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Maga a legfurcsább vendég, aki valaha itt járt! Nincs is pénze! 
Azok a papírkötegek a tokban teljesen hamisak. Én láttam! 

Sokszor álmodtam magáról. Mintha már ezer éve is-
merném: az a smaragd zöld szem, az a kivágás, az a 

szőke aranyhaj, mely úgy gomolyog, mint a nyári 
búzaföldek aratáskor, és a kéztartás, az a körmön-
font lágyság, aztán a rózsaszín fülcimpa, mintha 
a legdrágább porcelánból öntötték volna! Kiál-
lítanám én a templomba! Érzem, milyen forró a 
teste, érzem bőrének illatos verítékét, érzem, mily 

odaadóan ölelne! Én fi zetek magának! Amennyit 
akar, amennyit kér! Életem végéig fi zetni fogok! 

Mindenért! Érti? Cseppet sem bánnám, ha maradna! 
Ha elmegy, én meghalok! Esküszöm, megtanulok he-

gedülni, megtanulom a húrok neveit! 
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Halál Argoszban
Tragikomédia egy felvonásban
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Szereplők:

Oresztész
Elektra
Püladesz
Krüszothemisz
Dajka
Nők kórusa
Klütaimnésztra
Aigiszthosz



e   e   

e   



w  e 9 w

w  

A színpad közepén egy tévékészülék. Éppen adáshiba van. A kép las-
san visszarendeződik. Egy nő (Klütaimnésztra) jelenik meg rajta, 
bámul a kamerába. Klütaimnésztra szemlátomást beszélni szeret-
ne, tördeli a kezét, mellette olykor meg jelenik új férje (Aigisz thosz), 

aki vigasztalni próbálja.

Klütaimnésztra 
Bárhol is vagytok
jelentkezzetek
Hívjatok fel
Nem hiszem
hogy nem beszélhetnénk meg a dolgot

Aigiszthosz belehajol a képbe, egyetértően bólogat. 
Elővesz egy doboz tejet. 

Klütaimnésztra 
Mégis az én gyermekeim vagytok
Majd elmesélem mi történt
Ez az egész trójai háború
értelmetlen volt
Ez egy őrület
Sokkal bonyolultabb minden
mint gondolnátok
Szóval mindent megbeszélünk
Gyertek haza
Tudjátok
amikor Iphigénia majdnem meghalt
valami eltörött bennem
Ez már régen volt
Akármit is gondoltok
az anyátok vagyok
Aigiszthosz csak a szeretőm

(Egy pillanatra Aigiszthoszhoz)
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Nem kérek tejet
Köszönöm

(Átkarolja Aigiszthoszt)

Az otthon melege csábító
Amit egy nő akar
Azt előbb-utóbb úgyis
megszerzi magának
Így volt ez mindig
És így is lesz örökre

(A kamerába)

Ezt a részt majd ki kell vágni
Kiollózni
Szóval az auliszi események óta
minden megváltozott
Tudtam
hogy semmi nem lesz már többé
ugyanolyan
Ha ezt most véletlenül látjátok
tudnotok kell
Hogy ez az adás vágatlan
Tele van tévedéssel
Mint az életünk
De azért mi szeretjük egymást
Ha akarjátok
integetek nektek
Nem tudom
hol vagytok
Bárhol is
hívjatok
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Az adásnak vége. Szürke képernyő. Csellóhangok. Lassan láthatóvá 
válik a föld alatti tér. Két telefonfülke a falnál. Köztük elhasznált, 
lerongyolódott fotelek, amelyeket a fülkéktől üveg falak választanak 
el. Jobbról lépcsők lefelé. Balról egy rozoga trafi k. Az egyik sarokban 
szellőzőnyílás, amely titkos közlekedőhely is. Középen egy kivilágí-
tott akvárium. Itt-ott a falon rozsdás tükrök. Hajnalodik. Oresztész 

és Elektra ébredezik.

Elektra 
Ma hidegebb van

Oresztész 
Minden nappal egyre hidegebb

Elektra 
Aztán

Oresztész 
Aztán mielőtt végleg belefáradnánk

Elektra 
Belehalnánk

Oresztész 
Ismét melegedni kezd

Elektra 
Meleg lesz

Oresztész 
A beton

Elektra 
A márvány

Oresztész 
Képzeld azt
hogy mégis nyár van
Idegtépő forróság
Elektra 
Csak nézzük a repedéseket
a falakon
a köveken
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Elektra lehajol, tenyerével tapogatja a repedezett márványt.

Oresztész 
Micsoda ünnep
Micsoda tér
Egy isten tenyere
mely megkeményedett
Mennyi nyom
Mennyi idom
Mennyi belső üreg

Elektra 
Ez a márványtest halott
s mi benne élünk

Oresztész 
Azt mondták egyszer régen
hogy sérthetetlen

Elektra 
Semmi sem az
Oresztész

Oresztész 
Itt mélyen a föld alatt minden oly más
Mintha csak álmodtuk volna a múltat
Ha lehunyod a szemed
a katakombák dohos síri illata érzik

Elektra 
Penészvilág

Oresztész 
Azt is láthatod
aki valaha voltál
És azt is
aki ebben a pillanatban
Az üvegfal oly szemérmetlen 
Most minden tükörben mi vagyunk
te meg én
Senki el nem veheti tőlünk
ezt a pillanatot
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Elektra 
Mintha csak nekünk építették volna

Oresztész 
Hát nem gyönyörű

Elektra
Látom magam
Reggel délben és este
Ha akarom
fiatal vagyok
Ha akarom
vén
mint egy diófa

Elektra 
Micsoda arcok

Oresztész 
Mind a tiéd

Elektra 
Mennyi élet

Oresztész 
Mennyi

Elektra 
Emlék

Oresztész a mélybe vezető lépcsőket kémleli. A foteleket és a tele fon-
fülkét körülvevő üveg falakon  bámulja saját arcát. Elektra rajongva 

fi gyeli testvérét.

Elektra 
Azt hittem meghaltál
de hála a sorsnak
Most itt vagy
Felnőttél végre
nagy vagy Oresztész
Készen állsz
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Oresztész 
Készen

Elektra 
Sokat tanultál
Mihamarabb elő kell rukkolnod
az ősi tudással
Tartozol valamivel

Oresztész 
Tartozom
Tartozom Püladesznek is

Elektra 
Az nem számít

Elektra feláll, kiveszi szájából a rágógumit.

Elektra 
Ez a rágógumi nem olyan jó
Mondd meg Püladesznek

Oresztész 
A tegnapi

Elektra 
A tegnapi jobb

Oresztész 
Rendben
Majd azt kérem

Elektra 
Kérd mindig azt

Oresztész 
Jó
Odamegyek
és mielőtt bezár
kérek neked egy rágót

Elektra 
Megköszönöm
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Oresztész 
Kérünk egy rágót
Kérünk az istenektől
egy kurva rágót

A lépcsők felé néznek.

Oresztész 
Hallod
Valaki onnan lentről
Valaki 
aki elfelejtett jegyet váltani 
tán visszajönne 
Csak úgy a halálból

Elektra 
A halálból

Oresztész 
Emlékszem
A hullámok vetették partra 
Alkonyatkor a fövenyen
A teste úgy hevert ott
akár egy homokzsák
Halálában is éppúgy
titokzatos volt
Láttam álmomban
Még utoljára
felém fordította arcát
Nézte a tengert
Utoljára a tengerrel
beszélgetett

Elektra 
Hallgass
Oresztész 
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Oresztész 
Sokszor lábujjhegyen
a  trafikig osonok
Majd vissza
De ez az útvonal is merő kockázat
Már semmi sem biztos

Elektra 
Már megint beleragadt a fogamba valami
Oresztész
Segíts

Oresztész 
Itt a fogpiszkálóm

Elektra 
Ma még nem is csörögtek a telefonok

Oresztész 
Még csak hajnal van
Mindenki alszik
Alszik a város a piactér
A tengernél már gyülekeznek a sirályok
Argosz népe boldog

Elektra 
Miért gondolod

Oresztész 
Attól függ
mit nevezünk boldogságnak

Elektra 
Már megint ez az ostoba citátum a boldogságról
Ragad
mint a légypapír

Oresztész 
Odafönn még most is 
a Trója fölötti győzelmet ünnepelik
Örök halhatatlanság Agamemnón nélkül
De inkább mocsok és bűn
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Elektra 
Élni akarnak
Közben mindenki
csupán egy jól nevelt gyilkos
aki véres kézzel jár a piacra
És élteti a demokráciát

Oresztész 
Vigyázz a szádra
Elektra
Azt hiszed
hogy bármelyikük is kíváncsi az igazságra

Elektra 
Mi az igazság

Oresztész 
Jó
Kérek neked egy rágógumit

Elektra 
Ne
Ne menj
Oresztész

Oresztész 
Mi ütött beléd

Elektra 
Lehet
hogy megszólal a telefon

Oresztész 
Nem veszed föl

Elektra 
És ha felveszem

Oresztész 
Az istenek megbüntetnek

Elektra 
Miért

Oresztész 
Mert belepofázol
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Elektra 
Én aztán nem
Én csak beszélgetek
cseppnyi hübrisz sincs bennem
Nekem nincs szükségem Apollón biztatására
Sohasem kerestem a kegyeit

Oresztész 
Itt nagyon mélyen vagyunk
Innen lehetetlen 
máshová menekülni

Elektra 
Egy mélygarázs tán jobb volna

Oresztész 
Másnak talán könnyebb a sorsa
Perszephoné pókhálós irodája is kényelmesebb
Mint a miénk

Elektra 
Lecsúsztunk
Oresztész
Le
ide
Túl sokáig várakoztunk
de talán még nem késő
Szedjük össze maradék erőnket
ezek már itt a Hádesz olajos sziklái
Micsoda förtelmes bűz
Hallod a holtak lépteit

Oresztész 
Hajnalodik

Elektra 
De kinek

Oresztész 
Nemsokára nyit a trafikos

Elektra 
Az argoszi síkságon most is hideg van
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Oresztész 
Húzd föl a lábad
már csak a patkányok miatt is
Csak a kijelölt úton járj
Ha letérsz
kiszimatolják
megismerik a nyomodat
Ott valahol fenn
őrzik talpunk pontos lenyomatát

Elektra 
Nem tudják hol rejtőzünk

Oresztész 
Fény nélkül képtelenek élni

Elektra 
Olykor én is
Azt gondolom

Oresztész 
Tán csak nem félsz

Elektra 
Mikor itt alszom
Sokszor elfelejtem a félelmet
Ebben a homályban
van valami
ami életben tart
Tompa szűrt fény
Nem nevezném boldogságnak
De mégis részvétteljes

Oresztész 
Vennem kell neked valamit
Elektra
Egy rágót
csak neked

Elektra 
Most már komolyan gondolod
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Oresztész 
Most már igen

Elektra 
Menj

Oresztész elsétál a trafikig.

Oresztész 
Nincs még itt az árus
Majd veszek később

Elektra 
Sosem voltál türelmes
Nem változtál semmit

Oresztész 
Vártam volna
De inkább siettem vissza hozzád
Csak siettem
Szeretsz Elektra

Elektra 
Nem hallottad a hangom

Oresztész 
Nem akarok Aigiszthoszra gondolni
sem anyánkra
Aigiszthosz pontosan tudta
mit követ el
Az istenek már akkor figyelmeztették
amikor a fejében szöget ütött a gondolat

Csörög a telefon. Elektra nyugtalan.

Oresztész 
Mondom hogy ne vedd fel

Elektra 
Mégis egy kis élet
Szükségem van rá
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Érzed
Oresztész 
micsoda illatok
Nyitnak a boltok
Mi meg sétálunk
és csodáljuk őket

Oresztész 
Ha tudnád
micsoda tűz ég a szemedben

Elektra 
Mindig ilyen voltam

Oresztész 
Ily vakmerő

Elektra 
Mindennél jobban szeretem a divatot
Az pedig másra tanít
mint a bölcs intelmek
E fényes ragyogás
az ösztönök eme totális teljhatalma
lenyűgöz
Meddig maradunk itt még
Oresztész

Oresztész 
Ez a homály
mint a pókhálófonadék
Két világ határán lebegünk

Elektra 
Cselekednünk kell

Oresztész 
Azt hiszik
megússzák a dolgot

Elektra 
Ez a hajlékunk
Ez a büntetőtelep
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Oresztész 
Nem önszántunkból jöttünk ide

Elektra 
Megnyugtató
ha ezt gondolod
Tovább nem késlekedhetsz

Oresztész 
Legalább megnézem
megjött-e már 
hűséges barátom

Elektra 
Ez is élet
Oresztész
Ebben is van valami
Remény a reménytelenségben
Oly izgatott vagyok
Ha apánkra gondolok
nem enyhül bennem a fájdalom

Oresztész 
Ki tudja meddig
kell még várnunk
Világító szentjánosbogarak
Indul a műszak
Sokszor félálomban
figyelem e trafikot
Nézem e halotti fényt
Akárha saját ravatalomat

Elektra 
Mintha egy halott testében időznénk
Oresztész
Arra gondolok
hogy megérdemelnénk egy jobb életet
Teljesen lerongyolódtam
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Oresztész 
Ha felmész
megtalálnak és kivégeznek
Ha ezt akarod
Menj és bámuld a kirakatokat
Az a bőrdzsekis minden percben
ott lesz a nyomodban

Elektra 
Én veled maradok

Oresztész 
Szeretlek Elektra
Mi egyek vagyunk
A vérünk nem engedi
hogy gyáván haljunk meg
hogy úgy pusztuljunk el
mint a patkányok
Nyit a bolt
Elektra
Erősödnek a fények
Én már látom
érkezik Püladesz

A szellőzőnyíláson át érkezik Püladesz.

Elektra 
Tudod mit kérek

Oresztész 
Tudom

Elektra 
Püladesz mindig elfelejti

Oresztész 
Végre itt vagy

Püladesz 
Éhesek vagytok
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Oresztész 
Semmiség
Csak a szokásos rágógumi

Püladesz 
A mentolosból kettő

Oresztész 
Jól beszélsz Püladesz

Oresztész fizetne, de nincs elég pénze.

Püladesz 
Ez kevés Oresztész

Oresztész 
Nem értem

Püladesz 
Még most is gyermek vagy
Emlékszel az ősi Argoszban
mennyit futkostunk te meg én
Vad sziklák élein
Ez jár a fejemben

Oresztész 
Nálam nincs több

Püladesz 
Mikor tavasz volt
kinn ültünk a tücskök között a réten
A tenger hófehér habjait bámultuk
mint a bárányok
Felejtsük el

Oresztész 
Felejtsük
Rég volt

Oresztész elteszi a pénzt és a rágógumit.
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Püladesz 
Ma tízig dolgozom
Kezdem megkedvelni ezt a helyet
Csak ez a le-föl ingázás ne lenne
Kész életveszély

Oresztész 
Köszönöm Püladesz

Püladesz 
Sosem gondoltam volna 
Kezdem megszeretni az embereket
Talán nem is oly szörnyűek
Mint hittem
Mit gondolsz
Oresztész
Ez hiba

Oresztész 
Nem
Ez nem
De talán sok időt töltesz odafönn

Püladesz 
A családom miatt

Elektra 
Hol vagy már Oresztész
Mi van már azzal a rágóval

Oresztész 
Tartozom neked Püladesz
Megyek már
Megyek

Elektra 
Hol voltál ilyen sokáig

Oresztész 
Püladesznek beszélhetnékje támadt
Ennyi

Elektra 
Na és



e 26 w  e  

e 

Oresztész 
Semmi
Csak kialvatlan
elméjén átfutott
néhány bárányfelleg

Elektra 
Az emlékek nem segítenek

Oresztész 
Nem

Elektra 
Köszönöm Oresztész
Köszönöm a rágót
Ugyanazt hoztad

Oresztész 
Ugyanazt

Elektra 
Mindig számíthatok rád
Igaz

Oresztész 
Igaz

Elektra 
Rothadó márvány ez
Ha az ember nem vigyáz
Szoborrá változik ő maga is
Jéghideg szoborrá
Odafagy a repedezett padlóhoz

Oresztész 
Tornázz Elektra
Vérpezsdítő
ha az ember mozog
Ha az ember ellazítja az izmait
jót tesz a keringésnek
A száműzetés megkövetel némi rafinériát
Életben kell maradnunk
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Elektra 
Máris feldob
ahogy beszélsz
Készítem az edzéstervet
Vérnyomást mérek
Indul a stopper
futok balra
futok jobbra
aztán előre az akváriumig

A szellőzőnyíláson át jön Oresztész gyermekkori dajkája 
munkaruhában, takarítóeszközökkel.

Dajka 
Lassabban
Ki fogja ezt a sok port eltakarítani
Kicsoda

Oresztész 
Te is itt vagy

Dajka 
Volna jobb hely is számomra

Elektra 
Volna

Oresztész 
Utazz el

Elektra 
Egy kis hasizomerősítés

Oresztész 
Magas a pulzusa

Püladesz 
Tartozol
Oresztész

Elektra 
Innen nincs hová
Valaki már megint telebeszélte a fejedet
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Püladesz 
Vagy már elfelejtetted

Elektra 
Oresztész ilyen
Hagyja magát

Oresztész 
Hogy én

Püladesz 
Az aprópénz is számít

Dajka 
Én csak úgy neveltem
mintha a saját gyermekem volna
Most meg itt hányom lapátra
ezt a sok szemetet

Elektra 
Valakinek ezt is kell

Dajka 
De nem az istenek parancsolták

Püladesz 
Majd holnap fizetsz

Oresztész 
Van még jóság
Püladesz
amelyik nem követel magának

Püladesz 
Nem ismerem

Elektra 
Hagyjátok abba

Dajka 
Úgy bujdokolunk itt
mint a diverzánsok
Pedig a gyalázat odaát van
Mükéné királya nem gyászol
A régi embereket is mind szélnek eresztették
Ó szegény Agamemnón
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Pelopidák sarja te
Hát nem kerül el a végzet itt senkit

Oresztész 
Nem

Elektra 
Püladesz
Ez a rágó más
mint a többi
Sokkal jobb
A csomagolás is újszerű

Püladesz 
Pedig igyekszem ugyanazt adni

Elektra 
Úgy látszik
a dolgok mégis változnak
Ráadásul a szemünk előtt
Mi pedig észre sem vesszük

Püladesz 
Minek

Elektra 
Gyere
Hadd öleljelek meg

Püladesz 
Dolgozom

Oresztész 
Mennyivel tartozom
Püladesz

Püladesz 
Semmiség

Oresztész 
Tényleg hajnalodik
Indulnak az első járatok

Elektra 
Mi ugyan nem
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Dajka 
De aztán takarítsanak is
Nem jövök többet
Fáj mindenem
Meg aztán lehetséges
hogy követnek is
Olyan fajta népség ez

Oresztész 
Olyan

Dajka 
Mükéné csendes
Halotti csend van
Úgy hallom
készülnek valamire
Húgotokat már napok óta 
nem látta senki
Eltűnt a királyi udvarból
Azt beszélik

Elektra 
Krüszothemisz megszökött

Püladesz 
Ma csak ötig vagyok
Nem tudom megetetni a halakat
A pénzem is elfogyott

Dajka 
Én jövök még
de nem tudom mikor

Elektra 
Menj
hozz jó hírt

A dajka el.
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Oresztész 
Ó hogy mennyire más
az akvárium is
Egészen más lesz
ha megérintem
Fáj
Fáj minden érintés
Iszonyodom
Mit mondtál
Püladesz

Püladesz 
Este etesd meg őket
de ne adj nekik többet
mint amennyire szükségük van
különben belepusztulnak

Oresztész 
Ettől féltem

Elektra 
Hagyd a halakat
Oresztész
Hagyd őket magukra
Gyere ide szépen

Püladesz kávét főz. Oresztész az akváriumot bámulja. 
A lépcsőn három lárvaarcú nő érkezik retiküllel.

Nők kórusa 
Undor hogy mégis létezünk
Tébolyda
Szép új retikülünkben semmi
mi enyhítené e föld alatti dühöt

Elektra 
Semmiség
Épp csak élni tanulunk
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Nők kórusa
Csak egy percig is ha tart
veletek gyászolunk
Lépcsőkön fel s le
rójuk a halott várost

Oresztész 
Milyen régen 
nem láttalak
Kik vagytok
lárvaarcú kirakati bábuk

Nők kórusa
Vak vagy
Oresztész
mi örök időktől fogva
itt élünk
a lenti peronon

Oresztész 
Mi ez a halotti mosoly
Mintha hullna az eső

Elektra 
Micsoda hullaszag

Oresztész 
Oly régóta esik

Nők kórusa 
Mossátok ki
fületekből a viaszt
Odaát Klütaimnésztra és Aigiszthosz
boldogan ünneplik a napot
melyen egybekeltek
Senki nem tudja meg
mi történt Agamemnónnal

Oresztész 
Soha

Elektra 
Senki
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Nők kórusa 
Csak ti ketten
meg húgotok

Elektra 
Krüszothemisz hol van 

Püladesz 
Lassan én is bezárok
Haza kell jutnom
Még az éj leple alatt

Nők kórusa 
Nemsokára itt a reggel
de addigra arcunk kicserélődik
Minden nap más
Sosem ismernek ránk az emberek
Ti sem

Oresztész 
Miért menekültök folyton
Nem értem

Nők kórusa 
Mély a mi bánatunk
Szép új retikülünk üres

Oresztész 
Egy szavatokat sem hiszem

Nők kórusa 
Miért nem cselekszel
Oresztész

Oresztész 
Miért
Miért

A kórus eltűnik a mélyben. Elektra fölugrik.

Elektra 
Gyerünk
Oresztész
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Meg kell tenned
Addig úgysem szabadulsz

Oresztész 
Ó
Ha apánkra gondolok
akkor valóban nem értem magam

Elektra 
Mire vársz

Püladesz 
Kérlek barátom

Oresztész 
Már te is

Püladesz 
Én csak

Elektra 
Menni szeretnél

Püladesz 
Pénz is jár a hűség mellé

Oresztész 
Azt hiszed
elégedett lehetsz azzal
ami vagy
Püladesz
Ez egy lassan ölő gépezet
Kellő alapossággal
kiterveltek mindent
Nem látod
a villanykörték mily síri tompasággal
hunyorognak
Egyik napon azt veszed majd észre
hogy tapogatózva jársz
Nem találod ezt a  rejtekhelyet
a kasszagépet
Meglopnak
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Érted
Bármit megtesznek veled

Püladesz 
Minek nekem a bosszú
Az a te feladatod
A bevétel kevés
de fenntartom vele a családomat

Elektra 
Ne hallgass rá
Nincs is családja

Püladesz 
Magad bajával törődj

Elektra 
Már régen feladta elveit
A nyugdíjára gyűjt

Oresztész 
Nem tudlak többé elviselni
Nem vagy a barátom
Meg ne szólalj
amíg itt vagyok
Egy szót se

Elektra 
Ostoba trafikos
Legyen eszed
Oresztész
Apánk holtan hever valahol

Oresztész 
Folyton a családjáról pampog

Jön Krüszothemisz és a dajka. Krüszothemisz  visszahúzódó, 
sze mü veges, kissé autista. A dajka támogatja.

Dajka 
Az utcán találtam
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Elektra 
Húgom
Hallottuk a hírt

Oresztész 
Jó reggelt
Krüszothemisz

Dajka 
Nem ismerte fel senki
Én is csak alig

Elektra 
Nem szólsz semmit
Régóta vártunk

Oresztész 
Én tudtam
hogy jössz
Te mindig is bátor voltál
Tiszta és ártatlan
Te egészen más vagy
mint a többiek
Más mint Püladesz
Nagyon régen nem láttalak
Bántottak
Igaz

A dajka el. Krüszothemisz leül. Merev, mozdulatlan.

Krüszothemisz 
Mi a nevem

Oresztész 
Hogy mi a neved

Elektra 
Te vagy Krüszothemisz

Krüszothemisz 
Én vagyok
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Oresztész 
Hát ki vagy te

Elektra 
Húgom
Nem ismersz meg

Krüszothemisz 
Kik vagytok
Miért zaklattok folyton
Pihenni szeretnék

Elektra 
Ó drága Krüszothemisz

Oresztész 
Pihenni jöttél
Igaz
Mennyire igaz

Elektra 
Itt minden jó lesz
Krüszothemisz
Nemsokára megoldódik minden
Ezt én mondom
Elektra
Hisz ismersz
Végre hogy itt vagy közöttünk
Úgy szeretünk
mint senki más

Oresztész 
Igaza van Elektrának
Te csak pihenj
Majd beszélsz
Ha már kialudtad magad
Mindjárt megmondom
merre menj
Látod
Ez a vörös színű 
Ez az útvonal
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Ez a miénk
Az sem baj
ha most még nem ismersz meg
A legfontosabb hogy gyógyulj
Érted
Nagyon egyszerű ez az egész
Megnézed a halakat
aztán pihensz
Püladesz elmegy
Te meg majd odaülsz a helyére
Megtanulod eladni ezt a sok mindent
Ezt a sok kacatot
Meglátod jó lesz
Ülsz a lámpafényben
Minden nap adsz nekünk valamit
adsz abból a mentolosból
Püladesz meg hozza az újabb árut
amit Elektra szeret
amin ezüstpapír van

Elektra 
Püladesz mostanában megváltozott

Püladesz 
Hogy én

Oresztész 
Jól hallom
Nemcsak én vagyok ezen a véleményen

Elektra 
Nézz csak rá
Oresztész

Oresztész 
Rongyos a ruhád
Püladesz
Netán valami vaj van a füled mögött
Nem tetszik a hely
Ápolatlan vagy 
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Alig mersz a szemembe nézni
Mondhattad volna előbb is
ha több fényt szeretnél
Azt akarod
hogy mindenki látva lásson

Elektra 
Hát olyan jó ott
odafenn
Azt hiszed tán
Megúszod
Az arcod sötét
Csont és bőr
Árnyékban vagy
Püladesz

Püladesz 
Semmit sem értetek

Oresztész 
Elbújsz

Elektra 
Bosszantó

Oresztész 
Mondj valamit te is
Húgom

Krüszothemisz 
Én

Oresztész 
Végre
Azt mondta én
Figyelek rád
Figyelek

Elektra 
Mennyi rágód van

Püladesz 
Egy teljes dobozzal
Ma hoztam
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Elektra 
A kedvencem

Püladesz 
Az

Elektra 
Elmehetsz
Püladesz

Püladesz 
Most

Elektra 
Most

Püladesz 
Még van fél órám

Elektra 
Úgysem jön már senki
Oresztész már járt nálad

Oresztész 
Ha szükség lesz rá
Krüszothemisz odaül

Püladesz 
Az én helyemre

Oresztész 
Hagyj némi váltót

Püladesz 
És a fények

Elektra 
Maradhat

Püladesz 
Akkor holnap

Oresztész 
Holnap

Elektra 
Amikor csak kedved tartja
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Oresztész 
Jöhetsz nyugodtan
Mi itt vagyunk
Mi várunk

Püladesz hirtelen kifakad. 

Püladesz 
Oresztész
Nem látod
ugyanaz a pók szövi hálóját
ugyanaz a poloska futkos
Szól a telefon
de ez senkit sem érdekel
Elektrát sem
Befogja a fülét
Meddig tart még ez
Oresztész
Nem erre esküdtél
Gyávák vagytok
Rohadtul gyávák

Elektra 
És te
Mi ez
Lázadás

Oresztész 
Jó
Jó
Hagyj még egy kis időt neki
Ismered a helyzetet
hogy mily vékony a jég
alattunk

Püladesz 
Vékony



e 42 w  e  

e 

Elektra 
Fejezd be
Püladesz
Neked egyetlen feladatod
a feltétlen hűség

Püladesz 
De nem bírom tovább

Oresztész 
Nem tetszik ez a trafik

Püladesz 
Hová züllöttem

Elektra 
Hová

Püladesz 
Gyűjtögetek

Oresztész 
Mindannyian gyűjtögetünk

Elektra 
Hol a büszkeség
Igaz

Püladesz 
Napom felét itt töltöm a föld alatt
Aztán meg odafönn hazafelé
csak azt figyelem 
követ-e valami álnok fejvadász
De nem tudok tovább így élni
Oresztész
Olykor látom magam előtt az argoszi mezőket
amint tavasszal újra kizöldülnek
Sós tengerillat száll
Homokos partok
Kagylóhéj
Sirályok hangja
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Elektra 
Már késő

Oresztész 
Látni fogod
Püladesz
Most menj
Egyszer vége lesz
Szenvedéseinknek

Püladesz 
Mikor
Oresztész

Püladesz el.

Elektra 
Mit gondolsz
Oresztész
Mi lenne
ha mégis fölmennénk
Ha mi is egy kicsit
Föl a fénybe

Oresztész 
Ostobaság
Hogy jutott eszedbe
Egyből felismernek
El sem jutnánk a palotáig
Előbb találnak meg ők
Aigiszthosz sejti
mire készülünk

Elektra 
De ha itt halunk meg

Oresztész 
Nem tudtam
hogy ily sokáig kell várnom
De eljön a pillanat
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Elektra 
Mesélj
Mit látsz

Oresztész 
Krüszothemisz előtt nem tehetem

Elektra 
Püladesz téged rágalmazott

Oresztész 
Amíg nem jön
Addig más ül a trónra
Krüszothemisz
Gyere
amíg bírod
te leszel a trafikos
Majd megyek
meglátogatlak
Ha kell
egy nap háromszor is
Ez nem is mindig olyan egyszerű
Mindig követni a nyomvonalat
Olykor úgy érzem
nem bírom tovább
Aztán mégis
erőt merítek 
Úgy megszoktam már itt
Nemsokára te is
úgy fogsz közlekedni
Olyan szabadon
ahogy mi

Elektra 
Legszebb dolog várakozni
Olykor valami ismeretlen
fény jelenik meg a távolban
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Elektra a fotelben ülve kinyit egy lyukas ernyőt, a feje fölé tartja. 
Oresztész előhúzza a kését, nézegeti.

Oresztész 
A helyzet változatlan
Ki kell tartanunk
Eljött a mi időnk
Aigiszthosz és Klütaimnésztra
nemsokára megjelennek
Nyomunkban vannak
Minden apró jel erről árulkodik
Le kell kaparnom a rozsdát
Krüszothemiszt követhették is

Elektra 
Gondolod

Oresztész 
Ha a szellőzőnyílásban 
ezüst fényt látsz
Azok ők lesznek

Elektra 
Istenem
Mennyit vártunk erre a pillanatra
Mennyit álmodtam róla
A fenébe is
Még a végén idecsalja őket
Lejönnek értünk
Oresztész

Oresztész 
Én sem értem
miért éppen most unta meg

Elektra 
Ó csak tudnám
mi a baja
Drága Krüszothemisz
Szólj egy szót
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Fázol
Biztos fázik
Oresztész
Mindig is mondtam
hogy a trafiknál hideg van
Ez az állandó huzat
Püladesz tarkóját is megviselte
Csak egy szót
Krüszothemisz
Fázol igaz
Mondj már valamit

Oresztész 
Anyánk küldte ide

Elektra 
Mit mondasz

Oresztész feldühödik.

Oresztész 
Krüszothemisz
Mi értelme hallgatni
Mindig is túl óvatos voltál
Anyánk beszélt rá
Igaz

Elektra Krüszothemiszre kiabál.

Elektra 
Igaza van 
Igaza
Oresztésznek mindig igaza

Oresztész 
Tudod
Itt mégsem olyan egyszerű
Püladesz minden nap bevakolja a falakat
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De azok már másnapra lehullnak
Egyszer volt egy 
csodálatos ablak a házunkban
Soha többé nem láttam hasonlót
Átjártak rajta a szellemek
Reggelente vakító aranyfény hasított be
Ilyenkor takarót húztam a fejemre
Bebújtam a paplan alá
Akkor is ezt tettem
amikor alkonyatkor
vérvörös fény csorgott a hófehér padlóra
Aztán valahogy mégis kezdtem megszokni
az aranyat és a vöröset
a reggelt és az alkonyt
Felkeltem az ágyból
és járni tanultam
Tanultam járni azon a rőt csíkon
az ágyamtól az ablakig
Gondosan ügyelve arra
hogy mindig a vörösen égő
téglákra lépjek
Azóta sem változtam semmit
A lényeg ugyanaz
Lehetséges
hogy minden mozdulatlan
Hogy nem is születik senki
és nem is hal meg

A Nők kórusa meg jelenik a szellőzőnyílásnál.

Nők kórusa
Itt már mindenki megjárta útját
Késő van
Apollón szava mit sem ér
Az idő megállt
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Hát örökre feledted
kit oly nagyon gyűlöltél
Mondd hogy készen állsz
kilépni e nyíláson át a fényre

Oresztész 
Nem
Még nem
A tervem komoly
De nem így
Egészen máshogy gondolom

Nők kórusa 
Retikülünket lecseréltük
Szép tiszta bőr
Új láncra fűzve
sorsunk változik
De a régi füvek
odakinn az argoszi réten
mind elhervadtak már
A föld alatt nem hallatszik
az istenek szava

Oresztész 
Nem ismerlek 
egyikőtöket sem
Oly gyorsan változtok
Képtelen vagyok
megjegyezni a neveteket
Nem akarom hogy idejárjanak
Elektra
Szögezd be azt a rést

Elektra 
Akkor megfulladunk

Oresztész 
Akkor kergesd el őket
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Nők kórusa 
Kik vagyunk mi
Kik vagyunk
Minden állomáson
Füstölgő álom
Hófehér öntudat
mi lázálmokra pisztolyt szegez

Elektra felugrik, egy széket dob feléjük. A kórus távozik.

Elektra 
Fáradt vagyok
Oresztész
Istentelenül fáradt

Oresztész 
Már megint az éj
különös madarai
Hallod a szárnycsattogást
Vijjognak

Elektra 
Képzelődsz

Oresztész 
Érzem
ahogy a szél felborzolja a hajamat
Aztán lépések
Valaki lépked
Be akar ide jönni
Rázza a szellőző görbe rácsait

Elektra 
Hát nem ezt akartad
Nem őket várjuk
Miért haldokolunk
ha élhetnénk is
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Oresztész 
Erőt kell mutatni
Még akkor is
ha már a földön mászunk

Elektra 
Oresztész
Hiába
Belőlem kezd kihalni ez a különös képesség
hogy folyton rejtőzködjem

Oresztész 
Akkor aludjunk

Elektra 
Gyávaság

Oresztész 
Aludjunk

Elektra 
Az tán segít

Oresztész és Elektra lassan elalszik. Csak a trafik tompa fényei pis-
lákolnak. Krüszothemisz egy széken ül. Elővesz egy doboz gyufát, 
meggyújt egy szálat, megvárja, amíg kialszik. Majd ugyanezt még 
kétszer megismétli. Érkezik Püladesz. Először szétnéz, majd miu-

tán szemügyre vette az alvókat, odamegy Krüszothemiszhez. 

Püladesz 
Csak én vagyok az
Püladesz
Csak eljöttem
Ha ez embernek egyszerre több
küldetése van
akkor nehéz a döntés
Túl sok a közös emlék
Csodálkozol
Igaz
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Hogy leszállt az éj
és én mégis itt vagyok

Krüszothemisz gyufát gyújt, lassan Püladesz arca felé tartja.

Püladesz 
Volt valami ma
ami miatt
Tudod
mire gondolok

Csend.

Krüszothemisz 
Nem emlékszem

Csend.

Püladesz 
Te mindig ilyen magányos vagy

Csend.

Püladesz 
Én
Hogy is mondjam
Én nagyon régóta
dolgozom itt
Nagyon érdekes vagy te
Krüszothemisz
Nagyon régóta nem találkoztunk
Ha akarod megmondom
hogy hány éve már

Csend.
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Krüszothemisz 
Te mindig jó voltál

Püladesz összerezzen.

Püladesz 
Ezek itt alszanak
Mi meg jót beszélgetünk
Drága dolog ez a sok gyufa
Ha akarod megszámolom
aztán hozok újat
Észre sem veszik
Egész éjjel égtek 
a palota fényei
Téged keresnek 

Csend.

Püladesz 
De igazad van
Tulajdonképpen nem számít
Ez az egész
Most már nem
Én már nem félek

Püladesz rágyújt.

Püladesz 
Úgy döntöttem
Hogy felmegyek 
Ott fenn lenne meló
végleg ott maradok
Egy pár jó év odafenn
az mégis csak más
Sokáig hittem a bosszúban
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de Oresztész oly sokáig tervezgette
hogy lassan ráment az egész életem
Mert a bosszú az bosszú
Ha évekig várunk
elillan belőlünk az igazságérzet
Fekszünk csak az ágyban
minden nap lajstromot készítünk
Aztán mégis úgy gondoljuk
hogy biztonságosabb a meleg takaró alatt
Bámulunk kifelé a pókhálós ablakon
és mintha már nem is lenne testünk
végül minden oly érthetetlen és távoli

Csend.

Püladesz 
Elhagyom őket
Csak eljöttem még egyszer
hogy elbúcsúzzam 
 

Krüszothemisz megérinti Püladesz kezét.

Püladesz 
Már nem félek

Püladesz a földet bámulja, majd a cipőjét.

Püladesz 
Érdekes
Nem
hiányzik a cipőfűzőm
Valahol elhagytam útközben
De meg fogsz lepődni
Megtaláltam
Itt van a zsebemben
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Püladesz zavarában előhúzza zsebéből a cipőfűzőket, Krüszothemisz 
felé nyújtja, aki elveszi. Krüszothemisz letérdel, lassan befűzögeti 

Püladesz lábbelijébe. 

Püladesz 
Milyen érdekes
Az újságok azt írják
A ma reggeli újságok
hogy

Krüszothemisz 
Befűztem

Püladesz 
A másikat hagyd
Így sokkal levegősebb
Egy kicsit mozoghat a lábfej

Krüszothemisz nem hallgat rá, a másikat is befűzi. 
Püladesz közben Krüszothemiszt nézi.

Krüszothemisz 
Kész

Püladesz 
Akkor

Püladesz a zsebeit tapogatja.

Püladesz 
Akkor
Megyek is

Krüszothemisz kinyitja gyorsan a kasszát, 
odaadja a maradék pénzt.

Püladesz 
El is felejtettem
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Püladesz mozdulatlanul áll. A szájába vesz egy cigarettát. 
Krü szothemisz meggyújtja.

Püladesz 
Milyen szép
ma este minden

Krüszothemisz 
Szép
Püladesz

Püladesz megbabonázva áll.

Krüszothemisz 
Hallod a zenét
A kövek zenéjét

Csend.

Krüszothemisz 
Bekötöttem a cipődet

Püladesz 
Olyan ez

Krüszothemisz 
Olyan

Püladesz 
Mintha egy kicsit
Mintha lenne még itt valami dolgom
Mintha elfelejtettem volna valamit
Még a végén visszajövök
Én vissza szoktam jönni
Én olyan vagyok
Sokszor a sarkon jut eszembe
Előfordul ez mással is
Egész életemben
Mindig elfelejtek 
valamit
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Krüszothemisz 
Én is pont olyan

Püladesz 
Ha mégis visszajövök
mert itt felejtettem valamit
Akkor

Krüszoth. 
Akkor

Püladesz 
Akkor megint befűzöd 

Krüszothemisz 
És majd beszélgetünk

Püladesz 
Ha visszajövök
Krüszothemisz
Akkor hozok neked valamit
De az olyan lesz
amit azért hozok

Krüszothemsiz 
Miért hoznál nekem bármit is
Püladesz

Püladesz 
Csak
Mert
Mindig ezt mondtam mindenkinek
Ha csodálkoztak
Mert
Csak
Hogy miért
Mert ilyenkor
lehetetlenség mást mondani
Mert az a valami
törékeny
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Krüszothemisz 
Akkor hozz valamit
Püladesz
Én meg majd befűzöm
Menj

Püladesz 
Akkor
Akkor inkább itt hagyom
Nekem ez túl szoros
már most is érzem
azt a furcsa érzést

Püladesz kihúzza a cipőfűzőket. Odanyújtja Krüszothemisznek. 
Ő elveszi.

Krüszothemisz 
Igazad van
Püladesz
Én is utálom
ha szorít

Püladesz 
Csak meg kell találni a megfelelő technikát
Érezni kell a csuklóból kiindulva
egészen a felső karig
Érezni a tested
Tudnod kell
hogy oldás és kötés 
hasonló mozdulatot kíván

Oresztész felébred. Püladesz el. A szellőzőnyílás felől 
zaj hallatszik. Érkezik a dajka. 

Oresztész 
Ébredj Elektra



e 58 w  e  

e 

Fényt látok
Égnek a reflektorok
Eljött újra Apollón
Te vagy az
Igaz
Most kezdhetek magyarázkodni
Csak magamra veszem a ruhám
Mindjárt megyek

Elektra 
Ki az már megint
Álmodsz
Oresztész

Oresztész 
Egy cseppet sem

Elektra 
Aigiszthosz az vagy Klütaimnésztra

Oresztész 
Apollón lehet
Eljött

Elektra 
Kérlek
Hagyjál aludni
nekem semmi dolgom vele
Ebben a kurva sötétben
nem lehet már aludni sem

Oresztész a kávéfőzőnél.

Oresztész 
Tudom
Nem teljesítettem
Tudom
És
Olyan nagy baj ez
Legalább a lelkem érintetlen a bűntől
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Gyere
Apollón
Nem félek tőled
Jól bedeszkáztam ide magam
Kérsz egy kávét
Van egy kávéfőzőm
Ha akarod
beüzemelem
Oly nagy feladatot róttál rám
de nem panaszkodom
Tiszta vagyok
Jó itt
Egészen megkedveltem ezt a helyet
Cukorral vagy cukor nélkül

Érkezik a dajka vödörrel a kezében, de Oresztész nem veszi észre.

Dajka 
Egy kis tejjel

Oresztész 
Az nincs
Vagyis

Dajka 
Én hoztam

A dajka lerakja a vödröt. Kivesz belőle egy zacskós tejet. 

Oresztész 
Hát te vagy az
Az isten verjen meg

Dajka 
Téged
Oresztész
Téged
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Oresztész 
Azt hittem
ellenség vagy
Pedig csak te jöttél
Igaz

Dajka 
Egyre inkább úgy látom

Oresztész 
Semmi szemrehányás
Tehetek én erről az egészről
Éppen én
Mi van odafenn

Dajka 
Esik
Ma egész nap nyári zápor
veri a száraz argoszi tetőket
Oly ritka az ilyen
Manapság meg pláne
Ilyenkor takarítani is könnyebb
Felfrissülnek a virágok
A kő forró teste lehül

Oresztész 
Nem is tudom
Érdekel-e engem
amiket mondasz
Miféle történetek ezek
Egyik unalmasabb
mint a másik
Rosszabb
mint a dögvész

Dajka 
Ez az élet

Oresztész 
Ez lenne
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Dajka 
Elfelejtetted már

Oresztész 
Majd a bosszú után

Dajka 
De mikor

Oresztész 
Kevesebbet járjon a szád
Takaríts
Krüszothemisz
Te meg mozdulj már
Meddig húzod még itt a lóbőrt
Mi az a zsebedben
Mutasd
Gyere ide

Oresztész elveszi a cipőfűzőket.

Oresztész 
Ez meg mi
Itt valami árulás történt

Dajka 
Milyen kérdés ez

Oresztész 
A kérdés az kérdés

Dajka 
No de ilyen

Oresztész 
Már fűzőt is árulsz
Meg kellett érnünk ezt a napot is
Hallod Elektra
Mi történt
A kishúgod
A húgocskád
Ezt nem is mondtad
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Mondhattad volna
Mi is itt vagyunk
Mi vagyunk itt csak igazán
Amennyire lehet
Tudod szeretném
ha sokkal őszintébb lennél
Egy cipőfűző tényleg nem nagy dolog
Nehogy félreérts
De mi van
ha később már egy egész cipős dobozt
rejtesz titkon a kabátod alá
Honnan e lopott áru

Dajka  
Kevesebbet beszélj

Oresztész 
Nos
Tőled akarom hallani
Krüszothemisz

Krüszothemisz 
Püladesz cipőjéből való

Oresztész 
Püladesz cipőjéből
Nem értem
Miben sántikáltok
Püladesznek nincs szüksége fűzőre
Mi ez a marhaság már megint
Nem elég hogy azt hittem
a nagy Apollónt látom a szellőzőben
Most itt van ez a pertlidolog
Mit jelentsen ez
Netán valami titkos jelzés
De kinek
Tán Püladesz valami hosszú
útra készül
Netán a palotába
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Kérsz te is egy kávét
Jól mondta Elektra
Elektra
Hol vagy
Itt minden visszájára fordul
Nem tudom
Működik-e a kávégép
Ezt még Trójából hozta Agamemnón
Ez túlél mindent
Alszol
A minap még Püladesznek működött
Lusta vagy
Kapsz egy délutáni feketét
Elfogyott
Micsoda tehetetlenég
Krüszothemisz hajolj le
Nézz be a pult alá
Még lejjebb
Ott még lehet némi

Krüszothemisz egy műanyag edényt vesz elő, amelyben 
egy maréknyi zacc van.

Oresztész 
Semmi baj
Töltsd bele
Lefőzzük még egyszer
Le
ezt a kis kurva zaccot
Az is kávé
Akad olyan hely
ahol háromszor is lefőzik
Hát nem csodálatos
ez a sötét anyag



e 64 w  e  

e 

Dajka 
Elmegyek vízért

Oresztész 
Kopogj háromszor a felmosóval

Dajka 
Az leszek én

Oresztész 
Nem akarom Apollónt látni

Dajka 
Apollón feladta
Nem jön már ide
Van dolga elég

A dajka kimegy vízért.

Oresztész 
Valahogy nem értem ezt az egészet
Még Püladesz sem jött
Te pedig még nem vagy elég bátor
Lélekben meg kell erősödnöd
Hozzá kell szoknod a feladathoz
Menni fog
Egyre kitartóbb leszel
Meglásd
egy szép napon
eljön az az idő
amikor úgy érzed majd
legyőzted a félelmet
Örökre legyőzted
És akkor egyenesen odasétálsz
Egyenesen vissza a palotába
És megteszed
egyetlen kézmozdulattal
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Oresztész a késével nekiesik a trafik műanyag burkolatának.

Oresztész 
Fogod ezt az izét
Lehunyod a szemed
és középmagasságban tartva
előre tolod
Így
Így
Meg így

Oresztész kifárad, leteszi a kést, a kávéfőző fütyül. 
Kiönti belőle a kávét. 

Oresztész 
Ezt is csak Püladesz érti
Ő tudja csak jól átpasszírozni a megfelelő 
hőmérsékletű vizet
a többnapos zaccon
De úgy látom itt hagyott bennünket
Nem baj
Holnap majd megkérdem tőle
Ha nem holnap
akkor holnapután

Krüszothemisz 
Püladesz visszajön

Oresztész 
Hazudott

Krüszothemisz 
Azt mondta
Talán

Oresztész 
Micsoda szó ez
Mily üresen cseng
Talán
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Krüszothemisz 
Azt mondta
Ha elfelejt valamit
akkor visszajön

Oresztész 
Te tudsz valamit
Ha tudod
mondd el
Ez a kávészünet tökéletes
Lehet hogy előbbre jutunk
Lehet hogy Püladesz áruló
Nem tudom bizonyítani
De idővel úgyis minden kiderül
Láthatod
milyen türelmesen várakozunk
Elektra igazi alvóművész
Ahhoz hogy a vége remekül sikerüljön
szeretetre van szükség
Testvéri szeretetre
Ó drága Püladeszem
Elmentél
hogy eláruljál
Miközben minden nap
az argoszi mezőket láttattad velem

Krüszothemisz 
Dolgozni ment

Oresztész 
Hát nem voltunk mi elég jók neki
Egyszer csak majd szépen besétál a palotába
Csak úgy
Egy ócska lábbeliben
Ki fogja meghallgatni
Ki hisz majd neki
Aigiszthosz vagy Klütaimnésztra
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Röhögnöm kell
Hallod
Elektra
Püladesz elment

Elektra 
Csak jobbra vágyott
Városi kirakatokra és nyüzsgésre
Arra
Hogy lásson valami szépet 

Oresztész 
Múló dolog

Elektra 
Hozass nekem egy új ruhát
Oresztész

Oresztész 
Már te is kezded
Szemfényvesztés
Miért nem előbb mondtad
Püladesz megtehette volna

Elektra 
Szóltál neki

Oresztész 
Minek annyit költeni
Ki tudja
mit hoz a sors
Élve kell maradnunk
Enni és inni

Elektra 
Szép új ruhában akarok sétálni
ha már bezártál ide

Oresztész 
Én voltam

Elektra 
Hadd viseljem a legszebb öltözetet
Attól még gondolhatsz a bosszúra
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Tudd meg
Nem fogadok el több alamizsnát

Oresztész 
Örök bennem az indulat
Képtelen vagyok nélküle élni

Elektra 
Akkor mutasd meg
Hogy képes vagy rá
A legnemesebb anyagból való vagy

Oresztész 
Megvárjuk Püladeszt
Addig is kitakarítunk 
Félre az útból az árulókkal

Jön a dajka.

Dajka 
Fogd hát a felmosót és a vödröt 
Takaríts
Oresztész
Mikor kicsi voltál
mindig szaglásztad a szőnyeg rojtjait

Oresztész 
Rosszul emlékszel
Én csak az istenek nyomait kerestem

Dajka 
Amíg én porszívóztam

Oresztész 
Amíg te porszívóztál
én a szőnyegre feküdtem
Bámultam a felfeslő anyagot
A rojtok szabálytalan mezejét
Biztos voltam benne
hogy az istenek láthatatlan sarkantyúja az
ami így felsebzi
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Elektra 
A kis Oresztész
Már akkor tudta
mire számítson

Oresztész 
Hallgass
Elektra
Aludj inkább
Aludd ki magad

Elektra 
Nincsenek nagy vágyaim
Talán csak egy kert
Szökőkút és virágok

Oresztész 
Takaríts ki

Dajka 
Mi lett a nagy bosszúból

Elektra 
Kávéfőzés

Dajka 
Zaccból

Elektra 
Egy kis tejjel

Dajka 
Jósoljak nektek

Oresztész 
Már nem kell

Elektra 
Püladesz elhagyott bennünket
Nem ő akarta így
Most már az istenek is
vele vannak
dacból
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Oresztész 
Áruló lett
Többé látni sem akarom

Elektra 
Ment egyenesen a palotába
de előtte összejött ezzel a kis kurvával

Oresztész 
Ahogy mondod

Elektra 
Telebeszélték a fejét

Oresztész 
Csak azért nem ölték meg
hogy ő legyen a csali

Dajka 
Magától szökött ide
azt beszélik

Oresztész 
A kis ártatlan

Dajka 
Végtére is
ti vagytok a családja

Oresztész 
Ha annyira féltett
eddig hol volt
Miért csak így 
az utolsó órában

Dajka 
Oresztész
Most aztán tényleg

Oresztész 
Kuss 

Dajka 
Nyakig vagytok a szarban

Elektra 
Majd te feltakarítasz
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Dajka 
És ha nem jövök

Oresztész
Ma is jöttél
Holnap is
Te vagy az egyetlen

Dajka 
Szemétláda

A dajka egy termoszból kávét önt magának, megissza. Oresztész 
odamegy a trafikhoz, feltöri az egyik fiókot, majd elővesz két üveg 

italt. Kinyitja őket, az egyiket odadobja Elektrának.

Oresztész 
Igaz ez
No lám
Micsoda meglepetéseket tartogat az élet
Mennyi újdonság
mit a legvégén már alig bír el 
az agyunk
Mennyi nemes barát és rokon
Mennyi száműzött a mélyben
És hiába hiszik
hogy sorsuk változik a korral
az istenek nem akarják
Aki hallgat
az méltatlan a jóra
Nincs benne féltés
sem törődés
sem erős kötelmek

Elektra 
Igaz ez

Oresztész 
Nincs mit tagadni
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Elektra 
Én láttam
Ahogy Püladesz búcsúzott
Ez több volt
mint egy régi barátság ártatlan emléke

Krüszothemisz 
Püladesz nem árult el senkit

Oresztész 
Akkor hol van
Miért nem jön

Krüszothemisz 
Gondjai akadtak

Oresztész 
És mi
Tartozik nekünk legalább annyival
Hogy beszámol
Hogy elmondja
Hová lett az őszinteség

Krüszothemisz 
Félt
hogy majd nem értitek

Oresztész 
Így higgyen az ember
a legjobb barátjának

Elektra 
Rég elmúlt az már
Oresztész
Mily silány a kapcsolat
ha ingyen van
A nehéz idők széjjelzüllesztik
Mégis mit hittél
hogy örökre ideköltözik
hogy rágógumit árul
Azt remélted
hogy te
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a jövő nevében
melynek rongyos zászlajára
a bosszú jelszavát tűzted
mindenre képessé tehetsz másokat
hogy megvesztegetés nélkül
szolgálni fognak

Oresztész 
Tűrjenek többet
Én hittem

Elektra 
Máshogy akartad

Oresztész 
Elektra
Létezik olyan ügy
amely több önmagunknál
Több
mint amink van
mint amink lehet

Elektra 
Szép mesterség a kötögetés 
Lám megöregedtünk
Oresztész
Aranytűvel a kézben
Nem így kellett volna
A jósok is elkerülik ezt a helyet
Méltatlan 

Oresztész 
Az esély mindvégig megmarad

Elektra 
Muszáj
hogy a világot szörnyűnek lássuk

Oresztész 
Muszáj
különben meghalunk
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Dajka 
Nem értem
itt kinek ki a beosztottja

Oresztész 
Ha jól gondolom
te most kioktatsz 

Elektra 
Egy kissé talán óvatosabban

Dajka 
Oresztész
Drága fiam
Ha még nevezhetlek így
ebben az ótvaros pöcegödörben

Oresztész 
Gúnyolódsz

Elektra 
Neked Püladesz is kedves

Oresztész 
Kérlek
Ne emlékeztess 
Nem akarok hallani anyámról
sem Püladeszról

Dajka 
Pedig sokban hasonlítatok

Oresztész 
Nem akarom

Dajka 
Fogd be a füled

Elektra 
Tudjuk
Tudjuk
Amikor azon a virágos réten
együtt futottatok
Kakukkfű és mentaillat
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Dajka 
Ti lassan kiirtjátok magatokból
az összes emléket
Ne tagadjátok
mi szép volt
de azt sem
hogy bosszút kell állnotok
mihamarabb

Oresztész 
Ocsmány vagy
Kibírhatatlan
Egyszerűen hányok

Elektra 
Hallod
miket mond

Dajka 
Most tajtékzol

Oresztész 
Van rá okom

Dajka 
Hol van belőled a tartás

Elektra 
Hol vagy
Oresztész
Alig látlak
Vegyél egy rágógumit

Oresztész 
Már te is

Dajka 
Dönts már végre
Kérlek
Dönts szabadon

Oresztész 
Nem vagyok szabad
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Dajka 
Vagy megbocsátasz
vagy ölsz
Másképpen nem lehetséges

Oresztész 
A bosszúm lassan elér mindenkit
csak őket nem
Mükéné lassan homályba vész
Nem értem
Egyre távolodom
Mintha egy hatalmas hajó
ragadott volna magával

Dajka 
Lassan gyilkos leszel
de idelenn a mélyben
Közben megfizetnek az ártatlanok
akik téged segítenek
Nézz csak körül
A világ szemétdombja ez

A dajka távozni készül. 

Dajka 
És akkor az istenek hallgatása hatalmasabb lesz
mint ez a csönd 
Az erinnüszök megérkeznek
Belibbennek az első reggeli járattal
De ha mégis ezt akarod
a legnagyobb csúfságot
legyen
Perszephoné irodájának ajtaja nyitva
Bárki besétálhat
Nem kerül semmibe
Ha azt akarod
máris adok egy ajánlólevelet
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Elektra 
Oresztész
Te ezt tétlenül tűröd
Hol a szellem
mely tiltakozik

Oresztész 
Elegem van
Hát itt mindenki áruló
Ki mentett meg benneteket
Ki
Folyton itt ólálkodnak
Lehet hogy csak pár percünk van hátra
De az is lehet
hogy még tíz év
vagy száz

Dajka 
De mit kezdünk vele

Oresztész 
Ha én nem lettem volna
Akkor elásnak benneteket 

Elektra 
Betömöm a fülem
Unom ezt a hullaszagú csendet
De ezt a beszédet még inkább

Dajka 
Hallottál mindent
Elektra

Elektra 
Azt hiszem
Túl sokat is

A dajka, mikor a szellőzőhöz ér, a sötétben felordít.
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Oresztész 
Halljuk
mi bajod
Szólj

Elektra 
Ez volt
mit utoljára üzent

Jajveszékelés.

Elektra 
Tán egy halott van a szellőzőnyílásban
vagy egy döglött macska

Oresztész 
Ostobaság

Elektra 
Jó helyen lakunk

Oresztész 
Senki sem ismeri
A legtitkosabb barlang
az egész földkerekségen

Elektra 
Itt a bizonyíték
Az éjjeli állatok
osonva próbálnak menekülni
de az éles rácsokon fennakadnak
Talán csak egy denevér

Oresztész 
Jöjj már

Elektra 
Lehet
Valaki elveszítette a fejét

A dajka jön, eldobja a vödröt.
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Oresztész   
Mutasd
Mi az

Dajka 
Szegény Püladesz

Krüszothemisz 
Mondtam hogy visszajön
Megígérte

Oresztész 
Haragszom rá

Dajka 
Püladesz halott

Oresztész 
Püladesz halott

Elektra 
Halott
de miért
Ki ölte meg

Oresztész 
Lássuk hát

A dajka a lábánál fogva bevonszolja Püladeszt.

Elektra 
Megtörtént
aminek meg kellett történnie

Oresztész 
Hogy mi végzett vele
nem tudjuk

Elektra 
Nincs abban tudatosság
hogy teste idekerült
Hogy éppen itt
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Oresztész 
Óvtam mindig attól
ami most
lám
bekövetkezett
Ez szúrt seb

Dajka 
Hallgass
Oresztész

Oresztész 
Intő jel
A nyomunkban vannak

Dajka 
Te csak ezt látod

Elektra 
Micsoda szégyen
majdnem elárult

Dajka 
Csak álmodsz

Oresztész 
Gyorsan csaptak le rá

Elektra 
És ha semmi köze ehhez az egészhez
Mükénének
Lehet
csak egy surranó utcai tolvaj
Ez itt mindennapos

Oresztész 
A gyanú árnyéka
mégis Aigiszthoszra vetül

Dajka 
Nem vagytok méltók a gyászhoz
Túl sok a szó
E csupaszon heverő vödörben több az együttérzés
és a szánalom
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Nem oldja fel magányotokat a halál sem
Bárcsak felejthetnétek
Sajnálom
Püladesz mégiscsak bátor volt

A dajka távozik. Elektra elindul a halott Püladesz felé.

Oresztész 
Ne érj hozzá

Elektra 
Nem maradhat a földön

Oresztész 
Majd megeszik a patkányok
 

Érkezik a Nők kórusa. Meggypiros rúzs a szájukon, 
hajuk felborzolva.

Nők kórusa 
Ó halálnak ifjú gyermeke
Mily csekély az erőd
Mit bizton reméltél
nyugvóhelyed körül
vakon ugatnak a vágyak

Oresztész 
Tehetetlen vagyok

Nők kórusa 
Véres ajkunk
már az üveghez tapad
Míg édesen alszol
mi ki-be surranunk

Oresztész 
Megint itt vagytok
Mi ez a károgás
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Nők kórusa 
Jövünk akkor is
ha nem kéred
Rajtad a bűn
és egy régi bosszúvágy hatalma
Ha akarod
megborotválunk
Arcod borostás
Szemed tűzben lángoló
Tetveid vérrel táplálod

Oresztész 
Nem kérek belőletek

Nők kórusa
Illene e drága rúzs
fáradt homlokodra

Oresztész 
Eresszetek

Nők kórusa 
Hűtsd magad
Hideg tükrök mélyén
Tekintsd megfonnyadt arcodat 

Oresztész 
Gyönyörűek vagytok
Még sohasem láttalak benneteket
ilyen gyönyörűnek
Mily különös
az iszonyat átalakul
Az üveg átfesti
A köd mely rászállt
egészen másnak mutatja

Oresztész rálehel az üvegre, majd letörli.
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Oresztész 
Oly szép az ajkatok
Nem láttam még ily fénytörésben
az arcotokat sem
Mennyi furcsa folt
Mennyi álom
Tejfehér emlékezet
Ó
Mily boldog is az
ki ismeri a halált

Nők kórusa
Püladesznek nincsen ágya

Oresztész 
Nincs
hisz elárult

Nők kórusa 
De miattad halt meg
Oresztész

Oresztész 
Soha többé ne gyertek ide
Soha
Soha

A kórus távozik. Oresztész a földön. Elektra undorodva rágózik. 
Krüszothemisz a halott Püladesz mellé áll, előhúzza a pertlit, lassú 

mozdulatokkal befűzi a halott cipőjébe. Közben dúdol valamit.

Krüszothemisz 
Látod
Püladesz
Befűztem
Amíg elmentél
én megtanultam befűzni
Most már egész jól megy
Jobban
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mint gondolnád
Egyszer azt ígérted
hogy beszélgetünk
hogy mindent elmondasz majd
de ezt rohadtul elszúrtad
Most én ringathatlak
Én képtelen vagyok vádaskodni
Vádolni bárkit is
Engem sokszor megcsaltak már
De ez engem sohasem zavart
Nem
Csodálkozol
Igaz
Kissé talán gyerekes maradtam
vagy nagyon is
Békében élni és meghalni
ezt szerettem volna
Tehettem volna értük bármit is
értük
akik itt fekszenek
akik testvéreimnek nevezik magukat
Holt lelkek csupán 
Szép vagy
Püladesz
Arcod végre kisimult
mintha fényt bocsátana ki
magából a tested
Őrzöl magadban valami titkot
Valami kimondhatatlant
amit te már nagyon is tudsz
Talán nem is oly szörnyű a halál 
Legszívesebben felgyújtanám
ezt a föld alatti mocskot itt
és Mükénét is
De minek



w  e 85 w

w  

szenvedésre újabb szenvedés
Tudd
Püladesz
a gyufáidat mind elviszem
Elmegyek innen is
Erről az elátkozott helyről
Teletömtem a zsebemet
Megőrzöm őket
Ennyi maradt
Ennyi
Ennyi
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Kamarazene
Színmű egy felvonásban
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Szereplők:

Carlo
Angéla
Józsi
Mari
Elek
Rótferi

Játszódik: valahol az Alföldön
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  Puszták örök lakója néha lát 
  Feje fölött, tündöklő légen át
  Vonulni egy különös madarat,
  Minőt nem látott még ez ég alatt…

 Vajda János: Tünemények
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Falusi kocsmavendéglő. Esteledik. A tulajdonosok, Józsi és Mari 
felszolgálnak. Két törzsvendég, Rótferi (testes, bajszos) és Elek 
(cingár, szúnyogszerű, szemüveges) ücsörög az asztalnál. Rót feri 
le-föl járkál, egy összedrótozott tranzisztoros rádiót szorít a fü-
léhez, azt hallgatja. Mari dühösen mosogat, Józsi vállvonogatva 
dúl-fúl. Elek időnként követi Rótferit, de az mindig elzavarja.  
Józsi és Mari prüszköl egymásra – nincs összhang. A falnál egy 

régi, divatjamúlt fényképezőgép.

 Józsi Most mi van?

Mari nem válaszol.

 Józsi Mégis mi?

Józsi időnként odafut a rádióhoz, hogy ő is hallhassa 
a közvetítést.

 Józsi  (Marihoz) Nem látod, hogy…

Józsi dühös.

 Mari  (a receptkönyvet olvassa) Egy kiló liszt, negyven deka 
margarin, két tojássárgája. A töltelékhez meg húsz 
deka mandula, tetszés szerinti lekvár, tejbe keverhe-
tő, máltai mandulaaroma. Gyúrd össze, csinálj lágy 
tésztát, hagyd egy óráig állni, aztán nyújtsd ki, és for-
maszaggatóval szaggasd ki a mintákat! Aztán vegyél 
hozzá cukorgyöngyöket meg csokidarát! Viszont ha 
ezt használod… Megint ez a hülye meccs!

Mari Józsihoz vág ja a receptkönyvet.

 Józsi Mari! Megcsináltunk mindent! A Ferivel kireparál-
tuk a madarat! Délután felvágtuk a tűzifát! A pap-
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nak átszállítottuk a szárított szilvát, a csirkéket meg 
bezártuk az ólba! A temetőben eltakarítottuk az 
összes gyomokat a tata sírjáról. A cementeszsákokat 
becipeltük a fészerbe, a salátákat megöntöztük! Mit 
mondjak még? 

 Mari Már megint mivel raktad tele a fagyasztót? 
 Józsi  Az uborkát levittük a pincébe, a padlót megszögel-

tük a Bagóéknál. 
 Mari Az ólba még kéne egy kis fény! Mondtam neked, 

hogy szerelj oda egy villanykörtét.
 Józsi Majd holnap!
 Mari  Holnap? Mindig holnap?
 Józsi  Állandóan csak szerelek.
 Mari  És ha megdöglenek a kiscsirkék? Férfi vagy te?
 Józsi Akkor majd születik újabb! Mitől vagy annyira oda? 

Tudod, hány csirke él a világban? 
 Mari A trágyaszállítás hogy áll?
 Józsi  Töltögettem, töltögettem. 
 Mari  Lesz bőséggel?
 Józsi Miért kell nekem minden áldott reggel talicskáz nom 

ezt a sok gőzölgő citromot?
 Mari  Trágya nélkül egyetlen szál mezei virág se hajtana ki! 
 Józsi Már megint ez a duma! Elköltözöm innen! Elmegyek 

a Feriékkel! Vagy elutazom olaszba a vadászokkal!
 Mari Pont te kellenél oda! Hoztál vizet a kútról?
 Józsi  Hagyjál már! Nem hallod, mi van?
 Mari Ha nem lesz ott a víz az előszobában, akkor ma este 

ne is lássalak!
 Józsi   Mindig ez a sok szar! Kinek van mindenre ideje? A 

mai világban mindenki elfoglalt.
 Mari  Akkor is!
 Józsi De meccs közben?
 Rótferi Valami baj van?
 Elek  Adjatok inni! 
 Józsi Ideges vagyok!
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 Elek Mindig a végén kapunk gólt.
 Józsi Ki a cserekapus? 

Józsi hol a barátai, hol pedig Mari körül sündörög.

 Józsi  Ha rajtam múlna, fölrúgnám a csatárukat!
 Rótferi Akkor nem játszhatnál a visszavágón!
 Elek Te hülye! Az többmeccses eltiltás!
 Józsi Megúszom egy sárga lappal!

Józsi dühösen néz a feleségére. Mari kimegy, majd behoz egy vö-
dör vizet.

 Józsi Nem megmondtam? Mondtam, hogy ott van! Hát 
hol lenne?

Mari a fejét csóválja.

 Mari Miért csak félig?

Józsi megy Rótferi és Elek után, ő is hallgatná a rádiót.

 Mari Az isten szerelmére! Jó volna, ha megmutatnád végre 
azt a kócsagot! Meddig várjak? 

 Józsi Éppen most? 
 Elek Mekkora helyzet!
Rótferi  Úristen!
 Józsi Hozom, hozom! Nem hallod, hogy öt perc van hát-

ra? Már csak ennyit kell kibírni!
 Elek Még bármi lehet!
 Mari Mindig is mondtam, hogy egy madár feldobná ezt a 

helyet!
 Józsi  Rózsaszín!
 Mari Mi rózsaszín?
 Józsi A kócsag!



e 94 w  e  

e 

 Mari Tőlem aztán lehet püspöklila is! Csak madár legyen! 
Igazi madár!

 Józsi Persze  hogy az! Tegnap egész nap vele foglalatoskod-
tunk. A múzeumosok dobták ki! Ott hevert a kuka 
mellett. Mi meg befestettük.

 Mari Nem a Feri lőtte?
 Józsi Már hogy lőtte volna a Feri? Tavaly adta el az engedé-

lyét az olasz vadászoknak!
 Mari Loptátok?
 Józsi Poros volt, erősen hullott a tolla! Én meg a Feri rend-

be hoztuk. Vagyis mi ketten.
 Mari Nem látott benneteket senki?

Józsi türelmetlen, hallgatná a meccset. Rótferi és Elek eksztázisban.

 Mari És ha valaki észrevett?

Józsi elszalad, kinyitja a szekrényajtót, elővesz egy újságpapírba 
csomagolt tárgyat, és a kocsma közepére helyezi. Mari csodálkoz-

va bámulja. Óvatosan megközelíti.

 Mari Éppen a mai újságba kellett belecsavarnod?

Józsi nem hallja. Mari szép lassan lefejti az újságot, és meglátja a 
madarat. Egy kitömött kócsag, amelyet Feri és Józsi rózsaszínűre 

festett.

 Mari Nem kanalasgém ez? Vagy inkább flamingó? 

 Józsi  (odakiabál) Igazi madár! Mindene megvan. Nézd 
csak meg!

Mari megbabonázva nézi, magához öleli a festett kócsagot, majd 
az ablakhoz cipeli. Leteszi, elégedetten méregeti hol közelről, hol 

messzebbről.
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 Rótferi Mondtam én, hogy győzünk, baszd meg!

Rótferi kikapcsolja a rádiót. 

 Elek Most mi van?
 Rótferi Micsoda meccs volt!
 Józsi Kettő-egy!
 Elek Kettő-egy? Az nem lesz elég. Nem elég a visszavágóra.
 Rótferi Ezek kihúzzák! Ezekben van annyi, hogy odautaznak 

és kibrusztolják!
 Józsi Egy német csapat ellen? Hülye vagy? 
 Elek Mi kimegyünk a Rótferivel! Érted? Mi imádunk 

utazni!
 Rótferi Az Elek hozza a gépet! Tudod!
 Józsi Ezt a pókot?
 Elek A hátamon!
 Rótferi Lefotózunk minden fűszálat, kattintgatunk majd 

mindenre, ami csak mozog! Bemegyünk az öltöző-
be. Ott már tudják, kik vagyunk. 

 Elek Aztán meg nyomás a kocsmába. 
 Mari Azért a miénk se rossz!
 Józsi Már megint beleszólsz?
 Elek Értenek is a nők hozzá! Csak egyet mondjál, aki sze-

reti a sört! Nem tudsz!

Mari a kitömött madarat törölgeti. Rótferi meglötyköli a sörét. 

 Rótferi Te! Ezen van valami!
 Elek Hol?
 Rótferi A habján! Valami szar.

Rótferi és Józsi a pohár fölé hajol. 

 Rótferi Megvan! A rohadt életbe!
 Józsi Mutasd!
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 Elek Szóval mi megyünk németbe! Akármi is lesz. Mi nem 
futamodunk meg. A szurkoló a nemzet büszkesége, 
igaz? Szólnak az üstdobok és a fanfárok! Hallom a 
vérfagyasztó üvöltést!

 Józsi Aztán győzzetek!
 Rótferi A döntetlen is jó. Te nem jössz?
 Józsi  (Marira néz) Hát nem látod?
 Rótferi Nem változott semmi?

Mindketten Marit nézik.

 Józsi Valami baja lehet.
 Mari Tyű, de poros!
 Elek No persze. Nem ez lesz az utolsó alkalom! Várnak 

minket a kis hableányok. A kis Lottik. Meghúzgál-
ják a… bajszodat!

 Józsi Ne mondd már! 
 Rótferi Becsületszavunkra!
 Elek Ezek nem válogatnak! 
 Rótferi Mikor hazudtam én? 
 Elek Ezek elájulnak, ha megtudják, hogy külföldi vagy! 

Ezek teljesen ki lesznek! Mégiscsak más vagy! Szí-
vük van azoknak! Mézeskalácsból!

 Rótferi A miénket meg összevarrják!
 Józsi Feri! 
 Rótferi Hazudtam én valaha is?
 Józsi Te, Feri! Figyelj!
 Rótferi  Mi az?
 Józsi A kettő-egy nem túl nagy előny! 
 Elek Hát nem lehetünk teljesen nyugodtak, az biztos.
 Józsi Jut eszembe! Megvártad te a meccs végét? Te! 
 Elek Feri! Tényleg! Baszd meg!
 Józsi Te mikor kapcsoltad ki?
 Rótferi Hallottam egy sípszót! Akkor tekertem le. Az órámat 

is megnéztem.
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 Józsi Biztos? 
 Elek És a hosszabbítás?  
 Józsi Honnan tudod, hogy az a sípszó volt a végső?
 Elek Ne baszogassál minket! Feri! Mi van, ha mégse annyi 

lett?
 Rótferi Már hogyne lett volna annyi!
 Józsi Mennyi?
 Elek Hát most már nem tudjuk!
 Józsi Odamentek, baszd meg, németbe, és lehet, hogy ket-

tő-kettő?
 Elek A Ferit kérdezd!
 Józsi A Ferié már régóta recseg. Szerintem nem is hallja!
 Rótferi Hogy én ne hallanám? 
 Józsi Ezzel mész németbe, vagy mi?
 Rótferi A határig tudom fogni az itthonit, aztán, amikor át-

érünk, kibaszom ezt az egészet!
 Józsi  (cinkos mosollyal a hűtő mellől) Figyelj!  Tele van! 

Allodola! Lefagyasztva! Így kérték! A vadászok! 
Manapság jó üzlet az énekes pacsirta. A jövő héten 
jön, és elviszi. Allodola! Mind!

 Elek  (Rótferihez) Fejtsd le róla a drótot! Az még érhet va-
lamit.

 Józsi Lehet, hogy kettő-kettő! 
 Elek Szerintem kettő-egy!
 Józsi No, most már mindegy!
 Rótferi   Meglesz az, Józsikám!
 Elek Ha kettő-kettő, akkor nekünk a null-null sem elég!
 Józsi Azt hiszed, hogy az olyan könnyű? Gólt rúgni? Ezek 

fölszántják a földet!
 Elek Majd fölszántjuk mi is! Fogadjunk, hogy rúgtunk 

még gólt, miután a Feri letekerte! Fogadjunk!
 Józsi Fogadjunk!
 Elek Három kanna vörös.
 Józsi Kettő.
 Elek Három kannás meg még két sör.
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 Rótferi Különben is, te mit idegeskedsz? Te úgysem jössz!
 Józsi (a hűtőre néz, halkan, hogy Mari ne hallja) Ha ezt 

mind eladom, akkor én is.

Elek feláll, és a zsebeit tapogatja.

 Józsi  (Elekhez) Majd holnap fizetsz!
 Mari Józsi! Miért vagy te ilyen jó ember?
 Józsi Mit mondjak?
 Elek Marikám! Engem várnak otthon! Már annyi időm 

sincs, hogy fizessek!
 Rótferi Az Eleknek mennie kell! De nekem is.
 Mari Ezt már mondta!
 Elek Lassan indulunk!
 Rótferi Ezt a rádiót meg úgy kibaszom! Csak érjünk át a ha-

táron!
 Elek Érjünk!
 Rótferi No, mi akkor el is mentünk!
 Elek Vár a vacsora. Igazán nem tehetünk róla.
 Józsi Aztán majd gyertek át!
 Mari ( Józsihoz) Muszáj?
 Rótferi Amúgy se tudok majd aludni.
 Józsi (Marihoz) Mit csináljon, ha nem tud? 
 Elek Nem tudja az eredményt se.
 Rótferi A kurva anyját ennek a rádiónak!
 Mari Hány éve megy ez így?
 Rótferi Inkább ne firtassuk!
 Józsi Vehetne az asszony egy újat.
 Elek Megérdemelnéd!
 Mari ( Józsihoz) Miért nem adod kölcsön a tiedet?
 Józsi Mindenki a sajátját szereti!
 Mari Nincs szíved.
 Elek Összenőttek! Ezt így mondják mifelénk!
 Rótferi (nevet) Válás előtti harmónia!
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Rótferi fölhangosítja a rádióját.

 Mari Fölrobban az egész ház!
 Rótferi Ráfér!
 Józsi Mióta meghalt az utolsó szomszédunk is, ugyan kit 

zavarna? 
 Elek Ha jó a füled, akkor csak a szövegre figyelj! A zajok 

kiszűrve. Hozzáállás kérdése az egész.
 Józsi Látod, Mari! A Rótferi ezt is tudja!
 Mari Nekem nincs ilyen hozzáállásom!
 Elek A Ferinek – nem is tudom, miért én beszélek helyette 

–,  megvan ez a különös képessége! Igaz, Feri? 
 Rótferi Mindjárt hívni fog! Sietnem kell! 
 Elek Engem is mindjárt…
 Rótferi Száz éve ez megy!
 Elek Akárhogy is, a jövő héten eldől a kupa sorsa!
 Mari Micsoda különös képességek!
 Józsi Jól van, siessetek! 

Elek és Rótferi távozik. A falhoz támasztva ott marad Elek ósdi 
fényképezőgépe. Fölötte Józsi és Mari fiatalkori fényképe.

 Mari Ezek is elmentek!
 Józsi El.
 Mari Ez az Elek meg itt hagyta a gépet. Úgy se megy az 

sehova! A szomszéd faluig se jutott el! Akkor meg 
mitől van olyan nagyra?

 Józsi A múltkor  azt mondta, hogy nyit egy szalont. Fény-
képszalont vagy mit!

 Mari Itt?
 Józsi A Rótferi meg nemsokára disznót vág, de nem tu-

dom, melyik héten!
 Mari Át kéne majd menned segíteni!

Csend.
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 Mari Te! Nem kéne egyet fotózkodni? Most jutott eszem-
be! Neked az Elek a múltkor megmutatta! Nem 
olyan nagy technika az. 

 Józsi Ha beállítod, akkor ez magától is csinálja! Elolvasom 
a leírást.

 Mari (a falon függő, fakó fényképre néz) Ott vagy! Milyen 
szép voltál. A bajszod különösen.

 Józsi Az!
 Mari Régen volt. 
 Józsi (a fényképezővel) Hiába. Nincs hozzá leírás.
 Mari Nincs? 

Mari kinéz az ablakon. Vihar közeleg. Mennydörgés.

 Mari Magasságos ég! Micsoda hangzavar! Még megázik a 
madár! Nem is mondták a rádióban.

Mari fog ja a kitömött madarat, és a sarokba cipeli.

 Mari Mindjárt esni fog! Becsukom az ablakokat!
 Józsi Elmegy ez gyorsan. Ez olyan.
 Mari Nem is tudom, mit vacsorázzunk!
 Józsi Semmit.
 Mari Már megint fortyogsz. Minden nap ezt csinálod.

Mari kinéz az ablakon. 

 Mari Lehet, hogy jobb lenne… valahol… máshol…
 Józsi (mintha nem hallana) A disznót megetettem, a ka-

kukkos órát megjavítottam. Legszívesebben már 
most lefeküdnék aludni. Nem is értem, mitől va-
gyok ilyen álmos!

 Mari (elmélázva) Nem gondolsz arra néha, hogy olyan jó 
lenne valamit csinálni? Valami komolyat!

 Józsi Megint kezded?
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Józsi ásít.

 Mari No persze az a komoly sem úgy komoly. 

Józsi a fejét vakarja.

 Mari Nem szeretem, ha ilyen komoly vagy. 

Mari álmodozik.

 Józsi Hímeztél ma is?

Csend.

 Mari Isten tudja, de néha olyan érdekes a világ! Annyi szín 
van benne, annyi benne a turistabusz, annyian szü-
letnek, és annyian halnak. Érdemes lenne nekünk is 
egyszer. Csak úgy széjjelnéznénk. Ki tudja, milyen 
új szomszédokat ismerne meg az ember. Az is lehet, 
hogy külföldön is akadnak rokonaink, csak mi nem 
tudjuk! 

 Józsi Téged ez tényleg érdekel? (Szemügyre veszi a madarat.) 
Ez a szárnyas teljesen kiszáradt. Lehet, hogy már 
akkor egyenesen a sivatagból jött, onnan röpült ide 
legyengülve, amikor a múzeumisták elkapták. Azóta 
csak tovább soványodott. Ha a Ferivel nem hozzuk 
el, akkor ebből sose lesz madár! Ott állt az üvegvit-
rinben, az volt az érzésem, mintha még élne, me-
resztgette azt a hipnotikus üvegszemét, emelgette a 
szárnyát, minden este lepotyogtatott magáról néhány 
színtelen tollat. 

 Mari A külföldi rokonok küldhetnének egy kis pénzt. 
Rendezhetnénk egy kis gyűjtést ennek a gyönyörű 
szárnyasnak. Akkor még szebb lehetne! Te, Józsi? 
Nem lehet, hogy valahol messze nekünk is van egy 
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gazdag nagybácsink? Miért nem néztél még utána? 
Lett volna rá időd! Hány éve vagyunk házasok?

 Józsi Már megint kezded?
 Mari Lehettél volna madárkutató is. De neked sose volt jó 

az, amit a mama mondott.
 Józsi Mit mondott a mama?
 Mari Istenem! Ha tudná!
 Józsi Azért neveljem a madarakat, hogy aztán kicsinosítva 

bepakolják egy büdös, városi díszterembe?
 Mari Az a madár, amelyik nem bírja repülést, annak ez a 

sorsa.
 Józsi Miért lett volna az jó neked, ha én tudós vagyok?
 Mari Ha nem is tudós, de legalább városi preparátor. Tartó-

sító.
 Józsi Tudod, mennyi a gond egy ilyen tollát hullajtó ga-

lambbal?

Csend.

 Mari Föl kéne mosni! Csak azért, mert meccs van, még nem 
szükséges mindent elfelejteni. Az egész kocsma csupa 
szutyok. Bármikor jöhet valaki. Mondjuk, egy férfi !

 Józsi Éppen az előbb soroltam. Az Elek, a Feri meg én: egy 
lapon vagyunk. Együtt csináltunk ma mindent. 
Mindent, amit fölírtál. 

 Mari Az Elek mindig kihúzza magát. Nem tisztességes. 
 Józsi Már hogy húzná ki? Ha ilyen van, a Feri benyom neki 

egyet!
 Mari Az Elek sose fog megváltozni. Megkomolyodni.
 Józsi Biztos nehéz az élete. 
 Mari Egész életében abban a rohadt kis bányatóban horgá-

szik.
 Józsi De tudod, milyen mély az? 
 Mari Miért nem segít neked? 
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 Józsi Nem lehet mindenki tudós.

Csend.

 Mari Tiszta takaró? Sör, pálinka a hűtőben? Gyertya az 
asztalon?

 Józsi Ki az a marha, aki egy ilyen viharban közlekedik? Ma 
már nem jön ide senki.

 Mari Jobb is! Egész nap azt a hülye meccset hallgathatta 
volna!

Mennydörgés. Mari rohangál. 

 Mari Szép ez a madár! Világít a szeme a viharban! Nem 
kéne felhívni mégis a múzeumot? Hol égszínkék! 
Hol meg hullafehér! Ez egy csuda! 

 Józsi Jó pénzért ezt is eladhatnánk! 
 Mari Még mit nem! 
 Józsi A vadászok úgy szeretik, ha egy kicsit már zöld a húsa. 

A frissen lőtt madarat kibelezik, amilyen gyorsan 
csak lehet, aztán tollában napokig érlelik.

 Mari Jaj, a ruhák! Már megint elfelejtettem!

Mari le-föl futkos, behozza a szárítóról a ruhákat.

 Mari Tudsz te egyáltalán valamit is az őseidről? Meg kéne 
vizsgálnod a családfánkat! Hátha él még valaki 
valahol! Egyszer én is utazhatnék ebben a rohadt 
életben! Persze egyedül.

 Józsi Az nekem is jó lenne!
 Mari (a madárhoz sétál) Egy ilyen kócsag megérdemel egy 

kis törődést.
 Józsi ( fortyog) Nekem nem tetszik.
 Mari Mondtam én, hogy valami madár kell ide.
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Mari időnként ki-kinéz az ablakon. Józsi bosszankodva szögel 
valamit. Csikorogva nyílik az ajtó. Befúj a szél. Mari nyújtogatja 
a nyakát. Az egyik pillanatban az ajtóban meg jelenik két vendég. 
Felhangzik a nyitómotívum Schubert Der Tod und das Mäd chen 
című vonósnégyesének első tételéből. Egy magas, kissé elfuserált, 
erősen borostás arcú, magát mégis csinosnak feltüntető, de moly-
rágta, foltos szmokingos férfi és egy szótlan lány áll az ajtóban. 

Mindkettejük kezében jókora hangszertok. 

Carlo arca a villámlás fényénél.

 Carlo Lassan leszáll az éj! De egész jól haladunk! A hamis 
hangok nem számítanak! De a lélek! A lélek felszen-
telt állapota! Ez az, ami a legtöbb! Minden pillanat-
ban készen áll a zenével való tökéletes egyesülésre! 
Unio mystica! Áldott e hegedű, e Stradivari, mely-
nek hangja a legsüketebbeket is hallásra készteti! Hát 
nem csodálatos ez? La passione! A legszebb benne 
az, ahogy a lelógó pofazacskónkat a hangszer testé-
hez nyomjuk! És nem látunk mást, csak a menny-
országot, amely olyan, mint ez a homályos kocsma: 
telis-tele illatokkal és eltitkolt szenvedélyekkel!

Belépnek, de nem köszönnek. Mintha észre sem vennék a házi-
akat. Levetik esőkabátjukat. Ráérősen, szép lassan kényelembe 
helyezik magukat. A lány előveszi a hegedűjét. A férfi szétnyit 
egy kottaállványt, majd lapozgatni kezd a partitúrában. A lány 
leül, de mocorog, mert kényelmetlen a szék. Játszik néhány hamis 
hangot. A férfi dúdol hozzá, vezényel. A tulajdonosok először cso-
dálkozva, majd lenézően figyelik a két frissen érkezett vendéget. 

 Mari Kik ezek?
 Józsi Tudom is én! A kurva anyjukat akarnak itt! Ez nem a 

Metropolitán!
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 Mari Pedig azt hiszik!
 Józsi Csak azt nem tudják éppen, hogy hol vannak!
 Mari Majd mi megmondjuk!
 Józsi Meg! 
 Mari Ide merészelnek jönni éjnek idején.
 Józsi Bizonyára csak eltévedtek.
 Mari Vajon hová mennek?

Mari hoz egy üveg italt, hozzá két poharat.

 Mari Kocsmáros vagy, igyál!
 Józsi Tudod, szedem a májamról azt a homoktövist. 
 Mari Kihagysz egy napot, és kész! Majd a jövő héten nem 

mész el az orvoshoz. Egy kis sör az nem árthat!
 Józsi Igazad van. 

Mari önt a poharakba, koccintani szeretne Józsival, aki elutasítja.

 Carlo A lelkesedés a régi! Ezen múlik mindent további dolog! 
A csillagok amúgy fenségesen ragyognak! Hódolat 
az éjszakának! Hódolat Novalisnak, a nagy poétának 
és őrültnek, aki meglelte a szentség nyomait a földön, 
az áldott romantikát, amely mindig pizzicato köze-
lít! (Angélához) Pizzicato! (Angéla pizzicatót játszik 
a hegedűn.) Mily nemes a lélek, ha együtt lélegzik a 
körmönfont sötétséggel, ha indulatát fennkölt célok-
ra edzi! Csodálatos! Ez az! (Felnéz.) Tudom, hogy 
irgalmasságodra nemsokára szükségem lesz, de most 
még össze kell tákolnom ezt a furcsa világot!

 Józsi Ez kihez beszél?
 Mari Kérdezd meg, mit isznak? Hátha jobb kedvük lesz! 
 Józsi Ezeknek? 
 Mari Menjél már!
 Józsi Olyanok ezek, mint a savanyú szőlő!
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 Carlo Milyen csodálatos is az élet ezen a virányos pusztasá-
gon! Mennyi rejtett szépség! Vízililiom és a rőt tavi-
rózsa! 

Angéla játszik néhány hangot.

 Carlo A vidéki lét minden öröme benne van ebben az egyet-
len hangban! Nem mondanám, hogy ez hasonlítható 
Beethoven Pasztorál-szimfóniájához, ez inkább csak 
egy vadon nőtt rózsafatövis. De részleteiben mégis 
képes felidézni a régvolt, tündöklő aranykort… ( Jó-
zsi felé) Uram, hányadik szimfónia a Pasztorál?

 Józsi Micsoda?
 Mari Az a Pasztőr! Tudod!
 Józsi Pasztőr? De melyik az?
 Mari Jaj, nem! Az a veszettség ellen van!
 Carlo Nos…
 Mari Nem is tudom.
 Carlo Nem? Gondolkodjanak!
 Mari Mit is mondott? Ki? Mi?
 Carlo Majdnem!
 Józsi No, jól van! Én ezeknek nem adok semmit!
 Mari Miért? Pedig érdekes az, amit kérdezett! 
 Józsi Érdekes?
 Mari Miért kell neked folyton puffogni?
 Carlo Angéla! Játsszon! Jaj, hiszen be sem mutattam ma-

guknak Angélát! Angéla drága! Mia Bella!

Angéla meghajol.

 Carlo Angelika! Én pedig Carlo!
 Józsi Ez meg minek hajlong itt?
 Mari Ha akar! Miért ne? Hajlongj te is!

Józsi is hajlong. Erre Carlo is. Mari szintúgy. 
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 Carlo Úszó gallyak a tó tükörsima felszínén! A természet 
roppant fontos! Annyi növény és állat lakja, hogy az 
elmondhatatlan! Oly megindító! Érezni mindezt oly 
mélyen a szívben! Én bevallom önöknek, hogy igen-
csak kedvelem a hatodik szimfóniát! Ahhoz, hogy 
jobban megérthessük ezt az üde beethoveni világot, 
több kitartás szükségeltetik! Felemelt fej, magasztos 
testtartás, márványfehér, tiszta homlok! Ki kell men-
nünk a kertbe, onnan minden egész más! Tudják! Az 
illatok! Minden nagy gondolat, forradalmi tett és 
magányos kín ott fogan! A kertben! Egy ártatlannak 
tűnő séta közben. 

 Józsi Azt már nem!
 Mari Esik! Most éppen…
 Józsi Fúj! Érti?
 Mari Nagy szél meg vihar!

Mennydörgés hang ja.

 Carlo Hallják, mit mond? 
 Józsi Nem kell kétszer mondani! Nem vagyok én süket!

Angéla zakójának gomblyukában egy piros pipacs. 
Carlo odahajol, megszagolja.

 
 Carlo Ez tökéletes! Angéla! Jöjjön!

Carlo kézen fog ja Angélát, kimennek az ajtón. 

 Mari Gyerünk mi is!
 Józsi Én nem!
 Mari És ha valamit ellopnak?
 Józsi No, jó.
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Mari és Józsi is kimegy. Egyszer csak nagy csörömpöléssel 
érkezik Rótferi és Elek.

 Elek Ezek meg hová mentek?
 Rótferi Talán csak a morzsolóig. Itt mindig akad valami kerti 

munka. Ha más nem, hát csutkagyűjtés! Minek is 
jöttünk? 

 Elek Az asszony megöl, ha nem viszem neki haza a strand-
széket. Tudod, tavaly itt hagytam valahol. Kölcsön-
adtam a Józsinak.

 Rótferi Biztos betüzelték! Nekem húsz éve fönn van a padlá-
son.

 Elek (keresgél) Itt lesz az!

Rótferi az italok között.

 Rótferi Tényleg nincs senki? Nem szeretném, ha ez a vad-
macska Mari észrevenne!

 Elek Nézz szét te is!
 Rótferi Nézem.
 Elek Mit nézel?
 Rótferi Töltök egy kicsit. Van itt kaja is. Egy kis szalonna. 

Áfonyalekvár.
 Elek Először találjuk meg!
 Rótferi Megöl az asszony, mi? Még jó, hogy az enyém utálja a 

nyarat. Gyere inni! Megmondod neki, hogy keres-
tük. Majd én is ott leszek. Azt mondod, hogy egész 
nap, egész héten ezt a rohadt széket kerestük!

 Elek Egyből kiszúrja, ha hazudok.

Esznek, isznak. Elek elmélázik.

 Elek Te, Feri! Mi lenne, ha egyszer titokban tényleg el-
utaznánk. Csak úgy.
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 Rótferi Csak úgy?
 Elek Persze. Te meg én.
 Rótferi Mi lenne az?
 Elek Itt hagynánk csapot-papot! És elhúznánk, mint azok 

a kormos fecskék, Afrikába!
 Rótferi Afrikába? Meghülyültél? 
 Elek Kicsit megkergetnénk a gazellákat. A csíkos lovakat. 

Aztán a végén még bekerülnénk a tévébe. Végre él-
nénk! 

 Rótferi Meg kéne inkább találnod azt a kurva széket!
 Elek Ott amúgy is minden olyan olcsó!

Csámcsognak.

 Rótferi Mióta azok ott haldokolnak, nem megy oda senki! 
Rosszabb hely az, mint a miénk!

 Elek Te! Ott végre eladhatnád a rádiódat! Aztán csak ül-
nél az alkonyatban, néznéd a füstölgő szavannákat. 

 Rótferi Tudod, mit? Isten bizony, lehozom én is a padlásról 
a strandszéket. Strandszék nélkül lehetetlen Afri-
kába költözni. Ha mégse kell, akkor majd eladom! 
Összedrótozom a rádióval. Egyet fizet, kettőt kap! 
(Eszik egy kanál lekvárt.) Csak még egy falat! Őrü-
let! (Nyalja le az ujjáról.) Milyen jó ez!

 Elek Hagyjál nekem is! 
 Rótferi Te nem is szereted!
 Elek Miért mondod?
  

Falatoznak.

 Elek Mondjuk egész jól fociznak odaát! A múltkor mi is 
szerződtettünk egy afrikait. De miután ideigazolnak, 
már semmi komoly munka! Az a sok színes cucc, pá-
vatoll! Ezt én mind betiltanám! Nem jobb ez a szür-
ke? Ne légy feltűnő, ha nem muszáj! Én nem vagyok 
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olyan! Én nem mutogatom magam! Jobb a műfog! 
Jobb egyszerű taccsbírónak lenni térdzokniban!

 Elek De még mennyire! 

Csend.

 Elek Az asszony jól van?
 Rótferi Épp azon gondolkodik, hogy elváljon-e!
 Elek Ne csináld! Nemrég volt az esküvő.
 Rótferi Azt mondja, ha semmi pénzt nem hozok, akkor ő 

elmegy!
 Elek Nem szerelmes?
 Rótferi Ez? Életében nem volt szerelmes!
 Elek Én is lecseréltem a kistraktoromat. De ráfaragtam. A 

tárcsái ugyanis teljesen elkoptak! Amit használtan 
veszel, az mind ilyen szar!

 Rótferi Az asszony meg már valami társkeresőt nézeget.
 Elek Milyen keresőt?

Elek és Rótferi elbeszél egymás mellett.

 Elek A tárcsákat a jövő héten elhozom a Józsihoz. Ő va-
lamikor régen javított ilyeneket. Egyből észreveszi, 
ha valami baj van.

 Rótferi Az a számítógép a gyereké. De néha látom, hogy éj-
jelente rájár az asszony is. Én meg nem értek hozzá.

 Elek Szerintem meg tudja javítani.
 Rótferi Egyszer már a találkozott is valakivel. Persze álnéven. 

Randiztak egyet.
 Elek Majd a jövő héten mondom neki.
 Rótferi Talán dugtak is.
 Elek Józsinak van olyan speciális műszere.
 Rótferi Az asszony már régóta nem csókolózik. 
 Elek Ezt még akkor vette a Józsi, amikor még nem is volt 

házas.
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 Rótferi De ezt a palit szájon nyalta. A Jonatán Pityut.
 Elek Akkor még volt pénze bőven.
 Rótferi Gondoltam, beverem a pofáját. 
 Elek A Józsinak kiváló érzéke van a tárcsajavításhoz.
 Rótferi A Jonatán Pityu visszajött Amerikából. Akkor tud-

tam meg.  

Elek feleszmél. 

 Elek A Jonatán Pityu? Hazajött? 
 Rótferi Haza, baszd meg!
 Elek És elszerette?
 Rótferi Mit mondjak?
 Elek Azt, hogy ez nem tisztességes!
 Rótferi Küldött egy nótát is neki.
 Elek Visszajön Amerikából ananászos pólóban, aztán el-

szereti az asszonyt?
 Rótferi Félek, hogy berág! Legalább húsz pálmafa van az in-

gén. Csak azért ment, hogy visszajöjjön. 
 Elek Az ilyenek mind azért mennek. 
 Rótferi Gyúrta magát! Úgy néz ki, mint egy víziló!
 Elek Még egy madarat se tudna kipreparálni! 

Csend.

 Rótferi Aztán rájöttem, hogy szar az inge. 
 Elek Kinek az inge?
 Rótferi A Jonatán Pityué. Mondom.
 Elek Mért szar?
 Rótferi Leöntötte magát házi szilvával! Csak úgy véletlenül! 

Mert nem én csináltam, te is tudod, hogy nem va-
gyok egy provokatőr típus. Szóval ráfolyt a pálesz, 
a pálmák meg egyszer csak kezdtek eltűnni róla. 

 Elek Szóval csak ócska kínai. 
 Rótferi Az asszony mesélte.
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 Elek Bevallotta? Te hiszel a Macának?
 Rótferi Miért ne? Azért, mert egyszer találkozott a Jonatánnal?
 Elek Még a végén elmegy Amerikába.
 Rótferi Otthon három hűtőszekrény tele van csirkével.
 Elek És mi van?
 Rótferi Nem megy.
 Elek Hova nem megy?
 Rótferi Amíg ennyi a csirke, addig nem megy. 
 Elek Dolgozol, mint az állat, mi?
 Rótferi Elmentem a használtasba, vettem én is egy inget.
 Elek Mit? Pálmásat?
 Rótferi Kombináltat!
 Elek Hogyhogy kombináltat?
 Rótferi Van rajta ananász is meg pálmafa is.
 Elek Az nem mosódik?
 Rótferi Csak ünnepnapokon veszem föl. 
 Elek Süljön ki szemed! Szebb, mint a Jonatáné?
 Rótferi Igazi szuvenír.
 Elek Ha sok a csirke a hűtőben, az mindig jó.
 Rótferi Az a biztos.
 Elek Legalább nem tőled függ. Van mindened. Úgy jó az 

élet. Ülünk benne, mint egy kádban. Van hideg is, 
meleg is.

 Rótferi Ha fölveszem az inget, azt a kombináltat, akkor az 
asszony is egy kicsit összehúzza magát.

 Elek Jól csinálod! 

Csend.

 Rótferi Te meg? 
 Elek Csak így! Ülök, morzsolgatok, nézem ezt a nagy sza-

vannát meg az esti meccseket. 

Csend.
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 Elek Amúgy meg sem kérdezi, hogy innál még egy sört? 
Csináljak valami jó vacsorát?

 Rótferi Ezek nem kérdeznek semmit.
 Elek Mi meg nem mondjuk.
 Rótferi Hát így!
 Elek Minek is idegesíteni egymást, amikor van külön szoba.
 Rótferi Boldogok vagyunk. 
 Elek Persze. 
 Rótferi Valamikor egész mást akartunk.
 Elek Egy szép napon majd elutazunk Afrikába, új életet 

kezdünk, olyanok leszünk, mint a maszájok! A múlt-
kor láttam őket a dzseografi kon. Lefutom én azokat 
is! A kivénhedt német nők valósággal buknak rájuk. 
Befi zetnek egy nyári útra, aztán ott nyalják őket.

 Rótferi Ez mind csak mese.
 Elek Annyi hülye mítoszuk van! Teknősbékák, termeszek. 

Nekünk meg nem maradt semmi.
 Rótferi Jobb is így.
 Elek Tiszta lap.
  

Elek keresgél, megnéz minden zugot.

 Elek No, jól van! Tölts nekem is! Nincs egy vasam se.  
 Rótferi Ezért jó falun lakni! Bejössz ebbe a gyönyörű helybe, 

megállsz itt középen, lehunyod a szemed, kitátod 
a szádat, egy kicsit lengeted a karod! Így! Meg így! 
Olyan, mintha a tiéd lenne! Ha akarom, még azt a Ni-
agarát is hallom! És csak folyik beléd a szentelt víz!

 Elek Hol az a kurva strandszék? Megbolondulok! Így nem 
mehetek haza!

 Rótferi Siess! Lehet, hogy mindjárt visszajönnek. Pont most 
kell az? Majd kitalálsz valamit!

 Elek Amíg nézem a meccset, addig az asszony napozik a 
verandán. 
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 Rótferi Az enyém kenegeti is magát. Van egy-két hobbija.
 Elek Tán a Jonatán miatt?
 Rótferi Ez nem a Jonatán!
 Elek Akkor meg?
 Rótferi Hol van már az a rohadt szék? 

Elek talál egy koszos széket.

 Elek Megvan! Hú, de poros! Az anyjába! 

Rótferi rágyújt.

 Rótferi Hozzad már! Meddig akarsz még itt turkálni? Meg-
isszuk, aztán menjünk! Ránk esteledik. Még a vé-
gén tényleg gyanúsak leszünk!

 Elek Sose tudják meg!

Isznak. Rótferi felhörpinti a pálinkat, majd megrázza magát.

 Rótferi Én otthon fogom az angol focit is.
 Elek Nekem az nincs! Csak portugál meg belga. 
 Rótferi Az szar lehet.
 Elek Te! Miért nem nyitunk mi egy használtast?

Elek leporolja a széket. Rótferi odamegy, megnézi, kinyitja. Köz-
ben talál egy lyukas ernyőt is. Leül a strandszékre. Az esernyőt 

Elek a feje fölé tartja.

 Rótferi Te ez nem is olyan rossz! Be kéne szórni az egészet 
homokkal. Beteríteni.

 Elek Fúj a szél. Szemből kapjuk.
 Rótferi Fordítunk rajta!
 Elek Fordítsunk!

Igazítanak a széken.
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 Rótferi Te! Egész jó ez a szék.
 Elek Jó itt.
 Rótferi Jó ülni rajta.
 Elek Csak ez a rohadt nap ne égetne ennyire!

Csend.

 Elek Mondom én, hogy le kéne hoznod a padlásról! Az-
tán kiülnél az asszonnyal a ház elé. Micsoda nyár! 
Mintha a bícsen lennénk.  

 Rótferi Kár, hogy ilyen kurta a szezon.
 Elek Valami ropog a fogam alatt.
 Rótferi Ez már inkább csak az utolja. Vénasszonyok nyara. 

Csak hozza a törmeléket! Akárha ősz lenne, egy 
végtelen és hosszú ősz, amelybe szép lassan – ma-
darastul, székestül – beleragadtunk! Sokszor az az 
érzésem, hogy egész életünkben nem is csináltunk 
mást: csak ültünk a parton, néztük a folyót, amint 
szállítja a szürke hordalékot.

Rótferi felugrik. 

 Rótferi Igyunk már!
 Elek  Ennél tökéletesebb időzítés nincs is a világon!
 Rótferi Tudod, mikor mennék én el innen! Tudod, a köldök-

zsinór.
 Elek Én is úgy vagyok.
 Rótferi A franc akar innen bárhova is. Itt vannak a gyökere-

id! Olyan mélyen, hogy ki se tudnád ásni! Minek 
azt kiásni? Öntözni kell! Ha otthon vagy, szuszog 
az asszony, a gyerekek álmukban hangosan nyög-
décselnek! Kinyitsz egy üveg sört! Kiülsz a gangra! 
Megvárod a hajnalt! És mikor felröfögnek az első 
disznók, bekevered a moslékot! Jut eszembe, elad-
tad már azt a traktort?
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 Elek Ott rohad a hátsó udvarban. Tiszta rozsda az egész. 
Nem megy ma semmi. Az apróhirdetés sem. Nem 
elég, hogy szar a tárcsa, ki kell cserélnem az olajtar-
tályt is. 

 Rótferi Te! Úgy hallom, jönnek!
 Elek Hát már sehol sincs nyugalom, baszd meg? Afriká-

ban sem? 
 Rótferi Nincs!

Gyorsan összeszedelődzködnek, az üveget zsebre vág ják, hónuk 
alá csapják a strandszéket, kimennek. Érkezik Carlo meg Angéla, 

a nyomukban Mari és Józsi.

 Józsi ( feldobott állapotban) Szép kertünk van, nem igaz? 
Isten úgy segéljen! Amíg bírjuk munkával! Mivel 
kínálhatnám meg önöket?

 Mari Ez a hatodik kocsma a faluban. Ha a szélmalom fe-
lől jönnek, akkor ez mindig a hatodik! ( Józsihoz.) 
Kedves legyél! Hallod?

 Józsi Ha van miért!
 Mari Gyönyörűek vagyunk, nem? Tessék csak szétnézni! 

Ezt a házat már legalább kétszáz éve építették az 
őseink!

 Józsi Hallgass már!
 Mari Te akarod nekem megmondani? (Carlóhoz.) És ma-

guk? Hová igyeznek?
 Carlo Mi mindig csak utazunk! Nem nézünk se jobbra, se 

balra! Az élet örök vándorlás. Ahogy egykoron a 
nagy Johann Wolfgang fogalmazott.

 Mari Különös. 
 Józsi Mennyi duma!
 Carlo Van nálam egy szent papiros! Ezen tizenöt nyelven 

szerepel az a szó: átutazó. Durchreisende!

Carlo egy késsel odaszegzi a falra a papírost.
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 Mari Ez itt kínaiul van.
 Józsi Azt mondod?
 Mari Nézd meg!
 Józsi Nekem semmi bajom a kínaiakkal! 
 Mari Mindig is mondtam, hogy egyszer el kéne oda is menni. 
 Carlo Én meg Angéla, kérem, átutazunk! Durchreise! Lá-

tom, akad egy gép ott a fal mellett! Készíthetünk egy 
képet magunkról? Angéla és én! 

 Józsi Nem! Az rossz! Azt még az Elek hagyta itt! 
 Mari ( Józsihoz) Próbáld ki! 
 Józsi (halkan Marihoz) Most nem lehet!
 Mari Már megint ez az örökös lustaság!
 Carlo Ez népbetegség errefelé? 
 Mari A homoktövist se szedi! Pedig teljesen kivan az epéje 

meg a mája.
 Carlo Ritkán lépünk fel vidéki kocsmákban! De ha akarják, 

adunk egy ingyenes koncertet, vagy jótékonyságit! 
Nekünk nagy szívünk van! Megtanultunk nagy szív-
vel élni! A zenében ez igen fontos! Hogy mindig jó 
helyen legyünk! Hogy ne billegjen a szék!

 Józsi Pedig az már billeg! Nálunk mindig. 
 Mari A strandszéket valaki elvitte! Tegnap még itt volt. 

Hozok egy másikat!
 Józsi Megbolondultál?
 Mari Meg sem állok Kínáig! Nem akarom, hogy ez a ked-

ves lány megsérüljön! Angéla! Mindjárt hozom!
 Józsi De hát…
 Carlo Angéla nevében is köszönöm a fi gyelmességüket!  De 

Angéla már az első mozdulatsor után meg tudja 
mondani, hogy kellően kényelmes-e neki? Vagyis 
mi mindent alárendelünk a műveknek, a szerzői uta-
sításoknak! A széket, a teljes helyzetünket! Ugyanis, 
ha rozoga lábon állnánk, vagyis ülnénk, azt a nagy 
Beethoven sohasem bocsátaná meg! Isten nyugosztal-
ja – ahogy Joseph Haydn nevezte – a nagy mogult! 
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Ha a mű úgy kívánja, akkor a messzi északon lando-
lunk, bejárjuk a jéggel bélelt, zordon fj ordokat! Ha 
nyári kaland kell, akkor pedig irány dél, ahol a lélek 
bölcsője nyugszik: a nagy és végtelen tenger! Az örök, 
nyughatatlan kékség! De az őszről se feledkezzünk 
meg, hiszen az avarzörgés felettébb különös valami! 
Minden valamirevaló zene az ősz halálos földjében 
gyökerezik! Minden Schubert-dal egy-egy földre ros-
kadó, beteg falomb! 

Carlo lehunyja a szemét.

 Carlo Majd ha már minden vízcsepp felszívódott a tiszta lé-
gen át – egyszer csak ott ülünk csendben egy tavaszi 
hegygerincen! Akárha egy új élet nyitánya! Még utol-
jára felragyogunk a vakító fényben! S szemlehunyva 
hallgatjuk az áldott muzsikát, mely éltünket örökre 
meg változtatta! (Kiabál.) Du musst dein Leben en-
dern! Du musst!

 Mari úgy érzi, szólnia kell.

 Mari Valami történt? Carlo! Ha bármi baj lenne, akkor 
átmegyek a szomszédba kis székért! 

 Józsi Már megint milyen kis szék? Egyre kisebbek le-
szünk!

 Carlo (a fejéhez kap) Angéla! Adjon valamit fejfájás ellen. A 
művészet sokszor kellemetlen hatással bír! Felszök-
het tőle a földi halandó vérnyomása! Nyomást érez-
het a mellkasában! Lüktethet az ér a homlokán!

 Józsi (Marihoz) Te meg mitől vagy ilyen lelkes? (Carlóra 
néz.) Tán csak nem ettől?

Angéla hoz egy pohár vizet, átnyújt egy pirulát, Carlo lenyeli, 
majd a homlokát dörzsöli, hirtelen jobban lesz. 
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 Carlo De hogyha ez tényleg a hatodik kocsma onnan szá-
mítva, ahonnan mondja, akkor ez tényleg nagysze-
rű! Akkor választhatunk! Mindegyik kocsmában 
másik szimfónia! Sorra járjuk majd valamennyit! 
Már ha időnk engedi.

 Mari Az a Pasztőr! Amit az előbb említett! Az jó lesz!
 Józsi Akkor sem veszem be a homoktövist! 
 Carlo Sajnos ez csak egy törékeny, kétes értékű átirat! Az  át-

iratokkal pedig – mint tudjuk – mindig baj van! Rö-
vid részlet hegedűre meg kocsmazajokra!

 Józsi Fogd már be!
 Mari De Józsi! Van itt macskagyökér is!
 Józsi Nem kérek semmit!
 Mari Le kéne nyugodnod már végre!
 Carlo Kérem, durva szavak helyett használja ki a hangok ad-

ta lehetőségeket! Próbáljon meg koncentrálni! Fogja 
a kezébe a hegedűt! Gyantázza a vonót! A lószőrnek is 
szüksége van gyöngédségre! Vegyen egy mély lélegze-
tet, érezze át a kozmikus világot! A csillagközi tereket! 
Legyen emberfeletti! Higgyen a halhatatlanság nagy-
szerű eszméjében! Csak Angélát fi gyelje! Minden 
belülről indul! Először csaknem láthatatlan, aztán…

 Józsi No, ebből elég volt! Vedd föl a rendelést!
 Mari Pont most lépjek közbe?
 Józsi Menj! Különben reggelig dumálni fog!
 Mari Ne hülyéskedj, Józsikám, harminc éve élünk együtt! 

Miért csinálod?
 Józsi Most már az epém is szarakodik!
 Mari Mondtam, hogy igyál! Ez tisztít!
 Józsi De holnap te fogod kiszolgálni a vendégeket.
 Mari Harminc éve ez megy!
 Józsi Ha akarod, most azonnal elválok! 
 Mari Ki fogja neked beadni holnap a homoktövist?
 Józsi Kérdezd meg őket! Ők minden tudnak!

Mari odamegy a vendégekhez.
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 Mari Isznak valamit?
 Józsi Esznek is! Hallod?
 Mari Isznak és esznek.  
 Carlo Bocsánatot kérek, de…
 Mari Önnek nincs miért!
 Józsi De még mennyire, hogy van!
 Mari A férjem egy kicsit…
 Carlo Csak semmi neheztelés!
 Mari ( Józsi felé) Majd később tisztázzuk!

Angéla a kezébe veszi a hegedűt. Játszik rajta.

 Carlo De befejezném, amit elkezdtem! Először csaknem 
láthatatlan, aztán – figyeljék csak –, valami apró 
remegés a száj szegletében, túlzott emóciók keltette 
ráncok az ifjú homlokon!

 Mari Most rendeltek vagy nem?
 Józsi Vigyél nekik valamit! 
 Mari Csak úgy valamit?
 Józsi Nem látod, hogy nézik a szalonnát?
 Mari Miért zavar az téged?
 Carlo Csak úgy rázkódik a test! Beethoven fenséges hege-

dűversenye – opus 61. – tökéletes figyelmet igényel! 
Micsoda bravúr D-dúrban! A főpróba azonban még 
nehezebb, mint maga az előadás! Beethoven sose oly 
előzékeny, mint Brahms! Sok-sok utazás szükséges, 
sok-sok lángoló érzés a szívben!  Ez kötelező! Hogy 
valóban úgy halljuk a hangok mögötti hangokat, 
hogy az bennünket segítsen, érzékeny előadókat! A 
muzsika óvja, ápolja a lelket! Visszahelyezi a gyé-
mántot a koronába!

 Mari Akkor most mi legyen? 
 Józsi Mivel?
 Mari A szalonnával.
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 Carlo Sokan nem tudják, de van ebben a műben egy temetési 
epizód, érzékeny részlet, amolyan titkos gyászzene!

 Józsi Már csak ez hiányzott!
 Mari Én mégis azt kérdezem…
 Carlo Nekem egy szódával teli szifont! Angélának egy köny-

nyű limonádét! Köszönöm! Aztán pedig jöhet egy 
kiadós vacsora.

 Mari Ó, igen!
 Józsi Ez maga az ördög!
 Carlo Az ördög – ahogy a néphit tartja – mindig úton van! 

Legyen vihar, eső vagy mennydörgés, vasárnap vagy 
szombat! Ő akkor is dolgozik, ha sekély a meder, ha 
szűkös a tér, ha csupán egyetlen szem madárfiókát 
talál a fészekben! Parasztkocsin vagy rozoga auto-
mobilon – neki egyre megy!

 Józsi Te! Ennek le van írva minden a papírján! Majd nézd 
meg! Előre tudja az egészet! 

 Carlo A mélyen tisztelt hallgatóság sokszor ellenáll a nagy 
műveknek! Pedig éppoly simulékonyságra lenne 
szükség, mint a szerelemben! 

 Józsi Gondoltam.

Angéla halk pizzicatót játszik.

 Carlo Ó, ezek a pattintott hangok! Hát nem fenséges? Hát 
nem gyönyörű? Nélkülük értelmét veszítené az egész 
élet! (Lehunyja a szemét.) A megközelítés nem lehet-
séges teljes odaadás nélkül. Igaz, Angelika?

 Angéla Igaza van, Carlo! 
 Mari Te! Ez megszólalt! 
 Józsi Tyű, az úristenit! 
 Mari Azt hittem, hogy néma! 
 Carlo Eredetileg úgy volt…
 Józsi Eredetileg?
 Mari ( Józsihoz) Mi van már a szalonnával?
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 Carlo Az eredeti partitúrában sokszor minden más! Ezért 
van szükségünk az úgynevezett urtextre. Hiszen a 
különböző korok ostoba javításai oly sok kényelmet-
lenséget képesek okozni! Nem beszélve a rosszabb-
nál rosszabb és ízléstelen átiratokról, amelyektől 
egyszerűen az ember szorítást érez a fejében! Busoni 
Bach-átiratai pedig oly gyalázatosak, hogy valóság-
gal vesehomokot okoznak!

 Józsi Már megint kezdi! Te! Ismerik ezek a homoktövist?
 Mari Ezek? Ezek nem olyanok.
 Józsi Mit szednek az epéjükre?
 Mari Zenét.
 Józsi Folyton korog a gyomruk! (Marihoz) Itt a szalonna! 

Csak aztán fizessenek is!
 Mari Milyen rossz ember lettél! Nem is értelek!

Carlo körbenéz. Felfigyel az omladozó mennyezetre, amelyből 
kilóg a szalma. Józsi és Mari szorongva nézik.

 Józsi Majd ha megjön Ödön, akkor felújítjuk ezt a rohadt 
kocsmát. Igaz, Mari?

 Mari Tudja, mi őt várjuk, az Ödönt, ahogy a Józsi mondja.
 Józsi Majd ő megcsinálja. Neki vannak olyan szerszámai. 

Az Ödönnek.
 Carlo Vagy úgy!
 Mari Szóval semmi baj.
 Józsi Sose fog ez összedőlni.
 Mari Vigyázunk.

Carlo megpillant egy sor könyvet az egyik szekrény tetején.

 Carlo Ó, mennyi szép tudomány! Micsoda meglepetés! 
 Mari Ezt még mind az uram nyerte, amikor öt évvel ez-

előtt végre sikerült megfejtenie az újságban egy 
körösztrejtvényt.  
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Józsi feldühödik, nem bírja tovább. 

 Józsi (Carlóhoz) Mégis mit képzel? Mit csodálkozik foly-
ton? Itt nem zenélni kéne, hanem festeni!

 Carlo Valóban! Az is művészet! 
 Józsi No látod! Érted te, miről beszélek! Nem vagy te 

olyan ostoba! Érted, nem? Minek az a muzsika? Az 
a Pasztőr! Tudja, amit az előbb hallgattunk, annak 
azért vannak mellékhatásai. 

 Mari Cseng a füled, vagy mi?
 Carlo Magas vérnyomás. Latin nevén…
 Józsi Isten tudja!
 Mari Az orvos tudja! Nem adod neki oda karodat, amikor 

ott vagy!
 Józsi Hogy dőljön ki a fal!
 Mari Ne mondj már ilyeneket! Amíg Ödön nem jön, ad-

dig ne!
 Józsi Miért? Vidd már nekik azt a szódát!
 Mari Nem pohárban kérte!
 Józsi Hát?
 Mari Együtt a szifonnal. 
 Józsi Várj! Itt van még a limonádé!
 Mari Hány hetes?
 Józsi Egy kicsit erjed benne a citrom. 
 Mari Sebaj!

Mari kiviszi a rendelést. Innivalót és némi szalonnát.

 Mari Uram, hölgyem! A limonádé, a szóda meg a házi sza-
lonna! Ezt a Józsi szeletelte.

 Carlo Köszönjük, Mária! Szép ez a vendéglő! Rögtön meg-
érzi az ember, ha jó helyre kerül!

 Mari Még szét sem néztek!
 Carlo Tudja, hogy van ez! Ezek az átkozott próbák! Az em-

ber az est közeledtével már elfárad!  
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 Józsi Én is mindjárt! 
 Mari Tudom én azt! 
 Carlo A nagy művek nem tűrik a halogatást, az időfecsér-

lést! Míg mások duzzognak, bennünk végtelen az 
öröm és az alázat! Ígérek valamit, Mária! Amint 
eljön az idő, körülnézünk! Egy cseppet se higgye 
azt, hogy bátortalanok volnánk! Egy kis vacsora…

 Mari Még egy kis szalonna! Hozom!
 Carlo És négy lágy tojás! Hogy friss vér csörgedezhessen az 

ereinkben!
 Józsi No, még ez is.
 Mari Hát szépen vagyunk!
 Carlo Azért lenne néhány építő megjegyzésem!
 Mari Hallod, Józsi?
 Józsi Jut eszembe! Van itthon szögünk! Ha mégsem jönne 

az Ödön. Vagyis csak volt! A múlt héten kölcsön-
adtam az atyának. 

 Mari Éppen most?
 Józsi Mit csináltam volna? Az oltárkép levált a keretről. A 

mise meg már éppen kezdődött…
 Mari Mióta vagy te ennyire vallásos?
 Józsi Jó, jó, még egyszer se láttam Krisztust, de attól még…
 Carlo A hithez nem elég néhány rozsdás szög! Vagy egy-két 

álszent ima! 
 Mari Akkor elmegy a Józsi, és hoz újakat.
 Józsi Már bezárt! Sajnálom!
 Mari Elmész és megnézed! Hátha még ott van valaki. Ak-

kor is!
 Józsi Hat után? Esély nincs rá!
 Mari Azt hiszem, ez az ember teljesen reménytelen!
 Józsi De hát…
 Mari Legalább egy kicsit próbálj meg… egy kicsit viselked-

ni! Higgy a csodában! Legalább lelkesedj!
 Józsi Hogyan? 
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 Mari Tegyél úgy, mintha lenne szög. Próbálj meg egy kicsit 
figyelni a művész úrra! Neked is jobb lenne. 

 Carlo Nyugodjanak meg! 
 Mari Mondtam én! 
 Józsi Nyugodt vagyok!
 Carlo Vigyázzanak, hogy a sárgája lágy maradjon!
 Mari (rajongva) Hát persze, Carlo!  

Mari egy ronggyal Józsira csap. 

 Carlo Köszönjük! Az étvágyunkkal sose volt baj! 

Carlo feláll, körbenéz.

 Carlo Át kéne alakítani ezt az egészet!
 Józsi Az egészet?
 Carlo Kéne ide egy kis színpad! Friss deszka! Egy kis ben-

sőségesség! Pálmafák! Jézus is oly nagyon szerette a 
pálmalevelet.

 Józsi Az előbb egy kis szék, most meg egy színpad?
 Mari Szép az!
 Józsi Mi a fenét akar ez? Operaházat? A pusztában?
 Carlo A kamarazene egy csodálatos műfaj! Erre épül ösz-

szességében minden: a nagyzenekari művek, a szim-
fóniák és a barokk oratóriumok! Vagyis: előrelépés 
csak abban a kivételes esetben lehetséges, ha ennek 
minden csínját-bínját elsajátítjuk! És ebben nem 
számíthatunk mások hathatós segítségére! A kama-
razenélés végül is a többihez képest, a Mindenséghez 
képest végtelenül magányos dolog. A kammermusik 
egészen kis helyen is jól előadható, akár a falusi házak 
homályos helyiségeiben is, mondjuk a spájzban! De 
magukat mindez ez egy percig se nyugtalanítsa!

 Józsi Engem aztán nem! 
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 Carlo Ez a padló sem tökéletes! A szálkák, a lyukak szük-
ségtelenek! 

 Mari Tényleg azt állítja, hogy jó lenne itt valami színpad? 
Mint valami templomban? Ó, istenem, Carlo!

 Józsi Még hogy színpad!
 Mari Milyen nagyszerű ötlet! Carlo egy szent ember!
 Carlo Kérem, ne becsüljék le magukat!
 Józsi Micsoda duma!
 Carlo Az az Ödön mikor jön?
 Mari Az az Ödön?  Bármikor… nem kell annak mondani 

semmit. Egyszer csak… magától is…
 Carlo Már szétkorhadtak a gerendák! Felülre meg befész-

kelték magukat a galambok. Az átalakítás nem vá-
rathat magára túl sokat! 

 Józsi Tudja mit? Most pakoljanak össze, és húzzanak el! 
Most azonnal! Ödön meg majd jön, ha akar! Én 
meg szarok a gerendákra! Fogják magukat, és az első 
vonattal…

 Mari Te is tudod, Józsi, hogy tavaly óta nem járnak a vona-
tok!

 Józsi Tehetek én róla? Én nem hívtam magukat ide! Hívta 
valaki? Akkor is kimennek oda, és megvárják! Ha 
nem jön, hát nem! Volt, hogy én is kimentem, de nem 
jött semmi! Mégis vártam.

 Mari Józsi! Itt nem is Carlóról van szó! Ő még bírná, hi-
szen ő egy valóságos szent! Egy szakramentum! De 
Angéla, Angelika igen karcsú! Az ujjai megfagyná-
nak az állomáson.

 Józsi  Majd, izé, nem Beethovent játszik, hanem cigányo-
sat! Az is muzik! (Egy pillanatra elérzékenyül. An-
géla felé) Bár… tulajdonképpen… Angélát egy kicsit 
én is… sajnálnám… 

Mari elcsodálkozva néz Józsira.

 Mari Igen?
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 Józsi (tátog) Csak egy kicsit.
 Carlo Semmi baj!
 Mari Jó! Ha mégis úgy akarod, kimegy a vonathoz! De ha 

rosszul lesz és meghal?
 Carlo A lassú tételek esetében a falusi fagy kiváltképp rossz 

hatással lenne! Ebben óriási a tapasztalatunk! A re-
ménytelen várakozás képes kioltani a még oly erős 
hit lángját is!

 Mari Ezt akarjuk?
 Carlo A végén teljesen megbokrosodnánk!
 Józsi Angelika ártatlan! Már látom!
 Carlo Úgymond az egész mű velünk együtt meghibásodna! 

De a szellem is sérülhet. Veszítene az erejéből!
 Józsi Már nem is kell mondani! 
 Mari Érted már? Az a Beethoven nem jó, ha túl lassú!
 Józsi Fogd már be! 
 Mari Kérlek, viselkedj!
 Józsi Harminc éve viselkedem.
 Mari Mi ez az ahhoz képest, ahogy az a Beethoven élt?
 Carlo A nagy mogul igen érzékeny zenét szerzett! A tempó 

nem bírja el a túlzásokat!
 Mari Érted már?
 Józsi Hát mindent csak előírással lehet?
 Carlo Kiváló! Egészen kiváló, amit mond! Figyelemre  méltó 

és elgondolkodtató! Ugyanis, a tempó, ahogy a szín-
házi előadásokban is, mindig vita tárgya! Időnként 
lassítunk, mint éppen most! Beleülünk az üresnek 
látszó vödörbe! Vagy egy gyors mozdulattal hirte-
len fokozni kezdjük! Ahogy tetszik!

Józsi megbabonázva bámulja Angélát.

 Józsi Dehogy akarom én! Istenem!

Józsi hoz egy üveg bort.
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 Józsi No, én kibontom ezt is!
 Carlo Örülök az időváltozásnak!
 Józsi Minek is szomorkodni? Csak azért, mert kint esik? 

Ugyan! Kit érdekel! (Kedveskedni próbál, de közben 
Angélát figyeli.) Milyen az előrejelzés, Mari drá-
gám? 

 Mari Holnap is borús. 
 Józsi Attól hasogatni fog!
 Mari Holnap majd kétszer annyit kapsz a homoktövisből. 
 Józsi Ma egészen jól vagyok!
 Mari Hogyhogy?
 Józsi Csodálkozom én is.
 Mari Mi történt veled? 

Carlo lehajol, a padlót tapogatja.

 Carlo Első tapintásra azt mondanám, hogy talán túl sok a 
kiálló szálka, nem egyenletes a felszín.

 Józsi Ezt még nem mondta senki!
 Mari De attól ez még igaz lehet!
 Józsi De hát ez folyton hazudik!
 Carlo Angéla! Kérem! Lépkedjen végig a felszínen! Járjon 

rajta! Csak óvatosan, mint Krisztus a tengeren! Fel 
ne sértse valami ócska deszkadarab!

Angéla finoman, akár egy balerina, végigsétál a fapadlón. 

 Józsi Mondtam én! Megmondtam! Nincs ennek semmi 
baja!

 Carlo Most visszafelé is!

Angéla visszafelé sétál. Hirtelen összerogy. 
Szálka szúródott a talpába. 

 Carlo Angéla!
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 Mari Jaj, istenem! Ez a lány még kórházba kerül!
 Józsi Csak azt ne!
 Carlo Itt a bizonyíték!

Carlo felvesz a földről egy apró valamit, felmutatja.

 Mari Mondtam én, hogy csiszoltasd föl! Tele van ez min-
denfélével! Hányszor figyelmeztettelek?

 Carlo Egy tűlevél.
 Mari Még szerencse!
 Carlo Lehetett volna halszálka is! És máris fuccs a hangver-

senynek!
 Józsi De ki akar itt hangversenyt?
 Mari Fiam, inkább adj hálát az Úrnak, hogy nem egy hal- 

vagy padlószálka! 
 Carlo Micsoda malőr! De a zene istene itt lebeg fölöttünk 

– örök bizonyosság! Neki köszönhető, hogy nem 
történt nagyobb baj! Szíveskedjenek hozni egy 
lavór meleg vizet! Be kell áztatni Angéla lábát. Az 
angyalok puha talpa igen sérülékeny.

 Mari Hallod? Józsi!
 Józsi Ó, igen, Angéla lába!
 Mari ( Józsi üres poharát nézi) Gyorsan megittad!
 Józsi Ez még csak a második!
 Mari Holnap fájni fog.
 Józsi Nagyon aggódós lettél.
 Mari Olyan gyorsan odarohantál.
 Józsi Hagytam volna meghalni?

Józsi hozza a lavór vizet. Leteszi.

 Józsi A langyos, szappanos víz!
 Carlo Messze van! Egy kicsit közelebb!

Józsi közelebb tolja a lavórt.
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 Carlo Még! Még egy kicsit!
 Mari ( Józsihoz) Mi van? Félsz Angelikától?
 Carlo Nem bírja a vér látványát.
 Mari Látom én!
 Józsi Mi van?
 Carlo A női lábak felettébb gyönyörűek!  Megihlettek már, 

ó, istenem, annyi művészt és névtelen papot! A lábak 
külön életet élnek a testtől! Olykor leválnak róla, 
mint most, ebben a lavórban! Látja, Józsi?

 Józsi József !
 Carlo Nézze csak! A fürdőző láb, így távol a fertőtől, mily 

tiszta és ártatlan! Akár a hó! 
 Mari Olyan szépen mondja, Carlo!
 Carlo Köszönjük a szappanos vizet! Angéla nevében is örök 

hálánk!
 Mari Jaj! Ne tessék már…
 Carlo Most bebizonyítottuk, hogy eme hely alkalmatlan 

a muzsikálásra. De Angéla és én úgy döntöttünk, 
hogy ettől függetlenül, mindentől függetlenül itt 
óhajtunk maradni!

 Józsi Egy kicsit most már én is…
 Mari Bizonyára jól érzik magukat!
 Józsi De hát miért éppen itt? (Angéla felé) No persze, azért 

nem olyan nagy baj…
 Carlo Úgy gondoljuk, hogy a hely általánosan rossz állapota 

még nem jelenti azt, hogy ne tudnánk tovább gyako-
rolni! Az élet olykor furcsa, olykor nehéz a döntés, 
de mi bebizonyítjuk, hogy jól választottunk! Fontos, 
hogy a tanulás folyamata töretlen maradjon, ezért azt 
javaslom, hogy próbáljuk meg közösen hely re hozni a 
hibákat! Már amennyire lehetséges! Egyetértenek?

 Józsi Jó, jó! És fi zetni? Azt nem fognak? Ez nem a máltai sze-
retet, mi nem azok vagyunk, csak semmi jézuskázás! 
Ezt nem magának mondom, Angéla, hanem ennek! 
Ennek a… bohócnak.
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 Mari Jaj, ne legyél már megint ilyen anyagias!
 Józsi Az üzlet az üzlet!
 Carlo Ha úgy gondolják, már is itt van egy kis előleg. Kész-

pénzben fizetünk! 
 Józsi Jól hangzik.
 Mari Most nem tudunk visszaadni! Tudja, Carlo, nálunk 

az apró mindig elfogy! Tegye csak el! Majd ha átme-
gyek a kis székért az ötödik kocsmába, nem is, inkább 
a negyedikbe, ott kérek majd. 

 Carlo Elég később is!
 Józsi Nem! Menj át most! 
 Mari Most? (Carlóra néz vágyakozva.) Ki fogja kiszolgálni 

a művész urat?
 Józsi Mi?
 Mari  Minek az a sok apró?
 Józsi De hát…
 Mari (Carlót nézi) Még néhány hét, és máris itt a hideg 

ősz. Kevés a tűzifánk. Valami meleg hely kéne…

Józsi kituszkolja Marit.

 Józsi Menjél már! Menjél!

Mari el. 

 Józsi Ez elment.
 Carlo El.
 Józsi Hozza azt a sok aprót.
 Carlo Nem szükséges azzal annyira sietni! 
 Józsi Micsoda?
 Carlo Majd a végén fizetünk.
 Józsi A végén?
 Carlo Nálunk ez a szokás.
 Józsi Úgy látom, jól érzik magukat.
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Carlo partitúrákat lapoz, időnként hadonászik a kezével. 

 Józsi Csodálatos kis vendéglő ez!
 Carlo Már csak a zene hiányzik!
 Józsi Már csak az.

Carlo lehunyja a szemét. 

 Carlo Ilyenkor kitágul az orrcimpám! Ilyenkor érzem a fe-
nyőerdők illatát!

 Józsi Ez csak a kidobott karácsonyfa.
 Carlo Nekem mégis a mahleri szimfóniák illatát hozza! Ó, 

a messzi Alpok végtelen hava! Gyermeki öröm! És az 
az el nem múló fájdalom a szívben! Ha rágondolok…

 Józsi Nem kéne! Vagyis… miért nem mondta ezt már az 
előbb? Hozok egy kis innivalót.

 Carlo A fenyőillat mindenhol ott van, bárhová is utazzunk! 
A rengeteg mélyén ott ring tövestül, mint a melan-
kólia!

 Józsi Erről én még nem hallottam! De most hogy mondja! 
Én is szedek valamit erről. Valami tövist.

 Carlo Ne mondja! Ön jóban van a tövisekkel?
 Józsi Azt azért nem mondanám! Most is kihagyok egy-két 

napot. De ez semmiség. Az akkor is hat, ha nem vesz-
szük be. Néha az Elek is issza! Meg a Feri! Ott nevel-
jük az ablakban! Ott sok fényt kap! Aztán ha valami 
fáj, akkor kipréseljük a levét.

 Carlo Micsoda ősi kultúra, ősi gyógymód! Öntsön nekem 
is egy pohárral! Így hangverseny előtt kicsit több az 
emberben a feszültség, mint kéne. 

 Józsi Gondolom! Nem könnyű a zenészek élete.
 Carlo De nincs panasz! Inkább gyakorolunk!
 Józsi Szép! Szép dolog is muzsikálni. Ha van kivel.
 Carlo Önnek van?
 Józsi Csak így, szólóban. Esténként.
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 Carlo Asztali zene, mi?
 Józsi Az.
 Carlo Az se rossz.
 Józsi (sáros cipőjére néz) Lehetne jobb is. De hát nagy a sár 

errefelé.

Csend.

 Józsi De… de mi a postacím?
 Carlo Egyszer itt, egyszer ott! Sokszor mi magunk se tud-

juk, hogy éppen holnap hol ébredünk. Minden nap 
új világok!

 Józsi (halkan, nem mer Angélára nézni) De a lánynak a 
címe? Vagyis…

 Carlo Angélának? Ő mindig velem tart! 
 Józsi Nincs otthona?
 Carlo Minek az? 
 Józsi És amit játszanak, annak mi a neve? Amikor kettes-

ben… amikor semmi szóló…
 Carlo Becsülettel mondhatom, hogy egyszerre több mű 

is szerepel a repertoárunkon. Minden mű a lélek 
valódi lenyomata! Csupa-csupa méltóság és érze-
lem! Képtelenség egybemosni őket! Semmi gond! 
Válasszon egyet! De számoljon azzal az ön számára 
talán nem kívánatos következménnyel, hogy min-
den egyes zenének hatása van az érzékekre, hatása a 
hallgatóra, hatása minderre, ami körülveszi!

 Józsi Hagyjuk a dumát! Én se ma jöttem le a falvédőről.
 Carlo De hiszen a világ oly végtelenül kiismerhetetlen! Me-

részség volna azt hinni, hogy tudásunk a láthatatlan 
dolgokra is kiterjed…

 Józsi Nekem is van olyan, amit nem látok…

Jön Mari egy székkel.
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 Mari Megjöttem, aranyoskáim! Megjött a kis szék!
 Carlo Mária! Maga csodálatos! 
 Mari Sajnos nem volt aprójuk! Hiába mondtam, hogy el-

jött hozzánk egy nagy művész…
 Carlo Magát nem rettenti el semmi! 
 Józsi Hogyhogy nem volt?
 Carlo Maga bátor asszony!
 Józsi Jó is, hogy megjöttél! Már alig bírtam! 
 Mari Itt vagyok, Carlo!
 Józsi Valami színfóbiákról is szó volt.
 Mari Neked megint fóbiád van?
 Józsi Nem nekem! Ennek a bűvésznek.
 Mari Alig találtam jó széket! Kipróbáltam mindegyiket! 

Úgy tettem, mintha hegedülnék, mint próba köz-
ben…

 Józsi Mit játszottál?
 Mari Arra nem emlékszem!
 Carlo Lenyűgöző! Odáig vagyok magáért! Hadd öleljem 

meg!
 Józsi Jó, jó, de hol az apró? Már most kéne, hogy fizessen 

valamit!
 Mari Azt mondtad a múltkor, hogy türelmesebb leszel!
 Józsi Azt mondtam?
 Mari Valahogy ma minden kimegy a fejemből! Ahogy az 

ajtón kiléptem, már csak Carlo művész urat láttam 
magam előtt! És rájöttem, hogy mindenben igaza 
van! Minden, amit mond, az tökéletesen úgy van! 
Milyen szépen hegedül ez a lány!

 Józsi (elbűvölve nézi Angélát) Milyen kedves!
 Carlo Ó, ez csak a látszat!
 Józsi Ez a kondukter, csak ez erőlteti neki a muzsikát! 

(Marihoz) Nem látod?
 Mari Hogy én mit látok, azt csak én tudom!
 Józsi Azt mondod?
 Mari Az utóbbi időben gyanús dolgokat művelsz.
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 Carlo Talán egy kicsit magába nézhetne!
 Mari Hová nézel már megint?
 Józsi Csak ki az ablakon.
 Carlo Mit lát, kedves barátom? Gondolja, hogy még van új 

a nap alatt?
 Józsi Csak úgy nézek! Az idő múlásával egyre több a folt.
 Carlo A látvány így is tökéletes! Persze, attól függ! Ha példá-

ul Haydn korai vonósnégyeseit hallgatja az ember, 
akkor igen gyakran egy téli út képzete jelenik meg 
előtte: egy dűlőút, amelyen tollászkodó varjak ülnek. 

 Mari Van ilyen! ( Józsihoz) Igyál egy kicsit! Akkor majd te 
is látni fogod!

 Carlo Szó, ami szó, azt én sem tudom, mitől olyan földi ez 
a látomás, és mégis mitől oly ridegen hallucinogén? 
De Haydn kamaradarabjai esetében ez nem ritka!

 Mari A mai világban minden lehetséges. Nem csodálko-
zom én már semmin.

 Carlo Angéla! Ha lélekben már sikerült teljesen felkészül-
nie, akkor a mű megértése után most következzék a 
pihenés! Egy kicsit félretesszük a kottákat. Aztán, 
ha meguntuk a sok beszédet, akkor újfent gyako-
rolni kezdünk! Angéla! Nyitogassa csak egy kicsit a 
száját! Próbálja meg kívül-belül körbenyalni! Most 
mondja azt szépen, hogy Carlo!

 Angéla Carlo.
 Carlo Még egyszer!
 Angéla Carlo.
 Carlo Látják? Így megy ez! Bárhol legyünk: az alföldön 

vagy az alpesi hágókon! 
 Józsi Mindig így nyalogatja?
 Angéla Kérnék egy limonádét!
 Mari Úristen! Ez tényleg beszél! Már kezdtem aggódni!
 Józsi Ez egy csoda!
 Mari Kedves Angéla, Angelika, azt hiszem, bemutatkoz-

nék…
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 Józsi Nánk!
 Mari Vagyis nánk! Ez itt a Józsi. Ott van a képe a falon. 

Nézze csak meg! Az az eredeti! Idehozom!
 Józsi Most ne!
 Mari Csak segíteni akartam!
 Józsi Befogod már végre?

Józsi is bemutatkozik Angélának.

 Józsi Józsi vagyok. Józsi. Tudja, engem a faluban csak így 
hívnak.

 Angéla Üdvözlöm! Józsi! Maga mindig ilyen szerény?
 Józsi Hölgyek társaságában mindig. De vannak azért so-

katmondó gondolataim is. (Marira néz.) Csak a 
közlés néha rohadtul nehéz. Főleg, amikor az em-
ber nincs egyedül…

Józsi zavarban van.

 Angéla Értem!
 Józsi (úgy mondja, hogy Mari ne hallja) Pontosan ilyennek 

képzeltem a hangját. Ilyen karcsúnak. Úgy döngi-
csél, akár a tavaszi méhek!

 Angéla ( Józsihoz) Játszik valamilyen hangszeren?
 Józsi A hangszertudásom igen gyér. De tudok sok minden 

mást…
 Mari Hallgass! Mondja, Angéla, hadd kérdezzek én is vala-

mit! Furcsa egy dolog: mit érez zene közben? Amikor 
hegedál.

 Józsi Látja, én is pont ezt akartam!
 Angéla Zene közben… 
 Mari Igen!
 Angéla Zene közben mintha futnék egy nagy réten, amely te-

lis-tele van kamillával! Futok lágyan a művel, nem 
gondolok már senkire és semmire. Elhagyatottnak 
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érzem magam, és mégis tökéletesen boldognak! De 
a Maestro nélkül ez nem menne!

 Mari Megértem! Elég, ha csak az ember ránéz!
 Angéla Van ebben valami égből jövő varázslat!
 Mari Szép dolog is az a zene! 
 Józsi Isznak valamit?
 Mari Hozok én! Egy jó kis házipálinka!
 Carlo Beethoven mellé? 
 Mari Azért mégis csak nagy ember!
 Józsi Nem is tudom kifejezni!
 Mari Ne is fejezd ki!

Mari hozza a pálinkát. Önt Józsinak, Carlónak és magának. An-
gélának limonádét tölt. Józsi és Mari szorongva figyeli a vendége-
ket. Egyszer csak Angéla meg fog ja a pálinkásüveget, és a szájához 

emeli, iszik. Mari és Józsi szájtátva bámul. 

 Józsi Láttad?
 Mari (Angélához) Van még egy kis limonádénk!
 Angéla Köszönöm. Már nem kérek!
 Mari Második fogás?
 Józsi Minek? 
 Mari Tán sajnálod tőlük?
 Carlo Ma oly sokat utaztunk! 
 Józsi (Carlóra néz) Ez mindent megeszik!
 Angéla A mesterrel előadtuk a Tavaszi szonátát.
 Józsi Igen?
 Mari Önthetek még?
 Carlo Ó, köszönöm.

Mari tölt Carlónak a pálinkából. 

 Mari Elkészült a puha tojás!
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Hoz négy főtt tojást és két szelet kenyeret. Carlo és Angéla remegő 
kézzel megpucolja a tojásokat, majd evőeszköz nélkül tömködi 

magába. 

 Angéla Tél volt! De mi mégis a hóesésben a tavaszra gondol-
tunk és arra, hogy ezt akkor és ott eljátsszuk. Brahms 
helyett Beethoven következett! Mi mindig ilyen ki-
számíthatatlanok vagyunk! Én és Carlo! Csodálatos, 
nem?

 Carlo Igaza van, Angéla! Az emberiségnek meg kell változ-
nia! Nincs több idő a hazugságokra.

 Angéla Beethoven igen sokat tett azért, hogy a dolgok meg-
változzanak. 

 Carlo Amikor már úgy tűnik, van remény, valaki mindig 
elrontja.

 Mari Különös pár. 
 Józsi Sok furcsaság van ebben a világban.
 Mari Mennyire szeretik a lágy tojást! 

Carlo megtörli a száját, feláll az asztaltól.

 Carlo Akkor hát kezdjünk is neki! Egy kicsit szemügyre ven-
ném a házat! A kultúra iránti érdeklődés bennem lan-
kadatlan. A környezet sok mindent elárul. Ha szép 
a kert, a természet időtlen zöldjében megenyhül az 
ember!

 Józsi Mi van azon látnivaló?
 Mari Te csak maradj!
 Józsi Hogy én?
 Mari Angélát nem zavarod! De legalább engem se.
 Józsi A kertkapu kulcsa?
 Mari Már Carlónál van!
 Józsi Észre sem vettem! 
 Mari Akkor induljunk, Carlo!  
 Józsi Menjél csak! Nekem aztán semmi dolgom odakinn. 
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 Mari ( Józsihoz) Isten veled! (Carlóhoz) Itt van Józsi nagy-
kabátja! Vegye magára!

 Carlo Köszönöm, Mária!
 Mari Milyen szépen mondja!
 Józsi Te odaadod neki az én kabátomat?

Carlo és Mari kimegy. 

 Józsi Nem értem, mi történt vele!

Kínos csend. Józsi nagyon szeretne közelebb kerülni Angélához.

 Józsi Mondja, Angéla, és milyen az, színpadon állni? Csak 
úgy kérdezem!

Csend.

 Józsi Furcsa lehet.
 Angéla Egyszer próbálja ki!
 Józsi Mit gondol? Hogy én tudok olyat? Hegedülni?
 Angéla Fogja magát, felsétál a színpadra, aztán kisvártatva 

lejön. 
 Józsi Ennyi is elég?
 Angéla Különös érzés.
 Józsi Én azért félnék. 
 Angéla Kap egy szép kis csokrot. A nyaka alá. 
 Józsi Elég furcsán érzem magam! 
 Angéla A színpadot szokni kell! Ha már ott fenn van, akkor 

felejtsen el mindent! Csak az a lágy hegedűhang… 

Angéla az üres sörösládát az asztalra teszi.

 Józsi Hogy álljak oda? Oda fel? 
 Angéla Ne tétovázzon!
 Józsi Azt mondja?
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 Angéla Szeretne valamit elmondani. Nem igaz? 
 Józsi Hogy én?
 Angéla Meséljen!

Józsi felmászik az asztalra, majd a sörösládára áll.

 Józsi Sose voltam jobban! Egy kicsit furcsa, de azt hiszem, 
ma valahogy egész jó minden! Pedig ez a Carlo ocs-
mány egy alak! Az ördög vinné el!

 Angéla Artikuláljon pontosabban! Nyalogassa kívül-belül a 
száját! 

 Józsi Hadd igyak még! Innen egészen messzire látni! Egé-
szen az Alpesekig! 

 Angéla A zene majd segít! Mondjon el mindent!

Angéla hoz egy csokornyakkendőt Józsinak.

 Angéla Álljon csak ott! Hunyja le a szemét! 
 Józsi Gondoljam azt, hogy ez a Metropolitán?
 Angéla Gondoljon bármire! Csak gondoljon! Mint ahogy 

én is hegedülés közben! 
 Józsi Mint ahogy maga?
 Angéla Mint ahogy én.

Angéla körbejárja az asztalt. 

 Angéla Most érzi? Érzi már a szíve helyét? Van ott valami, 
mint az én hegedűmben, egy titokzatos rés, egy 
szűk folyosó, ahol felerősödnek a hangok, és ki-be 
járnak! Eljött az idő! 

 Józsi Eljött!
 Angéla Íme!
 Józsi Hol vagyok?
 Angéla Mintha csak az oltár fölött lebegne!
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 Józsi Még sosem voltam ilyen emelvényen! Sose ilyen ma-
gasan! Egy kicsit szédülök!

Józsi a ládán állva iszik.
 
 Angéla Igyon! Ha még mindig nem történik semmi, nézzen 

rám! Egy pillanatra nyissa ki a szemét! Jó nagyra!

Angéla közben kirúzsozta a száját, hosszú szőke haját kiengedte. 
Józsi kinyitja a szemét. Felhangzik a nyitómotívum Schubert Der 

Tod und das Mädchen című művéből.

 Józsi De hisz az előbb még…
 Angéla Az előbb még?
 Józsi Menny és pokol!

Józsi megtörli a száját. Közben az asztalra helyezett 
sörösládán egyensúlyoz. Csend.

  Józsi Egyszer nagyon régen találkoztam egy furcsa, bolond 
lánnyal. Egy különös estén, séta közben. Ott ült az 
árokszélen. Szeme, akár az izzó parázs. Először elővett 
egy kést, és levagdosta a haját. Aztán szalmát kötözött 
a testére, meggyújtotta, úgy szaladgált le-föl. Én meg-
ragadtam, és leöntöttem egy vödör vízzel. Odaültem 
mellé, a kezemben tartottam félig összeégett testét, 
és azt kérdeztem: tán tudsz valamit, amit elhallgatsz 
előlünk? Ha tudsz valamit, mondd el! Ő csak szede-
gette a megperzselődött szalmaszálakat, először nem 
válaszolt. Nézett maga elé. Miért nem hagytad, hogy 
meghaljak, kérdezte. Aztán azt mondta: ma éjjel tíz-
kor gyere a malomhoz, ott találkozunk, és ott majd 
mindent megtudsz rólam! Sajnálom, mondtam neki, 
de ma este van a barátom lakodalma, lakodalomba 
vagyok hivatalos, nem tudok elmenni, nagyon sajná-



e 142 w  e  

e 

lom. Azon az éjszakán szörnyen berúgtam. Fetreng-
tem a sárban, mint egy disznó. ( Józsi arca hirtelen 
elkomorul.) De mégsem tudtam szabadulni a gondo-
lattól, hogy az a lány vár engem a malomnál, én meg 
kibaszott részeg vagyok. Arccal a sárban arra gondol-
tam, hogy fel kéne állnom, ha belehalok, akkor is. Az 
a lány tud valamit, amitől holnapra megváltozna az 
életem. A mi egész életünk. Emlékszem a tekintetére, 
amelyben lángolt az őrület és a vak szenvedély! És 
mégis, azt éreztem, ha odamegyek, attól kezdve tán 
minden másképp lenne! 

 Angéla Ugye, hogy emlékszik?
 Józsi (Angélára néz) Ön volt az, Angéla? 

Angéla arca rezzenetlen.

 Józsi Maga a legfurcsább vendég, aki valaha itt járt! Nincs 
is pénze! Azok a papírkötegek a tokban teljesen ha-
misak. Én láttam! Sokszor álmodtam magáról. Mint-
ha már ezer éve ismerném: az a smaragd zöld szem, az 
a kivágás, az a szőke aranyhaj, mely úgy gomolyog, 
mint a nyári búzaföldek aratáskor, és a kéztartás, az 
a körmönfont lágyság, aztán a rózsaszín fülcimpa, 
mintha a legdrágább porcelánból öntötték volna! 
Kiállítanám én a templomba! Érzem, milyen forró 
a teste, érzem bőrének illatos verítékét, érzem, mily 
odaadóan ölelne! Én fi zetek magának! Amennyit 
akar, amennyit kér! Életem végéig fi zetni fogok! 
Mindenért! Érti? Cseppet sem bánnám, ha maradna! 
Ha elmegy, én meghalok! Esküszöm, megtanulok 
hegedülni, megtanulom a húrok neveit! 

 Angéla Tudja, én végtelenül kíváncsi természet vagyok!
 Józsi Megvárja, amíg élve elporladok?
 Angéla (nevet) Nem hagyom magam félrevezetni! Bevallom, 

nekem is szükségem van olykor a színházra! A ru-
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hák illata, a fűrészpor, a tekintetek, melyek metsző 
élességgel ránk szegeződnek! Itt nincs könyörület! 
Itt az történik, amit mi akarunk!

 Józsi Ha maga csinálja, akkor én is befizetek! Felcsiszolom 
ezt az egészet!

 Angéla Ne tegye magát nevetségessé!
 Józsi Egész életemben nevetséges voltam!
 Angéla Akkor tanuljon meg szeretni csendben! Tanulja meg 

szeretni a szerelmet úgy, ahogy én a zenét. 
 Józsi De hát én magát akarom!
 Angéla Sokan vannak így! 
 Józsi Kérem! Hadd lépjek le erről a ládáról! Mindjárt visz-

szajönnek! 
 Angéla Ez is csak azért történhetett, mert egyszer régen meg-

feledkezett rólam! Most már talán sejti, ki vagyok! 
Adjon hálát az Úrnak, hogy a szikra lángra lobbant! 
Különben…

 Józsi Különben?
 Angéla Már régen halott lenne!
 Józsi Hogy?
 Angéla Csak egy szavamba kerül, és Carlo megöli! Mit gon-

dol, az a másik tok mit rejt? 
 Józsi Carlo!
 Angéla Nála nincs tréfa!
 Józsi Micsoda szörnyeteg!
 Angéla Jegyezze meg, Józsi: a szerelem olykor ridegebb, mint 

a halál! De azt hiszem, ez alkalommal szerencséje 
volt! Még ha egy sörösláda tetején is, de végül dia-
dalmaskodott! 

Angéla kontyba köti a haját, a szájáról letörli a rúzst. Jön Mari 
és Carlo. Józsi szédeleg. 

 Carlo Angéla! Azt kell, hogy mondjam, pompás ez a ház! 
És felettébb gyönyörű a kertje!
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 Angéla Igazán?
 Carlo Nem egy arborétum, de mégis dicséret illeti!
 Mari Mi az a csokor a nyakadon? Már megint mit csináltál 

azzal a sörösládával?
 Józsi Csak kipróbáltam.
 Mari Mit próbáltál?
 Józsi Hogy milyen lenne, ha magasabb volnék!
 Mari Megőrültél? Már megint mennyit ittál? 
 Carlo Mia Bella! (Megöleli Angélát.) Jól érzi magát? Az im-

pulzivitás, az erő felszínre hozása elengedhetetlen 
főpróba előtt! Még a hangszer is megérzi, ha nem 
kifogástalan az est! Ha valami baj van, nem úgy 
engedelmeskedik, mint szokott!

 Angéla Carlo! A hangszerek elégedettek. A légkörben meg-
felelő a légnyomás. És a páratartalom sem nagyobb 
a szokásosnál!

 Carlo Bravó!
 Mari Van barométerünk!
 Carlo Köszönjük! De nincs szükségünk semmiféle mérő-

szerkezetre!
 Angéla Menjünk! Kedves Józsi! Egy kis levegő! Odakünn 

kellemesebb! Lehet, hogy a szél most egyenesen az 
Alpesekből érkezik!

 Józsi Lehet! De nekem már fóbiám van!
 Carlo Vagyis ezek szerint Ön nem szereti Mahlert?
 Józsi Egy cseppet sem!
 Mari Dehogynem! Józsikám! Ne mondd már! A múltkor 

is azt hallgattad!
 Józsi Én?
 Carlo Önnek leginkább a másodikat ajánlanám, az Auferste-

hungot, az életösztön eme dörgedelmes himnuszát! 
A hit sohasem hiábavaló! Igyon már egy pohárral! 
A fenyőillat csak ezután jön. De az már a negyedik 
szimfónia!

 Mari Az meg jó lesz nekem!
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 Józsi Áldott jó asszony ez a Mari! 

Józsi rosszul érzi magát. 

 Józsi Menjünk haza! Kérlek!
 Mari Te teljesen megkergültél? Otthon vagyunk! Otthon 

vagy! Nézz csak szét! Odabenn van az ágyad! Mi 
ütött beléd? Tán csak nem valami gömbvillám? A 
vihar már elment.

 Józsi El! De az előbb még visszajött. Visszafújta az az alpesi.
 Carlo A szél csak fúj, de nem tudjuk, honnan jön és hová 

megy! 
 Mari Tán csak nem áramütés ért? Biztos már megint vizes 

papucsban szárítottad a hajad.
 Carlo Micsoda könnyelműség!
 Angéla ( Józsihoz) Kérem, jöjjön velem egy kicsit a kertbe! 

A viharfelhők már különben is elvonultak. Egy esti 
séta a tisztuló ég alatt.

 Carlo Jól mondja, Angéla! Akárhogy is, az élet bármennyi 
kellemetlen meglepetést tartogat számunkra,  a  lé-
lek minden körülmények között megérdemli a nyu-
galmat!

Mari Carlót bámulja. Józsi és Angéla készülődnek kimenni.

 Mari Mi van azzal a negyedikkel, Carlo?
 Józsi Milyen érdeklődő lettél!
 Mari Csak kíváncsi! Miért? Te tán ismered azt a Mahlert? 

Hogy üssön beléd a mennykő!
 Carlo Előszőr a Titán, aztán az Auferstehung!
 Mari Én figyelek!
 Carlo Tudja, Mária, a művész mindig a legnagyobb észre-

vétlenségben él! Alapvetően rejtőzködő életmódot 
folytat! 

 Józsi Kivéve, ha eszik!
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Angéla és Józsi el.

 Mari Istenem, jaj, de jó!
 Carlo Mária! Jó, hogy szóba hozta Mahlert! Az asszonyi 

tisztaság gyönyörű példája a negyedik szimfónia 
negyedik tétele! Egy mennyei látomás. Egy kony-
ha. Egy ártatlan gyermek szemével.

 Mari Egy konyha?
 Carlo Túl a felhőkön egy igazi konyhát látunk! Pontosan 

ilyet, mint a magáé! Asszonyok sürögnek-forognak 
benne, teszik a dolgukat! Igazi szent asszonyok, 
hús-vér nők! Túl mindenen! Sehol egy szálka, vagy 
mosatlan tányér! Csak főznek és főznek! Miközben 
szállnak az égen a mennyei illatok!

 Mari Lehetséges… hogy… hogy ez is lehetne… az a konyha… 
 Carlo Pontosan!
 Mari Carlo! Én…
 Carlo Kérem! Hozzon egy száraz vöröset!
 Mari Kezdem érteni!
 Carlo Sokszor csak hiszi az ember.
 Mari Nem elég, hogy hiszi?
 Carlo Valami harapnivaló is jólesne.
 Mari Hozom!

Carlo falatozik. Mari egyre felajzottabb. 

 Mari Carlo! Én… nem is tudom… teljesen összezavar…
 Carlo (teli szájjal) Már elnézést, de éppen…
 Mari Bocsásson meg! Csak azt akartam mondani, hogy… 

olyan furcsán érzem magam…

Mari a kezét tördeli. 

 Mari Nem! Majd talán később!
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Csend.

 Mari Tudja, Carlo, ezt a konyhát én ismerem a legjobban.
 Carlo Egy kis só. Egy kicsivel több só kellene!  
 Mari Több só? Ja, vagy az! Hozom, hozom. Tudom, mire 

gondol. Kitalálom én már a gondolatait is.
 Carlo Hát persze.
 Mari Erős paprika?
 Carlo Később.
 Mari No, szóval… papír törlőkendő nem szükséges? Vala-

mi egyéb kívánság?
 Carlo Köszönöm! Nem!
 Mari Akkor só vagy bors?
 Carlo Az már volt!
 Mari Annyi mindent beszélek! Jaj! Néha én magam sem 

tudom…
 Carlo Előfordul az ilyesmi.

Csend. Mari fészkelődik a széken. A szék nyikorog.

 Mari  Látja? Még jó, hogy hoztam azt a másik széket!
 Carlo Jó!
 Mari Ezen lehetetlen zajkeltés nélkül fészkelődni! Jaj, mit 

is szólna Angéla?
 Carlo Vigyázzon!
 Mari Majdnem leestem!
 Carlo Kerülje a rosszabbik lábat! Egy kicsit tolódjon el a 

másik irányba! 

Carlo megtörli a száját. Önt a borból. Mari felállna, de 
Carlo leinti.

 Carlo Maradjon!
 Mari Egy kicsit kényelmetlen!
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 Carlo Fogja meg ezt az üres tányért! Ezt is! Meg ezt! És a 
poharat!

Mari a rozzant széken egyensúlyoz, kezében tányérok 
és egy pohár.

 Mari Segítsen, Carlo!
 Carlo Mondom, hogy maradjon! Még felborul! Jobb az 

elővigyázatosság. Van fogpiszkálója?
 Mari A hátsó kredencnél! Ha akarja, odamegyek!
 Carlo Meg ne moccanjon!

Carlo odamegy a kredenchez. Mari háttal ül. Carlo keresgél.
 
 Mari Megvan, amit keresett? Carlo! Most éppen nem lá-

tok oda! Sokszor én sem találom, pedig pontosan 
tudom a helyét! 

 Carlo Kínos lehet. 
 Mari Persze, az ember ott áll a kredencnél, és akkor jön rá, 

hogy nincs ott, amit keres.
 Carlo (talál egy fogvájót) De aztán valahogy mégis előke-

rül!

Csend.

 Mari Tudja, Carlo, nem rágódom én már semmin. Pláne 
nem egy hegyezett gyufaszálon! 

Carlo a fény felé tartva vizsgálgatja a fogpiszkálót. 

 Carlo Kifogástalan! Maga a tökély!
 Mari A múltkor is nagy eső lett, vihar, meg minden. Le-

égett majdnem az egész ház. De valahogy nem ide-
geskedtem! 
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Carlo a fogait tisztogatja.

 Mari Kimentem a gangra, és néztem a hatalmas vihart, 
hallgattam a mennydörgést. Bizisten, arra gondol-
tam: milyen furcsa, hogy cseppet sem félek! Már 
régóta nem félek! A kertet nem vitte el! Megma-
radt a karfiol, a borsó. A virágok is valahogy átvé-
szelték. De a Feriéknél karóstul vitt mindent. Úgy 
mondták. Azon az estén a pap is átjött prédikálni 
a szomszéd faluból. Azt mondta, hogy Isten most 
éppen valami ismeretlen helyen kódorog! Mon-
dom én magamban: de előtte itt járt, itt a borsóim 
között! Azóta minden boruláskor, ha sötét az ég 
alja, kisétálok a kertbe. Pedig ez veszélyes. Az Elek 
is mondja. Ő már többször is látott gömbvillámot. 
Meccs közben csak úgy bejött neki. 

Carlo – ujjai közt a fogpiszkálóval – érdeklődve hallgatja 
Marit.

 Mari Gondolok én a Józsira is… de egyre kevesebbet… ő 
ezért nem hibás! Meg az a kredenc is már nagyon 
régi. Elkopott. Be kéne festeni! De jó anyagból van! 
Ebben még van anyag! Tudja, Carlo, drága pénz az! 
De mostanság nem kell senkinek!

 Carlo Tudom.
 Mari Nem veszi meg?
 Carlo Nincs rá szükségem.
 Mari Mondom én, hogy nehéz lesz ezt eladni! Meg hát egy 

zenésznek minek? Költözzenek ide a faluba! Miért 
nem költöznek ide? Maga meg Angéla! Itt jó élet 
van. Jó levegő. Minek állandóan muzsikálni, vándo-
rolni? Kell egy kis pihenés! Mi meg csak várjuk azt 
az Ödönt. Tudja, akinek olyan vöröses haja van. Meg 
kis barna szeplők az arcán, mint a pisztrángokon. Na-



e 150 w  e  

e 

gyon messziről jön. Ha majd megjön, mert egyszer 
isten bizony itt lesz, akkor majd megcsinálja ezt az 
egészet: a padlótól a gerendáig! Carlo! Kérem! Ma-
radjon itt!  

Carlo fölpattan. Elveszi Mari kezéből a tányérokat és a poharat.

 Carlo A próbának még koránt sincs vége!  

Mari vágyakozva tekint Carlóra. 

 Mari Öntsön, Carlo! Kérem! Öntsön magának is! Jaj, mi-
nek is mesél annyit az ember! Önnek vannak tit-
kai? Furcsa, amit most mondok, de én valahonnan 
ismerem magát!

Csend. 

 Mari Felállhatok már végre? Már mindjárt összeroskad 
alattam…

 Carlo Gyöngédséggel semmire se megyünk!
 Mari Ezt mondja mindenkinek?
 Carlo Ezt.

Carlo lehunyja a szemét. Arca komor. Elfordul. 

 Carlo Most élet vagy halál! Kérem, válasszon!

Carlo a kezébe veszi a hangszertokot.

 Mari Milyen élet és milyen halál? 
 Carlo Azért vagyok itt, hogy emlékeztessem!

Mari arcán gyöngéd érzelem.
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 Mari Carlo! Egy kicsit figyeljen rám! Nézze az arcomat! 
Kérem! Nézzen a szemembe! Nézzen csak!

Carlo lassan meg fordul, leteszi a hangszertokot.

 Mari Látja benne azt a mélyről jövő fényt? Ez egy már nem 
létező égitest fénye. De most…

Mari lehunyja a szemét.

 Mari Mintha újra életjeleket küldene! Az a fény nem ide-
gen többé!

 
Mari felugrik, átöleli Carlót. 

 Mari Most kérem, hogy maradjon így, a szoba közepén! 
Hadd gondolhassak magára.

 
Állnak.

 Mari Jöjjön! Most szeressen úgy, ahogy a zenét! 

Jön Józsi és Angéla. Mari ijedten elfut a kocsmapult irányába.

 Angéla Itt is vagyunk!
 Józsi Megjöttünk! A múzeumot is megmutattam Angélá-

nak!
 Angéla Tiszta csőd ez az időjárás! Alighogy elment egy nagy 

felhő, már jött is a másik!
 Józsi Semmi nyugalom! Ez a mi kis falunk.
 Carlo Alföldi falu alpesi felhőkben!
 Józsi Jól hangzik.
 Carlo Egy kicsit szélesebb ablakokra lenne szükség. Éppen 

az imént mondtam Máriának is. 
 Józsi Majd kicseréljük.
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 Carlo Van egyéb is. 

A sétapálcájával megkopogtatja a padlót.

 Carlo Mintha egy üres, dohos raktár porosodna odalenn! 
Hallják ezeket a földmélyi hangokat?

 Józsi Már száz éve le nem ment oda senki emberfia.
 Mari Talán csak a vakondok.
 Józsi Azok szoktak.
 Carlo Lassan ki kell osztanom a kottákat. Néhány próbával 

talán eljátszhatunk közösen is valamit. Tán csak 
nem félnek? Mit szól, Angéla?

 Angéla Igaza van, Carlo! Én mindig rajongok a muzsikáért!
 Carlo Tudják, mi az, hogy kamarazene?
 Mari Próbáljuk érteni.
 Carlo Angéla! Kérem! Ellenőrizze a székeket! A minőség 

nagyon fontos!

Angéla kipróbálja a székeket.

 Mari Ha szükséges, elmegyek én a második kocsmába! Ha 
ott nem találok, akkor a negyedikbe!

 Józsi Miért?
 Mari Carlónak új székre van szüksége!
 Józsi Már megint ez a kisszékezés! 

Mari el. Angéla öltözik, gyantázza a vonót. Józsi nyugtalan.

 Józsi (Carlóhoz) Úgy látom, nehéz műfaj ez! Anyám is 
mindig azt mondta: válassz egy szakmát, aztán csi-
náld végig becsülettel! De hát hol itt a becsület? Itt 
van ez az Angéla! Maga meg sem kérdezi tőle, hogy, 
akar-e tényleg hegedülni? 
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 Carlo Nálunk mindenki pontosan tudja a dolgát. Minden-
ki a saját hangszerével foglalatoskodik. A frazírozás 
pedig nem más, mint egy csodálatos tevékenység!

 Józsi Minek jöttek ide? Minek hablatyol nekem arról a 
Mahlerről? 

 Carlo Egy kicsit csendesebben! Nem látja, hogy mindjárt 
kezdődik a próba? Még por kerül a ruhámra!

 Józsi Inkább elmegyek! Én aztán nem! 
 Carlo Ide figyeljen! Nekünk most játszanunk kell! Az ujjak 

elszoknak a kemény húroktól, a lélek pedig megava-
sodik! Éreznünk kell, hogy a zenének felettünk is 
hatalma van! A zenét már a királyok is kedvelték. 
Rajongtak érte. Már a Napkirály is mindent meg-
tett azért, hogy udvarában felcsendülhessen korá-
nak csodálatra méltó muzsikája!

Jön Mari a székkel. 

 Mari Aranyoskáim! Megjöttem!
 Carlo Örök hála! Mária!
 Mari Milyen szépen mondja! 
 Józsi Ez szép?
 Mari Az szép, amit annak látunk! (Carlóhoz) Hálával csak 

én tartozom!
 Józsi Mi ez már megint?
 Carlo Micsoda bölcsesség! Hiába! Az asszonyokban van 

valami ősi, mint a zenében!
 Mari Carlo! Én nagyon ősi vagyok! Ettől a naptól kezdve 

én bármikor bárhová elmegyek, ha akarja!
 Józsi Holnap én megyek!
 Mari Mi ütött beléd?
 Józsi Hol az apró?

Józsi Angélához megy.
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 Józsi Angéla! Jöjjön! Igyon velem valamit a pultnál!
 Angéla Már kevés az időnk!
 

Józsi és Angéla a kocsmapulthoz megy. Mari és Carlo 
a másik sarokban. 

 Mari Majd készítünk egy képet! Nem kell ide nagyobb 
apparátus! Majd a Józsi megcsinálja! Megnyomja a 
gombot, aztán megy minden magától, mint a kari-
kacsapás! Én addig megfésülködöm. 

 Carlo Utána pedig zene!
 Mari Mit fog szólni majd az a Beethoven? 
 Carlo Nyugodjon meg, Mária, van bennem annyi tisztesség, 

ismeretlen szerzőt választottam!
 Józsi Angéla, Angéla! Milyen jó is kimondani ezt a nevet!

Közben Mari a kottát lapozgató Carlóhoz közelít.

 Carlo Ebben a műben a tételek nem a szokványos módon 
követik egymást! Senki sem tudja, miért! Pedig a 
mű autográf kéziratban maradt fenn! Még sincs rá 
magyarázat!

 Mari Az minket nem zavar!
 Carlo Igen csak nyugtalanító, ha az ember nem ismeri a 

szerzői instrukciókat, és csak úgy megy a saját feje 
után…

 Mari Carlo! Még megbetegszik a végén! Nem fáj a homlo-
ka? Ezt a gépet a Józsi is tudja kezelni. Aztán meg-
nézhetjük magunkat.

 Carlo Az est fénypontja csak most következik!
 Mari Hadd ülhessek egy kicsit közelebb!
 Carlo Semmi akadálya! De majd később.
 Mari Józsi! Hozd a gépet! Ott van a falnál! ( Józsihoz) Hozd 

már! Siess! Csak egy közös fénykép! Egy családi 
fotó! (Carlóhoz) A Józsi majd beállítja! Megtanulta 
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már! Csak egy csavar hiányzik belőle! Carlo! Kérem, 
álljanak oda a pult elé! Csinálunk egy képet!

 Józsi A kurva életbe! Szálka ment a lábamba!
 Mari Nem érdekel, Józsi! Hozd már azt a gépet! Nem 

érünk rá! 
 Józsi A kurva istenit! Holnap fölcsiszolom!
 Mari Megcsinálod vagy hívjam az Eleket?
 Józsi Jön az magától is. (A gépet csavarozza.) De most már 

mindjárt jó lesz! Azt hiszem, működik! No, mind-
járt még ezt az egyet becsavarom! 

Mari, Carlo és Angéla a pultnál.

 Józsi Repül a kismadár! Készen is vagyunk!
 Mari Akkor hát…
 Józsi Csak belelógatom a vízbe! Aztán felrakom száradni! 

Mindjárt meg is nézhetjük magunkat!

Józsi kimegy a fényképezőgéppel.

 Carlo Az idő lejárt! El kell kezdeni az előkészületeket! A 
hangszerek ott rejtőzködnek a tokokban, és boldogan 
várakoznak! Én és Angéla behangoljuk őket! A szín-
pad nem más, mint az ajtó és söntés közötti szálkás 
tér! Sajnos minden hibát már nem tudunk kijavítani! 
De törekedni kell! A további korrekciók elvégzését 
most már önökre hagyományozom! Angéla! Kérem, 
elemezze az állapotokat! A legnagyobb körültekin-
téssel állítsa be a székeket és a kottaállványokat!

 Mari De hát mi nem ismerjük a kottafejeket!
 Carlo A kotta egy idő után már csak olyan, mint az iránytű! 

Hovatovább, ez az egész csakis önöktől függ! Önö-
kön múlik! Ma zenélni fognak.

Józsi visszajön.
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 Józsi Ezt mind most kell? Ennyi mindent?
 Mari Ezek nem várnak! Semmi könyörület! Készülj! Nem 

hallod? 
 Józsi Ugyan mire?
 Mari Tudsz elemezni?
 Józsi Mit?
 Angéla Carlo! Azt hiszem minden készen áll!
 Carlo Fáradjanak oda, foglalják el a helyüket!
 Mari Most mi lesz, Carlo?
 Józsi Mondtam én, hogy ez őrült! Ez a Carlo az ördögnél is 

rosszabb!
 Carlo Angéla a legkiválóbb hangszereket hozta. Önöknek 

semmi más dolgunk sincs, mint hogy kövessék  az  álta-
lunk megadott instrukciókat, amelyeket mintegy  öt-
száz év bölcsessége alapozta meg. Nézzék csak e 
remekbe szabott hangszereket! A húrok különös tu-
dománya, és a test is rejt magában olykor titkokat!

 
Marit és Józsit Angéla leülteti a székre. 

Vonót és hangszert nyom a kezükbe. 

 Carlo Akkor kezdjük is el! Fogják meg gyöngéden a vonót! 
Figyeljék Angélát! Figyeljük minden apró mozdula-
tát! Angéla maga a tökéletesség! Az igazság és a szép-
ség! Ő tanít meg minket a vonós hangszerek szaksze-
rű használatára! Kérem, kezdjék el a gyantázást!

Józsi és Mari gyantázza a vonót.

 Carlo Kérem, hogy a lábuknak mindig biztosítsák a megfe-
lelő kényelmet! A zenéléshez szükséges egy kis ter-
pesz: a talp fi noman simuljon, a hátukat húzzák ki, 
majd dőljenek előre! Mindig a zenének megfelelően 
koordinálják a mozgásukat! A lehető leggyöngédebb 
mozdulatokat kérem maguktól! De ha a mű úgy 
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kívánja, akkor a kellő agresszivitás sem hiányozhat! 
Tanulják meg észrevétlenül lapozni a kottát! Mindig 
a megfelelő pillanatban egy, a könyökből kiinduló 
mozdulattal tudják ezt megtenni! Vigyázzanak, hogy 
a lapozás sose billentse ki önöket a zenélés kényes 
egyensúlyából! A zene, akár egy folyam, úgy fut le 
a magasból a völgybe! Semmi sem képezhet számára 
akadályt! Angéla mindjárt megmutatja a megfelelő 
kéztartást! És már indulhat is a vonósduó!

Carlo felemeli a karját. Angéla bólint. Mari és Józsi szájtátva bá-
mulnak, majd ők is bólintanak. Hirtelen erőteljes fény világítja 
meg őket. Zene. Az alkalmi duó egy valcert muzsikál. Carlo vezé-
nyel. Öröm, csodálkozás és eksztázis. Carlo hirtelen abbahagyja 
a vezénylést. Amíg Józsi és Mari muzsikál, addig Carlo és Angéla 
összepakolnak. Benéznek minden kis fiókba, ha pénzt találnak, 

elteszik. A kenyeret és a kolbászt a zsebeikbe gyömöszölik. 

 Carlo Nagyszerű! Nagyszerű! Bravó! A lélek felemelkedett! 
Néhány pillanatra a legnagyobb magasságokban 
jártunk!  Érezték azt a magaslati levegőt? Megvolt 
az auferstehung?

 Józsi Meg!
 Mari (elvarázsolva) Csak úgy szálltunk!

Mari és Józsi megölelik egymást. Alig bírják szusszal. 
Mintha álmodnának.

 Carlo (kiabál) Wir genießen die himmlischen Freuden!!

Angéla összegyűjti a hangszereket. Carlo letépi a falra szögezett papi-
rost, a zsebébe tömködi. Miközben Mari és Józsi szerelmesen egymás-

hoz bújik, Carlo és Angéla köszönés nélkül, észrevétlenül távozik. 

 Józsi  Micsoda fárasztó dolog ez! 
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 Mari De milyen fenséges!
 Józsi Van zsebkendőd?
 Mari A muzsikusnál mindig lennie kell zsebkendőnek! Ó, 

a zene hatalma!
 Józsi Istenem!
 Mari Micsoda hangok! 

Odakintről erős szélzúgás. Démoni nevetés hallatszik: 
Carlo hang ja.

 Mari Mi volt ez?
 Józsi Mintha Carlo hangja… de honnan?
 Mari Jaj, hát csak kimentek a kertbe!
 Józsi Ebben a viharban? 
 Mari Elvitték a hangszereiket is!

Józsi az ablakhoz szalad. Hirtelen mennydörgés. 

 Józsi Mari! Gyere gyorsan! 

Mari odarohan Józsihoz.

 Józsi Nézd! Ott mennek! Látom őket vonulni a szélben! 
Épp mennek felfelé a domboldalon! Kezükben 
azok a gyászos hangszertokok! Most előszednek 
valamit. Valami nagy viharkabátot!

Mennydörgés. 

 Józsi Minden csupa felhő! Már semmit sem látni! Majd ha 
megvirrad! 

Józsi és Mari az ablak előtt. Mari előhúz egy hatalmas, 
falusi zsebkendőt, majd belefújja az orrát.
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 Józsi Kik voltak ezek?
 Mari Az ördög tudja! 
 Józsi Angéla meg Carlo. Carlo meg Angéla.
 Mari Micsoda időjárás!
 Józsi Ki érti ezt?
 Mari Még a végén betörnek az ablakok!

Leülnek egymás mellé egy rozoga fotelba. Gyengéden ölelkeznek. 
Az asztalon álló kitömött madárra vetül a fény. Villámlás. Ég-

dörgés. 

 Józsi Te! Fizettek ezek valamit?
 Mari Te is tudod, hogy nem hoztam aprót. 

Józsi a csokornyakkendőjét igazgatja.

 Józsi Egy kicsit szorít.
 Mari Majd hordod esküvőn. Meg temetésen. Nem kell ál-

landóan ebben lenni! Nehogy így etesd a csirkéket! 
A villanykörtét se ebben szereld! Ez arra van, ha mu-
zsikálsz. Ha vonósduót játszol.

Mari és Józsi összebújik. Félhomály. 
Zaj. Jön Elek és Rótferi.  

 Elek ( Józsi csokornyakkendőjét nézi) No, mi van? Ez meg 
mi? Micsoda dísz ez? 

 Rótferi Megcsináltam a rádiómat!
 Elek Tudod, mennyi lett az eredmény?
 Rótferi ( Józsihoz) Miért nem válaszolsz? Tán nem fizetett a 

vendég?
 Elek  Szarul álltak, és kész!
 Rótferi Nézd már! Használták a gépedet! 
 Elek Én meg azt hittem, hogy valahol útközben hagytam el.
 Rótferi Képes vagy!
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 Elek Ettől félek! Kimegyünk németbe, aztán ott hagyom el!
 Rótferi (a rádióval a kezében) Még jobban összedrótoztam! 

Már csak alig recseg! Minek eladni? Ebben az év-
ben sem megyünk Afrikába!

Józsi lassan felemeli a fejét. 

 Józsi De mi van a sípszóval?
 Elek Ja! A sípszó! Nem tudod? Tényleg nem tudod?
 Rótferi Mondd meg te!
 Elek Hogy én?
 Rótferi Jó! Nem mondunk semmit! Saccolja meg!
 Elek Hallod?
 Józsi Hallom.
 Elek Mondjál valamit! Például, hogy kettő-kettő, kettő-

egy, három-kettő…
 Rótferi Hagyjad már, hadd mondja!
 Elek Mari! Kérnénk egy üveg bort!
 Mari És fizetni ki fog?
 Elek Miért, azok fizettek? Különben sem maradhatunk 

sokáig.
 Rótferi Hallgasd már a Józsit!
 Elek Azért én sajnálom azokat a hableányokat!
 Rótferi Nem kell azokat sajnálni! 
 Elek Azért mi biztosan hiányzunk nekik.
 Rótferi Nincs több recsegés!

Mari hozza a bort. 

 Elek No, még egyet?
 Rótferi Jó, de aztán szünet!

Lehörpintik a következő pohárral is.

 Józsi Kettő-kettő?
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 Elek Mit mondtál?
 Józsi Hogy kettő-kettő.

Elek és Rótferi cinkosan összemosolyog. Elek felugrik, 
ráüt egyet az asztalra.

 Elek Megnyertem! Megnyertem!
 Rótferi Meg! Az anyád istenit!
 Elek Nem is gondolnátok, mi történt! Vacsora után hall-

gattam ezt a kurva rádiót strandszékből, és nem 
hittem a fülemnek!

 Rótferi Kiderült, hogy én tényleg előbb tekertem le! De sem-
mi baj!

 Elek Tudod mennyi, Józsikám?
 Rótferi Négy-egy! Baszd meg! Négy-egy!
 Elek Még két perc volt hátra, de a mieink még kettőt be-

vágtak! Ez már ledolgozhatatlan!
 Rótferi Ez már előny, baszd meg! Ez már előny a javából!
 Elek Nem akármilyen!
 Rótferi Ezért nem is utazunk németbe!
 Elek Mert minek? Érted? Benne vagyunk az újságban is! 

Győztünk, Józsikám, győztünk! Megnyertem a fo-
gadást!

 Rótferi Marikám! Nem zavarunk?
 Mari Ma este nem.
 Elek Együtt ünnepelünk!
 Mari Együtt.
 Rótferi Ez az Elek tiszta aranyból van!
 Elek Mi van a géppel? Működött?
 Józsi Már száradnak a képek. 
 Mari Megyek, hozom!
 Rótferi Jó az, ha van kép! Az ember legalább emlékezik! Mi 

is teleaggattuk az egész lakást!
 Elek Négy-egy.
 Rótferi Igyál, Józsikám, te is!
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 Elek A visszavágó csak formaság.
 Rótferi Az.

Mari hozza a Carlóval és Angélával készített közös fényképet.

 Mari Ezt nézzétek! Igaz, hogy szemüveg nélkül nem látom!

Mari Józsi kezébe adja. Józsi nézi, forgatja, majd dermedten feláll.

 Mari Mi van?
 Józsi Te!
 Mari Mondjad! Nem látom!
 Józsi Hozd a szemüvegem!

Mari elrohan a szemüvegért. Nézik a fényképet, forgatják.

 Mari Úristen! Ez meg hogy lehet?
 Józsi Nem értem!
 Mari Te! Ezek nincsenek rajta!
 Józsi Nem értem!
 Józsi Itt bazseváltak! Esküszöm! Egész este!
 Mari Nemrég még… itt álltunk… a pult előtt… néhány per-

ce még… mi is…
 Józsi Én pontosan itt! Ők meg mellettem.
 Mari Az a Carlo pont ezen a helyen.
 Józsi A hegedűs meg amott. 
 Mari Én meg a széken. 
 Józsi Én meg ezen a sörösládán.
 Rótferi Erre jöttünk, de nem láttunk senkit.
 Elek Senkit az égvilágon.

Józsi a szekrényhez fut, kihúzza a fiókot.

 Józsi Nincs meg a pénz! 
 Mari És a kolbász sem!
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 Elek Akkor ezek rosszabbak, mint én!
 Rótferi Ezért nem nyitok én ilyen éttermet!
 Elek Én meg fotószalont! Tiszta ráfizetés!
 Józsi Eszembe jutott valami! Mari! Hová is tűzték ki azt a 

soknyelvű írást?
 Mari Átutazók? Amin az volt? Azt?

Józsi elindul bal felé.

 Mari A másik fal! Nem arra! A másik!

Józsi jobb oldali falhoz rohan. A korábban késsel odaszegezett 
papírosnak nyoma sincs. Józsi az írás hűlt helyét tapogatja. 

 Elek Mi van Józsi?
 Rótferi Meghülyültél?
 Elek Mondom, hogy négy-egy!
 Mari Józsikám!
 Elek Ne csinálj már hülyeséget!
 Rótferi Háromgólos előny!
 Elek Már nem is recseg! Teljesen megjavult!

Józsi a bárpult irányába bukdácsol, majd rádől a pultra.

 Elek No, jól van! Mégis csak győztünk! Kifújhatjuk ma-
gunkat!

 Rótferi Öntsél neki! Gyorsan!
 Elek Mondom én! Az előbb is mondtam!
 Mari Kérsz inni, Józsikám? Tudod, mit? Majd holnap kial-

szod magad! Én meg beadom a homoktövist! Most 
ne gondolj rá! 

 Rótferi Mit mond?
 Elek Koccintsunk! Te meg tekerd már föl azt a rádiót!
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Rótferi fölhangosítja készülékét. Koccintanak. Majd villámgyorsan 
felhörpintik. Józsi újra tölt a poharába, lehajtja. A többiek követik. 

 Elek Keress neki valami zenét!
 Rótferi Ennek a kócsagnak? Nincs több adóm! Már három-

szor végigtekertem! Semmi muzsika. 

Csend.
 
 Elek (a kitömött madarat nézi) A tata mesélte régen, hogy 

ezek néha ide szoktak tévedni. 
 Rótferi Igyunk!
 Elek Olykor látni errefelé flamingót is. Idejönnek, és mu-

togatják a szárnyukat. Odalenn, ahol valaha régen 
egy tó állt. (Iszik, majd megtörli a száját.) A nagy 
pusztaságban. A kiégett földön, a sóvirágok között. 
Tízévente egy-egy leszáll a kiszáradt tómederhez. 
Keres valamit. De lehet, hogy csak eltéved. De soha 
senki nem tudta még lefényképezni. 

 Rótferi Szóval nincs bizonyíték.
 Elek Azt mondják, ha szemébe nézel, akkor megvakulsz. 

Mari már félig alszik Józsi ölelésében.

 Mari Az éj mindig pizzicato közelít… az éj mindig piz-
zicato… az éj… mindig… pizzicato…

Józsi álmosan nézi a kitömött madarat. 

 Józsi A négy-egy az nem rossz. A négy-egy az nem. 

Csend.

 Józsi Győztünk, nem?
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Mire meg jössz
Dráma 
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Szereplők:

Pityus
Vica
Férfi

Játszódik: valahol egy tanyán
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Első jelenet

Lepusztult, kopár szoba. Vödör az asztal mellett, üres lábasok, 
rozoga rádió. Vica fekszik az ágyban, a feje alatt nagy párnák. A 

falon ócska vásári tájkép. A lány mintha aludna. 

Pityus öt-hat percig jön-megy, nem beszél, pakolgat, csámcsog, az 
orrát szívja. Egy drótvégre csomózott, csupasz villanykörte világít 

az asztal fölött. 

 Pityus (csámcsogva) Hetek óta nem esett. A föld száraz, mint 
a pergamen. 

Harap a kenyérből.

 Pityus Pedig itt a tavasz. Néhány hét, és virágba borul min-
den.

Abbahagyja az evést, egy törött hintaszékbe ül.

 Pityus Kihajt a spenót meg a sóska! Előbújnak a lepkék! 
Őzek nyalogatják az akácot! Minek is költözne az 
ember máshová? Minek? 

Lehunyja a szemét, elmélázik. Majd hirtelen felugrik, 
a kezébe veszi a konyhaasztalon heverő papírt.

 Pityus Csak ez ne volna! Ez a hülye papír! Mindegy, aludj 
csak! Nem érdekel! (Dühösen lebegteti a papirost.) 
De én nem írom alá! Én már régóta nem írok alá 
semmit. Még hogy ezek téged meggyógyítanak! 
Hülyeség. (A lány felé) Persze, most nincs a mama, 
hogy tanácsokat osztogasson!

A lány mocorogni kezd. Kinyitja a szemét. Pityusra néz.
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 Pityus Ébren vagy?

Figyeli a lányt.

 Pityus Már megint mit akarsz? Mit nézel úgy?

Pityus mérgelődik.

 Pityus Azt akarod, igaz? Hogy vigyem át a gereblyét. A 
szomszédnak. (Utánozza a lány hang ját.) Pityus, a 
gereblye, a gereblye! Tudom, mindjárt azt mondod, 
hogy a mama megbüntet! Mikor hagyod már abba 
ezt a hülye gereblyézést! 

Vica tátog, majd elkezd köhögni. 

 Pityus Az! Igen. Az!

Pityus felkel a hintaszékből. 

 Pityus Tudom! Majd megbüntet a Jóisten! Ezt akarod 
mondani. Nem tudsz átverni. A mamát se tudtad. 
Meg kéne már csinálni azt a kurva rádiót. Mindjárt 
fölrobban! Kinek beszél a Pityus? Megbolondulok 
ettől az átkozott recsegéstől! Fekszel abban a hülye 
ágyban, és csak folyton recsegsz! Folyton ez a ro-
hadt recsegés! Minek annyit feküdni? Jól van, majd 
ma átviszem a gereblyét. Akkor is, ha nincs otthon 
a szomszéd. Aztán megcsinálom a rádiót. Jól van, 
jól van! Én türelmes vagyok. 

Hirtelen odamegy a lányhoz, megragadja az ágyat, 
és odatolja az ablak elé. 

 Pityus Nem árt egy kis levegő! De csak óvatosan. 
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Pityus igazgatja az ágyat. 

 Pityus Nehogy megfázz nekem, mert agyonütlek!

Résnyire nyitja az ablakot. Odakinn már sötét van. 

 Pityus Besötétedett! Még azt a gereblyét se találnám meg! 
Pedig ott van valahol a kert végében. Valamelyik 
nap beleakadtam. Mentem a sárga krumpliért, az 
meg majdnem fölhasította a talpamat. 

Pityus teleszívja magát levegővel. Néz ki az ablakon.

 Pityus Az okosok azt mesélik, hogy itt valamikor egy nagy 
tenger volt. Csak aztán kiszáradt. Azóta gyűlik a por. 

Csend.

 Pityus Ez mind a mi földünk! Ezt is a mama vette. Nemso-
kára tavasz lesz, és minden szar virág kihajt, én meg 
kaszálhatok reggeltől estig. Mert minek nő az a hülye 
fű? Kinek hajt annyira? Még benövi a házat! Legjobb 
lenne eladni! Régen telis-tele volt mentával meg ka-
millával. A mama azt mondta, jó üzlet. Lesz belőle jó 
sok drága bagó meg pálinka. Eladtuk mind németbe. 
Mert akkor még jöttek érte. De most hiába, nem kell 
senkinek. Már régóta csak magának virágzik. Most is 
akad közte kamilla meg menta. De már nem szállít-
juk németbe. Örökre itt marad, örökre rajtunk, akár 
a gereblye. Amikor úgy volt, mehettünk volna mi is 
németbe, a mama is gyakran mondogatta. Amikor 
még minden úgy volt. Amikor leadtuk a mentát meg 
a kamillát. De most már nem kaszálok. Elég volt a ka-
szálásból. Tavaly nyáron megfogadtam, hogy ez lesz az 
utolsó. Béküljek ki a mamával! Ezt szeretnéd, igaz? 
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Vica rosszul lesz, légszomj gyötri. 

 Pityus Megint játszod magad! 

Pityus Vicát nézi.

 Pityus Az úristenit! Egész nap csak ugráltatsz! 

A lányt ágyastul visszatolja a szoba másik végébe.

 Pityus Ugráltatni azt tudsz! Mert én olyan vagyok. Akire min-
dig számíthatsz. A nők mind ilyenek. Van egy kurva 
belső centijük. Azzal méricskélnek! És attól kezdve 
aztán úgy lesz minden, ahogy ők akarják. Az ember 
végül megbolondul. De közben észre sem veszi. Jól 
van, jól van, türelmes vagyok. Te is tudod. Nem kell 
felizgatnod magad! Majd elmúlik. (Utánozza a lány 
hang ját.) Vizet! Pityus! Hozzál vizet! Ezt kiabáltad! 
Ezt! De most már hetek óta alig hallani a hangod. Ne-
hogy itt halj meg nekem! Hallod? Ki fog eltemetni? 
Hozok egy kis ártézi vizet! (Kezébe veszi az üvegkan-
csót, kimegy a konyhába, egy vödörből mer vizet.) Én 
már csak ezt szeretem, ezt a rozsdásat. Sose hallgatsz 
rám! Ezért nem gyógyulsz. 

Pityus jön vissza.

 Pityus Már csak ennyi van!

Megitatja Vicát, aki fáradtan lehunyja a szemét. 
Az eső lassan szemerkélni kezd.

 Pityus (hirtelen fülelni kezd) Valami kopog. 

Pityus az ablakhoz megy. 
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 Pityus  Esik! Hallod?

Néz kifelé.

 Pityus Érkeznek a felhők. 

Visszasétál az asztalhoz.

 Pityus Végre.

Csend.

 Pityus Ezt is megértük.

Csend.

 Pityus Emlékszel? A nagytata imádta a postagalambokat. 
Sokszor engem is magával vitt föl a padlásra. Azon 
a rozoga, foghíjas létrán, azon másztunk. Ő ment 
elől nagyokat krákogva, én meg utána. Akárha egy 
titkos, mennyei létrán – úgy másztunk a sötétben, 
fel, egészen a fényes galambdúcig. Ott fönn min-
dig nagyon meleg volt. A galambok csapkodtak a 
szárnyukkal és turbékoltak. A tata gyűrűt húzott a 
lábukra. Én szerettem a tatával a padláson. A tata 
mindig megcsókolta a galambok szárnyát. 

Egy fiókban keresgél. Talál egy félig elszívott cigarettát. 

 Pityus Tudtam én. Hát persze.

A szájába veszi a cigarettát, de nem gyújtja meg.

 Pityus A tata minden vasárnap nájlonlevest kért. Nem járt 
templomba. De nájlonlevest kért. Nájlont.
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Csend.

 Pityus Víz, vegeta. Meg egy kis cérnametélt. A tata sose ment 
templomba. De a levest mindig nagyon szerette.

Csend.

 Pityus Akkor már Belgrádban voltam! De ez egyáltalán nem 
számított.

Hamutálat keres. Vizet enged egy üres tejfölös dobozba. 

 Pityus Az, hogy én akartam valamit, az nem érdekelte a ma-
mát.

Leül a szakadozott hintaszékbe. Rágyújt.

 Pityus Hiába tanultam. Egyszer csak haza kellett jönnöm. 
Pedig majdnem orvos lettem. Majdnem. Miattad 
jöttem haza. Mert elfogyott a pénz! Az a kurva pénz. 
Már éppen hogy túl voltam az első éven. De a mama 
folyton csak hívogatott. Mondta, hogy gyere haza, 
gyere azonnal, mert meghal a Vica, nincs, aki etes-
se, nincs, aki fürdesse! Minek neked az a nagyváros, 
Pityus? Ki fogja megetetni a libákat? Minden reggel 
részegen fenyegetett: minek az neked? A Vica egész 
nap csak sír! Gyere, mert ásni kell! Áss egy gödröt ott 
hátul a kertben, áss valami helyet a döglött libáknak! 
Mert a Vica nem bírja őket! Megőrül!

Csend.

 Pityus A mama attól kezdve minden hajnalban besétált a 
kispostára, pedig én nem akartam, hogy bemenjen, 
én nem akartam, hogy a telefonáljon, én soha többet 
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nem jöttem volna haza! Ültem a nagy fekete telefon 
mellett, de sose vettem föl, mert tudtam, hogy a mama 
az. Csak ő volt képes ilyen kitartóan csengetni. Aztán 
egyik éjjel fölriadtam, és láttam, hogy ott áll a szobám-
ban. Leült az asztalomhoz, és nem mozdult. Nem volt 
erőm megszólalni vagy tiltakozni, oly kérlelhetetlenül 
nézett. Néhány hétre rá, amikor már nem bírtam to-
vább, otthagytam az egészet. Ültem a Duna-parton, 
lehunytam a szemem, és arra gondoltam, hogy talán 
jobb lenne meghalnom! Mégsem akarok hazamenni.  

Felugrik a hintaszékből.

 Pityus (befog ja a fülét, görcsbe rándul az arca) Még most is 
hallom azt a kurva telefont!

Lehajt egy pohár vizet.

 Pityus Csak ez a poshadt van! De ez legalább ingyen. Amíg 
ki nem száradnak a kutak. 

Le-föl járkál. Egyre szaporább léptekkel jön-megy.

 Pityus ( felélénkül) Mennyi-mennyi vidámság! A mama min-
dig szerette, ha söprögetek. Szerette, ha a nedves avart 
a ciroksöprűvel összegyűjtöm. Szerette a sötétbarna 
levélkupacokat. Azért hívott haza, mert nem bírta a 
munkát. Nem törődött ő aztán semmivel. Csak ült a 
sámlin, iszogatott, közben be nem állt a szája. Csak 
pofázott. Én meg szorítottam a seprű nyelét! Azt 
sem engedte, hogy megnősüljek. Minek az, fi am? 
Hogy fölcsinálj egy nőt? Aztán az is idejöjjön, ide, 
ebbe a házba? Ide ne jöjjön senki! Itt én lakom, a te 
anyád! Ez a ház az enyém. Engem is kétszer fölcsi-
nált az apád, aztán többé sose láttuk. (Vica elfordítja 
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a fejét.) Hiába bujkálsz! Én látlak! A Pityus mindig 
mindent lát! Panaszkodj csak nyugodtan. Ilyenkor 
miért nem mondasz semmit?

Csend. 

 Pityus (nevet) Emlékszel a Bagóra? Az Elekre. Ott lakott a 
szomszédban. Csak tolta a talicskát! Az volt a mun-
kája. Látom, hogy emlékszel! Leszázalékolták. Erős 
dioptriái voltak, de még a szúnyogot se látta, már egy 
apró muslicát sem vett észre. Bagó minden reggel 
talicskázott. Napjában többször is átgyalogolt a gö-
röngyös utcán, lement a tóhoz, telelapátolta azzal a 
ragadós, sárga sárral, és indult is vissza. Közben utat 
vágott magának a nád közt. Ez volt a Bagó út. Mi 
csak úgy hívtuk: a Bagó ösvény! Emlékszel? Sokszor 
az orgonabokor alól fi gyeltük! Mindig csodáltam! 
Bagó egyszer sem tévesztette el az útvonalat. Mindig 
pontosan azon a nyomvonalon közlekedett, amelyet 
egyszer kitaposott magának. A Bagó örök homály-
ban élt, már régen nem látott, mégis mindenkinél 
jobban ismerte azt az utat. Azt az egyet. A vályog-
háztól a nádas tóig. 

Pityus nevet. 

 Pityus Folyton ásnom kellett! Áss, áss! Helyet kellett csi-
nálnom annak a sok libának. Mert folyton zavartak 
téged. Mindig az a rohadt gágogás! Egy szép napon 
aztán az ásóval agyonvertem őket. Ott vannak hátul 
a kertben. Megnézheted. A meszesgödrökben. A tol-
lukat eladtam. (Hirtelen abbahagyja a nevetést, a ma-
gasba emeli a poharát, szavalva mondja.) A meszes-
gödörben nem oltatik már a mész, ott csak hófehér 
csont találtatik. 
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Csend.

 Pityus (komoran) Már minden gödröt betemettem. Azokat 
már nem ássa ki senki. A döglött libákat sem. Mi-
nek kiásni a gödröt, ha már régen betemették? Ha 
már olyan szépen. 

Csend

 Pityus Persze őt is örökre elüldözte a mama! Mert a mamát 
minden csak idegesítette! Egyszer álmodtam vele! 
Egyik álmomban visszatért! És akkor úgy közleke-
dett a házban, mintha ismerne minden kis rejtett 
zugot. Benézett az ágy alá. Aztán le-föl sétálgatott 
egy lyukas szalmakalapban, és szellőztetett. A spájz-
ban kinyitotta a kisablakot. Meg hátul a konyhában 
azt a rozsdásat. Nem mondott semmit, csak járatta 
hosszan a levegőt. A hófehér függöny csak úgy le-
begett a nagyszobában. Hallod, mit álmodtam? Az 
apánkról mesélek! Miért nem figyelsz? 

Szemrehányóan néz.

 Pityus Megmondtam, hogy csak szép nyugodtan! Tegnap 
is láttam, hogy titokban az ágyad alatt kotorászol. 
Pedig nem szabadna. Már a cukrod miatt se. Le 
akarsz lépni? Itt hagynál? A Pityust? (Kezébe fog ja 
a papírt, lebegteti, felolvasná, de nem jön ki hang a 
torkán, hangtalanul mond valamit, az erek kida-
gadnak a nyakán.) Hát én is ihatnék, én is! Nem 
én rakom az ágyad alá! Ki rakja az ágyad alá? Kö-
nyörögsz! Mindig követelsz valamit. Mindig olyan 
szépen. De most már nem bírlak! Olyan vagy, mint 
a mama! Ha még sokáig csinálod, elköltözöm! (Ke-
zében a levéllel) Tegnap hozta a postás. Neked már 
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réges-rég be kellett volna költöznöd. Megmondták. 
De én nem írom alá. Hülyeség. (Magának, halkan) 
Ne jöjjön ide senki. Senkit sem akarok látni.  

A konyhába megy, keresgél valamit.

 Pityus Kéne enni valamit! Ha vársz egy kicsit, akkor beáz-
tatom a kenyeret. Fölösleges annyit rágni. Múlatni 
a drága időt! ( Jókedvvel jön, egy tányér beáztatott 
kenyérszelet a kezében.) Emlékszel? Emlékszel arra 
a fogatlan, félszemű öreg nénire a szomszédban, 
akihez átjártunk? Minden áldott héten levelet íra-
tott velünk. A Vörös Mári. Ki ne emlékezne Vörös 
Márira? Mivel nem tudott írni, mindig minket – 
gyerekeket – kért meg. Minden vasárnap. Levelet 
írtunk. Mári csak ült a diófa alatt, és diktált: Drága 
Jóska sógor! Hogy vannak a disznók? (Pityus ne-
vet, Vica arcán enyhe mosoly.) Mindig ezt mondta. 
Emlékszel? Persze, hogy emlékszel! Minden levele 
így kezdődött: hogy vannak a… disznók? Ezt mi 
pontosan tudtuk. Ezért már jó előre megírtuk. 
Miközben diktált, hátradőlt, és nagyokat nevetett. 
És botjával ütögette a diófa kemény törzsét. Aztán 
– egy késő délutánon – meghalt. Persze mi rosszak 
voltunk. Beszöktünk a szobájába. A temetés után. 
Furcsa volt belépni a házba. A házba, amelyben az 
imént még élt, lélegzett, járt-kelt valaki. (Egy pilla-
natra lehunyja a szemét.) Bódultan nyitogattuk a 
levendulaillatú fiókokat. És te akkor megtaláltad a 
leveleket. Kiderült, hogy Vörös Mári sosem küldte 
el őket. Ott lapultak a fiókjában. Érintetlenül. 

Csend. Vica mocorog.
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 Pityus Hazudsz! Tudom, hogy hazudsz! Hallom, amikor éj-
jel matatsz az ágyad alatt! Hallom, hogyan zörög az 
üveg! Előlem is rejtegeted! Mikor nem voltam itt, 
lefizetted azt a kurva postást! De Pityust nem lehet 
átbaszni! Én mindent látok! A múltkor majdnem 
az egész nyugdíjat kiloptad a zsebemből. Pityus nem 
hülye!

Előhúz Vica ágya alól egy borosüveget. 

 Pityus Ez mi? 

Beleszagol. Csalódottan eldobja.

 Pityus Nem szép dolog. A mama is ezt csinálta. Hiába mond-
tam neki. Hiába jöttem haza. Aztán én is elkezdtem. 
El én! Az a kurva szövetkezet az oka. Mert én oda 
jártam minden reggel. A disznók közé. Mert nem 
volt más. Minden reggel oltottam a meszet hátul az 
ólaknál. A Csupi bácsi meg ott ácsorgott mögöt-
tem, addigra ő már megetette a göndör disznókat. 
A Csupi bácsi minden hajnalban falta a szőrös sza-
lonnabőrt. Miközben majszolt, rezzenéstelen arccal 
nagyokat fingott. Szerettem nézni, ahogy a hófehér, 
vakító mész forr a szürke bádoghordókban. Egyszer 
láttam az ólban az angyalokat, mondta a Csupi bá-
csi. Mit csináltak, kérdeztem. Mit csináltak? Hát 
lapátoltak. Lapátolták kifelé a szart meg a szalmát.  

Csend.

 Pityus Egyszer aztán jött a mama is! Amikor még jártam a 
szövetkezetbe, egy este azt mondta: kéne egy kis 
mész, Pityu, kéne valami, amivel befesthetnék az 
egész házat! Mióta a hülye apád eltűnt, mert eltűnt, 
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azóta ez nem lett befestve! És én akkor elkezdtem 
hazacsempészni a meszet. Minden nap egy kicsiny 
darabot. Szeleteltem. Hordtam a mésztömböket. 
Hol nejlonzacskóban, hol a zsebemben. A Csupi 
bácsi éppen imádkozott a disznók között. Csak azt 
akartam, hogy megint szép legyen. Szépek legye-
nek a falak. Hogy örüljön a mama. Hogy megint 
minden olyan legyen, mint régen. Először gödröket 
ástam, abban oltottam, aztán késő estig meszeltem. 
Csak meszeltem, meszeltem! Végül olyan lett min-
den, mint régen. Még a fű is. Egyenként. Akár az 
ezüst, ősz hajszálak. Mikor készen volt, leültem az 
udvar közepén egy sámlira, és bámultam a falat. De 
senki se hitte el nekem. Többé senki. A szomszéd 
a hajamat nézte. Hiába mondtam: Csupi bácsi, ez 
nem festék! Nem látja, hogy én csak megőszültem! 
És akkor, egy szép napon eljöttek mind. Ott gyü-
lekeztek. Álltak a ház előtt, csak úgy, karba tett 
kézzel. A mama meg mindent tagadott! Meg hogy 
én is csak az apámra ütöttem. Így mondta. (Utá-
nozza a mama hang ját.) Jaj istenem, jaj istenkém! 
Olyan, mint az apja! Minek született? Minek? A 
többiek csak álltak és néztek. A Csupi bácsi boldog 
volt. Falta bambán a svarglit. Én meg szép lassan 
beleőszültem. Azon az éjszakán nem jött álom a 
szememre. Ültem a sámlin, és simogattam a nedves 
falat. Többé már nem kellett bemennem a szövet-
kezetbe.

Fújni kezd a szél. Pityus előszed egy doboz gyógyszert.

 Pityus Ez a kurva idő! Még a végén foltozni kell a tetőt! 
Egyszer úgyis eljön a tavasz! És akkor már senki sem 
fogja megállítani! Senki! (A kanalat Vica szájába 
tuszkolja.) Vedd már be! Mindjárt hatni fog! Mind-
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járt! Még a végén ki kell mennem ebben a rohadt 
esőben. Aztán a fejemre hull egy törött cserép. És 
foltozni kell. Ma kurvára nincs kedvem foltozni. 
Csak kihúzzuk valahogy virágzásig. Aztán meg 
úgyis megjön a jó idő. Egy kis szalonnabőr, az kéne 
most. Imádom a szőrös bőrkéket. 

Pityus becsukja a résnyire nyitott ablakot.

 Pityus Ma már nem megyünk sehová sem! Még a végén hu-
zatot kapsz! 

Csend.

 Pityus Ha így esik, a krumpli berohad a verembe. Nem le-
het oly mélyen a krumpli, hogy megússza. (Talál 
egy szalonnabőrt, rágni kezdi.) De odafenn se más a 
helyzet. A postagalambok eltévednek az égen, mert 
repülés közben megzavarja őket a mágneses vihar. 

Lehunyja a szemét, mosolyogva rág, időnként körbenyalja a száját. 
Odasétál a szekrényhez, amely telis-tele van mindenféle kacattal: 
kitömött, poros fácán, amelynek hiányzik a feje, fogprotézis, fa-
lióra. Kezébe veszi a fogprotézist, a fény felé tartja, visszateszi, 

majd a rozzant faliórát veszi szemügyre.

 Pityus Ez mind az enyém! Elhoztam, mert járt nekem. Cso-
dálom ezt a sok gyönyörűséget! Ez a kakukkolós a 
Jóska bácsié volt. Ő is úgy guberálta. Nem emlék-
szem, hogy valaha is ránézett! (Nevet.) A hangját 
meg amúgy sem hallhatta, ugyanis az öreg akkorra 
már teljesen süket volt.

Elsétál a szekrény mellől, a falat nézi, simogatja.
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 Pityus Meg ez a sok repedés! Majd holnap elmegyek a ta-
licskával, hozok sarat, és betapasztom. Akkor még 
bírja egy ideig. Ezt a falat még a tata rakta vályog-
ból. Belekevert mindent. A napraforgón át a zsír-
szappanig. Ki kell, hogy bírja. A tata csinálta. Ő is 
mindent kibírt. Még ma is bírná, ha élne. Amit ő 
csinált, az még száz év múlva is állni fog. Csak a 
szigetelést felejtette ki belőle. Csak azt.

Közeledő vihar, mennydörgés hang jai.

 Pityus Jó lenne itt egy kutya is! Amolyan házőrző. Valami-
kor élt itt egy a kukoricásban. Nem volt háza, sem 
gazdája. Nem emlékszem már a nevére. Tán nem is 
volt neve. Vannak olyan kutyák, amelyeknek elfe-
lejtenek nevet adni. (Nevetve meséli.) Ezt a kutyát 
mindenki máshogy hívta. Az meg úgy rohangált, 
mint akit megmérgeztek. A Jóska bácsi egy büdös 
szardíniásdobozt kötözött a farkára, az meg bo-
londul futkosott! Azt sem tudta, hová legyen az 
örömtől!  Észre sem vette, hogy a kis dobozka éle a 
húsába hatol. Mígnem egyszer aztán csak lehullott 
magától a porba az a véres farok. A kutya vonítva 
rohant. A Jóska bácsi jót nevetett, és rátaposott a 
még rángatózó, szőrös húscafatra. Szép emlék! Iste-
nem! Mennyi szép emlék!  

Kopogtatás hallatszik. Pityus felajzottan.
 
 Pityus Hallod, Vica? 

Hirtelen magához ragad egy botot. 

 Pityus Ki az?
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Égdörgés.

 Pityus (hangosabban) Ki az?

Pityus lenyomja a kilincset, oldalt áll. Feszült figyelem. Az ajtó 
nyikorogva kitárul. Az eső hang ja. A sötétben egy hatvan év körü-
li, félig kopasz, borostás férfi áll csuromvizesen. Villámlás: a kékes 
fényben a váratlan vendég alakja megvillan. Vacog. Láthatóan 
meglepte a rossz idő. Tesz egy bátortalan lépést befelé. A lábán 

ócska, kínai tornacipő. A nadrág ja sáros.

 Férfi Bocsánat. 

A férfi bejön. Reszket, átfagyott. 

 Férfi Nem akarok zavarni. 

A férfi lassan, csodálkozva tekint széjjel.

 Férfi Jó estét kívánok! Én csak… 

Minden leköti a figyelmét.

 Férfi Nem tudom, kihez van szerencsém.

Csend.

 Férfi Csak jött ez az átkozott vihar.

Időnként zavartan Pityusra pillant, aki leteszi a botot.

 Férfi Csak bejönnék egy kicsit. 
 Pityus Tornacipőben?
 Férfi Végig nem volt semmi baj. Reggel még ki gondolta 

volna?
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Pityus lassan becsukja az ajtót.

 Férfi Jó estét!

A köszönésre nem érkezik válasz.

 Férfi Nem embernek való.

Pityus tetőtől talpig végigméri az idegent. A férfi egy ázott papi-
rost szorongat a kezében, leteszi az asztalra.

 Férfi Reggel még felhő se volt az égen. Reggel még tűzött 
a nap. 

 Pityus (gúnyosan) Ó, igen! Még boldogan röpültek a mada-
rak! 

 Férfi Nem akarok én zavarni! Elcsúsztam a sárban. Csak 
úgy lezúdult. Az egész ég a nyakamba szakadt. Én 
meg nem hoztam magammal semmit.

 Pityus Tíz perc. És máris vége. Ide amúgy sem jön senki.
 Férfi Megszárítkoznék, ha nem zavarok. De ha úgy gon-

dolja, akkor elmegyek. Szóljon, és én bármikor…

A férfi elfordul, leveti az ingét. Pityus egy ideig nézi, majd keres-
gélni kezd a szekrényben.

 Férfi Nem maradnék sokáig. 
 Pityus Itt csak a por gyűlik. Kár takarítani. (Egy rongyos ka-

bátot húz elő.) De talán ez. Egy kicsit büdös. És régi.
 Férfi Igazán nem számít.

A férfi elveszi a fiú kezéből az elhasznált, földig érő, lyukas és
rongyos kabátot. Abban a pillanatban mintha áramütés érné.

 Férfi (a kabátot a kezében tartva) De hisz ezt…
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A férfi és Pityus arcán az egymásra ismerés nem várt, félelmes, 
dermedt fénye. Farkasszemet néznek. 

 Férfi Én csak azt akartam mondani…
 Pityus Mit akart mondani?

A férfi lassan leül az asztal mellé.

 Férfi Szóval én azért jöttem, hogy is mondjam… biztosan 
megérti… 

A vendég észreveszi az ágyban fekvő lányt. Nem tudja folytatni a 
mondandóját, csak tátog.

 Pityus Egyáltalán nem értem.

Csend. A férfi lehajtja a fejét. A földet nézi.

 Pityus (dühös) Mit bámul? Nincs ott semmi! Semmi! A vé-
gén még bazedovos lesz!

Pityus fölszed néhány morzsaszemet a földről. Úgy viselkednek, 
mintha az előbb mi sem történt volna.

 Pityus Akárhogy igyekszem, mindig találok száraz morzsá-
kat. Ezt akarta mutatni? Tán figyelmeztet?

 Férfi Én nem! Félreértés az egész! Engem a morzsák soha-
sem zavartak.

A férfi felölti magára a rongyos hosszú kabátot.  
Leveti a nadrág ját.

 Pityus Aztán meg jönnek rá azok a kurva hangyák is. A han-
gyapor nem használ semmit. Valaki titokban por-
cukrot csempészett a hangyairtóba. Valaki átbaszta 
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a világot. De én tudom, én észrevettem! Én, Pityus 
már a második alkalommal láttam, hogy a hangyák 
zabálás után nem döglenek meg, hanem jóllakottan 
masíroznak a konyha felé. Sima porcukor az egész. 
Érti már? Átverés! Már évszázadok óta ez megy. 
Csak kerüljön egyszer a kezem közé, aki ezt csinálta!

Csend.

 Pityus Az ilyen viharok gyorsan elmennek.
 Férfi Ebben reménykedem én is.
 Pityus Ismerem a viharokat. 
 Férfi Legalább elveri a port.

Csend.
 
 Pityus Ha már csak egy dűlőre van, akkor majd odatalál ma-

gától is. 
 Férfi Valóban. Olyan nagyon messze már nem lehetek.

Csend.

 Pityus Sör nincs. Se pálinka. Ha azt akar.
 Férfi Köszönöm, de már régóta nem iszom.
 Pityus (zavartan felugrik) Téved, ha azt hiszi, hogy ebből 

ki lehet gyógyulni! Az ott a testvérem! Vica! Nem 
fogja magát zavarni egy cseppet se. Keveset beszél. 
Nagyon ritka, hogy mond valamit. Amíg a gyógy-
szer nem hat, addig úgyse mesél.

 Férfi Nem akarom zavarni!
 Pityus Nemrég fogadalmat tett, hogy velem többé nem be-

szél. Hallod? Vica! Elég volt a pihenésből! Ha már 
nem vagy hajlandó válaszolni, akkor legalább pislogj 
egyet! Mozgasd a füled. Tudom is én. Néha azt hi-
szem, hogy csak átver! Hogy semmi baja nincs. (Le-
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föl járkál.) Magának biztosan nem ez jutott. Igaz? 
Maga bizonyára szerencsés ember. Városban él. 

 Férfi Ki tudja, mi az a szerencse?

Pityus az ablak elé sétál, nézi az esőt, amint az lefolyik az üvegen.

 Férfi Micsoda idő.

Pityus az ablaknál meggyújt egy gyertyát. Néz kifelé.

 Pityus Van egy sziget. Valahol messze az esőben, északon. 
Csak a beavatottak ismerik. Csupa szürkeség, kő 
és moha. A felhők olykor leereszkednek az égből, 
egészen a földhöz tapadnak. Mintha megölelnék. 
A csónakos hajnalban kel, és átviszi a vízen az oda 
igyekvőket. Nem szól hozzájuk, azok se beszélnek. 
A csónakos biccent a fejével. Az utasok pedig ki-
szállnak, és bejárják a kihalt, megkövült tájat. Egy 
idő után már nem is fáznak olyan nagyon. (Fölra-
gyog a tekintete.) Rájönnek, hogy mégis jó ott. Fur-
csa, de jó ott lenni. 

Vica véletlenül a kezével lelök egy poharat. A férfi és Pityus 
hirtelen összerezzen. 

 Pityus Mit csinálsz? Miért nem hagysz már békén? 
 Férfi Csak véletlen…
 Pityus (ráförmed a férfira) Magának mi köze hozzá? 
 Férfi Én…
 Pityus Úgysem értené! A gereblye miatt van az egész rohadt 

hallgatás. Egy szar gereblye miatt.
 Férfi Most jut eszembe, ott volt egy gereblye, ahogy jöttem 

a kert felől a sötétben, éppen villámlott egyet, ott 
láttam a földön… 
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 Pityus Mégis mit képzel? Most nem rohanhatok ki! Hogy 
menjek ki ebben a rohadt nagy esőben? Mert ott egy 
gereblye? Megbolondult? Még belém üt a mennykő. 
(Erősen remegni kezd a keze.) Most mit néz? 

 Férfi Bocsánat.

Csend.

 Pityus Bevette azt az erős gyógyszert. Majd meglátja. Ilyen-
kor egészen megváltozik. A tekintete is. 

 Férfi Nem kellene inkább…
 Pityus (öklével az asztalra csap, ordít) Mondom, hogy be-

vette! 

A férfi összébb húzza magán a kabátot. Nem mer Pityusra nézni. 
Rá szeretne gyújtani, de észreveszi, hogy az összes cigije elázott. 
Pityus elővesz két szálat a szekrény alól, majd az egyiket az asz-

talon át odagurítja a férfinak.

 Férfi Remélem, nem haragszik.

Rágyújtanak.

 Férfi Odakint köd van. A felhők meg úgy rohannak az 
égen, mintha valaki bottal kergetné őket. 

Csend.

 Pityus Hordhatna magánál esőkabátot. Vagy esernyőt. Nem 
azért mondom. Nem szeretem a vendégeket. Az 
ember legalább ne legyen ostoba. Gondoljon az 
időjárásra.

 Férfi Igaza van. Belátom.
 Pityus Még akkor is, ha csak tíz perc.
 Férfi Éppen csak erre jöttem, amikor…
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 Pityus Bolyong a tanyavilágban? Tiszta időpocsékolás.
 Férfi Nem akarok én semmi rosszat. Még csak hét óra. Ha 

nem jön közbe ez a nagy vihar… 
 Pityus Mindjárt vége. És akkor maga is elmehet. Itt nincs 

hely. 
 Férfi Tudja, sokszor csak ámulok! Az ember milyen kiszol-

gáltatott! Főleg a természetnek! Micsoda nagyké-
pűség azt hinni, hogy túljárhatunk az eszén. Milyen 
hatalmas vihar volt! De hála istennek már messze 
jár. Már csak alig hallani a dörgést. 

 Pityus Ha megjön a tavasz, itt minden más lesz. 
 Férfi Szép lehet errefelé. Ha kihajtanak a virágok. 

Csend.

 Férfi Legalább az eső megöntözi őket.

Pityus – amikor a férfi nem néz oda – elveszi az asztalról a ven-
dég által hozott, átnedvesedett papírt. Gyorsan, lázasan olvassa. 

A férfi ezt nem veszi észre.

 Pityus Milyen érdekes.
 Férfi Olyan hirtelen jött ez az egész. De köszönöm. 
 Pityus Ne köszöngessen nekem semmit! 

Pityus gyanúsan méregeti a férfit.

 Pityus Mit akar?

A férfi ledermed. Észreveszi Pityus kezében a papírt. 

 Férfi Adja vissza!

A fiú gúnyosan mosolyog.



e 190 w  e  

e 

 Férfi Adja vissza! Kérem! Ha nem veszi zokon…
 Pityus Hazudik.
 Férfi Ugyan! Mi okom lenne rá?
 Pityus Nem hiszek magának. 
 Férfi Kérdezze csak meg az égi isteneket. Miattuk vagyok 

én itt. Ők tehetnek róla. 
 Pityus Engem nem lehet átbaszni! A mamának se sikerült. 

Csak egyszer. Milyen istenekről beszél?
 Férfi Miért? Ön szerint nincsenek?    

   
Csend.

 Férfi Valahol biztosan vannak. 
 Pityus Megnyugtató.

Egy üres italosüveg áll az asztal közepén. A férfi azt bámulja.

 Férfi Régen volt az már, amikor még ittam. Nagyon régen.

Pityus a kezében tartja a papirost.

 Pityus Mi ez?

Csend. A férfi dermedten néz maga elé.

 Pityus A kórházból jön, igaz? Értem én! Ideküldték. Persze.
 Férfi A bort sosem szerettem. Inkább pálinka vagy sör. Hi-

ába mondták, hogy ne igyak.  Én minden este újra 
meg újra…

 Pityus De – jól jegyezze meg! – én nem írok alá semmit. 
Ezt megmondtam akkor is. Magát a kórház küldte 
ide! Ezek mind olyanok. Hallod, Vica? Már megint 
ideküldenek valakit! Hát nem ostobák? Mindjárt rö-
högök! Érti? Mindjárt röhögnöm kell! Ha ezért jött, 
akkor nézzen szét! Nézzen csak szét! De gyorsan! 
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(Mániákusan röhög.) Még hogy rokonlátogatóban! 
Még hogy összeszarta magát a vihartól! Fogja a cuc-
cait, és menjen vissza oda, ahonnan, jött! Vigye azt 
a kabátot is! Ne is lássam! Undorító spicli! Közben 
még jegyzetel is! Készül a jegyzőkönyv! Nekem nincs 
időm ennyi dumára! Nekem nincs. (Rángatózik a szá-
ja, ordít.) Hülyének néz! Igaz? Azért, mert nem fejez-
tem be az orvosit? A mama miatt! Mert ő így akarta! 
Nem loptam én a meszet. Dehogy. Az járt nekem! 
Érti? De minek ezt magának tudni?! Minek? Ha akar, 
hazudjon csak tovább! De én nem kérek belőle! Érti? 
Engem nem érdekel. Már késő! Vica itthon marad!  

A vendég ijedtében hirtelen feláll. Mulatságosnak hat a földig 
érő, rongyos kabátban, akár egy albatroszmadár.

 Férfi Nem akarok én… elmondom… mindjárt… 

Vica megmozdul. Pityus odamegy hozzá.

 Pityus (Vicához) Mi van már megint? Mi a kurva élet?  

Vizet szeretne adni Vicának, de nincs már a kancsóban. 
Egy ronggyal megtörölgeti a lány homlokát.

 Pityus Jól van, jól van, csak nyugi! Mindjárt hozok fürdő-
vizet a kútról. Meg kéne már fürödnöd is! Büdös 
vagy! De most nincs hozzád türelmem! Majdnem 
húsz év! Tudod, mennyi az? Hány kurva hónap, 
hány kurva nap? Túl sokat mozogtál! 

Kimegy a konyhába vízért.

 Pityus Még van egy pohárral.
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 Visszajön. 

 Pityus Ez tiszta víz! Ez itt nem kocsma. Itt mindent be kell 
osztani. Itt rend van. Nem úgy, mint maguknál. Az 
ember ne tápláljon magában hiú reményeket. 

 Férfi Netán elmenjek orvosért?
 Pityus Meg ne próbálja! Ki nem állhatom az orvosokat! (Ke-

zébe vesz két vödröt.) Csak pár perc! És rögtön jövök. 
Csak a dűlőút végéig megyek. Ott van egy kút. An-
nak iható a vize. Meg szedek egy kis krumplit a ve-
remből. A rohadt krumplit! A köményleveshez. Az 
eső már majdnem elállt. Hozok valamit enni. Maga 
úgysem ért ebből az egészből semmit! Mindjárt elvo-
nul a vihar, és mehet haza isten hírével. Sose járt még 
ilyen helyen, igaz? Ha csak azért van itt, ha csak hi-
vatalból, akkor jobb, ha most azonnal eltűnik. Amíg 
kimegyek, de csak addig, üljön oda mellé! Akkor 
majd talán egy kicsit megnyugszik. Maga még nem 
ismeri. Most én egy kicsit kimegyek. Sose hazudjon 
neki! Sose! Ha kérdezi, akkor csak annyit mondjon, 
hogy Pityus elment vízért. Hogy elmentem. Megyek 
is. Eleget voltam itt. Velem már amúgy sem beszél. 

Pityus kezében vödörrel kimegy. Egy pillanatra megáll, még visz-
szanéz, becsukja maga mögött az ajtót. A férfi lassan, óvatosan, 

odamegy a lány mellé. Leül. Félve megérinti a lány kézfejét. 

 Férfi Azt mondta, mindjárt jön, csak elmegy vízért.

Csend.

 Férfi Már biztosan hat a gyógyszer.

Csend.
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 Férfi Lesz krumplileves meg víz.

Csend.

 Férfi Nem jöttem én hivatalból. Én is utálom őket. Sose 
járnék oda. 

Vica tátog, beszélni próbál. Alig jön ki hang a torkán. 
Nehezen, de megszólal.

 Vica Maga… olyan… 
 Férfi Máris jobban van!
 Vica Mintha…
 Férfi Persze. Az előbb jöttem. Az ajtón. Bejöttem a vihar 

elől. Az előbb, ha emlékszik.
 Vica Nem hallom… mit mond… kérem… mondja… hango-

sabban.
 Férfi Vihar volt! Mennydörgés! Menekültem. 

Vica a férfi arcát nézi.

 Férfi Már régóta csak menekülök. Vagyis…
 Vica Emlékszem…

Csend.

 Vica Jó, hogy meglátogatott.

Csend.

 Férfi A bátyja azt hitte, hogy orvos vagyok. 

Csend.

 Férfi Egy kicsit megijedtem tőle.
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Csend. Vica kissé jobban van, a férfit bámulja.

 Vica Végre, hogy eljött.

Csend.

 Vica Nincs mitől félnie.

Csend.

 Vica Én… megismertelek…

Csend. A férfi döbbenten néz.

 Vica Pedig nagyon-nagyon régen volt…

A férfi a kezét tördeli. Majd lehajtja a fejét. 

 Vica Én szerettem a mamát. 

Csend.

 Vica A Pityus utálta, hogy én szeretem. 

Csend.

 Vica Nem tudom, miért szerettem. 

Csend.

 Vica A mamát nem érdekelte semmi, csak az ivás. Amikor 
Pi tyust felvették az orvosira, akkor a mama tajtékzott. 

Csend.
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 Vica Én hirtelen megbetegedtem. A mamának nem volt 
pénze. Nem dolgozott, mert mindenhonnan hamar 
kirúgták. Amit te küldtél, az csak az italra meg a ci-
garettára volt elég. Addig hívogatta a Pityust, míg az 
ott nem hagyta az egyetemet, míg végleg haza nem 
jött, hogy pénzt keressen a mamának az italra, meg a 
gyógyszerekre. 

Csend.

 Vica Én szerettem a mamát. Akkor is szerettem, amikor 
ivott. A Pityus dolgozni ment minden reggel a bir-
tokra. Sokáig jó volt. Örültem, hogy Pityus dolgo-
zik. A mama is kevesebbet kiabált vele. 

Csend.

 Vica Aztán kirúgták. A mész miatt. Pedig nem lopta ő a 
meszet. Ő mindig azt mondta, hogy az jár neki. Sose 
vallotta be. Attól kezdve inni kezdett. Járt a segélyért, 
meg folyton veszekedett a mamával. Ha az mondott 
neki valamit, ő mintha meg se hallotta volna. Sose 
akarta átvinni a szomszédba a gereblyét. Azóta már a 
szomszéd is meghalt. 

Csend.

 Vica Én sokszor hallom a mama hangját. Hallom, ahogy 
kiabál, ahogy szidja a Pityust. A Pityus is hangos, 
sokszor ordítozik. Csak úgy, magában. Este mindig 
megfürdet. Először megver, aztán megfürdet. A mama 
sose mesélt rólad.    

Csend.
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 Férfi Emlékszem arra a napra, arra a késő délutánra, már 
éppen esteledett, amikor születtél. Nehezen akartál 
kibújni. Aztán hallottam a folyosóról a sírásodat. 
Azt az édesen bömbölő hangot nem lehet elfelejteni. 
De Pityusét sem! Már akkor szép nagy hajad volt.

Csend.

 Férfi Gyűlölt engem! Mint ahogy mindenkit maga körül. 
Beteg volt és alkoholista. Én meg gyenge. Védtelen. 
A mama szavakkal ölt. Én nem tudtam mást tenni, 
leléptem. Elmenekültem. Féltem rágondolni. Nem 
volt erőm. Annyi erőm se volt, hogy éljek. Hogy szóvá 
tegyem. Mintha elfelejtettem volna beszélni is. Sok 
idő telt el így. Évekig csak feküdtem egy tiszta, fehér 
lepedőn, egy kemény ágyban. Csíkos pizsamában, 
mozdulatlanul. Üveges szemekkel bámultam magam 
elé. Aztán egy napon képes voltam felülni, majd 
szép lassan járni tanultam. Körbesétáltam a folyosót, 
aztán a kórházat. Csodálkozva néztem a kivilágított 
utcákat. Hallottam a játszadozó gyerekek hangjait. 
Megborotválkoztam, és kimerészkedtem a kórház 
kertjébe. Ültem egy hársfa alatt, sokáig bámultam a 
fák lombjait és a drótkerítésen túl rohangáló, furcsa 
embereket. Majd egyik hajnalban fölriadtam, és a 
távolban hirtelen megláttam az ég különös színeit. 
És akkor… egyszer csak már nem éreztem semmi fé-
lelmet. Hosszú idő után mintha valami megmozdult 
volna bennem. Valami ott legbelül. Ki szeretett vol-
na röpülni. Valami, ami könnyű és szelíd, akár egy 
madár.

Csend.



w  e 197 w

w  

 Férfi Mire az ember megjön, már nincs semmije. Már egy 
koszos zsebkendője se.  Sem ágya. 

Csend.

 Férfi Mert nem érdemlek semmit. Még a szégyent se. Talán 
azt se, hogy lássam a reggelt, hogy lássam felkelni a 
napot. És mégis. 

Csend.

 Férfi Közben sokat gondoltam arra, hogy egyszer majd 
viszontlátjuk egymást. 

Csend.

 Férfi Levetetettem a pizsamát és megborotválkoztam.

Csend.

 Férfi Aztán megtudtam, hogy a mama is meghalt.

Csend. Vica a kezével megérinti a férfi nagykabátját.

 Vica Ez a te nagykabátod volt. A mama elfelejtette kidob-
ni. Nem őrzött meg rólad semmit. Egyetlen fényké-
pet sem.  

Csend.

 Vica Kicsit lyukas és rongyos. 
 Férfi Nem baj.

Csend.
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 Vica De valamikor szép volt. Amíg én őriztem. 

Csend.

 Vica Csak ennyi maradt belőle. De rajtad jól áll.

Csend.

 Vica Most boldog vagyok.

Csend.

 Férfi Bocsáss meg!

Csend.

 Vica Nem kell bocsánatod kérned. 

A férfi az ágy mellé térdel. 

 Férfi Nem tudom, hol jártam.

Csend.

 Férfi Nem tudom én azt mondani.

Csend.

 Férfi Bárcsak mondhatnám! Mindent. Úgy, ahogy volt.

Csend.

 Vica Szemed, mint az enyém. Egyszerre barna és zöld. 
Kislánykoromban leveleket írtam hozzád. Sok-sok 
levelet. De oly hosszúra sikerültek, hogy a végén 
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mindig eltéptem őket. Persze a címedet se tudtam. 
Oly sokszor elképzeltelek. Azt hittem, gazdag vagy, 
s hogy valahol nagyon messze élsz. Túl a tengeren. 

Csend.

 Vica Biztos voltam, hogy egyszer majd úgyis eljössz.

Csend.

 Vica Hálás vagyok.

Csend.

 Férfi Kaptam levelet a kórháztól. Behívattak. Megadták a 
címet. 

Csend.

 Férfi Akárhogy is van. Most már be kéne menned. 
 Vica Mostanában javult az állapotom. A Pityus is azt 

mondja. 

Vica megpróbál felkönyökölni.

 Vica Most, hogy itt vagy, már nem félek! Csak ne hallanám 
a libákat! Egész nap itt gágognak az ajtó előtt! Ott 
tülekednek a bejáratnál! Sok-sok verdeső szárny! A 
tolluk forró, akár oltott mész. Ők azok! Tudom! Az 
elásott libák a dögtemetőből! Jönnek éjjelente, éles 
csőrükkel vésik az ajtót, kaparják csontos lábukkal 
a falat! Mit akarnak tőlem, mondd? Miért nem 
mennek vissza a kertbe legelni? Csak ne hallanám 
folyton! Csak a libákat ne! A dögtemető felől ér-
keznek. A gyönyörű, halott libák. Engem keresnek, 
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hogy halálra csipkedjenek! Most is itt vannak a kö-
zelben. Mondtam a Pityusnak, hogy zavarja el őket. 
Hogy csavarja ki a nyakukat! Tépje le a fejüket! A 
Pityus megígérte. Azért jött haza akkor is, hogy 
megvédjen! A pokoli gágogástól. Agyonverte őket. 
Azért van ott hátul az a kis temető. Ütött, hogy ne 
jöjjenek többet. De azok valahogy mégis túlélték. 
Hiába húzom a fejemre a takarót! A Pityus nem hi-
szi el, hogy itt vannak! Hiába ébresztem fel minden 
hajnalban, hiába szólítgatom!  

A férfi visszafekteti a lányt, betakarja. Csend.

 Vica Most már itt maradsz, ugye? 
 Férfi ( feláll, maga elé bámul, lassan beszél) Nemsokára 

megjön a víz. Akkor majd megfürdetlek. Átöltöz-
tetlek. Most tiszta ruhát hozok.

Sötét.
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Második jelenet

A lány egyedül van a szobában. Nyílik az ajtó, érkezik vidáman, 
egy lyukas kalappal a fején Pityus. Egyik kezében egy száraz ke-

nyér, szalonna, a másikban egy vödör víz. 

 Pityus (lelkesülten) A vihar már elment! Csak egy kis eső, de 
az már annyira nem számít. Gondoltam, még beug-
rom a szomszéd tanyára. Hoztam ezt-azt. Ezt a cipőt 
is ott találtam. Meg ezt a fekete kalapot. Hoztam 
kenyeret és szalonnát. Most valahogy megjött az ét-
vágyam. Isten tudja, mitől. Már útközben nagyokat 
korgott a gyomrom. Alig ismertem magamra. Mi 
van, Pityus? Tán csak nem megéheztél? Megjöttem! 
Hallod? A Pityus itthon van. Így vihar után egész 
más szaga van a földnek. Repültem hazáig! Mond-
tam, hogy gyorsan visszaérek.    

Lerakja a dolgokat, és visszamegy becsukni az ajtót. Fog egy ron-
gyot, megtörli benne az arcát. A férfinak kölcsönadott, rongyos 

kabát a szoba közepén hever.

 Pityus Hé, hol van? 

Benéz a konyhába. 

 Pityus Nekem ne bujkáljon itt!

Le-föl járkál.

 Pityus Hoztam kenyeret meg szalonnát. 

Tanácstalanul ácsorog.
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 Pityus Kaptam mindent.

Néz jobbra-balra.

 Pityus Tényleg nagy a sár!

Csend.

 Pityus Hol van? Hová ment?

A lány hallgat. 

 Pityus Tudom, hogy itt van.

Vica hol lehunyja a szemét, hol kinyitja.

 Pityus Ne viccelődjön!

Még egyszer benéz a konyhába. 

 Pityus ( jön vissza a konyhából, a rongyos kabátra néz) Még 
meg sem száradt a ruhája.

Csend.

 Pityus Lelépett? 

Vizet önt a vödörből a pohárba.

 Pityus Hallod, mit mondok? Hol van? Nemrég jött! Tíz 
perce vagy tán egy órája? Mi történt? Átöltözött és 
elment? Visszament a viharba? Mit mondott? (A 
fejét fog ja.) Alig mondott valamit. Aztán rágyújtott 
egy szál cigarettára. Itt ült, ezen a széken! És aztán? 
Aztán mi történt? 
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A lány nem válaszol.

 Pityus Süket vagy? 

Csend.

 Pityus Elegem van a némaságodból. Vele beszélsz, igaz? Mégis 
mit mondtál neki? Hazudott neked? Hazudott már 
megint? És te? Mit hazudtál? Biztos azt mondtad, 
hogy… 

Lassan közelít a lány felé.

 Pityus Én tudom, hogy beszéltetek.

Csend.

 Pityus Akkor is tudom, ha nem mondod.

Csend.

 Pityus Elég, ha rád nézek.

Csend.

 Pityus Csak engem nem várt meg. Elfelejtett megvárni. Lát-
tam az ablakon át, ahogy mesél neked. Láttam én. 

A lány nézi a plafont. 

 Pityus Miért nem mondasz már valamit? Miért? Ha nem 
mondod el, esküszöm… 

A lány arca rezzenetlen, csak néha pislog.
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 Pityus Semmit sem akarsz mondani? 

Pityus áll a csupaszon lelógó villanykörte fényében.

 Pityus Ha elment, hát elment.

Csend.

  Pityus Innen amúgy is mindenki csak elmegy. Csak én nem. 
Különben jó itt. Nem panaszkodom. Otthon vagyok 
ebben a kurva fényben. Minden olyan forró. (Ordít.) 
Ebben a kurva fényben kiég az ember homloka! (A 
lányhoz szalad, letérdel.) Csak azt szeretném tudni, 
mit mondott neked. Semmi mást! Ígérem, jó leszek! 
Ha soha többet nem szólsz hozzám, az se baj! Csak 
ezt mondd el! Ezt az egyet! Mondd el, milyen volt! A 
Pityusnak! A te egyetlen, drága Pityusodnak! Semmi 
mást nem akarok! Semmit, érted? 

A lány nem hajlandó megszólalni.

 Pityus Jól van! Soha többé nem fürdetlek meg! Soha többé! 
Hallod?

Csend.

 Pityus Ha most nem mondod el, akkor nincs több segítség! 
Pityus nem segít! Soha! Miért nem mondtad neki, 
hogy várjon? Mindjárt beengedem a libákat! Hadd 
jöjjenek! Árasszák csak el az egész házat! Legyen tele 
minden!

Le-föl sétál.
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 Pityus Azt hittem, megvár! Miért nem szóltál neki, hogy jön 
a Pityus is, hogy itt van. Amíg én ott künn jártam 
a dűlőutakat, ti beszélgettetek! Ti ketten, összebúj-
va! Én meg már megint csak mentem a szomszéd-
ba. A rohadt vízért, az ennivalóért, a gereblyéért! 
Tudod, milyen az? Keresni a sötétben a szomszéd 
tanya fényét? És aztán vakon visszatalálni? 

Pityus arcán kidagadnak az erek. 

 Pityus Hát ezt érdemeltem én? Ezt érdemelte a Pityus? 
Mondd meg! Mondd csak meg! Halljam!

Csend.

 Pityus Már nem szeretlek. Már nem szeretlek annyira.

Csend.

 Pityus Mindent tudni akarok! Mindent!

Rángatni kezdi Vicát. 

 Pityus (ordít) Dögöljön meg az ember, igaz? Dögöljön meg, 
ha már egyszer ideszületett?

Megragadja a lány torkát.

 Pityus Mindig tudtad, hogy mikor ne mondj semmit! Ezt 
is a mamától tanultad. Hogy mikor jó hallgatni! 
De most nem! Most nem lesz jó! Tudnom kell, mit 
mondott! Érted? Nekem tudnom kell! 

Fojtogatni kezdi. 
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 Pityus Hallani akarom! Hallani! Érted? Most az egyszer 
beszélni fogsz! Vége a büntetésnek! Vége! Hallod? 
Engem nem büntetsz többé!

Pityus meg fojtja Vicát. Rezzenéstelen arccal a szoba közepére sétál. 
Felölti magára az eldobott, rongyos kabátot.  Betakarja a lányt, 
lekapcsolja a villanyt. Leül az asztal mellé, a gyertyafénybe. Az 
üvegkancsóból kiönti magának az utolsó fél pohár vizet, lehajtja. 
Kiveszi az utolsó szál cigarettát az asztalon heverő, átvizesedett 
dobozból. Rágyújt, majd néhány slukk után elfújja a gyertyát. 
Zene. Bach Erbarme dich című áriája a Máté-passióból. Csak a 

cigarettavég parázslik a sötétben. Majd az is kihuny.
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Istensegíccs
Faludráma egy felvonásban
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Szereplők:

Hermin
Papa
Stoppos
Robi
Joli
Nagymutter
Hivatalnok
Gyámügyes
Spiesz
Cíglerferi
Rózsika
Ibolyka
I.gyerek
II.gyerek

továbbá a Rezesbanda, amely a jelenetek között a színpad 
előtt muzsikál

Játszódik: valahol egy faluban és egy városban
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Első jelenet

Egy falu az út mellett. Két cigány fiú érkezik. Körbenéznek. 
Bemennek a telefonfülkébe. Elkezdik rugdosni, ütni a pénztartó 
perselyt. Addig verik, amíg az le nem szakad. Majd egyikük a 

letört telefonkészülékkel együtt felveszi azt.

 I. gyerek (dühösen) Majd én!
 II. gyerek Ez az enyém!
 I. gyerek Hogy lenne má a tied?

Jön Robi, a gyerekek apja: kigyúrt, nagydarab ember 
fehér trikóban.

 Robi Elég!

Elveszi tőlük a telefont és a perselyt.

 Robi (a fejével a falunévtábla felé bök) Azt is!

A két gyerek rácsimpaszkodik a falunévtáblára. Robi közben hát-
ramegy, a szétbarmolt telefont leteszi. A két fiú addig tekergeti a 

táblát, amíg az le nem törik a rúdjáról.

 Robi ( jön vissza) Jó lesz az má! 

Csörög Robi mobiltelefonja, felveszi, beszél. Közben a gyerekei a 
kezébe nyomják a kopott falunévtáblát. 

 Robi  (telefonál) Há persze hogy! Mikó hazudtam én 
neked, testvér? Amit én megmondok, az úgy 
is van! Ha fizetsz, má egybű viheted is! Semmi 
csere! 
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Közben egy útszéli stoppos érkezik fekete bőrdzsekiben, térképpel 
a kezében, hátizsákkal. A stoppos értetetlenül járkál le-föl, hiába 

nézi, keresi a falu nevét, csak a tábla tartórúdját találja.

 Robi (telefonál) Más nem kő? 

Csend.

 Robi Sínváltó? 

Csend.

 Robi Felújítandó! Persze!

Csend.

 Robi Akkó majd megalkuszunk!

Csend.

 Robi A Jolika má otthon lesz!

Csend.
 
 Robi Gyűjjé csak nyugodtan!

Csend.

 Robi Ott lesz a fészerbe, hátú!

A stoppos előveszi a mobilját, amely lemerült.

 Stoppos A kurva életbe!
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A stoppos odamegy a telefonfülkéhez, kerülgeti, de észreveszi, hogy 
nincs benn készülék. Dühöng. Lerakja a hátizsákját. Robi közben 

befejezi a beszélgetést. 

 Robi (a stoppos felé fordul) Valami bajod van?
 Stoppos Mi a neve ennek a hülye falunak? (Ránéz Ro-

bira, visszahőköl.) Jó, jó rendben! A fenébe! 
Eltévedtem! Hogy lehetek ilyen barom?

 Robi Ha akarod, elviszlek egy darabon. Ha tetszik, 
akkor üljél be oda.

 Stoppos Csak viccelek! Nem is vagyok stoppos!
 Robi Há akkó mi vagy?
 Stoppos Hogy?
 Robi Hé! Ismerős vagy te nekem! Nem te vótá itt a 

múlt héten? Hallod, öcsém?

Robi közelebb megy a stopposhoz, alaposan szemügyre veszi. A két 
fiú odasétál a szétvert fülke mellé, elemelik a stoppos hátizsákját.

 Stoppos Hogy én?
 Robi Ismerős vagy!
 Stoppos Az nem lehet! 
 Robi Dehogynem! 
 Stoppos Soha nem jártam erre! Mondom, hogy nem! 
 Robi Te vótá valamelyik éjjel a házunk előtt! 
 Stoppos Először vagyok itt életemben!
 Robi Majdnem lelőtted a nagymuttert, baszd meg!
 Stoppos Ember! Miről beszél? Én csak a táblát keresem! 

Valaki ellopta! 
 Robi Azt mondod?
 Stoppos (indulna) Viszontlátásra!
 Robi Innen nem lehet csak úgy lelépni!  
 Stoppos Mit mond?
 Robi Ez nem az a hely!
 Stoppos Jó nekem gyalog is.
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 Robi Most elgyüssz hozzánk!
 Stoppos Hogy én?
 Robi No, szálljá csak be! Helló! 
 Stoppos Én csak egy turista vagyok! 
 Robi Ki nem szarja le! Nem hallod, mit mondok?  
 Stoppos Értse már meg végre! (Robi kezébe nyomja a tér-

képet.) Itt a bizonyíték! Nézzen csak ide! Ezen 
a gyönyörű térképen szépen bejelöltem a tele-
püléseket. Akárhogy is forgatom, ez egy térkép, 
nem? Miért jelöltem volna be ezt a sok állomást, 
ha csak ide akartam volna jönni? Hogy én mek-
kora hülye vagyok! Legalább azt mondja meg, 
hogy ebben a pillanatban…

 Robi Kuss! Túl sok a duma! 
 Stoppos De én tényleg…
 Robi Majd meglátjuk! 
 Stoppos Ebben a térségben a lexikon szerint három rit-

kaságnak számító vándormadár is fészket ra-
kott!

 Robi No persze!
 Stoppos Itt a bizonyíték!
 Robi Ne röhögtess má, baszd meg! Milyen madárrú 

beszész? A darvak már rég elhúztak, öcsém! 
(Eldobja a térképet.) Ezzel a tudósdumáva 
akarsz átbaszni? Még jó, hogy erre gyüttem! 
Ki kűdött? Mi van nálad? Most az egyszer 
elkaptalak, baszd meg! Szálljá csak be! Szálljá 
má! Hiába kajabász! Senki se hallja! 

 Stoppos Bocsánat! A hátizsákom! Hová lett? Hol van? 
 Robi Pofa be!

Robi nyakon ragadja a stoppost, elmennek. Sötét.
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Második jelenet

A falu hivatalának irodája. Málló falak, rendetlenség.  Hermin 
egy széken ül, kistáskával. Kezét tördeli, előtte a helyi munkaköz-

vetítő, egy férfi.

 Hivatalnok De kérem, asszonyom, már tegnap is megmond-
tam! 

 Hermin Az nem lehet!
 Hivatalnok Semmi újjal nem tudok szolgálni. 
 Hermin Nekem azt ígérték! 

Hermin egyre feszültebb, képtelen egy helyben ülni.

 Hivatalnok Persze tudom, régen minden más volt! De mivel 
manapság hó is csak alig – elolvad, mielőtt kata-
pultálna –, így a téli idénymunka sem lehetséges. 
Ezt akarta hallani? Nyáron öntözés, tavasszal a 
gyümölcsfák koronájának szakszerű befóliázása, 
ősszel pedig a szokásos diószedés. Sajnálom. De 
már ennek is vége. Egyetlen szem diónk sincs. 
Amúgy számlaképes?

 Hermin Viccel?
 Hivatalnok Csak halkan mondom: akkor hagyjon fel min-

den reménnyel. 
 Hermin Higgyen nekem! Kérem! 
 Hivatalnok Persze, persze! 
 Hermin Kérem! Bármit megcsinálok! A papa már kis-

lánykoromban megtanított sok mindenre. Ha 
kell, vécét sikálok, ha kell, virágot kötök.  

 Hivatalnok Amint lehetőség lesz.
 Hermin Azt ígérték, hogy jövőre megváltozik minden! 

Hogy lesz munka. Mindenkinek. Csak be kell 
jönni ide. 
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 Hivatalnok Asszonyom, én csak egy szürke falusi munkaköz-
vetítő vagyok! És bár ez nem tartozik szorosan 
a munkakörömhöz, én mégis szeretném meg-
nyugtatni! Maga egyszerűen nincs tisztában a 
jövő fogalmával. Az embernek legyenek elvei, 
legyen szilárd világnézete!

 Hermin Nekem muszáj dolgoznom! Értse meg!
 Hivatalnok Furcsa, hogy egy ilyen helyen személyesnek tűnő 

tanácsokat osztogatok, de ha már más nincs, 
márpedig úgy tűnik, akkor mondanék én vala-
mit. Miért nem költözik el? Miért? Magának 
is jobb lenne! Szedje össze magát! (Gúnyosan) 
Aztán húzzon el innen! 

 Hermin De hát…
 Hivatalnok Már megint kezdi? 
 Hermin De hát én itt születtem!
 Hivatalnok Értse már meg! Én vagyok az egyetlen, akinek 

rendes munkája van ebben a faluban.
 Hermin Tehetek én róla?
 Hivatalnok Jöjjön holnap is.
 Hermin Nem tudok így hazamenni. Mint mondok a pa-

pának?
 Hivatalnok Ne mondjon neki semmit.

A hivatalnok elővesz egy üveg olcsó brandyt a pult alól. 

 Hivatalnok Megkínálhatom?
 Hermin Most már mindegy.

A hivatalnok bezárja az ajtót, önt az italból mindkettejüknek.  
Hermin remegő kézzel lehajtja, a hivatalnok csak lötyköli a po-

harában.

 Hivatalnok Ha ilyen szar a világ. Mert az.
 Hermin A munka az munka. Azért pénz jár.



w  e 217 w

w  

 Hivatalnok Majd megjön a szociális háló, aztán rávetül min-
denre, minden kis eldugott településre. Attól 
kezdve majd némi támogatáshoz lehet jutni. 
De addig? Látogasson csak ki a telepre – tudja, 
oda a faluszélre, ahol az a sok madárijesztő lakik 
–, ott aztán láthatja, mi megy! Ha nem hallgat 
rám, akkor előbb vagy utóbb maga is odajut. 

 Hermin Miről beszél?
 Hivatalnok (hirtelen feláll, kiabál) Túl kell élni őket! Érti már? 

Be kell gyűjteni a zsírt meg a mézet! Főzzön há-
ziszappant! Fogja be az énekesmadarakat! Az ál-
talános teória szerint minden lehetséges módon 
elkészíthetőek. És ízletesek is. 

 Hermin Megőrült? 

Hermin remegő kézzel kivesz egy cigarettát az asztalon heverő 
dobozból. Rágyújt. 

 Hermin Valahol lennie kell valakinek.
 Hivatalnok Kire gondol?
 Hermin Aki segít.

A hivatalnok az ujjával megkopogatja a poharát.

 Hivatalnok Nem szabad belőle túl sokat. Maga fiatal még. 
 Hermin (odatolja az üres poharat) Erre most nincs idő!
 Hivatalnok (önt) Előbb vagy utóbb döntenie kell. Magának is. 

A hivatalnok előrehajol, Hermin szemébe néz.

 Hivatalnok Tudnia kell, hogy melyik oldalon áll.

Hermin lehajtja az italt.

 Hivatalnok Ért engem? 
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A hivatalnok megvonja a vállát, feláll, rágyújt, le-föl sétálgat az 
irodában.

 Hivatalnok Járjon nyitott szemmel! A kocsmában is sokat ta-
nulhat. Egyszer már végre össze kéne fognunk! 

 Hermin Tudja, nekem sürgősen…
 Hivatalnok Várjon! Egy kicsit engedje el magát!
 Hermin Ma még a gyámügyre is megyek…
 Hivatalnok Asszonyom, jobb, ha most csak rám figyel! Ezt 

a falut, megsúgom magának, ezt a helyet csú-
nyán elátkozták.

 Hermin Honnan tudja?
 Hivatalnok Az a kérdés, hogy látja-e, amit én? Nem olvas-

tam túl sok krimit, ne gondolja! Én, Tótmisi, 
mindig is józan és naturalista ember voltam. 
Ilyennek ismer mindenki. A feleségem is ezért 
tisztel! Ezért mos és főz rám! 

 Hermin Furcsa! 
 Hivatalnok Egyik reggel éppen munkába indultam. No, kit 

látok az utcán? Ott ült az árokszélen a Cíg ler-
feri, állítólag hívő ember, és mit csinált? No, 
mit? Horgászott! Mondom én neki: mit fogtál, 
Feri? Erre ő: három pontyot és két keszeget. Hát 
azt meg hogy, te hülye! – gondoltam én ma-
gamban –, mikor nincs is víz a mederben! Érti? 
Ezért mondom én, Tótmisi, amit mondok. Nem 
akarok én semmi rosszat. Senkinek. De kérdem 
én: minek él az ilyen? (Keresztet vet.) Isten se-
gítsen bennünket, hogy ne kövessünk el semmi 
rosszat! 

Hermin csodálkozva hallgatja.

 Hivatalnok Legjobb, ha az ember – amíg meg nem érkezik a 
munkahelyére –, leragasztja a szemét, és nem 
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néz se jobbra, se balra. Azért élnek itt nagy 
tiszteletben álló személyek is. Kár, hogy nem 
ismeri őket. Ők talán segíthetnének. Elnézést, 
ha föltartom. 

 Hermin Úgyszólván semmi dolgom! Vagyis minden perc 
drága. Mennem kell tovább. Sürget az idő.

 Hivatalnok Ne nyugtalankodjék! Fő a hidegvér! Én csak jót 
akarok! Csak jót!

Hermin el. Sötét.
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Harmadik jelenet

A gyámhivatal előszobája. Hermin és Joli várakozik. 

 Joli Aszonta, hogy várjak! Csak azt nem tom, minek? 
Én itt ülök má lassan egy napja! De ki nem  gyün -
ne onnan! Beásta magát, mint a vakondok.
Aszon ta, hoz majd valami papirost. Nem kő az 
nekünk. Megmondta a nagymutter is. Megyünk 
mi úgyis Van kuff  erba.

 Hermin Vankufferba?
 Joli Oda vagy mi. Há persze. Ezek minden héten  in-

nen folyton kigyünnek a házba, oszt nézik. Min-
dent írnak, fényképeznek. Pedig egész életem-
ben nem loptam egy darab száraz gallyat sem. 
Megesküszöm az anyám életére! Mondtam én 
a Robinak is! Vigyázzon má, ha gyünnek! Leg-
alább az italt dugja el. Mert a végén még elviszik 
a gyereket. Én má a házba se szeretek annyira. 
Má kedvem sincs hozzá. Alunni meg amúgy se. 
A mútkó is jött valaki, valami éjszakai gádzsó! 
Először kiabát, aztán vadászpuskával szétlőtte a 
kislámpát meg a Máriánkat. Éppen a nagymutter 
vót otthon. Még jó, hogy nem esett semmi baja! 
De ezeknek itt hiába mondom. Jaj! Olyan föl-
zaklatott az én családom lelke! Bocsánat a nagy 
hangszintemé! Sokszó má öngyilkossági gondo-
lat keringet! Még főkötöm magam a góréba!

A gyámügyes asszonyság (ráncos, szemüveges, mogorva) kijön az 
irodából, papírral a kezében, fenyegetően.

 Gyámügyes Kolompár Jolán!
 Joli Má itt vagyok!
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 Gyámügyes Még egyszer és utoljára figyelmeztetem! 
 Joli De aranyoskám!
 Gyámügyes Ne felejtse elkészíteni az adóbevallását!
 Joli Há ezé hivatott má megint? 
 Gyámügyes Tudja? Az adóját! Be kell vallania! Mindent! 

Magyarul mondom! 
 Joli Minek az, édesem? Mi megyünk Vankufferba! 

Minek nekünk a magyar?
 Gyámügyes Az akkor is kell! 
 Joli A Robi aszonta, hogy aki oda megy, annak nem 

kell má!
 Gyámügyes A Robi nem ért hozzá!
 Joli Akkó se fizetünk! Dögöljön meg a családom, ha 

kamuzok! Ugyan mibű, aranyom! Hát mibű? 
Nekem munkát nem annak! Ilyen vasakat gyűj-
tünk meg minden! Má ott tartunk, hogy azt a 
roncsot is eladjuk az udvarrú! 

 Gyámügyes Az után is adózni kell!
 Joli Hogy szakadna tizenöt tonna teveszar a házadra! 

A Robi is megmondta!  
 Gyámügyes Hogy nem fogná be…
 Joli Kimegyünk, oszt elmesélünk mindent! Kitere-

getünk!
 Gyámügyes Az szép lesz!

A cigányasszony káromkodva elmegy. 

 Gyámügyes Menjél csak! Vankufferba! Ez egy tisztességes 
falu! 

A gyámügyes észreveszi Hermint.

 Gyámügyes (idegesen) Hát maga az? Már megint mit akar? 
Nem látja, hogy kávészünet van? A hivatalban 
is emberek dolgoznak. Várjon a sorára!



e 222 w  e  

e 

A gyámügyes bemegy. Hermin odakünn várakozik. Megsimogat 
egy lekonyuló virágot. Odabentről nevetgélés hallatszik. Hermin 

az ablakhoz megy, kifele bámul. 

 Gyámügyes (bentről kiabál) Fekete Hermin!
 Hermin (magának, halkan) Az én vagyok.

Hermin megigazítja a haját a tükörben, bebukdácsol.

 Gyámügyes (cigarettázik, kávézik) Mit akar? Ha jól emlék-
szem, nekünk semmi dolgunk egymással. A 
múltkor is megmondtam. Meddig tetszik még 
idejárni? 

 Hermin Nekem öt perc is elég. Csak tessék rám figyelni.
 Gyámügyes Jaj, de sürgős lett hirtelen.
 Hermin Tudja, miért jöttem!
 Gyámügyes Akárhogy is, a törvényt és a jogszabályokat nem 

áll módomban megváltoztatni. Nem vagyok 
én arra felhatalmazva…

 Hermin De kérem!
 Gyámügyes Asszonyom, maga is tudja, hogy még papírtörlő 

kendőre sincs pénz. (Kiborul.) Ne idegeljen már! 
Már csak két év van a nyugdíjazásomig! Azt 
akarja, hogy idő előtt agyvérzést kapjak? Tudja, 
mennyit szívok én az ilyenek miatt, mint maga?

A gyámügyes a homlokát törölgeti. Hermin nem tud 
megszólalni, tátog. 

 Gyámügyes Megmondtam! Be kell mutatnia a hivatalnak, 
hogy újra rendelkezik megfelelő keresettel. 

 Hermin Addig is szeretnék fellebbezéssel élni. 
 Gyámügyes A fellebbezésnek itt nincs helye. A hivatalnak 

nincs lehetősége további mérlegelésre. Itt szá-
mok vannak, statisztika, precíz paragrafus. 
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 Hermin De biztos van más is. Kivel beszélhetnék?
 Gyámügyes Az egész épületben csak én vagyok. Meg a Ró-

zsika. De ő nem számít.
 Hermin Mikor lesz itt valaki? Úgy értem, főnök vagy 

igazgató.
 Gyámügyes Arra itt nincs pénz. Ez is csak egy kihelyezett ta-

gozat. Én látom el ezt az egészet, egyes-egyedül 
én. Amúgy semmi közöm a településhez. Csak 
ide járok a városból, itt mégis jobb a levegő, ol-
csó a tej meg a hús… autó, szolgálati lakás…

 Hermin Könyörgöm!
 Gyámügyes Asszonyom! A rend mindennek az alapja. De 

ezt ebben a faluban igen nehéz felügyelni. Itt 
mindenki csak azt akarja, hogy leszázalékol-
ják! Ha úgy gondolja, tegyen panaszt! 

 Hermin Csak azt akarom mondani… látni szeretném a 
gyermekeimet!

 Gyámügyes Hát igen! Ilyenek maguk mind! Semmi különb-
ség! Ha a gyerekekről van szó, mindjárt habzik 
a szájuk! Ha már nem iszik, és némi pénzhez 
is jut, akkor visszakaphatja őket! Akkor majd 
megadom a címet. De addig ne zaklassa őket! 
Addig nincs telefon! Érti?

 Hermin Hogy én zaklatnám? De hisz az enyémek!
 Gyámügyes A gyámcsalád feljelentette magát. Nem telefo-

nálgathat oda többé!
 Hermin Akkor mondja meg, mit tegyek?
 Gyámügyes Nyisson egy bankszámlát. A következő hó-

napban igazolnia szükséges, hogy jövedelme 
érkezett. Ez az első, kihagyhatatlan lépés. A 
törvény így írja elő!

 Hermin Én kérem magát! Kérem!
 Gyámügyes Hülyének néz? Hogy én adjak kölcsön? 
 Hermin Csináljon valamit!
 Gyámügyes Ne kiabáljon, mert rendőrt hívok!
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 Hermin Elnézést. 
 Gyámügyes Máskor előbb gondolkozzon.
 Hermin Bocsánat.
 Gyámügyes Utólag kér bocsánatot? Itt mindenki utólag akar 

mindent.  
 Hermin A papa nagyon beteg, már rég meg kellett volna 

operálni!
 Gyámügyes Azt hiszi, hogy én a szemelvejszre jártam, vagy mi?
 Hermin Az orvos azt üzente, hogy még fél év, mire sorra 

kerül.
 Gyámügyes Az lehet! De nem gondolja, hogy van ennél na-

gyobb probléma is ebben az országban?
 Hermin Félek, hogy késő lesz. 
 Gyámügyes (kiabál) Rózsikám! Hozna egy kis házi tejet? 

Vinnék belőle egy kicsit az unokámnak. Na-
gyon szereti. Mi van a kovászos uborkával? 
Remélem, nem felejtette ki belőle a kaprot!

Jön az otthonkaruhás Rózsika. Hozza a tejet a gyámügyesnek.

 Rózsika (meglátja Hermint) A Svarc bácsi hogy van? Tán 
csak nincs valami baja?

 Gyámügyes (átveszi a tejet) Köszönöm, Rózsika. No, akkor 
menjünk is. Majd zárjon be!

 Rózsika Zárok!
 Hermin (a gyámügyeshez) Nem elég, hogy elvették őket! 

Azt se tudom, hol vannak! Miért nem mond-
ják meg? Mikor láthatom a gyerekeimet?

 Gyámügyes Van rá esély.
 Hermin De ha nincs pénzem?
 Gyámügyes Úgy nem fog menni.
 Hermin Tud valami munkát? A városban biztosan van! 

Azt mondják, ott mindig akad... 
 Gyámügyes Nem tudom!
 Hermin Kérem, bármire képes vagyok! 
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 Gyámügyes Menjen már! A jóisten áldja meg! Elmondtam 
mindent!

 Hermin Elnézést, ha megbántottam, majd jövök! 
 Gyámügyes De csak ha meglesz, amiről beszéltünk. Addig 

ne is lássam! Rózsika! Zárjon már be! Az isten 
szerelmére! Küldje már el! Már megint magas 
a vérnyomásom. 

 Rózsika (keresgél) Ne találom azt a hülye kúcsot!
 Gyámügyes Rózsika! A cukortartóban! Harminc éve.
 Rózsika Bárcsak fi atalabb vónék! Annyi helen dógozom, 

hogy akár a hátamra is köthetném a felmosót 
meg a vödröt. Álmomban is azon a töröm a fe-
jem, hogy hagytam-e véletlenül valahol valami 
kis port? (Megtalálja a kulcsot.) Megvan!

Rózsika jön a kulccsal, kituszkolja Hermint.

 Rózsika (Hermin felé) Üdvözlöm a Svarc bácsit! Mondja 
meg, hogy a Rózsika.

 Gyámügyes Elég volt, Rózsika!
 Hermin Majd jövök, asszonyom!

Hermin el.

 Gyámügyes Mondtam már, hogy ne beszéljen annyit! Minek 
elegyedik szóba mindenkivel? 

 Rózsika Azt mondják, az a Vankuffer az szép hely.
 Gyámügyes Ki mondja?
 Rózsika A Kolompárék. De én már tudom, hogy takarí-

tani ott se könnyebb. Engem nem lehet átver-
ni. Vankufferban se. 

 Gyámügyes Ezt az egész faluvéget ki kéne költöztetni. Há-
zastul. Minek múlatják itt a drága időt? Aki 
akar, az dolgozik! Akár még ingyen is!
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Rózsika el szeretné tenni a kulcsot, de megint elfelejti, hol a helye.

 Gyámügyes A cukortartó.
 Rózsika Ja! (Beleteszi a cukortartóba.) Én amúgy szeretem 

a port. Kevés ember van, aki szereti. De én élni 
se tudnék por és uborka nékű! (Bekap egy ko-
vászos uborkát, csámcsog.) Mit akar ez a lány? 
Emlékszem. Pár éve, hogy meghót a férje. A sok 
italtú. Mer anékű nem bírják. Két fi a van. Ez az 
uborka nem olyan jó, mint a tavalyi.   

 Gyámügyes Talán csak nem sajnálja?
 Rózsika Talán csak nem vót eleget a napon.
 Gyámügyes Tegye ki vissza!

Sötét.
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Negyedik jelenet

Hermin és apjának lakása. Nyirkos, dohos falak, lepusztultság.  
A papa bekötött fejjel ül egy rozoga hintaszékben, a füléhez 

tapasztott működésképtelen rádiót hallgatja. Jön Hermin. 

 Hermin Nemsokára itt a rossz idő.

A papa nem reagál.

 Hermin Papa! Hallod? Egy szem dió sincs már. 

Hermin pakolászik. 

 Hermin Azt mondják.

A papa lehunyt szemmel rádiózik. 

 Hermin Nem is szól az a rádió.

Herminen hirtelen eluralkodik a kétségbeesés. A széket a szoba 
közepére helyezi, leül, rezzenetlen arccal bámulja a falat.

 Papa Te is itt vagy? Észre se vettem! Tudod, milyen va-
gyok, ha fáj a fejem, meg se hallom! Erre tényleg 
nincs semmi orvosság?

Hermin a széken.

 Papa Mikor jönnek vissza az én drága unokáim?

Csend.

 Hermin Majd jönnek.
 Papa Mikor láthatom már őket?
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 Hermin (elfordul, maga elé néz) Amikor megunják… a jó 
hangulatot…

 Papa Mégiscsak szép a világ! Milyen kellemes gyerek-
nek lenni. Legalább nyaralhatnak! Legalább 
ők! Látod, Hermin az élet egyszer mindenért 
kárpótol! Az Isten nem hagyja, hogy csak úgy 
felforduljunk! Milyen jó is, hogy vannak roko-
naink. 

Hermin nem válaszol.

 Papa Érdekes, de én nem tudtam, hogy még élnek 
valahol… rokonaink.

 Hermin Élnek.
 Papa Már a nevükre sem emlékszem.
 Hermin Nem az a fontos.
 Papa Így van ez mindig a rokonokkal! Húsz évig nem is 

hallasz felőlük, azt sem tudod, kicsodák, de az-
tán egyszer csak felhívnak, mintha mi se történt 
volna. Áldott, jó emberek! A gyerekek meg el-
vannak ott egész nyáron. Ugyan! Melyik gyerek 
akar hazajönni, ha jó neki? Hermin! Adj valami 
harapnivalót! Nem kell sok! Csak úgy hirtelen 
megéheztem.

 Hermin Mindjárt. 

Hermin feláll, a szekrényhez rohan, minden ajtót, 
fiókot kinyitogat.

 Papa Mostanában alig jársz haza.

Hermin egyre idegesebben keresgél. 

 Hermin Miért? Mit csináljak?
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Hermin talál egy adag zacskós levest, majd egy vödörből 
vizet önt a lábasba, felteszi forrni.

 Papa Tegnap este, amikor nem voltál itthon, én talál-
koztam a mamával.

 Hermin Csak álmodtad.
 Papa Ne beszélj nekem, Hermin! Ez nem álom. Csak 

megismerem a mamát.
 Hermin A mama már régen…
 Papa Egyszer csak kinyílott az ajtó, ő meg ott állt egy 

teli kosárral a karján. Ott, szemben! És mosoly-
gott. (Utánozza a felesége hang ját.) Nem hiszed 
el, igaz? Most aztán igazán csodálkozhatsz. 
Pedig én vagyok az. A mama. Mondtam, hogy 
jövök. Eljöttem. Hoztam egy kis epret. (Saját 
hang ján) Becsukta hátul az ablakot, mert nagy 
volt a huzat. 

 Hermin Hülyeség.
 Papa Ebbe a falinaptárba bejelöltem. Hogy mikor jön 

megint.
 Hermin Nem kéne ennyi ostobaságot összefecsegned.
 Papa Mi ebben az ostobaság?
 Hermin Én csuktam be az ablakot, amikor elmentem.
 Papa Tényleg?

Hermin egy tányérba önti a levest, odaviszi az apának. 

 Papa (egy pillanatra megragadja Hermin kezét) Mind-
egy, nem?

Csend. 

 Hermin Még forró. 
 Papa Jó, majd vigyázok.
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 Hermin A múltkor is leforráztad vele a torkodat.
 Papa Már meggyógyult.
 Hermin Ez majd jót tesz a gyomrodnak.
 Papa Hermin! Kérdezhetek valamit?
 Hermin Inkább egyél.

Az apa hangosan, szürcsölgetve eszeget.

 Papa A mama biztos haragudna érte.

Hermin mosogat. 

 Papa Nem szerette, ha szürcsölök. 

Az apa eszik.

 Papa  Addig átment a másik szobába.

Csend.

 Hermin Én nem haragszom.

Csend.

 Papa Néha csodálkozom.

Csend.

 Papa Milyen furcsa a világ…

Csend.

 Papa Már hány millió éve…

Csend.
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 Papa Csak ülünk nyugodtan, és szürcsölgetünk.

Csend.

 Hermin Miért? Mit kellene tennünk?

Csend.

 Papa Semmit. Csak úgy mondom.

Az apa kanalaz.

 Papa A madarak is szállnak.

Szürcsöl.

 Papa Tegnap, bemondta a rádió, a norvég partoknál 
egy óriási bálnatetemet sodort ki a viharos ten-
ger a szárazföldre.

Csend.

 Papa Nem érdekel?

Csend.

 Hermin Dehogyisnem.

Csend.

 Papa Tudod, mennyi az? Mennyi színtiszta zsír?
 Hermin Mennyi?
 Papa Csak a bálna teje ötven százalék zsírt tartalmaz.

Csend.
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 Papa Nem kell sajnálni. Az a bálna magától halt meg. 
A halászoknak már semmi dolguk nem volt. 

Hermin nem mer az apjára nézni.

 Papa Amúgy minden rendben?
 Hermin Persze. Hogy érted?
 Papa Mikor mehetek a kórházba?
 Hermin Sokan vannak a várólistán.
 Papa De mit mondott a főorvos?
 Hermin Azt, hogy megcsinálja.
 Papa De mennyi?
 Hermin Mi mennyi?
 Papa Mennyiért… úgy értem…
 Hermin Rutin.
 Papa Azt mondta?
 Hermin Azt.
 Papa De mennyi az?
 Hermin Nem volt időm megkérdezni. 
 Papa Akkor legközelebb.
 Hermin Akkor igen.
 Papa Majd kérdezd meg! Nehogy elfelejtsd!
 Hermin Hogy felejteném?
 Papa Már megint ez a fejfájás. 

Hermin fáradtan leül a székre. Az apa a fejét fog ja, majd elalszik. 
Hermin a kezébe temeti az arcát, majd kiegyenesedik.

 Hermin Éjjel azt álmodtam, hogy valahol északon va-
gyok. Valami isten háta mögötti helyen, egy 
hósivatagban. (Az apjára néz.) Hallod? Sietnem 
kellett, hogy találjak valami szállást éjszaká-
ra, ahol nem fagyok meg. Mentem előre, csak 
mentem. A távolban ott állt egy magányos fa-
ház. De a hó úgy szakadt, oly könyörtelenül, 
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hogy a végén már lépni se tudtam! Néztem azt 
a menedéket a messzeségben. Füst szállt fel, azt 
bámultam, az ég felé kígyózó füstöt. Integetni 
próbáltam. De mielőtt odaérhettem volna, el-
nyelt a hó, ez a hatalmas, forró, furcsa állat! 

Csend. Hirtelen apjára tekint.

 Hermin Ez nem lehet! 

A mosogatóhoz rohan, a fejét a csap alá tartja. Majd a tükör elé 
áll, nézi magát. Megint leül egy székre. Az orrát szívogatja, meg-
törli az arcát a pulóverében. Feláll, a kistáskájához rohan, előkotor 

belőle egy cigarettásdobozt, de az már üres.

 Hermin (elhajítja) A fenébe!

Leül, lehunyja a szemét, nyugtatja magát. Majd újfent a tükörhöz 
megy. Megigazítja a haját, felvesz egy kabátot. Elszánt és szigorú. 

 Hermin Papa! Én most elmegyek. Kinyitom hátul az 
ablakot. Ha a mama jönne, ne mondj neki sem-
mit! Sietek. 

Hermin megáll az ajtóban.

 Hermin Minden rendben lesz, érted? Minden!

Hermin el. Sötét.
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Ötödik jelenet

Egy roma ház a faluvégen

 Robi No, menjél csak! Menjél öcsém!

A stoppost belöki az ajtón.

 Robi Kész má az ebéd?
 Joli Kit hoztál má megint? Minden héten hozó vala-

kit? Nem megmondtam, hogy ne hozzá má ide 
senkit?

 Robi Ennek nem kő főzni. 
 Joli No aztán?
 Robi Ennek is bőrdzsekije van. 
 Joli Azé hozod ide, hogy aztán majd idegyűjjönek a 

rendőrök?
 Robi Nincs is má rendőr a faluban.
 Joli Akkó majd gyünnek a hivatalbú.
 Robi Gyűjönnek! Föl is gyújthatják a házat! Mi má 

nem adózunk többet. 
 Joli Akkó meg itt lesz a gyámügy.
 Stoppos Mit akarnak tőlem? Mondják meg! Mondják 

meg nyíltan! Odaadom a dzsekimet, ha kell,  csak 
engedjenek el már végre! (Leveti magáról.) Igazi 
bőr!

 Robi Te meg üljél má le, baszd meg! Mi bajod van?
 Stoppos Sose jártam ebben a faluban. A nevét se tudom! 

Legalább azt mondják meg! Nem ragaszkodom 
én ehhez a drága kabáthoz. Egy kicsit sem.

 Robi Hallod, Joli? Aszongya, turista. 
 Joli Honnan van neked annyi lóvéd, gádzsókám?
 Stoppos Nincs. Semennyi sincs.
 Robi Akkó meg mit romantikázó?
 Joli Mutasd!
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Joli elveszi a bőrkabátot, nézegeti. Megtetszik neki, felveszi, mére-
geti magát a tükörben. A stoppos leülne az asztalhoz. 

 Robi (hozzávág a stopposhoz egy rozoga széket) Ne 
oda! Ide! (A feleségéhez) Jolikám! Hagyd azt 
a szar dzsekit! Majd ki kéne pakóni! Legalább 
ötven kiló. Kint van a kocsiban. A hátuljában. 
Majd holnap jön az Elemér, oszt elviszi. Megmé-
ri oszt fi zet. A vas mindig megy. Az olyan. No, 
ide fi gyelj, öcsém, majd mindjárt megmondja a 
nagymutter. Ő volt itt akkó, amikó begyüttetek.

 Stoppos Ne haragudjanak, kérem, de én csak… én csak 
tényleg… nem lehetne…

 Robi ( Jolihoz) Menjél má ki a vasakért! Nem hallod? 
Rakd be a fészerbe a többi közé.

 Joli Megyek má, megyek! Mit kajabász?
 Robi Nem kajabálok! Mér kajabálnék? Kajabálok én? 

(A stopposhoz) Látod, öcsém? (A falon lógó, 
kiluggatott, Máriát ábrázoló, vásári szentképre 
mutat.) Nézd meg jól azt a lukat! Ezt csináltá-
tok, baszd meg! Ezt!

Robi kimegy a felesége után. A stoppos egyedül marad. Keresi a 
telefonját, megtalálja, de észreveszi, hogy az lemerült. Dühösen a 

földhöz vág ja. Jön két cigány gyerek.

 I. gyerek Te meg kicsoda vagy?
 II. gyerek Te szállítsz majd minket?
 Stoppos Én… én nem az vagyok… tévedés!
 I. gyerek Aszonta apa, hogy majd gyün valaki, oszt elvisz 

minket.
 Stoppos Én nem! Én nemsokára elmegyek.
 II. gyerek Van nálad valami?
 I. gyerek Öngyújtó?
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 II. gyerek Bicska?
 I. gyerek Mid van még?
 Stoppos (egy összehajtogatott térképet nyújt) Már csak ez. 

De ez is minek?

A két gyerek meglátja a mobilt a földön, hirtelen eldobják a tér-
képet, felveszik a telefont, nézik, elrohannak vele.

 Stoppos A kurva életbe!

Csend. Meglátja a hátizsákját. 

 Stoppos A fenébe!

Odarohan. De a zsákban már nem talál semmit. 
Jön vissza Robi.

 Stoppos Elvették a telefonomat is! Mindenemet!
 Robi Mit gondótá? Hogy csak úgy telefonágathatsz? 
 Stoppos Mikor kaphatom vissza? 
 Robi Mutter!

Valahonnan egy rekedt hang hallatszik. Krákogás.

 Robi Mutter? Hol van má?
 Nagymutter (a másik szobából) Mi van má, fiam, mit kaja-

bász?
 Robi Bújjon má ki!

Köhögés. Robi türelmetlen, köp egyet, majd a falon függő, 
kilugatott Mária-képhez megy.  Belenéz a lukba, amelyen át a 

nagymutter szobájába lát.

 Robi Mutter!
Nagymutter Gyüvök má, gyüvök!
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 Robi Látom!
Nagymutter (kiabál) Mit látsz te? Nem látsz te semmit! 
 Robi A kurva életbe!

Robi eljön Mária-képtől. A nagymutter érkezik kerekes székben. 
Egy idős asszony színes, cicomás ruhában, tükrös szemüvegben, 

egy faragott bottal.

Nagymutter Mi van, fiam?
 Robi Hoztam megint egyet.
Nagymutter Hoztá?
 Robi Mondja meg, hogy ez vót-e?

A nagymutter a nyakát nyújtogatja. Izeg-mozog. 

Nagymutter Hadd halljam a hangját! Van ennek hangja?
 Robi Hallod? Mondjá valamit a nagymutternek!
 Stoppos Én nem tudom, hol vagyok… én csak éppen… 

éppen az út mellett álltam… amikor… eltűnt a 
tábla… onnantól kezdve nem emlékszem…

Az öreg cigány asszony a kerekes székkel odagurul, 
végigtapogatja a stoppost.

Nagymutter Vékony, sovány! Keveset eszik. 
 Robi No, ez vót?
Nagymutter Várjál, fiam!

A nagymutter kiszedi a stoppos hátsó nadrágzsebéből a pénzt, 
belegyűri a sajátjába. A stoppos szólni szeretne, de nem mer.

Nagymutter (a botjával megböki a stoppost) Van még valami?
 Stoppos (ijedten) Nincs!
 Robi Ez vót vagy nem ez vót?
Nagymutter Nem ez vót a hangja.
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 Robi Nem olyan biztos az.
Nagymutter Kicsit vak vagyok, de süket még nem! (Kia-

bál.) Sar vi e sorri luma te ingrelas o Beng tusa 
kethanes! Te n’avel tut bax chikanak ande tyo 
zhungalo trajo!

 Stoppos Mit mond? Nem értem!
Nagymutter Naj aba kathe patyiv, manush le manushesko 

ruv-i!
 Robi Átkozza a világot! Meg téged! 
 Stoppos Az előbb mondta, hogy nem is én voltam.
 Robi Mindegy! Mióta kilőttétek azt a Szűz Máriát, a 

nagymutternek nincs nyugovása. Se éjjele, se 
nap pala! 

Nagymutter Avla-ter le chachipeski vrama, hoj tele te ban-
dy arel tyo xoxado muj!

 Stoppos De hát nem én voltam!
 Robi Akkó is! Majd a nagymutter megmondja! 
 Stoppos Már megmondta! Nem mehetnék el végre?
 Robi Hallja, mutter? Szerintem ez tud angolul!
Nagymutter Az má más!

Bejön a két gyerek a stoppos mobiljával.

 Stoppos Kérem! Csak egyet telefonálnék! A családom 
nem tudja, hol vagyok! Szeretném visszakapni 
a telefonom!

 Robi Az a nagymutteré! Majd ha má beszét a roko-
nokkal. 

A gyerekek odaviszik a mobilt a nagymamának. 

 Stoppos Nekem semmi bajom magukkal! Nekem az égvi-
lágon semmi bajom. Én csak járom az országot.

 Robi Mit beszész?
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 Stoppos Nem akartam én semmi rosszat. Én csak utazom. 
Én csak szeretem a szép tájakat. A folyókat, a he-
gyeket.  

 Robi Ha bármi baja lesz a nagymutternek, letépem a 
fejedet!

Jön a feleség a fülkéből eltulajdonított pénzes persellyel. 
Alig bírja cipelni.

 Robi Minek hoztad ide?
 Joli Ebben pénz is van. 
 Robi Adjad má ide! Hagy vigyem ki!
 Joli Ez má elég lesz!
 Robi Majd a nagymutter megmondja!

Robi kimegy, utána a feleség. Durva hangok. Szétverik a fém-
perselyt. A nagymutter megtömi dohánnyal a pipáját. Közelebb 
gurul a stopposhoz, tapogatja. Az megpróbálja elhessegetni. Jön 

vissza Robi.

 Robi Mit lát, mutter?
Nagymutter Nem látok semmit!
 Robi Akkor mi legyen a gádzsóval?
Nagymutter (a stopposhoz) Oszt legalább angolul beszész? 

Oszt hol a családod?
 Robi Nem hallod, öcsém? A mutter kérdezett vala-

mit! Legyen má egy kis kultúrád!
 Stoppos Igen! Elnézést! 
 Robi Csak őszintén, öcsém! 
 Stoppos Bevallok mindent.
 Robi Gyorsabban! 
 Stoppos Nekem nincs is családom. Nem tudnék felhívni 

senkit. Talán csak néhány barátot.
 Robi Amúgy mit csinász te?
 Stoppos Amúgy? Írogatok.
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 Robi Újságot?
 Stoppos Nem. Csak úgy, egyszerűen. Magamnak. Amúgy 

sem olvasná senki. 
 Robi Ne hazudj!
 Stoppos Miért hazudnék?
Nagymutter Ez is olyan, mint mi. Hallom a hangján.
 Robi Biztos benne?
Nagymutter Mikor jósoltam én olyat, ami nem volt igaz? No?
 Robi De most mit csináljak vele, mutter?
Nagymutter Azé még persze nem kő visszakűdeni. Jó ennek 

itt. Jó hele van.
 Robi Hallod, öcsém? 
 Stoppos Ez mit jelent?
 Robi Azt, hogy pofán verlek!
Nagymutter Csak aztán el ne felejtsen ángolul!
 Robi Telefonáljon má, mutter!
Nagymutter  Jól van, jól van! Majd beszélek! Fiam! (A kötény 

zsebében turkál.) Számótam én! Én úgy szá mó-
tam az előbb, hogy ez még nem elég. Adott hoz-
zá a gádzsó is. Adtá hozzá te is. De még mindig 
kő egy kicsi! Ez még a pipadohányra is kevés. 
Hogy az a devla verjen meg! Hányszó mondtam 
én neked? Hányszó? Há mé nem hozó má any-
nyit, hogy itt mindenki örűjjön?

 Robi De honnan, mutter? Már mindent elhoztam! 
Már nincs a faluban semmi mozdítható!

Nagymutter Egy kis kőtőpénz! Mivel megyek má hónap a 
nagyvásárba?

 Robi Nem látja, hogy éjjel-nappal dógozom? Mit akar 
venni?

Nagymutter Egy új szemüveget. 

Sötét.
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Hatodik jelenet

A falu egyetlen kocsmája. Dr. Spiesz Gyula előtt egy sakktábla.  
Az orvos magával sakkozik. A kocsmáros tesz-vesz. Cíglerferire 

várnak.

 Spiesz (az elképzelt ellenfélnek mondja) Ha nem hasz-
nálod az en passant lépést, akkor beviszem a 
gyalogot! Ezt csak tisztveszteséggel akadá-
lyozhattad volna meg!

A kocsmáros mosolyogva hallgatja. 
Spiesz megunja a játékot, hátradől.

 Kocsmáros Bárcsak én is érteném, doktor úr!
 Spiesz (a kocsmároshoz) Sajnálom! Javaslom, hogy ta-

nulmányozza a szabályokat. Egy-két vaskos  lexi-
kon, és aztán már legalább az elmélettel tisztá-
ban lesz. 

 Kocsmáros Elméletben jó vagyok.
 Spiesz Akkor semmi baj! 
 Kocsmáros Milyen az élet a városban?
 Spiesz Ha az ember büszke a gyökereire, akkor mindig 

hazajár. Márpedig én imádom a szülőfalumat!
 Kocsmáros Ha a fi am felnő, majd én is orvost nevelek belőle.
 Spiesz Úgy legyen! Fő a tisztesség és az elesetteken való 

szüntelen gondoskodás! 
 Kocsmáros Irigylem magát, Spiesz! 
 Spiesz Van miért!
 Kocsmáros Dr. Spiesz Gyula, falunk nagy büszkesége! Ko-

moly névtáblája lesz itt magának! Vagy szobra!
 Spiesz Annyira azért még ne rohanjunk előre, drága 

barátom!
 Kocsmáros Főorvos úr, mit tetszik parancsolni?
 Spiesz Hát nem ismer?
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 Kocsmáros Dehogynem!
 Spiesz Mennyit mulattunk együtt!
 Kocsmáros De jó is volt!

A kocsmáros hozza az italokat. 

 Spiesz Tudja, Lázár, nekem már több kitüntetésem van, 
mint amennyi a szaloncukor a karácsonyfán! 
Ha akarja, legközelebb hozok magának aján-
dékba belőlük! Kiszögeli a falra, aztán minden 
nap nézegetheti! (Az asztalra csap.) Büszke lehet 
nagy szülöttjére ez a szaros kis falu! Figyeljen, 
Lázár!

 Kocsmáros Mondja, doktor úr!
 Spiesz Az orvostudomány mai állása szerint – de ezt csak 

magának mondom, ez még hétpecsétes titok, 
nehogy széjjelkürtölje nekem a nagyvilágban –, 
egy amerikai kutatólaboratórium úgymond tit-
kos kiadványában olvastam, mert nekem akad-
nak arrafelé jól értesült hacker ismerőseim –, 
már ki lehet mutatni, hogy az agy melyik része, 
melyik mikrogramm részlete, hangyányi csipje 
felelős az emberi morál kialakulásáért!  

 Kocsmáros Micsoda találmány!
 Spiesz Érti? Az erkölcs, Lázár, az erkölcs! 
 Kocsmáros Hogyne érteném! Bárcsak mindenki olyan le-

hetne, mint maga, dr. Spiesz Gyula! 
 Spiesz Elismerem, nagyon jól esik, amit mond! Mikor 

jön már ez a Feri?
 Kocsmáros Biztos, valami halaszthatatlan dolga akadt a 

templomban!
 Spiesz Jó esze van, de sose tanult! 
 Kocsmáros De inni azt igen!
 Spiesz Lázár! Még egy forduló!
 Kocsmáros Máris!
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 Spiesz Mégis mit gondol magáról ez a Feri?
 Kocsmáros Szóvá tettem én is a múltkor!
 Spiesz Folyton csak vedel! Ha még öt percet késik…

Érkezik Cíglerferi, a sekrestyés, dr. Spiesz gyerekkori osztálytársa, 
alkalmi sakkpartner, idült alkoholista.

 Cíglerferi (már részegen, szakadt öltözetben) Dok-tor úr! 
Elnézést, de egy kicsit sokáig tartott… a rend-
rakás… először is… fel kellett mosnom a gyón-
tatófülkét… aztán meg nem találtam a gyertya-
tartót…

 Kocsmáros Legutóbb azzal fizettél! Nem emlékszel?
 Cíglerferi Tényleg?
 Spiesz Lényeg, hogy a király minden oldalról védve 

legyen! (Sakkozik magával, lép egyet.) Hogy 
vagy, Feri? A varratok helye begyógyult már?

 Cíglerferi Nagyon köszönöm! Végig kiválóan éreztem ma-
gam! Semmi vakbélfájdalom. Mintha csak… 
nyaraltam volna… már nyoma sincs… minden 
a legnagyobb rendben…

 Spiesz Elraktad emlékbe?
 Cíglerferi Egy üvegben őrzöm a szekrény tetején. Minden 

este megbámulom.

A kocsmáros leülteti a dülöngélő Cíglerferit.

 Kocsmáros (a fejét csóválja, dühös Ferire) Már megint?
 Cíglerferi Én nem ittam! Egy kortyot sem!
 Kocsmáros Szóltam előre!
 Cíglerferi Isten a tanúm! 
 Kocsmáros Csak ne esküdözzél!
 Cíglerferi Én tudok… játszani… amennyit akarok… akár 

reggelig is… ha a doktor úr fi zet… akárhány par-
ti… én megcsinálom…
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 Kocsmáros Mit fog szólni a doktor úr?
 Cíglerferi Ha akarod, én táncolok is… ő az én gyerekkori 

barátom… nem számít… ugye, Gyuszi? Nálad 
hitelem van!

 Spiesz (mérges) Kár az időt fecsérelni! Lázár! Hozzon 
valamit inni!

 Kocsmáros Biztos benne?
 Spiesz Ma ünnepelünk! Különben is: nemsokára haza-

költözöm én is. Virágos rétek, madárcsicsergés! 
Jaj, de szép itt minden! Egy kis hétvégi telek a 
domboldalon! 

 Kocsmáros Mennyire igaza van, doktor úr! (Dühösen nézi 
Ferit.) Végre lesz egy szent életű ember is eb-
ben a rohadt faluban!

 Cíglerferi (dülöngél) Majd a Gyuszi építtet új templomot!  
 Kocsmáros De te ott már nem fogsz dolgozni! 
 Cíglerferi Miért? Más dolgozhat? Cíglerferi meg nem?
 Kocsmáros (Ferihez) Megfürödhettél volna! Nem hallod? 

(Hoz innivalót.) Istenem, milyen büdös! Pa-
rancsoljanak! Hová tegyem? (Egy pillanatra 
elgondolkodik.) Nem értem én ezt az egészet!

 Cíglerferi (részegen legyint) Már nem is fogod!
 Spiesz Mit csodálkozik mindig, Lázár? 
 Kocsmáros Nem csodálkozom én. Csak nem értem.
 Spiesz Minek álmodozni?
 Cíglerferi Tanulj alázatot! Keresd a szentséget!
 Spiesz Úgy van! 
 Kocsmáros Még egy kis ital, aztán meg is lesz! 
 Cíglerferi Nem volt könnyű Krisztus urunknak. Akadt 

egy-két problémája.
 Kocsmáros Régen volt az már.
 Spiesz Üljél már le, Feri! Üljél le!
 Cíglerferi (lehajtja az italt) Minden falunak szentekre van 

szüksége! Szentek nélkül lehetetlenség élni. 
Isten földi támaszai ők. Ami nem sikerült Is-
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tennek, az majd sikerül nekik! Még nincsenek 
itt, de bármikor megjelenhetnek. 

 Spiesz Most nagyon figyelj! (Cíglerferihez) Te lépsz!
 Cíglerferi (a kocsmárosra néz) Majd ha hoz valamit! Szom-

jas vagyok! 

Csend. Feri a táblát bámulja.

 Cíglerferi Elég rosszak az esélyeim.
 Spiesz Szó mi szó.
 Cíglerferi Túl erős a jobb szárnyad, és a huszárod folyton 

sakkbástyával fenyeget.
 Spiesz Sose szabad feladni!

A kocsmáros a pultnál tesz-vesz. Cíglerferi és Spiesz sakkoznak. 

 Spiesz (Cíglerferihez hangosan, hogy a kocsmáros is hall-
ja) Ráférne erre a kocsmárosra egy kis jólnevelt-
ség! Magunk között legyen mondva: jó ember 
ez a Lázár, de még nem az igazi! Mi általában te-
geződtünk, de rájöttem, hogy ez csak egy rossz 
szokás. Bezzeg a kórházban, ott mindenki haj-
long! A válság nem kívül van, hanem az emberi 
szívekben! Ezt én mondom, dr. Spiesz Gyula! 

 Cíglerferi (az asztalra csap) Aláírom!

Az orvos és Cíglerferi iszik és sakkozik. Érkezik Hermin. Csodál-
kozva figyelik a vendéget, majd belemerülnek a játékba.

 Spiesz Egy angyal szállt le közénk! 
 Cíglerferi (részegen) Nocsak!

Nevetnek, csapkodják az asztalt, sakkoznak. A kocsmáros
 Herminhez megy. Félrehúzódnak.
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 Kocsmáros Hát maga? Tudja, hány óra?

A kocsmáros Hermint méregeti. 

 Hermin Erre most nincs időm.
 Kocsmáros Én nem fogom hazavinni.
 Hermin Csak egy kicsit benéztem.
 Kocsmáros Az isten szerelmére, ne igyon már annyit!
 Hermin Hosszú még az éjszaka!
 Kocsmáros No, üljön le!

A kocsmáros hoz egy-egy pohár konyakot.

 Kocsmáros Már itt is vagyok!

A kocsmáros leül Hermin mellé. 

 Hermin Ha jól emlékszem, akkor mi szegről-végről ro-
konok volnánk.

 Kocsmáros Ki?
 Hermin Maga meg én.
 Kocsmáros Mit mond?
 Hermin Hogy rokonok vagyunk.
 Kocsmáros Hallottam róla. Régen. Nagyon távoli.
 Hermin De mégis.
 Kocsmáros Ha annyira akarja. Én nem bánom. 
 Hermin Pénzre lenne szükségem.
 Kocsmáros Pénzre?
 Hermin Bajban vagyok. Most nem tudom elmondani. 

És az idő kimondhatatlanul sürget.
 Kocsmáros Azt hiszi, hogy nekem van? Hogy itt őrzöm a 

pult alatt?
 Hermin Kérem, amint tudom, visszaadom.
 Kocsmáros Mégis mit képzel?
 Hermin Rokonok vagyunk, nem?
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 Kocsmáros Más nem jut eszébe? 
 Hermin Ki segít, ha nem maga?
 Kocsmáros Hagyjon már ezzel a rokondumával!
 Hermin Hozzon még egy pohárral!
 Kocsmáros Ezen nem múlik. 

A kocsmáros elmegy, hoz még egy pohárral. Hermin 
időnként a sakkozókra pillant. 

 Kocsmáros Tudja, legszívesebben én is elhúznék innen! De 
hová? Nem vihetem magammal az egész kocs-
mát! Ismerem minden apró szegletét, az utolsó 
kiálló szálkáig, rozsdás, görbe szögig. Ebbe 
öltem bele mindent. (A kezével megsimogatja 
a pultot.) Tölgyfából készült a gyönyörűség! 
Ezt még egy elefánt se tudná elmozdítani. Azt 
hiszem, ez egy örök darab. Keményebb és vas-
kosabb, mint a templomi oltár. 

 Hermin Az ott kicsoda? A Cíglerferi mellett.
 Kocsmáros Az ott a doktor úr! Szeret sakkozni. A Feri régi 

osztálytársa. Dr. Spiesz.
 Hermin ( felugrik) Azt mondta – Spiesz?
 Kocsmáros Dr. Spiesz Gyula. Csak ritkán jár haza. Már vagy 

húsz éve a városban él. A kórházban dolgozik. 

Hermin megdöbben. Remegő kézzel nyúl a pohár után.
 
 Kocsmáros Tán ismeri?

Hermin le sem veszi a tekintetét a sakkozó orvosról.

 Kocsmáros Érdemes vele jóba lenni. Én is fel szeretném újí-
tani ezt a kócerájt. 

 Hermin Nekem azt ígérték, hogy lesz munka.
 Kocsmáros Kitekerem én annak a nyakát, aki ezt hazudta!
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 Hermin Miért hazudott volna?
 Kocsmáros A Tótmisi mondta? Egy szavát se higgye el an-

nak, kérem! Idejár az minden éjjel! Ismerem, 
mint a rossz pénzt! Mások segélyét veszi föl!

 Hermin (az orvost nézi) Az nem lehet!
 Kocsmáros Aztán amikor a felesége elalszik, ő hozzám jön. 

Mindig a hátsó ajtón érkezik, neki szabad be-
járata van, külön kulcsa, hogy nehogy más ész-
revegye! De hát az üzlet az üzlet! Igazi zugivó! 
Sörért, borért jön. Aztán meg innen megy hor-
gászni.

 Hermin Akkor nincs mit tenni.
 Kocsmáros Ezt hogy érti?
 Hermin Nincs tovább. 

Hermin lehajtja a harmadik pohár italt.

 Hermin Vége.

Hermin hirtelen a kocsmárosra néz.

 Hermin Ide figyeljen, Lázár! Mi nem ismerjük egymást. 
Ha azok ott kérdezik.

 Kocsmáros Hazudjak? A doktor úrnak?
 Hermin (erőszakosan) Most lát először életében! 
 Kocsmáros Jól van. Most látom először. És a Feri?
 Hermin Miatta nem aggódom! Ne kell annak mondani 

ilyenkor már semmit. Nem tud az már beszélni 
sem. Hozzon még! 

 Kocsmáros Mire készül, Hermin?

Hermin gyorsan fölhajt még két pohárral, majd fölpattan, 
a két férfi felé indul. 

 Spiesz Most meg hová megy?
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Hermin nekidől a pultnak, mosolyog, kacéran méregeti Spieszt. 
Az asztalnál éppen befejezik a sakkozást.

 Spiesz (az asztalra csap) Győztem! 
 Cíglerferi Ez csalás!
 Spiesz Nincs tovább!
 Cíglerferi (megpróbál felállni) Még itt se voltam, de te már 

elkezdted!
 Spiesz Hosszú oldalra sáncoltam, támadhatatlan volt a 

királyom, a futóid meg erőtlen pozícióba ke-
rültek. Talán egy ügyes tisztáldozattal feltör-
hetted volna a kötésben álló gyalogsorom, és a 
végjátékban kimozdíthattad volna a királyt.

 Cíglerferi A következő meccset sötéttel megnyerem!    
 Hermin (Spieszhez) Gratulálok! Uram!
 Spiesz (meglepődve) Érdekli a játék?

Spiesz méregeti Hermint. 

 Spiesz Lázár! Tán csak nem maga rendelte ide? Esti 
ajándék?

 Kocsmáros Ez csak… valami… véletlen…
 Spiesz Cukorfalat.
 Kocsmáros Csak bejött egy italra. Sose láttam.
 Spiesz Te sem ismered, Feri?
 Cíglerferi Én…
 Kocsmáros (Cíglerferihez) Ismered a fenét! Minek szólsz 

bele mindig?
 Spiesz Akkor eljött az idő, hogy megismerjük!
 Cíglerferi De… doktor úr… vagyis Gyuszi… én…
 Spiesz Ez egy igazi úrinő, aki falusi hangulatra vágyott. 

Hát nem elég ez? 
 Hermin (incselkedve) Doktor úr! Én krónikus álmatlan-

ságban szenvedek! De már gyógyulni szeret-
nék. Hadd üljek egy kicsit közelebb!
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 Spiesz Ez a nő egy szent! 
 Cíglerferi Valami nagy baja lehet! 

Hermin odamegy a doktorhoz, megcirógatja. 

 Spiesz Még meg lehet gyógyítani! Maga gyógyítható! 
(Koccint az ölében ülő Herminnel.) Azok a 
mocsárszemek! Micsoda szenvedés lakozik 
benne! Igazi lápvirág! Micsoda lábak! 

 Cíglerferi (részegen) Nem látom!
 Hermin Imádom a bölcs orvosokat!

Hermin simogatni kezdi Spieszt.

 Kocsmáros Mit csinál?
 Hermin Fogja be!
 Spiesz Lázár! Mit keres itt? Magának itt semmi dolga! 

Menjen! Menjen már!
 Cíglerferi Csorgatja a nyálát!
 Spiesz Csak ne ide! 
 Cíglerferi Csak azért, mert az övé ez a kupleráj? Sose fog 

megváltozni.
 Kocsmáros Te Feri! Jobb lenne, ha befognád!
 Cíglerferi Meg se szólalok!

A kocsmáros elmegy hátra, italt tölt. 

 Spiesz Nos, mivel tudnánk elősegíteni mielőbbi gyó-
gyulását?

 Hermin Sok-sok áldással.
 Spiesz A kis drága!
 Hermin De ingyen semmi sincs.

Hermin a pulthoz sétál, majd Spiesz szemébe néz.
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 Hermin Ezért mások is fizetnek.
 Spiesz Hogyan?
 Cíglerferi (az atyához) Gyuszikám! Én…
 Spiesz (hirtelen félrelöki a székét, feláll) Mennyit 

akarsz?
 Cíglerferi Ez teljesen… részeg… bejön csak úgy éjnek ide-

jén az utcáról, és még kérni… merészel? 
 Spiesz Hallgass, Feri! Még elrontod ezt a lányt!

Spiesz előhúzza a belső zsebéből a pénztárcáját. 
Hermin felé nyújtja.

 Spiesz Ez mind a tiéd!
 Cíglerferi Megőrültél? 

Hermin elveszi a tárcát, belenéz, számol. Kiveszi a papírpénzt.

 Hermin Így már más.

Cíglerferi duzzog.

 Cíglerferi Jó, jó, de nálam nincs semmi… Gyuszikám, én 
nem így terveztem… a mai napot…

 Spiesz (részegen) Hülye vagy te, Cíglerferi! Egész éle-
tedben azokat a szar gyertyákat gyújtogattad! 
Ezért nem vitted te semmire! Egy senki vagy, 
Feri! Egy nagy büdös és tömjénszagú senki! Ne 
hívj engem többé Gyuszinak! Hallod? Mostan-
tól fogva csak dr. Spiesz Gyula vagyok neked 
is! És ne tántorogjál!

 Cíglerferi Igenis!

Spiesz Hermin felé indul.

 Spiesz Hé, Lázár! 
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 Kocsmáros Ide már nem jön senki. Ha erre gondol.
 Cíglerferi Esküszik?
 Kocsmáros Neked nem!
 Spiesz (átöleli Hermint) A kis hópárduc!
 Cíglerferi (elesik) Te! Te!
 Spiesz Először én jövök! Gyere, aranyoskám, gyorsan 

végzünk, megígérem! De előtte egy kicsit hadd 
csókoljalak meg! Egy kicsit a nyelvemmel…

Spiesz megcsókolja Hermint. Majd letolja a nadrág ját, gatyában 
áll, az egyik kezében egy üveg ital, a másikban egy szivar. A kocs-

máros tátott szájjal nézi. Spiesz monológba kezd.

 Spiesz (Hermin előtt) Én egy isten vagyok! Esküszöm, 
hogy orvosi hivatásomhoz mindenkor méltó 
magatartást tanúsítok. Orvosi tudásomat a be-
tegségek megelőzésére, a betegek testi-lelki javá-
ra, betegségük gyógyítására fordítom. A hozzám 
fordulók bizalmával, kiszolgáltatott helyzetével 
visszaélni nem fogok, titkaikat fel nem fedem. 
Egyenlő fi gyelemmel és gondossággal gyógyítok 
minden embert… Esküszöm az orvos Apollónra, 
Aszklépioszra, az összes istenre és istennőre, 
őket híva tanúul, hogy erőmhöz és belátásom-
hoz mérten teljesíteni fogom eskümet és alábbi 
kötelezettségemet.

Spiesz és Hermin el. Cíglerferi tántorog.

 Cíglerferi Tőlem akár fel is pofozhatja! Megérdemelné!  
Benne van az árban! Ez a falu a legjobb hely! 
Ez a Gyula tényleg egy isten! (Részegen szaval.) 
Itt születtem én, ezen a szép nagy magyar róna-
ságon… (Könnyezve nevet.) Azt mondta… azt 
mondta az Gyuszi… hallod, Lázár? Azt mondta, 
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hogy először ő jön! Kitolta a nyelvét, mint egy 
kaméleon, hogy elsőként ő kapja be a legyet! 
Hé! Várjatok!

Majd Cíglerferi is Spiesz és Hermin után megy.

 Kocsmáros Úristen! Mi történik itt?

A kocsmáros a fejét fog ja.

 Kocsmáros Esküszöm, nem értek semmit.

Mindenféle furcsa hang hallatszik a szobából. A hátsó bejárat 
felöl a munkaközvetítő hivatalnok, Tótmisi érkezik. Terepszín 

ruhában, a hátán egy nagy, hosszú zsákkal. 

 Hivatalnok Milyen jó, hogy adott kulcsot. A feleségem már 
hál’ istennek alszik. Gondoltam, előtte egy ki-
csit beugrom. 

 Kocsmáros ( felocsúdik) Ki az?
 Hivatalnok Persze, hogy én vagyok.
 Kocsmáros Jaj, a Tótmisi! Idefigyelj, Misikém! Ne hülyés-

kedjél! A szívbajt hoztad rám! De most már 
add vissza azt a kulcsot! 

 Hivatalnok Csináltam valami rosszat?
 Kocsmáros Ne gyere többet ide! Most nem tudok mindent 

elmondani. Majd máskor!
 Hivatalnok De hát az éjszaka az egyetlen, amikor az ember 

végre friss, szabad levegőt szívhat! Amikor 
végre önmaga lehet!

 Kocsmáros Itt a konyakod! Aztán menjél! Nincs időm ma-
gyarázkodni.

 Hivatalnok Mi történt? Mik ezek a hangok?
 Kocsmáros Semmi.
 Hivatalnok Nem hallod?
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 Kocsmáros Nem kell fizetni! Csak menj! Menjél most hor-
gászni! Hallod?

 Hivatalnok Mi bajod van? Megbolondultál?

Abban a pillanatban nyílik a szobaajtó. Hermin, támolyog kifelé 
meggyötörten, szakadt ruhában, az arcán egy nagy lila folt. Jön 

Cíglerferi és Spiesz is, mindketten részegek.

 Spiesz Szép esténk volt! Ezt jól megünnepeltük!
 Cíglerferi Milyen engedelmes! 
 
A hivatalnok Hermint bámulja. Hermin megáll a kocsma köze-

pén. Majdnem összeesik. A kocsmáros egy széket tesz alája.

 Spiesz Talán csak nem hallucinálok? Kik azok? Hányan 
lettek?

 Cíglerferi Az ott Lázár, az meg…

Cíglerferi és Spiesz menekülne, de elhagyja őket az erejük.

 Kocsmáros Ne szarjanak be! Ez csak a Tótmisi! Csak elfelej-
tettem mondani. 

 Cíglerferi Ezt el! 
 Kocsmáros A falu munkaügyi felelőse.
 Hivatalnok Csak semmi pánik! A konyakomért jöttem. 
 Spiesz (Tótmisi felé nyújtja) Itt van!
 Cíglerferi Esküdjön meg, hogy nem lát semmit! 
 Hivatalnok Esküszöm. Nem látok. Semmit.
 Spiesz Ne esküdjön! Előttem nem szükséges!
 Hivatalnok ( felismeri Hermint) Nézd csak! Fekete Hermin! 

A hivatalnok körbesétálja Hermint.

 Hivatalnok Most már itt is találkozunk?
 Spiesz Miért? Maga ismeri?
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Hermin szótlanul ül a kistáskájával. Spiesz nevet.

 Spiesz Mégiscsak a falusi nyájból való!
 Cíglerferi (kiprüszköli az italt) Ne mondjon ilyeneket!

Spiesz hahotázik. 

 Spiesz Hová mész, Ferikém?
 Cíglerferi (keresgél) Nem találom a gyertyatartót! 
 Hivatalnok (Herminhez) Szóval maga is idejár.
 Hermin (a kistáskáját szorongatja egy széken ülve) Sem-

miség. Igazán semmi. Ne törődjön velem. Majd 
rendbe jövök. De holnap nem megyek magához. 
Azt hiszem, egy kicsit fáradt vagyok. Haza sze-
retnék menni. Most azonnal. 

 Spiesz (nevet) Minden szakszerűen történt! A kisasszony 
csak be tetszett ide jönni, egy órát töltött itt, 
majd amikor távozni akart, egyszer csak hirtelen 
hasra esett egy szék lábában, és beverte a fejét!

 Hivatalnok Különös.
 Spiesz Maga olyan hülye, hogy elhiszi, igaz?
 Hivatalnok Nincs okom kételkedni.
 Spiesz Tanúim is vannak.
 Hivatalnok Ostobaság. Már el is felejtettem.
 Spiesz (a hivatalnokhoz) Mi az a hátán? 
 Kocsmáros Horgászbot!
 Hivatalnok Horgászni? Nem járok én.
 Kocsmáros Hogy? 
 Spiesz Nem értem!
 Hivatalnok Ez itt valami egészen más.
 Kocsmáros Én azt hittem. Minden este, amikor bejött, én 

azt hittem.
 Hivatalnok Vadászni járok!
 Spiesz Ááá! A bűvös vadász! 
 Kocsmáros És hol vadászik?
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 Hivatalnok A környéken.
 Spiesz És mire lő?
 Hivatalnok Kizárólag nagyvadakra.
 Spiesz Hányat sikerült eddig elejtenie?
 Hivatalnok Ezek védett állatok.
 Spiesz Vagy úgy! Értem én! 
 Hivatalnok Érti, doktor úr?
 Spiesz Milyen nagyszerű ember!
 Kocsmáros Nem értek semmit! Kérem, beszéljenek nyíltan! 
 Spiesz Lázár! Ért maga a vadászathoz? Ismeri a vadá-

szat római istennőjét? 
 Kocsmáros Nem.
 Spiesz Na, látja! Tanuljon egy kis mitológiát! Az én 

latinom kifogástalan.
 Kocsmáros Záróra! Uraim! Záróra!
 Spiesz Miféle záróra? Miről beszél?

Hermin feláll, az ajtó felé indul. Cíglerferi megrémül.

 Cíglerferi (toporzékol) Hová megy? Megszökik! Fogják 
meg! Mindjárt megszökik!

A többiek Cíglerferit bámulják.

 Kocsmáros Hová szökne, Ferikém? 
 Hivatalnok Holnap után úgyis hozzám jön.
 Spiesz Rúgják ki!

Hermin egy pillanatra megáll az ajtóban, hátrafordul.

 Hermin Uraim. Köszönöm. Igazán jó volt önökkel. 

Hermin el. 

 Cíglerferi Ringyó!
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 Kocsmáros Ugyan, miket beszélsz?
 Spiesz Lázár! Ha még egyszer idejön, ha még egyszer 

idetolja a pofáját, feljelented! (A hivatalnok-
hoz) Mit mondott, hogy hívják? 

 Cíglerferi Az egyház nem fogadhat be ilyen éjjeli lepkéket. 
 Spiesz Lázár! Legyen rá gondja, hogy ide többé be ne 

tegye a lábát!
 Kocsmáros Igenis! Doktor úr!
 Cíglerferi Felszenteltük ezt a helyet is! 
 Kocsmáros Most legjobb lenne, ha hazamennének és alud-

nának egy nagyot! 
 Spiesz (a hivatalnokhoz) Maga nem jön?
 Hivatalnok Még egy kicsit maradnék.
 Spiesz Ugyan mi dolga van?
 Hivatalnok Bevetésen veszek részt.
 Spiesz Bevetésen? Nem is hangzik rosszul! Akármi is 

az, mehetnénk mi is. Nem igaz?
 Hivatalnok De csak a hátsó ülésen.
 Spiesz Nekünk az is megfelel!
 Cíglerferi Nem tudok felállni!
 Spiesz (a hivatalnokhoz) Mi újság munkaügyben? Sok 

a jelentkező?
 Hivatalnok Akad.
 Spiesz De maga okos, igaz?
 Hivatalnok Nálam a szociális háló éppenséggel fordítva mű-

ködik.
 Spiesz Ez az! Végre valaki, aki ennyire akarja a szebb 

jövőt! 
 Hivatalnok Változás minden áron!
 Spiesz Úgy legyen! Herr Freischütz!

Sötét.
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Hetedik jelenet

Herminék háza. Hajnalodik.

 Papa Te vagy?

A papa felkapcsolja a kislámpát. Könnyű szél suhan át a szobán, 
meglibben a függöny. A papa föltápászkodik. Kikel az ágyból. 

Megáll a szoba közepén, az ablak felé fordul.

 Papa Mostanában olyan furcsa minden.

Csend.

 Papa Bujkálsz előlem.

Csend. 

 Papa Hiába beszélek.

Csend.

 Papa Mire felébredek, eltűnsz.

Csend.

 Papa Csak fekszem ebben a sötét sírkamrában, és nincs 
erőm semmire.

Csend. A papa visszafekszik. Ajtónyikorgás. Érkezik Hermin.

 Papa Hermin! 
 Hermin Mondtam, hogy jövök.
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Becsukja a nyikorgó ajtót.

 Hermin Itthon vagyok.
 Papa Végre.
 Hermin Hoztam neked valamit. Egy kis ennivalót. Mond-

tam, hogy aludjál!
 Papa Szorított a fejem! Már azt hittem, nem is jössz! 
 Hermin Csak úgy végigmentem a főutcán, aztán vissza. 

Ezt megcsináltam háromszor. Le-föl. Jót tesz 
ez a sok esti séta. Pihentem is közben.

 Papa A kocsmánál, igaz?
 Hermin Miről beszélsz?

Csend.

 Hermin Beszéltem a doktorral.
 Papa Ilyen későn?
 Hermin Most ért rá. Sok a dolga. Egész délután operált.
 Papa Szóval nem felejtetted el megkérdezni.
 Hermin Holnap mehetünk is. Akármi is lesz, mi holnap 

odamegyünk.
 Papa A gyerekek?
 Hermin Holnap felhívom a rokonokat.
 Papa Mégiscsak van isten. 
 Hermin (a konyhapultnál a pénzt számolja) Van. Nem is 

olyan kevés.
 Papa Mit mondasz?
 Hermin Csak azt, hogy holnap korán kelünk.
 Papa Megütött valaki, Hermin?
 Hermin Csak véletlenül beleszaladtam egy biciklisbe. 

Épp a Rózsikáék felől jött, én meg lehajoltam, 
hogy bekössem a cipőmet, az meg orron vágott 
a kerekével, az arcom beakadt a küllők közé!

 Papa Szép hazugság.
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Csend.

 Hermin Jól kitaláltam, igaz?

Csend.

 Papa Nem volt nehéz rájönnöm.

Csend.

 Hermin Nem tudom én azt elmondani! Ne haragudj!
 Papa Nesze. Vegyél be te is valamit.

Hermin elveszi az orvosságot, bevesz belőle.

 Papa Mégis muszáj kérdeznem valamit. A gyerekek 
tényleg jól vannak? Beszéltél velük?

 Hermin Most az a fontos, hogy legyen valami az asztalu-
kon. Aztán majd beszélünk. Most az a legfon-
tosabb.

 Papa Minden éjjel rájuk gondolok. Bárcsak egyszer 
még láthatnám őket.

 Hermin Látni fogod.
 Papa Mikor?
 Hermin Pár hét az egész. Elintéztem.
 Papa Mit csináltál?
 Hermin Azt mondtad, nem teszel föl több kérdést.

A papa cigarettáért nyúl, rágyújt.

 Papa Jól van. Ezt még elszívom.
 Hermin Kérsz valamit enni? Hoztam egy kis bort és sza-

lonnát.
 Papa Elég két falat.
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Herminből kitör a fájdalom, hirtelen odarohan az apjához. 
Az ágyra borul.

 Hermin Tudom, hogy erősnek kellene lennem! Tudom! 
De nem bírom tovább!

 Papa Valahogy mindig bírni kell.
 Hermin Meg fogsz gyógyulni!

Hermin az apja ölébe hajtja a fejét. 

 Hermin Te nem is tudod…
 Papa Mesélj!
 Hermin Nem is tudod, mennyire hiányoznak!
 Papa De tudom.
 Hermin Képtelen vagyok nélkülük élni. 

Csend.

 Hermin Már hónapok óta nem láttam őket, nem hallot-
tam a hangjukat! Megismernek még?

 Papa Nem tehetsz róla, Hermin.
 Hermin Meghalok, ha nem jönnek vissza! 
 Papa Mit tettél magaddal, Hermin?
 Hermin Én akartam. Nem hibáztathatok senkit.
 Papa Hogy nézel ki?

Hermin elfut az apjától. Hátat fordít. Rágyújt. Nem válaszol. 
A papa a fejét dörzsöli. Görcsbe rándul az arca. Mondani akar 
valamit, de nem jön ki hang a torkán. Egy pillanatra légszomjjal 

küzd.

 Hermin Mit számít?

Csend.
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 Hermin Holnap már minden másképp lesz. Elmegyünk 
a doktorhoz. Te egy kicsit ottmaradsz. Néhány 
nap csak az egész. Én majd minden nap meg-
látogatlak. Viszek almát meg narancsot. Mire 
visszajössz, talán már az unokáid is itthon lesz-
nek. A többit meg szépen elfelejtjük. Szépen.

Csend.

 Hermin Papa?

Csend.

 Hermin Papa! Hallod?

Csend.

 Hermin Alszol?

Csend.

 Hermin Jobb, ha nem tudsz mindent. 

Csend.

 Hermin Most mi van? Tényleg csak alszol?

Odarohan az apjához. 

 Hermin Miért van nyitva a szád?

Hermin kétségbeesetten az ágy mellett.

 Hermin Most akarsz meghalni, amikor… amikor megvan 
a pénz? Amikor itt van! Itt van nálam! Ne most 
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halj meg! Kérlek! Ne tegyél ilyet velem! Hallod? 
Nemsokára jönnek haza a gyerekek! Hallgass 
rám egy kicsit! Hallod? Talán nem bocsátasz 
meg? Bocsáss meg! Kérlek!

Sötét.
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Nyolcadik jelenet

Faluvégi roma ház este. Odabenn: Robi, Jolika, a stoppos és a 
nagymutter. Szól a televízió. Természetfilm: fókák az Antarktiszon. 

A nagymutter pipázik, közben el-elszunnyad.

 Robi Nézd má! Ezek meg má mit csinálnak?
 Joli Nincs is lábuk! 
 Robi Én ezt nem bírnám! Láb nékű? 

A stoppos idegesen ücsörög. 

 Stoppos Elnézést! Legalább rágyújthatok? Semmi más 
kérésem nincs. Ez az utolsó. Tényleg.

 Robi Mondtam má, hogy menjél ki! Ha cigizni akarsz, 
akkó állj az ajtó elé! Nehogy má nekem itt be-
füstőjjé mindent, öcsém! Nem otthon vagy!

 Nagymutter ( felébred) No, oszt mi lett má azokkal a fókák-
kal?

 Robi Hallgasson má oda egy kicsit!
Nagymutter Akkó hangosíjjad fő, fiam!

Robi hangosít a tévén. A nagymutter igazgatja a szemüvegét. A 
stoppos kisomfordál az ajtó elé.

 Robi Nehogy lelépj nekem!
 Stoppos Nekem bent is jó lett volna!
 Robi Ne pofázz!

A stoppos rágyújt a sötétben.

 Tévéhang Az Északi-sarkvidéken él a gyűrűsfóka, a pettyes 
fóka, a szalagos fóka, a kúpos fóka, a hólyagos 
fóka, a szakállas fóka és a grönlandi fóka. Az 
északi sarkkörön különböző összetételű a la-
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kosság, ezen belül is a lakosság jelentős részét 
olyan népek teszik ki, akik bizonyíthatóan  – friss 
DNS-min ták laboratóriumi vizsgálata   alapján – 
a távoli Ázsiából vándoroltak e zord éghajlatú 
területekre. Ezeknek a népeknek fő eledele a fó-
kahús. Szigonnyal vagy manapság már puskával 
ejtik el a kiszemelt állatot, amely sokszor észre 
sem veszi a közeledő veszélyt, vidáman sütkérezik 
az errefelé oly ritka és rövid ideig tartó napfény-
ben. Fontos, hogy a vadász pontosan megállapít-
sa a szélirányt, hogy a fóka érzékeny szimata által 
nehogy gyanút fogjon. A fóka elejtése viszonylag 
könnyű feladat, hiszen a fóka, kezdetleges és las-
sú mozgása birtokában, amúgy is csak nehezen 
menekülhet üldözői elől. Érdekesség, hogy az 
állatok közül éppen a fóka az, amely leginkább 
barátságos az emberrel. 

 Joli Hé! Elalszó má! Robi!
 Robi Nem baj! Majd holnap elmeséled!

Hirtelen lövés hallatszik. A stoppos berohan, remeg keze-lába. 
Kintről nevetés, rövid énekszó.

 Robi A kurva anyjukat! Megint itt vannak! Szafariz-
nak vagy mi! Oltsa le a lámpát, mutter!

 Stoppos Kik ezek?
Nagymutter Tudja a devla!

Robi betolja a nagymamát a konyhaszekrény mögé. Robi és a 
Stoppos a szoba közepén fekszik, Joli félig az ágy alatt. 

 Stoppos Látják, hogy nem én voltam? Látják?
 Robi Kuss!
 Joli Én nem gyüvök elő, csak ha má elmentek!
 Stoppos Itt a bizonyíték!
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Csend. Tücsökciripelés. Fekszenek.

 Joli Előgyühetek má?
 Stoppos Itt fogunk megdögleni a sötétben.
 Robi Várjál még egy kicsit.
Nagymutter Olyan nagy a csend.
 Robi Kiküldjük a gádzsót.
Nagymutter De aztán nehogy kilukasszák.
 Robi Mit okoskodik má, mutter?
 Joli Még szerencse, hogy a gyerekek diszkóba tán có-

nak.
 Robi És ha most gyünnek haza?
 Joli Hagyjad má! Csak reggel szoktak.
 Robi Há nincs még reggel?
 Stoppos Rágyújthatok?
 Robi Menjél ki az ajtó elé, baszd meg! Nehogy 

befüstőjjé ide! 
 Stoppos Mondtam, hogy nem én vagyok. Mondtam!
 Robi A kurva életbe, öcsém! Honnan tudtam vóna 

én azt?
 Stoppos Miért nem hitt nekem?
 Robi Nem hiszek én má senkinek!

Tücsökciripelés hang ja. Hallgatóznak. A stoppos megelégeli 
a földön fekvést, feláll. 

 Robi Hová mész, öcsém?
 Stoppos Elegem van!
 Robi Szétlövik a fejed, baszd meg!
 Stoppos Elmentek már.

Kimerészkedik az ajtó elé.
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 Stoppos Mondom.

Rágyújt.

 Stoppos Mit vannak úgy beszarva?

Kifújja a füstöt.

 Stoppos Csak a szentjánosbogarak.

Felkapcsolja a kinti villanyt.  Abban a pillanatban lövések. A 
stoppos elesik, majd halálos félelemmel, remegve kúszik vissza a 

szobába.

 Stoppos Hogy basszák meg! Eltaláltak!
 Robi Ez hülye, baszd meg! (A földön fekvő stoppos-

hoz.) Menjél má ki vissza, és oltsad má le azt a 
villanyt!

Fekszenek sorban a padlón.

 Robi Vérzel?
 Stoppos Egy kicsit. A lábam.
 Robi Megérdemelted!
 Joli Majd a nagymutter beköti.
Nagymutter Mondtál valamit?
 Robi Kösse be neki a lábát!

Odakintről hangok. Éljenezés. Robi nem bírja tovább. 
Kirohan az ajtó elé.

 Robi (kiabál, a hang ja visszhangzik) Gyere be, baszd 
meg! Ha olyan bátor vagy! Te lárvaarcú! Egye-
dül má ide se mersz jönni?
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Csend.

 Robi Lőjetek, no! Lőjetek má le! Itt vagyok! Itt állok! 

Csend.

 Robi Miért nem lőtök má? Beszartatok?

Csend.

 Robi Mi van?

Csend. Hirtelen motorgyújtás hang ja. Az autó elmegy. Csend. 
Lassan mindenki előbújik.

Nagymutter Ezt jól elintézted, fiam.
 Joli Még jó, hogy szét nem lőtték a seggedet.
 Robi Most már hárman vótak.
Nagymutter Hárman?
 Joli Mikó megyünk má el innen? Mikó?
 Robi Mutter! Megszámóta má a lóvét?
Nagymutter Meg én.
 Robi Biztos benne?
Nagymutter  Számótam én valaha is rosszú? Csak egy baj van.
 Robi No mi?
Nagymutter A kőtőpíz! Anékű nem lehet. Anékű nem megy, 

fi am, semmi!  Há mit iszunk majd?
 Robi A kurva életbe! 
 Joli Tán csak nem az anyád anyját szidod?
 Robi Te meg mit szósz bele?
 Joli Nem szólok én.
 Robi Hát akkó mit mondtá?
 Joli Hozzá annyit, hogy mindenki őrűjjön!
 Robi Mi kéne, Jolikám?
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 Joli Kéne egy kis körömlakk. Má lepattogzik. 
 Robi (kiborul) Már te is a véremet szívod? Má cigizni 

se lehet nyugodtan?

Robi rágyújt. Megkínálja a stoppost.

 Robi A kurva életbe. (A stopposhoz.) Akkó most rá-
gyújthatsz. Most nem kő kimenni.

Tüzet ad a stopposnak.

 Robi De azért legközelebb gondókozzá egy kicsit! 
Leolthatnád azt a kurva villanyt. 

 Stoppos Igyekezni fogok.

Robi és a stoppos cigiznek.

 Robi Maga csak számójjon, mutter! Majd a Joli segít! 
( Jolira kiabál.) Segíccsé má!

Nagymutter Az egyik fele má megvan! ( Jolihoz.) A köröm-
lakkra is.

 Robi ( Jolihoz) Látod? Minek beszész annyit? A je-
gyeket meg én megvettem. Meg én. Mindet.

 Stoppos Jegyeket? Igen? Tán csak nem elutaznak? Akkor 
végre én is hazamehetek?

 Robi Hová haza? Öcsém! Nem úgy van az! 
 Stoppos Hogyhogy?
 Robi Téged elátkoztak. 
 Stoppos És?
 Robi Nem emléksző? Téged elátkozott a nagymutter! 

Má hiába mész haza.
 Stoppos Hiába?
 Robi Persze, hogy hiába. Neked má nincs haza.
 Stoppos Nincs?
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 Robi Má hogy lenne? A nagymutter úgy döntött, 
hogy te velünk jössz.

Nagymutter Kell egy ángol.
 Stoppos Hogy én? Hová?
 Robi Vankufferba. Te leszel a tolmács. Legalább a 

nagymutter megbecsül. Fizetni nem tud, de 
majd főz rád. Minek ácsorogná má az út szé-
lén, amikó azt se tudod, hol vagy? Vankuffer 
az mégis Vankuffer. 

 Stoppos Vankuver.
 Robi Mit mondsz?
 Stoppos Azt, hogy annak a városnak a neve helyesen 

Vankuver, és nem Vankuffer vagy mi.
 Robi Tőlem!
 Stoppos A Fraiser-canyon okozta aranyláz! A város a ne-

vét George Vancouver brit felfedezőről kapta.
 Robi Helyes.
 Stoppos Már csak ez hiányzott!
 Robi Ha még sokáig itt maradunk, lelőnek, mint a 

disznót. Meg akarsz dögleni? 

A stoppos levegőért kapkod.

 Stoppos Persze! Maguknak ott jó lesz. De nekem? Lehet, 
hogy én csak egy egyszerű stopposnak látszom, 
mégis szeretem a kényelmet. Nem tudnék ilyen 
rozsdás roncsok közt élni!

 Robi Há persze hogy! Lesz ott kényelem, öcsém! Majd 
mi csinálunk! Bennem aztán megbízhatsz. A 
Robi nem baszott át még senkit! Itt dögöljek 
meg, ha nem úgy lesz! 

Nagymutter (számol) Már csak egy kicsi kő, fiam!
 Robi Hogy?
 Joli Ne szidd az anyád anyját!
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 Robi Meg se szólaltam! 
 Stoppos Mi lesz így velem?
Nagymutter Már csak néhány üveggel kéne! Az útra!
 Robi Hé! Öcsém! Akkó lesz még egy feladatod! Fi-

gyelsz?

Sötét.



e 272 w  e  

e 

Kilencedik jelenet

Egy városi kórház rendelője. Dr. Spiesz Gyula fehér köpenyben. 
Az asztalnál egy nővér, Ibolyka írogat.

 Spiesz Ibolyka! Hányan vannak?
 Nővér Mára tizenöten jelentkeztek be. Ebből hárman 

vizsgálatra, a többi pedig – akiket a múlt hé-
ten már megnézett – felvételt kérni jöttek az 
operációra. 

 Spiesz Csak érne már véget ez a nap is.
 Nővér Másnapos?
 Spiesz Csak egy kicsit.
 Nővér Aztán hogy legyen?
 Spiesz Ja, igen, elfelejtettem! Most még ne mondjon 

senkinek semmit. Meglátjuk, mennyi lesz a 
borítékban. Valahogy adja a tudtukra! Ahogy 
szokta.

 Nővér Mostanában egyre kevesebb.
 Spiesz Cudar világot élünk.
 Nővér Majd elmennek máshová. 
 Spiesz Menjenek csak! Aki többet kínál, azt rögtön fel-

vesszük. A maradéknak mondja meg, hogy túl 
sok a várakozó. Ibolyka! Maga is tudja, hogy 
milyen fontos a szelekció. Aki megérdemli, az 
akár már holnap is jöhet. 

 Nővér Mikor látogat meg, doktor úr?
 Spiesz Ma moziba megyek a feleségemmel. De a holnap 

után az jó. Rögtön a műtét után.
 Nővér Majd főzök valami finomat.
 Spiesz Ibolyka! Kérem, csak azzal a rohadt babakrém-

mel ne kenjen be! Majdnem lebuktam otthon. 
Mikor fürödtem, az a szar elkezdett habzani, 
majd eldugult tőle a lefolyó. 

 Nővér Úgy végigmasszíroznám a testét!
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 Spiesz Inkább hívja be a következőt.
 Nővér Tessék! Ki a következő? 

Ibolyka kimegy. Odabenn Spiesz keresztrejtvényt 
fejteget, belemerül.

 Hangok (kintről) De hát nem is maga következik! Maga 
később jött! 

 Nővér Tán csak nem gondolják, hogy kiülök, és egész 
nap magukat figyelem? Miért ilyen erőszakos? 
Miért nem tudja kivárni a sorát?

Meg jelenik az ajtóban Hermin. A nővér a nyomában, 
tehetetlenül, a fejét csóválja.

 Nővér Doktor úr! Én mondtam neki. 

A nővér becsukja az ajtót. Hermin rezzenetlen arccal a doktort 
nézi. Spiesz nem néz fel, keresztrejtvényezik.

 Spiesz Egyáltalán bejelentkezett? Micsoda arcátlan ság. 
Az én prakszisomban még egyszer sem fordult 
elő ilyesmi. Lejáratja ezzel az egész kórházat!

 Nővér Mondja csak a nevét, kérem! Nem csodálkoznék 
azon sem, ha nem szerepelne a listámon. Én 
már semmin sem csodálkozom.

 Hermin Fekete Hermin.

Spiesz felemeli a fejét. Tekintete találkozik Herminével. 
Kiesik az újság a kezéből.

 Nővér Mikor született? 
 Hermin 1970. május 16. 
 Nővér Anyja neve?
 Hermin Varga Mária.
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 Nővér Foglalkozása?
 Hermin Munkanélküli.
 Nővér Megvan! Itt van a listámon. De nem mára van 

beírva. Mindegy. Foglaljon helyet. De máskor…

Spiesz lassan feláll, tátog, nem jön ki hang a torkán, 
levegőért kapkod.

 Hermin Én vagyok az.

A nővér értetlenül nézi őket.

 Spiesz (minden erejét összeszedi) Mit akar?
 Hermin Ott vagyok a listán vagy nem?
 Nővér Végül is… ha a doktor úr… elfogadja…
 Spiesz Mit tehetek… magáért?
 Hermin Túl sokáig vártam.
 Nővér Ez csak természetes.
 Hermin Nem operálta meg az apámat.
 Spiesz Bármikor megoperálom.
 Hermin Borítékban kéri, igaz?
 Spiesz Ingyen is megcsinálom.

Csend.

 Spiesz Mit akar?

Hermin nekiront Spiesznek.  

 Hermin Maga szemét! Utolsó szaralak!

Hermin mindent az orvoshoz vág: könyveket, 
széket, cserepes virágot.

 Spiesz De hisz maga jött oda hozzám! Maga akarta!
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 Nővér Hívjam a rendőrséget?
 Spiesz Ne! Csak azt ne!
 Hermin Szétverem a fejed! Hogy dögölnél meg! Te! Ro-

hadék!
 Spiesz Menjen ki! Távozzon!
 Hermin Még hogy én menjek ki! Te szarházi! Hova kül-

desz te engem? 
 Spiesz Kicsoda maga? Nem ismerem!
 Nővér Akkor hívom a rendőrséget!
 Spiesz Azt ne! Ibolyka! Menjen ki! Hagyjon minket 

magunkra! Menjen! És ne hívjon senkit! Majd 
később elmagyarázom. 

Ibolyka kimegy.

 Ibolyka Szűzanyám!
 Hermin Még hogy nem ismersz! Itt a pénzed! Ez mind a 

tiéd! 
  

Hermin felkap egy ollót, Spiesz arca elé tartja.

 Hermin No, gyerünk! Nem ízlik? Rágjad csak!

Spiesz rág ja a papírpénzeket.

 Hermin Az egészet! Mind! Finom, igaz?

Spiesz teli szájjal bólogat.

 Hermin Nem fog beletörni a fogad! Azt majd én töröm  ki! 

Spiesz az orra elé tartott ollót nézi.

 Spiesz (térdel) Hermin! Hagyja abba! Kérem!
 Hermin Már nevemet is megtanultad?
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 Spiesz Hozza be az apját! Felejtse el a listát! Felejtsen el 
mindent!

 Hermin (megáll, nézi az ollót, majd messzire eldobja) 
Késő. Az apám meghalt.

Csend.
 

 Spiesz Ha előbb szól, én megcsinálom. Pénz nélkül.
 Hermin Itt voltam. Pénz nélkül.
 Spiesz Sajnálom.
 Hermin Maga gyilkos.
 Spiesz Én csak ugyanazt teszem, amit a többiek.
 Hermin Aljas féreg.

Megszólal a riasztó. Sötét.
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Tizedik jelenet

Lázár kocsmája. Odabenn félhomály. Hirtelen zajok a szellőző-
nyílás felől. Csörömpölés.  Egy férfi (a stoppos) próbálja átpréselni 
magát rajta, majdnem beszorul. Valaki hirtelen felkapcsolja a 

villanyt. Hermin az. Egy asztalnál ül, csendesen iszogat.

 Hermin Isten hozta!

A stoppos meg sem tud szólalni, meglepődik.

 Hermin (mosolyog) Megkínálhatom?

A férfi nem mer közelebb menni.

 Stoppos Azt hittem, zárva van.
 Hermin Én akkor jövök, amikor akarok.
 Stoppos Nem fél?
 Hermin Maga egyáltalán nem úgy néz ki. 

Hermin mosolyog.

 Stoppos Kinevet?
 Hermin Olyan mulatságos. Figyelem már egy ideje.
 Stoppos Terepszemlét tartok. 
 Hermin Mitől ilyen bátor?
 Stoppos Nem is tudom. És maga?
 Hermin Várnak a gyermekeim. Holnap megyek értük.
 Stoppos Akkor minek iszik?
 Hermin Olyan régen nem ittam már. Egy kicsit még gyá-

szolok. De lassan ezen is túl kell esni.
 Stoppos Tán csak nem maga a tulajdonos?
 Hermin (elővesz egy kulcsot a zsebéből) Nálam maradt. 

Néhány hete. De majd visszaadom. Ismerem a 
kocsmárost.
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Hermin rágyújt.

 Hermin Ilyen jövedelmező dolog? 
 Stoppos Nem mondanám.
 Hermin Akkor miért vállalta?
 Stoppos Magam sem tudom. (Elindul a pult felé.) Inkább 

én hívom meg egy italra!
 Hermin Nekem már oly mindegy.
 Stoppos De hát jönnek a gyerekei!
 Hermin Örök hála!

A stoppos hoz magának és Herminnek egy üveg bort.

 Stoppos Hagyja ezt!

Tölt mindkettejüknek. A Hermin által megkezdett bort 
a kukába dobja. 

 Hermin Tudja, hogy ki kéne hívnom a rendőrséget?
 Stoppos Tudom. De maga nem fogja kihívni. Maga nem 

olyan.
 Hermin (nevet) Egy ember a szellőzőben! Egy igazi rab-

ló! Nem idevalósi, igaz? 
 Stoppos Tolmács vagyok. 
 Hermin Akkor mit keres itt?
 Stoppos Tényleg kíváncsi?

A stoppos Hermint nézi, aki mohón iszik.

 Hermin Mit néz? Ez az utolsó. Esküszöm.
 Stoppos Mi lesz így magával?
 Hermin Ugyan! Eddig a kutya sem törődött velem.

Csend.
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 Hermin Négy hónapja nem láttam őket. Tudja, mit je-
lent ez? De meg ne kérdezze, hogy miért?

 Stoppos Miért?
 Hermin Hű, de erőszakos! Nyaraltak. Nyaraltak és kész. 

A papának is mindig ezt hazudtam.

Csend.

 Hermin Kész csoda, hogy még élek!

Csend.

 Stoppos Egy kicsit én is így vagyok ezzel.
 Hermin Maga is? (Nevet.) Ez jó!

Csend.

 Stoppos Egy napon úgy döntöttem, hogy ott hagyok min-
dent. Hiába gürcöltem, nem változott semmi. 
Meguntam az addigi életemet. Az egész rohadt 
várost. Szép lassan eladtam a dolgaimat. Aztán 
elkezdtem utazni. Végigstoppoltam az országot. 
Láttam a hegyeit, az erdőket, úsztam a folyói-
ban. Egy beteg sast visszahelyeztem a fészkébe. 
Amit akar! Esténként pedig mindig kiszemel-
tem magamnak egy-egy magányos fát, leültem 
alá, és néztem, hogyan nyugszik le a nap. Olykor 
úgy érzem, más már nem is érdekel! Ha csak ez 
lenne az egyedüli elfoglaltságom ezen a világon, 
azt se bánnám.

 Hermin Miért ilyen őszinte?

Csend.
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 Stoppos De aztán rájöttem, hogy… szóval valami… va-
lami mégis… hiányzott. Sokáig nem tudtam, 
hogy mi.

 Hermin Most tudja?
 Stoppos Nem vagyok benne biztos. 
 Hermin Mit akar csinálni?
 Stoppos Az ember annyiféle… 

Hirtelen zörgés a szellőzőnél.

 Stoppos Most menjen! Gyorsan! 
 Hermin Miért olyan sietős?
 Stoppos Meg sem kérdeztem a nevét!
 Hermin Hermin!
 Stoppos Majd holnap megkeresem. Hermin!
 Hermin De hogy?
 Stoppos Legyen a boltnál.
 Hermin Mikor?
 Stoppos Reggel tízkor.
 Hermin Nem! Inkább itt, a kocsma előtt!
 Stoppos Jól van!

Hermin elmenekül a hátsó bejáraton. 
A stoppos a szellőzőhöz rohan.

 Robi Itt vagyunk, öcsém! Ezzel kifeszíted a zárat. Az-
tán siessé! Nem érünk rá! 

Robi bead a szellőzőn egy feszítőt. 

 Stoppos Biztos, hogy menni fog?
 Robi Egy perced van!

A stoppos próbálkozik.
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 Robi Siessé má!
 Stoppos Megvan!

Az ajtó kinyílik.

Nagymutter (begördül, egy rozsdás pisztoly a kezében) Fel a 
kezekkel! Gyerünk, fiam! 

 Robi A kocsi kint áll! Hordjunk mindent kifelé! 
Öcsém, nem hallasz? Te itt pityókázó, baszd 
meg, a mutter meg halálra hajtja magát? Kifelé 
az italokat a hűtőbű! Gyerünk! Mit állsz itt, 
mint egy tuskó?

Nagymutter Ha valaki gyün, szójjatok!
 Robi Mér nem pakósz?
 Stoppos Nem akarok én semmit… csak…
 Robi Mi bajod van, öcsém?
 Stoppos Tisztességes dolog ez?
 Robi Mi?
 Stoppos Elhordani mindent? Ezt valaki egyszer mind 

megvette drága pénzen. Mi meg csak úgy… Én 
törvénytisztelő vagyok!

Nagymutter Nem tisztelgünk mi, fi am! Akkó má rég meg dö-
gőtünk vóna!

 Robi (a stopposhoz) Ne csináld má! Baszd meg! Rád 
gyütt az agyfosás? Kinek akarsz te tetszeni? 

 Stoppos Jó! Értem én! Megértek mindenkit!
 Robi (odadob neki egy üveg vodkát) Akkó pakójj!
 Stoppos Értem! 
 Robi No, látod!
 Stoppos (nézi a sok italt) Nem is olyan rossz ez!
 Robi Ha elkapnak, az se nagy gáz! Pár nap alatt le-

ülöd!
Nagymutter Lövök, ha kő! 
 Stoppos Ez komoly?
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 Robi A mutter nem tud hibázni! És nem is tisztöl 
senkit!

 Stoppos (hoz néhány üveget) Elég lesz már?
 Robi Mehetünk. Csukd be az ajtót!
 Stoppos Nem lehet!
 Robi Akkó is!

Sötét.

 



w  e 283 w

w  

Tizenegyedik jelenet

Reggel. A kocsma előtt. Érkezik Rózsika, a takarító.

 Rózsika Nyitva felejtette! Ez a Lázár egyre hülyébb! A 
kocsmárosoknak faluhelyen előbb-utóbb meg-
lágyul az agya! Mindegy is. Legalább nem kell 
keresgélni azt a rohadt kúcsot. (Leveszi a hátáról 
a takarítóeszközöket.) Nekem csak ez van. Én má 
nem veszek újat. Engem má ezzel temetnek. Es-
küszöm, hiányozni fog! Nem is tudják, milyen 
francos jó dolog! Nem tehetek róla, de imádom 
a port! Szeretem, ahogy ráfújok, az meg csak 
száll, száll a fényben! Órákig el tudok rajta va-
cakolni. 

Bemegy a kocsmaajtón.

 Rózsika No, itt má járt valaki ! De ez nem a Lázár! 
Úristen!

Kijön.

 Rózsika (méltatlankodva) Azé nincs minden ingyenbű! 
Még nekem se. Ez háromszó annyi munka. Én 
má nem bírom ezt. Eltűntek az italok is! Üres 
az egész pult! Jobb lenne tán később. Az az! 
Majd később! Má a zár se működik rendesen! 
Majd gyüvök később.

Rózsika felveszi a hátára az eszközeit, méltatlankodva elmegy. 
Érkezik Hermin, megáll, az óráját nézi. Le-föl járkál.

 Hermin Most mi a fenét csináljak?
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Odasettenkedik. Megnézi az ajtót. Az nyikorogva kinyílik. Her-
min gyorsan visszacsukja. Majd ijedten hátrálni kezd. Érkezik a 

stoppos.

 Hermin Ilyen korán?
 Stoppos Maga is!

Mindketten jobbra-balra tekintgetnek.

 Hermin Látom, hogy itt jártak tegnap.
 Stoppos Itt. Ez most nem a legjobb a hely a beszélgetésre.
 Hermin Majd közben nézzük, hogy jön-e valaki?

Csend.

 Stoppos A gyerekek?
 Hermin Jól vannak. Már beszéltem is velük. Délután 

megyek értük az állomásra.
 Stoppos Most végre boldog?
 Hermin El sem tudom én azt mondani. Egész éjjel virrasz-

tottam. Nehogy azt higgye! Nem iszom többé. 
Elég volt. Befejeztem. Lezártam. Jaj! Még a ne-
vét se tudom!

 Stoppos Tamás!
 Hermin Tamás.
 Stoppos Mit nézelődik annyira?
 Hermin Csak nem szeretném, ha most meglátnának.
 Stoppos Maga se? 
 

Csend.

 Hermin Félig már össze is pakoltam.
 Stoppos Hová utazik?
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 Hermin Fogalmam sincs. Egész éjjel csak ültem a bőrön-
dömön. De semmi okos dolog nem jutott az 
eszembe. Tudja, nincs már semmi, ami ide kötne.

Csend.

 Hermin Csak a szégyen. 

Csend.

 Hermin Miért akart találkozni?

Csend.

 Stoppos Jöjjön velem!
 Hermin Magával? 
 Stoppos Megyek Vankuverbe. Vagyis Vankufferba.
 Hermin Olyan messze?
 Stoppos Megátkoztak.
 Hermin Kicsoda? 
 Stoppos Mégiscsak tolmács leszek. 
 Hermin Mikor indul?
 Stoppos Még ma.

Csend.

 Stoppos Ne ijedjen meg! Hosszú lesz az út, és egy jó ideig 
nem leszünk egyedül. Mások is jönnek. 

 Hermin Mások?
 Stoppos Biztos, ismeri őket. A faluvégről. Egy kis se-

gítségre van szükségük. De utána szabadok 
leszünk. 

Váratlanul érkezik a nagymutter a kerekes székkel. 
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Nagymutter Új szemüvegem van ám! Végre látok! Há látom 
én! Ez mán igazi! Itt van az én okos ángolom! 
Egybű megismertelek! Nemsoká gyün a Robi 
is! Mi van má? Hát ez a nagysága meg? Csak 
nem adóellenőr? Honnan a fészkes fenébű? 

 Stoppos Ő is velünk jön.
Nagymutter Ő is? 
 Stoppos (bemutatja egymásnak őket) Hermin. Ő meg a 

mutter! A nagymutter.
Nagymutter Csókollak. 
 Hermin Csókolom.
Nagymutter Én vagyok a Robinak a nagyanyja. A Kolom-

pár Robié. Ismer itt mindenki! Hogy engem 
ne ismernének? 

 Stoppos Hogy döntött, Hermin?
Nagymutter Nincs már idő, angyalom! Készen áll itt má 

minden! Most elmondom az utolsó imát! Ne 
sajnálj má semmit, aranyom! Ők se sajnálnak 
téged!  Há minek az akkó?

 Stoppos De mutter! Ki akar itt imádkozni?
Nagymutter Én meg a nagysága! Ha má itt van! Imádkoz-

ni bárhol lehet! Há el kő búcsúzkodni vagy 
nem?

 Stoppos (Herminhez) Ha akarja, később elmegyek magá-
val az állomásra. Segítek elhozni a gyerekeket.

Nagymutter Há milyen ember az, aki nem látja az eget? Aki 
nem néz fő eccé sem? Átok van ezen a földön, 
és sötétség ül a szíveken! (Cigányul imádkozik) 
Amaro Dad Devla, kon san ando cheri, sunto 
t’avel tyo anav…

Hermin nem tudja, mit tegyen. A nagymutter megböki.

Nagymutter Mire vár, angyalom? Há nem emlékszik má?
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Hermin tördeli a kezét, először csak tátog, nehezen találja a sza-
vakat. Lehunyja a szemét.

Nagymutter …t’avel tyi luma, t’avel tyi voja, sar ando cheri, 
kade vi kathe pej phuv.

 Hermin Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék 
meg a neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg 
a Te akaratod. A mennyben és a földön is.

Nagymutter Amaro dyesesko manro de les amenge… 
 Hermin Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, 

bocsásd meg vétkeinket, Miképpen mi is meg-
bocsátunk az ellenünk vétkezőknek.

Nagymutter …thaj jertisar amare bezexa, sar ame jertisaras 
amare dushmanenge.

 Hermin Ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a 
gonosztól. 

 Nagymutter Thaj na inger amen ande nasulimaste, thaj 
szlobodisar amen kathar o nasul…

 Hermin Mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség. 
Mindörökké. Ámen.

Nagymutter …ke tyiro-j o them, e zor, thaj e gloria, vi aka-
nak thaj sagda.

A nagymutter, Hermin és a stoppos távozik. 
Érkezik Lázár, a kocsmáros.

 Kocsmáros Micsoda szar idő. Egy kicsit korán jött.

Nyitná kulcsával a kocsmaajtót.

 Kocsmáros Mi ez? A kibaszott életbe! Valaki kinyitotta? 
Hé, ki van itt?

Lázár bemegy. Odabentről ordít.
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 Kocsmáros Hát ez meg? Szentséges szűzanyám! Kiraboltak! 
Elvittek mindent! Az átkozottak!

Kiszalad a kocsmából.

 Kocsmáros Tönkretettek! 

Rázza az öklét. 

 Kocsmáros A fenébe! Hát nektek semmi sem szent?

Felemel egy követ, eldobja. Belerúg a nyikorgó kocsmaajtóba. Be-
megy. Majd néhány pillanat múlva már rohan vissza. Megáll az 

ajtóban egy bottal a kezében, fenyegetően.

 Kocsmáros Élősködők!
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Maga a legfurcsább vendég, aki valaha itt járt! Nincs is pénze! 
Azok a papírkötegek a tokban teljesen hamisak. Én láttam! 

Sokszor álmodtam magáról. Mintha már ezer éve is-
merném: az a smaragd zöld szem, az a kivágás, az a 

szőke aranyhaj, mely úgy gomolyog, mint a nyári 
búzaföldek aratáskor, és a kéztartás, az a körmön-
font lágyság, aztán a rózsaszín fülcimpa, mintha 
a legdrágább porcelánból öntötték volna! Kiál-
lítanám én a templomba! Érzem, milyen forró a 
teste, érzem bőrének illatos verítékét, érzem, mily 

odaadóan ölelne! Én fi zetek magának! Amennyit 
akar, amennyit kér! Életem végéig fi zetni fogok! 

Mindenért! Érti? Cseppet sem bánnám, ha maradna! 
Ha elmegy, én meghalok! Esküszöm, megtanulok he-

gedülni, megtanulom a húrok neveit! 
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