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E kötet drámái arra utalnak, hogy írójuk – a pillanat impresszió i -
nak engedve – mindig akkor jut a dráma(író)i vétség köze lé -
be, amikor valami olyasmi foglalkoztatja, ami – anyagként  – a
színpadra kívánkozik. Legyen szó bár egy halálos látomással 
fűszerezett családi/művészeti háromszög/négyszög konfl iktus-
ról (A révész satuja), egy javítóintézet ordítóan sivár életének 
ordító kilátástalanságokkal és tragédiákkal elkevert hétköznap-
jairól (Stranger in the Night), egy újságírónő – szintén családi 
konfl iktusokkal terhelt – küzdelmes karriertörténetéről, a fel-
emelkedésével együtt járó bukásáról (Fanyar ódium), egy isten 
háta mögött magára hagyott öregasszony küzdelméről a ma-

gánnyal, a szeretethiánnyal és a technikával (Csörte), illetve 
(dokumentumdráma formában) egy kisebbség halálos 

küzdelméről a megmaradásáért és a túlélésért a titói 
partizánvilág fasizmust meghazudtoló kegyetlen és 
részeg tombolásában (Vörös). Mi tartja össze ezeket a 
témában nagyon is szétágazódó darabokat? A szerző 
hihetetlenül pontos, valószerűtlenül lecsupaszított 
dialógustechnikája, a nyelvhasználat eufemizmust 

nem ismerő bátorsága, a megszólalások (a megszó-
laltatások) hitelessége, illetve a biztos eszközkezelés, 

melyhez nem kis mértékben járulhatott hozzá, hogy 
Brestyánszky B. R. évtizedek óta a Szabadkai Népszínház 

dramaturgja.
      Zalán Tibor
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Sorozatszerkesztő

Hajnal Jenő

A kiadvány megjelenését 
a Tartományi Művelődési és Tájékoztatási Titkárság 

támogatta
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A révész satuja
Tragikomédia két felvonásban
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A mélyben ott lapul a halál, de te ne félj. Fogd egyik kezedbe 
az órát, csippentsd két ujjad közé a felhúzóját, és finoman 
tekergesd. Most új idősík nyílik meg előtted, a fák kirügyez-
nek, a hajók versenyt siklanak a vízen, az idő mint összecsu-
kott legyező megtelítődik önnönmagával, és levegő zúdul ki 
belőle, a föld szellője, egy asszony árnyéka, a kenyér illata. 

 Julio Cortázar: Utasítások az óra felhúzásához
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Szereplők:

Dávid, negyvenhét éves, kamionsofőr, amatőr festő
Anna, a felesége, negyvenéves, sikeres festőművész
Rudolf, orvos és műértő, Dávid barátja, Anna szeretője
Karo, furcsa lány
Margit, középkorú prostituált, Anna modellje

Körös-körül számos nagy méretű Anna-festmény látható.



e   e   

e   



w  e 9 w

w  

I. FELVONÁS

1. idő

1. jelenet 

Dávid

Fuldoklik álmában, majd hatalmasat ordítva ébred, tüdeje sí pol va 
telik meg levegővel.

Dávid  A rohadt életbe… 

Zihál, köhög.

Dávid  Nem értem… Bassza meg, a rohadt életbe! A végén még 
álmomban fulladok meg. A rohadt kurva életbe… (Felfe-
lé.) Most akarod? Most?! Oké, akkor legyen most, nekem 
oké! De ébren akarok lenni!… A kurva életbe…

Felkel, rágyújt.

Dávid  (már önmagának; egyre nyugodtabb). Semmi baj. Egy 
kicsit beszartál, de már elmúlt… Ébren leszek. Nem fogok 
aludni… (Hirtelen jött ötlettel a Teremtőhöz.) T’od, mit 
fogok most csinálni? (Öltözni kezd, nevet.) Valamit, amit 
megzabálhatsz velem együtt! Aminek semmi értelme. 
Rajzolni fogok. 

Egy tükröt és egy rajztömböt vesz elő. 

Dávid  Rajzolok. Egy szép rajzot rajzolok. 

Vár, aztán lendületes vonalakkal rajzolni kezdi önarcképét, köz ben 
ütemesen mormolja monológ ját, mint ahogy azt általában mind-

annyian tesszük, ha egyedül vagyunk.
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Dávid  Rajzolok valamit, rajzolok valakit… Pedig nem kell raj-
zolnom, nem kell… De én mégis… rajzolom… és ezzel… 
vége. (Egy pillanatra abbahagyja.) Eddig az öröklét. Vége 
a halhatatlanságnak… Vicc. Viccviccviccvicc… Halha-
tatlanság. Ja. Meg öröklét. Meg mittoménmi… Minek? 
Kinek? Hol? (Van benne irónia.) Ez? Itt? Dávid festette 
festmény! Odanézz! Jaj, de jó, döglesztő!… (Ez már nem 
vicc.) Ja-ja. Döglesztő. Meg kell érte halni. És hama-hama 
kell meghalni!… (Tükörképnek?) Igaz?… Ja-ja. Ez van, 
piktorkám… De semmi baj, nincs semmi baj. Ez a dolgok 
rendje. Te meg már egyébként is túl vagy a titkokon, ugye?

Már nem rajzol. A képhez beszél.

Dávid  Vagy csak gondolod? Beszari piktorkám, te csak gon-
dolod? Te nem tudod? Csak asszed? „Tán”? Nem biztos?! 
Lehet, hogy nem?! Lehet, hogy semmi közöd a titokhoz?! 

Halkan belép Anna, és amíg Dávid számára észrevétlen, addig 
feltérképezi a helyzetet. 

Dávid  Piktorkám, megmondom én neked, hogy mi vagy. So-
főr vagy. Kamionsofőr. Egy légyszar. És ez itt faszverés. 
A légyszarnyi farkadnak a verése. Ami neked légyszarnyi 
kielégülést ad. Suttyomban Istent játszol. „Rajzolsz.” Mi-
nek, komám, minek? Mondd meg nekem, kicsi barátom, 
minek? Mert be vagy szarva, hogy átalszod?

2. jelenet 

Dávid és Anna

Anna  Mit alszol át?
Dávid  Szia, Anna bébi. Te itt vagy? Mióta?
Anna  Most érkeztem.
Dávid  Nem hallottalak bejönni.
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Anna  Ebben a percben jöttem. Halkan nyitottam be, azt hit-
tem, hogy alszol. (Puszit ad Dávidnak, az nem viszonozza.)

Dávid  Nem maradtál ott?
Anna  Nem. Eszméletlen dilettáns banda. A képek rémesek. 

(Lecuccol.) Ha ott alszok, akkor még másnap is dicsérnem 
kellett volna őket. Inkább hazahajtottam. Meg aztán be-
rendeltem Rudolfot egy páciensével nyolcra. Azt mond-
ta, hogy nekem való modell lehet. (Dávid válla fölött be-
lekukkantana a rajzba.) De téged csak szerdára vártalak. 

Dávid  (elrakja a rajztömböt). Elmaradt egy fuvarom.
Anna  Passzióztál, kicsi piktorkám? Miattam ne hagyd abba, 

nyugodtan folytasd. Nem zavarlak, megyek, készítek va-
lamit enni. 

Dávid  Nem zavarsz. Nem csináltam semmit.
Anna  Látom… Na, muti!
Dávid  Hagyd a fenébe. Nem tudtam aludni, csak azért…
Anna  Csak egy pillanatra, naaa.
Dávid  Mondtam, hogy ne piszkáld. Fölteszek egy kávét. (El.)

Anna kinyitja a rajztömböt, sokáig nézi a képet. Változik.
  
Dávid  ( jön). Megnézted, mi?
Anna  (elhajítja a tömböt). A fürdőszobában még mindig csö-

pög a csap. Téged nem zavar? Meg azt is megígérted, hogy 
megjavítod az asztal lábát, hogy ne billegjen. 

Dávid  Nos, milyen?
Anna  (rosszat sejtet). Ez…?
Dávid  Aha.
Anna  Mit érdekel az téged? Milyen! Felhajítod a padlásra a 

többi közé porosodni. Senki sem kíváncsi rájuk, mi a ló-
fasznak érdekel, hogy jó-e a kép? 

Dávid  Hé, nyugi, bébi.
Anna  (nem nyugi). A magad kedvéért csinálod, akkor miért 

nyúzol engem ezzel? Inkább arra volnál képes nagy rit-
kán, amikor itthon vagy, hogy megjavítsd, ami elromlott! 
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Dávid  Jó, jó, jó, ne dühöngj, nem ér meg annyit. Tudom én, 
hogy milyen. Nem is érdekes. Nézzük azt a csapot.

Anna  Nem dühöngök!
Dávid  Oké. Nem vitatkozok.
Anna  Én sem. Csak nem kellett volna megnéznem a képedet. 

Ennyi. (Szünet.) De megnéztem…
Dávid  Nem kellett volna megkérdeznem a véleményedet. Bocs.
Anna  Nem is mondtam meg.
Dávid  Mit?
Anna  A véleményemet.
Dávid  A mosdó csapja csöpög?
Anna  (magába roskad). Hagyd a fenébe.
Dávid  A mosdóé vagy a kádé? Most mi van? Ne javítsam meg?
Anna  Ne.
Dávid  Nem értelek.
Anna  Gyere, ülj ide mellém.
Dávid  Fogat mosnék.
Anna  Hagyd, majd később. Most ülj ide. Kérlek.
Dávid  Anna, hagymát vacsoráztam. 
Anna  Nem érdekel. Na, kérlek…
Dávid  (hezitál, aztán leül). Mondjad. 
Anna  Emlékszel arra a képre, amit a tizennyolcadik szülina-

pomra adtál nekem? Arra, amit vízfestékkel festettél cso-
magolópapírra?

Dávid  Gondolod, hogy épp most jött el az ideje a nosztalgiának?
Anna  Emlékszel rá?
Dávid  Hát. Az is egy vicc volt.
Anna  Miért? Nekem nagyon tetszett.
Dávid  Na ja. Akkor iratkoztál be az egyetemre, én meg pasz-

szolni akartam hozzád. Hülye balfasz bunkó voltam. De 
nem volt pénzem vásárolni.

Anna  Jó kis kép volt.
Dávid  Hát. El t’om képzelni. (Indulna, de Anna visszahúzza.)
Anna  Emlékszel, hogy mit festettél le?
Dávid  Mit tudom én! Annak már több mint húsz éve!
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Anna  Engem, egy fényképről.
Dávid  Ja. Téged. (Szünet.) Emlékszek, hát. És miután halál-

ra röhögted magad rajta, gondolom, körbemutogattad. 
Hogy nekik is szerezz egy jó napot. (Lódul.) Elég volt. 
Indul a nap. Főzzek neked is kávét, vagy lefekszel aludni?

Anna  Ne menj el.
Dávid  (ingerült). Mert?
Anna  Csak maradj még itt egy kicsit… 

Anna megsimogatja Dávid homlokát, de ez már sok, Dávid fel-
kel, és kimegy befőzni a kávét. Anna makacs, megalázott moz du-
latlanságban várja vissza, közben farkasszemet néz a rajztömbbel. 

Dávid visszajön két gőzölgő csészével.

Dávid  Hallgatlak.
Anna  Fogat is mostál?
Dávid  Most baszogatsz?
Anna  (pátosszal). Nem, dehogy.
Dávid  Mit akartál mondani? 
Anna  Nem akartam semmit sem mondani.
Dávid  Hanem mit akartál?
Anna  Semmit. Hozzád bújni. Csak egy kicsit. (Ismét kísérle-

tezik.)
Dávid  Mert mi történt?
Anna  Nem történt semmi. Hosszú volt a nap…
Dávid  Ne legyél gyerek.
Anna  (súgva simogatja). Ne alázz meg…
Dávid  Anna, ne!
Anna  Dávid, kérlek, próbálj lazítani…
Dávid  Kurvára laza vagyok. De ezt hagyd abba.
Anna  Miért? Próbáljuk meg, hátha most sikerül…
Dávid  Anna!… Tudod, hogy semmi értelme…
Anna  Akkor nem azért. Egymásért. Kérlek…
Dávid  (ellép Annától). Mindjárt indulnom kell. (Az órájára 

néz.) És mindjárt itt lesz Rudi a modelleddel.
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Csönd.

Anna  Tudod, hogy szeretlek… (Csönd, csönd.) Milyen meg-
alázó.

Dávid  (cigaretta). Nem tehetek róla. Nem akarlak megalázni.
Anna  Akkor mi élvezeted van benne?
Dávid  Egyszerűen nincs kedvem, Anna bébi. 
Anna  Nem is próbálkozol. Nem is akarsz ezen változtatni. 

Értem…
Dávid  Nem érted. De nem is fontos. 
Anna  Nem csak miattam nincs gyerekünk. 
Dávid  Tudom. 
Anna  Ezért?
Dávid  Nem ezért. Nincs miért. Most nincs kedvem.
Anna  Soha nincs kedved. (Halkan, inkább önmagának.) Én 

meg egy perverz, deviáns, nimfomániás matróna vagyok, 
mert havonta vagy félévente szeretnék szeretkezni a fér-
jemmel. Ugye?! Egy ösztönlény! Egy állat. Szégyellnem 
kellene magam…

Dávid  Anna bébi…
Anna  Igazad van. Az én bajom, hogy szeretlek. Az én bajom, 

hogy kívánlak. Az én bajom, hogy kihűlt a szereteted. Az 
is lehet, hogy az én hibám… 

Dávid  Hülyeséget beszélsz, bébi…
Anna  Már nem kívánsz…
Dávid  Most nem. (Veszi a kabátját, menni készül.)
Anna  Nem kell az elpuhult testem, de taposod helyette a lel-

kem. Nézz rám! (Már nagyon keserűen.) Háromhavonta 
egyszer kívánsz, éjszaka, két percig, mint egy nyúl, épp csak 
annyira, hogy a végére felébredjek, mi?! Akkor kívánsz! 

Dávid  Ne beszélj így, ettől aztán soha…
Anna  Ne röhögtess! Mikor öleltél te meg engem utoljára? 

Emlékszel még egyáltalán? Ne tedd magad nevetséges-
sé!… Néha már csak arra vágyom, hogy ébren legyek, 
amíg az ösztöneidet kiéled rajtam. 
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Dávid  Csúnya szavak, bébi… Mennem kell.
Anna  De nekem kell az érintésed, az ölelésed, a szavaid, a léleg-

zeted… érted?… Te meg szöksz tőlem, mint egy leprástól!
Dávid  Ez nem vezet sehova…
Anna  Elmész?! 
Dávid  Bocs…
Anna  Hát akkor menj! Ülj a nyamvadt nyergesedre, és élvezz 

vele! Menj, a kibaszott életbe! Örökké elszöksz, ha va-
lami bűzlik! Töketlen, tehetségtelen, impotens faszfej! 
Gyűlöllek! (Zokog.)

Közben Dávid kilép az ajtón, amely mögött Margit és Rudolf áll.

3. jelenet

Anna, Rudolf, Margit

Dávid  (elmenőben). Szia, Rudi. 
Rudolf  (nagyon zavarban van). Szervusztok… Szervusz, Anna. 

Bocsáss meg, hogy… De… Menjünk inkább el?
Anna  Ne! 
Margit  Rosszkó gyüttünk?… Doktor úr, gyűjjek máskó?… 

Bocsánat, vetkőzzek, vagy most inkább ne?
Anna  Kegyetlen velem, szívtelen állat…

Hosszú szünet. Margitka nézelődik.

Rudolf  Menjen csak, Margitka, jöjjön vissza máskor.
Margit  Emennyek? Akkó eztet a mostanit nem is számójják?
Rudolf  Margitka, kérem…

Anna megpróbálja összeszedni magát.

Anna  Hagyjad csak, Rudolf. Maradjon, Margitka. Örülök, 
hogy el tudott jönni… (Magának.) Nem fogja feltúrni 
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az egész életem… Nem engedem meg neki… Vetkőzzön, 
Margitka, dolgozni fogunk!

Rudolf  Teljesen ki vagy borulva, kicsim. Majd holnap vissza-
jön, inkább pihenj egy picit, nyugodj meg. Szörnyen ki 
vagy készülve, szívem.

Anna  (mosolyogva). Csak a szokásos. Nem érdekes. Dolgoznom 
kell. Margitka meg most jön először, és mindjárt ilyen 
családi drámába fut. Bocsásson meg, ez nem egy szokásos 
állapot.

Margit  Megszoktam én má az ilyet. Semmi baj, elmúlik. Ki-
füstölik magukat, aztán meg szent a béke. Akkó vetkőzök, 
jó? A doktor úr aszonta, hogy meztelenül akar lefesteni. 
(Nekilát vetkőzni.)

Rudolf  (Annának). Gyere, ülj le, kicsim. El akarod mondani, 
hogy mi történt?

Anna  Nem. 
Rudolf  Jól van, csak nyugodj meg. Maradj itt, hozok neked 

egy pohár vizet meg egy nyugtatót. Nem lenne jobb, ki-
csim, hogyha most mégis halasztanád Margitkát?

Anna  (már majdnem egészen rendben van). Nem, Rudolf, ki-
megyek, és rendbe hozom magam. Dolgoznom kell. Még 
ezt a változatot meg kell csinálnom. Megígértem… Nem 
mész el, ugye?

Rudolf  Nem megyek sehova, nyugodj meg.
Anna  Jól van, akkor, kérlek, szórakoztasd Margitkát. Sietek. (El.)
Rudolf  Gyöngyöm, nekivetkőztél, de azt hiszem, hiába.
Margit  De a doktor úr megígérte, hogy…
Rudolf  Tudom, csillagom, ami késik, az nem múlik. Meg-

ígértem, és meg is lesz. De máskor.
Margit  De a művésznő aszonta, hogy maraggyak.
Rudolf  A művésznő most nincs olyan állapotban, hogy dol-

gozzon. Ezt te is látod, nem? Öltözz fel, kérlek, fedd be 
ezeket a csodálatos kebleket (megcirógatja azokat), és gye re 
vissza máskor. Szólni fogok, biztos lehetsz benne.

Margit  Akkó eztet a mait nem is számójjuk?
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Rudolf  Nem értem, kedvesem, mit számoljunk?
Margit  Én számolnám, de nemtom a művésznőt, hogy szá-

mójja-e, vagy nem. Pedig ement az időm, buszoztam, az 
is pézbe kerűt, meg má nem is tok emenni a Virágba, mer 
a kuncsaftjaimat máma átvette a Stella. Beugrott helyet-
tem. Otthon meg nincsen semmim se, és én is kenyéren 
élek… Érti a doktor úr, ugye?

Rudolf  Á, értem, hogyne. Mindjárt el is intézzük, kincsem. 
(Fizet.) Rendben leszünk? Így megfelel?

Margit  Ó, hogyne, nagyon is… (Cinkos.) Ennyit szokott 
a doktor úr is anni. (Öltözni kezd.) Doktor úr, maga jó 
ismeri a művésznőt, meg okos ember is, kérdezhetek va-
lamit magátú?

Rudolf  De közben, kérlek, öltözz, jó?
Margit  Őtözök má, na! Szóva van egy lány. Nem mesétem? 

A Karo. Eccé csak beállít hozzám a kutyájáva. Asse tom, 
hogy kicsoda, meg mit akar. Aszondja, hogy Karónak 
híjják, és lefekszik a heverőre a konyhába. Azóta se moz-
dul onnét. Nem bírom kidobni, tél van, és etetni sincs 
péndzem. Az igaz, hogy nem is eszik sokat… 

Rudolf  Margitkám, tempósabban…
Margit  Igen, mondom gyorsan, na szóva, a Karo nagyon 

szép. De nem akar velem gyünni a Virágba, pedig ott jó 
pézt tunna csináni, az biztos. Ül, meg fekszik, és csak azt 
a Kerber kutyáját becézgeti… De őszintén szóva azé jó is, 
hogy van otthun valaki. Mintha saját lányom vóna…

Rudolf  A lényeget, Margitkám, a lényeget.
Margit  Értem, doktor úr, na, mondom má. Szóva a mútkó, 

amikó noszogattam, hogy mennyen dógozni, az jutott az 
eszembe, hogy ez pont neki való munka lenne, hátha a 
művésznő le akarná festeni. Tudja, télleg nagyon szép, és 
legalább vóna belüle valami haszon is.

Rudolf  Persze, hozd csak el, de most menj, gyorsan, csóko-
lom a kacsódat (lágyan megemeli Margit két hatalmas, 
ringó mellét) meg ezt a két gyönyörűséget.



e 18 w  e  

e 

Margit  Gyűjjön, télleg?
Rudolf  Jöjjön csak, persze.
Margit  Megmondja a művésznőnek?
Rudolf  Megmondom, Margitkám, csak menj már.
Margit  De neki dupla az órabére, me szép meg fiatal, ugye, 

megérti?
Rudolf  Hogyne, ez természetes. Viszlát, Margitkám. (Ki-

csukná.)
Margit  A doktor urat meg várjam kedden a szokásos időbe, 

ugye?
Rudolf  Persze, gyönyörűségem, azt ki nem hagynám. Viszlát.

Margit elmegy. Rudolf elrendezi a szobát, különös tekintettel a ka-
napéra. Útközben belekukkant Dávid rajztömbjébe. Egy pil lanatra 

megáll, és nézi, de aztán folytatja a sürgölődést. Anna jön.

Rudolf  Megnyugodtál, kicsim?
Anna  Hol a páciensed?
Rudolf  Elküldtem.
Anna  Hogyhogy elküldted?
Rudolf  Mert most úgysem tudnál festeni, kicsim. Ilyen zak-

latottan csak maszatokat csinálnál.
Anna  Ki vagy te, hogy megmondd, hogy én mikor tudok fes-

teni?!
Rudolf  Valaki, aki kíván és szeret… (Öleli.)
Anna  Hallgatóztál…?
Rudolf  Az utcán is visszhangzott a kiabálásotok.
Anna  Mindent hallottál?
Rudolf  Nem tudom. A lényeget hallottam. Nem értelek té-

ged, de boldog vagyok, ha velem vagy, és nekem ennyi elég. 
Anna  Mit nem értesz?!
Rudolf  Hagyjuk ezt… (Mégis kibuggyan.) Egy jelentéktelen, 

szürke teherautó-sofőr, aki nem is szeret téged… (Simogatja.)
Anna  Mit játszod az eszedet?! Pontosan tudod, hogy kicsoda, 

és hogy ki lehetne! Pontosan tudod, hogy miért vagyok 
vele… Mit akarsz? Hagyjam el?
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Rudolf  Nem, dehogy, ezt nem mondtam, kicsim. Csak bánt, 
hogy fájdalmat okoz neked.

Anna  A te barátod is. 
Rudolf  Én nem fekszem le vele. 
Anna  Én sem…
Rudolf  Úgy tapos rajtad, mint egy lábtörlőn. Te meg hagyod. 

Sírsz, szenvedsz, és hagyod. (Csókolja.)
Anna  Nem akarok erről beszélni.
Rudolf  De miért? Tudni szeretném, hogy miért…
Anna  Tudod, hogy miért… 
Rudolf  Gondolod?
Anna  Akarod, hogy kimondjam? Igen? Szeretem. Ezért. Most jó?
Rudolf  (nem először hallja ezt). Nem hiszem el…
Anna  Attól még igaz.
Rudolf  Csak megszoktad, hogy itt van, csak…
Anna  Nem, Rudolf, tényleg szeretem.
Rudolf  (keserű). Szereted! És akkor mi vagyok én? Vagy ha 

beléd rúgnak, neked is rúgni kell valakibe? Ezért?
Anna  Nem élvezem, ha belém rúgnak…
Rudolf  Hazudsz…
Anna  Nem hazudok. 
Rudolf  Azt mondtad, hogy kívánsz, hogy vágysz rám.
Anna  Nem hazudtam.
Rudolf  Dávidra vágysz!
Anna  Rád is.

Csönd.

Rudolf  Szeretsz?
Anna  Ezt ne kérdezd.

Csönd.

Rudolf  Kívánsz?
Anna  Igen.



e 20 w  e  

e 

Rudolf  Most engem kívánsz? (Érinti.)
Anna  Igen.
Rudolf  Mondd, hogy engem kívánsz… (Még érinti.)
Anna  Téged kívánlak…
Rudolf  A nevemet mondd… (Még, még érinti…)
Anna  Téged, Rudolf… 

Szeretkeznek. Sötét. 

2. idő

4. jelenet 

Karo, Dávid

Dávid útról érkezik. Leveti magát a kanapéra: hullafáradt, de 
jókedvű. Aztán, mintegy véletlenül, előveszi a rajztömbjét. Nézi.

Csöngetnek. Felkel, ajtót nyit. Karo áll az ajtó előtt. 

Dávid  Helló, kislány!
Karo  Jó napot. Már voltam itt. 
Dávid  Tessék befáradni. A feleségemhez jött?
Karo  Nem volt itthon senki.
Dávid  Most értem haza én is. Anna biztos mindjárt itt lesz. 

Modell?
Karo  Mondjuk.
Dávid  Üljön le valahol. 
Karo  Köszönöm.
Dávid  Éhes? Én két napja nem ettem rendesen. Megnézem, 

milyen kaja van a hűtőben. Ugye, maga is kér? (El.)
Karo  Nem, köszönöm. (Meglátja a rajzot.)
Dávid  (off ). Dávid vagyok, Anna férje. 
Karo  Karo. (A rajzra.) Ez jó.
Dávid  (ételt hoz). Egy frászt. De kösz. Nem zavarja, ha én 

mégis eszek? 
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Karo  Csak nyugodtan… Hozok magának egy konyharuhát.
Dávid  (nekilát). Köszönöm, olvas a gondolataimban. 
Karo  (halkan). Jobban, mint gondolná…
Dávid  A mosogató melletti szekrényben találja őket.

Amíg Karo kimegy, Dávid elrakja a rajztömböt. Karo jön, hozza 
a konyharuhát.

Karo  Tessék. Miért tette el?
Dávid  Köszönöm. Mit? A blokkot? Á, az csak az én szórako-

zásom.
Karo  A szórakozása?
Dávid  Igen. A passzióm, ahogy a feleségem mondaná.
Karo  Ki kellene rakni a többi közé.
Dávid  Ez a feleségem műterme, ezek az ő képei. Ismeri?
Karo  A művésznőt? Nem. De a Margit ismerte, mesélt róla.
Dávid  A Margit?
Karo  Azt hiszem, a modellje volt. Vagy majdnem. Ő küldött ide.
Dávid  Ja… Értem. Egyébként meglep, hogy Anna most ilyen 

fiatallal dolgozik, mint maga. Általában elnyüstölt nya-
nyákat meg papákat fest. (Nevet.)

Karo  De azért kitehetem ide? (Mármint a rajzot valahova, ahol 
látszik.)

Dávid  Ne.
Karo  Miért ne?
Dávid  Mindjárt hazaér.
Karo  És?
Dávid  És munkához láthatnak.
Karo  De miért ne tehetném ki a maga rajzát is? (Ki is teszi.)
Dávid  (zavarban: „semmit sem látott”). Biztos, hogy nem akar 

enni?
Karo  Biztos. (A képre.) Nagyon szép. 
Dávid  A kép vagy aki rajta van? (Nevet.) Hülye vicc, t’om. 

Egyébként köszi. Nem biztos, hogy mások is ezen a véle-
ményen vannak.
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Karo  Nem kérdezte meg őket.
Dávid  Nem vagyok rá kíváncsi.
Karo  Maga nagyon beteg.
Dávid  Mi? (Odafagy a mosoly.)
Karo  Beteg.
Dávid  Honnan veszi ezt?
Karo  Tudom.
Dávid  Mit tud?!
Karo  Hogy beteg. 
Dávid  Ki mondta?!
Karo  Nem mondta senki. 
Dávid  Rudolf ?
Karo  Nem tudom, ki az a Rudolf. Nem mondta senki. Elné-

zést, hogy megemlítettem. Nem akartam semmi rosszat. 
Dávid  Semmi köze hozzá!
Karo  Nem beszélek róla többet.
Dávid  Kicsoda maga?
Karo  Nekem adja?
Dávid  Mit?
Anna  Ezt a rajzot.
Dávid  Ezt?
Karo  Ezt. 
Dávid  Hogy jön ez most ide? Miért adnám magának?
Karo  Mert szeretném. Másnak meg úgysem adná.
Dávid  Ha egyáltalán befejezem.
Karo  Szerintem már befejezte.
Dávid  Majd megbeszéljük.
Karo  Mit?
Dávid  Miért ilyen rámenős? Úgyis találkozunk még, ha a fele-

ségemhez fog járni, nem? 
Karo  És maga?
Dávid  Mi van velem?
Karo  Maga nem akar?
Dávid  Mit?
Karo  Lefesteni.
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Dávid  Mit?! Hogy nekem álljon modellt? 
Karo  Igen. 
Dávid  Ne nevettessen, kislány. Én nem vagyok festő. És ne-

kem nem… Én nem szoktam… 
Karo  Van másik képe is, nem?
Dávid  Van, de… 
Karo  Azokon is vannak emberek, ugye?
Dávid  Vannak…
Karo  Azokhoz nem kellett modell?
Dávid  Nem, Karo. Ugye, Karónak hívják? Én idegeneket raj-

zolok. Emlékezetből. Vagy kitalálom az arcokat. (Csön-
desebben.) De azt is ritkán…

Karo  Kivéve ezt itt, ugye? (Mármint azt, amit Dávid legutóbb 
rajzolt: az az önarcképe.) Vagy ez is idegen? De majd én 
úgy teszek, mintha nem tudnám, hogy rajzol. És engem 
sem ismer, nem?

Dávid  Mindjárt jön Anna, és majd ő lerajzolja. 
Karo  Szeretne lefesteni is, nem igaz? Nem azért jöttem, hogy 

Anna lerajzoljon. Hozzád jöttem.
Dávid  Hozzám?!
Karo  A feleséged holnap elutazik. Akkor. Jó? Egyedül le-

szünk, és lefesthetsz.
Dávid  Elutazik? Nem utazik sehova.
Karo  De elutazik. Holnap.
Dávid  Miről beszél? 
Karo  Én hozzád jöttem. Ha akarsz, lefesthetsz, és én hallga-

tok arról, hogy nemsokára meghalsz.
Dávid  Mi?!
Karo  Ezt te is tudod.
Dávid  Tudom, de… (Karo indul kifelé.) Ne menjen el!
Karo  Nem megyek el, Dávid. Itt maradok, mert egyelőre még 

nincs hová mennem. 
Dávid  Micsoda? Nem értem. Karo, ez…
Karo  Csak a kutyámhoz indultam. Kint vár. Egy kis odúra 

van szükségünk, semmi másra.
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Dávid  Ide akar költözni?
Karo  Csak egy rövid időre. 
Dávid  Ide?! Hova? Nem hiszem, hogy Anna ebbe beleegyezne.
Karo  Nem is fogja tudni, hogy itt vagyunk.
Dávid  De hát hogy képzelte?
Karo  A padlásra. Oda soha senki sem jár fel rajtad kívül.
Dávid  Ott hideg van.
Karo  Nem baj. Engem nem zavar. Csak néhány napig. 
Dávid  Miért egyeznék ebbe bele?
Karo  Mert te sem akarod, hogy elmenjek. Még nem. Nincs 

más választásod.
Dávid  El kell mondanom Annának…
Karo  Jobb, ha nem teszed. Te is tudod. Most felmegyünk 

Kerberrel. A feleséged mindjárt hazaér… Holnap, ha el-
ment, akkor lejövök, és lefesthetsz. Jó? (El.)

Dávid egyedül marad. Értetlen. Sötét. 

3. idő

5. jelenet

Anna, Rudolf

Rudolf  Nem hiszem, kicsim, hogy most gondok lennének. 
Mindent elintéztem.

Anna  (pohárral a kezében). A múltkor a franciák majdnem 
visszafordították az egészet. Sokkal kevesebb miatt!

Rudolf  Most nem lesz semmi baj, meglátod.
Anna  De kevesebbet küldök, mint amennyit bejelentettem…
Rudolf  Na és?
Anna  Rudolf ! Hiányzik egy kép! 
Rudolf  Tudom. De senki sem veszi észre, hidd el.
Anna  Ez jellemző rád. Nem küldök annyit, amennyit ígértem, 

és te le se szarod. Neked végeredményben fix a províziód, 
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és magasról teszel arra, hogy az én anyagom szar. Vagy 
hiányos. Mindegy: nem teljes. 

Rudolf  Ez nem igaz!
Anna  De igaz! És az anyagom meg nem lehet teljes, mert az 

öreglánynak dolga akadt a sarkon. Mert ott jövedelme-
zőbb pucérkodni, mint itt, mi?! A rohadt kurva! Baszd 
meg a páciensedet! Hát most találd is meg nekem! Hol a 
fenében van?! Mi a fenének kellett elküldened?! 

Rudolf  Nem tudod befejezni nélküle?
Anna  Ne beszélj marhaságokat! (Könyörgőre fog ja.) Rudolf, 

kérlek, nem várhatnánk még egy napot?
Rudolf  Tudod, hogy nem. 
Anna  Voltál a Virágban is?
Rudolf  Voltam. Összejártam az egész várost. Nincs sehol. 
Anna  Hogy a fenébe tud valaki így felszívódni?!
Rudolf  Semmi baj sem lesz, meglátod. Észre sem fogják venni, 

hogy hiányzik egy kép. Maximálisan elégedettek lesznek. 
Anna  Igen. Mert balfaszok. Dilettánsok. A végén meg majd 

jól lehúznak. (Sokadszorra ismét iszik.)
Rudolf  Nem húznak le, ígérem. Ne haragudj, kicsim, de ez 

már a harmadik pohár…
Anna  Annyit iszok, amennyit akarok! Semmi közöd hozzá!… 

Néha szeretnék Dávid helyében lenni. Járja az országot, 
hazajön, eszik, iszik, a lelke nyugalmáért néha rajzolgat 
egy kicsit, aztán a dolgok mennek tovább a maguk út-
ján. Fáj a fasza a kritikára, a vámhatósági szervekre meg a 
szervezőkre. Nem izgatja, hogy megveszik-e, hogy lesz-e 
érdeklődés, hogy értik-e, vagy egyáltalán írnak-e róla. 
Megkapja a maga bérét a munkaórái meg a kilométerek 
után, és éli világát.

Rudolf  Te is tudod, Anna, hogy ennek nem így kellene lennie.
Anna  Hallgass! Tudom! A kurva életbe… Tudom… (Halkan.) 

És adjak hálát, hogy mégis így van… 
Rudolf  Van megoldás…
Anna  Miről beszélsz?



e 26 w  e  

e 

Rudolf  Itt van ez… (A kirakott rajztömbre mutat.)
Anna  Ez? És?  
Rudolf  Sohasem tudná meg.
Anna  Mit?
Rudolf  Nézd… (Mutatja Dávid legutóbbi rajzát.) Látod?
Anna  Igen…
Rudolf  Tökéletes… Egyszerű és tökéletes… És senki sem tud-

ná… Meglenne a teljes anyagod… Őt úgysem érdekli…
Anna  Ugyan, Rudolf… De nem… A hülye is észrevenné, hogy 

nem az enyém…
Rudolf  Mindent meg lehet magyarázni… 
Anna  Ez nem lenne tisztességes… 
Rudolf  Tudod, hogy nem érdekli…
Anna  Igen… Mert sohasem mondtuk meg neki…
Rudolf  Mert sohasem érdekelte…
Anna  Nem igaz… Mert mindig azt sugalltuk, hogy ne is kér-

dezze.
Rudolf  A lényeg ugyanaz.
Anna  Nem. Ezt nem tudom megtenni vele. Vigyük el a képét, 

de a saját neve alatt.
Rudolf  Azt nem akarja. De ha rábeszélnéd…
Anna  Nem lehet. Tudod, hogy nem lehet… Rohadék… Most 

nézd ezt meg! Remekműveket majzol két perc alatt… 
Gyűlölöm… Te meg menj, és nyald ki a seggét, ha annyira 
odavagy érte! Sokkal többet kaszálnál az ő képeivel, mint 
az enyéimmel, ugye? Itt állok, nyakig a szarban, holnap 
indulna az anyagom Bécsbe, és hiányzik egy kép, te meg 
azon agyalsz, hogy hogy bírhatnád rá a kamionsofőrödet, 
hogy csillogtassa meg zsenialitását. Mert az én munkám 
szart sem ér az övé mellett, mi? 

Rudolf  Ne beszélj butaságokat, kicsim. Csak megpróbálok 
megoldást találni a problémára.

Anna  Megoldást? Na ne nézz madárnak! Drága Rudolf ! Tudom 
én is! Ezért mentem hozzá! És azóta félek, hogy rájön egy-
szer ő is. (Gondolatnyi szünet, és ez már hisztéria.) És semmi 
szükségem arra, hogy ezt pont most emlegesd fel nekem! 
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Rudolf  Nem, Anna, tudod, hogy a nyomodba sem érhet…
Anna  Ne hazudj! Pontosan tudom, hogy milyen a munkája! 

Ha kiállítana, én többé nem rúghatnék labdába! Addig 
örüljek, amíg nem hajlandó a keze közül kiadni, amit csi-
nál! Amíg hallgat!

Rudolf  De nem, erről szó sincs! Miket beszélsz, kicsim?! 
Ne is foglalkozzunk ezzel többet. Mindenkinek így a jó, 
ahogy van. 

Anna  Hogyne, így a jó, persze. Arra hajtasz, akiből a legtöbbet 
tudsz kihúzni. (Egy szuszra.) Ez esetben a hisztériás festő-
nőre, aki ugyan a férjébe szerelmes, de azért alkalomadtán 
megszerezhető egy-két pásztorórára, mert az ő töketlen 
zseni párja bezárkózott a maga szaros világába, és a vo-
lánján kívül senkit sem enged magához közel. Remek! De 
csak addig lesz ez így, amíg megfelelőbbet nem találsz.

Rudolf  Miért bántasz, Anna? Ne igyál többet, kérlek…
Anna  De iszok! Igyál te is! Ez nagyon jó. Ez a Dávid féltett birse!
Rudolf  Nem kérek. Gyere, inkább aludd ki magad. 
Anna  Jó! Feküdjünk le! Le akarok feküdni veled, Rudolf. 

Most… Itt…
Rudolf  Jobb lenne, ha inkább kialudnád magad!
Anna  Nem akarok aludni! Baszni akarok!
Rudolf  Anna, kérlek…
Anna  Téged akarlak! Szeretkezni akarok! Azt akarom, hogy 

kefélj meg, hogy harapj, hogy marj, tépj szét! 
Rudolf  Nem ezt akarod, szívem…
Anna  Dehogynem! Azt akarom, hogy úgy ránts le, mint a Mar-

gitot. Csak a teste miatt. Nem a művészi kacsóm miatt, nem 
az agyam miatt, nem a szívem miatt. Basszál meg a testem 
miatt! Érted? Emiatt! (Mutatja.) Mi van? Undorító? Te is 
azt mondod, hogy undorító?!

Rudolf  Részeg vagy…
Anna  Nem vagyok részeg! Csak elegem van abból, hogy foly-

ton visszautasítanak, hogy nem kellek, hogy undorító 
vagyok! 
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Rudolf  Dehogy vagy undorító… (Megsimogatja.)
Anna  Nő vagyok! (Durván magához rántja Rudolfot.)
Rudolf  Igen… Tudom… 
Anna  Hasíts szét! 

Akció. Közben Dávid belép. Egy pillanatnyi fagyott csönd, aztán 
Anna elrohan.

  
6. jelenet

Dávid, Rudolf, Karo

Dávid  Szia.
Rudolf  (nagyobb zavarban nem lehetne). Ne haragudj, én…
Dávid  No problem. Az utóbbi időben többet iszik, mint kel-

lene. Tudom.
Rudolf  Amit mondott…
Dávid  Hagyd a fenébe. Inkább igyunk meg mi is valamit. 
Rudolf  Nem tudom…
Dávid  Vodkát? Vagy inkább valami jófajta birspálinkát? 
Rudolf  Ahogy gondolod… 
Dávid  Mit? Vodka vagy birs?
Rudolf  Jó, vodka… Vagy inkább birs…?
Dávid  Birs. (Önti.) Egy birs neked, egy birs nekem. (Koccint.) 

Cheers!
Rudolf  Isten-isten…
Dávid  Éget?
Rudolf  Igen… Nagyon jó.
Dávid  Tudom. Én főztem. Elűzi a szkepit… cizmust… 
Rudolf  (halkan). A szkepticizmust?
Dávid  Ja. Hitet ad. Még egyet?
Rudolf  Jó, persze…
Dávid  Cheers. (Leszedi a rajztömbjét, és elrakja.)
Rudolf  Isten-isten… (Bátortalan, de belevág.) Dávid… Lát-

tam a legutóbbi rajzodat. 
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Dávid  Igen? Nem baj.
Rudolf  Mi az, hogy nem baj? Nagyon jó! Nem is mutat tad meg.
Dávid  Sose mutogattam a rajzaimat. Most minek mutattam 

volna?
Rudolf  Mert jó!
Dávid  Ja? Azt mondod? Marhaság.
Rudolf  Dehogy marhaság! 
Dávid  Mindenesetre azzal már nem játszom többet. Új játék-

szerem van.
Rudolf  Új kép?
Dávid  Mondjuk.
Rudolf  Mi lesz?
Dávid  Fogalmam sincs. Semmi. De múlik vele az idő.
Rudolf  Megint gúnyolódsz.
Dávid  A saját számlámra. Pontosan tudom, hogy mire jók 

ezek a mázolmányok. Nem kell nyalnod a seggemet, nem 
kell görcsölnöd Anna miatt. Nincs baj, sógor.

Rudolf  Ha engednéd, hogy bebizonyítsam…
Dávid  De nem engedem. Bocs. Amit tudni akarok, azt már 

tudom. Húsz éve. A művésznő még idejében megmondta. 
Rudolf  Azt akarod, hogy könyörögjek.
Dávid  Azt sem akarom.
Rudolf  Miért vagy ilyen makacs?! Nincs mit kockáztatnod! 

Ha akarod, anonim maradhatsz. Vagy mondjuk egy cso-
portos tárlaton, csak egyetlen képedet… Esetleg álnéven 
is kiállíthatnál…

Dávid  Nem érdekel.
Rudolf  Ha nem érdekelne, akkor engednéd, hogy elvigyem 

az egyiket…
Dávid  Akkor nem akarom. Ahogy tetszik. A vége ugyanaz.
Rudolf  Miért vagy ilyen bizalmatlan?
Dávid  Ez nem bizalmatlanság. Azért csinálom, mert jólesik, 

vagy mittudoménmi. De itt vége a piktorművészetnek. 
Game over.
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Rudolf  (lovon a „pszichológus”). Azért, mert Anna egyszer, na-
gyon régen, kinevetett?

Dávid  (ez már kínos). Rudi, ezt már megtárgyaltuk. Nem aka-
rok megint erről vitatkozni. Ez a téma le van zárva. Nem 
lehet, és vége. Teljesen mindegy, hogy beszariság miatt, 
vagy csak mert nem érdekel. Nem akarom, és vége.

Rudolf  Te is tudod, hogy nincs „majd”.
Dávid  (villan). Tudom, komám, hogyne. Szerinted el lehet 

ezt felejteni? Te el tudnád felejteni, ha folyton a füledbe 
ketyegne az óra? Ha esetleg mégis, akkor jó, ha akad egy 
haver, aki időnként odasúgja a füledbe, hogy „tik-tak, tik-
tak, tik-tak”. 

Rudolf  Ugyan, Dávid, tudod, hogy én…
Dávid  Hogyne, de akarok valamit kérdezni tőled. Elmondtad 

valakinek?
Rudolf  Mit?
Dávid  Elmondtad?
Rudolf  Megígértem, hogy nem mondom.
Dávid  Igen, megígérted, de elmondtad, komám?
Rudolf  Dehogy mondtam! Miért? Anna?
Dávid  Nem, nem Anna. Ő nem tudja. 
Rudolf  Ha már szóba hoztad, megvannak a leletek, voltál az 

orvosnál?
Dávid  Voltam, apuci. Elmondták, amit tudni akarok.
Rudolf  A kezelés?
Dávid  Ja, te már mindent tudsz? Akkor azt is tudod, hogy be 

kellene feküdnöm. De nekem még van néhány fuvarom.
Rudolf  Te megőrültél! Nem jársz kezelésre?
Dávid  (mindjárt elpattan a húr). Nem, képzeld, nem járok 

kezelésre, apuci. Tele van a tököm az aggodalmaskodá-
soddal! Fárasztó vagy. Fejezd be a szövegelést, vagy tűnj 
el innen.

Rudolf  Megértem, Dávid, de mégiscsak a barátom vagy, és… 
Dávid  (betelt a pohár). Hagyd abba! Doktor úr, mitől lennék 

én a barátod?! Ott van neked a feleségem. Azt abajgasd! 
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Szervezheted a kiállításait, gyógyíthatod a hisztériáját, és 
csillapíthatod, ha tüzel. De rólam másszál le!

Rudolf  Mi? Miről beszélsz, Dávid? Én a legjobb szándékkal… 
Csak azt szeretném, hogy azzal foglalkozz, amit tudsz csi-
nálni, és nem azzal, amit…

Dávid  Amit nem tudok?! Mert a nyergest hajtani nem tudom?!
Rudolf  Dehogynem, szó se róla, de te zseni vagy.

Szünet, vészjósló hangváltás.

Dávid  Ja…? Zseni? És most, hogy ezt kibökted, és ha kiállítod 
a képeimet, akkor már nyugodt lélekkel smirglized Annát.

Rudolf  Dehogy… Teljesen megőrültél… Istenem, nem akar-
talak felzaklatni.

Dávid  Nem vagyok zaklatott. Vagy zaklatott vagyok, de nem 
ebbe halok bele. (Őrület, nevet.) Zaklatott zseni, ugye? 

Rudolf  Nem ismerek rád…
Dávid  Ez érthető, nem?! Zseni lettem!
Rudolf  Nem hiszel nekem, Dávid? Kérdezd meg Annát!  Ő  már 

több mint húsz éve tudja!

Valami eltört…

Dávid  (nagyon lassan és nagyon halkan). Anna…?

Szünet… Karo jön. Rudolf számára nem tapasztalható jelenség.

Karo  Bocsánat. Bejöhetek? 
Dávid  Persze…
Rudolf  (Dávidnak). Igen?
Karo  (Dávidnak). Hallottam, hogy vitáztok. Be kellett jön-

nöm, mert a végén még idő előtt agyvérzést kapsz, és 
tönkreteszed a boltomat. De ha akarod, visszamehetek. 

Dávid  (int Karónak, hogy maradjon; Rudolfnak). Semmi. 
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Rudolf  (Dávidnak). Ugye, tudod, hogy én nem akartam sem-
mi rosszat.

Dávid  (Rudolfnak). Tudom. 
Karo  (Dávidnak). Leülhetek? 
Dávid  (Karónak). Egész nyugodtan. (Dávid mellé ül, rakná őt 

össze.)

Ezt követően – bárhogy is alakul a beszélgetés – Karo és Dávid csak 
egymással foglalkozik.

Rudolf  Mit nyugodtan? Mi van veled, rosszul vagy?
Dávid  (kicsit büszke talán)? Karo a modellem.
Rudolf  Milyen Karo?
Dávid  Itt lakik.
Rudolf  Kicsoda lakik itt? Miről beszélsz?
Dávid  Amíg nem talál másik lakhelyet.
Rudolf  Anna tudja ezt?
Dávid  Nem. És nem is fogja megtudni.
Rudolf  De hát miért a házatokban…?
Dávid  (de már fölháborodni sem maradt ereje). Mit a házunkban?
Rudolf  Ott van az én lakásom, bármikor…
Dávid  És közben te eljössz vigasztalni Annát a házunkban, 

ugye? Szép. (Vinnyog, nevetésként.) 
Karo  Ja, jut eszembe, a feleséged nemrég felszállt egy vonatra.
Dávid  (Karónak). Tessék?
Karo  (Dávidnak). Elutazott.
Dávid  (Karónak). Vonattal?
Rudolf  (Dávidnak). Mi vonattal?
Karo  (Dávidnak). Igen.
Dávid  (Rudolfnak). Megszakítottam a „beszélgetéseteket”, és 

ő ijedtében elrohant.
Rudolf  Kicsoda?
Dávid  Anna. 
Rudolf  (ennek már van tétje). Anna vonatra szállt?!
Dávid  Igen.
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Rudolf  De miért? Hova utazik?
Dávid  (békítőn). Menj utána, Rudi, keresd meg! Nekem már 

nincs hozzá erőm. 
Rudolf  Én…?
Dávid  Menj, menj, menj… (Rudolf el.)

7. jelenet

Karo, Dávid

Dávid  Honnan tudod?
Karo  Mit?
Dávid  Hogy elutazott.
Karo  Tudom. 
Dávid  Értem. Ne kérdezzem… Majdnem megütöttem.
Karo  Láttam. Belekotyogtam.
Dávid  Jól tetted. Nem is vett észre.
Karo  Nem láthatott.
Dávid  Ügyes vagy. 
Karo  Ez a dolgom. Eltetted a rajzot?
Dávid  (megembereli magát). El. És előkészítettem a terepet az 

újnak.
Karo  Milyen újnak?
Dávid  Hát annak, amit most kezdek. Vagy nem ülsz nekem 

modellt, kicsi lány?
Karo  Tegezel.
Dávid  Az unokám lehetnél, nem?
Karo  Hát, úgy tűnhet.
Dávid  Portré?
Karo  Persze. Most azonnal?
Dávid  Most hát. 
Karo  Nem vagy ideges?
Dávid  Ideges? Miért?
Karo  Hát Rudolf miatt, meg…
Dávid  Na ne röhögtess, kicsi lány!
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Karo  Ja, jól van, na. Hova üljek?
Dávid  Ahol kényelmes.
Karo  Így jó?
Dávid  Tökéletes. Úgy ülj, hogy sokáig bírd.
Karo  Kilátok az ablakon, és tégedet is látlak.
Dávid  Mesélj! Magadról. Nekem is segít. (Rajzolni kezd.)
Karo  Nincs mit mesélnem. Egyik háztól a másikig csapódok.
Dávid  És ha nem fogadnak be?
Karo  Olyan nincs. Mindig befogadnak. Egy ideig ott vagyok, 

aztán továbbállok. Ennyi. Ez a munkám.
Dávid  Nehéz?
Karo  Néha. Tudom, hogy mi lesz, és azt is, hogy hogyan fog 

megtörténni. Jobb volna, ha nem tudnám. Néha elmon-
dom… De csak ártok vele. Nem tudnak mit kezdeni a 
hallottakkal…

Dávid  Bocs, hajtsd egy kicsit vissza a fejed… 
Karo  Most jó?
Dávid  Oké. Köszi.
Karo  …Vagy el sem hiszik, amit mondok nekik. De ha elhiszik, 

csak megkeserítem az életüket vele… Jobb, ha hallgatok, 
végzem a dolgom, és úgy viselkedek, mint egy hétköznapi 
ember. Vagy mondjuk csak az utolsó pillanatban állítok 
be… De az sem jó. Akkor megrémítem őket.

Dávid  Engem nem rémítettél meg. Fordulj meg!
Karo  Mert még mindig nem vagy biztos benne, hogy ki va-

gyok. (Meg fordul.) Így? 
Dávid  (kitépi a füzetből a lapot, és lendületesen eldobja: újat 

kezd). És ha azt mondanám, hogy aktot szeretnék?
Karo  Aktot? Nem tudom… Még nem festettek rólam aktot soha. 
Dávid  Nem baj. Ne félj. Nem harapok.
Karo  Persze, nem is félek, csak zavarban vagyok. 
Dávid  Megértem. 
Karo  (vetkőzik). Bocsáss meg, ügyetlen vagyok… 
Dávid  Semmi baj. Én sem dolgoztam még aktmodellel. Kvit-

tek leszünk. 
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Karo  Zavarban vagyok.
Dávid  Én is. Majd megszokjuk. (Beállítja a ruhátlan lányt a 

kívánt pózba.) Nagyon szép vagy, Karo.
Karo  Mindennek oka van…
Dávid  Mesélj még. 
Karo  Így nem tudok.
Dávid  Dehogynem. Legalább eltereli a figyelmedet arról, 

hogy nincs rajtad ruha. Gyönyörű. Tökéletes.
Karo  Ne hajtogasd ezt folyton. Jó lenne, ha igaz lenne, de 

nem az. Csak egy mulandó állapot. 
Dávid  (ismét rajzolni kezdi). Te mindig szép leszel.
Karo  Mennyire tévedsz!
Dávid  Csak azt mondom, amit látok. A halhatatlan szépséget.
Karo  A halál köntöseként.
Dávid  Hogyne. De nincs halhatatlanság. Nekem meg pláne 

nincs. Nem hagyok itt semmit és senkit. Minden szálat 
gondosan elvarrok. Itt a vége, fuss el véle.

Karo  Még ne… Sajnálod magad?
Dávid  Nem. 
Karo  Viszont félsz. De én türelmes vagyok. 
Dávid  Hogy érted?
Karo  Megmozdulhatok? Görcsöl a lábam.
Dávid  Persze, hogyne. (Karo nyújtózik.) Gyönyörű… 
Karo  Neked vagyok kitalálva?
Dávid  Ki vagy te?
Karo  (visszaül az eredeti pózba). Egy mezítelen lány, aki 

megint zavarba jön, ha nem folytatod a rajzolást. Ne en-
gem nézzél, hanem a rajzolnivalót.

Dávid  Nem lehet elkülöníteni. Mondd meg, ki vagy!
Karo  Ez veszélyes játék.
Dávid  Tudom.
Karo  És nincs is szükség arra, hogy kimondjam…
Dávid  Miért?
Karo  Mert már tudod…
Dávid  Én?
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Karo  Igen…
Dávid  Sejtem, hogy ki vagy…
Karo  Tudod. Felöltözzek?
Dávid  Ne! Maradj így. 
Karo  Akkor miért nem rajzolsz?
Dávid  Rajzollak.
Karo  De hát csak nézel.
Dávid  Nézlek.
Karo  Mit nézel?
Dávid  Téged. Gyönyörű vagy.
Karo  Néha szeretném tudni, hogy mit látnál, ha valóban en-

gem néznél… Fel szeretnék öltözni.
Dávid  Kérlek… engedd, hogy megérintselek…
Karo  Ennyire elbűvölhet egy arányos test? 
Dávid  Nem a tested bűvölt el, hanem a… az illat, ami körül-

ölel. Ez már majdnem szenvedély. (Érintené.)
Karo  Micsoda költő!… De ne légy ilyen romantikus, Dávid. 

Ne, ne… Ne érints meg. Még ne… Én valóban az vagyok, 
akinek hiszel… (Magára veszi köntösét, és el.) 
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II. FELVONÁS

4. idő

8. jelenet

Anna, Dávid

Dávid megszállottan fest. Anna hazaér.

Anna  Szia. (Szünet.) Köszöntem.
Dávid  Szia, bébi.
Anna  (lecuccol). Mit csinálsz?
Dávid  Látod.
Anna  Látom. Megnézhetem? (Csönd; Anna odasomfordál.) 

Megnézhetem?
Dávid  Mit kérdezel hülyeséget? Már nézed. Mit akarsz?
Anna  Semmit. (A képre.) Ez nagyon jó… Ő kicsoda? (Megint 

szünet.) Kitaláltad vagy létezik?
Dávid  Nem találtam ki. Bökd ki, ha valamit mondani akarsz, 

vagy hagyjál egyedül.
Anna  Dolgozik a művész úr. Értem. Ne zavarjam az alkotást. 

Oké.
Dávid  Ne baszogass. Mit akarsz?
Anna  Mondani akartam valamit… Hallod?
Dávid  Hallgatlak.
Anna  Abbahagynád egy percre?
Dávid  Tudok rád így is figyelni.
Anna  De én szeretném, ha rám néznél, amíg elmondom.
Dávid  Jó. Abbahagytam, ahogy parancsoltad. (De folyton 

odasandít.)
Anna  Bocsáss meg nekem.
Dávid  Bocsássak meg? 
Anna  Igen.
Dávid  Miért?

Szünet. 
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Anna  Elhagylak.

Ez már komolynak tűnik.
  
Dávid  Miért hagynál el?
Anna  Mert nem szeretsz. 

Ismét festeni kezd.

Dávid  Marhaság. Soha nem gátoltalak semmiben. Azt csi-
nálsz, amit akarsz. Ezért fölösleges elmenned.

Anna  Mondd, hogy ne menjek el.
Dávid  Ha el akarsz menni, akkor menj.
Anna  Nem akarod, hogy maradjak?
Dávid  Nem fontos, hogy én mit akarok. 
Anna  Szeretném, ha vissza akarnál tartani.
Dávid  El akarsz menni?
Anna  Igen.
Dávid  Akkor meg miért tartsalak vissza?
Anna  Mert akkor hihetném azt, hogy fontos vagyok neked…
Dávid  Anna, ne szövegelj! Eldöntötted, hogy mit fogsz csinálni?
Anna  Igen… 
Dávid  És hogy döntöttél?
Anna  Elmegyek.
Dávid  Akkor isten veled.
Anna  Nem érdekel, hogy miért? 
Dávid  De. (Közben folyamatosan fest.)
Anna  Nem érdekel?!
Dávid  De, érdekel.
Anna  Meddők vagyunk mindketten.
Dávid  És?
Anna  Azt hittük, hogy sem neked, sem nekem nem lehet gye-

rekem.
Dávid  Ezen már túl vagyunk, nem? 
Anna  Én terhes vagyok…
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Dávid  (abbahagyja a festést, de nem néz Annára; hosszú szünet 
után). Terhes vagy.

Anna  És nem te vagy az apa.
Dávid  Babát vársz.
Anna  Igen.
Dávid  Biztos?
Anna  Biztos. Voltam orvosnál. Biztos. Mondhatnánk azt, hogy 

a miénk…
Dávid  Gyereked lesz, bébi. Értem… És mit szól hozzá?
Anna  Ki?
Dávid  Rudi.
Anna  Rudi?
Dávid  Hát ki a boldog apa? (Már megint festene, de nem nagyon 

megy.)
Anna  Rudolf…
Dávid  Megmondtad már neki?
Anna  Te tudod, hogy…?
Dávid  Igen.
Anna  De akkor miért nem…
Dávid  Mert semmi értelme sem lett volna. Na, szóval megmond-

tad már neki, hogy apa lesz?
Anna  Nem… Azt gondoltam, hogy… mondhatnák azt is, hogy 

si került… Hogy a tied… (Dávid nevet.) Mi ebben a nevet-
séges?!

Dávid  Ne haragudj. Nem te, Anna, nem te. (Nem erőlteti to-
vább a festést.)

Anna  Mondjuk ezt, kérlek… Soha senki sem tudná meg…
Dávid  Nem lenne fair Rudival szemben. És a gyerekkel sem.

Kopogtatnak az ajtón.

Anna  Nem szeretnéd?
Dávid  Nem.
Anna  Nem igaz! Tudom, hogy szeretnéd. Ezt akartuk mind-

ketten.
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Dávid  Nem ezt. (Összecsomagolja a cuccát.) 

Ismét kopogtatnak.

Anna  Hanem mit?
Dávid  Kopogtattak. 
Anna  Hallottam! Gyereket akartunk, Dávid! Most itt a lehe-

tőség.
Dávid  Nem, Anna, nincs itt semmilyen lehetőség. Nyiss ajtót!
Anna  Leszarom az ajtót! Dávid! Megint elszöksz?!
Dávid  Ennek így… semmi értelme. (A képpel a hóna alatt el-

menőben ajtót nyit Rudolfnak.)

9. jelenet 

Dávid, Rudolf, Anna

Jön Rudolf.

Dávid  Á, az emlegetett szamár! Gratulálok, komám.
Rudolf  Miért, mi történt?
Dávid  Anna elmondja. Én megyek. Fuvarom van. Lesz rá idő-

tök, nyugodtan elintézhetitek a költözést. (Egy pillanat.) 
Örülök neked. (Arcul csókolja Annát, és elmegy.)

Rudolf  Anna, kicsim, de hát mi történt? Milyen költözés?!
Anna  Megmondtam neki.
Rudolf  Mit mondtál meg neki?
Anna  Hogy elhagyom.
Rudolf  Kit? Dávidot? Miről beszélsz?
Anna  Elhagyom, mert terhes vagyok. 
Rudolf  Gyermeket vársz? Ez nagyszerű!
Anna  (ugyanabban a stílusban, megspékelve gúnnyal). Valóban 

az, kedvesem. Mert azt hittem, hogy sohasem lehet gyer-
mekem, de úgy tűnik, hogy csak tőle nem lehet gyermekem. 

Rudolf  Nem az övé?
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Anna  Képzeld, nem. Meglep?
Rudolf  Nem, csak…
Anna  Sejted már?
Rudolf  Az enyém…?
Anna  Bingó! Feleségül vehetsz, végre. Örülsz?
Rudolf  Gúnyolódsz?
Anna  Lehet. A lényeg ugyanaz. Terhes vagyok tőled. Felkínál-

tam ugyan Dávidnak a lehetőséget, hogy tekintse e gyer-
meket a sajátjának, de nem kíván élni ezzel a lehetőséggel, 
vagyis kirakott. Marad még egy opció: az abortusz. 

Rudolf  Ments isten…
Anna  Én is így vélekedek erről. Tehát? Dávid nem szeret,  te azt 

mondod, hogy szeretsz. Nem ezt akartad? Hogy együtt 
éljünk, mint a mesében. Hát nem erre vágytál?

Rudolf  Honnan veszed, hogy nem szeret?!
Anna  (vége a gúnynak). Érzem. Minden porcikája ezt sugall-

ja. Begubózik, és csak a tüskéit mutatja. Csak örül neki, 
hogy elhagyom. Sőt, ő küld el!

Rudolf  Dehogy küld el! Elment a józan eszed? Tudod, hogy 
mit csináltál?!

Anna  Tudom hát. Picsán rúgtam a házasságomat! Mert ter-
hes vagyok, és azt akarom, hogy a gyerekem egy szerető 
családban nőjön fel, apa mellett. Nem pedig egy cinikus, 
megkeseredett ember mellett.

Rudolf  Nem is nőhetne fel mellette, te bolond!
Anna  Persze hogy nem!
Rudolf  Nem érted?! Dávid beteg!
Anna  (szünet). Mi?
Rudolf  Beteg. 
Anna  Mit beszélsz?
Rudolf  Valószínűleg a szülésedet sem éri meg.
Anna  Micso…
Rudolf  Sajnálom.
Anna  Nem igaz… Ő mondta?
Rudolf  Nem. Ő sohasem mondta volna el. A kórházból tu-

dom… Néhány hete.
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Anna  Néhány hete tudod?! És nem mondtad el?
Rudolf  Nem akarta, hogy tudd.
Anna  És… meg fog halni?
Rudolf  Igen.
Anna  Nem igaz! 
Rudolf  Attól tartok, hogy igaz, kedvesem…
Anna  De hát mi baja van?!
Rudolf  Nem mindegy? A lényegen nem változtat.
Anna  Miért nem mondtátok el?!
Rudolf  Nem akarta, hogy elmondjam.
Anna  Leszarom, hogy mit akart! El kellett volna mondanod!
Rudolf  A szavamat adtam neki.
Anna  De hát… nem is látszik…
Rudolf  Nem. Még. De nem jár kezelésre.
Anna  Hogyhogy nem? És milyen kezelésre? El kell menni kül-

földre, itt szarok az orvosok. De mi baja van egyáltalán?! 
Mi ez az egész?

Rudolf  Nem lehet kényszeríteni… Nem hagyhatod magára.
Anna  Persze hogy nem.
Rudolf  De ne mondd el neki, hogy tudod.
Anna  Ez iszonyú! Ha ezt tudom… 
Rudolf  Anna, nem kér a sajnálatból, légy észnél. 
Anna  Ne mondjam meg, hogy tudom? Erre nem leszek képes.
Rudolf  Dehogynem. Ő már elfogadta a tényt.
Anna  ( felcsattan). Mit?! Hogy meghal?! Szerinted ezt el lehet 

fogadni? Ezt nem lehet elfogadni! Én nem fogadom el! 
Azt, hogy meg fogsz halni, nem lehet elfogadni!… Ez csak 
egy rossz álom, Rudolf, ugye? Ezt nem bírom ki…

Rudolf  De kibírod, kedvesem. 
Anna  Mit csinálnék én nélküled?
Rudolf  Büszke vagyok rád, kicsim.

Sötét.
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5. idő

10. jelenet

Anna, Karo

Anna kissé részeg. Karo jön.

Karo  Bocsánat. Dávidot keresem.
Anna  Dávidot? Á, te vagy az! Gyere csak be!
Karo  Dávid itthon van?
Anna  Gyere csak nyugodtan. Ülj le. Hozhatok valamit?
Karo  Köszönöm, nem kérek semmit. Ha Dávid nincs itt, ak-

kor én vissza is…
Anna  Semmi gond, semmi baj. A férjem bármelyik pillanat-

ban hazaérhet. (Kezet nyújt.) Anna vagyok. A felesége.
Karo  Karo.
Anna  A modellje, ugye? (Cinikus.) Ne csodálkozz! Láttam a 

vázlatokat. Meg láttam a festményt is. De azt ki nem adja 
a kezéből… Nézd csak… (Előveszi a rajzokat, lapozgatja, 
nézegeti.) Rendkívüliek… (Elhajítja őket.) Nem zavar, 
hogy tegezlek?

Karo  Nem, dehogy. 
Anna  Ülj le, érezd magad otthon, nem először vagy itt. (Iszik.) 

Hol talált rád? Vagy te találtad őt?
Karo  A Margittól jöttem. 
Anna  Te találtad őt. Értem… Egyébként hol van ez a Margit? 

Be kellett volna fejeznem vele egy sorozatot, de eltűnt, 
mint a kámfor. Tudod, hogy mi van vele?

Karo  Meghalt.
Anna  Micsoda?!
Karo  Nyolc napja.
Anna  Ez eszméletlen. Mi történt?
Karo  Baleset.
Anna  Én meg… Szörnyű. Volt családja?
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Karo  Nem tudom. 
Anna  Borzasztó… El sem hiszem…
Karo  Sajnálom. Akkor, ha nem haragszik, én el is…
Anna  (vissza az eredeti kerékvágásba). Maradj csak. Nyugi… 

És te mióta jársz a férjemhez?
Karo  Talán egy hete. 
Anna  Máshol is ültél már modellt?
Karo  Nem, soha. 
Anna  Tetszik?
Karo  Bocsánat, de én mégis…
Anna  Ülj csak vissza, nem akarok semmi rosszat. A modell ke-

désre értettem.
Karo  Inkább elmennék, ha nem haragszik.
Anna  Nem haragszom, dehogy. Csak szerettem volna veled 

koccintani a remek birssel. Annak örömére, hogy Dávid 
megtalálta a múzsáját.

Karo  A múzsáját?
Anna  Téged, drága Karo! Egészen beléd habarodott. Sohasem 

érdekelte a rajzolás komolyabban, most meg, mint valami 
megszállott, már a festményen dolgozik a vázlatok alap-
ján. De gondolom, ezt te már tudod.

Karo  Igen, tudom.
Anna  És miről szoktatok beszélgetni, miközben modellt állsz 

neki? (Egy pohár birssel kínálja.)
Karo  (elveszi, de nem iszik). Nem beszélgetünk.
Anna  No de mégis. Mindenki beszélget a modelljével. Több 

órát vagytok egy szobában, muszáj beszélgetni is. (Vi-
gyor.) Vagy mit csináltok?

Karo  Hallgatunk. 
Anna  Hallgattok. Hogyne… Idd csak meg! Dávid egészségé-

re! (Egy slukkal lerántja.) Szereted?
Karo  Tessék?
Anna  Dávidot. Szerelmes vagy belé? 
Karo  A modellje vagyok.
Anna  Látom, te szerencsétlen!
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Karo  Csak a dolgomat végzem. Ne haragudjon, de… (Indulna.)
Anna  Ülj vissza! Idd meg az italodat. (Visszalöki.)
Karo  Köszönöm, de nem szoktam… 
Anna  Hát akkor most olyat teszel, amit nem szoktál. Mezte-

lenre levetkőzni idegen férfiak előtt sem szoktál, Dávid 
előtt mégis levetkőztél, nem? Akkor nekem is tehetsz 
valami szokatlant. Igyál!

Karo  Maga is fizet ezért valakit.
Anna  Pénzt akarsz?! (Pénzt vág hozzá.) Itt van! És most igyál! 

Igyál, bazdmeg, te hattyúdal! Igyál Dávid egészségére! 
Igyál a művészetére! Hogy rohadnál meg.

Karo  Tudom, hogy mit szeretne, de én nem tudok segíteni. 
Akkor sem, ha megiszom. Ezen már nem lehet változtatni. 

Anna  Fenyegetsz?! Te engem fenyegetsz?! Idepofátlankodsz a 
nagy naiv szemeddel, és még te fenyegetsz?! Én ismerem 
Dávidot, te kis szajha! Tudom, hogy kicsoda, tudom, 
hogy mit álmodik, tudom, hogy mire képes, és azt is 
tudom, hogy mire nem. Haldoklik, bogaram, erre te ide-
jössz, és ő belevadul a festészetbe! Hallani sem akar semmi 
másról. És miért? (Kezében a Karóról készült vázlatok.) 
Ezért? Miattad? Igen? De én ezt nem fogom megengedni.

Karo  Én csak…
Anna  Kuss! Hallgass! Nem akarom hallani a hangodat! Nem 

akarlak látni! És Dávid sem akar látni többé. Megértetted? 
Karo  Sajnálom…
Anna  Szeret engem! Szeret itt lenni, rajzolgatni, utazgatni! 

Szeret velem lenni. Érted?! És ennek vége! Tűnj el. Most! 
Azonnal! Nem hallod?! Örökre!

Karo  Nem tehetem… 

Sötét.
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6. idő

11. jelenet

Dávid, Anna, Karo

Anna ül és vár. Dávid jön.
  
Dávid  Te még itt vagy? 
Anna  Nem mentem el. Nem bírtam… 
Dávid  Nem tudom, hogy mi lenne még, bébi. Megtárgyal-

tunk mindent. 
Anna  Elküldesz? Tényleg azt akarod, hogy menjek el?
Dávid  Igen. 
Anna  Azt mondtad, hogy azt csinálok, amit akarok. Azt 

mondtad, hogy szabadon dönthetek. Igaz?
Dávid  Igaz. És te döntöttél.
Anna  De megváltoztattam a döntésemet. Maradok.
Dávid  Nem lehet… Bébi… 
Anna  Én szeretlek, Dávid, érted ezt?
Dávid  Értem. Könnyen vagdalódzol a szavakkal.
 Anna  És te is szeretsz engem.
Dávid  Te akartál elmenni. Én csak segítek neked. 
Anna  Nem akarok elmenni. Veled akarok lenni… Nem tudok 

nélküled létezni.
Dávid  Senki sem pótolhatatlan.
Anna  (lenyeli a békát). Én sem vagyok pótolhatatlan neked?
Dávid  Meg én sem vagyok neked az. Hidd el, menni fog, mű-

vésznő.
Anna  Kérlek… Amíg lehet…
Dávid  (gyanú). Mi?
Anna  Tudom… Mindent tudok…
Dávid  Anna, mit beszélsz?
Anna  Elmondta… A betegségedet… Hogy nem jársz kezelés-

re… Hogy mi vár rád… Rudolf elmondta… Tudom. 
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Dávid  (sziszeg). Fogd be a szád…
Anna  Nem akarsz tudomást venni róla. De ez nem változtat 

a tényeken. 
Dávid  Ki nem akar tudomást venni róla?!
Anna  Úgy viselkedsz, mintha időmilliomos lennél. És kire-

kesztesz az életedből.
Dávid  (halkan). Önző tyúk.
Anna  Tessék?!
Dávid  Azt mondtam, hogy önző tyúk. 
Anna  Ezt gondolod? Hogy én vagyok az önző? Te vagy ro-

hadtul önző! Sohasem voltál képes semmire! Se szeretni, 
se gyereket csinálni, se festeni. Semmire!

Dávid  Erre kellettem volna neked, bébi? Szeretni, gyereket csi-
nálni és főként festeni?

Anna  Gyűlölsz engem. Pedig az egész életemet neked adtam!
Dávid  Megszakad a szívem. Adtál, bébi, szó se róla, adtál. 

Megvettél a nyergessel. Startban, gyorsan, hogy véletle-
nül se jusson eszembe ecsetet fogni. Ja, bébi, adtál.

Anna  Mit akarsz ezzel mondani?
Dávid  Semmit sem akarok mondani. Azt akarom, hogy tűnj 

el, jó messzire. Azt akarom, hogy azt csináljam, amihez 
kedvem van. És nem érdekel, hogy jó vagy rossz. Nem 
érdekel, hogy kiröhögnek, vagy nem. Egyedül akarok 
lenni, csöndben, békében, és azt akarom csinálni, amihez 
kedvem van. Nélküled.

Anna  Ez nem igazságos…
Dávid  Nem? Miért, bébi, az igazságos, hogy óránként hatszor 

emlékeztettél a bunkóságomra, amikor ettem, amikor it-
tam, amikor aludtam, szartam, mindig. Semmi sem volt 
elég jó neked, belém döngölted a szégyent, folyton azt 
kellett éreznem, hogy milyen primitív állat vagyok mel-
letted! Művésznő! Ez a fair play? Hogy folyton áldanom 
kell a sorsot, amiért egy ilyen nagy tehetségű festő, mint 
te, feláldozta magát értem, a baromért.

Anna  Ilyet én soha…
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Dávid  De igen! Számtalanszor! És soha nem érdekelt, hogy 
én mit akarok, én mire vágyom, soha meg nem kérdezted 
tőlem, még azt sem, hogy mit zabálnék ebédre…

Anna  Ja, hogy erről van szó…
Dávid  Igen, erről is! És még sokkal többről! Arról van szó, 

művésznő, hogy megfojtottál, hogy rám telepedtél, bele-
raktad a segged az életem közepébe, a feneked alá dugtál, 
csak azt láttam, azt szagoltam, nem kaptam levegőt tőled, 
mozdulni sem tudtam, és nekem még hálásnak kellett 
lennem ezért. És elég volt.

Anna  Szeretlek…
Dávid  Nem érdekel.
Anna  Pedig nem akarlak szeretni… Tényleg nem akarlak…
Dávid  Te mész el, vagy én?
Anna  Ne menj el…

Dávid megindul az ajtó felé, kinyitja, mögötte a kényelmesen vára-
kozó Karo látható, de Dávid nem veszi azonnal észre.

Dávid  Szóval?
Anna  A kis kullancs-kurva! Miatta van ez, ugye?
Dávid  Ki miatt? (Észreveszi Karót; rosszat sejt.) Kicsoda miatt?
Anna  Miatta. (Karo felé bök.)
Dávid  Miatta?… Ismered őt?
Anna  Igen.
Dávid  (a sejtelem félelemmé duzzad). Látod Karót?
Anna  Nem vagyok vak. És mondta, hogy nem tágít tőled…
Dávid  Látod?!… (A féltés dönt.) Menj innen, Anna! Azonnal! 
Anna  Kirúgsz? 
Dávid  (Karóhoz). Mi közöd Annához?
Karo  Semmi. A múltkor találkoztunk, elbeszélgettünk…
Dávid  Elbeszélgettetek?! (Annához.) Tudod, hogy ő kicsoda?
Anna  Igen, mondta
Dávid  (Karóhoz). Mit mondtál neki?!
Karo  Semmit.
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Dávid  Mi az, hogy semmit? Mit akarsz Annától?!
Karo  Nem akarok semmit.
Dávid  Lát téged!
Karo  Tudom…
Dávid  Miért?
Karo  Nem tudom…
Dávid  Nem tudod?!
Karo  Nem… 
Dávid  Dehogynem tudod! (Annához, akit a lehető legdurvább 

módon rúg ki.) Húzz innen, a kurva életbe! Most! Nem 
akarom látni többé azt a savanyú fintorgásodat, érted? 
Kussolj az életemből! Kitaposom a szart is belőled, ha 
még egyszer idetolod a képedet, megértetted?! (Miután 
végérvényesen kirakta a zokogó Annát, fenyegetően Karó-
hoz.) Tartsd magad távol tőle.

Karo  Ez nem tőlem függ…

12. jelenet 

Karo, Dávid

Karo  Menjek el?
Dávid  Dehogy! Megbolondultál? (Lökné ki magából a dühöt.)
Karo  Maradjak?
Dávid  Maradj, persze. Be kell fejeznem a képet. Ülj a helyedre…

Karo helyet foglal, de hiába, Dávid keze remeg: nem tud dolgozni.

Karo  Szereted?

Csönd.

Dávid  Mit akartál tőle?
Karo  Semmit.
Dávid  Ne hazudj nekem!
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Karo  Nem hazudok. Semmit sem akartam tőle. 

  Dávid mégiscsak legyűri a remegést, és munkához lát.

Dávid  Akkor miért találkoztatok? 
Karo  Véletlen volt.
Dávid  Elmozdultál. (Karo visszafordul.) Nincsenek véletle-

nek. Látott téged.
Karo  Igen.
Dávid  Miért?
Karo  Nem tudom. Néha van ilyen. 
Dávid  Hazudsz.
Karo  Lehet… Félted?
Dávid  (szünet). Meglepne? 
Karo  Nem. Befejezted? Nem festesz többé? 
Dávid  Még nem fejeztem be. De aztán nem festek többé.
Karo  Bölcs döntés.
Dávid  A felelősség mindig az enyém. De nem baj. Felkészül-

tem.
Karo  Szereted?
Dávid  Teljesen fölösleges erre válaszolnom. 

Csönd.

Karo  A feleséged gyermeket vár.
Dávid  Miért mondod ezt?
Karo  Gyereket vár.
Dávid  Igen. És?
Karo  Egy kisfiút.
Dávid  Azt mondod? (Szünet, mosoly.) Huszonkét évig azt 

hittük, hogy egyikünknek sem lehet gyereke. (Leteszi az 
ecsetet.) Azt hiszem, befejeztem.

Karo  Megnézhetem?
Dávid  Gyere ide! (Karo Dávid mellé áll.)
Karo  Az enyém lehet?
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Dávid  Felőlem. De mit csinálsz vele?
Karo  Az az én dolgom.
Dávid  Értem. Bocs, nem faggatlak többé. (Megsimogatja Karo 

csupasz vállát.)
Karo  Fáradt vagy?
Dávid  Nagyon. 

Kutyaugatás hallatszik. A későbbiek folyamán többször.
  
Karo  Kerber nyugtalan…
Dávid  Továbbálltok nemsokára, ugye?
Karo  Igen, hívtak. Továbbmegyünk. 
Dávid  Mikor?
Karo  Ma éjjel, azt hiszem.
Dávid  Ma éjjel?… (Leheveredik az ágyra.) Hát jó… Szóval ma 

éjjel… Igen… Na, hol az a birs? Most az egyszer társulsz 
hozzám? Később már nem lehet.

Karo  Igyunk akkor inkább bort…
Dávid  Igazad van. Legyünk stílusosak. 
Karo  Maradj csak, majd én hozom. (El borért.)
Dávid  Nagyon fáradt vagyok. Kipusztult belőlem minden. 

Érted te ezt? Ettem, mert éhes voltam, dolgoztam, hogy 
ehessek, ennyi. Megszűntem embernek lenni. Ez rímel, 
hallod?… De még csak állat sem voltam, az legalább pár-
zás után szaporodott. 

Karo  ( flaskával és két pohárral; tölt, koccint). A megtisztulá-
sodra.

Dávid  Ja, arra… Szép vagy.
Karo  Ne mondj nekem ilyeneket.
Dávid  Miért? Nem szabad? Pedig igaz. (Ujjával lágyan vé-

gigrajzolja testét.) Örülök, hogy legalább ezt a képet meg 
tudtam csinálni rólad.

Karo  Gúnyolódsz.
Dávid  Dehogy gúnyolódom. (Megcsókolja a hátát.)
Karo  Megtaláltad a titkodat?
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Dávid  Nem. Nincs titok.
Karo  Most már nem hazudhatsz magadnak.
Dávid  Igen. Itt vagy. Megértettem és elfogadtam. (Megcsókol-

ja a hasát.)
Karo  Van titok.
Dávid  Van? És elárulod nekem?
Karo  Még nem. Akarsz engem? 
Dávid  Igen. Nagyon. Téged, és mindent, ami veled jár.

Megérinti Dávidot. Lassan lehúzza róla ing jét.

Karo  Biztosan?
Dávid  Régóta. 
Karo  Tudod, hogy ez mit jelent?
Dávid  Tudom… Elegem van a hazugságokból. Nem hallom a 

saját hangom a nyüszítésemtől.

Csók.

Karo  Engem akarsz, vagy azt akarod, amit ígértem neked?
Dávid  Téged. És nem ígértél nekem semmit.

Lassan lehúzza Dávid minden ruháját.

Karo  Félsz? 
Dávid  Igen.
Karo  Tőlem?
Dávid  Igen. 

Csók.

Karo  Most hazudsz, vagy akkor, amikor azt mondod, hogy 
vágysz rám?

Dávid  Nem hazudok.
Karo  Azt hiszed, hogy vége.
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Dávid  Olyan valóságos vagy…
Karo  Mert létezem. 

Csók. Már testük minden pontja a másikét érinti.

Dávid  Mi lesz aztán?
Karo  Ezt te jobban tudod, mint én.
Dávid  Nem tudok semmit. Fogalmam sincs, hogy mi lesz aztán.
Karo  Tőled függ.
Dávid  Mi van, ha nincs semmi…? De valahonnan jöttél.
Karo  Például a képzeletedből.
Dávid  Onnan jöttél?

Lágy ringásban.

Dávid  Nem onnan jöttél.

Szünet.

Karo  A válaszok benned vannak.

Rövidebb szünet.

Dávid  Félek…

Rövidebb szünet.

Karo  Nincs baj. 
Dávid  Félek…
Karo  Én is…
Dávid  Te is…?
Karo  Igen!

Csönd. Csönd.
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Dávid  Milyen ember vagyok én?
Karo  Szép. 
Dávid  Milyen furcsa ezt tőled hallani…
Karo  Fázol. (Betakarja.)
Dávid  ( félálomban). Igen, de nem baj…
Karo  Aludj. (Öltözni kezd.)
Dávid  Ébren akarok lenni, amikor…
Karo  Ébren leszel, ezt megígérem.

Magához veszi a festményt. Indul.

Dávid  Hova mész?
Karo  El. 
Dávid  ( feleszmél). Elmész?! Hogyhogy elmész? 
Karo  Nem érted jöttem.
Dávid  De hát azt mondtad, hogy…
Karo  Nem. Még nem. Köszönöm a képet. Aludj nyugodtan. 

Még van időd.
Dávid  Hova mész? Karo! Kihez mész?!
Karo  Ne törődj vele. Szép vagy. 
Dávid  Kihez mész?!
Karo  Már nem lakik itt. De tulajdonképpen még meg sem 

érkezett… Isten veled. (El.)

A kutya hang ja távolodik. Nem biztos, hogy ugatás. Sötét.

Szabadka, 2004. január 14.
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Stranger in the Night
Kamasztörténetek
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Szereplők:

Pióca (Piócz István nevelő)        
Görcs (Bátor Bella pszichológusnő)      
Anya (Démon anyja)          
Bladiméri anyja             
Tufa (Magdolna), fiatalkorú elítélt      
Sónyó (Sándor), fiatalkorú elítélt      
Démon (Mona), fiatalkorú elítélt        
Britni (Britni), fiatalkorú elítélt        
Tünde (Tünde), fiatalkorú elítélt  
   – valamint Fogdmeg            
Agy (Emina), fiatalkorú elítélt   
   – valamint Muki
Ace (Anna), fiatalkorú elítélt 
   – valamint Démon testvére        
Kurvinca (Kati), fiatalkorú elítélt       
   – valamint Tufa anyja         
Főnök (Péter), fiatalkorú elítélt       
   – valamint Tufa apja, Britni apja, Gyúró és Robi  
Dílerka (Vali), fiatalkorú elítélt       
   – valamint Viola           
Minci (Izolda), fiatalkorú elítélt       
   – valamint Britni anyja        

Mindenfelé szétdobált cipők. Egyébként üres színpad.
A helyszín: a fiatalkorúak börtöne.
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I. FELVONÁS

1. Intró

Sónyó felmossa a padlót. Fülhallgató a fülében. Megáll, lassan 
felnéz, majd pucol tovább. Nagyon gyors egymásutánban, keskeny 
fénycsóvákban apró fl ashek a tér különböző pontjain. Olyanok ezek, 

mint a magányos vakkantások az éjszakában.

Tünde  Mi van?
Kurvinca  Mi lenne?!
Ace  Semmi!
Britni  Mért?
Minci  Mit mért?
Tufa  Mért van semmi?
Dílerka  Nincs semmi!
Agy  Sincs?
Démon  Hol sincs!
Tünde  Itt!
Kurvinca  Itt sincs semmi.
Ace  És volt?
Dílerka  Nem!
Agy  Mi nem?
Démon  Nem volt!
Britni  Mi nem volt?
Tufa  Semmi se! 
Minci  És nem is lesz, mi?
Kurvinca  Itt nem volt, nincs és nem is lesz semmi se!
Főnök  Kuss!
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2. Stranger in the Night

Szép, csengő, dallamos gitárhang, két sorban áll a 11 fi atalkorú 
elítélt, mint egy igazi kórus, és énekli Sinatra örökzöld melódiáját. 
Egyedül Sónyó hallgat, de ő is ott áll közöttük. Görcs lelkesen ve-
zényel. Közben persze valaki vakaródzik, a másik fi kára va dászik, 
a harmadik a szomszédját gyömködi, de alapjában véve végigve-
rekszik magukat a dalon – bár az előadás nem kifogástalan. Görcs 
ragyog a büszke boldogságtól, tapsol, Piócára néz kérdőn. Pióca, aki 
a produkciót a helyéről nézte végig (mondjuk a néző térről), kínban 

van, de mosolyog, bólint. 

Pióca  Jó ez, jó lesz ez, persze.

Sötét.

3. Bladiméri mamája

Mindenki benn van. Pióca és Görcs is. Bladiméri – azaz Mari – 
anyja középen áll. Nagyon fi atal, elegáns, feltűzött hajjal, divatos 
ruhában. Feszült csend. Az asszony kezében egy cipősdoboz, azt 
nézi mereven. Lassan leemeli a fedelét, és kiemel belőle egy nikke-
lezett bőr csuklószíjat. Visszateszi. Majd egy félig elkopott ceruzát. 
Visszateszi. Majd egy műanyag öngyújtót. Visszateszi. Majd egy 
papírfecnit. Először magában olvassa el, majd megismétli nagyon 

halkan.

Bladiméri anyja  Add vissza a teknőm, mert rá… rába… (Nem 
is tudja, majd nem akarja elolvasni a szót.)

Démon  (csendesen). Azt még nekem írta. (Elmegy, és egy tü-
körrel tér vissza.) Tessék. Ez is az övé volt… Ez a teknő… 
Bocsánat, elfelejtettem… (Lesöpri.)

Bladiméri  anyja  Egy tükör. Semmi baj… Tartsd csak meg.
Démon  Köszönöm.
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Bladiméri  anyja  Veletek volt végig. Itt. Ezen a szörnyű… 
(Szünet.) Miattam. Mi vagyunk az oka. Én. Az apja meg 
én. Mellette kellett volna állnom, én meg… De hát ki 
gondolta volna, hogy…? Pedig tudom, hogy nem ő volt 
az oka… Gyerek… volt. Volt. Borzasztó ezt kimondani… 
a saját lányomról. (Nézi a dobozt.) Ennyi…? (Kifakad, és 
dől belőle.) Mindent megadtam neki, mindent. Mindent! 
Oda mehetett, ahova akart, annyi pénze volt, amennyit 
akart, soha semmit sem tagadtunk meg tőle, semmit, 
de nem volt neki elég! Mindent megbocsátottam neki, 
mindent kifizettem helyette, minden ügyét elsimítottam, 
de ezt már nem tudtam… Hol rontottam el? A barátnője 
akartam lenni! Hát melyik anya akar, melyik anya tud a lá-
nya barátnője lenni, mondjátok meg! (Megragadja Acet.) 
Nézz rám! Mondd meg nekem! Amikor kimentünk az ut-
cára, mindenki azt hitte, hogy testvérek vagyunk! Az én 
ruháimat hordhatta, az én cipőimet, még a fehérneműi-
met is, amit akart! De neki több kellett! (Szünet.) A saját 
apja… A saját apja kellett neki… Az apja! És az az állat 
meg… Elrohant otthonról, beült a kocsimba, és… És nem 
is bántam, hogy idekerült! Még csak nem is sajnáltam azt 
a szerencsétlent, akit elgázolt, sőt hálás voltam neki. És 
hagytam, hogy előszedjék az összes addigi ügyét… Hagy-
tam, hogy bekerüljön ide… És most halott. 

Tufa  De szép volt. Én láttam. Amikor meghalt. Olyan sima 
volt a bőre.

Főnök  Tufa, hallgass!

Az asszony Piócára néz, aki erre a jelre kimegy, és behoz két nagy 
fekete műanyag zsákot.

Bladiméri anyja  (szünet). Ti voltatok vele helyettem. Éde-
seim… Azt hiszem, ő is azt akarná, hogy… hogy nektek 
adjam… Elhoztam nektek ezeket… Úgysem tudnék mit 
kezdeni velük, csak fájdalmat okoznának, és nektek meg 
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biztosan jól jön. Ugye, nem veszitek tőlem rossz néven? 
Csak arra kérlek benneteket, hogy amikor hordjátok eze-
ket, néha nektek is jusson eszetekbe… Jó? (Szünet.) Én 
most elmegyek… Elmegyek. A viszontlátásra… Vagyis… 
Minden jót… Szervusztok… 

Elmegy, kezében a cipősdoboz. Görcs, Pióca kikíséri.

Minci  Ez szörnyű…
Agy  De te nem tudod, Mincikém, hogy a Bladiméri mi min-

denre volt képes.
Főnök  Befogod.
Tufa  Most már csak abban reménykedjünk, hogy visszatérhet 

ide a földre, és az örökkévalóság vár rá…
Dílerka  No, azt láthassad, mócsingom.

Közben Dílerka és Kurvinca odalép a zsákokhoz, bele kukkan tanak. 

Ace  Tufa. Te megfogdostad? A halottat? Azt mondod, hogy 
sima volt a bőre.

Tufa  Csak megsimogattam. Szép halott volt, nagyon. Szép 
lesz majd a feltámadás napján is…

Ace  Te nem vagy normális. Egy hullát. (Megrázkódik.)

Dílerka és Kurvinca kiöntik a földre a zsákok tartalmát. Rengeteg 
ruha dől ki belőlük. Ezt látva a többi lány is odarohan, és sáska-
hadként csapnak le a motyókra. Pillanatok alatt boldogságtól át-
itatott lökdösődés, kapdosás alakul ki, mindenki minél több cuccot 

akar inkasszálni.

Tünde  (egy flitteres valamit találva az égre néz, csókot küld, és 
felkiált). Köszi szépen, Bladiméri!

Sötét.
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4. Megszököm (No. 1.)

Cipőfűzőket fűznek a cipőkbe.

Agy  (halkan). Na?
Főnök  Mi?
Agy  Nem vagy benne?
Főnök  Marhaság.
Agy  Engem nem nyuvasztanak ki. Én elmegyek innen…

Sötét.

5. Tornagyakorlatok a test frissen tartásának 
érdekében

Pióca elöl áll, a többiek szanaszét. Egy kemény tornaórát látunk a 
maximális kifulladásig. Pióca vezényel. A cipők levetve sorakoznak 
oldalt… Talán Dílerkáé az egyetlen cipő, amelyik kilóg a sorból (ő a 
legrendetlenebb), de Ace észreveszi, és megigazítja (ő viszont kény-

szeres: tisztaság- és rendmániás). Sötét.

6. A buszállomáson

A nevelő és a pszichológusnő a buszállomáson várakozik. 

Görcs  Iszonyú hideg van.
Pióca  Hát. November.
Görcs  Mindjárt karácsony.
Pióca  Ja.
Görcs  Nem gondolkoztál azon, hogy a gyerekekkel csinál-

junk valamit karácsonyra?
Pióca  Mit?
Görcs  Nem tudom… 
Pióca  Értem.
Görcs  Tudod, mi jutott eszembe?
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Pióca  Na?
Görcs  Rendezhetnénk egy koncertet. 
Pióca  Mit?!
Görcs  Egy koncertet! Velük! Szerintem kitűnő terápiás fog-

lalkozás volna! Gondold csak el! Mindenki énekelne, 
együtt!

Pióca  Énekelne?
Görcs  Egy karácsonyi koncert! Na?
Pióca  Lehet, hogy most ez nem nagyon jó pillanat.
Görcs  Miért? 
Pióca  Az a lány meghalt.
Görcs  Ezen már nem tudsz változtatni. Meg nem is jó, ha ez 

nagyon rájuk telepszik…
Pióca  Ja. Végül is. 

Csörög Pióca mobilja.

Pióca  (a kijelzőre néz, Görcsnek). Az intézetből. (Felveszi, be-
leszól.) Igen? (Hosszú csend.) Jövök. (Leteszi, majd Görcs-
nek.) Megszökött.

Görcs  Tudtam!

7. Agy laposra verése (No. 1.)

Mindenki alszik. Kicsapódik a női háló ajtaja, ellenfény ömlik 
rajta be, belökik Agyat, aki a földre zuhan. Bezárul az ajtó. A töb-
biek felülnek, de nem mozdulnak. Agyat laposra verték, mindene 
sajog. Lassan feltápászkodik, és a fekhelyéhez vonszolja magát. 

Csendesen nyílik az ajtó, és belép Főnök. Megáll.

Főnök  Megvagy?

Agy bólint. Minci hozzálépne.

Főnök  (Mincinek fenyegető halkan, az ajtóból, kifelé menet). 
Hagyd! (El.)
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Mindenki visszafekszik, sötét, csak Agy zihálása hallatszik.

Agy  (az ajtóra sziszeg). Nem basztok ki velem…

Sötét.

8. Közzététetik a koncert híre

A terem közepén áll Görcs. Az eltört szemüvegét próbálja összeil-
leszteni. Pióca libasorban bevezeti a fi atalkorú elítélteket. Körbe-
veszik Görcsöt, Görcs egy zacskóból cukorkával kínálja végig őket, 
végül ő is vesz. Pióca lenyomja őket a földre, és maga is leül. Csak 

Görcs áll. Csend, általános cukorkapapír-csörgés.

Görcs  (mosolyog). Köszönöm. Tudjátok, hogy mennyire szí-
vemen viselem az intézet sorsát. Mindannyian kicsit az én 
gyermekeim vagytok, és a szívemhez nőttetek. (Cinkosan 
Piócára pillant.) Piócz kollégámmal úgy döntöttünk, 
hogy egy koncerttel ajándékozunk meg benneteket. 

Démon  Mi van?!
Görcs  (boldog). A ti saját koncertetekkel. Ti léptek fel! Mit 

szóltok hozzá?

Csönd, majd mozgolódás és halk zsivajgás. Nem nagyon tetsző az 
ötlet.

Görcs  Karácsony közeleg. A szeretet ünnepe. Koncertünk-
nek ez legyen az apropója. Mi a véleményetek?

Fojtott mocorgás.

Görcs  (kedveskedve). Minci. Így szólítanak, ugye?
Minci  Igen.
Görcs  Te szeretsz énekelni? Tetszik az ötlet?
Minci  (nagyon zavarban van, szinte lámpalázas). Igen.
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Görcs  Magdolna?
Kurvinca  Tufa! (Vihog.)
Görcs  Tessék?
Kurvinca  Hát, őt meg így szólítják.
Görcs  Ejnye-ejnye, Magdolna! És te mit gondolsz erről?
Tufa  (csodálkozik). Én is fellépnék?
Görcs  Persze!
Tufa  Hú, az jó volna…
Görcs  Ez lesz a mi karácsonyi ajándékunk nektek. Jó? De  ak-

kor nagyon kell ám készülnötök! (Ugyuli-bugyuli.) Meg-
beszéltük? Jól van. Akkor további jó munkát kívánok 
nektek! Szervusztok! (El.)

Zúgolódás.

Dílerka  Eztet mosmá beszoptuk.
Pióca  ( feláll, erélyesen). Csönd legyen! Még nem fejeztük be!

Helyreáll a rend. Várakozással teli csend.

Pióca  És addig belátogattok. Egyenként. Mindannyian.
Minci  (csendesen a mellette ülőtől). Hova?
Agy  A szobába?!
Kurvinca  Faszomat! Megint?! 
Démon  Szar ügy.
Pióca  De ezúttal nincs kivétel. Érthető vagyok, ugye? (Szú-

rósan Sónyónak.) Mindenki bejön. Különben semmi sem 
lesz a koncertből.

Agy  Bazmeg!
Dílerka  Én nem megyek oda be megint.
Minci  (Kurvincától). Mért? Mi van ott?
Főnök  (Dílerkának). Ne hozd rá a frászt!
Tünde  Te könnyen beszélsz.
Főnök  Azt honnan veszed?
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Tufa  (Mincinek). Szerintem ez jó lesz, nem? Mindenki énekel 
majd, még én is.

Dílerka  (Tufának). Hát, mócsingom. De énnekem kő az, mint 
a hátamrú a púp.

Pióca  Szóval koncert akkor lesz, ha megérdemlitek. Ha meg-
ér-dem-li-tek! Ehhez tartsátok magatokat. 

Ace  (halkan). Megáll az eszem.
Britni  Én nem bírok még egyszer…
Pióca  (erre volt kihegyezve a füle, felcsattan). Tessék?! 
Britni  Semmi. Bocsánat…
Pióca  Britni. Kérlek, fáradj a szobába velem.
Britni  (arcára hirtelen rémület ül ki, suttogva). Nem!
Pióca  Induljunk. (Megvárja, amíg Britni kimegy, majd követi.)

Szünet.

9. Démon látomása 

Démon be van lőve, de nagyon.

Tufa  Én nagyon szeretem, ha zenélnek. Nem? (Iszonyú hami-
san dúdolni kezd valamit.)

Főnök  Jaj, Tufa, ne!
Minci  Nekem volt egy pasim, aki…
Démon  Ki nem szarja le. Basszátok meg, látomásom van!
Főnök  (látja, hogy Démon rendesen állapotban van). Baszki, 

ne vidd túlzásba!
Minci  (Főnöktől). Mért kellett most Britninek a szobába men ni?
Démon  (Mincinek). Kuss.
Minci  (Főnöktől). Valami rosszat mondtam? Mért, mi van ott?
Démon  Látomásom van, halljátok?! Közeleg a vég!
Tufa  A vég?
Démon  Érted, Tufa? Látom: tejszínű fény ömlik a fejünkre, 

fürdünk majd benne, és közben felsorakozunk, ott fent… 
Egymás mellé, csillog a hajunk a zsírtól, és virít a pofánk 
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a vértől, ami odanyomul a talpadból is… Felsorakozunk, 
mint a vágóhíd előtt álldogáló marhák, kiállítanak ben-
nünket… Néznek majd bennünket onnan lentről, a széke-
ikről, és abban a tejfényben nem látjuk őket, csak tudjuk, 
hogy lent vannak a sötétben… És csak lüktet az agyad, és 
ropogósra sült a füled… Nézik onnan a selejteseket. És ak-
kor, látom, megnyílik a föld alattunk, és mi elsüllyedünk. 
Énekelve.

Tufa  Az Armageddon!
Démon  Az hát, bocikám. Félek, hogy porrá égünk azon a kur-

va koncerten. 
Tufa  Én nem félek. Tegnap is kimostam az inget, azt a kék 

gombosat. Mindenesetre.
Démon  (eszébe jut valami). Bazmeg!
Főnök  Mi van?
Démon  Főnök! Gyere ide!
Főnök  Mi van már? (Odamegy Démon mellé.)
Démon  (hogy a többiek ne hallják). Használjuk ki!
Főnök  Mit?
Démon  Ezt a kibaszott koncertet! Bazmeg, akkor kell meg-

lógni! Hol van Agy?

Sötét.

10. Bagózik a trió

Démon, Főnök és Sónyó bagózik. Démon be van lőve, kocsonya.

Démon  Ezt szerinted komolyan gondolja?
Főnök  Komolyan. Hisz benne. A Görcs. (Elvigyorodik a saját 

szóviccén.) Hisz benne a Görcs. A Pióca meg kihasználja 
az alkalmat.

Démon  Fasznak kell a koncert.

Csönd.
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Démon  Mért hozták be Tufát?
Főnök  (megvonja a vállát). Szereti az anyját.
Démon  Tényleg rákos?
Főnök  Az.
Démon  Szar ügy. 

Csönd. Bagóznak.

Démon  Te bemész a Szobába?
Főnök  Mit tudsz csinálni?
Démon  Ja.

Csönd. Bagóznak.

Főnök  (Sónyónak). Most rád fáj a foga.

Sónyó szokása szerint nem reagál, csak szívja azt a cigarettát.

Démon  (Sónyónak). Te még sose voltál bent, mi?
Főnök  Nem volt. Működik a taktikája. 
Démon  Hát, most rábasztunk mindannyian, ha nem mész be.

Csönd, bagóznak.

Démon  Elmondtam Agynak. Hogy az alatt a kurva koncert 
alatt megléphetnénk. 

Sónyó csóválja a fejét. (Egyébként ez az egyetlen dekódolható re ak-
ciója az egész előadás alatt.)

Démon  Mi van?
Főnök  Ő se megy sehova.
Démon  Te se?
Főnök  Hiszel a Mikulásban, mi?
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11. Britni a szobában (No. 1.)

Britni cipő nélkül áll a szobában. Mozdulatlan, mereven a földre 
néz. Pióca fi gyel. 

Pióca  Nem változol meg soha?
Britni  Sajnálom, Piócz úr.
Pióca  Nem érzel tiszteletet senki iránt.
Britni  Dehogynem.
Pióca  Pedig a legjobbat akarjuk neked.
Britni  Sajnálom, Piócz úr, nem fordul elő többet.
Pióca  Én lehetőséget adok neked, erre te mit csinálsz?
Britni  Nem úgy értettem.
Pióca  (megáll szemben vele, egészen közel). Hanem hogy?

Zavart csend.

Pióca  Hazudsz. A szemembe hazudsz. Tudod, mi lesz ennek 
a vége?

Britni  (halkan). Igen.
Pióca  Na halljam!
Britni  (nagyon halkan). Piócz úr megbüntet.
Pióca  ( felcsattan). Rácsok mögött vénülsz meg! Az lesz a vé-

ge! Érted?!
Britni  Igen…
Pióca  Meg tudsz te még változni? (Csend.) Nem hallom. 

(Csend.) Kérdeztem valamit!
Britni  (alig hallhatóan). Meg.
Pióca  Hajlandó vagy lemondani az elveidről? (Csend.) Válla-

lod a felelőtlenséged következményeit? (Csend.) Vállalod 
a büntetést? (Csend.) Nem hallom!

Britni  (suttog). Igen…
Pióca  Nem hallom!
Britni  (kissé hangosabban). Igen.
Pióca  Elhiszed nekem, hogy jót akarok neked? 
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Britni bólint. Némán peregnek a könnyei.

Pióca  (enyhül). Ne sírj, gyerekem, ne sírj! 

Britni bólint.

Pióca  Akkor ma éjjel várlak a szobában. Most elmehetsz.

Britni kirohan. Sötét.

12. Sónyó szívatása (No. 1.)

Takarítanak. Sónyó a fő munkaerő. Elgáncsolják, kiöntik a felmo-
só vizét, vagy valami hasonló. Röhögés.

Kurvinca  Mi van, faszikám? Bénázol?
Dílerka  A zösszes négy lábáva. És mind bal ódali nyőtt ki neki.
Ace  Sok a tetved, Sónyókám, és a patáiddal nem tudsz vaka-

ródzni, mi?

Röhögés. Bökdösés.

Agy  Csak húzd be a beled. Érted, komám? A szobába. Muszáj. 
Kapiskálod?

Dílerka  Jóbú mondja, elhiszed? Muszáj, kispöcs, muszáj, érted?

Sónyó ismét hozzáfog a teendőihez, de ismét meg fúrják. Röhögnek.
Sötét.

13. Démon megpróbálja azt, ami akkor sem 
sikerült neki (pszichodráma)

Démon  Elhoztad nekem, Hugi??
Ace  Úgy örülök, hogy látlak.
Démon  Én is. Anyu jól van?
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Ace  Jól. Sürög-forog. Ismered.
Démon  És te?
Ace  Jól, persze.
Démon  Dolgozol? Még ott vagy?
Ace  Igen. Nincs más. Muszáj.
Démon  Szar ügy. A férjed is?
Ace  Ő is. Nem is találkozunk, éjszakai műszakban van. Csak 

köszönni.
Démon  A gyerekek?
Ace  Megvannak.

Csönd.

Démon  Elhoztad?
Ace  (nem akar válaszolni rá). És te?
Démon  Látod.
Ace  De mért nem próbálsz…?
Démon  ( félbeszakítja). Hugi, ne!

Csönd.

Démon  Elhoztad?
Ace  A Pepi nem is tudja, hogy eljöttem hozzád.
Démon  (mosolyog). Begurulna, mi?
Ace  (mintha ez vicc volna). Asszem.
Démon  De anyuhoz azért eljár veled, nem? Meg a gyerekek is.
Ace  Húsvétkor. De a gyerekekkel elmegyek, persze.
Démon  A Lilla emlékszik még a keresztmamájára?
Ace  Mért nem jössz el meglátogatni bennünket?

Csönd.

Démon  Elhoztad?
Ace  A Pepi nem tudja, hogy elvettem. (Pénzt vesz elő.)



w  e 73 w

w  

Démon kikapja Ace kezéből, és kirohan. 

Démon  Köszi. 

Mielőtt kiérne, még visszafordul.

Démon  Puszilom anyut… Meg a gyerekeket is… (Kirohan.)

Sötét. Démon egyedül a színpadon. Egy sniff  jobbról és egy balról, 
majd elernyed. Sötét. Démon hanyatt fekszik. Ace mellette ül. Dé-

mon felébred.

Ace  Szia.
Démon  (nagyon halkan). Szia.
Ace  Jól vagy?

Démon erőtlenül csóválja a fejét.

Ace  Ha egy perccel később találnak meg…
Démon  Szar ügy.
Ace  Mi?

Démon elfordítja a fejét.

Ace  Mona! Ezt nem teheted.
Démon  Mért nem, Hugi?
Ace  Mert szeretünk téged. Anyu is. (Majdnem sír.) Szüksé-

günk van rád…
Démon  (suttog). Nem érdekel. Elhiszed? És nem is igaz. Ne 

haragudj rám…
Sötét.
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14. A böjti vacsi végén megint hiányzik Agy, 
azaz Megszököm (No. 2.)

Pióca áll, kezében egy kosár kenyér.

Pióca  Nos?

Mindenki hallgat. Pióca körülkémlel, majd magához inti Sónyót. 
Sónyó odalép hozzá.

Pióca  Ezúttal te sem vagy kivétel, fiam. Mondtam, hogy ez 
mindenkire vonatkozik. Ezúttal rád is, nincs kivétel töb-
bé. Érted, ugye? (Sónyó bólint.) Ma senki sem érzett elég 
bátorságot, hogy bejöjjön. Ez így nem lesz jó. Ezért ma 
vacsorára csak egy szelet kenyeret kaptok, semmi mást. 
Sándor fiam, most szépen oszd szét a lakomát, és gondol-
kozz. (Kezébe nyomja a kosarat.) Jó étvágyat! 

Vacsora. Kenyér és semmi más. Sónyó osztja tálcáról. Mezítláb van-
nak, a cipőjük szanaszét.

Tufa  Csak kenyér.
Ace  Slank leszel, bocikám.
Tünde  Ace, te hülye vagy? A kenyértől?
Dílerka  Eztet mindet a kispöcs Sónyó miatt baszhassuk.
Ace  Az egész banda miatta szív.
Britni  Ki lehet bírni.   
Tünde  Figyeled? Az anorexiás megszólalt!
Démon  Bulimiás, nem anorexiás.
Tünde  Nem mindegy?
Minci  Az mi?
Kurvinca  Faszomat, ez száraz.
Ace  Bazmeg, Sónyó, mostál kezet? Sónyó! (Kitépi a fülhallga-

tót a füléből.) Koszos a kezed! Ebből egyek? Ezzel töröl-
ted ki a szaros seggedet, mi? 
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Főnök  Ace, ne basztasd.
Ace  Hogy ne basztassam, amikor ezt a szart kell ennünk miat-

ta, és még koszos kézzel osztogatja itt nekem!
Főnök  Nem koszos a keze.
Ace  Láttad, hogy mossa? Láttad, hogy az életben egyszer is 

megmosta volna a patáját?!
Főnök  Állj le.
Ace  Mért? Bemehetünk mindannyian abba a kibaszott szobá-

ba, de ez az idióta, bazmeg, nem fog! Itt fogunk meg aszul-
ni száraz kenyéren e miatt a kretén miatt! Sohase tolta be 
oda a képét.

Démon  Megaszalódni. 
Ace  Nem mindegy?! 

Agy feláll, indul kifelé.

Kurvinca  Hova mész, faszikám?!
Agy  El innen. (El.)

Főnök int Sónyónak. Vesz a kenyérből.

Dílerka  (sóhajt). Bazmeg eztet a kenyeret. (De ő is vesz.)
Britni  Nekem nem kell.
Tünde  A finom kisasszony. Ma nem megyünk hányni?
Tufa  Elvehetem a tiedet is?

Britni bólint.
Minci  Beteg vagy?
Tünde  Agyban beteg. Vigyáz a vonalaira.
Kurvinca  Az hát. Aztán meg bűzlik az okádékra minden ka-

ja után.
Tünde  Piszkafa dinnyecsöcsökkel.
Ace  Na, Tündi baba, átveszed a szótárunkat?
Tünde  Mikor fölbasz.
Dílerka  A Britni?
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Tünde  Ja. Más kurva sok pénzt költ a külsejére, aztán mégse. 
Ez meg kiokádja magát, és nézz rá!

Minci  (Britnitől). Tényleg?
Tünde  Utálom az ilyeneket! Érted? Utálom! 
Ace  Mért, Tündi bébi?
Tünde   De rá fog baszni. 

Megszólal a riasztórendszer. Pióca beront Görccsel.

Pióca  Hol van Emina már megint?
Minci  Kicsoda?
Dílerka  Agy.
Pióca  És hogy állnak azok a cipők?!

Sötét.

15. Britni a szobában (No. 2.)

Britni rövid hálóingben, mezítláb áll a szobában. Éjszaka van. 
Pióca előtte áll, Britni tekintete a földre szegezve. 

Pióca  Fáradt vagy?

Britni a fejét csóválja.

Pióca  Álmos? Nem? 

Britni a fejét csóválja.

Pióca  Tudod, miért vagy itt?

Britni aprót biccent.
Pióca  Félsz?

Csönd.
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Pióca  Nézz rám.

Csönd. Britni nem néz rá.

Pióca  Ne félj tőlem. Nézz rám.

Britni továbbra sem néz rá. Pióca Britni elé áll, és ujjhegyével fel-
emeli az állát. Britni felemeli fejét, de makacsul nem néz Piócára.

Pióca  Rossz kislány voltál.

Britni félrenézve bólint.

Pióca  Nagyon rossz. Ugye tudod.

Britni bólint.

Pióca  Ezen nem segítenek a könnyek.

Britni próbál uralkodni magán, nehezen megy: fél.

Pióca  Tudod, hogy miért jöttél ide?

Hosszú csend. Britni alig észrevehetően bólint, majd lassan megin-
dul Pióca felé. Elé térdel, és elkezdi kioldani Pióca nadrágszíját. 
Pióca egy „atyai mozdulattal” megsimogatja a fejét. Hirtelen belép 

Démon. Mindannyian lefagynak a döbbenettől. Sötét.

16. Tufa készül a világvégére

Takarítanak vagy/és cipőt pucolnak. Britni nincs bent.

Tufa  Főnök? Lehetek az első? A koncerten? Mindenesetre.
Főnök  Felőlem.
Ace  (Tufától). Tufa! Aszongya a Dílerka, hogy rákos az anyád.
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Kurvinca  Mi van? Ez fasza! Kinyiffan a muterod, pufikám?
Ace  Kussolj, én kérdeztem.
Tünde  Egy Mincivel kevesebb. Az sose árt.
Tufa  Mindenki meghal. Jobb volna, ha ti is inkább készülné-

tek rá.
Ace  Ja. Majd. De a muterod egy kissé hamarább.
Tufa  Azt nem lehet tudni.
Dílerka  Szegény jó anyukád mindjárt nyekk.
Tufa  Mindenhol ott vannak már a jelek. Nem veszitek észre?
Tünde  Milyen jelek?
Tufa  Hát hogy… tudod, hogy mi. 
Ace  Én nem tudom, hogy mi. (Dílerkától.) Te tudod?
Dílerka  Én se. Mócsingom, mondjad má meg nekem ittend, 

hogy mi van!
Tufa  Hát… Az a cunami. Meg azok a repülők a tornyokba. Meg 

a hurrikánok meg minden. „Rémüljenek meg e föld min-
den lakói; mert eljő az Úrnak napja; mert közel van az.”

Démon  Tufa, ne szarozz.
Tufa  „Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő 

el a ti Uratok.” Te is mondtad!
Démon  Én?! Mikor?
Tünde  Idióta.
Kurvinca  Pufikám, aszondod, jön a világvége? Fasza tört az 

egésznek?
Tufa  Az Armageddon. „Előtte tűz emészt, utána láng lobog; 

előtte a föld olyan, mint az Éden kertje, utána pedig kiet-
len pusztaság ; meg sem menekülhet tőle semmi. Reszket 
előttök a föld, és megrendülnek az egek; a nap és hold el-
sötétednek, a csillagok is bevonják fényöket. Bizony nagy 
az Úrnak napja és igen rettenetes! Ki állhatja ki azt? A nap 
sötétséggé válik, a hold pedig vérré, minekelőtte eljő az 
Úrnak nagy és rettenetes napja.”

Tünde  Bevágtad fejből?
Tufa  Én szép leszek.
Tünde  Ez a picsa teljesen bekattant?
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Kurvinca  Asszem.
Tufa  (ki-be szalad). Nézzétek! (Mutatja.) A kék gombos 

ingem, elhoztam magammal. (Magához illeszti.) Szép? 
Ebben szép leszek, mint Bladiméri, nem?

Főnök  Tufa, nem lesz világvége.
Tufa  Démon is látta!
Főnök  Démon nem látott semmit.

Csönd. Tufa elrakja az inget. Sónyó mellételepszik, és átnyújtja 
neki a fülhallgatót. Tufa nem érti, de aztán a fülébe dug ja, bol-
dogan elmosolyodik, ringatódzva hallgatja a számot, majd iszonyú 

hangosan elbődül.

Tufa  Ez szép! Főnök! Hallod? (A fülhallgatóra mutogatva.) 
Eztet akarom énekelni!

Sötét.

17. Sónyó monológja (part one)

Sónyó  Kék… Sárgafehér… kék. Végtelen. 
Végtelensárgafehérkék… csöndhangkék. Csöndhang… 
Csönd… Azúr. Végtelenkék. Azúrvégtelenkék… 
Hullám, langyoshullámszélbenhullám, 
végtelenkékvégtelenhullám, langyoshullámaszélben, 
kékazúrkéksárgafehérazúrkék. Sárgafehér nap. 
Végtelenkék víz. Sósíz. Sóskék sárgefehér fényben, én. 
Végtelenkékazúrkékvíz. Sárgafehérnap. Hullámfény, 
sárgafehérazúrhullám. Fény. Csöndhangfény.
Hullámban, langyoshullámban, sárgafehér fényben, 
kéksós vízben. Ringani. Szél, sárgafehér napszél 
meg én. Csöndhangban. Ringó kékfehér sárgafehér 
hangban, azúrsós vízben. Végtelenben. Szeretnék. 
Csöndhangban. 

Sötét.
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18. Tornaóra II.

Tornaterror, amit Pióca és Görcs produkál az elítéltekkel.

19. Tünde bosszút áll Britnin, amiért az olyan szép

Éjszaka. Női háló. Mindenki alszik, csak Agy és Démon hiányzik.

Tünde  (súgva). Hol a Démon?
Kurvinca  (súgva). Kiment bagózni a Főnökkel.

Tünde, Kurvinca és Ace odalopakodnak Britni ágyához. Kurvinca 
és Ace lefog ják, betapasztják a száját, Tünde pedig egy bicskával 

jókora, mély sebet ejt Britni arcán. 

Tünde  Hallgatsz, bébi, érted? Egy szót se erről, mert akkor 
nem csak a pofikádon hagyok nyomot.

Elengedik, és visszalopakodnak az ágyukba. Az előadás végéig 
Britni arcán ott éktelenkedik majd egy ronda nagy seb. A jelenetet 

a többiek végignézik a helyükről, de nem avatkoznak bele. Sötét.

20. Főnök Acet, Kurvinca meg Démont szeretné…

Takarítás, cipőpucolás. Ace váratlanul belecsókol a Főnök nyakába, 
és lába közé nyomja a kezét. Kimennek.

Tünde  Ja, ezt most nem kell fertőtleníteni?
Démon  Kuss.
Dílerka  Mi van, Démon, te letté mostand a főnök, vagy mi 

van?
Démon  Fogd be.
Tünde  Fogd be te. Miért neki jár a kefélés?
Démon  Ne szarozz már.
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Dílerka  Mindenki azza baszik, akive akar. Mit gondókszó 
most ezen? 

Kurvinca  Kivéve aki nem.
Dílerka  De okos letté mostand hirtelen, Kurvinca.
Kurvinca  Kurva az anyád.
Dílerka  Mé, eddig mibű élté?
Kurvinca  Semmi közöd hozzá! 

Bagószünet.

Kurvinca  (Démonnak). Holnap bemegyek. A szobába. Pió-
cához.

Démon  Hülye vagy. Mért?
Kurvinca  Nekem mindegy. Megszoktam. Szarabb úgyse 

lehet, mint kint volt. Te is be fogsz menni. Úgyis. Hama-
rabb túl leszek rajta.

Minci  De mondjátok már meg, hogy mi van ott! Én is men-
jek be? Halljátok?

Dílerka  (Tündének Sónyóra). Ez a csávó mikó fog bemenni?
Ace  Soha, bazmeg! Nem is volt bent soha. De Pióca most nem 

fog tágítani. Rászállt.
Tünde  Valamit csinálnunk kell.
Minci  Sónyó, te mért nem akarsz bemenni? Nagyon harag-

szanak rád a többiek. 

Sónyó a maga módján nem reagál.

Kurvinca  (Démontól). Te az álmaidat is elmondod neki?
Démon  Az álmokat?!
Kurvinca  Igen. Azokat.
Démon  Mért, mit álmodsz?
Kurvinca  Téged.

Visszatér Ace és Főnök. Ace arcán kielégült, széles mosoly. Főnök 
arcán semmit sem látni. Leülnek.
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Tünde  (az órára néz). Nem mondom.
Ace  Jaj, tudjátok, a szerelem olyan tiszta dolog! Nem, komo-

lyan. A legtisztább dolog a világon! Fertőtlenít. Amikor 
nem történik semmi, csak a kívánás van. Semmi tapenyolás, 
semmi nyálas smár, semmi kefélés, csak a kívánás van. 

Tünde  Mesélj már nekem erről…
Ace  De tényleg. Semmi más. Értitek? Én csak így tudok sze-

retni. Van már kaja? Marha éhes vagyok.
Tufa  Böjtölünk. És a böjt az első erény, minden jónak…
Főnök  ( félbeszakítja). Tufa?
Tufa  Akik a próbán elbuknak, végleg elpusztulnak. És köze-

leg a nap…
Főnök  Tufa!
Tufa  Igen?
Főnök  Elég volt.
Britni  (halkan). Nincs is olyan.
Kurvinca  Mi a faszom van?
Britni  Szerelem.
Minci  Miért gondolod ezt?
Britni  Én…

Folytatná, de hirtelen kivágódik az ajtó, és ismét bezuhan rajta 
Agy. Most már véres is. Nem tud felemelkedni: teljesen összeverték. 

Sötét.

21. Ace mosakszik (bent járt…)

Egy lavór víz a színpad közepén. Ace berohan. Mezítláb van, cipő-
jét a kezében hozza. Öklendezik. Ledobál magáról mindent, a víz 
elé térdel bugyiban, alsóingben vagy melltartóban. Fertőtlenítőt 
önt a vízhez, majd kivesz a lavórból egy kefét, és dörzsölni kezdi a 
kezét. Majd a karját is, a nyakát is, egyre veszettebben, kegyetlenül 

sikálja a bőrét. (Filmen biztos véresre dörzsölné.) Sötét.



w  e 83 w

w  

22. Tufa bűne (pszichodráma)

A sötétben nagy csattanás, majd fény. Tufa áll, kezében palacsinta-
sütő, Apa a földön fekszik, Anya előtte térdel, rémülten.

Tufa  Éhes vagyok.
Anya  (alig hallható). Mit csináltál…?
Tufa  Szabad? 
Anya  Mit csináltál. Jaj, ez a nap! 
Tufa  (meglepődve). Ez az a nap?
Anya  Számodra az. Ítéletet mondtál magad felett. Nézd, mit 

csináltál!
Tufa  Ez még nem az a nap, ugye? Anya, én éhes vagyok.
Anya  Mondá Jehova: Tudjátok, hogy egy embergyilkosnak 

sincs örök élete…
Tufa  Anya, mért mondod ezt?
Anya  Az örök halál vár rád.
Tufa  Engedtem volna, hogy agyonverjen téged? Hagyni kel-

lett volna? 
Anya  Senkinek gonoszért gonosszal ne fizessetek. Ne mondd: 

bosszút állok rajta! 
Tufa  Én nem álltam bosszút.
Anya  Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr! 
Tufa  Én csak téged akartalak megvédeni.
Anya  Lásd meg ellenségeimet, mert megsokasodtak, és gyil-

kos gyűlölséggel gyűlölnek engem!
Tufa  Most mért mondod ezt? Ez nem igaz!
Anya  Te gonosz! Gonosz! Beléd bújt a sátán! Mit csináltál?! 

Megölted az apádat! Megölted az uramat! Nincs számod-
ra feltámadás! Nincs!

Tufa  (duzzog). Éhes vagyok.
Anya  Akkor egyél! Egyél!!! Az apád meg itt fekszik meghalva!
Tufa  Elteszem a palacsintasütőt vissza a helyére, jó? 

Sötét.
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23. A koncertre időzített szökés részletes tervezete

Dílerka, Agy, Főnök és Tufa beszélgetnek halkan, éjszaka.

Tufa  Démon hol van?
Dílerka  Benyomott egy kicskét a csaj.
Főnök  Megint? Mondtam, hogy ne adj neki több anyagot. 

Fizettem is ezért, nem?
Dílerka  Ő többet adott, baszki. Nem tehetek rulla.
Agy  Hagyjátok már ezt. Az ő dolga. Megyünk vagy nem me-

gyünk?
Tufa  Hova?
Dílerka  Megyünk, hát.
Főnök  Te reménytelen eset vagy.
Dílerka  Má mé lenne? Ide figyejj, ez egy tök jó terv! Agy le-

zavarja a nótát, és aztán, hogy senki se zavartassa, nyugod-
tan kilóghat.

Agy  Pióca meg Görcs úgyis a nézőtéren parádézik.
Dílerka  Hátú nem lesz senki. 
Agy  Oké. Bemegyek a szobába…
Dílerka  Megszereztem a kúcsot, itt van! (Mutatja.) Na, mire 

jó, ha tudhassa az ember, hogy hogy kő szerzeni ezt meg 
azt, mi? Ha má úgyis be köllött mennem… Kiloptam a zse-
bé  bű.

Agy   És aztán hogy raktad vissza?
Dílerka  Ne féccsé te engem.
Agy  Na mindegy. Szóval én leszek az utolsó. Amíg ti kornyi-

káltok, addig én kilógok a szobába, és kikapcsolom a zár-
rendszert. Követsz? Ja, meg a kamerákat is. A színpadon 
elsőnek zavarjuk le a számokat, aztán lelépünk, amíg a 
többiek kornyikálnak. Észre sem fogják venni. Te, Dí ler-
ka, Démon meg én.

Dílerka  Meg Tufa. Ott lesz, ha valakit le kék ütni… Ugye, 
mócsingom?

Tufa  Én? Én nem értem ezt most. 
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Agy  Kussolj. (Főnöknek.) Szóval én lépek fel legutoljára, a da-
lom után meg kihívom a nagyasszonyt, hogy énekeljen ő is 
valamit. Görcsöt nem lesz nehéz rávenni. Amíg danolászik, 
addig csendben elhúzunk, mint a nyúl. Mire rájönnek, mi 
már messze járunk.

Dílerka  Csak…
Agy  Mi van?
Dílerka  De addig mindenkinek be kőne menni… A szobába. 

Me koncert se lesz.
Agy  De utoljára.
Dílerka  És Sónyó?
Agy  Megoldjuk.
Dílerka  A Sónyó is danójjon! Hehe. Arra kíváncsi vónák. A  ku-

kadalra.
Tufa  Főnök! Bladiméri nem tudta, hogy közel a nap? Mért csi-

nálta?
Dílerka  Hogy a picsába gyüssz most ezze? (Főnöknek.) Na?
Főnök  (szünet után). Hülyék.
Agy  Most mért?
Dílerka  Szerinted nem csináhassuk meg?
Főnök  (hosszú szünet után). Rábasztok.
Agy  Már megint?! 

Sötét.

24. Agyat elkapják (pszichodráma)

Agy berohan, mögötte Dílerka és Tünde. Menekül, fél, bújna, de 
nincs hova. Mint egy eszeveszett ámokfutás, olyan az egész. Halálos 
rémülettel és kimerültséggel vegyes. A rohanás-menekülés fokozó-

dik, egészen az elviselhetetlenség határáig. A képbe lép Görcs.

Görcs  Jól van. Álljunk meg. Hogy érzed magad most?
Agy  Kiszedik belőlem. Ha elkapnak, kiszedik belőlem! Ba-

szom azt a kurva rohadt agyam, hogy minden megragad 
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benne. Nem akarom tudni! Mért kell nekem mindenre 
rájönnöm, mi? Mért kell nekem mindig kombinálnom?! 
Mért kell nekem minden szart megértenem? Bassza meg, 
a kurva életbe! Nem akarom tudni! Rá fogok baszni! 
Ezek mindenhol megtalálnak, nem lehet előlük eltűnni, 
és kinyírnak, tudom, ezek nem baszkódnak, nem gondol-
koznak, kinyírnak egy perc alatt! El kell tűnnöm, mert 
szétkúrnak, és kiszednek belőlem mindent!

Sötét.

25. Kurvinca, a költőnő

Kurvinca Démont simogatja, vetkőzteti, csókolgatja a nyakát, vál-
lát, arcát…

Kurvinca  Ülök és magamban azt kérdem,
miért van az, hogy rám se nézel.
Szeretném megfogni a hajad, 
azt akarom, hogy te is akard.
A szemedben sok szomorú titok van,
soha nem árultad el, de mindig tudtam.
Amióta itt vagyok, szeretlek, 
de nem mondhatom meg neked.
Mert lehet, hogy te nem szeretsz engem,
és akkor énnekem örökre végem.

Lágyan, becézve, gyengéden érinti Démont. Démon engedi, vála-
szol is érintéseivel, sőt. Közben:

Kurvinca  Ezt neked írtam…
Démon  Nekem?
Kurvinca  Régen sok verset írtam.
Démon  Most már nem?
Kurvinca  Néha… Tudom mindet fejből… Olyan szép vagy… 

Sose találkoztam még olyan csajjal, mint te…
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Démon Kurvincára néz. Hosszan bámulnak egymás szemébe, 
végül mélyen megcsókolja Démont.

Démon  (eltolja Kurvincát). Ne haragudj. Én ezt nem bírom… 
Nekem ez nem megy… Ne haragudj rám. (El.)

Kurvinca egyedül marad. Sötét.

26. Sónyó szívatása (No. 2.)

Dílerka, Kurvinca, Ace, Agy és Tünde takarít vagy cipőt pucol. 
Min ci jelenik meg, oldalt. Egész testében remeg, sokkos állapotban 
van, kezében hozza cipőjét. Leül. A többiek nézik, talán oda is 

mennek hozzá, majd megértik, hogy miről van szó.

Dílerka  Baszki, ezt bent vót… Bement a Szobába.

Hosszú csend. Az öt lány Sónyó felé fordul. 

Tünde  (hirtelen). Húzd le a gatyád!
Dílerka  (meglepve). Micsinájjon?
Tünde  Kussolj. (Sónyónak.) Húzd le a gatyád!

Sónyó nem mozdul. Gyomron öklözi.

Tünde  (ordítva). Húzd le azt a kibaszott gatyát! 

Sónyó nem mozdul. Nekiesnek mind az öten, rángatják, tépnék le 
róla a gatyát. Főnök lép be.

Főnök  Mi van itt?

Agy zihálva abbahagyja. Csönd.

Főnök  Sónyó! Jól vagy?
Ace  Be kell mennie!
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Ace  Mindenki bemegy, bazmeg! A Minci most jött ki. Én is 
voltam! Bementem abba a kurva szobába! És ha én, akkor 
ez is be fog! Nem fogok egy ilyen kretén miatt itt rohadni, 
amíg ki nem nyuvasztanak! Nem fogok itt megdögleni, 
mert egy kibaszott debil, idióta baszik bemenni a szobába.

Dílerka  Aszonta a Pijóca, hogy nincs kivétel!
Ace  (Sónyónak). Nem lesz koncert, érted, te barom?! És akkor 

nem lógunk meg sehova! Akkor itt rohadunk meg. Nem 
érted?!

Dílerka  Hunnéstrú tucc te errű? (Merthogy erről Acenak el-
méletileg nem kéne tudnia.)

Ace  Mindenki tudja! 

Sötét.

27. Minci esete Robival (pszichodráma)

Robi  Ragadsz a kosztól.
Minci  Nem igaz! 
Robi  Bűzlesz. 
Minci  De hát szerettél, nem?
Robi  Be voltam baszva! 
Minci  Kisbabám lesz.
Robi  Azt látom! Gratulálok!
Minci  Tőled.
Robi  Mi?! Idióta.
Minci  De tényleg…
Robi  Ne bassz föl!
Minci  Komolyan mondom.
Robi  Elég volt!
Minci  Nem hiszel nekem?
Robi  Semmi közöm hozzád! Néztél már tükörbe, babám? Egy-

szer bebasztam, és megfogdostalak, na és?! Ki nem szarja 
le! Te nem létezel. Érted? Nem is léteztél soha!

Minci  Én igazat beszélek…
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Robi  Na, húzzál innen, és ide ne told többé a képedet! Értetted?
Minci  Robi, én…
Robi  Megértetted?!
Minci  (kiborul). Akkor meghalok! És megölöm a babát is! 

Meg én! És te leszel az oka! Megölöm! Meg! Gyilkos le-
szek, érted?! (Ordít.) Nem érdekel semmi, semmi se érde-
kel, semmi! 

Görcs  (a képbe lép). Álljunk meg most egy percre…
Minci  (nem tudja abbahagyni). Semmi, semmi, semmi, sem-

mi…!

Görcs egyre kétségbeesettebben próbálja leállítani a lányt, de siker-
telenül. Sötét.

28. Főnök a szobában

Főnök mezítláb van. Pióca kerülgeti. Főnök emelt fejjel áll, mint 
egy szikla, de nem néz Piócára.

Pióca  Szerinted mért vagy itt?
Főnök  Mert megparancsolta.
Pióca  Pofázol, mi?
Főnök  Csak válaszoltam a kérdésére.
Pióca  Csönd legyen!

Szünet. Mászkál. Elvigyorodik.

Pióca  Vagy neked is hiányzott már? 

Főnök hallgat.

Pióca  Kérdeztem valamit!
Főnök  Azt mondta, hogy csöndben legyek. (Belenéz Pióca 

szemébe, de most nagyon.)
Pióca  (ettől nagyon dühbe gurul). Térdre!
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Főnök letérdel, és szófogadóan azonnal négykézlábra áll.

Pióca  (miközben kihúzza a nadrág jából a szíjat). Te sohasem 
tanulod meg a rendet, mi? Mit mondtam neked?! Hol 
van belőled az alázat, mi? 

Azzal ráhúz egyet a hátára.

Pióca  Kiverem belőled ezt a makacsságot! Velem ne szóra-
kozz! 

Üti. Egyet, kettőt, hármat… stb. Egyre vadabbul… Sötét.

29. Sónyó monológja (part two)

Sónyó  Lépnék. 
Bőrömre… mosolygó… végtelen… Mosolygó végte-
len… Langyos nap… Sárga… és azúr… Hullámok… 
Hömpölygés… Lépnék…
De csak egy kicsit… de csak lassan… ringó hömpöly-
gésbe… Azúrnapnászvagyok… Kehelyben… Sós ke-
helyben… Végtelenben… 
Úszok.
Sóshullámok. Sóshullámok, sóshullámok, alattam nap-
csillámok, azúrnapcsillámok, sárgaszél, simogató sárga-
szél, kékragyogás, csöndhullámban, úszni, hullámban, 
úszni, szikrázó azúrásárgafehérnászban úszni, sósvízben, 
sárgafényben, úszni, ringókehelyben, csöndfénykéjben, 
úszni, úszni, úszni…

Sötét.
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30. Tufa bent volt a szobában… 

Az udvaron Démon, Főnök és Tufa. Tufa a földön ül. Cigaretta 
(vagy egy nagy szög) a kezében, és dilemmázik. Valamit motyog. 
A  ci garetta parazsát nézi. Sokáig. Aztán lerázza a hamut, tenyerébe 
veszi, és ökölbe szorítja. Felnyög, de nem kiált. Démon észreveszi, 

odarohan.

Démon  Mit csináltál, te bolond?!

Tufa még nem tud megszólalni a fájdalomtól, ajkába harap. Dé-
mon szétfejti ujjait, és kiveszi belőle a cigaretta maradványait.

Démon  Főnök! Gyere ide! 
Főnök  (lehajol hozzá, csendesen és kedvesen). Mit csinálsz, te 

barom? 

Főnök meg fog ja Tufa karját, mire az felszisszen. Feltűri a pólóját: 
a karja tele van sebekkel.

Főnök  Megőrültél? Mi bajod van?
Tufa  Piócz úr azt mondta, hogy…
Főnök  Mit mondott!?
Tufa  Meg kell bánnom, amit tettem… Hogy kimehessek… 

Csak én nem tudom… Anya is azt mondta, hogy enged-
nem kellett volna. De hogy? Akkor megöli… Nem tudom 
megbánni… Pedig akarom, nagyon akarom, tényleg… 
Csak nem megy… Pedig muszáj… Muszáj…

Démon  Voltál a szobában, mi?!
Tufa  Nagyon éhes vagyok…
Főnök  Pióca egy idióta…

Belép Dílerka.
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Dílerka  Micsinátá, mócsingom, meghülyűté?!
Démon  Volt bent… (Nagyon sötéten.) Megölöm ezt az állatot… 

Feláll és kimegy.

Dílerka  Idefigyejj, mócsingom! Adok ittend neked valamit, 
ez majd segít, hogy meg tudhassad bánni. (A zsebéből egy 
kicsiny zacskót vesz elő.) Ez elég lesz neked több megbá-
násra is. Ha rád gyünne megest. 

Tufa  Ez mi?
Dílerka  Ettű majd főszász, mint az angyalok.
Főnök  Te megőrültél?
Dílerka  Jótékonykodok.
Tufa  Mint az angyalok?
Dílerka  Ja. Mint az angyalok.
Tufa  A szép ruhámban fogok! (Boldogan elmegy az angyal-

porral.)

Csönd.

Főnök  Adj nekem is egyet.
Dílerka  (ez nagyon meglepő). Mi van? Baszogatsz.
Főnök  Nem.
Dílerka  Most komolyan?
Főnök  Itt a lé. (Pénzt ad.)
Dílerka  (ad egy kis zacskó anyagot). Nekem mindegy. De 

csak ez van. Démon evitte a többit. 
Főnök  Mindegy.
Dílerka  Azé hónap megcsinájjuk, ugye? Megígérted!
Főnök  Nem ígértem semmit. Add ide!

Sötét.
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31. Démon a szobában

A szobában. Kamera bekapcsolva.

Pióca  Vesd le a cipődet!
Démon  (túl pardon). Bocsánat, elfelejtettem!

Démon leveti a cipőjét.

Démon  Szereti a „hivatását”. Szereti?
Pióca  Nem azért jöttél, hogy rólam beszéljünk.
Démon  Szereti?!
Pióca  Nem játszunk így!
Démon  Akarja, hogy őszinte legyek?
Pióca  Persze!
Démon  (egészen közel lép hozzá). Akkor válaszoljon: miért 

van itt?
Pióca  (szünet). Persze hogy szeretem…
Démon  Ja. Ezért, mi? (Belenyal a fülébe.)

Pióca durván ellöki magától.

Pióca  Mit csinálsz?!
Démon  Bejöttem a szobába, ahogy parancsolta, itt vagyok. 
Pióca  Na, húzzál kifelé!
Démon  Az álszent kis tyúkokra gerjed, mint Britni? Vagy 

mindegy? Jöhet a husika, de jó a csont is? Tufával mit 
csinált? Vele is ezt?

Pióca  Kifelé!
Démon  Magának pina kell, nekem meg fasz. Szívd ki a vére-

met! Akarod?

Pióca egy hatalmas pofont kever le Démonnak, aki a földre zuhan.
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Démon  Durván szereted? Nekem úgy is jó. (Vetkőzni kezd.)
Pióca  Vedd vissza!

Démon vigyorogva tovább vetkőzik a földön, hanyatt fekszik, szét-
tárja a lábát.

32. Tünde a dizsiben (pszichodráma)

Diszkó. Hipnotikus, repetitív technózene, elviselhetetlen hangerő-
vel. Fényeff ektusok, stroboszkóp vagy valami hasonló. Mindenki 
táncol. Középen Tünde. Be van rúgva vagy be van lőve. Leginkább 
Gyúróhoz dörgölődzik tánc közben. Gyúró olyan, mint egy hegy: 
élvezettel tűri. Néha megérinti a derekát, vállát, arcát, amije épp 
a közelben van, de csak nagyobb megerőltetés nélkül. Tünde tel-
jesen eksztatikus állapotban kelleti magát tánc közben. Szemérem 
egy csöpp se. Élvezi, hogy az egész diszkó nyála érte csorog. Gyúró 
mögötte áll, keze Tünde csípőjén, és ringó mozdulataik félreérthe-
tetlenek. Belép Viola. Nem táncol, de tartása fi gyelmet parancsol. 
Gyúró elengedi Tündét. Tünde még nem észleli a kialakult helyze-
tet, és tovább táncol, háttal Gyúrónak. Viola csábos mosollyal fo-
gadja Gyúró tekintetét. Tünde tánc közben meg fordul, és szembesül 
az előállt helyzettel. Lefagy. Erőszakkal maga felé fordítja Gyúró 
arcát, aki azonban úgy söpri le Tünde kezét, mint valami szöszt, 
és Violához lép. Tünde elzöldült arccal áll, teljesen úrrá lesz rajta 
a megalázott nő dühe. Valamit ordít, de egy szava sem hallatszik a 
dübörgő zenétől. Gyúró félretolja. Tünde üvöltve (de ebből sem hal-
lunk semmit) belecsimpaszkodik Viola hajába, de Viola egy jókora 
pofont kever le neki. Ettől Tünde vérszemet kap, nekiugrik Viola 
arcának… Majd Tünde hirtelen kijózanodik, abbahagyja a vere-
kedést, és mintha egy másik világba lépne át. Nyugodtan odasétál 
egy magnóhoz, kikapcsolja – a zene elhallgat –, és leül egy székre.

Tünde  (teljesen nyugodt hangon). És akkor kinyomtam a sze-
mét. Mind a kettőt. 

Sötét.
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33. Agy Görccsel diskurál

Szoba. Agy a földön térdel. Pióca fölötte áll, és eksztázisban teljes 
erőből veri. Agy üvöltve ordítja:

Agy  Semmit! Én nem tudok semmit! Soha, semmit! Én egy 
senki vagyok, és nem tudok semmit! Semmit, semmit, 
semmit, semmit, semmit, semmit, semmit! 

Belép Görcs, és rémülten megáll. Pióca megdermed. Néhány pilla-
nat után észhez tér, majd lehajol, és felsegíti Agyat a földről. Agy 
mereven Görcs szemébe néz. Pióca a pánik küszöbén tekinget egyik-

ről a másikra. Végül:

Pióca  (Agynak). Elmehetsz.

Agy megindul, de Görcs meg fog ja a karját, és megállítja.

Görcs  (Piócának). Beszélnék vele néhány szót.
Pióca  (vészhelyzet van). Jó. (És marad.)
Görcs  Négyszemközt, ha nem veszed rossz néven.
Pióca  (hosszabb szünet után). Ahogy gondolod. (Mélyen Agy 

szemébe néz, majd elmegy.)

Csönd.
Görcs  Mi volt ez?
Agy  Semmi.
Görcs  Semmi? „Te nem tudsz semmit.”
Agy  Így van.
Görcs  Játszol velem?
Agy  Nem.
Görcs  Akkor miért nem válaszolsz őszintén? Mi zajlik itt?
Agy  Higgye el, doktornő, semmi.
Görcs  Bántott?
Agy  Nem.
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Görcs  (sóhajt). Az életemet fektettem ebbe az intézménybe, 
mindent megteszek azért, hogy értelme legyen, de így 
tehetetlen vagyok.

Agy  Van értelme.
Görcs  Azt akarom, hogy a társadalom hasznos tagjaivá vál-

jatok. Érted te ezt? (Cukorkával kínálja.) Azt szeretném, 
hogy egészséges és boldog embereket neveljünk belőletek.

Agy  Azok leszünk.
Görcs  Nem veszel komolyan.
Agy  Dehogynem.
Görcs  Senki sem vesz komolyan. Pedig én hiszek ebben. 

Ugyanolyan lány voltam, mint te, ugyanúgy álmodtam, 
ugyanúgy szerettem, ugyanúgy többre vágytam, mint 
amit az élet kínált. De harcoltam ezekért az álmokért. 
Küzdöttem értük! Nem adtam fel! És elértem, hogy olyan 
munkám legyen, ami ér valamit! Ez nekem nem is a mun-
kám, ez a hivatásom! Nézz meg, hogy mi lett belőlem!

Agy  Börtönigazgató.
Görcs  Én hiszek abban, amit csinálok. Hiszek bennetek!
Agy  Jól teszi.
Görcs  De nektek is hinnetek kell benne, különben nem mű-

ködik.
Agy  Hiszünk benne.
Görcs  Gúnyolódsz velem. Pedig te intelligens lány vagy.
Agy  Igen?
Görcs  Persze! 
Agy  Ha maga mondja.

Bekukkant Pióca, és mereven Agy szemébe néz.

Pióca  Bocsánat. Azt hittem, már befejeztétek. (Visszahúzódik.)
Agy  Nem vagyok intelligens. Én nem tudok semmit.
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34. Démon szármát ebédel

Démon anyja áll középen. Alázatos, egyszerű parasztasszony. Előt-
te Démon, lehajtott fejjel. Szeretettel magához húzza Démon fejét, 
és arcon csókolja. Démon is arcon csókolja az anyját. A többiek a 
háttérben hangtalanul cipőt pucolnak – de szeme sarkából min-

denki Démonékat fi gyeli.

Démon  Hozok édesanyámnak egy széket.
Anya  Nem kell. (Szatyrából egy ételhordót vesz elő. Kicsoma-

golja.) És jól vagy, kislányom?
Démon  Jól, anyu. (Leül anyja mellé a földre.)
Anya  Hoztam húslevest meg szármát. (A lánya elé rakja az 

egyik műanyag tálat, konyharuhába csavart evőeszközt 
vesz elő, azt is odaadja.) Kihűlt, pedig forró volt.

Démon eszik. Eszik… Csönd. Eszik… Befejezi a levest. Anya kicse-
réli a tálat.

Anya  Szárma. Tejfölt is hoztam. Szereted.
Démon  Igen.
Anya  Meg kenyeret. De csak barnát kaptam.
Démon  Nem baj. Itt is mindig az van.

Démon eszik. Eszik… Csönd. Eszik… Anya nézi. Befejezi. Anya 
elrakja. Műanyag palackot vesz elő, meg egy joghurtospoharat. 

Anya  Ez a Kokkakóla olyan drága. Csináltam citromos vizet. Jó?
Démon  Limonádé. Az jó.

Démon iszik.

Anya  Jól vagy, kislányom?
Démon  Jól.
Anya  Otthon nagyon szépek a krizantémok.
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Démon  Az jó.
Anya  Azt mondja Piócz úr, hogy karácsonyi meglepetés lesz.
Démon  Hát igen.

Anya elrakja az ebédhordót meg a többi cuccot a szatyrába.

Anya  ( feláll). Vigyázz magadra, kislányom! Szeretlek, ugye 
tudod. 

Démon  Én is téged, anyu.

Csókot váltanak, aztán anya elmegy. Hosszú csend. Senki sem tesz 
meg jegyzést. Démon is leül, és elkezd cipőt pucolni. Sötét.

35. Sónyó szívatása (No. 3.)

Sorban állnak, nagyságrendben, lehajtott fejjel. Pióca előttük sétál, 
mint egy katonatiszt.

Pióca  (édes). Na?

Megáll Ace előtt, ujjhegyével felemeli a fejét.

Pióca  Emlékszel még rá?

Ace a szemébe néz, de nem válaszol.

Pióca  Nem emlékszik rá. (Továbblép Mincihez.) És te? (Nincs 
válasz.) Ő sem emlékszik rá. Emina! Te vagy itt az agy! 
Te csak emlékszel rá! Mit mondtam? (Semmi nyikka-
nás. Pióca fel-alá sétál, mindenkinek felemelgeti a fejét, 
meg-megáll előttük, csak Sónyót hagyja ki az egészből.) 
Szó szerint azt mondtam, hogy (tagolva, mézesmázosan) 
akkor lesz koncert, HA megérdemlitek. Ha mindenki 
bejön. Min-den-ki! Nincs kivétel! De nem voltam elég 
érthető… (Megáll Sónyó előtt, de még mindig nem néz rá.) 
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Ezek szerint. Ugye? (Na, most néz rá!) És ebből azt a kö-
vetkeztetést kell levonnom, hogy ti nem is akarjátok ezt 
a koncertet. Ugye?

Agy  Piócz úr…
Pióca  Igen?
Agy  Ez nem igaz.
Pióca  Mi nem igaz?
Kurvinca  Hogy nem szeretnénk a koncertet.
Pióca  De hát nem tudok másra gondolni.
Minci  Voltunk bent.
Pióca  Mindannyian? (Csönd.) Pedig jól tudjátok, hogy miért 

kell bejönnötök. Na, miért? Nem hallom!
Ace  Hogy megkapjuk a büntetésünket.
Pióca  Igen! És miért kell benneteket megbüntetni?! Mona!
Démon  Az elveink miatt.
Pióca  Az elveitek miatt! A büntetés a felelőtlenségetek kö-

vetkezménye! És ha ezt nem vállaljátok, akkor nincs sza-
badulás! Nincs jutalom! Nincs koncert!

Tünde  Lesz koncert…
Pióca  Nem lesz! Megmondtam!
Tufa  De mért nem, amikor…
Pióca  Mert nem vagytok felelősségteljes emberek! NEM LESZ 

KONCERT! 
Dílerka  Ez a hülye miatt?
Pióca  Tudjátok, hogy mi miatt! 
Főnök  (dörren). Bassza meg azt a szobát!

Belép Görcs. Néma csönd.

Görcs  (mosolyog, de a jeges légkör arcára fagyasztja a mosolyt). 
Milyen szobát? (Csönd.) Mi van itt?

További mínusz Celsiusok. Görcs Pióca felé fordul. Pióca fenyegető 
tekintete a fi atalokon, azok feje lehajtva, majd Görcs felé fordul, 

elmosolyodik, de épp, mielőtt megszólalna:
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Agy  Az elveink miatt van…
Pióca  (mint egy vipera fordul Agy felé). Tessék?!
Agy  (lehajtja fejét). Semmi…
Görcs  Milyen elvek miatt?
Pióca  (úgy válaszol Görcsnek, hogy közben tekintete Agyat 

perzseli). Csak beszélgettünk. Néha kell. Beszélgetni is. 
Semmi lényeges.

Görcs  (a fiatalok felé fordul). Semmi lényeges?
Pióca  Persze. (Kifelé tereli Görcsöt.) Hagyjuk őket, hadd ké-

szüljenek fel! Nagy nap előtt állnak. (Kifelé menet még 
visszapillant.) Ugye? (Majd Görccsel együtt elmegy.)

A beálló csendben lassan mindenki Sónyó felé fordul.

Ace  A kurva kibaszott anyádat…
Agy  Szétbaszom a pofád!
Kurvinca  Rühes faszfej! 
Tünde  Szétkúrom a beleidet!
Dílerka  Kibaszott kretén! 

Előbb Tünde üti pofon. Aztán Dílerka üti meg. Kurvinca gyomron 
öklözi. Ace a cipőjével veri.

Tünde  A kurva anyádat! 
Dílerka  Tufa! Csinádd!
Tufa  Bizony közel van az Úrnak napja, és mint a pusztítás, 

úgy jön el a Mindenhatótól…

Tufa bambitekintettel odamegy, és úgy üti meg Sónyót, hogy az a 
földre zuhan, mindenki nekiesik, csak Főnök nem. Ebbe nem lehet 
bele avatkozni, mert meg fékezhetetlenül gyilkosak az indulatok. 

Sötét.
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36. Az ikrek

Éjszaka. Férfi háló. Főnök feláll, a sötétben átmegy Sónyó ágyához, 
és mellétérdel. Gyufát gyújt, nézik egymást. Sokáig. Aztán mellé-
fekszik, és a hatalmas termetű Főnök Sónyó vállára teszi a fejét. 
Testük egészen egymáshoz simul, úgy, mint az ikreké elalvás előtt.

Hosszú csend.

Főnök  Hallottad? Tegnap behallatszott a parkból a térzene. 
Akartam szólni neked, de akkor már véget is ért. Én nem 
tudom, hogy mi volt az, de olyan jólesett…

Csend. Fekszenek.

Főnök  Be kell menned a szobába…

Szünet. Sónyó valamilyen jelt ad, talán megsimogatja Főnök kezét 
vagy fejét, talán mély lélegzetet vesz.

Főnök  Tudom.

Szünet. Sötét.

37. Pszichodráma

Körben ülnek, mint egy klasszikus csoportterápián. A körben ott ül 
Görcs is.

Görcs  Ki nem szólalt meg még ma? Izolda?
Minci  Nekem jó.
Ace  Ugyan mi a jó, Minci?
Minci  Minden. Nekem jó.
Görcs  Britni? Megint nagyon csöndben vagy.

Szünet.



e 102 w  e  

e 

Görcs  Britni! Valami nyomja a lelkedet?
Britni  Én… 
Görcs  Igen?
Tünde  Nyögjed már!
Görcs  Pssszt, hallgassuk meg Britnit is.
Britni  Én is inkább maradnék.
Görcs  Nem akarsz kikerülni innen?
Britni  Nem. 
Görcs  Miért?
Britni  Csak.
Görcs  Értem. (Elfordul tőle, folytatná tovább.) Anna, te…
Britni  ( félbeszakítja, kiszakad belőle, halkan). Mert akkor 

megint jön a büntetés…
Görcs  Ki büntet meg?
Britni  Nemtom… Apa? És az rosszabb…
Görcs  Apád büntetne meg?

Britni bólint.

Görcs  El akarod mondani nekünk, hogy mért büntet meg az 
apád?

Britni hallgat. Arcán látszik, hogy nagyon feldúlt.

Britni  Elmondhatom… Az egyiket… (Sóhajt, nekifog.) Egy-
szer… Amikor a pasimmal… Olyan boldog voltam… És…

Görcs  Játsszunk vele? Akarod? Gyere ki. (Britni lassan feláll, 
Görcs mellé áll, és elkezdenek körbesétálni, miközben be-
szélnek.) És mi történt?

Britni  Amikor hazaértem, el akartam mesélni anyának… És 
bejött apa, és… Nem is figyelt rám, de én nem is akartan 
neki, csak anyának, és… De anya meg kíváncsi volt… Azt 
mondta, hogy folytassam, de apa mindig közbeszólt…

Görcs  Megcsináljuk?
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Britni Görcsre néz, vállat von, de ebben beleegyezés van.

Görcs  Válassz ki magadnak apát.

Britni körülnéz, végül Főnökre mutat. Főnök beáll a körbe.

Görcs  Most válaszd ki anyát.

Britni gondolkodás után Mincire mutat. Minci beáll a körbe.

Görcs  Jól van, akkor nézzük meg. Kezdd el!

Hosszú csend. Aztán Britni Minci felé fordul, és beszélni kezd neki.

Britni  (az emlékszituációban mesél az anyjának). És elgör-
korcsolyáztunk a tóhoz, anya! Lógattuk a lábunkat, meg 
napoztunk… De jöttek a viharfelhők, úgyhogy elindul-
tunk a buszmegálló felé. De képzeld, pont akkor kezdett 
el zenélni egy szimfonikus zenekar a kupola alatt. 

Görcs  Most anya mit csinál?
Britni  Megkérdezi, hogy…
Görcs  Csináld! 

Britni helyet vált Mincivel.

Minci  (Britni hang ján és hangsúlyozásával). De képzeld, pont 
akkor kezdett el zenélni egy szimfonikus zenekar!

Britni  (anya hang ján). És mit csináltatok?

Görcs mutatja: ismét helycsere. Britni és Minci helyet is cserél.

Minci  (anya hang ján). És mit csináltatok?
Britni  Odamentünk megnézni, és aztán a buszállomáson meg 

odajött hozzánk egy bolond, és… és akkor belépett apa, és 
félbeszakított.
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Görcs  Jól van. Gyere, Főnök. Britni?

Főnök Britni helyére áll, Britni kilép a kör szélére, és mint apa lép be.

Főnök  (Britni hang ján, az ő hanghordozásával). Odamen-
tünk megnézni, és aztán a buszállomáson meg odajött 
hozzánk egy bolond, és…

Britni  (apa hang ján). Elég sós lesz a hús?

Helycsere. Britni a saját helyére áll, Főnök átveszi az apaszerepet.

Britni  Erre anya válaszolt.

Helycsere. Britni beáll anyaként Minci helyére, Minci Britni he-
lyére.

Minci  (Britniként). Odamentünk megnézni, és aztán a busz-
állomáson meg odajött hozzánk egy bolond, és… 

Főnök  (apa hang ján). Elég sós lesz a hús?
Britni  (anya hang ján). Elég sós lesz, menj már arrébb, nem 

férek itt el. Nem látod, hogy beszélgetek a lányommal?

Helycsere. Britni apa helyére, Főnök Britni helyére.

Britni  (apaként). Mit pofázol? 

Helycsere. Britni anya helyére, Főnök apa helyére.

Főnök  (apa hang ján). Mit pofázol?
Britni  (anya hang ján apának). Megint ittál, mi? (Britni-

Mincinek.) Na és mi volt a bolonddal?

Helycsere: Britni saját szerepébe, Minci anyáéba, Főnök apáéba.
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Minci  (anya hang ján). Megint ittál, mi? Na és mi volt a bo-
londdal? 

Britni  (a saját szerepében). Jaj, hagyjátok már, nem olyan 
fontos.

Helycsere. Britni apa szerepébe, Főnök Britniébe.

Minci  (anya hang ján apának). Megint ittál, mi? Na és mi volt 
a bolonddal?

Főnök  (Britniként). Jaj, hagyjátok már, nem olyan fontos.

Britni rámered Főnökre. 

Britni  (apa hang ján hirtelen gerjedt, iszonyú dühvel anya-
Mincinek). Mi a szart pofázol itt nekem, asszony?! Ló-
dulj innen, te rühes kurva! Ellenem neveled ezt a picsát?! 
Kifelé! (Odalép Mincihez, kegyetlenül belemarkol a hajá-
ba, és kifelé lódítja. Minci kilódul, és Görcs intésére visszaül 
a helyére, a székre a körben. Majd Britni-Főnöknek:) Te 
rühes kis kurva! Te mondod meg az apádnak, hogy mit 
csináljon, mi?! Te mondod meg, hogy mit mondjak? Hát 
kinek a kenyerét zabálod, mi?! Kinek a házában lopod a 
napot, mi?! És illegeted a seggedet az apád előtt, te kis 
ribanc! Asszed, nem látom, hogy alig várod, hogy meg-
baszasd magad valamelyik sarkon? Asszed, nem látom? 
Asszed, az apád vak? Hogy nem férfi?! Hogy nem látom 
ezt?! (Megragadja Főnök-Britni ing jét, és széttépi.)

Helycsere.

Főnök  (apaként). Te rühes kis kurva! Asszed, nem tudom, 
hogy alig várod, hogy megbaszasd magad valahol? 
Asszed, az apád vak, hogy nem férfi? Asszed, nem látom 
ezt?! (Széttépi Britni blúzát, előbukkannak a mellei.)

Britni  Apa, ne, kérlek, bocsáss meg! (Rémülten.)
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Helycsere.

Főnök  (Britniként). Apa, kérlek, bocsáss meg!
Britni  (apaként). Mit bocsássak meg?! Mit, mi? Tudod, 

mit?! Eleget teszek neked, te kis ribanc! Ezt akarod, 
nem?! Faszt akarsz, nem?! Nem?!!! (Főnök-Britni hajába 
markol, meg fordítja, felrántja Főnök elképzelt szoknyáját, 
letépi Főnök elképzelt bugyiját, és mintha beléhatolna.)

Helycsere.

Főnök  (apaként). Mit bocsássak meg, mi?! Te kis ribanc! Mit 
akarsz, mi? Eleget teszek neked, kis kurva! Azt akarod, 
nem? Faszt akarsz, nem? (Britni hajába markol, felrántja 
szoknyáját, lerántja bugyiját, és…)

Britni  (sikolt, rettegéssel). Apa, ne, kérlek, apa, ne!…
Görcs  Jól van, álljunk meg.

Britnit rázza a remegés, nem sír, csak a könnyei peregnek, sokkos 
állapotban van.

Görcs  Mit érzel most?
Britni  (szinte némán, minden porcikája reszket). Meg akarom 

ölni… meg akarom ölni… meg akarom ölni…
Görcs  Britni. Akarsz szembesülni vele? Most? 
Britni  Meg akarom ölni…
Görcs  Itt az apád. (Főnökre mutat.) Azt tehetsz vele, amit 

akarsz.
Britni  (suttog). Te szemét, perverz állat… Perverz állat… 

(Kirobban.) Azt akarom, hogy halj meg! Dögölj meg, te 
disznó, rohadt, szemét! (Nekiesik Főnöknek, csépeli, üti-
veri, ahogy bírja.) Rohadt, disznó, szemét!!! Dögölj meg! 
Dögölj meg! DÖGÖLJ MEG!!!
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Főnök hagyja magát, nem ellenkezik, viseli az ütéseket, végül a 
földre zuhan, Britni üti, rúg ja, amíg bírja. Végül kimerülten a 
földre rogy, rázza a zokogás. Görcs mellétérdel, megsimogatja, köz-

ben int Főnöknek, hogy menjen vissza a székére a körbe.

Görcs  Jól van. Most már jól van. Itt vagy velünk. Nyugodj 
meg. Most már minden rendbe jön… (Lassan felsegíti a 
lányt a földről, vissza a helyére a körben, és ő is visszaül.) 
Jól vagy?

Britni bólint.

Görcs  Akkor add vissza a szerepeket, kérlek.
Britni  (könnyek közt). Köszi, Főnök… köszi, Izolda…

Sötét.

38. Sónyó a szobában

Csak néhány másodperc. Sónyó és Pióca ketten a szobában. Egy-
mással szemben állnak, farkasszemet néznek. Sötét. Vége az első 

felvonásnak.
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II. FELVONÁS

A színpadon felsorakozik az összes intézeti lakó. Mindenki a szo-
kott, mindennapi ruhájában van, csak talán meg vannak fésül-
ködve. Aztán Pióca és Görcs a színpad közepére lép. Ők extrémen 

kiöltözöttek, talán fr akk és nagyestélyi.

Pióca  Tisztelt Felügyelőbizottság, drága Hölgyek és az Urak 
is, mármint kedves Nézők! Jó estét kívánok mindenki-
nek, aki itt van az Ikarosz fiatalkorúak büntetés-végrehaj-
tási intézetében, jó estét kívánok! Ez most nagy nap a mi 
életünkben, mert ma este itt énekelni fognak maguknak! 
Mármint az elítéltek… mármint a gyerekek. Mindegy. 
Az a lényeg, hogy ez most egy nagyon különleges dolog, 
hogy karácsony estéjét ezek a szerencsétlen sorsú fiatalok 
együtt ünnepelhetik magukkal, és megkóstolhatnak va-
lamit abból, amit maguk otthon már megszoktak, mert 
van. Vagyis a rendelkezésükre áll. Vagyis hogy normális. 
Mármint maguknak… Na mindegy. Értik, ugye. Mármint 
a szeretetre gondolok. Na, a lényeg, hogy fogadják szere-
tettel az Ikarosz csapatának ajándékát: egy csokor dalt, 
amelyet a szívük küld a szívüknek! A magam, valamint 
dr. Bátor Bella, az intézet igazgatója és pszichológusnője 
nevében jó szórakozást kívánok!

Pióca és Görcs távozik a színfalak mögé. Az első nóta egy közös dal. 
Majd mindenki levonul, csak Tufa marad a színpadon, egyedül. 

Nagyon lámpalázas.

Tufa  (kiszól). Főnök! Ugye most én jövök?
Főnök  Persze!
Tufa  Démon?
Démon  Mi van már?
Tufa  Ugye tudod, hogy hol van… a szép ingem? Ugye? Tu-

dod, mért!
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Agy  Ne szövegelj, hanem nyomjad már!
Tufa  De tudjátok, ugye?
Démon  Tudom, persze, a párnád alatt, nyugodt lehetsz.

Tufa a közönség felé fordul, és ügyetlenül, mélyen meghajol. Előad-
ja a számát. Utána meghajol.

Tufa  (miután a taps elül). Köszönöm szépen. (A színfalak 
mögé, szinte kérdve.) Most megyek. (El.)

A következők során énekel majd Dílerka, Démon, Démon dala 
után széles mosollyal színpadra lép Minci.

Agy  (kintről). Minci! (Berohan.) Minci! Szédült tyúk! Nem 
te vagy most!

Minci  Nem?
Agy  Nem hát! A Főnök jön.
Minci  Mért? Ha már itt vagyok… (Mosolyog a közönségre.)
Agy  Húzzál, de gyorsan!
Minci  Nem megyek!
Főnök  (kintről). Hagyd, mindegy, hogy eggyel hamarabb 

vagy később.

Agy dühösen kimegy. Minci érzelmesen elénekli a nótáját, majd 
Főnök lép be, szintén előad valamit, és kimegy. Kintről zajongás 
hallatszik, nem jelenik meg senki. Pióca áttrappol a színpadon 

(közben egy elnézéskérő gesztust küld a közönség felé).

Pióca  (kintről behallatszik). Mi van itt?!
Kurvinca  (kintről behallatszik). Ez a picsa be akar menni, 

pedig én vagyok soron!
Ace  (kintről behallatszik). Azt te csak gondolod, kreténkém! 

Én vagyok soron!
Pióca  (kintről behallatszik). Csönd legyen! (Papírcsörgés.) 

Anna van soron. Utána jössz te.
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Pióca visszalopakodik a színpadon át a másik oldalra. 

Pióca  (ügyetlen „bocsika” a nézők felé). Elnézésüket kérem 
ezért a kis malőrért. A műsor folytatódik! 

Ace lép a színpadra.

Kurvinca  (kintről behallatszik). Idióta pöcs.

Ace elénekli a dalt, majd Kurvinca is énekel.

Agy  (kintről behallatszik). Menjél már! (Dulakodáshang.) Ló-
dulj má, ne bénázzál!

Belökik Britnit, aki szinte bezuhan a színpadra. Nagy nehezen 
elkezdené a dalát, de Agy ismét berohan. Szemét árnyékolva a kö-

zönséget kémleli.

Britni  Mi történt?
Agy  Hol van Tufa? Nem láttad?
Britni  Nem…

Agy kirohan, és Britni ezúttal végigénekli a számot. 

Agy  (kintről behallatszik). Bazmeg, nem találom sehol.
Dílerka  Faszi, mindjárt vége a koncertnek. Nem foglalkozz 

vele, csináld!
Démon  De megígértük neki.
Dílerka  Föl se fogja! Csináld!
Tünde  Minden kihallatszik, nem zavar?
Dílerka  Baszki!

Tünde vonul be a színpadra – akárha Honthy Hannát látnánk, 
na nem a ruhája, hanem a vonulása miatt. Elénekli a dalát. Agy 

szinte kitúrja a színpadról, mert fürdik a tapsban.
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Agy  Én a dalomat szeretett őrangyalunknak, Piócz úrnak aján-
lom köszönettel, hogy fáradságos, de főként gondoskodó 
munkájával lehetővé tette, hogy e koncert létrejöhessen. 

Bájosan Piócának elénekli a dalt. A végén taps, de ő csendre inti a 
közönséget.

Agy  Köszönjük, Piócz úr, a sok munkát, amellyel felelőtlen 
tetteinkre rámutatott. De most gyertek mindannyian 
ide, és hívjuk közösen a színpadra azt a másik embert, aki 
hittel és meggyőződéssel küzd értünk. (Tufa kivételével 
mindenki bejön.) 

Főnök   (Agy mellé lép, és a fülébe súg ja). Tufa nincs sehol.
Agy  (vállat von, és folytatja). Hívjunk ide közénk egy olyan 

hölgyet, aki kitalálta nekünk ezt a koncertet. Aki nélkül 
az Ikarosz fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézetének 
semmi értelme nem volna. Ő az intézet lelke: Bátor Bel-
la doktornő! (Tapsol.) Kérem, jöjjön ide, és énekeljen el 
koncertünk végén egy dalt maga is! 

Görcs kéreti magát, kellemetlen a szituáció, de végül beadja a de-
rekát, és feljön. 

Agy  (súgva a többiek fülébe). És most húzzunk, mint a villám! 

Mindenki elhúz, mint a nyíl, Görcs egyedül marad, és elénekel egy 
dalt. A dal végén taps, de azt egy vérfagyasztó sikoly dermeszti le. 

Sötét. Tufa. A földön. A többiek körülötte. Csönd.

Minci  Meghalt?
Csönd.

Tünde  Baszki, az angyalporod.
Dílerka  Baszki.

Démon kimegy.
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Agy  Hülye idióta.
Kurvinca  Hát, neki legalább sikerült meglógni.
Britni  Gondolod?
Ace  Meg hát.
Agy  Ja.

Agy ráteríti Tufára a szép ing jét. Egy pillanat csend, majd leveti 
cipőjét, odalép Piócához, és leköpi. Főnök is leveti cipőjét, ő is odalép 
Piócához, és leköpi. Őt mindenki ugyanígy követi, és lassan eltűn-
nek a színpadról. Csak Görcs áll bent, gyűlölettel nézi Piócát, a 
háttérben Sónyó áll. Görcs megragadja Pióca gallérját, és iszonyú 
erővel kilódítja. Sónyó egyedül marad Tufával. Lehajol, rendezget-

ni kezdi a cipőket, közben: 

Sónyó  Nem néznék hátra. Nem nézek hátra! Nincs hátra. 
Végtelen van. Mindenhol csak a végtelen van. Csak az 
azúrkék tenger, és a nap, sárga-fehér nap, langyos-hűvö-
sen simogatják bőröm, bennük vagyok, én vagyok, én 
vagyok a tenger és a nap.

 Nincs hátra. Nincs hátra. Nincs hátra. Nincs sár, nincs 
lucsok, nincs hang. Nincs tél, nincs ősz, nincs ta vasz nyár-
tél ősz… Nincs… Nincs zaj, nincs szó, nincs fáj… Nincs 
hátra. Úszni kell. Úszni kell. Úszni kell! 

 Úszok!
 Én vagyok! Egy vagyok! Sárgafehérazúrvagyok. 

Csöndhangvagyok. Nemvagyok.

Felnéz. Otthagyja a cipőket, a közönség felé fordul, és…  ami a deci-
belekbe és Sónyó hangszálaiba belefér: Stranger in the Night! 

Szabadka, 2008. december 14.
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Csörte
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Szereplők:

Bogi – rutinos nihil, de valaha nyilván csillogott 
Gergő – fátyolos nihil, lassan, távolról, békésen 
Józsi – itthonról elment, de oda nem ért haza
Vivi – itthonról elment, és menne minél távolabb 

Helyszín: 

Egy határ menti kicsiny falu.
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I. FELVONÁS

1. jelenet

Valahol egy másik világban ragyog egy tévé, és abban Józsit látjuk 
egy énekverseny elődöntőjében. Dalának végén talán csak a három 

zsűritag fanyalgó arcát látjuk. Sötét…

2. jelenet

Tompa, sárga villanykörte bádogköntösben. Kopott bárpult, egy 
régi juke box. Asztal, székek. Téli délután. Bogi egy asztalnál ül, 
előtte kávésbögre, és halkan, merengve énekel vagy inkább dúdol. 
Gergő a bárpult mögül hallgatja, krigliket rakosgat, vagy légypa-

pírt biggyeszt valahova. 

Bogi  (abbahagyja az éneklést). Szarba léptem. Tegnap hazafe-
lé. Ne kérdezd, hogy hol, mert fogalmam sincs… 

Gergő  Kihűl a kávéd.
Bogi  Rohadt hideg van, szerintem mínusz tíz biztos… De akkor 

legalább havazna, nem?… Ráfagyott a csizmámra. Nem is 
vettem észre. Hazamentem, beengedtem a Pudingot, és 
nem is vettem észre. 

Gergő  Bekapcsolom a tévét.

Halkan susogva szólal meg a rozzant kistévé (pl. az Önök kérték 
című műsor). Gergő állítgatja a csatorna élességét.

Bogi  Bevittem a csizmámmal. Reggel meg tiszta szarszagú 
volt az egész ház. Azt hittem, hogy a macska. Télen foly-
ton ezt csinálja. Fázik kikéredzkedni a rohadék. Úgy vág-
tam ki, hogy a lába sem érte a földet, de aztán sehol sem 
találtam a szart. Közben meg ott volt a csizmatalpamon. 

Gergő  Megint elfordította a szél az antennát.
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Bogi  Ha havazna, akkor látnám, hogy mibe lépek, de ebben a 
sárban… (Csend.) Nem veszek karácsonyfát az idén. Minek?

Gergő  Szokás.
Bogi  Frászt. 
Gergő  Régen nem voltál ilyen makacs.
Bogi  Régen volt miért szarakodni… Amíg a Tecád bele nem 

köpött a levesünkbe.
Gergő  Az enyémbe is beleköpött. 
Bogi  És most sajnáljalak?
Gergő  Hagyd már ezt.
Bogi  Letörök egy ágat. Ki látja? Hát nem? Rábiggyesztek egy 

szalag csillogóst, jó lesz az. A Péter meg úgysem jön haza. 
(Szünet.) Nem jött tőle levél ma sem, ugye?

Gergő  Ja! Telefonált.
Bogi  Mit beszélsz?!
Gergő  Hívott. Délután.
Bogi  És nem is mondod?
Gergő  Most mondom. 
Bogi  Eddig mire vártál?
Gergő  Elfelejtettem, na.
Bogi  Mit akart?
Gergő  Aszonta, tartsad bekapcsolva a mobilodat.
Bogi  Az a rohadt szar… Hát be van dugva a falba! Mi a fenét 

csináljak még vele?
Gergő  Aszonta a fi ad, hogy kapcsold be, mert ki van kapcsolva.
Bogi  Jó. És még mit mondott?
Gergő  Csak ezt. Nem tud felhívni, mert ki van kapcsolva. 
Bogi  Ezt megértettem! Mást? 
Gergő  Mért nem hívod fel te?
Bogi  Hát tudom én, mikor hol van? Lehet, hogy épp Kínában 

eszi a fene!
Gergő  Kínában, persze…
Bogi  Azt te honnan tudod? Ha mehetett Angliába meg Né-

metországba, akkor Kínába mért nem?
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Gergő  Mindegy. Az ő izéjén, azon a mobilján felhívhatod, 
akárhol van.

Bogi  Én arról az én izémről nem tudom. Csináljam neked a 
telefonszámlát? Azt nem szeretnéd. A postára meg tu-
dod, hogy nem megyek, hogy a Bögyös röhögjön rajtam.

Gergő  Aranka.
Bogi  Nekem Bögyös. Meg neked is… Tényleg, voltál már nála?
Gergő  Voltam. Befizettem a számláidat. (Előszedi a papíro-

kat, és Boginak adja.) De már te is elmehetnél néha!
Bogi  Mi van, nehezedre esik?
Gergő  Nem esik nehezemre.
Bogi  Épp elég nekem ide elkutyagolni, meg elviselni a Sava-

nyú Gizikét a boltban. Egyébként meg úgyis mindennap 
benézel a Bögyöshöz. Annyira odavagy érte.

Gergő  Fárasztasz, Bogi. 
Bogi  Te is engem… Elég volt a pénz?
Gergő  Maradt is. (Leszámolja a pénzt.)
Bogi  Azt mondták a tévében, hogy idén sem lesz fehér kará-

csonyunk. 
Gergő  Sok hülyeséget mondanak. 
Bogi  Te is nézed. A múltkor láttam a Pétert is a kockás tévén. 

(Szünet.) Szerinted mért nem ír soha? 
Gergő  Nem tudom.
Bogi  Nehéz neki ceruzát fogni… Jó volna már látni. Vagy leg-

alább… De mindegy… (Szünet.) Nem érzed?
Gergő  Mit?
Bogi  Szarszag. 
Gergő  Képzelődsz.
Bogi  Nem. Érzem. (A csizmáját szagolgatja.) Van valamid a 

Pudingnak?

Bevágódik Vivi. 

Vivi  Gergő bá! Szia! Mindjárt bepisilek. A slozi? Még mindig 
a sarokban? (Kirohan vécére.)
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Bogi  Ki ez?
Gergő  Gőzöm sincs. Na, egy sör? Új krigliből.
Bogi  És attól jobb lesz a söröd? (Nemet int, majd a vécé felé.) 

Nem ismered?
Gergő  Nem. (Tölt magának.) Ökör iszik magában… 
Bogi  Mit mondtál, van valamid a Pudingnak?
Gergő  Csont. Meg túrós tészta.
Bogi  Azt nem eszi meg.
Gergő  A csontot elviszed?
Bogi  Csirke?
Gergő  Ja.
Bogi  Azt elrágja még, ha szétcsapkodom neki. (Szünet.) De 

sokáig kotlik!

Hosszú csend után előbújik Vivi a vécéből.

Vivi  Hű, azt hittem, kipukkadok. Szia, Bogi! Te is itt vagy? 
(Puszika.) Hát hogy vagytok? Jól vagytok? Mi van, nem 
ismertek meg? Vivi vagyok, a Vivien!

Bogi  A Kopaszné unokája?
Vivi  Az! 
Bogi  Jézusom! Hát nem csoda. Ezer éve nem láttalak. 
Vivi  Ennyire megváltoztam?
Bogi  Hát, megni meg.
Vivi  Te nem. Meg a Gergő bá sem. Itt semmi sem változik. Tisz-

ta fura. Gergő bá, adsz valamit inni? Rohadt hideg van. 
Gergő  Mit szeretnél?
Vivi  Adj egy pohár bort! Mit néztek ezen a susogó tévén? Még 

mindig nem vezettétek be a kábelt?
Bogi  Nekünk elég az, ami ebben megy. 
Vivi  Hogy bírjátok nézni ezt a szar képet? Nem idegesít?
Gergő  (elé rakja a pohár bort). Nem.
Vivi  Te tudod. Ugye itt hagyhatom a Toyotát? Nem akarom 

besározni.
Gergő  Nem bántja itt senki.
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Vivi  Azért, basszus, hogy még azóta sem aszfaltoztatok ki egy 
utcát sem… Pedig azt mondják, hogy nyitnak itt egy ha-
tárátkelőt. Hallottátok?

Gergő  Ja. 
Vivi  Bogi, mi van a mama házával? 
Bogi  Mi volna? Benőtte a gaz. 
Vivi  Istenem, hogy mindent az én nyakamba varrnak. 
Bogi  Nem voltál a temetésén sem…
Vivi  Nem hát, mert nem adtak szabadnapot a rohadékok. 

Most is csak azért vagyok itt, mert rájuk jött a temető-
járás. Halottak napja, basszus! A jövő hétvégén meg gü-
rizhetek megint… Gergő bá, segítesz nekem? El akarom 
adni a mama házát. 

Gergő  Eladni? Itt? Ki a fenének?
Vivi  Hát ez az. De ha megnyitják azt a határátkelőt, akkor 

talán forgalmasabb lesz ez a környék… Szerinted nem…? 
(Csend, gurul a bor a tévét nézve.) Borzaszó szar ez a kép, 
én nem bírnám ezt nézni. 

Bogi  Megszoktuk.
Vivi  És csak ez jön be? Akkor nem láttátok a Józsit sem?
Gergő  Mi van a Józsival?
Vivi  Hát, Bogi, lófaszt sem ért, hogy ismeri a fiadat. Kifúrták 

az elődöntőben, és azt hiszem, hogy a Peti rá se bagózott. 
De azért tök jó volt, gitározott is, én is láttam. Kár, hogy 
kiesett. (A bor gurul.) Na mindegy, megyek, megnézem 
az öreglány házát. (A maradék bor is legurul.) Gergő bá, 
mennyivel jövök?

Gergő  Hagyd csak!
Vivi  Köszike, puszó, majd jövök nemsokára! (El.)

A tévében közben valamikor elkezdődött a jelenet elején dúdolt dal.

Bogi  Most mi van a Józsival?
Gergő  Bekerült az elődöntőbe azon az énekversenyen vagy 

min.
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Bogi  Komolyan?
Gergő  Ja.
Bogi  És nem is mondod?
Gergő  Most mondom. (A tévére fülel.) Hallod?
Bogi  Bolond vagy te. 
Gergő  Nem hallod?
Bogi  (huncutul mosolyog). Dehogynem. Mintha megérezték 

volna (Dúdolni kezdi a dalt.)

Gergő kikapcsolja a tévét.

Bogi  Mért kapcsoltad ki?
Gergő  Susog. 
Bogi  Elmész te a…! 
Gergő  Énekelj. Szépen énekelsz. 
Bogi  Képzelem. Na, hol az a zacskó a Pudingnak? (Átveszi.) 

Aztán holnap, ha a Bögyöshöz mész, el ne felejtsd feladni 
a levelemet a Péternek. (A csizmáját szagolgatja.) Lepu-
colom a fűben még egyszer, hiába, érzem… Na, szevasz. 

Bogi kabátot vesz, elindul. Ballag, közben halkan dúdolja, majd 
egyre bátrabban énekli a tévében hallott dalt. Eközben hazaér, 
mielőtt belépne, alaposan letörli a csizmája talpát, odabenn leveti 
a kabátját, az asztalra, deszkára önti a zacskóból a kutyakaját, de 
mindvégig énekel, majd végül egy bárddal hármat csap a csontokra, 

és a tálkát leteszi a földre.

3. jelenet

Bogi  Puuuudiiing! Hol vagy? Puuudiiing!!!

A sötétből előlép Józsi.

Bogi  Jézusmáriaszentjózsef ! 
Józsi  Csak Józsi.
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Bogi  Józsi! Hát de megijesztettél, te bitang! Nem szégyelled 
magad?! Szerencsétlen vénasszonyra így ráhozni a frászt.

Józsi  Én nem látok itt vénasszonyt, Bogi.
Bogi  Ne izélgess itt engem, mert mindjárt megkólintalak. 

Taknyos kölyke! De rég láttalak. Hogy jöttél be?
Józsi  (kulcsot mutat). Még mindig a régi helyen tetszik tartani 

a pótkulcsot.
Bogi  Na, gyere, ülj le. De jól nézel ki! Mesélj, mi van veled, 

hogy vagy? Apádnál voltál már?
Józsi  Még nem… 
Bogi  Hallom, sztár lettél! 
Józsi  Hát, nem egészen.
Bogi  Dehogynem! Még a tévé is lehozta! Én nem láttam, de a 

Gergő mesélte.
Józsi  Igen? Pedig azt hittem, hogy… Na mindegy.
Bogi  Mesélj, mi szél hozott haza? 
Józsi  Találkoztam a Petivel a tévében. 
Bogi  Az én Péteremmel?
Józsi  Igen. Azt mondja, hogy küldött egy mobiltelefont, de 

sosem tetszik elérhetőnek lenni. 
Bogi  Ott van. Be van dugva a falba. Nézd meg! 

Józsi odasétál a telefonhoz.

Bogi  Vártam én, hogy hívjon, de sose. Nem ír meg nem is 
hív… Hagyd a fenébe azt a nyavalyát, inkább mesélj, mi 
van vele!

Józsi  Jól van.
Bogi  Üzen valamit?
Józsi  Mindenről kikérdezett. Mármint hogy hogy tetszik len-

ni, meg…
Bogi  Na, jótól kérdezi. Te sem voltál itthon mióta. 
Józsi  Nem elég bedugni, be is kell kapcsolni. (Megnyomja.) Így. 
Bogi  Gratulálok. Rögtön megtalálta a piros gombot.
Józsi  Milyen piros gombot, Bogi? Nincs is rajta piros gomb.
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Bogi  Nem mondod. Észre sem vettem.
Józsi  És fel kell tölteni. Alig van rajta egység.
Bogi  Abbahagyod már a szarakodást azzal a vacakkal?!
Józsi  Akarja használni?
Bogi  Nem!
Józsi  Akar beszélni vele?
Bogi  Persze.
Józsi  Akkor hogy legyen?

Szünet.

Bogi  Írjon levelet, ha úgy odavan az anyjáért. Én írok… Min-
dig írok… De biztos nem kapja meg, folyton utazik, sose 
tudom, hogy hol van. 

Józsi  Ja, utazik… Bogi, tessék idenézni, ez tök egyszerű…
Bogi  El ne magyarázd! 
Józsi  Jó… Jó, nem magyarázom el. De küldött magának még 

valamit.
Bogi  A Péter? Megint? Mit?
Józsi  (elővesz a táskából egy laptopot). Ezt. (Szereli.) 
Bogi  Ez mi?!
Józsi  Laptop. Komputer. Hogy kapcsolatban legyenek. Vet-

tem hozzá mobil internetet, a Peti kifizette. Happy cso-
mag, nagyon kedvező feltételekkel. Magának nem kell 
törődnie semmivel.

Bogi  Mit beszélsz, te gyerek?! 
Józsi  Megmagyarázom. 
Bogi  Ne magyarázd el!!! Nem érdekel. Írjon egy rohadt leve-

let. Vagy hívjon fel a Gergőnél vagy ezen az izén… Vagy 
jöjjön haza. 

Józsi  Ezt tök egyszerű használni, meglátja. (Szerel.) Mindent 
megbeszélhetnek Skype-on. Az Office-t még otthon fel-
szereltem, de nem is lesz rá szüksége. Mindenesetre azért 
feltettem a Desktopra a Wordöt. Ide raktam az Explorert 
is, de én jobban szeretem a Mozilla Firefoxot, esetleg itt 
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van az Opera is vagy a Chrome, ez nem terheli meg annyi-
ra a procit. (Csörög a mobilja, megnézi, kinyomja.) Ami-
kor a logint kéri, csak entereljen, nincs rajta password, 
és automatikusan indul a Skype. A kamera itt van, csak 
álljon a látószögbe, és minden oké lesz. 

Bogi  Persze.
Józsi  Nem tetszik érteni, ugye? De nem baj. Csináltam ma-

gának egy username-et, automatikusan kapcsolódik, és a 
partnerlistára már felvettem a Petit, meg ő is magát, úgy-
hogy nyugodtan konnektálhat a fiával. 

Bogi  (cinikus). A fiam a partnerem, és konnektálhatok vele. 
Remek.

Józsi  Igen. (Megint csörög a mobilja, megint kinyomja.) Min-
den működik. Ha zöld ez az izé, akkor a fia online van, 
tetszik látni? Tessék idenézni. Bogi!

Bogi  ( játssza a hülyegyereket). Hova nézzek? 
Józsi  Ide.
Bogi  Odanézek.
Józsi  Ne csináljon már viccet ebből. 
Bogi  (ironikus). Én? Soha.
Józsi  Látja, ez a zöld. És csak rákattint erre a telefonra, és már 

hívja is. 
Bogi  Kattintok, hát.
Józsi  Ha a fia hívja, akkor csak klikk a kagylóra, és sínen a 

beszélgetés. 
Bogi  Klikk.
Józsi  Egyszerű, mint a pofon. Ne is kapcsolja ki, és ne csukja 

be. Ne csináljon vele semmit, csak hagyja így. Öt perc 
után elalszik a monitor, de csak mozgassa meg az egeret, 
és felébred.

Bogi  Megmozgatom, és elszalad.
Józsi  (ismét csörög a telefon). Bogi, ne tessék már ezt csinálni, 

nem olyan bolond maga. (Felveszi.) Elnézést, beszéltem a 
másikon… Igen?… Most sajnos nem tudok, mert elutaz-
tam… 
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Bogi  Én ezt kidobom…
Józsi  (a telefonba). Hát azt mondták, hogy az ünnepekre… 

Haza, az apámhoz… Nem, ő még él.
Bogi  (tele a hócipő). Elalszik az egér…
Józsi  (a telefonba). Persze hogy ott leszek. És köszönöm a 

megértését. (Leteszi.) Na, nekem mennem kell. Bogi, 
örülök, hogy láttam. Ha valamire szüksége volna, csak 
tessék felhívni. Most már be van kapcsolva a mobilja, és 
töltök is rá rögtön még valamennyit. 

Bogi  Egységet, mi?
Józsi  Azt bizony! Ha valami nem stimmelne, akkor fater tud-

ja a számomat, nyugodtan hívjon fel, oké? Most mennem 
kell, vigyázzon magára! (Indul.)

Bogi  Ha látnád Pétert… 
Józsi  (már távolodva). Átadom. De még nem megyek vissza… 

(El.)
Bogi  (nézi a laptopot). Nabazmeg…

Sötét.

4. jelenet

Kint zuhog az eső. Vivi lép a kocsmába. Csapzott haj, csuromvizes 
kabát.

Vivi  Gergő bá! (Csend.) Gergő bá, itt vagy?! (Semmi.) Af fe-
nébe…

Vivi ledobja a kabátját, kirázza a hajából a vizet, és üresjáratban 
teng-leng: a jukeboxhoz megy, nézegeti, rátalál egy dalra, mosoly, 
bedob egy érmét, és megszólal a zene. Vivi dúdolva a pult mögé 
megy, bogarászik az üvegek között, egyik sem nyeri el igazán a tet-
szését, végül egy pálinkásüveg mellett dönt. Úgy, üvegből meghúz-
za, és énekel a zenegéppel. Jön Józsi. Vivi eleinte nem veszi észre, 

mert annyira átélősen énekel. 
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Vivi  (amikor észreveszi). Józsi!
Józsi  Szia.
Vivi  Hát te? Hogy kerülsz ide? 
Józsi  Hazaugrottam.
Vivi  Ugrottál 350 kilométert? Na, gondolom… Neked is hosz-

szú hétvégéd van, mi? Bocsi a hajamért. Laposra áztam. 
Képzelem, hogy nézek ki. 

Józsi  Kurva jól nézel ki…
Vivi  Köszi. (Szárítkozik.) De megfulladok ebben a bűzben. 

Tiszta alkohol- meg dohszagú leszek.
Józsi  Az öreg?
Vivi  Fogalmam sincs, hol van. Nyitva volt minden, de nem 

volt itt senki. 
Józsi  Mit keresel itt?
Vivi  Rám cuccolták a mama házát, és most értem rá, basszus. 
Józsi  Fasza. (Nézi a pálinkásüveget.) Pálinka?

Vivi bólint, átnyújtja az üveget. 

Józsi  Legyen. (A pult mögé megy, elővesz két poharat, tölt, koc-
cint, isznak.) A tiéd az a kocsi a ház előtt? Szép verda.

Vivi  Ugye?
Józsi  Új?
Vivi  Nekem igen… Tízévesen vettem, kölcsönre. 
Józsi  Bátor húzás… És megnézted már a házadat?
Vivi  Egy adta rom az egész. Nem tudom, így ki veszi meg. Meg 

egyébként is, ez a világ segge lyuka. Azt mondják, hogy 
nyitnak itt egy határátkelőt, hallottad?

Józsi  Nem ártana.
Vivi  Engem nem érdekel, csak szabaduljak meg attól a szár-

kúptól, és a büdös életbe nem jövök ide vissza. Jó volna, 
mert akkor dobbanthatnék valahova… Hol a fenében van 
már Gergely?! Adsz még? (Mármint pálinkát. És Józsi ad, 
isznak.) Te? Még mindig a régi helyeden melózol? Vagy 
visszaköltözöl?
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Józsi  Közlekedésrendészeti felügyelő vagyok. (El a témától.) 
Kávé? (Kotorászik a bárpult mögött.)

Vivi  Nézd már, felvitte az isten a dolgodat! A múltkor még 
jegyellenőr voltál a metróban. Láttalak, pasikám, csak te 
nem akartál észrevenni.

Józsi  Most is az vagyok. 
Vivi  Basszus, hát ez jó szar, mi?
Józsi  Ja… Az az igazság, hogy… nincs elég kapcsolatom. Vagy-

is semmilyen kapcsolatom sincs. Vissza is jönnék, de 
informatikus meg ide nem nagyon kell. De ennek most 
vége lesz…

Vivi  Miért? Mi lesz most?
Józsi  (megtalálja a kávét). Győzelem! Kérsz?
Vivi  Nem.
Józsi  Nem? (Akkor ő sem kér.)
Vivi  Én desk manager vagyok a körzeti telekommunikációs 

központ ügyfélszolgálati irodájában.
Józsi  Profi. 
Vivi  Telefon, internet, satöbbi. Minden felhasználói észrevé-

tel hozzám fut be, és én továbbítom a megfelelő szervhez.
Józsi  Telefonos kisasszony egy tolóablaknál…?

Vivi pálinkát tölt, iszik, bólint, csend.

Józsi  Én meg… Nemrég indultam egy énekversenyen, és sze-
rintem itt is…

Vivi  Láttalak. Tök jó voltál.
Józsi  Láttál? 
Vivi  Bunda az egész, mi? És a Peti? Nem segített?
Józsi  Ő a mindenese az egész cirkusznak, a forgatáson nem is 

láttam, szerintem el sem jött. De azért találkoztam vele, 
és… Beszélgettünk, és…

Vivi  Nyögd már ki.
Józsi  Tervezünk egy közös prodzsektet. Itt.
Vivi  Ne mondd. Mit?
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Józsi  Add ide azt a poharat. (Legurítja ő is.) Csinálok itt egy 
kis antidepresszáns-akciót. Vége a stand-by állapotnak! 
Felrázom a népet.

Vivi  Hát neked tényleg beállt az agyad? Itt akarsz bizniszelni?
Józsi  Társproducerek leszünk a Péterrel. Övé a technika, és én 

szervezem az egészet. Olyan pezsgés lesz itt, hogy megáll 
az eszed.

Vivi  Itt?!
Józsi  Trambulin! Egy karaokeverseny – egy kis rusztikus be-

ütéssel. Mindenki indulhat, aki csak akar, és az egészet 
megveszi a Péter csatornája. Mindenki indulhat, Cucus! 
Te is! 

Vivi  Cucus az anyád.
Józsi  Annak idején nem volt ezzel bajod. (Pálinkát nyújt.)
Vivi  (meghúzza). A Cucus régen volt, producer úr, és elmúlt.
Józsi  Csak társproducer… De itt pitét sütök a szarból. (Bedob 

egy érmét a zenegépbe, és ismét az a szám csendül fel, mint 
amit a jelenet elején Vivi választott.) Emlékszel?

Vivi  Ja… Azt hittem, hogy sose jössz oda hozzám… 
Józsi  Nem mertem. 
Vivi  Ne hülyéskedj. Te nem mertél?
Józsi  Egy lúzer voltam, te meg… 
Vivi  De most nagy ember leszel, mi?
Józsi  Az tetszene neked?
Vivi  Ne már. 
Józsi  Kurva jól nézel ki.
Vivi  Mondtad.
Józsi  Gyere ide.
Vivi  Minek?
Józsi  Táncolni.
Vivi  Azt mondtad, hogy nem tudsz táncolni.
Józsi  Te fogsz táncolni.
Vivi  Neked, Cucus?
Józsi  Nekem, kislány. 
Vivi  És miért csinálnám, kicsi csődör?
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Józsi  Mert ezzel még adós maradtál, bébi.

És isznak, és a régi emlékek melegszenek… Elég magas hőfokra – a 
zenegépen. Belép Gergő. Szétrebbenés, csikordulva elhallgat a zene, 

zavar, ruhaigazítás meg ilyenek. Meg hosszú csend.

Vivi  Gergő bá, négy pálinkám volt… (A pénzt az asztalra teszi, 
és sebesen el.)

További csend.

Gergő  Szevasz.
Józsi  Szia, apa…
Gergő  Éhes vagy?
Józsi  Nem… 
Gergő  Itt hagytad a tolladat a múltkor.
Józsi  Igen? Nem érdekes.
Gergő  Ha éhes vagy, van szalonnám. 
Józsi  Nem vagyok éhes… Apa, szeretnék neked valamit el-

mondani.
Gergő  A Ződi Árpi is megnősült, tudod? 
Józsi  Igen? Az jó.
Gergő  Mit akarsz mondani?
Józsi  Nem véletlenül jöttem haza.
Gergő  Az biztos.
Józsi  Nem úgy értem…
Gergő  Hanem hogy? Miattam?
Józsi  Nem, hanem…
Gergő  Na látod.
Józsi  Apa, hallgass meg.
Gergő  Késő van, fiam. Holnap is ráér. Húzd fel a sliccedet!
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5. jelenet

Bogi szobájának kopott fénye. Bogi az asztalnál egy levelet bámul 
a kezében.

Bogi  Puding… én ezt… Most mondd meg, minek csinálom? 
Úgysem olvassa el… Meg egyáltalán, mit érdekli, hogy az 
idén nem virágzanak a krizantémjaim? El sem olvassa… 
Ugyan már! (Összegyűri a levelet.) 

Ebben a pillanatban megcsörren a mobil, és Bogi felvisít rémüle-
tében. A mobil makacsul cseng tovább (azaz zenél, pl. valami el-
csépelt melódiát). Időbe telik, amíg felfog ja, hogy mi a helyzet, és 

felkapja. 

Bogi  (megpróbálja túlüvölteni a mindig halkan kezdődő, de 
mindig egyre hangosodó melódiát). Halló?… Halló!… 
Péter?… Te vagy az? Halló!!! (De a telefon csak tovább 
zenél.)

Bogi kétségbeesetten megpróbál valamilyen gombokat nyomogatni 
rajta, de az makacsul mindig újrakezdi a dalt, és csak tovább cseng. 
Bogi teljesen tehetetlen, végül már-már hisztérikus rohamot kap… 
De végül a telefon elhallgat. Bogi áll, bámulja a kezében a telefont, 
és hajszál választja el a sírástól. Csend. Majd egy puttyanás – a 

Skype-üzenet jellegzetes hang ja. 

Bogi  Puding…? 

Bogi lassan, óvatosan körülnéz, majd megállapodik a tekintete a 
laptopon. Ismét egy puttyanás. 

Bogi  Jézusmáriaszentjózsef… 

Hosszú, mozdulatlan, gyanús csend, majd ismét egy putty.
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Bogi  Puding! Gyere ide…

Lassan odalopakodik a géphez, nézi.

Bogi  Hogy a fene vinne el… 

Putty.

Bogi  Úristen! Puding! Hol vagy? 

Hirtelen jött ötlettel a falhoz megy, és kihúzza a kábelt a konnek-
torból. Miután kihúzta, ismét egy putty. Bogi felvisít, és kirohan-

na, de a bejáratnál Vivibe ütközik.

Vivi  Jó reggelt, Bogi!
Bogi  Vidd ki innen azt az izét! Vidd ki, vidd ki, gyorsan!
Vivi  Ne kiabálj már… Mit vigyek ki?
Bogi  Azt az izét az asztalon, azt a szart, de gyorsan! 
Vivi  Mit? A laptopot?
Bogi  Ne vacakolj már!!!

Vivi odalép, megérinti a billentyűzetet, a képernyő világos lesz.

Bogi  Úgy puttyog, mint egy bomba!
Vivi  Puttyog?
Bogi  Mint a filmekben. Kihúztam az áramból is, de nem akar-

ja abbahagyni!
Puttyanás.

Bogi  Vigyed már!!!
Vivi  Bogi, nincs semmi baj, ez csak a Skype.
Bogi  Micsoda? 
Vivi  A Skype.
Bogi  Csak a szkájp…?
Vivi  Igen. Nincs semmi baj.
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Bogi  Nincs baj… (Visszamerészkedik.) 
Vivi  Nincs. (Olvasgatja a Skype-üzeneteket, mosolyog.)
Bogi  Jó… Jó… Értem… Vivi?… Ezt nem lehet kikapcsolni…?
Vivi  De ki lehet. Csak nem úgy, hogy kihúzod. (Visszadug-

ja az áramba.) Ez csak egy balfék volt, aki rád küldött 
néhány hülye üzenetet. Szépen letiltjuk, és kész, vége, 
nem fog többet rád puttyogni. Nyugi. Ülj le, igyál meg 
egy pohár vizet, nekem meg gyorsan főzzél egy kávét, 
lécci-lécci-lééééécci! Itt aludtam a szomszédban, a mama 
házában, szarrá fagytam, és szétrobban a fejem a Gergő 
pálinkájától.

Bogi  (még mindig a laptopot stíröli). Én ettől megbolondulok.
Vivi  Ugyan, ne hisztizz már. 
Bogi  Nem hisztizek, csak megijedtem… Nem kell annyira fel-

vágni. Nincs kávém, aszpirin? (Előkotor.)
Vivi  Kávét adjál, Bogi, kávét! Hogyhogy nincs kávéd?
Bogi  Gergőnél szoktam meginni. Itt az aszpirin.
Vivi  Köszi.
Bogi  Ne köszönd, mert nem fog hatni…
Vivi  Kurvára fáj a fejem… Elegem van ebből az egész rohadt 

isten háta mögötti nyomortelepből… Egyébként honnan 
neked ez a laptop, Bogi?

Bogi  A Péter küldte…
Vivi  Neked? Nem mondod. Ugye, és mi van vele?
Bogi  Nem tudom.
Vivi  Hogyhogy? Hát most mondtad, hogy küldte neked a lap-

topot. Nem beszéltek néha? 
Bogi  Nem.
Vivi  Most mondja a Józsi, hogy együtt fognak bizniszelni.
Bogi  Sokra megyek vele. Nem tud egy nyavalyás levelet sem 

írni, hanem ilyen marhaságokkal macerál engem, mint ez 
a lapizé. 

Vivi  Ma már ez így megy.
Bogi  Hát, a Péternek sehogy se megy. (Hirtelen ötlet.) Vivi!
Vivi  Ne kiabálj, kérlek.
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Bogi  Próbáld meg te.
Vivi  Mit?
Bogi  Ezt. Te tudod, hogy kell.
Vivi  Megnézhetem, hogy online van-e a Skype-on. (A képer-

nyőre pillant, megérinti a billentyűzetet.) Zöld. Gyere ide. 
Megpróbáljuk felhívni.

Bogi odamerészkedik. A Skype hívóhang ja.

Bogi  Ez mi?
Vivi  Nyugi, semmi, csak hívom.

Kattanás, a túloldalon felveszik.

Peti  Szia, anya!
Vivi  Szia, kicsim, én vagyok az! Megismersz még?
Peti  (a laptopból). Vivi? Hogy kerülsz te oda?
Vivi  Csak itt jártam, és beugrottam a muterodhoz.
Peti  Elég nyúzottnak látszol, kislány, mi van, rád jár a rúd?
Vivi  Hagyjuk ezt, itt van az anyád. Gyere, Bogi, ülj ide.

Bogi a gép elé ül.

Peti  Szevasz, anya.
Bogi  Szia, kisfiam…
Peti  Ülj már úgy, hogy lássalak, jobbra egy kicsit, látod, hogy 

bent legyél a képben…
Bogi  (helyezkedik). Úgy örülök, hogy végre…
Peti  Nem igaz, hogy nem látod. A hasadra van irányítva a ka-

mera, nem látod? Vivi! Itt vagy még? Ugyan igazítsd már 
meg a monitort, hogy rendesen álljon az a kamera. 

Vivi megigazítja.
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Bogi  Olyan furcsa ez nekem, most így nézni meg beszélni, 
mint a filmekben…

Peti  Anya, kérlek, ne billegjél, mert akkor kimozdulsz a kép-
ből, próbálj egy kicsit nyugodtan ülni, jó?

Bogi  Jó, persze… Kisfiam, mi… mi van veled? Hogy vagy? 
Egészséges vagy? Rendesen eszel? 

Peti  Eszek, anya, ne idegeskedj. Te? Megvagy?
Bogi  Nekem semmi bajom, csak emlékszel, írtam is a múltkor, 

hogy a Pudingnak nagyon fáj a foga, én meg nem tudom, 
hogy mit lehetne… 

Peti  (valaki másnak). Lécci, forwardold már Tocinak a 
szkriptet, mert teljesen elcsúsztunk a deadline-nal. 

Bogi  Nem értem, fiam…
Peti  Nem neked beszélek, anya. Egyébként meg vén dög már 

az a kutya.
Bogi  Persze, tudom én, csak annyira fáj neki, enni sem tud, 

meg itt sír mellettem mindig, aludni sem tudok tőle ren-
desen, és azt gondoltam, hogy te tudsz szerezni valami 
gyógyszert…

Peti  Köszi.
Bogi  Mit?
Peti  Nem neked mondtam. Minek engeded be? Még behord 

neked valami szart.
Bogi  Persze, igazad van, csak fázik, én meg szeretem. 
Peti  Ugyan már. Majd veszek neked egy másik kutyát, ha 

az boldoggá tesz. Ezt írasd vele alá. Na látod, most már 
tudunk rendesen kommunikálni. Okés? Nem, ezt majd 
lecsekkolom én. És ne vágd el magad a világtól, nem vagy 
te olyan korlátolt, csak akarnod kell.

Bogi  Akarnom? Mit? Ezt?
Peti  Persze. Na, most nem tudok tovább, majd még halljuk 

egymást, jó? Szeretlek, anya. Ne haragudj, de mennem kell.
Bogi  Persze, menj csak…
Bogi  Jó, értem én, csak… Fiam, inkább írjál nekem levelet… 

Én ezt az izét nem tudom…
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Peti  Hogyne. Na, ölellek, szia.

Kattanás: a kapcsolat megszakad.

Vivi  Na. Nem egy nagy hókuszpókusz, látod. Ezt meg tudod 
csinálni te is. Katt és kész. 

Bogi  Katt és kész… Azért ha egyszer az életben írna nekem 
egy levelet, papíron, tollal… Amit a postás kihoz ide… 

6. jelenet

Kocsma.

Józsi  (laptoppal a kezében). Mit szólsz hozzá?
Gergő  Semmit.
Józsi  Öreg, ugyan már, meglátod, milyen jó lesz ez.
Gergő  Minek csinálod ezt, Józsi?
Józsi  Hülyeséget kérdezel. Úgy élek, mint egy patkány, és 

mindennap benyelem, hogy szembeköpnek, hazudoznak, 
anyáznak velem. Elegem van. Csinálni akarok valamit! 

Gergő  Attól tartok, fiam, hogy itt senki nem fog jelentkezni 
erre a te versenyedre.

Józsi  Dehogynem! Ha ezer forint a beugró, és mondjuk szá-
zan eljönnek…

Gergő  Hol van itt száz néző?
Józsi  Mindenhonnan jönni fognak, meglátod! És figyelj: 

mondom, ezer forint a belépő. És mondjuk eljön száz em-
ber. Szorozva ezer… – figyelsz? – az százezer forint! Ennyi 
a nyeremény. És csak annyit kell érte tenni, hogy kiválasz-
tasz egy dalt a listából, nem is kell tudnod fejből a szöve-
get, mert az ott van a tévén, a zene megy, te csak olvasod 
és énekled. Ennyi. Minden dalt összeszedtem, nincs, ami 
nincs. (Gergő felé fordítja a laptopját.) Nézd! Próbáld ki!

Gergő  Én?! Na, engem hagyjál ki ebből.
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Józsi  Nem! Te is benne leszel! Meg mindenki! Kicsik, na-
gyok, öregek, fiatalok, mindenki. Az emberek énekelni 
akarnak. Eddig is énekeltek ennél a rozzant jukeboxnál, 
de ez most már senkit sem érdekel! Karaokézni akarnak! 
Nézd, akármelyik dalt kiválaszthatod! 

Rákattint az egyikre, a zene beindul, és énekelni kezdi a szöveget…

Józsi  Ne mondd már, hogy ez nem jó! 
Gergő  Nekem jó.
Józsi  Mindenki énekelni akar majd! Tele lesz a kocsmád embe-

rekkel, kurva nagy lesz a forgalmad, és mindenki énekelni 
akar! Például azt, hogy… (Rákattint, zene indul, és bele-
kezd egy dalba.) Vagy azt, hogy… (Rákattint, és belekezd 
egy dalba.)

És beindul a vízió – azaz az interaktív őrület a közönséggel. Józsi 
az egyik nézőtől a másikig fut, mindenkit dalra fakaszt. Közben:

Józsi  Látod te ezt? Énekelni akarnak az emberek! Nem értem 
ezt a bamba bénulást, Öreg. Folyton csak nyafogsz, hogy 
soha senki rátok sem bagózik, hogy titeket mindig kife-
lejtenek mindenhonnan, hogy rólatok lemondtak. Végre-
valahára lesz itt valami élet, akkor meg az sem jó? 

Egyik nézőtől a másikig fut a laptoppal, énekeltet, közben:

Józsi  Mikor volt itt ilyen lehetőségetek? El tudod te képzelni, 
hogy mi lesz itt? Mindenki titeket néz majd. Az egész 
ország! És minden megváltozik, minden. Annyi pénze-
tek lesz, hogy aranytányérból lapátoljátok a sárgalevest 
a szátokba. (Tovább futkos a nézők között a laptoppal.) 
Ez sztori, Öreg! Olyan sztorit csinálunk, amire kíván-
csiak lesznek az emberek. Nevetés, könnyek, sorsok, 
minden. „Trambulin!” „Karaokesztár a peremen!” Mega-
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show!  Meg csináljuk a Petivel, és az egész ország látni 
fogja a tévében! Megcsináljuk!!!

Gergőt egyre inkább beszippantja a fi a láza… 

Józsi  Apa, nézd, ez is megvan! (Elé dug ja a laptopot, megin-
dítja a zenei alapot.)

Gergő  Na, ne hülyéskedj. Ennek a szövege is megvan?
Józsi  Meg hát. Énekelj! 

És Gergő a vízió lázas pompájában karaokézni kezd – bár tudja ő a 
szöveget fejből is… Miközben Gergő énekel, Józsi a laptoppal és vele 

együtt az összes víziócsillogás is lassan kikopik a színről.

7. jelenet

A dal végén a kocsma fásult fényében csak Bogi ül egy asztalnál, 
a kávéját iszogatja, és hallgatja Gergőt – aztán meg hosszú, fakó 

csend.

Bogi  (elérzékenyülve). Te hülye… 
Gergő  Hülye vagyok, mi?… Kihűl a kávéd.
Bogi  Ja… 

Csend.

Gergő  A te fiad beszélte rá. Százezer forintért.
Bogi  Százezer forintot adott neki?!
Gergő  Nem, hanem annyit kapsz, ha megnyered a versenyt.
Bogi  Ja… Kicsoda?
Gergő  Te.
Bogi  Én?!
Gergő  Akár.
Bogi  Hogyne. (Szünet.) Ma sem jött levél… ugye? Meg nem 

is hívott? 
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Gergő nemet int. Szünet.

Bogi  Azt sem tudja, hogy a világon vagyok… 
Gergő  Dehogynem. Csak nem gyerek már az, Bogi…
Bogi  Tudom én… csak hiányzik.
Gergő  Ez a dolgok rendje.
Bogi  Az nem lehet, hogy soha egy perce sincs arra, hogy…
Gergő  Énekelj valamit te is.
Bogi  Minek?
Gergő  Amiért máskor.
Bogi  Máskor egyedül voltunk.
Gergő  Most is. (Énekel.) Most múlik pontosan…
Bogi  Múlik hát.
Gergő  Engedem, hadd menjen…
Bogi  Engeded hát, hogy fölfordítsák a házad.
Gergő  Énekelj, Bogi.
Bogi  Frászt. 
Gergő  Szeretem, amikor énekelsz.
Bogi  A Bögyöst is nyúzod?
Gergő  (énekel). Szaladjon kifelé belőlem, / Gondoltam, egyet-

len… 
Bogi  (mégis énekel). …nem vagy itt jó helyen…
Gergő  …nem vagy való nekem…
Bogi  Villámlik, mennydörög… 

De a dal fenn reked a levegőben.
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II. FELVONÁS

8. jelenet

Az impozáns „Trambulin – Karaokesztár a peremen” felirat ragyog 
valahol. Pompás fények, igazi megashow-hangulat. Felzúgnak a 
„fanfárok”, és középen, a mikrofonnál meg jelenik Józsi. Halk hát-

térzene szól, miközben Józsi felkonferál (papírról puskázik?).

Józsi    Szép jó estét kívánok történelmünk első, de legna-
gyobb, legizgalmasabb és legsikeresebb énekversenyén!!! 
Sziasztok!!! Sok szeretettel üdvözlöm közönségünket 
és a televízió nézőit is, akik szurkolhatnak a hallatlanul 
izgalmas verseny résztvevőinek. Mindenekelőtt azonban 
versenyzőinket szeretném sok szeretettel köszönteni, 
akik időt és fáradságot nem kímélve készültek erre a nap-
ra, legyűrték lámpalázukat, és bátran lépnek majd Önök 
elé! Sziasztok!!!  Ha jól látom, akkor a nézőtéren nincs 
üres hely, azaz mind a száz jegy elkelt – vagyis a pénz-
jutalom száz-ezer-forint! Istenem, de izgulok… De hát 
elnézik ezt nekem, ugye? Hiszen én is versenyző leszek 
ma este… De mit húzom itt az időt? Legyenek velünk! 
Szurkoljanak nekünk! Kezdődjék a Trambulin!!!

Fanfárok, majd hirtelen csend és sötét.

9. jelenet

A helyszín ugyanaz. A kiskocsmában a régi sárga villanykörte fé-
nye világol. Sehol senki, csak a lepukkant televízió duruzsol susogva 
egy eldugott sarokban. Megcsörren a telefon. Hosszan. Gergő lassan 
beslattyog, gombolja sliccét, és halkan morogva felveszi a telefont.

Gergő  Igen?… Jó estét, igen… Igen, holnapután lesz a nagy 
nap… Nem, nem érdemes reggel, elég, ha este hat órára… 
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Jelentkezési sorrendben… Ebben nem tudok segíteni… 
Elhiszem, hogy szoptatni tetszik, de… Bocsánat, én nem 
akarok vitatkozni, mondom, hogy nem én… Ne haragud-
jon, este legyen itt hatkor, és megbeszélheti a szervezők-
kel. Viszlát.

Leteszi. Előkotor egy sört a pult alól, kibontaná, de ismét megcsör-
ren a telefon.

Gergő  Tessék… Igen… Ezer forint… Nem, semmi más… Mi-
csoda?… Sminkes?! Minek?… Hát, lehet, ezt én tényleg 
nem tudom. Holnap délelőtt hívjon… Mondom, holnap! 
Viszlát.

Leteszi. Elővesz egy kriglit, önteni kezdi a sört. Ismét telefon.

Gergő  Ezt nem hiszem el. (Felveszi.) Igen?… Igen, bármit a 
listából. Kiválasztja, olvassa és énekli… Fejből? Biztos 
lehet… Inkább holnap hívjon, akkor lesz itt valaki, kö-
szönöm, viszlát. 

Leteszi. Azonnal megcsörren ismét. De Gergő szép nyugodtan ki-
tölti magának a sört.

    
Gergő  Ökör iszik magában…

Visszaül székére, és belekortyol a sörébe. A telefon csörög, de Gergő 
nem kel fel. Ül a kriglivel, és nézi a berregő telefont. Sötét.

10. jelenet

A helyszín ugyanaz: a kiskocsma. Felragyognak a show-műsor 
fényei.

Józsi  Színpadon az egyes számú versenyző!!!
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Vivi lép a kocsma közepére. Nagy taps.

Vivi  Jó estét kívánok mindenkinek… Én… Vivien vagyok… 
Kopasz Vivien, csak nem szeretem a vezetéknevemet, 
de mindegy… És szeretnék elénekelni egy dalt… Igen… 
Egy kicsit zavarban vagyok, bocsánat… Szóval én a     -től 
a      című dalt szeretném elénekelni… Elnézést, kicsit be-
rekedtem… 

Kezdődik a dal, és a monitoron a szöveg, Vivi énekel. A dal végén 
taps, majd sötét.  

11. jelenet

Bogi háza. Bogi fahasábokat rakosgat egymásra egy sarokban. 
Gergő érkezik.

Gergő    Kopp-kopp. Bejöhetek?
Bogi  Gyere. 
Gergő  Segíthetek?
Bogi  Azokat összerakhatod még. (Mármint a fahasábokat.) 

Akarsz valami szívmelegítőt?
Gergő  Rohadt hideg van kint.
Bogi  Szar idő, hát-hát. De akkor te meg mit mászkálsz ilyen-

kor?
Gergő  Nem jössz már át. Azt hittem, valami bajod van.
Bogi  Minek menjek? Tisztára megbolondított a fiad.
Gergő  Megiszod a kávédat.
Bogi  Na ne mondd. Tán hiányoztam.
Gergő  Ezt? (Mármint hogy hova tegye a fát.)
Bogi  Oda, a többihez. Mért? Nem szégyen az. Hiányoztam, 

Gergely?
Gergő  Ja. (A nyitott laptop felé.) Az meg? Működik?
Bogi  Látod.
Gergő  És semmi?
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Csend.

Bogi  Semmi.
Gergő  Elhoztam a számláidat.
Bogi  Csak a számlákat?
Gergő  Nem, Bogi, most sincs levél.
Bogi  Rakd le oda az asztalra. 
Gergő  Na, hol van az a szívmelegítő?
Bogi  Úgy vigyázz, hogy ez birs! (Mármint a pálinka, amit 

hozott.)
Gergő  Úgy vigyázok. (Egy slukk.) 
Gergő  Namégegyet. 
Bogi  Hűha… (Tölt.) Szóval? 
Gergő  (megint egy slukk). Nem bírom már hallgatni a telefon-

csörgést. Tegnap még éjfélkor is hívtak. Megbolondulok.
Bogi  Minek kellett neked ebbe belemenni?
Gergő  Azt nem tudom… A Savanyú Gizi Máté Pétert akar 

énekelni…
Bogi  Az nem igaz!
Gergő  De. Boglár, százezer forint az nem semmi… 

Bogi legyint. Csend.

Gergő  Na mindegy. Megyek. A számláid ott vannak az aszta-
lon. Ha jössz, akkor vár a kávéd. És aztán hátha egyszer 
megiszol velem egy sört is.

Bogi  Unlak, Gergely.
Gergő  Nem baj.

Csend.

Bogi  Na, mi van? Nem mész?
Gergő  De igen… Boglár?
Bogi  Na. Mi van?… Mondod?… De nehezen jön ki!
Gergő  Régóta nem járok már a Bögyöshöz.
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Bogi  És nekem ahhoz mi közöm?
Gergő  Ja… (El.)

Bogi arcán alig, de mosoly…? Aztán leül az asztal mellé.

Bogi  Hülye vagy, Boglár… Puding, gyere, nézzük inkább eze-
ket. (Nézegeti a borítékokat.) Na persze. Most sem írt. 
Az én kicsi fiam… Mi a fenének is írna. (Legyint.) Hülye 
vagy te, mondom én. (Bontogatja a számlákat.) Na per-
sze. Mintha legalábbis én raknám dugig a szemétlerakót. 
(Másikat bont.) Azért, mert néha bekapcsolom azt a kis 
villanymelegítőt, hogy a fene vinné el. (Másikat bont.) Ez 
meg… ez meg mi? Körzeti telekommunikációs központ? 
Mi a fene? Ez nekem jött? Hát nekem jött. Szolgáltatói 
kedvezmény…? Hapi csomag…? Puding! Gyere ide! Hal-
lod? Mi ez? Nem értem… Internet… Micsoda?! Meny-
nyi?!! 

12. jelenet

Felragyognak a refl ektorok és a tévék.

Józsi  Következzék a tizenharmadik versenyző! És miután sen-
kinek sem kívánunk balszerencsét, így a tizenharmadik 
versenyző egy olyan tehetséges, rátermett és – valljuk be, 
hölgyeim – szép fiatalember lesz, aki a mai este folyamán 
minden erejével azon van, hogy az Önök kedvében jár-
jon. Színpadon Fehér József, Józsi – azaz jómagam! És 
amit éneklek, az     -tól a        című dal. Szurkoljanak nekem!

Józsi énekli a nagyonhepi dalt. A dal végén taps, sötét.
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13. jelenet

Kocsma. Gergő sehol, Józsi egy aktatáskával robban be.

Józsi  Ezt nem hiszem el… (Elkiáltja magát.) Itt vagy?
Gergő  (valahonnan kintről). Jövök!

Józsi valahova lerakja, majd kinyitja az aktatáskát, amelyből egy 
halom papírt szed elő, és szinte hisztérikus sebességgel kutatni kezd 

közöttük.

Józsi  A rohadt életbe, most melyik az… (Megtalálja.) Ez az. 
Vagy nem? De, de, ez az. (Türelmetlen, körülnéz.) Hol 
a fenében… Nekem nincs erre időm… (Megint elkiáltja 
magát.) Hol vagy már?!

Gergő  ( jön). Szartam.
Józsi  Eddig?
Gergő  Mért? Meddig kellett volna?
Józsi  Nem érdekes. Ezt írd alá. Itt.
Gergő  Miért?
Józsi  Kérlek, most ne nyaggass, csak írd alá!
Gergő  Mi ez?
Józsi  Öreg, kérlek, sietek.
Gergő  Nem írok alá semmit, amiről nem tudom, hogy mi-

csoda.
Józsi  Akkor olvasd el!

Gergő keresgélni kezd.

Józsi  Most mi van?
Gergő  Nem tudom, hogy hova raktam a szemüvegemet…
Józsi  Hagyd a fenébe. Megmondom, hogy mi van benne. Jel-

zálog.
Gergő  Mi?
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Józsi  A házra. Meg a kocsmára. Mármint együtt. Öreg, ez 
csak arra az esetre, ha valami balul ütne ki, de nem fog 
semmi balul kiütni.

Gergő  Nem értem.
Józsi  Nézd, most nincs időm arra, hogy részletesen elmagya-

rázzam, ez csak formalitás.
Gergő  Próbáld meg nem részletesen.
Józsi    Peti beszállt a buliba a tévével, de én azt szerettem vol-

na, hogy ha már csináljuk, akkor csináljuk meg rendesen. 
Gergő  Még mindig nem értem. 
Józsi  Nem akarom, hogy a műsor csak valami nyamvadt fa-

lusi bénázás legyen, az a kutyát sem érdekli. Egy csomó 
pluszcuccot béreltem ki a stúdiótól. Fasza lesz, meglátod. 
Aláírod?

Gergő  Nem.
Józsi  Mi?!
Gergő  Nem írom alá.
Józsi  Ne szarozz velem, Öreg. Ez nem csak a bérleti díjakra 

kell. Fel kell vennem egy kölcsönt, ebből kell kifizetnem 
az egész marketingkampányt, a nyomdát, a stylistokat és 
az összes szervezési költségemet. Már fűnek-fának tarto-
zok, Öreg, ne csináld ezt velem.

Gergő  Én nem csinálok veled semmit.
Józsi  Nem írod alá?
Gergő  Nem.
Józsi  Jó… Akkor üljünk le…

Csend. Leülnek.

Józsi  Fellépsz?
Gergő  Fel.
Józsi  Miért?
Gergő  Mert hülye volnék kihagyni.
Józsi  Na látod.
Gergő  Nem. Nem látom. Nekem nincs semmi vesztenivalóm 

– legfeljebb ezer forint. De abba nem döglök bele.
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Józsi  Én felmondtam, apa. Én minden hidat felégettem… 
Gergő  Mibe keveredtél, gyerek?
Józsi  Semmibe. Csak most segíts, kérlek.
Gergő  Van pénzem…
Józsi  Annyi nincs. Itt sokkal többről van szó…
Gergő  Bajban vagy?
Józsi  Ha aláírod, akkor nem.
Gergő  Nem tudom…
Józsi  Meg akarsz ölni?!
Gergő  Nem.
Józsi  Akkor írd alá!

Sötét. 

14. jelenet

Show-műsor, csillogás, „sztárok”. Zene, Gergő énekel… és közben 
valamikor kilép… és aláírja a papírt. A dal végén taps, sötét.

15. jelenet

Az asztalnál Józsi és Gergő – úgy, ahogy az előző jelenet végén 
hagytuk őket, az asztalon még mindig az a bizonyos jelzálogos 
papír. Az ajtóban Bogi áll, nagy kerek szemekkel, nem tud megszó-

lalni, csak hápog, és mutatja a kezéből lógó számlát.

Gergő  Beszélni is fogsz, Boglár?
Bogi  Én… ezt… én…

Bogi beljebb vánszorog, de nem ül le.

Bogi  Ezt kaptam.
Józsi  Számla? Nézem. (Kiveszi a kezéből, olvassa.) Hű, ez király!
Gergő  Mi van már?
Józsi  Bogi, mit tetszett csinálni?
Bogi  Hát mit csináltam?!
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Gergő  Mit csinált a Bogi?
Józsi  Ez háromszázezer.
Gergő  Mi?
Bogi  Forint.
Józsi  Hogy tudott ennyit netezni ennyi idő alatt? 
Bogi  Neteztem?
Józsi  Bizony.
Gergő  Mutasd! (Elveszi, olvassa.) Körzeti telekommunikációs 

központ. Internethasználat. Szolgáltatói kedvezmény. Hapi 
csomag. És… háromszázezer forint! Mi történt itt?

Bogi  Mi történt itt?
Józsi  Hát mit történt itt? Hol a fenében szörfözött ennyit 

össze?
Bogi  Én?
Gergő  Mi a fenét csinált a Bogi? Szörfözött?
Bogi  Dehogy! 
Józsi  Nyúlkált valaki más is ahhoz a laptophoz? 
Bogi  Nem. Senki. Én sem. Te raktad a szobámba, azóta úgy 

áll… Úgy áll, kinyitva, ahogy mondtad… Úristen, három-
százezer forint! Az rengeteg sok pénz! Most mi lesz?

Józsi  Semmi. Majd felhívjuk az ügyfélszolgálatot, és megkér-
dezzük, hogy ez mi. De én már nagyon el vagyok késve, 
bocsánat, köszi, apa, szevasz, viszlát.

Gergő  Nem mész sehova.
Józsi  Öreg, ne csináld a feszkót.
Gergő  Kit kell felhívni?
Józsi  A szolgáltató ügyfélszolgálati irodáját, de…
Gergő  Ugye, nem ott dolgozik a kis Vivi?
Józsi  De igen.
Gergő  Hívjad.
Józsi  Apa…
Gergő  Hívjad.

Gergő feladja, hívja Vivit a mobilján.



w  e 149 w

w  

Bogi  Mi lesz velem, Gergő?
Gergő  Elintézi ezt a Józsi…
Józsi  Nem veszi fel. Na mindegy, majd utánajárunk, ha le-

megy ez az egész cécó.
Bogi  Nem. Én nem várok semeddig. Én nem csináltam sem-

mit. Én azt akarom, hogy ezt az egészet elintézzük, most 
mindjárt. 

Józsi  Ne butáskodjon, Bogi. 
Bogi  Akkor hívd fel a Petit.
Gergő  Hívjad.
Józsi  (hívja, csend). Ki van kapcsolva.
Bogi  Én megyek.
Gergő  Várjál már! Ne rohangássz, mint a kerge birka. Majd a 

Józsi kitalál valamit.
Józsi  Én? Nekem most nagyon nincs időm ezzel szarozni. Meg 

egyébként is, ismerem ezeket. Kutya szájából a tojást…
Bogi  Mit beszélsz? Azt mondod, hogy ki kell fizetnem? Há-

romszázezer forint! Tudod te, hogy ez mennyi pénz? És 
én az égvilágon semmit sem csináltam! Te szerelted ne-
kem be azt a szart! Én megyek. (És indul is.)

Gergő  Van autód?
Józsi  Megcsináltattam. Kölcsönből. De legalább most már ki 

tudom fizetni…
Gergő  Akkor bemegyünk mi is. Autóval gyorsabb.

És mennek mindhárman.

16. jelenet

A Karaokesztár fényeiben Józsi és Gergő – azaz apa és fi a énekel. 
A  dal után taps, majd sötét.
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17. jelenet

Józsi, Gergő és Bogi az ügyfélszolgálati iroda tolóablaka előtt.

Vivi  Na, mondjátok, mi a baj? Ne haragudj, de telefonon egy 
szót sem értettem.

Bogi  Vivikém! Hát most nézd már ezt!
Józsi  Tessék hagyni, majd inkább én. (Vivi felé.) Van egy kis 

problémánk. Tudsz segíteni?
Vivi  Neked, Cucus? Hogyne. Mindig. Érted vagyok itt.
Józsi  Van itt egy kis zűr.
Vivi  Muti. (Nézi.) Mi?! Hát, nem mondom. Mit csináltál, Bogi?
Józsi  Semmit sem csinált. Tévedés történt.
Vivi  Nem hiszem.
Bogi  Vivi, ne hülyéskedj már, ez attól a lapizétől van, amit a 

Péter küldött, azt pedig csak te használtad! Te csináltad 
meg, hogy lefilmezve lássuk egymást!

Vivi  Bogi, az egy perc Skype-beszélgetés volt.
Bogi  Hát ez az! Pont ez csinálta a bajt!
Vivi  Az nem csinált semmiféle bajt.
Józsi  Bogi, tessék hagyni, hogy ezt mi intézzük, jó? Vivi, azért 

megnézed, hogy mi van itt?
Vivi  Persze. (Pötyög a komputerén.) Látom. A Bogi beleszaladt 

a roamingba.
Gergő  Hova?
Vivi  Hát, az ilyen problémákat nem lehet előre látni. Ezt saj-

nos ki kell fizetni.
Bogi  Mi?!
Vivi  Sajnálom.
Bogi  Én nem fi zetek ki semmit! És miből is fi zetnék? Életem-

ben nem láttam ennyi pénzt! Meg különben sem csináltam 
semmit. ( Józsinak.) Ezt a Peti találta ki, te hoztad el nekem, 
és a Vivi csinálta a fi lmes beszélgetést! Nekem semmi kö-
zöm hozzá! Én nem kértem, nekem jó lett volna egy levél is, 
amit a postás hoz ki a házhoz, nekem ez nem kellett!
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Gergő  Nyugodj le, Boglár.
Bogi  Hogy nyugodjak le, mondd meg?! Én csak a fiammal 

akartam beszélgetni, de ebben a rohadt világban nem 
lehet! Semmit sem lehet! Elúszik mindenem, de még az 
sem lesz elég! Gergő! Csinálj valamit!

Vivi  Sajnos visszamenőlegesen nem tehetünk semmit.
Bogi  Hát nem is használtam!!!
Vivi  Én értem, Bogi, csak te is értsd meg, hogy…
Bogi  A rohadt életbe! Nem értek meg semmit! Nem akarok 

semmit sem érteni!
Gergő  Hallgass, Boglár, engedd, hogy a fiatalok intézzék, mi 

nem értünk ehhez.
Józsi  Vivi, itt hiba történt. És a hibát korrigálni kell. Az ügyfe-

letek, ugye, nem járt a határ túloldalán, itt használta a szol-
gáltatást, önhibáján kívül történt a roamingos számlázás.

Vivi  Cucuskám, értsd meg, a számlázást gép végzi. Mi folya-
matosan arra törekszünk, hogy ügyfélkapcsolatunk ru-
galmas legyen, csak néha…

Józsi  Vivi! Hallod, amit beszélsz?
Vivi  Annyit tudok tanácsolni, hogy Bogi keresse fel a cég köz-

ponti irodáját. Vagy esetleg forduljon a megyei fogyasz-
tóvédelmi egyesülethez. Én ennél többet nem tehetek.

Bogi  Hát minek nézel te engem, te kis szarházi?! Mi?! Én csak 
a fiammal akartam beszélni, semmi mást nem akartam, 
semmi mást, érted?! De azt sem sikerült rendesen! És 
miattatok nem sikerült! Mert ha nem volna ez a sok szar, 
akkor hazajönne még néha megnézni az anyját! De nem, 
mert van a telefon meg a mobil meg az a lapizé, minden 
van, és már nem tudtok emberből beszélni, csak ezek 
mögé a kurva gépek mögé bújtok! Hát mit vétettem én 
ellenetek? A fiamat akartam látni, ez volt a baj? Hogy 
nem vagyok hajlandó használni ezt a sok kibaszott sze-
metet?! Ez a baj? Hát bassza meg! Nem akarom!!! Csak 
beszélgetni szeretnék, vagy levelezni, mint egy normális 
ember, és nem kattogni meg klikkelni meg puttyogni!!! 
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Bogi teljes erővel nekiesik az üvegnek, majdhogynem betöri (betö-
ri?). Józsi lefog ja, Bogi kitépi magát, és kirohan, Józsi utánaszalad.

Vivi  Gergő bá! 
Gergő  Mi van?
Vivi  Hogy állsz a házammal?
Gergő  A kutyának sem kell az, Vivi. (El.)

Sötét.

18. jelenet  

A show-műsor pompájában felcseng egy zenei alap, és a monito-
rokon a szöveg… de senki sem énekel… (Viszont az is lehet, hogy 

Vivien a plexikuckójába zárva énekel…?) A dal után taps, sötét.

19. jelenet

Gergő  Ülj be a kocsiba.
Bogi  Én nem megyek haza…
Józsi  Tessék már beülni.

Csend.

Bogi  Nem tudom… Hívjuk fel a Petit…
Józsi  Felhívom, ha be tetszik ülni. 

Bogi beül. Józsi indítja a kocsit, bekapcsolja a GPS-t.

GPS  Menjen egyenesen 500 métert, majd forduljon balra.
Gergő  Ez mi?
Józsi  GPS. Most nincs időm szarakodni az egyirányú utcákkal.
Gergő  Mi az a dzsípísz?
GPS  Forduljon balra.
Gergő  Ez hozzád beszél?
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Józsi  Mondom, hogy a GPS. Globális helymeghatározó rend-
szer.

Gergő  Értem… És az beszél.
Józsi  Az.
Gergő  És honnan tudja?
Józsi  Ki?
Gergő  Hát a dzsípísz. Hogy merre kell.
Bogi  Józsi… hívod a Pétert?
Peti  Hívom… Csak ki akartam kerülni a központból. 
Gergő  Honnan tudja?
Józsi  Látja.
Gergő   Lát bennünket? Honnan?
Józsi  A műholdból.
Gergő  Ott ül valaki, és nézi?
Józsi  Nem, Öreg, automatikusan észleli.
Bogi  Hívod…?
Józsi  Hívom… (Bekapcsolja a gyorstárcsázót.) Kihangosítom. 

(A telefon kihangosítva búg.)
GPS  Menjen egyenesen 200 métert, és forduljon jobbra!
Bogi  Péter?!
Józsi  Nem, ez még mindig a GPS.
Peti  (a telefonból). Mondjad, Józsi.
Józsi  Szevasz, Péter. Itt ülünk az anyáddal a kocsiban. Akadt 

egy kis guzmi…
Gergő  De honnan tudja, hogy most hol vagyunk? 
Bogi  Mondd meg neki, hogy micsoda bajt csinált az a masina.
Peti  Szia, anya, mi a baj?
Bogi  (ordít). Szia, kicsi fiam! Nagy baj történt! 
Józsi  Ne tessék kiabálni, így is hallja. 
Bogi  Ja? (Halkabban, de csak rövid ideig.) Háromszázezer fo-

rintot kellene fizetnem, fiam…
Peti  Mi?!
Bogi  Pedig én nem csináltam semmit… 
Peti  Mit beszélsz, anya?
Bogi  Kisfiam, én nem akartam semmi rosszat, csak veled sze-

rettem volna…
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Peti  Józsi, beszélj!
Józsi  Anyád beszaladt a nettel a roamingba, és miután állan-

dóan online volt, hát összeszedett a számlájára háromszáz 
rongyot.

GPS  Menjen egyenesen 100 métert, majd forduljon balra.
Gergő  Tudja, hogy merre akarunk menni…
Bogi  De én nem tudom… Én nem csináltam semmit. Azt 

csináltam, amit a Józsi mondott. Úgy hagytam, kinyitva, 
hogy ha hívnál… 

Peti  Anya, maradj már egy kicsit. Józsi, figyelj…
Bogi  …de nem hívtál, csak akkor beszéltünk, amikor a Vivivel, 

tudod. Ugye, Józsi?
Peti  Hallgassál már el! Nekem nincs erre időm. Józsi, oldd meg!
Józsi  Hát, most jövünk a körzetis szolgáltatóirodából, és ro-

hannék intézni a cuccokat…
GPS  Menjen 50 métert, majd forduljon balra.
Peti  Jut eszembe, ideszóltak a tárvezetők, hogy még egy cso-

mó cuccot lekértél. Ez tök jó, csak bele kellett vennem a 
szerződésedbe, és még ma utalnod kéne a bérleti díjakat. 
Ja, és nettósítottam az összeget.

Józsi  De hát erről nem volt szó. Megbeszéltük, hogy bruttó…
Peti  Velem nem beszéltél meg semmit. De semmi gond, neked 

nem kell vele szarozni, csak utaljál.
Józsi  A marketing felzabálta az egészet…
Bogi  Fiam, ne haragudj, hogy beleszólok, de…
Peti  De most ne szólj bele, anya!!! Józsi, szerezz valahonnan, 

és nem lesz semmi gáz.
Józsi  Nincs több pénzem, Péter…
GPS  A következő útkereszteződésnél forduljon balra.
Bogi  Kisfiam, én nem tudom, mi lesz velem…
Peti  Nem tudok veled szarakodni, anya. Nincs időm a hülye-

ségeidre. Józsi intézi, hallottad.
Bogi  De ő nem tudja, ezt csak te tudod, Peti. Kisfiam, most 

nagyon kellene, hogy segíts nekem… 
GPS  Forduljon balra.
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Peti  A kurva életbe, anya, hagyjál már a szarságaiddal! Elegem 
van belőled. Ne szívd a véremet, van nekem elég bajom 
nélküled is, bassza meg! Na, csókollak, ölellek, szeretlek, 
de most mennem kell, szevasztok. 

Bogi  Ne hagyj egyedül, fiam…
Józsi  Péter, hallod, ne tedd le, kérlek, értsd meg, hogy…
Péter  Máskor, Józsi, máskor. Na csá. 

Megszakad a vonal, búgó hang, hosszan, azaz csend.

GPS  Rossz irányvonal. Forduljon vissza.

Csend.
Gergő  Fiam?
Józsi  Mit akarsz?
Gergő  Főzök spagettit, ha hazaérünk.
Józsi  Nem vagyok éhes.
GPS  Rossz irányvonal. Forduljon vissza.

Csend.

Gergő  Gombásat, sok sajttal.
Józsi  Nem vagyok éhes, apa…
Gergő  Tészta nélkül.
Józsi  Minden elúszott, nem érted? 
GPS  Rossz irányvonal. Forduljon vissza.

Csend.

Gergő  Spagettit bárhol lehet enni.
Józsi  Ja.

Csend.
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Gergő  Ül ott fönt, és nézi, hogy mi hova megyünk… Min-
dent tud.

GPS  Újratervezés.
Bogi  Édes istenem, ha lehetne olyat… 

Sötét.

20. jelenet

Show-műsor. 

Józsi    Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, Mes-
da mes et Messieurs, Hölgyeim és Uraim, ez itt a Trambu-
lin! A földkerekség legsikeresebb karaokeshow-ja a pere-
men! A szárnyaló ábrándok, ragyogó fények és sugárzó 
arcok varázslatos világa. És most következzék az utolsó 
versenyszám… De előtte tartozom egy vallomással… Az 
illúziók néha a megtévesztésig hasonlítanak a valóságra… 
De semmi baj! Fel a fejjel! És sok sikert!

21. jelenet

Bogi a cappella énekel.

Én vagyok az, aki nem jó,
a fellegajtó-nyitogató.
Nyitogatom a felleget,
sírok alatta eleget.

Ifjúságom telik el,
azért a szívem hasad el.
Ifjúság, gyöngykoszorú,
ki elveszti, de szomorú.
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Bolond volnék, ha búsulnék,
ha a búnak helyet adnék.
Én a búnak utat adok,
magam pedig vígan járok.

Édesanyám rózsafája,
én voltam a legszebb ága.
Bár sohasem nyitott volna,
maradtam volna bimbóba.

Édesanyám rózsafája,
én voltam a legszebb ága.
Kihajlottam az utcára,
Leány s legény bosszújára.

Édesanyám mondta nékem,
minek a szerető nékem.
De én arra nem hallgattam,
titkon szeretőt tartottam.

Virágzik a cseresznyefa,
szebben virít a rózsám arca.
Rózsám arca télben, nyárban
szebben virít a határban.

Édesanyám rózsafája,
én voltam a legszebb ága.
Legszebb ága, legszebb lánya,
engem nyílott utoljára.

Vége.

Szabadka, 2011. november 6.



e   e   

e   



w  w

w

Fanyar ódium
Egy hétköznapi történet
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Ha egy tányérról levest ettél, az üresen maradó tányérra azt 
mondod: piszkos; pedig nem tapad rája más, mint annak a 
levesnek maradéka, melyet előbb mint tisztát ettél. A trágya 
a szoba közepén mocsok, a gabonaföldön éltető-erő. Így van 
mindennel, ami tisztának vagy mocskosnak tűnik; semmi sem 
önmagában jó vagy rossz, csak a helyzete szerint.

       Weöres Sándor
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Szereplők:

Rita
Sára, a testvére
Nózi néni, a szomszédasszony
Edvin, Rita férje
Kamarás, a polgármester
Gál, az igazgató-főszerkesztő
Szűcs, a főszerkesztő-helyettes
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1. Békében 

Sára, Nózi

Sáránál otthon. Az asztalon egy fatuskó és egy pohár bor. Sára ke-
zében véső. 

Sára  (a tuskót mustrálva). Vagy nem?… Nem tudom. Mind-
egy. Tökéletesen mindegy… De azért? Ugye? Szerintem 
is… (Szünet.) Sára, locsold meg a virágokat… (Fintor.) Jó. 
Majd. Holnap. (Másik fintor.) Jellemző. (Határozottan 
a fának.) Na? Még mindig semmi?… De igazad is van. 
Minek?

Hosszú csend és a pohár bor…

Sára  Kávé, mondjuk, például… (Indulna.)

Kintről csörömpölés.

Nózi  (kintről). Hogy a villám ba…! Ó, urambocsá!

Nózi néni csörtet befelé.

Sára  Szia, Nózi. Megtaláltad a gereblyét.
Nózi  Mit raktad oda azt a vacakot?!
Sára  Téged keresett.
Nózi  Fene a jódolgodba, hogy szanaszét hagyod a motyóidat. 

Rakd el onnan, hallod? 
Sára  Kemény a te kobakod.
Nózi  Hogy az a… Majdnem mondtam valamit… Rendesen 

kupán vágott. Na, hoztam egy csirkét, rakd be a hűtőbe, 
mert megbüdösödik. Meg hoztam túróst is. (Látván az 
üres palackot.) Van még borod?

Sára  Van. (Kimegy, viszi a csirkét is.)
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Nózi  Jól megkólintott az a szar… Leülök egy kicsit. (Lezuttyan 
valahova.) Elfogytak a leffentyűid a faluban. Hallod? 
Nagyon tetszik a népnek. 

Sára  (kintről). Az jó.
Nózi  Viszek még, ha csináltál. A Dani a múltkor vitt a város-

ba is, és átvették az egészet, cakompók, mindet egyszerre. 
Hallod, amit mondok?!

Sára  Hallom hát. ( Jön egy palack borral.)
Nózi  Van még?
Sára  (bort tölt a poharakba). Mi?
Nózi  Hát a leffentyűkből.
Sára  Most nincs. 
Nózi  Kár. (Emeli a poharát, iszik.) Na, mesélj, mi újság?
Sára  Semmi.
Nózi  Mit csinálsz?
Sára  (csipeget a túrósból). Látod. Punnyadok.
Nózi  Hát, hőség van, az igaz… Képzeld, tegnap nálunk járt 

a Csuka, tudod, a Pista öccse. Hozott valami izét, de az 
uram nem volt otthon, és ott ült egész délután a nyaka-
mon, mert megvárta. De végül is nem baj, mert beszélget-
tünk, meg minden… Az is olyan egyedül van, szegény… 

Sára  Nózi… mi az, hogy is?
Nózi  Semmi, semmi, csak mondom, hogy járjon a szám… De 

tényleg jóképű fiú… mármint hogy volt. Valamikor… De 
még most is. Nem? 

Sára  Nózi…!
Nózi  Nem, nem kell betojni, nem mondtam én neki semmit, 

csak eszembe jutott… Mért? Neked sose jut eszedbe?
Sára  A Csuka?
Nózi  Dehogy a Csuka, hanem, hogy azért még… Tudod. Tel-

jesen bepókhálósodsz.
Sára  És az kit zavar?
Nózi  Bundabugyiban tespedsz egész nap, mint egy vénasszony.
Sára  Miért, rajtad mi van? Nagyon kényelmes.
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Nózi  Bolond tyúk… Itt vénülsz meg, egyedül… Nekem leg-
alább ott az uram… Olyan, amilyen, de legalább ott van.

Sára  Finom a túrósod. Ezt nem olajjal csináltad, ugye?
Nózi  Nem hát, hanem vajjal!… Ugye, bejössz pénteken a fa-

lunapra?
Sára  Nem.
Nózi  Tudtam. Derogál neki. 
Sára  Ne prédikálj, Nózi! 
Nózi  Ki? Én?! Egy szót se szóltam! De Sára, hallgass egy ki-

csit az öregasszonyra: nem szabad ilyennek lenni, pláne 
meddig még. 

Sára  Nózi.
Nózi  Évek óta csak én baktatok ide, a világ végére.
Sára  Juj, de nagyon sajnállak.
Nózi  Adj még egy pohárral.

Sára tölt, Nózi iszik. 

Nózi  Hogy megnőttek a tujáid! Meg szépek a gerberáid is. 
Locsolod őket rendesen, mi? Kell is. Pörkölnek, mint 
a pokolban, nem is lehet meglenni kint… A Pista is 
tegnap olyan benga volt, amikor hazaért. Azt hittem, 
agyalágyulást kapott. Nem való már neki a bicikli. (A fa-
tuskóról.) Mit lesz ez? Megint valami a kertbe?

Sára  Még nem tudom.
Nózi  Hát… Jó nagy tuskó… Na, megyek. De azért csináljál 

még olyan leffentyűket is a fából, viszik, mint a cukrot. 
Kikupálódhatnál egy kicsit. Rendbe hozhatnád öregapád 
viskóját. 

Sára  Jó ez így, ahogy van.
Nózi  Má ló… majdnem mondtam valamit. Na, kell valami a 

faluból?
Sára  Nem. Vigyázz a Pistádra.

Nózi gesztus, majd el. Sára marad, és kerülgeti a fatuskót.
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2. Ambíció 

Rita, Szűcs, Gál

Valahol egy kávéházban.

Rita  (nagyon füstöl). Egy telepes…
Szűcs  Higgadj le, Ritácska.
Rita  Ugyan már! A választások előtt kibetonoztatott egy 

kirakat-utcát, hű de haj, és aztán? A várost meg ellepi a 
szennyvíz, a víztisztító rendszer úgy rohad el, ahogy van, 
mire beüzemelik, megint elavult lesz. 

Szűcs  Tudom, tudom…
Rita  Eladta az összes gyárat. Szétzavarta a filharmóniát, a 

színházat lebontatta, a múzeumot kiköltöztette egy rak-
tárba. Tiszta szerencse, hogy nem tudja, hogy hol van a 
képtár. És a médiában is mindenki be van szarva tőle! Ezt 
egyszerűen nem értem! Mindenki, bazmeg!

Szűcs  Semmi értelme…
Rita  Te is be vagy szarva! 
Szűcs  Ritácska, így csak elijeszted a Gált. 
Rita  Miért? Mert kimondom? Hát ha az igazgató-főszerkesz-

tő úr is be van szarva, és ő is a Kamarás seggét nyalja, 
akkor nem is akarok neki dolgozni. 

Szűcs  Itt van.

Jön Gál.

Szűcs  Szevasz. 
Gál  Sziasztok. Rita, ha jól tudom?
Rita  Igen. Örülök, hogy megismerhetem.
Gál  Részemről a szerencse.
Szűcs  Mit iszol?
Gál  Ti mit isztok? Narancslé?
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Rita  Vodka-dzsúsz. Hozol még egyet, Szűcs?
Gál  Nekem egy barna sört, köszi.

Szűcs elmegy.

Gál  Szóval átjönnél hozzánk?
Rita  Szabadúszó vagyok.
Gál  Nem a Napi Újságnál vagy?
Rita  Már nem.
Gál  Hallottam, kicsit befűtöttél a polgármesternek…
Rita  Csak volna. A második cikket már nem közölték, úgy-

hogy… Nem dolgozom már nekik.
Gál  Kirúgtak?
Rita  Tudja, miért, nem?
Gál  Ne magázódjunk már.
Rita  Megírtam, hogy egy éve a város mekkora összeget kapott 

az uniós pályázaton a víztisztítóra, ami azóta is ott rohad 
kihasználatlanul. Nem olvasta?

Gál  Hát igen…
Rita  Illetve megírtam azt is, hogy a polgármester úr az óváros 

felét le akarja bontatni, és jó pénzért eladná a telkeket, de 
ezt már nem hozták le. 

Gál  Hoppánocsak!
Rita  A Fellegi utcát is, a Kosztolányi térrel együtt!
Gál  Nem mondod. 
Rita  Plázáknak meg lakótelepnek. 
Gál  Miket tudsz te.
Rita  Egy félanalfabéta telepes. 

Jön Szűcs az italokkal.

Szűcs  Egy barna sör, egy vodka-dzsúsz. (Maga elé ásványvizet 
rak.)

Rita  (nevet). Ásványvíz? 
Szűcs  Vezetek.
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Rita nevet.

Gál  Engem tegnap fújattak. Pechjük volt, mert nem ittam 
semmit, de aztán végigtúrták az egész kocsit, és végül 
nem találták a hullazsákot, és azért vágtak meg.

Szűcs  Hullazsákot?! Minek?
Gál  Azt a fantáziádra bízom. Na mindegy, térjünk vissza a 

lényeghez. Szóval belépnél a szerkesztőségbe?
Rita  Igen, ha normálisan dolgozhatok. Ha nem befolyásolják 

és nem vétózzák meg a munkámat sem szerkesztők, sem 
politikusok. Tudom, hogy naiv vagyok, de ez van. 

Gál  Hoppánocsak! De ha jól emlékszem, te kerestél meg engem.
Rita  Persze, persze… De az a helyzet, hogy nekem nincs vesz-

tenivalóm. Ha nem kapok munkát itt, akkor kapok má-
sutt. Nem vagyok rákényszerítve semmire sem.

Gál  És miből élsz, ha szabad tudnom? 
Rita  Megoldom. Nincsenek gyerekeim, a szüleim meghaltak, 

állatokat se tartok, csak egy programozó-szakbarbárt, aki 
viszont boldogan süpped a struccpolitikájába. Mármint 
a férjem. 

Gál  Tetszik ez a lány.
Szűcs  Én mondtam neked.

3. Közöny?

Rita, Edvin

Ritánál otthon. Edvin az asztalnál pötyög a laptopján. Rita be-
vágódik.

Rita  Felvettek!
Edvin  Szia.
Rita  Felvettek, Edvin, elhiszed te ezt? Ezt nem gondoltam 

volna. Fel voltam pörögve, és be nem állt a szám, de úgy lát-
szik, hogy pont ezt jött be neki. Hallod? Örülsz?
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Edvin  Örülök.
Rita  Nem is örülsz!
Edvin  De örülök, csak éppen dolgoztam valamin.
Rita  Ez jól indul, érzem, hogy jól indul. Holnap már be kell 

mennem. Nem tudom, mit húzzak fel, nem akarok semmi 
kihívót, de azt se akarom, hogy… Nincs itt egy tiszta tányér? 

Edvin  Nem tudom.
Rita  Tele van a mosogató csetressel. Kellene már egy mosoga-

tógép. Nincs kaja a fridzsiben?
Edvin  Nincs.
Rita  Nem vettél semmit?
Edvin  Nem.
Rita  De nem is vagyok éhes. Nem is értem, hogy most va-

gyok ideges, amikor már vége. Nem gondoltam volna… 
Bekapcsoltad a mosógépet? Bedobtam a lila ruhámat a 
szennyesbe.

Edvin  Nem.
Rita  Téged nem is érdekel ez az egész.
Edvin  Dehogynem. Csak benne voltam valaminek a közepében.
Rita  De mikor mondjam el? Sose találkozunk.
Edvin  (abbahagyja a laptopozást). Hallgatlak.
Rita  Örülsz?
Edvin  Persze hogy örülök.
Rita  Érzem, hogy ez jó lesz. Ez nem olyan bagázs, mint az 

előbbiek. Rendes pasinak néz ki ez a főszerk. (Puszi.) 
Megyek, lezuhanyozok. (El.)

Edvin  Nahát. (Vissza a laptophoz.)
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4. A jó orr

Rita, Gál

A szerkesztőségben. Rita a laptopján pötyög valami szöveget. 
Gál jön.

Gál  Rita?
Rita  Szevasz, Gál.
Gál  Mit csinálsz még itt?
Rita  Dolgozok.
Gál  Mindjárt éjfél! 
Rita  Tudom.
Gál  Mért nem mész már haza, te drága?
Rita  Ezt be akarom fejezni. De már a végén vagyok.
Gál  Megvár az holnap is. Egyébként nagyszerű volt a Fenyvesi-

riport. Rendesen megizzasztottad.
Rita  Egy szemétláda. Azért most kíváncsi vagyok, hogy vakar-

ja le temetkezési birodalmáról a pénzügyi ellenőröket…
Gál  Ja-ja. De most már menjél szépen haza a párodhoz.
Rita  Már úgyis alszik. Ez meg nem várhat holnapig. 
Gál  Mi az?
Rita  A nyilatkozatod szövege.
Gál  Micsoda?
Rita  A nyilatkozatod szövege. 
Gál  Hoppánocsak! Az én nyilatkozatom szövege?
Rita  Láttam, hogy felraktad a netre, de leszedtem, mert át 

kellett írni. Hívtalak is, de nem vetted fel.
Gál  Mit csináltál?! 
Rita  Muszáj volt.
Gál  Kelj fel onnan.
Rita  Ahogy akarod. De előbb nézd át. Csak olvasd el, kérlek.
Gál  Most nem olvasok el semmit. Holnap megbeszéljük.
Rita  Oké. De kérlek, nézz utána a TVH-nak, mielőtt nyilat-

kozol. (Öltözik, indul kifelé.)
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Gál  (beleolvas a gépen a szövegbe). Várj csak…

Rita megáll, vár.

Gál  Mi ez?
Rita  Mondom. A szöveged. Csak egy kicsit átalakítottam.
Gál  De… mi alapján? Honnan szedted ezt?
Rita  Megtudtam ezt-azt a TVH-ról. 
Gál  Hallgatlak.
Rita  (szajkóz). A TVH a közösségi és egyéni érdekek politika-

ilag független érdekszervezete… Hm? Amelyben egyetlen 
pártaktivista vagy politikailag érdekelt fél sincs… Hm?

Gál  Tudom. És?
Rita  És egyetlen párt sem bújik meg mögötte. Ugye? (Szü-

net.) Olvasd!

Gál olvas, Rita lassan visszasétál.

Gál  (olvas). Ezt nem hiszem el.
Rita  Most derült ki. Két órája került fel. Robbanni fog, az 

biztos. 
Gál  (olvas). Bassza meg.
Rita  Bizony. Te független igazgató-főszerkesztőként azt nyi-

latkozod, hogy a TVH elkötelezett támogatója vagy, és 
közben kiderül, hogy az egész mögött a HDSZ áll. 

Gál  Na nem.
Rita  De igen. 
Gál  Ez biztos…?
Rita  Ellenőrizd. Ott vannak a források.
Gál  (olvas). Megáll az eszem. Rohadt, gerinctelen, hernyó 

banda. Én meg bedőltem nekik, és közben rostélyossal 
etetem a kurátor urakat… Átírtad az egészet?

Rita  Át. Olvasd el végig! Kérsz egy kávét?
Gál  (miközben olvas). Ne. Most inkább hozz valami mást. 

Benn van a szekrényem alsó polcán, a szaknévsor mögött.
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Rita kimegy.

Gál  (miközben olvas). És tölts magadnak is egy pohárral.
Rita  (kintről). Vodka?
Gál  Ja. Nem bűzlik.
Rita  ( jön két vizespohárral a kezében). Csak ezeket találtam.
Gál  Na, ha ezt most nem veszed észre… 
Rita  Hát igen. Ja, utólagos engedelmeddel elkértem Annától 

a weboldal adminisztrátori jelszavát. Muszáj volt. Remé-
lem, nem haragszol. Csin-csin. (Koccint.)

Gál  Egészségedre. Dehogy haragszom. Meddig volt fönn a 
szövegem a neten?

Rita  Nem sokat. Egy-két órát. 
Gál  Köszi.
Rita  Nincs mit. Ez a dolgom… (Lenyeli a maradék vodkát a 

pohárból.) Ez jólesett… 
Gál  Hogy jöttél rá?
Rita  Jó az orrom. (Nevet.)
Gál  Ide figyelj, helyet cserélsz a Nellával. 
Rita  Mért?
Gál  Mert erre nem a Nella jött rá, hanem te. Azt akarom, 

hogy a közelemben legyél. Holnaptól.
Rita  Jó, ahogy szeretnéd, nekem mindegy… (Nyújtózkodás, 

ásítás vagy hasonló.)
Gál  Fáradt vagy, mi? Megmasszírozzam a vállad?
Rita  Reggel óta itt ülök…  
Gál  Emeld fel a hajad… (Masszírozza.) Ettél ma egyáltalán 

valamit? 
Rita  Majd hazafelé beugrok egy éjjelnappaliba. Otthon úgy-

sincs semmi. (Nevet.)
Gál  Mivel jöttél?
Rita  (megcsörren a mobilja). Taxival. Bedöglött a kocsim, és… 

(Olvassa a telefonja kijelzőjét.) Bocsánat. (Felveszi.) Sze-
vasz, nem alszol még? (Gál abbahagyja a masszírozást, de 
Rita int, hogy folytassa, hát folytatja.) Igen, még itt va-
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gyok… Nem fizettem be… Mit jössz most ezzel?… Igen, 
tudom, hogy megígértem, de nem tudtam átszaladni!… 
Nem volt rá időm! Neked miért volt nehéz beülni a ko-
csiba, és befizetni azokat a rohadt számlákat?!… Tudom, 
hogy bedöglött. Nem érdekel! Akkor kikapcsolják! (Ki-
nyomja a telefont, élvezi a masszázst.) Ez nagyon jó.

Gál  Hazavigyelek?
Rita  Rendes vagy.
Gál  És útközben bekapunk valami rendeset. Sokkal tartozom 

neked.

5. Válságmegoldás 

Rita, Gál, Szűcs

A szerkesztőségben.

Gál  Ne szarjál már, Szűcs! 
Szűcs  Tudom, és meg is értelek, de biztos, hogy lehet találni 

valami megoldást. 
Gál  Milyen megoldást, baszod?! Kész tények elé raktak! 

Húszszázalékos leépítés kell nekik, mit nem értesz ezen? 
Szűcs  Beszéltél a polgármester úrral? 
Gál  Hülyének nézel? Ismered a Kamarást, nem? Mindenkit 

felhívtam, mindenki mossa a kezét, és… Te mit csinálnál 
a helyemben?

Szűcs  Nem tudom. Nem vagyok a helyedben. De kirúgni egy 
csomó embert…

Kopognak.

Gál  Mi van?!
Rita  Bocsánat, csak hallottam, hogy min vitatkoztok, és…
Gál  Gratulálok.
Rita  Hát, végül is…
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Gál  Végül is mi? Kinyögöd végre?

Nem nagyon nyögi Szűcs előtt.

Szűcs  Az asztalomnál leszek. (El.)

Gál lerogy vagy hasonló. Sajnálja magát.

Gál  Nem bírom már. Elegem van. Mindenki az én véremet 
szívja. Ezek gyűlölnek, mert tudják, hogy felmondásokat 
fogok osztogatni, azok meg rühellnek, mert túldimenzio-
nált a költségvetésünk… Megőrülök. Kirúgni egy csomó 
embert, mikor így sem elég… Ezt nem tudom megcsinálni…

Rita  Agyvérzést kapsz, ha így folytatod.
Gál  Közben meg vár rám ez az egész. (Mármint egy halom 

papír.) Elegem van. 
Rita  Nem kell fejjel menni a falnak. Amit nem lehet, azt nincs 

értelme erőltetni.
Gál  Istenem, de naiv vagy.
Rita  Persze. De ha nem lehet másként, akkor nem érdemes 

belerokkanni.
Gál  Hanem mit csináljak? Küldjek hat embert az utcára?
Rita  Átnéztem az alkalmazottak listáját…
Gál  Hoppánocsak.
Rita  Ha utánanézel, kiderül, hogy a Tompának már megvan 

az egyik nyugdíjfeltétele. Ezenkívül három recepciósunk 
van, kettővel is tudunk dolgozni. Nyolc vágó van, de öt is 
elég. A Totyi meg a Klepa egyébként se járt be soha. Ez öt 
ember. (Szünet.) És Nella a hatodik.

Kopognak.

Gál  (rövid szünet után). A Nella? 

Ismét kopognak.
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Gál  Mi van már?!

Bekukkant Edvin.

Edvin  Sziasztok. Zavarok?
Gál  Nem, gyere csak.
Rita  Hát te? 
Edvin  Mondtad, hogy jöjjek be érted, ha befejeztem. 
Rita  Hány óra van? (Az órájára néz.) Már hat? Na mindegy. Én 

még nem tudok menni.
Edvin  Egy óra múlva nálunk vannak.
Rita  Jézus Mária! A Maráczyék!
Edvin  Jössz?
Rita  Szerinted? Nem tudom, mondd le őket, vagy nem tu-

dom, csinálj, amit akarsz, de én most nem tudok menni.
Edvin  A te ismerőseid, Rita.
Rita  Jaj, ne idegesíts, hát látod, hogy dolgozok.
Gál  (Ritának). Menj csak, ha megbeszélted az emberekkel. 

Ezt megoldjuk később.
Rita  Mikor később? Ugyan már. Edvin, kérlek.
Gál  Na, amíg ezt megbeszélitek, addig én… (Elmegy.)
Rita  (más hangon). Ne csináld ezt velem.
Edvin  Én?
Rita  Hogy lehetsz ilyen? 
Edvin  Nincs kedvem vitatkozni. Te hívtad őket, a te barátaid. 

Ha le akarod mondani, akkor hívd fel őket te. 
Rita  Istenem, akkor meg menj haza, szórakoztasd őket, én 

meg jövök, amikor tudok. Vagy csinálj, amit akarsz, csak 
ne komplikáld az életemet.

Edvin  Te tudod. (El.)

Rita fortyog egy ideig egyedül. Belép Gál.

Gál  Elment?
Rita  El, hála az égnek.
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Gál  Megoldottátok a vendégeket?
Rita  Ne törődj vele  
Gál  Jó… Mért pont a Nella?
Rita  Anna is tud gépírni. Ideje is van rá. A Nella meg fiatal, 

csinos, kap munkát bőven, nem is kell, hogy sok esze le-
gyen hozzá… Egyébként mondhatok valamit?

Gál  Hallgatlak.
Rita  A telefonszámláját ellenőrizted már?
Gál  Miért?
Rita  A tied négyszerese. Igen. És a reprezentációs költségei?
Gál  A Nellának?
Rita  A Nellának. Napi rendszerességgel. Ellenőrizd. 

Csend.

Gál  Nem akarok senkit se az utcára rakni.
Rita  Akkor a Kamarás nem lesz szívbajos, és levált téged, Gál 

igazgató-főszerkesztő úr, és a székedbe ülteti az egyik ma-
rionettjét, aki szemrebbenés nélkül duplaennyi embert 
penderít ki.

Gál  Szembeköpöm magam, ha megcsinálom…
Rita  Nem fogod.
Gál  Ez egy szarházi disznó…
Rita  Tudom. És nem is marad sokáig a helyén, ez biztos.
Gál  Hat ember…
Rita  Nézd, aláírod a végzést, és összehívsz egy szerkesztőségi 

ülést. Én meg bemegyek helyetted, és elintézem ezt az 
egészet.

Gál  Nem lehet. Ha megcsinálom, akkor nekem kell. Ennyi jár 
nekik.

Rita  Ahogy akarod.
Gál  Mért nem születtem halásznak?
Rita  Még nem késő.
Gál  Neked tiszta a lelkiismereted?
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Rita  Még szép. Ki az oka ennek az egésznek? Én? Vagy te? 
Nem. Csak végrehajtók vagyunk. Azaz te. 

Gál  Te szőrös szívű kis ribanc.
Rita  Csak reális vagyok.
Gál  Mit csinálnék én nélküled? (Puszi.) Most mennem kell. 

Holnap összehívjuk azt az ülést, és most már indulj haza 
te is, mert nagyon várnak már.

Rita  Csak elintézek még egy telefont…

Gál elmegy, Rita telefonálna, de nem veszik fel. Belép Szűcs. 

Szűcs  Baj van? Ritácska…? Jól vagy…?
Rita  Nem veszi fel… Ez a majom képes, és nem is megy haza… 
Szűcs  Nehogy már veszekedjetek.
Rita  Nincs semmi gond.
Szűcs  Biztos? Rendes fiú ez az Edvin. 
Rita  Tudom. Csak néha az idegeimre megy.
Szűcs  Nem ér ez a meló ennyit. 
Rita  Mennyit?
Szűcs  Hát, biztos nem egyszerű neki veled.
Rita  Nekem se egyszerű vele. Folyton dolgozik. De ha otthon 

van, akkor is a számítógép előtt gubbaszt. Semmi mással 
nem törődik. 

Szűcs  De hát neked is egy kicsit több időt kéne szánnod rá, 
vagy legalább egy kicsit türelmesebbnek kellene lenned… 

Rita  Jaj, öreg, mit beszélsz. 
Szűcs  Nem jól csinálod te ezt… 
Rita  Mit?
Szűcs  Hát a Gállal, meg minden… 
Rita  Micsoda? Mi közöd neked ahhoz?! Nagyon jól tudom, 

hogy mit csinálok! Menj, és törődj a magad dolgával! 
(Ismét tárcsáz a telefonon.)
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6. Paradoxon

Sára

Otthon.

Sára  (a fatuskóval társalog). Hallgatsz, mi? Hallgatsz… (Nyúj-
tózkodik.) Jaj, istenem, mért vagyok én ilyen nyamvadt? 
(Vakarózik, feláll, járkál vagy hasonló: kínlódik.) Sára, 
kincsem, miért akarsz te mindig valamit, amit nem le-
het… Akarok nem akarni semmit… Hülye… Akarok inni 
egy pohár bort. Nem akarok. Akarok, nem akarok, mit 
akarok… Akarok. De nem akarok lemenni a pincébe… 
A  fenébe… Nem bírom ezt a nyavalygást, nem bírom, nem 
bírom, nem bírom, hallgass már!… Fésületlen szakadt ta-
kony. Szagom is van, szerintem… (A fának.) Mondd meg 
nekem, minek? Akkor jobb volna? Akkor tudnék kezdeni 
veled valamit? Frászt, Sára, frászt… Mossál fogat… Majd 
holnap. Viráglocsolás: ma.

7. A karácsonyi céges parti 

Rita, Szűcs, Gál és Kamarás

Egy étteremben. Körben állnak, kezükben egy papírtálca valami 
harapnivalóval, azaz eszegetnek.

Kamarás  A múltkor találkoztam a TV1 emberével, valami 
Szél vagy Eső…

Szűcs  Zápor?
Kamarás  Igen, nem tudom, és mondta, hogy rendszeresen 

átveszik a műsoraitokat. Gratulálok!
Gál  Igen, a Körképet meg a Régiót…
Kamarás  Azt mondja, hogy nagyon színvonalas munkát csi-

nálunk mi itt. Jó kis csapat ez, én mondom.
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Rita  Önnek, Kamarás úr, melyik a kedvenc műsora?
Kamarás  Kisasszony, nagyon későn kerülök én ágyba, nincs 

nekem időm tévét nézni.
Rita  Férjnél vagyok.
Kamarás  Jaj, tündérbögyöllőm, bocsánat, ha megsértettem, 

nem állt szándékomban. Egyébként méltóságod is a tele-
víziónál dolgozik?

Rita  Igen.
Kamarás  Ó, ilyen fiatalon. És olyan csinos, hogy azt hittem, 

valamelyik kolléga barátnője. De ne értsen félre, ezt bók-
nak szántam. Kis vulkánsellő. Hogy szólíthatom?

Rita  Orbán Rita vagyok.
Kamarás  Az az Orbán Rita?
Rita  Igen, az az Orbán Rita.
Kamarás  Ó. Sokat hallottam már magáról…
Rita  Ezt most bóknak vegyem…?
Kamarás  (Gálnak). Frissítés volt a szerkesztőségben, vagy mi 

a fene? A leépítés után?
Gál  Rita még azelőtt jött hozzánk.
Kamarás  Értem. Tudod, komám, azért becsüllek, hogy le-

nyelted a békát, és végigcsináltad. Biztos nagyon utáltok, 
de nem volt más választásunk. Mindenhol voltak elbo-
csátások, nem ti vagytok az egyetlenek. Sőt! Még nálunk 
is. Muszáj volt. Nekünk sem egyszerű, hidd el. Szűcs, 
hozna nekem még egy pezsgőt? Meg a Gálnak és a cicus-
nak is, ugye? Meg ezeket dobja el valahova. (Mármint a 
papírtálcákat.)

Gál  Nem, nem, én már így is sokat ittam, meg aztán a pezsgő 
nem az én…

Kamarás  Jaj, komám, karácsonykor nem lehet sörözni. Men-
jen csak, Szűcs, és hozza. Ugye, merre van itt a mellékhe-
lyiség?

Gál  Egyenesen végig, aztán balra.
Szűcs  Elkísérem.
Kamarás  El ne menjetek, mindjárt jövök. 
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Szűcs és Kamarás el.

Rita  Én ezt nem bírom tovább hallgatni… „Vulkánsellő”…
Gál  Ugyan már. Karácsony van. Legalább ma ne morogj. 
Rita  Nem morgok, csak… Ez egy idióta.
Gál  Mért? Mert kikezdett veled? Egyébként meg nem áll jól, 

ha ráncolod a szemöldököd.
Rita  Köszönöm. Egyébként meg nem kezdett ki velem.
Gál  Pedig szeretted volna, mi?
Rita  Csak nem féltékeny az igazgató-főszerkesztő úr?
Gál  Nem is tudom…
Rita  Gál.
Gál  Igen?
Rita  Mit csinálsz?
Gál  Ha nem akarod, abbahagyom.
Rita  A feleséged is itt van…
Gál  Meg a férjed is…
Rita  Bármikor bejöhetnek.
Gál  Ha nem akarod, abbahagyom. Kis vadóc…
Rita  Részeg vagy…
Gál  Csak egy csöppet… 
Rita  Te bolond… De néha azért tényleg sajnállak…
Gál  Hoppánocsak. És mért sajnálsz te engem, kislány?
Rita  Mert látom, hogy a te nyakadban van ez az egész…
Gál  De itt vagy nekem te. Nem vagyok egyedül.
Rita  Dehogynem. Én csak osztom az észt. Nagy dolog. Ne 

harapj, meglátszik. De mindent te csinálsz. Napokat 
bajlódsz marhaságokkal, a fontosabb, a kreatív dolgokra 
meg nem jut időd. 

Gál  Ez bizony így van… Milyen puha most a hajad…
Rita  Valami spéci balzsam, Jézuska-ajándék a páromtól. Fi-

gyelj, sokkal effektívebben tudnál dolgozni, ha nekem is 
szabad kezet adnál bizonyos dolgokban…

Gál  Mire célzol, kislány?
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Rita  Mindig mindenhez hivatalos felhatalmazást kell kérnem. 
Semmiben sem tudok önállóan dönteni… Mindig téged 
kell nyaggatnom mindenért…

Gál  Mit szeretnél? A tied vagyok.
Rita  A Szűcs meg ott van melletted, csóválja a farkát, de soha 

semmire se képes egyedül. Vigyázz, leszakad a gomb. Tel-
jesen határozatképtelen.

Gál  Kirúgnád a Szűcsöt is?
Rita  Dehogy.
Gál  Nincs rajtad melltartó…
Rita  Sose hordok. Csak ő a helyettesed, és semmi hasznod be-

lőle. Egyszerűen nem tud többfelé koncentrálni, és foly-
ton elszúr valamit, te is látod. Egyébként teljesen rendben 
van az öreg.

Gál  A Szűcs alapító tag, tizenöt éve itt van.
Rita  Tudom. Nem is akarom én bántani. Csak hiányzik az 

egészséges fluktuáció.
Gál  A fluktuáció, mi? A Szűcs székére fáj a fogad.
Rita  Csak azt szeretném, ha rendesen mennének a dolgok. 
Gál  Menjünk el valahova, ahol nincs ennyi ember…

Jön Szűcs, kezében két pohár pezsgő.

Szűcs  Bocsánat, hogy késtem, csak összefutottam a férjeddel, 
és elbeszélgettünk egy kicsit. Egyébként hol a Kamarás úr?

Rita  Hát veled ment el.
Szűcs  És még nem jött vissza?
Gál  Bocsánat. (Kimegy.)
Szűcs  Mi van vele?
Rita  Semmi. 
Szűcs  Na mindegy. Kéred a pezsgőjét? Én megiszom a Kama-

rásét.
Rita  Add ide.
Szűcs  Akkor boldog karácsonyt, kollegina.
Rita  Boldog karácsonyt, kolléga!
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8. Az ajánlat 

Rita, Kamarás

Egy kávéházban.

Kamarás  Bíborpintyem, ide figyeljen, nem lesz az senkinek 
se jó, ha nem teszi le a harci bárdot.

Rita  Nálam nincs semmilyen bárd.
Kamarás  Komolyan beszélek.
Rita  Én is.
Kamarás  Naiv, eltökélt, és ez a szép az egészben. Csak azt 

kell megértenie, hogy nem minden arany, ami fénylik, és 
nem minden szar, ami büdös.

Rita  Kamarás úr…
Kamarás  Én is valamikor ilyen voltam, mint maga. Pont 

ilyen. Tökéletesen megértem, higgye el. A múltkor, kép-
zelje, megnéztem egy műsorát is, hát, le a kalappal.

Rita  Lekötelez.
Kamarás  Na szóval. Azt hiszem, hogy jobb lesz, ha mi ketten 

összefogunk.
Rita  Miről beszél? Kinek lesz jobb?
Kamarás  Ne kekeckedjen már velem, kaktuszvirág. Egy na-

gyon jó ajánlat van a tarsolyomban.
Rita  Csupa fül vagyok.
Kamarás  Úgy tudom, hogy a kedves férjével egy kétszobás 

panelben élnek.
Rita  Hogy jön ez most ide?
Kamarás  Csak lassan, türelem, szirombors. És úgy tudom, 

húszéves kölcsönből vették, igaz?
Rita  Ezt meg…
Kamarás  Ne szóljon közbe, hanem figyeljen. Nekem nemso-

kára belódul a kampányom. Azaz már folyamatban is van, 
de nem minősíteném. Az ajánlatom a következő: a maga 
képességeivel és agilitásával egészen szép sikereket érhe-
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tünk el. Legyen csapattag. A sajtószóvivői és a kampány-
főnöki szék is a magáé lehet, ha akarja. Az egész marke-
tingstratégiát a maga kezébe rakom le, az egész életemet! 
Na? Mit szól hozzá?

Rita  Úgy beszél, mintha nem ismerne.
Kamarás  Jobban ismerem, mint gondolná. Egy rozoga, húsz-

éves Golfot hajkurásznak, nyaralni csak egyszer voltak, és 
most vett egy használt sarokgarnitúrát.

Rita  Megáll az eszem.
Kamarás  Ez nem titok. De gondolja csak végig… Maga meg 

én. Nyerő páros lennénk…
Rita  Kérem, ne is folytassa…

Kamarás egészen közel hajol Ritához, és a fülébe súg valamit.

Rita  Ugyan már!
Kamarás  Euró.
Rita  Mi?!
Kamarás  És ha nyerünk, akkor a további fizetése az eddigi 

négyszerese lesz.

Hosszú csend.

Kamarás  De ha úgy dönt, hogy mégsem kíván élni a lehető-
séggel, akkor sajnos az ellenfelem sem lehet. 

Rita  Ezt hogy érti?
Kamarás  Ahogy mondtam. 
Rita  Fenyeget?
Kamarás  Én? Dehogy. Na, aludjon rá egyet-kettőt, de ne so-

kat. További kellemes éjszakát, selyemkobrám.
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9. Kétely 

Rita, Gál

A szerkesztőségben.

Rita  Hogy értsem ezt?!
Gál  Ő a fenntartónk.
Rita  Az önkormányzat a fenntartónk.
Gál  Az ugyanaz.
Rita  Mit akarsz mondani? Hogy el kell vállalnom? Egy olyan 

ember politikai kampányának élére álljak, akit meg aka-
rok buktatni? Normális vagy?

Gál  Nem, nem ezt akarom mondani…
Rita  Hanem? Téged is megvásárolt.
Gál  Olyan vagy, mint egy véreb, amikor ráharap valamire, de 

ez nem így működik. Rita, a forrófejűség néha drágább, 
mint egy kompromisszum.

Rita  De igen, megvásárolt. Fel akarsz mondani nekem?
Gál  Ugyan, Rita…
Rita  Nézz rám! Ki kell rúgnod?
Gál  Nem. 
Rita  Jó.
Gál  Még.

Szünet.

Rita  Mikor?
Gál  Jobb lenne, ha nem volnál ilyen makacs.
Rita  Válaszolj.
Gál  Mész fejjel a falnak…
Rita  Ne beszélj félre. Dolgozhatok tovább, vagy mennem kell?
Gál  Nem kell menned. Csak kérlek…
Rita  Értem. Egyelőre maradhatok, igaz? Akkor viszont hívd 

be a stúdióba egy élő beszélgetésre.



w  e 185 w

w  

Gál  Ne csináld ezt.
Rita  Ha azt akarod, hogy maradjak, akkor bízz bennem, és 

hagyd, hogy csináljam a dolgomat úgy, ahogy a legjob-
ban tudom. 

Gál  Én feladom. (Elindul.)
Rita  És Gál! 
Gál  Mi van még?
Rita  Köszönöm.

10. Mosolyszünet

Rita, Edvin

Ritáéknál otthon.

Edvin  (telefonál). Értem. És a rendszergazda mit mond? 
Rita  (bevágódik). Szia, tudod, mi történt ma?

Edvin mutatja, hogy telefonál, nem tud fi gyelni.

Rita  Sokáig beszélsz még?

Edvin mutatja, hogy nem.

Edvin  (a telefonba). Értem, de ezek alapján most nem tudom 
megmondani, látni kellene ahhoz, hogy… Hívták az 
ügyeletest a központban?… Igen, ő is nagyon jó hálózati 
mérnök… Világos, értem, de én sajnos tegnaptól szabad-
ságon vagyok… Ez hízelgő, de kérem, mégis a kollégámat 
keresse… Nincs mit, viszlát. (Leteszi.)

Rita  Tudod, mi történt ma?
Edvin  Nem.
Rita  Bent volt a Kamarás.
Edvin  Az jó.
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Rita  Jó?! Mitől jó? Tudod, mit akart?
Edvin  Mindjárt elmondod.
Rita  Egy rakás pénzt kínált fel, ha elfogadom a kampányát, 

meg a sajtóképviselője leszek.
Edvin  Ügyes.
Rita  Miről beszélsz?!
Edvin  Ügyes fogás. És? Elvállaltad?
Rita  Te nem vagy normális.
Edvin  Hát, ha már egy rakás pénzt kínált… Nem?
Rita  De. Csak mi az ára.
Edvin  Nem tudom. Mi az ára?
Rita  Mért bosszantasz?! Most mondtam! És nagyon jól tu-

dod, hogy mi a véleményem róla! 
Edvin  Mert azt is tudom, hogy eleged van a nyomorgásból.
Rita  Igen! Ez igaz! Elegem van! És az baj? Nagyon boldog 

volnék, ha nem kellene gürcölnöm, mint egy állat, hogy 
összehozzunk egy kocsit, ami 20 kilométernél tovább is 
elvisz. Vagy egy szar mosogatógépet! 

Edvin  Ezt most itt fejezzük be. (Egy nagyobb táskával elindul 
kifelé.)

Rita  Vagy egy normális kanapét!
Edvin  Vagy egy gyereket.

Csönd.

Rita  Ez nem fair.
Edvin  Nem hát… (Megy kifelé.)
Rita  Most hova mész? Mindig menekülsz! 

Edvin megáll, sokáig nem szól.

Edvin  Belefáradtam, Rita. 
Rita  Mit akarsz ezzel mondani?
Edvin  Megtaláltam a fogamzásgátlót a táskádban. A kocsi kul-

csot kerestem, és véletlenül… 
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Rita  Ezért? (Csend.) Te nem vagy normális. Nem is szedem 
azt a szart. Minek szedném? Vagy te a szeplőtelen fogan-
tatásban reménykedtél, egyetlenem? 

Edvin  Ennek semmi értelme. (Veszi a táskáját.)
Rita  Mit csinálsz? 
Edvin  Kivettem két hét szabadságot.
Rita  Te? Szabadságot? Te sose veszel ki szabadságot. És össze 

is csomagoltál?
Edvin  Össze.
Rita  Tényleg el akarsz menni? Ezért?
Edvin  Nem, nem csak ezért, Rita. De nincs értelme erről be-

szélni. 
Rita  Sosincs. Semmiről.
Edvin  Végre valamiben egyetértünk. És mindkettőnknek jobb 

lesz, ha eltűnök egy időre.
Rita  Hova mész?
Edvin  Nem tudom… 

Rita csöndben nem érti.
  
Edvin  (puszit ad). Sajnálom. (El.)

11. Komplikáció 

Gál, Szűcs

A szerkesztőségben.

Szűcs  Utálják.
Gál  Az az ő bajuk.
Szűcs  Ne haragudj, hogy ezt mondom, de teljesen vak vagy, 

ha erről a nőről van szó. Nem lesz ennek jó vége. Ne ha-
ragudj…

Gál  Nincs ennek ilyen jelentősége.
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Szűcs  Nem látod, hogy mit csinál?
Gál  Dehogynem. Hosszú távon gondolkodik, kicsit radiká-

lisan, az igaz, de ránk is fér. Teljesen bepunnyadtunk. 
Változásokat akar, és igaza van, és van mersze nekifogni.

Szűcs  Látod te, hogy mi lesz ezeknek a radikális változtatá-
soknak a vége?

Gál  Az fáj neked, hogy áthelyeztelek.
Szűcs  Nem, nem az fáj. Egyébként meg lefokoztál, az nem 

ugyanaz, de mindegy. Nekem ez így jobb is, kevesebb a 
meló. És köszönöm, hogy a fizetésemet nem bántottad. 
Nem, nekem nem ez fáj.

Gál  Hanem mi?
Szűcs  Gál, ne haragudj rám, én nem akarlak bántani, de mu-

száj megmondanom: ne csináld ezt. Az egész város róla-
tok pletykál…

Gál  Ugyan.
Szűcs  Mindenki rühelli. Úgy viselkedik, mintha élet és halál 

ura volna. Látod te, hogy mire készül?
Gál  Hozzászoktatok a tespedéshez, és most nem fűlik a foga-

tok a melóhoz.
Szűcs  Ne legyél igazságtalan! Teljesen belebolondultál, és 

semmit sem veszel észre az egészből.
Gál  Mi bajod van tulajdonképpen? 
Szűcs  Mindennek mi isszuk meg a levét.
Gál  Milyen levét iszod, bazmeg? Olyan pályázatokat adott át, 

amelyekről te az életedben nem hallottál! Olyan infra-
strukturális befektetéseket valósítunk meg, amelyekről 
álmodni sem mertünk. Négy külföldi tévécsatornával kö-
töttünk partnerszerződést, három új műsorunk van, és a 
produkciós támogatásokat is meglobbizta. Hogy hogyan 
csinálta, azt nem tudom, nem is érdekel, de a dupláját 
ítélték meg. A Kamarás meg kitörölheti azzal, hogy meg-
vonta az önkormányzati pénzek felét. 

Szűcs  Te tényleg nem látod, hogy mi lesz ennek a vége?
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Gál  De én látom! Te vagy az, aki nem lát tovább az orránál! 
Szűcs barátom, megöregedtél, egy vén, féltékeny kövület 
lettél, aki csak a saját seggét félti!

Szűcs  Téged is ki fog nyírni.
Gál  Terhes, bazmeg!!!

Csönd.

Szűcs  A tied?
Gál  Nem tudom…
Szűcs  Mit akarsz csinálni? 
Gál  Nem tudom…
Szűcs  Elhagyod Kingát? (Csönd.) Te teljesen megőrültél. 

(Csönd.) Tudja? A feleséged. Elmondtad neki?
Gál  Dehogy.
Szűcs  Ennek véget kell vetned.
Gál  Tudom. 

12. A látogató 

Sára, Nózi, Edvin

Sáránál otthon. Sára kapirgálja a fatuskót.

Nózi  Összevesztem a Pistával.
Sára  Mit csinált.
Nózi  Nem ő. Én.
Sára  Nocsak.
Nózi  Kimostam a nadrágját, és kiteregettem.
Sára  És?
Nózi  És amikor leszedtem a ruhát, nem ráztam ki.
Sára  Kivárom…
Nózi  Összehajtogattam, ő meg reggel felhúzta… És hát bele-

bújt egy darázs, és… tökön csípte. Úgy óbégatott, mint a 
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fába szorult féreg… Már hogy a Pista. Nagyon fájhatott. 
Akkorára dagadt neki, mint egy sárgadinnye.

Sára  Hát ennek nem te vagy az oka.
Nózi  De nem áll velem szóba. Azóta egy mukkot se szólt hoz-

zám.
Sára  Na, nem tart ez sokáig.
Nózi  Biztos… De tudod, mi a fura? Az az igazság, hogy tulaj-

donképpen egy kicsit örültem is neki. Ott rohangászott a 
szobában, alsóingben, gatya nélkül, és üvöltözve marko-
lászta a tojásait, és én meg… én meg azt gondoltam, hogy 
egy kicsit meg is érdemelte. Tudod? Mert olyan szar… na, 
majdnem mondtam, hogy milyen velem. 

Sára  Szarházi? Nem mondod. Mért, mit csinál?
Nózi  Hát, folyton hajnali háromkor jön rá a kangörcs, uram-

bocsá. Tegnap is. Folyton olyankor, amikor én aludnék, 
de nincs apelláta… Este meg rögtön horkol. 

Sára  Na, ez szép. 
Nózi  Jaj, istenem, szegénykém. Én vénasszony létemre… te 

meg itt…
Sára  Bundabugyiban pókhálósodok. Hűha.
Nózi  Bolond vagy. De azért tényleg nem egyszerű a Pistával. 

Tudod, olyanokat ereszt, amikor tévét néz, hogy nem 
lehet megmaradni a szobában… És ebéd után meg képes 
az asztalnál kivenni a protézisét, hogy kipiszkálja belőle a 
maradékot…

Sára  Pistának protkója van?
Nózi  Van hát. Húszévesen fejest ugrott a mólóról, csak elhi-

bázta.
Sára  Hát, Nózi, nem egyszerű az élet…
Nózi  Hát nem az, de tényleg. Csak most nagyon pipa rám.
Sára  Na, menjél szépen haza, és borogasd neki. 
Nózi  Borogatja az apjaf… ó, majdnem mondtam valamit. Bo-

rogassa magának, ha akarja. Zavarlak, mi? Csak nyaggat-
lak a bajaimmal. Ne haragudjál már. Faragtál?

Sára  Ja.
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Nózi  És mit csinálsz? Diskuráltok még a tuskóddal? Nem so-
kat változott a képe.

Rita egy zacskót ad át Nózinak.

Nózi  Leffentyűk? Ügyes. Na, ezt beviszem a Daninak. Örül 
majd neki. Meg te is, ha meglátod, hogy mennyiért ad túl 
ezeken a láncokon.

Megcsörren az asztalon egy mobiltelefon.

Nózi  Ez meg mi? Hogy kerül ez ide? 

Sára odamegy, és megnézi a kijelzőjén, hogy ki a hívó. Visszateszi 
az asztalra, nem veszi fel.

  
Nózi  A tied?
Sára  Edviné.
Nózi  Mit beszélsz?! Milyen Edviné? Ki a fene az az Edvin? 
Sára  Mintha nem tudnád. A hugi férje. 
Nózi  Itt van az Edvin gyerek?! 
Sára  Tegnap éjjel vágódott be.
Nózi  Csinálj már valamit azzal a telefonnal!!!

A telefon abbahagyja a csörgést.

Nózi  Na, hála istennek! Minek jött ide? Mi történt?
Sára  Hát, azt nem tudom. Nem volt kedve beszélgetni. 
Nózi  És Rita?
Sára  Ő nem jött.
Nózi  Összevesztek? Biztos összevesztek. Na de hogy pont 

hozzád jöjjön? És hol van most?
Sára  Bent alszik. Én se tudok többet. Az éjszaka bevágódott, 

azt mondta, hogy nincs kedve beszélgetni, megkérdezte, 
hogy itt maradhat-e, kért bort, megivott másfél litert, 
aztán meg rádőlt az asztalra. 
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Nózi  Hát, azért ez nagyon fura. 
Sára  Alig tudtam becipelni a szobába.
Nózi  Beszéltél Ritával?
Sára  Hogy beszéltem volna?
Nózi  Hát ezzel az izével, mobillal vagy mivel.
Sára  Nem. Majd jelentkezik ő, ha baja van. 
Nózi  De mégiscsak szólnod kellene neki, hogy itt van az ura.
Sára  Nózi, a nagyapa temetése óta nem láttuk a hugit. És 

egyébként se akarok beleavatkozni. 
Nózi  Hát, ha egyszer ide jött az ura, akkor már beleavatkoztál.
Sára  Kialussza magát, és továbbáll.
Edvin  (kócosan, gyűrötten kivágódik). Jó reggelt… Bocsánat… 

Én… Szia, Nózi néni.
Nózi  Hát szevasz, Edvin. Hogy vagy, fiam?
Edvin  Kicsit fáj a fejem…
Nózi  No, mitől, te?
Edvin  Azt hiszem, boroztam egy kicsit… Tegnap… Sajnálom.
Sára  Semmi baj. Csörgött a telefonod. 
Nózi  Te gyerek. Mi a fenét csinálsz itt, úgy, egyszerre csak? 

Valami baj van?

Edvin a telefonját böngészi.

Edvin  Csak a Kövesdi. (Lerakja a telefont.) Nincs semmi baj, 
Nózi néni, ne aggódj! 

Nózi  És Rita?
Edvin  Otthon van. Vagy dolgozik. Megmosdhatok valahol?
Sára  Tudod, hol a fürdőszoba.

Edvin kimegy.

Nózi  Hát, én ezt nem értem.
Sára  Én se. De most hagyjuk békén, jó? 
Nózi  Te nem akarod tudni?
Sára  Majd elmondja, ha akarja. Na, nyomás vissza a faluba.
Nózi  Nehogy már kirakjál, pont most.
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Sára  De bizony kiraklak. Indulás a Donatellához pletyózni.
Nózi  Ide figyelj, én bemegyek, és felhívom Ritát.
Sára  Nem, Nózi. Ez nem a te dolgod. 
Nózi  Reggel még benne volt a tévéműsorban, ahogy szokott.
Sára  Na látod. Szevasz. 
Nózi  Hívj fel ezen az izén, ha valamit megtudsz. Tudod a szá-

momat?
Sára  Tudom, Nózi, ne idegeskedj. Szevasz. (Kirakja.)

Edvin jön. Amennyire lehet, rendbe szedte magát, de még mindig 
gyűrött.

Edvin  Elment?
Sára  El. Kérsz egy kávét? Vagy egy teát?
Edvin  Valami fejfájás-csillapítód nincs?
Sára  Méz, citrom, tea. Sok tea. 

Edvin az asztalhoz zöttyen, mobilon hív valakit. Sára teát készít.

Edvin  (telefonál). Szevasz, főnök, láttam, hogy hívtál… Nem 
vagyok a városban… Nem, nem tudok bemenni, mon-
dom, hogy elutaztam… Hát szabadságon vagyok, nem?… 
Köszönöm. (Leteszi, elkezdi kicsomagolni a laptopját.)

Sára  Baj van? 
Edvin  Csak a szokásos. 
Sára  (nyújtja a teát). Kamilla. Méz. Citrom.
Edvin  Citrom nem kell, köszönöm. (Bekapcsolja a laptopot.) 

Csönd, Sára kavargatja a maga teáját, Edvin a képernyőbe bújik…

Sára  Munka?
Edvin  Az… (Visszacsapja a laptop fedelét.) Nem érdekel… Ro-

hadtul fáj a fejem.
Sára  Tegyél bele citromot is… 

Nem tesz bele citromot. Kavargatják a teát…
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Edvin  A Nózi néni biztos kíváncsi volt…
Sára  Kilyukad az oldala.
Edvin  Elég szar ez az egész. 
Sára  Biztos.
Edvin  Tegnap összevissza beszéltem, mi? 
Sára  Nem nagyon beszéltél te semmit.
Edvin  Nem?
Sára  Nem.
Edvin  És hánytam?
Sára  Nem.
Edvin  Pedig úgy emlékszem, mintha… Sajnálom… 
Sára  Hogy nem hánytál?
Edvin  Nem, dehogy. Hanem, hogy… Berobbanok itt hozzád, 

berúgok, és beesek az ágyadba… 

Sára elmosolyodik.
Edvin  Mi van?
Sára  Semmi… Csak jól hangzik. De én cipeltelek az ágyamba.
Edvin  Ja? Hát igen… (Elmosolyodik.) Ez sem hangzik rosszul.

Kavargatják a teát…

Edvin  Ki akartam szabadulni abból a taposómalomból, és nem 
jutott eszembe más hely, ahova elmehettem volna… Az az 
igazság, hogy egy kicsit összedurrantunk a húgoddal.

Sára  Gondoltam.
Edvin  Itt meg minden olyan nyugodt… Madarak meg minden… 
Sára  Vannak verebek a városban is.
Edvin  Ja… Csak itt hallom őket.
Sára   Nem akarod felhívni?

Fejcsóválás.

Edvin  Rendbe jön minden, csak most szeretnék kicsit egye-
dül lenni. Csak egy kis időre…
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Sára  Addig maradsz, amíg akarsz.
Edvin  Látom, még mindig faragsz.
Sára  Igen. Ha engedné magát.

13. Liezon

Gál, Rita

Valahol egy ágyban.

Gál  Mit mondtál a férjednek, hol alszol?
Rita  Semmit.
Gál  Hogyhogy? 
Rita  Elment. Néhány napja.
Gál  Hova?
Rita  Azt nem tudom, de nem is érdekel.
Gál  Összevesztetek?
Rita  Nem akarok erről beszélni. (Szünet.) Mintha legalábbis 

nyolcvanéves volna. Mindenbe belefáradt, mindent ru-
tinból csinál, csak a sodrás viszi… Hiába próbálok neki 
bármiről is beszélni, semmi sem érdekli, ő meg nem me-
sél semmit, csak hallgat, mindig csak hallgat… (Szünet.) 
Gál? 

Gál  Mondjad.
Rita  Szerinted milyen vagyok én?
Gál  Hoppánocsak.
Rita  Komolyan kérdezem.
Gál  Hát szép. Meg jó, ügyes, tehetséges… Nem tudom, mit 

akarsz hallani.
Rita  Őszintén. 
Gál  Pontosan tudod, hogy mit gondolok rólad.
Rita  Nem tudom. Azt sem tudom, hogy én mit gondolok… 

Csak nem akarok olyan lenni, mint az apám, aki holta 
napjáig ököllel verte az asztalt, folyton elégedetlen volt, 
lázadt, de csak a konyhában, lehúzott redőnyök mö-
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gött, ha senki sem látta. Egy beszari senki volt, aki sose 
tett semmit azért, hogy változtasson a sorsán… Vagy az 
anyám, aki megszülte Sárát, aztán meg tíz évre rá enge-
met, és az egész életét ránk áldozta… Elásták magukat 
egy tanyán, és a halálukig azon sopánkodtak, hogy bár 
máshova vagy máskor születtek volna, de sose csináltak 
semmit… Én nem akarok olyan lenni, mint ők… Nem 
akarok egy rakás gyereket szülni, és egy életen át csak 
álmodozni valami jobb sorsról, lemondani mindenről, és 
csak nyafogni, nyafogni, nyafogni… Vagy dühös alázattal 
tűrni mindent, mint ők.

Gál  Megmondtad neki, hogy terhes vagy? 

Csönd.

Rita  Minek?
Gál  Mert ő a férjed.
Rita  (Csend.) Már régóta hozzám sem ér. (Csend.) Ha mégis 

rászánta magát, hogy velem legyen, akkor olyan volt ve-
lem, mintha… mintha ott sem lettem volna… 

Gál  Az enyém?
Rita  Nem tudom…
Gál  Volt más is?
Rita  Dehogy.

Csend.

Gál  Hívd fel!
Rita  Ha akar, hazajön. Vagy felhív. Ő ment el.

Csönd.
Rita  És te?
Gál  Én öreg vagyok… És nekem már van családom.
Rita  De velem fekszel egy ágyban.
Gál  Tudod, hogy szeretlek.
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14. A szülinap 

Sára, Nózi, Edvin

Sáránál otthon. Sára farag. Edvin a laptopján pötyög. Berobban 
Nózi, feltűnés nélkül takarná a fél arcát. Kezében egy doboz.

Nózi  Úgy fúj az a rohadt szél, hogy azt hittem, leviszi a feje-
met. Rohantam, hogy ideérjek, nehogy elázzon a karton… 

Sára  Vihar lesz.
Nózi  Hagyd már azt a tuskót! Neked hoztam.
Sára  Nekem? Mi ez? 

Sára abbahagyja a faragást, elveszi a kartondobozt, leteszi az asz-
talra, kibontja: egy torta.

Nózi  Boldog születésnapot!
Sára  Ezt nem mondod komolyan…
Edvin  Születésnapod van?
Sára  Nózi, te nem vagy normális… (Átöleli.) Köszönöm… 

(Nózi elhúzza az arcát.) Mi van?
Nózi  Koccintunk is, vagy csak álldogálunk? Edvin fiam, ho-

zol nekünk egy kis boriskát?
Edvin  Persze.

Edvin kimegy borért.

Nózi  Na, mesélj, mi van? Történt valami?
Sára  Mi az a képeden, Nózi?
Nózi  Semmi. Ritáról tudsz valamit?
Sára  Nézz rám!
Nózi  Ugyan, hagyjál már.
Sára  Nózi! Nézz rám!
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Erővel maga felé fordítja Nózi fejét. Annak szeme alatt egy jókora 
lila folt.

Sára  Mi történt?
Nózi  Semmi.
Sára  Elestél, mi?
Nózi  Meg kéne már javítani azt a nyavalyás padlásfeljárót.
Sára  Megint megvert.
Nózi  Ide figyelj, én nem bírtam ki, és felhívtam Ritát.
Sára  Megvert?!
Nózi  De aszongya, hogy dolgozik, meg semmi baja. Jól meg 

is lepődött.
Sára  Ne szarozz már, Nózi! Megvert?!

Szünet.

Nózi  Csak egyszer ütött meg.
Sára  A rohadt életbe.
Nózi  Majdnem vissza is kapta. (Nevet.) 
Sára  Mért hagyod ezt?
Nózi  Nincsen semmi baja az én Pistámnak, csak néha egy 

csöppet kakaskodnia kell. Nálunk ez így megy. Ettől érzi 
férfinak magát…

Sára  Szarházi disznó.
Nózi  Ne mondj ilyet. Ő se akarta.
Sára  Nem hát… Maradj itt ma este.
Nózi  Marad a frász. Mire hazamegyek, kialussza magát, és 

majd sír, mint egy gyerek. Kenyérre lehet kenni, akkora 
lesz a furdalása. Telefonáltam Ritának, nem hallod?

Sára  De hallom. És mit mondott?
Nózi  Rettent elfoglalt. 
Sára  Megmondtad neki, hogy itt van? 
Nózi  Nem mondtam én semmit, csak azt akartam tudni, hogy 

jól van-e, de semmi baja. Furcsállotta is, hogy hívom. 
Nem komoly ez szerintem.
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Sára  Borogatnod kéne a szemedet valamivel.
Nózi  Eszemben sincs. Hadd lássa holnap, hogy mit művelt.

Edvin jön a palackkal meg poharakkal. 

Nózi  Csitt!
Edvin  Tiszta pókháló a pincéd.
Sára  Nem mondod.
Nózi  Milyen bort hoztál?
Edvin  (kibont, tölt). Fogalmam sincs.
Sára  A tavalyi.
Nózi  Az jó.
Edvin  Meghúzhatom a füledet?
Sára  Nem vagyunk már gyerekek.
Edvin  Dehogynem! Isten éltessen, Sarolta. (Puszi, Sára tűri.) 

Koccintanak, isznak. 

Edvin  (Nózinak a tortáról). Te csináltad?
Nózi  Én bizony! (Sárának.) Na, hozzál már egy kést meg tá-

nyérokat!
Sára  Persze. (Kimegy.)

Nózi egy gyertyát dug a torta közepébe.

Edvin  És hogy vagy, Nózi néni? Hogy van a Pista bácsi? Rég 
nem láttam. Amióta anya is meghalt, már semmi hírt sem 
kapok rólatok…

Nózi  Hát, fiam, amióta itt hagytad a falut, mi se látunk olyan 
gyakran.

Edvin  Tudom. Hiányzik is… Mi történt a szemeddel?
Nózi  Semmi. Legurultam a padlásfeljárón. Eltemettük Fülest is, 

tudtad? Tizenhét éves volt. Járni már nem bírt, enni se, de 
még ugatott a szukákra, a kurafi . Aztán a Pista elintézte.

Edvin  Jópofa dög volt… 
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Nózi  Ja… És te? Jól kijöttök a Ritával?
Edvin  Ne baszogass, Nózi néni!
Nózi  Isten ments. Összedurrantatok egy cseppet, ugye? Meg-

esik az ilyen. Kicsit raplis lány az a Rita, mindig is az volt, 
de okos, meg szép is, szó se róla. Nézem is mindennap a 
televízióban. Vigyázz rá, mert még lecsapják a kezedről.

Edvin  Ne ijesztgess!
Nózi  Te csibész.

Sára jön a késsel meg a tányérokkal.

Nózi  Na végre! Fújd el… Várjál! Előbb kívánnod kell valamit.
Sára  Hülye vagy, Nózi.
Nózi  Nincs apelláta! Kívánni, aztán fújni!
Sára  Még jó, hogy csak egy gyertyát raktál rá… (Kelletlenül, 

de elfújja.) Elmondjam, hogy mit kívántam?
Nózi  Akkor nem teljesül. Na, fogd azt a kést! Nézzük, ehető-e.

Sára három szeletet vág belőle.

Nózi  Nincs benne egy deka margarin se. Igazi tejszínnel csi-
náltam. Meg csokoládéval.

Sára  (kóstolja). Nyami.
Nózi  Ugye? 
Edvin  Igazi mestermunka.
Nózi  Na, mi van, gyerekek, mi ez a punnyadás? Buli van, nem? 

Szülinapot ünneplünk, vagy mi a fene! Zenét kérek!
Edvin  Na, majd mindjárt innen valamit. (A laptopjában bön-

gészget.)
Nózi  Egyébként a Pista is csókoltat. Át akart jönni velem, de 

beakadt a dereka. Kicserélte az égőt a konyhában, és amikor 
fi ckósan leugrott az asztalról, úgy maradt a szerencsétlen. 

Edvin  És ott hagytad?
Nózi  Ott hát. Mit csináljak vele? Ráfeküdt az asztalra, meg se 

tud moccanni, csak vinnyog. Majd ha hazamegyek, beci-
pelem az ágyba.
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A laptopból vékony hangon például valami szving csordul ki.

Sára  (gúnyosan fintorog). Fickós volt, hát, csak nem tudom, 
mitől… 

Nózi  Csönd legyen! Nincsen abban a masinában véletlenül 
például Lajcsi?

Edvin  Az bizony véletlenül sincs. Tánc?
Sára  Ugyan, hagyjál már!
Edvin  Nem, azt most sajnos nem lehet! 
Sára  Nem tudok táncolni.
Edvin  Egyet jobbra, egyet balra. Majd én vezetlek.
Nózi  Na, ne kéresd már magad, Sarolta!

Sára nehezen, de rááll. Valóban nem a parkett ördöge, de Edvin 
ügyesen vezeti. A billegő taposásban lassan oldódik a hangulat. 

Aztán Nózi is sorra kerül… stb. stb. stb.

15. A tanácsadó 

Rita, Gál

Egy szállodában. Gál tápászkodik, Rita sminkel.

Rita  Csipkedd magad. Itt van a Vizi is, tudod? 
Gál  (öltözik). Tudom.
Rita  Találkoztál már vele?
Gál  Csak futólag.
Rita  De most majd beszélsz vele, ugye?
Gál  Miért?
Rita  Miért. Mert ő nyeri meg a választásokat, azért. Beszélj 

vele. Gyerünk már, indulnunk kell.
Gál  Látod, hogy öltözök.
Rita  Mint egy lajhár… Most kell meglobbiznod a költségve-

tést. Ha megválasztják polgármesternek, akkor mindenki 
letámadja, és nem tudsz hozzáférni.

Gál  Honnan szeded, hogy ő nyeri meg?
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Rita  Mikor tévedtem én? Bízz bennem… Te bolond vagy?!
Gál  Mért?
Rita  Farmerben akarsz jönni?
Gál  Mindig farmerben vagyok. De hoztam zakót.
Rita  Megáll az eszem. Hogy utazhattál ide egy rendes öltöny 

nélkül? Nem hoztál másik nyakkendőt?
Gál  Nem. Miért, ez nem jó?
Rita  Úgy nézel ki, mint egy aktakukac. A kék ingedet húzd 

fel. És befelé menet veszünk egy normális nyakkendőt.
Gál  Én szeretem ezt. Megszoktam. 
Rita  Add ide, majd én megkötöm… A Kamarás tegnap délután 

a kkt-ülésen elfogadtatta a városrendezési tervet. Még a 
választások előtt meg akarja kötni az üzletet az osztrá-
kokkal. És ha egyszer aláírják a szerződést, akkor a Vizi 
baszhatja… Behívtad arra a stúdióbeszélgetésre?

Gál  Még nem.
Rita  Ez a Kamarás egy korrupt disznó… És igyál meg a Vizivel 

valamit a szünetben. Barátkozz vele.
Gál  Mit barátkozzak vele? Nem is ismerem.
Rita  Most majd megismered. Nem teszek fülbevalót… Én már 

beszéltem vele. A mi emberünk. Csak én ehhez nem va-
gyok elég. A beszámolód megvan? 

Gál  Benne van a táskámban.
Rita  Mi van veled? Teljesen indiszponált vagy. 
Gál  Nem vagyok már gyerek, Rita. És nem tudok úgy pörög-

ni, mint te.
Rita  Akkor tényleg el kell menni halásznak. Szedd össze magad.
Gál  Néha az az érzésem, hogy te…
Rita  Én mit?
Gál  ( felhúzza). …te sokkal jobban csinálnád ezt az egészet.
Rita  Piros rúzs, vagy bordó?
Gál  Nekem mindegy.
Rita  Na!
Gál  Piros.
Rita  Inkább a bordó. De nem én csinálom, hanem te.
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Gál  Csinálnád?
Rita  Mit?
Gál  A főszerkesztőséget.
Rita  Ne beszélj hülyeségeket.
Gál  Tudom, hogy eszedbe jutott már… 
Rita  Mennünk kell.
Gál  De igazad van. Mért is ne? Rátermett vagy, okos, és van erőd 

ma rakodni ezekkel a hiénákkal. Nekem meg elegem van.
Rita  Ne rontsd el, Gál. 
Gál  Csak sokaknak a bütykére léptél, és ez nem tesz népsze-

rűvé.
Rita  Nem is akarok népszerű lenni. Effektív akarok lenni.
Gál  Látod, ezt csodálom benned. Nem szarozol a szívügyekkel.
Rita  Nekem az a szívügyem, hogy rendet vágjak a dzsungelben. 

Ha főszerkesztő volnék, akkor a nyakamban lógna ez az 
egész műsorpolitika, káderpolitika, a támogatási rendszer, 
a pályázatok, elszámolások, zárszámadások, költségvetések 
meg mindenféle szar ügy. Meg a Kamarás így is ki akar 
nyírni. Szóval szerinted? De lassan indulnunk is kellene.

Gál  Beszéltél a Vizivel erről?
Rita  Mért csinálod most ezt?
Gál  Tudni szeretném.
Rita   De én nem szeretnék most erről beszélni. Menjünk.
Gál  Minden egyszerűbb volna.
Rita  Micsoda?

Csönd.

Gál  A kisebbik fiam a múltkor megkérdezte tőlem, hogy ki az 
a Rita… Hallotta, hogy az anyja a telefonban rólad beszél 
valakivel…

Rita  Mit akarsz ezzel mondani, Gál? 
Gál  Tudod, hogy mennyit jelentesz nekem…
Rita  Nem értelek. 
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Csend.

Gál  Mi van a férjeddel?
Rita  Semmi. 
Gál  Megmondtad már neki?
Rita  Mit?
Gál  A gyereket.
Rita  Hívd be a Kamarást arra a beszélgetésre. (El).

16. A szoknya 

Sára, Nózi, Edvin

Sáránál otthon. Sára szoknyát húzott. Egy kistükörrel a kezében 
próbálja bemérni, hogy hogyan áll rajta. Kopogás nélkül bevágódik 

Nózi. Sára ijedten ugrik valami mögé.

Nózi  Mi van? Mi történt?
Sára  Mért nem kopogsz?
Nózi  Sose kopogok. Mi van veled?
Sára  Semmi. Csak kopoghatnál.
Nózi  Nafene. Jól van, eztán kopogni fogok. Ha annyira fontos. 

Na, gyere. Hoztam egy öreg tyúkot. Levesbe príma lesz. 

Sára nem mozdul.

Nózi  Mi van már?!
Sára  Menj ki előbb, kérlek.
Nózi  Menjek ki?! Mért? Bugyiban vagy?
Sára  Nem.
Nózi  Bugyi nélkül vagy.
Sára  Nem, Nózi, kérlek…
Nózi  Akkor meg mi a fenének menjek ki?! Mit ácsorogsz ott 

olyan savanyú képpel? Mi történt? (Sára felé indul.)
Sára  Nózi, kérlek, maradj ott!
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De Nózi hajthatatlan, megy, és meglátja Sárát a szoknyában.

Nózi  Na hallod…

Sára dühösen lerángatja magáról a szoknyát, és melegítőnadrág ba 
bújik.

   
Nózi  Ugyan, most mit játszod a dámát? Pont szépen áll raj-

tad. Ideje is volt, hogy kidobd ezt a tramplis rongyot.
Sára  Hagyd abba!
Nózi  Apropó, hol a fiatalúr? Visszament?
Sára  Nem. Csak kiment járni egyet.
Nózi  Vacsorát főzöl?
Sára  Igen. Add azt a csirkét! 

Nózi előveszi a szatyrából.

Nózi  Tyúk, nem csirke. Ej, bitang kis perszóna vagy te, tudod-e.
Sára  (egy nagykéssel trancsírozni kezdi a tyúkot). Hagyjál már. 
Nózi  Nem mondtam én semmit, csak látom, amit látok.
Sára  Nem látsz te semmit.
Nózi  Dehogynem.
Sára  Nózi. Elég szar ez nekem így is. Mért csinálod ezt? Él-

vezed?
Nózi  Isten ments! Csak látom, amit látok. Téged, szoknyában.
Sára  Tudom! Hallgass! Igazad van. Gondolod, hogy nem 

szégyellem magam? És dühös is vagyok, rohadtul dühös!
Nózi  Edvinre?
Sára  Magamra! Röhejes ez az egész. Azért jöttem ide, hogy ki-

húzzam magam abból az egész szarból, ami odakint folyik! 
Szar, önző, álszent idióták! Egyedül akartam lenni, farag-
ni akartam, vagy mit tudom én, élni! Erre mi történik? 
Idejön ez a gyerek, és nekem belódulnak az ösztöneim. 

Nózi  Hát ne engedd meg.
Sára  Mit ne engedjek meg?! Egy lottyadt seggű hülye tyúk va-

gyok! De te meg mit akarsz? A nyáladzó Csukával akarsz 
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összeboronálni? Hát nincs gusztusom a pöceszagú szájá-
hoz! Iszonyúan megalázó ez az egész. Majdnem a fi am le-
hetne! Azt hiszed, hogy nem tudom, hogy mennyire nevet-
séges vagyok?! Kibányászom azt a kurva szoknyát, ami tíz 
éve nem volt rajtam, magamra cibálom, reggel kiszedtem a 
szemöldökömet, sőt! Tegnap éjjel leborotváltam a lábamat 
is! Bassza meg! (A kést belevág ja az asztallapba.) Hülye, 
nevetséges vénasszony vagyok! Mi a fenét csinálok?! De 
megmondom én, hogy mit csinálok! Véget vetek ennek.

Nózi  Hűha, ez komoly.
Sára  (higgadtabb). Egy frászt. Nincs itt semmi komoly. Visszajön, 

és kirakom a szűrét. Kész.
Nózi  Hát, nem biztos, hogy ez jó ötlet. Ki tudja, hogy…
Sára  De, ez egy nagyon jó ötlet! Rita a húgom! Ez meg a férje.
Nózi  Rég nem láttalak már ilyennek.
Sára  Ilyennek? Milyennek?! Ilyen idiótának? 
Nózi  Nem…
Sára  Ki ne mondd! Tudod, mit? 

Edvin belép.

Edvin  Valami baj van?
Sára  Nincs. Kész a vacsora.
Edvin  Szia, Nózi néni.
Sára  Épp menni készül.
Nózi  Igen? 
Sára  Igen. Szevasz.
Nózi  Hát akkor… szevasztok.

Nózi elmegy.

Edvin  Mi történt?
Sára  Semmi. Ülj le. Egyél. 
Edvin  Jól van, na. Bocsánat, hogy megszülettem.
Sára  Ne haragudj… Nem rád vagyok mérges.
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Edvin  Már megijedtem. (Leül.) 
Sára  Egyél.
Edvin  Voltam az erdőben… Meg a faluban is. Bementem a 

postára, feltöltöttem a telefonomat… 
Sára  Örülök neki. Egyél.
Edvin  Mi ez?
Sára  Kínai. A kertemből. Lárva, macskahús meg galóca. Ehe-

tő. Bor?
Edvin  Mire iszunk?
Sára  Ritára.

Sára leexeli, de Edvin nem. Csend.

Edvin  Mi van veled?
Sára  Semmi. 
Edvin  Mi ez az egész, Sára?
Sára  Szeretek főzni, ennyi az egész. Megnyugtat. 
Edvin  Látom.
Sára  Nem kóstolod meg? Nagyon sokat vacakoltam vele. 
Edvin  (megkóstolja). Finom.
Sára  Csirke. Ízlik? Egyél. (Ő is eszik, illetve magába tömi az ételt.)
Edvin  Alig találtam vissza. Tök sötét van kint.
Sára  Nincs sötét, ha hozzászokik a szemed. 
Edvin  Én már nem tudnék itt élni… De tényleg szép ez a ház.
Sára  Olyan, amilyen volt. 
Edvin  Azért ráférne egy kis pofozás.
Sára  Nem érdekel. 
Edvin  Sose mentél férjhez?
Sára  Hogy jön ez ide? 
Edvin  Hát, csak hogy a házat kipofozni, meg mit tudom én… 
Sára  Nem. De hagyjuk ezt. 
Edvin  Pedig volna benne fantázia. A házban. 
Sára  Biztos. De én így szeretem, ahogy van. Beszélj inkább 

magadról. 
Edvin  Mit?
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Sára  Nem tudom. Mit csinálsz?
Edvin  Egész nap különböző billentyűzeteken pötyögök… 
Sára  Nem szereted?
Edvin  A fene tudja. Amikor csinálom, nincs is időm gondol-

kodni, és az jó… De Rita nagyon haragszik rám emiatt… 
Ő nagyon másként gondolkodik a világról. Karácsonykor 
például elvitt valami flancos fogadásra, polgármesteri 
bálba vagy mibe! Rohadtul utálom az ilyesmit…

Sára  Megértem.
Edvin  Azt mondta, hogy nélkülem nem megy el, pedig na-

gyon ott akart lenni. Én hülye, beleegyeztem. Aztán nem 
elég, hogy majd iszonyúan szarul érzem magam a között 
a sok fejes között, de még valami szmokingot is rám akar 
adni! Piszkosul összevesztünk, a végén hozzám akart vág-
ni egy vázát, abban meg benne volt a víz.

Sára  És?
Edvin  Felkapta, és… (Mutatja: az összes víz a saját nyakába 

ömlik.)
Sára  De azért elmentél.
Edvin  El hát.

Szóval egyre lazább a hangulat. És így tovább és így tovább…

17. Valamit valamiért 

Rita, Kamarás, Gál, Szűcs

Gál irodájában.

Kamarás  És? Messze még a nyugdíj?
Szűcs  Még van néhány évem. Nem sok.
Kamarás  Tényleg? De azért biztos várja már, nem? Egy kis 

pihenés, sok szabadidő, együtt lehet az unokákkal…
Szűcs  Nincsenek unokáim.
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Kamarás  Ó, az kár. De majd lesznek. Olyan gyorsan felnő-
nek, hogy az ember észre sem veszi.

Szűcs  Gyerekeim sincsenek.
Kamarás  Hát nem baj. Majd utazgat meg ilyesmi. Mikor jön 

már vissza a Gál? Az öt perc már régen elmúlt.
Szűcs  Ha tudta volna, hogy ma benéz hozzánk, akkor biztos 

nem megy el.

Egy koppintás az ajtón, de azonnal be is nyit Rita.

Rita  Jó napot.
Kamarás  Ó, a férjezett csipkeparázs. És csinos, mint mindig.
Rita  (Szűcsnek). Köszi, most már itt vagyok. 

Szűcs elmegy.

Kamarás  Megkérhetem, hogy főzzön nekem egy pindurka 
kávét, ha már itt várok a méltóságos igazgató úrra.

Rita  Szólok a titkárnőnek.
Kamarás  De maga nem csinálna nekem a kis kacsóival? Biz-

tos finomabb volna.
Rita  Nem, polgármester úr, vannak erre alkalmasabb embere-

ink. (A telefonba.) Hozz, kérlek, egy kávét! (Kamarástól.) 
Tej, tejszín?

Kamarás  Tejszín.
Rita  (a telefonba). Tejszín, köszi. (Leteszi.) Szóval? Mi járat-

ban van nálunk?
Kamarás  Csak beugrottam. Semmi komoly. Ezt-azt meg kell 

beszélnem kegyed főnökével.
Rita  Mindjárt itt lesz. 
Kamarás  Ha már itt vagyok… Hogy döntött, angyaltövisem? 

Nem hívott vissza. Miért? Nem elég kecsegtető az ajánlatom?
Rita  De az. Csak nem nekem. Sajnálom.
Kamarás  Kár. Pedig látom, szépen haladt a karrierjével. De ez 

nem is lehet nehéz egy ilyen csinos asszonykának. 
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Rita  Kamarás úr…
Kamarás  Péter.
Rita  …Kamarás úr, amit elértem, azt nem a külsőmmel értem el.
Kamarás  Ebben biztos vagyok. Kis huncut.

Belép Gál, kezében Kamarás kávéja.

Gál  Ne haragudj, de dugóba kerültem.
Kamarás  Semmi baj, kellemesen elcsevegtünk a kis kolléga-

nőddel. Pengepillém, az ajánlat még áll. De csak holnap 
reg gelig.

Rita  (Gálnak célozva). Hétfőre. 
Kamarás  Hétfőre? Legyen. Magáért mindent, tündér bö gyöl-

lőm.
Gál  Mért nem szóltál, hogy jössz?
Kamarás  Mert én sem tudtam. Véletlenül erre jártam, és csak 

beugrottam.
Gál  Miben segíthetek?
Kamarás  Megkérhetem, kedves, hagyja a vén pasasokat egyedül, 

unalmas szakmai dolgokról beszélni.
Rita  Ahogy óhajtják. (El.)
Kamarás  Nem tesz jót neked ez a csicseribogár.
Gál  Eszes lány.
Kamarás  Azt látom. De ne itt eszeskedjen veled.
Gál  Sokat segít.
Kamarás  Kinek merre.
Gál  Miért mondod ezt?
Kamarás  Azért, mert. Mindenütt leépítések vannak, te meg 

velünk fizetteted a kurváidat. Ne szólj közbe, túl van tár-
gyalva. Térjünk a lényegre. Csinálj nekem egy kampány-
filmet. Egy háromperces, frappáns, fiatalos, ütős reklá-
mocskát. Ne szólj közbe, nem hivatalosan kérem, hanem 
maszekba. Mindannyian jól jártok. A nevetek meg sem 
lesz említve. A sugárzás meg megy a protokoll szerint.

Gál  Ne hozz kínos helyzetbe, kérlek!
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Kamarás  Ugyan, ne kéresd már magad, mert mindjárt fel-
megy a cukrom. Egy apró szívességre kérlek, amiből egy 
hétre elküldheted a nejedet jó messzire, egy wellnessbe. 
Vagy a pindurciklont, nekem mindegy. Három perc. El-
küldöm neked mailen az elképzeléseimet, ti meg rittyent-
setek össze valami jó kis ötletes vizuális koncepciót, oké? 
(Csend.) Gál, ne szarozzál már!

Gál  Egy feltétellel.
Kamarás  Már bele is egyeztem.
Gál  Bejössz jövő csütörtökön a Kettenbe egy élő interjúra.
Kamarás  Egy élő stúdióbeszélgetés?
Gál  Igen.
Kamarás  Végül is mért ne? Ártani nem árthat, nem igaz? Sőt! 

Örömmel. Akkor meg is beszéltük. Küldöm az anyagot, 
hétfőn meg bejövök az interjúra. Na, szevasz, barátom, 
köszönöm a kávét.

Gál  Szevasz.

Kamarás távozik, és rögtön utána Rita lép be.

Rita  Te hős! (Puszi.) 
Gál  Hallgatóztál, kislány?
Rita  Kiszűrődött valami, de nem értettem mindent. Meg-

mondtad neki, hogy velem beszélget majd?
Gál  Annyira azért nem vagyok hős.
Rita  Nem volt merszed, mi? Ha tudná, akkor el sem jönne. 

Na, nem baj, majd találkozunk élő egyenesben. De rólam 
mit mondott? Hallottam, hogy rólam is beszéltetek.

Gál  Hát, nem a rajongód.
Rita  Nem mondod. Mit akar?
Gál  Semmit.
Rita  Ki akar rúgatni, mi?
Gál  Ne idegeskedj…
Rita  Ki akar rúgatni, a szemét.
Gál  Egyelőre még én vagyok a főnök…
Rita  Ki fogom nyírni…
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18. A tenger 

Sára, Edvin

Sáránál otthon. Sára jön. Most ébredt fel. Az asztalon az alakuló 
fatuskó. Rögtön azt kezdi mustrálni. Esik az eső.

Sára  Jó reggelt.
Edvin  Felébresztettelek?
Sára  Dehogy. 
Edvin  (a fáról). Szépen haladtál az éjjel.
Sára  Alakul…
Edvin  Beázik.
Sára  Folyton. (Edényekért megy, és különböző pontokra helyezi 

őket.) Elmozdulnak a cserepek a szélben. De lusta vagyok 
megcsinálni.

Edvin  Ráférne egy alapos tatarozás erre a házra.
Sára  Mondtad már. De nekem így is jó. Utánam meg úgyis 

szarrá megy az egész. Eladni nem lehet, nem kell senki-
nek… Olyan nyirkos a levegő. Kávé?

Edvin  Lehet. 
Sára  Csinálok. (Kimegy.)
Edvin  Jó neked itt, ugye?
Sára  (kintről). Beleuntam a városba. 
Edvin  Megértem… Még egy helyen csöpög.

Sára jön, hoz egy vajlingot, a csöpögésbe rakja.

Edvin  Az ilyen reggeleken nincs kedvem felkelni se… 
Sára  Pedig hajnal óta mászkálsz. Hallottam.
Edvin  Nem tudtam aludni.
Sára  Az esőtől? Pedig utána megvadul az erdő, meglátod.

Nem ezt akarta mondani.
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Edvin  Nem az esőtől.
Sára  Igen… Nem maradhatsz itt a végtelenségig…
Edvin  Tudom… De nincs kedvem, semmi kedvem sincs… 
Sára  Nincs rendjén.
Edvin  Az az igazság, hogy… Nem is hiányzik. Négy éve élünk 

együtt, és most meg mintha… És még lelkifurdalásom 
sincs… Más volt, amikor megismerkedtünk, nagyon más. 
Agilis, intelligens… Kis amazon… De aztán… A fene tud-
ja. Lassan kiveszett belőle minden báj. Mindig egyedül 
veszi fel a kabátot, és mindig nála van a távirányító… 

Sára  Mért nincs gyereketek?
Edvin  Én nagyon szeretnék már egy kiskölyköt, de… Alig 

látom. Csak éjszaka hallom, ha mellém fekszik, de néha 
már csak a horkolására ébredek fel.

Sára  Horkol?
Edvin  Kicsit… Korhadnak a szobraid az esőben… 
Sára  Majd csinálok másikat.

Hozza a kávét.

Edvin  És ez neked elég? Faragni? Semmi többet nem akarsz?
Sára  Nem sokat. Mondjuk, hogy legyen még egy saját csóna-

kom, és be tudjak evezni a nádasba, akkor, amikor csak 
akarok.

Edvin  De rég voltam ott…
Sára  Idén tele van madarakkal. De aztán, ha továbbevezel a tó 

közepére, ott olyan, mintha a tengeren volnál. Gyönyörű. 
Ringat a csónak, süt a nap, minden sárga-fehér-kék, és 
csend van. Csak a víz loccsan néha a csónak oldalán. Pont 
olyan, mintha a tengeren volnál.

Edvin  Egy kicsit bolond vagy, tudod?
Sára  Tudom. Ott is csöpög. (Mármint még valahol beázik, 

kimegy vajlingért.)
Edvin  Voltál már a tengeren?
Sára  (kintről). Egyszer gyerekkoromban, az iskolával.
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Edvin  És azt képzeled, hogy a tenger… De mindegy is. 

Sára jön a vajlinggal, lerakja a csöpögésbe, Edvin meg fog ja a kezét.
Hosszú csend, de mielőtt bármi is történne, Edvin fejére csöppen 

egy kövér esőcsepp.

Sára  Hozok még egy vajlingot. (Anélkül, hogy meg fordulna.) 
Menj el innen, Edvin… (El.)

19. Elégia

Rita

Otthon, egyedül.

Rita  (telefonál). Szia, én vagyok… Hogy vagy?… Én is… Nem 
hívtál fel… Igen, mert azt hittem, hogy te nem akarsz velem, 
de mindegy… Igen, csinálom, persze. Egy kicsit még sűrű az 
életem, de nemsokára… Tudom, hogy mindig ezt mondom, 
de most már tényleg… Tudom. És veled mi van? Mikor jössz 
haza?… És én neked?… Mégse hívtál fel… Mindegy, hagy-
juk ezt… Nem, nem, minden rendben van, ismersz, nem? 
Egyáltalán hol vagy?… Az én Sárámnál?! Kint, a tanyán?… 
Mindegy… Persze… Akkor majd… igen… Szia.

20. Illúzió

Rita, Kamarás, Gál, Szűcs

A stúdióban. Kamarás egyedül ül a széken, mellette áll Gál, szem-
ben egy üres szék.

Kamarás  Ülj már le.
Gál  Nem lehet.
Kamarás  Mért?
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Hang  Tíz másodperc!
Kamarás  Mért nem tudsz már leülni?
Gál  Mert nem én vezetem a beszélgetést.
Kamarás  Hanem?
Hang  Öt másodperc!
Rita  (mint a szélvész, bevágódik, leül). Jó napot, polgármester 

úr!
Kamarás  Micsoda?!
Hang  Figyelem! Adásban vagyunk… most!
Rita  Jó estét kívánok, üdvözlöm a Ketten nézőit. Forró, lázas 

időszakát éli városunk, hiszen rövidesen polgármester-
választás elé nézünk. Televíziós csatornánk célja, hogy 
bemutassa a jelölteket, és mai beszélgetőtársam jelenlegi 
polgármesterünk, Kamarás Péter. 

Kamarás  Jó estét!
Rita  Polgármester úr, feltételezem, hogy miután ismét jelöltet-

te magát a város vezetőjének, Ön úgy érzi, hogy az elmúlt 
mandátumában jól végezte a munkáját. Ön hogyan látja ezt? 

Kamarás  Én, mint a város polgármestere, mindig is nyitott vol-
tam a város polgárainak véleményére, hiszen egy cél vezet 
bennünket: városunknak egészséges, élhető, kellemes, ké-
nyelmes és gazdag otthont kell biztosítania minden polgára 
számára. Munkám során mindig erre törekedtem, és bízom 
benne, hogy ezt a kedves választópolgárok is így látják.

Rita  Ön hogyan képzeli a város jövőjét?
Kamarás  Elöljáróban még engedjen meg néhány szót a múlt-

ról. Mindannyiunk számára tapasztalható, hogy a kátyúk 
eltűntek a közutakról, néhány peremvárosi utcát sikerült 
kibetonoznunk, számos intézmény homlokzatát tataroz-
tuk, a nagyberuházási alapból megkezdtük a városi fedett 
uszoda építkezését, négy új játszóteret építettünk, és a 
kultúra területén is számos befektetés tapasztalható…

Rita  Sokak szerint a kátyúk betömése csak ideiglenes folto-
zás, ami nem helyettesíti az utak teljes felújítását. A vá-
rosi fedett uszoda építkezése még az előző polgármesteri 
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mandátum alatt megkezdődött, és azóta is csak a beton-
szerkezetet látjuk. A játszóterek felszereltsége távol áll az 
eurokompatibilis előírásoktól. A kulturális prodzsektek 
pedig fővárosi szervezésben valósulnak meg.

Kamarás  Kedves szerkesztő asszony, mindaddig, amíg nem 
rendelkezünk olyan szakmai kapacitással, amely a meg-
felelő módon tudná megvalósítani a prodzsekteket, 
addig nem zárkózunk el a szakemberek importálásától. 
Mindennek megvan a maga szakmai oka.

Rita  És ezért van, hogy a hagyománygazdag kulturális múltra 
visszatekintő városunk patinás intézményeinek igazgatói 
sem helyiek már?

Kamarás  Csak ismételni tudom az előző állításomat: én a 
városnak a legjobbat akarom. És ha a városban nincs po-
tenciál, akkor importálnunk kell.

Rita  Ezzel azt állítja, hogy a városban nincs jóformán egyet-
len helyi ember sem, aki képes volna egy igazgatói poszt 
betöltésére?

Kamarás  Ezt egy testület dönti el.
Rita  És melyik testület hozott határozatot arról, hogy a három 

éve megvásárolt víztisztító rendszert továbbra se helyezze 
üzembe – annak ellenére, hogy tudomásom szerint Ön 
egy EU-s pályázaton ennek megvásárlására és beüzemelé-
sére is meglehetősen szép összeget nyert.

Kamarás  Nem én, hanem a városi önkormányzat.
Rita  Igen, bocsánat, az önkormányzat. És szép összeget nyert 

az önkormányzati ingatlanok eladásából is. Vásárlóként, 
úgy tűnik, különösen a külföldi vagy fővárosi, kétes múl-
tú cégek részesültek előnyben.

Kamarás  Honnan veszi azt, hogy kétes múltúak ezek a cégek?
Rita  Tény, hogy idegen kézbe kerülnek a frekventált ingatla-

naink. Tény, hogy döntés született arról, hogy az óváros 
nagy részét le kell bontani, és a területet egy nemzetközi 
kereskedelmi cégnek kell eladni, vagy lakótelepet építeni, 
amelynek négyzetméteréért vajon mennyit lehet kapni?
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Kamarás  Szerkesztő asszony, a nosztalgiázásból nem lehet 
megélni. A XXI. században élünk. Haladni kell a korral, 
és én sose voltam a haladás ellensége. Városunk egy egye-
di gyöngyszem ebben a régióban. Sőt megkockáztatom 
– Európában is! Nem véletlen, hogy elkötelezett célom 
elsősorban a gazdasági és a kulturális élet előremozdítása. 

Rita  Nos, reméljük, ez az előremozdulás kivételesen meg is va-
lósul az elkövetkező mandátum alatt, bárki is nyeri meg a 
választást. Időnk sajnos lejárt, polgármester úr, köszönöm 
a beszélgetést. Tisztelt nézőink, ne felejtsék el: három nap 
múlva, vasárnap szavazunk! Sok múlik a voksunkon. Kö-
szönöm, hogy velem tartottak, találkozunk egy hét múlva 
ugyanekkor, ugyanitt. További jó éjszakát kívánok.

Kamarás robbanna a székéből, Rita ül, mosolyog.

Hang  Öt másodperc türelmet kérek a takaróképhez…

Kamarás visszaül, ülnek ketten, és mosolyognak. Gál és Szűcs a 
háttérben áll. Hosszú, feszült csend.

  
Hang  Köszönöm, befejeztük.
Kamarás  (most robban ki a székéből). Mit képzelsz, te kis ro-

hadék?!
Rita  Én? Semmit.
Gál  Ne haragudj…
Kamarás  Te meg?! Rám szabadítod ezt a picsát?!
Gál  Ne haragudj, én…
Kamarás  Ne makogj nekem, bazmeg! Hülye, impotens idi-

óta! Arra se vagy képes, hogy a saját embereidet meg-
válogasd? Szűcs! Adjon egy pohár vizet! (Ritának.) A 
kibaszott rühes kurva! Mit ártottam én neked, bazmeg? 
Abba a kézbe szarsz, amelyik enni ad?

Rita  Én csak a munkámat végeztem.
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Kamarás  A munkádat, mi?! Engem akarsz kinyírni? Men-
jél, bazmeg, padlót nyalni a kaszárnyába! Ott dugdosd 
a mikrofonodat a bakák szaros seggébe! Hát szétbaszom 
ezt az egész rühes bagázst! 

Szűcs egy pohár vízzel.

Kamarás  Szénsavmentes nincs?!
Szűcs  Nincs.
Kamarás  Gratulálok!

Kamarás megissza a vizet.

Kamarás  (sziszeg). Rohadt, szarházi banda… (El.)

Nagy csönd.

Gál  Mi a fenét csináltál?
Rita  (eufória). Hát megszorongattam egy kicsit.
Gál  Megszorongattad?
Rita  Meg. 
Gál  Egy kicsit?
Rita  Gál. Nem lehet beszarva élni. És dolgozni sem.
Gál  De így sem lehet, Rita. Itt legalábbis nem lehet.
Rita  Dehogynem. Most bizonyítottam be.
Gál  Utoljára.
Rita  Azt csak hiszed.

Kis csend.

Gál  Miről beszélsz…?
Rita  Meglátod.
Gál  (egy idő után rádöbben). Ki akarsz fúrni. Engem is ki 

akarsz fúrni?
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Rita  Te mondtad, hogy eleged van. Nem is egyszer.
Gál  Csakhogy a Vizi még nem nyerte meg a választásokat.
Rita  Megnyeri.
Gál  És függőlegesen vagy vízszintesen beszéltétek ezt meg?
Rita  Ne legyél közönséges. 
Szűcs  Ne haragudj, de ha…
Gál  (Szűcsnek). Ne most. (Ritának.) Elfogadom a felmondá-

sodat.
Rita  Komolyan beszélsz?
Gál  A legkomolyabban.
Rita  Ez hülyeség. Ennek semmi értelme sincs. A Kamarásnak 

meg vannak számlálva a napjai! Szám szerint: három!
Gál  Nem a Kamarás miatt. 
Rita  Hanem?
Gál  De majd a Vizi rehabilitál. Menj, Rita. Befejeztük.
Rita  Ugyan már, ne legyél gyerekes. Most megsértődtél? Meg-

sértődtél, látom. Most mit hülyéskedsz? Neked nem az a 
célod, hogy normalizálódjon itt a helyzet? Hallod? Gál! 
Ne csináld már. Most tényleg fel akarsz mondani nekem? 
Te nem vagy normális! Végig hazudtál nekem, mi? Mióta 
nyomod a süket dumát, hogy mennyire nincs már erőd 
csinálni ezt az egész szart, meg hogy szél ellen pisálsz? 
Gál! Nehogy már komolyan gondold.

Gál  De komolyan gondolom.
Rita  Hát ezt nem hiszem el. Jól van, legyen, ahogy akarod. Me-

gyek. De azt azért tudjad, hogy én biztos nem húzom így 
ki alólad a széket sose, ezt megígérem. Én nem leszek ilyen 
veled soha. Pedig megérdemelnéd. Na szevasztok. (El.)

Szűcs  Hát, most már tök mindegy, hogy ki nyeri meg a vá-
lasztást.

Gál  Nem mindegy. De nekünk befellegzett, öreg.
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21. Ódium 

Rita, Edvin

Ritáéknál otthon. Belép Edvin, kezében egy csokor virág meg egy 
szatyor, a vállán utazótáska.

Rita  Nocsak. 
Edvin  Szia.
Rita  Virág? Nekem? 
Edvin  Házassági évfordulónk van.
Rita  Nem mondod. Megkúrtad a nővéremet?
Edvin  Te részeg vagy?
Rita  Te meg megkúrtad a nővéremet.

Edvin hallgat, egy vázába teszi a virágot.
  
Rita  És mért négy szál? Mit temetünk? A házasságunkat?
Edvin  A negyedik házassági évfordulónk lenne.
Rita  Ja? Bocsánat. 
Edvin  Hoztam kaját is. De nem hittem, hogy hétfő délelőtt 

itthon talállak. Kérsz?
Rita  (dehogy kér). Hát, így jártál. És most már itt is maradok 

egy jó ideig, azt hiszem… Vagy mondjuk kereshetek egy 
kaszárnyát… Nem iszol inkább? Kurva szar ez nekem, ha 
te józan vagy. Igyál.

Edvin  Nem kérek.
Rita  Jellemző… És mi szél hozott vissza?
Edvin  Te.
Rita  Lófaszt. 
Edvin  Mézes kacsa. Kár, hogy hideg… Biztos nem kérsz?

Nem kér…

Edvin  Én éhes vagyok. (Eszik a szatyorból/dobozból.) Ne 
igyál többet!
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Rita  Miért ne? Házassági évfordulóm van, ünnepelek. Meg-
kúrtad a nővéremet? 

Csönd, Edvin eszik.
  
Rita  Kirúgott?
Edvin  Menjek el?
Rita  Ne. (Szünet.) Engem kirúgtak. 
Edvin  Tudom. De semmi sem tart örökké.
Rita  Én is azt hittem…
Edvin  Nem érdemes ezt ennyire… Túl leszünk ezen is. Meg-

látod, hogy… 
Rita  Vigasztalsz, életem? Ne érj hozzám.
Edvin  Azt mondtad a telefonban, hogy…
Rita  Hazudtam.
Edvin  Alszol rá egyet, és meglátod, hogy holnap már…
Rita  Hallgass.
Edvin  Én csak…
Rita  Hallgass! Nem tudsz semmit.
Edvin  Mindent tudok.
Rita  Semmit sem tudsz. És ne fogdoss!
Edvin  Nem én vagyok az ellenség, Rita…
Rita  Egy órája abortuszom volt, bazdmeg!!!

Csönd.    
Edvin  Mit mondasz?
Rita  Ó, te szegény. 
Edvin  Nem igaz.
Rita  De igaz. 

Csend.
  
Rita  Undorító vagy.
Edvin  Lehet. 

De valószínűleg senki sem megy sehova, csak ülnek mozdulatlanul 
a mézes kacsa meg a pia felett. 
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22. És ismét békében…? 

Sára, Nózi

Sáránál otthon. Az asztalon egy fakocka. Vagy gömb. Elkészült a mű.

Nózi  Egyébként meg hallod, hogy mi van a városban? Megint 
megválasztották a Kamarást.

Sára  Nahát. És az jó?
Nózi  Hát azt én honnan tudjam? Csak tele van vele az újság. 

Te lány, azért kéne néha újságot olvasnod, te legalább ér-
tenéd azt, amit ott írnak.

Sára  Minek. 
Nózi  Hát mer mittomén. A Lecsuk Lacit meg tegnap kizárta 

a neje.
Sára  Nem mondod.
Nózi  De bizony. Megint részegen ment haza.
Sára  Nem mondom. És mit csinált a Piroska? 
Nózi  Ott nyarvogott az ura egész éjszaka az ablaka alatt, de 

neki esze ágában se volt beengedni. Igaza is volt, ha engem 
kérdezel. Hát a zannya… Majdnem mondtam valamit. Ha 
a Pista ilyet csinálna, asszem, én is kiraknám a szűrét egy 
életre. (A „szoborról”.) Mi lett ez végül is?

Sára  Önarckép.
Nózi  Ja? Hát elég… érdekes. Leffentyűket is csináltál azért?
Sára  Igen, ott van egy csomó. És most mi van a Lecsukkal?
Nózi  Hát ma reggel bement a Donatellához, és vett egy szál 

műszegfűt, hogy kiengesztelje a nejét.
Sára  Na ne.
Nózi  Na de. És a Piroska meg mit csinált? Elrítta magát, és 

beengedte azt a kurafit.
Sára  Azért ez szép, nem?

Vége.

Szabadka, 2012. február 2.
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Az előadás szövegkönyve elsősorban számos adatközlő 
(túlélők, szemtanúk és az áldozatok rokonai) emléke alap-
ján, valamit a következő írók, gyűjtők és kutatók munkái-
nak felhasználásával készült: A. Sajti Enikő, Arady Lajos, 
Baki Ferenc, Balla Ferenc, Balla István, Berta Tibor, 
Biernacki Karol, Botlik József, Burány Nándor, Cseres 
Tibor, Csorba Béla, Dudás Károly, Fodor István, Horváth 
M. Orbán, Illés Sándor, Matuska Márton, Mészáros Sán-
dor, Grlica Mirko, Mojzes Antal, Papp Árpád, Ribár Béla, 
Szloboda János, Teleki Júlia, Vébel Lajos, Végel László.

Emellett felhasználásra került számos írásos és további 
fellelhető kordokumentum, valamint a Nemzeti Audiovi-
zuális Archívum anyagai is.
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A földben meztelen vagy félmeztelen emberek. A földön széthaji-
gált fehér ingek.

1. Fehér ingek

Anya, majd partizánok

Anya  Én nagyon… hogy mondjam meg, rossz kislány voltam. 
Eleven. Negyven… mikor is jöttek? Negyvennégyben, 
negyvenöt. És akkó, amikó jöttek a szerbek, énnekem volt 
egy szerb ilyen barátnőm. Egy évvel volt öregebb a Maro, 
mint én. És úgy összejártunk. És akkó képzeld el, hogy 
mentünk mink evvel a Maróval, hát gyünnek a partizá-
nok, minden. De annak az apját a magyarok kivégezték. 
És akkó az anyja meg a sógornője is központban vótak, 
és ugye mink is, mint gyerekek, mentem a Maróval. És 
az anyja meg a sógornője megvertek, oszt hazazavartak. 
És sose felejtem el, hogy édesanyám libát vágott, tehát az 
vasárnap lehetett, vagy szombat. És meg volt főve a hús-
leves, sütve a hús, minden. És mikó apám hazagyütt, arra 
emlékszem, hogy nem ebédőtünk. Úgyhogy elege vót, 
nem mondták ők énnekem, de senkinek nem vót étvágya, 
hogy egyen… Hát igen. Negyvennégy. Ősz vót, nagyon 
ősz vót, nagyon ősz. 

 Most már öreg vagyok már, és sok minden kiesett az em-
lékezetemből… De arra emlékszem, hogy egyszer kora 
reggel elindultam, hogy megnézzem a bosztánt, tudod, 
azt a kis földet, ahova a krumplit, a zöldbabot meg a tö-
köt vetettük, hogy legyen a konyhára. Gondoltam, vége 
a háborúnak, kiballagtam a mezőre, hogy széjjelnézzek. 
Aztán útközben szétszórt ingekre találtam… Aztán 
puskalövéseket hallottam… Meg a hangjukat… Hazaro-
hantam, és először még apámnak sem mertem bevallani, 
hogy mit láttam… A hangjukra emlékszem. Azoknak a 
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hangjára, akiket vittek. Ordítottak. Vitték mind, és ezek 
ordítottak mindaddig, míg le nem lőtték őket. A vissz-
hang hozta azt a hangot. Elhallatszott. Azt borzasztó volt 
hallgatni…

 …És egyre több férfi hiányzott az utcából. Seppegték az 
emberek, hogy elvitték, és tehetetlenül széttárták a kar-
jukat. Nem merték hangosan kimondani, hogy megölték 
őket… Ezt tették az emberek: széttárták a karjukat, és 
hallgattak. 

Az embereket lassan, egyenként életre hívják Anya szavai, felkelnek 
sírjukból, felöltik a fehér ingeket, és elmennek. Szótlanul. Egy par-

tizáninduló hasít a csendbe:

     Budi se istok i zapad, 
budi se sever i jug! 
Koraci tutnje u napad, 
napred, uz druga je drug! 

 Koraci tutnje u napad, 
napred, uz druga je drug! 
Napred, sve bliže i bliže, 
čuje se koraka bat! 

    
 Glas miliona se diže, 

dole fašizam i rat! 
Glas miliona se diže, 
dole fašizam i rat! 

    
 Drhti od našega hoda 

fašizam, krvav i slep! 
Čeka nas, druže, sloboda, 
naš biće čitavi svet! 
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 Čeka nas, druže, sloboda, 
naš biće čitavi svet! 
Složno smrt gvozdenoj peti, 
nestaće jauk i glad! 

    
 Nov ćemo život početi: 

sloboda, drugarstvo i rad! 
Nov ćemo život početi: 
sloboda, drugarstvo i rad!

 
 (Átköltött változat: Napkelet, napnyugat, ébredj! / Lán-

gol az Észak, a Dél, / Harcra dübörgnek a léptek, / Támad 
a hős csapatél.)

Majd élő harmonikaszóval felharsan a Kozaračko kolo: 

 Oj Kozaro, joj oj Kozaro,
moja gusta šumo (2×)

 U tebi je, joj u tebi je
partizana puno (2×)

 Koliko je, joj koliko je
na Kozari grana (2×)

 Još je više, joj još je više
mladih partizana (2×)

 Koliko je, joj koliko je
na Kozari lista (2×)

 
 Još je više, joj još je više

mladih komunista (2×)
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  (A dal tartalma: Jaj, Kozara, én sűrű erdőm, benned sok 
a partizán, mennyi Kozarán a faág, és még több benne 
az ifjú partizán, mennyi Kozarán a falevél, még több 
Kozarán a kommunista.)

A partizánok örömtáncot lejtenek, mámoros révületben kólóznak, 
sokáig… És ismét csend. 

Tárgy → fehér ing.

2.   Kézigránát

Kati (anya), Jani (apa), Piri, Julis, Klári

Jani és Kati meg a három lányuk hazaérve a templomból ruhát 
vált. Jani is leveti fehér ingét. A lányok munkába fognak. Klári 

láncdohányos.

Kati  Azé, hogy már szentmisére se lehessen menni…
Jani  Ez se tart örökké.
Piri  Azé tennap mekkora nagy robbanás vót a táncmulatság-

ba, nem? Nagyon nagy robbanás, és az a nagy sikítás… jaj, 
jaj, jaj, mer hát ugye nagyon sok nép vót ott, az egész út 
tele vót, meg a másik felérű nézték, meg ott a községháza 
előtt is rendkívül sokan.

Jani  Hun a papucsom?
Julis  (Klárinak). Jó, hogy nem gyütté, mer amilyen szeren-

cséd van…
Kati  Mire jó az, ha bezárják a templomot, Janikám? Kinek jó?
Jani  Járeken tegnapelőtt drótkötelet hurkoltak a toronyra, egy 

traktorral a földre rántották, és széthordták a téglát. Egy 
nap alatt eltűnt a templom. Úgyhogy örűjjünk, hogy a 
mienk még megvan egyáltalán. Hun van má a papucsom?!

Kati  (Pirinek). Te, keresd meg apátok papucsát! (Klárinak.) 
Te meg hagyjad mán azt a cigarettát!

Piri  De minek vót a táncmulatság?



w  e 229 w

w  

Julis  Azt mondták, hogy örömünnep van. Örömünnep van, 
föl vagyunk szabadulva, ez minden nagyon jó lesz…

Jani  Jó hát, csak azt nem tom, kinek…
Julis  Nagy ünnepség vót a faluba. Meg a másik faluban is meg 

mindenhun.
Piri  Nagyon szót a zene. Nagyon zenéztek. Vót egy her mo-

nikás, meg vót egy, még azt sem tudom, hogy kik, mik…
Kati  (Pirinek). Te, keresed apátok papucsát? (Klárinak.) Te 

meg hagyjad mán azt a cigarettát! A katonák táncótak, 
ugye, és valahogy leesett egynek a kézigránát. Az ódalárú 
leesett. Hát oszt közbe nagyon kapkodta az a partizán, 
hogy majd elkapja, oszt kidobja… De nem bírta elkapni. 
De abba a pillanatba, ahogy az exponálódott, mind a há-
rom partizán abba a pillanatba ottmaradt. 

Julis  Mesélnek itt összevissza.
Jani  Hol van má a papucsom?
Kati  (Pirinek). Te, keresd már apátok papucsát! (Klárinak.) 

Te meg hagyjad mán azt a cigarettát!
Piri  Eztet, hogy ez a bomba hogy robbant el, sokan így mond-

ják, hogy leesett neki, sokan azt mondják, hogy fölemel-
te, sokan azt mondják, hogy akarta eldobni, de én hiszem 
aztat, hogy ezt senki nem tudja, hogy hogy történt, csak 
elég az hozzá, hogy az a kézigránát, az elrobbant.

Julis  Mikó ott se vótak! Részeg vót mind a kettő, csak egyik az 
nem annyira. Ketten vótak. És az akarta a lányokat híni. 
És akkó ment híni a lányokat, valakit akart híni táncóni, 
és az nem akart menni vele, mer részeg vót. Nem akart 
menni vele, oszt akkó kikelt nagyon, hogy mer hogyhogy 
vele nem akar menni ez táncóni, oszt elkezdett károm-
kodni, hepciáskodni, szedte ott a kézigránátot, leakasz-
totta, a másik meg akarta elvenni tülle, hogy átdobja a 
községházán, az vót a szándéka, hogy így eldobja. 

Piri  Jaj, ne mongyá mán ilyet. Nem akarta ő aztat komolyan.
Julis  Na, most mán nehogy te jobban tudjad, amikó te ott se 

vótá, én meg ott vótam ilyen köze, mint a sporhet hozzá-
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ja, csak szerencsém vót, hogy nem kapott el a robbanás. 
Hogy az milyen lángot vetett! Bevillant nagyot. 

Piri  Há jóvan, hogy nem vótam ott, de a Kati nena ott vót, 
és ő mindent látott. Ő meséte, a nena meg nem hazudik.

Julis  Azt te csak hiszed.
Piri  Te Julis, te ne idegesíjjé, mert főmén a cukrom. 
Kati  Most nehogy mán ezen összevesszetek. Az a gránát fő-

robbant, oszt nincs mese. Ebbe hun a vita?
Julis  Ebbe nincs vita…
Piri  És az is biztos, hogy kukoricagránát vót. Mer azé tudott 

hetvenet megsebesíteni. Bizony. Nagyon sok sebesültje 
vót annak, istenem. 

Julis  A Pesti Marika, az meghalt, ugye… Az egész bele kiment 
neki. Tisztára… A bele kiment neki, és akkó még mondta, 
hogy ugye, batya, nem halok meg… Ugye, batyikám, nem 
halok meg. Ugye, batyikám… Nem halok meg. 

Piri  Meg a Feri is… A nena tartotta a fejit a Ferinek, hogy 
ne sírj, ne jajgass, majd elmúl. Hát, biztatta kicsit, hogy 
sajnáta nagyon, hát nagyon megsebesűt… Tudta, hogy 
meg fog halni, me hát látszott, hogy meg fog halni… Oszt 
mondja neki a Feri a nenának, mondja neki, hogy Kati, 
hozz egy pohár vizet, mer meghalok, ha nem hozol vizet. 
Mondja neki, hogy Feri, hoznák, de nincs itt sehol víz, 
nem birok vizet hozni. Mondja neki, hogy a kanálisbú 
hozz. Mert ugye a kertük alatt folyt a kanális. Mán nem 
volt észen. Mán nem volt észen. Mondja, hogy jó lesz ne-
kem a kanálisbú is víz, csak hozz, mer meghalok, ha nem 
fogok vizet inni. És akkó hát meg is halt. 

Julis  Nem ott halt meg, hanem a mentőautó vitte a zombori 
kórházba, oszt ott halt meg.

Piri  Mer te mindent jobban tudsz.
Julis  Mikó ott vótam, oszt láttam.
Kati  Nem mindegy? A Feri is meghalt, oszt eztet nem lehet 

megmásítani.
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Jani hozza a rádiót, szereli.

Klári  Én meg olyan rosszakat álmodok…
Jani  Én is álmodok, oszt akkó mi van? Minden reggel ugyan-

azt. Reggelente, mielőtt fölébrednék, mindig megjelenik 
a balta. Nem tudom, hogy honnan, hogy ki hozza, csak 
látom, ahogy lecsap a nyakamra. Ide. Nem fáj, nem is 
bánt, inkább élvezem… 

Kati  Jézus Mária…
Jani  Az álom mindig jót jelent. Ha rossz volt, akkor azért, mert 

csak álmodtuk. Ha meg jóról álmodtunk, akkor azért. 
Julis  Megette már a fene ezt az egészet.
Rádió  Itt Amerika Hangja! Amerika Hangja beszél!
Kati  Hagyjad mán azt a cigarettát!

Jani lehalkítja. Mellételepednek, szinte rátapasztják a fülüket a 
rádióra.

Rádió  Az általános háborús helyzetet vázoló kommentárjá-
ban a New York-i adó Magyarországról ezeket mondotta: 
Lakatos miniszterelnök nyíltan bevallotta a parlament-
ben, hogy Magyarország helyzete katasztrofális. „Tehe-
tetlenek vagyunk a szövetségesek túlerejével szemben.” 

Kati  Mit mond? 
Jani  Nem mond ez semmit!
Julis  Budapestet próbálja!
Jani  (böngészi a rádiót). Mikó olyan sötét van itt, mint a po-

kolban… 
Kati  (Klárinak). Te meg mán haggyad azt a cigerettát, úgy 

szílod, mint a férfiak.
Rádió  Kossuth Rádió, Budapest. Híreinket hallják. A né-

met bűntettek kinyomozására jugoszláv állami bizottság 
alakult. A bizottság felhívással fordult a néphez, és fel-
szólított mindenkit, akinek tudomása van a megszálló 
németek és cinkosaik által elkövetett gaztettekről, hogy 
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jelentsék ezt be a legközelebbi néphatósági szervnél. El-
érkezett az idő – mondja a kiáltvány –, amikor ezekért a 
bűntettekért a néptörvényszék előtt felelniük kell a… 

Valaki kopog a kapun. Jani azonnal elzárja a rádiót. Minden meg-
fagy. Ismét kopognak a kapun. 

Julis  Édesapám, ne nyisson ajtót.
Jani  Rakd el a kutyaólat… És Klári, a karikagyűrűt vedd le az 

ujjadrú… 

Jani kimegy. Piri pánikban eldug ja a rádiót, Klári a zsebébe csúsz-
tatja a jegygyűrűjét.

Jani  ( jön). Csak a szomszéd vót, de nem gyün be. Egy levelet 
hozott. Aszongya, vót itt a póstás, csak be vót zárva a kapu, 
oszt így neki adta be.

Kati  Kitű?
Jani  Mit tudom én. (Klárinak.) Neked.
Klári  Szűzanyám! Az Imrustól? Az én drága jó uramtól? 

(Forgatja a borítékot.) Ezt nem az Imrus írta. Ez nem az 
ő keze írása… Itt van a hátulján a címe, valami Mészáros 
Pál, Szent Gellért utca, szám: 1915/18, Becse. 

Piri  Ez kűtte…?
Kati  Oszt mit ír?
Klári  (kibontja, olvassa). „Tisztelt ismeretlen menyecske, ne 

haragudjon, hogy egy olyan férfitól kap egy pár sor írást, 
akivel még soha nem beszélt. Tisztelt menyecske, én csak 
azé küldöm magának ezt a levelet, mert együtt voltam ka-
tona az urával, és lebetegedett, és meghalt ez év harmadik 
hónap… harmadik hó nyócadikán… Borislovban…” (Nem 
tudja tovább olvasni.)

Julis  (kiveszi a kezéből a levelet, folytatja a felolvasást). „Tisz-
telt menyecske, mikor megbetegedett, akkor nekem azt 
mondta, hogy pajtás, ha meghalok, akkor vegyed magad-
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hoz a fényképeket, és én megtettem a szívességet, hogy 
hazahoztam a fényképeket. Tisztelt menyecske, ha meg-
kapja ezt a levelet, írjon, hogy mit csináljak a képekkel.”

Klári a székre roskad, és egy újabb cigarettára gyújt.
Tárgy → cigaretta.

3. Kihallgatás

Kamarás, Kovács, Vaso, Pikó, Žile, Jürgen, Klein, 
Márky, Lonci

Hideg van. Három összekötözött kezű ember áll középen: Kama-
rás, Kovács és Márky. Pikó apróra zsugorodva fordít. Vaso a pisz-
tolyt Kamarás homlokának szegezve tartja, közben cigarettázik. 

Fáj a háta. 

Vaso  (Kamarásnak nyújtja az égő cigarettát). Oćeš dim? (Kérsz 
egy slukkot?)

Kamarás nem kér. Állja a Vaso tekintetét.

Vaso  Jes’l se radov’o kad su ušli Mađari? (Örül tél, amikor be-
jöttek a magyarok?)

Kamarás  (súgva Márkytól). Mit kérdez ez…?
Márky  (súgva Kamarásnak). Valami magyar… Mondjad neki, 

hogy az vagy…
Kamarás  Én magyar vagyok.
Vaso  (tagoltabban). Jes’l se radov’o kad su ušli Mađari? (Örül-

tél, amikor bejöttek a magyarok?)
Kamarás  Megint azt kérdezte…
Márky  Mondjad neki! Hogy mi is!
Kamarás  Mi mind magyarok vagyunk.
Vaso  (emeltebben). Andrašu, jes’l se radov’o kad su ušli  Ma-

đa ri? Jes’l pjev’o? I stavio tu vašu kokardu na kaput i 
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pant ljike na šešir? (Örültél, amikor bejöttek a magyarok? 
Énekeltél, meg felraktad azt a kokárdátokat, meg a szala-
got a kalapodra?)

Kamarás  Mi van a kokárdával?
Márky  Miről beszél ez?
Pikó  Azt kérdezte… Hogy volt-e…
Kamarás  Volt…
Vaso  (Pikónak). Šta brbljaš, đubre jedno! (Üvölt.) Majku ti 

jebem cigansku!!! (Mit csevegsz, te szarházi! Baszom a 
cigány anyádat!)

Plavi  E, Vaso! Uhvatili smo još dva!

Belöknek két újabb foglyot a szobába: egy férfi t és egy nőt. Nagyon 
össze vannak verve.

Vaso  Vidi, vidi, koga vidim! Đe si, ljepotice? (Nicsak, kit lát-
nak szemeim! Hát hol vagy te, szépségem?) 

Megsimogatja Lonci melleit. Lonci leköpi. Vaso röhög, majd pofon 
vág ja Loncit.

Vaso  Zamalo da mi ugasi cigaru… Pa znaš ti, srce, ko sam ja? 
Hajde, prevedi! (Majdnem eloltottad a cigarettámat… 
Hát, szívem, tudod te, hogy ki vagyok én? Fordítsd le!) 

Pikó  Azt kérdezi, hogy…
Lonci  (Pikónak). Hagyd csak, értem, amit mond. (Vasónak.) 

Igen, Vaso, tudom, hogy ki vagy. Znam. Mindig utána-
nézek annak, hogy ki bújik az ágyamba. Egy puhapöcsű 
impotens szarjankó vagy. Minden németnek és minden 
honvédnek nagyobb a farka, mint a tied, Vaso. De még a 
partizán cimboráidnak is.

Vaso  (Pikónak). Jeli, cigo, ti pričaš srpski? Ajd ovamo! Šta reče? 
(Ugye, cigány, te értesz szerbül? Gyere ide! Mit mond?)
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Pikó  (bajban van). Kaže ti… (Loncinak.) Hú, hogy is mond-
ják aztat, hogy puha…? ([Bajban van.] Azt mondja, te… 
[Loncinak.] Hogy is mondják aztat, hogy puha?)

Lonci  Mek.
Pikó  Kaže ti mek kurac govno. (Azt mondja, te puha pöcs gané.)

Vaso Loncit is meggyomrozza egy kissé. De tényleg fáj a háta. Lonci 
a földre rogy.

Vaso  A ti? (És te?)
Jürgen  Grüß Gott.

Vaso főbe lövi Jürgent. 

Vaso  E sad! Jesi li se radovao kad su ušli Mađari? (Na most! 
Örültél-e, amikor bejöttek a magyarok?)

Egy nagyszakállú lép be: Žile.

Vaso  Koji kurac ti radiš ovde, Žile? (Mi a faszt keresel itt, Žile?) 
Žile  Doš’o sam da izravnamo račune! (Kovács felé fordul, elmo-

solyodik.) ( Jöttem, hogy kiegyenlítsük a számlát! [Kovács 
felé fordul, elmosolyodik.]) 

Vaso  Jel ga znaš? (Ismered?)
Žile  Znam ga. Pal Kovač, mjesar! (Hogyne. Kovács Pál, a 

hentes.)

Žile nekiesik Kovácsnak.

Žile  Jebo ti mater i sestru i familiju cjelu! Šta me gledaš? (Ba-
szom az anyád, a húgod és az egész családodat! Mit bá-
mulsz?) 

Žilének elborul az agya. Minden erejével üti, rúg ja Kovácsot.
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Vaso  Smiri se, Žile! Žile!!! Prestani! To je naređenje!!! Ajde 
napolje! (Csillapodj, Žile! Žile!!! Hagyd abba! Ez pa-
rancs!!! Gyerünk, kifelé!) 

Vaso kivonszolja Žilét a teremből. A négy fogoly egyedül marad 
Pikóval és Jürgen holttestével. Csönd.

Márky  Mit akart ez?
Lonci  Lincselni akarnak.
Kamarás  Rábasztunk, asszem.
Pikó  (Loncinak). Te kurva vagy…?
Lonci  Te cigány vagy?

Visszajön a Vaso. Rágyújt, s amikor kifújja a füstöt, megkérdezi a 
félholt Kovácstól:

Vaso  Žile kaže da si mu ukr’o kravu. Ne razumiješ? Prevedi. 
(Azt mondja a Žile, hogy elraboltad a tehenét. Nem ér-
ted? Fordítsd!)

Pikó  Elloptad a Žile tehenit?
Kovács  Dehogy… Eladta nekem… de már előre… kifizettem 

az árát. Kölcsönöket kért… pálinkára, de nem fizette visz-
sza… én meg elvittem a tehenet… de nem csaptam be.

Pikó  Ne ukrao. (Nem lopta.)
Kovács  Az egészet mondjad!
Vaso  Lažeš! (Kovács szemébe önti a pálinkát.)  (Hazudsz! [Ko-

vács szemébe önti a pálinkát.])
Kovács  Nemoj, molim te! Nemoj! (Kérlek, ne! Ne tedd!)
Vaso  A sad me razumiješ? (Most értesz?)

Belép Klein doktor.

Márky  A Misi!
Klein  Zdravo, Vaso. (Kezet fog Vasóval, Márky felé fordul.) 

(Szervusz, Vaso! [Kezet fog Vasóval, Márky felé fordul.])
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Vaso  Hej, doktore Klajnu, dobro što si stigao! Vidi koga smo 
ti unjeli! (Hé, Klein doki, jó, hogy megjöttél! Nézd, kit 
hoztunk be neked!) 

Márky  (Kleinnek). Misikém! Hála istennek! Mondd meg 
neki, hogy te ismersz, hogy én is orvos vagyok, és én nem 
bántottam senkit. Misi! Esküszöm neked, hogy nem va-
gyok bűnös!

Vaso az arcába sziszeg, és telefr öccsenti nyállal.

Vaso  Šuti! Skini se! (Kleinnek.) Reci mu! (Pofa be! Levetkőz-
ni! [Kleinnek.] Mondd neki!)

Klein  Vetkőzz le!

Márky vetkőzik…

Vaso  Cugni, doktore? Baš je ladno, a? (Egy kortyot, dokikám? 
Kurva hideg van.)

Isznak. Márky egy szál gatyában áll a jéghideg szobában.

Vaso  Evo. Teren je tvoj. (Elmenőben.) Jebeno me bole leđa… 
(El.) (Na, a tied a pálya. [Elmenőben.] Baszottul kínoz a 
hátam… [El.])

Klein lassan körbejárja Márkyt. Hosszú, feszült csend.

Klein  Márky Géza… Tiszta a lelkiismereted, Márky Géza?
Márky  Tiszta… Hát… Becsületes embernek érzem magam, 

Misikém.
Klein  Nem úgy viselkedtél. Hány zsidót öltél meg, Márky Géza?
Márky  Egyet sem. Az nem úgy volt. Nekem akkor utasítást 

adtak.
Klein  Érdekes, most mindenki erre hivatkozik. Felsőbb uta-

sításra cselekedett. Parancsra cselekedett. Muszájból cse-
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lekedett. És kinyírattad az egész családomat… Miért nem 
tagadtad meg a parancsot, Márky Géza?

Márky  Mert azt sem tudtam, miről van szó! Egyáltalán sem-
miről sem tudtam, Misikém, esküszöm az élő Istenre.

Klein  De én nem hiszek neked, Márky Géza…

Vaso jön. Hoz egy lavór vizet. 

Vaso  (vigyorog). Da te operemo malo… ([vigyorog]. Megmos-
datunk egy kicsit…)

A lavór jéghideg vizet Márkyra zuttyantja.

Klein  Fázol, Márky Géza?

Márky remeg a hidegtől.

Klein  Nagyon fázol?

Márky hallgat.

Klein  Nem hallom!
Márky  Igen…
Klein  Az jó… Meséld csak el, hogyan történt.
Márky  Micsoda?
Klein  Te írtad a listát, nem?
Márky  Az nem úgy volt, én nem tudtam…
Klein  Mit nem tudtál?
Márky  Benyitott hozzám a főjegyző, és azt mondta: „Géza, 

légy szíves, írd össze a zsidókat!”
Klein  Azt nem mondta, mire kell neki?
Márky  Nem. 
Klein  Szóval te Kaboly Pál utasítására elkészítetted a listát. És 

hol van most Kaboly főjegyző?



w  e 239 w

w  

Márky  Nem tudom. Három napja láttam utoljára. Misikém, 
én ártatlan vagyok…

Klein  (Vasónak). Kaže da je nevin… ([Vasónak]. Azt mondja, 
hogy ártatlan…)

Vaso  Nevin je jadnik, nevin. Siroti nevini fašista… (Ártatlan  a 
szerencsétlen, ártatlan. Szegény ártatlan fasiszta… Fogd le!)

Márky  Fasiszta?! Milyen fasiszta?

Vaso lefog ja. Klein nekiesik Márkynak.

Vaso  Šuti! Ma kurac je nevin! Koje pokl’o porodicu Klajna? 
Ko ih je stavio na listu? Prevedi! (Kussolj! Faszomat ár-
tatlan! Ki nyírta ki Klein családját? Ki rakta őket a listá-
ra? Fordítsd!)

Pikó  Te tetted a listára és te nyírtad ki amannak a családját?
Márky  Én nem nyírtam ki senkit…

Klein üti, rúg ja Márkyt… 

Klein  Neked él az apád? Meg az anyád?! Meg a testvéreid?! 
Élnek?!!

Aztán Klein megelégeli.

Vaso  (Kleinnek). Hajde, ubij ga! ([Kleinnek]. Öld meg!)
Klein  Nekem ebből elegem volt… Dosta mi je… Pusti ga…

(Hagyjad, Vaso… Elegem van… Hagyjad…)
Vaso  Sa ovim svinjama se ne može drugačije. Hajde, ubij ga!

(Az ilyen disznókkal csak így lehet szót érteni! Gyerünk, 
öld meg!)

Klein megelégeli, elmegy. 

Vaso  (Márkynak Kleinről). Mlakonja.  ([Márkynak Kleinről]. 
Puhány.)
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Vaso veszi át Márky ütlegelését. Üti. Sokáig. De nagyon fáj a háta.
Tárgy → lavór.

4 . Mosónők

Maris, Eszti, Bözsi, Csilla, Tošo

Maris, Eszti és Bözsi lavórokban mos. Előttük egy nagy halom vé-
res ruha meg egy kosár, amibe emberi maradványokat dobálnak.

Maris  Hányat tanátá?
Bözsi  Harminckettőt… Meg egy reverendát is. Az a harminc-

harmadik.
Maris  Reverendát? Mutasd. Ezek lelőtték a plébánost is? 
Eszti  Hát, őneki aztán semmi átka nem vót, mer ő együtt 

kártyázott a szerb patikussal meg a szerb állatorvossal is 
mindig. 

Maris  Ezt ki mesélte neked?
Eszti  Én most nem tudom má… És a plébánosnak nagyon 

nem tetszett éppen a viselkedése a magyaroknak. És akkó 
ki is prédikálta, hogy ő nem ilyen, nem ilyen magyar ka-
tonaságot várt.

Maris  Pártóta a szerbeket.
Eszti  De látod. Hiába vót annyira az ő pártjukon, oszt csak 

kivégezték. Mer a magyarok is kivégezték a szerb papot, 
há biztos, hogy ezé. Papot papé. 

Maris  Bözsi, te ne foglalkozzá azzal, micsoda. Ne nézzed, hogy 
kié, mert… Csak csináljad, oszt ne nézzed, hogy kié vót.

Mosnak. Odakünn mulatnak a partizánok…

Eszti  Engem majnem elvitt egy orosz. 
Maris  Hogy gyün ez most ide?
Eszti  Csak mondom. A Nikoláj. Úgy hívták, hogy Nikoláj 

Szokulov, és az engem mindig akart hazakísérni. És én 
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mindig mondtam, hogy: ne mož, moj muž na front, ne 
mož, hogy a férjem a fronton. És aztán valahol szereztem 
egy jegygyűrűt, hogy nekem van mužom. De a Nikoláj 
Szokulovot az nem érdekőte, az engem akart mindig ha-
zakísérni… Mondta, hogy babuska ide, babuska oda.

Maris  Oszt mi lett a végin? Elmenté vele?
Eszti  Dehogy mentem. Ő ment el, hála istennek. 
Maris  Csak járjon közbe a kezetek is, ne csak a szátok… A Th om-

ka Bori után is szaladgát egy valami orosz katona. Bemen-
tek hozzájuk az oroszok, és ugye hát az oroszok, mint 
oroszok. A Bori meg, tupp, beszökött az öreganyja szobá-
jába, tupp, be az ágy alá. Ez a szar alak meg észrevette az 
öregasszonyt. Feküdt. Na, majd kihasználja azt. Erre a Bori 
ki az ágy alú, és ki az udvarra. És megfogta a másik tisztet, 
aki kint maradt az udvaron. Az orosz tisztet. És huzigája, 
huzogája, nem tudott oroszú, hát ugye honnan tudna? És 
az orosz tisztet húzza, húzza, hát ugye az valamit kapcsolt, 
ugye, hogy valami nincs rendbe, és utánament a szobába. 
És ez a másik rohadék már rajta feküdt az öregasszonyon. 
Fogta, a tiszt kivette a pisztolyt, és fejbe lűtte.

Eszti  Kit, a másik oroszt?
Maris  Azt hát, aki rajta feküdt az öregasszonyon… Ott hely-

be, tupp. Szevasz. Hogy védje a becsületit. 
Bözsi   (meglát valamit). Jézus Mária! Mariskám!… Eztet én… 

én eztet nem bírom…
Maris  Mi van? Mutassad.
Eszti  Mit tanátá? (Megnézi, hogy mi az.) Hát ezt a szeren-

csétlent kitaposták belülle…
Maris  Dobd a kosárba, a többi közé. Ne foglalkozzá vele, 

csináljad. Csinájjad, hallod? Mert tégedet is a gödörbe 
söprenek! Csinájjad!

Bözsi  Csinálom…
Maris  Akkó lássam.

Tošo hozza Csillát. Óvatosan lefekteti, letakarja. A nőt megerősza-
kolták és megverték. 
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Bözsi  Uramisten…
Maris  Tošo, te rendes ember vagy… Tošo, mondd meg ne-

künk, mé csinájják ezt? 
Tošo  Hallgassál, Marija.
Maris  Mi bajuk van, mé csinájják ezt? Zašto?
Tošo  Radi šta ti se kaže i hallgass! (Csináld a dolgodat és hall-

gass!)
Maris  Csináljuk mink, látod, de eztet én nem értem. Eztet nem 

érti senki, hogy mé csinájjátok ezt. 
Tošo  (bűntudattal). Tudod, mit ők nekem mondtak? Dok je i 

jedan Mađar živ, zatvor ne može biti zatvoren. Bolje ti je 
da ćutiš ili će i tebe… Zato hallgass… ([bűntudattal]. Tu-
dod, hogy mit ők mondtak nekem? Hogy amíg egyetlen 
magyar is életben van, addig a börtön nem lehet zárva. 
Jobb, ha hallgatsz, vagy tégedet is… Ezért hallgass… Hall-
gass…)

Tošo lehajtott fővel elmegy.

Eszti  Mit mond?
Maris  Azt mondja, hogy amíg van itt magyar, addig a bör-

tönt nem csukják be. Mit bámúsz? Mi van a kezedben 
már megin, Bözse?

Bözsi  (mutatja: kisdob van a kezében). A Dunai Pistát is ki-
végezték…

Tárgy → kisdob.
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5.  Kidobolás

Kisbíró

Megperdül a kisdob.

Kisbíró  (váltás). Figyelem, figyelem! Bezdán lakosai! Köz-
hírré tétetik, hogy minden húsz és negyven év közötti 
férfi lakos szigorú büntetés terhe mellett ásóval vagy 
lapáttal, kétnapi élelemmel köteles megjelenni a sportpá-
lyán. Gyülekezés holnap a kora reggeli órákban. 

 (Váltás.) Figyelem, figyelem! Csúrog lakosai!
 (Váltás.) Figyelem, figyelem! Zsablya lakosai!
 (Váltás.) Figyelem, figyelem! Mozsor lakosai! 
 (Váltás.) Figyelem, figyelem! Temerin lakosai! Közhír-

ré tétetik, hogy minden férfi lakos jelenjen meg holnap 
délelőtt a templomudvarban, lehetőleg kocsival és lóval, 
mert közmunkáról van szó. A távol maradókat a katonai 
parancsnokság felelősségre vonja.

Majd felharsan a kóló, a partizánok össznépi öröme. 
Tárgy → kisdob.

6. Zoran és Ibi

Zoran, Ibi

Szeretkezés után.

Ibi  Ugye, csúnya mellei vannak egy szoptatós anyának? 
Zoran  Zlato moje (kincsem), miket beszélsz? Joj, elfelejtet-

tem. Hoztam neked ajándék! (Elővesz egy kisdobot.)
Ibi  Mi ez?
Zoran  Bubanj. A fiadnak, játszani! 
Ibi  De ez… nem a Dunai dobja? A kisbíróé? 
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Zoran  Nem mindegy? Kisdob most játék. 
Ibi  Értem… Köszönöm… (Csönd.) 
Zoran  Finom vót vacsora.
Ibi  Ugyan már, alig ettél… Mi dolgod volt eddig?
Zoran  E, ženo (asszony), ne kérdezzé sokat, az nem jó. Leszel 

csúnya, amikó mérges. 
Ibi  Soká gyüttél, Zoran… 
Zoran  Egész nap vittem a glavonjákat (fejeseket) Zomborba 

meg Bezdánba meg ide… Fáradt vagyok.
Ibi  Kérsz még bort? 
Zoran  Elég volt. 
Ibi  Vagy pálinkát?
Zoran  Nem. Elálmosít, és hónap mindig fáj a fejem. A pálin-

kát meg nem is szeretem.
Ibi  Pedig a partizánok szeretik a pálinkát…
Zoran  Szeretik? Isszák, kao (mint) a vizet.
Ibi  De te rendes vagy.
Zoran  Da. (Igen.)
Ibi  Rendes szerb ember.
Zoran  Pa da. Volim te. Reci volim te… (Hát igen. Szeretlek. 

Mondd: szeretlek.)
Ibi  Nem… Tudod, hogy ez nem ilyen könnyű… Lehet, hogy él, 

és lehet, hogy visszajön hozzám… 

Zoran öltözni kezd.

Ibi  (szünet után). Zoran… Volim te… ([szünet után]. Zoran… 
Szeretlek…) 

Zoran  (nagyon örül). Szeretlek! Reci: szeretlek! Szeretlek!
Ibi  Zoran?
Zoran  Reci! (Mondd!)
Ibi  Miért gyűlőtök ti minket?
Zoran  Én szeretlek.
Ibi  Tudod, hogy értem. Magyarokat. Miért nem szeretitek a 

magyarokat?
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Zoran  (vakarózásnyi szusszanás). Hát… ti, magyarok se sze-
rettek minket.

Ibi  Eztet honnan veszed? Ki mondta ezt neked?
Zoran  Tudom. Vagy mittomén… Inkább érzem. Azt akarjá-

tok, hogy ez itt Magyarország legyen.
Ibi  De ez itt Magyarország volt mindig.
Zoran  Ez nem igaz… Mondtam már neked, ženo, hogy én 

más vagyok, mint a többiek. Nekem mindig magyar ba-
rátaim vótak.

Ibi  Mégis beálltál ezek közé.
Zoran  Mert harcolni akartam a hazámért. Ez az enyim hazá-

mért! A mienk apánk és nagyapánk és nagy-nagyapánk 
irtotta ki innen az erdőket és, kako se kaže, leszívta a 
mocsarakat…

Ibi  Lecsapolták.
Zoran  …da, lecsapolták.
Ibi  Nem hiszem.
Zoran  Ali tako je bilo! (De így volt!) A šta je bilo (és mi volt) 

három éve? Magyarok sve Srbe u Dunav, a jég alá lőtték 
a szerbeket. És a magyarok még most is ül a bokorban 
puskával i pucaju (lövöldözik) na partizane. 

Ibi  Hát hogy ne lövöldöznének.
Zoran  Ne politizáljunk, nema smisla! (Nincs értelme!) 

Hagyjuk eztet. Adj inkább mégis egy kis bort… Tudod… 
Ami most itten van, az borzasztó, ami itten van… ami 
törtenik… Én láttam, az opštinában (községházán) meg a 
raktárban. Mindent… Užas. (Szörnyű.) Pedig én voltam a 
háborúban, de ami itten van, az…

Ibike átkarolja Zoran vállát, hozzásimul.

Ibi  Erről nem beszélünk… Itt maradsz éjszakára? 
Zoran  Inkább ma nem. (Csókolja, öltözik, felcsatolja revolve-

rét.) Holnap kell korán indulnom, de estére visszajövök, 
főzöl vacsorát?
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Ibi  Biztos, hogy visszajössz? Lehet, hogy nem is jössz vissza, 
Zoran. Mondd meg, ha így van, ne várjalak hiába.

Zoran  Visszajövök, biztosan, ide kell érnem holnap estére 
azzal a zomborival.

Ibi  Kivel?
Zoran  Nemoj da pitaš, ez stroga tajna (ne kérdezd, szigorúan 

bizalmas), erős titok… Viszem a drugarokat (elvtársakat) 
az egyik helyrű a másikra, doktorokat, ügyvédeket, asse 
tudom, hogy kicsodák, hogy mié… (Meglátja Ibi fényké-
pét.) Ezt nekem adod?

Ibi  Minek neked az én fényképem, te bolond ember?
Zoran  Hát, csak hogy itt vigyem. Mint a többi partizán a 

babája fényképit. Most mán nekem is van babám, ugye, 
Ibi ka? Egy Mađarica (magyar nő)!

Tárgy → fénykép.

7. A tolmács

Pavle, Vojo, Ratko, Pikó, Endre, Anna

Két tizenéves partizán: Pavle, aki Annát markolássza, és Vojo, 
az agresszív antifasiszta. Pikó, a rémült cigány gyerek a tolmács. 

Ratko, az öregebb harmadik partizán egy fényképet nézeget.

Ratko  Vidi ovo. Ko je ovi fašista? (Nézd csak ezt. Ki ez a fa-
siszta?)

Anna  Jaj, istenem, a fiam!
Vojo  Prevedi! 
Pikó  Sin… (A fia…)
Ratko  A đe s krije? (Hol rejtőzik?)
Anna  A fiam…
Ratko  Đe se krije?! Prevedi! (Hol van?! Fordítsd!)
Pikó  Azt kérdezi, hogy hun van.
Anna  Katona szegénykém. Azt se tudom, merre jár.
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Pikó  Vojnik… (Katona.)
Ratko  Fašista!
Anna  Dehogy fasiszta az én fiam. Honvéd. Magyar katona.
Vojo  Fašista! Fašista! Fašista ! (Fasiszta!…)

Pavle gyömködi Annát. Ratko egy székre rogyasztja a tehetetlen és 
félholt Endrét, de a fegyvert egy pillanatra sem teszi le.

Anna  Ne bántsák az uramat! Hisz ártatlan! Mondjad már neki! 
Pikó  On nevin… (Ő ártatlan.)
Vojo  Ma svi ste vi fašisti! Fašisti! Fašisti! Fašisti! (Endrét kény  -

szeríti, hogy nézze, amint Vojo erőszakolja a feleségét.) Ci-
go! Dođi ’vamo! Gledaj! Reci mu nek gleda ovo! (Mind-
annyian fasiszták vagytok! Fasiszták! Fasiszták! Fasiszták! 
Hé, cigány, gyere ide! Nézzed! Mondd meg neki, hogy 
nézze ezt.)

Ratko  Prevedi!!! (Fordítsd!)
Pikó  Nézzed őket…

Pavle Annát erőszakolná… Ratko Endre fejét feléjük fordítja.

Ratko  Gledaj… (Nézzed…)
Vojo  Otkopčaj šlic… (Gombold ki a nadrágod…)
Endre  ( félholtan mormolja). Fosná tele apád… a rongyba 

tekert… kóchengeres faszával… a rohadó… büdös… pofá-
dat… hogy fulladnál… bele… 

Ratko  (Pikónak). Prevedi. ([Pikónak]. Fordítsd le.)

Pikó hallgat.

Ratko  Šta je rekao? (Mit mondott?)

Pikó hallgat.
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Ratko  Prevedi, oca ti jebem ciganskog! (Fordítsd le, baszom 
a cigány apádat!)

Pikó  Kaže da on ne fašista. On Mađar. (Azt mondja, ő nem 
fasiszta. Ő magyar.)

Ratko  E, pa Mađar će sad da crkne. (Hát, a magyar most 
megdöglik.)

Pikó  Megöli az uradat.
Anna  (pánikban Ratkónak, miközben Pavle élvezkedne rajta). 

Mondd meg neki, hadd hozzak egy kis pálinkát! Hozok 
pálinkát!!!

Pavle  Ma začepi kurvo! (Fogd már be a szádat, kurva!)
Ratko  Čekaj, Pavle. (Várjál, Pavle.)
Pavle  (duzzogva feladja a koituszkísérleteit). Pa ja ’vako ne 

mogu! ([duzzogva feladja a koituszkísérleteit]. Így én nem 
tudok!)

Ratko  (Pikótól). Šta ova hoće? ([Pikótól]. Mit akar?)
Pikó  Hoće da donese malo rakija. Voli jako rakija. (Hoz egy 

kis pálinkát. Nagyon szereti a pálinkát.)
Ratko  Jeli? E, nemam ništa protiv dobre rakije. Samo brzo. 

Ajde! (Igen? Hát, semmi kifogásom a jó pálinka ellen. De 
gyorsan!)

Pikó  Azt mondja, hozzad… Menjél már, hozzad!

Ratko elengedi Endrét, akiben már alig van élet. Endre elterül a 
földön, és már semmi másra nincs ereje, csak káromkodni… foszlá-

nyokban… egyre elhalóbban…

Vojo  (Pavlenak). Šta je, nije ti se digao kurac? (Mi van, nem 
állt fel a farkad?)

Pavle  Pa sad… (Hát most…)

Anna szalad, hoz fél üveg pálinkát meg poharakat. Tölt minden 
pohárba. Csönd. Ivás. Közben Endre fáradhatatlanul, félholtan:
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Endre  Basznának… szájba… te rohadék… csótány… apád… 
faszát… 

Ratko  Znaš šta? Smilovaću ti se, svinjo. (Tudod, mit? Meg-
kegyelmezek neked, vén disznó.)

Pikó  Azt mondja, hogy megkegyelmez neki…
Anna  Az Isten áldjon meg! Hozok egy kis harapnivalót is… 

Ennivalót… Sonkát meg… 

Anna ismét kiszaladna, de Pavle elkapja.

Ratko  Šunka?
Anna  Igen, sonkát! Sonkát hozok! Šunka!
Ratko  (Pavlenak). Pusti je! ([Pavlenak]. Engedd el!) 

Csönd. Csak Endre foszlányos káromkodásai hallatszanak olykor-
olykor.

Anna  (hozza a sonkát). Falatozzonak mán egy cseppet! Akkor 
jobban csúszik az ital. Egyél csak. Ha akarsz, csomagolok 
neked. Vagy vidd el az egész sonkát. Akarod? (Endrének.) 
Hallod…? Megkegyelmeztek neked…  

Endre már alig hallhatóan, de továbbra is csak káromkodik…

Anna  Ne káromkodj, az Isten hallja ezt…

Endre folytatja… De már alig él… Partizánok: evés-ivás… Dalo-
lás… Endre mozdulatlanul fekszik… Anna vízért megy…

Ratko  Šta kaže? (Mit mond?)
Pikó  Kaže jebe ti oca… (Azt mondja, hogy baszom az apád…)

Endre még mindig káromkodik… Majd meghal…

Ratko  Jel crko ovaj? (Ez megdöglött?)
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Vojo  Crko. (Megdöglött…)
Ratko  Taman smo ga pomilovali… Pa ajmo onda… (Pont, 

amikor megkegyelmeztünk neki… Hát akkor menjünk…)

A partizánok elmennek. Anna marad.
Tárgy → pálinka.

8. Névsorolvasás

Tamás, Szabó, Róka, Dunai, Bognár, Kőtörő, 
Galac, Baki, Pikó, Pap, Gyökér, Katalin, Ancsa, 

Lenke, Verica

Gyülekezik a falu népe a templomudvarban. Harangoznak vala-
hol… Baki szúrós, kutató tekintettel mindenkinek egyenként az 

arcába bámul.

Baki  (Bognárra mutat). Ovaj je bio tamo! ([Bognárra mutat]. 
Ez ott volt!) 

Bognár  Miről van szó? Hol voltam én?

Verica megragadja, és kirántja a sorból. Most Verica mustrálja vé-
gig a sort. Tekintete megakad Tamáson. Kirángatja a sorból. 

Verica  Na drugu stranu! (A másik oldalra!)

Verica Dunaihoz ér.

Verica  Hajde ti! Poznajem ja tebe! Fašista! (Gyere te! Ismer-
lek én téged! Te is fasiszta vagy!)

Dunai   Szőrös talpú rác kurva… 
Verica  Šta kaže? (Mit mond?)
Pikó  Kaže da… (Azt mondja, hogy…) 
Dunai  Kussoljál, te büdös cigány!!! 
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Verica  Pička ti materina! Na drugu stranu! Fašista! (Anyád 
picsáját! Mars a másik oldalra! Fasiszta!)

Dunai  (áttaszigálják). Nem vagyok fasiszta! A dobos vagyok, 
Dunai István, a kisbíró! Én csak azt teszem, amit monda-
nak nekem, hogy tennem kell. Én csak azt mondom, amit 
mondanak, hogy mondanom kell. 

Verica  Fašista!
Kőtörő  Mit fasisztáznak ezek…? 
Szabó  Nekem ez az egész nagyon nem tetszik.

Jön Gyökér.

Verica  Zdravo, druže sekretare. Pa gde si ti? (Szervusz, titkár 
elvtárs. Hát hol vagy te?)

Gyökér  Izvini, drugarice, pripremio sam mali govora. (Elné-
zést, elvtársnő, én egy kis beszéddel készültem.)

Verica  Ma nemoj. Pa, izvoli. (Na ne mondd. Hát akkor tessék.)

Gyökér szónokolni kezd, közben Vericának és Bakinak halkan tol-
mácsol Pikó.

Gyökér  Bánát, Bácska és Baranya felszabadulása megköveteli 
e területeken a helyzet minél gyorsabb normalizálását és 
a népi demokratikus hatalom morális működésének meg-
teremtését. Érthető? 

Kőtörő  Miről beszél ez? 
Gyökér  Úgyhogy most akinek felolvasom a nevét, az odaáll. 
Verica  Toliko? To ti je govor? (Vinnyogva röhögni kezd.)

(Ennyi? Ez a beszéded? [Vinnyogva röhögni kezd.])

Gyökér előveszi a névsort. Fontos ember ő most…

Gyökér  Árvai János!
Baki  Arvaj!!!
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Csönd.

Róka Pali  Árvai! Szólítanak, nem hallod?

Csönd.

Róka Pali  Nincs is itt…
Gyökér  Nije tu. (Nincs itt.) Dunai István?
Dunai  Én már itt vagyok…
Gyökér  On je već tamo… (Ő már ott van.) Galacz Károly!
Baki  Galac!!!

Csönd.

Róka Pali  Karesz. Téged szólítottak!
Ancsa  (súgva). Istenem, istenem… Ne menj oda, Karcsi!
Galacz  Hanem micsinájjak?

Galacz átmegy a templom fala mellett álló csoporthoz.

Gyökér  Balla István!
Róka Pali  Asse gyütt e.
Gyökér  (körülnéz). Nincs itt, nije tu (nincs itt)… Kőtörő 

János!

Csend.

Róka Pali  Kőtörő, miért nem jelentkezel?
Kőtörő  Ne pofázz, te szarházi! Én nem János vagyok, hanem 

Pista! A János, a Kőtörő János a bátyám. Fogságban van!
Verica  Šta kaže? (Mit mond?)
Gyökér  On je rekao da je to brat, ne on. Brat je u zatvor… 

(Azt mondja, hogy az a testvére, nem ő. A testvére bör-
tönben van…)
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Verica  Svejedno! Ketere, Ketere, isto sranje, drugo pakovanje. 
(Mindegy! Kőtörő, Kőtörő, ugyanaz a szarás, más csoma-
golás! )

Baki Kőtörőt Dunai mellé löki.

Gyökér  Tóth Lenke!

A harangszó folyamatos…

Verica  (a harangozóra). Baki! Ućutkaj ga i dovedi mi tog 
govnara! ([a harangozóra]. Baki! Hallgattasd el és hozd 
elém azt a szarházit!)

Baki indul. 

Gyökér  Lenke! Tóth Lenke! Itt vagy? (Körülnéz, meglátja.) 
Itt vagy. Ide.

Verica  Ajde, Lenka!
Lenke  (Gyökérnek). Józsi! Józsi, mirű van itt szó?

Gyökér nem informálja. Lenke átballag.

Gyökér  Kamarás Antal! 

Csönd.

Gyökér  Kamarás!
Róka Pali  Asszem, az se gyütt el…
Gyökér  Na. To je sve, gotovo je za danas. (Akkor mára eny-

nyi.) Akkor egyelőre ennyi. Doviđenja. Smrt fašizmu… 
(Viszontlátásra. Halál a fasizmusra…)

A harangozás abbamarad. Gyökér összehajtogatja a papírt, és vé-
gigmegy a sor előtt. 
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Tamás  Józsi, mi történik itten?
Gyökér  Te hogy kerülsz ide? Hogy kerültél ezek közé?
Tamás  Hát, ideküldtek… 
Gyökér  Ovaj ne stoji u dobrom redu. Preneću ga u drugi red.

(Ez nem jó helyen áll. Átviszem a másik sorba.)
Verica  Samo ako mi dovedeš nekoga umjesto njega jer treba 

da su na broju. (Csak akkor, ha hozol helyette valakit, 
mert számon tartják!) 

Gyökér  Ma doneću ja! (Hozok én!) 

Gyökér visszalöki Tamást az első csoportba.

Gyökér  Ne kérdezzél semmit, komám, de itt jobb lesz neked! 
Szabó  A Dunai Pistát is hozza vissza! A Dunait!

Gyökér Róka Palira mutat.

Verica  (Rókának). Ajd! Miči se! (Lódulj!)
Róka Pali  Hagyjon engem! Ne rángasson! Mit akar velem? 

Én nem csináltam semmit. Ártatlan vagyok, nem érti? 
Engedjenek haza. Nekem családom van!

Gyökér kíméletlen. Átráncigálja. Baki káromkodva hozza a rémült 
plébánost. Verica megüti a plébánost. Az térdre esik. 

Verica  Što neprestano zvoniš? Jebem ti jebeno zvono. Šalješ 
poruku Mađarima, jeli? Obesiću te o zvono, svinjo. Prevedi!
(Miért harangozol folyton? Baszom a kibaszott haran-
godat. A magyaroknak üzensz, ugye? A harangkötélre 
akasztalak fel, te disznó! Fordítsd!)

Gyökér  Azt kérdezi, hogy mié harangozik.
Pikó  Meg hogy üzenetet akarsz küldeni a magyaroknak… 
Gyökér  (Pikónak). Kussolj, büdös cigány!!! (A Papnak.) Mié 

harangozott?
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Hosszú csend után:

Pap  Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas Szűzanya! Keservét a 
búnak, bajnak eloszlatni van hatalmad. Hol már ember 
nem segíthet, a Te erőd nem törik meg, hű imáit gyerme-
kidnek nem, Te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja 
nagy, mutasd meg, hogy Anya vagy. Most segíts meg, 
Mária…

Verica  (Gyökérnek). Šta kaže? (Mit mond?)
Gyökér  Moli se… (Imádkozik… )

A Pap imádkozik.

Verica  (nevet). Molitva vam više ne pomaže. Sad je Staljin 
bog, i Tito je bog! To prevedi! ([nevet]. Az imádság már 
nem segít rajtatok. Most Sztálin az isten, meg Tito az is-
ten! Ezt fordítsd!)

Gyökér  Mostantú a Titó az isten… meg a Sztálin… És nincs 
imádkozás!

A Pap imádkozik.

Verica  Ubij ga! (Öld meg!)

Csönd…

Gyökér  Neću… nije u listi… (Nem… nincs a listán…)
Verica  Hajde, druže sekretaru, ubij ga! (Gyerünk, titkát elv-

társ, öld meg!)
Gyökér  Neću… (Nem…) (A Papnak.) Hallgasson… Hallgas-

son!
A Pap imádkozik.

Gyökér  Hallgasson mán el! 
Verica  Hajde, druže sekretaru! (Gyerünk, titkát elvtárs!)
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Gyökér  Meg akarja ölni az egész falut?!!

Baki odalöki Gyökért a Paphoz… A Pap imádkozik… Gyökér lelövi 
a Papot.

Gyökér  Ha nem nyaltátok vóna a Hitler seggét, ha nem lőtté-
tek volna a Dunába a szerbeket, akkó semmi bajotok nem 
lenne!!! Nekik se meg nekünk se!!! (El.)

Verica  (Bakinak a nagyobb csoport felé bök). Vodi ih! (Vidd 
őket!)

A Harmonikás Ancsa, Katalin, Tamás és Szabó mellé szegődik a 
kúthoz. Verica boldogságára azonnal kólónyekergetésbe kezd. A  má-

sik csoport az ásókkal és Bakival elindul.
Tárgy → Biblia.

9. Gróf Kaboly Pál 

Kaboly, Őr

Kaboly egyedül a zárkában, az őrrel.

Őr  Ugye, nem adja ide nekem a kabátját? Magának már úgy-
sem kell. 

Kaboly  Ez egy igazi angolszövet kabát… 
Őr  Hát pont azért. Ne vesszen kárba.
Kaboly  Felőlem… Csak legalább reggelig legyen még türelmes.
Őr  Addigra én már nem leszek szolgálatban. (A terülj asztal-

kámat nézi.) És? Mit hozott a felesége?
Kaboly  Látja. Kenyeret, halat, bort…
Őr  Nem nyitjuk ki? 
Kaboly  Nyissa csak! Igyon az egészségemre.
Őr  Az már felesleges, főjegyzőkém. De azért iszok én, ha akar-

ja. De előbb magának kell megkóstolnia, hátha mérgezett.
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A főjegyző belekóstol a borba. 

Őr  (iszik a borból). Tud majd aludni ilyen lelkiállapotban?
Kaboly  Tudok.
Őr  Csak nem akarja azt mondani, hogy ártatlan? Hát kinyírt 

negyvenegy falubeli zsidót! Ha szolgálatban lennék reg-
gel, akkor megnézném, hogy limbálja a lábát a szél. Most 
min nevet? 

Kaboly  Nem magán nevetek. Csak elképzeltem, hogy a szél 
limbálja majd a lábam. Nincs is szél. Legfeljebb a huzat. 
De tartom szerencsémnek! Jöjjön el. Meghívom.

Őr  Köszönöm, de addig én már… 

Az őr a kenyeret kettétöri. Nincs benne semmi.

Kaboly  A halat nem nézi meg?
Őr  Nem. Még megszúrom a kezem. Meg egyébként is, ki nem 

állhatom a halat. Jut eszembe, tudja, miért szeretnek a 
horgászok a temetőbe járni? Mert sok a hal ott. (Röhög.) 
Egye csak meg nyugodtan.

Kaboly  Majd később… 
Őr  Ugye, miért pont hal? Miért nem marhapörkölt? Annál 

nincs jobb, a marhapörköltnél.
Kaboly  Az Úr is halat evett az utolsó vacsorán… 
Őr  Ó, az Isten! A Teremtő! Marhaság. A legnagyobb sovinisz-

ta kommunistaellenes uszítás. (Szünet.) Nem kenyeret 
evett?

Kaboly  De.
Őr  A hal a mezőn volt. 
Kaboly  És megsokasítá a halat… 
Őr  És jóllakatá a zsidókat.
Kaboly  Mi a neve magának?
Őr  Sándor. Bicók Sándor.
Kaboly    És azelőtt?  
Őr  Sándor. Bicók Sándor.
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Kaboly  Tudja, mit mondott gróf Széchenyi, Sándor?
Őr  István.
Kaboly  Tudja, mit mondott gróf Széchenyi? A magyarnak 

mindenkor is, most is legnagyobb ellensége – a magyar.
Őr  Az árulók az ellenségek, főjegyzőkém! Az árulók! A fasisz-

ták! A Kommunista Párt viszont igazságokat hirdet! És 
egységbe kovácsolja az ország összes dolgozóját, bármely 
nemzetség fia is. Minden rendes magyar ember a többi 
jugoszláv nemzettel együtt harcol a megszállók és az áru-
lók ellen. A szülőföld védelmében.

Kaboly  Szülőföld…
Őr  Igen! Ez itt az én szülőföldem, és a magáé is! És ez itt Ju-

go szlávia. És főjegyzőkém, a szerbek, horvátok és mi, 
magyarok nagyon is sokat szenvedtünk ezért a hazáért. 

Kaboly  Tisztelt Bicók Sándor, nekem Magyarország a ha-
zám! Magyarország volt és Magyarország marad örökké 
a szülőföldem! 

Őr  Nagymagyar burzsoá propaganda! De leszáll maga arról a 
magas lóról. Láttam én már bátor embereket az akasztófa 
alatt. Beszartak, behugyoztak. És magát, főjegyzőkém, 
halálra ítélték, mert halomra gyilkolt negyvenegy ártat-
lan zsidót!

Kaboly  A pestisbacilus is meg van győződve ártatlanságáról, 
de az embereknek mégis más véleményük van róla… 

Őr  Ha rajtam múlna, akkor én magát karóba húznám, főjegy-
zőkém. Bizony. És végignézném, ahogy órákon át csikorog 
azon a boton. Örömmel. Tudja, mit csinálnék? Vennék 
egy jó hosszú keményfa rudat, legalább hárommétereset, 
és mondjuk ilyen vastagot. A kihegyezett végére valami 
éles vasat húznék, és jól bezsíroznám. Olajozni szokták, de 
szerintem a zsír az jobban csúszik. A késemmel a nadrágját 
és a gatyáját kinyisszantanám, és óvatosan a segge lukába 
dugnám a vasat. De főjegyzőkém, ez a vigyázat nem azért 
volna, hogy ne fájjon annyira, hanem hogy a nyárs ne bánt-
sa a belsőségeket. Szóval érti, a hosszú, tartós szenvedés 
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végett kellene ezt így csinálni. Az első döfés a legfonto-
sabb. És aztán is eleinte csak gyöngéd ütésekkel kalapál-
nám befelé a karót, nehogy mellémenjen, mert még képes 
lenne, és idő előtt meghalna nekem. Na ugye, és mikor a 
jobb váll és a kulcscsont bőre fölött kezdene púposodni a 
vas, akkor kivágnám, hogy kibújhasson, és alul még kala-
pálnék kettőt-hármat, és kész. Tudja, ha jó munkát végez 
a partizán, akkor az ember még órák hosszat él a karón. 
Na, főjegyzőkém. Ezt tudnám én magának nyújtani. De 
ehelyett csak a szél limbálja majd a lábát. 

Kaboly elővesz egy könyvet, fellapozza.

Őr  Mit csinál? Olvas? Nem is érdekli a történetem.
Kaboly  Nem.
Őr  És mit olvas?
Kaboly  A Bibliát.
Őr  A Bibliát?! Minek hülyíti magát? Meg egyébként is, maga 

kinyírt negyvenegy… Magának még az Istene se bocsáta-
na meg. 

Kaboly  Ha maga mondja… 
Őr  Ugye, cigarettát nem hozott véletlenül a felesége?
Kaboly  Sose dohányoztam.
Őr  Azt rosszul tette. No, akkor én mentem. 
Kaboly  Várjon.
Őr  Mi van?

Kaboly leveti a kabátját, és az őrnek adja. 

Őr  ( felveszi). Aszongya, igazi angol szövet? Nem mondom… 
Hát akkor, főjegyzőkém, sok szerencsét.

Kaboly  Negyvenhét.
Őr  Mi?
Kaboly  Zsidó.  
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Az őr arca elsötétül. Némán elmegy. Kaboly szétfeszíti a halat. 
Abból egy kis üvegcse bukkan elő… és énekelni kezd. Majd szájába 

veszi a fi olát, és erősen ráharap. 

 Ébredj, magyar! Az ősi föld veszélyben!
Elvész a fajtánk, hogyha nem merünk!
Vélünk az Isten száz csatán keresztül,
Nem veszhetünk el, csak mi győzhetünk!
Rabokká váltunk ősapáink földjén,
Ne várd a hajnalt, jöjj, hasadni kezd!
Ha összefog most magyar a magyarral,
Győzelemre visz majd a nyilaskereszt,
Szálasi Ferenc!

Tárgy → kabát.

10. Petőfi brigád

Ilona, Ádám, majd Lukács és a bevonuló 
petőfisták

Rongyokban sorakoznak a bevonulók…

Dobos  Figyelem, figyelem! Közhírré tétetik, hogy minden 
magyar férfi katonaköteles, ugyanúgy, mint a többiek. 
Ha a 18 és 30 év közötti férfiak nem lépnek be a nép-
felszabadító hadseregbe, akkor mozgósítva lesznek, vagy 
elviszik őket munkaszolgálatosnak.

 Figyelem, figyelem! Közhírré tétetik a Jugoszláviai Nem-
zeti Felszabadítási Hadsereg Petőfi Sándor magyar zász-
lóaljának felhívása.

 MAGYAR TESTVÉREK! A fasiszta szörny haldoklik! 
Magyarország helyzete reménytelen!

 MAGYAR TESTVÉREK! Űzzétek ki a fasiszta rendszer 
szolgáit! Soha többé ilyen gyalázatot!
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 MAGYAR TESTVÉREK! Legyetek méltók őseitekhez! 
Alakítsatok fegyveres partizánosztagokat! Halál a meg-
szállókra! Szabadság a magyar népnek!

Ilona ás az udvarban. Kijön a fi a, nem érti, hogy mit művel.

Ádám  Mit csinál, édesanyám?
Ilona  Ások.
Ádám  Kora hajnalban…? Hagyja csak, majd én. (Kiveszi a ke-

zéből az ásót.) De mit ássak?
Ilona  Egy kis gödröt csak… (Egy rongyba tekert valamit mu-

tat.) Bedobták a kapun.
Ádám  Mi az?
Ilona  Nem tudom… Bedobták a kapun át… A kutyák találták 

meg, de nem bántották. Csak ültek mellette, őrizték… 
Ádám  Mutassa. (Megnézi.) Édesanyám, ez egy… Ez emberi? 
Ilona  Igen… Úgy hiszem. A kutyák csak ültek mellette, néz-

ték, de nem ugattak… Megismerték…

A fi ú némán ás. Temeti a kis rongyba tekert emberi „cafatot”… 

Ádám  Édesanyám. Én elmegyek velük… 
Ilona  Hova?
Ádám  (abbahagyja a temetést). Bevonulok. A Petőfi brigádba.
Ilona  Dehogy mész te oda! 
Ádám  Betőtöttem a tizennyolc évet. Lehet menni a Petőfi 

brigádba, lehet menni partizánnak, lehet munkabrigádba 
menni, és lehet kivégezve lenni. A barátaim közül az, aki 
nem ment, azt mán mind kivégezték. 

Ilonka  Oda nem mész. Mindenhova mehetsz, de oda nem 
mész. Te csak szépen beszéld le a barátaidat. 

Ádám  De édesanyám… Ha nem megyek, akkor engem is kivé-
geznek.

Ilonka  A szomszéd fia is bevonult. És tudod, mit mesélt, ami-
kor szabadságos volt? Hogy az egyik roham előtt fegyver 
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híján napraforgószárat nyomtak a kezükbe, hadd higgye 
az a fránya német, hogy puskát szorongatva rohamoznak 
a hajnali szürkületben. Golyófogónak jók voltak így is. 

Ádám  Édesanyám mindig csak a rosszat hallja meg… 
Ilonka  Apád is ezt mondta, oszt nézd meg, mi lett vele!
Ádám  Nem! Amit eltemettünk, az nem…! Ne is gondoljon 

erre… De pont ezért kell elmennem! Hogy ez ne lehes-
sen… Hogy ez… Ne haragudjon rám, de muszáj… 

Ilonka  ( feladja a küzdelmet). Kicsi fiam… (Átnyújt egy kabá-
tot.) Hátha neked több szerencsét hoz, mit az apádnak… 

Ádám  Ez így lesz jó. Higgyen nekem, édesanyám.
Ilonka  A Jóisten áldása legyen veled… 

Esik az eső. Rongyokban sorakoznak a bevonulók. Zenével indul-
nak, vörös zászlóval az élen. Felhangzanak Lukács zászlós rikol-

tásai:

Lukács  Halál a fasizmusra – Szabadság a népnek!
Éljen Tito marsall, a Jugoszláv Népfelszabadító Hadse-
reg és Partizánegységek legfelsőbb parancsnoka!
Éljen Sztálin, a Szovjetunió marsallja, a fasizmus elleni 
harc vezére!
Éljenek a magyar antifasiszta harcosok!
Éljenek a magyar harcosok a Jugoszláv Népfelszabadító 
Hadseregben! 

Bevonulók  (énekelnek).
 Baranyai háromszögben a bolmáni csatatéren

Elvtársaink vére folyik szerte a nagy mezőben.
Szabad harcos vére pöcsételi ezt a drága földet,
Hősen haltak a szabadságért, a népi igazságért. 

 Szabadharcos édesanya büszke a fiára,
Mert a fia bátran harcol messze a csatában,
Fegyverével sok halált szór az ellenség sorában,
Bátor szívvel halad elő sok-sok nagy csatában. 
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 Egy tavaszi szép hajnalon elindult rohamra,
Egy fasiszta éles golyó őt szíven találta.
Megírták hát az anyának, ne várja katonafiát,
A bolmáni csatatéren ásták meg a fia sírját.

 A bolmáni kis temető sötét mély árkában
Elvtársaink ott pihennek egy fűzfa árnyékában.
Szomorúfűz ráhajlik az elvtársak sírjára,
Sok jó anya könnyet hullajt hősen halt fiára.

Tárgy → kabát.

11. Duna-part

Igor, Frigyes, Pikó, Gyuri, Árpád, Géza, Mihály, 
Pál, Zlatko, Tímár, Jurij, Emma, Gizi, Viki, Mara

Fúj a szél. Emberek a Duna-parton. Nagyon sokan. És két parti-
zán. Csönd. És egy pénzérmével játszanak a partizánok.

Zlatko  Da se zabavljamo. (Szórakozzunk egy kicsit.)
Igor  Evo ovako. Ako je glava, onda pucamo, ako je pismo, 

onda ne pucamo. (Na, ide figyelj! Ha fej, akkor lövünk, 
ha írás, akkor nem lövünk.)

Pikó  Ha fej, lőnek, ha írás, akkor nem…

Feldobják az érmét, fejre esik.

Igor  E, glava. (Hát fej.)
Zlatko  Okreni se prema Dunavu bre! (Forduljatok a Duna 

felé!)
Igor  Ma okreni se!!! (Fordulj!!!)
Frigyes  Mit mond?
Pikó  (velük együtt áll a sorban). Forduljunk a Duna felé…
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Igor  Jen… dva… tri!!! Bam-bam-bam-bam!!! (Egy… kettő… 
három!!! Bam-bam-bam-bam!!!)

Megdobják őket kővel. Az emberek megrémülnek. Röhögnek a par-
tizánok.

Igor  Okreni se bre! Ma okreni se!!! (Forduljatok! Gyerünk!!!)

Az emberek a Duna felé fordulnak. Csönd.

Gizi  Könyörgök… Csak a Szentírást… Kérem… Könyörgök… 
Hát lelüvődöznek bennünket. Jézus Mária! (Mihálynak.) 
Adja mán ide a Szentírást, könyörüljön mán rajtam! Jézus 
Mária, hát le akarnak lűni bennünket, istenem! 

Viki  Hallgasson má!
Gizi  Nem tudok így meghalni, nem, nem, nem, nem…
Mara  Hagyd mán abba a picsákolást!
Árpád  Ne beszélj így vele! Az anyád lehetne!
Mara  Na, magasrú leszarom én aztat! 
Tímár  Idegesít! Mindenkit idegesít!
Árpád  Hát magyar ember maga?!

A kivégzendők összeverekednek. A partizánok röhögnek. Az embe-
rek elcsendesednek.

Igor  Ajmo još jednom. Bacamo još jednom. Jedan, dva… (Gye-
rünk még egyszer. Még egyszer dobunk. Egy, kettő…)

Aztán valahonnan Jurij jön, az orosz tiszt.

Jurij  Стой! Стой! Стой! Что здесь происходит? Почему сто-
ят эти люди на берегу? (Állj, állj, állj! Miért állnak arccal 
a folyam felé fordulva ezek az emberek? Mi történik itt 
tulajdonképpen?)
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Igor  Poređao sam ih za streljanje. (Kivégzésre sorakoztattam 
fel őket.) 

Jurij  Kто они? Что они сделали? (Kik ezek? Mi a bűnük?)
Zlatko  Fašisti. (Fasiszták..)
Igor  Mađari…

Jurij felkattantja a zseblámpáját, az emberekre világít, majd el-
halad a sorfaluk előtt. A látvány nem győzi meg arról, hogy ezek 

fasiszták… Megakad a szeme Gyuri karóráján. 

Jurij  Давай часы! (Add az órát!)
Gyuri  Fogalmam sincs, mit akar… Šta želite? Was wollen Sie? 

(Fogalmam sincs, mit akar… Mit szeretne?)
Jurij  Интересно! Bенгерский, сербский, немецкий… Deine 

Uhr! (Hihetetlen. Magyarul, szerbül, németül… Az órá-
dat!)

Gyuri  Natürlich… (Lecsatolja a karórát.) Aber sie ist kaputt. 
(Természetesen… [Lecsatolja a karórát.] De tönkrement.)

Jurij  (kezében az óra). Kein problem. Спасибо. Danke. (Nem 
baj. Köszönöm.)

Gyuri  Bitte… (Kérem…)
Zlatko  Okrenite se! (Forduljatok meg!)
Jurij  (a partizánok felé fordul). Kакой суд вынес им приго-

вор? Покажи мне этот приговор о смертной казньи! 
Где этот приговор? ([a partizánok felé fordul]. Melyik 
bíróság hozta meg az ítéletet? A halálos ítéletüket mu-
tassa!)

Igor  Šta? (Mi?)
Pikó  Valami papírt követel. Ítéletet vagy mit… asszem…
Jurij  Покажи мне этот приговор. (Az ítéletet mutassa!!!)

Igor Zlatkót nézi, Zlatko Igort nézi.

Igor  Pa će nam to… Vojna uprava je… U ovim vremenima… 
(Hát most azt minek… Katonai közigazgatás van…. 
Ilyenkor…)
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Jurij felrúg ja a gépfegyvert.

Jurij  Cамосуд! Гнусная банда! Hе будет никакой стрельбы! 
Hе трогайте их! Oтведите этих людей на маленькую 
работу! Ясно? (Magánakció! Gyalázatos banda! Nincs 
kivégzés! A hajuk szála sem görbülhet meg! Vigyék az 
embereket egy kis munkára. Érthető?)

Igor  Jasno… (Igenis…)
Pál  Malenjkij robot! 
Géza  Nem ölnek meg minket?
Pikó  Asszem, hogy az most elmarad…

Az emberekben fojtott örömmámor.

Igor  (rövid dilemma után). Ajde, ljudi! Idemo na logorovanje! 
Ajde, postroj se. ([rövid dilemma után]. Emberek! Me-
gyünk táborozni! Sorakozó!)

Tímár  (Vikinek). Azt hiszem, hogy valami lágerba visznek 
bennünket. 

Igor  Postroj se!!! Ljudi! Ovo je kao da idemo na sahranu. Za-
pje vaj mo! Hoću neku pjesmu da čujem! (Emberek! Ez 
olyan, akár egy gyászmenet. Énekeljünk! Dalolást akarok 
hallani!)

Csend. 

Zlatko  Pjesmu! La-la-la! (Csend.) Pjesmu! Laaaaaa-laaa! (Az 
Internacionálét vagy partizándalokat dúdol, esetleg vala-
mi szláv népdalt.) (Dalolást! La-la-la! Nótát! Laaaaa-
laaaa!)

Géza  (halkan énekelni kezd). Kossuth Lajos…
Valaki  Azt ne!!!

Csönd…
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Pál  Nem tudjuk mi azokat, csak magyar nótát… Magyar… Csak 
magyart tudunk…

Igor  Ma nema veze. Od sada u Jugoslaviji svi pjevaju to što 
hoće! Samo da je pjesma! (Nem baj az! Jugoszláviában ez-
után mindenki azt énekel, amit akar! Csak nóta legyen!)

Mennek a temeriniek az országúton, és halkan, bátortalanul szól 
a dal: 

 Kossuth Lajos azt izente,
Nem tőt ki a regementje!
Ha még egyszer megizeni,
Mindnyájunknak el kell menni,
Éljen az magyar szabadság,
Éljen az magyar!

 Kossuth Lajos ablakába
Kinyílt a rózsa magába,
Akkorára nyílt a zága,
Bort ittam a zárnyékába.
Éljen az magyar szabadság,
Éljen az magyar!

Tárgy → kenyér.

12. Láger

Bacsó, Hans, Kálmán, Ödön, Lajos, Hamvas, Pikó, 
Slobo, Pisti, Klepa, Totya, Hilda, Amál, Margit, 

Sonja

Emberek rongyosan, éhesen és félholtan a haláltáborban. Egyesek 
tetveket bogarásznak egymásból, mások valami undorítót esznek, 
imádkoznak. Vagy csak léteznek, valahogy. A gramofonról, hangos-

bemondón át Lenin szavai harsognak.  
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Hangszóró  …mindenféle vallásos eszme, mindenféle is-
teneszme vagy akárcsak az istennel való kacérkodás is 
kimondhatatlan hitványság, amelyet a demokratikus pol-
gárság különös türelemmel (sőt gyakorta még jóindulattal 
is) fogad – éppen ezért ez a legveszélyesebb hitványság, a 
legundorítóbb „métely”. 

 Millió bűnt, szennyet, erőszakot és fizikai ragályt sokkal 
könnyebben ismer fel a tömeg, és ezért ezek sokkal kevés-
bé veszélyesek, mint a legdivatosabb „eszmei” köntösbe 
bújtatott, kifinomult, szellemi isteneszme.

 Az isten (történelmileg és köznapi élet értelmében véve) 
mindenekelőtt olyan eszmék komplexuma, amelyeket a 
külső természet és az osztályelnyomás által megfélemlí-
tett ember ostoba tehetetlensége szült – olyan eszmék 
komplexuma, amelyek állandósítják ezt a tehetetlen fé-
lelmet, elaltatják az osztályharcot. 

Recseg, majd bedöglik a hangszóró. Ettől egy percre mindenki 
boldog.

Kálmán  Tudjátok aztat, amikó a partizán bement az 
öregasszonyhó? Nem ismeritek? Bemén a partizán az 
öregasszonyhó, az meg a zsákokat fótozta, vagy babot 
válogatott vagy mi. Ő meg, jó napot, mama, ugye? Jó 
napot. Adjon isten. Mi vagyunk a fölszabadító csapat. 
Jaj, hála istennek, csak ha itt vannak, mer ezek a büdös 
partizánok mindent elvisznek. Oszt ű vót a partizán… 
Értitek…? Nem értitek…? Ű vót a partizán!

Belép Sonja, a partizánnő. Mellén egy hatalmas vörös csillag. Kör-
besétál. Ostorával meg-meglegyinti az emberek arcát.

Sonja  Pa zdravo, jaganjci moji! Gladni ste? (Pistinek.) Gladan 
si? Ham-ham? Jesi li gladan, jagnje moje? (Hát szervusz-
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tok, báránykáim. Éhesek vagytok? [Pistinek.] Éhes vagy? 
Ham-ham? Éhes vagy, báránykám?) 

Pisti  Gladan… (Éhes…)
Sonja  Reci: gladan sam. (Mondd: éhes vagyok.)
Pisti  Gladan sam. (Éhes vagyok.)
Sonja  Ajd viči! Gladan sam! (Kiabálj! Éhes vagyok!)
Pisti  Gladan sam! Gladan sam! Gladan sam! (Éhes vagyok!)
Sonja  Jeli? Pa onda lepo gledajte! (Igen? Akkor ide nézzetek!)

Sonja leül középre a magával hozott kis tábori székre. Lassan kicso-
magolja az elemózsiát, enni kezd, hümmög, nyámmog, csámcsog.

Pisti  Gladan sam… Gladan sam! Gladan sam!!! (Éhes va-
gyok… Éhes vagyok… éhes vagyok!!)

Sonja odadob neki egy morzsát. Pisti befalja. Csönd. Csámcsogás.

Kálmán  Gladan sam… Gladan… Gladan sam… (Éhes va-
gyok… Éhes… Éhes vagyok…)

Sonja odadob neki is egy morzsát. Az emberek szótlanul nézik, 
ahogy Sonja jóízűen eszik. Belép Slobo, a partizán.

Slobo  Prijatno, drugarice! Došao sam po malo radne snage za 
drugove. (Sonjával enyeleg, közben kiválogatja a nőket.) 
Ti… ti… i ti. Idemo! ( Jó étvágyat, elvtársnő. Jöttem egy 
kis munkaerőért az elvtársak számára. [Sonjával enyeleg, 
közben kiválogatja a nőket.] Te… és te… és te. Indulás!)

Slobo Amállal, Hildával és Margittal távozik. Sonja is velük tart. 

Hans  Die Frauen können nicht die Schienen niederlegen. Da-
für brauchen sie uns! (Az asszonyok nem tudnak síneket 
lerakni. Ahhoz minket vittek volna!)

Hilda  Hans! Helfe mir! (Hans! Segíts!) 
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Hans  Bleib still! Bleib folgsam! Wohin führen sie jetzt die 
Frauen?! (Maradj nyugton! Fogadj szót! Most hova vi-
szik az asszonyokat?!) 

Bacsó  Szerinted hova vihetik őket, mi? Nőket! Gondókozzá 
mán egy kicsit!

Kálmán  Minket tegnap az oroszok vittek el a Kopasszal a má-
sik barakkbú. Na most akkor, na mondom, ez orosz, biz-
tos elvisz valahová, eltesznek láb alú. Beszégetünk ottan a 
Kopasszal… 

Hamvas  De má maguk, maguk egymás között magyarú?
Kálmán  Há persze. 
Hamvas  De űt, a oroszt nem zavarta, hogy maguk magyarul 

beszét?
Kálmán  Nem. Abszolút nem bánta. Sőt meg akart tanúni is.
Bacsó  Meg akart tanúni?
Kálmán  Persze! Tudta mondani, hogy szép kislány. 
Hamvas  Azt megtanúta mondani?
Kálmán  Azt meg. Meg szép kislányok. 
Bacsó  Magyar lányok köllenek nekik…
Kálmán  Persze. Na most, elég az hozzá, aszongya nekem, po-

gyom samnom. Odamén a barakkhó szépen, na, te, na,  asz-
mondja, pogyam, mennyünk vele. Lemegyünk három lép-
csőt, fölgyújcsa, kinyissa azt ajtót, mind a két oldalán száz 
méter hosszú, ez mind végig, így, oda, meztelen hullák, 
mind a két oldalán. De hát a betegeket mind odavitték. 
Egyszer csak, mikor jó besötétedett, akkor szépen jöttek a 
kami ónok, szépen jött, na, mondja, pogyom. Gyerünk meg-
fogni szépen a hullát, bedobáni a kamionba, egész éjjel…

Ödön  (közbevág). Azé kár, hogy pont tegnap vitték el dolgozni.
Kálmán  Én is aszondom.
Ödön  De nem azért. Hanem mert tegnap valami három fegy-

veres és egy civil járt itt, és jelentkezésre szólította fel a 
negyvenöt évnél idősebbeket. Merthogy azokat köny-
nyebb munkára osztják majd be, de lehet, hogy talán haza 
is engedik őket. Kár, hogy kend pont tegnap odavolt… 
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Bacsó  Fogja mán be a száját!
Ödön  Elvitték a Búza Máté bácsit, tudod, a szakácsot, meg 

még egy németet is. Maga is mehetett volna haza biztosan, 
de hát nem volt itt…

Kálmán  Ez igaz…?
Bacsó  Bassza már meg, eztet most muszáj vót az orrára kötnie?!
Ödön  Csak jó, ha tudja.
Bacsó  Bassza meg kend, de tényleg!
Ödön  Ne káromkodjék.
Bacsó  Hogy az apja faszába ne káromkodjak, mikor hü lye sé-

gekrű jár a szája! Bent vagyunk a szarba vastagon így is, 
erre még kend is dob rá egy lapáttal. A kurva életbe, rá 
akarok gyújtani!

Ödön  Bűnös szenvedélyt az Úristen nem pártol. 
Bacsó  Hallgasson, mer a szájába mászok!
Ödön  Ha annyira kívánják, szedjék össze a lehullott száraz 

falevelet. Az is füstöl.

Bacsó türelmének vége. Nekirohan Ödönnek. Összeverekednek. 
Belép Sonja. Sonja hosszú csendben méregeti a két férfi t. Aztán 

elvi gyorodik, és laza mozdulattal tökön lövi Ödönt. 

Bacsó  (Ödönhöz rohan). Hans, nézd meg, hogy itt van-e még 
az a sváb orvos. 

Hans  Mein Gott! Ich? (Istenem! Én?) (Vonszolja magát.)
Bacsó  Du, du, te! Menjél!

Hans csak vonszolja magát, de nem halad.

Bacsó  Vigyétek át. 

Ödönt elviszik. 
Tárgy → cigaretta.
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13. Én élek! 

Pikó, András, Stevan, Radojka, Lojzi, Gondi, 
Bori, Harmonikás, hullák

Hullák hevernek szanaszét. Némelyeket letakartak egy pokróccal. 
Pikó, a cigány gyerek és András állnak, várnak. Stevan, a partizán, 
és Radojka, a partizánlány meg a Harmonikás jön. Röhögnek, ré-

szegen, erotikus hevületben énekelnek: 

 Mlada partizanka pušku nosila (2×)
Hej nek se čuje čuje, hej nek se zna
Da je mlada partizanka pušku nosila.

 Mlada partizanka bombu bacala (2×)
Hej nek se čuje čuje, hej nek se zna
Da je mlada partizanka bombu bacala.

 Mlada partizanka konja jahala (2×)
Hej nek se čuje čuje, hej nek se zna
Da je mlada partizanka konja jahala.

 (Egy ifjú partizánlányról szól, aki puskát visz, bombát 
dob, lovagol.) 

Stevan   E, pa onda da zapalimo. (Akkor most gyújtsunk rá.)

Stevan mindenkit körbekínál cigarettával, rágyújtanak. Aztán 
Stevan tudálékosan magyarázni kezd, Radojkának produkálva 

magát.

Stevan  Rake ima da su 8 metara dugačke, 4 metara široke i 
2  met ra duboke. Razumiješ? To ti je standard. (A Har-
monikásnak.) Ti, druže, ostani ovde, pa zasviraj nam 
neku veselu! Na posao! (A gödröknek 8 méter hosszúnak, 
4  méter szélesnek és 2 méter mélynek kell lenniük. Ez a 



w  e 273 w

w  

standard. [A Harmonikásnak.] Te, elvtárs, maradj itt, és 
zendíts rá nekünk valami szép balladára. Munkára fel!)

Stevan és Radojka vihogva elvonulnak valami mögé a hevületük-
nek érvényt adni. Pikó és András a tömegsírba cipeli a hullákat. 

A  Harmonikás folytatja a muzsikálást… 

Pikó  Na, maj pont méricskélem neked a gödröket… 
András  Mé, mit mondott?
Pikó  Nóccó néccő kettő. Az a szabály. Leszarom. (A Harmo-

nikásnak, aki nyilván nem érti.) Hát, komám, mondha-
tom, púp vagy a hátamon.

András  Nem szereted a muzsikát?
Pikó  Há, mikó nyekereg nekem a fülembe, má rosszú vagyok, 

amikó meghallom. Oszt majnem mindig gyün ez velünk, 
mén a kocsi elő, viszi a magyar embereket, a hullákat mán, 
mögötte meg ezek, nótaszóval, dobszóval. Agyonverték, 
oszt örűnek. 

András  Há ja… Na, akkó pakolunk?
Pikó  Nem szíjjuk el előbb? 
András  Maj közbe. Pakójjunk. 

Leveszik a hullákról a koszos lepedőt, Pikó gyakorlottan összehaj-
togatja, félreteszi.

András  Ezeket legalább letakarták.
Pikó  Én takartam le űket. Nem ezek! Hát legalább legyenek 

takarva. Há nem? Mindig van nálam egy pokróc ilyenkó.

András a lapáttal nyomkodja a hullákat.

Pikó  Te mi a fenét csinálsz?
András  Fújatom őket. Mer a mútkó vittük a Gyantár fiúkat 

meg a Tímárt a családjával, vótak vagy heten-nyócan, és 
parasztkocsiva hoztuk ki a temetőbe, és akkó…
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Pikó  De várjá. Le vótak takarva?
András  Azt má én, tudod, hogy mondjam, nem emlékszek. 

Elég az hozzá, hogy az egyik Gyantárt elvesztettük, any-
nyi bajunk vót, me amikó a sírt kiástuk, még ki köllött 
faragni az ódalát, hogy férjenek, ugye, több férjen be. És 
akkor, mikor a pokrócba betették azt a szegény, szeren-
csétlen Gyantár Ferit…

Pikó  Na ugye, hogy vót pokróc!
András  Vót hát, no, szóval mikó befordították a gödörbe, 

ugye, ment ki az a levegő, vagy mi vót abba a Feribe, és 
akkor azok odaszótak, hogy na mi az, tán nem is tetszik? 

Pikó  Jaj, hát csinának ilyeneket. Hogy gyün belőlük a levegő, 
meg… Te hogy kerűté ide?

András  Én azé vagyok itten mostan, mert az apám is, és szó-
val nem vót elég, aki… Az apám is szállította a hullákat. 
Lóval hordta a kukoricát valahonnan, és mikó lepakolta 
a kukoricát, akkó odament a községházáhó, hogy a halot-
takat szállítsa. 

Pikó  És vót, hogy ganéval voltak letakarva a holttestek? Vagy 
nem mondta?

András  Nem mondott ő semmit. De valószínű, hogy le vótak 
takarva.

Pikó  Ganéva vagy pokróccal?
András  Jaj, haggyá mán a pokrócca!

Jön Lojzi. A férfi ak elhallgatnak. A nő némán, egyenként végignézi 
a halottakat… 

András  Nincs köztük…

Lojzi elmegy. Viszik az egyik hullát.

Pikó  Azé nem könnyű ez a Szuszu, baszom a száját.
András  Hogy beszész mán, Pikó?!
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Pikó  Jó van, tudom én, csak mikó nehezek…. 

Leemelik a másik hullát.

András  Ez a Gondi… A Gondi Lajos… Ennek évekig loptam 
a kukoricáját. Tízcsövenként, hogy észre ne vegye….

Ismét jön egy kószáló nő, de most a sírok felől. 

Bori  Ott… mind ilyen… Nagy gödör… És fekete föld volt, 
nincs teljesen kiásva tán… Ja, mi van ott, kutya van ott? 
Kutyák eszik ott? Juj, mi lesz ott? És jaj, vigyázat! Ott 
volt egy, és ott volt egy, egy agyvelő… Most hogy kié az? 
Az a Vera nénié, aki mondta, egy héttel előbb, akit az urát 
mondott, hogy meghalt. Kié vót? Lehet, hogy a Zsuzsi, 
Zsuzsi barátnőmnek az apjáé, lehet, hogy az enyim. Vagy 
az én édesapámé… csak ketten vót, a többi az… izé. És ott 
vót ilyen bakancsok, mindennek a nyomai, olyan havas, 
fagyos, csomó föld, izék, fű, de olyan fagyos, meg ho-
mok, ez a izé, hó is… göröncsök, minden, vér meg tócsa, 
mindennek a nyomai… és a kutya megeszi. Mész onnan! 
Há nem mész onnan! (Elmegy.)

András  Hát de agyvelő? Hát mit csináltak vele?
Pikó  Mit? Há fejbe lövik, oszt szétesik a feje, agyvelő, kész. 

Gondi megmozdul.

András  Ez él…
András  Mi lesz, ha visszajönnek, és meglátják? 
Pikó  El kéne gyugni. 
András  De ha megszámójják űket?
Gondi  Hol vagyok…? Hol vagyok…?
András  Lajos, megismersz…? Föl bírsz állni? Én vagyok az… 

Az András… A Bandi… Lajos, gyere… (Pikónak.) Na, 
most hozd a pokrócot!
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András és Pikó letakarják Gondit a pokróccal, és átsegítik egy rej-
tekhelyre… 

András  Lajos, maradj szépen…. Maradj csendben… Estére 
visszajövünk érted…

Visszamennek a hullákat pakolni. Jön vissza Stevan.

Stevan  No, momci? Ide li to? (Na, fiúk? Megy a munka?)

Végigszámolja a halottakat. Nem stimmel. Még egyszer végigszá-
molja őket.

Radojka  (off ). Stevo!
Stevan  Evo! (Mindjárt!)
Radojka  (off ). Steeevo!
Stevan  Evo! (Pikóéktól.) Da ne fali neko odavde? (Mindjárt! 

[Pikóéktól.] Nem hiányzik innen valaki?)
Pikó  Nem, innen senki se hiányzik. Niko. (Senki.)

Gondi pokrócba bugyolálva kiugrik a rejtekhelyéről. 

Gondi  De hiányzik! Én élek! Látjátok, nem vagyok bűnös, 
megmenekültem! (És már rohan is, mint a szél.)

Stevan először lefagy a rémülettől, és mire a fegyveréhez kap, Gondi 
már rég eltűnt. Utánalőne, de nem teszi… 

Stevan  Ajde. Bježte! (A Harmonikásnak.) Ajd, onu moju… 
(Nyomás innen! [A Harmonikásnak.] Az én nótámat.)

Pikó és András hazaiszkol. A Harmonikás játszani kezd.
Stevan a földre ül, énekelni kezd, de egyre keserűbben szól a dal… 
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Stevan  (énekel). Sivi sokole, prijatelju stari,
Daj mi krila, sokole da preletim planine.

 Visoka je planina, nebo iznad nje,
A na nebu sivi soko, gleda na mene.

 Duboka je Sutjeska, kanjon iznad nje
Na kanjonu Tito stoji, gleda ranjene.

 Na kanjonu Tito stoji i poručuje
Sutjeska se mora proći, da spasimo ranjene.

 Sutjeska je probijena, ranjeni su spašeni
A naš dragi heroj Sava osta mrtav da leži.

 Sivi sokole, prijatelju stari,
Daj mi krila, sokole da preletim planine.

 (A Szürke sólyom c. dal tartalma: magas a hegy, s felette 
az ég, onnan szürke sólyom tekint le rám, szürke sólyom, 
öreg barátom, adj nekem is szárnyat, hogy átrepüljem a 
hegyet. Mélyen fekszik a Sutjeska, Tito rám tekint, és azt 
üzeni nekem, a sutjeskai csatát meg kell nyerni, a sebe-
sülteket meg kell menteni, és megmenekültünk, csak a 
hős Sava kapitány fekszik holtan, brigádok, ne féljetek a 
munkától, mert mi Tito elvtárs brigádja vagyunk, dolgo-
zunk és győzünk.)

Stevan a végén már alig tud énekelni… És aztán fegyveréért nyúl, 
és főbe lövi magát.

Radojka  Stevo!
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14. Csőszkunyhó

Kertész, Idegen

Kertész a földön alszik, a feje búbjáig a pokrócba takarózva. Al-
kony. Eső. Neszezés. Valaki még van a kunyhóban. Kertész felriad a 

neszre. Felül, fülel. Látni nem lát szinte semmit. 

Kertész  Van itt valaki…?

Hosszú csend.
Idegen  Van.

Csend. Gyufa lobban.

Idegen  Rágyújt?
Kertész  Ha megkínál. 
Idegen  Fogja!

Lobban a gyufa. Kertész is rágyújt. Csend. Cigarettáznak.

Idegen  Honnan jön?
Kertész  Egy tömegsírból szöktem meg. 

Csend.

Kertész  Maga kicsoda?
Idegen  Magyar vagyok. Ez elég?
Kertész  Elég.
Idegen  Mi történt?
Kertész  Nem tudom… Bevittek a községházára. Voltunk ott 

sokan magyarok. Mindenkit agyonvertek. Azt üvöltöz-
ték, hogy engedélyük van rá Titótól… Anyámat is elvit-
ték… Nem tudom, mi lett vele… De sokszor álmodom, 
hogy ott áll levágott mellekkel, és azt mondja, hogy nem 
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tud megölelni, mert véres leszek… Vagy ül a széken fülek 
nélkül, és én félek tőle…

Csend. Cigarettáznak.

Idegen  Ugyanúgy csinálták, mint Bezdánban meg Óbecsén, 
Adán meg Moholon… Vagy Topolyán, Péterrévén… Hor-
goson, Szenttamáson, Szabadkán… Ugyanúgy. Merre, 
hová tart?

Kertész  Nem tudom. Talán eljutok Magyarországra. Arra a 
régire, mert eddig ez is Magyarország volt… 

Idegen  Én hazamegyek…
Kertész  Haza…? Haza… Visszajönnek egyszer még ide a ma-

gyarok? Mit gondol?… Pedig annyira örültünk, mikó be-
jöttek a magyarok… Annyira vártuk mindannyian… Hát 
hogy ne vártuk volna! Húszéves diktatúra után… Azt nem 
lehet leírni. Emlékszem, hogy rohantunk utánuk… Min-
denki. Álltunk sorba, és virágot dobáltunk oda. És az én 
bátyám úgy eltalálta a motorbiciklist egy csokor virággal, 
hogy majdnem lefordult a motorról, elkezdett inogni. És 
emlékszem az asszonyokra, a gyönyörű szép magyar ruhá-
kat pártákkal fölvették, kihozták a nem tudom honnent is, 
és mi meg kitűztük a kokárdát… Hát szép vót ez. Kezdő-
dött egy új élet. Sose fogom elfelejteni azt a boldogságot…

Idegen  Én hazamegyek…

Kertész csendesen dúdolni kezd: 

 Elhallgattak a fegyverek,
Újvidékre menetelek.
Szabadkánál ha megállok,
Nevessetek, magyar lányok!
Seje-haja-haj, dalolj, magyar!

Az idegen krákog, hörög…
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Idegen  Aztán ’42-be mint a futótűz terjedt, hogy Újvidéknél 
még Zsablyánál a magyarok belelőttek a folyóba rengete-
get. Rengeteget, szlávokat, magyar katonák. 

Idegen  Léket vágtak…
Kertész  Igen, a Grassy parancsára léket vágtak a Dunán, és 

abba géppuskázták az embereket. Mindenkit, szerbeket, 
zsidókat, asszonyokat, gyerekeket, mindenkit. Magyar 
katonák. Ismertem egy csendőr főhadnagyot, akinek ez 
a Grassy azt mondta, amikor egy csoport szerb embert 
vitt valahova, hogy: „Mit kísérgeti ezeket? Ezeket ki kell 
végezni, és nem kísérgetni!” És arra utasította, hogy gép-
puskázzák végig a várost. Érti? Hogy géppuskázzák végig 
az egész várost!

 Hát ezt mink nem tudtuk elképzelni. De ez volt, ez 
megtörtént. Itt nem voltak bíróságok, itt bíróságra nem 
emlékszek. Az szörnyű volt, az a téli kivégzés. Hát, akkor 
az utcára nem nagyon mertek menni szerbek, horvátok, 
zsidók, nem… Nagy tisztogatást, a magyarok nagy tisz-
togatást csináltak. Mindenki ellenség, mindenkit likvi-
dálunk. Akárkit kivégeztek. Borzasztó dolgok. De hát 
háború van… No, és most ez lett a vége.

Idegen  Nem éhes? Adhatok magának egy darab száraz kenye-
ret. Meg szalonnám is van még, ha elfogadja.

Kertész  Nagyon megköszönöm, nem ettem rendes ételt már 
napok óta. Kenyeret se láttam, mióta …

Idegen  Itt a tarisznyám, használja egészséggel.

Az Idegen feláll. Kertész megpillantja az arcát. Egy véres húscafat. 

Kertész  Várjon! Ember, maga… maga is…
Idegen  Jobban jártam, mint akiket a tömegsírba löktek.
Kertész  Ne menjen, az Istenre kérem. Ilyen ábrázattal ne-

hogy hazamenjen!
Idegen  És ha kipihente magát, menjen tovább még húsz ki-

lométert az út mentén óvatosan, ott aztán átlépheti a 
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határt. De nehogy felkérezkedjen valakinek a szekerére. 
Senkiben sem lehet ma megbízni. Halálra vannak rémít-
ve az emberek. Isten áldja! Ha átér a határon, csókolja 
meg helyettem is a magyar földet…

Tárgy → tarisznya.

15. Kivégzés 

Rade, Kocsis, Ivica, Boros, Pásztor, Pikó, Forró, 
Kalmár, Borovics, Makai, Török, Harmonikás, 

Vera, Franci, Ella, Nada

Lassan, imbolyogva jön befelé a halálra ítéltek menete ásókkal…

Kalmár  (súgva). János, te is itt vagy? 
Kocsis  Itt vagyok hát… Te hoztál tarisznyát? Minek?
Kalmár  Kétnapi elemózsiát pakolt az asszony. Aszonták, 

hogy pakójjunk két napra, vagy nem?
Kocsis  Azt, hát… De minek…
Milivoj  (csörtet előre, óbégat). Oj, madžari, da vas jebo Horti 

/ vi mislite, da će on još doći / neće doći, nema više moći! 
(Magyarok, hogy baszna meg Horthy, / azt hiszitek, hogy 
vissza fog jönni, / de nem jön már, nincs hatalma neki.)

Ivica  Milivoje, možda sad baš i nije prilika… (Milvoj, lehet, 
hogy most nem ez a megfelelő alkalom…)

Milivoj tovább énekel. Hiszen boldog.

Milivoj  Padaj, silo i nepravdo, 
narod ti je sudit zvan; 
bježte od nas noćne tmine, 
svanuo je i naš dan…

 (Ezen versszak tartalma: bukj el, erőszak és igazságtalan-
ság, a nép hivatott ítélkezni feletted.)
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Nada  Milivoje! Začepi! Zavijaš ka’ pas. Ajde, kopaj! (Milivoj, 
elég volt. Úgy vonítasz, mint egy kutya. Áss!)

Pikó  Ássunk.

Ásnak az emberek.

Milivoj  Prestani! Svuci se! (Hagyd abba! Vetkőzz le!)
Pikó  Most gyün az, amikó le kő vetkőzni… 
Milivoj  Sve! (Mindent.)
Pikó  Mindent…
Milivoj  Hoću da vas vidim kao od majke fašističke rođene! 

Ajde! (Úgy akarlak ott látni titeket, ahogyan a fasiszta 
anyátok megszült benneteket! Gyerünk!)

Nehezen megy a vetkőzés, egyik-másik megtántorodik, térdre esik… 

Milivoj  (átlöki Kalmárt is a többi közé). Ajde!  
Kalmár  Azt mondták, hogy ásnom kell… Mondd meg neki, 

hogy nem vagyok kész!!! Pikó! Mondd meg neki… 
mondd meg, hogy csak arra kérem, hogy én utoljára… 
utoljára álljak a puska elé.

Pikó  Mit?!
Kalmár  Mondd meg neki… Hogy engemet utolsónak…
Pikó  On hoće zadnje… zadnje pucaš… Može? (Ő akarja utol-

só… utolsónak lelődd…)
Milivoj  (röhög). Može. E, pa nema problema. Može.  (Lehet. 

Hát nincs akadálya. Lehet.)
Kalmár  Hvala. (Köszönöm.)

Az emberek vetkőznek…

Ivica  (a népnek). Stani! (Nadának.) Moramo mi ovo da 
radimo? ([a népnek]. Állj! [Nadának.] Muszáj nekünk 
ezt csinálni?)

Pikó  Ez nem akarja…
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Nada  Šta je, usrao si se, druže? (Mi van? Beszartál, elvtárs?)
Kocsis  Azt kérdezi, hogy van-e erre engedélyük…
Ivica  Imamo il nemamo? (Van vagy nincs?)
Nada  (pofon vág ja). Eto ti naređenja! ([pofon vág ja]. Nesze 

neked a parancs!)

Milivoj vigyorog.

Milivoj  (vigyorova Nadának). Slatka si ko med. (Taperol.)
([vigyorogva Nadának]. Édes vagy, mint a méz. [Taperol.])

Nada  Jesi’l ti poludio? (Te megőrültél?)
Milivoj  Hoću da ti se uvučem u gaćice, drugarice… (A bu-

gyidba akarok bújni, elvtársnő…)
Nada  Uvući ću ti ja olovo u dupence, druže. (Bújtatok én egy 

ólmot a seggedbe, elvtárs.)

De Milivoj mégis Nada lába közé nyúl.

Nada  (tökön rúg ja). Hoćeš pred vojni sud, druže avetinjo? 
([tökön rúg ja]. Haditörvényszék elé akarsz állni, hülye 
elvtárs?)

Ivica a jelenetet távolról fi gyelte. Röhög.

Ivica  (Milivojnak). Druže, nećeš da zapevaš? (A fülébe dú-
dol.) Oj, Kozaro, joj oj, Kozaro… (Elvtárs, nem gyújtasz 
nótára? [A fülébe dúdol.] Hej, Kozara, jaj hej, Kozara…)

Milivoj  Bjež ti u kurac! (Menj a faszba!)

Török szembefordul a partizánokkal. Vigyázzba vág ja magát.

Török  Török Sándor vagyok, a Magyar Királyi Honvédség 
alhadnagya. Követelem, hogy azonnal hagyják abba a ki-
végzéseket. Ellenkező esetben ezt jelenteni fogom az önök 
felettes parancsnokságának, mert ez törvényellenes!
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Kóló.

Török  Bírósági ítélet nélkül senkinek sincs joga ártatlan em-
bereket kivégezni! 

Kóló.

Török  Ha kell, akkor akár Titóig elmegyek. 

Kóló.

Török  El én!

Török énekelni kezd, aztán a többiek is.
Állnak az emberek, ruhátlanul, halált várva, és énekelnek:

 Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátronánk, 
nagy ínségben lévén így szólít meg hazánk:
Magyarországról, Édes hazánkról,
ne feledkezzél el szegény magyarokról.

 
 Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra,

anyai palástod fordítsd oltalmunkra!
Magyarországról, Édes hazánkról,
ne feledkezzél el szegény magyarokról.

 Kegyes szemeiddel tekintsd meg népedet,
segéljed áldásra magyar nemzetedet.
Magyarországról, Édes hazánkról,
ne feledkezzél el szegény magyarokról.

Partizánok  (kóló). Oj, Kozaro, joj oj, Kozaro…

Tárgy → fehér ingek.
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16. Anya

Anya, Fiú

A földön a kivégzettek fehér ing jei…

Anya  Mik vótak! Bizony, bizony. Sok minden van, amit az 
ember nem is tud fölfogni. Sok rossz emlék, nem merek 
gondókodni…

Fiú  Miért titkolóztál előttem ennyi éven át, anyám? Miért vár-
tál a legutolsó pillanatra? 

Anya  Ha megpiszkáljuk a sebet, akkor újra kivérzik. De az 
az igazság, hogy most már én is soros vagyok, a temető-
be landolok nemsokára, és hogyha már én is elmegyek, 
akkor már nagyon kevés marad belőlünk, akik ezeket a 
dolgokat nektek mesélni fogja. Hogy mi történt akkor. 
Hogy mennyien meghaltak… 

 És tudod, fiam, mindig fehér ingbe mentek… az ingek 
fehérek voltak… Miért öltöttek magukra az áldozatok 
fehér inget, azt sose tudtam… Az egyetlent, az ünneplőt. 
Amiben nősültek vagy nősülni akartak. Vajon tudták-e, 
hova hurcolják őket? Nem tudom… De nagyon sokan 
meghaltak akkor, nagyon sokat kivégeztek… 

 A Nemes bácsit például. A Nemes bácsi volt a palicsi sport-
klub elnöke. Ezt az embert szintén kivégezték. A Puha Jós-
ka, nem tudom, az egyik Puhát, azt is kivégezték, kivégez-
ték a Kafcsákot, az egy suszter volt, állítólag a nyilaspárt 
tagja volt, nem tudom, de kivégezték. A Lampert, az 
csinálta a diadalkaput, azt is kivégezték… A három Szaba-
dos, a Laci, nem, a Feri, a Jani meg az apjukat, azt szintén 
elvitték, és kivégezték mind a háromat… A Masa András, 
a piacon árul, egy olyan kis alacsony ember, a tejpiacon, az 
sokat tud, annak az apját is kivégezték… Meg azt az utca-
söprűst Palicson, azt is kivégezték. Az utcaseprűst, érted, 
egy szerencsétlen ember volt, kis alacsony ember, emlék-
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szem rá… A fűszerkereskedőnek három barátja vót. Mind a 
háromat kivégezték. János vót, Pali vót és Pista vót. Mind 
a háromat kivégezték… A Kis Pál, kupuszini deszkak eres-
kedő, akinek Zomborba vót kis deszkakereskedése, aztán 
kivégezték a Buják József 18 éves gyereket, Koluton lakott, 
akkor Kolszár András, Szuszinak az édesapját, azt is kivé-
gezték, akkor Forgács, nem tudom, mi vót a neve, azt is, 
akkó meghalt a Szenci Pali, a Sörös Vince meg a Rohacsek 
István is, meg a Guzsván és a Mészáros is, a Kelemen, az 
Agárdi, a Hangya, a Szenkó, az Ódry, a Gál…

Sötét.

Szabadka, 2013. október 4. 
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E kötet drámái arra utalnak, hogy írójuk – a pillanat impresszió i -
nak engedve – mindig akkor jut a dráma(író)i vétség köze lé -
be, amikor valami olyasmi foglalkoztatja, ami – anyagként  – a
színpadra kívánkozik. Legyen szó bár egy halálos látomással 
fűszerezett családi/művészeti háromszög/négyszög konfl iktus-
ról (A révész satuja), egy javítóintézet ordítóan sivár életének 
ordító kilátástalanságokkal és tragédiákkal elkevert hétköznap-
jairól (Stranger in the Night), egy újságírónő – szintén családi 
konfl iktusokkal terhelt – küzdelmes karriertörténetéről, a fel-
emelkedésével együtt járó bukásáról (Fanyar ódium), egy isten 
háta mögött magára hagyott öregasszony küzdelméről a ma-

gánnyal, a szeretethiánnyal és a technikával (Csörte), illetve 
(dokumentumdráma formában) egy kisebbség halálos 

küzdelméről a megmaradásáért és a túlélésért a titói 
partizánvilág fasizmust meghazudtoló kegyetlen és 
részeg tombolásában (Vörös). Mi tartja össze ezeket a 
témában nagyon is szétágazódó darabokat? A szerző 
hihetetlenül pontos, valószerűtlenül lecsupaszított 
dialógustechnikája, a nyelvhasználat eufemizmust 

nem ismerő bátorsága, a megszólalások (a megszó-
laltatások) hitelessége, illetve a biztos eszközkezelés, 

melyhez nem kis mértékben járulhatott hozzá, hogy 
Brestyánszky B. R. évtizedek óta a Szabadkai Népszínház 

dramaturgja.
      Zalán Tibor




