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ELSŐ FELVONÁS

Nagymama hálószobája. Nagymama fekszik az ágyában, betakar
va. Csendben haldoklik. Mellette, székeken, egymás mellett ül Juli 
és az Orvos. Várják, hogy meghaljon, tudják, frogy csak órái van
nak hátra. Nagypapa a sarokban ül egy fotelben, és újságot olvas. 
Várják Juli bátyját, frogy megérkezzen.

Juli (idegesen) Hol vannak már?

Orvos (nyugtatja) Bármelyik pillanatban itt lehet
nek.

Juli Bármelyik pillanatban meghalhat.

Nagymama Még élek. És még hallok. Ne beszélj előttem
arról, hogy meghalok. Inkább húzd el a füg
gönyt, hogy lássam a napfelkeltét.

Juli De Anyu, este van.

Orvos Már félrebeszél... Ne ijedjen meg, ez nor
mális. Mármint ebben az esetben. Az ő álla
potában.

Nagypapa (unottan sóhajt)
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Juli Már ide kellett volna érniük. Hol késleked
nek?

Nagymama Húzd fel a rolót! Húzd fel!

Csöngetnek, Juli kimegy a szobából kisvártatva megérkezik négy 
emberrel a bátyjával Gyurival a sógornőjével Klárikával az uno
kával Gyurikával és annak barátnőjével Nórival.

Gyuri Sokáig tartott a halottasnál kivárni a sort.
Péntek van, persze, hogy mindenki holnap 
akar temetkezni. De elintéztem. Csak egy 
telefon, és jönnek. Holnap, holnapután, 
bármikor. Szia Apu, szia Anyu!

Mindenki köszönti egymást.

Gyuri (az ágy mellé áll) Anyu! Elintéztem min
dent. Akkora kriptát vettem, hogy az egész 
család belefér.

Gyurika Még Nóri is!

Gyuri (Gyurikához) Hallgassál! Kicsit több tiszte
letet a nagyanyáddal szemben. (Nagymamá
hoz) A temető keleti bejáratához van közel a 
kripta. Most már csak kriptát lehet venni. A 
temetkezési vállalkozónál azt mondták, hogy 
süllyed a temető, nem temetnek már földbe 
senkit. Süllyednek a sírok mind. Anyu, anyu
kám, nézd csak, itt egy kép a koporsóról, amit
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vettem neked! (Elővesz egy képet a zsebéből 
megmutatja) Látod? Mahagóni szín. Szereted.

Nagymama (ránéz a képre) Juli, húzd föl a rolót!

Juli Ezt hajtogatja.

Orvos Tudják, ilyenkor ez normális. Már elveszí
tette az időérzékét. Azt hiszi, hajnalodik.

Gyuri Pedig este van!

Orvos Igen, de már nincs teljesen magánál. Júlia,
ha gondolja, keverek neki egy kis nyugtatót. 
Hogy álmában érje a halál.

Juli (kiabálva) NEM! Nem kell. Nem akarom,
hogy ne legyen magánál.

Klárika Hoztunk egy kis süteményt meg...

Csöngetnek. Juli kimegy a szobából a szomszédokkal tér vissza.

Szomszédasszony (menet közben) Ugye nem késtünk el? A Vil
mos készülődött. Leborotválkozott, mintha 
színházba menne. Én mondtam, hogy sies
sünk.

Vilmos Elnézést, elnézést...

Szomszédasszony Jaj, hallgass már! (Julihoz) Él-e még?
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Juli Igen. Jöjjönek csak.

Szomszédasszony (a haldokló mellé megy; mint egy siratóasz- 
szony, bömbölve) Jaaaaaaaaaaaaaaaj, Mari
ka! Hát ezt is megértem. Jaj-jaj, hát látnom 
kell nekem mindenkit elmenni? Jaaj-jaaj, 
először a Tériké ment el. (A többiek felé fo r
dulva, élénken) Az de szép temetés volt! Az 
a pap úgy beszélt, hogy még én is elhittem, 
hogy a mennyországban jó lesz nekünk. 
(Nevet, majd visszafordul a haldoklóhoz, sír
va) Jaaaj, hát neked már mindjárt jó lesz! Te 
már fél lábbal ott vagy! Te szerencsés vagy! 
Neked nem kell majd végignézni, ahogy 
én meghalok. Nem kell majd sírjál a sírom 
mellett. Jaj, te szerencsés! Az édes jó urad is 
itt sír...

Nagypapa kinéz az újság mögül, ránéz a Szomszédasszonyra, az
tán visszahúzza az arca elé az újságot, és olvas tovább.

Szomszédasszony ...neked nem kell már eltemetni az uradat.
Rám még az is vár. Te mindig is szerencsé
sebb voltál. A péknél is te kaptad mindig a 
frissebb kenyeret, a tejesasszony is többet 
töltött neked, mint nekem. Hát téged szeret
tek az emberek. A lányod is. Na, várhatnám 
én az én Katimtól, hogy így ápoljon engem. 
Ilyen szelíden. Jaj, nekem kijutott az életből! 
Nekem biztos nem lesz ilyen szép halálom. 
Aláírnám! (A többiekhez) Ne sírjatok, szép
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Klárika

halála lesz! Nem fog sokat szenvedni. Én 
bezzeg nem vagyok ilyen szerencsés. Nekem 
a pék is mindig az állott kenyeret adja. De 
jól van, biztos megvan ennek is az oka. Nem 
hiába méri ránk a jóisten azt, amit mér. Te, 
Marikám, nem is bírtál volna el többet...

Juli, hoztunk egy kis süteményt meg húsz 
deka kávét...

Szomszédasszony Húsz dekát? Hát az úgysem lesz elég. Ha 
Marika meghal, tudja, mennyien fognak ide 
eljönni? Meg a temetés után? Mindenki sze
rette a Marikát! Biztos sokan jönnek majd. 
Kell még venni kávét!

Juli (sírni kezd)

Klárika Ne sírj, hozok neked egy kis süteményt! (Ki
szalad)

Juli Nem kell!

Nagymama Juli, hozz egy kis vizet!

Juli Hozom.

Kimegy; visszajön egy pohár vízzel, Klárika meg egy tányérral raj
ta egy szelet süti.

Orvos (megállítja Julit) Ha gondolja, adhatok neki 
egy kis nyugtatót. Úgy könnyebb lesz. Min-
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Juli

Nagymama

Juli

Nagymama

Csönd.

Gyurika

Juli

Klárika

Szomszédasszony

Juli

Gyuri

Orvos

denkinek. Júlia, ha esetleg akarja, idead
hatná a poharat, és én keverek bele egy kis 
nyugtatót.

Nem kell. Nem akarom, hogy ne legyen magá
nál az utolsó perceiben. Eressze el a kezemet! 
Hadd itathassam már meg végre az anyámat! 
(Az ágyhoz megy) Anyu, itt a víz, igyál!

(hallgat)

Hallod? Anyu! Itt van a víz, amit kértél, 
igyál!

(meg se moccan, hallgat)

(közelebb hajol) Meghalt.

(halkan felsikolt)

(leejti a tányért a sütivel)

Jaaaaaaaaaaaaaaaj, Marika!

(zokogni kezd)

Hát eljött az időd...

(odamegy Julihoz) Kérem, nyugodjon meg. 
Nincs semmi baj. Nem érzett fájdalmat.
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Nagypapa

Klárika

Gyurika

Mind sírnak.

(leteszi az újságot, felkel a székből odamegy 
a többiek mögé)

Jaj, Anyuka! (Zokog)

(Nórihoz) Hát itt a vége szegény Nagyma
mának!

Nagymama (felhorkan)

Mind megriadnak, felszisszennek.

Nagymama Juli, hozod már azt a vizet?!

(felkiált és röhög) Feltámadt a Nagymama!Gyurika

Gyuri

Orvos

Klárika

Gyuri

Juli

(tarkón csapja a fiát) Kussolj már, Gyurika! 
Több tiszteletet!

Csak elaludt! Megtörténik az ilyesmi.

Jaaj, pedig én már... Én már megijedtem! (Ne
vet, lehajol szedi össze a cserepeket és a sütit)

Anyu, a frászt hoztad ránk! (Meglöki kezével 
az anyját, nevet)

Jaj, Anyu! Itt van a víz, igyál! (A többiekhez) 
Pedig én már megijedtem. Azt hittem, hogy 
tényleg meghalt. Jaj, Anyu, jaj, de megijedtem!
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Nevetnek mind, Nagypapa visszaül a fotelbe, csacsognak arról,
hogy mennyire megijedtek.

Juli Anyu, itt a víz.

Csönd.

Juli Anyu!

Csönd.

Juli Na! Anyu! Ne hülyéskedjél már!

Gyuri (nevetve) Ajj, nagy mókamester az én anyám!
(Röhögnek Gyurikával, újra meglöki Nagy
mamát a kezével) Anyu, te mindig tudod, 
mikor kell viccelni!

Juli Anyu! (Megrázza finoman, Gyurihoz) Nem
mozdul.

Gyuri (nevetve) Hahaha, mert viccelődik az Anyu!
(Finoman megrázza) Azt játssza, hogy meg
halt! (Szinte röhög) Nagy kópé az Anyu!

Juli Anyu! Itt a víz, ne viccelj már! Mozdulj meg!

A Nagymama nem mozdul.

Gyuri (látván húga ijedtségét, Julit is meglöki kezé
vel) Hagyd rá, hát csak mókázik. Majd abba- 
hagyja.
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Juli (nem mozdul az anyja mellől, hol rázogatjay
hol kétségbeesetten szétnéz, tanácstalan)

Gyuri (int Gyurikának) No, Gyurika, gyere ide.
(Suttogva, Gyurikához) Elhoztad a sört, amit 
a konyhaasztalra készítettem? (Nógatva) 
Naa, hát súgd már meg! Na!

Gyurika hallgat, mind állnak, és a halottra néznek.

Juli Jaj, Anyu! (Tenyerébe temeti az arcát)

Csönd.

Gyuri Na, Anyuka! Még egyszer nem fog ránk
ijeszteni! Nem hisszük ám el, hogy meg
halt! Ne tettesse már magát! (Nevet a töb
biekre)

Juli (megrázza újra az anyját, majd a többiekhez)
Meghalt, igaz? Biztos, hogy meghalt! (Gyu
rihoz) Te meg itt röhögsz, te marha!

Orvos (odamegy Julihoz, átkarolja)

Gyuri Doktor úr, hát nézze már meg, hogy él-e!
Maga itt az orvos!

Orvos (keresi a pulzust a halott kezén, nem találja,
keresi a nyakán, ott sem találja) Hát, én nem 
érzem a pulzusát. De lehet, hogy csak gyen
gén ver a szíve. Én nem tudom...
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Szomszédasszony

Vilmos

Szomszédasszony

Orvos

Gyurika

Klárika

Szomszédasszony

Klárika

Gyuri

Orvos

Nóri

Kell hozni egy tükröt, azzal szokták meg
nézni, hogy él-e még!

Hogy nézik meg tükörrel?

Azt nem tudom, de a tévében a múltkor 
tükröt kértek, és azzal nézték meg.

Jé, tényleg! Úgy tudom, a szája elé kell tar
tani, és akkor a tükrön meglátszik a lehelet. 
Vagy nem.

Majd én mindjárt hozok egyet! (Elszalad a 
szobában lévő egész alakos tükörért)

Vagy ha nincs tükör, én hallottam, hogy egy 
lúdtollal is meg lehet nézni.

Tényleg? És lehet kacsatoll is, vagy csak lúd- 
toll?

Azt hiszem, lehet kacsatoll is...

Ugyan, hallgass már, hát orvos, csak meg 
tudja nézni, hogy él-e!

(dacosan) Meg én, meg tudom. (Megszep
penteni Gondolom. Csak adjanak már egy 
tükröt!

Van nekem, ilyen kis púderostükröm. Azzal 
tessék megpróbálni!
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Nagypapa

Orvos

Mind nézik.

Gyurika

Orvos

Csönd.

Gyurika (mutogatva Nórira, az Orvoshoz) Ott a tü
kör. Tartsa a szája elé!

(szép lassan összehajtogatja az újságot, felkel 
a fotelból odabiceg a többiekhez, próbál közel 
jutni, hogy ő is lássa a tükröt)

(Nagymama szájához tartja a tükröt) Háát...

Hát ez nem lélegzik. 

Hát nem.

Szomszédasszony Biztos nem? 

Megnézik megint.

Orvos Biztos nem.

Csönd.

Juli

Orvos

(Orvoshoz) Mondjon már valamit!

Júlia... Hát... Meghalt. (Keresi az óráját) A ha
lál beállta tíz óra ötvennégy perc. (Felírja va
lami papírra)

Mind az órájukra nézneky kiáltva.
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Klárika Ötvenöt!

Gyurika Ötvenhárom!

Vilmos Negyvenöt!

Mind ránéznek Vilmosra, aki megvonja a vállát, majd hallgatnak, 
mind bámulnak maguk elé vagy egymásra.

Nóri (elkezd bömbölni) Jaj, de szörnyű, jaj, de
borzasztó...

Nagypapa (visszaül a fotelbe, előveszi az újságot, olvas
tovább)

(bömböl, Gyurika vigasztalja, a többiek csak 
néznek rá)

De hát Nórika, nem is ismerted a Nagymamát! 

(elhallgat)

(apjához) Na, hívd föl a temetkezésit! Jöjjö- 
nek érte.

Fiam, tíz óra elmúlt. Ilyenkor már nem jön
nek ki.

Gyuri Ötvenhét!

Nóri

Juli

Nóri

Csönd.

Gyurika

Gyuri
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Gyuri

Juli

Gyuri

Juli

Klárika

Szomszédasszony

Gyuri

Gyurika

Csönd.

Szomszédasszony

Gyuri

Gyurika Az előbb azt mondtad, hogy csak egy tele
fon, és jönnek.

Igen, mert akkor még azt hittem, hogy nem 
kell ezzel tízig várni. Tíz után én már hiába 
hívom őket, nincs már ott senki.

Te azt gondoltad, hogy Anyu tízig majdcsak 
meg fog halni? Hát te azt vártad, hogy meg
haljon?

Nincs nekem időm ilyesmire...

Mi az, hogy nincs időd? Hát mire van időd? 
(Elkezd sírni)

Várj, Julikám, hozok még egy szelet süte
ményt! (Kiszalad a konyhába)

Föl kell ravatalozni. Ha itthon, hát itthon.

Ugyan, hagyja már abba maga is. Miért 
nem maradhat az ágyában? Jobb is, ha nem 
mozgatjuk. Még a végén bajt csinálunk.

Még a végén megint fölébred! (Röhög)

Ebben a szobában nem maradhat. 

Miért nem?
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Szomszédasszony

Gyuri

Juli

Nagypapa

Gyuri

Nagypapa

Szomszédasszony

Juli

Szomszédasszony

Juli

Szomszédasszony

Gyuri

Szerencsétlenséget hoz a halott a szobában.

Ugyan, menjen már! Miért hozna szerencsét
lenséget? Az élők nem hoznak elég szerencsét
lenséget? Hagyjon már ezekkel a babonákkal!

Tényleg, inkább vigyük ki. Apa mégsem al
hat mellette.

(leteszi az újságot, néz rájuk)

Ez igaz. Jól van, kivisszük, de hová?

(visszaveszi az újságot)

Hát a másik szobába!

Az én szobámba??? És én hol aludjak?

Ilyenkor nem szabad aludni. Virrasztani illik 
a halott mellett.

Az én szobámba ne vigyék be! Soha többet 
nem fogok tudni aludni az ágyamban azzal 
a tudattal, hogy ott feküdt benne a halott 
anyám.

Nahát, szegény Marika, ha ezt hallaná! Ne 
kényeskedj, te lány, ha az anyád halott!

Nem, oda azért mégsem vihetjük. Ki tudja, 
hogy mikor tudnak jönni a halottasok. Juli
nak is kell pihennie.
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Orvos Igen, nem ártana ledőlnie egy kicsit. Nehéz
napok várnak magára, pihenje ki magát. 
Ha gondolja, én lefektetem. Mármint, elkí
sérem lefeküdni. Mármint, hogy segítek... 
Már hogy... Hát lefeküdni. Aludni. Érti...

Szomszédasszony Nem fekhet le, mikor az anyja mellett a helye!

Juli (sír) Nem fekszek le. Ne vigyétek a szobámba,
kérlek, Gyuri!

Gyurika Vigyük ki a konyhába. Az asztalra éppen ráfér.

Hallgatnak, gondolkodnak.

Gyuri Jól van, vigyük. De hogy? (Körbejárja) Fog
juk meg a lepedő szélét, és emeljük.

Mind odaállnak az ágy köré, megfogják a lepedő szélét, csak a 
Nagypapa marad a helyén, lapoz.

Fény le.
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MÁSODIK FELVONÁS

Szín: a konyha. Az asztalon fekszik a holttest. Körülötte gyertyák, 
két vázában egy-egy szál virág, gyér. Ülnek sorban egymás mellett 
a halott körül. Nagypapa a sarokban egy fotelben ül, lábán kiterítve 
az újság. Klárika süteményt oszt mindenkinek.

Juli Nem tudom elhinni, hogy meghalt! (Sírni
kezd)

Klárika (Julihoz) Kérsz még egy szelet süteményt?

Juli Nem kell.

Klárika Azért én hozok.

Orvos Hozzon csak neki!

Gyuri Elintéztem már mindent a temetkezési vál
lalkozónál. A keleti bejárat környékén vet
tem kriptát. Elég nagy kripta. Mind bele 
fogunk férni, ha kell.

Gyurika (Szomszédasszonynak) Még maguk is! Ha 
kell.

Szomszédasszony (felháborodott képet vág)
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Gyuri (miközben tömi magába a süteményt) Azt 
mondták a temetkezésinél, hogy most már 
nem temetnek földbe. Mert süllyed. Süly- 
lyednek a sírok. A régi sírokat is mind ki 
fogják ásni, és áttemetik a halottakat. Már 
amelyiket még lehet. Meg ha van hova. Meg 
ha maradt belőlük egyáltalán valami. Min
denkinek új sírhelyet kell vennie.

Gyurika És vannak kisebb meg nagyobb kripták is? 
Gondolom, hány személyes egy kripta? Van 
egy- meg tízszemélyes is?

Gyuri (zavartan) Hát... Én a legnagyobb kriptát 
vettem, mert megérdemeljük a flancot! Egy 
kupacban fogunk mind békében nyugodni. 
Jó nagy kripta. Drága is volt! De így lesz a 
legjobb, igaz, Klárikám?

Klárika (leteszi az asztalon fekvő halottra a süte
ményt Juli elé, mert ő nem nyúlt érte)

Gyuri Ne pakolj süteményt a halott anyámra! Vedd 
el onnan!

Klárika elveszi, odanyújtja megint Julinak, ő nem nyúl érte tovább
ra sem. Az Orvos kiveszi a kezéből.

Orvos (csukott szemmel, enyhén bólogatva) Kö
szönjük!
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Klárika

Szomszédasszony

Klárika

Szomszédasszony

Gyurika

Vilmos

Szomszédasszony

Vilmos

Gyuri

Gyurika

(beül a Szomszédasszony mellé, tördeli a 
kezéty néz a férjére, szégyelli magát, Szom
szédasszonyhoz) Maguknak van már kriptá
juk?

Nincs. De nekem nem is kell. Én a drága jó 
anyámék mellé leszek eltemetve. Ott jó he
lyen leszek. Szegény, drága szüleim! Milyen 
rég halottak már...

És a férje?

Vilmos megy, ahova akar! Én levettem már 
róla a kezem!

Vilmos bácsi jöhet majd hozzánk, ha akar. 
A kriptában úgyis lesz elég hely!

(megcsikordítja a villát a tányéron)

Vilmos, kérlek! Nem illik így enni! Egyél 
már rendesen!

Bocsánat... Bocsánat, bocsánat! (szégyelli 
magát)

Gyurika, hallgassál már!

Miért, ha már most megbeszéljük, hogy kit 
hova fognak temetni, legalább egyezzünk 
meg, ki kinek a koporsója mellé akar kerülni, 
így fair.
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Nóri Bennünket majd egy koporsóban fognak 
eltemetni. Ha Gyurika meghal, én sem él
hetek majd tovább nélküle. Igaz, szívem?

Gyurika (bólogat, hosszan megcsókolja)

Gyuri Elég legyen! Ravatalon vagyunk.

Szomszédasszony Jaaaj, Marikám! Hát így elmentél! Egy szó
nélkül! Szegény lelkem! Hát ezt is megér
tem. Jaj-jaj, hát nekem tényleg látnom kell 
mindenkit elmenni? Jaaj-jaj! Tériké is el
ment, szegény. Isten nyugosztalja. De te job
ban fogsz hiányozni nekem. Tériké mindig 
csak pletykált, de te nem!

Juli (sírni kezd)

Gyuri Klárika, kísérd már ki Julit a másik szobába!

Kimennek, majd miközben a Szomszédasszony beszél, szép lassan 
kimegy mindenki, csak a Nagypapa marad a fotelben, és aludni 
próbál

Szomszédasszony (a halotthoz) Jaj, Marikám, te drága! Te sze
rencsés vagy. Te már nem nézed végig, hogy 
én meghalok, az uram meghal, a te urad 
meghal. Nem fogsz már sírni utánam. Mint 
én most! Jaj, Marika... Te mindig is szeren
csésebb voltál. A péknél is te kaptad mindig 
a frissebb kenyeret, a tejesasszony is többet 
töltött neked, mint nekem. Hát téged sze-
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rettek az emberek. Bezzeg nekem, nekem 
kijutott az életből! Nekem biztos nem lesz 
ilyen szép halálom! Én bezzeg nem vagyok 
ilyen szerencsés! Nekem a pék is mindig az 
állott kenyeret adja, meg a kisebb kenyeret. 
De jól van, biztos megvan ennek is az oka. 
Mindennek meg kell legyen az oka! A jóis
ten mindent okkal mér ránk... Rád a sze
rencsét mérte. Csak a szerencsét... Semmi 
szenvedés, semmi fájdalom. Könnyű volt 
neked. De hát úgysem bírtál volna el sem
mit. Én kidolgoztam a lelkemet is, én sosem 
kaptam ennyi odafigyelést, mint te. Neked 
az urad vasutas volt. Nagy dolog az! Azért 
is szerettek annyian a városban. Fölnéztek 
rád. Bezzeg nekem nem jutott ilyen jó sor. 
Nekem meg kellett küzdenem mindenért. 
Helyettem nem intézett el senki semmit. 
Nekem nem voltak előnyök, csak hátrá
nyok. Könnyű úgy élni, hogy a férjed nagy 
ember. Könnyű úgy, ha félnek a férjedtől. 
Nagy szó ám az, hogy nem kellett szenved
ned. Értékelni sem tudtad ezt... Csak lettél 
volna egy napig az én bőrömben, összetet
ted volna mind a két kezedet, hogy ilyen 
urat adott neked az élet! Meg ilyen életet! 
Téged nem csalt az urad! Neked nem kellett 
vörösre mosni a kezeidet! Fiatal korod óta 
csak dőzsöltél a jóban. Ezt én érdemeltem 
volna meg! Én! Ezt a halált is én érdemel
ném meg! Csak úgy elmenni! Egy büdös 
szó nélkül! Itt hagyni mindenkit! Neked
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Nagypapa

Csönd.

Vilmos

még csak azt sem kell végignézned, hogy én 
hogy halok meg. Bezzeg nekem itt kell ül
nöm, néznem azt a lelógó álladat. Könnyű 
neked, hogy ilyen szépen meghaltál. Most 
sem vagy magad! Most is körbevesznek, 
szeretettel, gondoskodással! Nekem bez
zeg nem jut egyikből sem. Te sem fogsz a 
koporsóm mellett állni, nézni és siratni en
gem. Nem sírsz te utánam, ahogy én sirat
lak téged. Hát meg sem érdemied ezt a sok 
jót. Ezt mind én érdemelném meg. Te nem 
voltál soha kedves senkihez. Csak dőzsöltél 
a jóban, a szerencsében, neked könnyű volt! 
Nem is maradok tovább itt veled! Érezd 
meg te is, mi az a magány! (Fölkel kimegy)

(lassan összehajtogatja az újságol leteszi, só
hajt egyel fölkel iszik egy pohár vizel megin
dul kifelé, elmegy a halott melleti de az ajtóban 
visszafordul visszamegy a halott melléy megáll 
mellette, nézi nézi egy ideig, majd pofon vágja, 
és rákiált) Kurva! (Kimegy a szobából)

(hallani ahogy közeledik, közben kiabál vissza 
a szobába) Hagyja, Klárika, majd én hozok 
mindjárt egy kis süteményt! (Belép a konyhá
ba, elmegy a halott mellett, elkezdi szelni a sü
teményt, sírva fakad, lecsapja a kést, odamegy 
a halotthoz, ráborul, halkan sír, majd felemeli a 
fejét, ránéz a halott arcára, odamegy a fejéhez,
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és megcsókolja a halott száját) Marika! Mari
ka! Édes, drága, jó Marika! Hát már sosem 
mondhatom el, hogy mennyire szeretem 
magát? Hát már sosem? (Sír) Annyit néztem. 
Mikor terigette a ruhákat az udvaron. Ahogy 
a kis kezecskéivel összecsippentette a csíp- 
tetőt! (Beszéd közben hosszan csókolgatja a 
halott kezét., ujjait) Ahogy a tejeskandlit hoz
ta haza, fújta a szél a haját. (Simogatja a ha
ját, csókolgatja a homlokát) Szerettem volna 
megkérni, hogy szökjön el velem, menjünk, 
hagyjunk itt mindent. De most maga hagyott 
itt engem. Hát én már sosem mondhatom el, 
hogy szeretem magát? Mi lesz velem maga 
nélkül? Hová menjek maga nélkül? (Sír, pró
bál mellé feküdni az asztalra, de nem fér  föl 
rá, megpróbál újra fölfeküdni, de nem megy 
neki, így ráfekszik a halottra, próbálja szoron
gatni, feltérdel, próbálja a halottat felültetni)

Eközben Gyurika és Nóri belépnek a konyhába.

Vilmos (felemeli a fejét, elszégyelli magát, leszáll a
halottról, rendezgeti a haját, lehúzza a zakója 
alját, hogy megigazítsa magán, majd zavar
tan) Én csak a süteményt... Viszem is, már 
viszem is. (Kimegy egy tányér süteménnyel)

Gyurika Fura pofa ez a szomszéd...

Nóri (megvonja a vállát, majd leül a halott mellé,
nézi)
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Nóri

Gyurika

Nóri

Gyurika

Gyurika

Nóri

Gyurika

(unottan körbejárja a konyhát, kezeit hátra
kulcsolja, nézelődik, hallgat, végül leül Nóri 
mellé, csókolgatni kezdi, fogdossa a melleit, 
lihegve) Nórikám...

Ne! Hagyj már! Naaa... A Nagymamád itt 
fekszik és halott. Ne most!

Csak egy kicsit, csak még egyszer megfo
gom a melledet, aztán megnyugszok. Attól 
megnyugszok. (Megfogja)

(lesöpri a kezét, felpattan mellőle)

(a térdére könyököl, és megfogja a fejét, só
hajt, felkel, körbejárja a halottat, de a fa lak 
ra néz) Gyerekkorom óta nem voltam itt. 
Soha nem jártunk a Nagymamához. Apám 
soha nem akart ide elhozni bennünket, 
megfosztotta a gyerekét a saját nagyanyjá
tól. Nem ismertem ezt az asszonyt. De most 
mégis, mintha egy részem halt volna meg. 
(Drámaian) Ürességet érzek és fájdalmat. 
És dühöt!

(átszellemülten néz Gyurikára, megsajnálja)

Tudod, az egész életem ilyen... Mindenki 
irányítani akarja az életemet. Megfosztanak 
mindentől. Korlátok közé szorítanak. Ezt az 
áldott jó asszonyt sem ismerhettem meg. Pe
dig hogy szerettem volna! Sütött volna ne-
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Nóri

Gyurika

Nóri

Gyurika

Nóri

Gyurika

Nóri

Gyurika

kém palacsintát, elvitt volna sétálni a liget
be. Kötött volna nekem pulcsit. (Imitálja a 
sírást)

(odamegy hozzá, simogatja a fejét, és vigasz
talja.) Drága lelkem, ne sírj! Jaj, szegénykém...

Látod, engem csak te tudsz megvédeni! Az 
egész világon csak te. Senki nem ismeri a 
lelkemet úgy, mint ahogy te ismered.

(könnyezve, meghatva) Szerelmem, ne sírj. Itt 
vagyok veled, én mindig itt leszek neked.

(fölpattan, kitépi magát Nóri öleléséből) Nem 
leszel! Te is csak elhagysz majd, mint min
denki, te sem törődsz eléggé velem. Te nem 
is szeretsz, nem igaz? Hiszen a melledet sem 
foghatom meg, nem nyugtatsz meg. Neked 
fontosabb a ravatalozás, mint én!

(utána megy; átöleli) Gyere, gyere, itt va
gyok. Itt is maradok. Mindig csak veled. Ér
ted élek, értsd meg. (Elkezdi csókolgatni)

Csak értem?

Csakis!

Szerelmem! (Lefejti magáról Nórit, odamegy 
a halotthoz, leveszi az ujjáról a karikagyűrűt. 
Odamegy Nórihoz, megfogja a kezét) Nóri,



Nóri

Gyurika

Nóri

Gyurika

Nóri

Gyurika

Nóri

Gyurika

én ezzel a gyűrűvel... Hát szeretném kifejez
ni neked, hogy mennyire... Mennyire sokat 
jelentesz nekem!

Jaj, Gyuri! De hát ez a nagymamád jegy
gyűrűje...

Igen. De úgyis nekem adta volna. Ha ismert 
volna, már rég nekem adta volna. Hogy én 
neked adhassam. Hiszen én vagyok az egyet
len unokája. Ő is ezt akarná. Kérlek, hadd 
húzzam az ujjadra. Hogy lásd, mennyire... 
Megbecsüllek!

Jaj, de szép! Szeretlek! (A nyakába ugrik, 
majd nézi a fiú arcát)

Szeress! (Közelről nézi a lány arcát)

(megcsókolja, összevissza csókolja a fiú arcát)

(elkezdi simogatni a lány hátát, majd a mel
lét, közben szép lassan lefekszenek a földre, 
Gyurika Nóri melleit simogatja, felhajtja a 
szoknyáját, közösülnek, ruhában)

(lihegve) Csak nehogy bejöjjön valaki! Vi
gyázz, lassan, lassan...

(lihegve) Nyugi, nyugi... (Miután elélvez, 
gyorsan lefordul a lányról, majd fölkel, és ott 
hagyja a lányt a földön)
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Nóri

Gyurika

Nóri

Gyurika

Klárika

Nóri

Klárika

Gyuri

34

(néz Gyurika után, hallgat, sírni kezd)

Gyorsan, öltözz már fel! Még valaki meglát 
így. (Közben felhúzza a sliccét)

(letörli a könnyeit, föláll, rendezgeti a ruhá
ját, a haját, felveszi a bugyiját a földről, fogja 
a kezében, de csak bámul maga elé, újra sírni 
kezd)

(odamegy hozzá, átöleli) Köszönöm! Köszö
nöm! Kérlek, ne haragudj! Tudod, milyen 
fontos vagy nekem. Csak így tudtam meg
nyugodni. Látod, már nem is sírok! Te se 
sírj!

(hangja kintről behallatszik) Hozok még sü
teményt!

(ahogy meghallja Klárika hangját, gyorsan 
elengedi Gyurikát, letörli a könnyeit, és pró
bálja minél gyorsabban felvenni a bugyiját, 
de Klárika gyorsabb, mint ő)

(benyit a konyhába, meglátja Nórit, elszé- 
gyelli magát, zavarba jön, a haját babrálja) 
Csak jöttem... Még süteményért... (Oda
megy a süteményhez, darabolja)

(jön be Klárika után, kedélyesen, udvarolva) 
Hagyd már azokat a kurva süteményeket, 
inkább... (Meglátja a fiatalokat, dühös lesz)



Hát nem szégyellitek magatokat? Menjetek 
ki innen. Tűnés! (Klárikának) Te meg hozz 
még süteményt!

Fény le.
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HARMADIK FELVONÁS

Konyha. Mindenki ott ül a halott körül és kávézik. Fecsegnek, csa
csognak, mintha nem is virrasztáson lennének, mintha nem is lenne 
a helyiségban halott.

Szomszédasszony Igen, én már azt is hallottam, hogy leállítják 
a hétórási buszt.

Hát ez felelőtlenség...

Bizony az, Klárika! Majd a végén gyalog kell 
járni mindenhová.

Ezek ilyen idők, az ember már nem ember 
autó nélkül.

Gyurika, ne kezdd elölről ezt a témát!

Igaza van a gyereknek, most már mindenkitől 
elvárják a mai világban, hogy legyen autója.

Vilmos, hallgass már!

Jól van, csak...

Mondom, hallgass!
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Gyuri

Vilmos

Szomszédasszony

Vilmos

Szomszédasszony

Klárika

Vilmos

Gyurika



Vilmos

Mind hallgatnak. 

Szomszédasszony

Vilmos

Szomszédasszony

Vilmos

Juli

Szomszédasszony

Vilmos

Klárika

Vilmos

Szomszédasszony

Hallgatok. Bocsánat...

Hát, jól van, Julikám, megyünk mi lassan. Vil
mos, tedd le azt a tányért! Húzd a kabátodat!

Húzom!

Mindig rád kell várni. Annyit készülődsz, 
mint egy menyasszony!

Elnézést. Elnézést. Húzom már, húzom! (Le
szegett fejjel fölhúzza a kabátját)

(maga elé bámulva, gépiesen) Köszönöm, 
hogy átjöttek, hogy itt voltak velünk...

Nehéz időkben csak a legjobb barátok tartanak 
ki az ember mellett. Kevés ember mondhat 
magának ilyen jó barátokat, mint az anyád. Hát 
hiába, ebben a világban már semmi sem a régi.

Bizony, minden megváltozott...

Hát igen, nehéz idők járnak...

(Klárikához) És még nem tudhatjuk, hogy 
mit hoz a holnap! (Nevet)

(mérgesen, a férjéhez) Ne fecsegj, hanem 
lépkedj! (A gyászolók felé) Viszontlátásra,
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drága gyerekek! Vigyázzanak magukra! Az
tán szóljanak majd, hogy mikor lesz a teme
tés! Ott akarok lenni.

Juli Persze, mindenképpen átszólok.

Szomszédasszony És gyere át kávéra bármikor. Most, hogy 
elvesztettem a legjobb barátnőmet, igazán 
magányos leszek... De hát mit van mit ten
ni. (Söprögetni kezdi a süteménymorzsákat a 
halottról) Szia, Marikám! Neked most már 
jó, neked most már könnyű... Ránk még vár 
a holnap. Űj nap, új teher. (A férjéhez, suttog
va, idegesen) Na, indulj már meg! Még egy 
kicsi és szaga lesz, gyerünk innen.

(elkezd sírni)

(Julihoz) Szedd össze magad, addig én kikí
sérem őket!

Mi ledőlünk a másik szobában. Most már 
úgyis felszabadult a Nagymama ágya.

Nóri és Gyurika nevet, majd kimennek a konyhából

Juli Istenem! (Sír)

Csak az Orvos és Juli maradnak bent, az Orvos Juli mellett áll, nem 
tud magával mit kezdeni, látni rajta, hogy nagyon akar valamit, de 
nem tudja, hogy mit. Juli szipog, majd lassan abbahagyja a sírást, 
áll lógó kezekkel a halott mellett, az Orvos meg áll Juli mellett, és 
tördeli a kezeit.

Juli

Gyuri

Gyurika
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Orvos

Juli

Orvos

Juli

Orvos

Juli

Orvos

Juli

Orvos

Juli

Orvos

Jól van, akkor én lassan mennék már. 
Mindjárt fél öt. Délután ügyeletben leszek.

Jól van, menjen.

(tétovázik, menne isy de még akar valamit 
kérdezni, bénázik)

(néz az Orvosra, idegesíti, el akarja küldeni, 
kezével int neki)

(összeszedi a bátorságát) Hallja, azért a jövő 
héten én még benézek.

Minek? Hát most már meghalt. Nem kell 
több injekció.

Én azért majd még benézek.

(néz ráy nem érti, egyre jobban idegesíti az 
Orvos jelenléte)

Ihatnánk. Mármint... Megihatnánk egy bort. 
Maga meg én. Most már lesz ideje, most már 
törődhet végre magával is kicsit. Hát, most 
már ráér.

(nem szól tovább néz, egyre mérgesebben az 
Orvosra) Nem iszok én bort.

Akkor egy pofa sört megihatnánk. Vagy egy 
kólát. Nekem mindegy. Hát döntse el. Most
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már lesz ideje. Most már tudnánk kicsit be
szélgetni.

Juli Nem akarok beszélgetni.

Orvos Jó, de azért én benézek még a jövő héten.
A temetésre nem tudok elmenni, ügyelek 
egész héten. Tudja, kevés az orvos a kórház
ban, számítanak rám.

Juli Számítanak, mi? Na menjen már! Hajnal van.

Orvos Jó, de azért én majd még benézek a jövő hé
ten is. (Áll tétlenül, Juli felé induly mintha meg 
akarná ölelni/csókolni de a nő rá se néz., így 
leengedi a karjátt behúzza a nyakát és kimegy)

Juli Most már van időm, mi? Most már tudok
majd magammal törődni, mi? És az apámat 
ki fogja kiápolni? Előbb-utóbb úgyis megbe
tegszik. Belebetegszik, hogy az Anyu meg
halt. Neki van mibe belebetegednie legalább. 
Igyák meg egy bort, mi? Egy pofa sört, mi? 
Egy orvossal, mi? (Földhöz vágja a zsebken
dőjén csapkodja a körülötte lévő, kezébe akadó 
tárgyakat, tombol) Az én negyvenöt évemmel 
milyen bort igyák meg? Minek igyam meg, 
mi? (A halotthoz lépf letakarja az arcát) Végre 
pihensz. Mindig csak panaszkodtál, hogy nem 
hagylak pihenni, hogy jövök a gyógyszerrel, 
hogy hívom az orvost, neked mindig valami 
bajod volt. Most pihend ki magad. (Üvölt)
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Hogy én azért hívom az Orvost, mert biztos 
dugni akarok vele, hogy én biztos szégyent 
hozok a fejedre. Mert mit szól majd a Szom
szédasszony, hogyha majd látja, hogy jön az 
az Orvos mindennap. Te csak gyanúsítgattál, 
hogy én csak azért tűzöm föl a hajam, hogy 
az Orvos lássa a nyakamat. Pont ez a szeren
csétlen Orvos kéne, hogy lássa? Hát meny
nyire adjam én alá? Mennyire, hogy neked 
megfeleljen? Negyvenöt évig csak mondtad, 
hogy mit csináljak, mit ne csináljak. Negy
venöt évig csak basztad az agyamat, hogy 
mit szólnak a szomszédok, hogy kire hogy 
nézzek, hogy majd belém szeressen. Hát mit 
gondoltál, hogy élhetsz helyettem? Hát most 
meghaltál, most csak én fogom élni az élete
met. Most már nem bírsz semmit! Elhívom 
majd az Orvost, tudd meg! Itt fogunk baszni 
az asztalon, tudd meg! Csak legyen már en
nek vége, majd föltűzöm a hajamat, áthívom, 
hozza azt a kurva bort, döntsön rá az asztal
ra. Most már úgysem fogsz tudni beleszólni! 
Most már úgysem fogsz tudni kérni valamit, 
hogy hozzak neked vizet, hozzak neked egy 
kis szárazkekszet! Most már nincs több Juk
kám, gyere be, kérlek, húzd fel a rolót! Nem 
vagyok többé a szolgád! (Hadonászik közben, 
tehetetlenül majd felfogja, hogy tehetetlen) 
Tudd meg! (Leül az asztal mellé, sír.; széttörli 
a könnyeket az arcán, mint aki szégyelli) Mit 
bírsz most már? Semmit sem bírsz! Neked az 
egész élet túl nehéz volt, hogy elbírd egyedül.
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Csak panaszkodtál, csak utasítgattál! Hát hol
naptól már nem fogsz! Csak legyél már a föld 
alatt, én áthívom az Orvost, megisszuk azt a 
bort, nem, most már semmit sem! Semmit! 
Negyvenöt év! Édes istenem, negyvenöt év! 
Nem szültem gyereket, nekem te voltál a gye
rekem. Úgy kellett ápolni, abajgatni, mintha 
négyéves lennél. Neked minden nehéz volt, 
de neked minden jól ment ebben az életben. 
Csak hallgattam a példabeszédeidet, hogy te 
a gyárban, te apával a tengeren. Hát mikor 
láttam én tengert? De most már mehetek bár
hová. Most már kimaradhatok bármeddig! 
Most már nem kell, hazajöjjek, most már nem 
kell, gondoljak arra, hogy mit mondanak ró
lad majd az emberek, ha én úgy viselkedek. 
Belőlem bármi lehetett volna, érted? Bármi! 
Elmehettem volna varrónőnek, lehettem vol
na fodrász! De te mindig megmondtad előre, 
hogy úgysem vagyok rá képes! Hogy inkább 
menjek eladónak, az tisztességes munka! 
Vágni a szalámikat, papírba csomagolni. Mert 
akkor megbecsülnek az emberek. Hát tudod 
te, hogy ki becsül meg engem? Szart se érek. 
Lehettem volna ápolónő, téged is milyen szé
pen ápoltalak. Egy szavad se lehetett. De volt! 
Neked mindig volt! És mindig az utolsó volt a 
tied! De most már nem tudsz beszélni! Most 
már enyém az utolsó szó! (Leül, sír, kitakar
ja  az anyja arcát, bömböl, majd megigazít
ja a halott haját, szipog) Mit csináljak most, 
Anyu? Hova menjek én most nélküled?
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Gyuri bejön a konyhába.

Gyuri Hát te megint bőgsz? Jaaaj... Az a hülye Or
vos is elment, ahelyett, hogy adott volna ne
ked valami nyugtatót;

Juli (sírva) Nem hülye az az Orvos! Rendes ember...

Gyuri Rendes, hogyne. Itt hagyott minket egy da
rab nyugtató nélkül. Hogy dögölne meg! 
Hát minek fizetem én ezt a balfaszt?

Juli (sírva) Nem balfasz. Rendes ember. Anyu is
mindig mondta, hogy ez egy jó ember. Én 
meg nem hallgattam rá...

Gyuri Te senkire sem hallgatsz. (Hallgatja, ahogy a
húga sír) Na, hallgass már el, ne sírjál! Klári- 
ka, hozzál már neki egy pálinkát! Az a büdös 
doktor nem hagyott itt nyugtatót, nem adott 
ennek a szerencsétlennek semmit. Várhatja 
a hálapénzt, nem kap egy fityinget sem. Ro
hadt disznó.

Klárika Itt a pálinka, idd meg. (Leteszi az asztalra, a
halott mellé)

Gyuri Ne pakolj már megint a halott anyám mellé!
Vedd el onnan azt a poharat!

Klárika elveszi a poharat, tartja a kezében tanácstalanul, nem tud
ja, hogy hova tegye. Végül leteszi egy székre, a síró Juli mellé.
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Gyuri Adok pénzt, menj el, a városban biztos van
gyógyszertári ügyelet. Vegyél neki valamit, 
mindegy mennyibe kerül, csak nyugodjon 
már le, ne bőgjön.

Klárika Jó, de mit akarsz, mit vegyek neki? Valami
fájdalomcsillapítót?

Gyuri Kérdezd meg a gyógyszerészt, mindegy,
mennyibe kerül, csak legyen már csönd! 
(Pénzt nyom a felesége kezébe)

Klárika (megindul kifelé a konyhából az ajtóban
visszafordul) De taxira is adnál pénzt?

Gyuri Elég lesz az, csak menj már! Mennyibe fog
ez kerülni nekem...

Klárika kimegy a konyhából bevágja maga mögött az ajtót. Juli 
nyúl a pálinkáért, meg akarja inni.

Gyuri Teszed le! Ne baszogass már! Most küld
tem el Klárikát nyugtatóért! Nem ihatsz és 
nyugtatózhatsz egyszerre. Most majd még 
elkezdesz drogozni is? Jaj, a probléma csak 
problémát szül... Ez az egész virrasztás is... 
Hülye ötlet volt. De neked mindig hülye öt
leteid vannak. Én vagyok a legnagyobb hü
lye, hogy hallgattam rád. Virrasztani. Anyu
nak már úgyis mindegy, hogy alszunk, vagy 
itt ülünk mellette. (Hallgat egy kicsit, Juli 
még mindig sír) Ne picsogj már! Fejezd be!
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Az istenért, már tényleg... Hát mennyit kell 
még elviseljek? Menjél, feküdjél le.

Gyuri Ne menj sehova, várd meg, hogy Klárika
visszaérjen a nyugtatóval! Ha már kidobtam 
rá a pénzt, akkor legalább hálából nyeld le.

Juli leül hallgatnak, Gyuri mellé ül átkarolja, nézik az anyjukat.

Gyuri Emlékszel, mikor még a város szélén lak
tunk? A mezsgyén mindig sár volt. Minden 
októberben gumicsizmát húztunk, és egészen 
május végéig abban kellett járni. Emlékszel? 
Hogy én hogy szégyelltem magam a sáros 
gumicsizmák miatt... A többi gyerek min
dig kiröhögött, hogy kondás vagyok, biztos 
a disznók közt alszok, azért olyan a csizmám. 
Mindennap végig kellett gyalogolni azon a 
rohadt földes úton. Mindennap rohadtul sá
ros lett a csizmám. Télen egészen beledagadt 
a lábam azokba a kurva csizmákba.

Juli Igen, nekem is.

Gyuri Emlékszel? Anyu húzta le rólunk mindig a
csizmát, mert az összefagyott ujjainkat be
hajlítani sem tudtuk.

Juli (nevet) Igen, csak ültünk a verandán mezít
láb, zsebre tett kezekkel. Te mindig hango
san nevettél, pedig nem volt vicces semmi.

Juli (fölkel sír)
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Juli

Gyuri

Hallgatnak.

Gyuri

Gyuri

Hallgatnak. 

Juli 

Gyuri 

Juli

Anyu is mindig nevetett. Lehúzta azt a ro
hadt sáros csizmát a lábunkról, és ott ültünk 
zokniban, abban a kibaszott hidegben.

Meg kellett várni, míg Anyu beér a csiz
mákkal a szobába, újságpapírra teszi őket, 
és kihozza a kötött zoknikat.

Igen, azokat a ronda kötött zoknikat. Hú, 
de utáltam azokat! Szúrta mindig a lábszá
ramat, és hiába mondtam anyunak, hogy 
rövid szárút kössön. Minden évben olyat 
kaptam, ami térdig ért.

Azt hiszem, akkor volt Anyu a legboldo
gabb. Amikor ott ültünk mezítláb a veran
dán a hidegben, és nem mehettünk sehová. 
Csak vártuk, hogy ő jöjjön, hozza a zoknikat. 
Nem tudtunk volna semerre se menni nél
küle. Azt hiszem, akkor volt a legboldogabb, 
mert tudta, hogy ott hagyhat bennünket, 
úgysem futunk el sehová. Nem hagyjuk ott.

Hogy féltett bennünket...

Lófaszt! Magát féltette, hogy egyedül marad. 

Amikor elmentél, tudod, mennyit sírt?
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Gyuri

Juli

Gyuri

Juli

Gyuri

Juli

Gyuri

(csodálkozva) Mennyit?

Folyton attól félt, hogy majd bajod esik. És ő 
nem lesz ott, hogy megvédjen.

Ugyan már, amikor veletek éltem, akkor sem 
védett meg. Soha nem volt ott, amikor kellett 
volna, amikor szükségem lett volna rá.

Te nem hagytad, hogy segítsen. Velem min
dig ott volt, rám mindig vigyázott, törődött 
velem. Nem is tudom, hogy mit csináljak 
most nélküle.

Vigyázott rád? Ott volt veled? Hát mást sem 
csinált, csak szívta a véredet. Nézd meg ma
gad, mit csinált belőled! Itt ülsz negyvenöt 
évesen, és még nem voltál a városon kívül. So
sem csináltál mást, csak azt, amit Anyu mon
dott neked. Vénlány vagy. Se férjed, se gyere
ked. Senkid sincs. Ezt nevezed te törődésnek?

(komolyan ránéz a bátyjára) Ezt. Soha nem 
hiányzott nekem semmi. Mindenem meg
volt. Nem akartam én soha semmi többet 
ennél. Szép életem van. Jó életem van.

Ez nem élet! Ez lószar! Menj, pakold össze a 
cuccodat, menj el innen! Végre meghalt az 
anyánk, most már mehetsz bárhová. Most 
már nem kell bevallani neki semmit. Most 
már nem kell megfelelni az elvárásainak.
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Járhatsz bármilyen férfival, részeggel, bu
tával, alacsonnyal. Most már szabad vagy. 
Most már azt csinálhatsz, amit akarsz.

Juli sírni kezd. 

Gyuri

Juli

Gyuri

Juli

Gyuri

Juli

Gyuri
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Érted? Most már tiéd az életed. Most már 
bármit teszel, nem kell megmagyaráznod, 
nem kell elszámolni senkinek sem.

De hát hová menjek?

Bárhova. Kimész a buszállomásra, kiválasz
tasz egy helységet, és elutazol oda! Adok 
pénzt neked. Mennyi kell? . Adok jó sok 
pénzt neked. Kibérelsz egy szobát, keresel 
munkát. Lehetsz varrónő vagy ápolónő. 
Ápolásban te vagy a legprofibb. (Röhög)

Hát az igaz, hogy jó ápoló vagyok. Kereshet
nék egy öregasszonyt, akit otthon kell ápolni...

Látod? Biztos találsz. Manapság sokan hal
dokolnak. Az jó munka, jól meg tudsz élni 
belőle. És eljárhatsz majd szórakozni, nya
ralni. Leutazhatsz megnézni a tengert is!

A tengert? (Összecsapja tenyerét) Még so
sem láttam a tengert!

Lehet, hogy még úszni is megtanulsz. És 
képzeld el, lehet, hogy abban a másik város-



bán vagy éppen a tengerparton, találkozol 
egy férfival!

Gyuri

Juli

Gyuri

Juli

Gyuri

Juli

Gyuri

Juli

Juli

Gyuri

Igen?

Igen. Egy férfival, akivel majd jól egymásba 
szerettek!

Jaj nekem! Hát tetszenék én még valakinek?

Persze, hogy tetszenél! Szeretne. Szeretnétek 
egymást! Összeházasodnátok. Majd én segí
telek pénzzel. Csak menj, mozdulj ki végre 
innen!

(álmodozva) Egy férfi! Szép, magas, barna 
hajú lenne. Jogász. Vagy vasutas, mint az 
Apu! (Elkomorodik)

Hát azt látom, hogy Orvossal már nem fogsz 
kezdeni. (Nevet) Ezzel a szerencsétlen dok
torral nem mennél sokra, se messzire. Nekem 
elhiheted. Na mi van? Miért szomorodtál el?

Semmi. Csak eszembe jutott, hogy Apu...

Mi van Apuval?

Hát, hogy őrá ki fog vigyázni, ha én elmegyek?

Majd fölveszek mellé egy ápolónőt. Úgy, 
mint ahogy téged fognak egy másik öreg-
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Gyuri

Juli

Gyuri

Juli

Gyuri

Juli

Gyuri

Juli

Juli

Gyuri
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asszony mellé egy másik városban. Tudod! 
(Rámosolyog, kacsint biztatóan)

(ráncolva homlokát) Egy másik ápolónőt? 
Nem. Nem, én azt nem... Nem hagyhatom!

Julikám, ne legyél már hülye! Hát nem ér
ted? Szabad vagy!

Nem, én nem hagyhatom itt az Aput. Sze
gény, annyira sajnálja Anyut, hogy majd be
lehal. Milyen magányos lehet...

(kiabálva) Sajnálja??? De hiszen elaludt, 
nem is sírt! Most sincs itt, olvas vagy alszik. 
Nem is szomorkodik miatta. Biztos örül ő 
is, hogy meghalt, hogy megszabadult.

Mi az, hogy örül? Normális vagy?

Jól van, nem örül, de... Mondjuk úgy: nem 
bánja.

Nem, én nem hagyom itt Aput.

Te tiszta hülye vagy...

Apunak szüksége van rám! Nem hagyha
tom itt az Apumat!

Hát nem érted, hogy...? (Néz Julira, aki el
kezd sírni) Nem, te nem érted...



Juli Hagyjál békén! Menj el! Menj vissza a hülye
házadba! Ugráltasd a Klárikát, neki adj jó ta
nácsokat, ne nekem! Vidd innen a fiadat is! 
Azt a szerencsétlent. Hagyjatok bennünket 
békén! Ha eddig nem jöttél, ezentúl se gyere!

Gyuri (csóválja a fejét) Te nem érted...

Juli (kiabálva) Nem, nem értem! Azt sem értem,
hogy most minek jöttél. Soha nem jössz, soha 
nem jöttél. Amíg lehetett volna, nem jöttél, 
most mi a fasznak vagy itt? Menj el, tűnj el a 
házunkból! Ez nem a te házad többé!

Gyuri Ez egy lakás, te szerencsétlen!

Juli (fölkel lökdösi a bátyját kifelé) Nem érted?
Tűnjetek el innen!

Gyuri elkapja a húga kezét, megszorítja. Juli felszisszeny fá j neki a
szorítás.

Gyuri Nem értesz, te hülye. Nem értesz te semmit.

Juli (sír) Nem értek semmit, így van. És? És ak
kor mi van?

Gyuri elengedi a kezét, végigméri kimegy a konyhából. Juli térdre
rogy, sír; hangosan zokog, tenyerébe temeti az arcát.

Juli (felpattan) Gyuri! Gyuri, várj! Ne haragudj
rám! (Utánaszalad)
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Csönd legalább három percig. Nagymama lassan felül a ravatalon.

Nagymama Ne mondja rám senki, hogy rossz ember 
voltam. Nem így akartam élni. Nem így 
akartam meghalni. Szerettem volna látni 
még egyszer, ahogy feljön a nap. Ahogy az 
égnek kezd vajszíne lenni, ahogy megolvad 
a horizont. Szerettem volna, ha még egyszer 
besüt rám a nap a rolón át, hogy két kis fény
foltot fessen a szememre a roló lyukacskáin 
át. Mindennap arra ébredek, mert Juli nem 
húzza le a rolót teljesen. Szeretem, ahogy a 
szememre süt a nap, és ha erre ébredhetek 
fel. A gyerekeimet is szeretem. Meg akar
tam óvni őket mindentől, meg akartam 
őket óvni mindenkitől. Hogy ne csalódja
nak annyit, amennyit én csalódtam ebben 
az életben. Azért szép volt, szép volt itt élni. 
Még ha keserves is volt ez a hetvennyolc év. 
Emlékszem, mikor még kint laktunk a me
zőnél. A gyerekeim mindennap sáros gumi
csizmával jöttek haza. Beleléptek útközben 
minden pocsolyába. És amikor a verandára 
értek, megcsókolták az arcomat, és közben 
a kis karjaikkal átölelték a nyakamat. Aztán 
leültek a padra, én lehúztam az átfagyott kis 
lábacskáikról a gumicsizmákat. Egészen li
lák voltak azok a pici lábujjaik. És miköz
ben mentem be a szobába, hogy kihozzam 
a lábukra a kötött zoknit, majd megszakadt 
a szívem, hogy nincs pénzem rendes téli 
csizmát venni nekik. Úgy kell, hogy ösz-
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szefagyjon útközben a lábuk, hogy aztán 
kiolvadjon a szobában a melegben. Mindig 
attól féltem, hogy egy nap majd lepotyog
nak a lábaikról azok a pici, lilára fagyott 
ujjacskák. Az életemet odaadtam volna 
azért, hogy ne fázzanak. De nem volt kinek 
odaadnom. Az életem sem kellett senkinek. 
Nem tudtam mást nyújtani, csak lehúzni 
róluk a sáros gumicsizmákat, és jó meleg, 
kötött zoknit adni rájuk. Nem így képzel
tem az életemet. Nem így terveztem. Azt 
hittem, mindentől meg tudom védeni őket, 
s hogy jobb lesz majd nekik egyszer. Jobb, 
mint nekem. Azt hittem, több pénzük lesz, s 
ha lesznek gyerekeik, ők majd tudni fognak 
nekik rendes kis csizmát venni télire, hogy 
az unokáim ujjai ne fagyjanak majd le haza
felé, és ne kelljen nap mint nap összeszorul
nia a szívüknek; hogy ha tükörbe néznek, 
ne azt érezzék, hogy ők nem jók semmire, 
még egy rohadt csizmát sem tudnak venni a 
gyerekeiknek. Hogy ne érezzék azt, hogy ők 
senkik, hogy rájuk nincs is semmi szükség 
ezen a világon. Nem jó, ha az ember tudja... 
Nem jó, ha tudja magáról, hogy úgysem jó 
másra, csak hogy lehúzza a gyerekek lábáról 
az átfagyott csizmákat.

Fény le.

Függöny.
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JELENTKEZZENEK A LEGJOBBAK!





Szereplők:

Gábor
Viktor, Gábor menyasszonya
Tibor, Gábor apja
Jolika, Gábor anyja
István, Gábor öccse
Olga, Jolika nővére
Olgica, Olga lánya
Giza, Szomszédasszony, Péter anyja
Péter, Gábor barátja, szomszéd
Pap
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Szín: konyha. A szín közepén egy hosszú asztal körülötte tíz szék. 
Az asztal bal oldalán ül Jolikay Olga, Olgica, Giza, így sorban egy
más mellett, a másik végén, tőlük távolabb ül Péter. Szalvétákat 
hajtogatnak. A konyha jobb oldalán, a színpad szélénél van egy 
ágy, a nézőtér felé fordítva az oldala, azon ül István, szinte lecsú
szik róla, ő is szalvétát hajtogat. Tibor lassú léptekkel sétál az asztal 
körül körbe-körbe. Az állát simogatja, az asztalnál hajtogatókat 
méregeti enyhe undorral. Megáll, kihúzza magát.

Tibor (erős hangon, mintha prédikálna, bal kezét a
háta mögött tartja, jobb kezével gesztikulál, 
úgy magyaráz) Mert a rend! A rend minde
nekelőtt van. Már kezdetben is volt a rend, 
utána keletkezett a világ. Utána minden 
sor-rend-ben következett.

Olgica (felnéz Tiborra elvarázsolva) Nahát!

Tibor A rend mindennek a rendje. És ha tudná
mindenki, mi a rend, kinek hol a helye, mi 
a dolga, akkor lenne csak igazán rend. (Erő
teljesen rázza a kezeit a feje  magasságában) 
Nem ez a káosz, ez a kuszaság. Nem lehet 
rend nélkül élni.
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Tibor

István

Jolika

Tibor

Olga

Tibor

Jolika (mint aki nem is sírt az előbb, teljes higgadt- 
sággal) Rendben, drágám. De mit van mit 
tenni, ez egy ilyen világ. Hagyni kell.

(düsösen, feleségéhez) Hagyjam, mi? De hát 
ez nincs rendben, ez a gyerek nincs rend
ben! (Rázza ujjait a szeme előtt, mutatja, 
hogy nem normális) Hogy hagyjam? Hát 
hogy van az rendjén, hogy hagyja az ember 
a saját fiát a vesztébe rohanni? Ha lett volna 
rend a nevelésében, akkor most nem len
nénk itt! (Megfordul, az ágyon ülő Istvánra 
néz) Szép kis család...

(észreveszi, hogy Tibor őt nézi, zavartan el- 
vigyorodik, feljebb ül az ágyon, tovább hajto
gatja a szalvétát)

(sóhajt) Hát hagyni kell... A Pap is meg
mondta, hogy hagyni kell...

(tovább járkál az asztal körül) Kell, kell... Ez 
agyrém!

(fel se néz, hajtogat) Ez ilyen... Már mind
egy... Inkább mesélj még a rendről!

(megáll, büszkén elmosolyodik) Szeretnéd? 
(Mosolya átcsúszik dacos arckifejezésbe) Hát 
nem fogok. A rendnek is van határa. Aki 
nem érti, nem érti. Mit tépjem itt a számat... 
(Hátratett kezekkel sétál tovább az asztal kő-



rül) A vágyakozásnak is van rendje... (Ezen 
elmereng, közben sétál)

Giza rágyújt egy cigarettára, beleszippant egyet-kettőt, majd a ha
mutartóba teszi. Péter meglátja, hogy rágyújtott, lassan felkel a 
helyéről, és Giza mellé ül. Tibor leül az asztal jobb szélére, Péter he
lyére, és elkezd ő is szalvétát hajtogatni. Nyílik a konyhaajtó, belép 
rajta Gábor és Viktor kéz a kézben. Senki nem néz fel, várják, hogy 
a fiatalok megszólaljanak.

Viktor (széles mosollyal odalép az asztal elé, kitárja
két karját, és jókedvűen, kissé lenézően kö
szön) Hát jó estét, jó estét, kedves család! 
Hajtogatunk, hajtogatunk?

Mindenki hallgat és hajtogat. Tibor egyre feszültebb, felnéz, ösz- 
szeszorítja a száját, és végigméri Gábort.

Tibor Na, mi van, fiam, már nem is köszönsz? Te
vagy a fiatalabb, neked kell előre köszönnöd!

Gábor Jó estét! De miért nem köszönt senki se Vi
kinek?

Mindenki egyszerre hagyja abba a hajtogatást, céltalanul nézelőd
nek a konyhában, mintha nem látnák Viktort, majd Gáborra nézve 
egyszerre köszön mindenki.

Mindenki (tétován) Szia, Viki!

Viktor (mérgesen az asztal fölé hajol, és szinte kia
bálva) Sziasztok!
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Olgica

Olga

Gábor

Jolika

Jolika

Giza

István

Gábor

Viktor

(csodálkozva néz Gáborra) Nahát!

(ingerülten a lányához) Vigyázz a szádra!

Nem hiszem el. Én ezt nem hiszem el, megint 
kezditek... (Fejéhez kapja a kezeit)

(felpattan a helyéről odamegy Gáborhoz, át
karolja, majd a színpad szélén lévő ágyhoz 
irányítja, kezével csapkodva elzavarja az ágy
ról Istvánt, aki az asztalhoz ül Péter mellé)

(Gáborhoz) Gyertek, fiam, üljetek ide le. 
Mindjárt főzök teát, pihenjetek meg! (A 
tűzhelyhez megy, vizet tesz fel, kotorász a 
teásdobozok között, majd visszaül a helyére, 
hajtogat tovább)

(eközben feláll, kikapja Péter kezéből a szal
vétát, és az ágy felé mutatja a fiataloknak) 
Már majdnem készen vagyunk a hajtoga
tással, nézzétek, milyen szépek lettek!

Eddig ötvenhét darab van!

Minek annyi?

(Gizához, kedvesen) Milyen szép! (Gáborhoz) 
Kedvesem, kell annyi, hát párszor körbe kell 
érje a szobát. Szép lesz, meglátod, szép lesz 
majd.



Mindenki fülel, és a fiatalokat nézi, Giza lassan visszaül a székére. 

Gábor Gondolod?

Viktor Gondolom.

Csönd.

István (a fiatalok felé fordulva) Gondolja?

Viktor (Istvánhoz, dühösen) Gondolom. És ne ma
gázz! Már annyiszor mondtam, hogy tegezz!

István továbbra is kérdőn néz, hallgat, felvont szemöldökkel, majd
visszafordul az asztal fölé, és folytatja a hajtogatást.

Viktor (sziszegve István felé) Kis piszok...

Csönd.

Viktor Voltunk ma a Papnál, azt mondta, hogy el
kell mennünk gyónni pénteken, hogy az es
küvőre...

Tibor (félbeszakítva Viktort, Gáborhoz) Fiam, biz
tosan jól meggondoltad? (Köhint, zavartan) 
Gondolom... Meggondoltátok?

Viktor (mérgesen néz Tiborra) Mit van ezen már
mit gondolkodni? Holnapután esküvő, 
slusszpassz, házasodunk!
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(Gáborhoz) Fiam, még nem késő... Ott van 
annak az orvosnak a száma, azt mondják, 
csodákra képes, hívd fel, és...

(feláll ökölbe szorítja a kezét, mérgesen ap
jához) Nem hiszem el, hogy még mindig itt 
tartunk! Hogy újra ezzel jössz! Hát mi az is
tent csináljak én azzal az orvossal? Kérjem 
meg inkább őt, hogy legyen a feleségem? 
(Megindul az asztalnál ülő apja feléy öklét 
felemeli) Mit akarsz, mit?

Viktor ránéz, ettől Gábor megtorpan, a levegőben marad a karja, 
öklét maga felé fordítja, és a körmeit nézegeti. Majd lassan visszaül 
az ágyra.

Csönd.

Gábor Gyere, Viki, sétáljunk egyet!

A fiatalok kimennek.

Giza (Jolikához) És mit mondott a Pap? Hajlandó
kijönni?

Amikor Giza nem néz oda, Péter beleszív a cigarettájába, majd 
visszateszi a hamutartóba. Giza nem veszi észre.

Jolika (szerényen megvonja a vállát) A Pap is azt
mondta, hogy hagyjuk, engedjük el. Ha meg 
akar nősülni, meg akar nősülni. Inkább te
gye itthon, mint hogy, ne adj’ isten!, átszök

Tibor

Gábor
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jön egy másik városba, hogy titokban meg
esküdjenek.

Giza (csóválja fejét) Az lenne csak a szégyen.
(Beleszív mélyen a cigarettába, majd vissza
teszi a hamutartóba) Egy másik városban, 
titokban... Hát, ha ennyire szereti, akkor 
hagyni kell...

Péter ismét beleszív a cigarettába, senki sem veszi észre.

Tibor (méltatlankodva felkiált, közben tovább járkál
az asztal körül) Még hogy szereti?! Kit szeret 
ez a gyerek?! Kit?

Giza (Tibor felé fordulva) Drága Tibor, mindegy.
Ha az Atya is azt mondta, akkor tényleg 
hagyni kell, hát mit van mit tenni, szereti, el 
akarja venni, hát esküdjenek itt meg.

Tibor (flegmán, Gizának) Szereti... Ezt a marha
ságot. (Elfordul Gizától, sétál tovább) Az a 
gyerek már azt sem tudja, mit csinál. Szé
gyen. Gyalázat! Hogy nézzek én a Pap sze
mébe? Hogy nézzek én így bárki szemébe 
is? Esküvő! Mintha nem lenne meg a dol
gok rendje...

Míg Tibor ezt a mondatot mondja, Péter újra beleszív Giza cigaret
tájába, Tibor észreveszi, és végszóra tarkón vágja a gyereket. Giza 
végigméri először Pétert, aztán Tibort, fintorog egyet maga elé, 
majd visszafordul a szalvéták fölé.
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Jolika (Gizához) No, hát ki fog jönni a Pap, és itt
megesketi őket.

Giza (gyanakvóan néz folikára) Itt, a konyhában?

Jolika (bosszúsan néz vissza rá, majd újra a krepp-pa
pírral bíbelődik) Nem, a nappaliban. Péter 
ígérte, hogy elkéri a könyvtárból azt a nagy 
szentképet, azt tesszük majd ki az esküvői 
képünk helyére, az üvegasztal meg olyan... 
Mintha az lenne... (Köhint) Az oltár. Édes 
jó anyám kis térítőjével letakarom, és akkor 
nem is látszik, hogy üveg.

Olga (fel se néz a hajtogatásból közönyösen meg
jegyzi) Hát, mostanában divat a szabadtéri 
esketés... Az anyakönyvvezető kimegy min
denhová.

Olgica (csodálkozóan anyjára néz) Mindenhová?

Olga (rá se néz a lányára, úgy válaszol neki) Igen,
mindenhová. (Gúnyosan) A kertbe, a nap
paliba...

Olgica A tóhoz is?

Olga A tóhoz is.

Olgica (elgondolkodva) Mondjuk, a régi iskolához is?
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Olga (ingerülten) Mindenhová. Ha a régi iskolában
akarsz esküdni, akkor oda is kijön.

Giza (epésen megjegyzi) Csak meg kell fizetni, ki
jön az neked még a latrinához is.

Olgica (ámulva) Nahát...

Olga csúnyán ránéz Gizáray ingatja fejét, hajtogat tovább.

Olga (enyhe rosszindulattal a hangjában, Joliká-
hoz) Tényleg, az anyakönywezető is kijön?

Tibor (megáll, combjaihoz csapja a két kezét, mér
gesen Gizához) Még csak az kéne! Már így 
is röhög rajtunk a fél város! Anyakönyvve
zető nem lesz. (Nyugodtabb hangon) István 
egyik barátja beöltözik, és eljátssza, hogy 
összeadja őket.

Giza De ez legális?

Tibor (üvöltve) Persze, hogy nem legális! De nem
fogom hagyni, hogy a fiam egy...

Jolika (Tibor szavába vágva) Hallgass!!! Hallgass!!!
Nehogy meghallja!

Csönd.

Olgica (Olgához) Az orvosi rendelőbe is kijön?
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Olga (értetlenül néz a lányára) Ki?

Olgica (ártatlanul) Hát az anyakönywezető.

Olga (forgatja a szemét, közel hajol a lányához,
aki izgalommal figyeliy hogy mi lesz a válasz)
Ki. Oda is. Hagyd már abba!

Olgica leteszi a szalvétáty és szomorúan nézi.

Olga (még idegesebben) Nem ezt, hanem a kérde
zést!

Olgica (mint akinek leesik a tantusz) Jaaa!

A fiatal pár visszajön a konyhába. Leülnek az ágyra. Jolika fe l
pattan, a tűzhelyhez megy. Teát készít. Mindenki hallgat, Gábor 
a homlokát masszírozza. Giza feláll és Jolika mellé megy; aki még 
mindig a teával pepecsel. Giza kiveszi a csészéket egymás utány és a 
tűzhely melletti kis rakodóhelyen tálcára teszi. De csak nyolc csészét 
vesz ki. Jolika kitölti a teát.

Jolika (a fiatal pár felé fordulva) Viki hány cukorral
issza a teát?

Viktor Cukor nélkül.

Jolika tanácstalanul néz rájuk tovább, sóhajt, beledob az egyik csé
szébe két kockacukrot. Észreveszi, hogy csak nyolc csésze van kivé
ve, elkezdi bökdösni a még mellette állóy a fiatal párt leplezetlenül 
mustráló Gizáty aki visszanéz ráy nem érti, mit akar; majd a fejéhez  
kapy sűrű bólogatások közepette, hunyorogva, cinkosan kivesz még
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egy csészét. Viktor felkel Gábor mellől lassan sétálni kezd} az asztal 
előtt megáll Jolika és Giza szétosztják a teái Giza az asztalnál ülők 
elé tesz le egy-egy csészét, Jolika két csészével a kezében Gáborékhoz 
megy; Jolika hezitál nyújtja Viktornak a csészéi de elejti mielőtt 
Viktor megfoghatná, a csésze széttörik a padlón.

Viktor (grimaszt vág, behúzza a nyakát) Jaj, jaj, ne
haragudjon, Anyuka! Nahát, milyen figyel
metlen vagyok! (Undokul mosolyog, és bele
lép a cserépbe cipőjével mintha trancsírozná 
a törött csészét és a szétfolyt teát)

Jolika Gáborra nézy aki megint a fejét masszírozza, és idegesen só
hajtozik.

Jolika

Viktor

Gábor

Jolika

Viktor

(nézi Gábort, nézi a leejtett csészét, megint 
Gábort, megint a leejtett csészét) Hagyd 
csak, mindjárt feltörlöm. (Elmegy rongyért, 
majd feltörliy szedegeti a cserepeket)

(megjátszott bocsánatkérőeny mintegy bán
tóan) Jaj, de tényleg, ne haragudjon, ne ha
ragudjon, ne haragudjon... Haragszik?

(félbeszakítja, idegesen Viktorhoz) Jól van 
már, elég lesz. Nem haragszik.

(csúnyán néz vissza a válla fölött a fiára)

(dacosan Gáborhoz) Akkor miért nem 
mondja, hogy nem baj? Az egész családod... 
Itt mindenki úgy csinál, mintha én nem is
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léteznék. Mintha én nem is lennék ember, 
mintha...

Gábor (feszülten, megfeszíti a kezét, csap egyet a le
vegőbe Viktor mellett) Nem haragszik! Igaz, 
Anya, nem haragszol Vikire?!

Jolika (fintorogva) Nem hát... Csak egy csésze.

Viktor (flegmán) Mintha én nem is lennék a vilá
gon... (Illegetve magát sétálni kezd az asztal 
és az ágy között) Holnapután a család része 
leszek én is, ezt a fejükbe vésnék? Én is itt 
vagyok, és itt is leszek, itt is maradok, ha tet
szik, ha nem. így lesz.

Gábor (masszírozza a fejét, Vikihez) Kérlek, kedve
sem, hagyd már...

István felkel odamegy az ágyhoz, Viktor ölébe ül, és Gáborhoz kezd
beszélni, aki rámereszti a szemét, Viktort nézi, aki kalimpál a vég
tagjaival, István meg, mintha Viktor nem is létezne, magyaráz.

István (kicsit dadogva) Fi-figyelj, figyelj! Pé-Péterrel
már ki-ki-ki-ki-kitaláltuk, meg-meg-meg- 
tartjuk a legénybúcsút.

Eközben Viktor próbálja lelökni magáról Istvánt, de mintha észre se
venné a fiú, hogy Viktor kapálózik, meg sem érzi az ütéseket.

István Péter tud egy jó nőt, az miiindent levesz, é-ér-
ted, miiindent! (Összedörzsöli a kezét, vihog)
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Gábor (lelöki Istvánt Viktorról) Szállj le a menyasz-
szonyomrólü! (Felpattan) Ilyen ocsmány
ságot! Pont Viki előtt mondasz ilyen ocs
mányságokat!

István, mint aki nem érti, rámered Gáborra, és nem mer moccanni
sem, fekszik a földön, kimeresztett szemekkel bámulja Gábort.

Gábor (mérgesen felrántja Istvánt a padlóról, mint
ha felsegítené) Még ilyet, épp a menyasz- 
szonyom előtt... (Mintha lökdösné, finoman 
taszigálja, majd arrébb húzza és halkabban, 
mintegy nyugtatva megkérdezi) Mindent? 
Mindent, mindent?

István (elvigyorodik, és hevesen bólogat) Miiindent!

Gábor (míg az asztal mögé mennek, Istvánt kérdez
geti) Teljesen pucér lesz, és úgy táncol?

István (tovább bólogat) Iiigen... Úúúgy!

Az asztal mögött pusmognak, nem hallani pontosan, miről Péter is
odamegy hozzájuk, röhögnek.

Viktor (lelkesen) Hát, kedves család, képzeljétek.
(Felkel az ágyról, odasétál az asztal elé, mi
közben beszél, lassan a saját tengelye körül 
forog) Ma megtaláltuk a tökéletes esküvői 
ruhát. Itt oldalt (mutatja) van egy-két be- 
varrás, ettől olyan buggyos, tudják. A felső 
része meg ilyen kis gyöngyö...
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Tibor (félbeszakítva Viktort) Fiam, nem tudnátok ki
csit halkabban röhögni? Zavartok mindenkit.

A három fiú szinte hang nélkül pusmog, Viktor felé fordulnak, Gá
bor mutogat rá, röhögnek.

Viktor (még mindig az asztalnál áll, újra forogni
kezd) Mondom, a felső része meg ilyen kis 
gyöngyökből van kivarrva...

Jolika (félbeszakítva Viktort, Gizára néz) Te Gi-
zám, hallottad, hogy az a nő, akinek a másik 
utcán van az esküvőiruha-boltja, kórházba 
került?

Viktor abbahagyja a lassú forgást, csípőre teszi a kezét, fejét meg
dönti, és mérgesen néz a két nőre.

Giza (lecsapja a papírt, döbbenten néz Joliká-
ra) Neeem! Ne mondd! (Gondolkodik) De 
mondd, miért?

Jolika Hát nem tudom, csak Gábor épp ment volna
ruhát keresni a Vikinek, és a mentőautó ott 
villogott a bolt előtt. Nem tudta senki, hogy 
mi történt. Csak úgy elvitték. Se szó, se be
széd.

Giza (álmélkodva) Nahát...

Erre a szóra Olgica felkapja a fejét, és rámosolyog Gizára, de az nem
néz vissza rá, így elkeseredve visszafordul a szalvétahajtogatáshoz.
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Csönd.

Viktor (újra forogni kezd a saját tengelye körül)
Szóval, a felső része meg ilyen kis gyön
gyökből van kivarrva... (Forgás közben 
mutogat a felsőtestén, lassan simogatja a 
mellkasát, majd elkezdi kigombolni az ingét, 
majd a sliccét, a hajtogató család felé fordul 
és széttárja az ingét, finoman ringatja a tes
tét, mintha táncolna, de az asztalnál ülők fel 
sem néznek)

Gábor (ott hagyja a két, még mindig röhögő fiút,
Viktorhoz szalad, felhúzza a fiú nyitott slic
cét, és sziszegi) Ne, Viki, ne csináld!

Az asztalnál ülők mind felnéznek rájuk, zavarba jönnek, köhintget- 
nek, zavartan tekingetnek, próbálnak úgy tenni, mintha nem látná
nak semmit. Olga a plafont nézi, Tibor a széke mögé tekint, mintha 
leesett volna róla egy kabát, Gábor lökdösi Viktort, aki sírni kezd, 
és összeszorítja az ingét a mellkasán.

Gábor Hát nem bírsz magaddal? Nem bírsz ma
gaddal már megint? Miért kell csinálni a 
cirkuszt a családom előtt, mi?

Viktor (sír, közben begombolja a nadrágját) Abba
hagyom, abbahagyom... (Hirtelen lenyug
szik, hideg lesz a hangja) Abbahagytam, na.

Gábor még mindig egy gombbal vacakol, Viktor lesöpri magáról Gá
bor kezét.
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Viktor (hidegen, szigorúan Gáborhoz) Csinálhatok 
én bármit, a családod nem vesz rólam tudo
mást.

Gábor (mérgesen) Nem, nem, ez nem igaz.

Jolika odafut Gáborhoz, átkarolja, szorítja a fiú mellkasához az arcát.

Giza átül egy másik székre, a legszélére. Mellette még van két sza
bad hely, István és Péter odaül mellé. Giza rágyújt. Amikor leteszi 
a hamutartóba a cigarettát, István felveszi, beleszippant és odaadja 
Péternek, aki szintén beleszív, majd István visszateszi a hamutartó
ba. Giza nem veszi észre, mert Gábort és Jolikát nézi. Gábor és Vik
tor csak hallgatnak, és néznek egymásra, Gábor egyre hangosabban 
szuszog. Olga felpattan és odamegy, ő is megöleli Gábort. Olgica is 
felpattan, ő is odamegy, ő is megöleli. Giza sóhajt egy nagyot, felkel 
és odamegy ő is, unottan megöleli a Gábort ölelőket. István és Péter 
a cigarettával vannak elfoglalva, röhögéséinek halkan. Meggyújta
nak még egy cigarettát.

Gábor Itt már mindenki hülye? Hát már senki sem

Jolika (sírós, kétségbeesett hangon) Gáborom, Gábo
rom, nyugodj meg! (Csitítja, mint a kisbabát)

normális?

Tibor Fiam, kicsit több tiszteletet! Ha megkérdez
ted volna a véleményemet, hogy mi ennek 
a rendje, hogy én hogyan csinálnám, akkor 
most nem itt tartanánk! Mindennek meg
van a maga rendje, te meg áthágtad már az 
összes szabályt, ilyen tiszteletlenséget...
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Jolika Tiborom, gyere ide te is, öleld meg a fiad.

Tibor Én... Nem! Én nem megyek.

Jolika (mérgesen) Tiborom!

Giza elengedi az öklöket, hátrafordul István és Péter ül, két-két égő 
cigaretta van a szájukban, röhögnek. Giza dobbant egyet, a két röhö
gő fiú is odaszalad megölelni Gábort, Giza ránézparancsolóan Tibor
ra, int neki a fejével, hogy jöjjön ő is. Tibor rázza a fejét, Giza tesz egy 
lépést felé, Tibor felpattan, és odamegy ő is.

Tibor (kelletlenül, sunyin nézve Gizára) Jól van, jól
van, megyek már.

Gábor (folyamatosan Viktorra néz, aki ismét gom
bolni kezdi az ingét) Apa inkább Vikit ölelje 
meg.

Tibor (megtorpan, megáll, értetlenül) Hogy mi?

Viktor (grimaszol Gáborra) Ez a majom engem ne
öleljen meg!

Tibor (mint egy gyerek) Nem ölelem meg!

Gábor folyamatosan Viktorra néz, aki már a legalsó gombjánál 
jár. Mosolyog, kihívóan illegeti magát. Az asztalnál István és Péter 
meggyújt még két cigarettát.

Gábor (hidegen, de pimaszul néz Viktorra) De igen,
Apa, öleld meg!
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Tibor (sírásán) Nem akarom! (Segélykérőén) Joli...!

Csönd. Összekarolva állnak, Tibor megöleli a Gábort ölelő tömeget. 
Kapu csapódik, majd kisvártatva kinyílik az ajtó, belép a Pap.

Ahogy megy a család feléy a Pap fellöki Viktort, szinte átgázol rajta, 
az ölelkezőkhöz éry és megöleli ő is őkety így egy nagy csoportban 
állnak. Gábor becsukja a szemét, a mellkasán látni, hogy milyen 
erőteljesen szuszog. Viktorfeltápászkodiky leporolja magát, és lefek
szik az ágyra.

Pap Gyermekeim! Ez aztán az igazi szeretet! 
Hadd ölellek meg én is mindnyájatokat!

Csönd.

Pap (mosolyogva, önfeledt boldogságban) Gyer
mekeim, hát micsoda szeretet ez!

Mind hallgatnak.

Pap (kevesebb lelkesedéssel) Ez igen! így kell ezt!
így!

Csönd.

Pap (lelkesedés nélkül) Gyermekeim, meddig ma
radunk így?

Mindenki zavartan nevetgélni kezd.

Jolika (nevetgélve) Jaj, jaj, hát jöjjön, Atyám...

76



Mind odakísérik az asztalhoz a Papot. Tibor tarkón csapja a két ci
gizőfiút, a szájukból kiesik mind a négy darab cigaretta, lehajolnak 
érte, elnyomják. Leülnek egymás mellé az asztalhoz, Olgicay Olga, 
Tibor, Jolika, a Pap, Giza, István, Péter. Gábor az ágyhoz sétál, £>e- 
fekszik Viktor mellé. Hallgatnak. Kínos csendben ül mindenki az 
asztalnál. A Pap többször szólni akar; de csak beszívja a levegőt, 
benf tartja, mintha nem tudná kimondani azt, ara/f a/car, majd 
kifújja a levegőt, és zavartan mosolyog. Ezt megcsinálja háromszor 
egymás után.

Pap (nevetgélve, mint aki rátalált a megoldásra)
A légzés. A légzés az fontos. Vannak ilyen 
technikák, ugye...

Aímd bólogatnak, wézífc a Papot, aki meg zavarban van. Várják, 
hogy szóljon.

Csönd.

Giza ("a Paphoz) Atyám, kér egy cigarettát?

Pap (megkönnyebbülve) Kérek, lányom, kérek!

Amíg a Pap beszél, Giza kiveszi a cigarettát a kezéből, és elkezdi 
ő szívni, de annyira figyel, hogy nem veszi észre, amint a mellette 
ülő István kiveszi a kezéből, beleszív, majd István kezéből kiveszi 
Péter. A Pap kivesz Giza dobozából egy újabb cigarettát, rágyújt, 
közben tovább beszél. Giza ezt is kiveszi a kezéből, István Giza 
kezéből. A Pap ismét rágyújt. Giza ezt is kiveszi a kezéből. A Pap 
jobb oldalán ülők már mind cigarettáznak. A Pap ismét rágyújt. 
A mellette ülő Jolika kiveszi a kezéből, Tibor Jolika kezéből, be
leszív, továbbadja Olgának, aki beleszív és odaadja Olgicának.
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A Pap addig gyújt rá újabb és újabb cigarettára, míg mindenki
kezében nem füstölög egy. Mind cigiznek.

Pap (miközben a cigarettákat veszik ki a kezéből)
Mert a légzés közelebb viszi az embert saját 
magához. (Rágyújt) Ahogy a lélegzet szét
terjed a tüdőben, úgy terjed szét bennünk 
is Isten szeretete. (Rágyújt) Óvni kell a lé
legzetet, a tüdőt, miképpen óvni kell azt, ki 
nekünk fontos. (Rágyújt) Miként a tüdőnk
ből is csak egy van, nem tudjuk kicserél
ni, akképpen van az emberi életből is csak 
egy. (Rágyújt) S azt a legjobban kell élnünk. 
Amily sérülékeny a tüdőnk minden szegle
te, (rágyújt) akképpen sérülékeny az emberi 
lélek, az elme is. (Rágyújt) S ha már megvan 
a baj, vigyázni kell, hogy meddig hagyjuk 
terjedni a rosszat, a legjobban kell cseleked
nünk. (Rágyújt) Miként a daganat, úgy tud 
az elmében dagadni a baj, s a mi feladatunk, 
hogy akképpen éljünk, (rágyújt) miképpen 
azt a baj okozta helyzet megkívánja. Ezért 
kérlek benneteket, gyermekeim, legyetek 
türelemmel magatokhoz, a tüdőtökhöz és 
egymáshoz, legyetek a legjobbak.

Hallgatnak, mind cigarettáznak.

Pap (szétnéz kérdőn) De hol van az ifjú pár? Mi
ért nem ülnek ők is ide közénk?

Gábor lassan felkel az ágyról. Viktor is felül.
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Pap (intézkedve a többiekhez) Csináljunk helyet, 
hadd üljenek ide közénk ők is, hisz ők van
nak most a középpontban!

Jolikáék arrébb ülnek egy hellyel. A Pap mellett most van egy sza
bad szék. Gábor és Viktor odamegy; Gábor mérgesen nézi az asztal
nál ülőket, akik értetlenül néznek vissza rá.

Gábor (feszülten) Csináljatok helyet Vikinek is!

Mind Jaaa...

Arrébb ülnek még egy székkel ezúttal a Pap oldaláról. Viktor és
Gábor leül. Körülöttük mindenki cigizik tovább.

Viktor (a Paphoz) Látja, Atyám, engem nem vesz
nek észre, mintha itt sem lennék, helyet sem 
akarnak adni maguk mellett.

Pap (Gáborhoz, nagyon tapintatosan) Mit mond
neked a te kedvesed?

Gábor (unottan) Hogy nem veszik emberszámba
itt nálunk, mintha nem is létezne. És ez igaz, 
tényleg igaz. Úgy csinálnak, mintha nem is 
lenne itt.

Pap (békítőén) Gyermekeim, hát hol az a türe
lem? Miért nem veszitek észre ezt az em
bert? Hisz mindent megpróbál, hogy meg
szeressétek. (Gáborhoz fordulva) Nem?
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Olgicciy Olga, Tibor, Jolika, Giza, Péter és István egyszerre elnyomják 
a cigarettájukat.

Pap (ünnepélyesen) Hát ki ennek a fiatal férfinak
a családja?

Mind (unottan) Mi vagyunk...

Pap (ünnepélyesen) Hát ki lesz ennek a fiatal pár
nak a családja ezentúl?

Mind (unottan, monoton hangon) Mi leszünk...

Pap (feláll, egyre ünnepélyesebb) Ennek a két fi
atalnak a legjobb támasz a család. Ti vagy
tok azok, akikre a leginkább szüksége van. 
Szükségük, persze... A legjobb emberek, 
akik biztosíthatják nekik az életet. A legjobb 
környezet, a legjobb család! Hát kik a leg
jobbak ennek a fiatal embernek?

Mind (unottan, monoton hangon) Mi vagyunk...

Pap (feláll a székre, onnan kiáltja ünnepélyesen)
Jelentkezzenek a legjobbak! Jelentkezzetek 
rendesen!

Mind felemelik a kezüket, unottan. Fintorognak. Egyikük sem néz 
sehová. Viktor elégedetten bólogat, Gábor a fejét masszírozza. A 
Pap egy ideig áll a széken, aztán lemászik róla, és visszaül. Majd 
hirtelen felkel.
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Pap (ünnepélyesen) Menjetek, fiatalok, menjetek,
élvezzétek a mai napot. Szeressétek egymást, 
készüljetek a nagy napra. Mélyedjetek el 
gondolataitokban. (Erőszakkal felkelti Gá
bort, aki felkelti Viktort, a Pap szinte taszigál- 
ja  el őket az asztaltól)

Gábor (mosolyogva Viktorra néz) Gyere, kedvesem!

Mindketten kimennek. A többiek néznek utánuk.

Tibor (felpattan, a még álló Paphoz siet, belekapasz
kodik a karjába, és rázogatja) Atyám, nem 
hoz nekünk már semmi sem megnyugvást. 
Ezt nem lehet elviselni...

Jolika (szintén a Paphoz megy, a karjába kapaszko
dik) Atyám, ez borzasztó. Egyre rosszabb...

Pap (nyugtatgatva) Ki kell tartsatok, édes gyer
mekeim...

Giza (odamegy ő is, Jolikát lökdösve belekapasz
kodik) Értjük mi, hogy az agya, vagy a lelke 
vagy a hogy is hívják... De nem lehet ezt így 
tovább...

Olga (a Paphoz megy ő is, Tibort lökdösve beleka
paszkodik) Nem látjuk mi azt a lányt, hiába 
mondja, hogy itt van. Nem látjuk, nem hall
juk, én elképzelni sem tudom, hogy láthat 
maga körül egy lányt, miért hiszi, hogy az a
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lány beszél hozzá, megfogja... Hogy láthatja 
őt Gábor, hogy hiheti, hogy tényleg valódi?

Jolika És mindig csak baj van. Hogy nem öleljük
meg, nem fogjuk meg a kezét. Hát honnan 
tudnám, hogy ő éppen hol látja, hiszen én 
nem látom! Hát hogy fogjam meg a levegő 
kezét? (Sír)

Olgica (kétségbeesetten ő is a csoporthoz siet., nem
talál rajtuk fogást, nem tud odaférkőzni a 
Paphoz, hát belekarol anyjába, és panaszosan 
mondja) Nahát!

Jolika (sírva) Hát hogyan fogjam én meg a levegőt,
Atyám?

Pap Nyugalom, nyugalom. A levegőt... Hát igen,
a levegő... Bár megfoghatatlan, az egyik leg
jobb dolog a világon. (Elővesz egy cigarettát, 
rágyújt)

Függöny.
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VAJDASÁGI LAKODALOM

Táborosi Margarétának





Szereplők:

Öcsi, a vőlegény
Hajni, a menyasszony
Aranka, a menyasszony anyja
Veronka, a menyasszony nagynénje
Nagyi, a menyasszony nagymamája
Mihály, a vőlegény apja
Gitta, a vőlegény anyja
Léna, a vőlegény mostohaanyja
Sándor, a menyasszony gastarbeiter násznagya
Ulrike, Sándor felesége, legalább húsz évvel idősebb Sándornál
Géza, a vőlegény násznagya
István, a vőlegény barátja
Gyula, a vőlegény barátja
Vendég
Vőfély
Kamerás
Anyakönywezető
Pincérek
Zenészek
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ELSŐ FELVONÁS

Szín: Hajni szobája. Egy ágy, egy asztal székkel, az asztalon kis álló
tükör, ruhásszekrény, poszterek a falon. Öcsi az ágyon fekszik, köny
vek vannak a hasán, lábánál egy nagy kupac ruha. Felváltva bá
mulja az ablakot és a plafont. Hajni az asztalnál ül, a szemöldökét 
szedi. Nyár van, nagyon meleg. A szereplők nyakában, keze ügyében 
zsebkendő, törülköző, azokkal törölgetik magukról az izzadságot. 
Az ablak nyitva, behallatszik a tücsökciripelés. Már majdnem tel
jesen beesteledett.

Öcsi (sóhajtva) Aah, ez a nyár végi este úgy ül rá
az ember vállára, hogy egyre csak nyomja 
a föld felé. Mintha az ember teste ebben a 
nyomásban morzsáira bomlana és begurul
hatna az ágy alá, a szék mögé, a föld repedé
seibe. Csak porladunk ebben a melegben.

Hajni Hát menj és tusolj le! Ne kínlódj már!

Öcsi (felül az ágyon) Menni kéne innen. Ahol
ennyi por van a levegőben, ott nincs mire 
várnia az embernek. A sok por csak bele
pi az ember szemét, nem győzi kitörölgetni 
senki. A tüdőm is tele van ezzel a sok porral. 
Néha már arra ébredek, hogy nem tudok 
levegőt venni. Csak kinyitom a szemem,
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Hajni

Öcsi

Hajni

Öcsi

Hajni

és nézek fel a plafon felé. A sötétben nem 
látom a repedéseket. De nézek fel, a plafon 
felé, és nem hallom a saját lélegzésemet. 
Biztos a portól, gondolom, gátakat emel az 
a por az ember torkában. Egyre csak köhö
gök. Ha fújna is a szél, csak még több por 
jönne be az ablakon. Te nem köhögsz?

(ültében hátrafordul Öcsire néz) Hallasz te 
engem? Hagyjál már, de tényleg... Ott van 
a kinti tus, menj és öntsd le magad! (Szedi 
tovább a szemöldökét)

Pedig annyi itt a por, hogy az izzadástól már 
szinte sáros a nyakam. Ez a sár húz lefelé, a 
föld felé... Régen nem volt ennyire meleg.

(hátrafordul) Ájde, most már tényleg... (Szü
net) Hallod, gondoltál te már arra, hogy mi 
lesz holnapután velünk? Már hogy mi fog 
megváltozni, meg mi nem. Hogy fogsz rám 
nézni? Meg hogy hogy fogsz szólítani? Mi 
fog változni bennünk, Öcsi?

Semmi. Csak porosodunk majd tovább. 
Nem lehet innen kitörni.

(mérgesen) Aaaaaaj, hagyd már ezt a kurva 
port a fenébe! (Szünet Boldogan) Hallod, 
mikor fogod már elárulni, hogy hol fogunk 
lakni? Mondd már el! Olyan kíváncsi va
gyok! Ha belegondolok, hogy végre saját
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Öcsi

Hajni

házunk lesz! Vagy lakásunk, az is jó, a lakás 
is jó nekem. Csak saját legyen. (Fölemel pár 
ruhát a kupacból majd ledobja aföldref rá
tapos) És ne kelljen folyton mások motyóját 
kerülgetni.

Szó ami szó, én sem tudnék elférni ebben az 
egérlyukban.

Egérlyuk a te valagad! Na mindegy! (Öcsi 
mellé ül kezében a tükörrel és a pincettával. 
Öcsihez, álmodozva) Reggelente, mikor már 
nincs kedvem kikelni az ágyból, csak fek- 
szek és biztatom magam, hogy nincs is már 
olyan sok nap hátra, és eljön a szombat. És 
esküvőnk lesz. Minden tökéletes lesz. Min
den úgy lesz, ahogy lennie kell. Ahogy min
den lakodalomban lennie kell. Úgy örülök 
ennek előre. Eljön mindjárt a szombat. Én 
felveszem azt a szép ruhát, végre ki bírom 
majd venni a nájlonból. Még ki se vettem, 
mióta hazahoztuk a butikból. Nem mertem. 
(Nevet) Szóval hazajövök a frizertől, fölve
szem azt a szép ruhát, kifestem magam, 
fölrakom az összes bérmálkozásra kapott 
ékszeremet, és akkor majd olyan csönd lesz, 
hogy szinte belereped a nyár. És állok majd 
itt, a nagy csöndben, és nézem magam eb
ben a tükörben. (Mutatjay nézi magát ben- 
ne, igazgatja a haját) Nézem majd, és nem 
fogom találni a tükörképemben saját ma
gamat. Mármint érted, hogy hogy gondo-
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lom... Ebben a csöndben majd valami meg
változik rajtam. Úgy fogok majd mosolyog
ni ezentúl, mint a te kis feleséged. Nem úgy, 
mint a Hajni, úgy egyszerűen. Hanem mint 
az Öcsi felesége. Az Öcsi édes kis felesége! 
(Megpuszilja Öcsi arcát) Jaj, én már látom: 
olyan boldog leszek veled!

Öcsi Hát igen, a feleségem... Nem bírnál majd
továbbra is úgy mosolyogni, ahogy eddig? 
Nekem jó vagy így. Nem kell átváltoznod. Ki 
tudja, milyen leszel, ha átváltozol itt nekem...

Hajni (mérgesen) Ájde már, hát mit játszod itt az
agyadat? Kao nem érted, hogy miről beszé
lek... (Megenyhülve) Gondold el! Ott állunk 
majd az Anyakönyvvezető előtt, kivasalt ru
hában. A család annyit fog sírni, hogy vizes 
lesz az ingblúza mindenkinek. És mi majd ál
lunk, fogni fogod a gyűrűsujjamat, és mielőtt 
ráhúznád majd a gyűrűt, akkor majd nézz 
rám, mert lehet, hogy látni fogod a szemem
ben, hogy már a feleséged is vagyok. Talán 
kéne magammal tükröt vinni az esketésre is, 
hogy meg bírjam nézni magamat, ha majd ki
jöttünk az Anyakönyvvezetőtől. Lehet, hogy 
addigra már benne lesz a mosolyomban még 
valami, valami több. Valami mittomén mi.

Öcsi Hallod, ne hozz tükröt, mert a végén majd
eltöröd, aztán hét év balszerencsénk lesz. 
Majd megnézed magad a kirakatüvegben.
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Ott van a városháza mellett a November 29. 
boltja, majd annak a kirakatában megnézed 
magad. Abban is jól látja magát az ember.

Hajni Jaj, Öcsi, azért kicsit tényleg lehetne több 
eszed! Majd állok menyasszonyi ruhában a 
kirakat előtt, és a kolbászok között nézzem 
meg magamat a kirakatban? Mekkora mar
haság ez már! (Sóhajt) Inkább áruld már el, 
hogy hol fogunk lakni! Lesz nappalink? Van 
spájz? Merre néz a hálószobaablak? Mond
jad már el végre!

Hirtelen, kopogtatás nélkül bejön Hajni anyja, nagynénje és nagy
mamája. Arankán látszik, hogy nagyon jókedvű, Veronka fintorog, 
a Nagyi úgy tartja magát, mintha gróf lenne.

Veronka Na, akkor ide bírjuk majd tenni azt a duse- 
kot. Fölfújjuk, és ahogy én számolom, pont 
marad annyi hely, hogyha az ember reggel 
felkel és felül az ágyban, le tudja tenni a tal
pait. Még egy férfitalp is idefér, ha jól nézem. 
Le tudja tenni a talpait, és el tud jutni úgy az 
ajtóig, hogy ne botoljon bele semmibe.

Aranka (Veronka mellé áll, útközben belerúg Hajni 
székébe) Na, menjél már arrébb, lányom, hát 
mit ülsz a lábam alá, nem látod, hogy jövök?

Hajni (mérgesen) Naa, anya! Ne lökdössél már! 
Hát látod, hogy szedem a szemöldökömet! 
Majdnem magamba csíptem!
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Aranka Na, csipkedd magad arrébb! Dolgunk van.

Veronka E, be fog férni ide az a dusek, szerintem.

Aranka

Öcsi

Nem tudom... Ha ide még benyomorítod azt 
a dusekot, nem fognak tudni kijönni az ágy
ból. Meg nem tudom, nem kéne-e a másik 
szobába tenni őket? Azért mégiscsak. Fárad
tak lesznek. Ebben a kis szobában meg, hiá
ba nyitod ki az ablakot, sosincs elég levegő.

Ugye? Ugye? Én is mindig ezt mondom.

Elámulva ránéznek Öcsire. Csönd.

Aranka

Öcsi

Veronka

Öcsi

Nagyi

Aranka

Öcsi

Hajni

(megörül Öcsinek) Öcsikém, hát te itt vagy? 
Nem is láttunk.

Hát itt vagyok. Hogyne lennék?

(flegmán, undorral) Hát szervusz!

Jó napot!

(kioktatóan) Jó estét!

Ügy elbújtál itt, ebben a szobában, hogy 
nem is vettelek észre. (Nevet)

Pedig kicsi a szoba.

Kicsi a... (Kuncog)
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Nagyi

Veronka

Hajni

Nagyi

Veronka

Hajni

Öcsi

Hajni

Aranka

(jelentőségteljesen köhög)

(Hajnihoz) Ha beszélne veled a Nagyi, most 
azt mondaná, hogy vigyázz a szádra!

De nem beszél.

Pffff...

Mondom mondaná, hogy vigyázz a szádra!

Mindegy, kicsi a szoba, de az esküvő után 
az új házban fogok lakni, ahol lesz nagyszo
bánk meg kisszobánk meg nappalink, ugye, 
Öcsi? (Nevet) Jaj, meglásd, majd mi olyan 
boldogok leszünk! Igaz, Öcsikém?

Megöl ez a meleg engem. Egész nap tör
lőm magam, ez már a harmadik zsebkendő, 
amiből csavarni lehet az izzadságot. Hiába 
törlőm, egyre csak gyöngyözik a homloko
mon. Ez már a harmadik majicám, a másik 
kettő már csupa izzadság. Bár, asszem, már 
ez is...

(leül Öcsi mellé az ágyra) Nem baj, nászaján
dékba majdcsak kapunk ventilátort. Vala
melyik fukar rokonodtól. (Nevet)

Jaj, én is úgy leizzadtam ebben a gondolko
dásban... A ventilátor az egyik legpraktiku
sabb ajándék, én mondom.
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Veronka

Aranka

Öcsi

Nagyi

Hajni

Veronka

Nagyi

Hajni

Veronka

Hajni

Veronka

(epésen) Na, ha olyan praktikus vagy, akkor 
mondd meg, hogy hova tegyük a dusekot, 
drága Arankám!

Ha ide még benyomorítod azt a dusekot is, 
nem fognak tudni kijönni az ágyból. Nem 
fér itt el egy férfi talpa.

De hát én nem alszok itt. Megyek haza.

Hát, még jó, Öcsikém, ettől nem is féltünk. 
Hazamennél te akkor is, ha nem akarnál. 
Nem rólad van szó. De a dusekot le kell rak
ni valahova, mert most már nagyon unom 
ezt a témát.

De minek ide a dusek?

Azon fogsz aludni. Találj egy helyet, ahol 
nem leszel láb alatt.

(röhögy Veronka ránéz, abbahagyja)

Miért aludnék én a dusekon?

Mert ma jönnek a Sándorék, ők itt alszanak 
majd a te ágyadban, te meg a dusekon.

Miért ők alszanak az én ágyamban? Nekem 
ki kell pihenni magamat!

Ők meg egész nap autóztak Münchenből 
haza. Ők még fáradtabbak, mint te. Tudod
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te, milyen messze van az a München? Több 
mint ezer kilométer! Vagy lehet, hogy több 
mint tízezer kilométer! Utaztál te már olyan 
messzire? Hát persze, hogy nem. Akkor 
meg bírsz aludni a dusekon. Mellesleg, tud
tommal nem is csináltál semmit egész nap. 
Mire föl vagy olyan nagyon fáradt?

Hajni De hát nekem lesz esküvőm! Hol a fenében
aludnék, ha nem a saját ágyamban?

Nagyi (jelentőségteljesen köhög)

Veronka Ha a Nagyi beszélne veled, most azt mon
daná, hogy a padlóról is férjhez bír menni 
az ember, még döngölt padlóról is mennek 
férjhez emberek, úgyhogy bírsz te is egy 
dusekon aludni pár éjszakát. Attól még ki 
tudod mondani az igent, hogy éjjel meg
nyomja kicsit a válladat a padló. Örülj, hogy 
parketta lesz a dusek alatt, nem döngölt föld!

Hajni Mi az, hogy pár éjszakát?

Aranka Ma érkeznek. Sándor azt mondta, egy nap
pal előbb jönnek, hogy meg tudja mutatni 
Ulrikének a várost.

Öcsi Mit mutat rajta neki? A Petőfi brigád em
léktábláját? Nem város ez. Csak egy poros, 
büdös falu, ahol kurva meleg van. (Legyezi 
magát)
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Nagyi

Öcsi

Hajni

Veronka

Aranka

Veronka

Nagyi

(ellágyulva rámosolyog Öcsire) Sokat kell 
még neked tanulni, Öcsikém. Inkább tu
solj le a kinti tussal, ha már ennyire mele
ged van! De tényleg. Nyugodtan. Van még 
víz benne. Nagyon kellemes. Én már leön
töttem magam. Ebben a melegben nem is 
marad más öröme az embernek, csak a kerti 
tus meg a locsolócső.

Hát de nem bírok letusolni. Mennem kell 
haza. Majd otthon. Legalább majd száraz 
majicát bírok fölvenni.

Nem mész te sehová! Most akarnak kitenni 
az ágyamból, te meg hagyod. Hát állj már ki 
mellettem egyszer az életben!

Na, ne keverd bele szegény Öcsit! Elég vagy 
te magadnak ehhez.

(átkarolja ÖcsiU cirógatja) Öcsikém, menjél 
csak. Bár, hallod, jó lenne, ha felfújnád ne
künk ezt a dusekot. Mi nem nagyon bírjuk, 
csak fölváltva.

(fintorogva) Ez férfimunka, nem is nekünk 
kéne ezt csinálni. Nincs akkora tüdőnk, 
mint neked. Nem nekünk kéne itt szédeleg- 
ni a sok fújástól. (Szúrósan Öcsire néz)

Jaj, Öcsikém, fújjad már föl! Te olyan erős 
vagy! Végre van egy férfi ebben a házban.



Öcsi

Hajni

Veronka

Aranka

Hajni

Veronka

Hajni

Veronka

(kihúzza magát, büszkén) Hol az a dusek, föl
fújom akkor...

Te csak ne fújjál föl semmit!

Mindjárt hozom. (Kimegy)

Na, de várjál. Ne itt fújd föl. Hajnikám, dönt- 
sed el végre, hogy hol akarsz aludni. Mert 
ha itt fölfújjuk, akkor nem fog kiférni ezen a 
kicsi ajtón. (Méregeti a padlót) Szerintem ide 
éppen befér. De kiférni nem fér ki az ajtón.

De én az ágyamban akarok aludni, nem a 
földön! Esküvőm lesz! Az én nagy napom. 
Nekem kell az ágyamban aludni, én leszek a 
menyasszony, nem az Ulrike!

(visszajön a szobába, Öcsi lába elé dobja a 
dusekot) Itt van. (Hajnihoz) Ugyan már, mit 
kínlódsz? Minek neked a saját szobád, most 
már sosem lesz saját szobád, mindent meg 
kell osztanod ezentúl. (Cinikusan) Betegsé
get, egészséget, ágyat, dusekot...

De addig, amíg itt vagyok, nem akarok 
megosztani senkivel se semmit.

Hát, pedig muszáj lesz. Csak ne lennél eny- 
nyire önző! Ez a modern nevelés miatt van, 
Arankám. Ha nem lennétek annyira újítósak, 
akkor minden a helyén lenne.
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Hajni

Veronka

Hajni

Veronka

Nagyi

Veronka

Hajni

Hát épp ez az! Itt semmi sincs a helyén. így 
is minden közös ebben a rohadt házban, az 
embernek nincs helye, hol magában len
ni. Minden szanaszét van ebben a házban, 
és mindenki mindenhová beül, vagy most 
már, ne adj isten, be is fekszik! Mintha egy 
nagy szoba lenne ez az egész ház. Itt is, nézd 
meg, mindenütt csak a te cuccaid vannak! 
(A nagy kupac ruhára mutat) Ezeket is, vidd 
már be a ti szobátokba!

Holnaputántól ez lesz az én szobám.

Mi van?

Igen, én kapom a te szobádat, ha már férj
hez mentél. Én költözök be ide. Végre nem 
kell majd anyámmal lakni!

(köhög)

(Nagyira fintorog} majd Hajnihoz) Alig vá
rom, hogy elköltözz! Úgyhogy már el is kezd
tem áthordani a holmimat. Hogy könnyebb 
legyen. Neked is könnyebb lesz így. Nem kell 
majd sírjál, hogy el kell költöznöd. Én csak 
megkönnyítem neked azt, ami nehéz.

Nekem te ne könnyítsél meg semmit! Ez 
még az én szobám, és még nem mentem 
férjhez, addig az én szobám lesz, és addig 
vidd ki a cuccaidat a szobátokba!!!
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Aranka

Veronka

Nagyi

Veronka

Öcsi

Veronka

Aranka

Hajni

Jól van, Hajni, nyugodj meg. (Veronkához) 
Ez azért lehet, hogy mégiscsak túl korai volt, 
Veronkám.

Mihez képest, Arankám?

(köhint)

(Arankához) Ha anya beszélne veled, most 
azt mondaná, hogy nekem van igazam. Jobb 
minél előbb túlesni azon, ami vár ránk. Ha 
az ember húzza-nyúzza, halasztja csak a 
dolgokat, amik így is, úgy is be fognak kö
vetkezni, az csak a gyávaságot hizlalja az 
ember lelkében. Menjünk neki a problémá
nak, szeljük ketté, mint a disznót, és nézzük 
meg, mit tudunk kihozni belőle!

(elismerően) Ezt milyen szépen mondta Ve
ronka néni!

Köszönöm! Na, fújjad!

(Hajnihoz) Na jól van, jól van, Bogaram, nyu
godj meg, bírsz ebben a szobában is aludni, de 
értsd meg, hogy a dusekon kell aludnod, még
sem várhatjuk el Sanyitól és Ulrikétől, hogy 
egy kicsike dusekon nyomorogjanak ketten. 
Majd ők alszanak az ágyon, te meg a dusekon.

(sír) De ez így nem normális... Ez az én 
ágyam... Normális életet akarok!
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Öcsi

Veronka

Hajni

Öcsi

Aranka

Öcsi

Aranka

Hajni

Aranka

Öcsi

100

(sürgetve) Most akkor fújjam vagy men
jek? Nagyon izzadok, szeretnék már haza
menni...

Fújjad!

(hirtelen abbahagyja a sírást, fenyegetően 
Öcsihez) Ne merészeld fölfújni!

Most mit csináljak?

Fújjad. Na, de hova fújjad? (Elgondolkodik)

(kezébe veszi a dusekoty nézegeti, de nem fújja 
föl, legyezi magát vele) Ez elég jó kis dusek. 
Le bírjuk majd vinni magunkkal a tengerre? 
Épp jó lenne lebegni rajta a nászutunkon.

Le hát. (Gondolkodik) Bár, ha most jobban 
belegondolok, mégiscsak jobb lenne, ha kint 
fújnánk föl, hogy azért mégis... Érted, hogy 
tudjanak, vagyis hogy hát tudják... Élvezni az 
ittlétet...

Én nem akarom, hogy az én ágyamban él
vezzék az ittlétet!

Na, azért most már tényleg elég legyen! Még
iscsak a násznagyod lesz, hát belegondoltál 
te, mekkora ajándékot fog ő neked hozni?

Hát legalább egy frizsidert.



Aranka Vagy kettőt!

Öcsi (felröhög) Két frizsidert!

Aranka Mármint kettőnek az árát adja majd nektek.
Legyél már egy kicsit rendesebb! Jönnek itt 
neked örömmel, ennyit utaznak, csak miat
tad, hozzák a nagy ajándékot Németország
ból!!! (Felemeli mindkét kezét, hogy úgy ma
gyarázzon) Hát kinek van még németországi 
násznagya? És akkor te nem akarsz annyit 
megtenni értük, hogy a földön alszol? Na 
ugye! (Gondolkodik) Ki fog férni az ajtón ez 
a dusek, nem olyan nagy. Egy ember is alig 
fér el rajta, nemhogy az ajtón ne férne ki...

Veronka Na, fújd föl, Öcsikém, elég most már ebből
a teszetoszaságból. Haladjunk!

Öcsi (elkezdi felfújni)

Szünet, csak Öcsi fújása hallatszik, mind nézik.

Veronka Bár tudnám, hogy mikor érnek ide!

Öcsi (abbahagyja a fújást. Zsebkendővel törölgeti
a homlokát, kissé lihegve) Hű, de kidöglöt
tem. Pihenek egy kicsit.

Veronka (Nagyihoz) Nem telefonáltak?

Nagyi (hallgat, fintorogva néz Veronkára)
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Veronka Tudtam. Pedig bírtak volna szólni, hogy
hányra várjuk őket. Biztos megálltak enni 
valahol. Aki külföldön dolgozik, az nem 
visz szendvicset az útra, hanem szép étte
remben eszik, rendesen, levest, főtt ételt. 
Meg persze megkávézik. Kis süteményeket 
is vesz a kávéhoz. Mert telik rá. Hány óra 
lehet az út?

Öcsi Szerintem úgy 32.

Veronka Nincs annyi. (Kissé meghatottan) Sándor
nak nagyon gyors autója van. Rendkívül 
gyors. Csak úgy száguld vele. Szinte már re
pül! Na, Öcsi, fújjad tovább! Nem kell eny- 
nyit pihenni!

Öcsi újra fújni kezdi a dusekot, a többiek nézik.

Hajni (kifakad) De ez így nem normális...

Öcsi Nekem most már tényleg mennem kell. (A
földre dobja a félig felfújt dusekoty elindul ki
felé) Csókolom, jó éjszakát! (Sorra megpu
szilja az összes nőt, Hajnit is, elindul kifelé)

Hajni (jó hangosan sír)

Öcsi (visszalép az ajtóból, megcsókolja Hajnit)
Ájde, ne sírjál már, jó?! (Megdörzsölgeti Haj
ni felkarját, kényszeredetten mosolyog, meg
vonja a vállát, majd kimenekül a szobából)
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Hajni

Aranka

Hajni

Veronka

Mind ki.

Az apja faszát megy ez is haza. Hova siet, 
mikor nekem szükségem lenne rá?

Hagyjad csak, hadd menjen. Inkább segíts ki
vinni a dusekot, majd a nappaliban fölfújod.

Én? Pont én?

Neked még fiatal a tüdőd. Látszik, mert 
annyit tudsz károgni...
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MÁSODIK FELVONÁS

Hajniék háza előtt vagyunk. A kertben ül Aranka, Veronka, Nagyiy 
mindhárman kötnek. Hajni idegesen le-föl sétál a kertben, lesi, 
hogy jönnek-e már Öcsiék. A Kamerás a kertbe kitett asztalnál 
ül, pogácsát eszik, iszogat. A Vőfély kigombolt ingben napozik egy 
nyugágyon.

Veronka Én mondtam, hogy rendeljünk ide is Ze
nészeket. De ti csak spóroltok mindenen. 
Szégyen, itt ülünk a legnagyobb csöndben, 
csak a csámcsogást hallani.

Hajni

Aranka

Veronka

Hol vannak már?

Ne aggodalmaskodjál, kislányom, majd mind
járt meg fognak jönni.

Tán sürgős a férjhez menés? Ha eddig tud
tatok vele várni, már nem mindegy, hogy 
késik-e vagy se?

Hajni Már tíz perce itt kéne lenniük. Megölöm az 
Öcsit.

Aranka De csak esküvő után öld meg. Inkább legyél 
özvegy, mint vénlány!
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Nagyi

Veronka

Kamerás

Hajni

Vőfély

Hajni

Vőfély

Aranka

Vőfély

(visszafogottan krákog)

Nagyanyád üzeni, hogy dobj le egy pálinkát.

(Hajni mellé áll, odaadja neki a saját kupi
cáját) Nesze, Hajni, igyad ki, mert kell és jó. 
Majd nézem én is, hogy jönnek, jó?

(nem veszi el a pálinkát, fintorog, tovább lesi 
Öcsiéket) Nem hiszem el...

Ne idegeskedjen, drága jó menyasszony, 
Hajadon perceiből egyet se mulasszon! 
Üljön inkább mellém, napozni egy kicsit,
A nászéjszakára szépen barnítsa bögyeit!

Mit mondott?

Asszem kéne írnom vőfényverset a késő vő
legényekről is... Változik a világ, nekem meg 
vele együtt kell változnom. Egy vőfény min
dig legyen naprakész, ha modern az eskü
vő, legyen a vőfény is modern. Mindig ezt 
mondom.

Inkább napozzon tovább szép csendben. 
Minek jött ilyen korán, miért nem várta 
meg a Kovácsékat, ahogy illene?

Blablabla, mit ért maga ehhez? Ez művészet, 
nem csak szakma. Ebből nem lehet kilépni, 
hogy na majd most józanul gondolkodok,
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hogy hogy is legyen. Nekem ez ösztönből 
jön. Erre születni kell. Ez egy adomány a 
jóisten... (Félbeszakítják)

Kamerás

Hajni

Aranka

Veronka

(félbeszakítja a Vőfélyt) Már látom őket, ott 
jönnek!

Hol? Hol?

(eldobja a kötést, felpattan, a Kamerás mel
lé áll) Látom őket én is. (Veronkáékhoz) Na, 
ájde, gyerünk, készüljetek, készüljetek, mind
járt itt vannak. De miért nem zenével jönnek?

Spórolósak ezek is.

Vitatkozás hangjait halljuk, lassan megérkezik Gitta, Léna, Mihály 
a Zenészekkel, akik nem zenélnek.

Gitta (közeledés közben, Mihályhoz, mérgesen)
És amúgy meg ne pofázz velem, hát minek 
képzeled te magadat? Mire föl kensz rám ál
landóan mindent? Inkább nézz szét a saját 
nadrágodban, hogy mi hol van! Te görény! 
(Megérkeznek, a legszívélyesebb hangon, 
mintha minden rendben lenne) Hát jó napot, 
jó napot! Ideértünk végre.

Megérkeznek, de nem mennek be a kapun, a kerítésen keresztül 
köszöntik egymást, a Zenészek lepakolnak a kerítés külső felén. 
Mindenki puszit ad egymásnak a kerítés fölött, áthajolva. Pálinkát 
adnak ki nekik.
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Hajni

Aranka

Mihály

Hajni

Hallgatnak.

Hajni

Mihály

Gitta

Mihály

Gitta

Mihály

Gitta

Csókolom, hol az Öcsi?

Isten hozta magukat nálunk! Egy-két kupi
cát?

Isten éltesse a szép menyasszonyt! (Megpu
szilja Hajnit)

Csókolom, köszönöm, magát is, az Öcsi hol 
van?

Nem fog jönni? Ne mondja már, hogy nem 
fog jönni! Na, mondjon már valamit!

Hát, jönni fog, majd jönni fog mindjárt. Ki
csit késik. Tudod, milyen alapos.

(Mihályhoz) Lassú.

Tudod, milyen precíz...

(Mihályhoz) Lajhár.

Csak készül, kicsit sokáig készül...

(Mihályhoz) Tapír! (Hajnihoz, erőltetett mo
sollyal) Nagyon lassú az én gyerekem. Nyu
godjál le, Hajnikám, jönni fog. (Elfordul tőle) 
Én mondtam, hogy maradjunk ott vele. Leg
alább te meg én, Léna.
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Léna

Gitta

Mihály

Gitta

Mihály

Léna

(cigi lóg a szájából Ránéz Gittára, kifújja felé  
a fü stöl mosolyog rá)

Ott kellett volna maradni, hogy segítsünk 
neki felöltözni. Úgyse képes semmire sem 
ez a gyerek egyedül. Ha nem kellett volna 
annyira sietned, Mihály, most nem állnánk 
itt, mint libák a hajnalhasadásban.

(idegesen) Jó, akkor mondd csak erre is 
nyugodtan, hogy ez is megint az én hibám. 
Hogy ez a szerencsétlen gyerek képtelen 
fölvenni egy nadrágot, zakót, nyakkendőt 
kötni rendesen, meg befűzni a cipőjét és 
elkészülni időben. Ez is mind az én hibám, 
mondjad csak. (Leül a kerítés előtti padra)

Miért, nem mondtam előre, hogy így lesz? 
Minek kellett annyira sietnünk? Itt akartad 
megvárni a fiadat, hogy az egész falu nézze, 
hogy a helyi közösség elnöke hogyan vára
kozik? Tudtad, hogy ez a gyerek csak tré
nerkát képes fölvenni egyedül. Pont olyan 
mendrovác, mint te!

(Lénához) Adj egy cigit nekem is!

(a szájába vesz egy cigarettát, meggyújtja, 
Mihálynak adja) Tessék. (Gittához) Ne ide
geskedj, majd mindjárt itt lesz. Kicsit több 
idő kell neki, ennyi.
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Mihály Nem idegeskedek, csak a volt feleségem ag
gat.

Gitta Ájde, hallgassál már, mert a szádba lépek!

Veronka (rokonaihoz) Na, ezeknél is van baj...

Aranka, Veronka és Nagyi kuncognak.

Mihály És maguk hogy vannak? Bírják ezt a nagy
hőséget?

Hajni (kétségbeesetten) Hol az isten kínjában van
ez a hülye Öcsi? Én ezt nem bírom már ide
gekkel! Hol késik? Ez nem normális! Ez az 
egész így nem normális.

Gitta PfFfffF... Na itt van, most már ez is ki van
akadva.

Mihály Jól van már, nyugodjon meg már mindenki,
majd mindjárt megérkezik. Csak várni kell 
kicsit. Na.

Gitta (Mihályhoz) Ez a gyerek pont olyan, mint
te. Semmit sem képes egyedül elintézni. 
Pont, mintha csak téged látnálak. Ki van 
rakva az ágyára a kivasalt öltöny, de biztos 
ott áll és gondolkodik, hogy mit vegyen föl. 
Vagy hogy melyikkel kezdje. A zoknival? 
Vagy rögtön az inget vegye föl? Katasztrófa!
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Mihály Hát miért nem tanítottad meg rendesen 
fölöltözni?

Gitta Mindent nekem kell csinálni? Hát te talán 
nem tudtad volna megtanítani? Majd még 
én járjak utána ennek is! Pont olyan, mint 
te. Te mendrovác, te!

Arankáék lassan visszaülnek, nagyon elmélyülten kötnek, Hajni to
vább sétál fel-alá.

Veronka (súgdolózva Nagyihoz és Arankához) Na, ez 
a Hajni is tud ám választani. Ilyen balfékhez 
hozzámenni...

Aranka Hallgass már, Veronkám, még meghallják! 
Aztán lőttek az esküvőnek.

Veronka

Nagyi

Veronka

Aranka

Hát csak hallják is meg. Főleg ez a két asz- 
szony... Hogy ki vannak dekorálva! Csak 
hallják is meg. Ha már ennyire nem szé
gyellik, hogy balfék a fiuk, akkor azt se szé
gyelljék, ha én... (Félbeszakítják)

(fuldokolva köhög)

(epésen) Jól van, jól van már, anyám! Érte
lek. (Hátba veregeti Nagyit) Csak meg ne 
fulladj!

(suttogva) Halkabban, Veronkám! Tudod, 
hogy mindenki arra gondol, amit akar. (Jó
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Nagyi

Gitta

Léna

Gitta

Mihály

Gitta

Léna

Gitta

hangosan a másik család felé) Hát, még 
mindig nagyon meleg van. Pedig azt mond
ták, hogy mára enyhülni fog kicsit. Még a 
verebek is izzadnak a fákon. Csoda, hogy 
nem potyognak le ebben a melegben.

Az én esküvőmön esett.

A mi esküvőnkről Mihály elkésett.

(Gittára kacsint) Tiszta apja ez a gyerek, 
mondom én. (Leül Mihály mellé, a vállát si- 
mogatjay de Gittára néz)

Nekem kellett visszamenni a házhoz, hogy 
megkössem a nyakkendőjét. Mert az nélkül 
nem tudott elindulni. Mintha a világ leállt 
volna forgásában, ha kibontott nyakkendő
ben indult volna el otthonról.

Jól van már, hát meddig fogsz még ezzel eg- 
zecéroztatni?

(megáll, ránéz Mihályra, egészen közel hajol 
hozzá) Szerinted én egzecírozlak téged?

A mi esküvőnkről is késett a Mihály. Igaz, 
nem olyan sokat.

Igen, mert akkor már rögtön a házhoz men
tem, a városháza helyett, hogy megkössem 
a nyakkendőjét. Utána én vittem a városhá-
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Mihály

Léna

Hajni

Mihály

Hajni

Anyakönywezető

Hajni

Anyakönywezető

Hajni
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zához, az én autómon. Űgyis csak eltévedt 
volna.

Nem tévedtem volna el.

(nevetve ráhajtja fejét Mihály vállára) De 
igen. (Megsimogatja Mihály arcát, mintegy 
vigasztalásképp)

Nem értem, hogy hol lehet. Hol a fenében 
lehet?

Hát, kislányom, senkinek sincs fogalma 
róla. Majd jönni fog, nyugodjál meg!

(nyugtatva magát, de feszülten) Nem baj, 
majd boldogok leszünk. (Szünet. Egyre ide
gesebben) Meddig várjunk még rá? Én va
gyok a menyasszony, nekem kéne sokáig 
készülődni, nem neki. Nem fogunk odaérni 
az Anyakönyvvezetőhöz.

Hozzám?

Jaj! De megijesztett.

Jöttem, hogy megnézzem, hogy jönnek-e 
már. Unom magam a városházán. Miért 
nem jönnek már, hogy összeadjam magu
kat?

Mondtam, hogy el fogunk késni!



Anyakönywezető

Csönd.

Anyakönywezető

Gitta

Anyakönywezető

Mihály

Anyakönywezető

Mihály

Csönd.

Anyakönywezető

Gitta

Nem, még nem késnek. Csak gondoltam, 
bírnánk előbb túlesni rajta. Igazából men
nék már, Felsőhegyen ma főzőverseny van. 
Birkapaprikásokat főznek.

Amúgy mire várnak?

Csodára! Mégis, mire várnánk? A fiamra. 
Késik.

Hajjaj... Nem jó jel, ha késik.

Ugyan már, Imre, ne legyen babonás!

Nem vagyok én babonás, csak láttam én 
már sok mindent...

Na, hallgasson már el!

Gondolom, én ráérek. De csak fél ötig. Igaz
ság szerint mennék már. Nagyon meleg van 
bent a városházán. Nincs szigetelés. Azért is 
jöttem inkább ide ki magukhoz. Legalább 
sétáltam egy kicsit.

Majd mindjárt itt lesz, bírja még ki egy 
kicsit! Tudtommal ötig dolgozik szomba
ton.
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Anyakönywezető

Hajni

Veronka

Gitta

Mihály

Jól van, hát várok én. Semmi dolgom, mon
dom. Csak mondom, mennék már. De mon
dom, bírok még várni. (Szünet) Bár nekem az 
is jó, ha azt mondják, hogy úgyis azt mon
daná, hogy igen. Mégiscsak a helyi közösség 
elnökének a fiáról van szó. (Meghajol Mihály 
feléy majd halkabban) Ha gondolják, elintéz
hetjük így is. Én elhiszem maguknak, hogy 
úgyis igent mondana. (Hangosan} vidáman) 
Mindig mindegyik igent mond. Hehehe... 
Elég unalmas. De hát a törvény az törvény, 
ugyebár, Mihály elvtárs? (Meghajol Mihály 
feléy majd halkabban) De én maguknak elhi
szem, hogy igent mondana. Úgymond üzeni, 
hogy igen. Úgyhogy kivételt is tehetek. Ki
írom a papírt, aztán a kedves fia majd bejön a 
jövő héten aláírni. Vagy hát... Oda is bírnánk 
hamisítani, ha gondolják...

(sírásán) Nem akarok hamisítvány házassági 
levelet! Ez így nem normális!

Na, itt van nektek a modern világ! Örül
hetsz, Hajnika, hogy ilyen modern esküvőd 
van. Nem is kell hozzá vőlegény! Milyen jó!

Tetszik magának, mi? így talán maga is 
férjhez tudna végre menni, nem? Veronka, 
drága!

Na de kérem! Elég legyen! Nem hamisítunk 
semmit. Mindjárt itt lesz a fiam! Várjon kicsit.
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Anyakönywezető Jól van, hát várok én. De ha négyre sem ér 
ide, akkor mondom, majd a jövő héten meg
oldjuk valahogy.

Hajni (sírásán, mérgesen) Nem hiszem el... Már rég
itt kéne lennie. Ennek az egész esküvőnek 
jól kéne sikerülnie. Megígérte Öcsi, hogy 
minden rendben lesz. Nem hiszem el...

Gitta Hát én sem... Ez a te véred, Mihály, ez a te
mendrovác véred!

Mihály Hát persze, kend csak rám, ahogy szoktad!

Gitta Jaj, hallgass!

Csönd. Várakoznak. Hirtelen a zenekar elkezd zenélni, majd kis
vártatva megérkezik Öcsi, vizes a haja, nincs rajta nyakkendő. A
zenére felpattan mindenki, csak a Vőfély öltözik komótosan, lassan
gombolja be az ingét.

Hajni (leinti a zenekart, mérgesen) Öcsi, hol az
anyád kínjában voltál?

Öcsi Hogyhogy hol voltam? Még csak most van
négy. (Hajnihoz) Úsztam egyet, és még le 
kellett tusoljak. Ilyenkor a legjobb a stran
don. Elég friss a víz. Lemossa az emberről 
az összes port...

Hajni Hagyd már azt a kurva port! Te úszni vol
tál? Hát normális vagy?
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Igen. Ahogy tegnap mondtad, hogy majd 
megváltozunk, meg lesz valami új a sze
münkben... Hát arra gondoltam, hogy ilyen 
napon az ember úgy menjen nősülni, hogy 
előtte megtisztítja magát teljesen a portól. 
Gondoltam, kimegyek a tóra, lemosom ma
gamat, mint ahogy keresztelkedéskor szok
ják lemosni az embert. Beleálltam a vízbe, 
kitártam a két karomat, és akkor fröcskölni 
kezdtem a képemet. Elég hideg volt a víz, 
mert nagyon sütött a nap, meg kicsit sokáig 
álltam a vízben, még kitaláltam, hogy majd 
fröcskölni fogom magamat. Közben jól föl
forrósodott a fejem. És akkor megfröcsköl
tem magam, és az olyan volt, minthogyha 
a lelkemet tisztítottam volna meg. Most itt 
állok, ide bírok állni, tiszta képpel és lélek
kel, hogy akkor jöjjön az a jó változás, amit 
mondtál.

(visszafojtott agresszióval higgadtságot szín
lelve) Te azért késtél, mert fröcskölted a tó 
vizével a képedet?

Most mit pattogsz ennyire? Utána letusol
tam. Biztos ami biztos. Kicsit büdös az a víz. 
Aztán már bántam is, hogy nem a bazenra 
mentem, de gondoltam, spórolok. Mond
tam a kondukternek, hogy ma van az eskü
vőm, adott ingyéjegyet. Még gratulált is.

(majd szétveti a düh) A kondukter?



Öcsi Az, igen. Na de mindegy. Amúgy sincs
még késő. Tíz perc alatt odaérünk. Négy 
óra volt megbeszélve. Itt írja a meghívón. 
(Mutatja)

Mind előveszik a meghívót a zsebükből néziky hallgatnak.

Veronka

Mihály

Te küldtél magadnak is meghívót? Érdekes...

Na jó, mindegy, most már itt vagy, mind itt 
vagyunk, induljunk meg.

Anyakönywezető (enyhe iróniával) Hát, végül is, mondom, 
én ráérek...

Öcsi

Hajni

Jé, az Anyakönyvvezetőt is meghívtátok?

Dehogy hívtuk meg! Eljött megnézni, hogy 
hol vagy már, miért késünk!

Anyakönywezető Nyugodjon meg, kedves menyasszony, nin
csenek elkésve, mondom. Bár lassan meg 
kéne indulni már...

Aranka (félbeszakítja) Nem indulunk, még most
jön a kikérés. Maga sosem volt még lako
dalomban? Hogyhogy nem tudja a menet
rendet?

Anyakönywezető Akkor tudnának addig adni valamit enni?
Majd leülök és kivárom. (Leül eszik) Na, 
kezdik már?
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Hajni Nem, még nem lehet, a násznagyok még 
nincsenek itt.

Öcsi

Veronka

Aranka

Hajni

(dühösen) Hát hol vannak? Mi az, hogy még 
nem értek ide? Hogy képzelik?

Sándorék elmentek...

(befejezi Veronka mondatát) ...élvezni az itt
létet.

(dühösen Öcsihez) Mert megunták a vára
kozást.

Távolról hangok hallatszanak, majd egyre közelednek.

Sándor Siehst du, Ulrike? Es ist der schönste Baum
der Welt. Es heisst vadgesztenye. (Erősen 
artikulálva) Vad-gesz-te-nye.

Ulrike

Sándor

Ulrike

Ja. Verstehe ich... Fatkesztene?

Já, az az! (Rámosolyog kényszeredetten. A 
násznéphez) Hát sziasztok! Jó napot, jó na
pot! Ácsorgunk, ácsorgunk? (Sorra megölel 
mindenkit a saját családjából)

Guten Tag!

Veronka, Aranka,
Nagyi, Hajni, Öcsi Guten Tag, Urrike!
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Mosolyognak egymásra.

Öcsi Ez itt az én családom.

Mihály

Sándor

Ulrike

Az enyém. Mihály vagyok. A helyi közösség 
elnöke. Ez pedig itt a feleségem, Léna. Ez 
pedig a volt feleségem, Gitta.

Sándor vagyok, Münhenbű. Örvendek. Ez itt 
pedig az én drága feleségem, Ulrike.

Guten Tag! Es freut mich Sie kennenzuler
nen!

Lekezelnek mindannyian. Majd állnak, mosolyognak a föld felé, 
kínos csöndben.

Mihály (hangosan Ulrikéhez, hátha úgy érti, hogy 
mit mond neki, ha hangosan mondja) Hát 
igen. Nagy nap ez a mai. Nehéz volt pont 
mára időpontot kérni a városházán. Olyan 
meleg van, hogy le akarnak mondani 
minden esketést. De nekem ez nem nagy 
kunszt.

Ulrike

Sándor

Kunst? Ach so! Er ist ein Künstler? Sehr gut, 
sehr gut!

Nein, er ist der... der Lokal... Weisst du? 
Der... ööö... Etwas. Mittudom en. Er ist ein 
Künstler. Ja.
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Ulrike

Sándor

Anyakönywezető

Aranka

Kamerás

Veronka

Kamerás

Veronka

Anyakönywezető

Kamerás

Anyakönywezető

Ach so. Ich verstehe. Aber welche Art von? 

(lerázva) Ja. Ach, ja!

Ha valaki lesz olyan rendes, és elszalad az 
anyakönyvemért, akkor össze bírom itt is 
adni magukat.

Jáo, mint a Dallasban! Ott is mindig a kert
ben esketnek!

Majd én elszaladok érte!

Na majd pont te szaladsz érte! És akkor ki 
fogja fölvételezni az esketést?

Majd maga! Nézze csak (mutatja a kame
rát), itt kell megnyomni...

(félbeszakítja) Nyomja a halál! Majd pont én 
fogok lemaradni a fölvételről?

Jó, majd én fölvételezem. Mutassa csak!

Itt köll megnyomni, aztán ez már automata. 
Szereovideó. Csak tegye a vállára, és kész. 
Mindjárt jövök én, majd sietek!

Jól van, menjen, siessen! (Vállára teszi a 
kamerát) Na akkor addig kezdjük el! Azért 
gyűltünk itt ma össze...
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Hajni Várjon, még nincs itt az anyakönyv!

Öcsi És nincs még itt Géza bácsi sem!

Anyakönywezető (mérgesen) Jól van, mondom, van időm, én 
várhatok...

(feltűnik a kerítés mögötty felkel a nyugágy
ból) Itt vagyok! Eddig is itt voltam. Csak na
poztam kicsit. Épp szépen lehet bámulni.

(elismerően) Ugye, ugye? Na, öltözzön csak 
föl!

(az Anyakönyvvezetőhöz) Hallja, bírnánk mi 
addig a kikérést kezdeni, amíg nem jön meg 
a gyerek az anyakönyvvel. Hát nem? Na 
ugye! Maga addig vegye az egészet a kame
rával. Na, na, kezdjük, kezdjük!

Anyakönywezető (gyámoltalanul) Hát, bírjuk...

Gitta Na, akkor kezdhetjük!

Mindenki rendbe szedi magát, készülődnek a szertartáshoz.

Vőfély Kezdhetjük?

Gitta bólinty a zenekar rákezd.

Géza

Vőfély

Várnak.

Gitta

121



Vőfély (megigazítja a kalapját, Gézától elkapja a vő
félybotot) Tarts kormányt, muzsikus! Adjis- 
ten jó napot!

Aranka Adjon, adjon, maguknak is adjon! Osztán,
mi járatban erre?

Vőfély Szerelmes e jó madár, jöttünk, hátha a pár
ját itt találjuk!

Aranka Jőjenek béjebb!

Bemennek az udvarba.

Vőfély Adjon a jóisten szerencsés nagy napot,
Adjunk hálát neki, hogy felvirradhatott. 
Tegnap este már mink összegyűltünk szépen, 
Készültünk egyre erre a lánykérésre.
Nagy vidáman jöttünk, nótával, énekkel,
Ne fukarkodjanak a pálinkával, krémmel! 
Eljöttünk, hogy a lányukat most szépen ki
kérjük,
Elvigyük esketni, bár az eskető is eljött. 
Úgyhogy bírunk maradni itten helyben szé
pen,
A menyasszonyunkat most elénk vezessétek! 

Aranka Milyen úton jöttetek?

Vőfély A szerelem útján!

Nagyi sírni kezd, Aranka belékarol, pityeregnek.
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Sándor

Vőfély

Sándor

Vőfély

Sándor

Vőfély

Sándor

Géza

Sándor

Géza

Sándor

Géza

Oszt hány-e még a harminckettő?

Harmincegy, mert verekedni voltam Csan- 
tavéren.

Na, de mikor volt Ádámnak az utolsó bol
dog éjszakája?

Mielőtt elvette Évát!

Osztán Öcsinek megvolt-e az utolsó boldog 
éjszakája?

Még boldogabb lesz a mai! Kiadják-e a 
menyasszonyt?

Hát nem tudom, mit adnak érte cserébe?

Itt van ni egy százdináros! (Nyújtja Sándor 
felé)

(eltolja a kezét) Kevés, kevés! Ennyi pénzért 
mi nem adjuk. Olyan szép a menyasszony, 
sokkal több pénzt ér!

Itt van ni két százdináros!

Még hogy százas! Még hogy dinár! Hát hol 
vannak a márkáitok?

Van itt márka, csak ha odaadjuk, mi marad 
a vőlegénynek?
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Sándor Mi maradna, mi maradna? Gyönyörű szép
menyasszont kap érte cserébe! Tud ez főzni, 
mosni, vasalni, fiatal még, sok gyereket fog 
szülni! Hol vannak a márkáitok?

Géza Itt vannak ni! Itt van ötszáz márka! Elég
lesz-e?

Sándor (ránéz Hajnira)

Hajni (hevesen bólogat)

Sándor Elég!

Vőfély Kiadják a menyasszonyt?

Aranka (sírva) Ki.

Hajni odalép Sándor mellé. Az asszonyok mindpityeregnek, Hajni is.

Vőfély Hallgasson most el mindenki, kérem!
Szálljon magába minden Vendégem.
Ne hallatsszon zúgás, üssék le a legyet,
Szép menyasszonyunk most búcsúzni kény
telen.
Hullanak könnyeim, csuromvíz az arcom, 
Amíg búcsút veszek, senki se mulasson.
Fáj a szívem mostan, hogy el kell mennem 
innen,
Kedves szüléimhez hadd szóljak most szépen. 
(Átkarolja Arankát)
Drága édesanyám, ne pityeregj sokat,
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Ha bántottalak is, nem volt komoly soha. 
Köszönöm a nevelést, a sok szeretetet, 
Feledni téged soha el nem lehet.
Erős türelmedet áldja meg az Isten,
Adjon egészséget, sokáig éltessen.
Drága könnyeidet bőven fizesse meg egy nap, 
Mindet mit értem hullattál a hosszú évek alatt. 
Vigyáztad lépteim, lázamat csitíttad, 
Egyetlen vigaszom voltál te a bajban.
Bármi rosszat tettem, akkor is szerettél, 
Megfizetni neked mindezt képtelenség.
Ne sírjál, jó anyám, lesz még vigaszságod,
Az élet majd tőlem, jó sok unokát hoz. 
Bocsáss most utamra, engedd el a kezem, 
Áldd meg anyukámat, édes jó Istenem! 
Édes jó... ööö...
(Kicsit gondolkodik, majd átkarolja Nagyit) 
Édes jó apámtól most könnyes búcsút veszek, 
Megtanultam tőled mindent, amit lehet.
Fát vágni például, csirkét kopasztani,
Nem fogok így sohase hoppon maradni.
De mielőtt én elhagyom házadat, 
Bocsánatot kérve csókolom lábadat.
Ne haragudj, kérlek, hogy annyit nyaggat- 
talak,
Hogy problémáimmal téged teleaggattalak. 
Bátorítottál, ha rosszul is fújt a szél,
Mögéd bújhattam én, mindig is megvédtél. 
Kezembe fogom most drága öreg arcod, 
Könnyeimmel hátha mindent lemoshatok, 
Ráncaidból mosom ki a szomorúságot, 
Boldogsággá váltom minden butaságom.
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Vigyázz jó anyámra, vigyázz testvérimre, 
Vigyázz tenmagadra és az éj csendjire. 
Kívánom, hogy hosszú, szép életed legyen,
S ha majd meghalsz, helyed a mennyekben legyen. 
(Odahúzza magához Veronkát is)
Édes lánytestvérim, búcsút intek néktek, 
Hogy boldogok legyetek, példámat vegyétek! 
Ne válogassatok a fiúk közt sokat,
Elmúlik az idő, már most delet mutat. 
(Odamegy az Anyakönyvvezetőhöz, neki 
mondja)
Drága barátnéim, csak egy szóra éppen, 
Megemlítelek most benneteket szépen. 
Fogtátok kezemet minden egyes bajban, 
Töröltétek szemem, a legnagyobb szarban, 
De most már végre boldog leszek végleg, 
Segítő kezetek mindenki dicsérje!
Leskelődő szomszéd és drága jó Nászné
pem,
Tőletek is búcsúzok, mert most már men
nem kéne.
Nagyon szép tőletek, hogy az utcára kiálltok, 
A rosszon kívül nektek is minden jót kívánok. 
De most már legyen elég a könnyekből, 
Vegyünk egy falatot innen, a sültekből. 
Húzd rá!

Kamerás Itt az anyakönyv, elhoztam!

Anyakönywezető Na, akkor cseréljünk!

Kamerát és könyvet cserélnek.
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Anyakönywezető De az örökírómat nem hoztad el, mi?

Kamerás Hát, azt nem mondta külön...

Anyakönywezető Na, akkor induljunk mind a községházára.
Ott maradt az örökíró. Jöjjenek utánam, 
mutatom az utat!

Vőfély (lökdösve az Anyakönyvvezetőt) Mintha 
nem tudnánk, merre van a községháza! Ma
radjon csak szépen mögöttem! Én vezetek!

Anyakönywezető Nem akartam én vezetni, ne lökdösődjön, 
kérem...

Hajni Na, induljanak már!

A zenekar rázendít, a násznép gyorsan sorba áll, megindulnak ki
felé a színpadról
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HARMADIK FELVONÁS

ELSŐ JELENET -  LAKODALOM

A lakodalmas sátorban vagyunk. A zenekar játszik, az asszonyok 
táncolnak, Mihály és Sándor beszélgetnek egymással az asztalnál, 
mellettük ül Ulrike és unja magát. Hajni és Öcsi az asztalnál ül, 
hallgatnak, bámulnak maguk elé. A Vőfély zsebtükörben nézi ma
gát, igazgatja a haját. A Kamerás egymás után issza a röviditalo
kat. A Pincérek itallal kínálják a jelenlévőket.

Aranka (hátranéz, felvillanyozódik, a zenekarhoz)
Csendesebben most már, érkeznek a Ven
dégek!

Bejön a Vendég, egyes-egyedül. Néznek rá. Zavarában vigyorog.

Vendég Hát, jó napot! Jó napot!

Csönd. Néznek mögé, a Vendég is maga mögé néz, várnak kicsit, 
hogy hol a többi Vendég.

Vendég (még mindig zavarban van, megrántja a vál
lát) Hát, jó napot!

Veronka Csak ennyien jöttek?
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Vendég

Zavart csend. 

Vendég

Veronka

Köszönnek mind. 

Öcsi

Veronka

Vőfély

Vendég

Vőfély

Hát, ennyien jöttünk.

Ennyien, ennyien, de nagy szeretettel jöt
tünk!

Az jó. Reméljük, mindüknek jut vacsora... 
Én nem értem, mire jó ez a sok modern
ség... Na, jó napot!

(Veronkához) Nem kell izgulni, jönnek még 
a barátaim. Majd.

(cinikusan) De remélem, nem lesznek ilyen 
sokan, mint ez a Vendég! Hogy férünk majd 
el? Énvégettem ne aggódj, megvagyok én a 
sok Vendég nélkül is. (Méltatlankodva) Mo
dern lakodalom, jaaj...

(Kameráshoz) Gyere csak, fiam, engem ve
gyél! (Vendéghez) Akkor kit jelenthetek be?

Hát, én a menyasszony volt osztálytársa va- 
gyök.

Tarts kormányt, muzsikus!
Kedves Násznép, egy kis figyelmet kérek,
A népes Vendégsereg most már ideérett.

129



Nagyi

Vőfély

Tapsolnak. 

Vendég

(köhögve röhög)

(Nagyihoz) Na de kérem...!
Az élen érkezett a menyasszony volt osztály
társa,
Míg ide nem ért, nem volt nyugovása. 
Kedves Násznép, végre mind ideértünk, 
Reméljük, nem hűlt ki még a mi levesünk. 
Jöttünk a menyasszonyt új asszonyként látni, 
Piros pofácskáját jól megpuszikálni.
A vőlegénynek is most szorítanánk kezét, 
Vigyázza ezentúl Hajnikánknak lelkét.
Az örömszülőknek meg minden elismeré
sünk,
Szép a sátor, szép az ara, de vacsorát is ké
rünk.
Az ajándékokat ide rakjuk szépen,
Erre az asztalkára, ami itt van a Vőfény tö
vében.
Húzd rá!
(Összecsapja bokáit, mélyen meghajol)

(tapsol) Hát igen, igen. (Szégyenlősen letesz 
egy elég kicsi csomagot a Vőfély mellé, zavar
tan mosolyog) Hát, igen... (Majd odamegy 
gratulálni az ifjú párhoz, és mindenkinek gra
tulál ciki csak ott áll a közelükben, még a Vő
félynek is, zavartan) Hát, igen... (Az ifjú pár
hoz) Hát, Hajnikám, Öcsi, mit is mondhat
nék. Ahogy eddig is, úgy tovább kell, mert
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az élet szerintem csak akkor igazán igazi, ha 
az ember tudja, hogy hogy és merre és ki
vel. Főleg, hogy kivel, mert az nagyon fon
tos. Szinte az a legfontosabb. Sokat gondol
kodtam, de nem is hiszem, aztán rájöttem, 
hogy bármit tudnék, ami el tudná helyettem 
úgy mondani. Mert tényleg. Szerintem csak 
egyenesen kell. Mindig egyenesen. Akkor jól 
érzi magát az ember. A bőrében. Hát, igen... 
(Kicsit meghajol és leül az egyik asztalhoz)

Hajni (Öcsihez, suttogva) Te értetted, mit akart
mondani?

Öcsi (suttogva) Hát nem nagyon...

Öcsi és Hajni kuncognak. A zenekar újra rázendít, az asszonyok tán-
colnaky Hajni és Öcsi bámul maga elé és hallgat, Mihály és Sándor be
szélgetnek} Ulrike unja magát, a Vendég ingatja fejét a zene ritmusára.

Aranka (Mihály mellé áll) Jaj, de szépek! Nem?

Mihály Hát szépnek szépek...

Aranka Uram, csak add, hogy boldogok legyenek.
Jaj, Uram...

Mihály Szólítson csak Mihálynak, most már roko
nok vagyunk!

Aranka (csodálkozva) De hát eddig is Mihálynak
szólítottam.
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Mihály

Aranka

Most mondta, hogy uram.

Nem, én csak a mindenhatónak mondtam.

Mihály Milyen mindenható? (Elképedve) Vagy
maga tán vallásos? Hogy van ez, kérem?

Aranka Nem, nem. Hát én úgy... Az elvtársakra
gondoltam. Hogy onnan, az égből... vagyis 
a földből egyengessék a fiatalok útját...

Mihály (gyanúsítgatva) Szóval úgy. A földből?

Aranka Onnan. Onnan azok az elvtársak, akik épp
egy bányában vannak. Bányalátogatáson. 
(Ráun saját magyarázkodására) Na jól van, 
nem mindegy ez az egész? Nem kell pat
togni, nászok vagyunk. Imádkoztam egyet, 
most mit? Nem baj, hogy te kommunista 
vagy, attól én még elrághatok itt magamban 
egy imát. Minek hallgatóztál?

Mihály De hát...

Aranka Na hol a pincér, gyere, igyunk meg egy pertut!

Pincér (italokat hoz tálcán) Egészségükre!

Aranka (levesz magának két kupicát) Na akkor. Is
ten-isten!

Koccint Mihállyal, aki tétován áll
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Mihály (vesz magának italt) Hát, nem lenne szabad
ezt így, nekem nem kéne itt így istenezni...

Nagyi (odasomfordál, szintén levesz magának a
tálcáról két kupicát, Mihály mellé áll, meg
böki) Maga meg mit szorong ennyire, fiam? 
Igyon, erősítse a szívét, magára fér!

Felhajtják az italokat, Mihály az egy kupicát, a két nő a két-két
kupicát. Aranka elszalad táncolni.

Nagyi Maga tényleg elég nyegle alkat. Olyan ide
ges, igaz?

Mihály Én nem vagyok ideges. Csak ez az istendolog...

Nagyi Na, ne gondolkozzon itt összevissza. Akkor
olyan ideges. Csak szépen. Engedje el ma
gát. Lazítsa meg kicsit a nyakkendőjét!

Mihály Mi? Minek lazítsam meg? Minek?

Nagyi A nők nem szeretik a kérdéseket.

Mihály Hehe, ez jó! (Meglazítja) Nem nézek ki hü
lyén?

Nagyi Most már értem, miért van magának két fe
lesége. Annyit kérdez, mint egy ankét. Ne 
izguljon már annyit, inkább élvezze a zenét.

Nézik a táncolókat.
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Mihály Na de várjon. Ha most nem kérdezek magá
tól semmit, akkor hogy fogunk társalogni? 
Magával még alig találkoztam, jó lenne ki
csit megismerkednünk.

Nagyi Mit csinál, ha nem bír kérdezni?

Mihály Háhá! Maga is csak kérdez!

Nagyi Én nő vagyok, nekem szabad. Szóval. Mit
csinál, ha nem bír kérdezni?

Mihály (gondolkodik) Hát mondjuk...

Nagyi Háttal nem kezdünk mondatot.

Mihály Jól van már. Na. Ha nem bírok kérdezni, ak
kor mondok.

Nagyi Mond?

Mihály Mondok.

Nagyi Talán kijelent.

Mihály Hát azt is. Jaj, pardon. Nincs hát. (Vigyorog)
Jól csinálom?

Nagyi Ne kérdezzen!

Mihály De akkor nem tudom, hogy mit tegyek.

134



Nagyi

Mihály

Nagyi

Mihály

Nagyi

Mihály

Nagyi

Mihály

Léna

Mihály

Nagyi

Mihály

Ugyehogy megy ez magának. (Közelebb hú
zódva Mihályhoz) Ha nem tud kérdezni, ne 
csak kijelentsen, hanem utasítson!

Magát?

Nem engem, te mendrovác. A feleségeidet 
például. Ügy össze vannak ölelkezve csár
dás közben, mintha kúszóindás tökök len
nének. Karó nélkül.

Igen. Léna újabban sosem akar velem tán
colni.

Hát épp ez a stósz. Utasítsad. És akkor akar
ni fog.

Nem is rossz ötlet.

Na, eriggy! Próbáld ki, hogy miket tanultál. 
Majd én tanítgatlak téged. (Cinkosan ráka
csint)

Léna! Azonnal gyere ide! Táncolj velem! 

Mindjárt. Várj egy kicsit.

Nem, gyere most!

(suttogva Mihálynak) Ez az!

(felbátorodva) Gyere rögtön! Táncolj! Velem!
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Léna Hagyjál már, majd jövök, ha kedvem lesz.
Inkább nézd meg, hogy a Vendégek szóra
koznak-e, beszélgess velük. Majd később 
táncolunk.

Mihály Jó! Akkor majd később gyere! (Megindul a
Vendégfelé)

Nagyi (csóválja a fejét) Töketlen...

Aranka (hátrafordul, ismét felvillanyozódik) Jönnek
még emberek, csendesebben!

Bejön István és Gyula, gratulálnak mindenkinek. A Vőfély nem ve
szi észre, hogy mennie kéne. A Kamerás filmezi a Vőfélyt, aki még 
mindig a hajával van elfoglalva.

Gyula Hát szép jó napot, drága jó Násznép,
Egy pár jó szót csak gyorsan szólanék.
Úgy jöttünk idáig, hogy csak a hasunk volt 
üres,
Kezeink teli vannak mind, mindkettőnk 
elég ügyes.
Sok ajándékot hoztunk, sok jó tanácsot,
Az ifjú párnak szívvel gratulálunk!
Éljetek soká!

Mindenki megtapsolja őket.

Vőfély (Gyulához, sértődötten) Hát talán ezt in
kább hagyd a profira máskor, fiam. Micsoda 
dolog ez?!

136



Öcsi (odamegy a barátaihoz, megszorítja a kezü
ket, leül melléjük) Hát hogy vagy, István ba
rátom?

István Rosszul: úgy, ahogy mások akarják.

Öcsi Hát az nem jó, nem jó. Pincér! Na fiúk,
igyunk egyet! Nős vagyok!

Gyula Én csak szokkot kérek. Nem iszok alkoholt.

Öcsi Miért nem iszol?

Gyula Mert majd később fogok.

Öcsi (legyint) Te mindig flancósz.

A pincér italt hoz, koccintanak.

István Na, és milyen érzés, Öcsi?

Öcsi Ne hívj Öcsinek. Most már nős ember va-
gyök.

István Ja, jól van. (Gondolkodik) Na és, milyen ér
zés, Bátyó?

Öcsi (méltatlankodva néz Istvánra, megrázza a
fejét, aztán megenyhül) Hát, igazából sem
mi különös. Kicsit szorít a cipő. Meg na
gyon idegesít ez a meleg. Nájloning van 
rajtam, de már úgy átizzadtam, hogy nem
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István

Öcsi

István

Öcsi

Gyula

Öcsi

Gyula
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is látszik, hogy van rajtam ing. Várom már 
a vacsorát. Anyám azt mondta, hogy finom 
lesz. Tán ismeri a szakácsnőt, akit hívott. A 
Telecskiék lagzijában is ő főzött, és anyám 
ott nagyon jót evett.

Melyik anyád?

Hát nem tudom, én néha már keverem őket. 
Meg annyit beszél mind a kettő és sokszor 
egyszerre, hogy nekem már néha összefo
lyik, melyik mit mondott...

Olyan szép ez a Hajni. Te meg olyan sze
rencsés ember vagy. Én nem is értem, hogy 
miért nem vagy boldogabb. Én a helyedben 
már sokkal boldogabb lennék. Ugrálnék, 
táncolnék. Szorongatnám Hajni kezét. (El
gondolkodik) Megyek is, inkább megszo
rongatom Hajni kezét! (Odamegy Hajnihoz)

Te csak ne szorongass senkit! Hát ez meg
bolondult... Áh, ki nem tojja le. Szorongas
sa csak a kezét, addig sem kell ücsörögnöm 
ott...

Tényleg, hogyhogy nem örülsz jobban? 
Nem jó a házasság, vagy miért nem?

Hát, mert izzadok, mint a ló.

(fintorog) Igen, azt érzem...



Öcsi Jó lenne úszni egyet, vagy letusolni. Most,
hogy már ember lettem. Sőt, Hajni szerint 
más ember is lettem. így egyszerre. Két dolog 
egy csapásra. Nem is rossz, mi? Jaj, most még 
az úszás is máshogy esne. Nem gondolod?

Gyula Nem, vagyis... Hát mit tudom én!

Vőfély (Sándorhoz) Most maguk, jöjjenek, csak
jöjjenek! Mintha most érkeznének. Hogy 
meglegyen rendesen a film. (A Kamerás
hoz) Gyere csak, fiam, engem vegyél!

Beállnak.

Vőfély Oly messziről indult ma a szekerünk,
Útközben jó sokat imádkoztunk, kilyukadt 
a tenyerünk.
Mégsem jöttünk üres kézzel el ide,
Szép habos tortát, paprikásnak valót 
Hoztunk a ház népinek.
Az ifjú párnak meg szerencsét, áldást, 
Életük kezdéséhez egy jó nagy sodrófát. 
Adjon a jóisten egészséget nektek, 
Vidámságot, gyermekáldást, sokat, hát vagy 
tízet!
Aranyanyám fusson, hozzon még pár széket, 
Hadd üljenek le a messziről jött vendégek! 
Húzd rá!

Tapsolnak. A zenekar újra rázendít. Sándor és Ulrike Hajnihoz lép. 
Öcsi gyorsan melléjük ugrik, majdnem fellöki Hajnit.
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Hát, drága gyerekeim... (félbeszakítják)

(túlzott sírással) Sanyikáááám! Hát édes Sa- 
nyikáááám! (A nyakába borul) Hát látod te 
ezt? Férjhez adtuk a Hajnalkát... Mikor nőtt 
így meg? Hová szalad az idő, Sanyikááám? 
Jaj, hát mit fogok én csinálni most majd nél
küle? (Visszaborul Sándor vállára, sír)

Ugyan-ugyan, Veronka! Mit fogsz csinálni? 
Hát például be fogsz költözni a szobámba. 
Még jobban!

(felkapja a fejét, hátrasziszegve Hajninak) 
Kussoljál! (Sírásán Sándorhoz) Sanyikám, 
hát így öregszünk meg mi is, mint ez a két 
gyerek. Emlékszel? Mielőtt kimentéi volna 
Németbe... Miért is hagytam, hogy kimenj 
Németbe... (Visszaborul Sándor vállára, 
bömböl)

(tehetetlenül áll, majd nyakában a síró Ve- 
ronkával folytatja) Szóval. Gyerekek, ti csak 
mindig menjetek az álmaitok után. Csak 
ezt tudom mondani nektek. Mindegy, mi
lyen az az álom. És mindegy, hogy hogyan 
valósítjátok meg. Mert egy idő után az is 
mindegy lesz, hogy mivé alakul ez az álom. 
(Összeölelkezik Veronkával, sír ő is)

(sóhajt) Herzlichen Glückwunsch! (Lekezel 
a fiatalokkal, továbbáll)



Sándor (abbahagyja a sírást, eltolja magától Veron-
kát) A lényeg: az ember nem vár a sült ga
lambra, hanem fog egy csirkét, és megsüti. 
Az amúgy is jobb, mint a galamb. (A pincér
hez megy, felhajt két pálinkát)

Veronka (egy csapásra abbahagyja a sírást, megigazgat
ja  a hajáty letörli arcát, flegmán a fiatalokhoz) 
Na mi van, mit bámultok? Szmotánok. (El)

Hajni visszaül az asztalhoz, István melléhúzódik. Öcsi visszamegy 
a másik asztalhoz, Gyulával beszélgetnek, közben folyton legyezi 
magát bármivel, ami a keze ügyébe kerül A többiek isznak, beszél
getnek, táncolnak.

Géza (a Vőfély mellé áll, de csak véletlenül. Nézi
Hajnit és Istvánt, ahogy beszélgetnek, moso
lyog rájuk)

Vőfély (A Kameráshoz) Gyere csak, fiam, engem
vegyél!
Hadd jelentsem most be a másik násznagy 
urat,
ki a vőlegénynek mutat majd ma este utat...

Géza (mérgesen, de higgadtan) Nem kell engem
bejelenteni, hallgassál már inkább kicsit.

Vőfély Na de kérem! (Sértődötten) Ahogy tetszik.
(A Kameráshoz) Kapcsold ki!

Géza Öcsi! Hol vagy te?
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Öcsi

Géza

Öcsi

Géza

Öcsi

Géza

Öcsi

Géza

Vőfély

(odaszalad hozzá, homlokát törölgeti) Itt va
gyok, Géza bátyám.

Mit csinálsz te?

Hát, Géza bátyám, én éppen izzadok. Nem 
tudok egy helyben maradni. Ügy gondol
tam, hogyha sétálok, akkor legalább hűtöm 
magam egy kicsit a levegővel. Megbuggya
nok ettől a melegtől.

Mi bajod van neked?

Izzadok, mint a ló, Géza bátyám. Gondol
kodok, hogy elmegyek úszni egyet megint.

Jaj, te gyerek, pont olyan vagy, mint anyád.

Melyik?

Na, inkább tűnj a szemem elől!

Amíg a Násznép mulatni kezd már,
A szegény Vőfényre senki sem pikulál.
Ki akarják venni kezéből a botot,
Az ifjú párnak így gyorsan pár szót mondok! 
Vigyázzanak jól erre a retyerutyára, 
Szegény jó Vőfényük színvonalára.
Ne hagyják máskor, hogy a jöttment Vendé- 
gek,
Ha köll, ha nem, helyettem beszéljenek. 
Nem tudja senki ezt jobb csinálni tőlem,
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A menyasszony a legszebb, csak... (félbe
szakítják)

Gyula (félbeszakítva a Vőfélyt) Csak épp nem látni
tőled!

Kinevetik a Vőfélyt, a zenekar rákezd.

Gyula Szabad a csók!

Hajni (kétségbeesetten) Öcsiiiü! Hol az istenben
vagy már megint? Gyere, meg kell csókol
jál!

István Maradj itt nyugodtan, majd én megcsókol
lak!

Hajni Normális vagy? Én a férjemet akarom meg
csókolni.

István Hát, jól van, de csak hogy tudd, itt vagyok!

Hajni Öcsiiiü! Gyere már ide, hogy megcsókolj!

Öcsi Hát gyere te ide.

Hajni odamegy, megcsókolja. A Násznép tapsol és kurjongat, majd
mindenki leül, kivéve a táncolókat, újra indul a zene.

Aranka Hajnikám! Gyere! Dobd el a csokrod!

Hajni Jövök, addig szedd össze a lányokat!
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Aranka Veronkááám! Gyere, el kell hogy kapjad a 
csokrot!

Veronka Nem.

Aranka

Veronka

Aranka

Na, ne kéresd már magad. Jó játék. Te vagy 
az egyetlen lány, aki nem ment még férjhez.

De én nem akarok férjhez menni.

Az isten verjen már meg, Veronka! Gyere 
ide rögtön!

Veronka nem mozdul

Aranka Anya, szóljál már rá!

Nagyi (köhög, szinte fuldokol)

Veronka Ez már terrorizálás! (Beáll Hajni mögé)

Hajni eldobja a csokrot, éppen eltalálja vele Veronkát.

Veronka Na itt van, most jobb?

Sorra mennek oda gratulálni Veronkának.

Vőfély (a Kameráshoz) Gyere csak, fiam, engem
vegyél! (Leinti a zenekart, a Vőfély dobbant 
a botjával)
Drága jó Vendégség, jó kipirult Násznép, 
Vacsora előtt csak pár szót szólanék.
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Nagyi

Veronka

Vőfély

Megrottyant a kakas mán, készen van a leves, 
Reméljük, a pincér nem önti nyakába senkinek. 
Belefőztük még a tökét is a vízbe,
A menyasszonykának merjék ki izibe.
Ha nem látott még ilyet, estére majd láthat, 
Akkorát, hogy a végén még el is ájulhat! 
Jártunk már pár táncot, kipirultunk rendesen, 
Reméljük, az állatok kaptak enni minden 
helyen.
De mielőtt a levest kimernék kanállal, 
Szólok pár jó szót az örömapáknak.

(fuldokolva elkezd köhögni)

(Nagyihoz) Tudom, ne is mondjad. (A Vő
félyhez) Nem is nézett utána, hogy van-e két 
örömapa, mi?

Ööö... Mindegy, ne szakítson félbe! Szóval. 
Remélem, rendesen segítitek majd a fiatalo
kat,
S egyikünk se hallja majd a hangos pana
szukat.
Örömanyák szépek, mint a gyöngyvirágok, 
Most pár szóban csak gondolunk terátok. 
Az évek folyamán e két gyerekből jó embert 
faragtatok,
Most szemetek a könnytől méltán ragyog
hatott.
De elég már a búból, a búcsúzkodásból,
Hol a pincér, vegyünk mind a vacsorából.
Jó étvágyat!
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Tapsolnak, egyre kevesebb lelkesedéssel. Újra indul a zene. A Pincé
rek elkezdik felszolgálni a levest. Mindenki leül. Esznek.

Mihály (teli szájjal) Tudod, Sanyi öcsém, most már
csak így, hogy tegeződünk, (szétnéz, sut
togva folytatja) én, mint a helyi közösség 
elnöke, azért nagyon örülök mindennek. 
Mindannak, amit látok. Mert itt van ez a két 
fiatal. Összekötik szépen az életüket, és in
dulnak az új jövő, a szebb jövő felé. Ha nem 
én fizetném az esküvő nagy részét, most 
csasztiználak egy pálinkával. De hát, ha job
ban belegondolok, így is csasztizlak. (Nevet)

Sándor Hát, szó mi szó, nekem is van ebben a sá
torban valutám, szóval, Miska bátyám, én is 
csasztizlak téged!

Nevetnek, koccintanak.

Mihály Azért annak idején, mikor mi házasodtunk
Gittával, nem volt ilyen könnyű. Aztán, mi
kor Lénával házasodtunk, valamivel köny- 
nyebb volt, de ezeknek a fiataloknak már 
minden sokkal könnyebb. Nyitva van előt
tük minden kapu. Ez az ország távlatokat 
teremt. Lehetőségeket és békét. Amiben tud 
mozogni az ember kedvére. És tud építeni, 
haladni előre. Én magam is nagy szándéko
kat tettem ennek a falunak a haladásáért. 
Nem is várok érte senkitől köszönetét. Mi 
itt mind jól megvagyunk. Műveljük a kultú-
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Mihály

Sándor

Mihály

Sándor

Sándor

rát, műveljük a hagyományokat, nem csak 
ám a földet. Mindig előre, én mindig ezt 
mondom. Mindig.

Hát gondolom... És minden olyan jó itt? 
Jobb, mint hetvennégy előtt volt?

Miért, mi volt hetvennégyben?

Hát én emigráltam. Ki Németbe. Mün
chenbe. Azóta én hiába látom, nem tudom 
eldönteni, hogy itt minden új vagy minden 
ugyanolyan, mint régen. Mint amilyen het
vennégy előtt volt.

(büszkén) Itt még minden a régi. És mégis, 
minden új. Mert sokkal jobb, mint máshol, 
valaha. Nekem elhiheted. Itt nem kell félni, 
hogy füle van a falnak. Itt nem kell suttogni. 
Lehet mindent. Csak módjával. (Hangosab
ban) De itt az ember szabad lehet. Itt az em
ber kimondhat bármit, mert szabad. Nem 
úgy, mint nálatok, ott külföldön.

Ne idegesítsen, Misa bátyám. Hát ez itt tel
jesen más, mint ott kint. Szó mi szó, én nem 
merek telefonálni. Ki tudja, ki szuszog ott 
a vonal harmadik végén. Amit elértem, a 
saját erőmből értem el. Van lakásunk, van 
autónk, szép nagy, Mercédesz. Szívesen 
beleduruzsolnám én a telefonba, hogy mi 
mindenem van, hadd irigykedjen itthon
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a sok fül, aki a beszélgetéseimet hallgatja. 
De nem akarom. Én rendes ember vagyok. 
Nem akarok megbántani senkit, nem aka
rom, hogy irigyek legyenek rám, hogy ne
kem mennyire jó. Egy csomó ember álmát 
élem ott kint. Mindenem megvan. Elégedett 
vagyok, és nem jönnék haza. De az itthon- 
maradtakkal vigyázni kell. Mert az irigység 
megtalálja bennük azokat az utakat, amiken 
még ők sem jártak sokat. És úgy lesznek 
irigyek, hogy észre sem veszik magukat. Én 
persze látom. Látom a szemeiken. Hallom 
a hallgatásukban. Kitalálni meg nem nagy 
vasziszdasz.

Ulrike (felkapja az utolsó szóra a fejét, azt hiszi,
hozzá szólnak, mint akit rajtakaptak, úgy vá
laszol) Es? Es ist Apfelsaft. Ich trinke Sljivo- 
vica nicht, nicht!

Sándor Was? Nem, nem hozzád beszélek. (Zavar
tan) Nix! Nix! Schuldigung! Jaj...

Mihály (hitetlenkedve) Hát tán tinektek olyan jó ott,
a németeknél?

Sándor Megvan kinek mi az álma, és kinek mi a
sorsa. Ezt teljesíteni kell. Tehetek én arról, 
hogy ennyire szerencsés és boldog vagyok? 
Tehetek? Hát nem tehetek. Ez is egy súly. 
Viselni kell. És tudni kell viselni. Hogy az 
ember ne bántsa meg az itthonmaradotta-
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Mihály

Sándor

kát. Hogy ne vérezze össze a szívüket és a 
saját szívét a sok jóval, amiben része van, és 
nem oszthatja meg mással. Ezért is örülök, 
hogy ott kint nincsenek barátaim. így az rá
nevel arra, hogy ne dicsekedjek itthon se.

Hát, mittudomén. Azért jó, ha van az em
bernek valaki, akinek azért néha kicsit di
csekedhet... Nem?

Ulrike nekem a mindenem. Jó, kicsit már 
idősebb, de sok szép év áll előttünk. És ő 
megért engem. Még ha nem is tud rende
sen megismerni. Jó ember. És nekem ennyi 
elég. Amíg fiatal az ember, addig azt nézi, 
hogy mekkora fenék, milyen dús haj. De 
ahogy öregszem, már nekem is az a fontos, 
hogy ne legyen sok kérdés. Ne legyen elége
detlenség. Csak tisztaság legyen. Az meg ott 
van, Németországban. Szinte csak tisztaság 
van. A lányok is mind olyan tiszták, hogy a 
bácskai férfiember inkább behunyja szeme
it, nehogy összemaszatolja a lelkében ezeket 
a tiszta, karcsú lányokat. Én inkább becsu
kom a szememet, a szájam szélébe harapok, 
hogy menjen ki belőlem az összes nehéz 
gondolat. Kezeimet a hátam mögé kulcso
lom, és kicsit meggyorsítom a járásomat. 
Ulrike sokszor nem érti, miért sietek olyan 
sokszor az utcán. De én örülök, hogy nem 
kérdez senki engem, s hogy Ulrike ennyire 
jó ember. Jó hozzám. Mintha az anyám len-

149



ne. Megelégszem vele. Hát nem ez a legna
gyobb kincs ezen a világon?

Mihály Hát dehogynem. Kivéve, ha kettő is van
belőle. (Hahotázik) Hát, igen. Tudom: nem 
rossz, nem rossz. Mindkettő nálam lakik. 
Sokszor úgy érzem magam, mintha háre
met tartanék. így élünk mi együtt hárman. 
Mint egy igazi nagy család. Meg persze a 
fiam. Csak tudnám, mit csináljak ebből az 
Öcsiből...

Sándor Tessék?

Mihály Csak indulna már meg valamerre. Mindig
csak ez a sok okoskodás. A nők nem szere
tik az okoskodást. Itt van, nézd meg. Én alig 
okoskodok, s szinte két feleségem is van. 
Nekem van a legjobb dolgom a világon. És 
még szeretik is egymást. Semmi civakodás, 
semmi vita. Élünk szépen, békességben.

Nézik a két feleséget, akik együtt táncolnak. Mihály bólogat, Sán
dornak kikerekednek a szemei, de hallgat.

Sándor Na hallod, gondolom, okoskodnak azok
ketten eleget magukban...

Mihály Igen, de hál* istennek nem velem beszélik
meg. Csak ülnek ketten, szépen, egymás 
mellett, és okoskodnak egymásnak. No, 
okoskodhatnának is nekem. Úgysem hall-

150



Mihály

Sándor

Mihály

Sándor

Mihály

Sándor

Mihály

Sándor

Mihály

Sándor

gatnám meg, hogy és min jár a nyelvük any- 
nyit...

De mondjad csak, Miska bátyám. Ti nem 
féltek?

Ugyan mitől félnénk? Furák kicsit a felesé
geim, de vett már egyszerűbb embert is a 
szájára a falu. Majd kiköpnek bennünket.

Nem, nem attól. Hanem hogy elromlik 
majd valami, vagy elromlik majd minden?

Mi romlana el?

Hát mert valami mindig elromlik.

Ugyan már, öcsém...

Hát mit tudom én. Csak gondoltam...

Szó mi szó, igaz. Bármennyire is vagyok bá
tor, azért én néha kicsit félek...

(idegesen) Ugye? Mondom én... És mitől 
félsz?

(suttogóra fogva) Hát fiam, ez az egész azért 
nekem sem mindegy. Mert ugye itt van ez 
a fejlődés. Ez az egyre erőteljesebb előreha
ladás. És ugyebár napról napra egyre jobb 
itt minden. Fejlődünk, jól van, ez is a dol-
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Mihály

Sándor

Sándor

Mihály

Sándor

Mihály

Sándor

Mihály

152

gok rendje. Na de hogy ennyire fejlődjünk?! 
Azért az már engem kicsit megijeszt.

A fejlődés? Az ijeszt meg?

Igen, öcsém, mert ha itt ekkora ütemben ha
lad a fejlődés, ennyire gyorsan javul minden, 
lassan le fogjuk hagyni nemcsak a te néme- 
teidet, hanem egész Európát. És szép lassan 
majd eljutunk odáig, hogy Amerikát is le
hagyjuk, meg mindenkit. Igen. Lehagyunk 
mindenkit, még saját magunkat is megelőz
zük. Jobbak leszünk szép lassan, szinte észre
vétlenül, jobbak leszünk, mint azt gondoltuk 
volna, mint ahogy azt terveztük volna. De 
ez, még így is ez a kisebbik gond.

A kisebbik? Hát mi a nagyobbik?

Hah! Még hogy mi a nagyobbik?! Pont te 
kérdezed, Sándor öcsém? Hát ti! Éppen 
hogy ti!

Mi?

Igen, ti. Ti gasztarbajterok!

Miért lennénk mi a ti gondotok?

Hát mert, ha mi ennyire haladunk és fejlő
dünk, és így, ahogy mondtam is már, min
denkit leelőzünk, akkor nem lesz jobb hely,



Mihály

Sándor

Mihály

Sándor

mint nálunk. Mi leszünk a legkeresettebb 
ország, a leggazdagabb országhely a Föl
dön.

Miért mi? Tán akadályozzuk a fejlődésteket?

Neem, dehogy. Hiszen ez a fejlődés megál
líthatatlan. Mindez csak idő kérdése. Ti más 
miatt lesztek probléma nekünk.

Na ugyan miért már?

Hát gondolj csak bele, Sándor barátom, 
hogy itt megtáltosodik a gazdaság, megál
líthatatlan a fejlődés, leelőzünk mindenkit, 
és ha mi leszünk a legjobb hely e földön, a 
legjobb ország, akkor majd mindenki ide 
akar vándorolni. Veletek, gasztarbajterok- 
kal az élen. Mert ugyan mi a fészkes fenét 
keresnétek tovább ti ott Münchenben meg 
Bécsben meg mindenfelé, ha itt még jobb 
lesz, mint ott? És majd akkor jöttök vissza 
megszégyenülten, kuncsorogni nekünk. De 
nem jöttök ám egyedül, hozni fogjátok az új 
családjaitokat, a gyerekeiteket, a pereputy- 
tyotokat, és vissza akartok majd települni! 
Itt meg nem lesz majd elég hely! És nekünk, 
jugoszlávoknak meg túl nagy a szívünk. És 
éppen ez is lesz a vesztünk. Mert majd le
szünk olyan naivak, és beengedünk, haza
engedünk mindenkit. De nem lesz elég hely. 
És akkor majd muszáj lesz a jó termőfölde
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Sándor

Mihály

Sándor

két ledöngölni és kúlákat építeni rá, hogy 
ti, visszavándorlók mind el tudjatok férni 
itthon. Hogy ne kelljen az utcákon tartani 
benneteket, mert majd arra sem lesz per
sze pénzetek, hogy lakást vegyetek, házat 
vegyetek. És ahogy majd özönletek haza, 
egyre kevesebb lesz a termőföld, mert ti be
lakjátok majd az újonnan épült kúláitokkal. 
És akkor majd megbillen a gazdaság, mert 
megbillentitek az egyensúlyt, és úgy eszitek 
el majd előlünk, úgy lakjátok el előlünk a 
búzát, mint a patkányok! Ez fog bennünket 
tönkretenni. Ez a sok visszavándorló pat
kány, bizony!

Szóval szerinted én patkány vagyok?

Nem pont rád gondoltam... De te is.

Tudd meg, bazmeg, hogy nem vagyok pat
kány! És ne hidd, hogy neked lesz igazad. 
Ugyan, mekkora baromság ez, hogy majd 
ide akarunk költözni?! Szerinted le tudjátok 
előzni Amerikát? Még hogy Amerikát, de 
még Ausztriát se bírjátok! Ugyan már, ek
kora baromságot még életemben nem hal
lottam! Még hogy mi leszünk a patkányok! 
Mintha bárki is ide akarna települni, erre a 
kopár földre! Te vagy a patkány, hogy félted 
a bőrödet! Féltesz mindent a többi ember
től! A földet, az ételt, mindent! Akkor fél
ti így az ember azt, amije van, ha igazából
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Mihály

Sándor

nincs is neki semmije, ha az, amire büszke, 
ingatag vagy nem is létezik! Akkor!

Mit baszkódsz itt nekem? Sértegetsz? Mi
lyen kopár föld? Tán berúgtál, vagy mi a 
bajod? Szerinted nem bírnánk fönntartani 
magunkat ilyen termőföldek mellett, ha ti, 
visszavándorlók, be is települtök? Szerinted 
nincs elég jószág Vajdaságban? Mi az, hogy 
féltem tőletek az ételt? Most is mi etetjük 
Noviszádtól lefelé meg Bezdántól jobbra az 
egész kócerájt. Nem lesz mit ennünk? Mit 
filozofálsz te, hallod magadat? Meg amúgy 
is, mit köll bántani az embert? Ma nősült a 
fiam. Végre. Erre te most itt csak baszogatsz. 
Az a patkány, aki csak akkor akar visszajön
ni, mikor már megvan a jólét. Amikor már 
nem kell csinálnia semmit ahhoz, hogy jól 
éljen, hogy gazdag legyen! Ha nem bírja a 
beled Jugoszláviát, akkor mondd ki, ne ba- 
szogasd azokat, akiknek meg jó itt!

Én ezt nem tűröm tovább. Patkány vagy te, 
hogy azt hiszed, a saját fajtád fog bántani! 
Az embernek azért van esze, hogy használ
ja! Én nem azért mentem el, hogy soha töb
bé ne jöjjek vissza. De ha vissza is jönnék, 
nem kéne nekem segítő kéz! Nem babéro
kat aratok én ott kint sem! Van nekem itt 
házam, építem már évek óta! Lassan már 
elérem a negyedik emeletet! Még hogy a 
búzában akarok én kúlát építtetni! Én nem
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mentem el innen, csak nem vagyok itt. Ott 
dolgozok, oda mentem dolgozni, mert jobb 
életet akartam. A gyerekeimnek!

Mihály És mikor lesznek gyerekeid? Meg kitől? Tán
ettől a tántétól itten?

Sándor Én ezt nem hallgatom tovább. Te vagy a pat
kány, te, aki beletaposol az ember leikébe, de 
nem gondolod végig, hogy minden ember
nek más sorsa van, és mindenkinek azt kell 
csinálnia, amit a legjobban tud. Én egyszer 
már elmentem innen. Most meg itt hagylak 
téged is. Nincs értelme beszélgetnünk. Te 
vagy a patkány!

Mihály Az a patkány, aki mondja!

Sándor (kiabálva) Ulrike! Ulrike, hol vagy?

Ulrike (hirtelen hátat fordít Gézának, mint akit raj
takaptak valamin) Alex? Was ist los?

Sándor Ulrike, azonnal gyere táncolni, vagy me
gyünk innen haza!

Ulrike Was?

Sándor Tanzen, tanzen, mulatieren! Gyere! Komm
schon!

Ulrike Ja...
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Táncolnak. Sándor nagyon büszkén és jól akar táncolniy de eltúlzott
mozdulataitól furán és nevetségesen táncol

Aranka Veronkám, meg kéne nézni lassan, hogy ki-
engesztelődött-e a torta már!

Veronka Akkor nézd meg, Arankám.

Aranka Na gyere már velem! (Felkelnek, megindul
nak kifelé) Bírjuk már hozni szerinted? Én 
úgy látom, hogy mindenki megette már a 
vacsorát.

Veronka

Kimennek.

Sándor

Ulrike

Sándor

Ulrike

Én megettem, úgyhogy bírjuk hozni. Aki 
meg nem ette meg, az majd eszi később, 
nem kell ennyit idegölni.

Siehst du, Ulrike? Es ist der Csárdás! (Kia
bálva) Csárdás! Wir sind mulatieren! Schau 
mal, wie tanze ich!

Ja, ich sehe es...

Próbáld ki. így, így! (Táncol közben mu
tatja, rángatja Ulrike kezét) Ez az! (Táncol, 
kurjongat, túlzottan élvezi)

(áll egy helyben Sándor mellett, az meg rán
gatja tánc közben a kezét, nem érti, mi törté
nik) Alles in Ordnung mein Schatz?
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Sándor

Ulrike

Sándor

Ulrike

Sándor

Gyula

Hajni

Öcsi

Ez az igazi csárdááás! Ulrike! Der echte 
csárdás! (Táncol tovább)

Sehr gut. Ich setze mich ein bisschen, gut?

(kezénél fogva visszarántja maga mellé 
Ulrikét) Pass auf Ulrike! Hier kommt die 
Kolo!

Der Kolo. (Hangsúlyozza, hogy der)

(a zenekarhoz) Játsszatok kólót, az istenit 
bele! (Ugrál kólózás gyanánt, rángatja Ulri
két)

Ezt nem hiszem el. (Ráborul az asztalra, 
sír)

(Öcsihez) Ennek meg mi baja?

(fintorogva) Semmi. Mindig sír, ha kólót 
hall. Nem szereti a szerbeket.

Hajni

Gyula

Násznép

Pffff....

Nem hiszem el, hát kinek kell most ez? Hát 
milyen lakodalom ez?

Kovács lakodalooooom!

Mindenki táncol. A Vőfély bevonul diadalmasan vezeti a bolond
menyasszonynak beöltöztetett Öcsit.
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Vőfély Tarts kormányt, muzsikus!
Nos, drága jó Násznép, egy kis figyelmet ké
rek,
Új asszonyt vezetek maguk elé végre.
Eltelt az éjfél már, új napot kezdtünk meg, 
De az új asszonnyal nem táncolt egyikünk 
sem.
Sánta is egy kicsit, kövérkés a szentem, 
Szép, piros ruhája tartja csak őt egyben. 
Bajsza is van lám, nem túl szép a szája, 
Táncoltassa meg most, kinek van rá tíz di
nárja!
Húzd rá!

A férfiak táncoltatni kezdik Öcsit, fogdossák, forgatják, röhögnek
rajta, Öcsi egyre kellemetlenebbtől érzi magát

Gitta (Öcsihez) Te meg mi a jó isten nyilát csi
nálsz így beöltözve, gyerekem?

Öcsi Bolondmenyasszony vagyok.

Gitta Pont te kellett beöltözzél? Nem bírsz ma
gaddal?

Öcsi Most mit csináljak, ha senki sem vállalta el.

Gitta Takarodj átöltözni, meg mosd le a képed, hogy
fogod így elrabolni a feleségedet? Vagy tán 
menyecskeruhában gondoltál bejönni érte?

Öcsi Ne kiabálj velem, légy szíves...
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Öcsi mérgesen kimegy; a Vőfély Hajnit a szín közepére vezeti. Hajni 
forgatóruhában van, büszkén mosolyog. A Násznép körbeállja őket, 
tapsolnak. Hajni csukott szemmel bólogat.

Vőfély Drága Vendégeink, csak félre, most félre,
Had’ mutassam be az új menyecskét szépen. 
Nemhiába törtem egész nap magamat, 
Abból a kislányból mostanra asszonyt fa
ragtam.
Jöjjenek szép sorban, meghajolva kérem,
A márkákat tegyék a szitába szépen. 
Járjatok mind most az újasszonnyal táncot, 
De vigyázzatok, cipőit nehogy letapossátok. 
Készüljön mindenki, markokba a százast, 
Szép piros dinárokból, legalább két-hármat. 
Húzd rá!

A zenekar játszani kezd. Az egyik pincérnő szitával beáll melléjük.

Vőfély (üvöltve) Eladó a menyasszony!

Szép sorban jönnek a Vendégek, rokonoky sorba állnak, a szitába 
dobjáky vagy a menyasszonyra tűzik a pénzüket.

Vőfély Az édesanyjáé a menyasszony!

Aranka egy százmárkást tűz Hajni hajába. Táncolnak.

Hajni Anya, láttad Öcsit valahol?

Aranka Nem láttam, kislányom, de annyira gyönyö
rű vagy!
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Hajni Köszönöm, Anya! De ha látnád...

Aranka Látom. És olyan büszke vagyok rád!

Vőfély Veronkáé a menyasszony!

Veronka . Na, ne dobáld már magad annyira, rende
sen táncolj! Csak elszédítesz.

Hajni (mérgesen) Jaaj...

Veronka Modern tánc, mi? A csárdás az nektek fiatalok
nak már lófasz. Szégyellhetnétek magatokat...

Vőfély A nagymamájáé a menyasszony!

Nagyi (táncolnak, majd kisvártatva köhög egy kicsit)

Hajni (mosolyog rá, jelzi fejével, hogy nem érti)

Veronka (odaszalad) Ha a Nagyi most beszélne ve
led, azt mondaná, hogy legyél boldog, bár 
az Öcsi jobban megérdemli a boldogságot.

Nagyi (mérgesen ráköhög Veronkára)

Veronka (kiölti nyelvét Nagyira, és elmegy mellőlük)

Nagyi (Hajnihoz) Irigy kutya ez a Veronka.

Hajni (megörül, hogy a nagymamája szólt hozzá)
Na de Nagyi, hiszen te beszélsz!

161



Nagyi

Vőfély

Gyula

Táncolnak.

Vőfély

Mihály

Hajni

Mihály

Vőfély

(rákacsint, mosolyog, megrázza a fejét. A 
melltartójából elővesz egy százmárkást, és 
beletűzi Hajni hajába, suttogva mondja) 
Legyetek nagyon boldogok! (Megpuszilja 
Hajnit)

A vőlegény barátjáé a menyasszony! 

Kapaszkodj, most aztán megforgatlak!

Az apósáé a menyasszony!

Drága kis bogaram!

Jaj, Misi bácsi! Én olyan boldog vagyok!

Csak legyél is. Amíg bírsz. Legyél is boldog 
mindig. (Hirtelen elkomorodik) De csak a fi
ammal!

Az anyósaié a menyasszony!

Léna és Gitta körbefogják a menyasszonyt, úgy táncolnak. 

Gitta

Hajni

Léna

Hát, édes lányom. Most már a lányom vagy 
nekem is.

Jaj, Gitta néni!

Jóban leszünk mi, ugye? (Rákacsint)
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Hajni

Léna

Vőfély

István

Hajni

István

Hajni

István

Hajni

István

Hajni

István

(Lénához, félve) Hát, jóban...

(kivesz a melltartójából egy köteg pénzt, és 
Hajni dekoltázsába csúsztatja, majd hosszan 
megpuszilja az arcát)

A vőlegény másik barátjáé a menyasszony! 

Szerintem az Öcsi megszökött.

Mi van?

Szerintem megszökött. Hagyd a fenébe, és 
szökj meg te is velem! Olyan jó lenne...

Jaj, Pityukám, hagyjál már ezzel...

De nem érted meg, hogy én...

Jaj, Pityukám, hát hagyd már ezt, de tény- 
lég.

Nem! (Megáll) Hajni! (Letérdel) Légy a fele
ségem!

(felrángatja Istvánt a földről) Pityu, az isten 
áldjon meg, ne izéljél már!

(igyekszik térden maradni, civakodnak Haj
nival) Hajni, én komolyan gondolom. Légy 
a feleségem! Én sokkal jobban foglak sze
retni téged, mint az Öcsi!
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Hajni

István

Hajni

István

Vőfély

István, te hülye vagy? Ne szarjál már! Most ko
molyan, az esküvőmön kéred meg a kezemet?

(kicsit habozva) Hát... Hát majd elválsz. De 
utána, utána hozzám jössz?

Ma kakvi mennék hozzád! Nem megyek, 
nem vagy te normális! Engedj el!

Ha nem jössz hozzám, Hajni, akkor én, ak
kor nekem... (Félbeszakítja a Vőfély)

Az édesanyjáé a menyasszony!

Aranka odamegy Hajnihoz, akit István nem akar elengedni, ellök- 
dösni igyekszik Istvánt.

Veronka Na várjál, majd segítek! (Rúgja-vágja Ist
vánt) Nem mész innét! Nem mész!

István

Veronka

(elmenekül)

(mint aki jól végezte dolgát, összecsapja a ke
zét) így kell ezt. (Végigméri Hajnit és Aran
kát) Szmotánok/ (El)

Hajni

Aranka

Még mindig nincs itt az Öcsi?

Nincs. Léna azt mondja, hogy biztos elment 
úszni egyet, mert már nagyon izzadt.

Hajni Én ezt nem hiszem el...
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Hajni Anya, inkább óvakodj tőle, ha lehet...

Aranka (naivan) De miért?

Vőfély A Vendégé a menyasszony!

Vendég (egy tízmárkást tűz Hajni ruhájára, táncol
nak)

Hajni (epésen) Hűha!

Vendég (zavarban) Hát, igen... Jaj, én nagyon, de

Aranka Aranyos nő ez a Léna...

úgy, Hajni, hehehe, ha gondoltuk volna, 
még az osztályban. Te vagy az utolsó lány, 
akit most elvesznek, izé, elvettek már. Mert 
ha gondoltad volna, én nem is mertem vol
na kérdezni, de mindig olyan érdekes az 
élet. Anyámék is mindig mondták, de ki 
gondolkodik el ezen? Hát én nem, az biztos. 
Csak legyetek mindig minden jól sikerüljön 
nektek! Na, megyek. (Ott hagyja Hajnit a 
kör közepén)

Hajni (semmit sem ért) Oké...

Vőfély A násznagyé a menyasszony!

Sándor (rengeteg pénzt vesz ki a zsebéből és rászórja
Hajniray majd újra a zsebébe nyúl, és fém 
pénzeket is szór rá. Hajni félj aj dúl egy-egyfém-
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pénz ütésétől Sándor kiabálva) Örökké éljen a
menyecske! (Vadul táncol Hajnival, rángatja) 

Vőfély Urrikkéjé a menyasszony!

Ulrike Du bist sehr schön!

Hajni Aha...

Ulrike Sag mal: Danke!

Hajni Aha...

Ulrike Na, sag mal!

Hajni Aha...

Ulrike Na jól van, bazmeg, csak barátkozni akar
tam, de ha te ilyen vagy...

Hajni Tessék?

Ulrike Nichts, nichts. (El)

Vőfély Gézáé a menyasszony!

Hajni Képzelje, Ulrike beszél magyarul!

Géza Tudom. Én már beszélgettem vele az előbb.
Nagyon rendes nő...

Hajni Maga tudta?
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Géza Áh, nehéz engem meglepni...

Vőfély Az édesanyjáé a menyasszony!

Aranka Jaj, édes kislányom! Olyan szép vagy...

Hajni Anya, láttad valahol Öcsit? Megjött már az
úszásból? Már el kellett volna, hogy raboljon.

Aranka Nem láttam. De olyan büszke vagyok rád!

Hajni Hol lehet?

Aranka Olyan szép vagy, szebb, mint én régen.
(Megöleli)

Vőfély Eladó a menyasszony!

Hajni Hű, de szar. Most már mindenki tudja, hogy
késik.

Aranka Ne idegeskedj, lehet, hogy csak vécén van.

Hajni Ilyenkor?

Vőfély (üvöltve) Még mindig eladó a menyasszony!

Tekingetnek mindenfelé.

Vőfély (tanácstalanul áll, rugózik a lábaival, majd
hirtelen megvilágosodik) A Vőfényé a meny
asszony! (Eldobja vőfélybotját, és magához
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Hajni

Vőfély

Hajni

rántja Hajnit. Hajnihoz) Jól kivágtam ma
gam, mi?

De hát magának nem is kéne megtáncoltat
nia engem!

Hát hol a férjed?

Hát ez az, hogy ezt nem tudom.

Elhallgat a zenekar. Állnak tanácstalanul. Hirtelen odaszalad Ist
ván, felkapja Hajnit, kiszalad vele. Hajni sikít. István visszaszalad 
vele.

Hajni

István

Veronka

Mihály

Hajni

Vőfély

(Istvánhozy sikítva a méregtől) Hát normális 
vagy te? Minek szaladtál ki velem? Nem te 
vagy a férjem, és nem megyek hozzád fele
ségül! Érted?

Jól van na. Gondoltam, azért megreszkíro
zom...

(epésen) Jól van, jól van. Egyre moderneb
bek vagyunk. Ennek örülök.

Ebben a hőségben én nem is tudom, mit lehet 
csinálni. Úgy leizzadtam ettől a kis tánctól.

Most mit csináljunk?

(lihegve) Együnk talán. Jöjjenek a sültek?
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Öcsi (kintről hallatszódik a hangja) Jövök! Itt va
gyok, jövök már! (Félrelöki az embereket, 
beszalad, mégfestékes az arca, felkapja Haj
nit, és kiszalad vele)

Veronka Na végre!

Tapsolnak. A zenekar újra rákezd. Hajni és Öcsi visszajönnek a
szín szélére.

Hajni Öcsi, mondd meg, légy szíves, hogy mégis
hol voltál? El kellett volna rabolnod időben, 
nem így, utólag. A hülye István barátod meg 
el akar venni feleségül, csinálj már vele vala
mit!

Öcsi (törölgeti a homlokát, liheg, hallgat, néz
maga elé, majd Hajnira, de nem szól)

Hajni Na válaszoljál már! Hol voltál?

Öcsi Nem találtam a ruhámat.

Hajni (homlokon csapja magát, majd Öcsit) Te...
(Megindul felé, mint aki meg akarja ütni a 
másikat) Teeee, te feleségszomorító! (Kité
pi a pártát a hajából, azzal kezdi csapkod
ni Öcsi hátát, fejét) Te! Te vőlegények, sőt! 
Lagzik szégyene! Te úszóbajnok!

Miközben üti a pártával Öcsi fejét, a Vőfély melléjük szalad.
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Vőfély Kedves Vendégeink, ha egy szót csak szól
hatnék
így éjfél után, nem sokat zavarnék.
Nagy a vigadalom, letáncoltuk már a lábunk, 
De a szemünk akadjon meg most az ifjú pá
ron.
Amíg mi mulatunk, ők már egymást verik, 
Az új asszony krém helyett a pofont keveri. 
Ne unatkozzunk, szurkoljunk most bátran: 
Tegyék meg tétjeiket, várjuk itt már hár
man.
Én természetesen az menyecskének szurko
lok,
De a vőlegény erejébe is belegondolok. 
Jöjjenek, fogadjanak valamelyikre bátran, 
Ne várjanak, hamar elő a márkákkal!

A Vendég, Nagyi, Géza és Ulrike odamennek, fogadást kötnek a 
verekedőkre. Gitta megpróbálja őket szétszedni. Csatlakozik hozzá
juk Arankay Veronka, aki folyton hátra-hátrales Sándorra. Sándor 
távolabb táncol egymagában, szinte önkívületben. Léna nézi., nézi, 
majd odamegy hozzá egy pohár vízzel.

Léna Na mi van, mi van? Ennyire jó a buli?

Sándor Darási lakodalooooooom!

Násznép (visszafordulnak a verekedéstől úgy kiabál
nak vissza) Kovács lakodaloooooom! (Inte
getnek mind Sándornak)

Sándor Az is! (Integet nekik)
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Léna Na jól van, jól van. Nem kell annyira táncol
ni, senki sem néz téged.

Sándor De én boldog vagyok, azért táncolok!

Léna Mindenki a fiatal párt bámulja, mert vere
kednek.

Sándor (hirtelen abbahagyja a táncot) Tényleg? Ak
kor pihenek kicsit.

Távolról nézik a verekedőket és a fogadókat

Léna Itt van egy kis víz, idd meg!

Sándor Koszi! (Iszik) Hú, de kidöglöttem! (Szomo
rúan) De olyan jót táncoltam, hogy megérte 
így kifáradni.

Léna Aztán mire föl vagy olyan boldog? Megár
tott a hazalátogatás?

Sándor Meg. Nem jó ezt nézni. Az ember hazajön, és
csak mérik. Le akarják mérni, mennyire va
gyok boldog. Beültem Münchenben az autó
ba, és mikor belenéztem a retrovízorba, már 
ott láttam ezeket az éhes, mérő tekinteteket. 
Komolyan. Mintha már ott, a lakás előtti par
kolóban már néztek volna, pedig még el sem 
indultunk.

Léna (unottan) Hű, ez félelmetes lehet!
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Léna

Sándor

Sándor

Léna

Sándor

Az. Mert érted. Beülsz az autóba. Előtte már 
hónapokig csomagoltál, készültél, izzadtál, 
hogy mi lesz: mit fognak rólad gondolni?

Az még ájde, de mit fognak rólad mondani?

Pontosan! Pontosan! Jössz haza szeretettel, 
rákészülsz, megindulsz, és ott abban a ro
hadt retrovízorban már várnak azok az éhes 
tekintetek, amik csak nézik, hogy na, elég 
boldog vagy? Megcsináltad a szerencsédet? 
Hát nem azért mentél ki Németbe, hogy ott 
közgazdász legyél? Akkor meg miért dolgo
zol még mindig technikusként?

Eh... Senki sem gondol bele, mi?

Nem. Beülsz az autóba, jössz haza, és telje
síteni kell. Nem is ott, ott Leszar mindenki, 
még néha én is leszarom magamat, az álma
imat. Hanem az a sok itthoni tekintet. Az 
összegyűlik bennem. Nem tudok sírni, én 
férfi vagyok, most mit csináljak, nem tudok 
sírni. Csak nyelem vissza a könnyeimet, és 
nyelem le egyre őket. De a mellkasom kö
zepén, a nyelőcsövemben úgy összeragad
nak ezek a könnyek, ezekkel a tekintetekkel, 
hogy mint a szurok, úgy nyúlik és ragad. 
És nem mennek le ezek a könnyek. Csak 
nyomják az embert belülről és húz lefelé, te 
tudod, mennyire húz lefelé?
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Léna

Sándor

Léna

Sándor

Léna

Sándor

Léna

Sándor

Hát, fogalmam sincsen. Én nem mentem 
eddig még messzebb Bécsnél. Gitta szereti 
Bécset. Mi csak oda járunk, meg a tengerre.

Hát máshol sincs semmi. Mindenütt ugyan
ilyen, mint itt, csak még utálnak is. Mert 
külföldi vagy. Ugyanígy mérik egymást az 
emberek Münchenben, Párizsban, Stock
holmban. Csak kevesebb a szemét az utcá
kon.

Én azért úgy elmennék innen. Kicsit világot 
látni. Nekem ebből van elegem. Hogy bárki 
jön haza, azt nézni kell, mérni kell. Ha meg 
hazamentek, nektek már könnyebb lesz. De 
mi itt maradunk, és csak készítjük a szeme
inket, hogy tudjunk jövőre még éhesebben 
nézni, mérni. Legalább gyerekem lenne...

Hát miért nincs?

Nem mindegy az neked?

Mindegynek mindegy. Csak gondoltam, ha 
már így beszélgetünk... Ha már így kiöntöt
tem a lelkemet. Meg most végre senki sem 
figyel.

(Ulrikefelé bök az állával) Szereted?

Hogy bírsz ilyet kérdezni?
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Léna

Sándor

Léna

Sándor

Léna

Sándor

Léna

Sándor

Nézelődnek.

Sándor

Léna

Sándor

Miért, nem szereted?

Minek kérdezel ilyeneket? Persze, hogy sze
retem.

(felhúzza az egyik szemöldökét)

A magam módján szeretem.

Én is a férjemet. Meg a feleségét.

Mi van?

Jó, a volt feleségét. (Nézi őket) Furák, nem? 
Néha nem is értem, minek kellett minden
re rávágnom az igent, meg hogy nem baj... 
Asszem minden ember meghülyül, úgy 
harminc felé.

Én előbb hülyültem meg. Aztán egyre csak 
hülyébb lettem.

Te, figyelj! Most nem is tudom, hogy hogy 
mondjam. Gyereket én is szeretnék. Ulriké- 
től meg már nem lesz. Gondolom.

És?

Hát, ha gondolod... Bírnánk így... Egymás
sal kezdeni valamit. Csak mert érted. Neked
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is kellene egy gyerek, nekem is... Persze ti
tokban.

Léna

Sándor

Léna

Sándor

Léna

Sándor

Léna

Sándor

Hát...

A férjed bír még gyereket csinálni?

Mi van? Hogy bírsz ilyeneket kérdezni?

Figyelj. Nincs sok idő, ezek mindjárt szét
szélednek. És akkor nekem megint nagyon 
boldognak kell lennem. Kicsit már kifárad
tam. De meg bírnánk beszélni, hogy ké
sőbb, úgy fél óra múlva, találkozunk, itt a 
sátor oldalánál.

Fél óra?

Egy gyerek. Legalább hagynék magam 
után valamit a világban! Ügy szeretnék egy 
gyereket! Persze gondját viselném. Ne félj. 
Évente kétszer járunk haza. Ulrike olyan 
öreg, hogy észre se fogja venni. A férjed 
meg majd azt hiszi, hogy tőle van. Na? Mit 
szólsz? Megúszod, ilyen könnyen!

(elmosolyodik) Gyerek? (Flegmán) Aha, egy 
gyerek az jól jönne. Nem lenne ennyire si
vár itt minden!

(megfogja Léna kezét) Egy próbát megér! 
(Rákacsint) Na, megyek vissza, táncolok
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Léna

Sándor

Gitta

Öcsi

Gitta

Öcsi el 

Gitta

Hajni el 

Gitta

még egy kicsit, és úgy fél óra múlva találko
zunk kint. A sátor bal oldalán. Ha szemből 
nézed. Ott leszel?

(kacéran) Ott. Hát hol máshol lennék? (Ne
vetve el)

(halkan, maga elé, Mihály felé nézve) Pat
kány, mi? Patkány... (Köp egyet, majd kia
bálva) Kovács lakodaloooooomü!

Elég volt! És elegem van belőletek! Öcsi, te 
ülj a zenekar mögé. És meg ne lássalak még 
egyszer! Szármára előjöhetsz. Addig gon
dolkodj el mindenen!

(megindul a zenekar felé)

Állj! Előbb mosakodj meg. Az ingedet... Az 
ingedet vedd le nyugodtan, annyira izzadsz, 
hogy nem is látszik már, hogy van-e rajtad 
ing. Eriggy!

Hajni, te meg fésülködj meg, aztán dobj le 
egy pálinkát. Az segíti a megszokást.

És hozzon valaki nekem is egy pálinkát, 
mert megbolondulok!
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Gitta

Léna

Gitta

Léna

Gitta

Léna el

Gitta

Sándor

Ulrike

Aranka

Gyula

Kettesével kell inni, aranyom, akkor sokkal 
jobban hat.

Nem rossz ötlet! Pincér, négy kupica pálin
kát nekünk! Léna! Léna, hol vagy?

Kicsit szédülök. Biztos a melegtől. Kime
gyek sétálni egyet.

Menjek veled?

Nem kell. Lehet, hogy ledőlök egy kicsit az 
autóban. Aztán, ha kialudtam magam, jö
vök. Addig tartod a frontot?

Hát hogy a rossebbe ne tartanám. Eriggy te is!

(Arankához) No, Aranyom, isten-isten!

(pénzt dob a Zenészek feléy táncol egymagá
ban) látsszátok a Jingis Kahnt! (Táncol) Én 
egy bika vagyook! Hahahaha! (énekel)

Ach, ja, mein Schatz! Tanzt weiter... Und 
verpiss dich, langsam! (Csukott szemmel 
bólogat, tovább ül könyököl félig alszik az 
asztalnál)

Jaj, ne... Most ezt meg minek? Minek? (Haj
ni mellé ül ráborul az asztalra, sír)
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Sándor

Hajni

Öcsi

Hajni

Öcsi

Hajni

Öcsi

Hajni

Öcsi

Hajni

Öcsi

Hajni

178

(nézi Gyulát) Jaj, még ez is... (Kezével elta
karja az arcát)

Olyan boldog vagyok! Majdnem, mint Né
metországban!

(Öcsihez) Hallod, mikor megyünk már haza? 
Nekem már nagyon elegem van ebből...

Hát menj, ha már elfáradtál.

(mosolyogva) De hát hova menjek, mikor 
azt sem tudom, hol lesz az új, a közös ottho
nunk? (Odabújik Öcsihez) Mikor árulod el? 
És átviszel majd a küszöbön? Tudod, ahogy 
szokták. (Mímeli, hogyan)

Milyen új otthon?

Hát ahol lakni fogunk.

Miért laknánk új helyen?

Várjál, ezt nem értem. Akkor nálatok fo
gunk lakni?

Miért laknánk nálunk?

(kiabálva) Öcsi, hova menjek haza?

Hát oda, ahova eddig is. Miért, hova a fené
be akarsz te hazamenni máshova?



Öcsi

Hajni

Öcsi

Hajni

Öcsi

Hajni

Öcsi

Hajni

Öcsi

Hajni Hát nincs közös házunk? Nincs két szoba 
meg a nappali?

Honnan lenne? Meg minek lenne?

Azt akarod mondani, hogy a nászéjszakámat 
töltsem otthon anyáméknál? Egy dusekon?!

Nem, oda én is veled megyek. Csak utána 
hazamegyek, mert már én is eléggé kifárad
tam. Fáj itt a hátam lent. (Mutatja)

(ütni kezdi a hátát) Hol a házunk? Hova 
menjek haza?

Hát ahova eddig is! Mit nem értesz? Nincs 
házunk. Vagyis van, nekem a szüléimé, neked 
az anyádéké. De nekünk nincs közös házunk.

Hogyhogy nincs?!

Miért lenne? Eddig is jól megvoltunk így, 
ezentúl is megleszünk. Minden délután ér
ted megyek, aztán beülünk hozzátok, a szo
bádba. Vagy átjössz.

Öcsi, én ezt nem akarom... (Sír)

Jó, hát néha majd elmegyünk Szabadkára, mo
ziba. A Radnickiba, vagy a Zvezdába. Meg Ra- 
danovácra almát szedni. Palicsra fürdeni. Meg- 
fröcskölheted te is majd az arcodat. Most miért
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sírsz? Azt hittem, örülni fogsz te is, hogy nem 
lesz nagy váltás. Nem bírod a változásokat.

Hajni (sírva) Házat akarok...

Öcsi Nincs ház. Ne bömbölj már! A jövő hé
ten indulunk a tengerre. Makarskán majd 
együtt lakunk. Az apartmanban.

Hajni Öcsi, te miért vettél el engem?

Öcsi Hogyhogy miért? Hát mert itt volt az ideje.

Hajni Itt volt az ideje? Itt?

Öcsi Hát hol lett volna?

Hajni Miért vettél el?

Öcsi Az idő... Meg ez a por, Hajnikám, olyan me
legem van...

Hajni Miért vettél el? Minek?

Öcsi (hallgat) Az idő... Öregszünk már mindket
ten... Én, vagyis, Hajni...

Hajni Én ezt így nem akarom!

Öcsi Hát, ha gondolod, elválhatunk.

Hajni Anyaaaa! (Kiszalad)
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MÁSODIK JELENET -  ÉJJEL

Szoba, kintről beszűrődik a lakodalmas zene. A két örömanya az 
ágyon ül, körülöttük a rengeteg ajándék, díszesen becsomagolt do
boz, egy halom boríték.

Léna

Gitta

Aranka

Léna

Csönd.

Nem igaz, hogy ennyit kell rájuk várni. 
Nem hiszem, hogy őket nem érdekli, miket 
kaptak.

Az előbb még nagyban táncoltak és kiabál
tak.

Csak nem egymással?

Nem tudom. Mindegy is.

Aranka Mennyi ajándékot kaptak...

Gitta Pedig nem is vagyunk sokan.

Léna De elegen vagyunk. (Rákacsint Gittára, aki
kacéran visszamosolyog rá)
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Aranka Ájde, nyissunk ki egyet. Csak egyet. Olyan
kíváncsi vagyok.

Léna (felvillanyozódik) Melyiket?

Gitta Ugyan már, lányok! Tán nem nyitjuk ki az
ajándékaikat!

Léna Ne légy már ennyire lele.

Gitta Nem vagyok lele. Csak szerintem nem kéne.
Majd ők kibontják aztán.

Aranka Pedig olyan jó móka lenne...

Léna Mondd, hogy melyiket, és kinyitom. Majd
aztán visszacsomagoljuk.

Gitta (féltékenyen nézi Lénát) Jó, akkor nyissunk
ki egyet. (Magához veszi az első, keze ügyébe 
kerülő csomagot)

Aranka (odamegy a legnagyobb ajándékhoz, tolja,
húzza, ráncigálja, zihál, fulladozva mondja) 
Nem fogják észrevenni szerintem...

Gitta Jaj, Arankám, csak egyet...

Léna Most már mindegy.

Aranka abbahagyja a küszködést, liheg. Lénával egymásra néznek,
egyszerre esnek neki a csomagnak, tépik, marcangolják a csomagolást.
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Gitta (féltékenyen nézi őket) Hova siettek?

Aranka Biztos fridzsider!

Léna Szerintem mosógép!

Aranka De ekkorka?

Léna Hát, Németországban lehet, hogy van ek
korka mosógép.

Nevetnek. Kibontják. A dobozon rajz jelzi, hogy ventilátor van benne.

Aranka Csak tudnám, mi volt ezen annyira nehéz...
Biztos téglát tettek a legaljába. Szedjük ki!

Kiszedik, nézik.

Gitta Hát... Jó dolog ez. Ebben a kurva melegben...

Nevetnek.

Aranka Ah, most is kurva meleg van. Halljátok,
kapcsoljuk be, hátha nem is működik.

Bekapcsolják. Nézik, hogy forog. Léna elébe ül és nevet, ahogy ösz-
szevissza fújja a haját az áramlat.

Aranka Na, lányok, csak még egyet!

Léna Nem bánom, de valami kisebbet, nézd,
hogy leizzadtál. (Megtapintja Aranka hátát)
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Gitta (felkap egy másik ajándékot, beül közéjük,
és bontani kezdi) Na hadd lám! (Kiveszi a
dobozból, és a magasba emeli a benne lévő
vasalót)

Aranka (ünnepélyesen) Vasaló!

Léna Aaaaz!

Aranka egy másik doboz után nyúl, kibontja, ő is kiveszi a doboz
ból, és a magasba emeli a benne lévő vasalót.

Léna Meg ez is.

Aranka Hehehehe, két vasalót kaptak!

Léna (közben ő is bont egy másik csomagot, abban
is vasaló van, kirántja a dobozból, a levegőbe
emeli, nézik) Meg ez is...

Léna és Aranka nevetnek. Gitta szintén nevet, de nem látni, hogy
rossz a kedve.

Aranka Mit csinálnak majd három vasalóval?

Léna Nézzük meg, hátha van egy negyedik is, ak
kor a másik hármat majd nekünk adják.

Gitta egy másik csomagot kezd el széttépni, miközben Aranka és 
Léna is bontogat türelmetlenül egyet-egyet. Bármit találnak, kitörő 
örömmel nevezik meg sorra, és a fejük fölé emelik, kivéve, amit nem 
lehet.
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Aranka Háromdarabos plasztik edénykomplett!

Gitta Ezüst evőeszközök!

Léna Biztos a gasztarbajteroktól van...

Aranka Hajszárító!

Léna Még egy!

Gitta Porcelán kávéscsészekomplett, kalocsai min
tájú!

Aranka Egy fakanáltartó!

Gitta (rosszallóan) Na, ezt meg ki hozhatta...

Léna Törölközők! Négy darab!

Aranka Mixer!

Gitta Hatdarabos láboskomplett!

Léna Egy férfi- és egy női fürdőköpeny!

Aranka Párnák!

Léna (megtapogatja a párnákat) Mmmm, de finom
puhák...

Elszomorodnak.
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Léna

Gitta

Léna

Aranka

Számoljuk meg a borítékokat!

Azokat talán már tényleg nem kéne kinyito- 
gatni.

Csak kívülről megszámoljuk. Nem nézünk 
bele.

Jaj, lányok, hát mit tettünk...

Ráülnek az ágyra, Léna háromfelé osztja a borítékokat. Számol
ják.

Gitta

Léna

Aranka

Léna

Egy, kettő, három...

(Arankához) Hű, az de vastag, tartsd csak a 
villanyhoz! Hátha látni, mennyit tettek bele!

(a fény felé tartja, nézik.) Szerinted ez dinár 
vagy márka?

(oldalba böki finoman Arankát) Remélem, 
márka!

Nevetnek.

Aranka Hát nyissuk ki! De csak ezt az egyet. Meg
számoljuk, mennyi van benne, és ráírjuk, 
így ha ne adj isten kihullik belőle a már
ka...

Gitta ...vagy a dinár...
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Aranka Igen, akkor tudni fogjuk, hogy mennyit ke
ressünk.

Léna Bontsd!

Aranka elkezdi szépen, óvatosan bontogatni a borítékoty közben
Léna kivesz egy bicskát a táskájából és feltépi a másikat.

Gitta (Lénához) Naaa, csak erről az egyről volt szó!

Aranka (szomorúan) Hát, hajói látom, akkor ez dinár...

Léna Nem baj, mert ebben meg márka van.

Gitta Na de Léna!

Aranka Jaj, de jó. Mennyi van benne? És legalább
ötvenesek?

Ekkor kicsapódik az ajtó, és a fiatal pár izzadtan, ziláltan szalad be
a szobába, nyomukban a Kamerás.

Hajni Anya, én el akarok válni! Az Öcsi azt mond
ta, hogy... (Meglátja a sok kibontott aján-
dékoty elakad a szava., rosszallóan) Anya... 
(Egyre idegesebben) Na de anya!

Megmerevedve nézik mind a ketten a három örömanyáty akik a 
kibontott ajándék között ülnek., és megrettenve néznek vissza rájuk, 
kezükben a feltépett borítékokkal

Gitta Léna...
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Léna

Gitta

Hajni

Léna

Öcsi

Hajni

Kamerás

Aranka

Hajni

Léna

Kamerás

Léna

Miért én?

Léna, a te ötleted volt...

Léna!

Gitta!

Anyám!

Anyám!

Anyám, mennyi vasalót kaptatok! Mindjárt 
rájuk közelítek!

Jól van, na. Mi csak itt ültünk, ti meg se
hol. Vártunk benneteket, az ajándékok meg 
úgy... Hát úgy kibomlottak maguktól...

Na nee...

Most mi bajotok lett? Ezek most is ajándé
kok, meg attól, hogy ki vannak bontva, attól 
még újak és szépek. És még nem is láttátok, 
mennyi vasalót kaptatok....

Én már láttam, föl is vettem, rájuk is közelí
tettem!

Na, hogy tetszik a ventilátor? Nem tudom, 
kitől kaptátok.
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A fiatal pár nem tud megszólalni, csak néznek a sok kibontott aján
dékra, megrökönyödve.

Aranka Na, hol a pénz a menyecsketáncból? Meny
nyit táncoltál össze? (Felkapja a menyasz- 
szony mellől a szitát, és rájuk szórja a pénzt, 
Gitta és Léna meg rájuk dobja a kezükben 
lévő borítékokat)

Léna, Gitta, Aranka (együtt, vidáman) Isten éltessen benneteket!

Kamerás Hű, na ez aztán a lakodalmas film!
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HARMADIK JELENET -  HAJNALBAN

Aranka és Gitta az asztalra könyökölve/borulva alszik, Ulrike és 
Géza beszélgetnek, Sándor már a zenekarban zenél Veronkay 
Nagyi Léna és Mihály táncolnak, a Vendég a zsebeit próbálja te
letömni étellel Öcsi vizezi a haját, közben Istvánnal beszélget, aki 
puszikat dobál Hajninak. A Vőfély megjelenik a szármával.

Vőfély Tarts kormányt, násznagy úr!

Sándor (örömittasan) Hehejj!

Míg a Vőfély beszél Sándor és Léna kisomfordál a sátor mögé.

Vőfély Hagyjuk abba mostan a táncot kis időre,
Gondolnunk kell már az üres bendőre.
Jól megizzasztottak a Zenészek minket, 
Ültessük le őket, etessük meg mindet. 
Hanem van itt finom meglepetés, kérem,
A jó szármát a lányok hozzák most be szépen. 
Egyen jót mindenki, üljön le a csámpás 
Lábú násznagy úr is, jut neki is rántás.
A menyecske meg most etesse meg végre 
Drága döce urát, hogy sokáig éljen.
Vivát!
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Hajni (szétnéz, kiborulva) Na, nekem ebből ele
gem van. Én ezt nem bírom tovább. Itt már 
senki sem normális. Miért engem ver az is
ten mindig?

Nagyi és Veronka odamennek hozzá. 

Veronka

Hajni

Veronka

Most mit panaszkodsz? Mindig csak pa
naszkodsz...

Mit panaszkodok, elegem van. Mindenkiből 
elegem van!

Azt hiszed, hogy másnak olyan könnyű? Én 
az anyámmal lakok egy szobában, aki nem 
is beszél velem, csak köhög.

Nagyi (jelentőségteljesen és mérgesen köhint)

Veronka (ránéz Nagyira, mérgesen visszaköhög rá)

Köhögnek egymásra, mintha veszekednének.

Pincér (melléjük keveredik egy tálcával, amin po
harak vannak) Ööö, kérnek egy kis pálin
kát?

Veronka

Nagyi

(fuldokolva) Igen! 

(rekedten) Az jó lesz!

Egy hajtásra megisszák, lecsapják az asztalra a poharakat.
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Nagyi

Veronka

Nagyi

Hajni

István

Öcsi

Hajni

István

Öcsi

192

(erős neki a pálinka, köhögni kezd tőle)

(Nagyihoz) Na neem, ezt már azért nem kö
högheted a szememre. Az nem én voltam és 
nem is tehetek róla. (Elmegyy majd visszafor
dul) És csak tudd meg, hogy én is ugyanazt 
gondolom terólad! (Felrántja az orrát) Vé
geztem. (Megfordul, kirohan a sátorból)

(értetlenül néz utána) De hát csak a pálinká
tól köhögtem, te hülye! (A szája elé kapja a 
kezét)

Hát jó! (Kézen fogja Istvánt, táncolni kezd 
vele, a fenekére teszi István kezét, aki folyton 
visszateszi Hajni derekára) Na, hogy is volt 
az, hogy te elvennél?

Jaj, Hajni, ne most, itt áll a férjed és néz.

(egészen közel megy hozzájuk) Hajni! Figyelj 
rám, Hajni!

Nem figyelek. Jól elvagyok. Ha már úgysem 
lakunk együtt, nem is kell figyeljek rád. Szó
val, Pityukám, elvennél, ha elválok?

Hajniii, itt áll a férjed, ez most elég kelle
metlen...

Hajni, ne vicceljél már, figyelj rám. István, 
te meg add ide a feleségemet.



István

Hajni

István

Öcsi

Hajni

Öcsi

Hajni

István

Hajni

Öcsi

István

Hajni

(Öcsihez) Igen.

(belemarkol István vállába) Nem engedsz el! 
Táncolsz!

(Hajnihoz) Igenis! (Öcsihez) Nem bírom el
engedni, ne haragudj!

Hajni! Hajnalkám, kérlek! Hajnalkácskám, 
kérlek, ne haragudj!

Nem haragszok. Elválunk, és István azt 
mondta, hogy elvesz.

István! Ne mondj ilyeneket neki. Nem fog 
elvenni, Hajnikám.

Az se baj. Mivel úgysem lakunk együtt, bí
rok vele vadházasságban is élni. Majd őhoz
zá fogok költözni. Ha te már úgyis otthon 
akarsz lakni.

Csak szólok, hogy én is az anyáméknál lakok.

Mindegy. Majd oda fogok költözni én is.

Nem költözöl te sehová.

Szerintem sem lenne túl jó ötlet.

(ellöki Istvánt) Nem költözök? És ugyan mi
ért ne költöznék?
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Öcsi Mert a feleségem vagy.

Hajni De nem lakhatok veled, úgyhogy akkor lak
hatok bárkivel, nem?

Öcsi Hajni, Hajnikácskám! Minden ki fog ala
kulni. Ne most este kelljen a helyére tenni 
mindent.

István Szerintem se.

Öcsi Tűnj már el innen!

István (Hajni mellé áll, dacosan Öcsihez) Csak akkor
tűnök el, ha Hajni mondja. Mondod, Hajni?

Veronka sírva szalad be a sátorba, nyomában Sándor; aki a nad
rágját gombolja.

Veronka Megcsalt! Megcsalt!

Sándor Veronkám, félreérted...

Veronka Megcsalt! (Észbe kap, odaszalad Dirikéhez)
Téged!

Ulrike (Sándorhoz) Mit csináltál?

Sándor Ulrike, én, félreérted... (Észbe kap) Ulrike,
te értesz?

A színen megjelenik Léna, mindenki ránéz.
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Mihály Te patkány...

Sándor és Mihály verekedni kezd, a többiek megpróbálják szétvá
lasztani őket. Hajni, Öcsi és István tovább áll egymás mellett.

Hajni Én ezt az egészet már nem értem. Nem tu
dom már egyáltalán, még csak elképzelni 
sem, hogy mi a lótojást akar tőlem az összes 
ember, ez az egész világ.

Öcsi Hajnikám, ne gondolkodj már! Mondom,
hogy minden a helyére fog kerülni.

Hajni Én már egyáltalán nem értem. Anyám min
dig azt mondta, hogy ne legyenek túl nagy 
álmaim. Mert azok sohasem sikerülnek. 
Vágyjak olyasmire, ami elérhető, amit meg 
lehet csinálni. Ami normális. Én mindig 
normális dolgokat akartam. Nem akar
tam én semmi nagyot se. Se háromemele
tes házat, se Mercédeszt, se olyan ékszere
ket, mint ami a Gitta néninek van. Olyat 
se. Én egyszerű dolgokat akartam mindig, 
mert azt mondja anyám, hogy az a szép, 
ami egyszerű. És én csak szerettem volna, 
ha reggel, ébredés után csönd van a kony
hában, míg a kávémat főzöm. Hogy nem 
jön be senki vasárnap lebaszni, hogy miért 
vagyok egész nap pizsamában, miért nem 
mosogattam még tegnap óta el. Hogy sza
bad legyek, csak azt akartam, érted? Hogy 
ne mondja senki, hogy nagy lesz a seggem
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a három kanál cukortól, amit reggelente a 
kávémba teszek. Szerettem volna egy kony
hát. Edényekkel, tányérokkal, bögrékkel 
tele. Amiben polcokon sorakoznak szépen, 
és csillognak mind a poharak. A tányérok 
fehérek, és úgy fekszenek, egymásra ültet
ve, mint a palacsinták, szép rendben. Én 
csak gyereket akartam szülni, még mielőtt 
huszonhat éves leszek. Anyám öregen szült, 
nekem olyan rossz volt, hogy az osztályban 
nekem volt legöregebb az anyám. Épp ezért 
akarok én fiatal anya lenni. És akarok ma
gam mellé egy apát, a gyerekeimnek. Hogy 
ne legyen olyan, mint nekem. Látom ma
gam esténként, elalvás előtt mindig arra gon
dolok, hogy állok majd a saját konyhámban, 
a fiam csupa maszat, egymás után két karéj 
eurokrémes kenyeret is megevett, én állok, és 
vizes a kezem, épp a cuclisüveget mosom el, 
a kiságyban ordít a másik gyerek. Az kislány 
lesz. Ügy ordít, hogy már egészen lila a feje, 
akkor a férjem bejön, becsavarja az új vil
lanyégőt, visszacsavarozza a szekrényajtót, 
és mielőtt kivinné a szemetet, megcsókol 
engem, aztán meg az eurokrémes gyereket. 
Maszatos lesz az arca tőle. Ennyire vágy
tam: gyerekre, konyhára, férjre, eurokrém- 
re és visszacsavarozott konyhaszekrényre. 
Hát olyan nagy kívánság ez, hogy nem lehet 
nekem megkapni? Hát olyan nem normális 
dolgok ezek, hogy túl nagy kérések? Miért 
nem érdemiem én ezt meg?
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István

Öcsi

István

Hajni

Öcsi

(álmodozva) Eurokrém... Jól hangzik. Nem 
is tudod te megbecsülni ezt a lányt, Öcsi!

(Istvánhoz, sziszegve) Tűnj már a szemem 
elől, te görény! (Hajnihoz) Lesz majd há
zunk. Két szoba meg a nappali. Délre fog
nak nézni az ablakok. Lesz minden, csak 
idő kell még. Minden ki fog úgyis alakulni 
magától. Szerzek munkát, lesz pénzünk, 
aztán lesz minden mint karácsonykor. 
Csak nyugodj meg. És ne költözz István
hoz!

Azért én mégiscsak átgondolnám ezt, Haj
ni... Szeretem az eurokrémet. Még ha a gye
rek is eszi majd meg, biztos marad ott egy
két kanállal nekem is...

Minden ki fog alakulni? Mikor?

Majd. Egy hét még és indulunk Makarskára. 
Ott leszünk két hétig. Visszük majd a finom 
kis lesütött húsokat. Meg eszünk majd az ét
teremben is a parton. Visszafelé megállunk 
Szarajevóban csevapot enni. Meg veszek 
majd neked szarajevói török kávét. Az lesz 
az igazi. Apa azt mondta, hogy kölcsönad
ja a Golfot. Majd ülsz az anyósülésen, tö- 
rökkávé-szagod lesz, és boldogok leszünk. 
Aztán, ha visszajöttünk a tengerről, szerzek 
munkát, majd apa szerez nekem munkát. És 
akkor keresünk kiadó lakást.
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Hajni (megmarkolja Öcsi gallérját)

Öcsi Neeeeeem, nemnemnem! Eladót akartam
mondani. Eladó házat keresünk.

Hajni Hát jó.

Öcsi Akkor nem válunk el, ugye?

Hajni Egyelőre nem.

István Biztos nem?

Hajni Nem, nem.

István Nem biztos?

Öcsi (Istvánhoz) Tűnj már el innen, tényleg!

István Jól van, megyek már. Szédelgők vagytok!
Ti eléggé egy húron pendültök, ahogy lá
tom. Nem is veszitek figyelembe a szegény 
szerelmes lelkét. Hajni... Csalódtam ben
ned...

Öcsi (arrébb taszítja Istvánt, mosolyogva Hajni
ra) Akkor minden marad a régiben?

Hajni Semmi sem marad a régiben, csak nem vá
lunk el. Egyelőre.

Öcsi Jaj, de jó. Huhh, hát ez meleg helyzet volt.
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Öcsi

Hajni Ettől még nincs a helyén semmi! Mert ha 
nem találsz munkát három héten belül...

Miért ne találnék? Itt állunk a közös életünk 
elején, hát mi rossz történhetne velünk? 
Hajnalkám... (Cirógatja) Hát ugyan, mi 
rossz történhetne velünk? (Mosolyog)
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NEGYEDIK FELVONÁS

Két évvel később. Nappali szoba. Ősz van. A fotelekben, kanapén, 
de még a behozott székeken is nők ülnek, mindegyik köt. Elég sötét 
vanyfélhomály; pár gyertya ég. Öcsi a kanapé közepén üly bambul. 
Mihály nőnek öltözve ül mellette. Ő is köt. Gitta és Léna egy fotel
ben ülnek, Veronkay Aranka, Hajni, Öcsiy Mihály; Nagyi egymás 
mellett a kanapén és a melléje tolt székeken.

Aranka

Hajni

Aranka

Hajni

Aranka

Veronka

Aranka

Veronka

Látod, így emeld le a szemet. (Mutatja) Ha 
alulról nyúlsz alá és megtekered, akkor las
sabban haladsz.

De szebb lesz.

Igen, de lassabban haladsz.

Tudom, de nekem megéri.

Ezt hívta öreganyád sváb szemnek. Amikor 
még beszélt velünk.

Senki sem hívta így.

De igen, anyánk így hívta.

Tévesen.
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Nagyi

Mihály

Aranka

Kötnek.

Léna

Mind

Léna

Veronka

Hajni

Veronka

(köhög, majd Mihályhoz) A sváb szom
szédasszonyom kötött így...

(bólogat, rá se néz)

(suttogva Veronkához) Na ugye...

Kávét valaki?

Igen, kérek!

Hát jól van, de ennyi kávénk nincs itt
hon...

Jó, akkor mi Hajnival nem kérünk.

De, én kérek. Én itt félig itthon vagyok, ne
kem jár.

Jó, akkor Aranka meg én nem kérünk. (Vé
gigméri Nagyit) Meg szerintem anyám se 
kér. Vagy majd köhög, ha kér...

Léna kimegy.

Gitta Megyek, segítek neki. (Kimegy)

Veronka, Aranka és Nagyi rögtön közelebb ülnek Hajnihoz. 

Veronka Az anyósaid honnan szerzik be a kávét?
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Aranka

Veronka

Aranka

Veronka

Nagyi

Aranka

Kötnek.

Aranka

Hajni

Mihály

Veronka

Mihály

Hajni Nem tudom. Asszem attól a büdös palicsi 
asszonytól, aki benzint is árul.

Jaj, ezek a svercerek... Szegény asszonynak 
olyan szaga van, hogy érezni rajta mindent, 
amit át szokott csempészni a határon.

Mert biztos a ruhája alá köti az árut.

Igen, azt hallottam, hogy a lába dohánysza- 
gú, mert azt mondják, oda szokta fölragasz
tani a cigarettát.

És mit hoz a bugyijában?

(krákog)

De tényleg, Veronkám, azért tényleg...

És az állatok? Nálatok döglenek-e az álla
tok?

Hát mit tudom én, kérdezzétek meg őket. 

(unottan) Igen. Döglenek.

Sejtettem.

Mit sejtett maga?
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Veronka Hát hogy döglenek. Amióta nincs antibioti
kum, azóta döglenek mindenfelé a faluban. 
Már alig érezni a szagukat is...

Mihály Inkább csak levágja őket mindenki.

Veronka Tisztán kell őket tartani, akkor nem dögöl
nek meg olyan gyorsan.

Mihály Mi tisztán tartjuk őket. (Megböki Öcsit)
Fiam, kössél már te is, mit bámulsz a 
szőnyegen?

Öcsi A mintát.

Mihály Ne bámuld, hanem köss! Ezt mind el fogjuk
adni, ebből vesszük meg a villanykörtéket, 
kössél már.

Öcsi De ez olyan buzis. Én nem erre születtem.

Hajni Mert mi bezzeg erre, mi? Kössél tényleg, és
ne pofázz!

Öcsi Hogy beszélsz te velem?

Hajni Nem mindegy? Menj haza, ha nem tetszik.

Öcsi Én itthon vagyok.

Hajni Hát ez az, hogy még mindig itt vagy itthon!
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Öcsi Te menj haza!

Mihály Na jól van, most már elég legyen, nagyon 
unlak benneteket! (Közéjük ül) Inkább fog
játok be a szájatokat, és kössetek, amíg lehet 
látni így gyertya mellett!

Veronka Még egy kicsi, és megvakulunk majd mind.

Öcsi Nem baj, majd lassan már tudunk csukott 
szemmel is mintát kötni.

Mihály (sziszegve) Kössél bazmeg, és hallgass! (Ve- 
ronkához) De maga is hallgasson már!

Veronka Nem is tudom, kinek kéne itt hallgatnia kö
zülünk. Nem én vagyok férfinak öltözve.

Mihály Ne baszogasson már!

Öcsi Apám, hogy beszélsz. Nőnek így nem illik.

Kiröhögik Mihályt, Mihály nagyon mérgesen köt, már csukott szemmel

Veronka Maradt még férfi a faluban?

Öcsi Hát apám meg én.

Veronka Mondom, férfi.

Öcsi Jaj, de vicces maga... Maga vén... (félbeszakít-
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Hajni Vigyázz a nyelvedre, te, te harcképtelen!
Minden értelemben harcképtelen!

Öcsi (sértődöttem mélyen megbántva néz Haj
nira, tovább köt) Nem tehetek róla, hogy 
alkalmatlan vagyok a katonaságra. Biztos 
ettől a sok portól lettem asztmás.

Gitta és Léna visszatérnek a kávéval Szétosztják, mindenki leteszi 
a kötésty kávéznak.

Gitta

Léna

Veronka

Aranka

Veronka

Léna

Gitta

Veronka

Ha valaki nagyon kér cukrot, akkor tudok 
adni, de be kell osztani. Mindenki kaphat 
egy negyed kiskanállal.

Csapott negyed kiskanállal!

Nem maradtak férfiak itthon. Mindenki át
szökött vagy a magyarokhoz, vagy a néme
tekhez.

Vagy a horvátokhoz.

Ugyan már, Arankám, miért szöktek volna a 
horvátokhoz? Hát onnan is szöknek át ide!

Dehogy szöknek! Azok bátor emberek, nem 
úgy mint... (Gitta félbeszakítja)

(cukortartóval a kezében) Misi!

Bátor a seggem...
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Nagyi

Gitta

Mihály

Léna

Öcsi

Mihály

Léna

Gitta

Kinevetik.

Mihály

Veronka

(köhög)

(kényszermosollyal) Misi, neked kell cukor a 
kávéba?

(mérgesen) Halkabban!!! Mondtam, hogy 
ne hívj Misinek! Még meghallják!

Ki hallaná meg? Senki nincs ilyenkor már 
az utcán.

Ja, mindenki köt otthon. (Röhög)

Sosem lehet tudni. Itt még a falnak is füle 
van, és az a fül meg a rendőrségig ér, és ott 
átalakul szájba, és elmondja az összes hírt! 
Még a végén megtudják, hogy itthon va
gyok, és jönnek értem megint.

Te komolyan gondolod, hogy ha megint 
jönnek érted, elhiszik, hogy asszony vagy?

Hogy akkora klimaxod volt, hogy még az 
álladón is bajszod nőtt!

Nevessetek csak. Ti nők azt sem tudjátok, mit 
jelent így bujkálni. Ez megalázóbb bárminél.

Hát ment volna inkább el a kaszárnyába, 
mikor még szépen hívták.
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Mihály

Veronka

Gitta

Léna

Mihály

Gitta

Léna

Aranka

Megy a halál. Pont majd mennék, hogy 
szétlőjenek. Nem megyek én sehová. Fa
szom, inkább a szoknya!

Akkor meg mit siránkozik? Mondták szé
pen: vagy bevonul, vagy börtönbe megy. Mi 
rossz van abban a börtönben?

Hát én is ezt kérdem. Addig se lenne itthon. 
Lenne egy kis nyugalmunk.

Hát éppen.

Mit, mit, mit? Milyen nyugalom kell nek
tek? így is, már minden nyugalmam a tié
tek! Kitúrni engem a saját ágyamból, a saját 
szobámból!

Most mit? Ha jönnek a rendőrök, mond
juk nekik, hogy bár igaz, hogy te eltűntél, a 
nagynénim meg ideköltözött, és vele alszok 
egy ágyban? Ki hinné el?

Sokkal kevésbé feltűnő, hogy a két feleséged 
alszik egy ágyban. (Mímelt ártatlansággal) 
Hiszen hát mi félünk, hogy hová is tűnhet
tél, mi bajod lehet. Miért is nem vonultál 
be...

Egy mindegy. Szerintem úgyis tudják, hogy 
az összes férfi, akit nem bírtak elvinni, az 
külföldre szökött.
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Röhögnek.

Léna

Mihály

Gitta

Léna

Mihály

Léna

Veronka

Veronka Meg azt is, hogy maga nem nő. De nem is 
férfi.

Neked is inkább menned kellett volna a fia
iddal Magyarba. Legalább dolgoznál.

Én? Szerinted ott is lehettem volna a helyi 
közösség elnöke? Hát, biztos, hogy nem. Az 
meg, hogy ott jelentkezzek valami gyárba, sö
pörni, az nekem derogál. A bársonyszékből a 
seprő mellé? Faszom, akkor inkább a szoknya!

Azért hogy gondolkodhat az összes asszony 
a faluban, hogy ha az összes férfit elvitték, és 
mindenkiről tudni, hogy hova szökött, csak 
a helyi közösség elnökéről nem, hogy akkor 
mi is történhetett veled...

De végre legalább ezen gondolkodnak, ha 
meglátnak minket, és nem máson. (Ráka
csint Gittára)

Mi máson gondolkodtak?

Semmin, semmin, mindegy.

Te is, Hajnikám, hálás lehetsz az égnek, 
hogy ez a te férjed nem felelt meg a képes- 
ségi vizsgákon. Most mehettetek volna ti is 
Magyarba...
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Gitta

Aranka

Veronka

Mihály

Hajni

Öcsi

Mihály

Aranka

Veronka

Hajni

Tényleg, mi lett Gézával?

Hát kiment Münchenbe, Ulrike után.

Sándor meg visszajött és bevonult.

A hülye. Mondtam én neki, hogy ő egy pat
kány. Jön haza játszani az eszét, hogy bevo
nul. Hadba vonulni ennek az országnak a 
színeiben, ugyanez az ország ellen.

Hát csak mi vagyunk ilyen hülyék, hogy 
magunk ellen harcolunk...

Ahogy mondod.

Ha tudná, hogy Géza meg a helyére ment 
most, hogy ő... Ó, szegény Sanyikám...

Látszott azon a sváb öregasszonyon, hogy 
kurva. Tudtam én. Láttam én az első perc
ben. Nem volt jó neki a dusek, neki az ágy 
kellett...

Ti mondtátok, hogy nekem kell a dusekon 
aludni, hogy ők aludhassanak az ágyam
ban!

Legalább mentünk volna valahova!

Aranka Jaj, ne hozd föl ezt már megint, kislányom. 
Ami volt, volt, elmúlt.
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Mihály

Öcsi

Nevetnek. Szünet.

Mihály

Öcsi

Mihály

Aranka

Veronka

Aranka

Veronka

Aranka

Hát, vannak érdekes dolgok ebben az élet
ben. Sokszor pont az történik, amire nem is 
számítanánk.

Apám, egyre jobban asszonyosodsz! Most 
már pont úgy beszélsz, mint az asszonyok.

Hajh, de a mosópor. Na, az hogy hiányzik! 

Hát mondom én...

Hallgass!

Igen, én is már úgy szeretnék mosóporral 
mosni, öblítőt önteni a gépbe!

Akkor először áramot kéne szerezni, hogy 
bekapcsolhasd azt a gépet.

(révedezve) Ah, a mosópor! Mi Hajnival 
tegnap főztünk ki két tábla háziszappant. 
Én azzal fogok mosni. Nem mondom, elég 
büdös, de mondom, másnak sincs mosó
pora, úgyis háziszappanszagú lesz min
denki.

Csak a gazdagoknak telik mosóporra.

Vagy még azoknak se.

210



Aranka

Veronka

Nevetnek.

Mihály

Léna

Veronka

Nevetnek.

Hajni

Veronka

Veronka

Hajni

Még egy kicsi, és büdös nőkkel lesz tele az 
egész falu!

Nem büdös, csak háziszappanszagú nőkkel! 
Hogy lehet így hódítani?

Hát de kit lehetne meghódítani? Ez itt nős, 
emez itt meg nő.

Csak viccelődjenek!

Nekünk van mosóporunk. Annál a vörös 
hajú rendőrnél lehet venni. Elég drágán 
adja. Mióta elvitték a Manci férjét, csak ez a 
vörös árul mosóport.

Akkor biztos ezért is vitték el. Nem is volt 
olyan fiatal, mint ez a hölgy itt az Öcsi mel
lett...

Öcsikém, azért te is elkezdhetnél már sver- 
celni végre. Hogy csinálj is valamit.

De tényleg! Nem is vagy te olyan hülye, lá
nyom!

Te meg nem vagy az anyám.
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Gitta Látod, Öcsi, ez tényleg nem egy rossz ötlet.
Te át bírsz menni a határon, és nem is ma
tatnak meg.

Léna Vagy ha megmotoznak, akkor neked az ak
kor sem annyira rossz, mint nekünk.

Öcsi Nincs is autóm.

Léna Szerzünk.

Öcsi De akkor én is olyan büdös leszek, mint az a
palicsi asszony. Nekem ne legyen cigaretta- 
szagú a lábam!

Gitta Ugyan, ekkora baromságot! Vagy elmész
svercelni, vagy valamit most már nagyon ki 
kéne találnod! Költözzetek már végre össze! 
Unom, hogy itt ülsz a nyakamon.

Hajni Ugye? Ugye? Én is ezt mondom neki. Min
den barátnőm rajtam röhög, hogy férjhez 
mentem, de még mindig külön lakunk. (Ki
abálva Öcsi fülébe) Már két éve!

Leteszik a csészéket., újra kötnek.

Gitta Bármit odaadnék már egy üveg kölniért.

Léna Én meg egy csomag Marlboróért.

Hajni Jaj, nekem meg hozhatnál Coca-Colát. A
könyökömön jön ki ez az Apa kóla meg az
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ABC kóla... Ügy hiányzik a rendes kóla! 
Meg a kecsap!

Mihály Nekem a gyűlések hiányoznak. Hát mikor 
fogunk mi újra összeülni a zadrugában? 
Mikor mehetek újra a szávezba aláírni és 
ellenőrizni a papírokat? Hát mikor ihatom 
meg újra azokat a jó kis kávékat, amiket 
Jolika főzött? Hol vannak már azok a jó 
idők! Kapni azokat a szép műbőr noteszo
kat, hogy legyen mibe jegyzetelni! Kapni a 
sok kis apróságot, amit a polgárok hoztak, 
hogy... Na mindegy. Hiányzik! Hát hogy is 
ne hiányozna! Mennyi bordó szalagot vág
tam én át, mennyi új gyárat, lakótelepet nyi
tottam én meg! Ez mind hiányzik!

Veronka

Nagyi

Magának inkább a nadrágja hiányzik.

Nekem az áram hiányzik nagyon. Hallgat
nék már egy kis szívküldit.

Hajni Hát venni kell batrit a tranzisztorba. Lehet 
azt is venni a büdös asszonynál.

Nagyi

Veronka

(köhög)

(unottan) Ha a nagyanyád beszélne veled, 
most azt mondaná, hogy drága.

Öcsi Pedig nekem is kéne batri a batrilámpámba. 
Mindennek nekimegyek.
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Nagyi Én is, Öcsikém. De egy kis szívküldi jobban
kéne, nekimegyek én bármelyik szekrény
nek, csak hallgathatnám egy kicsit a rádiót!

Öcsi Énnekem is hiányzik a zene, mikor ülök a
sötétben. Amikor van áram, akkor rögtön a 
tévét kapcsoljuk be.

Veronka Mindegy, mert nincs is szívküldi. Senkinek
sincs pénze nótát küldeni a rádióban.

Hirtelen megszólal nagyon hangosan a rádió.

Gitta (felugrik) Na végre, van áram! Gyere, Léna,
én bekapcsolom a mosógépet, addig te for
ralj vizet, és moss hajat, utána én jövök! Re
mélem, lesz időnk megszárítani a hajamat! 
Öcsi, menj a spajzba, nézd meg, be van-e 
dugva a fagyasztó! Misi, nézd meg a bojlert! 
(Míg beszél, minden érintett figyeli és bólogat)

Aranka Jaj, én meg megyek vasalni. De jó, hogy vég
re van áram! Már úgy untam ezt a kötést.

Mind felpattannak, eldobják a kötéseiket, kiszaladnak, csak Nagyi
marad bent.

Nagyi (köhécsel) Aj, azok a jó kis szívküldik! Ha
lenne még, most elküldeném magamnak a 
nótámat. (Dúdolja a nótáját, kimegy)

Függöny.
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