mag mocorgását; a barackvirágban ott lássák a termést, mert tavasz van, s a tavasz 
értünk jött el. Róla dongnak a kirajzó bogarak, dúdolnak dalt a szerelmesek. Az ő 
éltető fénye cikkan a pajkos madárszemekben. 

A tavasz gyönyörű! 
Gyönyörű Szép Ilona kecses légiessége, amivel jár-kél közöttünk. Szép az is, 

ahogyan az emberek összehajolnak, hogy megígérjék egymásnak: „Soha, soha többé 
nem engedjük, hogy elorozza tőlünk a világ!" 



TALÁLT TÖRTÉNET 

Rózsi a Hatház utcán sietett a piacra, vánszorgott haza. 
Felöle cserélhették az utcanévtáblát XXII. Pártkongresszusról Augusztus 

24-re, az eget zöldre: munkába menet Anit szégyellte, jövet: ahogy Istvánnal 
éltek. 

Mióta is? 
A bébiszitterből mammon-bébi lett, a bérszámfejtőből kofa, a gondból 

gyötrelem, az emlékekből mulasztások kora. 
Rózsi vádolta Istvánt, István vádolta Rózsit. Rózsi a piacra kurválkodni, 

István a gyárba inni járt. 
„Felépítették a házukat, taníttatták a lányukat, hogy a végén átvágják egymás 

torkát" - suttogták a szomszédok, susogták a fák, visszhangozták a hegyek, 
mert hányszor, de hányszor kiabálta az ura részegen: 

- Aniból egy kibaszott kurva lett! 
- Belőled mi?! - védte a lányát Rózsi, s ha csúnyán kikarmolta István arcát, 

az ágyban tettette: élvezi szerencsétlenkedését. Egyszer, kétszer, százszor; 
jobban fájt a vétkek érvelése: a bűntudat. 

Rózsi bántotta Rózsit. Sűrűn kisírhatta magát, átkozhatta a férfiakat, Pestet, 
ura hortyogását. 

„Mit csinálhatnak Anival?" - kérdezte újra és újra, s fél éjszakákon át a 
hálószoba sötét ablakát bámulta. 

Odakint a tél után tavasz, aztán nyár jött, és Rózsi nem hitte, hogy van 
Isten. 

Hajnalban kelt. Tett-vett, kávét főzött, az urának táskát készített. A vécébe 
kísérő gyomorfájdalom, ruhásszekrénye kinyitásakor a szorongás szokásai része 
lett, akár a szobatükörtől való félelem. „Hová tűnt a teltkarcsú, életvidám 
Rózsika?" Szemráncainak hideg víz jutott, arcának dühödt masszázs; olcsó 
kencefice a szél ellen, a hideg miatt, vagy csak úgy. 

Alig múlt negyven, és már a haja is ritkult. Mióta együtt ivott Istvánnal, 
sokat fogyott. „Divatol" - froclizták a standbéli lányok. 

A piac nem érthette, Rózsika igen: eladni kell és tűrni, hiszen ura apránként 
kielőlegezett fizetése az utolsó kopijkáig vodkára megy, és rajtuk az ősz, a 
közüzemi díjak, a szégyen... Ráadásul hetek óta nem takarított, nem mosott, s 
azóta folyvást retteg: pont most, amikor kurvára kellene a pénz, küldi el őt 
Vologya a jó francba. 



Az első sorból a harmadikba, ahová csak bámészkodni járnak a vevők. 
A piac kegyeltjei a lélekvesztő sorsok. Nap mint nap mámor leiedzett a 

borkimérés előtt. Trógerekre várt, akik hatajkodtak. Csellengőkre, akik trágár-
kodtak. Könnyű vérre, uszuló kapzsikra, ostobákra, visítozó nyomorultakra, akik 
hagyták magukat kiszorítani a jobb helyekről. Rózsi ismerte őket, ahogy a 
kézikocsik nyikorgását, a vasasztalok döngését, a tolató kisbuszok fülsiketítő 
dudálását, a derengést, ami elsápasztotta a tűzfalmagas neonfuzérek szemkáp-
ráztató hazugságait; őszített mindenkit, aki átvett, szorzott és osztott, árut rendezett, 
árakkal manipulált, mert a végösszeget illetően úgyis elszámolta magát. Rózsi 
mindezt nem kiokoskodta, de érezte: az irigységet leplező suta gesztusokban, a 
mímelt jóságban, az okavesztett sopántásban. 

Árulkodott a kondástempó, amelynek hevében egyszer-egyszer egymásnak 
estek Okszanával, Géczinével. 

Hová keveredett el a múlt, amikor esténként még összejártak, a Tisza-partra 
kirándultak, megnézték Munkácson a várat, s igazat adtak Vologyának? 

Aki akkor megmondta: „Lányok, könyörtelen világ jön. A válság felduz-
zasztja a piacot." 

- Mi van ma veled? - kérdezte mégis Rózsi a főnökétől, ő azonban szótlan 
komorsággal adogatta lefelé a kisbusz platójáról az árut: lisztes, kásás, makarónis 
pakkokat. 

Rózsi tudta, a lányokat nem kérdezheti: közösnek hitt végzetük, a cserfes 
csitri ott csivitelt a stand közepén. Csalta, édesgette magához a férfi vásárlókat. 

- Rózsi, meg kell értened - bökte ki végre Vologya, a főnök. 
Rózsi nem akarta megérteni. 
Miért nem Okszana? 
Miért nem Gécziné? 
Miért pont ő?! 
- Pénzt kaptok Pestről - adta meg a választ a ki nem mondott kérdésekre 

Vologya. 
-Azzal mi nem számolunk! - nyögött fel Rózsi. 
- De én igen. 
Rózsit otthon, az előszobában hagyta el az ereje. Lerogyott a padlóra. 
Tudta, ő Oroszvégi Rózsi, és rajta a mosogatás, a főzés, de képtelen volt 

megmozdulni. A keze, a lába nem engedelmeskedett az akaratának. Érzékelte a 
padlócsempék hidegségét, a ráereszkedő félhomályt, pergő könnyeit, holott 
nem sírt. Nem akart sírni. Állni akart, menni akart, de folyton visszarogyott. 
Végül a hazatérő István nyalábolta fel. 



Ült a rekamién, a pohár víz után vodkát ivott. Önkéntelenül suttogta: 
- Tölts még. 
Szólni akart, elpanaszolni, hogy elárulták, irigylik az Anitól kapott húszezer 

forintokat. A bűn mocskát. És nem értik, az istennek sem értik meg: nem 
nyúlhatnak a pénzhez - inkább éhen döglenek vagy felkötik magukat, de akkor 
sem... 

- Holnaptól a harmadik sorban árulok - motyogta végül, a második féldeci 
után. 

- Megér egy berúgást? - bambult István. 
- Nem ittam! - tiltakozott Rózsi, de István tovább mondta a magáét. 
- Előlegért mentem a hidrogénszőkéhez, és mit hallok, ötven hrivennyel 

emelik a gyárban a fizetéseket, de a villamosmérnökét egy petákkal se. Érted? 
Ezer dollárokat kerestek rajtam a szarháziak! Áthúztam, kicseréltem a hálóza-
tot, hogy működjenek a gépek, hogy gyáruk legyen, hogy... a pofámba röhög-
jenek. Érted ezt? 

Rózsi nem értette. Elképedt: az ura üvegből döntötte magába az italt. 
A másnaposság tette? Rózsi sajnálta Rózsit. Két deci vörösbort ivott, sasli-

kot evett sok salátával, s azt olvasta egy magazinból kitépett lapon - amelybe a 
kenyeret csomagolták - , hogy regnálásának utolsó éveiben Brezsnyevet 
rászoktatták a kábítószerre. „Kik és miért?" Rózsi sajnálta, hogy nem tudhatta 
meg. 

Aztán mindenkit sajnált, mindenkire rámosolygott, és semmivel sem árult 
kevesebbet, mint régi helyén. Vologya Rózsikámnak szólította, s tétován 
álldogált, mintha tűnődne: mi a fészkes fene lehet az öreg platán lombjának 
árnyjátékában, a csarnok tetején tollászkodó, fele-felröppenő galambokban, 
az ég kékjében? 

Annyit sikerült kifürkésznie, hogy Rózsi délután a temetőbe készül: vasárnap 
van, szép az idő, és szavát adta Elvirának, a nagydarab lágyságnak, aki -
feketében - Rózsi új szomszédja lett, s féláron tudott virágot kajtatni. Rózsi 
ráhagyta a beszerzést, a kérdést azonban nem: rátalál-e anyósa sírjára a hatalmas 
temetőben? 

Azt, hogy a húszperces út a piac mögötti mellékutcákon teljes óráig tart, 
mert István ötméterenként kétrét görnyed és kijelenti: „A perceken megdög-
lök!" - nem láthatta előre. 

A kínkeserves éjszakát sem. Hogy háromszor kell kicserélni az 
ágyneműt ura alatt-fölött, mert literszám nyeli a vizet, sziszegve tűri a májára 
rakott jeges borogatást, s rimánkodik a rátörő halálfélelemtől: 



- Rózsi, ne hagyj elaludni! - és beszélgetnek. A temetőről nem. Pedig ott 
volt a fél város, gyönyörűek voltak a valódi-márvány sírok, szépek a koszorúk. 
Ok ketten egy megsüppedt, vadrózsával benőtt, dőlt fej fáj ú sír mellett álltak, 
és szerettek volna hinni az élet hiábavalóságában. De Amálka nem ezt érde-
melte. Amálka a tanítónői fizetéséből nevelte, taníttatta a fiát, akart valamit... 

Rózsi nem számolta a napokat. Piacolás után sürgött-forgott, estébe nyúltak 
a délutánjai. Kitárt ajtót-ablakot: pókhálózott, port törölt, súrolt, függönyt 
mosott. Anyósa egykori porcelán csecsebecséit, a kristályvázákat és poharakat 
szivaccsal mosta le, s megcsodálta rajtuk a nyármelegtől beojtott őszi verőfényt. 
Istvánnak kimondhatatlan nevű gyógyszert szerzett a májára. Csalánteát ittak, 
és átaludták a televízió bugyuta műsorait. Rózsi Amálkával álmodott, ura a 
temetőről. Munka után kijárt oda. Metszőollót, ásót, utóbb bronzfestéket és 
mérőszalagot vitt magával. Anira egyikük sem gondolt. A pénzére is csak István: 
kihozatta a díszdobozt. Rózsi a konyhaasztalra borította annak tartalmát. Az 
öt-, tíz- és húszezres bankókat szétválogatták, aztán többször átszámolták. 

- Ez sok pénz - jelentette ki István. 
- Ha beváltanánk a piacon, kapnánk érte vagy ötezret - álmélkodott Rózsi. 
- Mégse elég - bosszankodott István. - Rendbe kell hozatni a Zsigulit, 

kiváltani a forgalmiját. Ha magam fuvarozom ki az anyagot... 
- Mit akarsz, te! - döbbent meg Rózsi. - Az Ani pénze! 
- Tudom. Tisztában vagyok azzal is, mivel keresi - mormolta csitítólag 

István. 
Telerajzolt papírlapokat szedett elő a táskájából, s közben megállás nélkül 

magyarázott: mély alapozásról, kovácsoltvas kerítésről, márványokról, 
köbméterekről, árakról, hitvány mesterekről, emberekről, akik becsaphatják. 

- Kiszámoltam: ha szűkösen is, mindketten elférünk anyám mellett -
mondta. 

Rózsi megrökönyödve felnyögött: 
- Még élünk! 
- Nem érdekes - vélekedett az ura némi töprengés után. 





TÉBOLY 



B A R T H A G U S Z T Á V 



I. A FEHÉR AJTÓN TÚL 

Mottó: 
- soküreges koponya -
- hím - ivarsejt - hüvelyesek (hím - alája) -
- paszuly karó = BAB+arra tekeredik a bab — 
- rózsa - rózsametszők -
- ojtó + vessző -

Kikérezkedem, mert sürgős, elodázhatatlan dolgot kell elkezdenem, 
elvégeznem és befejeznem. Tudjátok, utaznom kell és megérkezni. 

Gondolom, a fehér ajtón túl kezdődik az ismeretlen. A történet, ami csak 
fog történni, s szereplői is csak lesznek. Abban biztos vagyok, az emberek 
eléggé idegenek és kiismerhetetlenek lesznek ahhoz, hogy a történet értelmet 
kapjon. 

De mi az értelem? Az ember észbeli képességeit a valósághoz vezető 
Ariadné-fonál? Vagy elszakíthatatlan, vége-nincs kötelék, át hét határon, 
halálon? Netán örök ellentéteink elégtétele: a látható, a hallható, a kitapintható 
világ(unk) lenne...? 

Nem tudom, miért fizetek és mennyit fizessek. De fizetnem mindenképpen 
kell, ha az ajtón kívülre akarok jutni, az idegen és kiismerhetetlennek tűnő 
emberek közé, hogy megtörténjen, aminek meg kell történnie 

Erről van szó. 
Rólam. Aztán megint rólam. Feltételes létezésemről, ami a meg- és kiismert 

emberek, történetek közül vágyódva sandít az ismeretlenbe. S: egy fehér ajtót 
lát, oxidálódott ócska rézkilinccsel. Embereket, akik egyszer nevetgélve, 
másszor dühöngve járnak el az ajtó mellett. Aztán irigykednek egymásra, és 
aztán gyönyört ígérve egymást akarják, s mindezt értelmes dolognak tartják. 

Lám, én is értelmesen irigykedem és üzekedem, s néha arra gondolok: ha 
most váratlanul kinyílna az ajtó, észrevétlenül kisillanthatnék, ki, az ismeretlen 
emberek és történetek közé. 

Fura dolog a pénz. Ha nincs: kishitű vagyok. Magyarázkodom és 
magyarázatra vágyom, hogy a nevén nevezett dolgok értéküket veszítsék. Ha 
meg van pénzem, utolér az önteltség: nyakra-főre ígérem a gyönyört, s 
egyenlőként kevélykedem az egyenlőkkel. Ez bármikor előfordulhat. Lehet, 
hogy ma, de az sem kizárt, hogy holnap. Az egészben az a szomorú, hogy ha 



fizetnem kell, márpedig fizetnem kell, akkor az ajtón túl kishitüségem irigykedni 
fog az idegenekre, megtörténő történeteikre, s ha nem tudom befogni a számat, 
márpedig nem tudom, elértékteleníthetek magam körül mindent. 

Rosszul van ez kitalálva. Miért kell mindenért megfizetnünk? 
Miért nem mehetek el ingyen? Nem lenne nagy dolog. Megígérném, hogy 

nem üzekedem jobbra-balra, s azért a kevéske gyönyörért meg vállalnám a 
felelősséget. 

Mibe se kerül a szabadság. 
Szabadság: felelősség. 
Szép lenne. Nem kellene kérőzködnünk, fizetgetnünk, szabadon kisétál-

hatnánk a rozoga kilincsü fehér ajtón, hogy elkezdhessük, elvégezhessük halaszt-
hatatlan dolgainkat. Mert ugye be akarjuk fejezni azokat? Szépen, ahogy az 
életet kellene. 

Elég baj az nekem, hogy most, jelen pillanatban nem értem, nem érzem, 
hogyan és miért végzem be. Tudjátok, mire gondolok. Nincs miért irigykednem 
rá, nincs jogom elértékteleníteni. Félek tőle. Félek a perctől, mikor az ismerős 
emberek körbeállnak unalmas történeteikkel, és közben sajnáltatják magukat. 
Borzonganak merev élettelenségemtől, ahelyett, hogy meg nem történt 
történeteiket siratnák. A történeteket, amelyeknek nem lettünk a hősei. 

Gyávák vagyunk. 
Nem akarok gyáván meghalni! 
Nyissátok, tárjátok ki sarkig az átokvert ajtót! 
O, szabadság! Te vagy az egyetlen értelmes dolog az életben: az értelem 

értelme. Állapot, amelyben a kibogozhatatlant kibogozhatom, a megoldhatat-
lant megoldhatom, az élhetőt megélhetem. 

Istenem, miért nem vagyok szabad! Miért kell nap mint nap megfelelnem; 
folyton-folyvást megfelelnem? Kiknek s minek huzakodom ostoba álmokkal, 
amiket helyettem álmodnak a megfeleltetett hivatásos álmodozók? Holott tudva 
tudják, és ti is tudjátok, hogy a fehér ajtó mögött meg nem történt történetek 
várnak rám. 

Fáj ezt tudni. De a legjobban az, hogy üres zsebbel tudnom muszáj: a kevés 
jót, persze a sok rosszat is meg kell fizetnem. Ha nem ma, akkor holnap. 

Mi vagyok én, krőzus?! 
Értsétek meg, ki akarok menni! Hiszen tudjátok, utaznom kell és megér-

keznem oda, ahol idegenek az emberek, s várnak rám meg nem történt törté-
neteikkel. 



II. MATADOR 

Mottó: 
(EMBERTÍPUSOK): 

- ideológusok-kuruzslók -
- csodatévő hőburok-izoterma -
- depresszió @. hu. + + + -
- szívtipró liliom = agytrombolóü! -
-fajfenntartó önvédelmi kényszer -

Szereplök: Miklós 
Asszony, Miklós felesége. 

Szín: szobabelső, az albérletekre jellemző túlzsúfoltsággal. A bútorok a 
múlt század 80-as éveit, a cserépkályha az időtlenséget idézi. Sarokpolc 
könyvekkel, a falakon Salvadoré Dali festményeinek reprodukciói. 

Időpont: a kétezervalahányadik év egyik téli estéje. 
Miklós a nézőtérrel szemben, rozoga fotelben ül, kezében a televízió 

távkapcsolójával. Asszonya tőle balra, könyvekkel telerakott íróasztalnál 
dolgozatfüzeteket javít, olykor ő is a „ képzeletbeli " képernyőt nézi. 

Világítás: az asztali lámpa és a képzeletbeli televízió képernyőjének kékes 
fénye. 

Asszony: Ne kapcsold el! 
Miklós: Bosszant az ostoba fontoskodás. Rágógumiznak a semmin! 

Ráadásul nyomják a kib.. .szőtt reklámokat, mire a hülyék a kerti vécéjükbe is 
légfrissítőt raknak. Hogy a kacsák benne tocsognak a deszkák résein feltürem-
kedő szarban - kit érdekel!? Érdekfeszítőbb a szomszéddal megvitatni, hogy a 
fenyő vagy a trópusi gügüje illata menőbb-e. 

Asszony: Balogné hozott túrót? 
Miklós: A hűtőben van. A tejet nem tudtam felforralni, mert a mi Juliskánk 

elfoglalta a gázt. Kotyvasztott valamit, a fazék fedele alól lila gőz csapott ki. 
Asszony: Ne gúnyold! Nála lakunk. 
Miklós: Fizetünk érte. 
Asszony: Takarít utánunk és bevásárol, mos, vasal, ha kell... 



Miklós: A faluban összehord rólunk hetet-havat. 
Asszony: Őszintén mondom, nem értem, mi történt veled. Elgurult egy 

kereked? Cseng a folyosó, akkora garral üvöltözöl az óráidon. Aztán folytatod 
a tanáriban: lekurvázod Ágit, ma Komonyinét. Idehaza nem férsz Juliskától... 

Miklós: Menjenek a fenébe! 
Asszony (feláll): Fogom ezeket a füzeteket és befutok velük. És.. .kicibálom 

az ágyból a Juliskát, felpofozom, fel én! Majd átmegyek a szomszédba, rájuk 
verem az ajtót, rá a kapzsikra, és minden gondunk meg lesz oldva. Ezt akarod?! 

Hosszú csönd. 
Miklós: Gondolsz néha Matadorra? 
Az Asszony leül. 
Miklós: Engem folyvást kísért, pedig próbálok másra gondolni. Például 

elképzelem a tengert, ahogy a partra simuló hullámokkal szemben ülök. De ez 
csak egy pillanat, és ő máris ott dagonyázik mellettem. Szeretném, de nem tudom 
elriasztani: utánam bújik az ágyba is. Felriadok álmomból, ami ki másról szólna, 
s már előttem az újabb kép: Matador fekszik köztünk, édesden röfögve. 

Asszony: Most magyarázkodsz, vagy hülyéskedsz? 
Miklós: Ha játszanám az eszemet, drótkarikát tudnék húzni Matador orrába, s 

akkor azt mondanám, a gondolat tárgyiasul, képpé áll össze, amit nem festek meg, 
mert nincs festékem, vásznam... (Fát rak a kályhába, a polcról levesz egy könyvet) 
Egy hete gyötröm magamat, idejemúlt életfilozófiákat memorizálva próbálok 
felejteni, de nem megy! Matador, vagyis az általa keltett szorongás a legváratlanabb 
helyzetekben tör rám. Levegő után kapkodom, elönt a verejték, remegek... (A 
könyvet a kályha elé dobja) Az istenit, még hogy enyhe lefolyású neurózis! 

Asszony: Megkapjuk a kör területét, ha a sugár négyzetét megszorozzuk 
Pi-vel. Az A egyenlő R négyzet szorozva Pi-vel... 

Miklós: Nem érted?! Nem tudok megszabadulni tőle! 
Asszony: A téglalap területe a két egymásra merőleges oldal szorzata... 

(Csönd) A hatodik szomszédban szénné ég egy... egy disznó, és mi történik? 
Az uram idegbajos lesz. (A kályha mellé áll) Attól persze táncra perdül, hogy 
idehozott ebbe az isten háta mögötti faluba, ahová busz akkor jön, ha eltéved. 
Hogy elhülyülünk, beosztóbbak leszünk a fükaroknál, kiszolgáltatottabbak a 
putrilakóknál - mind lényegtelen dolgok. Urambocsá, miért is álmodoznánk, 
lázadoznánk! Saját otthonért, emberibb életért, netán egy rózsalugasért...? Miért 
erőltetnénk meg magunkat? Kényelmesebb foglalatosság a tévéműsorokat, az 
újságok közhelytraktáit, a tanártársak locsifecsijét csepülni... Istenem, hét év 
ment el az életemből a semmire. Hét év! 



Csönd. 
Miklós (visszaül a fotelbe): Emlékszel?... 
Asszony (a kályhának dőlve): Nem akarok emlékezni! 
Miklós: Az idealizmusunkra? 
Asszony: Te voltál, vagy a mai napig idealista. Én csak szeret...telek. 
Miklós: Szerettél!? 
Asszony: Ne faggass! (Ellép a kályhától) Ne kényszeríts arra, hogy olyat 

mondjak, amit a következő percben megbánnék. (Csönd) A vasvályút szeretném 
kiborítani, érted? Felszaggatni az ötcollos hídlásdeszkát, harapni és visítani! 
Visítani, mint Matador: „Emberek, velem igazságtalanság történt! Nem ezt 
tanultam, nem így képzeltem!" (Csönd) Miklós, én nem Miklós kettő vagyok! 
Az érzelmek forrásaihoz belső ösztön hajt. Anya akarok lenni! Bővizű, 
kiapadhatatlan forrásra van szükségem! Vagy azt akarod, hogy kapzsi, akarnok 
hárpiává váljak? Vagy - ami semmivel sem jobb - marokszám szedjem a bugyító 
tablettákat, ahogy az Ági, ahogy a Komonyiné? Ha ezt akarod, rendben: legalább 
lesz mivel dicsekednem - depressziós vagyok! (Csönd) Én is hallgattam, pedig 
figyelmeztetnem kellett volna téged arra, hogy nincs jogunk megszeretni 
Matadort. De te annyi gondoskodással vetted körül a csúfocska alomfölösleget, 
hogy képtelenség volt lelohasztani a lelkesedésedet, amely rávett, hogy 
éjszakánként háromszor is zokszó nélkül ugorj ki az ágyból, megcumiztatni 
visítozó Őmalacságát. Most láthatod, mi lett az eredménye! (Visszaül az 
íróasztalhoz) 

Miklós: Az a te bajod, hogy nincs türelmed a jövőhöz. 
Asszony (kényszeredetten nevet): Óriási!... Egyik napról a másikra élünk: 

Juliska pénzt kölcsönöz, a boltos hitelez, én meg pironkodom fizetéstől fizetésig 
az uram helyett is, mert őkelmét elfoglalják az észérvei. Szentenciákat gyárt, 
megfellebbezhetetlen axiómákat. Óriási!... Akármelyik tizenéves falusi gyerek 
értelmesebben viszonyul az élethez, mint te. Azt legalábbis tudja, hogy a 
vágóállatokhoz nem szabad érzelmileg kötődni: a tyúk, az tyúk, a liba - liba, a 
disznó - disznó. Talán azt is sejti, hogy egy asszonynak a gyerek jelenti a jövőt. 

Miklós (felugrik a helyéről): Kész? Befejezted?! Nyugodtan hozzáfűzhe-
ted: arról is én tehetek, hogy odakint fagy; hogy nincs közvetlen buszjárat a 
városba; hogy az ország ipari termelése harmada a rendszerváltás előttinek; 
hogy Amerikában terroristák grasszálnak... De szabadjon előbb megkérdeznem: 
ki nem akart, ki nem volt hajlandó ebbe a nyomorúságba gyereket szülni? 
(Visszaül a fotelbe, csatornát vált) Ezért kezeltünk gyerekként egy malacot. 
Nem lett volna szabad. Ráadásul - tévedésben hagytalak. Hagytam, hogy az én 



idomári képességemnek tulajdonítsd Matador minden újabb mutatványát. Mint 
biológus, tudtam, és illett volna neked is megmondanom: a malacok kurvára 
intelligens állatok, könnyen idomíthatok. (Csönd) Emlékszel a házőrző 
Matadorra? Úgy lerohanta az idegent, hogy a kutyák sem különbül. Leszegte a 
fejét - bika az arénában! - , a fülét hátracsapta, és uzsgyi, neki az ipsének, amíg 
csak le nem kergette az udvarról. 

Asszony (zavartan): Bocs' nekem! Javítanom kell a dolgozatokat, készülnöm 
a holnapi órákra. 

Miklós: Mintha örökös készülődésben élnénk. Bemagoljuk az élet 
általánosságait, mert meg akarunk felelni a holnapnak; a tanügy, az iskola 
követelményeinek, a szülői elvárásoknak, na és a közerkölcsnek - gondol-
kodásnak, minden élethelyzetnek. Holott fontosabb kérdésekre kellene választ 
keresni, találni: az ez miért az, az így miért amúgy van? Nem, isten ments! 
Ahhoz, hogy a kör bezáruljon körülöttünk, elég a holnaphoz odabiggyeszthető 
egyetlen kérdőjel. Pedig te is tudod, hogy a falu, az iskola, ez a koszlott albérlet, 
a pénztelenség lefölözte vágyakkal, csak annyira létezik, amennyire beléje 
kapaszkodunk. 

Asszony: Ide tartozunk. Vagyis... Nem hántásként mondom, kérdezem: ki 
beszélt az öntudat, az önbecsülés fontosságáról, győzködve a másikat? Vagy 
nem te mondtad, hogy Odaát is csak egy borsodi vagy szatmári falucskában 
kaphatnánk állást, hozzá holtomiglan gazsulálást a helybeli kismiskák affektáló 
úrhatnámsága előtt? 

Miklós: Komolyan mondom, sok ez nekem! (Az Asszony mellé áll) Tudod, 
elmulasztottam és... akaratlanul... 

Asszony: Mondjad, hadd tudjam - miért kínozzuk egymást! 
Miklós: Akkor hajnalban... 
Asszony: Igen...? 
Miklós: Nem tudtam elárulni Matadort. 
Asszony: Rég elárultuk. Aznap, mikor kiadtuk feles hizlalásba. Mert kinőtte 

az albérletünket, anyagi keretünket, és minden szabad percünket magának 
követelte. Ez a sors - vagy nevezd, ahogy akarod. 

Miklós: Összeállt bennem egy gondolat... 
Asszony: Hagyj, ma estére elég volt. 
Miklós: Összeállt egy gondolat, miszerint a kompromisszum, amit hosszú 

töprengés, huzavona után kötünk, csak az okot fűzi össze az okozattal, semmi 
köze a sorshoz. Az élet a pillanatban sűrűsödik sorssá. Amikor a fékre kellene 



lépned, félre kellene ugranod, vagy kiáltanod: állj! Ha elmulasztod, minden 
összekuszálódik, addigi életed relatívvá válik: végtelenbe táguló pillanattá. 

Asszony: Kérlek, felejtsd el, hogy mi lett volna, ha... Nyilván lenne húsunk, 
szalonnánk, kolbászunk. Jól járna a Juliska kutyája, mert kifordulna szánkból 
a falat. Ez történne! (Csönd) Istenkém, leégett néhány abora, fásszín, rozzant 
ól... A sógorok, a komák azonban kisegítik egymást. Lesz takarmány, hely a 
fedél nélkül maradt jószágnak - tavasszal újjáépítenek mindent... 

Miklós (fel-alá jár): Semmit nem értesz! (Csönd) Nem tudom, feszítettem-
e a Matador lábára hurkolt kötelet vagy csak belekapaszkodtam... Gyomromat 
szorította a pohárka vodka, aztán hányinger a kés nyomán kiömlő vér láttán. 
És közben a nyári konyhában mesélt adomákra gondoltam, arra, hogy nincs 
mulatságosabb dolog egy félresikerült szúrásnál. Vigyorogva álltam az ól 
végénél - hülyén nézhettem ki! - s bámultam a többiek szorgoskodását, ahogy 
odébb vonszolják Matadort, szalmát hoznak, kézmosó vízért rohannak... 
Hallgattam a böllér magyarázkodását arról, miért folyik el kevés vér a nagy 
testű, súlyos állatokból. Aztán hirtelen, a böllér végszavára peregni kezdtek 
előttem a hajnali események. Hiszed-e vagy sem, a húsheggyé hizlalt Matador 
rögtön megismert: hozzám dugta az orrát, várta a simogatást. A vérmes disznó 
hírében álló állat, akinek lefogásához a gazda összehívta a fél utca férfiait, 
maga emelte a lábát, hogy ráhelyezhessem a hurkot. Mintha sétálni indulnánk, 
úgy ballagott végig az emberek közt... Emlékszel? Elég volt megcirógatni a 
bal füle tövét, hogy percekre mozdulatlanul elheverjen. Most is ezt tette, hang 
nélkül. A fogók persze rögtön rávetették magukat, a böllér is tüsténkedett... 
Perzseléskor magasra csapva táncoltak a lángok, de én csak a süvölvény 
Matadort láttam magam előtt, amint a mozdulatlanságot elunva fölpattan, 
körbecikázik az udvaron, megkerül minden megkerülhetőt, hogy végül 
bekvártélyozza magát a kutyaólba, de úgy, hogy ketten se bírjuk onnan kihúzni. 
(Egy pillanatra megáll) 

Asszony: Miért nézel így? A tekinteted ölni tudna! 
Miklós: Átfutott rajtam a hideg. Láthatod, reszketek. (Csönd) Eszedbe jut 

néha a színházi előadás? Ráköltöttünk rendesen a pesti színészekre, most mégis 
semmiségnek tűnik az új ruhád ára, az asztalfoglalás az étteremben, s hogy 
évfolyamtársad sezlonján kellett átszoronganunk az éjszakát... Ment az előadás, 
és szemünk előtt nem az irigyelt világból errefelé tévedt, elkényeztetett, a jótól 
rég megcsömörlött emberek csoportja jött-ment a színpadon; történet zajlott, 
egy vesztébe rohanó ember története. Közben észrevettem, hogy zsebkendőért 
kotorászol, s körülöttünk a többi néző is elérzékenyül. Erős késztetést éreztem 



odakiáltani az embereknek: „Ez csak játék!"... De az ól végén milyen hatalom 
gátolt meg a kiáltozásban: „Hé, emberek, ez csak játék, Matador játszik!"? 
(Csönd) Már azelőtt, hogy emelkedni kezdett és elindult az égő szalmacsomó, 
tudtam: családok tucatjai válhatnak földönfutóvá. De egyetlen kurta hangot 
sem voltam képes kinyögni... Aztán a gazda üszkös valamit próbált kirángatni 
az abora égő szénájából, körülötte vizesvödrökkel és hólapátokkal rohangáltak 
az emberek, és én csak kerestem a szavakat, amiket úgyis túlharsogott volna az 
ordítozás, a szabadjára engedett jószágok bőgése, visítása... Az árnyak meg 
csak nőttek, nőttek; füstszárnyai a szikrázó pernyének. A lángok átcsaptak a 
zúzmarás faágakon, a havas háztetőket nyaldosták... Kezek ragadtak meg, 
húztak-taszítottak mind hátrább és hátrább... Itt vagyok és nem értem magamat. 

Hosszú csönd. Miklós visszaül a fotelbe, kezében a távkapcsoló. 
Asszony: Ne kapcsold át! 

Függöny 



III. MICIKE, 
avagy 

az első kárpátaljai soap oper* 

Mottó: 
ALFAJ 
- kiskirályok, adó - koldus -
- bálnafajta -
- keresik a megigazulást -
- lions club + kegyetlenül, 
rendületlenül, 
úthenger turbóban -

Első rész 
„ Mostan akár ma megássa 
Gödrömet a sírásó, 
Bánom is én! 
Azért élni fogok, 
Míg a világnak 
Szappanbuboréka 
Szét nem pattan. " 

Petőfi Sándor: A helység kalapácsa 

EXPOZÍCIÓ 

Micike: eladósorba serdült hölgyemény. Munkahelyi számítógépén 
érthetetlen számsorokat gyömöszöl táblázatokba, fizetségként egy mükö-
röm-építés árát viszi haza havonta. 

Anyu: született Csécsey-lány. Elaggott, egyedül élő nagynénik, nagybácsik, 
oldal- és keresztági rokonok szívbéli gyámolítója, egyedüli örököse. 

Apu: volt könyvelő. Történetünk idején a környék legnagyobb régiség- és 
bélyeggyűjtője, numizmatikusa. Gyakorló papucsférj. 

Szín: stílbútorokkal zsúfolt, perzsamacskás és -szőnyeges, kétszintes villa 
házimozival, műholdkövető parabola-antennával, hogy Apu foghassa a legtöbb 
csatornát a környéken, szám szerint százötvenhármat; hogy Anyu gazdag-
örökös pózban-módban ejthesse meg soros kótyavetyéjét a jobblétre szenderült 
nagynéni, nagybácsi, oldal- vagy keresztági rokon reá szállott vagyonkájának 
kárára; hogy Micike úgy tehessen..., mint egyesek a tévében: az Internetről 

' Szappanopera 



letöltött pornóképeket nézegetve gátlások nélkül maszturbálhasson lefekvés 
előtt és után. 

PROLÓG 

Anyukának sikerült túladnia az év októberében elhunyt nagynéni házán, 
ingóságain. Tízezer dollárt kapott a húszezret érő ingatlanért, némi aprót a 
bútorokért, ósdi csecsebecsékért. A megmaradt lom - Anyu, a született Csécsey-
lány becézte így - tovább gyarapította a környék legnagyobb magángyűjte-
ményét. Apu öröme..., már hogyne, hisz egyebe sincs! Mióta Anyu rokon-
ságánakjövedelmező kihalásából éltek, és elfelejthette könyvelői mesterségét: 
buzgóbban gyűjtött, mint valaha. 

- Anyu, ezeknek a tárgyaknak az eszmei értéke... - ikegte Apu, a volt 
könyvelő meghatottan, és sorra simogatta a háború előtti cseh fajanszipar -
amúgy milliószám gyártott - imádkozó angyalkáinak egy tucatját. 

- Ugyan, Apu! - legyintett Anyu, aki a Csécsey-lányok született szimatával 
réges-rég kiismerte Apu szolgalelkületének piti aljasságait. - Igazán besze-
rezhetnél egy használható árkatalógust. 

- Külön a bélyegeknek, külön a könyveknek, érméknek? - kérdezett vissza 
elhűlve Apu. - Rengeteg kiadással járna. 

- Nem többel, mint az ostobaságod - dühösködött Anyu, - amivel el kívánod 
hitetni, hogy a vackaid vagyont érnek, és holtunk után a mi Micikénket 
boldogítják holtáig. 

így beszélt Anyu, a született Csécsey-lány, s mielőtt azon kezdett volna 
tépelődni, hogy jogászi diplomát vegyen Micikének, vagy megteszi egy 
közgazdászi is, egy javaslattal állt elő: 

- A lányunk eladósorba került. Férjhez kell adnunk! Undorító, amit esténként 
magával művel! A tévében hagyján, ebből élnek - de az én házamban... 

- Fiatalocska még... Meg aztán, hogy is mondjam... - tépelődött Apu, 
szálalta bajszát a volt könyvelő. 

- A proli eszed tokja! Addig kell cselekednünk, amíg dől hozzánk a 
pénz! - zárta le a vitát Anyu, a született Csécsey-lány, akinek vérében volt a 
nervus rerum* egyszeregye. 

Micike, a fizikai munkát hírből ismerő, teán és kávén kívül egyebet főzni 
képtelen, eladósorba került hölgyemény mit sem tudott a sorsát eldöntő 
beszélgetésről. A szobába lépve azt tapasztalta, hogy Apu és Anyu unalmasabb, 

"A pénz az idege, mozgatója mindennek. 



mint máskor: giccs-pózban állnak az ablak előtt és bámulják a decemberi hóesést. 
Holott tudhatták: a tévében - egy-egy sikeres ügylet után - tart a buli, a dáridó. 

- Ma kit gyászolunk? - kérdezte csúfondáros hangon, s mert nem kapott 
választ, elcsodálkozott. Főleg a feléje forduló Anyu zordságán, amint szoro-
sabbra vonta testén a csipkeszegélyes pongyolát. 

- Apukád döntött: a jövő évben férjhez kell menned! - mondta parázsan 
Anyu, s hogy bejelentését nyomatékosítsa, a Csécsey-lányok szokása szerint 
felvonta a szemöldökét, jelezve: fellebbezésnek helye nincs. 

- Igen... Meg, persze, mi úgy hisszük... - makogta Apu, a volt könyvelő. 
Micike nem ezt várta Aputól. Gondolatban a szemére vetette: „Tudhatnád, 

hogy a tévében nem így van. Hol marad a véletlen találkozás, az első csók, a 
titokban megejtett randevú, a szerelem?!" 

Anyu gépkocsivásárlási ígérettel tromfolta le Micike ágaskodó önérzetét, 
mondván: a házat mégsem cipelheti a hátán, hogy láthassák, kicsoda. És - mivel 
a nagylelkűség tetőzendő - a házeladás egész összegét lánya kiházasítására 
ajánlotta fel. 

- Majd írok az Amerikában élő nagybácsiknak - nyugtatta meg Apu 
felzaklatottnak tűnő kedélyét. - Ha istent ismernek, segítik a nyomorgó 
Ukrajnában senyvedő rokonságot! 

JANUÁR, FEBRUÁR, MÁRCIUS 

Micike, az eladósorba serdült hölgyemény a város első - flancon tükör, 
tükrökben flanc - bárjában ismerte meg Lászlót, az ő Lacikáját. 

- Nem találkoztunk már valahol? - kérdezte egy mutáló férfihang, s még 
ezt is: - Szabad? 

-Talán - válaszolt Micike, negédesebben, mint ahogy a csodavárás hosszú 
órái alatt elképzelte. 

Utána közönyösen pillogott - mint színésznők a szappanoperákban - jobbra-
balra, majd jobb ötlet híján a plafontükörbe bámult, csodálva az eleganciát, 
ahogy a férfi letelepedett az asztalához. 

- László vagyok, image builder Nyíregyházáról - mutatkozott be az 
átlagmagas és -arcú, konfekciós-öltönyös, simára nyalt hajú imázs-építő. 

Micike, az eladósorba serdült hölgyemény olvadozni kezdett a gyönyö-
rűségtől. „Na lám - gondolta - , mondhatja Anyu, hogy a város aranyijai és -
leányzói ide legfeljebb csak begyet szedni járnak, méregdrága, színes kutyu-
lékot szürcsölgetnek, csak azért is, hogy az aprót úrhatnám gőggel hagyhassák 



az asztalon. Honnan tudhatná Anyu, hogy megtehetik, mert igazuk van: a világot 
őértük találták ki." 

- Slussz! - adta meg magát Anyu, a született Csécsey-lány. Fájt, zúgott a 
feje a csencselők angolmán tolvajnyelvének fogalmaitól: price discount1, store 
loyalty2, decentralized system of distribution3, first buy4... Micike lelken-
dezésétöl, amivel előadta, magyarázta a Lacikájától kapott papírlapok köreit. 
A köröket vastag, piros színű nyilakkal kötötte, társította egymáshoz valamilyen 
felsőbb hatalom, ha már - kocsmazárásig - Micike is meg tudta tanulni 
jelentésüket, hogy holnaptól az integrated marketing5 érdekében collectiont6 

folytasson. 
- Csak ne rajtunk kezdje! - fohászkodott Anyu, miután az értelmező 

kéziszótárból kisilabizálta a szavak jelentését. 
Január a problem recognition7 jegyében telt el. 
Micike, az eladósorba serdült hölgyemény mind sűrűbben és hevesebben 

maszturbált, nyilvánvalóvá téve, hogy László a szexben felettébb Lacika. Ez a 
tény aggasztotta Anyut, komolyabban, mint a fixed cost8 növekedése vagy az 
országhatáron át ócska tragacsával ingázó moving reps9 képzelgése a jövőről, 
amelyben Micikével strategic alliance'°-re lépnek. 

Anyu, a született Csécsey-lány értelmező kéziszótárral a kezében aludt és 
kelt, napközben pedig folyvást azon hezitált, megvegye vagy bérelje az 
irodahelyiséget, amit Micike a László által Nyíregyházáról átcipelt kellékekkel 
kívánt berendezni. A kiszuperált fax, a kőkorszaki számítógép láttán Anyu csak 
sóhajtozott, próbált azonosulni Micike lelkesedésével: 

-Anyu, a leghétköznapibb, legkisebb vállalkozás se élhet meg, ha nincs 
arculata. Az imázs-építés a világ legdinamikusabban fejlődő iparága! 

- Úgy legyen! - hagyta rá Anyu, és csak bámult: „Honnan tudja Micike, 
hogy eladó az egész világ?" 

Február közepére végre ott állt a kéz alatt vett csodaszép, égszínkék kocsi 
az udvar haván; s Apu, a volt könyvelő, lön árulóvá. 

1 Árengedmény 
2 Bolthüség 
3 Decentralizált értékesítési rendszer 
4 Első vásárlás 
5 Koordinált marketing 
6 Gyűjtést 
7 Problémafelismerés 
8 Fix kiadás 
9 Mozgó ügynök 
10 Stratégiai szövetség 



- Free-travellerré11 - mondta Micike. 
- Ötezer dollár - válaszolt Apu akkor és ott, az udvar haván a fel nem tett 

kérdésre, s mert közben fázott, izzadt, reszketetett, félt, hát mindenképpen 
biztosítani akarta a két maffiózó fiút arról, hogy ő semmiről sem tehet: a nem 
remélt gazdagság a bűnös, a bőkezű halandóság, és legfőképpen az Anyu. És 
sírt, de nem a száz dollárt siratta, amibe az alváz és a motorszám felírása került, 
hanem a nyugdíjas, nyugalmas könyvelői állását, a reá szabott múltat, amit 
nemcsak elviselni, de szeretni is lehetett, jobban, mint a mai napot, amikor is 
vadidegen fiatalemberek húsz dollár védelmi pénzt várnak el minden hónap 
első péntekjén, miközben jót röhögnek rajta. Semmi kétség: Anyu a hibás -
szelje ketté a kocsival ő az utcahossz összes villanyoszlopát, ha meg akar 
szabadulni a vigyorgó pofáktól... 

- Nincs semmi baj - nyugtatgatta, simogatta Anyu, a született Csécsey-
lány a minden inában reszkető volt könyvelőt. 

A környék legdrágább és -nagyképübb orvosa ránézésre állította fel a 
diagnózist. 

- Neurózis - mondta, és arany cigarettatárcájából aranygyűrűs cigarettát 
vett elő, hogy az ezüst öngyújtóval együtt szellemét is megcsillogtassa. - A 
betegnek sok odafigyelésre, megértésre van szüksége. Szorongása idővel oldó-
dik, de addig eltúlozza a szomatikus tüneteket, irracionális félelme fóbiák formá-
jában fog jelt adni magáról. 

Apu hetekig az udvarra is félt kimenni. Arról sem kívánt tudomást venni, 
hogy László a kisebb, egy- és kétszáz dolláros kölcsönök után Anyutól ötezer 
dollárt kért arra, hogy Micikével megindítsák az advertising campaignl2-t. Anyu, 
a született Csécsey-lány magyarul válaszolt: 

- N e m adok! 
Micike sírt, könyörgött, végül azt kiabálta, hogy a tévében a szülők a lelküket 

is kiteszik gyermekük boldogságáért; hogy Apu önző, Anyu kapzsi, elkívánják 
a lányuk jövőjét, a strategic alliance-t! 

- Price13 jobbra, sale14 balra - mondta Anyu hűvösen - , a köreitekkel ezer 
dollárt gurigáztatok el, és se imázs, se építés. Annyit látok, hogy száz hriveny 
ára ócska kacat porosodik egy drága pénzen bérelt irodában. 

Március végén a fiatalok szakítottak, ami annyira megviselte Micikét, az 
eladósorba serdült hölgyeményt, hogy másnap csak fagylaltot evett. 

11 Potyautassá 
12 Hirdetési kampány 



BARACKVIRÁGZÁSTÓL DINNYEÉRÉSIG 

Micike, az eladósorba serdült hölgyemény kilépett a sokak irigyelte, táblá-
zatszaporító munkahelyéről. Virágpompájának mámorító illataival nem a tavasz 
nyűgözte le, csalogatta a szabadba folyosóvégi, számítógépekkel telezsúfolt 
irodai szobájából. Az ok prózaibb volt: megérte, hogy a parkoló mellett álló 
szeméttároló konténerből kelljen kiguberálnia az elvégzett munkát tartalmazó, 
égszínkék irattartóját. 

- Ez a tévében nem így van! - fellebbezett ikegve Anyuhoz, majd telesírta 
a nagy- és kisszobákat, és a házban fellelhető összes papírzsebkendőt. 

- Ilyen az élet - vigasztalta Anyu, a született Csécsey-lány, s dühödten azt 
gondolta: „Ekkora ostobaságot régen mondtam!" 

Meggyszirom-havazásra fölszáradtak a könnyek. Anyu az emlékeit, Apu a 
bélyegeit rendezgette, míg Micike görnyedt háttal, ólomnehéz mozdulatokkal 
lélekfonnyasztó unalmát vonszolgatta szobáról szobára. 

- Vénlány maradok - jelentette ki egy délután. Letörölte ajkáról a rúzst, 
leszedte mükörmeit, és száraz kenyérhéjat rágcsálva betelepedett Apu bőrfotel-
jébe, hogy a százötvenhárom tévécsatorna látnivalóival kárpótolja magát. 

Anyu futott, Apu rohant: jégkrém került a fotel mellett álló dohányzóasztalra, 
pizza a környék legdrágább vendéglőjéből, és dobostorta, amit pici-Mici korától 
a legjobban szeretett Micike, az eladósorba serdült hölgyemény. 

Nagy igyekezetében Anyu, a született Csécsey-lány csak egy kérdés erejéig 
torpant meg: 

- Kire fogod hagyni a vagyont? Azokra, akik szemétre dobták a munkádat? 
A napfelkelte Micikét a záhonyi határátkelőn találta. Ült csodaszép, égszín-

kék kocsijában, karnyújtásnyira a vámellenőrzési ponttól, és gondolatban igazat 
adott Anyunak: élményekben is gazdagodni kell. 

Micike, az eladósorba serdült hölgyemény ettől kezdve mohón gyűjtögetett. 
Csodaszép, égszínkék kocsijával egy nap alatt körberohanta fél Magyarországot, 
járt Nyíregyházán, Miskolcon, Békéscsabán és Penészleken. Megmártózott a 
városi pláza-kultúrában: fontoskodott a fontoskodókkal, cseverészett a kényes-
kedőkkel, hagyta magát átverni, tíz forinttal becsapni. Vásárolt négy darab 
kártyás mobiltelefont - egyet Anyunak, egyet magának, kettőt Apunak - , egy 
családi tojásfelnyitót és egy konyhai használatú tengervíz-sótalanító készüléket, 
hogy a penészleki ABC-ben beszerzett tíz deka párizsit majszolgatva megálla-
píthassa: „Magyarországon nincs semmi az isten háta mögött." 

13 Ár 
14 Árleszállítás 



Éjszakára a debreceni nagynénikénél szállásolta el magát. A töpörödött, 
jóságos tekintetű, tündérlelkű anyóka szíves készséggel lapozgatta, magyarázta 
neki a vaskos családi fényképalbumot. Micike megtudta, hogy a fess, bajszos, 
tiszti egyenruhás vagy csokornyakkendős, mosolygó nagybácsik légiójából 
sokan szerte a nagyvilágban élnek, éltek, míg egyesek a Donnál vagy az akasz-
tófán végezték, vagy - jobb esetben - a recski kőbányában töltötték ki bünte-
tésüket. Mindez elgondolkodtatta Micikét, az eladósorba serdült hölgyeményt. 
A nénikével együtt könnyezték meg... a televízió estéli nagyfilmjét, amelyben 
a főhős lövöldözött, robbantott, ütött és vágott mindenkit, aki az útjába került, 
hogy elnyerje donna Bella szerelmét. 

Végül is az egyedüli, ami megragadta Micike képzeletét és el sem engedte 
sokáig, az a néni tőszomszédjának a sziklakertje volt. 

Virágok erdejében kicsiny váracska állt a kőhalom tetején. Alatta folyó 
eredt, amely ide-oda kanyargott, majd vízesésként aláhullott, hogy legyen ere-
je meghajtani az aranyos, szalmatetős kicsinyke vízimalom kerekét. A tavacska 
hullámain, amelybe a folyócska torkollott, vízililiom tojásdad levelei ringtak, 
közöttük tátogó aranyhalacskák várták a reggeli etetést. 

- Miért nincs ilyen a tévében? - kérdezte csodálkozva Micike, majd gondo-
san feljegyezte a jóindulatú szomszéd bácsi sziklakert-építési szaktanácsait. 

A gyümölcsfákat levélmoly és ilonca ellen permetezték, mire Micikeék 
kertjének hátsó fertálya benépesült. A kubikosok gödröket ástak, földet talics-
káztak; a villanyszerelők kábelt fektettek, a vízvezeték-szerelők csöveket; a kőmű-
vesek a vese alakú tavacska oldalát zsaluzták, betonozták; a kertészek százszám 
ültették a palántákat: keserű tatárvirágot, krizantémot, bársonyvirágot, díszpipacsot 
és -mákot, s még sok egyéb vadvirágot. Micike a csodaszép, égszínkék kocsijával 
vízforgató szivattyúért, ötös cementért, hetvenes szögért rohangált; Apu, a volt 
könyvelő föl-alá a munkások közt, s még a bajszáról is csöpögött a verejték, 
annyira akarta, hogy portáján a környék legnagyobb sziklakertje álljon. 

Anyu, a született Csécsey-lány a teraszon ült, napernyő alá húzódott a tava-
szi kánikula elől, s csak nézte, nézte Eleket, a hallgatag kőfaragót, aki a kala-
pácsával és vésőivel ott téblábolt a kőművesek körül, kuszált szőkén és mélabúsan. 
„Istenem - háborgott a született Csécsey-lány lelke - , mi tetszik rajta Micikének?!" 

Végszóra befutott a bányászott, nagyméretű, lapos köveket szállító bille-
nőkocsi, hogy nagy robajjal megszabaduljon a terhétől; ahogy - mély sóhajjal 
-Anyu a kétségeitől, a sziklakert érdekében. 

Micike, az eladósorba serdült hölgyemény így szabadon alámerülhetett a 
tengernyi szomorúságba, amit Elek, a hallgatag kőfaragó tengerzöld szeme 



árasztott; s hordhatta bú-keservvel a legmárkásabb söröket a környék legbúsabb 
kőfaragójának, aki ilyenkor félbehagyta a kövek kopácsolását. 

- A z élet, mint olyan... - mondta Elek révült tekintettel. 
- A z élet, mint olyan... - ismételte Micike áhítattal, szép barna szemét a 

hallgatag kőfaragón felejtve. „O, milyen romantikus - borzongtatta a gondolat - , az 
olyan meg épp olyan, mint a filmekben!" 

Anyut, a született Csécsey-lányt borzasztóan bosszantotta ez az unalomig 
ismétlődő jelenet. Micike plátói szerelmét azonban lehetetlen volt kompromit-
tálni. Leselkedett ő - mármint Anyu - , olykor hajnalok hajnaláig, de csak annyit 
láthatott, hogy a lánya mozdulatlanul fekszik a félig átlapozott vagy félredobott 
művészeti albumok közt, s lehunyt szemhéja mögött nagy buzgalommal 
fíatornyosítja képzelete légvárát. 

- Marhaság! - aposztrofálta Anyu, majd hitetlenkedett: - Nem értem, nem 
megy a fejembe, hova akar azzal a szerencsétlen kőművessel kilyukadni?! 

- Kőfaragó - helyesbített Apu, a volt könyvelő. 
Anyu ráförmedt: 
- Neked nem mindegy!? Világhírű szobrászt akar belőle faragni a mi... 

ostoba Micikénk. 
- Áruló, a... mi státunkban - mondta Apu nagy igyekezettel, hogy aztán 

felhergeljék sajátos fogalmai a hűséget illetően. - Az ilyen... 
megengedhetetlen... Nyilvános arculcsapás... ! Drágám, érted, mire gondolok. 

- Te csak nézzed a tévét! - parancsolta Anyu, a született Csécsey-lány, s 
lassan elkomorult a tekintete; az Apu tekintete; a tévés seggrepacsi-vetélkedő 
műsorvezetőjének tekintete; a telihold, a végtelenbe táguló csillagvilág: senki 
nem örült együtt a szerencsés nyertessel. 

Egyedül Micike képzelete csapongott önfeledten. Elekkel, a zseniális 
szobrásszal meghódították Berlin, Róma, Párizs és London művészeti galériáit, 
műértő közönségének szívét. Majd következett, már túl az Óperencián: New 
York, Los Angeles, Buffalo Billi és Szöül, s a holtomiglan holtodiglan, mert 
Micikének nem jutottak eszébe újabb városnevek. Azért az ábránd szépre sike-
redett, talán túlságosan is szépre ahhoz, hogy valaha igaz legyen. 

Ami dinnyeérésre elkészült: a környék legnagyobb sziklakertje. 
- A hegyet a környék legnagyobb bombája se veti szét - lelkendezett Apu, 

a volt könyvelő. 
A hegytetőn ormótlanul nagy vár állt. Vaskos falai alatt a patak vize tajtékot 

vetett; vízesése dübörögve zuhogott alá, már-már elsodorva a cinkelt bádog-
lemezzel fedett vízimalom messzehangzóan zakatoló kerekét. A vízforgató 



szivattyú éles hangú, aranyhal-riogató berregése volt az, amit Micike már 
végképp nem tudott elviselni. A csapra vert söröshordó körül nótázó munkások 
jókedve elől berohant a házba; be a szobájába, hátha a még nem érzett érzés, a 
fojtogató, az ajtón kívül reked. De nem. Együtt zokogtak, elsiratták a szépet, 
az ábrándokat és az Eleket. 

INTERMEZZO 

Micike, az eladósorba serdült hölgyemény péntek este nem ment haza, pedig 
a „Restek untig" című sorozat legújabb epizódját sugározta a televízió. Az 
együttérzést milliomosék szenvelgésével csak fokozta, hogy ilyenkor Anyu 
franciasalátát evett, Apu örmény konyakot ivott, Micike amerikai földimogyorót 
rágcsált. 

Apu, a volt könyvelő durrdefektre gyanakodott, s mert nem értette, miért 
nem lehet utolérni Micikét mobiltelefonon, hát árulással vádolta meg a filmbeli 
házvezetőnőt. Anyu, a született Csécsey-lány a csodaszép, égszínkék kocsi 
műszaki hibája mellett kardoskodott, s a volt könyvelőt idiótának nevezte, mert 
Eleonóra Lujza Annemari Renáta jussát - a dél-amerikai olajmezők 
jövedelméből - kétségbe merte vonni. 

- Az... Csakhogy... De... De mégse... - dadogta Apu. 
- Felőled a mi Micikénket is kisemmizhetnék - vágott a szavába Anyu, s 

váratlanul kiejtette kezéből a salátás tányért. A legrosszabbra gondolt, amire a 
környéken csak gondolhat az ember. 

Apu semmire. 
- Tárcsázd gyorsan a baleseti ügyeletet! - hadarta Anyu. - Gyorsan! Nem 

élném túl !... Nem tudom, mit csinálnék magammal... 
A volt könyvelő legyűrte döbbenetét, letette a poharát, és aztán gyors volt, 

bírta hangerővel, túlharsogta a született Csécsey-lány hisztériás sopánkodását. 
A telefonvonal másik végén nem tudtak Micikéről, és Apu ötpercnyi ordi-

bálása után nem is akartak tudni. 
- Hívja a diliházat! - javasolta az osztály ügyeletese, és lecsapta a kagylót. 
A volt könyvelő nagyokat nyelt, Anyu szipogott. Időbe telt, míg megnyug-

tatták egymást; elhatározták, hogy éjfélig türelemmel várnak, elrágcsálják 
Micike amerikai földimogyoróját. 

A született Csécsey-lány 0 óra 02 perckor jelentette Micike eltűnését a milíci-
ának. Fél kettőkor az államvédelmi hatóságnak, a határőrségnek és a tűzoltóságnak. 

Apu, kénytelen-kelletlen, 3 óra 26 perckor fölcsengette legmélyebb álmából 
a környék legbefolyásosabb emberét, s arra kérte, hogy tekintettel Anyu, a 



született Csécsey-lány zaklatott lelkiállapotára, mozgasson meg minden meg-
mozgathatót Micike, az eladósorba serdült hölgyemény megtalálása érdekében. 

Micike hajszálpontosan hajnali 4 óra 40 perckor hajtott fel - arcán át-
szellemült mosollyal - égszínkék kocsijával a villa udvarára. 

Anyu emeletmagasból, egy pillantással fölmérte az ö Micikéjét, és abban a 
hitben élt sokáig, hogy semmit nem értett félre. 

A péntek este keltette rianás azonban a maga kiszámíthatatlan irányvál-
tásaival apró mozaikdarabkákra tördelte a jómóddal kipárnázott idill tükör-
simának és -fényesnek tetsző felületét. Anyu, a született Csécsey-lány látszat-
fenntartó igyekezete, akarnoksága és zsarnoksága útját állta a sors-zajlásnak, 
amit Micike éjszakai eltünedezése indított el, de a mozaik-létet felduzzasztó 
indulatok hullámai közt élni nem, csak alámerülni lehetett. 

Anyu: fulladozott. 
- Micikéből kurva lett - jelentette ki napjában többször, és mindannyiszor 

széttárta a karját - , mit tudjak csinálni!? 
Apu, a volt könyvelő töprengett és töprengett, csak töprengett. 
- Nem adok alá lovat - mondta Anyu egy délután, megvárva a pillanatot, 

mikor Micike felébred, és méltóztatik kibotorkálni a szobájából. - Megvonom 
a zsebpénzt, nem fizetem a fodrászt, a manikürest - sorolta tovább fennhangon - , 
sőt, uszodabérletet sem váltok, a kocsikulcsot meg zsebre teszem. 

Micike ásított néhányat, majd a faliórára pillantott. „2 óra 19 perc a legal-
kalmasabb időpont arra, hogy az embertől megvonják az apanázst - állapította 
meg magában. - A filmekben is így van, ott is ketyeg az idő, igaz, nem hátrafelé, 
hogy a főhősök nagy izgalmak közepette színes drótokat vagdoshassanak." 

- Csöcsörésszétek egymást! - nyugtázta Micike, az eladósorba serdült 
hölgyemény Anyu döntését, ezzel jelezve, hogy ő nem izgul, és visszaszámlálás 
nélkül is elnyiszál minden családi köteléket, ha úgy látja jónak. 

Anyu elképedt és -sápadt, ájulás környékezte, s álma sem szólt egyébről, 
mint a mind gyorsabb semmibe-zuhanásról. Felriadását - „Megrontották!" -
felkiáltással kísérte, hogy annál nagyobb rémülettel rázza meg az egyenletesen 
hortyogó volt könyvelő vállát: - Ébredj! Hallod, ébredj - az irigyeink tönkre 
akarnak tenni bennünket!... 

A lakásból kisebb értékek tünedeztek el, s közben Micike arca megnyúlt, 
barnán szép hosszú haja koszcsapzottabb lett, és mind sürvebben használta a 
tévésztárok intelligenciáját megcsillantó kifejezéseket: tökjó, pinacuki, kame-
lom és a többi. 



Olykor, ha Anyu, a született Csécsey-lány a soknál is több időt szánt arra, 
hogy éjszakai holléte felől tudakolózzon, az eladósorba került hölgyemény 
felcsattant; „Egy kalap szarba!" - hangzott a felelete. 

Anyu őszült, Apu bajsza kifehéredett. Almatlankodtak, évődtek és rágódtak 
hajnali 5 óra 53 percig; a dátumot, napot nem jegyezték fel még azok a jóem-
erek sem, akik a villa elől becipelték az árokparton fekvő Micikét. 

- Heroin - állapította meg a környék legdrágább és -nagyképübb orvosa, 
miután gondosan megvizsgálta Micike beszükült pupilláját, majd hozzátette: -
az elsődleges ok esetünkben a kielégületlen érzelmi szükséglet. 

„Micike nem eset, Micike az én lányom!" - háborgott Anyu gondolatban, 
és pokolba kívánta a doktor minden tudományát, csodatévő alkímiáját. Aztán a 
született Csécsey-lány belátta, hogy az elvonókúra elodázhatatlan, mert Micike 
kezdeti stádium, nemzeti tragédia, civilizációs csőd, még akkor is, ha százszor 
az ő lánya. 

BÉLUS ŐSZIDŐBEN 

Valami elmúlt, s Apu, a volt könyvelő akármennyire szaporán lépte le a 
villa és a kertvégen álló, zöldre festett faházikó közötti távolságot - az a valami 
csak távolodott, csak távolodott... Maradt az őszidő bágyadt napsütése, fogyó-
holdja, és Apu melankóliája. 

- Miért? - kérdezgette a postást, a gáz- és villanyóra-leolvasót, az utcán 
kószáló kéregetőket, de választ csak Micikétől kapott: 

- Tropára mentek Anyu idegei. 
- Tropára - sóhajtott Apu, majd szuszogott és nyögött, maradék erejét 

megfeszítve próbálta belezsúfolni a környék legnagyobb régiséggyűjteményét 
a zöldre festett faházikóba. 

- Ez a filmekben is így van - vigasztalta Micike, az eladósorba serdült 
hölgyemény, majd segített a környék legterjedelmesebb és -semmitmondóbb 
újságját szétteregetni a házikóba beállított nyugágyon, hogy olvastán a volt 
könyvelő okkal megállapíthassa: 

- Nincs igazság a földön! 
Ezért a zöldre festett faházikó bejárati küszöbére ültek, onnan csodálták a 

fényárban úszó villa sarkig kitárt ablakaiban gomolygó színes füstöt. 
Odabent, lent és fent: rontást bontottak, szellemet űztek, és vagy tucatnyian 

vicsorogtak - estéről estére - a környék valamennyi irigyére, akik Anyu szerint 



a család elveszejtésén ügyködtek. A széthintett szenteltvíztől ezért csicseghettek 
a szőnyegek, csacsoghattak mind hangosabban a némberek, és volt sikongás, 
abrakadabra, kártyavetés és asztaltáncoltatás, szóval nagyban folyhatott a 
pénztárca-lappasztás. 

Micike, az eladósorba serdült hölgyemény napközben a környék legtágasabb 
és legjobban felszerelt konyhájába húzódott vissza. Apu a zöldre festett 
házikóba. Hála az elvonókúra vitamininjekcióinak, Micike szemlátomást göm-
bölyödött, míg a volt könyvelő fogyott és töpörödött, hozzázsugorodott nyug-
ágynyi vackához, ahol szavai szerint hátralévő napjait kívánta leélni. 

- Nincs igazság - sóhajtozta minduntalan. 
- Ehetetlen ennivaló nincs - mondta Micike, így próbálva megcsillantani 

az élet kellemetes oldalát, majd értetlenségének adott hangot a kérdéssel, amely 
álmában sem hagyta nyugodni: - Nem értem, a főzőcske-műsorokban hogy 
tudnak száz hriveny ára alapanyagból húsz hriveny értékű ételeket főzni?! 

Apu nem válaszolt, hallgatott és sóhajtozott, rezegtette bajuszán a száraz 
kenyérmorzsát. 

- Nyilván ez a dolgok rendje - adta meg magának a választ Micike a 
konyhaasztalnál, és áldva rejtekhelyét, orjalevest evett csigatésztával, kirántott 
húst tarhonyával, hogy röpke óra múlva, repetázás közben nyilvánvalóvá váljon 
számára Anyu hiánya. 

A született Csécsey-lány nem járt szobáról szobára, nem égetett füstölő-
pálcikákat, nem rajzolt ákombákomokat a levegőbe, és ami a legsajnálatosabb 
volt Micike számára: főzni se főzött. Ez komolyan nyugtalanította. Egyébre 
sem tudott gondolni, csak az üres fazekakra. A tény, hogy Anyu száműzte a 
környék legnagyobb régiséggyűjteményét a kertvégen álló, zöldre festett 
faházikóba, keresztülgázolva Apu, a volt könyvelő életének értelmén - eltörpült 
Micike kétségbeesése mellett. Ráadásul egy megveszekedett kolbászvéget sem 
talált a környék legnagyobb hűtőgépében. 

- A boszorkák mindent felfaltak - állapította meg döbbenten, és gondo-
latban igazat adott Apunak, a volt könyvelőnek: nincs igazság a földön! 

Ám a keddre szerda jött, a hétre hét, s reggelenként Anyu elment hazulról, 
hogy esténként megjöjjön. Mindeközben Micike, az eladósorba serdült hölgye-
mény megtanult rántottát sütni, makarónit főzni, szalonnát pirítani; a volt 
könyvelő káromkodni és tábortüzet rakni, hogy míg a hamvadó parázs alatt 
sült a burgonya, legyen okuk és zokuk megállapítani Micikével: a dolgok azért 
vesznek 360°-os fordulatot, hogy végül is visszatérjenek önmagukba. 



- Féijhez kell mennem egy... bugyigyároshoz - sírta el magát Micike egy este, 
hogy felsisteregjen a parázs; könnyezzen a félhold; forogjon Anyu az ágyában bal 
oldaláról a jobb oldalára és vissza; hogy tudja meg mindenki, nem Apu követ-
kezetessége, az ő megnövekedett étvágya késztette a született Csécsey-lányt arra, 
hogy egyik napról a másikra kirakja a villából a lelkek lelketlen vámszedöit. 

- A rohadt életbe! 
-Abba!. . . - szipogta Micike, az eladósorba serdült hölgyemény, s érezte, 

hogy itt mit sem ér a könny, a volt könyvelő káromkodása. Ha egyszer a környék 
Béluskája, a maga negyvenöt évével nősülésre szánta el magát, aminek fejében 
csupán három csipkeverő gépet kér hozományul, nincs az a született Csécsey-
lány, aki elszalasztana egy ilyen partit. 

Terjedelmes terjedelmével már másnap megjelent a villában Béluska-
anyuka, hogy töredelmesen bevallja Micike-anyukának: - Aranyoskám, a három 
csipkeverő gép csak az első lépés... 

így kezdte, hogy Micike-anyuka bontakozó fogalmait a bugyigyártást 
illetően kellően kitágítsa, egyszersmind sejtetve: minden következő lépés súlyos 
dollárezrekbe kerül. 

- Ott a vámhivatal, az engedélyeztetés, beállítás és -tanítás, a korrum-
pálhatók és korrumpálandók köre, a konkurensek négyzete, a piaci viszonyok 
sokszöge - hadarta Béluska-anyuka Micike-anyukának sajátos, külön bejáratú 
mértani haladványát. 

Micike fülelt. 
Micike figyelt. 
Micike dühöngött. És nem Anyu gyámoltalan kérdésfelvetése, a „honnan" 

bosszantotta, hanem a „miért". Milyen jogon falta fel a debella az összes 
aprósüteményt, sonkás és sajtos szendvicset, miért kért háromszor a töltött 
káposztából, evett meg ráadásnak öt darab banánt - ha jottányit sem mozdult 
előre a környékbeli bugyiipar fellendítésének ügye? 

- Anyu a hibás! - sziszegte Micike, az eladósorba serdült hölgyemény, 
majd héjában sült burgonyát evett, hideg vizet ivott rá, és beteljesítette a betelje-
sítendőt. Az éj leple alatt, míg Anyu bal oldaláról a jobb oldalára és vissza 
forgott az ágyában, a környék legnagyobb régiséggyüjteménye apránként 
visszafoglalta a villa kiürített szobáját. 

Anyut ez már nem érdekelte. A született Csécsey-lány fel sem kelt. Feküdt, 
s folyvást azt kérdezgette: - Honnan? Honnan vegyek tízezer dollárt? 

A nagynénik, nagybácsik, oldal- és keresztági rokonok nem hallgatták az 
egyedülálló nagynénik, nagybácsik, oldal- és keresztági rokonok szívbéli támo-



gatójának sopántását. Talán azért, mert tele voltak életkedvvel, reménnyel, és 
elaggott koruk bölcsessége azt mondatta velük: „Az élet - az élet, még ha nincs 
is igazság a földön." 

EGYÉB HÓBORTOK 

Micike fogyókúrájának híre ment a környéken. Nem azért, mert nem fogyott 
- ez amúgy sem várható el semminemű színes vagy színtelen piluláktól, 
bordásfaltól, szobakerékpártól, iszappakolástól, gőzfürdőtől és masszázstól, 
se attól, hogy Anyu, a született Csécsey-lány stopperórával mérte a mérendő 
időt, ami alatt az eladósorba serdült hölgyeménynek szenvednie kellett, izzad-
nia és koplalnia, tápot adva a környéken élők kárörömének. 

Apu közben a volt könyvelők buzgalmával osztályozta és rakosgatta - nagy 
dobozokból kis dobozokba, kis dobozokból nagy dobozokba - a kertvégen 
fellelt pár tucatnyi csigaházat, amelyek által megalapozni vélte a környék 
legnagyobb csigaházgyüjteményét; merényét Anyu ellen, aki ki nem állhatta a 
csúszómászókat, árokugrókat (békákat) és a bogarászó vénembereket. 

- Ostoba! - véleményezte Anyu, a született Csécsey-lány a volt könyvelőt 
mind sürvebben és hangosabban, aztán már rohantak is Micikével, hogy 
beszerezzék a legmodernebb fogyasztóövet, -pasztát és -paplant, meg egy új 
furdőszobamérleget, mert szerintük a régi megbízhatatlanná vált. 

- Ez az! - kiáltott fel Apu a „Restek untig" sorozat ötszázharmincnegyedik 
folytatása alatt. - Ez kell Micikének! 

Anyu a veleszületett bizalmatlansággal csóválta a fejét, és újfent ostobának 
nevezte Aput, a volt könyvelőt; szívtelen keljfeljancsinak, akiben a szánalom-
nak még a látszata sincs meg. 

- Tanulhatnál Eleonóra Lujza Annemari Renáta apjától - javasolta végül 
Anyu, a született Csécsey-lány. 

-Azt teszem - bizonygatta Apu. - Micikének szerelmi bánat kell, az fogyaszt 
igazán. 

- Ostobaság! - legyintett Anyu, majd föltette a kérdést: - Honnan vegyünk 
szerelmi bánatot? 

Ezen Micike is eltöprengett, pedig szorította derekát a fogyasztóöv, csípte 
bőrét a fogyasztókrém, fenemód csiklandozta talpát a fogyasztópaplan, s így 
már végképp nem tudta, most sírjon, vagy nevessen. 

- Még öt perc - biztatta Anyu, a született Csécsey-lány, és nagy ügy-
buzgalommal töltötte le az Internetről a legújabb pornóképeket. Hiába. Az ela-



dósorba serdült hölgyemény a sírás mellett döntött. Megsiratta a pilulákat, a 
szobakerékpározást, a gőzfürdőt és az iszappakolást, hogy végül felhánytorgassa 
Anyunak, Apunak: neki még egy szerelmi bánatra sem telik. 

- Élet ez? - kérdezte szemrehányóan. 
Anyu sírt, Apu a kezét tördelve járt föl és alá, majd éjfél után szerepet 

cseréltek. Míg a volt könyvelő a nyitott ablaknál sóhajtozott, a született Csécsey-
lány port törölve, pókhálózva és padlót súrolva haladt szobáról szobára, s közben 
átkozta az agyonreklámozott tisztítószereket, mert csíkot hagytak, karcoltak, 
kifehérítették a legdrágább lakkal bevont parkettát. 

- Mitévők legyünk? - kérdezte Anyu kétségbeesetten, és teátrális mozdu-
latokkal a fotelba hanyatlott. 

- Sztárallür - hangoztatta volna Micike, ki tudja, hányadszor; megkérve 
Anyut, a született Csécsey-lányt arra, hogy próbálja ellesni a „Hajdinakása" 
című sorozat hősnőjének kecses mozdulatait, ne a saját magánszámát erőltesse. 
De Micike, az eladósorba serdült hölgyemény még aludt, álmodott: ült csoda-
szép, égszínkék kocsijában, és kísértette a lehetetlent - utol kívánta érni a 
szerelmi csalódást. 

- Nem érdekelsz - förmedt Anyu váratlanul Apura, a volt könyvelőre - , 
oldd meg! 

Apu lassan becsukta az ablakot, gondosan letörölte az ablaküvegre csapó-
dott párát, majd akkurátusan elrendezte homlokráncait, ahogy az egy volt 
könyvelőhöz illik. Számolt. Harminckét varjút olvasott meg a kert lombjahul-
latott, terebélyes almafáján, és ez megnyugvással töltötte el. 

- Karcsi - mondta a nevet önkéntelenül, nem sejtve, hogy Anyu, a született 
Csécsey-lány karvalyként csap le a létező legkézenfekvőbb megoldásra. 

Igen, a Karcsi. Akiben csalódott az óvoda, az iskola, a főiskola egész nevelői 
és tanári kara. Aki idejekorán megőszítette apját, anyját, a városi elöljáróságot, 
mert segédkönyvelői állásával visszaélve köszönöm nélkül sikkasztotta el a 
nyugdíjalapba átutalandó pénzt. Tette mindezt nagyvonalúan, így semmit nem 
tudtak rábizonyítani, és ezzel komoly csalódást okozott a milíciának, a kerületi 
ügyészségnek és a környék valamennyi ellendrukkerének. 

- Valóban, Karcsikának mibe se kerül egy kis szerelmi csalódás - helyeselte 
Anyu a volt könyvelő ötletét. Aztán ő is számolt. Harmincegy varjút olvasott 
meg a kert lombjavesztett almafáján, nagy csalódást okozva ezzel Apunak. 

A történteknek azért kellett hajnalban lezajlaniuk, hogy a napközbeni 
telefonbeszélgetéseket, egyeztetéseket követően estére - a virágcsokrot és a 



kötelező udvariasságot mellőzve - megjelenhessen a villában Karcsi, és a kar-
csúságához méltatlan, lompos körmondatokban tudtára adja Apunak, Anyunak: 
az ember életében legtöbbe a csalódás kerül. 

A született Csécsey-lány számolt, a volt könyvelő számolt, s hogy ne múljon 
semmi azon az egy varjún, Karcsika szabad kezet kapott. 

Micike meg kutyagolhatott, ácsoroghatott és sápítozhatott, ezzel a 
legkevésbé sem hatotta meg Anyut, Aput, a környéket. Karcsi következetesen 
ottfelejtette, faképnél hagyta az eladósorba serdült hölgyeményt a legválsá-
gosabb és -váratlanabb pillanatokban. Ráadásul teljesen kisajátította a csoda-
szép, égszínkék kocsit, tutyimutyinak nézte Aput, ami nagyon tudott fájni 
Micikének, az eladósorba serdült hölgyeménynek. 

- Gyűlölöm! - toporzékolt, és nagyot csalódott Anyuban, Apuban, mert 
széles mosollyal nyugtázták bejelentését. 

Szombat este csak röpke három órát ácsingózott magárahagyottan a diszkó 
bejárata előtt, aligság sírt, és csak hat kilométert gyalogolt hazáig, mégis másfél 
kilót fogyott az eladósorba serdült hölgyemény. Anyu, a született Csécsey-lány 
rég volt ilyen boldog, Apu, a volt könyvelő rég volt ilyen vidám. Kéz a kézben 
ültek a tévé előtt, s mindketten arra gondoltak, hálátlanság Eleonóra Lujza 
Annemari Renáta részéről, hogy bosszút kíván állni a vőlegénye okozta 
csalódásért. 

- Drágám, ez egy utálatos perszóna - hízelkedett Anyu. 
- Áruló - dörmögte negédesen Apu. 
Micike nem értette, önérzetét sértette a szirupos idill. Álmaiban egyre 

elszántabban üldözte a Karcsit csodaszép, égszínkék kocsijával. El akarta 
gázolni, átgázolni rajta, de bárhogy kapkodta a kormányt, minduntalan Anyu 
és Apu tűnt fel az útkereszteződésekben. Álltak és egymásra bazsalyogtak, és 
Micike hiába tapodta a féket, az összeütközés elkerülhetetlennek látszott. 

EPILÓGUS 

A szégyent nem lehetett túlélni. Anyu, a született Csécsey-lány nem is akarta. 
Apu se, bár a nemakarás akarása komoly fejtörést okozott neki. Már hogyne 
okozott volna! Folyvást Anyu sirámait, óbégatását kellett hallgatnia; 
megtapasztalni a szükségszerűség parancsoló teljhatalmát, ami kinászította a 
környék legnagyobb régiséggyűjteményéből, és arra kényszerítette, hogy a 
műholdkövető parabolaantenna adottságait kihasználva nyomon kövesse a mind 
habosabbra verődő szappanoperák történéseit. Anyu közben lelkizett, a volt 
könyvelő fokozatosan bambult, s így az ömlesztett ömlengések színes 



kavalkádjai, ha adtak is fogódzót a környék legnagyobb szégyenéből való 
kiúthoz, Anyu és Apu képzeletében létrafok nélküli létrához váltak hasonlóvá. 

- Micike még gyerek - bizonygatta Anyu, a született Csécsey-lány. 
- Pici Mici - hagyta rá Apu, a volt könyvelő. 
- Tegnap még iskolába járt - sopántott Anyu. 
- Tegnapelőtt meg óvodába - sóhajtotta Apu. 
- A lelkünket is kitettük érte - panaszolta a született Csécsey-lány. 
- Még azt is?! - kérdezte hitetlenkedve a volt könyvelő, aztán elcsodál-

kozott azon, hogy Anyu nem háborodott fel, nem nevezte véglénynek, ami 
osztódással szaporítja idiotizmusát. 

- Gyereke lesz. Égbekiáltó szégyen, hogy a mi Micikénknek gyereke lesz! -
abajgott Anyu, a született Csécsey-lány, figyelemre se méltatva Apu hiányérze-
tét. Átmenet nélkül ment át teátrálisba, előadva kedvenc filmszínésznöjének 
valamennyi hamis gesztusát, ami köthető volt az „ezt nem élem túl" lelkiálla-
pothoz. 

A volt könyvelőnek tetszett a dolog. Erősítette abbéli elhatározását, hogy 
követi a „Hajdinakása" című sorozat egyik epizódszereplőjének példáját: vég-
rendelkezik. Hagyatékolni fogja a környék legnagyobb és - Anyu szerint -
legértéktelenebb régiséggyűjteményét, kitagadva a jussból a környék - Anyu 
szerint - legnagyobb riherongyát, aki még azt sem tudja megmondani, ki a 
gyerek apja. 

-Nem tökmindegy!? - felelt Micike foghegyről a fogas kérdésre, nem sejtve, 
hogy ezzel felbőszíti az Anyut, az Aput, a környék valamennyi bukott angyalát, 
akiknek vénségükre eszükbe jutott, hogy tisztesség is van a világon. 

- Mit neki a világ! - háborgott Anyu. 
- Áruló! - tódította Apu, a volt könyvelő. 
- Mehettek a fenébe! - mondta Micike, az eladósorba serdült hölgyemény, 

majd csomagolni kezdett, hogy a továbbiakban a környék legolcsóbb albérle-
tében a leghétköznapibban élők életét élje. - Pelenkát mosok majd, gyárban 
fogok dolgozni és... férjhez megyek, de már a magam esze szerint - szólt 
vissza az ajtóból, tovább keserítve az amúgy is keserűséges állapotot, amiben 
Anyu, a született Csécsey-lány csak ennyit tudott kinyögni: 

- Az eldobható pelenkák korában... 
Apu sem jutott többre. Nem értette, hogy jön valaki ahhoz, hogy a saját 

feje, esze szerint éljen, mikor csak úgy... röpködnek az eldobható pelenkák. 
- Mi mindent megtettünk... - vigasztalta Anyu Aput; a volt könyvelő a 

született Csécsey-lányt lefekvés előtt, majd sokallni kezdték a tízezer dollárt. 



A sokból aztán nagyon sok pénz lett, olyannyira sok, hogy rendesen 
megnyomorította az álmukat. Pelenkákat mostak egy feneke-nincs kádban, aztán 
eldobható pelenkákat csomagoltak az összes kereszt- és oldalági rokonnal 
egyetemben egy futószalag mellett, amelynek a végében Micike állt, és csak 
nevetett, nevetett, nevetett... 

- Maga a pokol - jellemezte Anyu a reggelinél. 
- Rosszabb - mondta Apu, a volt könyvelő, hogy mondjon valamit; hogy 

menetrendszerűen elmerenghessenek a régi szép időkön Anyuval, a született 
Csécsey-lánnyal; hogy felemlegessék a kopejkás gondokat, a munkábajárás 
keservét, a hideg teleket és a meleg nyarakat, a teljesíthetetlen párthatároza-
tokat, az üzletek áruhiányát, a félnapos sorbanállásokat... Hogy bűvészkedett 
Apu a volt munkahelyén a nem létező teljesítmények számsoraival, s hogy vágta 
sutba Anyu veleszületett igényeit a másfél szobás panellakásban, hogy be tudja 
osztani a majdnem-semmit! 

- Ezt azonban nem élem túl! - ikegte Anyu, mellőzve a teátralitást. 
- Mit? - kérdezte meghökkenve Apu. 
- Azt, hogy Micike a környék legolcsóbb albérletében éljen - válaszolt 

pityeregve a született Csécsey-lány. - Hogy pelenkát mosson, hogy munkába 
járjon, hogy... úgy éljen, ahogy mi éltünk. 

- De hát az előbb... 
- Ostoba! - förmedt Anyu a volt könyvelőre - Ha nem vetted volna észre, 

az egyszer használatos dolgok világában élünk. De ahhoz, hogy valamit egyszer 
használjunk, nagyon sokszor kell rá megkeresni a pénzt. A mi buta Micikénk 
meg most akar pelenkát mosni, gyárban dolgozni... Kész őrület! 

- Az - hagyta rá Apu. 
A született Csécsey-lány fölszáringathatta könnyeit, a volt könyvelő 

elsóhajtozhatta sóhajait. Semmi nem gátolta őket abban, hogy vita nélkül 
megegyezhessenek: ha az augusztusban születő baba fiú lesz, akkor a László 
Béla Károly nevet fogja kapni, ha lány, akkor a Mária Anna Renáta nevet, hogy 
annak idején majd legyen mit elhasználnia. Nem képezte alku tárgyát az sem, 
hogy az unoka a legjobb nevelést fogja kapni, amit a környéken csak kaphat az 
embernek fia. 

- A pénz nem számít! - jelentette ki Anyu, a született Csécsey-lány 
fellebbezést nem tűrő hangsúllyal. 

Mit lehet ehhez hozzáfűzni? Talán csak ezt: FOLYT. KÖV. 



IV. PANOPTIKUM 
Dráma két felvonásban 

Mottó: 
T E R P E S Z A L A T T I 
- téma - evolúció - origó -
- tánc, móka, szórakozás -
- vérarány - galaxis, fellegvár -
-jégkrém, csokikrém, i. е., Kr. u. -
- kategorikus imperatívusz -

A történet kitalált. Bárminemű hasonlóság élő vagy holt személyekkel a 
véletlen müve. 

Figurák: Nyomozó, az úgynevezett 6-os ügyosztály munkatársa 
Megfigyelőnő, a járási közigazgatási hivataltól 
Ödi, a választási bizottság elnöke 
Mami, bizottsági tag a közművelődési dolgozók részéről 
Gizu, tag a közoktatási dolgozók részéről 
Icu, tag a közegészségügyi dolgozók részéről 
Etu, tag a közétkeztetési dolgozók részéről 
Ványa, tag a közigazgatási dolgozók részéről 
Inga, tag csak úgy 
Tata, tag a nyugdíjasok részéről 
Végh, tag a kereskedelmi dolgozók részéről 
Árva, tag a mezőgazdasági dolgozók részéről 
Keret, tag a sportbizottság részéről 
Erős, tag a szakszervezetek részéről 
Póth, tag az ipari dolgozók részéről. 

Szín: polgármester-választásra berendezett terem. Az előtérben szava-
zóurna, jobboldalt két lefüggönyözött szavazófülke. Középen, keresztirányban 
a bizottsági asztal két sor székkel. A háttér bal sarkában dúsan megterített 
asztal. A bejárati ajtó balról nyílik. 

Helyszín és időpont: valahol Kárpátalján, а XX. század utolsó éve. 

A felvonások beállításokra tagolódnak. A nem jelzett figurák minden 
beállításban mozdulatlanságba dermednek, mintegy díszletként funkcionálnak 
a történések ideje alatt. 



ELSŐ FELVONÁS 

A választási bizottság tagjainak zöme a terített asztal mellett áll. Esznek, 
kávéznak, egyikük viccekkel szórakoztatja a társaságot. Néhányan, Mamival 
az élen, a bizottsági asztalnál tesznek-vesznek. A Nyomozó és a Megfigyelönő 
nagy hahota közepette lép a terembe. 

1. BEÁLLÍTÁS 
Nyomozó, Megfigyelönő 

Nyomozó: Esküdni mertem volna rá, hogy ez a látvány fogad. Piros színű 
függönyök, piros színű asztalterítők, székhuzatok és pirospozsgás, vidám 
emberek... Fantasztikus! Csak a vezérek portréi hiányoznak a falakról, na meg 
a lózungok: „Előre...!" Hová is, emlékszik még? 

Megfigyelönő (cigarettára gyújt): Nem hiszem. 
Nyomozó: Kár! Pedig a múltunk lépten-nyomon visszaköszön; épp erről 

beszéltem magának a kocsiban. 
Megfigyelönő: Az útra figyeltem: a jelzőtáblákra, a vasúti átjáróra, a pad-

kán poroszkáló tehéncsordára... Közben pár kedves szót vártam; hogy megdi-
cséri a frizurámat, a mosolyomat, a kocsim üléshuzatát, hogy mennyire passzol 
a... napkeltéhez. De nem, semmi ilyesmi nem jutott eszébe. Mintha mindená-
ron untatni akart volna vagy... bosszantani. Nem elég, hogy ezen a szép 
vasárnapon egy asztalnál kell gubbasztanom, már kora reggel ki akar hozni a 
sodromból. 

Nyomozó: Furcsák maguk, nők... 
Megfigyelönő: „Ne sablonolj!" - mondaná a kisfiam. Hát ne sablonoljon! 

Köszönje meg, hogy elhoztam, hogy nem raktam ki az első pár kilométer után. 
Megcsömörlöttem a politikától, érti?! Attól, hogy évek óta igazságkeresés folyik 
a konyhai vízcsapunkból is víz helyett. Ráadásul a munkanapcm se szól 
egyébről: ez ilyen párt, az olyan párt; ez a párt nem az a párt; nyer a nárt, bukik 
a párt... Holott a legfőbb kérdés az, ki fog feljebb kerülni egy fizetési osztállyal. 
Néha azt mondom magamban: bolond ez az állam - képes fizetni a tülekedésért. 

Nyomozó: Sajnálom, de én ezt a... bolond államot képviselem, és gond 
nélkül térek át magázásról az önözésre, a bőbeszédüségről a dolgok leegysze-
rűsítésére. Szóval: ellenszenves vagyok? Ne, ne tiltakozzon! Megszoctam, mint 
azt is, hogy az emberek nyugtalanok a jelenlétemben. Ön különösen az. Mitől 



fél? Terített asztal, harsányan jókedvű kompánia. Igaz, az asszonyok itt sem az 
egyéniségüket öltöztetik, inkább a szomszédnét kívánják túlruházkodni. Ön 
ezt már megszokhatta. Az ilyen falusi kiruccanások pozitív hozadéka miatt 
sem kell izgulnia. Megnyugtatom: feltöltik a spájzát. Vagy attól fél, hogy tételes 
jelentéseket írok arról, mi minden kerül egy hivatalnoknő kocsijának 
csomagtartójába? Badarság! 

Megfigyelőnő: Magának. Én azonban nem ismerem önt, se azt, aki 
ideküldte. Azt meg végképp nem tudom, mi után kutakodik valójában. (Csönd) 

Nyomozó: Értem. 
Megfigyelőnő: Remélem, azt is megérti, hogy nekem itt dolgoznom kell: 

ellenőrizni a szavazólapokat, a választók névjegyzékét... 
Nyomozó: Egy kérdés: mennyire ismeri őket? 
Megfigyelőnő: Semennyire. Hivatalos ügyeikben néha hozzám fordulnak 

a városban. Nem tagadom, szeretik pénzzel intézni a dolgaikat, mint általában 
a parasztok, és közben adják az ostobát. 

Nyomozó: Ez nem sok. 
Megfigyelőnő: Baj? 
Rövid, pajzán vicc, megismételt csattanóval, aztán harsány nevetés a terített 

asztal felöl. 

2. BEÁLLÍTÁS 
Mami, Ványa, Icu 

Mami: Icu kedves, áthoznád a könyvtárból a hímzett terítőt? Tudod, ami a 
kisasztalon van. Hozzál tollakat is. Itt a kulcs! 

Icu (suttogva): Itt vannak a városiak. 
Mami: Örvendjek? (Icu el) Ványa, vegyünk át még egyszer mindent! 
Ványa: Szavazócédulák, a választók névjegyzéke... Nem látom a 

hordozható szavazóládát. 
Mami: Nincs rá szükség, nem fogjuk a falut járni. Az a tíz-tizenöt szavazat 

se ide, se oda. 
Ványa: Ha kevesen jönnek? 
Mami: Akkor se, utólag könnyű belekötni. Egyáltalán, a drágák nem idétlen 

vicceken fognak itt röhicskélni napestig, hanem felszedik a feneküket, és addig 
járják majd a falut, amíg elég szavazó össze nem gyűl. Ja, igen: meddig ittatok 
tegnap este? 

Ványa: Játszottunk, Mami. Aprópénzben kártyáztunk... 



Mami: Csapd le csacsit? Azért csinálta Ödi hajnali kettőig a cirkuszt? 
(Csend) Mondd, Ványa: melyikőtök akarja mindenáron megnősíteni? Erős? 
Végh Tibi? Te? (Csend) Ne akarjátok, hogy udvari bolondotok legyek, mert 
nagyon ráfizettek! 

Ványa: Mamika drága, nőkről egy szó el nem hangzott, az ügyeinket tárgyaltuk. 
Mami: Tökrészegen. Nagyszerű! Halljam, mire jutottatok? (Csend. Icu 

visszajön.) 
Icu: A terítő, a tollak... (Lerakja az asztalra) Másvalamit? 
Mami: Szólj Ödinek, szíveskedjék fogadni a vendégeket. A többieknek: 

vegyék már észre magukat; polgármester-választáson vannak, nem szüreti 
mulatságon! 

Ödi, Icuval az oldalán, kiválik az asztaltársaságból, amely eközben 
elcsendesedik. 

Ödi: Asszonyom! Nyomozó űr! Csak tessék! Megkínálhatom önöket 
valamivel? Kávé? Kis harapnivaló? Ne kéressék magukat, csak bátran! A mi 
falunk többek közt arról híres, hogy... falunk. Hehehe! Kérem, a vendég nálunk: 
minden. Sőt! Annál is több egy paraszthajszállal. 

Nyomozó: Ha gondolja... 
Megfigyelőnő: Köszönöm, inkább nem, kicsit korán van még. (Icuhoz) 

Kislány, ha megkérlek, segítenél? 
Icu: Hogyne, szívesen! 
Megfigyelőnő: Ellenőrizzük az urnát, aztán lezárjuk. (Ödihezj Ne feledje, 

hogy a kiállított talont, amellyel igazoljuk, hogy lezárás előtt az uma üres volt, 
mindannyiunknak alá kell írni. Kérem, széledjenek el! 

A Megfigyelőnő és Icu elindul az urnához. 

3. BEÁLLÍTÁS 
Nyomozó, Ödi 

Ödi: Hehehe! Ketten maradtunk. Mi legyen? 
Nyomozó: Igaz is, mi legyen? Tudja, ma már megtapasztaltam a 

bőbeszédűség hátrányait, úgyhogy térjünk a tárgyra. 
Ödi: Hehehe! Térjünk! 
Nyomozó: Szóval, egy önt jól ismerő... valaki azt állította: ön egy elhízott, 

tohonya trampli, de csak látszatra; puhasága mindenre kész egoistát takar. 
(Csend) 

Ödi: Ki... Kicsoda?! 



Nyomozó: Nyugi! Van pozitív jellemzés is, amely szerint segítőkész, foglal-
kozik az emberek ügyes-bajos dolgaival; jó szervezőként a közösségi rendez-
vények lelke, motorja... Gondolom, ez kissé hízelgőbb... 

Ödi: Mondjuk. 
Nyomozó: Mennyi benne az igazság? 
Ödi: Megmondom, ha cserébe elárulja a rágalmazó nevét. 
Nyomozó: Ide figyeljen!... (Hosszú, kínos csend, a Nyomozó Ödi vállára 

teszi a kezét) Vagy nagyon szerethetik a faluban, és ez olykor túlzásokra ragad-
tatja az emberek fantáziáját, vagy félnek öntől, s ezért kiagyalnak, pletykálnak 
ezt meg azt, hogy kisebbítsék az árnyékát. 

Ödi: Micsodámat? 
Nyomozó (Öditől elhátrálva): Annyira rátelepszik a falu mindennapjaira, 

hogy az emberek tehetetlennek érzik magukat egy Ödivel szemben. 
Ödi: Ezt most hallom először. 
Nyomozó: Tudom. Tapasztalni kellemesebb, nemde? Az már csak hab a 

tortán, hogy nincsenek rémálmai, nem retteg a holnaptól, a bűntudatról meg... 
Összefoglalva: a választási bizottság elnöke makkegészséges, életvidám ember. 
Amire kíváncsi vagyok: miből tudja mindezt megvalósítani? 

Ödi: Hogy is mondjam...? (Csend) 
Nyomozó: Mennyi a jövedelme? Mi az a munka, tevékenységi kör, ami 

után akkora pénzeket húz, hogy azok felmentik az átlagembert gyötrő gondok 
súlya alól? (Csend) Utánajártam: se bejegyzett vállalkozás, se állandó munka-
hely... Mi az ön munkaügyi jogállása? 

Ödi: Őszintén megvallva... 
Nyomozó: Minden hazugság ezzel kezdődik. 
Ödi: Munkanélküli vagyok. 
Nyomozó: Passz! 
A Nyomozó és Ödi visszamegy a terített asztalhoz. A többiek lassan 

körbeállják az Icu által kibontott urnát. Árva és Végh eközben félrehúzódik. 

4. BEÁLLÍTÁS 
Árva és Végh 

Végh: Mondja már, mi lett egyszeribe annyira sürgős? 
Árva: Ott hagyom vagy elpusztítom magam. Ez nem élet! Semmivel nem 

törődik, semmi hasznát nem venni a háznál: iszik és iszik. Hogy bírja!? Hogy-
hogy nem veri ki a nehéznyavalya!? 



Végh: Vigye orvoshoz; zárja a pincét; kösse az ágy lábához vagy bassza 
meg, és legalább maga is jól jár. Engem meg hagyjon békén! Mit csináljak 
magukkal? 

Árva: Otthagyom. 
Végh: Hagyja! 
Árva: Felmegyek a padlásra és felkötöm magam. 
Végh: Menjen, kösse! (Csend) Az anyós meg menjen a víznek, legalább 

nem lesznek a falu gúnytárgyai. Őrület! Szép nyugdíjuk van, tehenet, takar-
mányt, malacot rendeztem a házukhoz: élhetnének, mint Tuba meg Tubáné, de 
nem, vénségükre megbolondulnak. Mi a fenét akarnak még az élettől? Védte-
lenig lejáratni az embert, vagy mit? (Hosszú, kínos csend) 

Árva: Mikor a Nyomozó mifelénk járt, anyósod részeg fejjel a nyomában 
járt és csak fújta a magáét. 

Végh: Maga hol volt, miért nem verte haza? 
Árva: Mit üssek rajta? 
Végh: Az ostoba fejét, amivel irigyli a lánya jó sorsát. 
Árva: Tudod, mit kiabált? 
Végh: Mire vár? Mondja! 
Árva: Hogy az a... kurva veled csalta meg Andrást. Hogy a polgármester 

ma is élne, ha te nem legyeskedtél, kóricáitál volna Ilus körül... 
Végh: Másról nem recskelt? 
Árva: Béluval elnászítottuk a Nyomozótól. 
Végh: Még szerencse! 
Árva és Végh a többiekhez csatlakozik. A Megfigyelönö leragasztja a 

szavazóurnát. Tata, Pót h és Gizu kiválik a körből. 

5. BEÁLLÍTÁS 
Tata, Póth és Gizu 

Tata: A Végh-gyerek igen talpraesett, fineszes, olyan én-fajtám. De 
hogy ti kire ütöttetek a bátyáddal, a jó ég tudja. Megáll az eszem - ilyet csinálni ! 

Póth: Kulcsra zártuk a terem ajtaját, mi baj lehetne? 
Tata: Persze!... Holnap csak százhúsz gyerek fogja tudni, meg a tanári kar, 

hogy a tornatermükben háromezer karton cigarettát dugdosunk. Az ablakok... 
Fiam, az ablakokra nem gondoltatok! 

Póth: Annak örüljön, hogy sikerült elrizmálnunk. 
Tata: Majd kiugrok a bőrömből! 



Póth: Nem vihettük vissza a raktárba. Másra meg nem maradt időnk: 
kivilágos kivirradtig tatragoltuk a bevackolt, ócska tragacsát. 

Tata: Ostobák! Végh Tibi így megoldotta volna! (Csettint) Rajta hagyta 
volna a kocsin. Én mondom: még öt-tíz év, és a falu első embere lesz, de hogy 
belőletek mi lesz!? Gizu, vannak felesleges függönyeitek? 

Gizu: A szertárban lennie kell. Holnap utánajárok. 
Tata: Semmi holnap, még ma éjszaka befüggönyözitek a tornaterem 

ablakait! Néhány ilyen baklövés, és mehetünk zabot hegyezni. És mindez miért? 
Mert a fiaim olyan, de olyan... 

Gizu: Tata, ne bántsd őket! Rendes, szófogadó gyerekek... 
Tata: Persze! Az a rossz, aki csinálta őket. Tudod, Gizu, ne töltögessük a 

semmit az üresbe - ahogy az orosz mondja - , hanem lássuk be: ha nem jön meg 
a jobbik eszük, ez a Végh-gyerek így felfalja őket (Csettint), ha eljön az ideje. 
Márpedig eljön, érzem, és ezt még az a félbolond Arváné sem gátolhatja meg a 
fenenagy irigységével. 

Póth: Duguljon már el! 
Tata: Kuss legyen!... Nélkülem tetvetek sem lenne. Igen, tanárnő: nem itt 

meresztgetné a szemét, hanem otthon kotlana a semmit sem érő kis fizetésén, 
és az volna az egyetlen öröme, hogy telik belőle másnap kenyérre. 

A bizottsági tagok szétszélednek. Van, aki a Megfigyelőnővel együtt a 
bizottsági asztalhoz ül, a többség azonban a terített asztalt választja. Etu a 
kijárat felé indul, Keret utána megy. 

6. BEÁLLÍTÁS 
Etu és Keret 

Keret: Etu, várj ! Nem mehetsz el, amíg alá nem írod az ellenőrző talont. 
Etu: Majd aláírod helyettem. 
Keret (útját állja): Ne hozd ránk a szégyent, kérlek! Legyen eszed, legalább 

ma viselkedj normálisan! 
Etu: Igazad van: bolond vagyok, sült bolond! És tudod, miért? 
Keret: Elég, ne folytasd a tegnapit! 
Etu: Abból legyen elég, hogy úgy bánsz velem, mint a kutyáddal? Látod, 

ennek aláírok. Hol az a papír? 
Keret: Érzem rajtad, már ittál. 
Etu: Akkor érzekedj! Másra se vagy jó, csak érzekedni. Állj félre, hadd 

menjek! 



Keret: Azt már nem! Hova rejtetted el a vodkát? Az öltözőbe? A könyvtárba? 
Etu: A lábam közé. Na, mire vársz, nyúlj oda bátran! 
Keret: Cajberebb vagy az utolsó senkinél. Ez lenne a nagy műveltség, ezzel 

vagy úgy oda?! Tudod, ilyenkor már szarásig vagyok vele. 
Etu: Kendd a falra, onnan könnyebben lenyalhatod! 
Keret (ütésre emeli a kezét): Rohadt, kibaszott kurvája!... 
Etu: Üssél! Üssél csak! Vannak tányérok is, azokat is verd a földhöz. Erezd 

magad otthon! 
Keret (indulatosan remegve): Egyszer még megöllek, ha száz évet is kell 

miatta ülnöm! 
Etu: Most már kiengedsz? 
Keret: Innen a lábad ki nem teszed! 
Etu: Vécéznem kell. 
Keret (Etu karját markolászva): Pisilj magad alá! 
A Nyomozó előre jön, Ödi követi. 

7. BEÁLLÍTÁS 
Nyomozó, Ödi 

Nyomozó: A sorban első polgármester nevéhez egy szappanoperai fordulat 
kapcsolható. Ne legyek rosszmájú? Jó, legyen királydrámába illő, ami után 
akkora monológot mondhat a szereplő, amilyet a szerző meg tud írni. Csakhogy 
az én értelmezésemben az eset: állami intézményrendszerünk arculköpése. Hon-
nan vette a bátorságot?! Bocsánat, újrafogalmazom: milyen félelem kénysze-
ríthet arra egy embert - aki a község frissen megválasztott polgá mestere - , 
hogy csapot-papot odahagyva világgá menjen egy pincérlánnyal? 

Ödi: Büfés lánnyal... 
Nyomozó: Indoklásfélét várnék. (Csend) Váljon el, nősüljön újra, van rá 

törvényes lehetőség; de ne szökjön el! Csalóka a látszat, az eset felháborítóbb, 
mint ami a következő polgármesterükkel történt. 

Ödi: A Pistával? 
Nyomozó: Legyen Pista. Öt legszívesebben keleti kényúrnak nevezném, 

aki háremmé züllesztette a hivatalt, tivomyává a képviselőtestületi üléseket. 
Mindez felér egy kisebb féle tébollyal, de legalább van benne rendszer - ahogy 
a költő mondja. Főleg azzal együtt, hogy a mi... Pistánk tökrészegen és olyan 
sebességgel, amilyet egy Zsiguliból ki lehet csiholni, a bekötőút egyetlen útszéli 
fájával randevúzik. (Csend) Észrevétel, hozzáfűznivaló? Semmi? Ember, olyan 



dolgokat sorolok, amiket cáfolni illene, vagy legalább müfelháborodni miattuk! 
Végtére is nem a szomszéd falu lakói asszisztáltak keleti kényuruk kilenc hóna-
pig tartó basaságához. (Hosszú csend) Nem bánom, menjünk tovább! Nézzük 
tragikomédiájuk harmadik felvonását, amely az árokháti First Lady 
tündökléséről és urának nyomorúságos haláláról szól. 

Ödi: Az Andráséról... 
Nyomozó: András? Belelapoz a jegyzetfüzetébe) Itt az áll, hogy Endre. 
Ödi: A kettő ugyanaz. 
Nyomozó: András-Endrénkről kezdetben mindenki azt hitte, megfelelő 

ember megfelelő helyen. Aztán lassacskán kiderült, hogy a papucsférjek 
kasztjához tartozik. Először az orvosi rendelőt zárták be, utána kikapcsolták az 
utcai világítást, később napokra áram nélkül maradtak a közintézmények, 
elmaradt az utak kátyúzása... Mindezzel szemben: volt falunap tűzijátékkal, 
ilyen-olyan bál, az árokháti First Lady pedig tündökölt. Nem volt pénz, amit ne 
tudott volna magára, ruhára elkölteni; családi béke a falusi portákon, amit 
nőstény-hiúsága ne lett volna képes szétdúlni. Közben András szép lassan 
eladósodott. Azzal az ígérettel csalt ki kisebb-nagyobb összegeket a faluban 
sokaktól, hogy a kamat fejében elintézi az állami támogatást; segít üzemanyagot, 
műtrágyát beszerezni önköltségi áron, és hogy lesz olcsó hitel, szőlőültetvény 
a lapájban... Önnek mennyivel tartozott? 

Ödi: Nekem? Ja, arra a kis kártyaadósságra gondol?! 
Nyomozó: Csak nem kaszinó működik a faluban? 
ödi: Honnan veszi ezt? 
Nyomozó: Következtetek. Kopijkás tétekben való játszadozásból nehezen 

jön össze ezerdolláros kártyaadósság. A faluban ekkora összegről suttognak... 
Ödi: Hazugság! 
Nyomozó: Hazugság vagy nem hazugság, a tény tény marad: András 

növényvédő szert ivott. (Csend) Ez az önök árokháti háromfelvonásos 
tragikomédiájának végkifejlete; meglehetősen drámai... Tudom, ön szerint most 
az lenne a helyes, ha méltatlankodnék, kicsikét ejnye-bejnyéznék, aztán 
elmennék a fenébe. Mert önök tisztában vannak azzal, hogy egy ember 
öngyilkosságáért bárkit is bűnvádi eljárás alá vonni szinte lehetetlen. Itt azonban 
többről van szó: arról, hogy önök, ha szükséges, harmadnaponként fognak 
polgármestert választani. Lesz negyedik, ötödik, hatodik, hetedik... Merthogy 
mindig kéznél kell lennie egy kezelhető baleknak, aki baj esetén elviszi a balhét. 
Igazam van? 



A Nyomozó széket helyez a szavazófülkék elé, leül és jegyzetel. Etu és Keret 
továbbra is dulakodik. 

Etu: Juj, ez fáj! Engedj! Engedj el!... 
Keret: Ne próbáld! Meg ne próbálj harapni!... 
Mami, Ödi és Ványa előre jön a szavazóurna mellé. 

8. BEÁLLÍTÁS 
Mami, Ödi és Ványa 

Mami (Ványához): Nem ismerek rá. Megijesztette, megbabonázta? Áll 
mellette, mint egy szerencsétlen. 

Ványa: Szerintem jobb nem ugrálni. 
Mami: Egy... Nem mondom ki. Arra kellene felelnie, amit nem kérdez; az 

ellenkezőjét állítania, amit mond... Könnyű előttem verni az asztalt - most 
legyen valaki! Képzeld, azt kiabálta az éjszaka: ő majd megmutatja, kicsoda. 
Hát - egy félkegyelmű. Áll magának és bólogat. (Csend) 

Ödi: Mindenről tud. 
Mami: Mi az a minden? 
Ödi: Tud a tartozásról, Pista viselt dolgairól... A bálokról, Ilus rongyrázásáról... 
Mami (Ványához): Kedvem volna elfenekelni. Magyarázd el neki, mert 

úgy látszik, én hiába beszélek. Értse már meg: tudni mindenki tudhat bármit, a 
kérdés az, tudja-e bizonyítani. 

Ödi: Az emberek száját nem foghatja be. 
Mami (Ványához): Mintha nem ismémé őket. Elég kiejteni előttük a szót, 

hogy bíróság, és a nevüket is elfelejtik. 
Ványa: Mami drága, ez már nem annyira biztos. Nálunk is épülget a 

demokrácia. 
Mami: Az a lényeg, hogy a nyomozó ne tudjon bűntudatot kelteni. A 

dolgoknak úgy kellett történniük, ahogy megtörténtek. Nincs ha; nincs más 
végkifejlet. Demokrácia!... Ványa! Ödi háborogjon, kérje ki magának, te meg 
akkor fogod a műveltségedet fitogtatni, ha szükséges. Semmi okoskodást! 

Ványa: Ezzel nem egészen értek egyet. A hatos ügyosztály személyi 
állománya magas intelligenciájú, széles látókörű, gyakorlati érzékkel megáldott 
emberekből áll. 

Mami: Ványa, ez mind igaz, csakhogy a szaktudásukat nem az újságokból 
szedegetik össze. (Csend) Mi legyen Keretékkel? Ott akarják folytatni, ahol az 
este abbahagyták. 



Ványa: Keretet nevezzük ki bizottsági titkárnak; Etu úgyis leissza magát, 
ha akarjuk, ha nem. 

Mami: Gondolod, Keret meg tudna ülni a fenekén? 
Ványa: Lenne rá okunk, hogy rajta tartsuk. Nem csinálnák a ricsajt. 
Mami (Ödihez): Mondjad! 
Ödi: Sértődés lenne belőle. A nagyharang azt zúgja: Inga - titkár, Inga -

titkár... 
Mami: Kit érdekel egy Inga!? (Csend) 
Ödi: Még valami? 
Mami: A beszéded... Olvasd fel azt az izét, ami a zakód zsebében van! 
Ödi: (Az asztal elé áll): Inga! Gyere, ideje kezdenünk! 
Inga: Mit csináljak? 
Ödi: Rendet. A fenébe! Mire vársz?! 
Inga: Először vagyok tag... 
Ödi: Ennyit nem tudni! Jaj, Inga. Mi a lószart fogsz csinálni egész nap? 

Halljam! Vagy azt hiszed, orgonálni is én fogok helyetted?! (Csend) Csalódtam 
benned, Inga. Pedig töröm magam, protezsállak... 

Inga: ígérem neked... magának... 
Ödi: Emberek, csendet! Csendet! Na. Most pedig mindenki leül! 
Inga: Amit csak mondasz... 
Ödi: Nincs tárgyalnivalóm veled. 
A bizottsági tagok Etu és Keret kivételével elfoglalják a helyüket, Ödi 

nekikészül a beszédnek. 

9. BEÁLLÍTÁS 
Ödi 

Ödi: Tisztelt Választási Bizottság! (Taps, gépies mozdulatokkal) Kezemben 
a hivatalos írás arról, hogy milyen törvényességi előírásokat kell szem előtt 
tartanunk ahhoz, hogy érvényes legyen a választás. Röviden összefoglalom a 
gyakorlati tudnivalókat. A szavazás pontban hét órakor kezdődik és este hat 
óráig tart. Enni, inni van mit, vécé a folyosó végén. Tehát nincs hazajárkálás! 
Röpke fél óra múlva bejön ide a választópolgár, mondjuk Eszti mama... 

Hang: Melyik? (Kényszeredett nevetés) 
Ödi: Mi olyan vicces? (Csend) Amikor Eszti mama idejön ehhez az asztal-

hoz, az első dolgotok az lesz, hogy elkéritek tőle a meghívócédulát. Azon szere-
pel egy szám, a szám alapján megkeresitek Eszti mama nevét a szavazólistán. 



Utána elkéritek a személyi igazolványát és ellenőrzitek, egyeztetitek az adatait. 
Érthetően mondom? 

Hang: Világos! 
Ödi: Minden lepecsételt szavazólaphoz tartozik egy ellenőrző talon. Szóval, 

szépen megvárjátok, amíg Eszti mama aláírja ezt a talont és a névjegyzéket, 
csak azután adjátok kezébe a szavazólapot, amit jól olvashatóan aláírtok! Értve? 
A talonokat nem szétszórjátok, hanem összegyűjtitek ebbe a dobozba. Ennek 
ellenőrzésével Keret Jánost bízom meg; ott legyen az eszed! Ha szavazatszám-
láláskor a talonok száma nem egyezik a szavazólapok számával, az érvény-
telenítheti a választás végeredményét. Szavazatszámlálás előtt majd újra 
eligazítást tartok. Most még néhány szó a két jelöltről. Árokháta népe Bedek 
Péter, a közegészségügyi dolgozók jelöltje és Bedek Pál, a közművelődési 
dolgozók jelöltje közül választhat. Kívánjunk a jelölteknek sok szerencsét! 

A bizottság tagjai felállnak, hosszan tapsolnak. Inga utolsónak, 
méltatlankodva áll fel, a taps után. 

10. BEÁLLÍTÁS 
Inga és Ödi 

Inga (Erőshöz lép): Pityu, ez nem igazság! Én vagyok a titkár, engem 
jelöltek... Akkor most miért?... A feleségem süt-főz odahaza: mit mondok neki? 
Hogy menjek haza? Gizuka, tanárnő drága: ígérem, jó titkár, szófogadó tikár 
leszek... Árva bácsi, ismer engem: bántottam valaha is valakit? Ugye nem?! 
Végh Tibi: loptam, csaltam? Miért büntettek? Vagy azt hiszed, Icu, nem tudok 
arról, hogy Ványáéknál éjszakánként ki-bemászkálsz az ablakon?! Tudok Tatáék 
raktáráról is! Még hogy fertőzés miatt kulcsra zárva a birkahodály!... Fűrészpor, 
veszélytelen hulladék?!... Igen, Keret Jancsi: csak az Isten tudja, mi a szart 
égettek a falu határában. De van nekem szám, kezem és lábam, s ha kell, a 
miniszterig elmegyek!... 

A taps újra felcsattan, de Ödi leinti, majd odalép Ingához 
Ödi: Ellenvetés,javaslat? 
Inga: Hogy jövök én ahhoz?! (Csend) Nem magam miatt háborgok; ismered 

az unokahúgodat. Éjt nappá téve készült a mai napra! 
Ödi: Mi jót főz? 
Inga: Gondolhatod... Levágta a fél baromfiudvart. 
Ödi: Összefüt számban a nyál... Tudod mit? Hogy ne legyen köztünk harag 

emiatt, megígérem: ha itt végeztünk, testületileg elmegyünk hozzátok. 



Inga: Ha a feleségem... 
Ödi: Semmi hálálkodás! Barátok vagyunk, és a barátok mindent meg tudnak 

oldani, ha akarják. 
A bizottság tagjai leülnek, csak Etu marad állva. A Nyomozó odamegy 

hozzá. 

11. BEÁLLÍTÁS 
Nyomozó, Etu, később Erős, Keret, Tata és Gizu 

Nyomozó: Látom, magára hagyták. 
Etu: Bunkó parasztok! 
Nyomozó: Nem valami hízelgő vélemény. 
Etu: Nyomozza a nyomozni valóját, hozzám semmi köze, ahogy nekem se 

hozzájuk! 
Nyomozó: Ezt nem mondanám: maga Ványának a nevelt lánya. 
Etu: Na és?! Tán rohanjak a volt Szovjetunióba, hozzam haza anyámat a 

hátamon, hogy kerek legyen a világ? Unta Ványát, a drágalátos nővéreit, főleg 
a Mamit, hát elszökött... Szerintem jól tette. 

Nyomozó: Maga nem könnyű eset. 
Etu: Csajozni akar? Fogja kézen Icut; úgy tudom, nincs senkije. 
Nyomozó: Rosszul tudja. Üde, szép fiatal lány, nem is nagyon illik ide. 
Etu: Egy kuplerájban jobban mutatna? (Csend) Ezért gyűlölöm magukat, 

férfiakat! (Elindulnak, körbejárnak a teremben) Nem tudom: naivságból, 
kényszerűségből, félelemből.. .Talán csak a Jóisten tudja, mivégből, két kézzel 
kell kapnunk a káprázatok után, de nem a mi hibánk. Ilyennek teremttettünk, 
ez a végzetünk. A legőrjítőbb az egészben az, hogy folyvást az erényeinkért 
büntetnek bennünket. (Csend) 

Nyomozó: Nincs kérdés. 
Etu: Jobb is, ha nem riporterkedik. Mi értelme annak, hogy logikusnak 

tűnő kérdésekkel kiszakítsunk az élet egészéből egy darabkát? Ha csak az nem, 
hogy megtámogassuk vele azt az imbolygó tákolmányt, amit közerkölcsnek 
nevezünk. 

Nyomozó: Maga kész anarchista! 
Etu: Maga, maga, maga... Folyvást be akar skatulyázni. Ez betegség?... 

Alkoholista vagyok és kikapós menyecske - így ismernek a faluban. Hogy ki 
vagyok valójában? Látja, ezt nem tudom. (Csend) Megkérném valamire: ne 
nyaggasson tovább, nyugodtan szeretnék berúgni! 



Etu elhagyja a termet. A választási bizottság tagjai felbolydulnak. Keret 
Etu után akar rohanni, a férfiak utánavetik magukat, visszatartják. 
Embergombolyag, káromkodással keveredő mondatfoszlányok: „Megölöm!; 
Ülj a seggeden!; A kezét!... " Keretet a falhoz szorítják. 

Erős: Megölöd az apád... Hogy azt! De én, ha tovább csinálod a cirkuszt, 
a két kezemmel fojtalak meg! Értve?! 

Keret: Menj a pokolba! 
Erős: Előbb szétverem a pofádat!... 
Tata: Kuss legyen! Kussoljatok! 
Gizu (a helyérőlfelugorva): Elengedte, pedig... Pedig tudja, hogy Etu iszik! 
Ödi a Nyomozóhoz siet. 

12. BEÁLLÍTÁS 
Nyomozó, Ödi 

Ödi: Mi a fenének engedte ki?! 
Nyomozó (nevetve): Nincs felhatalmazásom arra, hogy bárkit őrizgessek. 
Ödi: Csak arra, hogy bennünket nyaggasson? Van fogalma, mennyi italt 

gödöl most magába? Ráadásul, ha még be is kattan... 
Nyomozó: Mi történhet? 
Ödi: Mi történhet, mi történhet... Honnan tudjam? Maga az okostojás! 
Nyomozó: Ostoba népség! Annak a nőnek szeretetre lenne szüksége, 

nem ugrabunkókra. 
Ödi: Tudja mit? Ha már mindenáron prédikálni akar, sétáljon át a templomba 

és boldogítsa a fejkendős nénikéket! Kezd a tököm tele lenni... (Csend) 
Nyomozó: Na, mire vár? Menjen, hozza vissza Etut, ne fecsérelje itt a drága 

idejét! Hogyhogy nem sürgős? A torkomat könnyebb átharapni?... 
A férfiak kedélye megnyugodni látszik. Hangok: „Jó, elengedünk" ; „ígérd 

meg"; „Mi ráérünk" stb. Mami a Megfigyelőnöhöz hajol. 

13. BEÁLLÍTÁS 
Mami és a Megfigyelőnő 

Mami: El tudnád rendezni az... ügyet? 
Megfigyelőnő: Ezt a talont mindannyian aláírjuk, és hét előtt pár perccel 

berakjuk az urnába. 
Mami: Nem lennénk hálátlanok. 
Megfigyelőnő: Varrattad vagy készen vetted azt a szoknyát, tudod, a bordót? 



Mami: Miért csinálod? Láthatod, a pasas idegileg teljesen kikészített bennünket. 
Megfigyelőm: Próbálkozzatok! Nekem drága az állásom. Ez nem csip-

csup ügy. 
Mami: Felkínálhatsz egy nagyobb összeget. Mondjuk: kétezret, dollárban. 
Megfigyelönö: Itt az ügyészség nyomoztat, mégpedig egy polgármester 

öngyilkosságának ügyében. És az ügyészség jelentést vár, nem élmény-
beszámolót. Ha... 

Mami: На?! 
Megfigyelőm: Ha a jelentés már bent van az ügyészségen, akkor és ott 

esetleg lehetne kutakodni. De nem kétezerbe kerülne, az biztos. 
Mami: Hátha... 
Megfigyelönö: Gondolkozz már! Tudod, azt szeretem benned, hogy neked 

nem kell feleslegesen magyarázkodnom. De most mondok egy másik okot, 
miért nem vállalom. Nem ismerem a Nyomozót. О most a nagy ismeretlen a 
városban, és az ilyennek első az ügy, főleg akkor, ha még fejek is hullanak 
benne. Mindenkinek kell egy kis reklám, miért lenne ő a kivétel? 

Mami: Nem ülhetünk tétlenül! 
A férfiak elengedik Keretet, visszatérnek a helyükre. Gizu Ödihez siet. 

14. BEÁLLÍTÁS 
Gizu, Nyomozó, Ödi 

Gizu (a Nyomozóhoz): Mit akar még tőle? Miért nem hagyja békén? 
ödi: Gizu, ez nem a te dolgod, ne szólj bele! 
Nyomozó: Tessék, hallgatom! 
Gizu: Maga egy... utálatos fráter! 
Nyomozó: Tudná ezt bizonyítani? 
Gizu: Bizonyítani kell? 
Ödi: Menj a helyedre! 
Nyomozó: Maradhatunk a feltételezés szintjén, de akkor ahhoz kell 

igazítanunk a hangnemet. 
Gizu: Ödi, én ezt nem értem. 
Ödi: Miért ütötted az orrod olyan dolgokba, amelyekről fogalmad sincs! 

Megmondtam: eredj a helyedre! 
Nyomozó: Feltételezem, a tanárnő szintén rokon. 
Gizu: Tessék??? 
Ödi: Az édesanyám húga. 



Gizu: Igen, a Mami húga vagyok, és ukrán nyelvet tanítok a helyi iskolában. 
Családi állapotom: hajadon. 

Nyomozó: Gyerek? 
Gizu (felháborodva): Tisztességes nő vagyok! 
Nyomozó: Bocsánat! Soha nem vágyott családra? 
Ödi: Miért kérdez ilyen marhaságokat? 
Gizu: Vágyni vágytam, de amire vágyunk, ritkán kapjuk meg. 
Nyomozó: A család akarata erősebbnek bizonyult. A későbbiekben nem 

nyílt alkalma arra, hogy férjhez menjen? 
Ödi: Mi ez? Lelki segélyszolgálat? 
Gizu: Ha megismerne egy csodálatos nőt, aztán arra kényszerülne, hogy a 

pótlékával érje be, ön mit tenne? 
Ödi: Gizu, ennek semmi értelme sincs! 
Gizu: Még hogy semmi értelme! Ha nem úgy történtek volna a dolgok, 

ahogy történtek, a világon se lennél! 
Nyomozó: Az előbbiekre visszatérve: a férfiaknál ez másképp működik. 
Gizu: Gyenge nő létemre mit tehettem volna? Mami volt az idősebb lány, 

neki illett előbb férjhez menni. 
Nyomozó: így már érthető... 
A Nyomozó visszamegy a székéhez. Ödi átkarolja Gizut, visszakíséri az 

asztalhoz. Leülnek. Ványa és Icu feláll, a terített asztalhoz megy. 

15. BEÁLLÍTÁS 
Ványa és Icu 

Ványa: A vesztemet akarod? Ha rájönnek, hogy ami köztünk van, több 
mint jópofa pajtásság, elevenen nyúznak meg. Nehéz ezt megérteni? 

Icu: Nem akarom! 
Ványa: Nem akajom!... Mint egy gyerek. Hogy sulykoljam bele a szép 

buksidba: nem vagy több az életemben egy strigulánál. Szép volt, jó volt, elég 
volt! Nézz rám, nézz meg jól: ez a pókhasú, nyugtatókon élő, kopaszodó valaki 
lenne álmaid lovagja? A te helyedben szégyellnék kiállni az emberek elé egy 
ilyen alakkal, nemhogy egy életet rááldozni. 

Icu: Nem taszíthatsz el magadtól, nincs hozzá jogod! 
Ványa: Hetyere-petyere... Ezt a mondatod a szappanoperákban naponta 

hússzor elismétlik, és te most elvárnád, hogy gáláns lovagként a lábad elé vessem 
magam, ígérjek fűt-fát, valljak sírig tartó szerelmet? Nem, kislány... 



Icu: Semmit nem akarok. ígérem: szófogadó leszek, hűséges.. . 
Bebizonyítom... Az ajándékaid sem kellenek, a pénzed sem. Szerelmes 
vagyok... 

Ványa: Hagyjuk a témát! Te meg a szerelem! Tudod is te, mi az! Nem egy 
fantáziadús leányzó érzelgése, nem a kaland izgalma, a klassz dolog, a menő 
érzés, hencsergés az ágyban... Eredj dolgozni, tanulni, unalmadban ne azzal 
kényeztesd az egódat, hogy éltes férfiak fonnyadékát markolgathatod! A veled 
egykorú lányok tíz-tizenkét órákat güriznek a varrógépeknél, kórházak folyosóit 
törlik fel, kiszolgáltatott vendégmunkások a nagy idegenben, vagy tanulnak, 
tanítanak. Tudják, mi az élet! Te mit tudsz, mihez értesz? Mi az, amiért egy 
férfinak érdemes lenne felfogni rajtad? Te csak a pénzt tudod költeni, feszíteni 
az apád pénzén szerzett kocsiban... Nevetséges! Icu: nincs idegem, türelmem 
a kisded játékaidhoz. Öregszem. 

Icu: Mondhattad volna, amikor dugtál, hogy strigula vagyok! Hogy egy 
pókhasú, ideggyenge... valaki azért csöcsörészi sorra a falubeli lányokat, mert 
olyan közhelyes, hetyere-petyerés az élet, hogy azt csak árokháti kiskirályként 
lehet elviselni. Vedd tudomásul, én nem... mosónő vagyok. Tudom, ki vagyok, 
és ha kell, bebizonyítom! 

Ványa: Az isten szerelmére, csendesebben! 
Icu: Csak nem félsz?! 
Ványa: Félek. (Csend) Nem vagy buta lány. 
Icu: Vasárnap hová kirándulunk? 
Ványa: Ahová csak akarod. 
Icu: Szeretsz?... 
Ványa sietve távozni akar, a Nyomozó azonban útját állja. Icu a terített 

asztalnál marad és jó étvággyal enni kezd. 

16. BEÁLLÍTÁS 
Ványa és a Nyomozó 

Ványa: Nincs mondanivalóm! 
Nyomozó: Kissé ingerült. 
Ványa: Csodálja? Kezdődik a szavazás, és nem elég, hogy nekem kell 

mindenről gondoskodnom, még egyesek hascsikarásával is foglalkoznom kell. 
Nyomozó: Relaxáljon. Lélegezzen mélyen és közben gondoljon valami 

megnyugtató dologra: hegyekre, a tengerre... Nálam bevált. (Csend) 



Ványa: Kifogyott a kérdésekből? Nem hiszem, hogy az ügyosztályuk 
beosztottjai különórákat vesznek udvariasságból. 

Nyomozó: Kíváncsivá tett. (Leül a székére) Milyennek lát bennünket egy 
kívülálló? 

Ványa (föl-alá jár a Nyomozó előtt): Milyennek...? 
Nyomozó: Például: felkeresem önt, a falu jegyzőjét a hivatalában. Hogyan 

képzeli el a találkozást? 
Ványa: Miért nem keresett még? 
Nyomozó: Mondjuk, kiképeztek a türelemre. Hogy kivárjam, amíg elkövet 

valami ostobaságot. Most ön következik... 
Ványa: A regulájuk így szólhat: ha belépsz egy hivatali szobába, úgy ülsz 

le arra a kibaszott székre, hogy közben nem kérdezel senkitől semmit. Elutasítod 
a kínálgatást, nem csevegsz az időjárás viszontagságairól. Közönyös, 
megközelíthetetlen vagy. A delikvens közben előadja a magánszámát: esküdözik, 
vádaskodik, bizonygat, majd beszél a nehéz gyermekkoráról, és amikor már 
ott tart, hogy a jó öreg édesanyját is feladná - felteszel egy banális kérdést. 

Nyomozó: Például? 
Ványa: Például ezt: „Hogy szolgál a kedves egészsége?" 
Nyomozó: Hogy szolgál a kedves egészsége? 
Ványa: Majdnem elfelejtettem: a szerelő Józsi üzeni, megjavította a kocsiját, 

mehet érte. 
Nyomozó: Nem az enyém, hivatali kocsi. (Feláll) Amit mondott, annyit 

tudnék hozzáfűzni: régen talán így működött, talán nem. De hogy önök miért 
nem képesek szakítani a múlttal, az a kívülálló számára rejtély. Olvasom a 
bizottság névsorát: tag a mezőgazdasági dolgozók részéről; tag a közétkeztetési 
dolgozók részéről... Nincs hazánkban elég párt, társadalmi szervezet? 
Ragaszkodásuk egy letűnt korszak formuláihoz az én szememben ostobaságnak 
tűnik. Hol van már a közétkeztetés, a szervezett mezőgazdaság! A faluban nagy 
a munkanélküliség, a halandóság, a születések száma meg... maholnap 
bezárhatják az iskolát! 

Ványa: Az állam a hibás! 
Nyomozó: Hát hogyne! Tegnap Pista bácsi ugyanezt mondta, és én azt 

feleltem: lehet, hogy igaza van, Pista bácsi. De egy közhivatalt viselő, magát 
értelmiséginek tartó ember hogy mondhat ilyet! Ne várja tőlem, hogy minő-
sítsem. (Csend) 

Ványa: Ön magyar? (Csend) Azért kérdezem, mert akcentus nélkül beszéli a 
nyelvet, és azt nagyon tudom értékelni. Én ugyanis ukránnak születtem, mint maga... 



Nyomozó: A szart sem érdekli, hogy maga minek született! Még egy ilyen 
célzás, és úgy a nyakába varrom a nemzetiségi izgatás vádját, hogy arról kol-
dul! (Hosszú csend) Egyébként: ha ebben a faluban tutuul beszélnének, akkor 
egy tutu nyelvet beszélő munkatársat küldték volna ide, és ő is éppúgy kíváncsian 
várna választ a következő kérdésre, mint én. A bizottság összetételét illetően 
egy családfa-félét próbáltam felállítani, de az mindinkább család-gyökérhez 
kezd hasonlítani, amely ezen a szerencsétlen falun élősködik. Erről mi a 
véleménye? (Hosszú csend) 

Ványa: A magyar sógor-koma nemzet. 
Nyomozó: Ostobaság! Szerintem mindaz, ami itt van, az elpofátlanodás 

felső foka; itt az árokparti fűszál is ügyészért kiált. 

17. BEÁLLÍTÁS 
Mami és Icu 

Mami: Icukám, drága! 
Icu: Igen! 
Mami: Kis beszédem volna veled. 
Icu (abbahagyja az evést): Miről? 
Mami: A Bedek fiúról. 
Icu: Péterről? Tudtommal gyógyíthatatlan beteg. 
Mami: A Pálról. 
Icu: Kész röhej! Elhajtja a háztól a feleségét, odaveszi a szeretőjét, aztán 

visszaveszi az asszonyt, elzavarja a szeretőt; jön a válóper és az újabb szerető, 
majd megint a régi asszony... (Nevet) Most a szerencsétlen Pál ott ül tökegyedül 
a bazi nagy házában és a kutyának sem kell. 

Mami: Ennyire mulatságosnak találod? 
Icu (tovább nevet): Siratnom kellene? 
Mami: Mondok valami fontosat: odaígértük neki a kezedet. (Hosszú csend) 
Icu: Ez most... komoly? És engem meg sem kérdeztetek: te hülye tyúk, ez 

van, mit szólsz hozzá?! 
Mami: Az első, amit tenni fog: rád íratja a bazi nagy házának a felét. 
Icu: Kevés! (Csend) Mit nézel? Azt vártad, hogy jelenetet rendezek, hogy 

rátok borítom az asztalt, vagy bánatomban kútba ugrok? Nekem új kocsi kell 
és sok-sok pénz. Ezek fejében ígérem nektek, annyira boldogtalanná teszem 
azt a szerencsétlent, hogy kínjában vonítani fog. 

Mami (döbbenten): Nem ismerek rád! 



Icu: Rég unom a szende szűz szerepét. Most, hogy nekem is osztottatok 
lapot, bolond lennék, ha nem használnám ki. 

Mami: Én a te korodban... 
Icu: Lenyúltad Gizu szeretőjét. Sebaj, részemről megbocsátva. 
Mami: Hazugság! 
Icu: A Tata tuti tudja. Ede előbb volt az ő testvérbátyja, mint a te férjed... 
Etu jön vissza, részegen. 

18. BEÁLLÍTÁS 

Etu: Mit néztek? Nézzetek!... Ti vagytok a hibásak! Ti tehettek mindenről! 
Mi az? Érdekes, ezen még nem gondolkodtam. Először van Isten, azután 
vagyunk mi. Nézzétek, repedezettek a körmeim. A lábujjaimon is. Mutassam 
meg? Borzasztó, mennyire öregszem! Tegnap... Mégse... Volt egy rémálmom... 
Nekem olyan rémálmaim vannak, néha fel sem akarok ébredni belőlük. Nem 
tudjátok, miért? Már semmit nem tudok. Miért vagyok itt? Nagyon sok a piros. 
Honnan szedtétek a sok pirosat? Zöldeket hozzatok! Tengerzöldet, annak 
megnyugtató a hullámzása. Értitek? Nem értitek... Ezek vagytok ti! El akarok 
tőletek menni! Menni, mendegélni csak úgy, neki a világnak... Ismeritek a 
szerelmet? A boldogságot? Mit tudtok ti? Falni, baszni, azt igen, de az élet 
valami más: tengerzöld hullámzás. (Térdre rogy) Imádkozom. Ne zavarjatok, 
hagyjatok! Nevetséges... Szánalmas... Kicsi... Ámen! (Megpróbálfelállni, 
de visszarogy) Ne segítsetek! Engedjetek! Világgá akarok menni. Felülni a 
tízórás vonatra... Adjatok kölcsön egy kis pénzt! (Négykézláb az asztal irányába 
indul) Nem kell sok... Veszek műkörmöt, meg mit veszek? Na, mondjátok 
már! (Elterül a padlón) Mit kell megvennem? Vajon mi hiányzik?... 

Mami és a Nyomozó egyszerre indulnak el Etu felé. 

19. BEÁLLÍTÁS 
Mami és a Nyomozó 

Mami: Ezt akarta? Elérte! 
Nyomozó: Nem kellene orvost hívni? 
Mami: Honnan? És miért? Magához, hogy kigyógyítsa a rögeszméjéből? 

Mondja már: mit akar ránk bizonyítani? Élünk, ahogy lehet: máról holnapra. 
Egyikünknek sincs tengerparti üdülője. 

Nyomozó: Szokott sakkozni? 



Mami: Nem játszadozással ütöm agyon az időt. De ha érdekli, megmon-
dom: tudok sakkozni. 

Nyomozó: Több mint egy hete kerülgetem a gyalogokat, támadom a 
tiszteket. Az utóbbiak hol huszárosán menekülnek, hol létszámfölénnyel tá-
madnak, és közben sejtem, érzem: nem az irhájukat mentik, hanem valaki mást 
védenek. Ki az a valaki? Kiért áldoznák fel magukat, ha arra kerülne a sor? Ez 
a legfontosabb kérdés számomra. Ki az az ember, aki úgy, annyira meg tudja 
válogatni, kézben tartani a segítőit, hogy azok a bajban ennyire kitartanak 
mellette? 

Mami: Hova akar kilyukadni? Nekem erre nincs időm! 
Nyomozó: Olvasom az ágyban a kedvenc költőmet... 
Mami: Nem érdekel a kedvenc költője. Azt kérdezze, amit tudni akar! 
Nyomozó: Honnan indultak? Mi volt az a gazdasági szédelgés, ami össze-

hozta, összekovácsolta ezt a választási bizottságot? 
Mami: Nem tudom, miről beszél. Olvassa inkább a kedvenc költőjét, 

általa kedvére képzeleghet! 
Nyomozó: Tudja, asszonyom, épp ilyennek képzeltem el az első csörténket, 

méghozzá a költőm versei nélkül. 
Mami: Én semmilyennek. Megbocsát, de nekem ezt az asszonyt illik 

lefektetnem. 
Nyomozó: Ki fog helyette aláírni? 
Mami: Annyi lelket még biztosan tudunk beléje verni. 
A választási bizottság tagjai felállnak, az asztal bal végénél egymás mögé 

sorakoznak, kivéve Véghet és Erőst, akik az asztalhoz viszik, székre ültetik Etut. 
Megkezdődik az aláírási procedúra. 

MÁSODIK FELVONÁS 

Etu kivételével a választási bizottság női tagjai az asztalhoz ülnek, a férfiak 
egy része ingujjban álldogál, néhányan föl-alá járnak a teremben. A Nyomozó 
változatlanul a szavazófülkék elé állított széken ül. 

1. BEÁLLÍTÁS 

Etu (kábán, gyűrötten bejön): Megmondanátok, hová dugtátok a piámat? 
Adjátok elő! Beteg vagyok! A perceken összehányom magam. Hányni fogok! 
Hányni... a szaros választásotokra. Gyorsan! Rosszul vagyok! A perceken... 



(Előrehajol, öklendezik) Megmondtam... A kurva életbe, és nem akartok segíte-
ni! Miért nem értitek meg, hogy beteg vagyok, nagyon beteg?! Megdöglök!... 
(Felegyenesedik, körbejár a férfiak közt) A gyilkosaim akartok lenni? Egy 
féldecit, csak egy kortyocskát adjatok, hogy rendbejöjjön a gyomrom! Nem 
bírja a rohadt ivást. (Sír) Adjatok!... Legyetek emberek, segítsetek! Értitek? 
Gyógyulni akarok, szükségem van pár korty italra!... (Kifakadva) Szemetek 
vagytok, trógerek! Rendben, vétetek magamnak, de azt nem köszönitek meg! 
Hé, Nyomozó úr: meghív egy körre? Cserébe mesélek. Érdekes dolgokat tudok 
ám... (Ödihez, aki utána nyúl) Te meg mit kaparászol? Vodka van? Nincs! 
Akkor meg mi a jó frászt akarsz? Baszni?! Baszogasd az édesanyádat, ne en-
gem! (Keret arcul üti) Ez most... mi volt? Ezt érdemlem tőled annyi év után? 
Ezt?! Vedd tudomásul, nem érdekelsz! Nem vagy az uram. Érted?: soha nem 
kellesz többé! (A feléje közeledő Keret elől a nőkhöz menekül) 

Tata, Póth, Végh és Erős előre jön a szavazóurna mellé. 

2. BEÁLLÍTÁS 
Tata, Póth, Végh és Erős 

Végh: Tata, tartozik nekem! 
Tata: Persze!... A plébánostól az atyaúristenig mindenkinek. Sajnos, fiam, 

református vagyok. 
Végh: Nem vicc! 
Erős: Úgy van! 
Tata: Sehogy nincs! Rendelés, leszállítás, fizetés... Ez a helyes sorrend. 
Végh: Kétszáz üveg vodkát szállítottam le, hol az ára? 
Tata: Megküldtem. Te tudod, hová tetted. 
Végh: Egy kopijkát sem láttam. 
Tata: Persze!... Kezd felnyílni a csipád, az a baj. Csak utánam, fiam, csak 

utánam! Ha meghaltam, te vagy a császár, de addig az én szavam ér, a tied 
csak duma. 

Végh (Erőshöz): Vitatkozunk? 
Erős: Nekem nyolc!... 
Tata: Nézzük át még egyszer! (Póthoz) Odaadtad Véghnek a száz dollárt? 
Póth: Esküszöm!... 
Tata: Nekem ne esküdözz! Odaadtad vagy nem?! 



Póth: Oda. 
Végh: Hol? Mikor? Tata, ismersz. Van bennem betyárbecsület. Ha nálam 

lenne, nem tagadnám. 
Tata (Póthoz): Még számolunk! (Előveszi a pénztárcáját) Hrivenyben az 

mennyi? Mennyi most a dollár? 
Végh: Négyszáznyolcvan. 
Tata (leszámolja a pénzt az urnára): Soha ne bízz meg a fiaidban! Ott 

fognak átverni, ahol tudnak. Végeztünk? 
Végh (átszámolja a pénzt): Van még egy régebbi... A színesfém-

korszakból... 
Tata: Régebbi tartozás? Te tudod a legjobban, hogy soha nem 

foglalkoztam... vasakkal. 
Végh: Maga nem, de a két fia igen. 
Tata: Mese!... Ne nézz hülyének, pipogya vénembernek! 
Végh: Ötszáz dollárral lógnak nekem, és a pénz ma kell! 
Tata: Persze!... A családom meg maradjon pucér fenékkel. Végh, ne akard, 

hogy csúnyát mondjak! 
Végh: Azt mond, amit akar, nekem a pénz kell! 
Póth (Végh vállát markolászva): Nem dirigálsz, öcsiké! Értve? Vagy 

zsebben viszed haza a tököd!... 
Mami felugrik a helyéről, odasiet a civakodókhoz. 

3. BEÁLLÍTÁS 

Mami: Melyikötök kezdte? Tata? Végh? Ide a pénzt! Kérem! (Végh átadja) 
Eszementek, azok vagytok! Úgy tesztek, mint az egyszeri kisasszonyok, akik 
akkor kaptak hajba a vagyonért, amikor már semmijük sem volt a rogyadozó 
házuk puszta falain kívül. Csináljátok! Addig verjétek egymás fejét a falhoz, 
míg rátok nem dől a ház! Ostobák! A helyett, hogy szétnéznétek és meglátnátok, 
ami nincs; hogy mit lehetne csinálni, mit nem... Nem! Gyerünk, harapjuk át 
egymás torkát! (Csend) Na, mire vártok? (Csend) Pénzre lesz szükségünk, sok 
pénzre. Ezen forogjon az agyatok, nem azon, hogy ki kinek tartozik! Különben 
bezárhatjuk a boltot... 

A férfiak eloldalognak, Mami visszaindul az asztalhoz. Gizu odamegy a 
Nyomozóhoz. 



4. BEÁLLÍTÁS 
Gizu és a Nyomozó 

Gizu: Bocsánat! 
Nyomozó: Igen! 
Gizu: Olyan nyugodtan ül itt egész délután... olyan... Nem is tudom, hol 

kezdjem... 
Nyomozó (feláll): Tessék! 
Gizu: Köszönöm. (Leül a Nyomozó helyére) A lábam miatt, tudja... Vének 

már. 
Nyomozó: Valami frissítőt? 
Gizu: Ne menjen, kérem! Kérem!... Akis bátorságom számomra nagy dolog. 

Érti? Védtelen, kinevetett nő vagyok. Hisz tudja... 
Nyomozó: Senki nem neveti ki. Gúnyolódást sem vettem észre az emberek 

szavaiban, sandaságot sem, ami arra utalna, hogy önről mást mondanak, mint 
amit gondolnak. 

Gizu: O, maga igazán rendes! De én tudom, amit tudok. Itt az élet nem 
az... Városon könnyű: ha kedve van, színházba mehet, szórakozhat. 
Megválogathatja a társaságát: a barátait, a ... a szerelmeit nem, de akkor is... 
Nem falu. Nincs arra ítélve, hogy egy televízió előtt kucorogja le az életét, 
vagy regényeket olvasva, amelyek arról szólnak, hogy tágas a világ és hatal-
masak az emberi szenvedélyek. Itt mi van? Irigység, kapzsiság, gyűlölet, gőg, 
csak azért is... Nem tisztelik egymásban az embert. (Csend) 

Nyomozó: Nehéz erre bármit is mondani. De higgye el, a csüggedés városon 
is csüggedés. Milliós nagyvárosban is éltem, dolgoztam, így tudom, ott sem 
tisztelik jobban az emberek egymást, mint falun. Sőt! Rafináltabbak, 
kivertebbek: kifinomultabb módszerekkel tudják álcázni valódi énjüket. Volna 
miről mesélnem... 

Gizu: Délután hazamegyek az iskolából, ellátom az aprójószágot, aztán... 
semmi. Ülök, várok. Átjön az egyik szomszédasszony, aki rég elvált, később 
átjön a másik, az özvegy, akinek a férje balesetben halt meg, és beszélnek, csak 
beszélnek, hetet-havat összehordanak, én meg folyton úgy érzem, hogy közben 
rajtam nevetnek. Szinte hallom, ahogy kuncog bennük a kisördög! Tudja, 
nehezen élnek: se új ruha, se divatos cipő, és telente, ha nagyon hideg van, 
hozzám járnak melegedni - és mégis... A nők nagyon kegyetlenek tudnak lenni. 
Ért engem? Nekik gyerekeik vannak, unokáik lesznek, de nekem mi van? 
Jómódom? Ede halála óta csak ülök és várok. Mami mindent elvett... Inkább 



ölt volna meg!... Mert én gyáva, gyáva vagyok a halálhoz! Nem csoda, ha 
röhögnek rajtam. (Hosszú csend) Elárulok magának valamit: Mami gyűlölte 
Edét. 

Nyomozó: Miben halt meg Ede? 
Gizu: Ne gondoljon rosszra! Szabályos rákban: operációkkal, 

sugárkezeléssel, és csak az Isten a megmondhatója, mennyi fájdalommal, 
szenvedéssel. Felőrlődött. Naiv fantaszta volt... Egyszerre akart tökéletes férj, 
szerető, mérnök és képmutató bürokrata lenni. 

Nyomozó: Meddig tartott a kapcsolatuk? 
Gizu: Az ő haláláig. Mami persze mindenről tudott, már akkor 

mesterien mozgatta a ... szálait. (Hosszú csend) Temetés. Edét temetjük. Az 
udvar tele néppel, a papunk szép búcsúztatót mond. Mami a koporsó mellett 
áll a nagyocska kisfiával. Én kicsit hátrébb, oldalvást. Legszívesebben üvöltenék, 
de nem tudok sírni. Mamit nézem. Őt és a kis Ödit, és nem értem... Amit nem 
értek: mintha egy idegent temetnénk, nem az urát. A kisfiával foglalkozik, neki 
magyaráz, vele beszélget. Gyásznak, megrendülésnek nyoma sincs az arcán. A 
tekintete meg, amit folyton Ödikén felejt, végig többről árulkodik - érti! - , 
mint óvó, becéző szeretetről. (Feláll) Ennyit akartam elmondani; úgy értelmezi, 
ahogy akarja... 

Gizu visszamegy a bizottsági asztalhoz, a Nyomozó leül. Icu a teremben 
körbejárva Ödit keresi. 

5. BEÁLLÍTÁS 
Icu és Ödi 

Ödi: Mit akarsz? 
Icu: Gonoszok vagytok! Az vagy te is, gonosz! 
Ödi: Meghibbantál, vagy mi a nyavalya lelt? 
Icu: Tudod te azt! Lejárattatok a falu előtt. Boldogtalan Pállal... 
Ödi: Az kicsoda? Nem ismerem! 
Icu (sírva): Nektek minden szabad? Velem... meg lehet csinálni, mert... 

Odaígérni... 
Ödi: Beszélj világosan, hadd értsem! 
Icu: Mi vagyok én? Egy kutya?... 
Ödi: Menj magadnak, hagyj engem békén! Van itt elég baj. 
Icu (a sírást abbahagyva): Akkor is gondolhattál volna rá, mikor a hátam 

mögött polgármesternét akartál csinálni belőlem! 



Ödi: Én?! 
Icu: Azt hitted, szétteszem a lábam és meglesz mindenem, szava sem lehet 

senkinek. De nekem van! Akkora hangon, hogy belesüketülsz! 
Ödi: Engem ne fenyegess, mert ha visszafenyegetlek, azt megkeserülöd! 

Ami meg a zagyvaságaidat illeti: semmi olyanról nem tudok, miszerint bárkinek 
odaígértelek volna. Van apád, minek törődnék veled? 

Icu: Ezek vagytok ti: egyik keni a másikra, az a harmadikra, végül kiderül, 
hogy senki nem akart és nem csinált semmit, az a hülye tyúk találta ki az egészet, 
mert baszni akar, de jó pénzért... 

Ödi: Leszállsz rólam végre? Fogd be az ocsmány pofádat! 
Icu: Sokat tudok rólatok, és bolond lennék befogni a számat. Gazemberek 

vagytok, azok! És te a legnagyobb! Te, te mamakedvence!... 
Ödi (ütésre emeli a kezét): Kis szajhája! 
Icu: Mamakedvence!... (Elfut) 
Ödi (elindulIcu után): Ha a kezembe kerülsz!... 
Inga megpróbál kisomfordálni a teremből, de Ödi észreveszi. 

Megragadja, a falhoz taszítja és arcul üti. 

6. BEÁLLÍTÁS 
Ödi és Inga 

Ödi: Hova az anyád kínjába?! Hova?! Kitaposom a beled, úgy bosszants 
fel! Mit gondolsz, te szarházi, csak úgy leléphetsz, mert eszedbe jutott a 
feleséged feneke?! 

Inga: A vécébe akartam menni. 
Ödi: Inga, nekem ne hazudj, mert ha én szaratlak meg, belezöldülsz. Mit 

akarsz? Kit nézel hülyének? 
Inga: Csak azt hittem... 
Ödi: Halljam, mit hittél?! 
Inga: Hogy végeztünk. 
Ödi: Egy életre, Inga. 
Inga: Szólni akartam az asszonykámnak, hogy várjon bennünket. 
Ödi: Ha arra a rémséges lotyóra gondolok, nem csak az étvágyam, de az 

életkedvem is elmegy. Mondjad már: mikor peterélted meg utoljára? A 
nászéj szakán? 

Inga: Nem beszélhetsz így az unokahúgodról! 



Ödi: Még ígyebbül is, ha az ura ilyen szar senkiházi! Te, van neked olyanod, 
vagy csak a szakállad nő? (Gúnyosan nevet) 

Inga: Nevess csak, velem könnyű elbírni! 
Ödi: Birkózzon veled a rosseb, annyit se mondok, hogy állj arrébb! De ha 

már bérbe adtad a feneked, akkor tartsd itt, és fel se derengjen benned, hogy 
megúszhatod. Ingácskám, mi egy csónakban utazunk... 

Árva útját állja a bizottsági asztalhoz visszatérő Maminak. Előre jönnek. 

7. BEÁLLÍTÁS 
Árva és Mami 

Árva: Mami, van egy problémám. A házunk anyám nevén van. Úgy 
okoskodtunk az asszonnyal, amikor nem ivott, hogy ráíratjuk valamelyik 
lányunkra, hogy ne fízetgessünk kétszer. De most, hogy ez van, a Julis ráadásul 
megint iszik, nincs kivel meghányni-vetni a dolgot... Én felakasztom magam, 
fel én! Gondolj bele: talpon vagyok hajnaltól napestig, meleg ételt csak akkor 
eszek, ha főzök magamnak. Már összeaszott a gyomrom! Szóval, érdekelne... 

Mami: Mi érdekelne? 
Árva: Azt rebesgetik a népek, hogy aki kicsit is benne van, annak mindenét 

elveszi az állam. Hiába mondom, hogy kicsit sem vagyok benne, Bélus szomszéd 
csak erősködik, azt mondja: ez a haszonélvezőkre is vonatkozik. Hát mit 
élveztem én? Surdé korom óta a földet túrom, akkor ülök le, ha eszek. Ez lenne 
a fenenagy élvezet? A házunk már állt, mikor az oroszok bejöttek. Vigyék a 
tehenet, az aprólékot, szedjék szét az ólat, ahogy negyvenhétben az apámét 
szétszedték, de a házhoz senkinek semmi köze! A ház még az anyám nevén 
van... 

Mami: Nem tudod, kitől ered a szóbeszéd, hogy elveszik a házadat, mert a 
Végh Tibi apósa vagy? Emlékezz csak! 

Árva: Ettől is, attól is hallottam, de hogy kitől ered...? 
Mami: Kitől hallottad legelőször? 
Árva: Először? Tán az asszonytól. Azzal jött haza nagy boldogan, hogy 

mehet a lánya cselédnek, az ura meg a csurmába. Meglegyintettem. Tudod, 
mami, ha nagyon részeg, mindig meglegyintem... De csak nem fogta be a száját: 
táncolt és dalolt örömében, világgá visongta, hogy a lányából hétfőre koldust 
csinál a törvény. 

Mami: Mikor volt ez? Tegnap, tegnapelőtt? 
Árva: Tegnapelőtt este. Aznap éjjel ellett a Bélus tehene... 



Mami visszaül a bizottsági asztalhoz. Árva elvegyül a férfiak közt. A 
Megfigyelőnő az irattartójával és a székével együtt a Nyomozó mellé telepszik 
le. 

8. BEÁLLÍTÁS 
Megfigyelőnő és a Nyomozó 

Megfigyelőnő: Összezavarodtam. Hihetetlen! Már az is, hogy ilyesmi 
egyáltalán megtörténhet. Jesszusom! Hogy egyetlen szavazó se jöjjön el 
szavazni!... A közvetlen hozzátartozók sem! Téboly! Ha ezt filmen látom vagy 
könyvben olvasom: könnyesre röhögöm magam. De hogy a valóságban és éppen 
velem... Agyrém! Tán nem is igaz... 

Nyomozó: Mit fog írni a jegyzőkönyvbe? 
Megfigyelőnő: Fogalmam sincs! Ezen még nem gondolkoztam. (Rágyújt) 

A választási törvényben sok mindenre van paragrafus, de hogy mi a teendő, ha 
a szavazók egytől egyig távol maradnak!?... 

Nyomozó: Szerintem új választást kell kiírni. De ez nem a mi dolgunk. 
Vannak törvénycsinálók és törvényőrök, törjék ők a fejüket. 

Megfigyelőnő: Könnyen beszél. De most, ha jobban belegondolok, kinek 
a neve szerepel majd az újságokban? Maga csak nyomozószerv lesz, de én 
ipszilonné, vastag betűkkel. 

Nyomozó: Miért baj az? 
Megfigyelőnő: Hülyének néz? Holnapután behívat a főnököm, alaposan 

kikérdez, aztán újra kikérdez, és közben arról biztosít, hogy a hivatal minden 
munkatársa velem van, a takarítónőket is beleértve, és ha problémám adódna, 
forduljak bátran... és így tovább. Nem teketóriázik, megbíz egy, a képesítésemet 
meghaladó feladattal, szoros határidőt szab ki, és közben mosolyog, a bizalmáról 
biztosít, mert ez a minimum, amit megérdemel a hivatal egyik legtehetségesebb, 
legnagyobb jövő előtt álló munkatársa... 

Nyomozó (nevetve): Ekkor maga kikéri a munkakönyvét... 
Megfigyelőnő: Egészségi állapotomra hivatkozva... De ezt honnan tudja? 
Nyomozó: Maga nem tűnik naiv leányzónak. Tapasztalatból tudja, ez a 

legrövidebb útja annak, hogy valakit idegileg kikészítsenek, távozásra bírjanak. 
Nem szeretik az ilyen „keveredés-ügyeket", ahol ipszilonnéval kapcsolatban 
milliószor szóba kerül a hivatal neve is. De mi lesz aztán? A férje munkanélküli, 
most ment csődbe egyik újabb vállalkozása, a kisfia elit iskolába jár, az is sok 
pénz, és most a maga fizetése is kiesik... Mi lesz akkor? 



Csend. 
Megfigyelőnő: Tekintsem zsarolásnak? 
Nyomozó: Védelmet kínálok. Hogy pontos legyek: tanúvédelmet. 
Megfigyelőnő (elnyomja a csikket, újabb cigarettára gyújt): Az egész 

vonalon? 
Nyomozó: A takarítónőkig bezárólag. 
Megfigyelőnő: Se újság, se név?... 
Nyomozó: Azt sem fogják tudni, hogy a világon van. 
Megfigyelőnő: Nagyon egyszerűnek tűnik, épp ezért gondolkodnom kell 

rajta. 
Nyomozó: Nem sok ideje van rá. Hat órakor befejeződik „a" választás, és 

attól a perctől fogva az események önmagukat görgetik tovább. 
Megfigyelőnő: Mit kell csinálnom? 
Nyomozó: Szó szerint leírja a beszélgetést, ami ön és a Mami közt zajlott le 

ma reggel. Aztán dátum, aláírás... 
Megfigyelőnő: Honnan tudja, miről beszélgettünk? 
Nyomozó: Én semmit nem tudok, maga a tanú. 
Megfigyelőnő: Félelmetes!... 
Nyomozó (rezignáltán): „Az élet nem lakodalmas út".* 
A Megfigyelőnő papírlapot vesz elő és írni kezd. Inga a bizottsági asztal 

elé siet. 

9. BEÁLLÍTÁS 

Inga: Jó állásom volt, megbecsültek. Reggel mentem, este jöttem, 
aktatáskával és nyakkendősen. Mit adtatok cserébe? Egy hájas vénlányt az 
ígérettel, hogy ezen túl az elithez tartozom, mindenem lesz, úri dolgom. Mi lett 
belőle? Rohangálhatok hat helyett, és tűrnöm kell egy elkényeztetett fehér-
cseléd rigolyáit. Ezért várnátok el, hogy éveket üljek? Szerintetek igazság ez? 
Adtatok nekem legalább egyszer egy nagyobb összeget, hogy boldoguljak? 
Nem adtatok. Némi aprót löktetek, és elvártátok, hogy kezet csókoljak érte. 
(Beint) Ezt nektek, mondtam magamban; lesztek még bajban, fogtok még 
nyüszíteni!... Hazamegyek, és úgy kivágom a házamból azt a löttyedt picsát, 
hogy a lába nem éri a földet! Végeztünk. Mától kezdve nekem nem dirigáltok: 
Inga, eredj ide, eredj oda! (Elindul a kijárat felé) Tanúm a falu... Bolond 
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lennék!... Hányingerem van, ha csak ránézek!... Rám ne számítsatok! Értitek? 
Visszamegyek a földhivatalba, aktatáskásan... (Elmegy) 

Ványa föl-alá jár, aztán odalép a Mamihoz. 

10. BEÁLLÍTÁS 
Ványa és Mami 

Ványa: Gyere, beszélnünk kell! 
Mami: Ott az ajtó !... 
Ványa: Nem vagyok gyáva! Vannak problémák az idegeimmel, de nem 

vagyok gyáva! 
Mami: Csendesebben! (Feláll, Ványával együtt a szavazóurna felé indul) 
Ványa: Mit tudnak ránk bizonyítani? Na, mit?! 
Mami: Amit csak akarnak. 
Ványa: A föld és a kolhozvagyon privatizációja törvényes volt. Minden 

jogosult megkapta a részjegyét. Ki tehet arról, hogy elkótyavetyélték, hittek az 
ilyen-olyan társulásoknak, Kft.-nek? Kapitalizmus van, ami nem arról szól, 
hogy... 

Mami: Pontosan tudom, miről szól. Látom, megint az ábrándok világába 
ringattad magadat. Ványa: kiknek a neve szerepel az ilyen-olyan társulások, 
KFt.-ék alapító okirataiban? 

Ványa: Semmit sem bizonyítanak. Az ország destabil gazdasági és pénzügyi 
helyzete, a magas kamatok, az elavult technológia, a fizetőképes kereslet 
hiánya... Soroljam még? 

Mami: Blabla! Amúgy: nincs idegem ahhoz, hogy az ostobaságaidon 
rágódjak. 

Ványa: Visszatükrözik az adott helyzetet, amelyben a cselekvést korlátozó 
törvényes keretek negatív irányba terelik az állampolgárok erkölcsi megítélését. 

Mami: Ki ítél meg kit? Gondolkozz már! Úgy magold be az újságok 
vezércikkeit, hogy én is értsem! Bár lenne mibe kapaszkodnunk! 

Ványa: Vannak barátaink, kapcsolataink. 
Mama: Felejtsd el! Ráadásul a mozdítható tőkénk nagy részét elvitte a 

tüzijátékos falunap, a hétfalura szóló bálok, a százdolláros ruhák, amelyek 
dugig megtöltik András feleségének szekrényeit. És ha hivatalból rendelnek 
mellénk ügyvédet, akkor nekünk annyi. 



Ványa: Te vagy a hibás! Én megmondtam: az az ember gyenge, összeroppan, 
és szarba visz bennünket. Megmondtam! De te nem hallgattál rám, soha nem 
hallgattál rám!... 

Mami: Csillapodj! 
Ványa: Semmi közöd hozzám, érted, semmi közöd hozzám! (Járkálni kezd) 

Megmondtam!... Hülyének néztetek, barátocskáim?! Végképp nem 
érdekeltek!... 

Mami a helyére megy. A Nyomozó feláll, a kijáratfelé indul. A köréje fonódó 
férfigyűrűből Keret tör ki, megállítja. 

11. BEÁLLÍTÁS 
Keret és a Nyomozó 

Keret: Várjon! Mondani akarok valamit. Mindent el akarok mondani! 
Nyomozó: Mi az a minden? 
Keret: Az Ödivel való társulásunkról, a szemétégetésről... 
Nyomozó: Hallgatom. (Az órájára néz) De nem gondolja, hogy kissé elkésett 

vele? 
Keret: Eturól is... 
Nyomozó: Rendben. (Visszamegy a székéért, előre hozza) Üljön le! Mutatok 

egy fényképet. Feleljen: egyre gondolunk? 
Keret: Ez ő... 
Nyomozó: Kilencvennyolc táján tűnt el a szervezett bűnözéssel foglalkozó 

osztály látóköréből. Mi történt? Felhagyott a lányok úgynevezett külföldi 
munkavállalásának szervezésével? Ne nézelődjön hátrafelé! 

Keret: Sokkal tartozott a megbízóinak és azoknak, akiket ő bízott meg a 
lányok felhajtásával. Mondtam neki ezerszer, hogy előre ne vegyen fel fejpénzt, 
mert annak nem lesz jó vége, de a hiú embereknek beszélhet, legfeljebb annyit 
ér el, hogy a végén kinevetik. 

Nyomozó: Nagyon szeretheti Etut. 
Keret: Ezt honnan veszi? 
Nyomozó: Többes számban beszél, általánosít. Kisebbíteni próbálja az 

elkövetett... Hogy nevezi, mit is? 
Keret: Az adott helyzetből eredő kényszernek: botlásnak. Tudja, műszer-

technikus vagyok. Akkortájt egy állami vállalatnál dolgoztam, ahol vagy volt 
munka, vagy nem. A fizetést több hónapos késéssel kaptuk kézbe, értéktelen 
kuponokban. Mért magyarázzam? Mindannyian átéltük... Szóval, kitartott 



lettem egy fénykorát élő asszony mellett. Kit érdekeltek az erkölcsi aggályok?! 
Etukát végképp nem. Ráadásul neki kételyei sem voltak: nem engedte, hogy 
felébresszem azokat benne. És minden őt igazolta. A pénz, a pénzen megsze-
rezhető élvezetek habzsolása, a lehetőség, hogy a jobb szállodákban vehet ki 
szobát, utazhat, kétévente lecserélheti a kocsiját. Akár a filmekben... A 
végkifejlet is filmbe illő. A tetemes tartozást kamatos kamattal tetézték meg, 
mindenünket pénzzé kellett tennünk: a kocsit, a bútorokat, a szőnyegeket... 
Mégse volt elég. A fenyegetések tettlegességgé fajultak, hát kölcsönöztünk 
Ványától, Öditől, Véghtől. És Ödi felajánlotta, ledolgozhatom az adósságot, 
még egy kis fizetést is adott, annyit, hogy eltengődtünk belőle. 

Nyomozó: Mindezek fejében megszervezte a szállítást, a munkásokat, az 
égetést... Hány embere betegedett meg? 

Keret: A kezem alatt kettő: Tóni és Bedek Peti... (Csend) 
Nyomozó: Nos, meghallgattam. Azt azonban nem tudom megígérni, hogy 

Etu viselt dolgait külön ügyként fogják vizsgálni. 
Keret (felugorva, számonkéröen): Miért nem?! 
Nyomozó: Üljön vissza! Nem az én kompetenciám... Megírhatok egy 

feliratot, felhívhatom az ügyészség figyelmét az eshetőségekre, hogy jó 
ügyvédekkel Etura hegyezhetik ki az ügyet. Szerető rokonság, akik elkövettek 
ugyan ezt meg azt, de mindent azért, hogy megmentsenek egy emberi életet... 

Keret: De hát!... 
A Nyomozó visszanyomja Keretet a székre, aztán a terített asztalhoz sétál, 

kávét tölt magának. Icu a bizottsági asztalnál ülő Mamihoz, Gizuhoz és a 
mögöttük álló Etuhoz siet. 

12. BEÁLLÍTÁS 
Icu, Mami, Gizu és Etu 

Icu (Mamihoz): Mindenki füle hallatára a szemedbe merem mondani: te 
hoztad össze az egész szart! Te, te, te! 

Mami (feláll): Menj, baszasd meg magad Ványával, ha az a bajod! 
Icu: Te meg a fiaddal! 
Mami (kényszeredetten nevetve, a többiekhez): Megbolondult, teljesen 

elment az esze! Gizu: köszönje meg, ha ezután még szóba állok vele. A 
szerencsétlenje! 

Icu: Lálálá-lálálá! Fizetni fogsz, mint a kiskutya! Vagy azt hiszed, tétlenül 
tűrni fogom, hogy lépten-nyomon kiröhögjenek?! (Fügét mutat) Ezt neked! 
Ezt meg a fiadnak! 



Gizu: Icukám, fogd vissza magad! Mindenki téged néz... 
Icu: Essen ki a szemük! Ettől különbet is fognak látni. (Nyelvet ölt a férfiak 

felé) 
Etu: Nem hiszem el! Ezt az utcára kivert prostik sem csinálják. 
Icu: Te csak tudod - az árokparton basztak szét! 
Mami: Mit tudunk vele csinálni? Hívjunk mentőt? 
Icu: Fizess! Nem holnap vagy holnapután: még ma! Különben összecsődí-

tem a falut, hadd tudja meg mindenki, ki vagy! 
Mami: Leköpdösnek, te kis szajha! 
Icu: Lálálá-lálálá! Azt csak hiszed! Majd látni fogod, hogy hisznek nekem, 

jönnek utánam, mint a birkák... Lálálá-lálálá! 
Gizu (Mamihoz): Legalább neked legyen eszed, ne csinálj nagyobb cirkuszt! 
Etu: Adjatok neki egy kis pénzt, ha annyira akarja. 
Mami: Ne bosszants: honnan a fészkes fenéből?! 
Icu: Add el a bugyidat, az sem érdekel. Vagy ezen a szent helyen pucérra 

vetkőzöm és úgy megyek végig a főutcán. Lálálá-lálálá! Szerelmes a fiába, 
szerelmes a fiába!... 

Mami: Hazugság!!! 
A Nyomozó megissza a kávéját, majd belekarol Etuba, előre vonja a széken 

ülő Keret mellé. 
13. BEÁLLÍTÁS 

Etu és a Nyomozó 

Etu: Mit akar tőlem? Kijózanodtam. Semmi közöm az uramhoz, nem akarok 
beszélni vele! 

Nyomozó: Fogd be a szád! Amit kérdezek, arra felelj, mennyire ismered a 
megbízóidat? (Csend) Másképp kérdezem: mennyire ismered az üzlettársaidat? 
Mert számodra csak üzlet volt, nagyon jó üzlet. Könnyű és tiszta munka, magas 
fizetés... Egyszer legalább elgondolkoztál azon, miféle pokolba juttattad azokat 
a lányokat? 

Etu: Ne tegezzen! 
Nyomozó: Nomeró leszel, egy szaros szám, zabkását zabálsz majd, és 

esténként hálát adsz az égnek, hogy napközben nem futottál össze valakivel 
azok közül, akiket „könnyű, tiszta munkához, magas fizetéshez" juttattál! 

Etu: Van bizonyítéka?! Tudja bizonyítani?! 
Nyomozó: Ne ordítozz! (Csend) Ezt a szívességet megteszik helyettem a 

rokonaid. Mi van, rosszul vagy? 



Etu: Néha vacakol a vérnyomásom, nem komoly. (Letérdel) Mit kíván?... 
Nyomozó: Szedsz valamilyen orvosságot? 
Etu: Azt mondja meg, mit akar?! 
Nyomozó: Együttműködést a hatóságokkal. Akkor talán van esélye annak, 

hogy téged leválasszanak erről az ügyről. 
Etu: Elengednek? 
Nyomozó: Arra ne számíts. A vizsgálati fogsággal együtt ülsz majd néhány 

hónapot, aztán kényszerlakhelyet jelölnek ki számodra, rendszeres jelentkezési 
kötelezettséggel. Nem árt egy kis absztinencia, sőt, jót fog tenni az 
egészségednek... 

A Nyomozó a vallomást író Megfigyelönő mögé áll. Ványa félőrülten jár 
fel-alá, aztán megáll Ödi mellett. 

14. BEÁLLÍTÁS 
Ványa és Ödi 

Ványa: Mellettem kellett volna állnod, és a helyett mit csináltál? 
Nyámnyogtál: igen, Mami! Igen, Mami!... A nagy szeretet. Anyáddal... Ezzel 
vagytok úgy oda?! Szarok az ilyen szeretetre! Mindenkit becsaphattok vele, 
csak engem nem. 

Ödi: Befejezted? 
Ványa: Kitaláltátok a komédiát, hogy egyedül a ti akaratotok érvényesüljön. 

Csak a tietek... Taps! (Összeüti a tenyerét) Minimum öt év, vagyonelkobzással. 
Az előadás remekül sikerült!... 

Ödi (mellbe taszítja Ványát): Köszöndd meg Ingának, hogy nem pofozlak 
fel! 

Ványa: Ölj meg! Mire vársz?... Istenem, lenne még pár évem a nyugdíjig, 
aztán várna rám a kert, a pecázás... Mihez kezdek hatvanévesen? Egy szál 
gatyában mihez?! 

Ödi: Egy vénasszony nem sipákol ennyit. Soha nem gondoltam, hogy 
ennyire beszari alak vagy. Mi a túrót esznek rajtad a fiatal lányok... Most jut 
eszembe: a fiatalkorúak megrontása külön büntetési tétel. 

Ványa (körberohan a teremben): Megbolondulok!... Hát nem értitek?: ezt 
nem lehet kibírni ép ésszel! Tenni, gyorsan cselekedni kell valamit... 
(Megtorpan) Ott van egy! Megismerem! (A terített asztalhoz fut, felkap egy 
tányért és földhöz vágja) így kell ezt csinálni, nem szabad engedni nekik! (Újabb 
tányérokat ver a padlóhoz) A pokolba veletek! Dögöljetek meg mind! (A 



tányércserepekre tapos, majd elindul Ödi felé) Te vagy a főkolompos! 
Megismerlek, engem nem tudsz becsapni! Mit vigyorogsz? Kérdeztem valamit, 
felelj szépen a bácsinak!... Hahaha! Megöllek!... 

Ödi (Ványa mögé kerül, a levegőbe emeli, majd a padlóhoz szorítja): 
Segítsetek, fiúk! Nadrágszíjakat! 

Ványa (üvöltve): Segítség!... Hehehe!... Hetyere-petyere!... 
Póth és Erős segítségével Ödi összekötözi Ványa kezét és lábát, aki közben 

kacagva ugyanazt ismételgeti: „Hetyere-petyere! " Ödi kivételével a férfiak 
otthagyják Ványát, s amíg hátrébb szorítják egymást, ismét felparázslik köztük 
a vita. 

15. BEÁLLÍTÁS 
Tata, Póth, Végh és Erős 

Végh: Jön nekem a cefréjével... Kente volna a hajára! 
Tata: Persze!... Csakhogy a mai világban minden pénz, még a halál sincs 

ingyen. 
Végh: Akkor gyógyíttassa magát! De azt sürgősen felejtse el, hogy bármi 

köze lenne a szeszfőzdéhez! 
Póth: Ki adott teherautót a feneked alá, nagyokos?! 
Végh: Te nem. 
Tata: Meg se születtünk. (Póthoz) Az anyját is letagadná. Ismerem a fajtáját, 

ostoba fajankó. Kis kapzsi, az ilyenből tizenkettő egy tucat. 
Erős: Hallottad, mit duruzsol?! 
Végh: Szortyogjon! Még hogy én fizessek neki, odakozmált agyú vén 

hülyéje! 
Tata: Te tacskó, veszett kutya: soha nem lesz belőled farkas. 
Póth: Az nem. 
Erős: Köcsög! Mit tátogsz?! 
Póth: Ide hallani, ahogy a feleséged a falat kaparja, és kínjában visít... 

Tudod mit?: vegyél még neki vagy tíz vibrátort! 
Erős: A kurva anyádat!... 
Erős és Póth egymásnak esik, folyik az adok-kapok. A dulakodás közben 

székek borulnak fel. Tata és Végh hiába próbálja szétválasztani a verekedőket. 



16. BEÁLLÍTÁS 
Gizu és Mami 

Gizu: Elnézem ezt az Icut... 
Mami: Nézzed! 
Gizu: Miért nem vagy kíváncsi arra, amit mondani akarok? Fáj, hogy egy 

„pipogya" tanítónöcskének eszébe jut valami? Szerfelett készségesen 
gondoskodtál rólam évek hosszú során, és közben terjesztetted a pletykát a 
magányában meghibbant tanítónőröl ahhoz, hogy rossz szándékot tulajdonítsak 
még a sóhajtásodnak is. Megérdemled! Mindezek után nem várhatsz mást tőlem. 
De tudod mit: nem érdekelsz! (Csend) Csak egyvalamire szeretném, ha 
válaszolnál: miért nem volt hozzám soha türelmed? Honnan szorult beléd annyi 
gonoszság, hogy a gyermekkorunk óta folyvást csak megalázni, gyötörni akarsz? 

Mami: Te beszélsz gonoszságról?! Belém rúgni készülsz, és azzal altatsz, 
hogy nem érdekellek... Gizu, te bolondnak nézel engem! 

Gizu: Hogy minek nézlek, az rám tartozik. Tudod, mit szeretnék igazán? 
Huszonhárom évesnek lenni! Odaállni a szüleink elé és megmondani: apám, 
ha nem lehetek az Edéé, akkor pucérra vetkőzöm, és úgy sétálok végig a falu 
főutcáján!... Látod, ezért tudom megérteni, szeretni - picit irigyelni! - a mai 
fiatalokat. Köztük Icut... (Csend) Mondd: nagyon fájt? 

Mami: Micsoda? 
Gizu: A rúgásom. Hej !... Ha akkor lett volna hozzá eszem, bátorságom, hogy 

beváltsam a fenyegetésemet: nincs ez a mai nap. Te kereshettél volna magadnak 
egy tedd ide-tedd oda kis embert, szülhettél volna neki két sötét lelkű gyereket, 
akiket idejekorán kiismerhettek volna az emberek - és annyi. Istenem, mennyi 
„volna"! Ödi, Edéből egy nagy gyerek, és te olyan érzelemmel láncoltad 
magadhoz, használtad ki a vele született szervezői, vezetői képességeit, amibe, 
ha olykor belegondolok: rád nézni is iszonyodom. (Feláll, vállára veszi a táskáját, 
majd lehajol, és Mami arcába köp) Ennyit akartam mondani... (Elmegy) 

A Nyomozó átveszi a vallomást a Megfigyelőnőtől, átfutja, akkurátusan 
összehajtja és zsebre teszi, majd a Ványa mellett álló Ödihez sétál. 

17. BEÁLLÍTÁS 
A Nyomozó és Ödi 

Ödi: Elégedett? 
Nyomozó: Mondjam, hogy nem? Nem hinné el. Ha meg azt állítanám, hogy 

igen, akkor ujjal mutogatna erre, arra, amarra, és mindenért, ami történik vagy 



történni fog, engem hibáztatna. Holott ez csak a finálé. Pontosabban: vég és 
kezdet. Hogy a vég tragikusra sikeredett, amiatt csak saját magukat okolhatják. 
Abban meg, hogy jobbra fordul a falu sorsa, csak reménykedni lehet. 

Ödi: Mennyit kaphatok? 
Nyomozó: Gyakorlatias érzékű ember, jó szervező. Kiemelik majd: briga-

déros lesz, vagy valami olyasmi, telni fog a büntetése... Látom, csodálkozik. 
Azt kérdezi magában: mi a fenének bizalmaskodom, miért dagasztom itt a kis 
egómat; megkaptam a magamét, mire várok... Ugye? 

Ödi: Anyámra gondolok. Vele mi lesz? 
Nyomozó: No comment! Ellenfélnek nem volt utolsó... Ám hogy az 

elkövetkező élethelyzetekben, amelyeket már nem ő irányít a háttérből, mennyire 
lesz teherbíró, azt nem tudhatom. 

Ödi: Erős asszony. 
Nyomozó: Tapasztaltam. Tudja, sűrűn van alkalmam a bűn mocskában 

vájkálni, így tudom, hogy mindaz, amit egy nyomozás feltárhat, csak a jéghegy 
csúcsa. Ez lopott, az gyilkolt: látszólag ilyen egyszerű. Csakhogy a valódi 
okokra, az érzelmi motivációk szövevényére az esetek többségében nem sikerül 
fényt deríteni. A pénz, a még több pénz akarása... Á, ez hosszú lenne! Van a 
közelben működő telefon? Ez itt az asztalon nem működik... 

Ödi: A polgármesteri hivatalban. 
Nyomozó: Menjen, hívjon orvost, mentőt! 
Ödi elmegy. 

18. BEÁLLÍTÁS 
Etu és Keret 

Etu: Rég álmodtam olyan szépet, mint az éjszaka. Most is előttem van: 
erdei tisztáson futok keresztül fehér, áttetsző ruhában; abban a hátulfűzősben, 
amit kinéztem magamnak, de már nem volt időm megvenni... A cipőmre nem 
emlékszem, csak a sok fehér, sárga és lila virágra... De nem ez az érdekes, 
hanem az a könnyedség és vidámság, ami akkor kerített hatalmába, mikor 
elérkeztem a fák közé, és a lombok közt áttűző napfény ott vibrált, lüktetett 
körülöttem, rajtam: az áttetsző ruhámon... Szinte parázslottak a bokrok levelei, 
a fák törzse, lábam alatt a gyér fű; és rajtam is átsütött ez az időtlenség: boldog 
voltam! Tudod te egyáltalán, mi az: boldognak lenni? 

Keret (letérdel Etu mellé): ígérem, azok leszünk. A házat rábízzuk apámékra 
- már ha el nem kobozzák - , és az árából majd bárhol, bármikor új életet 
kezdhetünk. 



Etu: Láttál már őzikéket? Olyan édesek! Talán most képzelem hozzá, de 
álmomban mintha őzikéket is láttam volna. Ez vajon mit jelenthet? 

Keret: A leveledet öcsémnek címezd a városba, semmi esetre sem a faluba! 
A többi az én dolgom. 

Etu: János, én sok vagyok neked. 
Keret: Ami volt: elmúlt. 
Etu: Kihasználtalak, csaltalak, tönkretettelek - mit akarsz még?! Eredj, 

keress hozzád illő asszonyt, aki főz és mos rád! Menj, mert én félek, borzasztóan 
félek! 

Keret: Szeretlek. 
Etu: Marhaság! Mikor a barmok megerőszakoltak, meztelenül bóklásztam 

valahol egy árokparton, és miközben a cókmókomat szedegettem össze: egy 
pillanatra beleláttam az életembe. Döbbenetes volt, nincsenek rá szavak, magam 
is csak sikoltoztam, ahogy a torkomon kifért: „mit akarsz még tőlem, te rohadt 
élet?!" (Sírva átöleli Keretet) 

A Nyomozó és a Megfigyelőnő a bizottsági asztalhoz megy. A Megfigyelőnő 
kartondobozt vesz elő az asztal alól, belerakja a szavazólapokat, és a többi 
dokumentumot az asztalról, majd leül és írni kezd. A Nyomozó papírzsebkendőt 
nyújt át a Maminak. 

19. BEÁLLÍTÁS 
A Nyomozó, Mami és a Megfigyelőnő 

Nyomozó: A dokumentumokat magunkkal kell vinnünk. 
Mami (letörli az arcát): Azt csinálnak, amit akarnak. 
Nyomozó (az óráját nézi): Hat óráig még van pár percünk, aztán... 
Mami: Aztán mi lesz? Mások lépnek a helyünkre. Kiéhezettek lesznek, 

gátlástalanabbak. Semmit nem oldott meg! Az emberek már csak ilyenek. 
(Csend) Egyet áruljon el: mivel tudta rávenni a falut, hogy ne jöjjenek el 
szavazni? Nem tudok rájönni... Agitált, házról házra járva? 

Nyomozó (nevet): Ön is tudja, és Tolsztoj gróf óta sokan, hogy 
szavakkal senki meggyőződését nem lehet megváltoztatni. Amit önök 
tettek, és ahogy tették, állandósították a félelmet, aminek az egyik tulajdonsága 
az, hogy beszűkíti a tudatot. Ezek az egyszerű parasztemberek abban a 
meggyőződésben élték a mindennapjaikat, hogy számukra nincs más lehetséges 
alternatíva. A sok piros szín, a nyolcvanas éveket idéző díszletek nem véletlenek. 
Jól gondolom? 



Mami: Erre ön... 
Nyomozó: Megláttam a központi garázsban egy régi, de még működő fekete 

Pobeda gépkocsit. A szerelőnk tatragolt rajta annyit, hogy ki tudjak jönni és 
leálljak vele a falu legforgalmasabb helyén: a bolt előtt. Egy hétig állt ott, éjjel-
nappal. Tegnap hajnalban vontattam el a szerelő Józsihoz, be a hátsó udvarra, 
hogy senki ne láthassa. Pont. 

Megfigyelőnő: Ötvenes, hatvanas évek... Nem szerettem volna akkor élni. 
Amúgy: kész vagyok. Itt írja alá! (A Nyomozó aláír) És most betesszük a 
dobozba. Leragaszthatom? Nálam már hat óra. (Távolról a toronyóra hangja 
hallatszik) 

FINÁLÉ 

A figurák mindegyike fokozatosan megelevenedik. 
A Nyomozó ölbe veszi a leragasztott dobozt és a Megfigyelőnővel együtt 

elindul a kijárat felé. 
Megfigyelőnő: Mégse marad üresen a kocsim csomagtartója... 
A Nyomozó és a Megfigyelőnő távozik. 
Icu a magának dúdolt rigmusra táncolni és vetkőzni kezd. 
Ványa kacagva ismételgeti: „Hetyere-petyere..." 
Póth és Erős tovább dulakodik a háttérben. Tata és Végh ezúttal is hiába 

próbálkozik a szétválasztásukkal. A verekedők végül felborítják a terített asztalt. 
Etu egyre hangosabban zokog Keret vállán. 
Árva hol ide, hol oda húzódik; döbbenten nézi az eseményeket. 
Mami maga elé mered, felsőtestét előre-hátra ingatva. 
Ödi visszaérkezik, egyenest a Mamihoz rohan. Felállítja, és magába roskadt, 

hajlott hátú vénasszonyként vezeti ki a teremből. 
Icu tovább vetkőzik, kis ideig Árvával incselkedve. 
Árva a szavazóurna elé menekül, onnan nézi Icut, aki egy szál bugyira 

vetkőzve elhagyja a termet. 
Árva: Világgá megyek, vagy felkötöm magam... Ez az élet: nem élet! 

Függöny 



V. SZERELEM 

Mottó: 
VETÍTŐGÉPEK 
- hibahatár-projekció -
- 123/hp csuha-talu -
- szobrászat, bekötözött gyurma -
- csuha-cső rüh ellen + 
a kegyelem ideje lejárt + 

írónk a kávéját kavargatta, szemben vele hűséges barátja ült. S mint ilyen 
esetekben lenni szokott, tekintetük egyszerre tévedt a kávéházi terasz szegle-
ténél terebélyesedő platánra. „Koros és poros" - állapította meg magában írónk. 
„Hatalmas és erős" - vélekedett az elmélázó barát, majd a gondolatot 
továbbfüzve feltette magában a kérdést: „Vajon mit gondolhat róla az író? Erről 
a vastagtörzsű, széles levelű, zizegő lombú csodáról?" Választ nem kapván, 
némi szemrehányással hozzágondolta: „Ajj ! Végröpke, hiábavaló emberi élet... 
Miért nincsenek nekem magasztos gondolataim?" A kérdést kérdéssel lezárva 
nagyot sóhajtott és felhajtotta a féldecijét. 

- Olvastál? - kérdezte írónk váratlanul, hogy a platánról a pincérlánykák 
alig-szoknyácskái alól kivillanó fehér combjaira kalandozó figyelmét elterelje. 
Merthogy kamaszos bizsergést érzékelt, vágyat a régmúlt nyarak árnylebbentő 
kora délelőttjei után, mikor a fiúk és lányok nap mint nap nekivágtak a hegynek, 
völgynek, hogy fenyőillatú madárcsicsergésben ismerjék meg a másneműek 
testi rejtelmeit. 

- Olvastalak - felelte a barát némi állelkesedéssel, ami csak tovább mélyí-
tette homlokredőző mélabúját. Tudta: ilyenkor valami okosat, szépet illik 
mondani, nem szorítkozhat az újságban megjelent novella tartalmára: Lajos 
elment ipszilon városba és megölte az anyósát. Igaz, a férjek néha megölik az 
anyósukat - álmukban többször is - , de soha nem utazgatnak végtelenről meg 
értelemről elmélkedve száz kilométereket azért, hogy ezt megtegyék. 
Egyszerűbb - „már megint a Mamára hallgatsz!" - odahaza az asszonyt 
elfenekelni. 

-Annál az átmenetnél, tudod... - kezdte mondókáját a barát. 
„Nem értettél belőle semmit" - nyugtázta magában írónk, majd érdeklődést 

mímelve az asztalra könyökölt. Elmélázott: milyen jó, ha az embernek őt olvasó 
barátja van, aki ráadásul pont úgy képes dobálózni a szövegkörnyezet, -



értelmezés, létmegélés és a többi hasonló (hasonlóan lapos) fogalommal, mint 
ama kevesek a városban. Szerette volna magához ölelni ezt a saját üzemmel, 
nagy házzal, szép családdal bíró nagydarab, mackójárású embert, meghálálni 
neki, hogy lefekvés után megpróbálja kisilabizálni a novellák végtelenített 
körmondatainak mondandóját. S mindezt miért? 

De mi ez a csönd? 
Mért hallgatott el? 
- írjál valamit a szerelemről - mondta váratlanul a barát. - Az érzésről, 

ami megbolondítja az embert, elveszi az utolsó csöpp józan eszét is. 
- Hogy én, a szerelemről?! - csattant fel írónk hangja. - Na ne, ezt nem 

gondolhatod komolyan! Soha nem volt és nem is lesz írói célkitűzésem az 
unatkozó, búval bélelt háziasszonyok boldogítása. Nézzenek szappanoperát, 
menjenek moziba! - dőlt hátra a székén írónk, s karmait élezve újabb gúnyo-
lódásra készült, mikor a barátja tekintetében riadtságot vett észre. - Csak 
nem?!... 

- De igen. Két szép gyermekem van, fiatal és csinos feleségem, aki gondo-
mat viseli, szeret... Őrület! Érzem, lerombolok magam körül mindent... 

- Hát szedd össze magad! Gondolj a gyerekeid jövőjére! 
- Nem megy. Csak arra a valakire tudok gondolni - temette széles tenyerébe 

máskor folyvást derűs arcát a barát. - De hát neked magyarázzam?... 
- A szerelem semmi ! - ugrott fel ültéből írónk, feldöntve a műanyag széket. 

- Rémálom: ma van, holnap nincs! Nézz körül. Emberi nyomorúság mindenütt, 
de mert neked sok a pénzed... - itt elakadt, mert a barát felemelte a fejét, s rajta 
felejtette meggyötört tekintetét. - Most miért nézel így? - hebegte írónk. 

- Semmit nem tudsz a szerelemről - motyogta a barát. - Végtelen meg 
értelem... - mondta végül, aztán felállt és a farzsebéböl előhalászott kötegnyi 
pénzből az asztalra dobott egy ötvenest, arra ráborította a kiürült vodkás poharat. 

- Bebizonyítom neked! - üvöltötte írónk a távozó barát után, de amaz már 
a kocsija kulcsával bíbelődött, közben fátyolos tekintettel a távolba meredt, 
s végképp nem értette, mi a lószart akar az író bebizonyítani. 

Háta mögött egy feldöntött székkel, az asztallapon egy ötvenessel írónk 
úgy maradt a kávéház teraszán, hogy hirtelen se leülni, se elfutni nem tudott. 
Értékelni kezdte hát a barátja rém rendes gesztusát, annak módját, ahogy 
kölcsönjeit az asztalon hagyta, amit írónk vagy megadott, vagy nem; szívesen 
részesítette előnyben az utóbbi megoldást. „Egy féldeci és egy kávé csak két 
hriveny" - számolt magában, aztán zsebre tette az ötvenest, és a kikalkulált 
számlának megfelelő aprót az asztalon hagyva, azzal az eltökélt szándékkal 



vette útját a városközpont irányába, hogy most mindent alaposan megfigyel, 
odahaza aprólékos figyelemmel megír, bebizonyítva hitetlenkedő barátjának, 
hogy nem a szerelemről szól az élet. 

„A piac, igen, az a tömény valóság! Holtbiztosán nem révült tekintetű 
szerelmespárok őgyelgő helye. Igen, drága barátocskám! Kapualjak kellenek: 
sánta-bonga koldusokkal, retkes bőrű gyerekprostikkal? Megkapod! A korzót 
is, magamutogató népségével együtt, akik azért járnak föl és alá naphosszat, 
mert munka és remény nélkül nem tudnak mit kezdeni magukkal. Nekik 
hiányozna annyira a szerelem?! Mint púp a hátukra! Hej, drága barátocskám! 
Egyszer majd kézen fogva vezetlek el a találkahelyekre, ahol a fülig szerelme-
sek szoktak randevúzni: szociális osztály, karitatív szervezet székháza, ingyen-
konyha..." - így űzte, hergelte magát írónk, hogy még aznap megmutassa 
bebizonyítsa... 

„Ez még nekem is sok!" - fakadt ki fennhangon, aztán hirtelen megállt. 
Lüktető halántékára figyelt, százhúszat verő pulzusára. „Nyugi, nyugi -
ismételgette - , pihennem kell!" 

Az árnyat nyújtó hely hatalmas reklámtábla alatt, írónktól pár lépésnyire 
volt. Megnézte magának, majd a táblára pillantott - „Tedd magad tisztába, 
használj!..."-, végül az égre: soha nem látta olyan kéknek, áttetszően ragyo-
gónak. Megdöbbent. 

„Istenem - suttogta - , ennyi és így!?" 
Elindult. Lépett egyet, még egyet... Már a tábla vasát markolta, mikor 

megfordult vele a világ. Az égből föld, a földből ég lett. 
„Nem akarok...!" - nyögte első gondolatát az eszmélés után, és hiába 

hallotta teste alatt a fű zizegését, érezte arcán a langy szellő cirógatását - a 
lelke tovább háborgott: „Nem! Vagy azt hiszed, Uram, ha meghalok, azzal bármit 
is megoldasz...!?" 

Percek vagy órák teltek el? írónk nem érzékelte az idő múlását. Hol reszke-
tett, hol verejtékezett, s mindaddig, amíg fel nem villant előtte barátjának folyton 
derűs arca, nem hitte, hogy a rosszullétet túlélheti. 

Nem hordta kívül a bánatát: befelé sírt, búsult, de nem bánta, ha mások is 
látják a könnyeit. Lassan ment, meg-megállva az ismerős-ismeretlen utcákon, 
s nem a ledubló vakolatú tűzfalakat, a csáléra álló cserepeket, az árkokban 
gérádzó szennylevet, az útszéli szeméthegyet látta, sem a vaskapuk 
rozsdafoltjait: könnyein át szivárványszínben úszott minden. Élt! Élt, és ha 
hűséges barátjára gondolt, még inkább élni akart. Eszébe sem jutott sintérért 
kiáltani a falkába verődött kóbor kutyák láttán, akik épp egy tüzelő szuka 



kegyeiért marakodtak; vagy csöndért: a kamionoknak az a dolguk, hogy 
dübörögjenek, a varjaknak, hogy károgjanak... „Az embernek az - vallotta meg 
magának gondolatban - , hogy megismerje, átélje a szerelem csodáját." 

A piacon már szedelőzködtek az árusok, néhány fiatal párocska sétált csupán 
a standok között; fél áron megvehettek ezt-azt. Kezében a barátja ötvenesével 
írónk hol ide, hol oda indult. Máskor vodkát vett, jobb fajta cigarettát, olajos 
halat, mert szerette, de a Máskor máskor volt, és a Most azt nem akarta 
megismételni. Virágot vásárolt. Hogy kinek? Virágot a virágért. Aztán hazain-
dult sötét, süket albérleti szobájába, és már semmit nem akart bebizonyítani. 

A szobáját áporodott szag uralta. Számítógépének monitora kékes fénnyel 
villódzott a sarokban; volt az egészben valami démoni, múltba szuggeráló erő. 
írónk tétovázott. Végtelenített mondataira gondolt, a még kimondatlan 
igazságokra, amiket neki kellene megírnia. 

De minek? 
Kinek? 
„A lószart sem érdekli!" - mondaná legjobb barátja. 
- Igaza van - sóhajtott nagyot írónk, majd széthúzta a függönyt, kitárta az 

ablakot, kikapcsolta a számítógépet, az ágy alól előszedte régi írógépét, 
ellenőrizte, papírt fűzött bele - mindezt pillanatok alatt. 

Pihenésképpen mélyen tüdőre szívta a beáramló friss levegőt, aztán odaült 
az írógéphez, hogy megírja ezt a novellát. 



VI. PÁRKÁK 

Dráma három felvonásban 

Mottó: 
TEREPSZINTEK 
-jellemvonások beolvasztása -
- j ó l tudok b.szniü! -
- minimax, ínyenc Kp. Le. -
- sejt-teke = nemesített vadalany -
- preparálás helyett baltázás -

A történet kitalált, szereplőinek bárminemű hasonlósága élő vagy holt 
személyekkel a véletlen müve. 

Szereplők: Hilda, 64 éves 
Li da, 46 éves 
Ida, 50 éves 
Kornél, 25 éves 
Kelevény, 62 éves 
Dr. Halvér, 58 éves 
Miron, rokkantnyugdíjas 

Helyszín és időpont: Kárpátalja, néhány évvel Ukrajna függetlenné válása 
után. 

Szín: nagyszoba a XX. század negyvenes éveit idéző miliővel. A bal- és 
jobboldalon ajtó, a háttérben két darab háromszárnyas ablak fodorfüggönnyel. 
A fényüket vesztett stílbútorokkal berendezett hall közepén álló kórházi vaságy 
kettéosztja a helyiséget. Az ágytól balra, annak közvetlen közelében kis szekrény 
áll, elöl falnak fordított íróasztal lámpával és székkel. A sarokban vitrin porcelán 
étkészlettel, egyéb csecsebecsékkel. Az ágytóljobbra kanapé hengerpárnákkal, 
fotel és dohányzóasztal. Elöl a falnál fiókos komód, a sarokban virágtartó 
állvány. A falakon fényképek, két giccses olajfestmény a behavazott Kárpátokról. 

Az illúzióromboló összbenyomást színevesztett, rökönyödött és szakadozott 
tapéta, festéket rég látott ajtó- és ablakkeretek látványa teszi teljessé. 



ELSŐ FELVONÁS 

Ida az ágyban fekszik, magában motyog, majd felemeli mindkét kezét, 
gyönyörködik bennük. Kornél jobbról be, gyűrött ingben, borostás és nyúzott 
ábrázattal. 

Kornél (az ágy mellett megállva): Figyelj! Bolond voltam az este? 
Ida: Nem nagyon. 
Kornél: Szégyellem magam, meg minden. Azt még tudom, hogy huzakod-

tam Mironnal. A pálinkán vesztünk össze, vagy min... Másra nem emlékszem. 
Amúgy: nem törtem össze semmit? 

Ida (leengedi a kezét): Gitároztál, szépet énekeltél. 
Kornél: Magyarán: óbégattam... (Csend) De csak azért sem fogok magya-

rázkodni magam miatt! 
Ida: Ne igyál! 
Kornél: Ida, hogy megértsd: ez nem olyan egyszerű. Elkaphatom a 

fehérlázat*, és akkor nekem befellegzett. 
Ida: Ne kapd el! 
Kornél (eltorzult arccal): A kurva életbe!... (Felhúzza az ingét, a csípője 

tájékára mutat) Egyszer-egyszer úgy belényilallik... Csak nem a májam? Főnő-
vér voltál, tudnod kell !... Feljebb van? Akkor itt mi fáj? Lennie kell itt valami-
nek: idegszálnak, érnek... Tudom is én! Jusson már eszedbe! (Nadrágjába 
gyömöszöli az ingét) Ida, hová dugták a pálinkát? 

Ida: Nem tudom. 
Kornél: Úgy látom, átpártoltál hozzájuk. 
Ida (izgatottan): Ez nem igaz! 
Kornél: Nyugi!... Másnapos vagyok, ne adj a szavamra! (Csend) 
Ida (felemeli a bal kezét): Tetszik? 
Kornél: Csodálatos! Opál? Rubin? 
Ida: Gyémánt. Feleségül fog venni... Miért vágtátok ilyen rövidre a hajamat? 
Kornél: Lesz menyasszonyi ruha, meg minden? 
Ida: Hosszú slájerem lesz, hatalmas menyasszonyi csokrom, és sok vendég. 
Kornél: Manapság nincs nagy felhajtás az esküvők körül. Két tanú, ebéd 

egy szolid kisvendéglőben... 

* derílium tremens (В. G.) 



Ida: Te leszel a... vőfély. 
Kornél: Köszi! De nem tudok lakodalmas rigmusokat, nélkülük pedig a 

vőfély nem vőfély. 
Ida: Megtanulod. 
Kornél: Én meg a tanulás!... (Idafelül) Rendben, de csak a kedvedért... 
Ida: Hildát nem hívjuk meg. 
Kornél: Miért nem? A nővéred. 
Ida: Féltékeny rám. 
Kornél: Hilda szeret téged. 
Ida (magából kikelve): Nem igaz! Meg akar mérgezni!... 
Kornél (leszorítja Idát az ágyba): Nyugi, nyugi! Nem hívjuk meg. Basszon 

otthon magának, meg minden! Sárguljon meg, mint a főtt sütőtök! 
Ida (nevetve): Nem szeretem a sütőtököt. 
Kornél (elhátrál az ágytól): Ebben egyek vagyunk. Rokonlelkek, hogy 

jobban megértsd. 
Ida: ígérd meg, hogy nem adod tovább!... 
Kornél: Esküszöm, meg minden! így jó lesz? 
Ida (suttogva): Gyerekem lesz. (Kuncogva) Képzeld, ha a párom megtudja 

- az lesz ám a meglepetés! 
Kornél (az íróasztal fiókjaiban kutakodva): Ej, de tökéletlenek vagytok! 

Leshetitek, mikor fogok megnősülni! (Ida kuncog) Rafinéria, fífika... Apám 
után szabadon: fekete pont leszek az éjszakában, ha túl akarok járni az esze-
teken. 

Ida: Kicsike Kornél... 
Kornél: Ostoba Kornél! Pálinka után kutakodik az íróasztalban, a helyett, 

hogy mellette ülne, és valami emberhez méltó dolgon törné a fejét. Ez van, 
sajnos! (Odasétál a komódhoz, kotorászik a fiókokban) Együtt buktam a 
kommunizmussal. Nem voltam se csinovnyik, se párttitkár, még csak egy vacak 
suszteráj se volt alám rendelve, és mégis... (Csend) Megyünk vécézni? 
(Visszanyomkodja a fiókokat) 

Ida: Nem! Félek a sötétben. 
Kornél: Nyitva hagyom az ajtót. 
Ida: Csinálj villanyt! 
Kornél: Ahhoz ki kell cserélni a falban a vezetékeket, meg minden. 
Ida: Drágám, valódi gyöngysorom lesz? (A teste megvonaglik) Azt ígérte, 

láttad?! 



Kornél (felemeli az ágytálat): Hadd lássalak! (Kitakarja Idát) Emeld a 
feneked! Kaki lesz? 

Lida balról be, a kezében táskával, útra készen. Megvárja, amíg Kornél 
betakargatja Idát. 

Lida: Vacakul nézel ki. Mit akarsz? Megdögleni? Öt éve sincs, hogy 
eltemettük apádat... 

Kornél: Hová dugtátok a pálinkát? 
Lida: Istenem!... Hétről hétre sikeres emberek tucatjaival találkozom: 

vállalkozókkal, menedzserekkel, ügyvédekkel, orvosokkal... Sikereik titkáról 
faggatom őket, hogy milyen érzés Mallorcán nyaralni, az Alpokban síelni... 
Erre jön a fiam, arcán hetes borostával, izzadságtól büdösen, és mire kíván-
csi?... Nem láttam a pálinkádat! 

Ida: Lida, ne bántsd őt! 
Lida (emelt hangon): Van dolgod?!... 
Kornél: Ne kiabálj rá - beteg! 
Lida (mutatja): Már eddig vagyok a jóságoddal! Kitakarom, betakarom... 

Azon persze nem fő a fejed, hogy miből lesz kifizetve a villany, a gáz, a vízdíj! 
Egyébről nem is szólva. (Csend) Itt a világvége, hol a pálinkám!? Keresd meg az 
árát, és felőlem konyakot vedelhetsz! 

Kornél: Ilyen egyszerű? 
Lida (közönyösen): Amit csinálsz, magadnak csinálod. 
Kornél: Igen, anya! 
Lida: Szombat van, de ma is két interjú vár rám: főorvos, vámparancsnok. 

Délután rohanok fel a hegyre, kezdődik a szüret, bográcsgulyással és cigány-
zenével - ott lesz a város krémje. 

Kornél: Nem tudnak érdekelni. 
Lida: Erdekei téged valami egyáltalán? Mi a programod mára? Hogy 

minél előbb totál részegre idd magadat? Szó se róla, kemény kihívás! 
Kornél: Ha olyan szép és mozgalmas az életed, miért húzod fel magad? 

Igaza van az öreglánynak, meg minden. 
Lida: Úgy!... Súgtok-búgtok a hátam mögött; gondolhattam volna! 
Kornél: Bombát barkácsolunk, anya, hogy egy öntelt, beképzelt nőszemély 

feneke alá dugjuk. 
Lida: Hányszor kértelek már, hogy ne halmozd a jelzőket, főleg akkor ne, 

ha ugyanazt jelentik. (Kornél balra indul) Várj csak! Adok pénzt, muszáj 
bevásárolnod. A sarki boltba menj! (Kiemeli táskájából a pénztárcát) 



Kornél: Miért pont oda? 
Lida: Pongrácnak sokkal tartozunk. 
Kornél: Mennyi az a sok? 
Lida: Kenyér, makaróni, csirkeaprólék, vaj... Ötszázezer kuponból kitelik. 

Ja, cukrot is vegyél! 
Kornél (átveszi a pénzt): Nem lehet valami észveszejtő összeg. 
Lida: Semmiség!... Hilda egy az egyben átviheti a nyugdíját, már ha egyál-

talán hoz a postás nyugdíjat. 
A baloldali ajtón át Hilda lép a szobába, sárga pongyolában. 
Hilda: Mi baj a penziómmal? (Csend) Vegyél cigarettát! Miron újság-

papírból sodort bagójához nincs gusztusom, a nyomdafesték árt az egészségnek. 
Kornél (tapsolva): Bravó! 
Lida (dühösen kotorászva a pénztárcájában): Itt van még kétszázezer, 

vegyél a nagyságának bagót! (A pénzt Kornél kezébe nyomja) 
Hilda (önmagát mustrálva): Mi baja velem a sógornőmnek? Nem tetszik a 

neglizsém? 
Lida: A tökéletlenség fog sírba tenni. 
Hilda: Megszólalt a Végvári Harsona... szerkesztő-helyettese, elmarad a 

feltámadás. 
Lida (közönyösen): Ha egyszer legalább te adnál tiszta hálóinget a húgodra, 

és áthúznád az ágyneműjét, talán értékelni tudnám a humorodat. 
Hilda: Attól én téged még szeretlek. Ami meg a huzigálást illeti, kérdd 

meg a nevemben Miront, hogy engedtessék meg már nekem is. (A ágyhoz megy) 
Hogy aludt a mi kis menyasszonyunk? Nem törte a fejedet? (Benyúl a párna 
alá, kiveszi a pálinkásüveget, belekóstol) Hogy a fenébe tudod meginni?! 

Kornél (elveszi az üveget, iszik): Magától megy a többi után. (Iszik) 
Lida: Igyál csak! Igyatok mind a ketten! Idát is rúgassátok be, ha lehet! Én 

megyek. Pá nektek! (A jobboldali ajtón át el) 
Kornél: Most mit nézel? Volt fejmosás, dicsekvés, meg minden. Semmi 

különös nem történt. 
Hilda: Rázd gatyába magadat! Tudtommal a szobádban van tükör. 
Kornél (elhelyezkedik a fotelban): Van ott minden, ami szemnek-szájnak 

Singere.* 
Hilda: Ha már úgyse nézed, kölcsönadhatnád a távollátó dobozodat, mert 

a magácskámé tegnap kifüstölt. 

" Singer: varrógép-márka (B. G.) 



Kornél (iszik): Csak a pipereasztallal együtt. Hányingerem van, ha ránézek! 
(Csend) Itt is pipereasztal, abban a szobában is pipereasztal, amott is egy... 
Néha az az érzésem, hogy az ősök mást se csináltak, csak tollászkodtak. 

Hilda: Üss a szádra! (A kanapéra ül) Végvárból nem a politikai hatalom és 
a pénz csinált várost, hanem a polgárság igénye. Van egy bagód? 

Kornél: Most is van igény, meg minden. 
Hilda: De még milyenek! Csakhogy állam bácsi baszik azokat kielégíteni... 

Nagyapád úgy jött ide Rozsnyóról, hogy a gyógyszerészi oklevelén kívül 
semmije nem volt. 

Kornél: Nősülni tudni kell! 
Hilda: Most gúnyolódsz? Nincs rá okod. Egy szál bugyi, klott gatya, 

összetesszük, amink van: az a világ elmúlt. (Elfogja a köhögési roham) 
Hagyjuk!... Adj már egy bagót! 

Kornél (odanyújtja a dobozt): Valódi, Ukrajnában legyártott Amerika. 
Hilda (gyorsan rágyújt): Ezt nevezem!... Arra lennék kíváncsi... Hadd 

tudjam már én is!... (Heverészőpózba helyezkedik a kanapén) 
Kornél (iszik): Vannak forrásaim. 
Hilda: Konkrétabban! 
Kornél: A könyvtárszoba tele könyvekkel... 
Hilda: Ne vegzálj, mert visítani fogok! (Csend) Kész, teljesen megbolon-

dultál! 
Kornél: Nyugatról ömlik a giccs, a bóvli, velük az elidegenedés, meg 

minden. Ki fog itt olvasni? Az emberek fontoskodni fognak, nem gondol-
kodni. 

Hilda: Mondasz valamit... Kár, hogy nem fejezted be az egyetemet. 
Kornél: Mennyi a fizetése most egy diplomás... izé... szakértőnek? Nem 

tudod? Én se. Egy biztos: ahhoz, hogy az emberfia manapság boldoguljon, 
ostobának kell kinéznie. 

Hilda: Ó, de forradalmi hang! Hogy a javarésze gőz, áttetsző-szagtalan 
valami - oda se neki! Hajrá! Már nem kell sok ahhoz, hogy elidd az eszed. 
(Csend) Mi ez a büdösség? 

Kornél: Ida remekelt. 
Hilda (felkászálódik): Hát azért hallgat olyan édesden! (Énekel) „Odavagyok 

magáért, / a fekete hajáért, mosolyáért..." 
Ida (odatartja a kezét Hilda elé): Ugye szép? 
Hilda: Ha rajtad múlna, rég milliomosok lennénk. (Kitakarja Idát, 

Kornélhoz szól) Most vásárolni mégy, vagy a szart viszed ki? 



Kornél (feláll, Hilda kezébe nyomja a cigarettás dobozt): Maradok a 
biznisznél. (Jobbra el. Kintről visszaszól) Kávét hozzak? 

Hilda (kiáltva): Az üveget nem lenne muszáj magaddal vinni! 
A szín lassan elsötétül. 

2 ÓRÁVAL KÉSŐBB 

Ida áthúzott ágynemű közt fekszik, virágmintás hálóingben. Kopogás. 
Jobbról dr. Halvér óvatoskodik be, telt szatyorral a kezében. 

Dr. Halvér: Van itthon valaki? 
Ida (felkönyököl): Van pénzed? Miért nincs pénzed? Ha nincs pénzed, nem 

vagy ember. Ha nem hiszed, kérdezd meg Hildától! 
Dr. Halvér: Nekem nem szokásom... Kinek kell a pénz? 
Ida: Nekem. (Felül, párnája alól maréknyi aprócímletű kupont vesz elő, 

szétrakja az ágyon) Kornélnak sok pénze van, ezt a nagyot (megcsókolja) tőle 
kaptam. Hilda adott, Lida is adott, de te még nem adtál. Miért nem adtál? 

Dr. Halvér (felemeli a szatyrot): Nézd, mi mindent hoztam neked! 
Ida: Pénzt adjál! Száz, nem, kétszáz vendégre kell teríteni, plusz a zenekar. 

A menyecskeruha külön pénz, a fényképész megint külön pénz. Azt sem tudom, 
hol a fejem! 

Dr. Halvér: Hogy mondjam... Megesik az ilyesmi, de mit tehetünk? 
Ida: Kocsid van? Nincs?! Akkor mid van? Ha lenne kocsid, feldíszítenénk 

piros lufival, sárga lufival, zöld... Nekünk zöld kártya is kell! 
Dr. Halvér: Szerettek kártyázni? 
Ida: Szerezz nekünk zöldkártyát! (Csend) 
Dr. Halvér: Ja, értem! Hogy mondjam... Amerika nagy ország, mások az 

emberek, a szokások... 
Ida: A kérvénybe azt írd bele, hogy én és a párom specialisták vagyunk! 
Dr. Halvér: Beleírom. Aztán kinek címezzem? 
Ida (mosolyogva): Titok. 
Dr. Halvér: Valahová postáznunk kell. 
Ida: Mindig okoskodsz! Amerikában sok húst lehet enni. 
Dr. Halvér: Ott is pénzbe kerül. 
Ida (markába szorítja a kuponokat): Van pénzem! Nagyon sok pénzem 

van! 
Dr. Halvér: Kevés. 



Ida: Sok! ! Dolgozni fogunk, és még több lesz. Oda akarunk menni! 
Dr. Halvér: Holnap, Iduka, majd holnap. 
Ida: Mindig csak holnap... (Magábólkikelve) Nem létezik! Csak ma van, 

érted, csak ma, a holnap nem létezik! (Visszahanyatlik a párnára) Igazam van, 
drágám? (A teste megvonaglik) 

Dr. Halvér (a szatyor tartalmát kirakja a kis szekrényre): Nini! Van itt 
citrom, narancs, üdítő... Ágnes aprósüteményt sütött neked. Nahát, milyen szép, 
nagydoboz csokoládé!... Nem szoktam ígérgetni, de ha annyira akarjátok, még 
ma megszerzem azt a fránya kártyát. 

Ida (jobb keze kisujj át felemelve): így görbülj meg?! 
Dr. Halvér: Görbüljek, vakuljak meg!... 
Ida (felhagy a vonaglással, mosolyog): Szomjas vagyok. Mi az ott? 
Dr. Halvér: Valamilyen limonádé. (Leveszi a szemüvegét) Re-bi-na. Az van 

ide írva, hogy rebina. Hisz az gyógynövény! 
Ida (rémülten): Nem kell orvosság. Nem akarok orvosságot! 
Dr. Halvér: Áttételesen, hogy úgy mondjam... 
Ida: Könnyű beleinjekciózni. 
Dr. Halvér: Ne butáskodj, Iduka! Ez a mi kis kollektívánk ajándéka. 

Szeretnek téged, és visszavárnak. 
Ida (rémülten): Meg akarnak mérgezni! Tudom, hogy meg akartok mérgezni! 
Dr. Halvér: Ez nem szép tőled! 
Ida (az ujjain számol): Ágnes bolond, Tatyana bolond, te is bolond vagy, 

mindahányan bolondok vagytok. (Felkönyököl) Kornél megsúgta: azt akarják, 
hogy semmire ne emlékezzünk. 

Hilda balról be. 
Hilda (összecsapja a kezét): Xavér! Öreg cimborám, keblemre veled! Csak 

nem szégyellsz? 
Dr. Halvér: Az igazat megvallva... 
Hilda: Puszit nekem! (Átöleli dr. Halvért) Van egy hónapja, hogy erre jártál. 

Több? Egye fene. Mesélj ! 
Dr. Halvér: Hogy kezdjem?... 
Hilda: Attól féltem, beteg vagy, netán egyéb bajod esett. Te, még mindig 

Hal vérnek csúfolnak a hátad mögött? Gyere, csüccs le mellém! (A kanapéra 
ülnek) Te, a mellébeszélés limanja: mondjad gyorsan, mire jutottál?! 

Dr. Halvér: Hildácska, zavarba hozol... 
Hilda: Téged onnan csak kihozni lehet. 
Dr. Halvér: Sok minden történt... 



Hilda: Örömmel hallom. Eszik vagy isszák? 
Dr. Halvér: Most nem értelek. 
Hilda: Ez nálad előfordul néha, de oda se neki! Mikor hozza a postás 

Ida penzióját? 
Dr. Halvér: Nekem nem szokásom... Egy fiatal, agilis kolleginát irányí-

tottak az osztályunkra: humanisztikus pszichológia, zene- és mozgásterápia... 
Mi is van még?... 

Hilda: Ne komiszkodj, rossz passzban vagyok! 
Dr. Halvér: Tessék! 
Hilda: Hová akarsz kilyukadni? 
Dr. Halvér: A megavitamin-terápia kész csoda! Amerikában a gyógyultak 

aránya meghaladja az ötven százalékot. 
Hilda: Csendesebben! (Énekel) „...meghallják a szomszédok"! Remek: a 

lelkendezést már elég jól kopírozzátok. 
Dr. Halvér: Az igazat megvallva... 
Hilda: Még mindig ott vagyunk, ahol a part szakad. 
Dr. Halvér: Csupa új dologról lévén szó... Hiányoznak a berendezések, de 

nincs mit csodálkozni rajta. 
Hilda: Én pedig csak azért is kitátom a számat, de akkorára, hogy a tizedik 

szomszédban is meghallják, ha egy percen belül nem nyögöd ki, hogy áll Ida 
rokkantnyugdíjának az ügye! 

Dr. Halvér: Haladunk. Mégis azt mondom, nem ártana kipróbálni a 
kollegina általjavasolt eljárásokat. 

Hilda: Ida nem lesz kísérleti nyúl! (Feláll) Iszol kávét? (Kiszól a bal oldali 
ajtón) Miron, hozzál két kávét! 

Ida: Nekem is! 
Hilda: Hármat! (Rágyújt) 
Dr. Halvér: Idukának nem lenne szabad... 
Hilda (visszaül dr. Halvér mellé): Csak éhen dögleni? Hol éltek ti, a Holdon? 

Ida beteg, ezen nincs mit ragozni, de azon igen, hogy pont az osztályvezető 
főorvosa tesz neki keresztbe. 

Dr. Halvér: Hilda!... Hogy mondjam?... Nem olyan egyszerű a helyzet: 
Idukának komisszió elé kell állnia... 

Hilda: Hát aztán!... Tudod mit: tojok a bizottságodra! Ida, te még nagyobbat 
tojsz rá, igaz?! 

Dr. Halvér: Könnyen beszéltek. 



Hilda: Huszonöt évig dolgozott a pszichiátriai osztályon, ebből húszat 
főnővérként - és mi beszélünk könnyen? Ha emberek lennétek, rég le kellett 
volna gruppáznotok.* De nem, ti ilyet nem követtek el! Nehogy beüssön a krach 
az államkasszába! 

Dr. Halvér: Apróságok, formaságok... 
Hilda: Halvér! Harminc évig titkárnősködtem párttitkárok mellett, láttam 

épp elég tökkelütött bürokratát, de te mindannyiukon túlteszel... 
Miron sántikál be a kávéval, előbb Idát kínálja, csak aztán Hildáékat. 
Miron: A cukrot beletettem. Több nincs is, elfogyott. 
Hilda: Nem baj, Miron, mindjárt lesz. Gyújtasz? (Cigarettával kínálja) 

Kornél bagót is vesz, ne szívd azt a büdös mahorkát! (Miron balra el) Hol 
tartottunk? 

Dr. Halvér: Idukának muszáj befeküdnie az osztályunkra! (Csend) 
Hilda (feláll): Arra a lepratelepre gondolsz? 
Dr. Halvér: Hogy mondjam... 
Hilda: Sehogy! Inkább arra felelj, hányszor kell nálunk megbolondulni, 

hogy lökjenek néhány száz kupont? (Csend) Tudod, Halvér, te úgy vagy, mint 
az az orvos abban az elbeszélésben. Na, mi is a címe?... Kuksolsz a kényelmes 
kis szobádban és várod, hogy rád rogyjon az intézmény. 

Dr. Halvér (feláll): Ez mégiscsak sok! 
Hilda: Ha te mondod! (Csend) Kikísérjelek? 
Dr. Halvér dühösen jobbra el, majd feldöntve a vásárlásból zakóban, 

nyakkendősen visszatérő Kornélt, aki pár tántorgó lépés után odanyújtja 
Hildának a bevásárlókosarat. 

Hilda: Bosszants még te is! Mit csináljak vele? Ahányszor idejön, idegileg 
mindig kikészít. 

Kornél (leül a fotelba): A 6-os számú kórterem.* 
Hilda: Muti, mit hoztál?! (A kosárban kotorászik) Kávé, cukor... 
Ida: Hilda! 
Hilda: Mi bajod? 
Ida: A csésze. Hová tegyem? 
Hilda: A kisszekrényre, Miron majd kiviszi. 
Ida: Mindig Miron! 

Legruppázni: leszázalékolni (B. G.) 
Csehov-elbeszélés címe (B. G.) 



Hilda: Kitelik az idejéből. (Kornélhoz) Jut eszembe: adj Mironnak cigaret-
tát! 

Kornél: Miért pont én adjak? 
Hilda: Mert bekáfoltál.* Irány a konyha! (Felsegíti Kornélt) A kosárt rakd 

le a konyhában, aztán bújj el valahová és aludd ki magadat! 
Kornél balra el. Hilda az íróasztalhoz ül, rágyújt. Az ajtón türelmetlen 

kopogás. 
Ida: Kopogtatnak. 
Hilda: Na és?... 
Ida: Nyiss ajtót! 
Hilda: A mozgásterápiának? 
Ida: Tessék! 
Hang, kintről: Én vagyok az! 
Hilda (feláll): A francba, ez Kelevény! (Sarkig tárja a jobb oldali ajtót) 

Most részeg vagy, netán eltévedtél? Melyik? 
Kelevény (még kívülről): Rég jártam erre. 
Hilda: Érdekes módon senki nem hiányolt. Na, bújj be. 
Kelevény (belép, a kezében rózsacsokor): Ezt nektek hoztam. 
Hilda: Mi az, hogy nektek? Mi vagy te: tenyészcsődör? 
Ida: Van pénzed? Sok pénzed van? 
Hilda: Ida szedi nálunk a belépti díjat... 
Kelevény (kelletlen mozdulattal pénzt húz elő a zsebéből, odaadja Idának): 

Elég lesz? 
Ida (a kupont forgatva): Van még belőle? 
Hilda: Smucig egy alak vagy, nagyon az! 
Kelevény (zavartan): Tudom. 
Hilda: Mit tudsz te!? Még azt sem, hogy most maradsz vagy elmégy. 
Kelevény: A rózsák... 
Hilda: vettél volna az árán inkább egy kiló disznóhúst. 
Kelevény (a csokrot az íróasztalra teszi): Nem felejtettem el, hisz ismerem 

a trükkjeidet. 
Hilda: Azt vártad, hogy a nyakadba ugrom? (Fityiszt mutat) Ezt neked! 

(Leül a kanapéra) Hozd ide a hamutálcát és hüppenj le. (Kelevény odaviszi a 
hamutálcát és leül a fotelba) Hallom, naphosszat a városban ődöngsz. 
Csak nem begolyóztál? 

Kelevény: Hiányzik Rózsi... 
" Bekáfol: részegre issza magát. (B. G.) 



Hilda (énekel): „Hol van az a nyár, / hol a régi szerelem"... Találtál egy 
fügefalevelet, és most azzal takarózol? (Rágyújt) Mi volt számodra Rózsi? 
Mosogatórongy, semmi több. Csináltál neki két gyereket, hébe-hóba megko-
tortad, nehogy odébbálljon... 

Kelevény: Parturiunt montes, nascitur ridiculus mus...* 
Hilda: Montész. A többi stimmel. Te, beszél itt még valaki latinul? Mi 

lennénk az utolsók? (Csend) Hiszel Istenben? 
Kelevény: Néha eltöprengek... 
Hilda: Mi a szaron? Hiszel vagy nem hiszel - nincs min töprengeni! (Csend) 

Kérsz ukrán Amerikát? (Cigarettával kínálja Kelevényt) Nota bene: még egyszer 
nem kínállak! Komolyan lemondtál? 

Kelevény: Vigyáznom kell az egészségemre. 
Hilda: Na persze. És a testvéri barátságra, a világbékére... Ennyire közhe-

lyes lettél? Nem ismerek rád. Mondd csak: te szerkesztetted tizenöt éven át a 
Végvárijevói Vörös Lobogót, vagy az alteregód? (Megcsípi Kelevényt) „Örö-
kömbe hazajáró lélek"... 

Kelevény: Arany János. 
Hilda: Nem vizsgán vagy. 
Kelevény: Én meg hadd emlékeztesselek: az első perctől azon voltam, hogy 

az újság visszakapja régi, becsületes nevét. 
Hilda: Ne etess! Főleg azzal ne, hogy éjszakánként telesírtad nemzetiszínű 

kispárnádat! (Kényelembe heveredik a kanapén) 
Kelevény: Semmit sem változtál. 
Hilda: Kellene? Verjék a habot nélkülem! (Csend) Azért mi jókat birkóz-

tunk egymással, van mire emlékeznünk. Persze: ami elmúlt, elmúlt... 
Kelevény: Újságot akarok alapítani. 
Hilda: Én meg kolhozt... Aztán ki írná tele az újságodat: Bözsi mama? 
Kelevény: Vannak ígéretes fiatalok. 
Hilda: Ha fűt-fát megígérsz nekik... Mondd, megjön végre-valahára az 

eszed? Rám ne számíts! 
Kelevény: Lidácskára gondoltam. 
Hilda: Öt hagyd békén! Jó helyen van, ahol van. Tavaly télen valami Jani 

bácsi hozott ide fél disznót, mert Lida szépet írt róla... (Cend) Egyébként: 
mivel kecsegtetnéd magadhoz? 

Kelevény: Vannak elképzeléseim. 
Hilda: Lida nem ostoba liba. 

* Vajúdnak a hegyek és nevetséges egér születik (B. G.) 



Kelevény: Érdekes szójáték: „Lida nem ostoba liba". 
Hilda: Te beteg vagy, gyógyíttasd magadat! 
Kornél balról be, kezet fog Kelevénnyel. 
Hilda: Nem találtál vackot? 
Kornél: Jobb a magamé. 
Hilda: Kelevény újságot gründol, beállhatnál hozzá fotóriporternek. 
Kornél: Előttem ne pózoljon senki! 
Hilda: Van szemed a jelentős jelentéktelenhez, szuper géped is van, hát ne 

kéresd magad! 
Kornél: A gépemet rég eladtam. 
Hilda: Micsoda? Egy Kijev márkájú fényképezőgépet csak úgy elkótya-

vetyéltél?!... (Feláll) Bíz'isten megfojtlak! (Megrázza Kornélt) Ezzel a két 
kezemmel fojtlak meg! Te szerencsétlen, egy konfekciós pasinger holtáig megélt 
volna belőle. Három teleobjektív, fénymérő... Megáll az eszem! 

Kornél: Nem vagyok konfekciós ürge... 
Hilda (pofont ad Kornélnak): Ez vagy! Kérsz még? (Ujabb pofon) Nesze! 

Hogy legyen fogalmad magadról. Megáll az eszem!... 
Kornél: Az akasztás elmarad? 
Hilda: Nem szégyelled? Elkótyavetyélni egy olyan gépet!... 
Kornél: Rendeztem a tartozásainkat, Pongrácéknál is. 
Hilda: A nyugdíjammal meg majd kitapétázzuk a budit. (Erőt vesz rajta a 

köhögési roham) Ilyen... infláció... mellett... Levegőt se... tudunk... 
Kornél: Finanszírozod Ida esküvőjét. 
Ida (felül, tapsikol): Lesz menyecskeruhám! 
Hilda: Nekem meg agyvérzésem... (Visszanyomja az indulni készülő 

Kelevény t a fotelba) Ülj a fenekeden! 
Kornél (Idához): Puszi neked, meg minden! (Jobbra el) 
Hilda (leül a kanapéra, rágyújt): Hol tartottunk? 
Kelevény: Újságot akarok alapítani. 
Hilda: Vagyis nem férsz a bőrödben. Ki fizeti a számlát? 
Kelevény: Lidácska mikor jön haza? 
Hilda: Konszolidálja magát a maffia, vagy az elvtársak egy csoportjának 

jött meg az önbizalma? 
Kelevény (türelmetlenül): Lidácska mikor jön haza? 
Hilda (dühösen): Nem szokta az orromra kötni. Lidácska helyettesen 

szerkeszt, tűrhetően ír, és nyilván ba...beszélni is jól tud. 
Kelevény: Értem. 



Hilda: Érted a fenét. Ha értenéd, nem itt ülnél. Hát... Ez a Kornél!... 
Ida felkel, az íróasztalhoz megy, felveszi a csokrot, hosszasan gyönyörködik benne. 
Hilda: Téged meg mi lelt? 
Ida (tágra nyílt szemmel): Gyönyörű! 
Kelevény: „Szép az, ami érdek nélkül tetszik."* 
Hilda: Idézet bezárva. Emlékszel még Lovászra, a gimnáziumi önképzőkör 

elnökére? 
Kelevény: Mit akarsz vele? 
Hilda: Nagy harcsabajusza volt a tanár úrnak, és olyasvalamiket írt a diáklap 

egyik számában Televény Kázmér IV. B. osztályos tanulóról, hogy reménység, 
talentum, irodalmunk jövendő jelese... mondjad már, mi sikerített ennyire félre? 
Ma élek, holnap már nem - nekem nyugodtan meggyónhatod. 

Kelevény: Bejöttek az oroszok. Megtorlás, internálás... Légüres térbe 
kerültünk... 

Hilda: Az agyvelőd, az igen! 
Kelevény (feláll): Veled nem lehet vitatkozni. Mindig makrancos fehércseléd 

voltál, az is maradtál! 
Hilda (énekel): „Te vagy a fény az éjszakában, / Te vagy a nyár, ha hull a 

hó"... 
Kelevény: Férj és gyerek nélkül neked könnyű volt különözni, a mentőan-

gyalt játszani. Lettél volna a helyemben! (Legyint, aztán jobbra el) 
Ida: Miért bántottad meg? 
Hilda: Hogy miért? Nem lett belőle író, azért. 
Ida (fel-alá jár, kezében a csokorral): Kiszakítják a virágot a földből. Tisztára 

kiegyezősdi! Mutogatják: ez a gyökér, ez a szár... Kérdem én: hol az élet?... 
Hilda (rezignáltán): Mondasz valamit, Ida. 
A szín elsötétül. 

MÁSODIK FELVONÁS 

Együtt a család. Hilda a kanapén, Lida a fotelban, Kornél az íróasztalnál 
ül. Ida fekszik, a kezében gyönyörködik. 

Hilda (fitymálódóan): Az is valami?!... Makarónit főztem csirkeaprólék-
kal. Lesz vacsorázás? Hozhattál volna egy kis bográcsgulyást vagy néhány fürt 
szőlőt: szemtelennek áll a világ! A komplimentekkel nem lakunk jól. 

* Immanuel Kant (B. G.) 



Lida: Lesz minden, a vámparancsnok megígérte. 
Hilda: Van felesége? 
Lida: Nem nyilatkozós típus. Van felesége és két szép gyermeke. Megnyu-

godtál? Te nem tudod, milyen nehéz közel kerülni egy olyan emberhez, akinek 
ezer dollár annyi, mint nekünk... tíz kupon. 

Hilda: Ne nyomulj! Ismerem a fajtáját. Vedd ki alóla a lovat, és egy éven 
belül elpusztul. 

Kornél: Már megint bölcsek vagytok, meg minden. Nem unjátok? 
Hilda (Lidához): Képzeld, eladta a fényképezőgépét. Azt hittem, megölöm 

miatta. 
Kornél: Semmit nem hittél. Betegesen ragaszkodsz a kifingott rendszer 

kellékeihez. Igazam van? 
Lida (Hildához): Nem tőlem kérdezik, rám hiába nézel. 
Hilda: Rád ütött. Ha a szádon köpted volna ki, akkor is sok volna! 
Lida: Ebben tévedsz. Tiszta apja! 
Hilda: Tudom... Amúgy mi van az álomhatáron? 
Lida: Sorok. Viszik át a benzint, a cigarettát, meg ami a gépkocsik csomag-

tartójába belefér. 
Hilda: Nem skalpolnak? 
Lida: A túloldali vámosok olykor kekeckednek, de nem vészes. 
Hilda: A parancsnok hogy kommentálta? Darált rendesen? 
Lida: Ádámtól és Évától kezdve... 
Hilda: Az előbb mintha azt mondtad volna, nem nyilatkozós típus. 
Lida: Rosszul emlékszel. Úgy megittasodott a saját szavaitól, hogy Kornél 

sem különbül a piától. 
Kornél: Bocs!... Elég hazugság vagyok én magamnak. 
Hilda: Mondasz valamit. 
Lida: Van fogalmad arról, mi lenne itt, ha annak a sok embernek otthon 

kellene gubbasztania munkahely és pénz nélkül? 
Hilda: Vigyázz, mit írsz le! Vadkapitalizmus van... 
Lida: Beszélsz! A parancsnokot (Csettint) így az ujjam köré tekertem. 
Hilda: Még semmi sincs eldöntve, bármelyik percben bekövetkezhet a 

politikai pálfordulás. 
Lida: Tele vagy frásszal! Ideje lenne kimozdulnod itthonról. Van a városban 

nyugdíjasklub, dalárda, az egyházak is szerveznek rendezvényeket: foglald el 
magad! 



Hilda (ingerülten): Dalolásszon velük a... hogy az! (Énekel) „Kint az árnyas 
temetőben"... Egyszer mentem el, három hétig a betege voltam. 

Lida: Csinálj, amit akarsz, de rólam szállj le, ne akarj helyettem gondol-
kodni! 

Hilda: Ida már nincs a pakliban. 
Lida: Nem értelek. Hogy jön az most ide? 
Hilda: Emlékszel, mikor még üptre gyártotta a diliflepniket? 
Lida: Ne túlozz. Pár eset volt, és Halvérröl sem illik megfeledkezni. 
Hilda: Halvér! Halvér csak annak nem írt alá, amit nem tettek eléje. Ida 

csinált mindent. 
Kornél: Megköszönik. 
Hilda (a harisnyája szárából pénzt szed elő): Tegnapelőtt kétszáz dollárt 

halásztam ki a játékpénzei közül. Ott rakosgatta az ágyon, volt ötezer forintja 
is. (Átadja a pénzt Lidának) Ezt Ida kereste. 

Lida: Mit csináljak vele? 
Hilda: Vegyél egy mosógépet! 
Lida: A piacnál új üzlet nyílt, nyugatról behozott használt műszaki cikkekkel 

töltötték fel. Száz dollárért automata mosógép kapható... 
Hilda: Akkor miért szontyolodtál el? 
Lida (Hilda felé nyújtja a pénzt): Jobb, ha te rendezed el, akkor nem lesz 

belőle veszekedés. 
Hilda: Rosszabb vagy, mint én! Ki akar itt veszekedni?... Nyögd ki szépen, 

mi hiányzik? 
Lida: Egy új diktafon. 
Hilda: Hát vedd meg! Vegyél magadnak diktafont, nem kapával keresed a 

kenyered! 
Lida (átöleli Hildát): Nem is tudom... 
Hilda: Idának köszönd! 
Lida (visszaül a fotelba): Kap tőlem egy... nagy tortát. 
Ida (felkönyököl): Hús van benne? 
Lida: Akkor sonkát veszek. 
Ida: Kornélnak is vegyél! 
Lida: Kornélnak kutyagumit az orrára! 
Ida (mosolyogva): Kutyagumi, kutyagumi... 
Miron balról be, a kezében tele pohár. 
Miron (odanyújtja a poharat Hildának): Lehet kóstolni. 
Hilda (megkóstolja): Nem tudom... (Továbbadja a poharat Lidának) 



Lida: (aprót kortyint, utálkozva kiköpi): Mi a szar ez?! 
Miron: Kenyér, élesztő, cukor. Kell venni lekvárt, akkor lesz szilvapálinka, 

nem szamogon.* 
Lida: Elárulnátok, melyikőtök ötlötte ki ezt a pálinkakotyvasztást? 
Hilda: Én. 
Kornél (feláll): Meg én! Ekonomiázunk. Adott mennyiség bolti árából 

tízszer annyit állítunk elő, meg minden. 
Lida (epésen): Tiszta haszon! Fél év alatt (Csettint) így szarba veri a májad! 
Kornél (Lidához megy, elveszi tőle a poharat, iszik): Nincs ezzel baj. 
Lida: Veled van bajom. Mikor lesz már vége az ivászatodnak?! 
Kornél (Mironhoz): Kiváló! 
Miron: Lesz öt liter. 
Hilda (Mironhoz): Fogadni merek, bagózol! 
Miron: Cigárka gyenge. Letépem filtert, akkor is gyenge. 
Hilda (legyint): Pöfékelj, de ne a konyhában! (Miron balra el) 
Ida (felül): Kornél, hagyjál! 
Kornél (ismét iszik, a maradékot Idának adja): Egészségetekre! 
Lida (feláll): Képes vagy rájátszani a hülyeségére! Most ki a nagyobb 

bolond: te vagy ő? (Hildához) Adj egy cigit! 
Hilda: Visszaszoksz... 
Lida: Törődj vele!... Nem szóltam róla, de jó ideje nyugtatón élek. Ki 

miatt?... Álmatlanság, szorongás... A mai interjú után a fődoki megvizsgált és 
nyugalmat, kiegyensúlyozott életvitelt írt elő. Azt gondoltam magamban: ennél 
mi sem egyszerűbb, hiszen ha valahol igen, akkor nálunk dúl a családi 
harmónia... Adsz hát egy bagót? 

Hilda: Tudod mit: utazz el egy hétre a pesti rokonokhoz. 
Lida: Mit oldanék meg azzal? Semmit. 
Hilda: Találsz magadnak vőlegényt, és „Ujjé, a ligetben nagyszerű"... 
Lida: Amilyen szerencsém nekem van!... Alkoholistával már el vagyunk 

látva. 
Kornél: Ne provokálj ! 
Lida sietve jobbra el, becsapva maga mögött az ajtót. 
Hilda (Kornélhoz): Püff neki! Ideje lesz jóba foglalni magadat! 
Kornél: Azt sem mondom, hogy álljon arrébb. Mi leli? Miért nem fér tőlem? 
Hilda: Ne engem kérdezz! 

* Szamogon: többnyire cukorból, házilag erjesztett pálinka. (B. G.) 



Kornél (leül a fotelba): Pecegtesse a bezzegeket! A nagyon kedves, a nagyon 
intelligens, a nagyon sikeres riportalanyait. Egyik boldogtalanabb, mint a 
másik... 

Hilda: Honnan veszed? 
Kornél: Nézd meg jól a fényképeket az újságban: pózok, tompa, fénytelen 

tekintetek... Ha Miron nem elégedettebb a sorsával, megeszem a kalucsniját. 
Hilda: Duma! Miről szólt Miron élete? Utalgatták kórházból kórházba, 

pedig nem beteg volt, hanem otthontalan, és ha Ida nem fog fel rajta, még ma is 
ott hányódna valahol. Itt fedél van a feje fölött, ehet-ihat, a kis nyugdíját 
szerszámokra költheti; ennyi az igénye, többre nem vágyik. 

Kornél: Igény, igény... Ez a te különbejáratú varázsigéd? Elfelejted, mivé 
tette anyát? (Csend) Vergődő idegronccsá. 

Lida visszatér, kezében égő cigarettával. 
Lida: Mi van, megijedtetek? 
Hilda: A frászt hozod az emberre! Egyszer-kétszer még megismétled, és 

toppon leszek. 
Lida: Vacsorázunk? 
Kornél (felsegíti Hildát): Együnk, meg minden. 
Hilda: Ida, vacsora! 
Ida: Nem kell! 
Hildáék balra el. Ida leszáll az ágyról, az íróasztalhoz siet, a fiókokból 

papírokat szed elő. Kopogás. Ida gyorsan visszafekszik az ágyba. Kelevény 
jobbról be, a kezében üveg konyak, doboz csokoládé. Pénzt ad Idának. 

Kelevény: Százezer kupon. Nem kis pénz, még sok mindent lehet érte vásárolni. 
Ida (elmosolyodik): Kutyagumit. 
Kelevény: A többiek? 
Ida (az íróasztalhoz megy): Azt sem tudom, hol a fejem! Senki nem segít, 

mindent nekem kell csinálni. 
Kelevény: Lida itthon van? 
Ida (leül, írni kezd): Nem látod, hogy dolgom van?! 
Kelevény (belekukkant Ida papírjaiba): Mik ezek a krikszkrakszok? 
Ida: Semmi közöd hozzá. Komolyan tudni akarod? A hosszú vonal a Lenin 

út, ez itt a Pártkongresszus tér. A térről gyalog megyünk tovább... 
Kelevény: Hová? 
Ida: Megyünk. A Rózsi jön, de te nem, basszál itthon Hildával, meg minden... 

Pongrácékat meghívom. Tudod, sok pénzük van, hadd költsék! 
Kelevény: Rózsi - Isten nyugosztalja! - egy éve meghalt. 



Ida (gyanakodva): Nem húzom ki! Nem igazság! 
Kelevény: Az élet olykor igazságtalan. 
Ida: Mindig! (A fejét vakarja) Most kit ültetek Fjodor Ivánovics mellé? 

Elzának ott a férje, Terka ki nem állhatja Fjodor Ivánovicsot... Kit ültessek 
Fjodor Ivánovics mellé? Kit tudjak odaültetni?! 

Kelevény: Ki az a Fjodor Ivánovics? Ismerem? 
Ida: Mit tudsz? Semmit nem tudsz? 
Kelevény: Ismernem kellett volna? 
Ida (bólogat): A Rózsi nagy szerelme. 
Kelevény (nagyot nyel): Bolond beszéd! 
Ida: Kérdezd meg Hildát! 
Kelevény: Rózsi meghalt, érted, és az az ... Iván is halott!... 
Ida: Nem igaz, zöld pénzt adott nekem! 
Kelevény (lerakja az ajándékait Ida ágyára): Ki lehet az az Iván 

Fjodorovics? 
Ida: Fjodor Ivánovics. 
Kelevény: Tudom már. Azért találtad ki, hogy bosszants. Kevesled a pénzt, 

nem adtam eleget? Mi van, megkukultál? Ismerem a bolondokat, gonoszok 
vagytok. Erted: gonosz vagy! 

Ida: Ne zavarj! (Közelebb hajol a papírhoz, ír) 
Kelevény (lehajolva): Ilyen iciri-piciri gonoszka... 
Hilda be, tálcán hozza Ida vacsoráját. 
Hilda (Kelevényhez): Fáj a derekad? 
Kelevény (felegyenesedve): Hildácska, ki az a Fjodor Iván...? 
Hilda: Misa. Nem ismerted a geológus Misát? 
Kelevény: Nem tudtam, hogy valójában... Ez nem igaz! 
Hilda: О volt a mi lépcsőházi narodnyikunk*, folyton agitált... a rendszer 

ellen. Úgy tudom, hazaköltözött Voronyezsbe. 
Kelevény (halkan): Rózsi megcsalt. 
Hilda: Mi van Rózsival? 
Kelevény: Most tudtam meg... 
Hilda: Hogy megcsalt? Aki érdekből nősül, ne szégyellje az agancsát! 

Igazam van, Ida? (Leteszi a tálcát Ida elé) A vacsorád. Várj, előbb az orvosságot 
vesszük be! 

Ida: Nem kell! 

" Narodnyikok: népiesek. Értelmiségi-kispolgári párt Oroszországban a 19. század második felében. 
(B. G.) 



Hilda: Ida, semmi kedvem az éjszakai ügyelethez. 
Ida: Nem vagyok beteg. 
Hilda: Én meg nem Kornél vagyok. Ha nem veszed be, beléd passzírozom! 

(Ida beveszi a gyógyszert) Igyál teát. Mutasd a szád! A nyelved alatt... Rendben, 
jó étvágyat! (Ida enni kezd) 

Kelevény: Hol? Mikor? 
Hilda: Nehezebbet kérdezz! (Csend) 
Kelevény: Lidácska itthon van? 
Hilda: Hányszor mondjam el naponta: hagyd öt békén! 
Kelevény: Szolid hangvételű újság lesz, amolyan családi lap: irodalmi oldal, 

háztartási és gyereknevelési tanácsok... 
Hilda (körbeforogva): Hol vannak a családok? Szétriasztotta őket a 

kuponrendszer. A feleség vendégmunkás, a férjnek az országhatárra kézbesítik 
a postáját, vagy fordítva. A pulyát meg az utca neveli. Rágódj inkább Rózsi 
viselt dolgain, abból nem lehet baj... 

Ida: A makaróni sótlan. 
Hilda: Gondolj a lítium-szintedre! 
Ida: Nem gondolok. Hozzál sót! 
Hilda (énekel): „Nem ettem én bolondgombát, / hogy elvegyem a kend 

lányát. / Sárga recefice, horpadt bádogicce, / olyan nincs a sifonérba'." (Ida 
nevet, majd Kelevényhez szól) Vacsoráztál? 

Kelevény: A menyem szokott főzni... 
Hilda: Menyem, menyem!... Gyere,jut neked is. 
Hilda és Kelevény balra el. A szín lassan elsötétül. 

2 ÓRÁVAL KÉSŐBB 

Miron gyertyát gyújt az író- és dohányzóasztalon. Lida és Kelevény a kanapén, 
Hilda a fotelban ül, a kezükben konyakos pohár. Kissé spiccesek. Ida paplannal 
a vállán az íróasztalnál gubbaszt, írás közben olykor elneveti magát. 

Hilda: A Végvári Harsonáda lehozta... 
Kelevény (nevet): Talicskán... 
Hilda: ...az áramszüneti grafikont. Nagybetűkkel! Olvasom, mettől a 

meddig, és hoppá, beugrik: állam bácsi helyettünk spórol. Nem semmi!... Jó 
ez a konyak (Iszik), szép az élet!... (Ida nevet) Mi van ezen röhögnivaló? 
(Énekel) „Ott fogsz majd sírni, / ahol senki se lát, / százszor megcsókolsz / 
egy szál ibolyát..." Hát nem édes?! 



Lida: Gyertyafény, örmény konyak... 
Hilda: Csak a gramofon hiányzik, meg egy kis légiriadó... 
Lida: Undok vagy! 
Hilda: Mondasz valamit. Csakhogy az én nyiladozó értelmemet annak idején 

Sztálin-gyertyák világították meg, hát ne csodálkozz! 
Miron: Hozom be a lámpát. 
Hilda: Az büdös! (FelkuporodikIda ágyára, Miron balra el.) Mit akartam 

mondani? Ha megöltök, akkor se!... (Énekel) „Én mindig Pestről álmodom, / 
nekem csak ő a Párizsom." (Hosszú csend) 

Kelevény: Elaludt? 
Lida: Szendereg. Pár perc múlva fittebb lesz, mint előtte. 
Kelevény: Nem tragikus ez? Hilda, a Wagner-operák rajongója, a népi írók 

istenítője avítt, érzelgős slágerecskéket énekelget?! Mióta? 
Lida: Egy éve, két éve... 
Kelevény: Tudom, devalválódik a kultúra, de hogy ennyire!... Hogy bírod? 
Lida (kényszeredetten): Remekül. Van szórakoztatóbb, mint egymás 

idegeinek lenullázása? 
Kelevény (közelebb húzódik Lidához): Tudsz arról, hogy egy ilyen szép és 

okos asszonykát nemcsak sajnálni, hanem szeretni is lehet? 
Lida (fásult csodálkozással): Kelevény, te udvarolsz?! 
Kelevény (átöleli Lidát): Holtomiglan. 
Lida (kibontakozik, átül a fotelba): És mi benne a pláne? Nekem egy férfit 

megfogni (Csettint) ennyibe kerül. 
Kelevény: Mindened meglenne, például nem kellene gyalog járnod. 
Lida: Az egészség fontos dolog, érdemes érte gyalogolni. (Csend) Hány 

éves vagy? 
Kelevény: Mit számít a kor! 
Lida: Nálam még sokat. (Nevet) Csillagjósnál jártál, vagy elég volt 

félrenyelned? Ilyen hülyeséget!... Rajtam röhögne a város. (Ida nevet) 
Kelevény: Nem hinném. Újságot akarok indítani, lapigazgató lehetnél, valaki 

a placcon. (Hosszú csend) 
Lida: És amúgy? A házi bolondod? Mosnám a szaros gatyáidat? 
Kelevény: Ne ízetlenkedj, nem erről van szó... 
Lida: Csak amiről szó sem lehet. Hagyjuk a témát! 
Kelevény: Szabad kezet kapnál, saját gépkocsit. Gondolj bele: arról 

cikkeznél, amiről csak akarnál... 



Lida: Képtelenség! Vedd úgy, hogy mindenem megvan, és vigasztalódj a 
városi özvegyasszonyok egyikével, aki dalolva beáll hozzád házi tündérnek. 

Kelevény: Mi az a minden? 
Lida: Hogy mi? (Iszik, majd leteszi a poharat) Egy: ez a polgári, bazi 

sokszobás ház az uram után az én nevemen van. Kettő: helyettes szerkesztő 
vagyok a Végvári Harsonánál, meglehetős fizetéssel, de annál értékesebb kap-
csolatokkal. Harmadszor: idehaza főznek, mosnak rám, takarítanak utánam. 
Ami a gyalogjárást illeti, a főnököm hajlandó értékelni a képességeimet: elő-
használati jogot adott a szerkesztőségi gépkocsira... Nem felejtettem ki vala-
mit? 

Kelevény: Párkapcsolatot, szerelmet... 
Lida: O, azokat én nem szoktam számolni! 
Kelevény (remegő kézzel konyakot tölt magának, iszik): Miért csinálod? 
Lida: Csak. (Ida nevet) Nem mondhatom, hogy nincs férfi az életemben, 

ha van. De a küszöbnél nem engedem tovább, mert nem akarom, hogy ráte-
lepedjen az életemre; volt részem bőven számonkérésben. (Csend) 

Kelevény: Beképzelt lettél. 
Lida (közönyösen): Egy véleménnyel több. Megjegyzem magamnak. 
Kelevény: Ne hidd, hogy nem olvasom a Végvári Harsonát. Dehogy nem! 

írásaidnak nincsen stílusa, a glosszáidat vezércikké duzzasztód, riportjaidban 
morális kérdésekről értekezel; éltes, fecsegő kofa módján. 

Lida: íme, a hamisítatlan Kelevény, aki felér egy rögtönítélő bírósággal, ha 
megkeserítik a szája ízét! 

Kelevény: Három év sem kellett ahhoz, hogy az újságom - véremből a 
vérem! - a dilettantizmus melegágyává váljon. 

Lida: Ujabb vélemény... (Csettint) Megjegyzem magamnak. 
Kelevény: Pimaszkodj csak! De ha azt hiszed, jól áll neked - tévedsz. 
Lida: Neked sem állt jól, amikor térden csúszkáltál a párttitkárok előtt. 
Kelevény: Csakhogy én nem adtam bérbe a fenekem, mint egyesek. Vagy 

azt hiszed, azért avanzsáltál ripsz-ropsz módon főmunkatárssá, mert akkora, 
de akkora nagy tehetség vagy?! Ugyan mivel érdemelted ki, hogy a fomufti 
rám telefonáljon az érdekedben? 

Lida (feláll): Takarodj! (Ida nevet) 
Kelevény (iszik): Nem válaszoltál a kérdésemre. 
Lida: Szerettem az uramat!... 
Kelevény: Én meg a Végvári Harsonát. Ha azzal telefonálnak rám, hogy 

ugorjak le érte a pártszékház tetejéről: leugrom... Emlékszel? Amikor jött a 



sebhelyes homlokú „megváltó", azonnal új rovatokat indítottam, szellősebbé 
tettem a tördelést - imázsa lett a lapnak. Ti megtanultatok - ahogy az amerikai 
kollégák mondanák - immediate rexard news-okat írni, azaz rögtön kifizetődő 
híreket közhelymentes, élvezetes stílusban... (Csend) Mégsem voltam jó, talán 
épp ezért. 

Lida: Szerettem az uramat... 
Kelevény: Az olvasót kizárólag az érdekli, mi történt és miért. De te min-

denáron alá akarod becsülni a szellemi képességeit: magyarázkodsz. Pedig száz-
szor, ezerszer elmondtam a laptervező értekezleteken, hogy az olvasót nem 
szabad untatni. (Ida nevet) Kinevetni sem! 

Lida (visszaül): Csak gyötörni, ugye? (Hosszú csend, közben Lida sírva fakad) 
Kelevény: Megígérem: nem bánod meg, ha átigazolsz hozzám. 
Hilda (az ágyon fekve): Hallottátok ezt a viccet?: „Jean, szerezzen örömöt 

a macskának!" „Igen, uram." „De Jean, miért pörgeti szegény macskát a farká-
nál fogva?" „Tudja, uram, hogy fog örülni, ha majd elengedem?" (Ida nevet) 

Kelevény: Tanulságos... 
Hilda (felülve, Lidához): Hát te miért sírsz? 
Lida: Az újságról beszélgettünk... 
Kelevény: Felajánlottam neki a főszerkesztő-helyettesi állást. 
Hilda: És ő ezen könnyekig meghatódott... Kelevény, hülyének nézel?! 
Kelevény: Lidácska, gondolkodjon az ajánlaton. (Feláll) Itt a névjegyem, 

bármikor telefonálhat. Vagy tudja mit: személyesen jövök el a válaszért... 
Hilda: Én majd üzenek. 
Kelevény: Ne fáraszd magad. Jó éjszakát a hölgyeknek! (Jobbra el. Ida 

nevet.) 
Hilda: Ida, hadd röhögjünk már mi is! 
Ida: Mindjárt! Nem sok maradt... 
Lida: Istenem! (Tölt magának, egy szuszra megissza) 
Hilda: Tölts nekem is. Ki tudja, ihatok-e még örmény konyakot. (Áttelep-

szik a kanapéra, iszik) Tipikus sztahanovista. 
Lida: Kicsoda? 
Hilda: Kelevény. Gyújtasz? 
Lida: Nem tud érdekelni. 
Hilda: Fogalmam sincs arról, melyik politikai vagy gazdasági csopor-

tosulásnak érdeke a mi nyelvünkön újságot kiadni, de hogy Kelevénnyel ráfa-
ragnak, az biztos. Az a baj vele, hogy minden elképzelést, utasítást száz 



százalékkal akar túlteljesíteni. Egyébként ő a legjobb újságíró a környéken, és 
ha volna mellette valaki, akire hallgat, nem lenne elveszett ember. 

Lida: Nocsak. Lefizetett téged, vagy ingyért korteskedsz mellette? Hagyja-
tok békén! 

Hilda: Ne reménykedj, ő nem fog békén hagyni. Nincs ideje fiatal tapasz-
talatlanokkal bajmolódni, szakképzett gárdára van szüksége, hogy már az első 
lapszámokban eredményt tudjon felmutatni. Hát persze hogy ígérget, zsarol... 
Gazdag a repertoárja. (Hosszú csend) Ida, lefekszünk? 

Ida: Ne még! 
Hilda (odamegy Idához): Ennyi gyertyánk van. Nem akarok sötétben 

lömötölni. (Az ágyhoz kiséri, lefekteti Idát) „Este van, este van, ki-ki nyuga-
lomba, / feketén bólogat az eperfa lombja." 

Lida (nevetve): „Zúg az éji bogár, nekimegy a falnak, / nagyot koppan 
akkor, azután elhallgat." 

Hilda: Mi olyan mulatságos? 
Lida (nevetve): Nevethetnékem van. Rám jött, kész, röhögnöm kell... 
Hilda (felveszi a gyertyát az íróasztalról): Gyere, feküdjünk le. 
Lida (a nevetéstől fuldokolva): Nem tudom abbahagyni... 
A sarkig kitárt bal oldali ajtón Kornél tántorog be feltűrt ingujjban, 

Mironnal a nyomában. Lida abbahagyja a nevetést. 
Miron: Nem bírni vele. Beszéltem, nem inni sokat, erre beszélte, övé dolga. 

(A végszóra felgyullad a villany) 
Hilda: „.. .És lön világosság." (Ida kiugrik az ágyból) Ha nem fekszel vissza 

azonnal, hozom az injekciót! Na, „allons enfants de la patrie!" (Miközben a 
Marseillaise dallamát énekli, Ida kényszeredetten visszafekszik.) 

Kornél (felemelt karral): Megadom magam... Demokrata vagyok... 
Hilda: Semmi kifogásom ellene. (Elfújja a gyertyát) 
Kornél: Miron! (A megszólított vállára borul) Holnap megcsinálod a 

klotyóban a villanyt? 
Miron: Vasárnap lenni. 
Kornél: Van szavazati jogom, meg minden... (Leguggolva) Hilda, rajzol-

gatom a kis kockáimat... (Hanyatt esik, a levegőbe rajzol) Ez vagy te, ez anya, 
ez a picike pedig én. Érted? 

Hilda: Körülbelül. 
Kornél (felül): Körülbelül... (Nevet) Olyan nincs! A kockának oldalai 

vannak. 
Hilda: Meg élei. Nem gondolod, hogy ideje lefeküdnöd? 



Kornél: Ne zavard a kockáimat! 
Hilda: Te meg ne ripacskodj! (Énekel) „Tanulj meg fiacskám komédiázni, 

/ Mert minden csak komédia!" Megyünk, Miron? 
Kornél: Várj, beszélgessünk! 
Hilda: Volt rá egy egész napod. (Hilda és Miron balra el. Hosszú csend.) 
Kornél: Anya, mondj már valamit! 
Lida: Nincs hozzád türelmem, most nincs! 
Kornél: Annyira azért nem vagyok részeg. 
Lida: Apád is tudta az eszét, akármennyit ivott; jól kicifrázta a féltékenységi 

jeleneteit. 
Kornél: Bírom az italt, meg minden. 
Lida: Apád is bírta, mégis hetek alatt végzett vele a májrák. 
Kornél (epésen): Kézenfekvő, hogy apa kézen állva meditált. Megmutassam, 

hogyan csinálta? Akarod? 
Lida: He-he! Majd holnap. Inkább halljam, mire vagy kíváncsi. Mit tud-

hatsz te az utolsó éveinkről! Egyetemen voltál, utóbb katonáskodtál: tojtál ránk 
egy nagyot. Amit meg Hilda állít... Jó hogy kéznél vagyok, van kit hibáztatni! 

Kőnél (feláll, cigarettával kínálja Lidát): Ukrajnában gyártott Amerika. 
Lida: Nem dohányzom... Apád féltékenységéről szólt az életünk. Leskelő-

dött utánam, naponta többször bejött a szerkesztőségbe, és még ragozhatnám. 
És ez még nem volt elég: ivócimborái egy féldeci reményében úgy agyonin-
formálták, hogy nem egyszer a fürdőkádban háltam. 

Kornél: Valóban megcsaltad? 
Lida: Nekem... időm a légyottokra?! Ha dolgoztál volna apró szobákba 

összezárt kollektívában, akkor tudnád, lenne fogalmad arról... Nem fog az 
agyam!... Szóval lenne fogalmad a pozícióharcról, a kenyéririgységről. Tud-
nád, mi a teljes érzelmi eltompulás. érdekeltek is engem a férfiak! Egy dolog 
járt csak a fejemben: bizonyítani, bizonyítani... 

Kornél: Akkor neveztek ki főmunkatársnak? 
Lida: Honnan tudod? Hilda mesélt róla? 
Kornél: Nem Hilda. (A farzsebéből gyűrött papírlapot vesz elő, széthaj-

togatja.) Ezen e levélen se keltezés, se aláírás, viszont téged főmunkatársnak 
titulál, na és a hangneme! Egy pornóújság is megirigyelhetné, meg minden. 
Kiégett, fásult emberek szoktak így szexelni... Vajon ki remekelte? 

Lida (izgatottan): Honnan van, ki adta neked? 
Kornél: Egy vaskos könyvben bukkantam rá. 
Lida: Hazudsz! 



Kornél: Nem értelek. Mi hasznom lenne belőle? (Csend) 
Lida: Igazad van. Bocsáss meg, sok volt nekem a mai nap... 
Kornél (kezében a konyakos üveggel): Melyik a Hilda pohara? 
Lida: Kelevény se szájfájós. 
Kornél: Ki nem állhatom! (Tölt Lidának és magának) 
Lida: Csendesebben, ha lehet - Ida alszik! (Isznak) 
Kornél (leül a kanapéra): Te azt csak hiszed, szerintem lesi minden sza-

vunkat. 
Lida: Mikor apád kórházba került, Hildával átkutattuk a holmiját, és féltu-

catnyi levelet találtunk. Mutasd! (Beleolvas a levélbe) Ez a szolidabbak közül 
való... Nyomoztunk, de csak arra derült fény, hogy az írógép, amelyiken írták, 
nem volt bejelentve. 

Kornél: Hogyhogy bejelentve? 
Lida: Jaj, honnan tudnád... Akkoriban a nagy nehezen beszerzett írógép 

írásmintáját kötelezően le kellett adni. Már nem emlékszem, a milícián vagy a 
tanácson... Hilda pontosan megmondaná. 

Kornél: Gyanúsított nem akadt? 
Lida: Arról inkább ne beszéljünk. 
Kornél: Kiábrándító vagy. 
Lida: Gondolj, amit akarsz. 
Kornél: Es a családunk becsülete, meg minden?! 
Lida: Nem akarlak sértegetni, megkésett Grál-lovagom, de sajna, apád is 

mindig ezzel jött, ha kifogyott az érvekből. Becsület! Kies világunkban ócska 
lom... Az ideák ideje rég lejárt - mondta egyik interjúalanyom az interjún 
kívül, és hozzáfűzte: ha boltokban árulnák az olyan fogalmakat, mint a becsület, 
a hűség, a felebaráti szeretet, talán újra divatba jönnének... 

Kornél: Ez - vegytiszta cinizmus. 
Lida: Címkétől független realizmus. (Felugrik) Ezt gyorsan felírom 

magamnak. (Csettint) Eltaláltam a lényeget! 
Kornél: Nem tudok eligazodni rajtad. 
Lida (homlokon csókolja Kornélt): Kösz a bókot, jó éjszakát! 
Lida balra el. Ida rögtön felül, majd leszáll, összeszedi az íróasztalról a 

papírokat, és Kornél kezébe nyomja. 
Ida: Tanuld meg gyorsan! 
Kornél (forgatja a lapokat): Mi ez? 
Ida: Nem látod? Neked mindig magyarázni kell? 
Kornél: Bocs!... (Szótagolva olvas) Vő-fély-ver-sek... 



Ida: Tanuld meg gyorsan! (Visszafekszik, fejére húzza a takarót) 
Kornél: Ez rengeteg, három nap kevés hozzá... 
Ida (apaplan alól): Nem igaz! Nem sok. 
Kornél: Akkor miért bújtál el? 
Ida: Nem akarunk zavarni. 
Kornél (olvas): „Ahány csillag az ablakon, / annyi áldás száll e napon. / 

Vőfélybotom megforgatom, / hűségemet megfogadom, / kereszt van a nagy-
templomon..." 

Ida (kidugja a fejét): Szép? 
Kornél: Rímelni rímel... Ezt nem értem: „Jöttek az oroszok, / hajnalig 

borozok: / éljen a menyasszony!" 
Ida: Mit nem értsz? 
Kornél: Nem érdekes. Honnan szedted? Ez egészen jó: „ varjú szállt a 

karóra, / megállt a karóra, / delet ütnek azóta, / szólhat a nóta..." 
Hilda balról be, hálóingben. 
Hilda (énekel): „Lakodalom van a mi utcánkba'..." 
Kornél (kaján mosollyal): Az semmi. Ezt hallgasd: „Egész éjjel szól a zene, 

/ jót táncol az anyós menye..." 
Hilda: Vibrál a tévéd, lehet rajta igazítani? 
Kornél: Az antenna rossz, Miron holnap állít rajta. 
Hilda: Van még valami? Befejeztétek? Akkor alvás! 
Kornél (feláll, odaadja Hildának a levelet): Ismerős? 
Hilda (beleolvas): Teszek a nyáladzásodra! Anyádról pedig leszállsz! Már 

csak az hiányzik, hogy felcsapj házi erkölcscsősznek... (Apró darabokra tépi 
a levelet) 

Kornél: Nem áll szándékomban, meg minden. 
Hilda: Késő van, nem nyitok vitát, de egyvalamire figyelmeztetlek: ne 

kavard fel a múltat - bűzlik anélkül is! 
A szín elsötétül 

HARMADIK FELVONÁS 

A függönyök széthúzva, napfényben fürdik a szoba. Ida az íróasztalnál ül, 
vajas kenyeret reggelizik teával, közben szaporán jegyzetel. Dr. Halvérjobbról 
be. 

Dr. Halvér: Bejöhetek? 



Ida: Nem látod?... Jösztök-mentek itt nekem! 
Dr. Halvér: A nővéred? 
Ida: Utálom a makarónit. Az uracskámnak haluskát fogok főzni, meg... 

lekváros derelyét. 
Dr. Halvér: Nincs is jobb a barátfulénél. 
Ida: Kondér kell hozzá. Honnan szerezzek kondért? Nekünk nincs, 

Pongrácnak sincs... Kinek van az utcában kondérja? 
Dr. Halvér: Hogy mondjam? Az ilyen ügyekben járatlan vagyok. 
Ida: Akkor miért vagy itt? (Letakarja a papírjait) Ne leskelődj! 
Dr. Halvér: Isten ments! Hildácskához jöttem. 
Ida: Haragszik rád. 
Dr. Halvér: Ebben igazad van. 
Ida (hízelgő hangon): Szerezz nekem kondért! 
Dr. Halvér: Ha kell, ötöt hozok, van a kórház konyháján elég! 
Ida: Várjál! (Az ujjain számol) Húsleves, csirkepaprikás, töltött káposzta... 

Pont annyi! (írni kezd) 
Dr. Halvér: Bocsánat! Cserébe szólhatnál... 
Ida: Összezavartál! (Magában motyogva ismét az ujjain számol) 

Kellett neked összezavarnod! 
Dr. Halvér legyint, elindul a bal oldali ajtó felé, szembe találja magát a 

belépő Hildával. 
Hilda: Hogy a fenébe, hát nem mentél világgá?! 
Dr. Halvér: Idukának nem lenne jobb a saját szobájában? 
Hilda: Nem lenne. Azért jöttél, hogy ezt megkérdezd? (Csend) Idának ott a 

helye, ahol egész nap szem előtt van. Ha kiszökne a városba, percek alatt olyan 
zsibvásárt csinálna, hogy na... Legutóbb az iskolai tornatermeket próbálta 
kibérelni, és még ahhoz is volt esze, hogy rám hivatkozva bolondítsa az ipséket. 

Dr. Halvér: Jó híreket hoztam. 
Hilda: Mikor lesz a temetés? 
Dr. Halvér: Kinek a temetése? 
Hilda: Mondjad az örömhírt! De várj, hadd feküdjek neki. (Leheveredik a 

kanapéra) Mondhatod! 
Dr. Halvér: A kollegina nem hagy békén... Nem tudom... Van benne ráció. 

Állítólag a színeknek is van gyógyító hatásuk. Mindenesetre ragaszkodik 
hozzá... Nem kerülne pénzetekbe. (Leül a fotelba) 

Hilda: Nem semmi ! 



Dr. Halvér: Szeretne találkozni, beszélni veled. 
Hilda: Állok elébe! Milyen nemzetiségű a hölgy? Orosz, ukrán? 
Dr. Halvér: Nem beszéli a nyelvünket... Pszichoterápia lenne, zenéléssel 

összekötve. Nyugaton bevált... 
Hilda: Hol muzsikálna Idának? 
Dr. Halvér: Ebben a szobában, hetente háromszor. 
Hilda: Szóval a te agilis kolleginád hetente háromszor elkacsázna hozzánk, 

és bérmentve terápiázna, muzsikálgatna itt nekünk? 
Dr. Halvér: Ahogy mondod. Az új eljárás lényege, hogy a beteget, ha nem 

indokolt, szükségtelen kiszakítani az ottnoni környezetből. 
Hilda: Jaj, de tudományos vagy! Mi van akkor, ha Ida állapota jottányit 

sem javul? 
Dr. Halvér: Kizárt dolog! (Csend) 
Hilda: Xavér doktor, te szerelmes vagy! Hallod, Ida: Halvér szerelmes! 
Dr. Halvér: Na hát, ez túlmegy...! A kollegina valóban rokonszenves, 

kedves... De az állításodat nem tudom akceptálni! 
Hilda: Eszem ágában sincs, hogy váltót hamisítsak a nevedre. Csak meg-

jegyzem, hogy Ida is kedves, rokonszenves, sőt szeretnivaló kolleginád volt 
húszegynéhány hosszú éven át, de te egy fél szó erejéig sem álltál ki mellette 
soha. (Hosszú csend) 

Dr. Halvér (a szemüvegét törölgetve): Hiszek az eleve elrendeltetésben, 
hogy engem a teremtő kárhozatra ítélt... Azt azonban ki merem jelenteni, hogy 
Ida insániájáról* nem én tehetek. Magatoknak kerestétek a bajt. 

Hilda (felül): Nem ismerek rád! 
Dr. Halvér: Próbáltam magyarázkodni, de a bizonyítékok... 
Hilda: Ütöttek, megvertek odabent? 
Dr. Halvér: Nem... De percre pontosan tudtak mindenről. Hilda, komolyan 

hittétek, hogy túljárhattok az államvédelmisek eszén? 
Hilda: Áruld el! 
Dr. Halvér: Kit? Megint bűnbakot keresel! Hogy mondjam? Mindannyian 

hibázunk, és vagy jóvá tudjuk tenni, vagy nem. Annak a világnak vége... 
Hilda: Egy fenét!... Istenem, hogy lehettek ilyen naivak! (Hosszú csend) 
Dr. Halvér: Tudtommal van zongorátok. 

* Insania: őrültség, eszelősség (B. G.) 



Hilda: Ha az ócska pianínónk neked verseny zongora... Beállítjuk a sarok-
ba, felhangoltatom, és felölem kalimpálhattok rajta reggeltől estig. 

Dr. Halvér: Iduka fog rajta játszani. Hogy mondjam?... A zeneterápiának 
ez a lényege. 

Hilda: Mit szólsz hozzá, Ida? Én aláírok... Ha már nyolc évig zeneiskolába 
járt... 

Dr. Halvér (feláll): Akkor ezzel rendben is lennénk. 
Hilda: Mi lesz a rokkantnyugdíjjal? 
Dr. Halvér: Az úgy van... Majd megbeszéled a kolleginával. Idukát 

politikailag meghurcolták, így... kedvezményes nyugdíjra jogosult. 
Hilda: Mennyi utánajárásba kerül? 
Dr. Halvér: A kollegina majd pontosan... Ha belegondolunk, csak több 

pénz, és nem kell kétévente konzílium elé állnia. Akkor én... 
Hilda: Neked is! 
Dr. Halvér távozik, kisvártatva Lida balról be. 
Lida: Kijárt itt? 
Hilda: Hal vér. Nem fogod elhinni: szerelmes az öreg! De ez még nem elég, 

ránk tukmálta a Dulcineáját. Ajövő héten házhoz jön, majd meglátjuk, mennyit 
ér a tudománya. 

Lida: Egy kukkot se értek! 
Hilda (rágyújt): Nem baj. Az a fontos, hogy Idából zongoravirtuóz lesz. 

Már látom magam előtt a plakátokat... 
Lida: Kornél felkelt már? 
Hilda: Ma még nem láttam. Hova ez a nagy kiöltözködés? 
Lida: A piacra. Utánanézek a mosógépnek. Nem ártana, ha Kornél velem 

jönne. 
Hilda: Saját magát nem bírja vonszolni, nemhogy cipekedni! Elissza a... 

Készakarva! 
Lida (leül a fotelba): Az éjszaka nem aludtam. Minden szarság eszembe 

jutott... 
Hilda: Kelevény vagy Kornél bosszantott fel? 
Lida: Az illetőt Hildának hívják. 
Hilda: Neked csak velem van bajod? Még jó, hogy vagyok! Mivel tenye-

reltem bele a lelkivilágodba? 
Lida: Gubanc van a főmunkatársi kinevezésem körül. Kinek az ötlete volt? 

A tied vagy másé? 



Hilda: Semmi kedvem a múlton rágódni, de ha annyira akarod, adhatok 
pár címet. 

Lida (emelt hangon): Kihasználtatok! 
Hilda: Ne ordíts, nem süket itt senki. Kihasználtunk?!... Elpotyogtattál 

néhány dicsérő jelzőt, ami neked (Lidát utánozva csettint az ujjával) semmibe 
se került... 

Lida: Undok vagy! 
Hilda: Mikor az az új pártfőtitkár ült a fejünkre, nem akartuk, hogy Kelevény 

túllihegje ezt a változást, hogy alkoholizálás vádjával illesse, felülcímkézze 
valamennyi valamirevaló emberünket. Egy életre tönkretette volna őket. 

Lida (összecsapja a kezét, feláll): Kiknek a mijét?... 
Hilda: Mit motyogsz? 
Lida: Hát, Hilda: elszálltál magadtól rendesen. Embereink, felülcímkézés... 

Mintha szeretett főnökeid egyik fellengzős beszédét olvasnád. Ja, míg el nem 
felejtem: véletlenül nem te írtad azokat? 

Hilda: Mindenki elkövette a maga kis felségárulását. 
Lida: Ó, de költői!... 
Hilda: Pontosan tudtad, mi miért történik. Élvezkedtél eleget a dolog napos 

oldalán. Hányszor nyaraltál a tengernél; kaptál soron kívül szanatóriumi 
beutalót? Érdekes, akkor nem voltak álmatlan éjszakáid! 

Lida (közönyösen): Mindeközben te vezekeltél; hamut szórtál a fejedre, 
ruhádat szaggatva rohangáltál fel-alá Végváron. Hogy tudtok ennyire egyfor-
mák lenni?!... 

Hilda: Kivel? 
Lida: Kelevénnyel. (Előrejön) Brávó! Fontoskák lettetek, megvalósítottátok 

a nagy szovjet álmot! 
Hilda: Fogadni merek, nem tudod, mit beszélsz! 
Lida (nevet): Nem baszott meg, hogy annyira tudtad gyűlölni? Vagy az 

egész csak egy komédia volt, amit kettecskén eszeltetek ki? Félelmetes! Húzo-
gattátok a hurkot néhány korrupt tanácselnök, kapzsi párttitkár, bugris kolhoz-
elnök nyakán (Nevet), és közben jókat röhögtetek. 

Hilda (döbbenten): Neked elment az eszed! 
Lida: Az éjszaka jött meg. (Hosszú csend) Nézz körbe! Az öcséd halott, a 

húgod bolond, az unokaöcséd alkoholista, a ház rogyadozik... Most dicsekedj 
a polgári származású leányzó fényes karrierjével! (Hosszú csend) 

Hilda: Befejezted? 
Lida: Egy életre elegem van belőled! 



Lida elrohan, becsapja maga mögött a jobb oldali ajtót. Ida felálljárkálni 
kezd a szobában. 

Ida: Megsértetted! Miért sértetted meg? 
Hilda: Hagyd abba a mászkálást! 
Ida: Mindenkit megsértesz! 
Hilda: Ne bosszants te is! 
Ida: Magamat nem magyarázhatom meg. Gerendázgatás. Elkészült már az 

új kórház? Lopnak, csalnak... Nem szabad! Se oldalról, se felülről, se alulról... 
Az önmegismerés kútkávája. Az idén nem termett szilva, ez baj. Miron kimerte a 
kutat? Majd én adok neki... kiegyezősdit! Az árkot is tisztítani kell. Borzasz-
tó!... 

Hilda: Hozom az injekciót! 
Ida (megáll, csípőre teszi a kezét): Veled meg mi van? Nem tudsz mit kezdeni 

az unalmaddal? Eredj ásni! Ásd körbe a szilvafákat! 
Hilda: Ida, ne dühíts fel!... 
Kornél frissen borotváitan, bőrzakóban jobbról be. Ida mögéje húzódik. 
Ida: Hilda meg akar ütni! 
Kornél: Ne butáskodj ! Anya? 
Ida: De meg akar!... 
Hilda: A piacon utoléred. 
Ida (Kornélt ráncigálva): Nem érted? Meg fog verni! 
Kornél: Dehogy! Gyere, edd meg szépen a reggelidet. 
Ida: Félek tőle... Vigyél magaddal, Kornél! 
Kornél: Megígérem, hogy nem fog bántani. Igaz, Hilda: nem fogod bántani? 
Ida: Egész nap feküdni... Csak feküdni... (Folyton Hildára figyelve 

leül az íróasztalhoz) 
Kornél: Szeretni kell, meg minden, és akkor szót fogad. 
Hilda: Merre jártál? 
Kornél: A fodrásznál. Mától kezdve jóba foglalom magamat. 
Hilda: Megy az könnyen. Felbiggyesztesz egy napszemüveget és - voilà! 

- kész a maffiózó. Miért csóválod a fejed? Manapság őkelme az Übermensch. 
(Csend) 

Kornél: Miért is ne?! Beszélek ukránul... 
Hilda: Jobbat tudok. Bezártak a gyárak, éljen az ipar! Mit nekünk magas 

Déva vára! Itt bagzik a nagy ház a sok üres szobával, hát lendítsünk rajta. 
Felszedsz pár könnyűvérű nőcskét, én felcsapok melléjük madámnak, és mehet 
a menet! Csak győzzük majd a manit számolni! (Csend) 



Kornél: Összevesztetek? 
Hilda: Honnan veszed? 
Kornél: Mindig akkor jössz az agyament ötleteiddel, ha anyával már jól 

kiosztottátok egymást. 
Hilda: Ö kezdte. 
Kornél: Te meg befejezted. Miről volt szó? 
Hilda: Kelevény rám uszította. Nem vészes... 
Kornél: Az a bajotok, hogy mind a ketten egoisták és hiúk vagytok. Ha egy 

cseppnyi belátás lenne bennetek, megülnétek a feneketeken. 
Hilda: Volentem ducunt fata, nolentem trahunt. 
Kornél: Beszélj érthetően! 
Hilda: Sorsod elől kitérni nem lehet, vele kell tartanod. 
Kornél (leül a fotelba): Az lett apa veszte, hogy nem vállalta a sorsát? 
Hilda (énekel): „Ez lett a vesztünk, / mind a kettőnk veszte, / e csillagos, 

mély, / forró nyári este..." Ne gyere nekem folyton apáddal! 
Ida: Énekelj még! 
Hilda: Tudtál róla?: apád járta ki Kelevénynél, hogy anyádból a Végvári 

Harson...áda rovatvezetője legyen? Nem? Na látod! Akkor mit vársz tőlem? 
Kegyes hazugságot? 

Kornél: Az igazságot. 
Hilda: Igazság!... Apád a házasságuk első percétől maga fölé emelte anyá-

dat, és ezt nem lett volna szabad... 
Kornél: Miről szól a szerelem, ha nem erről? 
Hilda: Azért rakta a kirakatba, hogy felsrófolja vele a saját ázsióját. Emlék-

szem: mikor anyád esténként arról számolt be, hogy aznap hány befolyásos 
embertől kapott komplimentet, egyeztetett interjú-időpontot - apád már-már 
ujjongott. Viszont ha azzal jött haza, hogy az undok szerkesztő-helyettes 
kiforgatta, megkurtította a cikkét, amelyben (Csettint) így megoldotta Végvár 
felmerülő soros problémáját - apád elvörösödött, és máris a telefon után ka-
pott. .. Számtalanszor mondtam neki: törődjön magával, Lida nélküle is boldo-
gul. (Csend) Anyád lubickolva élvezkedett a szerepében, miközben apád 
megmaradt szürke hivatalnoknak a kommunális osztályon: klotyó-ügyekben 
rohangált, javíttatta a lépcsőházak kivert ablakait... 

Kornél: Szerintem lett volna megoldás. 
Hilda: Gondoltam rá, de hiába győzködtem, hogy menjen pártfőiskolára 

vagy szerezzen másoddiplomát. Csak elhallgatta... 



Kornél: Miért búsult neki az ivásnak? 
Hilda: Ne hidd, hogy a névtelen levelek miatt! Anyád a főmunkatársi kine-

vezésével fejessé avanzsált. Tejben-vajban fürdették, megnyíltak előtte a keres-
kedelmi lerakatok ajtajai, olyan árucikkekhez jutott hozzá (Csettint), amilye-
neket más jámbor halandó sohasem látott. Akkor vettem a fényképezőgépet. 
Igen, azt... Hogy volt szíved eladni?! 

Kornél: És apa erre... 
Hilda: Pontosan. Tudod, ha az embert a munkahelyén a társai kipécézik, 

gúnyolják - onnan menekülnie kell. Apádnak nem volt hová... (Hosszú csend) 
Jött a féltékenység, az alkohol; a romlás és a rombolás... 

Kornél (feláll, öklével a levegőbe csap): Ez nem lehet igaz! Kitaláltatok 
egy mesét, meg minden!... Hazugság! Egyek vagytok anyával! 

Hilda: Te akarsz hazugságban élni. Kreálni magadnak egy csodás apa-képet. 
Minek az neked? (Csend) 

Kornél: A francba!... (Rohanva jobbra el, becsapja az ajtót) 
Ida: Miért sértetted meg? Te mindenkit megsértesz! 
Hilda (félig szavalva, félig énekelve): „Szomorú vasárnap, száz fehér 

virággal, / vártalak kedvesem, templomi imával. / Szomorú vasárnap..." 
A szín lassan elsötétül. 

2 ÓRÁVAL KÉSŐBB 

Ida motyogva, mezítláb fel-alá jár a szobában, Kornél bőrzakósan a 
fotelban ül. 

Kornél: Húzzál papucsot, Ida! (Csend) Hol a papucsod? (Benéz az ágy 
alá) Hová tudtad eltenni? (Feláll) 

Ida (a kezét tördelve): Már itt kellene lennie... Miért késik?! 
Kornél: A vőlegényedre vársz? 
Ida: Borzasztó... A percen tizenegy óra... Hová tűnhetett? Borzasztó!... 
Kornél: Nyugi. Nekem elhiheted: ha megígérte, hogy eljön, akkor itt lesz 

egy szempillantás alatt. Fogadunk?! 
Ida: Fekete pont az éjszakában... Fekete pont az éjszakában... Kis fekete 

pont... Hazudtok! Furmánykodtok! Fekete pont az éjszakában... 
Kornél: Mit tudjak csinálni vele?... 



Ida (megáll): Nem leszek! (A felsőtestét előre-hátra ingatja) Preparálás 
helyett baltázás... Jellemvonások megerőszakolása... Nem basztok!... Istenke 
nem engedi, Hilda se engedi... Utóvégre is!... 

Kornél (átkarolja Idát): Nyugi, én se engedem! Fityuszt nekik, hogy azt! 
Ida (abbahagyja a hajbókolást): Kutyagumit!... (Hízelgően) Hozzál nekem 

csokis fagyit! 
Kornél: Figyelj, Ida: járt itt valaki? (Csend) Csúnyát mondott neked? 
Ida (belekapaszkodikKornélba): Félek! Félek tőle... 
Kornél: A fenébe! Kitől? 
Ida (rémülten): Tőle!... (Előre mutat) Nem látod?! 
Kornél: Pszt! Csendben kell maradnunk! Gyere, elbújtatlak, meg minden. 

(Lehajolva a kanapé mögé oson, Ida követi) Hogy hívják? 
Ida (kiles a kanapé mögül): Nem tudom. 
Kornél (feláll): Félelmetes! Tudod mit, Ida? Gyorsan be az ágyba! (Ida 

lefekszik, magára húzza a paplant) Maradj csendben! Cs-s-ss!... Már veszi a 
kalapját. 

Ida: Nincs is kalapja! 
Kornél: Igazad van... De akkor mi az ott, a kezében? 
Ida (kiles a paplan alól): Nem látom... 
Kornél: Nem baj! Száz százalék, hogy ott nem fog rád találni. 
Ida (a paplan alól): Biztos? 
Kornél (leülIda lábához): Vigyázok rád, meg minden... 
Lida balról be, a kezében gyógyszeres doboz. 
Lida (Kornélhoz, az ágy felé intve): Rajta még a hoppáré? 
Kornél: Lassan megnyugszik. Megtaláltad a gyógyszerét? Vagy a Hildáé? 
Lida (kifakadva): Bizony isten, kész tébolyda! Ha az egyik megunja, csinálja 

a másik... És pont ma! Se közlekedés, se orvos, még egy vacak patika sincs 
nyitva... 

Kornél: Csodálom! Megyek a városban: egy kocsma, egy patika; egy 
kocsma, egy patika... (Idához) Ida, kanyaríthatnál róla egy verset! 

Ida (apaplan alól): Nem akarok! 
Lida (hisztérikusan): Kész, elég...! Eleget zongoráztatok az idegeimen! 

(Hosszú csend) Holnap úgy itt hagylak benneteket, de úgy!... Hogy ne muto-
gassanak ujjal rám: ez is abban a diliházban lakik! Főzőcskézzétek a pálinkát, 
igyatok annyit, amennyi csak belétek fér - én befejeztem, pá nektek! 

Kornél: Ma még nem ittam. 
Lida (kifordítja a széket, leül az íróasztal elé): Grandiózus teljesítmény! 



Kornél: Anya, átszervezzük az életünket, meg minden. 
Lida: Hát persze, mi az nektek... (Hirtelenfeláll) A fehérből - hoppsz! -

fekete lesz, a feketéből - hoppsz! - fehér... (Nevetve) Hilda közben földkörüli 
pályára állítja a házat... (Csend) Kornél, ne akarj engem boldogítani, bízd rám 
a sorsomat, ha lehet! (Visszaül a székre) 

Kornél: Komolyan gondoltam. 
Lida: Én se viccelek. Szlogen! Szarba ment az életed? Használj WC-papírt! 
Kornél (csettint): így kiábrándultam belőled! 
Lida (nevet): Tudod, hogy jól áll neked?! Hiába, mégiscsak az anyád 

vagyok... 
Hilda Mironra támaszkodva balról be. 
Hilda: Korán kezdtétek az anyázást, hol még a vacsoraidő! így van ez, 

Miron: az ember két percre haljon meg, és minden a feje tetejére áll. Feltennél 
a dikóra? (Miron a kanapéra fekteti) Hozd ki a szobámból a pokrócomat. Mi 
az, vársz valakire? (Miron balra el) Nagyon elhallgattatok. Tudom, nem volt 
szép tőlem... (Csend) Na! Aki bújt, aki nem: megyek! (Csend) A fejem! Nyúz-
zatok, sózzatok: megérdemlem! (Jókedvet mímelve) Hallottátok már ezt a viccet? 
Egyszer akarok halandzsázni a fényárban úszó alagútról, az asztrál testekről, a 
szférák zenéjéről... Csak ne fájna ennyire a fejem! Gondoltam, szétnézek oda-
át... Mit vagytok úgy oda? Visszajöttem, itt vagyok! (Miron a pokróccal be, 
betakarja Hildát) 

Miron: Doktor telefonálni, hogy jönni most. 
Hilda: Menjen a fenébe! Melyikötök szólt neki? Nincs semmi bajom! Te, 

Miron... A sírásók még nem telefonáltak? 
Miron (széttárja a karját: Nem érteni... 
Hilda: Állj odébb, hadd lássak! 
Lida: Mondjad már, ki ellen forraltál bosszút? Ellenem? Kornél ellen? Azon 

a szerencsétlenen? Bámulhatsz! Ha Miron felkapcsolja a villanyt a konyhában... 
Miron: Nem kapcsolni, érezni gázszag. 
Lida: Ne pártold, nincs kit! Előbb-utóbb földönfutóvá tesz bennünket. 
Hilda: Hülyeséget beszélsz. 
Lida (kényszeredetten nevet): Hát... 
Hilda: A fejem!... Rövidzárlat. 
Lida: Méghogy rövidzárlat! Hazudtál már különbet is. Erőltesd meg magad, 

ha nem akarod, hogy rád borítsam a kisasztalt! (Feláll) Mondd meg már, mit 
akarsz?! 

Kornél (átkarolja Lidát, visszaülteti a székre): Anya, nyugodj meg! 



Lida: Nem nyugszom. Türtőztettem magam eleget! Elegem van!... (Hosszú 
csend) Kötél is van a házban, kút is az udvaron, de nem, a nagysága mindenáron 
gázzal akarja megölni magát... 

Kornél: Megnyugodtál? 
Lida (sírva): Menjetek a fenébe!... 
Kornél és Miron balra el. Ida felül az ágyban. 
Ida (Lidához): Miért sírsz? Nem szabad sírni! 
Lida (zokogva): Igazad van! Hülyeség!... 
Hilda: Az én bogyóim vannak a kezedben? Adj egy szemet belőle, mert 

szétreped a fejem! 
Lida: Kórházban a helyed! 
Hilda: Vagy rendbejövök itthon, vagy megette a fene! Adod azt a bogyót? 
Lida (odaadja a gyógyszert): Megyek, hozok vizet. 
Ida: Én is szomjas vagyok. 
Lida: Hozok neked is. (Balra el) 
Ida: Hilda! Beteg vagy? Meg fogsz halni? 
Hilda: Mondasz valamit... Amúgy igazad volt: nem tudok mihez kezdeni 

az unalmammal. 
Ida: Vigyél magaddal! 
Hilda: Az nem olyan egyszerű. Előtte egy kicsit haverkodni kell a halállal, 

pertut inni vele. 
Lida visszatér, pohár vízzel a kezében. 
Ida: Pertut akarok inni! 
Lida: Pálinkát?... Az nincs, elfogyott! 
Ida: Nem igazság! Csak Hildának szabad? Neki mindent szabad?! 
Lida: Elég legyen! (Odaadja a vizet Hildának) 
Hilda (beveszi a gyógyszert): Nem köszönöm meg. Tessék, a pohár. 
Lida (Idához): Szomjas vagy még? (Ida visszabújik a paplan alá, a teste 

rángatózni kezd) Kár erőlködnöd, belőlem nem csinálsz bolondot! (Leteszi a 
poharat az íróasztalra) 

Hilda: Majd holnap iszol. 
Ida (újra felül): Mindig csak holnap! 
Hilda: Ha élünk... 
Lida: Hilda, biz' isten összekötöztetem kezed-lábad! Már csak az hiányzik, 

hogy álmunkban ránk robbantsd a házat! 
Dr. Halvér sietve jobbról be, orvosi táskával a kezében. 
Dr. Halvér: Se autóbusz, se taxi... Mi történt? 



Lida: Hilda tejet forralt... 
Hilda: Ne csináljátok... 
Dr. Halvér: Hogy mondjam? Előfordul az ilyesmi. Az illető elszenderedik 

és kész a tragédia. (Vérnyomásmérőt, sztetoszkópot szed elő a táskájából) 
Amikor rátaláltatok, eszméleténél volt? (Ellenőrzi Hilda pulzusát) 

Lida: A konyhaasztal mellett feküdt, de tudott magáról. 
Dr. Halvér (Hilda fejét tapogatva): Nem ütötted be? 
Hilda (ingerülten): Mit tudom én! Szédülök, hányingerem van... A fejem 

se fájna, ha hagytak volna kipurcanni! 
Lida: Még neki áll feljebb!... 
Dr. Halvér (leteszi a sztetoszkópot): Felül a beteg! 
Hilda (felül): El ne pirulj nekem, van rajtam kombiné! (Letolja válláról a 

pongyolát) 
Dr. Halvér (Hildát vizsgálja): Most nem sóhajt a beteg! 
Hilda: Dobog még? Nagyon elhallgattál... 
Dr. Halvér: Nem beszél a beteg! 
Hilda (magára kapja a pongyolát): Beteg a nyavalya!... (Hirtelen köhögési 

roham uralkodik el rajta, visszahanyatlik az ágyba) Adjatok... egy bagót! 
Lida: Még mit nem! Hogy felrobbanj?! 
Hilda: Hülye! (Előre nyújtja a bal kezét) Méred vagy nem? 
Dr. Halvér (leül Hilda mellé, vérnyomást mér): Hogy mondjam?... Jót fog 

tenni egy kis levegőváltozás. Légzési nehézségek vannak, és ez... 
Hilda: Be akartok nyomni a kórházba...? 
Dr. Halvér: Most azt füllentjük, hogy... elfeledkeztél arról... 
Hilda: Hogy kinyitottam a gázcsapot. Adjam az amnéziás trotylit? 
Lida: Már forraltál tejet... Ha nagyon akarod, megmondhatjuk az igazat. 
Hilda: Legalább nekem is lesz diliflepnim. 
Dr. Halvér: Ne butáskodj, Hildácska. Két-három hónapot lehúzni a pszi-

chiátrián - hogy mondjam? - nem leányálom. A nyilvántartásba-vételről nem 
is beszélve! (Feláll, Lidához lép) Lidácska drága, telefonáljon a mentőkért! Én 
majd elkísérem a kórházba... 

Lida: Ha belegondolok, nem igen érdemli meg, hogy falazzunk neki. (Balra 
el) 

Dr. Halvér (leül a fotelba, elrakja a műszereit): Nem könnyű... Végváron 
talán sohasem volt annyi öngyilkosság, mint manapság. Kész járvány! Fiatalok, 
egészségesek... Úgy értve, hogy... Érted, ugye?... 



Hilda (halkan énekel: „Az egyiknek sikerül, a másiknak nem, / a sors olykor 
nem tudja, mit akar..." 

Kornél és Miron balról be. Kornélon napszemüveg, a vállán gitár. Miron 
jobbjában egy üveg pálinka. Kornél Ida ágyára ül, Miron leguggol az ágy 
mellé. 

Hilda: Ezt nevezem!... 
Kornél: Úgy hiszem, beszállok a cigis bizniszbe. 
Hilda: Honnan hozzá a mani - tán rád dőlt a nemzeti bank?! 
Kornél (a gitár húrjait pengetve): „...Fáradt voltam, csalódott, meg 

minden." 
Miron (kilöttyenti a vizet az asztalon álló pohárból, teletölti pálinkával): 

Igyál, pán doktor - lenni tőle nagy szív! 
Hilda: Vedd csak el, ne kéresd magad! 
Dr. Halvér (elveszi a poharat): Nem szoktam... Hogy mondjam? Nem bírom 

a pálinkát. 
Hilda: Az egészségemre! Hajtsd fel bátran, nem halsz bele! 
Dr. Halvér: Kicsit sok, berúgok... (Nyögvenyelősen magába tölti a pálinkát) 
Kornél: Tus! (A húrok közé csap) 
Lida visszatér, a kezében pénzt szorongat. 
Lida: Fiúk, a frászt hozom rátok!... Mi lesz itt: kupleráj?! (Mironhoz) Add 

csak ide azt az üveget! 
Kornél (kikapja Miron kezéből az üveget): Én iszok, meg minden. 
Lida (gúnyosan): A nagy átszervező!... 
Kornél: Szabadnapot vettem ki. (A gitárt pengetve) Visszatért oda, ahonnét 

érkezett... Csipegetni, ha tele az asztal... 
Lida: Ebből elég! Miron! 
Miron (Lida elé áll): Igen! 
Lida: Kérsz, veszel Pongráctól tíz liter benzint. Ha kérdi, mire: a mentő-

autóba kell. Ha azt kérdi, mi a baj: Hilda lett rosszul. Érted? (Odaadja a pénzt, 
Miron jobbra el) 

Kornél: Mert ami másoknak jó, nekem se lehet rossz... 
Dr. Halvér (előregörnyed): Hogy mondjam?... Rosszul vagyok! 
Kornél (leteszi a gitárt, felállítja dr. Halvért): Kikísérem. Nincs villany a 

vécében... 
Dr. Halvér: Gyorsan! Máris kijön a... (Kornéllal együtt jobbra el) 
Lida (Hildához): Direkt csináltad? Szépek vagytok! Most én menjek veled, 

fizetgessek boldog-boldogtalannak... Van pénzünk - keres az ostoba liba!... 



Ida (felmarkolja párnája alól a pénzét): Adok kölcsön! (Odanyújtja 
Lidának) 

Lida (nevet): Remek! Ez a hét vicce... Kösz, Ida, de majd máskor! 
Ida (duzzogva): Mikor máskor? (Szétrakja kuponjait az ágyon) 
Kelevény jobbról be. 
Lida: A francba!... (Nevet) Már csak te hiányoztál... 
Kelevény (értetlenül): Mi olyan mulatságos? 
Lida: Semmi... Eszembe jutott (Nevet) a hét vicce... (Csend) 
Kelevény: Tudjátok, hogy Hal vér odakint a falat támasztja? 
Hilda: Rogyik ránk a ház, hát valakinek hely kell állnia... (Levegő után kap) 
Kelevény: Rosszul vagy? 
Hilda: Hülyeség!... (Köhögéstőlfuldoklik) 
Lida: Kinyitotta a gázcsapot, de meggyújtani elfelejtette. Szimpla gázmér-

gezés. 
Hilda: Hazudik, ne higgy neki! Készakarva kísértettem meg a halált. 
Kelevény: Te meg az öngyilkosság!... (Lidához) Kihívtad a mentőt? Lida... 

Nem tudom nem megkérdezni: döntöttél? Átjössz hozzám? 
Lida: Hilda, megyek összecsomagolni néhány dolgot... (Balra el) 
Kelevény (leül a fotelba): Te meg az öngyilkosság!... Ha eskü alatt valla-

nád, akkor se hinném el. 
Hilda: Azt hiszel, amit akarsz. (Nehezen lélegzik) Nehézlégzés... (Csend) 

A családi hátterünk, a neveltetésünk arra predesztinált mindkettőnket, hogy 
kicsikarjuk az élettől a kicsikarhatót, birtokba vegyük a birtokolhatót; hogy 
karriert fussunk be, legyünk valakik a placcon... (Megpróbálfelkönyökölni, 
de visszahanyatlik) A polgári demokráciában ezek dicséretre méltó erények... 

Kelevény: A hatalom akarása... 
Hilda: El ne vakard nekem magad, inkább nyisd ki az ablakot! 
Kelevény (üggyel-bajjal kinyitja az ablak egyik szárnyát): Mikor volt ez 

utoljára kinyitva?... Na, jobb egy kicsit? 
Hilda: Ülj az ágyra, vagy ahová akarsz, csak ne a fotelba, mert az a Halvér 

helye! 
Kelevény (leül Hilda lábához): Majdnem elfelejtettem! Tessék. (Pénzt ad 

Idának, aki forgatja, gyönyörködik benne) Hallgatlak! 
Hilda (mélyet sóhajt): A nagyorosz hókuszpókusz a saját levünkben főzött 

puhára minket. Onnantól kezdve, ahogy Lida mondaná (Csettint), ennyibe került, 
hogy egymásra uszuljunk. 

Kelevény: Szóval... 



Hilda: A szó a te reszortod lett. (Egyre nehezebben lélegzik) Vagy nem te 
hirdetted öles betűkkel a Végvárijevói Vörös Lobogóban, hogy a fekete - fehér, 
a fehér pedig fekete?! 

Kelevény: Ne baltázz! Tudtommal te se voltál szent. 
Hilda: Magácskámnak az volt a dolga, hogy kikeverje belőlük a szürke 

színt. Millió árnyalat... (Nehezen kap levegőt) Az öreglányok korán halnak -
nem élem meg a holnapot... 

Kelevény: A fordítottját tapasztalom. 
Hilda: Ne izélj! Még az hiányzik, hogy ágytálazzanak utánam... Inkább a 

pokol. (Hosszú csend) Nem félek a haláltól, már ellágyultam, -gyávultam, 
még neked is meg tudom bocsátani... Mit is? Ha megölsz, akkor se jut eszem-
be... (Halkan énekel) „Kint az árnyas temetőben..." Nincs tovább, elfelej-
tettem. 

Kelevény: A halállal nem illik viccelni. 
Hilda: A templomban szoktam rá. Ne hüledezz! (Kapkodva, nehezen lélegzik) 

Volt egy papunk - te nem ismerhetted, mert református vagy - , aki nagy átéléssel 
ecsetelte a pokol gyötrelmeit. Mi, nagyon okos és illedelmes kislányok, hazáig 
röhögcséltünk fájdalmat tükröző grimaszain, amelyekkel a ránk váró mérhetetlen 
szenvedést illusztrálta... (Hosszú csend) Félelmetes ez a csend. 

Kelevény: Mit mondhatnék...? 
Dr. Halvér, Kornél és Miron jobbról, Lida balról be. Lida bal kezében 

telerakott táska, jobb hónalja alatt párna. Dr. Halvér azonnal Hildához siet, 
ellenőrzi a pulzusát, majd kapkodva injekciós ampullát, fecskendőt vesz ki a 
táskájából, felszívatja az ampulla tartalmát. Ida a fecskendő láttán ledobja 
magáról a takarót, kuponjai szétszóródnak a padlón. 

Ida (visítva): Nem akarok! Nem akarok injekciót! (Rohanvást jobbra el) 
Kelevény feláll. Dr. Halvér beadja Hildának az injekciót. Lida elejti a táskát 

és a párnát, odasiet a kanapéhoz. Ezalatt felhangzik, egyre erősebben szól a 
közeledő mentőautó szirénája. 

Lida (Hildát rázza): Hilda!... Az isten szerelmére, meg ne halj nekem! 
Hilda!... Hallod, Hilda!... 

A szín elsötétül. 

Függöny 



VII. TÖRMELÉK, 
avagy 

egy szkizofrén nő verse 

Mottó: 
ÖRÜLTEK VAGYUNK! 
- Nem férünk be az ö kereteik közé 
- kicsiny az emelet -

- soküreges koponya -
- hím ivarsejt -
- hüvelyesek (hím-alája) -
- paszulykaró= BAB+ -
- arra tekeredik a bab -
- rózsa - rózsametszők, ojtó + vessző -

(EMBERTÍPUSOK) 
- ideológusok - kuruzslók -
- csodatévő hőburok-izoterma -
- depresszió@.hu +++ 
szívtipró liliom=agytrombolóü! -
- faj fenntartó önvédelmi kényszer -

ALFAJ 
- kiskirályok, adó-koldus -
- bálnafajta, keresik a megigazulást -
- lions club + kegyetlenül, rendületlenül = 
úthenger turbóban -

TERPESZALATTI 
- téma = evolúció -
- tánc, móka, szórakozás -
- vérarány-galaxis, fellegvár -
-jégkrém, csokikrém, i. е., Kr. u -
- kategorikus imperatívusz -



VETÍTŐGÉPEK 
- hibahatár-projekció -
- 125hp csuha-talu + 
- szobrászat, bekötözött gyurma -
- csuha-cső rüh ellen -
„a kegyelem ideje lejárt" 

TEREPSZINTEK 
-jellemvonások beolvasztása -
- j ó l tudok Bsz.~ni -
- mini max ínyenc Kp. Le. -
- sejt-teke = nemesített vadalany -
- preparálás helyett baltázás -
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