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SAKK
(színmű egy felvonásban)

Szereplők: két anonim férfi 

Szín: a cselekmény helyszíne a teljesen üres színpad

Az egyik férfi balról, a másik jobbról jő. A jobbról érkező jól láthatóan egy sakk
táblát hoz a kezében. A színpad közepére érve találkoznak és kézfogással üdvöz- 
lik egymást. Egymással szemben leülnek az életet jelentő deszkákra, felállítják a 
sakkfigurákat és játszani kezdenek.
A játszma végén összeszedik a figurákat, és elpakolják azokat. A sakktáblát ezút
tal a balról érkezett férfi emeli fel, és ő is viszi magával. Mindketten felállnak, és 
kézfogással üdvözlik egymást, majd távoznak: a jobbról érkezett férfi balra, a bal
ról érkezett férfi pedig jobbra -  el.

(foggöny)



PLANETÁRIS GESZTUSOK
(színmű egy felvonásban)

Személyek:
ADOLF HITLER 

BONAPARTE NAPÓLEON 
LENIN 

SZTÁLIN 
MAO CE-TUNG 

NICOLAE CEAUSESCU 
ELENA CEAUSESCU

Történik a légüres színpadon, az Úrnak mindig épp azon esztendejében, amikor 
színpadra kerül.

ADOLF HITLER: (a színpad közepén ugrókötelezik, s közben rendszeres időkö
zönként kiáltozik:) Pia! Pia! Pia!
SZTÁLIN: (a színpad bal oldaláról kerékpáron érkezik és középen körözni kezd 
Hitler körül Közben őrült üvöltéseket hallat:) Né! Né! Né!
NICOLAE CEAUSESCU: (a színpad bal oldalán, egészen hátul jelenik meg. 
Egész idő alatt bukfencezve halad előre, egészen a színpad legelejéig, majd vissza 
hátra, és újra előre, vissza hátra, előre stb., stb., stb. . . . Erőteljes hangon, rend
szeres időközönként szólal meg:) Ta! Ta! Ta!
MAO CE-TUNG: (jobb felől érkezik. Teljesen meztelen, csak egy előkelő kalap 
van a fején és egy sétapálca a kezében. Elhalad az ugrókötelező Hitler és a kerék
pározó Sztálin előtt, majd visszafordul. Egész idő alatt ide-oda sétálgat a színpad 
egyik oldaláról a másikra, és közben röfögő állathangokat hallat.)
LENIN: (a színpad jobb oldalán jelenik meg, egészen hátul, szimmetrikusan 
Nicolae Ceausescu megjelenési helyével. Bal lába gipszben, két mankó segítségé
vel közlekedik. Egész idő alatt körbe-körbe halad, minden alkalommal megkerüli a 
teljes színpadot az összes, már színen levő szereplővel együtt. Közben mindvégig 
kukorékol.)
ELENA CEAUSESCU: (jobb oldalról érkezik, fején sajkacsát visel. Arca a szivár
vány színeire van festve, bal lábán fél pár görkorcsolya. Egész idő alatt őrült szá
guldozásba mélyedve görkorcsolyázik össze-vissza a színpadon, minden cél nélkül. 
Közben mindvégig bagolyhuhogást hallat.)
BONAPARTE NAPÓLEON: (bal oldalról érkezik. Megáll legelöl középen, meg
hajol a közönség felé, majd megfordul: háttal áll a közönségnek. Kezében karmes
teri pálca. Karmesteri, vezénylő mozdulatokat tesz, mintha zenekart vezényelne. 
Lendületes vezénylése közben teli torokból, torkaszakadtából az Internacionálét 
énekli.)



És mindez így folytatódik a végkimerülésig . . .
Ezek a cselekvések és cselekvéssorozatok akkor sem érnek véget, amikor a függöny 
már rég lement. Még akkor is halljuk a különböző beszéd- és állathangokat, vala
mint a mozdulatok keltette hangokat, zörejeket.



JÁTSZD EL NEKEM A .
(egyfelvonásos)

„ I can *t make you a great dancer, 
perhaphs not even a good one.
But if  you keep trying 
I know I can make you better.
And I should be glad to do it. ” 
(Robert Alan Arthur -  Bob Fosse)

„a kisírt szemek, mondd, mire jók? 
Szapphót gondolod elsiratni így? 
s Szapphót elsiratni, mondd, minek? 
hisz ma sem perdül a rokka másként, 
s máig sem született vágy más még. 
Szapphót elsodorták a szelek. ” 
(Szabó Palócz Attila)

Személyek:
ACTOR PRIMUS -  idősödő színész, főbb szerepei a következők voltak: 

Hamlet, D’Artagnan, Tiborc, Iván Mihajlovics Pribiszev Tolsztoj 
komédiájában, Arkadi Cseidze Brecht A kaukázusi krétakör című drámájában, 

Prométheusz a Leláncolt Prométheuszban; volt egy híres monodrámája 
Puskin Anyeginjének alapján, és játszotta Szabó Palócz Attila 

A meztelen Télapó című monodrámáját is a saját rendezésében. A cselekmény 
időpontjában felesége már egy éve halott, két fiát csak ritkán látja. 

ACTOR SECUNDUS -  fiatal színész, nagyobb szerepe még nem volt, Primus 
lakótársa, nőtlen, nőügyekben tapasztalatlan. Egy időben az a pletyka járta róla,

hogy meleg. Túlélte.

(Szegényes albérleti szoba, a konyhának és a lakószobának, ti. a nappalinak egye
di keveréke. Fontosabb tartozékai: két ágy, rezsó, rozsdásodó radiátor, kempingasz
tal és két Thonet-szék; továbbá egy kis szekrény, s a falon Piero della Francesca, 
Degas, Rembrandt és Raffaello híres alkotásainak piaci reprodukciói. A háttérben 
középen, jól láthatóan és egészen nagy méretben, kissé talán kiemelkedően is, egy 
vetítővászonra bevetítődik az első fotó.)

ACTOR PRIMUS: (az egyik széken ül az asztal mellett, régi fotóalbumot nézeget.) 
Secundus! Secundus! (Csend.) Secundus! Hol vagy? (Csend.) Secunduska! 
Secundusocskaaa . . . Seci! Secike! (Csend.) Elkésel! (Dühösen:) Secundus! Még 
mindig nem szoktad meg a pontosságot?!
ACTOR SECUNDUS: (kinyitja az ajtót, de nem lép be. Vállával az ajtófélfának 
támaszkodik.)



ACTOR PRIMUS: (feláll) No, végre! Megmagyaráznád, hol császkáltál eddig? 
(Mivel Secundus hallgat:) Hát legyen! (A közönséghez fordul.) Tisztelt Publikum! 
Tisztelt Nagyérdemű! Tisztelt Közönség! Kérem Önöket, legyenek elnézőek fiatal 
barátommal szemben, hiszen kezdő még. Láthatják Önök is, hogy még nem ké
szült fel igazán a fellépésre, a szereplésre. Biztosan megint hajnalig vedelt valame
lyik csehóban a haverokkal . . . Ahelyett, hogy szöveget tanultak volna! Ezért is 
késik el rendszeresen mindenhonnan . . .  Még be sem koncentrált az előadásra .. . 
(Secundushoz fordul:) No, koncentrálj szépen!
ACTOR SECUNDUS: (koncentrál.)
ACTOR PRIMUS: (ismét a közönséghez:) Láthatják, amint a fiatal kolléga bal
lonkabátjának bal zsebéből előhúz egy doboz cigarettát.
ACTOR SECUNDUS: (ballonkabátjának bal zsebéből előhúz egy doboz cigarettát.) 
ACTOR PRIMUS: Kivesz egy szál cigarettát, a dobozt pedig visszacsúsztatja a 
zsebébe.
ACTOR SECUNDUS: (kivesz egy szál cigarettát, a dobozt pedig visszacsúsztatja 
a zsebébe.)
ACTOR PRIMUS: A jobb zsebéből egy öngyújtót varázsol elő.
ACTOR SECUNDUS: (ballonkabátja jobb zsebéből egy öngyújtót varázsol elő.) 
ACTOR PRIMUS: Tudod te, fiacskám, hogy a dohányzás káros az egészségre? 
ACTOR SECUNDUS: (hallgat.)
ACTOR PRIMUS: Légy szíves, áruld el nekem, és természetesen a nagyra be
csült publikumnak is, hiszen a színház elsősorban hozzá igyekszik szólni, őt, illet
ve őket igyekszik megszólítani, miatta van, miattuk létezik . . .  Mondd meg hát ne
künk, de őszintén, kisfiam . . .  Mikor? És melyik könyv volt az . ..?  Melyik köny
vet olvastad te legutóbb?
ACTOR SECUNDUS: (hallgat.)
ACTOR PRIMUS: Olvastad A windsori víg nőket?
ACTOR SECUNDUS: (hallgat.)
ACTOR PRIMUS: Ladys and gantleman! Fiatal barátom, Actor Secundus az
imént vette elő ballonkabátjának jobb zsebéből világoszöld öngyújtóját.
ACTOR SECUNDUS: (a publikum felé felmutatja öngyújtóját, melynek a színe 
teljesen lényegtelen, épp csak világoszöld nem lehet.)
ACTOR PRIMUS: Most gyújts rá!
ACTOR SECUNDUS: (hallgat és nem mozdul.)
ACTOR PRIMUS: No mi lesz? Gyújts már rá!
ACTOR SECUNDUS: (hallgat és nem mozdul.)
ACTOR PRIMUS: (a közönséghez fordul; hangjában érződik a Secundusszal 
szemben táplált düh.) Secundus most meg fogja gyújtani cigarettáját!
ACTOR SECUNDUS: (meggyújtja cigarettáját.)
ACTOR PRIMUS: Mélyen beleszív .. .
ACTOR SECUNDUS: (mélyen beleszív cigarettájába.)
ACTOR PRIMUS: A füstöt nagyon lassan fújja k i . . .
ACTOR SECUNDUS: (a füstöt sokáig lenn tartja tüdején, majd nagyon lassan fúj- 
ja ki.)
ACTOR PRIMUS: Most pedig egy hirtelen mozdulattal eldobja cigarettáját! 
ACTOR SECUNDUS: (egy hirtelen mozdulattal eldobja cigarettáját.)



ACTOR PRIMUS: . . .  és eltapossa!
ACTOR SECUNDUS: (eltapossa cigarettáját.)
ACTOR PRIMUS: Érdemes volt ezért rágyújtanod?
ACTOR SECUNDUS: (hallgat.)
ACTOR PRIMUS: Mondjad szépen: NEM!
ACTOR SECUNDUS: Nem.
ACTOR PRIMUS: Hallhatták! Végre megtörtént!!! Megtörtént a csoda! Actor
Secundus végre megszólalt. . . Életében először! Életében most első ízben hagy
ták el ajkát szavak a színpadon!!! Gratuláljunk neki, kérem! Kérem, tapsolják meg!

(A közönség, remélem, tapsol.)

ACTOR PRIMUS: No, hát hajolj meg szépen, ha neked tapsolnak! (Egy kicsit
halkabban:) Azt a neveletlen fajtáját. . .!
ACTOR SECUNDUS: (meghajol a közönség felé.)
ACTOR PRIMUS: Hallhatták, Actor Secundus ajkát elhagyták élete első, színpa
don, egy előadás keretében elhangzott szavai! Higgyék el nekem, nagyon nagy do
log ez egy színész életében! Egy igazi csodával is felér . . . Hétmérfoldes csoda! 
Világra szóló csoda! Hét nap, s hét éjjel kell az ilyesmit ünnepelni . . . Azt mond
ta: nem -  az én külön felszólításomra, s ezért viszont már nekem jár a tisztelet. Bi
zony, bizony . .. Hányféleképp, hány módon tudod kimondani ezt a szót? Hányfé
le „nem ”-et ismersz? Nos ...?  Abból aztán majd azonnal kiderül, hogy milyen szí
nész vagy . .. Majd kiderül, érdemes-e téged itt tartani a színpadon. Mondjad hát! 
ACTOR SECUNDUS: (hallgat.)
ACTOR PRIMUS: Akarsz egy jó kritikát? Olcsón adom . . . No, mondjad már! 
ACTOR SECUNDUS: (hallgat.)
ACTOR PRIMUS: Életed első kritikáját?

(Csend.)

ACTOR PRIMUS: (egy kicsit elgondolkodva:) Persze, valószínűleg azért nem 
akarod mondani, mert félsz, hogy nem sikerül. . . Mert igazából nem is tudod . . . 
Nem tanított meg senki azon a kibaszott akadémián, főiskolán vagy micsodán . . . 
Nem tanítottak meg téged, édes fiam, semmire, aminek esetleg hasznát vehetnéd . . .  
Csupa feszültség vagy, sík ideg! Én a monodrámám előtt voltam ilyen . . .  Talán at
tól is félsz, hogy életednek és pályádnak az a bizonyos első kritikája . . . Nehogy 
rossz kritika legyen . . .  Actor Secundus rossz kritikát kapott!
ACTOR SECUNDUS: (újabb cigarettát vesz elő és rágyújt.)
ACTOR PRIMUS: Ne feledd: minden negatív kritikára van ésszerű magyarázat! 
ACTOR SECUNDUS: Igen, van . . .
ACTOR PRIMUS: Egy NEM után, íme, egy IGEN! Ez fantasztikus . . .  Folytasd hát! 
ACTOR SECUNDUS: Igen.
ACTOR PRIMUS: Mit igen?
ACTOR SECUNDUS: Olvastam.
ACTOR PRIMUS: Má’ meg mit?
ACTOR SECUNDUS: A windsori víg nőket!!!



ACTOR PRIMUS: Mondjad már azokat a kurva NEM-eket!
ACTOR SECUNDUS: (hallgat.)
ACTOR PRIMUS: (kissé lecsillapodva.) Szóval: olvastad?
ACTOR SECUNDUS: Igen, olvastam. Yes, yes . . . Yes or no . . . Daü!
ACTOR PRIMUS: (megújult intenzitással.) Nem hány nyelven, hanem hány mó
don!!!
ACTOR SECUNDUS: (a legváltozatosabb módokon mond számlálhatatlan sok 
IGEN-t.) Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. 
Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen . . .

(Csend.)

ACTOR PRIMUS: No, persze . . .  Bezzeg, az én időmben! Annak idején minden 
rendező engem hívott, csak velem akart dolgozni. S ne is mondjam, csak főszere
peket kaptam. A nevem hozta be a nézőket a színházba, s a kritika sem dicsőített 
még soha senkit úgy, mint akkoriban engem. Tombolt a közönség, ha meglátott, 
nem tudtam végigmenni úgy az utcán, hogy közben ne osszak ki harmincezer au
togramot . . . Lehet, hogy most is ül itt valaki, aki még emlékszik azokra a boldog 
időkre . . . Lehet, hogy épp Ön tapsolt nekem olyan lelkesen, hogy sohasem felej
tem el, a Hamletemért. .. S talán kegyed írta hozzám azokat a gyönyörködtető és 
felemelő rímeket az Anyeginemért. . .
ACTOR SECUNDUS: (eltapossa, ami égő cigarettájából még megmaradt, és újat 
vesz elő.)
ACTOR PRIMUS: Egyszer félbeszakadt a Hamlet előadása, mert ahogy kiléptem 
a színpadra, a nézők tapsolni, tombolni kezdtek, és a nevemet skandálták. Több, 
mint fél órán át tartott az őrület . . . Mást sem lehetett hallani, csak azt, hogy: 
Primus, Primus, Actor Primus! Primus, Primus, Actor Primus! Primus, Primus, 
Actor Primus! Primus, Primus, Actor Primus! Primus, Primus, Actor Primus! 
Primus, Primus, Actor Primus! Primus, Primus, Actor Primus! (Ugrálni, tombolni, 
toporzékolni, széttárt karral forogni, le-föl s összevissza szaladgálni, rohangálni 
kezd.) Primus, Primus, Actor Primus! Primus, Primus, Actor Primus! Primus, 
Primus, Actor Primus! Primus, Primus, Actor Primus! Primus, Primus, Actor 
Primus! Primus, Primus, Actor Primus!
ACTOR SECUNDUS: (rövid ideig döbbenten szemléli, mi történik, majd az asz
talra ugrik és Primusszal együtt ő is kiabálni kezd.) Primus, Primus, Actor 
Primus! Primus, Primus, Actor Primus! Primus, Primus, Actor Primus! Primus, 
Primus, Actor Primus! Primus, Primus, Actor Primus!
ACTOR PRIMUS ÉS ACTOR SECUNDUS: (együtt.) Primus, Primus, Actor 
Primus! Primus, Primus, Actor Primus! Primus, Primus, Actor Primus! Primus, 
Primus, Actor Primus! Primus, Primus, Actor Primus!
ACTOR PRIMUS: Primus, Primus, Actor Primus! Primus, Primus, Actor Primus! 
Primus, Primus, Actor Primus! (Hirtelen megtorpan.)
ACTOR SECUNDUS: (kiáltása még egyszer elhangzik egyedül is:) Primus, Primus, 
Actor Primus! (Amikor felfigyel arra, hogy Primus megtorpant, ő is elhallgat.)

(Csend.)



ACTOR PRIMUS: (valami halk, nyüszítésféle hangot hallat. Továbbra is megtör- 
pantan, mozdulatlanul.)
ACTOR SECUNDUS: (primus torpantságát látva erőteljesen nekibuzdulva vezet 
elő egy Medveéneket.)
Isten Atyám hetedhét szép egéből 
vasláncon hogy leszálltam, 
hosszú, keskeny tó mögött 
nyírfaerdős szigetecskét ott találtam.
Épp, ahol földet értem én, 
ebcseresznyét termő domb, 
csipkerózsát termő domb volt biz ottan.
Csipkerózsa, evezőnek jó fája;
ebcseresznye, jókora,
mint a jávorszarvasok húsos szája.
Jött két ember a Fejedelem városából.
Szólt az egyik férfiú:
„Hosszú, keskeny tó mögött
hársfaerdő van biz ott,
íjnak jó fát én bizony hozok onnan.”
Háromrekeszes csónakot akkor hoztak, 
jó keresztfás evezőt
szép homorú tenyérrel ők megmarkolták.
Első tönkről a lapátot vízbe tették,
hátsó tönknél merült az föl,
mint ha sólyom húz ki halat mély vizekből.
Hosszú, keskeny tó mögött
van biz ott egy kis sziget, kerek erdő . ..
Hát ahogy megjöttek ők,
vett az egyik jó erős fát az íjhoz,
vett a másik nyírfaíjhoz jó erős fát.

ACTOR PRIMUS: (halkan sírva, nyüszítve.) Primus, Primus, Actor Primus! 
Primus, Primus, Actor Primus! Primus, Primus, Actor Primus!
ACTOR SECUNDUS: (zavartalanul folytatja, észre sem veszi.)
Hosszú, keskeny tó mögött 
hársfaerdős kis sziget, 
nyírfalombos kis sziget van biz ottan.
Ebcseresznyés dús halom, 
csipkebokros dús halom van biz ottan.
Csipkerózsa, evezőkereszt-vastag fája;
ebcseresznyék, jókorák,
mint a jávorszarvasok húsos szája.
Hát, hogy hazatért a két férfiember,
városuk terére ment,
városuk sok asszonyát összehívta.
Városuk sok asszonya nagy sietve



útra készült nyírfakéreg kosarával, 
nyírfakosáron nyírfakéreg-karikákkal.
Volt a városhercegnek nagy hajója, 
cifra tollal díszített hadihajója, 
ezt a sok-sok asszony vízre taszította.
Szép közepes nagy hajó közepébe 
gyönge fiút nyírkosárban oda tettek.
Hosszú, keskeny tó mögött
kis kerek erdő, hársfaliget van biz ottan,
kis kerek erdő, nyírfaliget van biz ottan.
Orros hajó orrával partra csúsztak.
Sok-sok asszony, fürge kezű
fürge nyúlként könnyű farral ugrott partra.
Sok-sok asszony, lusta kezű
térde csúcsán csúszkált az mind partra.
Most a lánykát bölcsőstül 
szép fa görcsös ágára akasztották.
Most a fiút kosarastul
szép fa görcsös ágára akasztották.

(A szín hirtelen elsötétedik. Hátul, a vetítővászonra bevetítődik a legendás, 6:3-as 
angol-magyar labdarúgó-mérkőzés archívfelvétele.)

ACTOR PRIMUS: (Halkan sírva, nyüszítve:) Primus, Primus, Actor Primus!
Primus, Primus, Actor Primus! Primus, Primus, Actor Primus!
ACTOR SECUNDUS: (Rövid ideig a vetítést, a focimeccset nézi, majd riporter
ként, helyszíni közvetítésként folytatja.)
Oresztész
Hellász nagyhírű versenyjátékára ment,
Delphoi dicső díját elnyerni vágyva ő, 
s amint hallotta hírnökünk harsány szavát, 
mely küzdelemnyitó versenyfutásra hív, 
előállt fénylőn; megcsodálta mind a nép; 
a pályán önmagához méltóan futott, 
s a győzelem díját kivíva távozott.
És hogy sokat kevés szóval beszéljek el, 
sosem láttam még ily erőt, ily tetteket: 
csak ezt az egyet halld: amit meghirdetett 
a bíró, öttusát vagy kétszeres futást, 
a pályadíjat abban mind ő vitte el; 
és mind magasztalták, mondták, hogy argoszi 
Oresztész ő, a hírneves hellén sereg 
toborzójának, Agamemnónnak fia, 
a kezdet ez volt; de ha egy isten ártani 
kíván, a hős sem futhat tőle messzire.
Mert másnap reggel, hogy az első napsugár



gyors méneket küldött versenyre szállni már, 
a sok szekérhajtóval ő is megjelent.
Akháiai volt egy, a másik spártai, 
aztán meg Libüából két ügyes kocsis; 
az ötödik ő volt köztük thesszáliai 
lovakkal, és a hatodik aitól férfi volt, 
csikói sárgák; egy magnész is érkezett, 
fehér lovakkal ainián a nyolcadik, 
az isten-építette Athén küldte a 
következőt; s a sort boióti zárta be.
Rendben fölálltak, mint ahogy versenybírák 
a sorsukat kirázva rendezték a sort, 
érckürt szavára szökkentek futásra és 
lovát biztatva, gyeplőt rázva, mindegyik 
előretört: a pálya megtelt gördülő 
szekerük kerékzajával, fölfelé röpült 
a por; mind egy csomóba csörtet, ostorát 
egy sem kíméli, vágyik hátrahagyni mind 
a társa tengelyét és tomboló lovát.
S a versenyző vitézek vállát s a kerék 
küllőit a lovak tajtéka lepte be.
És ő a végső oszlopot súrolva a 
kerékagyával, mindig a jobbszélső csikót 
engedte futni, és a balt fékezte meg.
Először egyvonalban szállt a tíz szekér; 
aztán az ainián férfit gyors ménéi 
megbokrosodva elragadták, és mikor 
hat vagy hét fordulót futottak, homlokuk 
a Barkóból való szekérnek ütközött; 
és most ez egy baj folytán mind a két szekér 
széttört, egymásba omlott, és a kríszai 
mező szekérromokkal telt meg mindenütt.
De észrevette ezt Athén ügyes fia, 
és oldaltrántva, elterelte ménéit 
közép felöl, hol roncshullámuk tornyosult, 
utolsónak jött, nem hajszolva ménéit, 
Oresztész, mert a verseny végében bízott: 
de látva, hogy csak egy száguld előtte már, 
utánaszökken, élesen rikkantva és 
sebes csikókkal űzi: egymás oldalán 
rohannak immár, egyszer ez, másszor meg az 
előzi meg lófejjel ott a másikat.
Idáig minden fordulót sértetlenül 
futott be bátran és sudáran állva fönt: 
de most, a fordulónál, meglazítva bal 
gyeplője szárát, az oszlopra nem figyelt 
s hozzáütődött: kettétört a tengelye,



és ő a mellvéden keresztülbukva most 
a szíjak foglya lett; amint a földre hullt, 
a versenypályán szétszaladtak ménéi.
A nép, amikor meglátta, hogy zuhan, heves 
följajdulással sírt az ifjúért, aki 
ilyen nagyot mívelt s ilyen nagy bajba hullt, 
a földön hurcoltatva, máskor ég felé 
emelve lábát; mígnem versenytársai 
megállították üggyel-bajjal ménéit, 
s kioldották a vérző testet, melyre ha 
barát tekint, e roncsot föl nem ismeri.
Hát ennyit mondhatok, s miről beszélni is 
fájdalmas, az nekünk, kik mindezt láttuk is, 
legrémesebb volt minden szörnyűség között.

(A vetítés megszakad, a szín félhomályban.)

ACTOR PRIMUS: (halkan sírva, nyüszítve.) Primus, Primus, Actor Primus! 
Primus, Primus, Actor Primus! Primus, Primus, Actor Primus! (Zokogógörcsben:) 
Primus, Primus, Actor Primus! Igenis Primus, Primus, Actor Primus! Primus, 
Primus, Actor Primus! (Zokogva, könnyek közt ordibál.) Primus, Primus, Actor 
Primus! Primus, Primus, Actor Primus! Primus, Primus, Actor Primus!
ACTOR SECUNDUS: (az egyik széket használva lépcsőként lejön az asztalról. 
Beszédmodorával kigúnyolja Primust.) Primus, Primus, Actor Primus! Primus, 
Primus, Actor Primus! Primus, Primus, Actor Primus?
ACTOR PRIMUS: Az vagyok! Még mindig . . .  (Csak most éri el a gúny éle, eré
lyesen vág vissza.) Az vagyok, az voltam, és az is maradok!

(Hirtelen sötét. Hadszíntér hangjait halljuk.)

ACTOR SECUNDUS: (a sötétben katonás vigyázzba vágja magát, az Örömódát 
dúdolja szavak nélkül.)

(A háborús morajlás csendesedik, de a háttérben még hallható, a szín ismét félho
mályban.)

ACTOR SECUNDUS: (erélyes, kemény hangon:) Mesélj nekem!
ACTOR PRIMUS: (már az ágyon ül, kezében szexújság, pornómagazin, azt lapoz
gatja. Figyelmetlenséget színlelve válaszol.) Mit? Miről?
ACTOR SECUNDUS: Valami szépet.
ACTOR PRIMUS: Szép micsodát?
ACTOR SECUNDUS: Mesélj nekem valami szépet!
ACTOR PRIMUS: Ugyan, mit is mesélhetnék neked . . .?
ACTOR SECUNDUS: Hányadszor olvasod újra már azt az újságot?
ACTOR PRIMUS: Mit érdekel az téged? Mi közöd hozzá? Nekem tetszik, és
kész. Te hányszor olvastad már az Oedipuszt?



ACTOR SECUNDUS: Erre verted már akkor is, amikor ideköltöztem hozzád . .. 
ACTOR PRIMUS: (mint anya a csintalan gyermekhez.) Ne bánts . . .!
ACTOR SECUNDUS: (melléül az ágyra.) Mesélj nekem!
ACTOR PRIMUS: Milyen mesét szeretnél?
ACTOR SECUNDUS: Mesélj nekem a színházról, a régi szerepeidről. . .  A régi 
szép időkről. . .
ACTOR PRIMUS: Fiatalnak lenni azt jelenti, hogy a régi szép idők most vannak. . .  
Te pedig fiatal vagy, így hát akkor te mesélhetnél nekem.
ACTOR SECUNDUS: Nem baj . . . Mesélj a feleségedről, a gyerekeidről. . . 
ACTOR PRIMUS: Nem is tudok . . . Nem tudok róluk mesélni. Soha senkinek 
nem meséltem róluk . . . Talán ez is volt az egyik hibám. Mások előtt, az alapvető 
haveri kajánkodáson túl soha nem emlegettem, soha nem hoztam szóba a felesé
gem . . .
ACTOR SECUNDUS: Itt van tehát a végső ideje, hogy elkezdj mesélni róla . .. 
Mondj meséket, mondj regényeket, mondj mitológiát. . .  Mondj tudományt, mondj 
filmeket. . .
ACTOR PRIMUS: Melyik a kedvenc filmed?
ACTOR SECUNDUS: A La dolce vitát nagyon szeretem. De sok-sok kedvencem 
van . . .
ACTOR PRIMUS: (megsimogatja Secundus haját.) Ki a kedvenc színészed? 
ACTOR SECUNDUS: Actor Primus!
ACTOR PRIMUS: (szeretne tovább lapozgatni az újságban, az arca elé emeli a 
pornómagazint.)
ACTOR SECUNDUS: Mondj meséket, mondj nekem meséket. . .!
ACTOR PRIMUS: (tüntetőleg, elutasítólag felolvas az újságból.) Andrea őszre 
lesz húszéves. Eladóként dolgozik egy butikban, de nagy álma, hogy híres manö
ken, vagy énekesnő váljék belőle. Úgy véli, magabiztosan teheti meg első lépése
it megálmodott pályája irányában, ha megmutatja lapunknak kendőzetlen bájait. 
Nagy pazarlásnak tartja, hogy ezeket a gyönyörű kebleket egyelőre csak a kiske
reskedelem céljaira hasznosíthatja. (Leengedi az újságot.) Tudod, fiam, csak az én 
a fontos, a belső gondolat, a kimondott szó jelentéktelen, a leírt betű meg csak do
kumentáció.
ACTOR SECUNDUS: Ezt hol tanultad? Melyik szerepedből van?
ACTOR PRIMUS: Ismered Atalanta történetét?
ACTOR SECUNDUS: Atalanta?! Az egy város Észak-Amerikában . . .  Soha nem 
jártam ott.
ACTOR PRIMUS: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer vagy nem is volt, az
Órepenciás-tengeren túl, az Üveghegyen innen, ott, ahol a kurta farkú kismalac túr, 
sőt még azon is túl, túl-túl, messze túl, hetedhét országon is túl, itt sem volt és ott 
sem volt, de valahol mégis volt, vagy legalábbis lennie kellett; volt, ahol volt, nem 
tudom, merre, nem tudom, hol, mikor volt, s mikor nem, elég az hozzá, hogy ré- 
ges-régen lehetett, kidőlt kemencék bedőlt oldalán, volt egyszer egy ország, ahol 
sem a Nap, sem a Hold nem világított, sem a csillagok nem sütöttek . . . Egy sze
gény embernek volt három fia, a legkisebbet hívták Szépmező Szárnyának. Tizen
hat éves volt és nagyon kemény legény. Azt mondta, hogy két testvérbátyjával ő 
majd elhozza a Napot, a Holdat és a csillagokat. Hol volt, hol nem volt, az Üveg



hegyen innen, az Óperenciás-tengeren túl, ahol a kurta farkú kismalac túr, de hét 
bakarasszal még azon is tú l. . .
ACTOR SECUNDUS: Miért kérdezted?
ACTOR PRIMUS: Mit miért?
ACTOR SECUNDUS: A windsori víg nőket.
ACTOR PRIMUS: A windsori víg nőket?
ACTOR SECUNDUS: Igen, A windsori víg nőket. . .
ACTOR PRIMUS: (nem a kérdésre válaszol, mégis, gondolatainak fonala után 
eredve, hirtelen fellelkesülve, nagy kedvvel, jó  kedéllyel folytatja.) Ez is csak egy 
újabb példa az istenségek sértődékenységére. Oeneusz, aetiliai király megfeledke
zett Artemiszről egy nagy arató-hálaünnepélyen, s nem mutatott be neki áldozatot. 
Artemisz bosszúból egy nagy vaddisznót küldött Kalydon vidékére. Ezért is viseli 
ez a történet a különféle mitológia-kiadásokban a Kalydoni vadászat címet. Ez a 
vadkan elpusztított mindent, ami az útjába került, válogatás nélkül: embert, állatot, 
erdőket, vetéseket, városokat -  mindent.
ACTOR SECUNDUS: (az ágyon fekve skálázni kezd.)
ACTOR PRIMUS: Meleagrosz, Oeneusz király fia egy nagy haj tó vadászatot szer
vezett a disznó megölésére, s a győztes jutalmául a vadkan lenyúzott bőrét és fejét 
tűzte ki. Persze, rögtön összesereglettek Hellász legnagyobb nevei és legbecsvá
gyóbb egyedei, közöttük a messze földön híres vadásznővel, Atalantával. Mikor 
megkezdődött a vadászat. . . Atalanta ejtette rajta az első sebet, de ettől a jószág 
még nem pusztult el, hanem újabb dühre fakadt. Végül, amikor már több vadász is 
odaveszett, Meleagrosznak sikerült a hátán megsebesíteni az állatot.
ACTOR SECUNDUS: (az asztalhoz lép, kinyitja a fotóalbumot és kivesz belőle 
egy fényképet. Zsebéből előhalássza az iménti öngyújtót, meggyújtja vele, és elége
ti a fényképet.)
ACTOR PRIMUS: (a mese hevében észre sem veszi, hogy mit művel a társa, za
vartalanul folytatja tovább.) Ezt követően, a feléje támadó szándékkal iramodó 
állatot egy dárdadöféssel ölte meg. így a vadkan lenyúzott bőre és feje Meleagroszt 
illette meg, de ő úgy vélte, hogy ez a kitüntetés annak jár, aki elsőként sebezte meg 
az állatot, ez pedig Atalanta volt. Atalanta ebben az ajándékban a tiszta szerelem 
jelét is felismerte és azonmód elfogadta Meleagrosz házassági ajánlatát. Házassá
gukból született Parthenopaeosz, aki később a Théba elleni hét vezér harcában je
leskedett.

(Hirtelen sötét. Hadszíntér hangjai.)

ACTOR SECUNDUS: (a sötétben öngyújtójával egy újabb fényképet gyújt meg és 
éget el.)

(A hadszíntér hangjai elhallgatnak, félhomály.)

ACTOR SECUNDUS: Milyen fényképek ezek?
ACTOR PRIMUS: (erélyesen.) Semmi közöd a fotóimhoz! (Igyekszik odébb- 
lökdösni Secundust az asztaltól.) Tudom, hogy útban vagyok neked . . .  De ne gon
dold, hogy ha engem félreállítasz, ha áttaposol rajtam, akkor rögtön megnyílik



minden út, minden ajtó előtted . . . S már jöhet is a hírnév, a népszerűség . . .! És 
nem is hagyom magam! Tudom, hogy vén szarosnak nézel, s azt hiszed, csak te 
tűrsz meg engem . . .  De nem, fiacskám, ez épp fordítva van! Én tűrlek meg itt té
ged a nyakamon, s ha megengeded, hogy segítsek neked, akkor még viheted vala
mire . . . Mert öregszem bár, még mindig félkézzel elbánok veled, ha kell. (Síp
csonton rúgja Secundust.)
ACTOR SECUNDUS: (fájdalmában feljajdul, összerogy.)
ACTOR PRIMUS: Irritál a hírnevem? A népszerűségem? Halvány kis ripacs
vagy, soha nem viszed semmire . . .  A te korodban én már magam mögött tudhat
tam Hamletet, Tiborcot, a Télapót. . .  Te meg . . . Volt már két nyúlfarknyi jelene
ted! Tehetségtelen szarházi vagy! És ezt mindenki tudja rólad, ezért is nem oszta
nak rád szerepeket . . . (Leköpi Secundust.) Azt hitted, ha majd együtt lakunk, 
könnyebben jutsz szerepekhez, besegítelek egy-egy előadásba, mi? Hogy magam
mal viszlek, beajánlak . . . Hülye állat, idióta voltál! Nem gondolod tán, hogy ha
gyom miattad, veled elrontani az előadásaimat? Hülye ripacs!!! (Ismét leköpi.) 
Egész életedben csak statisztálni fogsz, még nyugdíjasán is . . . Nézz meg engem, 
én még mindig megállóm a helyem a csúcson!
ACTOR SECUNDUS: Öt éve nem voltál színpadon!
ACTOR PRIMUS: (ajkára fagy a szó, elhallgat.)
ACTOR SECUNDUS: Tegnap eltemették az unokatestvéremet. Huszonöt éves
volt.
ACTOR PRIMUS: Ez a mocskos háború! (Mellékesen:) Őszinte részvétem . . . 
ACTOR SECUNDUS: Huszonöt éves volt. Sportoló. Hosszútávfutó . . . Állator
vosira járt . . .
ACTOR PRIMUS: Semmi közöm hozzá!
ACTOR SECUNDUS: Csak azt próbálom . . .
ACTOR PRIMUS: Le-sza-rom! Érted? Le-sza-rom!
ACTOR SECUNDUS: (ingerülten.) Nem beszélhetsz így! Nem beszélhetsz így a 
rokonom haláláról!
ACTOR PRIMUS: Nem te fogod nekem megmondani, kicsi fiam, hogy miről és 
kiről hogyan beszéljek! Megértetted?!
ACTOR SECUNDUS: Ez a lakás éppen annyira az enyém is, mint a tiéd, én is 
ugyanúgy fizetem az albérletet. . .  És ha nekem ahhoz támad kedvem, hogy a be
tonba verjelek, vagy szart csináljak belőled, ha sértegeted a halott unokatestvére
met, akkor meg fogom tenni!!! Nem tudsz egy kis együttérzést mutatni?
ACTOR PRIMUS: (az arcába röhög.) Hülye ripacs!
ACTOR SECUNDUS: (maga elé.) Tegnap temették el. Én meg azt sem tudtam, 
hogy meghalt, apám sem szólt.. . Annyit tudtam, hogy súlyos beteg, de már rég
óta az volt, többször is műtötték, sugarazták, s úgy tűnt, már jobban lesz, felépül. 
Most meg egyszeriben . . .
ACTOR PRIMUS: Egyszeriben?
ACTOR SECUNDUS: Már el is felejtettük, hogy beteg volt, amikor kiújult rajta 
a kór. Nemrég jártam náluk újévet köszönteni, alig lehetett érteni a szavait. Csak 
motyogott. Sovány volt és legyengült. Éppen akkor kapott tápvizet, amikor odaér
tünk apámmal. Fel akart kelni hozzánk, de nem engedték . . . Ketten vezették ki 
vécére . . . (Minden átmenet nélkül:) Nem vagy éhes?



ACTOR PRIMUS: (hallgat.)
ACTOR SECUNDUS: Tehát már megint nincs itthon kaja?
ACTOR PRIMUS: Mit neked Hamlet, Romeo, III. Richard, Ványa bácsi vagy Ti
borc, csak a hasad legyen tele . . .
ACTOR SECUNDUS: (összekacsint a közönséggel.) Actor Secundus Actor 
Primus szerepében! Ezt figyeljék! (Mély lélegzetet vesz, majd hadarni kezd, s egy 
szuszra mondja el az egészet.) Miképpen boltíves, pókhálós vén terem zugában ál
modó középkori barát, ki lemosdotta rég a földi vágy sarát, s már félig fenn lebeg 
a tiszta éteren, ül roppant asztalánál, mely könyvekkel teli, s a nagy betűk közébe 
kis képecskéket ékel, madonnát fest arannyal s égi kékkel, mígnem szelíd mosoly- 
lyal lelkét kileheli.
ACTOR PRIMUS: Ripacs vagy, ha mondom!
ACTOR SECUNDUS: (újabb lélegzetet vesz, és folytatja.) Úgy szeretnélek lám
pásom esteli halavány fénye mellett megörökítni drága arany és kék szavakkal, 
csak téged festeni, míg ujjam el nem szárad, mint romló fának ága, s le nem lan
kad fejem a béke isteni ölébe, én szerelmem, világ legszebb virága.
ACTOR PRIMUS: Hááát . . . Elég gyenge. Én ezzel a teljesítménnyel nem en
gednélek át a vizsgán . . .  Ki volt a tanárod? Ki kellene rúgni . . .
ACTOR SECUNDUS: Akkor ezt figyeld! (Mély lélegzetet vesz.) Ku-Klux-Klán 
országot álmodtam én, ahol minden ku-klux-klan volt, minden ku-klux-klan, de 
nemcsak kívül, csontig, velőig ku-klux-klan, ku-klux-klan, ku-klux-klan, ku-klux- 
klan -  ku-klux-klan ég és ku-klux-klan tenger, ku-klux-klan fák és ku-klux-klan 
ház, ku-klux-klan állat, ku-klux-klan ember, ku-klux-klan öröm, ku-klux-klan 
gyász -  ku-klux-klan érc és ku-klux-klan kő és ku-klux-klan föld és ku-klux-klan 
fák -  ku-klux-klan férfi, ku-klux-klan nő és ku-klux-klan, ku-klux-klan, ku-klux- 
klan világ.
ACTOR PRIMUS: Szégyen ezt tenni egy ilyen szép verssel. . .
ACTOR SECUNDUS: Nem én találtam ki így . . .
ACTOR PRIMUS: S mit akarsz ezzel? Engem akarsz eljátszani? No, meghiszem 
azt, az lesz aztán életed nagy szerepe! (Fenyegetően megragadja Secundus gallér
ját, és magához rántja. Halkan beszél, de feszültséggel teli, fenyegető hangnem
ben.) Eljátszhatsz engem, olyannak, amilyen vagy, amilyennek mindennap látsz itt, 
az albérletben. Eljátszhatod megöregedett önmagam. De nagyon vigyázz: EN
GEM kell játszanod!!!
ACTOR SECUNDUS: Ne aggódj, meg tudom csinálni!
ACTOR PRIMUS: Itt van ez a kis firkász, aki minden bemutatóra elmegy . . .
Megíratom vele az élettörténetem -  csak neked! Ez lesz a legjobb szerep, amiről 
egy színész álmodhat. Igazi szerepálom! Mit neked Hamlet vagy Othello, Actor 
Primust eljátszani . . . Ezt nevezem!
ACTOR SECUNDUS: (kitépi magát kellemetlen helyzetéből, egy hirtelen mozdu
lattal elkapja Primus kezét és hátracsavarja, hogy társa meggörnyed előtte.) 
Most pedig te figyelj ide, vénhaver! Tegnap eltemették az unokatestvéremet, pedig 
csak huszonöt éves vo lt. . . Érted te ezt? (A földre löki Primust.) Az a fele se an
nak, mint amennyi te vagy . . . Nem inkább téged kellett volna temetnünk? 
ACTOR PRIMUS: Gyalázatos nyomoronc!
ACTOR SECUNDUS: Nem inkább téged kellene temetnünk?



ACTOR PRIMUS: El kell játszanod Primust!

(Hirtelen teljes sötétség. Hadszíntér hangjai, melyek egyre közelednek és egyre 
nyomasztóbbak. Majd újra csend és teljes fény.)

ACTOR SECUNDUS: (a fény az asztalon ülve találja. Mereven bámul maga elé, 
ujjai között egy fényképet forgat.)
ACTOR PRIMUS: (a földön fekszik, ugyanott, ahová Secundus lökte, most azon
ban már hasizomgyakorlatokat, fejkörzést és hasonló műveleteket végez.)
ACTOR SECUNDUS: (csak maga elé beszél, merengőn folytatja a Medveéneket.)
Most a lánykát bölcsőstül
szép fa görcsös ágára akasztották.
Most a fiút kosarastul
szép fa görcsös ágára akasztották.
Sok-sok asszony, fürge kezű,
sok-sok asszony, lusta kezű
ebcseresznyés ebcseresznyefához ment sietve.
Sok-sok asszony, lusta kezű 
nyírkosár szép fenekét bé sem fedte, 
sok-sok asszony, fürge kezű 
nyírkéreg szép kosarát félig szedte.
Én, a Bundás Nagy Állat rájuk törtem, 
öblös, tátott torokkal üvöltöttem.
Fürge ujjú sok asszony
fürge nyúlként elillant könnyű farral.
Lusta ujjú sok asszony
térde csúcsán mászkált el üggyel-bajjal.
Városherceg hajója állt a partnál; 
első tönkjét hátsóvá taszították, 
hátsó tönkjét elsővé taszították.
Hát a leánycsecsemőt
szép fa görcsös ággöcsén ott feledték.
Hát a fiúgyermeket
szép fa göcsörtös ággöcsén felejtették.
Kisleányhoz, szegényhez közeledtem:
„Kis cselédkém, halott vagy, meghalsz menten!
Táncolt nékem az anyád,
nyűttes nyírháncs-köntösben táncolt nékem.
Táncolt nékem az anyád,
rossz fenyőrongy-ruhában táncolt nékem.”
Most szegény kis cselédkét számba vettem,
mint gyönge húsú kis rucát,
húsz fogammal megrágtam, le is nyeltem.
Most szegény kis fiúhoz közeledtem:
„Jaj, kis szolgám, halott vagy, meghalsz menten!
Táncolt nékem az anyád,



csillogó szép ezüstben táncolt nékem.
Táncolt nékem az anyád 
mókusköröm-gyöngy cipőben táncolt nékem.
Táncolt nékem anyád,
tarka tollas kendőben táncolt nékem.”
Most szegény kis fiúcskát számba vettem,
húsz fogú ínyes ínyemmel,
habzó odvas torokkal le is nyeltem.

ACTOR PRIMUS: (időközben elkezdett fekvőtámaszokat végezni.)
ACTOR SECUNDUS: (hirtelen, szó nélkül odaugrik mellé, ő is fekvőtámaszokat 
végez, versenyeznek.)
ACTOR PRIMUS: (egyre jobban belelovalja magát a versengésbe, de nem soká
ig bírja. Fokozatosan lelassul, majd fáradtan, erejének végére érve a földre dől.) 
ACTOR SECUNDUS: (amikor már ő is fárad.) Gondolod, tudják a nevemet? 
ACTOR PRIMUS: (válasz helyett csak nyög egyet.) Aaahhhaa . . .
ACTOR SECUNDUS: Szeretnék elutazni.
ACTOR PRIMUS: Hova mennél?
ACTOR SECUNDUS: Atalantába, Észak-Amerikába.
ACTOR PRIMUS: És a vízummal mi lesz?
ACTOR SECUNDUS: (a még mindig a földön fekvő Primus fölé hajol)
Tulajdonképpen a lényeges dolgok
már megszűntek létezni
minden mellékes maradt
s ami megmaradt
a leglényegesebb is a szemét
romlásunk összeírt tükre
romlásunk gyűjteménye
mint megannyi hervadása
a múlt fényének
mint megannyi tükröződés
szilánkokon cserepeken
a pravoszláv templom
harangjának dobhártyatépő
tükröződése

(Sötét. Valami egészen vidám, instrumentális zene. Kisvártatva újra fény. Actor 
Primus nincs a színen.)

ACTOR SECUNDUS: (az ágyon fekve egy folyóiratot olvas.)
ACTOR PRIMUS: (kisvártatva érkezik, az ajtót hangosan nyitja és csukja. Kabát
ja nedves, a jelekből ítélve kint esik az eső. Kezében kis csomag.)
ACTOR SECUNDUS: (nem reagál az idős színész érkezésére.)
ACTOR PRIMUS: (megköszörüli a torkát, krákog, hogy felhívja magára társa f i 
gyelmét.)
ACTOR SECUNDUS: (felnéz.) Aha . . .



ACTOR PRIMUS: Ez a kurva eső . . .
ACTOR SECUNDUS: Kell az eső a földeknek, hadd örüljenek a parasztok . . . 
ACTOR PRIMUS: (a kezében tartott csomagra utalva.) Ezt neked hoztam. 
ACTOR SECUNDUS: (őszintén meglepődik.) Mi bajod?
ACTOR PRIMUS: Tessék! (Átadja a csomagot.) Egy kicsit megkésve, de annál 
nagyobb szeretettel -  születésnapodra!
ACTOR SECUNDUS: No, persze . . .  A kissé megkésés és az annál nagyobb sze
retet elve, mindig mindenre a legjobb kifogás. (Kibontja a csomagot.)
ACTOR PRIMUS: (félre.) Ez a kurva eső . . .
ACTOR SECUNDUS: (a kibontott csomagból előkerült könyv címoldaláról olvas
sa:) William Shakespeare: A windsori víg nők.
ACTOR PRIMUS: Fontos olvasmány.
ACTOR SECUNDUS: Mint Shakespeare minden műve . . .
ACTOR PRIMUS: No, persze . . .
ACTOR SECUNDUS: (ridegen.) Már olvastam. És meg is van . . .
ACTOR PRIMUS: Be kell vallanom, hogy ezt nem igazán hiszem el neked. De 
ha mégis, legfeljebb feleleveníted . . .
ACTOR SECUNDUS: Figyelj csak. Épp egy drámát olvastam . . . (Előkapja az 
iménti folyóiratot.) Valami kortárs dráma: A kikötő másnap. Figyeld a szerzői uta
sításokat: arcizma rándul hevenyén, ördöng, megsértődik a sárga földig, bődületre 
fakad . . .
ACTOR PRIMUS: Ilyet is csak valami magadfajta modemkedő marha írhatott! 
ACTOR SECUNDUS: A kulcskérdés itt ez: tudnál te bődületre fakadni? 
ACTOR PRIMUS: Ami a papíron van, az irodalom, s nem sok köze van a szín
házhoz. Ha ilyesmit várnak el tőled, mindig át kell értékelni a dolgokat, megkeres
ni, hogy mivel helyettesíthető.
ACTOR SECUNDUS: Tudnál te bődületre fakadni?
ACTOR PRIMUS: Ilyet normális ember le sem ír . . . Szerintem csak azért írta 
oda, hogy baszogasson. De lesheti is, mikor kerül színre . . .
ACTOR SECUNDUS: Tudnál te bődületre fakadni?
ACTOR PRIMUS: Ugyan már . . .!
ACTOR SECUNDUS: Tudnál te bődületre fakadni?
ACTOR PRIMUS: Mit akarsz most ezzel?
ACTOR SECUNDUS: Tudnál te bődületre fakadni?
ACTOR PRIMUS: Lényeges ez?
ACTOR SECUNDUS: Tudnál te bődületre fakadni?
ACTOR PRIMUS: Meg sem köszönted az ajándékot. . .
ACTOR SECUNDUS: Tudnál te bődületre fakadni?
ACTOR PRIMUS: (bődületre fakad.) Mi a fészkes francokat akarsz még tőlem? 

(Csend.)

ACTOR PRIMUS: El kell játszanod Primust!
ACTOR SECUNDUS: (hallgat.)
ACTOR PRIMUS: Állj fel!
ACTOR SECUNDUS: (feláll.)



ACTOR PRIMUS: Kínálj meg egy nézőt cigivel!
ACTOR SECUNDUS: (megkínál egy nézőt cigivel.)
ACTOR PRIMUS: Barom, hát tüzet is adj neki!
ACTOR SECUNDUS: (tüzet ad a nézőnek.)
ACTOR PRIMUS: Mutasd fel a többieknek is a zöld öngyújtódat!
ACTOR SECUNDUS: (felmutatja a többi nézőnek is az öngyújtóját, amelyik ezút
tal sem zöld, de más színű, mint amilyen korábban volt.)
ACTOR PRIMUS: (a nézőhöz, akinek Secundus cigarettát adott.) Később majd 
kávét is főzetek vele . . .
ACTOR SECUNDUS: Ha ez a vég, nekem tetszik . . .
ACTOR PRIMUS: Vettem tegnap tíz tojást, csak úgy -  kapásból. Valahogy ked
vem támadt, nem is gondolkodtam azon, hogy szükségem van-e rá. Az üzletben 
még nem tudtam, hogyan fogom hazahozni. Mégis összeszedtem magam: bal vál
tamra akasztottam a túltömött zöld táskámat, tej és joghurt volt benne, de renge
teg, a tojásokat pedig a jobb kezembe fogtam. így vonultam végig az utcákon egé
szen hazáig. Persze, nagyon sokan megbámultak útközben, de éppen ez adta meg 
a dolognak azt a leírhatatlan különös élvezetét -  a jutalom, a vastaps. Azon gon
dolkodtam, mi lenne, ha elejteném a tojásokat. Hát mi is lehetne. Csak le kellene 
hajolnom és összeszedni, visszarakni a tojástartóba, estére pedig fimon rántotta 
sülhetne belőlük . . .
ACTOR SECUNDUS: Tükörtojás . . .!

(Sötét. Hadszíntér hangjai most már egészen közelről. Az épület felett repülőgépek 
húznak el, bombák potyognak. Amikor a hangok elhalnak, újra fény.)

ACTOR PRIMUS: (a fényképeit nézegeti.)
ACTOR SECUNDUS: (odalép az asztal mellé.) Szerinted lehetséges az, hogy a 
néző elhiggye a halált a színpadon?
ACTOR PRIMUS: Ha hiteles . . .
ACTOR SECUNDUS: De hogyan?
ACTOR PRIMUS: Az én nemzedékemben senki sem tudott olyan hitelesen meg
halni, mint én . . .  A legjobb voltam a halálban, a meghalásban.
ACTOR SECUNDUS:
Édesanyám! nem perdül a rokka, olyan 

szakadós ma a szál, -  
vágy nehezül rám; 

mert a sudár, szép Aphrodité letepert! 
szerető, szerető 
kell ma nekem már!

ACTOR PRIMUS: Nem múlik el nap, hogy ezt ne mondd el nekem . . .
ACTOR SECUNDUS: Hány halálod volt?
ACTOR PRIMUS: Csak a Hamletet több mint kétszázszor játszottuk . . . 
ACTOR SECUNDUS: De összesen hányszor haltál meg?
ACTOR PRIMUS: Ki tudná azt ma már pontosan összeszámolni?!
ACTOR SECUNDUS: To be, or nőt to be . . .
ACTOR PRIMUS: Lenni vagy nem lenni. . .



ACTOR SECUNDUS: To beer, or nőt to beer . . . To bear, or to bear . . .
ACTOR PRIMUS: . . .ez itt a kérdés . . .
ACTOR SECUNDUS: . . .that is the question, I can’t get no, satisfaction! Ki az 
everybody és hova come on? Én maradok hús a csontjaimon, a helyzetnek nincs 
semmi oka, hogy megváltozzon magától . . . Pokol! Ha valaki, akkor te igazán az 
a lány vagy, aki kell nekem, a kezedbe adom az életem!
ACTOR PRIMUS: No, ezt a változatot már nem ismerem . . .
ACTOR SECUNDUS: Beszélsz te valamilyen idegen nyelvet?
ACTOR PRIMUS: (közben már ismét a fényképei kötötték le a figyelmét.) He? 
ACTOR SECUNDUS: (indulatosan.) Mit mímeled itt nekem, hogy azokkal a 
szar képeiddel bíbelődsz? (Elragadja az asztalról a fényképalbumot, és széthaji- 
gálja a fotókat. Kiabál:) Egy halvány utolsó emlék: megfogtam egy pincémő mel
lé t. . .!  Ez szerelem! Épp úgy járok haza, mint a kísértetek . . .
ACTOR PRIMUS: Megállj, teee! Te zabigyerek! Te ripacs! Te utolsó . . .! 
ACTOR SECUNDUS: . . .vágy nehezül rám . . .
ACTOR PRIMUS: Adod vissza rögtön!
ACTOR SECUNDUS: (hirtelen megtorpan.) Milyen fotók ezek?
ACTOR PRIMUS: (nagyon halkan.) A múltam . . .

(Csend. Mereven néznek egymásra. Lassan, fokozatosan borul sötétség a színpad
ra. Folyóparti idillt idéző hangokat hallunk madárfüttyel, és a természet egyéb 
hangjaival. Az idillt egy bomba robbanása szakítja meg, majd repülőgépek húznak 
el a ház felett. A nyomukban csend marad.)

ACTOR PRIMUS: (a sötétben.) Hova mehetnek?
ACTOR SECUNDUS: Lehet, hogy csak szúnyogokat permeteznek . . .
ACTOR PRIMUS: Szép is lenne . . .
ACTOR SECUNDUS: Hányadszor ma már?
ACTOR PRIMUS: Tudnom illenék?
ACTOR SECUNDUS: Én már rég nem tartom számon őket. . .

(Hirtelen fény.)

ACTOR SECUNDUS: (rapperként.) Kill the lights off!

(Sötét.)

ACTOR SECUNDUS: (a sötétben, mint fenn.) Pút the lights on!

(Fény.)

ACTOR SECUNDUS: (rapperként.) Kill the lights off!

(Sötét.)

ACTOR SECUNDUS: (a sötétben, mint fenn.) Pút the lights on!



ACTOR SECUNDUS: . . . vágy nehezül ma rám . . .
ACTOR PRIMUS: Úgy is kell neked!
ACTOR SECUNDUS: Te, Primus, van egy ötletem!
ACTOR PRIMUS: Neked?!
ACTOR SECUNDUS: Taníts meg engem a halálra, a meghalásra! Halj meg ne
kem . . .
ACTOR PRIMUS: De hisz . . .  Én már öt éve nem voltam színpadon.
ACTOR SECUNDUS: Ide figyelj, szerzek neked szerepet, sok szerepet, szép sze
repet, jó szerepet, nagy szerepet, olyan nagyot, hogy álmodni sem mersz akkorát! 
Főszerepet, címszerepet szerzek neked . . . Csak mutasd meg, mutasd meg nekem, 
hogyan kell meghalni!
ACTOR PRIMUS: Ugyan már . . . Hiszen én már rettegnék is színpadra lépni. . . 
Öt esztendő nagy idő.
ACTOR SECUNDUS: Játszd el nekem, kérlek! Játszd el nekem a halált! 
ACTOR PRIMUS: Kard? Késelés? Golyó? Szívroham . . .? Vagy . . .
ACTOR SECUNDUS: Csináld igazán! Igazán! Halj meg nekem itt és most, az 
életben! Csak az lehet teljesen hiteles!
ACTOR PRIMUS: Ezt hogy érted?
ACTOR SECUNDUS: Nem nagy kérés . . .  No! Halj meg nekem . . .  Légy a mes
terem!
ACTOR PRIMUS: Hülye vagy! Marha, barom, állat!!!
ACTOR SECUNDUS: (ráront Primusra, dulakodnak.) Halj meg, te rohadék, 
vagy én öllek meg!
ACTOR PRIMUS: (teljes erejéből ellöki magától Secundust.) Te megvesztél! 
ACTOR SECUNDUS: (hanyatt esik, de, mint a villám, felugrik és újra támad.) Ezt 
nem úszód meg. A két kezem által döglesz most meg!
ACTOR PRIMUS: (egy könnyed, lezser, jól irányzott mozdulattal ágyékon rúgja 
Secundust.)
ACTOR SECUNDUS: (fájdalmában nyög egy rövidet, majd összecsuklik.) 

(Csend.)

ACTOR PRIMUS: (lassan közelebb andalog az összerogyott Secundushoz. Mére
geti, mint vadász az elejtett vadat. Amikor Secundus rá emeli tekintetét, Primus ha
talmasat rúg a „döglött oroszlán ”-ba.)
ACTOR SECUNDUS: (fájdalmában Primus lába előtt fetreng.)
ACTOR PRIMUS: (az „elejtett vad”felettfennkölten.)
Immáron jobb vizek fölé evezni 
emel vitorlát elmém kis hajója, 
s a szörnyű tengert maga mögé veszti; 
második Ország kerül íme szóra, 
ahol kitisztul az emberi szellem 
s méltóvá lesz, hogy legyen ég lakója.
ACTOR SECUNDUS: (még mindig a földön.) Mit akarsz ezzel?



ACTOR PRIMUS: Utazz el, öcskös, utazz el messzire! Atalantában még épp csak 
te hiányzol az ott élőknek . . . (Kineveti.)
Mikor békésen fejledeztem,
S a líceumi kert ölelt,
S Apuleiust már falni kezdtem,
De Cicero még nem érdekelt,
Tavasszal, titkos völgy ölében,
Hol szól a hattyú hangja mélyen,
S fénylő tavaknál várt a csend,
A vers Múzsája megjelent.

ACTOR SECUNDUS: (lassan feltápászkodik, heréit fájlalja.) Ez valódi vo lt. . . 
És nagyon hiteles!
ACTOR PRIMUS:
Megfényesült diákszobában 
Lakmározni kezdtünk korán 
Az iljú eszmék dús torán,
Megénekelte zsenge vágyam,
A gyermek-vígságot, reményt,
A múlt nagyságot, régi fényt.

ACTOR SECUNDUS: Irigykedj csak, halálra ítélt!
ACTOR PRIMUS:
Múzsám tetszett a nagyvilágnak,
S ettől dalunknak szárnya nőtt,
Gyerzsavin megjegyzett magának,
S megáldott még a sír előtt.

ACTOR SECUNDUS: (már térden.) Gyerzsavin? Ki az a Gyerzsavin?
ACTOR PRIMUS: Van kedved zenét hallgatni?
ACTOR SECUNDUS: Jó lenne, ha soha többé nem veszekednénk.
ACTOR PRIMUS: (felsegíti Secundust.) Igen, ez igen.
ACTOR SECUNDUS: Ne veszekedjünk többé, kérlek!
ACTOR PRIMUS: Gyere, erre inni kell! És koccintani! (hátraszalad, vodkásüve- 
get vesz elő.) Csak ez van itthon . . .
ACTOR SECUNDUS: És mért baj az? Nagyon is jó ital ez . . .
ACTOR PRIMUS: (két pohárral tölt, s az egyiket Secundusnak nyújtja.)

(Koccintanak.)

MINDKETTEN: Egészségünkre!

(Hirtelen sötét. Hadszíntér hangjai. Amikor a hangok elhalnak, félhomály. Egymás 
mellett ülnek az ágyon.)

ACTOR PRIMUS: Van kedved zenét hallgatni?
ACTOR SECUNDUS: Nem nagy a választék, alig van néhány kazettám . . .



ACTOR PRIMUS: A napokban mintha a Bolerót hallgattad volna . . .
ACTOR SECUNDUS: Igen.
ACTOR PRIMUS: No, hát az nagyon is jó lesz.
ACTOR SECUNDUS: (egy rozoga, rossz állapotban levő magnót kotor elő az ágy 
alól Bekapcsolja, majd felhangzik a Bolero.) Az előbb mintha kávét ígértél vol
na itt valakinek . . .
ACTOR PRIMUS: Igen.
ACTOR SECUNDUS: Főzzek egyet?
ACTOR PRIMUS: Nem bánom . . .
ACTOR SECUNDUS: (a rezsóhoz megy, és hozzálát a kávéfőzéshez.) A kauká
zusi krétakörben még én is láttalak . . .
ACTOR PRIMUS: Az egyik legjobb szerepem volt. Arkadi Cseidze, az énekes. 
Halálán volt a vőlegény, mikor megjött a menyasszony.
Az anyós az ajtóban állt, s a lányt sürgette egyre
Gyerekestül jött a menyasszony, kisdedét az esketés alatt a tanú rejtegette . . .

ACTOR SECUNDUS: Emlékszem, nagyon élveztem az előadást. . .
ACTOR PRIMUS:
Az örököst e húsvét-ünnepen látta meg először a nép.
Két orvos óvta-kísérte a rangos gyermeket,
A kormányzó szeme fényét. . .

ACTOR SECUNDUS: Még mindig tudod a szöveget?
ACTOR PRIMUS: Hát, az egésszel már bajban lennék, csak szövegfoszlányok
jutnak néha még eszembe . . .
Minél hűvösebben szeretjük,
A nő annál jobban szeret,
S ha hálónkat reá kivetjük,
Fogásunk csak biztos lehet. . .
De ez már az Anyegin . . .

ACTOR SECUNDUS: Taníts meg meghalni!
ACTOR PRIMUS: Kávézzunk meg előbb . . .
ACTOR SECUNDUS: De én most akarom! Most akarom megtanulni!
ACTOR PRIMUS: Lassan járj, tovább élsz . . . Nyugi, még ma megtanulhatod. 
De előbb igyuk meg a kávét.
ACTOR SECUNDUS: Mutasd meg nekem! Halj meg nekem! MOST!!! Meg kell 
halnod nekem!
ACTOR PRIMUS: Majd meghalok neked, megtanítalak, hogy kell azt csinálni, 
hogy aztán te is bármikor meghalhass ugyanúgy, ahogy én.
ACTOR SECUNDUS: Rajta hát! Halj meg most, amíg a vizet forralom! 
ACTOR PRIMUS: (imára kulcsolja kezét.) Könyörülj, Istenem! én bűnös telke
men. Szánakodjál immár szomorú szívemen. Haragodnak mennykövét, éles, he
gyes tőrét, vedd vissza bűneim, vétkeim büntető eszközét!
ACTOR SECUNDUS: Hagyd ezt abba, halj meg inkább . . . Most miért kéreted 
magad? Hát nem látod, nem tudod felérni ésszel, hogy mennyire fontos ez nekem? 
Játszd el nekem a halált!



ACTOR PRIMUS: (imádkozik.) Továbbá mosogasd bűntől az én szívemet, ke
gyes szívvel gyógyítsd sebektől lelkemet, bűneimet megvallom, nyilván tapaszta
lom, mik miatt nem lehet semmi vigasságom.
ACTOR SECUNDUS: Elég! Elég ebből! Azonnal hagyd abba, és kezdj hörögni, 
haldoklani . . . Dögölj már meg nekem!
ACTOR PRIMUS: (mint fenn.) Vétkeim lelkemet, mint a kígyók, marják, szün
telen mellemet ássák és furdalják. Hova fussak színedtől, fegyveres kezedtől? Utá
nam fegyverid futnak, s hegyes tőrid.
ACTOR SECUNDUS: Mit akarsz ezzel elérni? Meddig halogatod még?
ACTOR PRIMUS: (hirtelen Secundusra emeli tekintetét.)
ACTOR SECUNDUS: (ettől a váratlan mozdulattól összerezzen, meghátrál.) 
ACTOR PRIMUS: (ülő helyzetéből nagyon lassan felemelkedik, s közben mindvé
gig mereven és feszülten néz Secundusra.) Vétettem, te szent színed előtt gonoszt 
cselekedtem!
ACTOR SECUNDUS: Mindjárt felforr a víz, s még mindig életben vagy . . . Hát 
semmit sem kérhet tőled baráti alapon az ember? (Ballonkabátjának belső zsebé
ből egy pisztolyt húz elő, és gondolkodás nélkül tüzel.)

(Vér fröccsen.)

ACTOR PRIMUS: (holtan rogy össze.)
ACTOR SECUNDUS: (közelebb lép, a tetem felett:) I didn’t want to go to sea 
again, bút there parts of India that I wanted to see, and I took goods and servants 
and went overland, trough the great cities of those lands, selling and buying, and 
seeing the countries and the people.

(Sötét. Hadszíntér hangjai. Amikor a hangok elhalnak, újra fény. A szereplők 
ugyanúgy ülnek egymás mellett az ágyon, mint az imént.)

ACTOR SECUNDUS: Nem is mesélted el nekem, mi történt később Atalantával. 
Mi a történet vége?
ACTOR PRIMUS: Atalanta történetének?
ACTOR SECUNDUS: Igen.
ACTOR PRIMUS: Jaaa . . . Semmi. Meleagrosz ajándéka, amellyel Atalantát
annyira kitüntette vadásztársai felett, irigységet keltett, s ez sok bajnak, közöttük 
Meleagrosz halálának is az oka lett. Nagybátyjai rossz néven vették tőle, hogy a di
adalmi jelvényeket a leánynak ajándékozta, holott azok őket mint legközelebbi ro
konokat illették volna meg. Ezért hát erővel akarták megszerezni őket Atalantától. 
De Meleagrosz a leány védelmére kelt, és nagy háború kerekedett ebből. Ennek so
rán Meleagrosz mindkét nagybátyját, Plexipposzt és Toxeuszt is megölte. Testvé
reinek halála azonban annyira elkeserítette Meleagrosz anyját, Althaeát, hogy 
azonmód iszonyú bosszút állt saját fián. Eszébe jutott, hogy amikor megszülte 
Meleagroszt, az ágyához léptek a moirák, és megjósolták a fiú sorsát: Klotho 
erényt és nemességet, Lachesis erőt és bátorságot jósolt neki, Atroposz pedig azt 
mondta, hogy a gyermek addig fog élni, amíg a tűzön égő hasáb teljesen el nem 
hamvad. E jóslat hallatára Althaea azonnal kiugrott ágyából, a tűzhöz rohant és ki-



ragadta belőle az égő fadarabot; annak tüzét kioltotta és erős zár alatt a szekrény
be zárta. Mikor eljutott hozzá a hír testvéreinek szörnyű haláláról, Althaea kivette 
a szekrényből a hasábfát, és a tűzbe dobta. Míg az teljesen elhamvadt, Meleagrosz 
a legszömyübb kínok között kilehelte a lelkét. Althaea később megbánta tettét, de 
fia életét nem adhatta vissza, s iszonyú bánatán úgy könnyített, hogy saját kezével, 
amely fiát is megölte, a saját életét is kioltotta.
ACTOR SECUNDUS: Képzeld, én pedig azt álmodtam az éjjel, hogy megölte
lek ..  .
ACTOR PRIMUS: Engem?
ACTOR SECUNDUS: Igen, lelőttelek, mint egy kutyát!
ACTOR PRIMUS: Az felettébb kellemetlen . . .
ACTOR SECUNDUS: Igen.
ACTOR PRIMUS: Morbid álom. Rám nézve, persze . . .
ACTOR SECUNDUS: (hogy elterelje a szót:) Jók a fotóid . . . Kár értük. 
ACTOR PRIMUS: Hogy érted, hogy kár?
ACTOR SECUNDUS: Sajnálni fogom . . .
ACTOR PRIMUS: (feláll, a szekrényhez megy.) Nem értelek, de aki igyekszik, 
megérti.
ACTOR SECUNDUS: Persze, persze.
ACTOR PRIMUS: (a szekrényből nagy bőröndöt vesz elő.) És akkor máf nem ta
lálhat semmit.
ACTOR SECUNDUS: Úgy van.
ACTOR PRIMUS: (a bőröndből élénkpiros bundát és műszakállat vesz elő, a to
vábbiakban Télapónak öltözik.) Már nem tud gondolkodni.
ACTOR SECUNDUS: De azért csak gondolkodik.
ACTOR PRIMUS: De nem, az lehetetlen.
ACTOR SECUNDUS: Helyes, mondjunk ellent egymásnak.
ACTOR PRIMUS: Az is lehetetlen.
ACTOR SECUNDUS: Azt hiszed?
ACTOR PRIMUS: Mi már sohasem fogunk gondolkodni.
ACTOR SECUNDUS: Akkor mi a bajunk?
ACTOR PRIMUS: Nem a gondolkodás a legrosszabb.
ACTOR SECUNDUS: Természetesen, természetesen. Mindamellett az.
ACTOR PRIMUS: Hogyhogy mindamellett az?
ACTOR SECUNDUS: Helyes, kérdezzük egymást.
ACTOR PRIMUS: Mit akartál azzal mondani, hogy mindamellett az?
ACTOR SECUNDUS: Hogy mindamellett az már rossz!
ACTOR PRIMUS: Ahogy mondod.
ACTOR SECUNDUS: (lassan feláll.) Mi lenne, ha kijelentenénk, hogy boldogok 
vagyunk?
ACTOR PRIMUS: A rettenetes az, hogy már gondolkodunk.
ACTOR SECUNDUS: (az asztal felé indul.) Tényleg? Gondolkodtunk volna? 
ACTOR PRIMUS: S az a tömérdek hulla, az honnét származik?
ACTOR SECUNDUS: A csontvázak?
ACTOR PRIMUS: Azok.
ACTOR SECUNDUS: (leül az egyik székre az asztal mellett.) Ahogy mondod.



ACTOR PRIMUS: Mert valamikor egy kicsit gondolkodtunk.
ACTOR SECUNDUS: Egészen az elején.
ACTOR PRIMUS: Hullaház a lelkünk. Tetemnéző.
ACTOR SECUNDUS: (a fényképalbumot lapozgatja.) Ne nézzünk bele! 
ACTOR PRIMUS: Vonzza a szemet.
ACTOR SECUNDUS: Persze, persze.
ACTOR PRIMUS: Bármit is határoztunk.
ACTOR SECUNDUS: (a fényképalbumot lapozgatja.) Mit mondtál?
ACTOR PRIMUS: Bármit is határoztunk.
ACTOR SECUNDUS: A természet felé kell fordulnunk.
ACTOR PRIMUS: Már megpróbáltuk.
ACTOR SECUNDUS: (szeme megakad az egyik felvételen.) Persze, persze. 
ACTOR PRIMUS: Nem ez a legrosszabb, annyi biztos.
ACTOR SECUNDUS: (kiveszi a kiszemelt fényképet az albumból, és egészen kö
zelről is szemügyre veszi.) Mármint mi?
ACTOR PRIMUS: Hogy gondolkodtunk.
ACTOR SECUNDUS: (leereszti karját, amelyikben a fényképet tartja.) Ahogy 
mondod.
ACTOR PRIMUS: De könnyen meglehettünk volna nélküle.
ACTOR SECUNDUS: (a zsebéből egy zöld öngyújtót húz elő.) No, és aztán! 
ACTOR PRIMUS: Tudom, tudom.
ACTOR SECUNDUS: (felemeli a fényképet tartó karját és meggyújtja a fotót. Vé
gignézi, ahogyan az elég, s amikor vége, lábával egy kicsit szétsöpri a lehullott ha
mut a földön. Primus mellé lép, aki kitartóan öltözködik és sminkel tovább. Kezét 
az idős színész vállára helyezi, mintha vigasztalná.) Bemelegítőnek nem is volt 
rossz.
ACTOR PRIMUS: Igen, de most már valami mást kell találnunk.
ACTOR SECUNDUS: Nézzük csak!
ACTOR PRIMUS: Nézzük!
ACTOR SECUNDUS: (visszaindul az asztalhoz.) Nézzük!
ACTOR PRIMUS: Mit is mondtam? Onnan kellene kezdenünk, elölről.
ACTOR SECUNDUS: Honnan?
ACTOR PRIMUS: A legelejéről.
ACTOR SECUNDUS: Minek az elejéről? Az életünket?
ACTOR PRIMUS: Ma este . . . Mondtam . .. Mondtam . . .
ACTOR SECUNDUS: Rám ne számíts, én nem emlékszem.
ACTOR PRIMUS: Válj csak . . .  Megöleltük egymást. . .  Örültünk . . .  Örültünk 
. . .  Örültünk . . .  És hogy mit csinálunk most, hogy már örültünk is . . .  (Végzett az 
öltözködéssel és a sminkeléssel, most már teljesen Télapó. Egy jóleső, mély sóhaj
jal nyugtázza az eredményt.) Várunk . . . Hadd lám . . . Mindjárt eszembe ju t . . . 
Várunk . .. M ost. . .  Hogy örültünk .. . Várunk . . . Hadd lám . . .  A fa!
ACTOR SECUNDUS: (Primusra emeli tekintetét.) A fa?
ACTOR PRIMUS: Hát nem emlékszel?
ACTOR SECUNDUS: (unottan.) Fáradt vagyok.
ACTOR PRIMUS: Nézd a fát!



(Hirtelen sötét, hadszíntér hangjai. A hangok hamarosan elhalnak, majd újra fény.)

ACTOR SECUNDUS: Játszd el nekem a halált!
ACTOR PRIMUS: Jaj, hogy nem unod még . . .?
ACTOR SECUNDUS: Márpedig meghalsz . . .
ACTOR PRIMUS: Megbeszéltük szépen, sőt koccintottunk is rá, hogy soha töb
bé nem veszekszünk . . . Tehát ne erőszakoskodj itt nekem!
ACTOR SECUNDUS: Nemcsak a veszekedés, nemcsak a verekedés erőszak,
erőszakról pedig szó se volt! Azt mondtad, hogy eljátszhatlak, azt mondtad, hogy 
Actor Primus lesz életem legnagyobb szerepe . . .
ACTOR PRIMUS: Micsoda?
ACTOR SECUNDUS: Kértél, hogy játsszam el Primust!
ACTOR PRIMUS: Hogyan?
ACTOR SECUNDUS: Meghalsz.
ACTOR PRIMUS: Nem értelek.
ACTOR SECUNDUS: Készülhetsz. Készülj, most rád is osztanak szerepet. Öt év 
után újra színpadra állhatsz . . .
ACTOR PRIMUS: Most ezzel mit akarsz?
ACTOR SECUNDUS:
Barbara pyramidum sileat miracula Memphis,

Assyrius iactet nec Babylona labor;
Nec Triviae templo molles laudentur lones,

dissimulet Delon comibus ara fraquens: . . .

ACTOR PRIMUS: Ez most micsoda?
ACTOR SECUNDUS: Ezek voltak a búcsúszavaid!
ACTOR PRIMUS: Honnan tudhatnád te, hogy melyek lesznek az én búcsúszava
im?
ACTOR SECUNDUS: Eljátszom életem legnagyobb szerepét. Kihasználom a kí
nálkozó alkalmat.
ACTOR PRIMUS: Rám ebben ne számíts!
ACTOR SECUNDUS: (ballonkabátja zsebéből egy pisztolyt húz elő.) Csak any- 
nyiban számítok rád, amennyi alól nem húzhatod ki magad.
ACTOR PRIMUS: Megőrültél? Ezt, ugye, nem gondolod komolyan?! Nem öl
hetsz meg, mint egy kutyát!
ACTOR SECUNDUS: De igen!
ACTOR PRIMUS: Megmutatom neked a halált. . .
ACTOR SECUNDUS: De meg ám! (meghúzza a ravaszt, lövés dördül, vérfröcs- 
csen.)
ACTOR PRIMUS: (kezével görcsösen szorítja a hasán ejtett sebet, amelyből öm
lik a vér, majd lassan összeroskad.)
ACTOR SECUNDUS: (a tetem felett diadalmas nagyjelenetként fejezi be a Med
veéneket.)
Hát, amint az asszonyok 
városunk térés terére megérkeztek, 
férfiaknak hírt hoztak,



kétszeres nagy halálhírt híreszteltek. 
Városbeli férfiak
cifra, festett nagy hajót vízre toltak.
Szép középes hajónak közepébe 
szarvasborjú-nagy kutyát beledobtak.
Hosszú, keskeny tó mögött
kis kerek erdő, hársfaliget,
kis kerek erdő, nyírfaliget van biz ottan.
Úszott az orros nagy hajó,
fönnen volt a víz fölött magas tatja,
mintha úszó rénökör nyakát tartja.
Nyírfaerdős szigethez megérkeztek.
Hársfaerdős ligetnél kikötöttek.
Medveszívü sok férfiú
fürge nyúlként, könnyű farral ugrott partra.
Asszonyszívü férfiak
térdük csúcsán csúszkáltak ki a partra.
Engem, a Bundás állatot hogy megláttak,
szarvasborjú-nagy kutyát rám uszítottak.
Városherceg harcosai
tegezükből két- s egyhegyű nyilat lőttek,
egyhegyü, szíjas dárdákkal reám jöttek.
Egyhegyű, szíjas dárdákkal szembeszálltam,
tűzön edzett baltákkal vertek akkor.
Tűzön edzett baltákkal szembeszálltam. 
Bundás Nagy Állat halálát haltam akkor. 
Bundás Nagy Állat halálát alig haltam, 
lenyúzták bundámat,
mint a berki szarka bőrét. . .Úgy maradtam.
Szent, bozontos bundámat
nagy hajónak közepén elhelyezték,
Városherceg városánál partra szálltunk,
szép szüzeknek seregével bévonultunk.
Város sok-sok asszonya,
száz éltes férficseléd
bundás, bozontos fejemet körülállta,
mint szolgák serege, úgy vigyázta.
Város sok-sok asszonya,
város sok-sok férfia
szent nagy esőjátékot játszott akkor,
Szent Állatnak szentelt táncot táncolt akkor. 
Engem akkor chanti nők tűzhelyéhez, 
nékem szentelt lakomához bévezettek. 
Nékem szentelt lakomának végeztével 
Szent Állatnak szentelt tánccal ünnepeltek. 
Gyapjas, bolyhos köntösbe öltöztettek,



csillogó színezüsttel díszítettek.
Szent Állatnak szentelt ünnep végeztével 
Hét-szakadékú Ég Atyámhoz fohászkodtam, 
csillogó szép vaslánc végén fölszállottam.

(Sötét, hadszíntér fenyegető, közeli, vészjósló hangjai.)

„ I can 't make you a great dancer, 
perhaphs nőt even a good one.
Bút if  you keep trying 
I know /  can make you better.
And I should be glad to do it. ” 
(Róbert Alán Arthur -  Bob Fosse)

„a kisírt szemek, mondd, mire jók? 
Szapphót gondolod elsiratni így? 
s Szapphót elsiratni, mondd, minek? 
hisz ma sem perdül a rokka másként, 
s máig sem született vágy más még. 
Szapphót elsodorták a szelek. ” 
(Szabó Palócz Attila)

Személyek:
ACTOR PRIMUS -  idősödő színész, főbb szerepei a következők voltak: 

Hamlet, D’Artagnan, Tiborc, Iván Mihajlovics Pribiszev Tolsztoj 
komédiájában, Arkadi Cseidze Brecht A kaukázusi krétakör című drámájában, 

Prométheusz a Leláncolt Prométheuszban; volt egy híres monodrámája 
Puskin Anyeginjének alapján, és játszotta Szabó Palócz Attila 

A meztelen Télapó című monodrámáját is a saját rendezésében. A cselekmény 
időpontjában felesége már egy éve halott, két fiát csak ritkán látja. 

ACTOR SECUNDUS -  fiatal színész, nagyobb szerepe még nem volt, Primus 
lakótársa, nőtlen, nőügyekben tapasztalatlan. Egy időben az a pletyka járta róla,

hogy meleg. Túlélte.

(Szegényes albérleti szoba, a konyhának és a lakószobának, ti. a nappalinak egye
di keveréke. Fontosabb tartozékai: két ágy, rezsó, rozsdásodó radiátor, kempingasz
tal és két Thonet-szék; továbbá egy kis szekrény, s a falon Piero della Francesca, 
Degas, Rembrandt és Raffaello híres alkotásainak piaci reprodukciói. A háttérben 
középen, jól láthatóan és egészen nagy méretben, kissé talán kiemelkedően is, egy 
vetítővászonra bevetítődik a második fotó.)

ACTOR SECUNDUS: (az egyik széken ül az asztal mellett, régi fotóalbumot né
zeget.) Primus! Primus! (Csend.) Primus! Hol vagy? (Csend.) Primuska!



Primusocskaaa . . . Primi! Primike! (Csend.) Elkésel! (Dühösen:) Primus! Még 
mindig nem szoktad meg a pontosságot?!
ACTOR PRIMUS: (kinyitja az ajtót, de nem lép be. Vállával az ajtófélfának tá
maszkodik.)
ACTOR SECUNDUS: (feláll.) No, végre! Megmagyaráznád, hol császkáltál ed
dig? (Mivel Primus hallgat:) Hát legyen! (A közönséghez fordul.) Tisztelt Publi
kum! Tisztelt Nagyérdemű! Tisztelt Közönség! Kérem Önöket, legyenek elnézőek 
idős barátommal szemben, hiszen öt esztendeje nem lépett színpadra. Láthatják 
Önök is, hogy nem készült fel igazán a fellépésre, a szereplésre. Biztosan megint 
hajnalig vedelt valamelyik csehóban a haverokkal. . . Ahelyett, hogy szöveget ta
nultak volna! Ezért is késik el rendszeresen mindenhonnan . . . Még be sem kon
centrált az előadásra . . . (Primushoz fordul:) No, koncentrálj szépen!
ACTOR PRIMUS: (koncentrál.)
ACTOR SECUNDUS: (ismét a közönséghez.) Láthatják, amint az idős kolléga 
ballonkabátjának bal zsebéből előhúz egy doboz cigarettát.
ACTOR PRIMUS: (ballonkabátjának bal zsebéből előhúz egy doboz cigarettát.) 
ACTOR SECUNDUS: Kivesz egy szál cigarettát, a dobozt pedig visszacsúsztat
ja a zsebébe.
ACTOR PRIMUS: (kivesz egy szál cigarettát, a dobozt pedig visszacsúsztatja a 
zsebébe.)
ACTOR SECUNDUS: A jobb zsebéből egy öngyújtót varázsol elő.
ACTOR PRIMUS: (ballonkabátja jobb zsebéből egy öngyújtót varázsol elő.) 
ACTOR SECUNDUS: Tudod te, apafej, hogy a dohányzás káros az egészségre? 
ACTOR PRIMUS: (hallgat.)
ACTOR SECUNDUS: Légy szíves, áruld el nekem, és természetesen a nagyra
becsült publikumnak is, hiszen a színház elsősorban hozzá igyekszik szólni, őt, il
letve őket igyekszik megszólítani, őérte van, őértük létezik . . .  Mondd meg hát ne
künk, de őszintén . . .  Mikor? És melyik könyv volt az .. .? Melyik könyvet olvas
tad te legutóbb?
ACTOR PRIMUS: (hallgat.)
ACTOR SECUNDUS: Olvastad A windsori víg nőket?
ACTOR PRIMUS: (hallgat.)
ACTOR SECUNDUS: Ladys and gantleman! Nyugdíjas barátom, Actor Primus 
az imént vette elő ballonkabátjának jobb zsebéből világoszöld öngyújtóját. 
ACTOR PRIMUS: (a publikum felé felmutatja öngyújtóját, melynek a színe telje
sen lényegtelen, épp csak világoszöld nem lehet.)
ACTOR SECUNDUS: Most gyújts rá!
ACTOR PRIMUS: (hallgat, és nem mozdul.)
ACTOR SECUNDUS: No, mi lesz? Gyújts már rá!
ACTOR PRIMUS: (hallgat, és nem mozdul.)
ACTOR SECUNDUS: (a közönséghez fordul. Hangjában érződik a Primusszal 
szemben táplált düh.) Primus most meg fogja gyújtani cigarettáját!
ACTOR PRIMUS: (meggyújtja cigarettáját.)
ACTOR SECUNDUS: Mélyen beleszív . . .
ACTOR PRIMUS: (mélyen beleszív cigarettájába.)
ACTOR SECUNDUS: A füstöt nagyon lassan fújja ki . . .



ACTOR PRIMUS: (a füstöt sokáig lenn tartja tüdején, majd nagyon lassan fújja ki.) 
ACTOR SECUNDUS: Most pedig egy hirtelen mozdulattal eldobja cigarettáját! 
ACTOR PRIMUS: (egy hirtelen mozdulattal eldobja cigarettáját.)
ACTOR SECUNDUS: . . .  és eltapossa!
ACTOR PRIMUS: (eltapossa cigarettáját.)
ACTOR SECUNDUS: Érdemes volt ezért rágyújtanod?
ACTOR PRIMUS: (hallgat.)
ACTOR SECUNDUS: Mondjad szépen: NEM!
ACTOR PRIMUS: Nem.
ACTOR SECUNDUS: Hallhatták! Végre megtörtént!!! Megtörtént a csoda!
Actor Primus öt esztendő múltán végre újra megszólalt. . .  Öt évnek kellett eltel
nie! Öt év múltán most első ízben hagyták el ajkát szavak a színpadon!!! Gratulál
junk neki, kérem! Kérem, tapsolják meg!

(A közönség, remélem, tapsol.)

ACTOR SECUNDUS: No, hát hajolj meg szépen, ha neked tapsolnak! (Egy ki
csit halkabban:) Azt a neveletlen fajtáját. . .!
ACTOR PRIMUS: (meghajol a közönség felé.)

(Hirtelen sötét, majd lassan, nagyon lassan, fokozatosan egyre nagyobb fény
áradat. Fény, fény, fény, mindenhonnan és mindenütt. A Bolero előbb csak halkan, 
majd fokozatosan egyre erőteljesebben. Fény és Bolero és semmi más.)

A szövegben eredeti vagy torzított, illetve fordított változatban művei, illetve for
dításai által megidéztetett: Szapphó, Radnóti Miklós, Dante, Babits Mihály, Pus
kin, Áprily Lajos, Bertolt Brecht, Garai Gábor, Ferency György, D. K. Swan, 
Apuleius, Détshy Mihály, M. Valerii Martialis, Dzsida Jenő, William Shakespeare, 
Sámuel Beckett, Kolozsvári Grandpierre Emil, Róbert Alán Arthur, Bob Fosse, 
Csiky Gergely, Arany János, Szophoklész, Devecseri Gábor és Bede Anna.







OEDIPUST* TUDNOM, ADD
(irodalmi forgatókönyv)

Emlékezetül egy Laurára, aki nem volt ilyen

1. JELENET
Péter szobája. Belső. Éjjel.

Péter szobája egy nem túl tipikus kisvárosi földszintes ház utcai helyisége: az ut
cára néző ablakokkal, melyek mögül egy emlékműre látni, az után pedig csak egy 
töltés látszik. Ez a háttér csak sejtetni engedi, hogy ott a töltés mögött már a folyó 
következik.
A szoba mérete kb. 4x5-ös, esetleg nagyobb. Berendezésében sincs semmi külön
leges: egy barna szekrénysor, a legegyszerűbb bútorgyári ágy, a falon könyvekkel 
és videokazettákkal megpakolt könyvespolcok, a szekrényen tévékészülék, mellet
te képmagnó, az ablak előtt az utcára néző íróasztal áll, rajta Pentium számítógép, 
az asztal előtt pedig hidraulikus, irodai forgószék. Külön asztalon, valami derék
magasságú polcon a hifi-berendezés, cédélejátszóval, dupla deckkel és hagyomá
nyos lemezjátszóval. A polc alatt vagy a szekrény alsó rekeszében régi, antikvári- 
umi jellegű orsós magnót, kezdetleges rádiókészüléket, egy megkopott lemezját
szót, mikrokazettás diktafont, discmant és egy fonográfot látunk.
A szoba berendezésében a legkülönfélébb műszaki felszerelést mind megtalálhat
juk: a tévékészülék előtt, a szekrényhez tolva egy alacsony, térdmagasságú, barna 
asztal áll. Rajta egy régi Commodore 64-es számítógép, egy ZX Spectrum és a 
hozzájuk tartozó joystickok, magnók, nyomtatók. Itt kapott helyet egy Nintendo is. 
A szoba sarkaiban hatalmas hangszórók vannak elhelyezve. A szekrénynek az ab
laktól távolabb eső sarkában egy összetekert vetítővászon van felfüggesztve, ezzel 
szemben pedig egy kis asztalkán két diavetítő és egy régi típusú Super 8-as vetítő
gép áll. Mellettük összecsomagolva, a kis asztalka lábainál egy jóval nagyobb, mo
zifilmek vetítésére alkalmas vetítőgép.
Hanyagul az ágyra hajítva egy kamkorder árválkodik magányosan. Lábai és állvá
nya az ágy mellett hever.
Az íróasztalon a Pentium számítógép mellett ott látjuk a hozzá tartozó lézernyom
tatót, az egeret, a scannert, a kis méretű hangszórókat a munka közbeni zenehall
gatáshoz, a komputer testébe beépítve pedig láthatjuk az összes régi típusú floppy
meghajtókat, felettük pedig a beépített cédémeghajtót, valamint három hordozha
tó hard-disc meghajtóját. Baloldalt, a számítógép mellett telefonos faxgép áll, va
lamint mellette láthatunk még egy hagyományos vekkert is.
A szekrény sarka mellett, ott, ahol a vetítővászon is lóg, a fal szabadon maradt kis 
szegletében egy festmény: egy meztelen csecsemőt ábrázoló, expresszionista jelle
gű falikép. Első látásra világosnak kell lennie, hogy nem piacon vásárolt bóvliról 
van szó, hanem eredeti, értékes, ám nem klasszikus festményről.

* Babits után, hagyományosan



A szekrény tetején, a vetítővászontól jobbra, összecsomagolva egy video-projek- 
tor áll letakarva, de ez az első jelenet elején még nem látszik.
Egyszóval: Péter szobájában megtalálható minden, ami a technikai fejlődés külön
böző szakaszait meghatározóan befolyásolta. Egy takaros műszaki, technikatörté
neti kis gyűjtemény van itt felhalmozva.

Az első jelenet elején Pétert látjuk, amint az íróasztal melletti széken ülve a 
Pentium számítógépen dolgozik: bescannelt családi fényképeket nézeget. Mellet
te, bal kezénél egy félig telt sörösüveg, barna sör egy pohárba töltve. Egy teásbög
rében feketekávé gőzölög. A hangszórókból Warren G és Sissel (Rapsody Oveture) 
Igor herceg című dala árad irtózatos hangerővel.

Vágás. (A soron következő vágások az első jelenet végéig a zenére nem érvényesek, 
az folyamatos marad.)

Egy pillanatra Péter kezét látjuk az egéren, amint megnyomja, ráklikkel a bal felő
li gombra.

Vágás.

A komputer képernyőjét látjuk, rajta -  fekete háttérrel körülvéve -  egy a családi 
fényképek sorozatából: egy kislány húsvéti mintás, nyuszikás pohárból szívószá
lon almaszörpöt iszik, mellette a szörp almamintás tetra-brik doboza, egy tábla 
csokoládé, sós pálca, cukorkák, mögötte pedig a falon egy szárítottpaprika-mintás 
sótartó lóg.

Vágás.

Az íróasztal kihúzott fiókját látjuk. Benne: feltúrt papírhalmaz, kéziratok, befize
tési számlák, különféle apró cetlik és rengeteg képgyüjtő albumhoz tartozó öntapa
dós képecske.

Vágás.

Pétert látjuk, amint az íróasztal szélére könyökölve öklével feltámasztja állát és ki
felé bámul az ablakon. Csak most vesszük észre, hogy odakint éjszaka van, a re
dőny nincs leeresztve, nyár van, az ablak nyitva. Odakint azonban semmi sem 
mozdul, késő éjszaka van.

Vágás.

Ismét Péter jobb kezét látjuk, amint mutatóujjával ráklikkel az egérre.

Vágás.

Péter jobb kezével betolja a feltúrt fiókot. Egy papírcetli beszorul a fiók felső szé
léhez és lógva marad.



A lézernyomtató működésbe lép és a jellegzetes gépzúgás kíséretében elkezdi so
rozatban kinyomtatni az oldalakat. Látjuk, amint a papírlapok előbújnak a nyom
tatóból.

Vágás.

Ismét a komputer képernyőjét látjuk, amelyen időközben egy újabb fotó jelent 
meg: egy fiatal anya kislányával ül egy cukrászda asztalánál. A nő szemüveget vi
sel, kezében pedig óvatosan, nehogy lecseppenjen, egy tölcsér jégkrémet tart. Száj
tartásából látszik, hogy a csepegő tölcsér alját készül leszopogatni, a kislány előre
nyújtott bal karja és arckifejezése pedig türelmetlen várakozásra utal. A felvétel 
hangulata egészében harsány benyomást kelt.
Időközben épp Sissel norvég operaénekesnő hangját halljuk, amint Borodin Igor 
herceg című operájának áriáját énekli az azonos című rap-balladában. Ezzel egy
idejűleg szólal meg Péter is.

PÉTER: (ofj) Oedipus akkor és ott nem jutott eszembe!

Vágás.

Péter mutatóujjával ismét az egér gombjára bök.

Vágás.

A Blake című számítógépes játékprogram egy jelenetét látjuk, amint a játékos egy
más után három lövést lead a képernyő közepén éktelenkedő pisztolyából.

Vágás.

Péter bal kezével a szájához emeli poharát, és nagyot kortyol a sörből.

Vágás.

Ismét a számítógép monitorját látjuk, rajta egy újabb fénykép: terepszínü egyenru
hában egy fegyveres katona egy ezüstszínű autónak támaszkodik, gépfegyverét tá
madóan maga elé tartja, kopaszra borotvált fejéről visszatükröződik a napfény, a 
felvétel bal felső sarkában pedig egymás mellett néhány romos épület.

Vágás.

Péter jobb kezével kiemel egy lapot a lézernyomtatóból kikerült oldalak közül, az 
ölébe eresztve maga felé fordítja és olvasni kezdi, ellenőrzi, hogy minden ponto
san szerepel-e rajta.



Most mi is a Péter által kiemelt papírlapot látjuk. A kinyomtatott szöveget el is ol
vashatjuk: Oedipust tudnom, add -  és a filmmel kapcsolatos legfontosabb informá
ciókon siklik végig a kamera.
Ez gyakorlatilag az Oedipust tudnom, add című film főcíme.

Vágás.

Ismét Péter jobb kezét látjuk, amint mutatóujjával ráklikkel az egér bal gombjára. 

Vágás.

A számítógép monitorján fekete keretben egy újabb fénykép jelenik meg: Péter ko
pottas tankos-sisakban egy elmosódott, sötét, sikertelen felvételen. A fotón csak 
Péter arca látszik egészen közelről, minden más körülötte a rossz felvétel miatt tel
jesen sötét és elmosódott. Látszik, hogy nem voltak adottak a megfelelő fényviszo
nyok a felvétel elkészítéséhez.

Vágás.

Péter feláll székéről és kiemeli a lézernyomtatóból a kinyomtatott papírlapokat, 
maga felé fordítja a paksamétát és lapozgatni, olvasgatni kezdi.

Vágás.

Péter szubjektívje: a kinyomtatott papírlapokat lapozgatja, olvasgatja. Mi is a ki
nyomtatott szöveget látjuk, melyből a film további, főcímben elmondandó adatai
ról is értesülhetünk.

Vágás.

A számítógép monitorján megjelent a scren-saver: különböző mélytengeri halak 
úszkálnak keresztül a képernyőn, a tengerfenéket pedig egzotikus kagylófajták bo
rítják, az algákról nem is beszélve . ..

Vágás.

2. JELENET 
Punk-koncert. Külső. Éjjel.

A második jelenet is a Blake című számítógépes játék egy részletével kezdődik: a 
játékos kinyit egy ajtót, és könyörtelenül legyilkolja a bent ért biztonsági őröket és 
gonosz, fehér köpenyes, tudományos munkatársakat.



Fények villognak, hangos punkzene árad. Az együttest látjuk a színpadon. A zenei 
összhatás közismert és elcsépelt blues-sablonok punkos hangzásúvá gyorsított vál
tozataira épül. Az énekesnek esze ágában sincs énekelni, torkaszakadtából üvölti a 
dalszöveget.

P. KAROLY: (punkénekeskéní üvölti a dalszöveget.) 
olyan emberek, sajnos, ma még nincsenek, 
akik a világ összes nyelvén értenek

ahhoz, hogy minden nyelvet értsenek, 
a nyelveknek fogyatkozni kell

s végül,
ha minden nyelv elfogyott, 
csak azt érti majd, 
amit elhallgatott

A dalszöveg elhangzásának idején csak az énekest és időnként az együttest látjuk 
videoklipszerüen összevágott képekben. Amikor azonban a dalszöveg véget ér, 
még látjuk, hogy az énekes elhajítja a mikrofont, majd a kamera fokozatosan távo
lodni kezd a színpadi emelvénytől, s egyre több koncertlátogató tűnik fel a képen: 
a fejükön kakastaréjt viselő punkok, a tetoválásaikból ki sem látszó tarfejüek, a 
hátsó sorokban pedig elszórtan még néhány, a XX. század hatvanas éveit megidé
ző hosszú, csapzott hajú hippire is felfigyelhetünk.

Vágás.

Egy ismeretlen fiú arcát látjuk, amint egy ököl orron csapja.

Vágás.

A gitáros húrokat pengető kezét látjuk egészen közelről, miközben az imént hallott 
dal insztrumentális szólóját játssza. A kamera egészen közelről veszi a gitárt, s a 
vásznat csak a húrok és az azokat pengető ujjak töltik ki.
Időközben, a zenére mixelve, Péter hangját halljuk.

PÉTER: (merengő, komoly, elmélyült hangon -  ojj) Az emlékeim . . .  (A gondo
lat egy hatalmas, mély sóhajban ér véget.)

Vágás.

A punkegyüttes dobosát látjuk, amint egészen eltorzult arccal, maximális elszánt
sággal kegyetlenül püföli a dobokat.



Egészen közelről látjuk, amint egy bakancsos láb egy földön fekvő testbe rúg. 

Vágás.

Oldalt, a tolongó tömeg mellett egy ölelkező szerelmespárt mutat a kamera.

Vágás.

3. JELENET 
Szülészet. Belső. Nappal.

Egy nagyvárosi kórház szülészeti osztályán vagyunk. A szülőszobában Márta fek
szik az asztalon. Hangos sóhajtozását, nyögéseit halljuk. A kamera a nő erőlködő, 
megfeszült arcát mutatja.

Vágás.

Egy pillanatra Márta letakart, szétterpesztett lábait és a görcsöktől, fájásoktól meg
ránduló csípőjét látjuk.

Vágás.

Egy orvos várakozásteljes tekintete tűnik fel a vásznon.

Vágás.

Továbbra is Márta sikoltozásba hajló fájdalmas nyögéseit halljuk, és ismét a meg
feszült arcát látjuk.

Vágás.

A bábaasszony felemeli, és maga elé nyújtja az éppen megszületett csecsemőt, 
hogy megmutassa az anyának.

Vágás.

Márta még mindig megfeszült arcát és kidudorodó nyakizmait látjuk, amint meg
könnyebbülten felsóhajt.



P. Károlyt látjuk, amint teátrálisan a mikrofonállványra dől, és úgy énekel.

P. KÁROLY: (ismét énekesként, továbbra is a színpadon üvöltözi a dal refrénjét) 
s végül,
ha minden nyelv elfogyott, 
csak azt érti majd, 
amit elhallgatott

A dalszöveg végeztével a kamera a dobosra közelít, aki még háromszor-négyszer 
hatalmasat csap hangszerére, majd mintha az áramból kihúzták volna az erősítőket, 
hirtelen elhallgat a zene.

Vágás.

A közönség soraiban a magasba emelkedő karokat látjuk. Mindenki éljenez, tom
boló hangokat eregetnek.

Vágás.

Egy kakastaréjt viselő púnk fiú arcát látjuk profilból a közönség soraiban, aki ri- 
koltozik, sikoltozik, majd üvöltözve folytatja.

PÚNK: (felkiált az együttes tagjaihoz) Nehogy most hagyjátok abba!

Vágás.

Ismét távolképben látjuk a tomboló közönséget.

Vágás.

A kamera most egészen közelről mutatja az énekes P. Károlyt, amint lehajol a do
bok elé letett sörösüvegéért, és a szájához emeli.

Vágás.

A dobos öngyújtóval cigarettára gyújt.

Vágás.

Az imént látott ölelkező szerelmespár várakozásteljesen a színpad felé fordul. A 
lány kifejezetten alacsony, ezért pipiskednie kell, hogy láthassa, mi történik a szín
padon.



Pétert látjuk, amint elhalad mögöttük. Zsebre tett kézzel, öltönyben, nyakkendővel 
és egy lakodalmas vörös szegfüvei a zakója mellére tűzve a hátrébb álló koncert
látogatók között lépdel.
A kamera ettől kezdve őt követi.
Időközben halljuk, amint a gitáros hangol, hangszere húrjait birizgálja, majd az 
énekes hangját is halljuk, aki néhány keresetlen szót intéz a közönséghez, de mind
végig csak Pétert látjuk, aki határozott léptekkel halad előre a tarfejűek és a haja
sok szokatlan vegyes tömegében.

P. KÁROLY: (a közönséghez szólva -  ofj) Oké! Oké! Nagyon örülök, hogy tetszik 
nektek a zenénk . . .! Hogy tetszenek a számaink ...!  A nagy sikerre való tekintet
tel el akarok mesélni nektek valamit. . .

Vágás.

A kamera nem követi tovább Pétert, hanem megállapodik egy pattanásokkal tarkí
tott arcú, ismeretlen hajas profilján. Az ő arcát látjuk, ahogy a színpadon történő 
eseményeket figyeli.
A közönség kiabálása, tombolása, hangoskodása miatt P. Károly hangja egy pilla
natra megakad. A torkát köszörüli, mintha berekedt volna, érezhető azonban, hogy 
zavarában teszi ezt.

Vágás.

A Duft Púnk együttes Around The World című zeneszámának videoklipjéből lá
tunk egy részletet, amint a szereplők fel s alá tipegnek a lépcsőfokokon. A hozzá 
tartozó zene helyett azonban P. Károly hangját halljuk, aki erőt vesz zavartságán és 
folytatja mondandóját.

P. KÁROLY: (a közönséghez -  off) Van egy fiú. Én már ismertem korábbról is, de 
csak látásból . . . Köszönőviszonyban voltunk, tudtam róla, hogy szereti ő is a jó 
zenét. . .  A múlt héten megkeresett bennünket, mondta, hogy van egy dalszövege, 
szeretné, ha írnánk rá valami zenét.

Vágás.

Az énekest, s körülötte a punkegyüttes tagjait látjuk a színpadon.

P. KÁROLY: (a közönséghez, a mikrofonba) Bélával összedugtuk a fejünket a 
szöveg felett. Született az egészből egy dal. Elhívtuk a szövegírót, hogy énekeljük 
el együtt. . .

A gitáros egy d-moll-akkordot kezd pengetni veszettül a hangszerén. István a szín
padi emelvény mögül tűnik föl, felkap egy már előre odakészített mikrofont a föld
ről, és P. Károlyhoz szalad. Már a dobos is elkezdi a hangszer püfölését.



Látjuk, amint a közönség is tombol, a punkok ugrálnak, pogóznak a vad zenére. 
Általános lökdösődés a színpad előtt.

P. KÁROLY ÉS ISTVÁN: (együtt énekelnek -  off)
Itt Thészeusz az úr, te idegen, 
és te ki vagy, jöttél át a hegyeken?
Sorsom áldást hagy a nagy földeken, 
hol békét ád a jónép énnekem.

Vágás.

Egészen közelről Laurát látjuk, amint hullarészegen a fűben fekszik néhány, a kö
zönség végében ácsorgó láb között. A mellére tűzött lakodalmi szegfű igen-igen 
megtépázott állapotban van, akárcsak az ünnepélyes öltözéke is.

Vágás.

A színpadon a két énekes közös erővel provokálja, vadítja mozdulataival a közön
séget.

P. KÁROLY ÉS ISTVÁN: (együtt énekelnek)
Athén város, mit nem láthat vak szemed, 
megóv téged, ím, itt új lakhelyed.
Nem izgat ét, koldulja kenyered 
a hű leány, te csak óvd vendéged.

Vágás.

Péter lehajol, hogy felsegítse, felemelje Laurát a földről. A lány tetszhalott, egyál
talán nem tud magáról, s ezzel is nehezíti Péter dolgát. Péter szó nélkül felemeli, 
bármennyire is kínlódjék vele, s a vállára támasztva indul el, hogy kivezesse. 
Időközben a dal egy újabb versszakhoz érkezik, a színpadot azonban ettől kezdve 
többé már nem látjuk ebben a jelenetben.

P. KÁROLY ÉS ISTVÁN: (együtt énekelnek)
Théseus jő, városunk királya, 
halld a szavát, ki utaink jáija, 
köszöntlek hát, Oedipusz, királya 
tegnap Théba népének ki voltál még.
Segítség? Szíved tán arra vár?
Halnom békén, nekem csak azt adjál.

Majd refrénként kezdik ismételgetni az utolsó sort:



P. KÁROLY ÉS ISTVÁN: (együtt énekelnek)
Halnom békén, nekem csak azt adjál.
Halnom békén, nekem csak azt adjál.
Halnom békén, nekem csak azt adjál.
Halnom békén, nekem csak azt adjál.
Halnom békén, nekem csak azt adjál.
Halnom békén, nekem csak azt adjál.
Halnom békén, nekem csak azt adjál.
Halnom békén, nekem csak azt adjál.

Időközben látjuk, amint Péter kivezeti Laurát a koncerthelyszín bejáratán. A biz
tonsági alkalmazottak, a kidobók szigorú tekintete követi őket. A zene egyre távo
labbról hallatszik. Mintha a játszott zeneszámot is befejezték volna, s csak a kö
zönség tombolása hallatszana ismét.

Vágás.

5. JELENET 
Péter szobája. Belső. Éjjel

A szobában most csend van, semmilyen zene nem szól, csak Laura mély szuszo- 
gását halljuk, de őt a jelenet elején még nem látjuk.
Ismét Péter jobb kezét látjuk, amint mutatóujjával rábök az egér bal felőli gombjára.

Vágás.

A számítógép monitorján egy újabb fényképfelvétel jelenik meg: terepszínű 
egyenruhában Péter egy páncélozott harckocsi tetején térdel, és kezével egy hatal
mas Browningba kapaszkodik. Körülötte épületeket nem lehet látni, csak fákat, a 
természetet.

Vágás.

Pétert látjuk, amint feláll a számítógép mellől, hirtelen felemeli a tévékészülék táv
irányítóját, ami eddig a lézernyomtató mellett állt az íróasztal szélén, a televízió fe
lé fordul és megnyom egy gombot a távirányítón.

Vágás.

A tévékészülék képernyője jelenik meg a vásznon: az Aqua együttes My oh My cí
mű videoklipjének egy részletét látjuk és halljuk.



Miközben továbbra is az Aqua együttes My oh My című zeneszámát halljuk, Pé
ter kezét látjuk, amint felemeli a szőnyegről az időközben odakerült kamkordert és 
a szeméhez emeli.

Vágás.

A kamkorder „kémlelőnyílásán” keresztül az a kép jelenik meg előttünk, amit a vi
deofelvételt készítő személy is lát: az ágyon hanyatt fekve a hullarészeg Laura fél
refordult fejjel igen rossz benyomást kelt a szemlélőben. Nyakig egy pokróc borít
ja a testét, ruhája pedig, amit Péter nagy kínlódva leszedett róla, ott hever az ágy 
mellé lehaj igáivá.

Vágás.

A térdmagasságú kisasztalon, a Commodore 64-es és a ZX Spectrum személyi szá
mítógépek, valamint a Nintendo mellett a két lakodalmas szegfűt látjuk: Péterét és 
Lauráét. Az egyik meggyötört, megtépázott, a másik még szinte friss, sértetlen ál
lapotban van.

Vágás.

Péter lábát látjuk, amint Laura levetett ruháira lép.
Közben megszólal a telefon, majd az üzenetrögzítő hangja keveredik az Aqua 
együttes My oh My című dalával.

Vágás.

A  kamkorderen keresztül most ismét az a kép jelenik meg előttünk, amit a video
felvételt készítő személy is lát: Péter, a kamkordert a vállán tartva, szabad kezével 
megemeli a Laura testét borító pokrócot, majd egy hirtelen mozdulattal lerántja a 
lányról. Ekkor tűnik fel előttünk Laura teljesen meztelen teste. Az arcától nagyon 
lassan lefelé haladva a lány minden egyes meztelen porcikáját videóra rögzíti. 
Közben az üzenetrögzítőről halljuk Péter hangját:

PÉTER: (off) ön Ilona, Laura és Péter üzenetrögzítőjével beszél. Pillanatnyilag, 
sajnos, vagy nem tartózkodunk itthon, vagy nem áll módunkban felvenni a tele
font, vagy egyszerűen csak magunkba zárkóztunk és egy ideig senkivel sem sze
retnénk beszélni. Kérem, a sípszó után hagyjon üzenetet vagy küldje el faxát. Visz- 
sza fogjuk hívni, amint módunkban áll.

BÉLA: (az üzenetrögzítőre beszél a vonal másik végéről -  off) Hol a fenében 
vagytok?! Már vagy egy órája kereslek benneteket. Láttalak a koncerten, de aztán 
mintha a föld nyelt volna e l . . . Má\ a faszomat. . .! (Halljuk, amint dühösen le
csapja a kagylót, majd a vonal megszakad, és az üzenetrögzítő kikapcsol.)

Attűnés.



6. JELENET 
Péter szobája. Belső. Nappal.

A jelenet eleje összefolyik az előző jelenettel. Laura mozdulatlanul, holtrészegen, 
meztelenül, hanyatt fekve fekszik az ágyon, Péter az ágy mellett, a szőnyegen ülve 
aludt el: feje szinte az ölébe lóg, a videokamera a lába mellett leeresztve. Tőle bal
ra a szőnyegen egy fellökött sörösüveg, mellette a kifolyt sör tócsája-foltja a sző
nyegen.
Hirtelen Ilona nyit be az ajtón. Megdöbbent arcát látjuk, majd ehhez a kimereve
dett képhez erőteljes női hányáshangok párosulnak.

Vágás.

7. JELENET 
Konyha. Belső. Nappal.

A hányáshangok fokozatosan a forró olaj sercegésébe úsznak át.
Egy serpenyő belsejét látjuk, amint a széléhez koppintva beleütnek egy tojást, 
majd még egyet, és egy harmadikat is.
A beszélgetést a serpenyőben készülő tojásrántottáról készült felvétel egészíti ki. 

ILONA: (őjj) Még alszanak.
NAGYMAMA: (távolabbról, a másik szobából -  off) Egész reggel értek haza . . . 
ILONA: (off) Nem értem pedig . . .  A lagziból már hamar elmentek. Rögtön a 
szárma után . . .
NAGYMAMA: (távolabbról, a másik szobából -  off) Még nem keltem fel, de 
már ébren voltam. Meg amúgy sem tudtam elaludni rendesen, amíg nem volt itt
hon mindenki. . .
ILONA: (off) Hát erről már sosem szokik le, anyám?
NAGYMAMA: (távolabbról -  off) Miért szoknék le vénségemre bármiről is? 
ILONA: (off) Igaza is van . . .
NAGYMAMA: (off) Az idén nem mennek nyaralni a gyerekek?
ILONA: (off) Miből, jóanyám? Ki fogja azt kifizetni nekik?
NAGYMAMA: (off) Eddig minden évben mentek a tengerre . . .
ILONA: (off) Valamikor jobb időket éltünk.

Vágás.

Laura nyit be a konyhába.
Arca még gyűrött, testét csak egy vastag, téli, férfias szabású, bordó bársony fur- 
dőköpeny fedi. Nyakában törölköző lóg.

ILONA: Jaj, de jó, hogy jössz.
LAURA: (alig nyögve ki a szavakat) Hány óra van?



A kocsma berendezése amolyan blues-os jellegű, főleg fából készült berendezési 
elemekkel, dzsentri légkört sugárzó, kopottas, régi bútorokkal. A háttérben a zene 
is csak ezt a benyomást fokozza. A jó öreg Johnny Lee Hooker . . .  A falakat kon
certplakátok, blues-poszterek és mindenféle országból származó rendszámtáblák 
díszítik.
A kocsmában a pincéreken kívül alig lézeng valaki a kora délutáni időpontban. Az 
egyik asztalnál Mártát látjuk, előtte egy pohár narancslével az asztalon, egy tőle tá
volabb eső asztalnál pedig Péter és Árpád ül. Előttük sörösüvegek és korsók állnak.

PÉTER: (emeltebb hangon a pincérhez kiált) Cincuri! Cincurikám!
CINCURI: (a söntés mögül) Mivel szolgálhatok?
PÉTER: Egy szénsavas kávét, légy szíves! (Kérdően Árpádra néz.) Te is kérsz? 
(Nem várja meg a választ, ismét emeltebb hangon szól.) Kettőt!
ÁRPÁD: Nem is tudom . . . Milyen az? Még sohasem ittam.
PÉTER: Az én receptem, én adtam el nekik. Biztos lehetsz benne . . .
ÁRPÁD: No . . .
PÉTER: Megfőzöd a filterkávét, hagyod kihűlni, aztán meg a szódásszifonba töl
tőd és beleengedsz egy patront. Hamisíthatatlanul eredeti . . .
ÁRPÁD: És akad, aki meg is issza?
PÉTER: Ezek hülyére keresték már magukat vele . . .

Péter hátradől székében és kényelmesen előrenyújtja a lábát. Csendben vannak, 
egyikük sem szól.

ÁRPÁD: (kissé körülményeskedő hangon) És feltaláltad már magad itthon? Sike
rült visszaszoknod?

Pétert látjuk, amint hanyatt dőlve rágyújt egy cigire. Arca komoly, de sokkal kife
jezettebb gondterheltséget, mint gondolkodást, töprengést tükröz.

PÉTER: (csak foghegyről válaszol) Nem tudom.

Ismét kellemetlen csend támad az asztaluknál. A kamera Árpádot mutatja, amint 
az asztal szélére könyököl.

PÉTER: Ami a külsőségeket illeti, igen. Mert muszáj volt. Ahogy hazajöttem 
pénteken, hétfőn már dolgozni mentem. De . . . Érzem, hogy valami nem úgy mű
ködik bennem, mint azelőtt.

A pincér lép oda az asztalukhoz és két bögre szénsavas kávét szolgál fel.

PÉTER: (a pincérhez) írd a többihez.
CINCURI: (flegmán) Csakis.

Péter koccintásra emeli korsóját.



ÁRPÁD: (kérdően néz rá) Sörrel?
PÉTER: Persze . . .
ÁRPÁD: És Arad?
PÉTER: Száz év már elmúlt azóta . . . Akkor pedig csak száz évre mondták ki a 
tilalmat. . .
ÁRPÁD: Ám legyen, ha te mondod . . .

Koccintanak.

Vágás.

Hirtelen azt látjuk, hogy Márta földhöz csapja teli szörpöspoharát, majd felugrik az 
asztalától és sietve távozik.

Vágás.

9. JELENET 
Konyha. Belső. Nappal.

Hirtelen azt látjuk, amint Laura a konyhán keresztül a fürdőszobába távozik. Be
csukódik mögötte az ajtó.

ILONA: (utánakiált) Laura! Laura! Hallod?
LAURA: (a fürdőszobából) Hallom . . .
ILONA: (az ajtó előtt állva) Figyelj csak, készítettem nektek reggelit, egy kis 
rántottét. . . Bár nem hiszem, hogy igazán szükségetek lesz rá.
LAURA: (a fürdőszobából) Jó, jó, hagyd csak az asztalon.
ILONA: Én most elmegyek a fodrásznőmhöz . . .
LAURA: (a szavába vág, hangja a fürdőszobából) Már megint?
ILONA: (miközben két személyre terít a konyhaasztalon) Miért ne mehetnék, 
amikor akarok?
LAURA: (kis szünet után, a fürdőszobából) Mehetsz. Miért ne mehetnél? 
ILONA: Megterítem az asztalt. Aztán, ha végeztél odabent, főzz egy kávét az 
öcsédnek .. .!
LAURA: Persze, persze . . .
NAGYMAMA: (hangja a szomszéd szobából, most látjuk csak, hogy ott ül az 
ágyon) Ugye, lányom . . .?
ILONA: Mondja, mama.
NAGYMAMA: Nem ma akart Péter átmenni Magyarországra?
ILONA: Jaj, mama . . .! Az a jövő héten lesz. Megy Szegedre kabátot venni. 
NAGYMAMA: Jól van, jól van . . .  Jó az öreg a háznál. . .
ILONA: Jó, jó, persze, hogy jó . . . Aranyat ér . . .



Laura a mosdóra támaszkodva elképedve bámul saját magára a tükörben. Gyűrött, 
megviselt arcát kémleli minden különösebb ok nélkül.

Vágás.

Bal kezét látjuk, amint megnyitja a mosdó csapját.

Vágás.

Jobb kezével leemeli a polcról fogkrémfoltos fogmosópoharát.

Vágás.

Azt látjuk, amint a tubusból fogkrémet nyom fogkeféjére.

Vágás.

Laura erőteljes mozdulatokkal a fogait súrolja. Ebben a képben a kamera úgy van 
beállítva, hogy a tükör funkcióját tölti be, amelyben Laura mindvégig nézi magát, 
miközben fogat mos. A háta mögött látszik a fürdőszoba kis szellőztetőablaka.

PÉTER: (merengő, komoly, elmélyült hangon -  off) Az emlékeim . . .  (A gondo
lat egy hatalmas, mély sóhajban ér véget.)

Vágás.

Laura köp egy nagyot, majd a szájába vesz egy korty vizet, és öblögetni kezd. A 
jelenet Laura egy újabb köpésével ér véget.

11. JELENET 
Punk-koncert. Külső. Éjjel.

A háttérben halljuk az együttes játékát, s azon belül az énekes üvöltözését, de ért
hető, kivehető szavakra nem ismerünk benne. Pétert látjuk, amint lakodalmas öltö
zékében megragadja egy tar fejű, „kétszer kettes”, „szétdobott”, izmos fiú ingét és 
a falhoz löki, de olyan erővel, hogy az csak nyekken egy nagyot.

PÉTER: (magából kikelve, dühösen, torkaszakadtából üvölt a tar fejű arcába) 
Baszd meg te azokat az élményeket! Érted! Baszd meg te azokat az élményeket!



Laura a fürdőkádhoz lépve megnyitja a kádcsapot. Sampont önt a csobogó vízbe, 
majd ledobja magáról furdőköpenyét. Meztelenül a kád mellett állva jobb lábát a 
kád szélére támasztja és alsó lábszárát paskolgatja. A válla magasságában egy pat
tanáson akad meg a tekintete, s azt kezdi el méregetni, nyomogatni, míg végül ki 
nem nyomja.
A vízcsobogás mögött Péter hangját halljuk. Igen élénken, pergőén beszél.

PÉTER: (ojfjf) Baszd meg, könnyű lenne most depressziózni...! Egyszerűen csak azt 
érzem, hogy kommunikációs zavaraim vannak. Egyszerűen nem tudok úgy beszélget
ni az emberekkel, mint azelőtt. Ha munkáról vagy valami konkrét dologról van szó, 
akkor még hagyj án, elmondom a dolgokat, úgy, ahogy vannak, de aztán . . .  Ezt két 
mondatban elintézzük, aztán meg .. .

Vágás.

A sampontól habzó, gőzölgő meleg vizet látjuk, majd Laura lábát, ahogy belelép a 
kádba. Ahogy beleül a vízbe, az egész testét elborítja a hab. Kecses mozdulatok
kal, mégis fáradtan, elnyűtt testtartással kenegeti a habot a karján.

Vágás.

Hirtelen kicsapódik az ajtó és felindultan, nagy dühösen Péter ront be a fürdőszo
bába.

PÉTER: (üvöltözik) A kurva életbe! A kurva életbe! A kurva életbe!

Vágás.

13. JELENT 
Folyó. Külső. Nappal.

Alsó folyású folyamszakasz, a várostól kicsivel távolabb, csend.
Egy nagyobb kődarab zuhan a vízbe. A lassan, fokozatosan elülő koncentrikus kö
röket látjuk. Ezek még alig ültek el, P. Károly fejest ugrik a vízbe. Elmerül és csak 
jóval távolabb bukkan fel.
A kamera felemelkedik a vízről, s most vesszük csak észre, hogy P. Károly egy 
csónakból ugrott ki, amely továbbra is ott ring a vízen. Péter egy evezővel a kezé
ben ott ül a csónak végében, Laura pedig a csónak orrában hanyatt fekve napozik. 
P. Károly visszaúszik a csónakhoz és a szélébe kapaszkodva, lábát még a vízbe ló
gatva felkönyököl az oldalára. Péterhez szól.



P. KÁROLY: Evezz már itt ki, a partra. Innen nekem két perc és otthon vagyok. 
PÉTER: Nem jössz vissza velünk?
P. KÁROLY: Dehogy megyek, nem vadultam meg! Onnan félóra biciklivel, mire 
hazatekerek.
PÉTER: No és? Legalább sörözünk egyet. . .!
P. KÁROLY: Jönnek a fiúk, próbálni fogunk. Nem voltunk valami nagy sztárok a 
tegnapi koncerten . . .

Péter nagyokat húz az evezővel, a part felé kezd evezni. Az evező kavarta erőtel
jes örvényeket látjuk.

P. KÁROLY: (off) Játszottam reggel a komputeren. Csináltam egy új pályát az au
tóversenyhez. Agyrém, faszikám! Nem létezik, hogy végigmenj rajta. Úgy is ne
veztem el, hogy FORGET IT. Felejtsd el, faszikám!
PÉTER: (off) Nofene . . .
P. KÁROLY: (off) Majd mindjárt átpasszolom neked e-mailben, ha hazaérek . . . 
Vért fogsz pisálni rajta, ezt én mondom neked!
PÉTER: Majd meglátjuk. A DANGER-ön sem szartam össze magamat. . .
P. KÁROLY: (off) A DANGER gyerekjáték volt ehhez képest. . .

Vágás.

Mostantól a csónak orrát látjuk, ahogy siklik a vízen. Laura lelógatja fejét a csó
nak orrának oldalán, hosszú hajának vége a vízbe lóg.

P. KÁROLY: (off) Nekem több, mint három perc kellett, hogy végigmenjek rajta . . .  
PÉTER: (off) No, fogadjunk, hogy két perc alá szorítom a rekordot!
P. KÁROLY: (off) Jaj, erről jut eszembe, Laura, nem akarsz énekelni velünk?

Vágás.

P. Károly várakozásteljes arcát, és ettől kezdve a csónakban zajló eseményeket lát
juk. Laura a fejét sem emeli fel és kapásból vágja rá a választ.

LAURA: Nem.
P. KÁROLY: Van valami menő szám. Woluld you . . . Gondoltuk, punkosítjuk egy 
kicsit, felpörgetjük, amolyan Ramones-osra. Touch & Go az együttes neve. Teee ...! 
Kurva jó!
LAURA: Nem.
P. KÁROLY: Még énekelned sem kellene, csak annyi a csaj szövege, hogy: 
Would you come in bad with me? És azt sem énekli . . . Felturbózzuk Ramonesra, 
faszikám!
PÉTER: (az evezést abbahagyva feláll a csónakban) Te! Nem István az ott, a parton? 

Vágás.



Istvánt látjuk a folyóparton téblábolni a töltés aljában.

P. KÁROLY: Hűha! Elkéstem . . .

Vágás.

A parthoz már egészen közel érkezett csónakot otthagyva P. Károly a partra úszik. 
A csónakból látjuk, ahogy kievickél a szárazra térdig az iszapba süppedve. István 
odalép hozzá, de a beszélgetésüket már nem halljuk.

Vágás.

Ismét az evezőcsapásokat látjuk, amint Péter az ellenkező irányba fordítja a csóna
kot, és megindul visszafelé, a folyó másik oldala felé.

LAURA: (off) Látnak még bennünket?
PÉTER: Nem, eltűntek a töltés mögött. . .

Vágás.

Laura egy hirtelen mozdulattal felül, lekapcsolja melltartóját, majd a csónak köze
pére dobja.

LAURA: Hál’ Istennek, már azt hittem, sohasem húzza el innen a belét. . . 

Visszafekszik napozni ugyanabba a pózba, amelyikben eddig is volt.

Vágás.

A kamera a csónakban történő eseményeket követi.

PÉTER: Jócskán leereszkedtünk, muszáj lesz följebb eveznem egy kicsit. . . 

Laura hasra fordul.

LAURA: Ugyan, hagyd! (A part felé mutat.) Ott van az a tisztás, az a kis rész ott, 
az erdő szélében. Kössünk ki ott! Strandolásra kettőnknek ideális lesz . . .

Még néhány evezőcsapást látunk, majd:

Vágás.



A biliárdasztalt látjuk. Valaki éppen szétütötte a golyókat. Ahogy a kamera följebb 
emelkedik, Árpádot és Bélát látjuk az asztal mellett állva. Mindkettejük kezében 
egy-egy dákó.

ÁRPÁD: (kérdően Bélára néz) Bement valami?
BÉLA: (legyint) Semmi.

Árpád oldalról odalép a biliárdasztal tövébe, s lehajolva célba vesz egy golyót. Fél 
szemmel belenéz, hogy pontos lesz-e az ütés, majd néhány lendületvételnyi dákó- 
rántás után egy határozott mozdulattal -  üt.

Vágás.

A kamera egészen közelről mutatja a biliárdasztal egyik sarkát, amint két tarka go
lyó egymás nyomán beszalad a lyukba.

Vágás.

A kamera az asztal közepét mutatja most, ahogy megállapodnak rajta a golyók. 

Vágás.

Árpád felegyenesedik.

ÁRPÁD: (egészen komolyan, csak maga elé mormol) Nem tudtam megkérdezni 
tőle, hogy embert ölt-e ott, Kosovóban . . .

Vágás.

15. JELENET 
Fodrászszalon. Belső. Nappal.

Csak egy vendége van a szalonnak: Laura. Az egyik székben ül a tükörrel szemben, 
Márta pedig rózsaszín, műanyag fodrászkötényében a vendég haját rendezgeti.
A tükör előtt egy kis, rozoga tranzisztoros rádió áll. Az állomás sincs pontosan be
állítva, ezért sistereg is jócskán a készülék. Mégis felismerhető a párbeszéd hátte
rében és szüneteiben a Touch & Go együttes Would You . . .? című zeneszáma.

MÁRTA: Akarod, hogy elöl is rövidítsek?
LAURA: Csak egy kicsit. . .  De annyit viszont nem ártana.
MÁRTA: Rég nem voltál nálam. Ki nyírt meg időközben?
LAURA: Úgysem fogod elhinni: az öcsém!



Szünet a beszélgetésben. Márta kezét látjuk, amint szorgosan rendezgeti Laura ha
ját. Apró mozdulatokkal, szinte kapkodva dolgozik. Hangjában és viselkedésében 
is egyre idegesebb.

LAURA: Csak vigyázz ám, hogy nyírsz, hogy rövidítesz . . .  Az öcsém meséli, 
hogy volt náluk az albán határon, a kaszárnyában egy borbély . . . Szóval: hentes 
volt a faszi, de a katonaságnál berakták borbélynak és egyszer, ahogy kopasztotta 
az egyik páciensét, belenyírt a fülébe . . .
MARTA: (egy pillanatra leengedi két kapkodó kezét) Velem ilyesmi még soha
sem fordult elő . . .

Újra dolgozni kezd, majd két-három ollócsapás után ismét leereszti a kezét.

MÁRTA: . . .de az szörnyű volna . . . Eddig még eszembe sem jutott ilyesmi! 
LAURA: No, jól van . . . Nem kell azért rögtön abbahagyni. Siess, légy szíves, 
egy kicsit, mert elkésem . . .

A fodrásznő folytatja a munkáját.

MÁRTA: (munka közben) Jóanyád nem mondta, hogy mikor jön el hozzám? 
LAURA: (meglepődik) De, hát most volt!?
MÁRTA: (kissé zavartan hebeg-habog) Jaj, jaj .. . Nem úgy gondoltam . . .! Azt 
ígérte, hogy eljön hozzám valamelyik nap egy kávéra, hogy jól kidumáljuk magun
kat. Tudod, mi, fodrászok sem csak frizurát csinálunk mindig . . .
LAURA: Nem említett semmi ilyesmit.
MÁRTA: Mit vett neked a huszonnyolcadik születésnapodra?

Csend, szünet a beszélgetésben, csak a tranzisztor és az ollócsattogás hallatszik.

LAURA: (kisvártatva) Hogy jön ez most ide?
MÁRTA: (még inkább zavartan) Ááá . . . Semmi, semmi. . . Semmi!
LAURA: Tolsztoj összes műveit. Minden benne van, vászonkötésben a regényei, 
színművei, cikkei, vallomásai, levelei, naplójegyzetei . . .  Te, minden benne van, 
amit az az ember valaha is leírt. És ki nem állhatta, szegénykém, a Shakespeare-t! 
És a részletes életrajza . .. Összesen tizenegy kötet. .. Tudod te, mennyi az .. .?! 
MÁRTA: Miért ne tudnám?
LAURA: De miért kérdezed?
MÁRTA: Én a múlt héten töltöttem be a huszonnyolcat. . . Amikor ezt elmond
tam Ilonának, azt válaszolta, hogy engem is megajándékoz ugyanazzal, amit a lá
nyának vett a huszonnyolcadik születésnapjára.
LAURA: Nem is tudtam, hogy egyidősek vagyunk . . .
MÁRTA: Persze, mert én egy évvel korábban indultam iskolába. Egy évvel felet
ted jártam . . .
LAURA: (a karórájára néz) Siess, légy szíves. A Farkas Karesz türelmetlen faj
ta, nem fog megvárni. . .
MÁRTA: Azt beszélik, hogy sürün jár hozzátok. Van közietek valami?



LAURA: Részemről semmi. Azt akarja, hogy énekeljek nekik az együttesben . . . 
Voltál a koncertjükön?
MÁRTA: Nem.
LAURA: No, el sem tudod képzelni, milyen kínoktól menekültél meg . . . Még a 
Pityu is énekelt.
MÁRTA: És te is fogsz?
LAURA: Ugyan már!!! A Karesz csak ezzel akar rávenni, hogy feküdjek le vele . . .  
Azt hiszi, imponálhat nekem ilyesmivel.
MÁRTA: És nem?
LAURA: Hát, ritka nagy tévedésben él.
MÁRTA: Én a helyedben nem kéretném magam . . .
LAURA: De nem vagy a helyemben! Megbocsásd . . .  Ha akarod, akár helyet is
cserélhetünk . . . Kéred a telefonszámát? Vagy az e-mail-címét akarod?
MÁRTA: Nem úgy gondoltam . . .! Csak tudod te magad is, hogy jó állása van, 
felveti a pénz, és azt beszélik, akik már jártak vele, hogy nem fukarkodik.. És 
egyébként sem csúnya!
LAURA: No, mi az? Szólt anyám, hogy beszélj a fejemmel? Már megint férjhez 
akartok adni? Mondd meg neki, kérlek, hogy egy ilyen kis porfészekben, mint ez 
a mi városunk, vénlány vagyok én már az ilyesmihez . . .
MÁRTA: Anyád egy szót sem szólt ilyesmiről!
LAURA: No, reméltem is! Az ő érdekében . . . Kész vagy már?
MÁRTA: Még csak öt perc . . .
LAURA: (a karórájára pillant) Óra indul!

Vágás.

Hirtelen néhány gyors, kapkodós ollócsapást látunk, amint Márta Laura haját nyírja.

16. JELENET 
Folyóparti kis tisztás az erdő szélén. Külső. Nappal.

A csónak a parton kikötve ring a vízen.
Maga a tisztás nem szélesebb egy méternél, s bemélyedése sem nagyobb. Igazából 
legfeljebb csak két ember strandolhat ott kényelmesen.
A kamera a ringatózó csónakról a part felé közelít.
Péter törökülésben, hátravetett fejjel, hanyatt dőlve, a karján támaszkodva ül. La
ura összekuporodva hever előtte a homokban, fejét Péter ölébe hajtva tartja. 
Mindketten teljesen meztelenek.

LAURA: (egészen halkan, szinte súgva) Itt senki sem zavarhat bennünket. . . 

Csend, Péter hosszan kivár.

PÉTER: És: ugye, nem is bánod?
LAURA: Vannak dolgok, amelyekről mi ketten sohasem beszélgettünk.



PÉTER: Igen, vannak . . .
LAURA: Én mindig tabunak éreztem, mintha te nem szeretnél róluk beszélni. 
PÉTER: Ha így érezted, maradjon is így.
LAURA: Továbbra sem gondolod, hogy beszélgetnünk kellene?
PÉTER: (előrehajol, és Laurára borul) Veszettül kívánlak . . .
LAURA: Mint mindig is.
PÉTER: (felegyenesíti hátát) Hogy érted ezt?
LAURA: Akárhányszor a szexuális kapcsolatunkról próbálok veled beszélgetni, 
te mindig elintézed annyival, hogy veszettül kívánsz . . .
PÉTER: Valami baj van a kapcsolatunkkal?
LAURA: (hirtelen feláll és vállat von) Semmi. (A folyó felé fordul és egy bizony
talan lépést tesz, de azonnal megtorpan és vissza is fordul) Szeretlek!
PÉTER: (nagyot nyújtózkodva hanyatt fekszik a homokon) Come on baby, mondj 
még ilyeneket. . .!

Laura lassú, andalgó léptekkel a folyó széléhez sétál. Bokáig már a vízben áll, ami
kor visszanéz.

LAURA: Semmi.

A kamera Laura kacér mosolyára közelít.

Vágás.

17. JELENET 
Fürdőszoba. Belső. Nappal.

Laura a habbal teli kádban fekszik, ahogy a 12. jelenetben is. Péter ott térdel mel
lette, a kád szélén.

PÉTER: No, mi a gond, nagylány?
LAURA: (elképedten, üres tekintettel beszél) Hogy keveredtem én haza az éjjel? 
Mi minden történt velem?
PÉTER: (kajánul röhög) Elmesélni is sok lenne . . .
LAURA: Voltam én egyáltalán a koncerten?
PÉTER: No de, szivica, hát még erre sem . . .?
LAURA: Émelyeg a gyomrom . . .
PÉTER: No, meghiszem azt.
ILONA: (hangja a konyhából -  off) Péter! Fiacskám, bent vagy?



Ilona a konyhában a fürdőszoba előtt áll. Onnan beszélget emelt hangon a gyerme
keivel.

PÉTER: (hangja a fürdőszobából -  off) Igen, anya, itt vagyok.
ILONA: Mi csinálsz te odabent? Mért nem hagyod Laurát fürdeni?
PÉTER: (hangja a fürdőszobából -  off) Hagyom, anyám, hagyom . . .
ILONA: Mi a francokat csináltok?
LAURA: (hangja a fürdőszobából -  off) Csak a hátam szappanozza . . .
ILONA: (lemondóan) Fiacskám, készítettem neked reggelit. Itt van a rántottád az 
asztalon.
PÉTER: (hangja a fürdőszobából -  off) Rendben, anya, köszönöm szépen! 
ILONA: Keresett telefonon a Juhász-gyerek. A . . .  Mi is a neve?
PÉTER: (hangja a fürdőszobából -  off) Béla, anyám, Juhász Béla.
ILONA: No, a Béla keresett. . . Ugye, miért nem jön az el sose hozzánk? 
PÉTER: (hangja a fürdőszobából -  off) Én meg azt honnan tudjam?
ILONA: Hát szoktad hívni?
PÉTER: (hangja a fürdőszobából -  off) Szokta a fene! Másokat se hívok, mégis 
jönnek, ha kell, ha nem.
ILONA: Pedig olyan rendes gyerek. Nekem mindig hoz virágot is . . .
PÉTER: (hangja a fürdőszobából -  off) Nem mondott semmit? Valami üzenet? 
ILONA: Nem, csak annyit mondott, hogy hívd vissza.
PÉTER: (hangja a fürdőszobából -  off) Persze, majd hívom.
ILONA: Én most elmegyek a fodrásznőmhöz. Nem maradok sokáig . . .

Ilona elmegy az ajtó elöl, de a kamera nem követi. Távozása után csak a fal mel
lett álló hűtőszekrényt látjuk.

PÉTER: (hangja a fürdőszobából -  off) Menj csak, anya, nyugodtan, rendben lesz 
minden.

Vágás.

19. JELENET 
Fürdőszoba. Belső. Nappal.

Péter a kád fölé hajolva támaszkodik annak szélén. Laura összehúzott lábbal, a 
nyakát előrenyújtva ül a kádban. Csókolóznak. Hosszú-hosszú csókot váltanak.



A nagymama az ágyon ül. Vele szemben áll bekapcsolva egy régi fekete-fehér té
vékészülék. Párbeszédet hallunk a Maraton életre-halálra című film szinkronizált 
magyar változatából: épp a fogfúrós jelenet megy a tévében Dustin Hoffmannal és 
Lawrence Olivier-rel. A nagymama nem nézi a tévét, kezében szélesre nyitva va
lami napilapot tart, azt olvasgatja. Orrán vastag szemüveg, mellette félbehagyott 
kötés, kötőtűk. A falon, az ágya felett több esküvői kép, a rokonok, kedves isme
rősök arcképcsarnoka, kiemelt helyen pedig egy nagyméretű, nem túl sikeres Má- 
ria-reprodukció.
Nagy hévvel Béla nyit be előbb a konyhába, majd onnan határozott léptekkel a 
nagymama szobájába megy. Az ajtóban állva köszönti az öregasszonyt.

BÉLA: Csókolom! Péter itthon van?
NAGYMAMA: (leereszti az újságot, s bal kezével megemeli szemüvegét; nagyo
kat pislogva les ki alóla; szemét, amit csak most látunk először, igen kegyetlenül 
megtámadta a szürke hályog, alig lát valamit) Nem ér már ez az újság se semmit. 
Egy rendes keresztrejtvény sincs benne . . .
BÉLA: (a vállát vonogatja) Hát nincs . . . Péter itthon van?
NAGYMAMA: A fürdőszobába ment. Ülj le, fiam, itt megvárhatod.
BÉLA: (az asztalhoz lép, kihúz egy széket és a tévé felé fordulva leül; a filmről be
szél) Hű, ez már a vége . . .
NAGYMAMA: Á, nincs semmi rendes műsor. Legalább valami sorozatot adná
nak . . .
BÉLA: Jó film ez, Juliska néni! Sajnálhatja, hogy nem nézte az elejétől. 
NAGYMAMA: Ugye, te a Hugyiék unokája vagy?
BÉLA: Nem! Az a Jenci . . .  Én a Farkas Józsinak vagyok a fia, az ő apja volt a 
Farkas Pista bácsi. . .  Őt a Juliska néni is ismerte. Meg apámat is.
NAGYMAMA: Persze, hogy . . . Emlékszem rá, idejárt hozzánk azelőtt.
BÉLA: Igen, egy időben az Ilonka néninek udvarolt.
NAGYMAMA: Rendes gyerek volt.
BÉLA: (nevet) Hát, azt beszélik róla . . .
NAGYMAMA: És, ugye . . . Még mindig a villanytelepen dolgozik?
BÉLA: Jaj, Juliska néni! Az az Árpi apja, aki a villanytelepen dolgozik. Az én 
apámnak üzlete van a piac sarkánál. A Jolly Jocker.
NAGYMAMA: Szóval mégsem a te apád dolgozik a villanytelepen?

Vágás.

21. JELENET 
Fürdőszoba. Belső. Nappal.

Péter és Laura még mindig csókolózik. Péter egyszer csak teljesen váratlanul fel
emeli fejét és nevetve hátra dől. Laura némileg döbbenten, kérdő tekintettel néz rá. 
Nem érti, hogy öccse min nevet.



PÉTER: (nevetve) Szóval nem emlékszel semmire?
LAURA: Nem.
PÉTER: Van neked egy meglepetésem.

Laura is elneveti magát, s játékosan egy maréknyi vizet löttyint Péter arcába.

PÉTER: (védekezésképp az arca elé emeli karját) Hééé . . .!
LAURA: (nevetve) Miféle meglepetés?
PÉTER: Majd nézd meg a felvételt, amit az éjszaka készítettem rólad.
LAURA: (most nem nevet) Micsoda?!
PÉTER: Felvettelek. A kazetta még bent van a kamkorderben.

Péter felugrik és kifelé indul a fürdőszobából. Az ajtó már nyitva, s ő is félig eltűnt 
mögötte, amikor visszaszól.

PÉTER: Csak vissza kell tekerned a kazettát.

Látjuk, amint Péter becsukja maga mögött az ajtót. Szinte ugyanabban a pillanat
ban a szappan, majd a nyomában a samponos tubus csapódik az ajtóhoz. Ami a ke
ze ügyében volt, Laura mindent utána hajított.

22. JELENET 
A nagymama szobája. Belső. Nappal.

Béla felugrik és a konyhába távozik. Csak a hangját halljuk, amint Pétert köszön
ti. A kamera megállapodik Béla üresen maradt székén. A szék mögött homályosan, 
a székre kiélesített kép hátterében felsejlik a nagymama alakja, aki a beszélgetésü
ket figyeli.

BÉLA: (off) No, végre itt vagy . . .! Kész öngyilkosság kivárni téged onnan. 
PÉTER: (ofj) Laura alaposan legyilkolta magát tegnap. Úgy kellett hazahozni, 
muszáj egy kis életet vernem bele.
BÉLA: (off) Bedugtad a kádba?
PÉTER: (off) Aha . . . Gyere, bemegyünk hozzám.

Vágás.

A nagymamát látjuk, amint ismét az orrára igazítja szemüvegét, újra felemeli a na
pilapot, lapozgatja egy kicsit, majd megállapodik az egyik oldalon.

Vágás.



A szobából, belső perspektívából látjuk, amint Péter benyit az ajtón és azonnal fel
kapcsolja a lámpákat.

PÉTER: Elhoztad az anyagot?

Béla rögtön Péter nyomában érkezik, kezében egy táskát hoz.

BÉLA: Igen, minden itt van.
PÉTER: Ülj le, mindjárt bekapcsolom a komputert.

Vágás.

A földön heverő kamkordert látjuk.

BÉLA: (off) Tudsz adni egy papucsot, hogy levessem a cipőmet?

Vágás.

A Pentium személyi számítógép monitorján megjelenik a felirat: ENTER PASS- 
WORD.

PÉTER: (off) Á, hagyd! Én is cipőben járok be . . . Amúgy: angolosan.

Vágás.

Béla arcát látjuk.

BÉLA: Te tudtad, hogy a britek sohasem vetik le a cipőjüket a lakásban sem? 

Vágás.

Péter jobb kezével leüti a számítógép billentyűzetének ENTER gombját.

PÉTER: (off) Azért mondom.

Vágás.

Ettől a ponttól kezdve a gyors vágások ellensúlyozásaként egy hosszabb beállítás 
következik, melyben Péter bemutatja barátjának a szobáját.

Bélát látjuk, amint leül az ágy szélére és kinyitja táskáját, elkezd kipakolni belőle.

BÉLA: Hoztam a videoszalagot és a hard discet is.



Béla táskájából tényleg egy videokazetta és egy hordozható hard dise kerül elő. Pé
ter odalép az ágyhoz, és felemeli a földről a kamkordert. A hifi-berendezéshez lép 
vele, és a polc mellé helyezi.

PÉTER: Látod, ez a szoba az én nagy álmom. Ha ezt egyszer sikerülne megvaló
sítanom . . .
BÉLA: Hát, máris sikerült.
PÉTER: Ugyan már, itt semmi sem az enyém, hacsak a bútorok nem . . .
BÉLA: De akkor is . . .

Péter időközben visszasétál a számítógéphez. Útközben elveszi Bélától a videoka
zettát és a hordozható hard discet. Leül az íróasztal melletti irodai forgószékre. 
Jobb kezével megfogja az egeret és a képernyőn látható nyilacskával rábök az 
egyik ikonra.

PÉTER: Mennyit mondtál, mennyi lesz?
BÉLA: Hat-hét perc összevissza.
PÉTER: (időközben mindvégig a monitort figyeli, s kezét az egéren tartva beállít
ja a szükséges, megfelelő dolgokat a software-ben, amit kinyitott) Hát igen, az 
nem túl sok . . .  De azért mondtam, hogy inkább hozz egy hard discet, mert a vi- 
deofile-ok iszonyúan nagyok. Hat-hét perc az már két-három mega is lehet. E-mail- 
ben sem tudnám átpasszolni, mert elvileg egy óra alatt csorog le egy mega . . .

Péter megfordul a székén. Béla döbbenten néz rá, mintha attól tartana, hogy tőle 
vár valamit Péter, pillanatnyi megilletődöttséggel néz rá.

BÉLA: Tudod, hogy én nem értek ezekhez a dolgokhoz.

Péter azonban nem is tanácsot várt Bélától, s máris megragadja a videokazettát, 
amit Béla az imént adott a kezébe.

PÉTER: (a homlokához kap) Jaj, de hülye vagyok! (Hirtelen visszafordul és ismét 
megfogja az egeret. A válla felett látjuk, hogy mit csinál a képernyőn.)

Először rábök a START menüre, majd ennek nyomán megjelenik a felirat: SHUT 
DOWN THE COMPUTER? Péter rábök a YES opcióra.
Péter egy pillanatra Bélára néz.

PÉTER: így jár az ember, ha kapkod . . .

A számítógép monitorján már megjelent a felirat: NOW IS SAFE TO TURN OFF 
YOUR COMPUTER. Péter kikapcsolja a számítógépet.

PÉTER: Most, hogy beszereltem az új videokártyát, a filmekkel is csodát lehet 
művelni a gépen.
BÉLA: Ki is tudod pofozni a felvételeket?



PÉTER: Hogy érted ezt?

Péter időközben folyamatosan dolgozik: most a komputer testében, a megfelelő 
helyre behelyezi a hordozható hard discet, majd ismét bekapcsolja a gépet.

BÉLA: Úgy értem, hogy elég rossz a felvétel, és rendbe kellene hozni egy kicsit. 
PÉTER: Hát az a tapasztalatom az ilyesmivel, hogy a jó felvételeket nagyon el le
het rontani ezzel a programmal, de a rosszakkal a komputer sem igazán tud mit 
kezdeni . . . Egy kicsit talán lehet javítani rajta, de az édeskevés.
BÉLA: No nem baj, lesz, amilyen lesz . . .
PÉTER: Mit mondtál, milyen felvétel ez?

Péter válla felett látjuk, amint az ENTER PASSWORD felirat alatt egymás mellett 
sorakozva nyolc csillag jelenik meg: ******** _ a számítógép ily módon „letakar
va” mutatja ki a titkos belépési jelszavakat. Közben Péter kezét is látjuk, ahogy a 
billentyűzeten gépeli a megfelelő szavakat.

BÉLA: Tavaly nyáron csináltuk fönt Pesten, a Szigeten, egy becsempészett ka
merával. Az egész Toy Dolls-koncertet fel akartuk venni, de nem mertük nagyon 
mutogatni a kameránkat, csak hat-hét percnyi lett az anyag. Egy dal, Olga mond 
néhány szót, a közönség . . . Ennyi.

Péter feláll, kezében a videokazetta. Odalép a képmagnóhoz, bekapcsolja, és bete
szi a kazettát.

PÉTER: No, most figyelj! Úgy összekötöttem a videót meg a komputert, hogy 
mindjárt ugyanaz a kép jelenik meg a tévében is meg a monitoron is.

Péter időközben felemeli a tévékészülék távirányítóját és a karját előrenyújtva 
megnyomja az egyik gombját. Nézelődik, keresgél maga körül.

PÉTER: Hol a fenében lehet a videó távirányítója?

Péter az íróasztalon is megnézi, de ott sem találja. Nagyot legyint.

PÉTER: No, mindegy . . .!

Ismét odalép a videóhoz és mutatóujjával megnyomja annak PLAY gombját.

PÉTER: (felsóhajt.) Ha egyszer ez a szoba az enyém lehetne, mindenestül, úgy, 
ahogy van .. .!

A tévé képernyőjén és a számítógép monitorján egyidejűleg jelenik meg a video
szalagra rögzített felvétel.



BÉLA: Ez itt még nem az. Marhultunk a sátorban valami szlovák csajokkal . . . 
Jó kis pipik voltak.
PÉTER: Ki gondolná, hogy ott is vannak még punkok . . .
BÉLA: Punkszová nőt dedová! (Elneveti magát.) Az enyém volt az a kis fekete, 
a karikával az orrában.
PÉTER Hát, jó kis csajok, szó se róla . . .
BÉLA: Annak a kis vöröskének meg tetoválása volt a mellén. Meg is mutatja ké
sőbb, az is rajta van a felvételen.
PÉTER: És mit tetováltatott magára a pipike?
BÉLA: Majd mindjárt meglátod: a mellbimbójától kiindulva köröskörül mintha 
pókháló borítaná . . .

Most a számítógép monitorjára közelít a kamera. A videóról érkező kép nem tölti 
ki teljesen a képernyőt, hanem csak egy kisebb ablakban látható rajta, hogy mi van 
a felvételen. Az ablak körül ott látjuk a fekete háttéren elhelyezett ikonokat.
Péter odalép, és leül a székére. A monitoron feltűnik a bolondozós sátorjelenet, s 
ahogy a videokamerával valaki egy vörösre festett hajú, vékony lányra közelít. A 
lány fekete ruhákban van, lengén öltözött, tekintettel a nyári hőségre és az alka
lomra, a sátorban történő dolgokra egyaránt. A videokamera egyre inkább közele
dik a mellkasához a lánynak, aki nagyokat kacarászva felemeli összefirkált fekete 
kis trikóját, és egészen a melle fölé húzza, hogy megmutathassa a tetoválását.
A felvételen a társaság hangoskodik, őrült nagy röhögéseket hallunk. Mivel egyik 
társaság sem beszélte a másik anyanyelvét, angolul próbáltak kommunikálni, de 
egytől egyig mind igen-igen tört angolsággal beszéltek.
Most, amikor a videokamera a lány mellére közelített, az ő hangját halljuk.

PÚNK LÁNY: (a videófelvételről) Like a spider. Yes? How do you like it?

A tetoválás valóban úgy fest, ahogy Béla elmondta: a lány mellbimbójától kiindul
va a pókok, mintha koncentrikus körökben szövögették volna hálójukat, hogy vé
gül teljes egészében beborítsák a bal mellét.

TÖBB FÉRFIHANG: (mind a felvételről) Oh, yes! Yes! Like a spider!
BÉLA: (hangja a videofelvételről) I like it!

Péter székén ülve hirtelen Béla felé fordul.

PÉTER: Nofene, Béluskám! Would you like it?
BÉLA: (röhögve) Most aztán lebuktam!
PÉTER: Baszd meg te Olgát meg a koncertet. . .! Én inkább ezt venném fel!

Kintről ajtócsapódás hallatszik.

PÉTER: (kikiabál) Laura! Te vagy az?
LAURA: (hangja kintről, a folyosóról -  off) Én vagyok.
PÉTER: (ismét emelt hangon, a szobán kívülre) Gyere már ide egy pillanatra!



Most igen közelről a videó kijelzőjét látjuk a villogó PLAY felirattal és a működő 
számlálóval.

Vágás.

Laura nyit be az ajtón. Ismét az iménti bordó, bársony furdőköpeny van rajta. 

LAURA: No, mi kéne, ha vóna?
PÉTER: (a lány felé fordul) Hoznál nekem egy sört? Meg Bélának is valamit. . . 
BÉLA: Helló!
LAURA: (Bélához) Szevasz! Mit iszol?
BÉLA: Sör, jó lesz nekem is . . .

Vágás.

24. JELENET 
Folyóparti sétány. Külső. Nappal.

Márta egy babakocsit tol maga előtt, gyermekét hozta ki sétálni. Ilona ott lépked 
mellette.
A babakocsi egy áttetsző tülldarabbal van lefüggönyözve, hogy a tűző napsugarak 
ne bánthassák a csecsemőt.
Márta egy kicsit szomorkás hangon mesél.

MÁRTA: Odaálltam én az apja elé rögtön másnap, amint megtudtam, hogy terhes 
vagyok. Mondtam neki, hogy gyereket várok. Ő meg azt mondta, hogy jó. Aztán 
hazamentem a lakásomba, albérletben laktam kint a külvárosban, összecsomagol
tam a holmimat és hazautaztam . . . Biztos arra gondolt, hogy majd jelentkezem, 
meg hogy majd zargatni fogom. Nem egész hét hónapja ennek. Biztos azt hiszi, 
hogy már rég el is vetettem. De én akartam ezt a gyereket. Még csak vitatkozni, 
veszekedni sem akartam, amiatt, hogy megtartsam-e . . . Hazajöttem szépen anyá- 
mékhoz, a nagymama házában akkor még nekünk is lakóink voltak. Amit tőlük ka
punk, abból fizettem én lent, Újvidéken a lakbéremet. Amikor aztán kiköltöztek a 
lakók, felmondtunk nekik, beköltöztem oda én.
ILONA: És egyáltalán nem kerested az alakot?
MÁRTA: Nem.
ILONA: Nem is tudja, hogy gyereke van?
MÁRTA: Valamit sejthet. . . Közös ismerőseink mesélték, az anyja érdeklődött, 
hogy megvan-e már a gyerek . . .  De ő nem jelentkezett.
ILONA: Nem bántad meg?
MÁRTA: Úgy gondoltam, hogy nem muszáj nekem mindenáron befejeznem azt 
az egyetemet. . . Elvégre, anyám meg apám sem járt egyetemre, a legegyszerűbb 
munkások voltak örök életükben mind a ketten, aztán mégis felneveltek, soha sem
mi bajom nem volt. Fodrásznőként meg dolgoztam már gimista koromban is . . .



ILONA: Nem is gondoltál arra, hogy átmenj?
MÁRTA: Jaj, dehogynem! De nem akartam minden szálat elszakítani. A bátyá
mék még kilencvenkettőben felmentek, előbb Pécsett voltak, most meg Debrecen
ben kaptak munkát mind a ketten. Már lakásuk is van meg részvényeik valami vál
lalkozásban . . . Náluk nyugodtan ellehettem volna, ameddig csak akarok.
ILONA: Gondolom, hívtak is . . .
MÁRTA: Zoli hívott néhányszor, meg aztán Gizivel is jóban vagyok, a barátnőm 
volt. . .  Úgy ismerkedtek meg Zolival. De nem akartam elmenni. Amíg itt vagyok, 
addig azért még megvan a remény, hogy egy napon majd visszamehetek, befejez
hetem azt az egyetemet. . .
ILONA: Mire is jártál te?
MÁRTA: Jogot hallgattam. Még csak három szemeszterem maradt. . .  Azzal már 
úgy is megbirkózhatok valahogy, ha csak vizsgázni járok le időnként.

Ilona odahajol a babakocsihoz, a csecsemőt nézegeti.

ILONA: Milyen szépen alszik . . .
MÁRTA: Az alvással nincs baj. Hál’ Istennek még az éjszakákat is végigalhatom 
mellette . . . Hova is kopogjam le gyorsan?
ILONA: A fejeden! Fába kell. . .

Márta inkább csak egy szórakozott mozdulattal jelzi, mintha lekopogná a dolgot.

MÁRTA: Enni nem akar. Olyan keveset eszik, hogy rendszeresen le kell fejnem 
a tejet. Feszíti a mellemet.
ILONA: A dajkának mondtad ezt?
MÁRTA: Hogyne! Minden hétfőn délelőtt jár ki hozzánk házhoz egy nővérke . . . 
Elbeszélgetünk, megnézi a gyereket, megkérdezi, hogy van-e valami gond . . . 
ILONA: És mit mondott?
MÁRTA: Az evésről? Azt mondja, hogy csak fejjem le szépen rendszeresen, ne
hogy elapadjon. A gyerek miatt meg ne aggódjak, ő tudja a legjobban, hogy meny
nyire van szüksége. Azt mondja, amíg a súlyával nincs probléma, nem kell ideges
kednem.
ILONA: No, látod-e?! Hát akkor ne idegeskedj.
MÁRTA: Persze, csak utálom lefejni . . .  Fáj. De ha nem fejem le, akkor folyik 
minden irányban, meg feszít is . . .

A közeli játszótéren tízévesforma gyerekek sárkányt eregetnek. A kamera a ma
gasba emelkedve követi a sárkány útját a folyó fölé.

Attűnés.



A sárkány, amit követett, eltűnik a kamera látköréből, s egy pillanatra csak a fel
hőket látjuk. Ahogy lassan ereszkedik lefelé a kamera, a folyó túloldalán a kikötött 
csónakot látjuk a kis erdőszéli tisztás mellett. Péter lassú, kimért mellúszással kö
zeledik a parthoz. Laura még mindig meztelenül a kis tisztás közepén összehordott 
néhány gally mellett guggol. Öngyújtóval valami tábortüzszerüséget próbál gyúj
tani az apró ágakból. A folyó felé fordítja tekintetét.

Vágás.

A kamera most azt mutatja, amit Laura is lát: Péter már egészen közel jár a parthoz. 

PÉTER: (magasba nyújtott karral integet Laurának) Hahó! Hahóóó!

Péter leengedi karját, és tovább úszik, közeledik a part felé.

Vágás.

Laura felemelkedik.

LAURA: Gyere, csináljunk tábortüzet!

Vágás.

Péter a vízben.

PÉTER: Megőrültél?! Felgyújtod az erdőt!

Vágás.

Laura a parton lehajol a homokban heverő cigarettásdobozért. Kihúz egy szál ci
garettát, és rágyújt. Úgy válaszol, mint aki meg sem hallotta, amit Péter mondott.

LAURA: (kifújja a füstöt) Nincs elég papírom. Csak valami elázott fecniket talál
tam, így nem tudom meggyújtani. . .

Laura néhány határozott lépéssel visszamegy a tábortüzhöz és felette állva, lehaj
tott fejjel kémleli.

Vágás.

Most mi is a tábortűznek összehordott gallyakat látjuk Laura szemszögéből. Na
gyon szomorú látványt nyújtanak.



Péter már a folyópart iszapjában gázol. Ahogy kiemelkedik a vízből, látjuk, hogy 
az ő testét sem borítja semmi.

Vágás.

Laura felemeli fejét és elnevetve magát, Péterre néz.

LAURA: (nevet) No, nem sikerült fognod valami termetes harcsát a csaliddal? 
Rögtön meg is süthetnénk itt.

Vágás.

Most a folyó felől, kissé távolabbról látjuk Péter hátát, azon túl pedig Laurát a par
ton. Péter nagyjából térdmagasságig áll a folyó szélén a vízben és az iszapban. 
Mintha kimerevített kép lenne ez . . .
Péter csak hosszú hallgatás után szólal meg.

PÉTER: (mesél) Tudod . . . Voltak valami pléh edényeink, a terepen azokból et
tünk. Egyik nap igazából megfigyelésen voltam. Ők amott voltak, a dombon túl, a 
másik oldalon. Nem tudhattuk, hogy mikor kezdenek lőni. . . Tűzött a nap, ráadá
sul a búzatábla is épphogy csak leégett, még perzselt a föld. Lehúzódtam a harcko
csi árnyékába . . . Tőlem száz-százötven méternyire még parázslóit egy ház, amit 
egy nappal korábban gyújtottak fel . . .  A gerendák még mindig égtek. Volt a zse
bemben tíz deka kávé, amit még a csomagban küldtetek. Fogtam a kis pléh edény
kémet, ásványvizet töltöttem bele és odatettem az egyik gerendára felforralni . . . 
Mindenáron kávét akartam inni. Bármelyik pillanatban jöhetett volna a parancs, 
hogy újra indulunk. Előző nap egyszer már bevonultunk abba a faluba ott, a domb 
másik oldalán, de visszaszorítottak bennünket.

Vágás.

Ismét egészen közelről látjuk, amint Laura lehajol és újabb sikertelen próbálkozá
sokat tesz az öngyújtóval, hogy meggyújtsa a tábortüzet.

PÉTER: (távolabbról -  off) Még akkor is csak a kávén járt az eszem.

Vágás.

Péter lábát látjuk egészen közelről, ahogy néhány lépést tesz kifelé a vízből és az 
iszapból.



Egy lakótelep tövében, magas toronyházak által övezett kisebb játszótéren va
gyunk. A hintákon zajongó gyerekek ricsajoznak, egy kicsit odébb néhány fiú 
megkopott focilabdát kerget, a járdaszélen néhány kislány ugróiskolázik.
Márta és Ilona a játszótér szélén, egy pádon ül. Márta ül a pad széle felől, jobb kar
jával a gyermekét ringatva a babakocsit tologatja előre-hátra.
Előbb csak a játszadozó gyerekeket látjuk, majd a kamera lassan, fokozatosan kö
zelít a padra, amelyiken Márta és Ilona ül.

ILONA: (határozott, rövid, erélyes hangon) Elvett volna feleségül?

Márta valami gyerekdalt dudorászik a babakocsi felé fordulva.

ILONA: Mennyi ideig voltatok együtt?

Márta egy hirtelen gesztussal megszakítja a dudorászást, és merev tekintettel Ilo
nára néz.

MÁRTA: Jaj! Értsd már meg végre, hogy nem akartam én, hogy elvegyen felesé
gül. Egy futó, egy éjszakára szóló kapcsolat vo lt. . . Alig ismertük egymást, csak 
voltak közös barátaink, úgy futottunk össze egy zsúron . . .
ILONA: De akkor hogy lehet, hogy . . .
MÁRTA: (a szavába vág) Fel akartam csináltatni magam, ennyi az egész.

Vágás.

Csak a ringatózó babakocsit látjuk.

MÁRTA: (off) A gyereket akartam.

Vágás.

Ilona egy nagyot sóhajtva a pad hátának támaszkodva hanyatt dől.

MÁRTA: Hány óra lehet? Lassan fel kell már ébresztenem, hogy megszoptassam. 
ILONA: Ha jobban meggondolom, nekem is lehetnének már ekkora unokáim. 
MÁRTA: H át. . . Laura és én egyidősek vagyunk.
ILONA: Sőt nagyobbak is! Lehetnének . . .
MÁRTA: Nekem meg az anyám is lehetnél.
ILONA: Most miért jó az neked, hogy a köztünk lévő korkülönbséget hangsúlyo
zod?
MÁRTA: (szabadkozik) Te kezdted!



A kamera lassan ismét a játszótér felé fordul. A toronyházak felől egy dús ősz sza
kállas, idős férfi érkezik. Öltözéke kopottas, de nem szegényes, sokkal inkább em
lékeztet valami színházi kosztümre. 0  Amateur, a „város bolondja”, aki nem bo
lond igazából, csak egész életében amatőr színész volt és ez a privát életben is 
igen-igen rányomta bélyegét a viselkedésére: abban éli ki magát, hogy mindig szó
rakoztatja a köréje verődő társaságot -  no, és persze néha egészen másban is . . .
A játszótér Mártától és Ilonától távolabb eső végében megáll néhány ugróiskolázó 
kisgyereknél.

AMATEUR: (a gyerekekhez) No, gyerekek, milyen verset mondjunk ma? Tanul
junk valami újat?

Látszik, hogy a gyerekek is jól ismerik már, s habár tudják róla, hogy egy kicsit bo
londos, ez még tetszik is nekik, kedvüket lelik abban, hogy incselkednek vele.

AMATEUR: (fennhangon) Ezt hallgassátok meg! Hoztam nektek ma egy újat. ..

Amateur teátrálisan, széles gesztikulációval, fals hangsúlyokkal teletűzdelve sza
valni kezd.

AMATEUR: (szaval)
Bűnnek átkát, mit gaz-beteg apa 
Követett el ágyutódja-fia,
Hitves-fiú nemz testvérleánya 
És két fia, keserv nagy országa.

Ki Polybost megölni rettegve 
Menekültél a Théba-édenbe,
Mint gondoltad, a talányt megfejtve 
Trónra ültél apád már megölve

És nősülve boldogan vesztedre,
Dagadtlábú -  halálán örülve 
Polybosnak -  rohantál vesztedbe . . .

Ilona hangját halljuk, amint a távolból kiabál.

ILONA: (off) Hordja el magát innen, amíg szépen beszélek! Takarodjon innen, 
vén kéjenc!

AMATEUR: (még nem reagál Ilona szavaira, zavartalanul folytatja a szavalást) 
ím, vakságod, mit saját kezeddel 
S eszeddel büntetésül nyer 
Léted, kísér, sírodig követ el.



Ilonát látjuk, amint a dühtől elvörösödött arccal, megfeszült nyakizmokkal üvöl
tözve, kiabálva közeledik Amateurhöz és a körülötte összegyűlt gyerekekhez.

ILONA: Nem volt még elég!? Hánnyal akar még kikezdeni közülük!? Az ilyet én 
mind falhoz állítanám . . .! Nem volt elég, hogy egyszer lecsukattuk?! Vén debil!

Odaér Amateurhöz és erélyesen, ellentmondást nem türően lökdösni kezdi.

ILONA: Kotródj innen, faszikám, amíg szépen vagyunk, nehogy lecsavarjam a 
tökeidet! Hallod, mit ugatok? Hallod?! Még van pofád idemerészkedni? Azok után 
is? Takarodj a picsába, el innen, mert szétrúgom a ragyás seggedet! Hallod? Ne
hogy még egyszer meglássalak a játszótér közelében, m ert. . . M ert. . . M ert. . . 
M ert. . .!

Amateur válaszolni próbálna, de nem jut szóhoz Ilonától, meg zavarában dadogni 
is kezd. Lassan, öregesen hátrál.

AMATEUR: Csa-csa-csa-csak ve-ve-ve-verseket. . .
ILONA: (nem szűnő indulattal) Még mindig itt vagy? A kurva életbe, mikor te
keri már ki valaki azt az undorító nyakadat?! Te patkány! Te féreg! Mikor tapos 
már el valaki, mint egy rohadt, kibaszott csikket?!

Amateur hátrálva tűnik el a legközelebbi toronyház sarkánál.

Vágás.

Amint Amateur eltűnt a sarok mögött, Ilona is sarkon fordul, és határozott léptek
kel, fokozatosan fellazulva és lecsillapodva, megindul visszafelé a pádhoz.

Vágás.

A gyerekek értetlenül állnak a történtek helyszínén, a távolodó Ilona után bámul
nak. Az ő látószögükből látjuk Ilonát, nekünk háttal, amint távolodik tőlük.

Vágás.

Mártát látjuk, amint kiemeli a babakocsiból gyermekét. A karjára veszi a csecse
mőt, akinek még mindig csukva van mindkét szeme. Szabadon maradt kezével ki
gombolja a blúzát és előveszi bal mellét, hogy megszoptassa a gyermeket: a szájá
ba adja mellbimbóját.

Vágás.

Ilona már egészen közel jár a pádhoz, lecsillapodva a léptei is lelassulnak. A pá
don lejátszódó jelenetet figyelve még inkább feloldódik.



Márta a közeledő Ilonára emeli a tekintetét. Összeráncolt szemöldökkel mosolyog. 
Ez a kép egy pillanatra mintha kimerevedne, pedig csak Márta néz továbbra is 
mozdulatlanul.

PÉTER: (off) Nem gondolkodik olyankor az ember . . .

Vágás.

27. JELENET 
Folyópart. Külső. Nappal.

A kis tisztáson az elhamvadt apró kis tábortüzecskét látjuk. Még füstölög egy ki
csit, de már csak nagyon vérszegényen. A fújdogáló halk szellő játékosan megfor
gatja egy kicsit a magasba emelkedő vézna kis fustcsíkot.
A kamera lassú ütemben emelkedik felfelé.
A tábortűz mögött megpillantjuk Pétert és Laurát. Továbbra is mindketten ruhátla
nok.
Péter a tisztás belső szélén egy fának támasztva a hátát, messze előre nyújtott láb
bal ücsörög, Laura pedig Péter ölébe hajtott fejjel ott kuporog mellette a homok
ban fekve.

PÉTER: Az a legjobb az egészben.

Csend. Egyikük sem mozdul. Péter hosszan kivár, csak egy kiadós szünet után 
folytatja.

PÉTER: Te azt sem látod, merre haladtok. A hegyek között, a dimbeken-dom- 
bokan nagyokat huppan, imbolyog a harckocsi, nem tudod a célzóberendezésen tar
tani a szemed . . . Mert csak azon láthatsz ki. Még a sofőr is behúzott fejjel vezet, 
mert sohasem tudhatod, mikor lőnek rátok. Sokszor pedig látod is, hogy honnan .. . 
De még csak ki sem dughatod a fejed, hogy megnézd, merre haladunk. A harckocsi 
pedig csak gázol át mindenen: kerítések, falak, házak . . . Csak az lehet veszélyes, 
ha pince van a ház alatt, mert az nem bírja el a harckocsi súlyát. Harminc tonna! Be
szakad, mint a szar...!  Ha meg lőnek rátok, cselezed a fejeddel a golyókat. .. Be
húzod nyakad-fuled. A célzóberendezésen keresztül megpróbálod megtalálni, hogy 
honnan lőnek, s ha megvan, kilencven milliméterrel odapörkölsz . . .

Péter kezét látjuk, amint Laura libabőrödző hátát simogatja.

PÉTER: Nincs ott időd gondolkodni. Szép szavak, tudod, hogy parancsmegtaga
dás, meg tudom is én . . . Hogy nem akarsz lőni, nem akarsz ölni . . . Nekem eh
hez a háborúhoz semmi közöm . . .  Jaj, de szépen hangzik. Amikor ott vagy és lő
nek rád . . . És csak járod a falvakat. Szépek, takarosak. Az egyiket Pömyének ne-



veztem el. Csak úgy . . . Kint aludtunk a szabad ég alatt. Aznap a rendőrök min
dent felgyújtottak, amit ott találtak. Az egész falu égett. Én a harckocsi tövében te
rítettem le a hálózsákomat . . . Reggelre aztán csillapodtak a tüzek, csak néhány 
ház füstölgőit még, a gerendák nehezen égtek . . .  És a búza. Az még három nap 
múlva is füstölt. A szél meg az összes kormot, pömyét oda hordta rám. Teljesen 
beborított, mire felébredtem . . . Szeretem nézni a testedet.. .

Vágás.

28. JELENET 
Játszótér. Külső. Nappal.

A játszadozó gyerekeket látjuk. Néhány ugrókötelező kislány játszadozik a füvön. 
Mártát és Ilonát nem látjuk, csak a beszélgetésüket halljuk.

ILONA: (off) El kell jönnöd holnap hozzánk ebédre. És hozd el a kicsit is . . . 
MÁRTA: (off) Hááát. . .
ILONA: (győzködi Mártát -  off) Komolyan mondom. Majd főzök valami finomat.

A kamera most néhány focizó fiú felé fordul.

MÁRTA: (off.) Nem tudom.
ILONA: (off) Most mit kéreted magad?
MÁRTA: (off.) Nem kéretem . . . Csak nem tudom. Nem vagyok benne biztos, 
hogy Laura is örülne ennek . . .

Vágás.

Hirtelen nagyon közelről az egyik focizó fiú lábát látjuk, amint tiszta erejéből be
lerúg a labdába.

Vágás.

A labda a magasba repül, egyenesen be az egyik harmadik emeleti ablakon, ame
lyik hatalmas csörömpöléssel betörik.

Vágás.

A betört ablakból egy virágcserép zuhan le a betonra és szilánkokra törik.

Vágás.



A Blake című számítógépes játékon a játékos lead négy lövést az üres folyosó tel
jes hosszában, majd a lifthez közelít: a liftaknát jelölő ELEVÁTOR felirat jelenik 
meg az egyik ajtó felett. A játékos odamegy, kinyitja az ajtót, besétál és berakja pi
ros kártyáját (RED ACESS CARD) a megfelelő helyre, s megjelenik a képen az 
eddigi játék kiértékelése százalékokban kifejezve.

Vágás.

Péter az íróasztal melletti forgósszéken ül a Pentium számítógép monitorjával 
szemben. Béla mögötte, hajlott derékkal, a szék karfájára támaszkodva áll és ér
deklődéssel figyeli, amit Péter a számítógépen csinál.
A monitoron, a korábban már látott kis ablakban ismét a videóról bejátszott képen 
a pókhálósra tetovált női mellett látjuk.

PÉTER: Képzeld, hogy fog majd kinézni ez a mell hatvanévesen!
BÉLA: (fintorog) Hűüü . . .
PÉTER: Képzeld, milyen sokkokon, traumákon kell majd keresztülmennie annak 
a szerencsétlen kisgyereknek, akinek egy szép napon ebből kell majd szopnia . . . 
BÉLA: Hülye vagy!
PÉTER: Olyan traumákat gyűjt majd be már zsenge korára, hogy sosem heveri 
ki . . .
BÉLA: Tiszta hülye vagy . . .!
PÉTER: No, ez most nagyjából kész. Holnap még majd finomítok rajta egy ki
csit . . . Lássuk azt a koncertfelvételt! Be van állítva a videó?
BÉLA: Igen.
PÉTER: Akkor menj oda és indítsd el, ha szólok.

Vágás.

Péter jobb kezét látjuk, amint mutatóujjával megnyomja az egér bal felőli gombját. 

PÉTER:(off) Most!

Vágás.

A tévékészüléket látjuk: a Toy Dolls együttes Budapesten, a Pepsi Sziget ‘97-en 
megtartott koncertjéről készült távoli, homályos, amatőr, csapnivalóan rossz felvé
tel képei pörögnek.

PÉTER: (ojff) Hat-hét percet mondtál. . .?
BÉLA: (off) Igen.



A kamera most Pétert mutatja, aki a szoba közepe felé fordulva székén, karjával az 
íróasztal szélére könyököl. Béla a szoba közepén, a tévékészülékkel szemben áll. 
Péter Bélára néz.

PÉTER: Most egyébként megoldottam úgy is, hogy a kamkorderröl direkt a kom
puterbe lehessen rögzíteni a felvételt. Nem kell előbb a videóra felvenni, egy lé
pést átugrottunk . . . Meg aztán a videó nem is valami tökéletes képminőség . . .  A 
kamkordert bekötöm a komputerbe és direktben megy minden.

Nyílik az ajtó. Laura lép be, még mindig a már ismert bordó bársony fürdőköpeny 
van rajta. Tálcán két üveg sört és két poharat hoz.

PÉTER: (diadalmasan) No végre . . .!

Laura, ahelyett, hogy lepakolna róla, Béla kezébe nyomja a tálcát.

LAURA: Nem tudom, mit hova tegyek. Majd ti oda rakjátok, ahol nektek teszik. 
BÉLA: Koszi szépen.
LAURA: De most ne akarjátok, hogy még kávét is főzzek nektek.
BÉLA: Nem, nem, semmi baj.
LAURA: (Péterre emeli tekintetét) Péter, kérlek, gyere át hozzám, ha lesz egy kis 
időd. Itt leszek a szobámban . . .

Laura már nyitja is az ajtót, és távozik.

PÉTER: (utána szól) Mindjárt, csak befejezzük ez t. . .! (Bélához fordul) Elkezd
tem csinálni egy honlapot.

Béla odanyújtja neki a tálcán az egyik üveg sört és az egyik poharat.

PÉTER: (közben folyamatosan beszél) Persze még nem kész, nagyon az elején já
rok . . . Csak felraktam az anyagokat, hogy ne fogják itt a helyet, mert nagyon le
lassítják a gépet, de látogatni még nem lehet. Csak az léphet be rá, aki ismeri a 
passwördömet. Azon gondolkodtam, hogy mit rakjak fel nyitóképnek, ami majd a 
látogatókat fogadja, de ezzel a csajjal most megoldottad a gondomat. . . Egy pók
hálómintásra tetovált női mell! Aztán meg az egész sátorjelenetet meg lehet majd 
nézni.

Péter időközben sört tölt a poharába.

PÉTER: (a sörre) Igazából én mindig üvegből ittam a sört. De láttam aztán egy 
filmet, valami tévésorozat volt a tévében. A simlis és a szende -  lehet, hogy néz
ted is.
BÉLA: Láttam néhány részét.
PÉTER: Az egyik részben Bruce Willis bement a kocsmába, és rendelt egy sört. A 
kocsmáros megkérdezte tőle, hogy kér-e poharat, a nagy macho meg azt mondja: 
„Csak a buzik isszák pohárból a sört!” Azóta mindig kérek hozzá poharat is . . .



BÉLA: De nem vagy . . .
PÉTER: Nem vagyok, csak fölbasz az ilyesmi.

Vágás.

A kamera a falon lógó festményre közelít. A beszélgetés folytatását offban halljuk.

BÉLA: (off) És, ugye ...?  Direkt a memóriába vételezni csak itt, a szobában tudsz? 
PÉTER: (off) Miért?
BÉLA: (off) Gondolom, nem fogod kicipelni a gyümölcsösbe a komputert azért, 
hogy családi felvételeket készíts.
PÉTER: (off) Hát ezt eltaláltad! Elképzelhető . . .

Vágás.

Bélát látjuk, amint Péter felé fordulva megemeli poharát.

BÉLA: Egészségünkre!
PÉTER: Csak ott is kell lennie egy komputernek és élő kapcsolatban kell lennem 
azzal a géppel. Bár rizikós a dolog, mert ha rosszak a telefonvonalak, lelassul az adat
átvitel és itthon nem tudok mindent időre felvenni, sérült lehet végül az egész . . .

Péter poháremelés, a köszöntés viszonzása nélkül belekortyol a poharába.

Vágás.

30. JELENET 
Kocsma. Belső. Nappal.

A kocsma látogatottabb, mint az eddigiekben láttuk, de még így sincs tömeg bent. 
Néhány asztalnál vendégek ülnek, de három-négy üres asztalt is láthatunk.
Árpád és István biliárdozik, a golyók összekoccanásának hangjai egybeolvadnak a 
halk jazz-zenével. Mai Waldron Up Popped The Devil című zeneszámát halljuk a 
háttérben.
F. Károly és Laura a söntés mellett ülnek. Könyékkel mindketten a söntésre tá
maszkodnak és összehajolva, halkan beszélgetnek, hogy illetéktelen fülek ne hall
hassák a szavaik. F. Károly előtt egy korsó barna sör, Laura előtt pedig egy pohár 
narancslé áll a söntésen.

P. KÁROLY: Nem igazán hittem benne, hogy eljössz most ide.
LAURA: Miért ne jöttem volna, ha megígértem?
P. KÁROLY: Nem tudom megmagyarázni, de volt egy olyan érzésem, hogy nem 
fogsz eljönni.
LAURA: Itt vagyok.
P. KÁROLY: (kicsit zavartan) Igen . . .



LAURA: De ha nem számítottál rám, igazán szólhattál volna, hogy ne erőlköd
jek. Nem unatkoztam otthon sem . . .
P. KÁROLY: Kérsz egy kávét?
LAURA: (elhúzza a száját) Tudod mit? Jöhet. De cukor nélkül kérem.

P. Károly a söntésen keresztül a pincérhez fordul.

P. KÁROLY: Cincurikám, két kávét, légy szíves! Egyet cukor nélkül és egy édeset. 

A pincért látjuk, amint épp poharakat mosogat.

CINCURI: Csak egy pillanat. . . Máris elkészítem!

Vágás.

A biliárdasztalon a fekete golyót látjuk, amint épp beszalad az egyik lyukba. 

Vágás.

LAURA: Úgy hangzottál a telefonban, mint aki valami rettenetesen fontosat akar.
P. KÁROLY: Igen.

Megfogja Laura kezét, és maga elé emelve simogatni kezdi. Laura lakonikusan tű
ri ezt, nem reagál a közeledésre.

P. KÁROLY: (kedélyeskedően selymes hangon) És te nem akartál semmi fonto
sat?
LAURA: (a vállát vonogatja) Gondoltam, barátok vagyunk, miért ne hívhatnánk 
meg egymást bárhová egy italra, ha úgy hozza kedvünk.
P. KÁROLY: Barátok vagyunk . . .
LAURA: Igen régóta már.
P. KÁROLY: (köntörfalaz zavarában) Tudod . . . Szóval arra gondoltam . . . Ép
pen elég ideje vagyunk már barátok. Valahogy közelebbi. . . Izé . ..
LAURA: (szabad kezének mutatóujját hirtelen P Károly ajkához emeli) Ne is 
folytasd, kérlek, ha magad sem tudod, mit akarsz mondani. . .

P. Károly egy pillanatra megtorpan.

P. KÁROLY: (rövid szünet után) De tudom . . .
LAURA: Ha azt akarod mondani, amire gondolok, jobb, ha benned marad. Ne 
kínlódj vele, hogy kipréseld magadból.
P. KÁROLY: Meg sem akarsz hallgatni.
LAURA: (hirtelen nagyon határozottan szólal meg) Ha tényleg azt akarod mon
dani, amire gondolok, akkor maximálisan őszintének kell lenned.
P. KÁROLY: (felsóhajt) Az leszek .. .



A pincér két csésze kávét helyez a söntésre a már meglevő italaik mellé, majd meg
fordul, és gyors léptekkel a söntés mögött levő ajtón a raktárhelyiségbe távozik. Az 
ajtót látjuk, ahogy nyitva marad a távozása után.

P. KÁROLY: Hol voltál tegnap? Egész este mindenfelé kerestelek. Sehol sem ta
láltalak.
LAURA: Otthon voltam.
P. KÁROLY: Szobafogság vénségedre?
LAURA: (elneveti magát) Nem, csak Péter nem ért rá, egyedül meg nem volt 
kedvem kimozdulni.
P. KÁROLY: Nem ért rá?!
LAURA: Tegnap egész nap az Internetet csüszkölte . . .
P. KÁROLY: Nem történt semmi különös. Bélával találkoztam, megint tök részeg 
volt.
LAURA: Béla? De hát ő nem is iszik!?
P. KÁROLY: Tegnap pedig ivott. Úgy kellett hazatámogatni. . .

Laura elveszi a kávéját és belekortyol, de azonnal fintorogni kezd: Cincuri össze
keverte a kávéikat és Laurának jutott az édes.

LAURA: Ez nem az enyém!
P. KÁROLY: Cincuri összekeverte . . .
LAURA: (a száját törölgeti) Hogy bírod te ezt meginni?
P. KÁROLY: így szeretem. De mindjárt kicserélem a csészéket.

Kicserélik csészéiket, Laura ismét belekortyol a sajátjába, s most végül elégedet
ten ereszti vissza a söntésre.

LAURA: (egészen komolyan) Valamit akartál mondani.
P. KÁROLY: Igen. Baj van.
LAURA: Nem fogok énekelni az együttesedben!
P. KÁROLY: Nem is azt akartam mondani.
LAURA: Szerencséd is, hogy öreganyádnak szólítottál. . .!
P. KÁROLY: Engem is baszogatnak már otthon anyámék . .. Nősüljek már meg, 
tudod, miket szoktak mondani . . . Biztos hallgatod te is otthon eleget. Rólad is 
mindenféléket beszélnek már a városban.
LAURA: Mi mindenféléket?
P. KÁROLY: Tudom, amit tudok. Nem is érdekelnek a részletek . . .
LAURA: De milyen részletek?
P. KÁROLY: Hát rólatok.
LAURA: Kiről?
P. KÁROLY: Nekem semmi kifogásom ellene. Ha nektek jó így, csak rajta, hajrá 
Kovács!
LAURA: Most már semmit sem értek.



P. Károly belekortyol korsójába. A sörhabot egy hanyag mozdulattal törli le baju
száról.

P. KÁROLY: Ne játszd itt nekem a kis tudatlant! Tudod nagyon jól, hogy miről 
beszélek.
LAURA: Tévedsz.
P. KÁROLY: Hogy te és Péter . . . Úgy értem, testvérek vagytok . . .
LAURA: Ezt beszélik rólunk? Ez aztán a meglepetés . . .
P. KÁROLY: És mégis . . .
LAURA: Mégis MIT?
P. KÁROLY: Hát, hogy nem úgy szeretitek egymást, mint a testvérek szokták . . . 
Hogy az ágyban is . . .
LAURA: No, csakhogy kibökted! Azt beszélik, hogy kefélünk?
P. KÁROLY: Igen.
LAURA: Ki beszéli?

P. Károly elhallgat, tekintete a biliárdasztalra téved. Árpád éppen nekikészülődik 
egy ütésnek.

Vágás.

Cincuri egy rekesz sört hoz be a raktárhelyiségből, kinyitja a hűtőszekrény ajtaját, 
és szépen sorban elkezdi berakosgatni az üvegeket.

Vágás.

Laura arcát látjuk, a kamera egészen a szemére közelít. Annyira, hogy a szájmoz
gását nem is látjuk, miközben beszél.

LAURA: Ezért hívtál ide?
P. KÁROLY: (most nagyon határozottan) Nem! Azért hívtalak, hogy légy a fele
ségem.

Most Laurának akad el a szava.

Vágás.

31. JELENET 
Folyó. Külső. Nappal.

A csónak üresen úszik a folyó közepén, amerre a folyam viszi. Senki sincs se ben
ne, sem a közelében. A kamera nem követi, csak látjuk, ahogy távolodik tőlünk.



Egy egyszerű, közönséges lányszoba. Nem igazán látszik meg rajta, hogy lakója 
huszonnyolc éves. Berendezésében semmi különleges vagy kirívó sincs, de még 
csak Péter szobájához fogható technikai fölszereltsége sem. A technika csúcsvív
mánya ebben a szobában egy mechanikus írógép az íróasztalon, mellette pedig egy 
kis méretű rádiós ébresztőóra, ami most is be van kapcsolva. Natalie Imbruglia 
Tűm című dalát halljuk épp a rádióból.
A falat Sarah Kay-mintás tapéta borítja, a szekrényen ott állnak felstószolva 
Tolsztoj összes müvei, amiről Laura Mártának mesélt egy korábbi jelenetben. 
Laura az ágyán fekszik, még mindig ugyanabban a bordó színű bársony fürdőkö
penyben, amiben már többször is láttuk. Egy könyv van nyitva előtte, hason fekve 
olvas valamit.

Péter nyit be a szobába.

PÉTER: Itt vagyok. Mondjad, miért hívtál?
LAURA: Béla még itt van?
PÉTER: Nem, most kísértem ki.

Péter odalép a lányhoz, és leguggol mellé. A haját simogatja.

PÉTER: Akartál nekem mondani valamit?

Vágás.

33. JELENET 
Kocsma. Belső. Nappal.

Árpád és István továbbra is elválaszthatatlan a biliárdasztaltól. A vendégek száma 
sem változott jelentősebb mértékben, mint a korábbiakban.
A minden irányba szerteguruló golyókat látjuk, majd a kamera Laurára közelít, aki 
épp rágyújt egy cigarettára. Kettőt-hármat idegesen beleszív. P. Károly szótlanul 
bámulja a lányt.

LAURA: (hirtelen P. Károlyra emeli a tekintetét) Ne haragudj!

Laura hirtelen feláll székéről, és határozott léptekkel távozik.

Vágás.

P. Károly a söntésnél ülve mozdulatlanul bámul Laura után. A pincér tűnik fel a 
háta mögött, akit ő nem vesz észre.



CINCURI: Tölthetek egy rövidet?

R Károly nem szól semmit, csak helyeslőén bólint egyet.

CINCURI: Nekem mindig azt próbálták a fejembe verni, hogy az iskola és a 
munkahelyed, de hidd el nekem, Kareszom, úgy van az rendjén, hogy a kocsma le
gyen a második otthonod . . .

Cincuri kitölt egy rövidet P. Károlynak és a söntést támasztó karja mellé tolja a po
harat.

Vágás.

34. JELENET 
Laura szobája. Belső. Nappal.

Laura nem emeli fel tekintetét a könyvről.

LAURA: Milyen felvételt készítettél te rólam az éjszaka?
PÉTER: Szóval ez izgatott?
LAURA: Piszkálja a csőröm, mi tagadás . . .!

Péter egy gyors mozdulattal felugrik és az íróasztalhoz lép. A ceruzatartóból egy 
lila színű filctollat húz elő.

PÉTER: Bármikor megnézheted, ha akarod. Ott van a szobámban . . .  Még ki sem 
vettem a kazettát a kamkorderből.

Péter visszamegy az ágyhoz, gyors mozdulatokkal felrántja a fürdőköpeny alsó ré
szét a lány lábáról, s azonmód feltűnik annak most meztelen maradt feneke.

LAURA: (rémülten) Hé . . .!

Péter felugrik az ágyra és a lába felé fordulva a lány hátára ül, hogy az ne bírjon 
mozogni. Laura rángatózni kezd.

PÉTER: Ne ficánkolj már annyira!

De Laura hajthatatlanul tovább ficánkol. Péter lábával igyekszik elég erősen lefog
ni nővére testét, hogy minél kevésbé bírjon mozogni. Lehajol és a filctollal írni 
kezd a lány fenekére.

LAURA: Mit csinálsz? Hééé!
PÉTER: Várj csak . . . Feljegyzek valamit a naplómba. Valami fontosat. 
LAURA: Hagyd abba! Hallod?! Ne csináld e z t. . .!



Péter tovább irkái Laura hátsójára. A lány rugdalódzó lábával igyekszik fejbe kó- 
lintani öccsét, de igyekezete sikertelen marad.

LAURA: Legalább megmondanád, hogy mit írsz oda?
PÉTER: (betűzni kezdi, amit ír) Fé-éle-k, Oresz-tész le-esze-k éééés megha-al 
Élek-tra benne-em . . .
LAURA: Eszeden vagy te?!

Laura újult erővel kezd ficánkolni Péter lábának és testsúlyának szorításában.

PÉTER: (folytatja az irogatást) Féle-ek, Láio-osz lesze-ek és meghal Oidi-pusz 
benne-em . . . Három pont a végére.

Péter felugrik, Laura pedig, amint felszabadultak a tagjai, hirtelen az ágy támlájá
hoz szorítja hátát és fenekét, nehogy testvére újra hozzáférjen.

LAURA: Esküszöm, te megbolondultál!
PÉTER: (nevet) A legszebb szerelmes vallomást írtam fel a testedre.
LAURA: Nem kérdeztél volna meg előtte?
PÉTER: Utólagos engedelmeddel. . .
LAURA: Gondolsz arra, hogy fogom én azt most levakarni onnan?
PÉTER: (nevetgél) Idővel majd lekopik . . . Ebben még segítek is, ha akarod! 
LAURA: (beletörődő, lemondó mosollyal az arcán) Komplett hülye vagy! 
PÉTER: Megyek, bütykölöm még egy kicsit az internetet. Ha meg akarod nézni 
a felvételt, nyugodtan átjöhetsz.

Vágás.

35. JELENET 
Ebédlő. Belső. Nappal.

Az ebédlőben Ilona szorgoskodik. Ünnepi ebédhez terít öt személyre. Egy tálon íz
letesen feltálalt dalmát szilvás húst látunk. Szalvéták, ezüst étkészlet, Ilona való
ban igyekszik kitenni magáért. A nagymama már ott ül az ablak mellett, az asztal 
végében, az asztalfőn, úgymond.

NAGYMAMA: Mért is kellett meghívnod most ezt a fodrásznőt ide ebédre? 
ILONA: Nincs ebben semmi különös, anyám. Csak jó barátnők lettünk, ahogy 
mindig odajártam hozzá. És ő is egyedül van a kisbabájával, gondoltam, miért ne 
hívnám meg . . .

Péter lép be az ebédlőbe.

PÉTER: Mi a szösz? Milyen ünnepség készülődik itt?
ILONA: Semmilyen. Csak meghívtam a fodrásznőmet ebédre, s ha már vendég 
jön, ünnepi teríték dukál. . .



Péter beleszagol a tálba.

PÉTER: Hmmm . . . Szilvás hús . . .!
ILONA: Dalmát specialitás.
PÉTER: Egy egyszerű fodrásznő tiszteletére.
ILONA: Nem, fiam! Nem egy egyszerű fodrásznő tiszteletére, hanem az új barát
nőm köszöntésére. Nagy különbség . . .
PÉTER: Akárhogy szorozzuk is: Mártáról van szó . . . Nemde?

Megszólal a csengő.
Ilonának felcsillan a szeme.

ILONA: Ez biztosan Márta lesz. Máris ideért. Fiam, aztán csak rendesen vele ...!  
PÉTER: Kettőn áll a vásár . . .

Ilona kirohan az ebédlőből a folyosó felé, hogy beengedje a vendéget. Péter az asz
talról, Ilona dobozából elvesz egy szál cigarettát és rágyújt.

NAGYMAMA: Az utóbbi időben semmi mást sem hallani az anyádtól, csak hogy 
ez a Márta így meg úgy . . .
PÉTER: Majd mindjárt megismeri, mama. Csak türelem . . .!

Vágás.

36. JELENET 
Péter szobája. Belső. Nappal.

Laura lép az üres szobába. Belső perspektívából, a szobában lévő kameraállásból 
látjuk, amint benyit öccse szobájába. Egyenesen a kamkorderhez lép és kiveszi be
lőle a kazettát. A tévékészülékhez lépve a kazettát a recorderbe helyezi.

Vágás.

Laura már az ágyon kényelmesen elhelyezkedve, a tévékészülékkel szemben ül és 
nézi a felvételt. Egy pillanatra a kamera is a tévé képernyőjére téved: vide
ofelvételről látjuk ugyanazt a jelenetet, amikor Péter videóra rögzítette az ágyra 
fektetett, holtrészeg, mezítelen Laurát.
A kamera visszatér Laura arcára és meg is állapodik rajta.
A videofelvételről, a tévékészülékből halljuk Péternek az üzenetrögzítőre mondott 
szavait: „Ön Ilona, Laura és Péter üzenetrögzítőjével beszél. Pillanatnyilag, sajnos, 
nem vagyunk itthon . .



A Blake című számítógépes játékprogram egy részletét látjuk, amint a játékos egy 
biztonsági őrrel találja szemben magát és az rálő, a képernyő elvörösödik, a játé
kos meghalt.

Vágás.

37. JELENET 
Ebédlő. Belső. Nappal.

A fodrásznő tiszteletére rendezett díszebéden mindannyian ott ülnek a pazar pom
pával megterített asztal mellett. Az asztal közepén a tálon a szilvás húst látjuk. Már 
sokkal kevesebb van belőle, mint az előbb láttuk.
Az ebéd már folyamatban van. Mindannyian esznek.
Az asztal egyik oldalán ül Márta, rögtön a nagymama melletti helyen, mellette pe
dig Ilona. Velük szemben ül Laura és Péter.

ILONA: (Mártához) A kicsit mért nem hoztad el?
MÁRTA: Anyám ráért és ő ajánlotta fel, hogy vigyáz rá, amíg én haza nem érek. 
ILONA: Igazán elhozhattad volna.
MÁRTA: Persze . . . Úgy is gondoltam, de amikor anyám mondta, eszembe sem 
jutott gondolkodni, hogy elfogadjam-e az ajánlatát.

Ilona szalvétájával megtörli a száját, és ünnepélyesen feláll. A szekrényhez lép.

ILONA: Most pedig! Következzék a meglepetés . . .

Ilona kinyitja a szekrényajtót és egy üveg pezsgőt húz elő.

PÉTER: Nofene! Pezsgőzgetünk, pezsgőzgetünk?
ILONA: (Péterhez) Vörös. Ahogy te szereted.
PÉTER: Mertem remélni. . .

Ilona nagy hévvel felrázza az üveget, és gyakorlott mozdulatokkal felbontja. Az 
üveg nagyot durran, a dugó messzire elrepül, mindenfelé spriccel a pezsgő.
Az asztal mellett ülők a nagymama kivételével mindannyian felemelik az asztalról 
kristálypoharaikat, Ilona pedig sietős mozdulatokkal, hogy ne folyjon, spricceljen 
szét a pezsgő, mindenkinek tölt.

ILONA: Anya, maga nem iszik?
NAGYMAMA: Nem szoktam én az ilyen italokat. . .
ILONA: Most az egyszer!
NAGYMAMA: Vénségemre jól meg vagyok én már nélküle . . .

Közben körbekoccintanak, mindenki mindenkivel. Az asztal körül állva ízlelgetik 
az italt.



ILONA: Pohárköszöntőt kellene mondani

A folyosó felől motoszkálás hallatszik, nyílik az ajtó, majd valaki félénken kopog is. 

ILONA: (hangosan kiszól) No, csak előre! Ki az?

Amateur dugja be fejét az ajtón.

AMATEUR: Csak szerénységem.

A nagymama öregesen, mégis idegesen felugrik, és az asztalra támaszkodva, elő
re hajolva szólal meg.

NAGYMAMA: Mit akar maga itt? Még van pofája idejönni?
AMATEUR: Úgy látom, hogy meglehetősen rosszul választottam meg az időpon
tot.
NAGYMAMA: Hát bizony . . . Magának nálunk minden időpont rossz... 
AMATEUR: Kegyeddel szerettem volna beszélni, Juliskám. Majd visszajövök 
máskor, ne zavarjam most az ünneplő társaságot.
NAGYMAMA: Ne kerteljen már nekem!
ILONA: (Amateurt biztatja) No, mondja csak.
AMATEUR: (előbb csak maga elé) Hát, nem bánom . . . (Majd fennhangon, 
emelkedett, ünnepélyes hangulatban folytatja.) Kedves Juliskám! Történt a múlt
ban, ami történt. Borítsunk fátylat mindenre. Én is megbünhődtem rendesen . . . 
Sokat gondolkodtam a dolgon. Szavalhatnék most valami szép, az alkalomhoz illő 
verseket, de inkább a saját szavaimmal mondom e l .. .
NAGYMAMA: De mit?
AMATEUR: Juliskám! Én rengeteget gondolkodtam a dolgon. Csürtem-csavar- 
tam, bogozgattam összevissza . . . Valamikor mi ketten, annak idején, együtt sze
repeltünk a színjátszó körben. Maga gyönyörű volt Ophelia szerepében, s én csak 
ügyetlenkedtem ott a koponyával a kezemben. Bevallom: én már akkor szerelmes 
voltam magába. Aztán meg úgy hozta a sors, hogy mégsem kerülhettünk össze, kü- 
lön-külön családokat alapítottunk mind a ketten. Amikor magát hirtelen férjhez ad
ták, Juliskám, én teljesen ki voltam ábrándulva az életből, öngyilkos akartam len
ni meg hasonló marhaságok jártak a fejemben, hogy elégtételt veszek . . .  A szüle
im szereztek nekem aztán egy menyasszonyt, akivel később össze is házasodtam. 
Ma már mind a ketten özvegyek vagyunk, ezért nem is kell részletezni a múltat. 
Rengeteget gondolkodtam a dolgon, Juliskám! Az én érzelmeim az eltelt évek alatt 
semmit sem változtak. Azért jöttem tehát, hogy megkérjem, legyen a feleségem, 
házasodjunk össze most, életünk alkonyán, osszuk meg egymással utolsó éveinket. 
Tegyük boldoggá egymás öreg napjait. . .
ILONA: (megvetően Amateurhöz) És virágot nem hozott?

Nagymama a dühtől elvörösödött, eltorzult arccal kiabál, üvöltözik, szitkozódik, 
csapkod maga körül, és amit csak elér a kezével, azt Amateurhöz vágja -  de nem 
mindegyikkel találja el.



NAGYMAMA: Mit képzel maga? Maga . . .! Vén szoknyapecér! Nem volt elég 
magának, amit a férjemtől kapott annak idején? De már akkor ki kellett volna te
kerni a nyakát. . .  Rongyember! Rohadt disznó! Nem más maga, disznó! Az ólban 
a helye .. . Kotródjon innen, mielőtt kihívom a rendőrséget! Nem átallott vénségé- 
re szamarat csinálni magából. . .! Rohadt kéjenc! Cukros bácsi! Hány szerencsét
len gyermeket rontott már meg azóta is . . .? Mi? Kifelé innen! Táguljon, amíg te
heti!

A nagymama kristálypohara a falhoz csapódva szilánkokra törik.

Vágás.

38. JELENET 
Emlékképek.

A kamera Laurának a falon lógó gyermekkori fényképére közelít. Kimerevített 
képben csak ezt látjuk.
Offban gyermeklányos síráshangokat hallunk. Erre az effektusra úszik be Amateur 
hangja, aki közismert verssorokat, versfoszlányokat sorjáz szavalva összevissza, 
minden rendszer nélkül patetikus hanghordozásban, finomkodó modorossággal a 
hangjában. Valami eltörik.

Vágás.

Elmosódott képekben a folyóparton eszeveszettül rohanó, menekülő kislány szala
dó lábait látjuk. Amateur hangja a közismert verssorokról saját, improvizált szö
vegre vált.

AMATEUR: (off) Gyere ide, fogd csak meg nyugodtan . . .  Nézd meg, milyen ke
mény . . .

Vágás.

Elmosódott képekben a kislány rémült arcát látjuk, ahogy menekülni igyekszik, de 
nem bírja kitépni karját az erős kéz szorításából. így hátrálva arca egyre rémültebb, 
egyre eltorzultabb.
Sikoltozásban tör ki. Fület sértően éles hangon visít.

Vágás.

Egy nehézkes faajtó csattan. Dühödt, mély férfihangot hallunk: „A cukrosbácsi 
magához édesgette . . . megölöm a dögöt!”
NAGYMAMA: (hangja -  off) Cukrosbácsi! Cukrosbácsi! Cukrosbácsi! Cukros
bácsi! Cukrosbácsi!
ILONA: (visító, elkeseredett hangon -  off) Egy utolsó rohadék!



A kislány visítása egészen elhalkuló, tehetetlen, elkínzott nyüszítésbe úszik át. Ezt 
elmosódott képekben a lábán végigcsorgó vérfoltok egészítik ki.

Vágás.

A lassan, fokozatosan kiélesedő képben ismét Laurának a falon lógó kislánykori 
fényképére ismerünk. A kislányos nyüszítés hangjai azonban továbbra sem szűn
nek, csak a nyüszítést halljuk, csak a nyüszítés, a nyüszítés, a nyüszítés, a nyüszí
tés, vég nélkül. . .

Vágás.

39. JELENET 
Folyópart. Külső. Nappal.

A jelenet elején még mindig a kislányos nyüszítést halljuk az előző jelenet végé
ről, amely csak lassan, fokozatosan hal el.
A csónakot ismét a parthoz kikötve látjuk a folyó szélén. Az enyhe szellő keltette 
szerény kis hullámok ringatják a vízen. Pétert és Laurát a kis tisztás belső, az erdő 
felőli szélén látjuk. Péter az egyik fának támasztott háttal ül, lábát hosszan maga 
elé nyújtotta. Laura, fejét Péter ölébe hajtva, összekuporodva fekszik mellette a ho
mokban. Mind a ketten mezítelenek továbbra is.
Péter nővére lúdbőrző hátát simogatja.

PÉTER: Ez a legjobb a tüzérségben . . . Hogy sohasem tudhatod biztosan, meg- 
öltél-e valakit. Mert soha nem mégy oda megnézni. . .  Az veszélyes is volna, hiszen 
nem tudhatod, hogy maradt-e még beásva valami orvlövészük, akit még nem vet
tetek észre. így mindig meglehet benned a remény, hogy talán mégsem, hátha nem 
volt ott senki.. . Hiába cáloztál te pontosan, lehet, hogy rosszul mondták meg ne
ked, hogy hol rejtőzködnek . . .  Mi van, ha mégis volt ott valaki? Talán sikerült ide
jében meglépnie, amikor észrevette, hogy feléje fordítod a csövet. Észrevehette 
volna, hogy rá céloz a harckocsi. .. Szeretem így nézni, nézni csak a testedet.. . 
LAURA: (Péterre emeli a tekintetét) Nekem is jólesik . . .  És az is, hogy mesélsz 
nekem ilyen dolgokról. Nem hallottalak még, hogy másnak is elmondtad volna 
ezeket..  .
PÉTER: Nem, nem mondtam el senkinek . . .

Laura lassú mozdulatokkal feláll.

LAURA: Úszom még egyet, aztán hazamegyünk . . . Jó?
PÉTER: Persze . . . Rendben van.
LAURA: Jössz velem?
PÉTER: Nem . . . Eredj csak.



Laura lassú, kimért léptekkel indul el a víz felé, majd néhány lépés után hirtelen 
váltással szaladni, szinte rohanni kezd a víz felé. Ahogy távolodik Pétertől, a fiú 
szemszögéből látjuk a folyópartot és a távolodó Laurát.
Elolvasni ugyan nem tudjuk, de felismerhetően látszik a fenekére filctollal felírt 
szöveg.
Amikor Laura már messze jár, Péter ismét megszólal:

PÉTER: (off) Baszom én a Kosovójukat. . .!

Vágás.

Egészen közelről Laura rohanó lábait látjuk, amint a homokban szalad, majd né
hány lépést még, ahogy a vízbe ér és minden irányban fröcsköl. Amikor a víz már 
a térdéig ér, és a ragadós iszap is megnehezíti előrehaladását, egy-két nehézkes lé
pés megtétele után fejest a vízbe veti magát és teljes testével elmerül.

Vágás.

40. JELENET 
Ebédlő. Belső. Nappal.

Ilonát látjuk, amint az ebédlőben kisseprüvel és kislapáttal a kezében takarítja ösz- 
sze az étkészletet, amivel a nagymama Amateurt célozgatta.
Laura az asztalra borulva ül a székén, Péter pedig macsósan hátratámaszkodva fi
gyeli anyjukat. Péter kezében égő cigaretta, előtte az asztalon félig telt sörösüveg, 
mellette tele pohár.
Péter elveszi az asztalról poharát, és nagyot kortyol söréből.

PÉTER: Hagyd, anyám, majd mi eltakarítjuk Laurával. . .
ILONA: Eltakarítom én, az már a legkevesebb. Csak te meg figyelj oda rá, látod, 
hogy kikészült.
LAURA: (felemeli a fejét az asztalról) Nincs semmi bajom. A mama jól van? 
ILONA: Jól hát, csak nagyon felizgatta magát. Lefektettem pihenni . . . Hadd 
nyugodjon meg.
LAURA: Tényleg hagyd, anya, majd mi összetakarítjuk . . .
ILONA: Márta is felpattant, és csak elrohant.
PÉTER: Biztos nem is értett semmit az egészből.
LAURA: Látod, még szerencse, hogy a gyereket nem hozta e l . . .
ILONA: Ezer szerencse.

Ilona a lapátra söprött szemetet a szemeteskosárba önti.

ILONA: (Péterhez) De az asztalt igazán eltakaríthatnátok . . .
LAURA: Meg el is mosogatunk.
ILONA: Én elugrok Mártához, hogy legalább bocsánatot kérjek a nagymama ne
vében is.



PÉTER: Meg a vén faszjankó nevében is mindjárt. . . Neeem . . .?
ILONA: Még volt pofája egy ilyen ajánlattal ideállítani.
PÉTER: Ahhoz képest még jól megúszta . . .
ILONA: No, igen, annak idején apám, a nagyapátok úgy ellátta a baját Laura mi
att, hogy két hétig feküdt a kórházban . . .  A bordáit eltörte, fejsérülései voltak, alig 
tudták összefoltozni az orvosok. Apámat le is tartóztatták akkor, könnyen börtön
be is kerülhetett volna . . .
PÉTER: De mégis ezt a debilt csukták be.
ILONA: Hát persze, hogy . . . Nem vadultak tán meg . . .?!

Ilona Laurához lép, és megsimogatja a haját.

ILONA: Biztos, hogy jól vagy?
LAURA: Persze, anya. Nyugodt lehetsz.
ILONA: Miért nem pihensz le egy kicsit?
LAURA: Majd mindjárt. Hadd üljek itt még egy kicsit. . .
ILONA: Jól van, ahogy akarod . . .  Én szaladok Márta után, lehet, hogy még út
közben utolérem valahol.
PÉTER: Menj csak nyugodtan.

Vágás.

41. JELENET 
Kocsma. Belső. Nappal.

Árpád és István biliárdozik, P. Károly a söntés mellett ül. Csak hármójukat ismer
jük. A kocsma időközben tele lett, mindenfelé vendégek, az összes asztalnál ülnek, 
sokaknak hely sem jutott, állva beszélget különböző helyeken néhány társaság.

P. Károly a söntéshez fordul.

P. KÁROLY: Cincurikám! Tölts már még egy ilyen rövidet. Meg egyet magadnak 
is, hogy legyen kivel koccintanom!

A pincér mindkettejüknek kitölti a kért italt, P. Károly karjához tolja az egyik po
harat. Mindketten a magasba emelik poharukat, majd koccintanak.

P. KÁROLY: Ex!

Mindketten egyszerre, szinte ugyanabban a pillanatban fenékig kiisszák poharuk 
tartalmát.
A kamera most P. Károlyt mutatja, amint leereszti a poharát a söntésre, majd egész 
teste megrázkódik, amint végigfut a hátán a hideg. Köhögni kezd.



A biliárdasztal mellett állva Árpád dákójával megüti a fehér golyót, s ahogy az 
szélsebesen gurulni kezd, több golyót is megütve gyors egymásutánban, teljes fel
fordulás kerekedik a biliárdasztalon.

Vágás.

42. JELENET 
Laura szobája. Belső. Nappal.

Laura és Péter lép be a szobába.
A szobában elhelyezett kamera látószögéből látjuk, amint benyitnak az ajtón. Pé
ter halad elöl, a nyomában Laura.

PÉTER: Kéred a pizsamádat?
LAURA: Ugyan már . . . Nehogy már tényleg betegnek nézzetek. Ez az eset kis 
híján húsz évvel ezelőtt történt. . .  Akárhogy volt is, úgy látszik, nekem sokkal job
ban sikerült túltennem magam rajta, mint másoknak . . . Akkor én fel sem fogtam, 
hogy mi történik velem. Csak a rémület volt meg bennem.
PÉTER: Akkor le sem akarsz feküdni?

Laura belöki lábával az ajtót a háta mögött.

LAURA: De igen. Veled!

Lassú, erotikus, csábítgató mozdulatokkal előbb végig kigombolgatja, majd ledob
ja blúzát, melltartó nincs rajta. Kis szoknyáját bugyijával együtt tolja le magáról. 
A kamera a ruhadarabokat követi, ahogy végigcsúsznak hosszú lábszárán, majd 
ahogy egy határozott lábmozdulattal elrúgja őket magától messzire.

LAURA: Megnéztem a felvételt, amit az éjszaka csináltál.
PÉTER: No . . .? (Várakozásteljesen hátradönti a fejét.) És . . .?

Péter lehajol, és fölemeli Laura elrúgott ruháit.

LAURA: Te sem lehettél a legjózanabb halmazállapotodban, amikor hazaértünk. 
PÉTER: No, nem ittam én sokat. . .
LAURA: Videóra vetted, ahogy hullarészegen levetkőztettél, és aztán az ágy mel
lé ülve maszturbáltál?!

Péter egy fanyar fintor kíséretében megvonja a vállát.

LAURA: Remélem, nem akarod a haverjaidnak mutogatni ezt.
PÉTER: Eszem ágában sincs.
LAURA: Miért nem ölelsz át?



Péter az állát vakargatja, és hosszasan nézi, méregeti Laura meztelen testét. Egy hir
telen jött elgondolástól vezérelten odanyújtja Laurának a szoknyáját és a bugyiját.

PÉTER: Öltözz fel, kérlek.

Péter Laura kezébe nyomja az összegyűrt ruhákat, és határozott mozdulatokkal kife
lé indul. Ezután már csak azt látjuk, ahogy kívülről becsapja maga mögött az ajtót.

Vágás.

43. JELENET 
Játszótér. Külső. Nappal.

A játszótéren ricsajozó gyereksereget látjuk. Néhány kislány a járdaszélen ugróis
kolázik. Egy másik csoport egy kicsit odébb, a füvön ugrókötelezik. A hinták du
gig teltek, egy csoport fiú focizik, a padokon beszélgető szülők ülnek, köztük egy 
kötögető anyuka. Három tomaruhás kocogó halad el a játszótér mellett. Egyikük
ben Bélára ismerünk.
A kocogok nem állnak meg, elhagyják a játszóteret, és a Péterék háza előtt álló em
lékműhöz érkeznek.
Béla lelassítja lépteit és a ház ablakait kémleli. A másik két kocogó közben hama
rosan lehagyja. Béla pedig már nem is igazán kocog, hanem csak lassan andalog. 
Tekintetét azonban egy pillanatra sem veszi le az ablakokról.

Vágás.

44. JELENET 
Péter szobája. Belső. Nappal.

Péter a tévékészülékkel szemben ül az ágyon és a Commodore 64-es személyi szá
mítógépen agyaggalamb-lövészetet játszik a Summer Games című játékprogram
ból. Kényelmesen hanyatt dőlve, a joystickot a kezében tartva játszik. A szája szé
lében, macsós szájtartással, Laura lakodalmas szegfűjét tartja, s a szárának a szá
jában tartott részét rágcsálja idegesen.
Váltakozva, hol az ágyon ülő, a képernyőre meredő Pétert, hol a játék egy-egy pil
lanatát látjuk.

Vágás.

A másik, sokkal jobb állapotban levő, kevésbé megviselt lakodalmas szegfűt lát
juk: ott hever az asztalon a Commodore 64-es és a ZX Spektrum számítógépek 
mellett.



A tévékészülék képernyőjét látjuk, a játék még nem ért véget, de már senki nem 
irányítja a célgömböt. Az agyaggalambok érintetlenül, sértetlenül repülnek ki a 
képből.

Vágás.

Péter továbbra is ugyanúgy ül az ágy szélén, mint eddig. A joystick a jobb lába 
mellett az ágyra dőlve hever az ágyon.

Vágás.

45. JELENET 
Nagymama szobája. Belső. Nappal.

A nagymama szobájában elhelyezett kamera perspektívájából látjuk, amint Laura 
belép a konyhába, majd egyenesen a szobába lép.
A fekete-fehér tévékészülék most is be van kapcsolva. Épp Alanis Morrisette 
Thank U című zeneszámának videoklipje megy a televízióban.
Laura megáll egy pillanatra, és egy pillantást vet a képernyőre. Vele együtt mi is a 
videoklipnek azt a jelenetét látjuk, amikor az énekesnő a sugárút közepén állva, a 
kamera felé fordulva énekel.

LAURA: (miközben még mindig a videoklip részletét látjuk a fekete-fehér képer
nyőn -  off) Anya még nem jött meg?

Mivel nem kap választ, hirtelen a nagymama felé fordul: az öregasszony háton fek
szik az ágyon, feje kellő magasságban feltámasztva ahhoz, hogy láthassa a tévét.

LAURA: (emelt hangon megismétli a kérdést.) Mama! Anyánk még nem jött meg?

Mivel ezúttal sem kap választ, közelebb lép és odahajol a nagymamához. Hirtelen 
elsápad, rémületében vadul rázni kezdi az öregasszony vállát.

LAURA: (kiabál, majd ordibál) Mama! Ébredjen fel, mama! Nagyon kérem! Ne 
ijesztgessen! Mama! Kérem! Mama! Ébresztő! Vége van a műsornak! Mama! Ma
ma! Az Istenért! Mama! Mama! Kérem! Keljen fel! (Ordibálása fokozatosan har
sányzokogásba megy át) Mama! Mama! Kérem! Keljen fel! Ébresztő! Nem alhat 
most el, csak így! Mama! Mama! Mama! Kérem! Nagyon kérem . . . Nagyon ké
rem . . . (Elengedi a nagymamát, és ismét nagyot ordítva hirtelen megfordul.) 
Péééteeer!

Laura és a néző is ekkor veszi csak észre, hogy Péter már ott áll az ajtóban.

PÉTER: Hallottam, ahogy üvöltöztél. Először azt hittem, veszekedtek . . . 
LAURA: (elcsendesedve, sírástól meggyötört hangon) Azt hi . . . hiszem . . . 
(Nyel egyet.) Azt hiszem, meghalt. ..



PÉTER: (teljesen higgadt, megrendült, határozott) Szaladj el Mártához, hozd ha
za anyánkat!

Laura gondolkodás nélkül engedelmeskedik, már szalad is kifelé a szobából. A ka
mera a konyháig követi.

46. JELENET 
Márta lakása. Belső. Nappal.

Laurát látjuk, amint megérkezve nyitva találja az ajtót.
Márta lakása szolidan berendezett, kispénzű munkáslakás, melyen meglátszik a be
fektetett kétkezi munka. A gyermekre utaló nyomok is szembeötlőek. Még meg- 
kezdetlen papírpelenka-csomag az előszobái szekrényen, a babakocsi félreparkol
va, hogy el lehessen járni mellette.
A fogas mögött a falra erősített hatalmas nagy tükör áll. Laura egy pillanatra meg
torpan, amikor meglátja magát benne.
Még sohasem járt itt, elveszetten téblábol az ismeretlen lakásban. Félénken le
nyomja az első útjába kerülő ajtó kilincsét: az a konyha. Benyit a másodikba: nap
pali. Ott sem talál senkit. Két ajtó nyílik innen.
Laura tekintetével körülpásztázza a nappali szobát. Itt a gyermekholmi dominál, 
kisingek, egy nagy halom vasalásra váró mosott holmi. Mózeskosár a tévékészü
lék melletti polcon.
A kanapé mellett egy hanyagul a szőnyegre hajított szoknyára lesz figyelmes.
A könyvespolcra tévedő tekintete megakad Tolsztoj összes müvei ugyanazon ki
adásának egy példányán, amit Laura szobájában is láttunk.
A redőnyök mindenfelé leeresztve. Habár fényes nap van odakint, bent alig látni 
valamit.
Laura lassacskán már felbátorodva benyit az első ajtón, amelyik a nappali szobá
ból nyílik: fürdőszoba. Ott sincs senki.
Határozott mozdulatokkal a másik, a nappali legvégében nyíló ajtóhoz megy és 
egy mozdulattal, gondolkodás nélkül benyit. A redőnyök itt is le vannak eresztve, 
semmit sem lehet látni. Laura a kapcsolóhoz nyúl és felkapcsolja a villanyt.

Vágás.

Abban a pillanatban, amikor Laura felkapcsolja a villanyt, mi őt a nappali szoba 
felől, hátulról látjuk.
Csak rémült, harsány, egészen vékony hangú sikoltását halljuk.

Vágás.

Fordított perspektívából: most a hálószoba irányából látjuk Laurát ugyanúgy állni 
ott az ajtóban, mint az imént. A sikoltó hangja is ugyanaz.



Ismét kívülről, a nappali szoba felől látjuk a nekünk háttal álló Laurát abban a pil
lanatban, amikor a hálószobába lépve felkapcsolja a lámpát. Az imént hallott sikol
tása folyamatos marad.

Vágás.

Laura most Márta hálószobájába nyitott be. A helyiség legnagyobb részét betöltő 
hatalmas nagy ágy közepén meztelenül, egymással szemben térdelve, összeölel
kezve ott látjuk Ilonát és Mártát. Márta ebben a pillanatban még Ilona mellét simo
gatja. Egymás nyakát nyaldossák.
Ilona a fénytől megrémültén hirtelen az ajtó felé fordítja tekintetét. Csak rémült 
arckifejezését látjuk.

Vágás.

47. JELENET 
Nagymama szobája. Belső. Nappal.

A halott nagymama ugyanolyan pózban, mint ahogy az imént láttuk, az ágyon fek
szik. Péter anélkül, hogy odanézne, egy félkéznyi mozdulattal kikapcsolja a tévé- 
készüléket. Nagyon kellemetlen, rosszat sejtető ez a hirtelen csend.
Péter az asztalhoz lép és elvesz onnan egy széket. Az ágy mellé viszi és leül. Fel
emeli nagymama karját, hogy kitapogassa a pulzusát. Hiába keresgéli, hiába tapo
gatja, semmit nem érez.
Hiábavaló keresgélésének végeztével lehajtja a fejét, és csak bámul mereven lefe
lé a szőnyegre. A nagymama kezét továbbra sem engedi el.

Ez a kép így kimerevedik és elsötétedik.

Vágás.

48. JELENET 
Szoba. Belső. Nappal.

A teljesen elfeketedett vászon most a Pentium számítógép monitorjának szerepét 
veszi át.
Teljesen váratlanul, koromfekete, kellemetlen, rosszat sejtető csendben, tarka, vi
dám betűkkel a semmiből jelenik meg a következő felirat a képernyőn: 
www. oedipus. com
Ebből tudjuk meg, hogy az Internet valamely kanyargós országútján járunk.

Majd kisvártatva ez alatt egy újabb felirat:
„ Üdvözöljük honlapunkon!
Ön Ilona, Laura és Péter otthonába tévedt! ”



A Web-lap főoldalán főcímként annak a pókhálómintás teletetovált női mellnek a 
kimerevített és komputeresen feldolgozott képe jelenik meg, amelyet korábban a 
Szigeten készült videofelvételen is láttunk.

A felirat hirtelen elhalványul, s az egész monitort betöltő hatalmas nagy betűkkel 
írott újabb feliratnak adja át a helyét:
„Oedipust tudnom, add”

A háttérben felhangzik a Ramones együttes Rock’n’Roll Radio című zeneszáma, a 
főcímfeliratot pedig egy hamarosan megnyíló ablak takarja le a képernyő közepén. 
A következő felirat jelenik meg a számítógép monitorján:
„Egy nem mindennapi ínyencséggel, különlegességgel köszöntjük látogatóinkat 
ezen a honlapon. Jól hegyezzék ki a pupilláikat! ”

Ez a felirat a továbbiakban mindvégig megmarad a kép bal felső sarkában. Alatta 
pedig elkezdődik az a videofelvétel, amit Péter készített a meztelenre vetkőztetett, 
részeg Lauráról.

Ezekre a képkockákra jön be a film lejelentője, s egészen csak ezek peregnek, amíg 
a lejelentő véget nem ér . . .



ELTÖKÉLETLEN SZÓLAMOK
hangok játéka járulékos elemekkel

Személyek:
BEMONDÓNŐ 

EMIL 
JÓZSEF 
KINGA 
TENOR 

ÖREGASSZONY 
TIBOR 

ASSZONYKÓRUS 
NŐI KAR 
TÖMEG

(Munkagépek zúgásának hangja nyitja meg a hangjátékot: egy gyár belterében 
nagyban folyik a termelés. Esztergapadok, hegesztés, köszörülés . . . Fémmegmun
kálással foglalkoznak ebben az üzemben. Fémes, rideg hangok kavalkádja. A mun
kagépek zúgásából azonosíthatóvá kell válnia a helyszínnek.
A háttérben egy idő után rádió hangjaira ismerünk. A gépzúgás és fémhangok mö
gött zene szól. Azra: A sta da radim.
Mindebben a hangzavarban teljesen váratlanul, visszhangzó, erőteljesen kopogó 
léptek hangjára figyelünk fel.
Figyelmünkkel a léptek kopogását követjük, amely a gyárcsarnokból egy kisebb he
lyiségbe vezet bennünket. A gépek zúgása itt valamivel halkabb, a zene viszont erő
sebben hallatszik, tehát ebben a kisebb helyiségben van bekapcsolva a rádió.)

EMIL: Már megint nem sikerült senkivel sem elcserélnem ezt az éjszakai műsza
kot . .  . Amikor nekem volna szükségem rá, pont akkor nem hajlandó senki sem 
cserélni!
JÓZSEF: Csukd be az ajtót!

(Irtózatos erejű ajtócsapódást hallunk. Ezután a gépzúgás egészen elhalkul, most 
olyan halkan halljuk, mint az imént a rádióból eredő zenét a gépzúgás mögött. A 
zene, majd később a bemondónő hangja a rádióból most már teljesen tisztán hal
latszik.)

JÓZSEF: Koncertre akartál menni?
EMIL: Noná! De az utóbbi időben minden buliról lemaradok . . . Amikor valami 
igazán nagy buli van, én mindig itt rohadok a gépek mellett!



(A zene a rádióból elhalkul, de nem a zeneszám végén, hanem két sor között, telje
sen váratlanul, a dal egy olyan pontján, ahol a legkevésbé sem számítana ilyesmi
re a hallgató.)

EMIL: No, mi lelte ezt? Lemerült a tranzisztorod?
BEMONDÓNÖ: (hangja a tranzisztorból) Kedves hallgatóink, most megszakít
juk éjszakai zenés műsorunkat. Ebben a pillanatban kaptunk egy hivatalos közle
ményt, amely nem tűr halasztást. (Olvasni kezdi:) 23 óra 17 perckor, tehát alig ne
gyed órával ezelőtt, tragikus közúti szerencsétlenség történt városunk határában. A 
Vadászházban megtartott nagyszabású könnyűzenei koncert után hazafelé tartva öt 
fiatal életét vesztette, hatodik társuk pedig súlyosan megsérült, amikor személy- 
gépkocsijukkal egy tehervonatnak ütköztek a villanytelep melletti vasúti átjárónál. 
A hivatalos közlemény szerint ugyanis az autóban hatan ültek. Mint az illetékesek 
elmondták, a vasúti átjáró fénysorompója néha olyankor is tilosat jelez, amikor 
nincs a közelben vonat, ezért a gépkocsivezetők gyakorlatává vált, hogy figyelmen 
kívül hagyják a fénysorompó jelzését és áthajtanak a síneken. így történhetett meg 
ez a baleset is. A szemtanúk elmondása szerint a fiatalok megelőzték az átjáró előtt 
várakozó két autót és az éppen elhaladó tehervonatnak ütköztek. A balesetben éle
tét vesztette Totisasegi Aleksandar, Nikola Preradovic és Branislav Popov gimna
zista, valamint Verica Sukur és Mira Kojic nyolcadik osztályos tanuló. Súlyos sé
rüléseket szenvedett Veselin Stjepanovic tizennyolc éves fiatal, akinek az állapota, 
a kórházi közlemény szerint, kielégítő. A baleseti sebészet ügyeletes főorvosának 
elmondása szerint, a fiúnak megrepedt a lépe, ezért megműtötték, és eltávolították 
azt, emellett azonban arccsont- és bordatörést is szenvedett. Az arcát a későbbiek
ben, amint az állapota lehetővé teszi, újra meg kell majd műteni. Az elhunyt fiata
lokat valószínűleg holnap helyezik majd örök nyugalomra. Ezzel a tragikus bal
esettel kapcsolatban a stúdiónkba várjuk városunk polgármesterét, valamint a 
rendőrség közlekedési és közbiztonsági szóvivőjét, akikkel még az éjszaka folya
mán városunk közbiztonságáról, az utóbbi időben megszaporodott, a maihoz ha
sonló, fiatal áldozatokat követelő balesetekről, valamint a közutak biztonságáról és 
a közlekedés feltételeinek szükséges javításáról beszélgetünk majd. A beszélgetés
be hallgatóink is bekapcsolódhatnak, ha tárcsázzák a már ismert telefonszámain
kat, amelyeket műsorunk folytatásában még majd ismertetünk is. Stúdióvendége
ink már elindultak ide, a Rádió épületébe, tehát várhatóan perceken belül megér
keznek. Amint ideérnek, beszélgetésünket azonnal elkezdjük. Munkatársaink ad
dig is a baleset helyszínén, a villanytelep melletti vasúti átjárónál tartózkodnak, s 
amint bármilyen újabb információkhoz jutnak, élőben azonnal jelentkeznek, hogy 
első kézből tájékoztathassuk hallgatóinkat. Adásunk folytatásában, amíg vendége
ink meg nem érkeznek stúdiónkba, egy zenei összeállítással rójuk le kegyeletünket 
a ma éjszaka tragikusan elhunyt fiatalok emléke előtt. Zenei szerkesztőnk, Fodor 
Oszkár egy, az alkalomhoz illő váltogatást rögtönzött erre a szomorú alkatomra.

(Rockzenei hangszerelésben f  elhangzanak Chopin gyászindulójának közismert nyi
tó szólamai, majd egy gitárszóló variálja ugyanazt a témát.
A hangjátéknak ettől a pillanattól, a külön megjelölt pontok kivételével, úgy kell 
hangzania, mint egy nagyszabású zeneműnek, melynek szerkezetén belül, zeneileg



megkomponáltan, a különféle zenei stílusok, irányzatok és műfajok tökéletes össz
hangban, nemhogy csak megférnek egymással, de váltakozásuk meghatározott ki
fejezőerővel is bír. Külön jelentősége van ennek azokon a pontokon, ahol a zene a 
tartalomhordozó, azaz a történet lineáris szála a zene által fejlődik tovább.)

KINGA: (A gitárszóló végeztével annak rockzenei -  basszusgitár és dob -  kísére
te is elhalkul, s az így előállt csendben csak Kinga énekhangján, szólóban, enyhén 
népies tolmácsolásban halljuk Johann Christian Günther Gaudeamus igitur . .. cí
mű szerzeményének egy versszakát Nagy Ferenc átköltésében.)

Fel örömre! Hisz ma még 
Ifjú szívünk, lelkünk.
Ifjúságunk tovaröppen,
Aggok útját járjuk csöndben,
Sírba hervad éltünk.

(Nagyzenekari feldolgozásban felhangzik a Gaudeamus igitur . . . közismert dalla
ma. Insztrumentális változatban halljuk csak a zenei feldolgozást egy versszaknyi 
terjedelemben, majd megszólal a női kórus.)

NŐI KAR: (énekel)

Gaudeamus igitur,
Iuveneus dum sumus;
Post iucundam iuventutem,
Post molestam senectutem 
Nos habebit humus.

Ubi sunt, qui ante nos 
In mundo fuere?
Transiere ad superos,
Adiere ad inferos,
Ubi iám fuere.

(A második versszak elhangzása után egy tenor veszi át az énekszólamot, ö folytat
ja a dalt. A zenei kísérete ugyanaz a nagyzenekari feldolgozás marad.)

TENOR: (énekel)
Viva nostra brevis est,
Brevi finietur.
Venit mors velociter,
Rapit nos atrociter,
Nemini parcetur.

NŐI KAR: (változatlan zenei kísérettel énekel)
Vivat academia,



Vivant profesores,
Vivat membrum quodlibet,
Vivant membra quaelibet,
Semper sint in flore!

(A zenei kíséret a negyedik versszak elhangzása után csak egy szóló hegedűre és az 
azt kísérő zongorára apad.)

KINGA: (ismét népies hangzású tolmácsolásban, a hegedű és a zongora kíséreté
vel, szintén Nagy Ferenc átköltésében énekli a következő versszakot:)

Iskolánk is éljen hát,
Virágozzék mindig!
Éljenek a jó tanárok,
Velük együtt a diákok,
Örömben sírig!

(A versszak végeztével a hegedűszó eltér a Gaudeamus igitur. . .  dallamától és sza
bad improvizációkban folytatódik tovább; szólója alapmotívumaiban azonban a 
továbbiakban is többször ráismerhetünk az eredeti témára.)

ÖREGASSZONY: (nem színésznői hangja van, a felvételnek inkább a néprajzosok 
által gyűjtött, eredeti adatközlők által hangszalagra énekelt népdalokra kell emlé
keztetnie, azzal a különbséggel, hogy ez az Öregasszony most nem énekel, hanem 
imát mond; hangja hátterében a hegedűszó mindvégig érzékelhetően jelen van; a 
hegedű hangja az ima végéhez közeledve egyre „sírósabb” lesz; olyan hangnak 
kell ennek lennie, mint amilyenre lakodalmas zenész körökben azt szokták monda
ni, hogy „sír a hegedűje”.)

Hiszek egy Istenben, 
mindenható Atyában,
Mennynek és Földnek Teremtőjében 
és a Jézus Krisztusban, 
ő egy fiában, a mi Urunkban, 
aki fogantaték Szentlélektől, 
születék Szűz Máriától, 
kínzattaték,
Pontius Pilátus alatt megfeszítteték, 
meghala és eltemetteték, 
szála alá poklokra, 
harmadnapon halottaiból föltámada, 
fölmene a Mennyekbe, 
ül a Mindenható Isten jobbja felől; 
onnan lészen eljövendő ítélni 
eleveneket és holtakat.



Hiszek a Szentiélekben,
egy katolikus keresztény anyaszentegyházban,
szenteknek egyezségében,
bűnöknek bocsánatában,
testnek feltámadásában
és az örök életben!

ÁMEN!

(Az „ÁMEN!” elhangzásával a hegedűszó is teljesen elveszik, elhal a háttérben, s 
a helyében azonnal felhangzik egy bluesgitár.)

TIBOR: (egy szál gitár kíséretében, blues feldolgozásban énekli Johann Christian 
Günther iskolai himnuszának két versszakát.)

Gaudeamus igitur,
Iuvenus dum sumus;
Post iucundam iuventutem,
Post molestam senectutem 
Nos habebit humus.

Vivant omnes virgines 
Fasciles, formosae!
Vivant et mulieres 
Tenerae, amabiles,
Bonae, laboriosae!

BEMONDÓNŐ: (a blueszene továbbra is megmarad hangja hátterében.) Kedves 
hallgatóink! Adásunk folytatásában hallgassák meg ifj. Sóti János Megbocsátok cí
mű költeményét Fodor Kinga színművésznő előadásában.

KINGA: (előadja ijj. Sóti János Megbocsátok című versét:)

De sok bánat szűnne meg, és de sok átok,
Ha ezt a szót hallanám, hogy megbocsátok.
Megállna a síró szemek könnypatakja,
Ha mindenki tiszta szívből megbocsátana.

Ez a világ nagyon beteg, sírva kiált,
Pedig tudós nagy emberek gyógyítgatják.
De hiába! Nem szűnnek a sóhajtások,
Míg ezt a szót nem hallom, hogy „megbocsátok”.

A nemzetek zúgnak, itt-ott ki is törnek,
Vért adnak enni ezen szomjas földnek!
Azért vannak szántóföldön szétszórt sírok,
Mert nem hallom ezt a szót, hogy „megbocsátok”!



Nagy emberek bíztak szebb, jobb jövőben,
Hogy szebb gondolat ül majd az emberek szívében.
Nos, lássuk csak, mit hoztak a századok?
Most sem hallom eme szót, hogy „megbocsátok”.

Úgy vágyok e szó után, de mindhiába,
Ellenség lett apa-fiú, anya-lánya.
Mért vannak a gyakori házassági elválások?
Mert nem hallom ezt a szót, hogy „megbocsátok”.

Én Istenem, merre menjek, mit is tegyek,
Ezen kedves szóra vajon hol lelhetek?
Bolyongó lábakkal bércre hágok, völgybe szállók,
De nem hallom ezt a szót, hogy „megbocsátok”.

így keresve feljutok a Golgotára,
Rápillantok a középső keresztfára.
Ki rajta függ, így szól tihozzátok:
Jöjjetek el hozzám, én mindent „megbocsátok”.

Örömömben átölelem a keresztfát,
Felismerem rajta a nagy Isten fiát.
Én Istenem! Ezen szóért hálát adok,
És most úgy érzem, én mindenkinek

MEGBOCSÁTOK!

(A blueszene „előlép ” a háttérből, azonban most már nemcsak egy gitár, hanem 
egy teljes blueszenekar játszik.)

TIBOR: (bluesénekesként énekel)

Gaudeamus igitur,
Iuvenes dum sumus;
Post iucundam iuventutem,
Post molestam senectutem 
Nos habebit humus.

(A zenei átmenetek a továbbiakban versszakonként következnek, azzal, hogy a kü
lönböző, egyre keményebb és vadabb rock- és más könnyűzenei műfajok a verssza
kok közötti rövid, instrumentális, átvezető részekben szinte egymásba folynak, nem 
éles váltásokként következnek be, tehát egy-egy változás nem von maga után törést 
a zenefolyam, a dal szerkezetén belül, hanem épp ellenkezőleg, a zenei műfaji vál
tozások szinte észrevétlenül, természetesnek vélhető módon következnek be.)

TIBOR: (rockzenei kísérettel énekel; hanga és énekstílusa a továbbiakban minden 
esetben a zenei műfaji változásokhoz igazodik)



Viva nostra brevis est,
Brevi finietur.
Venit mors velociter,
Rapit nos atrociter,
Nemini parcetur.

(A zenei kíséret hard-rockba vált.)

TIBOR: (a zenei változáshoz igazodva folytatja énekét)
Vivat academia,
Vivant profesores,
Vivat membrum quodlibet,
Vivant membra quaelibet,
Semper sint in flore!

(A zenei kíséret heavy-metalba vált.)

TIBOR: (heavy-metal énekesként)
Vivant omnes virgines 
Fasciles, formosae!
Vivant et mulieres 
Tenerae, amabiles,
Bonae, laboriosae!

(A zenei kíséret spead-metalba vált.)

TIBOR: (spead-metal dalszövegként énekli Johann Christian Günther sorait) 
Vivat et rés publica 
Et qui illám regit,
Vivat nostra civitas,
Maecenatum caritas,
Quae nos hic protegit!

(A zenei kíséret death-metalba vált.)

TIBOR: (death-metal zenekar énekeseként)
Pereat tristitia,
Pereant osores,
Pereat diabolus,
Quivis antiburschius 
Atque irrisores!

(A zenei kíséret a hangjátéknak ettől a pontjától ellentmondást nem tűrő
punkzenébe csap át. Előbb felhangzik a Sex Pistols együttes Anarchy In The UK
című zeneszáma, majd fokozatosan visszatér a már ismert zenei témára, amire
azonban Tibor ezúttal egy egészen más, eleddig ismeretlen szöveget énekel.)



Dear friends: You have 
probably been informed that the 
Serbian regime over the past few 
days took a series of repressive measures 
against the 
independent media.

Having first made a number
of public threats and accusations
(such as “traitors”, “the fifth column”, etc.),
followed by a Decree
(October 9, 1998)
prohibiting the independent media to
“spread fear, panic and defeatism
for the duration of
NATO threats”,
the regime has now embarked
upon specific measures.

It has banned the daily papers 
Danas, Dnevni Telegraf and 
Nasa Borba, as well as 
Radio Index and Radio Senta.

(Ebben a pillanatban tömegricsaj, koncerthangok vegyülnek a zenébe, mintha 
punkkoncerten lennénk. Bekiáltásokat hallunk a közönségből:)

EMIL: (törökül) Mutluluk . . . beraber uzak yerleri hayal etmektir!
JÓZSEF: (angolul) Happiness is . . .  to dream together of far away places! 
EMIL: (törökül) Mutluluk . . . ona her zaman destek olmaktir!
JÓZSEF: (angolul) Happiness is . . .  to support her all the time!
EMIL: (törökül) Mutluluk . . . kayan yildizlari beraberce seyretmektir! 
JÓZSEF: (angolul) Happiness is . . .  to watch shooting stars together!
EMIL: (törökül) Mutluluk . . . ona her zaman destek olmaktir!
JÓZSEF: (angolul) Happiness is . . .  to support her all the time!
KINGA: (tiba nyelven) Ekki, kandig hire dszurttap turar sziler?
EMIL: (törökül) Mutluluk . . . kayan yildizlari beraberce seyretmektir! 
JÓZSEF: (angolul) Happiness is . . .  to watch shooting stars together!
EMIL: (törökül) Mutluluk . . . beraber uzak yerleri hayal etmektir!
JÓZSEF: (angolul) Happiness is . . .  to dream together of far away places! 
EMIL: (törökül) Mutluluk . .. kayan yildizlari beraberce seyretmektir! 
JÓZSEF: (angolul) Happiness is . . .  to watch shooting stars together!
EMIL: (tantrikus suldáv) Wayhjundee mrtzxs mutra off.
TENOR: (latinul) Sic luceat lux vestra coram hominibus . . .!



TIBOR: (hangját elmélyítve, fasisztoid politikusok tömegekhez intézett beszédeit 
mímelve; albánul:) Një rej karakteristikave tipike të kësaj politike të turpshme 
shkurtpamëse të klikës titiste e përbën vazhdimi i politikës së mbretërve serbe 
kundër popullit shqiptar dhe pavarësisë së tij. Mbretërit serbë, me përkrahjen e 
imperializmit, munden të shkëpusin nga Shqipëria pjesë të trupit të saj -  Kosovën 
dhe viset e tjera përgjatë kufirit verior dhe lindor të vendit tonë! Vendit tonë! Ven
dit tonë! Vendit tonë! (A két szó ismételgetésére a megvadult tömeg ovációval vá
laszol. Tibor egyre elborultabb elmével, egyre vadabb és őrültebb hangon ismétel
geti tovább ugyanezeket a szavakat.) Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit 
tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! 
Vendit tonë! Vendit tonë!

(Újabb bekiáltásokat hallunk a közönség soraiból:)

EMIL: (törökül) Mutluluk . . . beraber uzak yerleri hayal etmektir!
JÓZSEF: (angolul) Happiness is . . .  to dream together of far away places! 
EMIL: (törökül) Motluluk . . . ona sevginin her çesidini ögretmektir!
JÓZSEF: (angolul) Happiness . . .  is to teach her every kind of love!
EMIL: (törökül) Motluluk . . . askin miicevherlerini bulmaktir!
JÓZSEF: (angolul) Happiness is . . .  to find the love jewels!
EMIL: (törökül) Motluluk . . . sonsuza dek beraber yasamaktir!
JÓZSEF: (angolul) Happiness is . . . living together till the end of the life!
EMIL: (törökül) Mutluluk . . . ona her zaman destek olmaktir!
JÓZSEF: (angolul) Happiness is . . .  to support her all the time!

(Az örjöngő tömeg hangja megvadult skandálásba megy át.)

TÖMEG: (albánul skandál.) Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! 
Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit 
tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! 
Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit 
tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! 
Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë!

(A punkzenekar gitárosa a lehangolódott, illetve a fel sem hangolt gitárhúrok közé 
csap és újra felhangzik a velőtépő, dobhártyaszaggató punkzene. Az egész zenekar 
teljes erőbedobással játszik.)

TIBOR: (punkénekesként énekel)

The Serbian ministry of information 
yesterday issued 
a statement saying that 
the decision banning Danas



and Dnevni Telegraf was 
passed “to protect the Constitution 
and the legally guaranteed 
freedom of public informing”.

The statement goes on arguing that the
passage of these decisions
confirms that the
“Government of the
Republic of Serbia
and its Information Ministry
protect all freedoms
guaranteed by the
Constitution and laws
and that they shall continue
to strictly implement the positive regulations
governing these rights and freedoms”.

TÖMEG: (újra skandálni kezd, de olyannyira, hogy a dübörgő zenét is elnyomja a 
hangja; ismét albánul) Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Ven
dit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit 
tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! 
Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Ven
dit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit 
tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! 
Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Ven
dit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit 
tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! 
Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Ven
dit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit 
tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë! Vendit tonë!

(A tömeg végeláthatatlan skandálásának hátterében lassan, fokozatosan újra fel
tűnik a zeneiség: rockos feldolgozásban halljuk a Gaudeamus igitur . . . témáját, 
ám ez sem lesz tartós, mert egyre jellegzetesebb lakodalmas rockelemek vegyülnek 
bele. Az örjöngő tömeg hangja lakodalmas mulatozásba „úszik” át.)

TIBOR: (lakodalmas rock-, azaz „muskátlizene”-énekesként énekel)
Fel örömre! Hisz ma még 
Iijú szívünk, lelkünk.
Ifjúságunk tovaröppen,
Aggok útját járjuk csöndben,
Sírba hervad éltünk.

(A következő versszakban már teljesen lakodalmasrock-feldolgozásban halljuk a 
Gaudeamus igitur . . . témájának egy varriációját.)



TIBOR: (lakodalmas rock-, azaz „muskátlizene”-énekesként énekel)
Iskolánk is éljen hát,
Virágozzék mindig!
Éljenek a jó tanárok,
Velük együtt a diákok,
Örömben sírig!

(A versszak végén lakodalmas sátrak hangulatát idéző effektusok jelennek meg a 
háttérben. Az eddig hallott zeneszám úgy ér véget, mintha a lakodalmas zenekar 
épp befejezett volna egy népszerű slágert. Lakodalmas kurjongatásokat hallunk, 
néhányan tapsolnak is, nevetéshangok hangzanak, poharak koccannak, egy üveg 
el is törik valahol a közelben, beszédfoszlányok keveregnek. A szaxofonos szellen- 
téshangokat utánoz hangszerén. Mulatozás hangjai.)

EMIL: (vendégként ül az egyik asztalnál a lakodalmas sátor belsejében; hangját a 
mulatozástól és a zenekartól távolabbról halljuk) Mindjárt vacsora lesz, nem ját
szanak tovább . . .
KINGA: (jellegzetesen nyafogós, női hangon) Már itt is a vacsora, mi meg még 
nem is mulattunk!
EMIL: Mire a tortát feltálalják, már állni sem bírsz majd a lábadon, ezt most ün
nepélyesen megígérem neked!
KINGA: Már most sem bírok állni a lábamon! Ez az új cipő úgy kitörte a jobb lá
bamat, hogy egy hónapig sántítani fogok most ezután . . .
EMIL: No, látod, akkor meg mulatni sem bírsz . . .
KINGA: Pedig szeretnék ...!  Majd vacsora után kimegyek az utcára, a kocsihoz. 
A csomagtartóban valahol még ott kellene lennie a patikámnak . . .  A tornacipőm
nek, ugye . . . Vacsora után pedig már egy lakodalomban sem olyan rettenetesen 
fontos a jó megjelenés . . . Lezserebbre vehetjük a figurát!
EMIL: így igaz, de most inkább együnk. Nagymama, nem mondana el egy imát, 
mielőtt étkezni kezdenénk?
ÖREGASSZONY: (Nem színésznői hangja van, a felvételnek inkább a néprajzosok 
által gyűjtött, eredeti adatközlők által hangszalagra énekelt népdalokra kell emlé
keztetnie, azzal a különbséggel, hogy ez az Öregasszony most nem énekel, hanem 
imát mond; hangja hátterében azonban mindvégig megmaradnak a lakodalmas 
sátrak jellegzetes hangjai -  vacsoraidőben: tányércsörgés, beszélgetésfoszlányok 
stb . . .) Édes, Jézus! Légy vendégünk, áldd meg, amit adtál nékünk! Könyörög
jünk! Áldj meg minket, Úristen, és adományaidat, amelyeket bőkezűségedből aka
runk magunkhoz venni, a mi Urunk, Jézus Krisztus által! ÁMEN!
EMIL: ÁMEN!
KINGA: Mi ezt már csak úgy szoktuk mondani, hogy: tudod, Uram, hányán va
gyunk, azt is tudod, mit akarunk! ÁMEN!

(A lokodalmas zenekar ismét rázendít: ezúttal valami közismert hallgatónótát ját
szanak, de a zene mindvégig a beszélgetés hátterében marad; tányér- és kanálcsör
gés, valamint beszélgetésfoszlányok, pusmogáshangok tarkítják a jelenetet.)



EMIL: (a felhangzó zenére) Mégis játszanak!
KINGA: Persze! Aztán meg majd, amikor mindenki mulatni menne, ők leülnek 
enni!
EMIL: Tele hassal amúgy sem lehet mulatozni. Vacsora után időt kell adni az em
bereknek, hogy nyugodtan emészthessenek.

(A sátoron kívülről hirtelen jókedélyű, mulatozás felfordulás, morajlás hallatszik. 
Ostorcsattanás, majd lónyerítés.)

KINGA: Mi lehet ez?

(A morajlás egyre közelebbről hallatszik. Több tucat idősebb nő nevetgélését, to
pogó lépdelését halljuk.)

KINGA: Kik lehetnek ezek?
EMIL: (elneveti magát) A veresegyházi asszonykórus . . .?!
KINGA: Hogy kerülnek ezek most ide?
EMIL: Ennek már csak a jó ég a megmondhatója . . .
KINGA: Hányán lehetnek?
EMIL: Hááát, van belőlük . . .

(A morajlás már egészen közelről hallatszik.)

TIBOR: (emiléktől kicsit odébb, a morajlás középpontjában, hangosan beszél, 
hogy az egész sátorban hallhassák a hangját; ő a vőfély ebben a lakodalomban.) 
Egy kis figyelmet kérek, kedves vendégeink! Ismét nagyon kedves vendégeink ér
keztek, akik egy meglepetéssel kívánnak kedveskedni az ifjú párnak. Hallgassák 
meg, mit hoztak nekünk ezek az asszonyok!
ASSZONYKÓRUS: (falusi asszonykórusok módján, öregasszonyos hangzásban, 
népies tolmácsolásban énekli a Gaudeamus igitur . . . egy versszakát zenekari kí
séret nélkül)

Fel örömre! Hisz ma még 
Iíjú szívünk, lelkünk.
Iíjúságunk tovaröppen,
Aggok útját járjuk csöndben,
Sírba hervad éltünk.

(Taps, lakodalmas kurjongatások, tányércsörgés.)

TIBOR: (továbbra is vőfélyként; az ezzel a feladattal járó minden hanghordozás- 
beli jellegzetességgel és modorossággal a hangjában adja elő mondandóját.)

Szívhajlandósággal jövünk be e házba 
Hívjuk a ház népét egy ártatlan nászba 
Az ősatyáink is, amikor házasodtak 
Minden jó atyafit oda meghívattak



Őseinktől bírjuk e kötelezettséget 
Szereti a magyar nép a szép vendégséget 
Mert nincs a magyarnak egy ízes falatja 
Ha magánál kedves népét nem láthatja 
S nem kell a magyarnak legjobb fajta bora 
Ha nem ülnek vele jó szomszédok sorba 
Ámde nemcsak férfi kell a mulatságba 
Asszony s leány nélkül nem megyünk a táncba 
Azért jöttünk hát e jeles órába 
Meghívni Magukat e szép mulatságba 
Gazdagon fogadni mi senkit nem tudunk 
De minden jó embert tiszta szívből látunk 
Egy pár tányér étel elhasználására 
Egy pár pohár bornak megivására 
Egy pár fürge táncnak az eljárására 
Egy pár magyar nóta eldalolására 
Szívesen látjuk és várjuk kenteket 
Itthon ne maradjon az se, aki beteg!
Azért jó bátyámék, magukat felkérem 
Adjanak parolát ezen percben nékem 
Hogy el fognak jönni pontosan és szépen 
Ég áldása legyen ezen a ház népen!

Húzd rá, cigány!

(A lakodalmas zenekar felvillant egy népies témát, majd hirtelen meg is szakítja
azt, és újra csend lesz.)

TIBOR: (továbbra is vőfélyként)

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus,
Beléptem e háznak viruló ajtaján,
Melynek piros rózsa nyílik az ablakán.
De én nem magamtól jöttem,
Hanem az Úristennek rendelése szerint:
Dicsérjük az atya-istent, aki minket teremtett 
Dicséljük a fiú-istent, aki minket megváltott 
Dicsérjük a Szent Lelket, aki minket megszentelt 
Dicsérjük a Szent Háromságot, aki rendezte a házasságot 
Dicsérjük e ház urát, asszonyát és hozzátartozó családját 
De mivel, hogy én Fodor mester nevében vagyok küldött 
Hogy ha meg nem vetnék az Ő kegyes kérését 
Az Ő két karja közt felnevelt kedves gyermeke 
Öröme napjára lennének szívesek megjelenni 
Házi népestül úgy mint délután egy órára 
És onnan elmegyünk a Szent-háromság templomába



Majd visszatérünk egy pár pohár borra és egy jó vacsorára.
Ezzel dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

ASSZONYKÓRUS: (falusi, műkedvelő asszonykórusok módján, öregasszonyos 
hangzásban, népies tolmácsolásban énekli a Gaudeamus igitur . . . közismert első 
versszakát)

Gaudeamus igitur,
Iuvenes dum sumus;

KINGA: (népies hangján a harmadik sortól ő is bekapcsolódik az éneklésbe)
Post iucundam iuventutem,
Post molestam senectutem 
Nos habebit humus.

ASSZONYKÓRUS, KINGA ÉS A NŐI KAR: (továbbra is hangszeres kíséret nél
kül éneklik a második versszak első két sorát)

Ubi sunt, qui ante nos 
In mundo fuere?

TENOR: (a harmadik sortól ő is bekapcsolódik az éneklésbe)
Transiere ad superos,
Adiere ad inferos,
Ubi iám fuere.

(A harmadik versszakot már az egész vendégsereg együtt énekli, továbbra is hang
szeres kíséret nélkül)

MIND: (énekelnek)
Viva nostra brevis est,
Brevi finietur.
Venit mors velociter,
Rapit nos atrociter,
Nemini parcetur.

(Az utolsó sor elhangzása után mind elhallgatnak. Egy tömeges, soklétszámú citera- 
zenekar előadásában, instrumentális változatban halljuk a Gaudeamus igitur . . . 
dallamát egy versszaknyi terjedelemben, majd egy szintén tömeges cigányzenekar 
veszi át a témát. Ők szintén egy versszaknyi terjedelemben varriálják a Gaudeamus 
igitur . . . dallamát, majd hirtelen mind elhallgatnak és csak a prímást halljuk, aki 
szólóban játssza tovább a vezérszólamot.)

KINGA: (cigányzenei hangzásban, a maga népies hangján folytatja a Gaudeamus 
igitur -t)

Vivat academia,
Vivant profesores,
Vivat membrum quodlibet,



Vivant membra quaelibet,
Semper sint in flore!

TENOR ÉS KINGA: (duettben, továbbra is csak a prímás kíséretében énekelnek) 
Iskolánk is éljen hát,
Virágozzék mindig!
Éljenek a jó tanárok,
Velük együtt a diákok,
Örömben sírig!

(A versszak végeztével lassan, fokozatosan egyre komolyzeneibbé válik a prímás 
játékának hangzása. Hegedűjén tovább varriálja a témát, de a vezérszólamhoz már 
nem tér vissza.)

TIBOR: (ßlbe súgva, miközben a háttérben mindvégig halljuk a prímás játékát; 
albánul) Né qé te 250 njésité elektoraié, né listát e zgjedhésve ishin té regjistru- 
ar 1.436.289 votues. Né votimet pér deputeté té Kuvendit Popullor té RPS té 
Shqipérisé morén pjesé 1.436.288 votues, őse 99,99 pér qind. Njé zgjedhés nuk 
votoi. Pér kandidatét e Frontit demokratik té Shqipérisé votuan 100 pér qind té 
zgjedhésve né qé té 250 njésité elektoraié.
TENOR: (szintén halkan, bizalmasan, de ő már nem fülbe súgva; németül) Nicht 
die Advocatura beeinflusst die Poetik, sondern umgekehrt: die Poetik die 
Advocatura. Die Erfahrungen meiner Anwaltspraxis könnte ich thematisch verar
beiten, weil einige von ihnen labendige. Drama sind. Einmal möchte ich noch 
Prosa erscheinen lassen. Es ist möglich, einige Figuren, die aus meiner 
Rechtsanwaltspraxis bekannt sind, werden dort montagiert auftauchen.
KINGA: (visszaemlékező, elmélyülten halk hangon; szerbül) U celoj Evropi smo 
praktiőno bili jedini socialisticki studentski pokret. U toku jedne noci napravili smo 
kompletno istu organizaciju Strajka kakva je bila i tridesetih godina. Moj otac je 
nekada bio student na tóm istom univerzitetu. I uéestvovao u istoj stvari trideset 
godina ranije. Pitao me je: „Kako ste vi sve znali?”. Smejao sam se kao lúd. Godine 
1966. izasla je knjiga koja se zvala Crveni univerzitet, a koja je bila neka vrsta istori- 
je studentskih demonstracija. Svi smo őitali tu knjigu i tako smo znali §ta treba da 
se radi. Studentske demonstracije 1968. godine bile su jedan veliki praznik. Sedam 
dana jedne strahovite eksplozije. Nas 60 hiljada na Beogradskom univerzitetu je isto 
mislilo, isto se ponaSalo, sve znalo i umelo. Pravili smo im malu decu. 
ÖREGASSZONY: (nem színésznői hangja van, a felvételnek inkább a néprajzosok 
által gyűjtött, eredeti adatközlők által hangszalagra énekelt népdalokra kell emlé
keztetnie, azzal a különbséggel, hogy ez az Öregasszony most nem énekel, hanem 
imát mond.)

Szívem első gondolata 
Hozzád száll fel, Istenem,
Te őriztél meg az éjjel, 
maradj ma is énvelem.



Téged áldlak és imádlak, 
mint szerető gyermeked, 
szívem csakis azt akarja, 
ami kedves Teneked.

Édes Jézusom, add kegyelmed, 
s őrizz engem szüntelen, 
hogy egész nap neked éljek, 
tiszta szívvel, bűntelen.

Szűz Mária, Jézus anyja,
Te mindnyájunk anyja vagy, 
oltalmazz meg minden bajtól, 
kísértésben el ne hagyj!

ÁMEN!

TIBOR: (határozott, fenyegető, de továbbra is halk hangon; románul) Despre 
Activul profesorilor de educative fizica din comuna Covacita se pót spune doar 
cuvinte frumoase. Deja de 30 de ani, organizeaza, pe lánga multe activitati, o 
tabara de vara pentru copii din intreaga comuna. La inceput, aceasta tabara a pur- 
tat numele de ’’Fratie §i unitate” pentru ca in prezent sa se numeasca ’’Iugoslavia”.

(Amikor Tibor elhallgat, továbbra is csak a prímás témavariációit halljuk, majd 
egy rövid idő után, teljesen váratlanul elmozdul a beállított rádióállomás a tran
zisztoron. Valaki csavargatja a készülék keresőgombját. Különböző csatornák mű
sorainak rövid részletei villannak fel, hírek különböző idegen nyelveken, műnépze- 
ne-foszlányok, de a keresgélő kéz sehol sem állapodik meg tartósabban. Végül az 
egész sistergős keresgélés egy kattanásban ér véget: kikapcsolják a tranzisztort.)

EMIL: (elégedetlenül, dühösen) Hogy soha nincs sehol éjszakánként valami nor
mális műsor. . .!
JÓZSEF: Van néhány kazetta a kabátzsebemben, csak sehol sem tudjuk itt meg
hallgatni azokat.
EMIL: Hát persze! Erre senki sem gondolt, amikor összevásároltátok ezeket az 
idióta tranzisztorokat. . .!
JÓZSEF: Most megint ezek vannak divatban. Aprópénzért árulják a tranzisztoro
kat a csempészek a piacon.
EMIL: Nekem is tele van a kesztyűtartóm odakint a kocsiban kazettákkal, de az 
autórádiót azért már mégsem tudom annyira kihangosítani, hogy idebent is hallgat
ni lehessen. . .
JÓZSEF: Meg aztán az akkumulátorod is kínosan lemerülne . . . Ugye! Ismertél 
te valakit azok közül, akik meghaltak abban a balesetben?
EMIL: Talán csak egyiküket nem . . . Mind falumbeliek voltak. A szüleiket is
mind ismerem . ..
JÓZSEF: (kínosan együttérzőleg) Tragédia . . .



EMIL: (érdektelenül) Az . . . (Majd váratlanul élénkebben és egy gyors témavál
tással folytatja.) Hanem, figyelj csak! írd be oda hozzád a füzetbe, hogy fájt a fe
jem és éjfél után hazamentem. Majd reggel bejövök az üzemi orvoshoz . . . 
JÓZSEF: Már megint?!
EMIL: Már megint! Koszi . . .  És szevasz!

(Nyílik az ajtó, ismét felhangosodik a gyárcsarnokból beszüremlő gépzúgás. Emil 
lépteit halljuk, amint végighalad a gyárcsarnokokon, amelyekben különféle hang
zású gépek zúgása kíséri útját. A munkagépek hangos bemutatkozása egy ajtócsu- 
kódásban ér véget: Emil kiért a gyárudvarra. A léptei itt lucskosan cuppogó han
gokat adnak. Autó ajtajának nyitódását, majd az ülés nyikorgását halljuk, amint 
valaki beleül. Audio kazetták tokjának csörgéshangja következik, mintha valaki ke
resgélne közöttük, majd egy kattanás, amint a kiválasztott kazettát egy kéz az au
tórádióba nyomja. Újabb ajtócsapódás, most valaki becsukta az ajtót. Előbb még 
csak az autórádió motorjának halk, diszkrét zúgását halljuk, majd Müller Péter 
Sziámi énekhangján felhangzik a Sziámi együttes Diszkóbaleset című zeneszáma:

„Azért van ez az ünnep 
Hogy elégtételt vegyél 
Hogy előre bosszút állj 
A halálodért

A pusztulásból elmenekülsz 
Női öblökben rejtőzöl el 
Ogygián egy vad orgián 
Elégtételt veszel

Calypso húsa finom és édes 
És lenyűgözően énekel 
Mielőtt Poszeidón rád találna 
Elégtételt veszel ”

A harmadik versszak elhangzása után felzúg az autó motorja és Emil elszáguld a 
messzi éjszakába. Előbb csak az autó távolodó zúgását halljuk, amint lassan, foko
zatosan átadja helyét az éjszaka tücsökmuzsikára hangolt csendjének és nyugalmá
nak, majd néhány másodperc múltán ismét a Sziámi együttes Diszkóbaleset című 
zeneszámát attól a pillanattól, amikor Emil elszáguldva félbeszakította azt, tehát a 
negyedik versszaktól:

„A véredben jó  sok a fügebor 
A gondjaid már nem érnek el 
A disznókat őrzik a disznók, és te 
Elégtételt veszel. . .

Ennek a Cabriónak a szélvédőjén 
Vízfestékkel van a világ



Az erő veled van, az energiamámor
Valami mássá alakít át
Olyan egyszerű gép vagy, katatón matatod
Magadon a gombokat
Állj meg, feladom, a műszerfaladon
Nem megy át a gondolat

Ezerrel tépi a szél a rongyaidat 
A hajadból hol a zselé?
Téged most éppen megöl ez az Ez a divat 
A disz-kó-ból hazafelé

Anyád kurva, apád iszik 
Az iskolád meg egy drogfészek 
A sarkon a diler a bátyád, akit 
Megfizetnek a csempészek 
A lelkedet sűrűn tesztelik 
A testedbe verik a lelket 
Már halálra vertek, de azt ígérik 
Hogy ez még csak a kezdet”

Ebben a pillanatban, az utolsó idézett versszak után, mintha ollóval vágták volna 
el, hirtelen félbeszakad a zeneszám. Az így előállt, a fülnek szokatlan csendben a 
Bemondónő ünnepélyes, diadalittas, visszhangzó hangján itt hangzik el a hangjá
ték lejelentője.)

EMIL: (a lejelentő elhangzása után szólal meg; könyörgő, megalázkodó, rimánko- 
dó hangon.) Kérlek, kérlek, figyelj még . . .!

(Emil iménti szavait követően ugyanolyan hirtelen és ollószerű vágással folyatódik 
tovább a Sziámi együttes Diszkóbaleset című zeneszáma, mint ahogy az imént fél
beszakadt:

„Ezerrel tépi a szél a rongyaidat 
A hajadból hol a zselé?
Téged most éppen megöl ez az Ez a divat 
A disz-kó-ból hazafelé

Úgy érzed, mióta rákaptál
Jobban haladsz az átlagnál
Hogy van egy szolgád, pedig lehet, hogy mégse:
Hogy a halál az élet tévedése
Azt mutatja a statisztika
Hogy nincs esélyed. Nincs esélyed!
Nagyon buta a statisztika 
De mégse téved. Mégse téved!



Ezerrel tépi a szél a rongyaidat 
A hajadból hol a zselé?
Téged most éppen megöl ez az Ez a divat 
A disz-kó-ból hazafelé ")



SZILVIA
..monodráma két felvonásban

(A levegőben férfidezodor illata száll
Szilvia lakása mindenben hétköznapi és középszerű. Mégis: mindebben valahogy 
önmagából kiforduló, önmagával nem azonos hangulatot áraszt.
Berendezési tárgyai nem fényűzőek, de nem is lepusztultak; a szegénységnek nyo
ma sincs rajtuk.
A szőnyeg toldozott foltozott, a kifakult, kopottas darabkák rendszertelenül válto
gatják egymást a tiszta, ápolt és gondozott felületekkel.)

(A szoba elrendezésében a bútorok mintegy a játéktér behatárolói is egyben. Kép
keretként fogják körül Szilvia életterét, amely fentről nézve akár egy csendélet kép
zetét is keltheti.
Jobboldalt található a bejárati ajtó, rögtön mellette ablak.
A szoba sarkában alacsony asztalon egy tévékészülék áll, tőle balra régies, faragott 
szekrény. A szekrény mellett egy függönnyel leválasztott helyiség: a fürdőszoba. Bent, 
a nézőtérről csak sejtetve látható a fürdőkád és a mosdó, a vécécsésze és a bidé.
Az ajtótól balra egy alacsony üvegasztalka áll. Rajta szétszórva kártyalapok, puzzle
darabkák, pénz. . . Kávéscsészék, újságok, könyvek, italosüvegek. . .
Az asztal mellett félkörben három karosszék áll a közönségnek háttal. Az asztaltól 
és a székektől balra van az ágy.
A szoba közepe üres.
A bútorok nem a falak mellett állnak. Mögöttük félkörben, a fürdőszoba ajtajának 
vonaláig vaskos bársonyfüggönyt láthatunk. A falak és a függönyök szabadon ma
radt felületein festmények lógnak.)

(Szilvia egy középkorú, már-már idősödő nő. Vonásain az elgyötörtség, a megfá- 
radtság jelei dominálnak.
Haja enyhén őszülő, apró tincsekbe fonva.)

1. FELVONÁS

(Az első felvonás elején az ablak jobboldalt nyitva van, kintről egy reflektor vilá
gítja meg a szoba közepét. Az udvarról valami helyi rádió műsorának hangjai szű
rődnek be.
A kintről beszűrődő fény nem olyan erős, hogy bevilágítaná az egész szobát, in
kább enyhe félhomály dominál.
Szilvia az asztalnál ül az egyik karosszékben és a kártyalapokat vizsgálgatja. Né- 
ha-néha belekortyol kávéjába, majd unott arckifejezéssel ismét a kártyákkal foglal
ja  le magát. Időnként egy papírcetlire fölír valamit.



Arca túlsminkelt, de a sminkje tökéletes: egy szétkenődésre utaló jelzés, egy-egy hi
bás ecsetvonás jele sem látható rajta.
Szorosra kötött bársony férfifürdőköpenyt visel
Az ágyon paplannal letakarva egy férfi fekszik, de őt a közönség ebben a pillanat
ban még nem látja.)

(Szilvia leereszti az asztalra a kezében tartott kártyalapot. A karosszék támlájára 
könyökölve hátrafordul és körüljáratja tekintetét a szobán. Pillantása nem akad 
meg semmin sem. A széken félrefordulva az ölébe húzza a lábát. A bársony, férfi- 
furdőköpeny alól feltűnő térdére támasztja állát. Előbb lassan csak harapdálni, 
majd nyalogatni kezdi térdét.
Kintről behallatszanak a város éjszakai életének hangjai, autózúgás, beszélgetés
foszlányok, kutyaugatás. . .
Szilvia feláll és lassú, unott mozdulatokkal az ablakhoz sétál. Kihajol, körülnéz 
odakint, majd köp egyet ki, az ablakon. Hirtelen hátat fordít a kinti világnak, te
nyerébe hajtja az arcát. Sír.)

(Szünet.)

(Szilvia sír.
Hirtelen megfordul, és becsukja az ablakot. Ebben a pillanatban a szobában sötét 
lesz, a helyi rádió adásának hangjait pedig nem halljuk tovább.
Csend van.
A sötétben Szilvia egy dalt dúdolgat.)

„I’m a big, big girl 
in a big, big world 
it’s nőt a big, big word 
if you need me . .

(Szilvia meggyújt egy öngyújtót. Csak ekkor, ennek a fényében vesszük észre, hogy 
háttal a falnak támaszkodva áll, szájában már ott lóg a cigaretta, amit menten meg 
is gyújt. Amint rágyújtott, az öngyújtó fénye is kialszik. Mozgását mostantól csak a 
cigaretta parazsa alapján tudjuk követni. Nagyokat és mélyeket szippant belőle, 
miközben a szoba közepe felé halad.
A szoba közepére érve megáll. Még mindig sötét van, arcát csak egy halvány fényű 
reflektor világítja meg.
Szilvia őszintén, önmagában, ám fahangon beszél. Közben mindvégig nagy szip
pantások szakítják meg mondatait.)

Én férfi vagyok.

(Szünet.)

Igazából sohasem akartam az lenni, de valahogy mindig is bennem volt. Bennem 
maradt. Belém költözött. Ez vezetett valószínűleg a művészethez is . . . Hogy:



„művész lettem” . . . No, nagy művészet, szó se róla. De valahogy ebben a világ
ban, csak ebben a világban nem volt zavaró, hogy én mégis, mindig is férfi voltam. 
Vagyok.
Mindig vonzódtam a művészekhez meg a bűnözőkhöz; ugyanis egyik sem fogad
ja el az életet olyannak, amilyen. Nincs is olyan tragikus konfliktus, amely az adott 
viszonyokat meg ne kérdőjelezné.
A bűnözők és a katonák egyetlen érdeme, hogy harcban állnak valamivel, vagy va
lakivel egy olyan világban, ahol az emberek megtanulták elfogadni a szürke közép- 
szerűséget, és egy sor valószerűtlen póz révén kívánnak beleolvadni a tömegbe. 
Nehéz eldönteni, vajon ki folytat nagyobb összeesküvést az emberiség ellen: a bű
nözök, a katonák vagy mi, művészek.
Nem kell megijedni. Nem vagyok valami nagyra a művészetemmel, ez csak amo
lyan kibúvó . . .  Amibe kapaszkodni lehet. . .  Vagy még az sem: mert ebbe már iga
zából kapaszkodni sem lehet. . .  Azazhogy: ebbe sem . . .  S amikor nincs már sem
mi sem, amibe kapaszkodhatnék, akkor azért mindig vigasztalóan hat rám, hogy van 
egy ilyen kibúvóm. Csak azért, hogy ne kelljen valami mást csinálnom . . .

(Szünet)

Nem is értem, hogy mit csinálhatnék . . .  Mi m ást. . .?

(A háttérből fokozatosan valami halk tónusú, andalító, lágy instrumentális zene 
úszik elő.)

No, jó . . .

(Szilvia az ajtó felé indul, s odaérve felkapcsolja a lámpákat. A szobának ettől 
kezdve a leghétköznapibb fénye van.)

A tiéd akarok lenni. Gyere . . .  Gyere, felmegyünk ide, a haverom lakására . . .  Ná
lam van a kulcs és nincs otthon senki. . . Gyere velem . . .
Tudod, ez most egy jó kifogás, hogy ilyen baszkódós hangulatban vagyok. Va
gyunk . . .  Ez a félrészegség mindenre mentség lehet. Egészen őszinte leszek: ha 
most igent mondasz, vagy nem is kell mondanod . . .  csak . . .  ha most velem jössz, 
akkor tényleg felmegyünk és együtt leszünk . . .  ha meg nem, akkor nyugodtan azt 
mondhatom, hogy csak baszkódtam . . .
Ugye, kívánnál te egyáltalán engem?
De tényleg, ez egy olyan kérdés, ami tényleg érdekel. Mit tennél, ha egy tényleg 
komoly ajánlattal állnék elő . . .
Persze, tudhatod . .  . Honnan is tudhatnád?
Én nem vagyok az a típus, aki ki tudja mondani. . .  aki ki meri mondani . . .
Nem hiszem, hogy valaha is mernék egyértelmű ajánlatot tenni.
Neked.
Nem mintha másokkal jobban állnék . . . Másokkal se mennek könnyebben a dol
gaim . . .
De neked . . .



Nem emlékszem, hogy teljesen konkrét ajánlatot tettem volna valaha bárkinek is. 
Valami jelzéseket keresek mindig, amelyekre szintén jelzésekkel várom a válaszo
kat. De így, kimondani, hogy gyere fel velem a haverom lakására . . . Nem is tu
dom, hogy . . .
És mindig meg kell hagyni egy olyan lehetőséget is, hogy kimenthesse magát az 
ember . . .  Ha te fölbaszódsz ezen, akkor semmi . . . Mintha én sem akartam vol
na, mintha nem is gondolnám komolyan azt, amit mondok . . .
Hozzád nem mehetünk?
Nem élsz egyedül?
Tudod, én a magam részéről nem hiszem, hogy az írók, festők vagy filmrendezők 
azért dolgoznának, mert okvetlenül el szeretnének mondani valamit. Valamilyen 
érzés munkál bennük és szeretik a művészi formát; szeretik a szavakat. . . szere
tik a festék szagát. . . vagy . . . szeretik a celluloidszalagot, a fényképezést, a szí
nészekkel való munkát. Szerintem dialektikus megfontolás még soha egyetlen mű
vészt sem befolyásolt az alkotásban, még akkor sem, ha maga a művész története
sen ennek az ellenkezőjét állította is.

(Szünet.)

Azt hiszed, nekem soha nem lehet merevedésem?

(Szilvia az asztalhoz lép, és meghúzza az egyik italosüveget.)

NE TARTS ENGEM KEVÉSBÉ FÉRFINAK MAGADNÁL . . .!
Gondoltál már a madarakra?
Meg kellene etetni őket. . . Meg kellene már röptetni őket. . . Valahogy ott repül
ni velük . . . Valami olyan magasságban, ahogy most a fejed hordod . . .

(Szünet. Megszeppenten folytatja.)

Bocsánat.

(Egy cseppet sem feminin alkatú és jellemű nő története nem egyértelműen tragi
kus, hiszen biológiai adottságaival megbékélve, úgymond beletörődve, a monodrá
ma hősnője is megtalálja a maga útját. Tragikus és ember-, valamint jellempróbá- 
lóan kemény az az út, amely elvezethet eddig a megbékélésig, ha ez a megbékélés 
ugyan valaha is végleges lehet.)

Én csak jót akart ran. Magamnak . .. Mindig a jót kerestem . . .  Szerettem volna . . .  
Nem volt miiid g ms.iden olyan esélytelen, mint amilyennek tűnt. Az apró esélyek 
ott lapultak val Tol cMugottan, ahol az ember nem is sejthette volna őket. Ha oda 
nem túr, a velejébe nem vájkál. . .  És vájkálni kell. . . Orrot fúrni.
Kurva sza érzés, ha un / itlábasán belelépsz a zselatinba. . .  A lábujjaid között pré- 
selődik át a zselés mas>/a. mint valami. .. Nem is tudom . . .  Amolyan takonyfé
leség.



Tangót táncoltunk. Akrobatikus elemekkel. Akrobatikus tangót, amikor fel kellett 
volna ugranom a párom ölébe és . . .  És pont akkor beleléptem, a zselatin meg csak 
préselődött, egyre csak befelé, a lábujjaim közé, úgy megcsusszantam rajta, hogy 
abban a pillanatban hanyatt vágódtam a deszkán . . .  Az a deszka abban a pillanat
ban akár a halálomat is jelenthette volna.
Azt mondták, jól táncolok. Ezért is hívtak újra.

(Rágyújt egy cigarettára.)

Igen, végre söröm is van. Ne akard, hogy most elővegyem . . .
Van.
Leszaladtam a boltba, itt, a második sarkon. Bár az az igazság, hogy az utóbbi idő
ben rákaptam a barna sörre. Dark bear . . . Unicummal. . .  No jó, nem azért mon
dom, hogy reklámozzam itt neked, csak . . . csak mesélem, hiszen mi mást tehet
nék? Nincs is talán szebb dolog annál, mint történeteket mesélni valakinek, akiről 
mindenkor előre tudhatod, hogy úgysem fog válaszolni. Nem azért, mert válaszra 
sem méltat. . .
Tényleg, miért nem válaszolsz te soha nekem?
Sajnálom, nem tudok olyan lepusztult képet festeni magamról, mint amilyen le
pusztuljak érzem magam.
Tudom, hiszen mindig tisztában voltam vele, hogy neked belőlem csak a felszín ju
tott. Mindig is.
Csak a felszínig engedtelek. Soha tovább. Egy lépéssel se közelebb!
Miért, talán megérdemelted?
Lószart érdemelted meg, fiacskám . . .!
Akinek nem beszéltem arról . . . Akinek nem mondtam el . . . Aki nem tudja ró
lam, hogy én tényleg férfi vagyok, az engem sem ismer.
Most, hogy ennyit firtatom ezt a témát, hogy ennyit lovagolok rajta, úgy tűnhet, 
mintha ez valami hatalmas nagy frusztrációm lenne nekem. Pedig nem az. Most 
csak azért téma ennyire, mert elhatároztam, hogy végre egyszer beszélek neked er
ről. Beavatlak ebbe is . . . No, örülnöd persze még korai volna, nem, ez még nem 
jelenti azt, hogy elkezdtelek volna emberszámba venni. ..
Igazából, nem is tudom . . .  mit jelenthet. . .
Van valami ötleted?
Milyen szép is lenne beszélgetni. . .  ha egyszer válaszolnál. . . közbeszúmál va
lamit . . .  Van valami ötleted? Igen, hát persze hogy van . . .  Hogyne lenne .. .!  De 
ha nincs is . . .  Sajnálom, én sem vagyok okosabb nálad . . .
Mert ez, így, nem több annál, mintha tényleg magában beszélne az ember. Hiába 
vagy te itt nekem . . .  Nem vagy partner. . .  Nem vagy társ. . .  Ha veled van, ugyan
olyan magányos az ember, mintha nem lenne veled, mintha ott se volnál. . .  
Észreveszed te egyáltalán önmagadat önmagadban?

(Szünet.)

Nem, nem lettél több, nem lettél jelentősebb az életemben . . .  Csak annyira szeret
nék már valami igazán létezőt magam mellé . . . Szeretnék már valami. . .



Tudod . . .
Honnan is tudhatnád?!
Szóval . . .  Ha elkezdek valakinek önmagámról beszélni. . .  Ha megnyílók valaki 
előtt, az már azt jelenti, hogy kezdek közelebb kerülni hozzá, kezdek látni benne 
valamit. . .  Neked meg, ha nem mondom el, soha meg nem akad a szemed rajtam, 
hogy nő vagyok, férfi vagyok, transzi vagyok, vagy mi a fasz . . .
Érted, amíg elmesélem neked a sörözésem . . . Hogy rákaptam a barna sörre . . .  Ki 
ne kapna rá? Addig senki se vagy! Senki! Különben sem kaptam most a boltban . . .  
Ide, a felőlünk esőbe, ahová egyébként járunk, ha bármi kell, kenyér, szalámi, tej, 
majonéz, virsli. . .  be se mentem, mert tudom róluk, hogy nincs nekik, nem tartanak 
barnát. . . Amoda mentem a következőbe, a második sarkon. Nekik mindig szokott 
lenni. Hát most nem volt. Kifogytak, teljesen kifogytak . . . Még világos sörük sem 
volt. Majdnem a harmadik sarokig kellett mennem, mire találtam világosat legalább 
behütve . . .
Leülünk, leisszuk magunkat együtt, talán még kefélhetünk is, ha minden összejön, 
de attól még ugyanolyan nulla maradsz a számomra.
Az a baj . . .
Nemcsak te.
Én is . . . Továbbra is ugyanolyan nulla . . . Továbbra is egyformán nullák mara
dunk egymás számára.
Bejön a kis csalim . ..
Gyere föl velem.
Gyere . . .!

(Szünet.)

Ne kéresd már magad!

Nem tudsz úgy kirepülni az életemből, ahogy szeretnél. Nem engedhetlek el csak 
olyan egyszerűen. Meg kell küzdened a szabadságodért.
Engedje meg, uram, hogy bemutatkozzam . . .  A nevem . . .  A nevem . . .  A nevem . . .  
Nevenincs virágszál! . . .

(Eldobja, és eltapossa a még csak félig égett cigarettáját.)

Szeretnél megtudni valami közelebbit is rólam . . .

(Szilvia szülei fiúgyermeket vártak és nagy volt a kiábrándulás, amikor mégis lá
nyuk született. Fiúként nevelték, rövidre nyírt hajjal, fiús ruhákban járatták. Játé
kai között is mindig sokkal fontosabbak voltak a kisautók a babáknál, babázás he
lyett pedig inkább focizni járt a térre . . .)

Családi háttere?

(A szekrényhez lép, kinyitja ajtaját. Bent szoros rendben férfiöltönyök és -zakók 
lógnak. A szekrényből naftalinszag árad.)



Pedig tényleg . . .  Annyiszor elmondták nekem, hogy milyen jó nő lehetne belőlem 
. . .  Ha egy kicsit ez, ha egy kicsit az, ha egy kicsit amaz . . .
Nőtlen . . .!
Családi állapota: nőtlen . . .
A bátyám levitt a térre. Anyámék rásóztak, hogy vigyázzon rám, amíg ők tudom is 
én, mit csináltak . . . ő  meg ment volna focizni. Nadrágokat hordtam, többnyire 
azokat, melyeket ő kinőtt, meg a hajam is rövidre volt vágatva, mert úgy kevesebb 
vele a gond . . . Harmadikos lehettem, amikor megelégeltem, hogy nyaranta lebo- 
rotváltatják a fejemet. Jót tesz a hajnak . . . Attól nő majd szép hosszú hajad . . . 
Mint a környékbeli fiúknak is. Minden nyáron vonultunk a Bandihoz birkanyírás
ra. Egy lányt se hoztak el a szülei. ..
Harmadikos lehettem, amikor fellázadtam, hogy olyan akarok lenni én is, mint a 
többi lány. Anyám arcán őszinte volt a döbbenet. ..

(Válogat a ruhák között, mintha felhúzni készülne valamelyiket.)

Mint a többi lánynak?!
Csak zúgott a fülem mellett a borotva minden évben . . . Hiába igyekeztem meg
növeszteni, még szőke is voltam, úgy hittem, hogy szép lehetnék . . .
Mint a többi lánynak?!
Nézd csak meg, milyen csúnya hajuk van . . . Töredezett, kivirágzott, nem is tud
ják rendesen kifésülni. . .  Fogadni mernék, hogy sohasem voltak kopaszra nyírva! 
Nem hát!
Ezért nem akartam én sem . . .
És álltam ott a rögtönzött focipálya szélén a kopasz fejemmel, amit felégetett a nap 
. . .  Téglákkal jelölték ki, hogy meddig tart a pálya, földbe szúrt gallyakból csinál
tak kapukat. . .
Még nagyobbacska koromban is leszedették rólam a blúzom, hogy rátűzzék a bot
ra, hogy messziről látni lehessen . . . PEDIG AKKOR MÁR DUDORODOTT A 
MELLEM!
Észre se vettem . . .
És ők sem. Csak álltam ott, a pálya szélén, az ügyetlenebb fiúkkal, akiket nem vet
tek be a játékba. Ugyanolyan kopaszon, mint ők . . .
Voltak napok, amikor azt sem tudtam, hova legyek a szégyentől. Ha nem jött el va
laki, nem volt ki a csapat, akkor sem vettek be közülünk senkit sem a játékba.

(Szünet.)

Dudorodó mellekkel, félmeztelenül, felégetett kopasz fejjel. . .  A pálya szélén . . .

(Leemel egy zakót a szekrény fogasáról.)

Ennek a zsebében kellene lennie.
Ez a zakó volt rajtam a bátyám esküvőjén.

(Leemeli a vállfáról és az egyik szék támlájára akasztja. A vállfát az ágyra hajítja.)



Néztem azt a kibaszott labdát. Néztem, milyen magasra repül. . .
Az volt az első . . .
Nem az első volt, régóta motoszkált már bennem, de ez lehetett a legerősebb . . . 
vagy nem is tudom . . .  Ez lehetett a legerősebb, mert ez ragadt meg bennem első
ként, valahogy rögzülnie sikerült, hogy oda akartam ugrani, a labda után . . . 
nagyon magasra tudták rúgni, hiszen nagyobb fiúk is voltak közöttünk. Gyerek
szemmel úgy tűnt, mintha a labda az égig is szállna . . .
De nem szállt addig . . .

(Hirtelen megtorpan. Leül, majd lassan, fokozatosan hisztérikus nevetésbe megy át.)

Képzelj csak el most egy labdát. . .  Amelyik a derült égből ide pottyan mellém, az 
asztalra . . . Amelyik . . . Amelyik . . .

(Hirtelen elkomolyodva.)

Végigpattog az életemen.

(Újra nevetésben tör ki.)

Hülye poének leghülyébbike . . .  No, röhögj még .. . No, röhögj velem .. . Röhögj 
ezen a labdán . .. Jön így, innen fentről. . . Csak úgy: Poooooooooooooootty! . . . 
Mint az a pofon is . . .

(Nevetése lassan, fokozatosan alábbhagy.)

A bátyám hülyére pofozott. . . Egyszer valamelyik marha haverja rám nézett. . . 
És megkérdezte . . .  Az öcséd? Hazáig pofozott, hogy milyen csaj vagyok én . . . 
Véresre vert a disznaja . . . Felrepedt a szám. Anyáméknak csak két hónappal ké
sőbb mertem elmesélni, hogy mi is történt aznap délután . . .

(Most már nem nevet.)

Képzeld el azt a kurva, kibaszott labdát. . . Ahogy így bepottyan az égből . . .  Ir
tózatosan magasra rúgták . . . Szétzavarta a felhőket is a tér fölött. . .
De semmi.
Csak lezuhan ide, az asztalra . . .
Gyújtást csinál belőle.
És végigpattog a szobán . . . Végigpattog az életemen . . .
Ezt kurvára nem bírtam benned! Soha nem akartad elhinni nekem . . . Nem, nem 
is jó ez így! Soha nem akartad elfogadni tőlem, hogy ez a szoba az én életem! 
Pedig logikus . . .
Itt magamra zárom az ajtót és a négy fal között nyugodtan férfi lehetek. Még fo
cizni is beállhatok a bátyámékkal. ..
Hajói emlékszem, csak egyszer, egyetlenegyszer engedték meg, hogy beálljak kö
zéjük. Akkor a bátyámnak is jól jött, hogy mindenki fiúnak nézett..  .



Álljon be ő! . . . Egy lány?!
Hülye! Hát nem látod, hogy fiú!
Majd pont itt enné a fene, ha lány lenne . . .!
Bedugtak a kapuba . . . Csak annyi dolgod lesz, hogy megfogd a labdát, ha a kapu 
felé rúgják. Nehéz? Nem nehéz . . . Akármi történjék is, ezen a vonalon a labda 
nem mehet á t . . .

(Szünet.)

Pedig átment.

(Szünet.)

Némelyik vadállat úgy meg tudta rúgni, hogy hiába álltam én elébe . . . Besodort 
engem is a kapuba.
Ne bambulj o tt. . . Mit bámulod azt a labdát. . .  Fogd már meg egyszer . . . 

(Szünet.)

Féltem attól a labdától. Féltem a bátyámtól. Féltem a fiúktól.
Féltem attól, hogy elzavarnak onnan és akkor végképp nem tudok majd mit kezde
ni magammal. . .
Nem mehetek a lányokhoz babázni!?
Azonosultam a labdával. Nem, nem a labdával! A labda repülésével. . .  Meg akar
tam fogni, hogy ne zavarjanak el onnan, hogy bevegyenek a játékba, hogy elismer
jék, hogy én is fiú vagyok .. .
Még állva vizelni is megtanultam miattuk . . .
Hónapokig tartott. Mindig elbújtam olyan helyekre, ahol senki sem láthatott. . . 
Bokrok mögé, az udvari vécébe, magamra zártam a fürdőszobát. . . Tömtem ma
gamba a több kilónyi dinnyét. . . Hál’ Istennek, abból mindig volt otthon dögivei, 
sose volt gond, hogy mennyi fogyott el belőle . . . Tömtem magamba, csak hogy 
termelődjön, képződjön bennem . . .  A fürdőkád szélére álltam, s úgy egészen ma
gasnak tűntem ahhoz, hogy nyugodtan csinálhassam .. .
Mindenhová jutott belőle.
Főleg, amikor az utcán csináltam, bokrok mögött, a folyóparton . . .  Az összes nad
rágon, a zoknim, a cipőm, mindenem csuromvizes lett. És húgyszagú. A folyóba 
dobtam mindent és ott vártam meg a bokrok aljára húzódva, hogy legalább meg
szikkadjon egy kicsit a holmim . ..
Volt olyan is, hogy rajtakaptak. Nagyobb fiúk, főleg . . .  mert velük soha nem volt 
szerencsém . . . Odajártak ők is. Csak ők cigizni. Titokban.
Lestek. Lesték a lábamat. . .  Meg legfőképp azt, ami közte van . . .  És mindent el
mondtak a bátyámnak.
Jó, azt még megúsztam annyival, hogy azt hazudtam, beleestem a vízbe és azért 
szárítkoztam o tt. . .
A hülye kiscsaj, beleesett a vízbe, aztán meg nem mert hazamenni, amíg meg nem 
száradt. . .



Jaj, hányszor hallottam ezt még évekkel később is . . .  Te ennyire ügyetlen vagy? 
És mi bajod lett volna, ha vizesen hazamégy?
SEMMI!
Olyan jó lenne néha nem válaszolni semmire . . .

(Szünet.)

Igen, ha valamiben, hát te ebben király vagy! Olyan jól tudod csinálni. .  . 
Kegyetlenül rémes!
Akármit kérdezzen is tőled az ember, a legjobb kibúvó a hallgatás . . .  Ne kérdezz 
tőlem semmit, akkor nem fogok neked hazudni . . .  És te nem is kérdezel. De ezt 
az egyet tényleg jól megmondtad. Nem lehet olyan helyzetbe hozni, hogy hazud
nod kelljen . . .
Akármilyen kellemetlen legyen is a dolog . . .
Neked könnyű. Neked soha nem kell megtanulnod ülve pisálnod. Csak leülsz és 
kész. Ugyanolyan, mintha állva csinálnád . . .  Semmi.
Végül mégis megtanultam. Már egészen profi vagyok benne. Ha odaállok egy piszo
ár mellé, senki meg nem mondaná rólam, hogy ez egy nő. Hogy ez NEM FÉRFI!
És akkor a vizeldébe is bepottyan a derült plafonból a focilabda . . .  És végigpat
tog a vizeldén, a húgyszagú tócsákon, szétfröcsköli a vizeletet. . .  A központosító 
lefolyó rozsdás rácsáig . . .
Csak azokat a piszoárokat utálom, amelyeknek az alján el van törve, vagy lyukas a 
csövük. Azokból a húgylé mind kicsurog az ember lábára, a cipőjére, zoknijára . . .  
És ott is a labda után ugranék ..  .

(Szünet.)

Nem hiszek. Engedd meg, hogy ne higgyek a megpróbáltatások erejében ..  .
De tényleg . . .  ne próbáljon meg engem semmi. . .  főleg ne az élet. . .  meg aztán, 
úgy egyáltalán . . .
FIGYELD A LABDÁD!
KERESD A LABDÁT!
La garde meurt et ne se rend pás . . .
Van más, amiben hinni jobb.
Abban, hogy meg tudom fogni, el tudom kapni a labdát, akármilyen erősen rúgják 
is meg az izmos lábukkal. . .  Abban, hogy el tudom kapni, meg tudom fogni, akár
milyen magasra repüljön is . . .  Abban, hogy létezik, hogy van egy isteni erő, amely 
lehetővé teheti, hogy utánarepüljek, még ha nem is érhetném e l ..  .
Abban, hogy az a labda végül mégis az enyém lesz, hogy én is részese lehetek an
nak a nagy játéknak, hogy engem is észrevesznek majd, hogy igenis, beengednek 
a pályára, csak kitartónak kell lennem, hogy elérhetek bizonyos célokat, amelyek 
talán nem is túl nagyravágyóak, mégis rengeteget jelentenének, abban, hogy . . .  
Hogy . . .
Abban..  .
Nem hiszek a megpróbáltatások erejében, mert az csak rosszat jelent, nem fakad
hat jó belőle . . .



És nem leszek a megpróbáltatások katonája . . .
Nem akarok.

(Szünet.)

Jobb híján akár hihetnék abban is, hogy van értelme beszélnem hozzád . . . hogy 
talán egyszer . . . egy szép napon majd válaszra is méltatsz . . . talán egyszer majd 
érdemesnek tartod megszólalni végre . . .  talán kérdezősködhetek is, anélkül, hogy 
hazudoznál. . . talán úgy tehetem majd fel a kérdéseimet, hogy hasznosnak érezd, 
fontosnak érezd válaszolni rá . . .
Hogy úgy érezhessem, mintha te lennél az a feldobott labda . . .  a magasba ívelt 
labda, aminek utána kell ugranom . . . ami után repülnöm is érdemes . . . 
Meggyőződéssel hittem, hogy repülni tudok, hogy utána tudok repülni a labdának 
. . .  és büszke is voltam erre a tudományomra . . .  senkinek sem mertem szólni ró
la, nehogy valaki elvegye tőlem, nehogy valami nagy titkos gonosztett legyen re
pülni tudni . . . olyan titokban hordoztam ezt magamban, amilyen titoktartással a 
profi kémek sincsenek . . . nehogy büntetés járjon érte . . .
Csak titokban mertem repülni . . . éjszakánként, amikor már rég aludnom kellett 
volna.
Csak magamban.
Csukott szemmel, néha fekve, néha állva, csimpaszkodva . . .
Amikor már úgy hittem, hogy mindenki alszik, s megnyílhat az én világom, az a 
titkos, amelyben eltölthet a büszkeség a tudományom miatt, amelyben értéke lett 
annak, hogy én repülni tudok . . .
Nem, te oda soha nem léphettél volna be velem . . . Látod, ez is csak azt erősíti, 
hogy te egy senki vagy az én életemben, hogy te semmit sem tudsz rólam, nem is 
tarthatsz velem sehová. . .  Egyszerűen az, hogy életünk egy ponton valahogy még
is össze van kötve, nem jelent többet annál, mintha nem is lenne . . . Illetve . . . 
Mégis! Valami keveset. . .  De ez nem összetartozás . .  . Nem együvé tartozás . . . 
Nem egymásrautaltság . . . Nem szimbiózis . . . Nem szükséglet. . .
Kérdezd meg! Rajta! Kérdezd már! Kérdezd meg! Hangosan: kényszer? 
Kényszer?
Kényszer?!
KÉNYSZER . . .?
Semmit se szólsz, semmit. . .  Jobb is, hallgass . . .  Annyira megszoktam már, hogy 
csendben vagy, hogy már nem is esne jó l . . . Nem esnének jól a szavaid, még ha 
becézgetnél sem . . .  Kedveskedő szavak, becézgetők, hízelgőek . . .  Annyira hihe
tetlen volna, hogy bántana . . . Hogy kételkedni kezdenék . . . Benned is. De leg
főképp talán . . . Önmagámban?
Az a hang . . .
Nem is emlékszem már a hangodra. Amikor még megszólaltál néha. Lehet, ha nem 
látnám, hogy mozog a szád, megrémülnék, hogy valami idegen . .. Lebénulnának 
a szárnyaim, még elrepülni sem tudnék, hogy az legyen a menekvés . . .  A menek
vésem. Sem. Semmi. Csak a sör. Beszéljünk a sörről. . .

(Szünet.)



Mi vagy te nekem?

(Újabb cigire gyújt.)

Mi lehetsz? Ha csak egyszer, csak egyetlenegyszer definiálni tudnálak . .  . 

(Szünet.)

Kompatibilisek vagyunk mi ketten egymással egyáltalán?

(Szünet.)

Meg kell, hogy találjalak. Ebben a zakóban benne kell lenned . . . Hiszen emlék
szem, biztosan emlékszem, a nyakamat tenném rá . . . TE . . . BENNE . . . MA- 
RADTÁL. . .

(Lerántja a zakót a szék támlájáról. Kutat, keresgél benne.)

Valahol elvesztettelek . . .

(Ezen elmosolyodik, gúnyosan kineveti saját szavait.)

Emlékszel azokra az éjszakákra? Ott, a gangban . ..
Nem! Nem is a gangban . . .
Otthagytalak volna . . . Ha, ha, ha, te még mindig ott gubbasztasz?! Hát megőrü
lök . . . !  Ez igazán rád vallana . . .
A fészerben . ..
Igen, ott, ugyanott, ugyanazon a helyen, ahol a bátyám megerőszakolt. . .  tizennégy 
. . .  tizenöt éves lehettem . . .  még részeg se volt. . .  mert akkor legalább van mire 
fogni a dolgot. . .  de nem! Ő nem! Se szó, se beszéd, csak úgy, fél kézzel vissza
rántott . . .  Nyár volt, alig volt rajtam valami, azt még letépni sem volt nehéz . . .  
Az a fájdalom azóta is itt él, bennem . . .  Elrejtettem valahol legbelül, hogy magam 
se tudjam: hol; hogy soha az életben rá ne találjak, hogy soha az életben ne legyen 
vele többé dolgom . . .
Hittan helyett a fészerben rejtőztem e l . . .  vittem magammal egy füzetet és eldön
töttem, hogy mostantól naplót vezetek . . . találtam egy biztos rejtekhelyei, ahol 
nyugodtan elrejthetem, soha a büdös életben senki nem találja meg. . .  mindent be
leírok, a legféltettebb titkaim is . . .

(Szünet.)

Azóta sem vezetek naplót. . .

(Vészterhesen, kínosan nevet.)

Hát nem szörnyű . . .?  Félkézzel, csak úgy, utánad nyúl. . .  és visszaránt. . .  a szü
letett bátyád . . .  és a szüzességnek annyi. . .!



Azon igyekeztem . . . mert, amint letépte a bugyimat, már tudtam, hogy mit akar . . . 
nem voltam naiv, csak szűz . . .  
nem naiv, csak szűz . . .
láttam már pomófilmeket, be kell vallanom, hogy akkoriban, tizenéves lányként 
izgatták is a fantáziámat azok a jelenetek . . .  a bátyám is tudta, hogy amikor egye
dül maradok a házban . . . előszedem a kazettáimat. . . tudta, mert egyszer megta
lálta . . . futballmeccset vételezett rá . . . csak a kazetta tokja maradt ragadós . . . 
még utána is, mikor már megtaláltam a párnám alá gondosan visszarakva . .. meg 
amikor magamra zárom a szobámat. . . egyedül. . . 
a kazettát is megsirattam, de azt a vasárnapot is . . .
egy szót sem szólt, rutinosan dolgozott, mintha naphosszat félóránként erőszakol- 
gatna meg csajokat. .. szerintem ő várt ott engem, mintha előre tudta volna, hogy 
aznap reggel oda fogok menni. . .  hogy valami oda vezérel.. . hogy nem kerülhe
tem el a végzetem . . . azon igyekeztem, hogy semmit se láthasson az arcomon, az 
arckifejezésem teljesen fagyos és rideg maradjon . . . nem kiabáltam, nem nyüszí
tettem . . .  hogy semmit ne vegyen észre, sem azt, hogy fáj, sem azt, hogy élvezem 
. . . ugyan, hogyan is élvezhettem volna .. .?!
Hogy rögzüljön az emlékezetében az a fagyos, merev arc . . . nagyon jól tudtam, 
hogy mit csinál. . .  az arcomba lihegett kibiggyesztett nyelvvel . . .
Gyűlöltem, nagyon gyűlöltem akkor. . .  Ezért sem akartam megengedni neki, hogy 
lássa . . . Hogy láthassa, mit érzek . . . Igazából nem is éreztem semmit sem, csak 
elrepültem . . .  akkor már tapasztalt repülő voltam, csak széttártam a karom és már 
emelkedtem is a magasba, valami olyan magasságba, ameddig a fiúk fel tudják 
rúgni a labdát. Mintha már a felhőket is elérném, de még rettenetesen messze va
gyok tőlük. Gyermeki szemmel azonban . .. azok már valóban a felhők voltak . . . 
mert gyermeki szemmel valahogy minden távolság rövidebb . . .  Az a távolság is 
az időben, akkortól számítva, hogy a bátyám visszarántott, egészen addig, amíg a 
combomra nem élvezett.. . lerövidült. . . valahogy mintha megrövidült volna . . . 
pedig egy tizennégy éves lány már nem is annyira gyerek . . . valahogy mégis . . .
. . . nem tudom . . .
ahogy később megismertem a szexuális együttléteket, a fennkölt szeretkezéseket, 
a bátyámnak ejakulatio precoxa lehetett. . .
tudtam róla, hogy vizuális típus, képi memóriája van, meg akartam hát örökíteni 
benne ezt az arckifejezést. . .  ezt a rideget. . .  örökül akartam hagyni ezt neki, hogy 
még a pokolban is előmásszanak a szemlencséjére ezek a képek .. . nem nyögtem 
. . .  még csak fájdalmasan sem . ..

(Szünet.)

ahogy végzett velem, eltűnt a szemem elől. . .  aztán évekig nem láttam, nem is hi
ányzott, egyetemre ment . . . néha írt levelet a szüléinknek, engem is üdvözölt 
mindegyikben, de nekem külön soha, egyetlen sort sem . . . illetve egyszer, az 
Azúr-partról, valami társasággal oda ment nyaralni és megeresztett egy, külön csak 
nekem címzett képeslapot is . . .  arról írt, hogy vezekelni szeretne . . . értem . . . s 
hogy minden napja, amit nélkülem tölt el, egy-egy őszinte és mély vezeklés -  ér
tem . . .



mindig áradt belőle a pátosz meg a patetika . . .

(Gúnyolódva.)

Egy-egy vezeklés . . . Érted . . . Érted?
Kérdezték is anyámék, hogy: értem?
de csak a vállam vonogattam, hogy dehogy is, biztos sokat ivott, hogy egyáltalán 
eszébe jutott, hogy esetleg nekem is írhat.. .
No, mondom: ez aztán egy igazi megpróbáltatás lehet. . . 
elviselni, hogy én nem vagyok ott, hogy nincs velem . . .
csak a vállam vonogattam, hogy dehogy is értem, biztos sokat ivott, hogy egyálta
lán eszébe jutott, hogy esetleg nekem is árthat. . . 
árthatott. . .

(Szünet.)

árthatott. . .

(Szünet.)

Érted, lányom, hogy mit akart a bátyád ezzel mondani?
De mi a faszért kellett a nekem címzett leveleket is elolvasni?!

(Hirtelen a villanykapcsolóhoz szalad és eloltja a lámpákat.)

Sötétben, 
így jobb . . .

(Szilvia családi háttere a későbbiekben is mindvégig meghatározta élete alakulá
sát: külsődleges nemi jegyei már igen korán, még az általános iskolában szem-
betűnőek lettek, megnőtt a melle -  új kihívásokkal találta szemben magát: légy nő!)

Kevésbé látszanak a dolgok . . .

(A szoba teljes sötétségben van.)

Én igazából most semmit se látok. Még ha ezt a zenét is meg lehetne szüntetni va
lahogy . . .
De nem! Nem . . .  A zene kell! A zenére szükség van . . .
Valahogy mindig bíztam a zenében . . .  A zene mindig segíthet. . .  Bármilyen krí
zise is legyen az embernek, a megfelelő zene átsegítheti rajta . . .  A nem megfele
lő zene pedig ronthat a helyzeten . . .
A helyzetén . . .
Csak ez a sötét örökké tartson . . .

(Szünet.)



Visszavette tőlem a játékait. . .
Amikor ő már megunt valamit, a szüléink látták, hogy nem játszik már velük, át
passzolták hozzám, az én játékosládámba, mintha az mostantól az én kisautóm, az 
én játékom lenne . . .
Őrjítő volt ez a halmazállapot: megláttam a Barbie-t a kirakatban, s magamat lát
tam benne -  mintha azt sugallná: légy nő! Légy végre nő!
S egyúttal taszított is . . .
Láttam a szexlapokban az elélvezést színlelő nők eltorzult arcát, s mintha magamat 
láttam volna benne -  légy nő! Légy végre nő! Állj talpra, haver!
Láttam az osztálytársnőimet, s habár nem is szóltak semmit, minden mozdulatuk 
ugyanazt sugallta . . .  A fiúk odajöttek hozzám esténként, ha császkáltam valamer
re, s a szavaikból csak ugyanoda lyukadtam ki mindig . . .
. . . rendre!

(Maga előtt tartva meggyújt egy gyufát.)

Repülni szép volt. . .
Még ha titkolni kellett is.

(A férfi felül az ágyban, de a gyufa fényében szinte nem is látható.)

Tégy úgy, mintha itt se lennél. . .
Ne szólj semmit. Most fájna . .. Azt hiszem, nem esne jó l . . .
Hogy ennyit beszéltem hozzád, hogy mindent elmondtam neked, most már fájna 
is, ha megszólalnál. . . egy napon.
Azt hiszem, ki kellene vágnom a nyelvedet.

(Szilvia meggyújt egy újabb gyufát.)

M ost. . . Akarod?

(A férfi feláll és nagyon lassú léptekkel a fürdőszoba felé indul.)

Nem akarom, hogy beszélj. . .  hogy beszélni tudj. . .  Ilyennek szoktalak meg. Ho
va változnál most már?
Meg aztán: mivé is?!
Énekes csalogánnyá . . .

(Szilvia elneveti magát a sötétben.)

Egyszerűbb dolgom lenne egy gyertyával. ..

(A fürdőszobából vízcsobogást hallunk: a férfi megeresztette a kádcsapot.)

Ha velem akarsz maradni, hallgatnod kell.. . Mindörökké . . .



Néhanapján majd repülni viszlek . . . Elviszlek magammal oda fel, a magasba . . . 
A kettőnk kis titka lesz ez . . . Jó?
No, miért nem válaszolsz? Legalább erre mondhatnál valamit. . .!

(Szilvia meggyújt egy újabb gyufát.)

Még mindig nem hiszel nekem? Nem hiszed el, hogy férfi vagyok?
Tudhattam volna . . .
Neked hiába is beszél az ember . . .
Pedig igazán megbeszélhetnénk, melyikünk hogyan szokott nőzni . . . Élmények
kel traktálhatnánk egymást. . . Nagy hódításokkal. . .

(Szünet, majd Szilvia a sötétben szólal meg.)

Keresek egy gyertyát. . .  A lámpának túl erős fénye van, az zavarna m ost. . . 

(Szilvia a sötétben botorkál a szobában.)

Érdekes dolog ez a zenével is . . .  Mindig, amikor széttárom a szárnyaimat, amikor 
érzem, hogy most repülni kezdek, mintha valaki bekapcsolná bennem a magnót. . . 
Itt, belül, a fülemben, a hallójárataimban megszólal valami zene . . .
Mindig azt lestem, hogy egyszer majd megszólal, hogy énekelni kezd rajta valaki 
. . .  De nem . . . Soha. Mindig csak zene. Valami instrumentális. Valami . . . Vala
mi instm-mentális . . .
Mindig egy férfi énekhangot képzeltem el rá, csajok csak vokálozhatnának rajta 
. . .  De aztán már nem is bánom . . .  Valahogy belémférkőzött, hogy biztosan csak
is a bátyám hangja lehetne az . . . Azt pedig, még ha tudom is, nem szeretném . .. 
Lehet, hogy ez a zene valójában nem is létezik, ez a repülés zenéje . . .
Széttárom a szárnyaim . . .
E . . . 
mel . . . 
ked . . . 
n i . . . 
kéz . . . 
dek . . .
. . . lassan . . .

(Egy reflektor csak Szilvia hátát világítja meg. A nő a szoba közepén áll, háttal a 
közönségnek, furdőköpenyét a sötétben levetette, most meztelen, s a reflektor fényé
ben csak a hátát látjuk: egy hatalmas, széttárt szárnyú stilizált madár van ráteto
válva, amelyik az egész hátát beborítja.)

emelkedek . . . 
és emelkedek . . .



és emelkedek . . . 
egyre magasabbra . . . 
magasabbra . . . 
még . . . 
még mindig . . . 
még magasabbra . . .

(A reflektor fénye kialszik, ismét teljes sötétség borul a szobára.)

Én férfi vagyok.

(Szünet. Szilvia eltorzult, lihegő, átszellemült hangon folytatja.)

Most csak koncentrálni kell . . . Minden a koncentrációban van . . .  A koncentrá
ció a lényeg . . .
Egyetlen arcrándulás . . .  Ne érezhesse . . .  Ne láthassa . . .  Ne tudhassa . . .  A me
rev arcra kell koncentrálnom . . .  Rideg arckifejezést. . .  így hordozza magában az 
arcom . . .
Nem szabad, hogy észrevegyen bármit is . . . Hogy érezhesse, mennyire fáj . . . 
Hogy veszettül fáj . . . Hogy kegyetlenül fáj . . .

(A férfi a fürdőszobában meggyújt egy gyufát.)

Volt valahol egy gyertyám . . .

(Szilvia kezében is felvillan egy gyufa fénye. A fürdőköpeny újra rajta van. Ezúttal 
nincs szorosra kötve, csak hanyagul magára dobva.)

Neki soha nem fog ennyire fájni.. .

(Az asztalhoz lépve Szilvia meggyújt egy gyertyacsonkot.)

Nincs kizárva, hogy egyszer még kiderül: álom volt az egész . . .  Hogy egyszer ki
derül: soha bátyám se volt. . .
De ameddig tart ez az álom, emlékeznem kell rá . . .  És mindig vannak olyan el
rejtett apró kis jelek, amelyek gondoskodnak arról, hogy sohase felejthessem el, 
hogy sohase válhasson meghaladottá mindez . .. Hogy ne tudjam túltenni magam 
a dolgokon . . .
Az emlékek mindenben ott vannak, jelen vannak . . .  Körülvesznek és emlékeztet
nek . . .
Az lesz majd csak az igazán szép reggel, az igazán szép ébredés, amikor úgy ébre
dek, hogy mindebből egy szó sem, egy hang sem volt. . . Semmi sem történt. . . 
Semmi. . . Semmi.

(Szilvia a gyertya fényében a tévékészülékhez botorkál, és bekapcsolja. A képer
nyőn egy kamera közvetítésével megjelenik a fürdőszoba: a férfi a mosdóra tá



maszkodva áll és egészen közelről az arcát vizsgálgatja a tükörben. Szilvia és a kö
zönség ezt csak a tévé képernyőjén láthatja. Most veszik csak észre, hogy a férfi is 
meztelen.)

Semmi vagy te is.

(A férfi a fürdőkádhoz lép és elzárja a vizet. Most a kamerának háttal állva látjuk.)

Semmivé leszünk mi is, anélkül, hogy valaha bármivé válhattunk volna . . . 
Abszurd . . .

(Szilvia nem leszbikus, szerelmi életében megrögzötten a konvenciókhoz kívánja 
magát tartani, akár erőszakkal is a konvenciókhoz akarja idomítani vágyait.)

Beletörődtem . . . Nem, ez így már megint nem igaz . . . bele kellett törődnöm, el 
akartam fogadni, hogy végre „légy nő!” Ha férfi vagy, légy nő!
Az a fajta csaj voltam, aki hazahordta a fiúkat. Mert volt hova . . .  A fészerbe . . . 
Mindig ugyanoda, pontosan ugyanarra a helyre, ahol a bátyámmal is megesett. . .  
Ha lehetett, még a pózt is mindig ugyanolyanra alakítottam . . .

(A férfi belemászik a kádba és fürödni kezd.)

Nem mondhatnám . . . igazán nem kívántam ezeket a fiúkat, akiket hazahordtam 
. . .  a szexet akartam . . . ugyanazt a pillanatot, ugyanazt a jelenetet, ahogy a bá
tyámmal történt. . .
Csak azt akartam, hogy ugyanolyan durván behatoljanak. És semmi mást. Hogy 
ugyanazt a merev, rideg arcot vigyék magukkal, s ott hordozzák legbelül még a po
kolban is. Hogy sohase tudjanak majd szabadulni tőle . . .  Hogy az arcomba liheg
jenek . . .  És semmi hangot, semmi érzelmet, semmi fájdalmat. . .  Semmit!
Ebben leltem meg én az élvezetet. ..
Valószínűleg azt, amit a bátyám mindörökre visszavett tőlem.
Csak az arányokat túlozta el.
Én tőle csak kisautókat, repülőgépeket, kockákat, labdákat, indiánokat . . . vízi
pisztolyokat . .. mozaikokat. ..

(Szilvia a tévékészülék elé ül és a fürdőszobából jövő közvetítést nézi.)

Ehhez már nem kellenek reális alapok.
Látod . . .  Te most itt repülsz velem . . .  mellettem . . .  Látod . . .  Az arcom most is 
a szokásos . . . begyakoroltam rendesen . . .  tudtam, hogy egyszer még majd vizs
gáznom is ke ll.. .
Be kell vallanod, hogy még soha nem repültél ilyen jó t . . .
Soha nem élvezted ennyire a repülést. . .
Figyeld csak . . . most labdák potyognak fentről. . . derült égből. . .  és végigpat
tognak a szobákon, a hugyoldákon . . .
Odanézz! Az egyik labda felakadt egy piszoárban!



(Ezen elneveti magát, felugrik és a villanykapcsolóhoz rohan. Hirtelen felkapcsol
ja  a villanyt, s rögtön eltakarja a szemét, mert zavarja a fény. Amikor a szeme egy 
kicsit már hozzászokott, lassan leereszti a kezét, és határozott mozdulatokkal a 
szekrényhez lép, egy eredeti, gyári csomagolású dobozban női harisnyát vesz elő, 
az asztalhoz megy és az egyik székre támasztott lábbal, kimért mozdulatokkal öl
tözni kezd.)

El sem tudod képzelni.. . nem tudhatod . . .  hányszor képzeltem el, hogy egyszer, 
egy szép napon a bátyám hazajön . . . meglátogatja a szüleit. . . néhány év múlva 
azonban már csak anyánkat látogathatta volna . . .  de legalább őt is . . .  legalább vi
rágot hoz az apja sírjára . . .  De anyánkat se látogatta . . .

(Szilvia nem a külvilággal áll konfliktusban, hanem sokkalta inkább az önmagával 
szemben támasztott elvárásai, testi adottságai és lelkivilága között bontakozik ki 
orvosolhatatlan ellentét. Olyan jellemvonásokat és tulajdonságokat kíván egyesí
teni, összevonni, amelyek normális esetben kizárják egymást.)

Ma kivételesen női ruhába öltözöm . . . Transzvesztita leszek . . .

(Dudolászik magában.)

,,1’m big, biggirl 
in a big, big world 
it’s nőt a big, big word 
if you need me . . .”

„ez egy nagy, nagy föld 
és egy nagy, nagy hölgy 
nem egy nagy, nagy bűn 
hogyha kellek . . .”

tü-tü-tü-tü tü-tü . . . .

(Hirtelen váltással.)

Ugye, figyelsz te rám?

(Az ágy alól Szilvia egy bőröndöt húz elő.)

Volt valahol egy magas sarkú cipőm is . . . Még az egyik fiúmtól kaptam néhány 
évvel ezelőtt. . . Szegény kis balfaszkám . . . Azt hitte, ezzel imponálhat. . .

(Kikiabál a fürdőszobába.)

Te . . .  ha nem nézed, én kikapcsolom a tévét. . .



(A tévékészülék képernyőjén látjuk, hogy a férfi kilép a kádból és törölközni kezd. 
Amikor belép a szobába, még teljesen vizes, mindenfelé csurog róla . . .)

Itt vagy velem, és mégis, ugyanolyan, mintha itt sem lennél . . . Annyira jelenték
telen vagy . . . Észre sem veszlek, és semmit sem vágyok jobban annál, mint hogy 
te se vegyél észre engem . . . Legyél itt és legyek itt, és egyáltalán ne vegyél észre 
. . .  Ne befolyásoljon a jelenlétem . . .
Én vagyok? Te vagy?
Mi van?
Magamnak akarlak, csak magamnak, és éppen ezért: nem akarom, hogy légy. Nem 
akarom, hogy legyél.
Úgy van rád szükségem, hogy nem vagy. Hogy nem veszlek észre. És hogy nem 
veszel észre.

(Szünet.)

Érted te ezt?
Meg tudod érteni?
Fel tudod fogni?

(Szünet.)

Én férfi vagyok. Mellettem te csak nő lehetsz .. .

(Szilvia a bőröndből egy pár magas sarkú cipőt húz elő.)

Itt vannak a ruháid . . .

(Odadobja a férfi elé.)

Öltözz fel, és menj . .. Majd adok pénzt taxira!

(Szünet.)

Várj meg i t t . . . Mindjárt jövök . . .  Ne haragudj, de most ki kell mennem . . .  Re
pülnöm kell egyet. . .

(Szilvia berohan a fürdőszobába. Most az ő mozdulatait követjük a tévékészülék 
képernyőjén. Odalép a mosdóhoz, és megmosakszik. Tenyeréből hosszasan saját 
arcába locsolja a vizet.)

Nem . . .  Nem szeretném úgy beállítani a dolgokat, hogy mindenről a bátyám tehet 
. . .  Ő végül is csak megerőszakolt. . .  Csak baszni akart egyet. . .  Szerintem az is 
mindegy volt neki, hogy kivel. . .
Mi van abban?
És végül is: mi az, amiért okolnom kellene?



(Szilvia most már minden önkontroll nélkül dobálja magára a vizet.)

Haza kell jönnie . . .  Mindig tudtam, hogy egyszer még eljön az a nap, amikor nem 
húzhatja, halaszthatja tovább . . .  És!
HAZA KELL JÖNNIE!

(Amikor visszajön a fürdőszobából, Szilvia csuromvizes mindenfelé. Sminkje szét- 
kenődött és az egész arcát furcsa, színes flekkek borítják.)

Nem hittem . . .  Máig sem hiszem, hogy élve kivárhatom azt a napot..  .

(A tükörbe nézve, szerelmesen.)

Szeretlek. . .

(Dühösen kirántja a bőröndöt egészen a szoba közepére. Ismét keresgélni kezd 
benne.)

Ahány szeretőm volt. . .  mindvégig férfi és mindegyik nő . . .  mert ráerőszakoltam 
magam és ráerőszakoltam .. .
Őket is.
Anyák. Én pedig csak apa lehettem ebben a partiban.

(Egy doboznyi temperát vesz elő a bőröndből. Rövid keresgélés után ecsetet is ta
lál hozzá.)

Tudod . . .

(Szilvia a saját hajába túr.)

Számtalanszor elképzeltem már . . .

(A férfi időközben felöltözött: minden, a keze ügyébe kerülő női ruhát magára hú
zott.)

Hazajön a bátyám . . .

(Szétengedi a furdőköpeny elejét, majd az ecsettel és a temperával a legkülönbö
zőbb színekre kezdi festeni mellét.)

És kiviszem ugyanoda . . .  a fészerbe . . .  a gangba ..  . mindenhová elviszem . . . 
még a valamikori focipályára is . . .  és rámászok . . .  és ha kell . . . könyörögni is 
fogok . . .

(Könnyek gyűlnek a szemébe.)



Megerőszakolom most én ő t . . . Ugyanott.
Csakhogy feloldja már ezt az átkot rólam.

(Régi, még a gyermekkorból önmagában ápolgatott víziója nyomába ered: a meg
álmodott madárképben látja a belső konfliktusaiból kivezető, egyetlen járhatónak 
vélt utat -  a madarat a felemelkedés jelképévé teszi önmagában, ami ez esetben 
számára az önmaga fölé való emelkedéssel azonos; a madár, mint önmaga, saját 
lényének meghaladása; a madár, mint az elrugaszkodás metaforája: elrugaszkodás 
attól, ami; elrugaszkodás attól, ami adott, amitől szabadulni nem lehet. . . Szilvia 
önmagával találja szemben magát, amikor ráébred, hogy elrugaszkodása az elfoj
tással, önmaga megtagadásával, egyfajta végletekig vitt önkontrollal azonos.)

Megkérhetlek, hogy oltsd el a villanyt?

(A férfi engedelmeskedik.)

Most jó . . . Sötétben könnyebb . . . Talán . . .

(Szilvia meggyújt egy gyufát.)

A fészerben sohasem volt villany. Nem is engedtem aztán már, hogy bevezessék . . .  
Minden ugyanúgy áll ott, mint akkor . . . Azzal az egy különbséggel, hogy renge
teg férfi élvezett már el ott azóta . . .
S mindvégig tudtam, hogy ha egyszer hazajön a bátyám, kicsalom majd oda . . .  És 
régi dolgokról beszélek majd neki, olyanokról, amelyek nem érintik kettőnk viszo
nyát . . . régi srácokról, osztálytársakról, rég volt nagy bulikról, a szüléinkről, 
apánkról és anyánkról, tanárainkról. . .
és nem kerülheti el . . . amikor a fészerhez érünk . . . nem lesz kibúvó, hogy be
csaljam oda . . .

(Egy újabb gyufát gyújt.)

És régi dolgokról mesélek majd neki. . .  és könyörgök . . .  és rámászok, ha kell. .

(Hirtelen eldobja a gyufát. Egy reflektor csak kettejük csókját világítja meg. A ze
ne a háttérben felerősödik és ez a kép sokáig, nagyon sokáig tart. Szilvia csók köz
ben beszél.)

Hogy teljesen és végérvényesen nullává tegyem . . .

(A férfi letépi Szilviáról a ruhát, s ennek nyomán a reflektor is azonnal kialszik.)



2. FELVONÁS

(Teljesen sötét van a szobában. A férfi kezében egy elemlámpát tart és azzal Szil
via szemébe világít.)

Én férfi vagyok . . .

(Szilvia eltakarja a szemét, mert zavarja a fény. Mintha valami kibúvót keresne, 
magyarázkodásként hangzanak szavai.)

Nem tudom, talán az is egy álom lehetett. . .  Az egyik repülésem . . .  Amikor kü
lönösen magasra emelkedtem. Talán már hetven vagy nyolcvan emeletet is megha
ladtam. Valami toronyház mellett emelkedtem . . .  Hangok szűrődtek k i . . .  Ugyan
az a zene volt, amit mindig hallottam repülés közben. Ahogy benéztem az ablakon, 
hát látom ám, hogy egy vonósnégyes játssza. Az ablak nyitva, hát berepültem raj
ta. Leereszkedtem az egyik üresen álló székre . . .  és . . .  és . .  .
É s . . .

(Szünet.)

A mellettem ülő pasas valahogy szimpatikusnak, megbízhatónak látszott. . . Sze
rényen odahajoltam hozzá, és bizalmasan a fülébe súgtam a nagy, rejtegetett titko
mat: „Én tudok repülni.” A nagy felfedezésem kimondtam végre . . . Nem kell to
vább saját levemben főnöm . . . „Hülye, hát mindenki tud!” -  mondta ő, s be kell 
vallanom, ez az egyetlen lehetséges válasz.
É s . . .
Ne tégy úgy, mintha nem lenne tovább mit mondanod .. .

(A férfi az ajtóhoz szalad, de hiába ráncigálja, nem tudja kinyitni. Az ablakhoz ug
rik, az egyből kinyílik, ugyanaz a fény szűrődik be rajta, mint a darab elején, és a he
lyi rádió műsora is újra él. A férfi felkapaszkodik a párkányra, még visszanéz. . . )

Hülye, hát mindenki tud . . .!

(. . .  és aláveti magát. . .)



DZSEM HERCZEG UTOLSÓ HALÁLA

Beszédes István Dzsem herczeg itáliai utazása című lírai librettójának és. Varga 
Zoltán Utolsó halálom előtt című novellájának motívumai alapján 

színpadra alkalmazta és saját szövegeivel kiegészítette, 
telis-tele tűzdelte, egységessé fűzte Szabó Palócz Attila

Helyszín: a színpad, melynek rendezői balján egy rezsó áll, mellette egy kis asztal
kán pálinkásüveg, cukortartó, egy kancsó víz, egy kétdecis pohár, egy kanál és egy 
teásbögre. Középen egy grafoszkóp, melyről majd fényképek vetítődnek a színpad 
hátsó részén kifeszített vetítővászonra, jól láthatóan, hogy a közönség is megszem
lélhesse őket. A jobb oldalon egy thonet-, esetleg egy hintaszék, melyben Dzsem 
herczeg ült.
Dzsem herczeg öltönyben és nyakkendőben, magába roskadtan ül a széken. Előtte 
egy hatalmas könyv. Fejét lehajtva, habár a könyvbe bámul, mégsem olvas. Öltö
nyének színe nem lényeges, fontos azonban, hogy rikító legyen, a nyakkendő ízlés
telenül hozzá nem illő, haja extravagáns.
Ez a kép fogadja a terembe lépő közönséget.
A nézőtéren kocsmahangulat: a különböző baráti társaságok külön asztaloknál 
foglalnak helyet, beszélgetnek, cigarettáznak, iszogatnak. Egy pincér végzi a dol
gát, felszolgál, rendeléseket fogad stb. (és ezzel az előadás végéig sem hagy fel). A 
háttérben halk zene szól, mindig az épp legaktuálisabb sikerszámok, esetleg vala
melyik közkedvelt helyi rádióállomás van bekapcsolva, mint egyébként is szokás a 
kocsmákban.
A nézőtéri fények kialszanak. Egy pontfény jelenik meg a színpad bal hátsó részén, 
a lehető legjelentéktelenebb helyen. Csak ez töri meg a sötétséget. Egy selymes és 
kellemes női hang (felvételről!) beolvassa ezt a teljes bevezető szöveget. Kigyúlnak 
a színpadi fények, a pontfény kialszik. Egy közismert rockszám szól halkan (élő
ben), felismerhetően, de szokatlanul: harmonikán. Dzsem herczeg leteszi a köny
vet, de nem csukja be, feláll és a színpad elejére megy.

Ha a zene, amelyik a rádióból szól, vagy a bemondó hangja -  ha épp akkor szólalt 
meg -  elnyomta volna a női hangot, amelyik mindezt felolvasta, akkor egy rövid szü
net után, valmivel hangosabban újra elhangzik ugyanaz. Ha minden korrektül lezaj
lott, akkor semmi, megy minden tovább a maga útján a rendes kerékvágásban.

NŐI HANG: (felvételről) Helyszín: a színpad, melynek rendezői balján egy rezsó 
áll, mellette egy kis asztalkán pálinkásüveg, cukortartó, egy kancsó víz, egy két
decis pohár, egy kanál és egy teásbögre. Középen egy grafoszkóp, melyről majd 
fényképek vetítődnek a színpad hátsó részén kifeszített vetítővászonra, jól látható



an, hogy a közönség is megszemlélhesse őket. A jobb oldalon egy thonet-, esetleg 
egy hintaszék, melyben Dzsem herczeg ült. Dzsem herczeg öltönyben és nyakken
dőben, magába roskadtan ül a széken. Előtte egy hatalmas könyv. Fejét lehajtva, 
habár a könyvbe bámul, mégsem olvas. Öltönyének színe nem lényeges, fontos 
azonban, hogy rikító legyen, a nyakkendő ízléstelenül hozzá nem illő, haja extra
vagáns. Ez a kép fogadja a terembe lépő közönséget. A nézőtéren kocsmahangu
lat: a különböző baráti társaságok külön asztaloknál foglalnak helyet, beszélget
nek, cigarettáznak, iszogatnak. Egy pincér végzi a dolgát, felszolgál, rendeléseket 
fogad stb. (és ezzel az előadás végéig sem hagy fel). A háttérben halk zene szól, 
mindig az épp legaktuálisabb sikerszámok, esetleg valamelyik közkedvelt helyi rá
dióállomás van bekapcsolva, mint egyébként is szokás a kocsmákban. A nézőtéri 
fények kialszanak. Egy pontfény jelenik meg a színpad bal hátsó részén, a lehető 
legjelentéktelenebb helyen. Csak ez töri meg a sötétséget. Egy selymes és kellemes 
női hang (felvételről!) beolvassa ezt a teljes bevezető szöveget. Kigyúlnak a szín
padi fények, a pontfény kialszik. Egy közismert rockszám szól halkan (élőben), 
felismerhetően, de szokatlanul: harmonikán. Dzsem herczeg leteszi a könyvet, de 
nem csukja be, feláll és a színpad elejére megy. Ha a zene, amelyik a rádióból szól, 
vagy a bemondó hangja -  ha épp akkor szólalt meg -  elnyomta volna a női hangot, 
amelyik mindezt felolvasta, akkor egy rövid szünet után, valmivel hangosabban új
ra elhangzik ugyanaz. Ha minden korrektül lezajlott, akkor semmi, megy minden 
tovább a maga útján a rendes kerékvágásban.

DZSEM HERCZEG: (meglazítja nyakkendőjét) Hát, hogy őszinte legyek, nem tu
dom, mivel is kezdjem, talán azzal, hogy alighanem már akkor elkezdődött. . .  Nem! 
Nem fog ez így menni. Minden köntörfalazás nélkül bevallom, hogy készültem. Igen, 
készültem erre a mai estére, a találkozásra Önökkel, magukkal, veletek . . .  Többször 
is alaposan végiggondoltam, hogy mit fogok majd mondani, hogyan fogom mondani, 
hogyan fogom kezdeni és befejezni, meg talán majd manipulálok is egy kicsit maguk
kal, hogy azért mégis úgy alakuljanak a dolgok, ahogy -  mondom -, elterveztem, s 
ahogy én szeretném . . .  Persze, csak ha megtisztelnek a figyelmükkel. . .

(Leveti a zakóját, alatta mellényt visel.)

így azért csak komótosabb lesz . . .  Meg aztán, lehet, hogy a nyelvem is könnyeb
ben megered . . . Kevés, nagyon kevés véletlennel fognak itt ma este találkozni. 
Még kevesebbel szembesülni. Az sem véletlen, például, hogy maguk most iszogat
nak . . .  Ki sört, ki bort, ki meg valami rövidet szopogat. Cigiznek . . .  Lehet, hogy 
idővel majd én is rágyújtok, ha ugyan megkívánom . . .  De miért is ne kívánnám 
meg? No jó, nem fedem fel előre a bekészített, tartalékba helyezett és kiélesített tit
kaim. Amelyek miatt tulajdonképpen Önök itt vannak ma este. Hogy ne csak ma
guk iszogassanak,bekészítettem ide néhány dolgot: mielőtt ténylegesen is rátérnék 
lényegi mondandómra, készítek magamnak forralt pálinkát. Nagyon egyszerű el
készíteni . . . Tulajdonképpen magam is jobban szeretem készíteni, mint fogyasz
tani, de ha egyszer már megvan, hát ne vesszen kárba . . . Akkor már vedelem is 
becsülettel. Akárcsak Önök azt, amivel kedves pincérünk kiszolgálja Önöket. 
Majd ne felejtsenek el borravalót adni neki. .  .



(Hozzálát a forralt pálinka elkészítéséhez.)

Anyámtól tanultam . . .  Anya, itt vagy? Anya? Nincs. Pedig azt ígérete, ma este el
jön . . .  Épp ma estére ígérte . . .  Még helyet is foglaltam neki. Mindegy, vegyék le, 
kérem, azt az ócska táskát arról a székről. . .

(Egy székre mutat a nézőtéren, amelyen egy ócska táska hever.)

. . .  a kelléktárból kotortam elő a rengeteg kacat közül. Vegyék le nyugodtan, s ha 
valakinek nincs helye, odaülhet. Ha eddig nem ért ide, most már . . .  Szóval, mon
dom, anyámtól tanultam . . . Abból áll az egész, hogy megpörkölünk egy kis cuk
rot, s mikor az kész, felöntjük egy kis pálinkával és egy kis vízzel. . .  Az arányok
ra kell csak ügyelni: három cukor, kettő pálinka, egy víz . . . Aztán ezt az egészet 
hagyjuk felforrni, s melegen fogyasztjuk . . . Ezt az italt egyébként különféle ün
nepek alkalmával szokták fogyasztani, de köhögésre, megfázásra is nagyon jó. 
Hoztam egyébként néhány fotót is, amit meg akarok mutatni itt ma este . . . Főleg 
a családi fényképalbumot fosztottam ki, de azért akad majd köztük más is. Az iga
zat megvallva, legszívesebben filmről vetíteném le, hogy mi is történt tulajdonkép
pen, de, sajnos, a filmet, a filmezést, a filmkészítés technikáját akkoriban még egy
általán nem találtam fe l. . .

Hirtelen sötét. A hátul kifeszített vetítővászonra egy egyszerű, szinte amatőr felvé
telről, valahonnan kintről bevetítődik mindaz, ami eddig történt.
A vetítés végén újra fény.

DZSEM HERCZEG: Főleg a családi fényképalbumot fosztottam ki, de azért akad 
majd köztük más is. Az igazat megvallva, legszívesebben filmről vetíteném le, 
hogy mi is történt tulajdonképpen, de, sajnos, a filmet, a filmezést, a filmkészítés 
technikáját akkoriban még egyáltalán nem találtam fe l. . .  Viszont a fényképezést 
már igen, még ha kezdetleges formájában is . .. Aztán mégsem rólam nevezték el 
. . .  A Nagy Marcona nem engedte, neki a dagerrotípia kifejezés jobban tetszett. . .  
Volt öreganyámnak egy fehér csíkos, zöld cipősdoboza, még mindig őrzöm, abban 
tartotta a régi fotókat. . .  Anyám pedig az ő anyjának, tehát a másik nagymamám
nak egy régi táskáját használta ugyanerre a célra . . .  A régi fényképeket tartotta 
benne . . .

(Az edénybe pillant.)

Kell még egy kicsit pirulnia a cukornak. Mindig érdekeltek a régi fotók, de még
sem tudtam volna még csak elképzelni sem, hogy egyszer még ilyen fontosakká 
válnak, ennyire sorsdöntőek lesznek . . .  És tulajdonképpen azt sem értettem iga
zán, hogy öreganyám miért akasztgatja ki őket a falra szépen bekeretezve . . .  Szin
te kollázsolta őket, kis kollázsokat készített belőlük, amikor a hatalmas kereteket 
igazolványkép-szerü, kis méretű fényképekkel rakta tele . . .

(Kevergeti az időközben pörkölődő cukrot.)



Érzik már az illatát? Igen, azt hiszem, hogy ez az egész már nagyon régen elkez
dődött . . . Van is itt egy fényképem erről. . . Nem tudom, itthagyhatom-e addig a 
cukrot. . . Nehogy odakapjon! No, mindegy!

(A grafoszkóphoz lép, és bekapcsolja. Behelyezi az első fényképet.)

Igen, ez az . . .

(Visszamegy a rezsóhoz.)

Ez már egy kicsit túlpörkölődött. . . Most kell felönteni előbb a vízzel, utána pe
dig a pálinkával. Aztán hagyni lehet, s igazából hagyni is kell felforrni. Tulajdon
képpen azért is ott kell hagyni még ilyenkor a tűzön, mert amikor a vizet ráöntjük, 
a pörköltcukor összeáll, megkeményedik, s időt kell neki adni, hogy felolvadjon.

(A képre.)

Ez a kép már meg sem volna, ha anyám el nem dugja, és én is véletlenül találtam 
meg annak a nagy vastag könyvnek az ezredik oldalánál, amelyikbe én annak idején 
az ezer dinárosokat dugdostam, amikor rájöttem, hol tartják anyámék a kis dugi pén
züket, és elkezdtem rendszeresen rájámi . . . Megdézsmálni . . . Ugyanabban a 
könyvben akadtam rá, ugyanazon az oldalon. Ezer dinár, ezredik oldal, ez volt hajdan 
a logikám . . .  így nem felejthetem el, hova dugtam. Valami ezernyolcszáz oldalas, 
vastag, behemót nagy politikai könyv volt. Soha senki nem olvasta el a házban . . . 
Tulajdonképpen azt sem értem igazán, hogy anyámnak honnan jött az ötlet, hogy 
pont abba a könyvbe, pont oda dugja el a fényképet. Tudhatta volna, hogy ha sehol 
máshol, ott biztosan megtalálom! Rájött, vagy emlékezett még rá, hogy amikor le
buktam, bevallottam azt is, hogy oda dugdostam el a pénzt. . .  És tulajdonképpen azt 
sem igazán értem, hogy ha már eldugott egy fotót, miért pont ez t. . .  Hiszen ez még 
akkor készült, amikor négy lábon jártunk, mint ahogy az a képen is látszik. . .  Látszik 
a fotón, hogy elkezdődött, hogy már akkor elkezdődött, ugyanis eszembe jutott, hogy 
két lábon is járhatnánk, mert persze az is csak nekem juthatott az eszembe, hogy a 
járáshoz untig elég két láb is, a kezünket pedig okosabb dolgokra is használhatnánk, 
mint hogy a testünket vonszoljuk rajta . . .  Ki is próbáltam rögtön, a többieknek meg 
annyira megtetszett, hogy azonnal utánozni kezdtek, mert utánozni, azt igen, azt az
tán tudtak, abban mindig is az élenjártak, sőt, egyszerre olyan büszkék lettek a tudo
mányukra, hogy kijelentették: milyen nagyszerű, erre is csak mi vagyunk képesek, 
soha egyetlen más állatfajnak se jutott volna eszébe a két lábon járás . . .  Vagyis úgy 
viselkedtek, mintha nekik jutott volna eszükbe és nem nekem . . .  Nem nekem. . .  És 
hát ez bosszantott, de mikor megmondtam, hogy mit gondolok, azt mondták, hogy 
nekik ugyanúgy eszükbejuthatott volna, mint nekem, de én csak a szemükbe nevet
tem . . . Ennyi erővel akár az is ugyanúgy az eszükbe juthatott volna, mint nekem, 
vagy eszükbe juthatott volna nekik még HELYETTEM! is, vagy ha nem nekik, de 
legalább az egyiküknek abból a mittudomén mennyiből. . .  Arra is rájöhettek volna, 
hogy E egyenlő em vé négyzet per kettő, de erre is nekem kellett rájönnöm, erre is 
csak én jöhettem rá . . . Mondom: a szemükbe nevettem! Hát nagy hiba volt, nagy



melléfogás, annyi bizonyos, de nagyon fiatal voltam még, nem tanultam még meg, 
hogy az önérzete mindenkinek egyformán nagy, büszkesége telhetetlen bendő, akár 
van mire büszkének lennie, akár -  és többnyire -  nincs . . . Csúnyán meg is járhat
tam volna, ha a Nagy Marcona meg nem védelmez. Vele kikezdeni senki sem mert, 
irtózatos ereje volt akkoriban még, és ezért is mondtam, hogy neki, de csak neki, 
szintén eszébe juthatott volna a két lábon járás . . . Pedig fenéket! Éppúgy nem jött 
rá magától semmire, mint a többiek. Hazudtam, hízelegtem . . . Mindegy, végered
ményben megérte, mert a Nagy Marcona úgy megörült, amikor ezt mondtam neki, 
hogy akkorát csapott rám a lapáttenyerével, hogy utána napokig sajgott a hátam . . .  
Megígérte, hogy mindig megvédelmez. Örök barátságot fogadott, így aztán bizton
ságban használhattam a felszabadult kezemet. . .

(A rezsóra.)

No, ez lassan már jó is lesz, meg aztán kedvem sincs most nagyon várni rá, kiböj- 
tölni, hogy rendesen felforrjon . . .  így talán nem lesz elég édes, vagy nem lesz 
olyan édes, mint kellene, mert a pörköltcukor talán még nem olvadt fel rendesen 
. . .  De jól van . . .  Különben is: néha, mikor nem figyelek oda rendesen, kapkodok 
vagy mi, előfordul velem, hogy túl édesre csinálom . . . Volt már olyan is, hogy 
émelyítően édes lett a forralt pálinkám, alig lehetett meginni. . .

(A forralt pálinkát a bögrébe tölti. A pincérhez:)

Hozz nekem, légy szíves, egy tálcányi bögrét, csészét, poharat. . .  Amit találsz...!  

(A szájához emeli bögréjét.)

Most már én is iszogathatok, nemcsak Önök . . . Meg aztán, tudják, hogy van az, 
amikor sokat beszélek, kiszárad a torkom, nem árt néha megnedvesíteni egy kicsit 
. . . Öregapám mindig ezt itta, nem is csak ha kiszáradt vagy fájt a torka, de a de
rekára, a veséjére, a fejfájására, de még a vágott, szúrt és ütött sebekre is . . .  A 
Nagy Marcona meg „beleelegyedetf ’ velem a beszédbe. Odahúzott maga mellé, 
hogy biztosan észrevegye, ha nem figyelnék oda, ha lankadna a figyelmem, elka
landoznának a gondolataim ..  . Azt mondja nekem:

(A Nagy Marconát megjátszva:)

A spaletta réséből 
épp hajnal szüreml, 
de szárnyait szabadítsd csak el, 
tán máris közel a nap: 
folytasd vagy kihagyd-e inkább? 
magához ront az alsó tartomány, 
a fák, a világ, 
a vélemények, 
vájnak,



váj, sok:
már köldökbe suttogásod; 
kéken
szűrődik a rés el, 
szóródik a mélyen, 
hol a kérge vagy.
A marhája!

(Ledobja magáról mellényét.)

így kezdődött. Egy mállékony kormú grafitceruzával tán több száz oldalnyi törté
nelmet jegyeztem alu l. . . Számít valamit is? Egyszer is . . .

A PINCÉR: (Egy tálcányi pohárral, bögrével, csészével érkezik. Leteszi a tálcát az 
asztalra, majd el.)

DZSEM HERCZEG: Egyszer is . . . Újra sem kellett hegyeznem: még most is
nyomat a fénymázas papiroson.

(A most kapott poharakat, bögréket és csészéket is megtölti forralt pálinkával. Köz
ben megszakítás nélkül folytatja:)

A két kezem meg szabad volt most már . . . Végre! Csak akkor jöttem rá igazán, 
hogy mit és mennyit is vesztettem azzal, hogy mindeddig négy lábon jártam . . . 
Mindenfélét csinálhattam vele, elhozhattam a tüzet is, mert ez is nekem jutott 
eszembe, pedig a többiek is épp elégszer láthatták, ahogy a nagy fák törzséből fel
csap a láng a villámcsapások nyomán, de nem, dehogy, csak dideregtek tovább és 
falták a nyers húst, ám én odavittem az égő faágat a Nagy Marconának . . .  Itt van, 
fogd és vigyázz rá, tápláld, hogy ki ne aludjon, őrizd jól, mert ezek még képesek 
és megégetik magukat vagy fölgyújtanak valamit. . .  És a Nagy Marcona őrizte is: 
csak azokat engedte a tűz közelébe, akik neki adták a legjobb falatokat, vagy a leg
szebb lányokat. . .  Én meg a tűz fényénél bölényeket rajzoltam a barlang falára, 
kifaragtam a Willendorfi Vénuszt, elkészítettem az íjat és a nyilat. . .  Aztán a töb
biek is utánam csináltak ezekből egyet-mást, mert, mondom, ha valamit, hát akkor 
utánozni, utánozni azt bezzeg tudtak már akkor is .. . Nos . . .

(Fényképeket vesz a kezébe, nézegeti, mintha keresgélne közöttük.)

De farigcsálás közben én gondolkodtam is, és elmondtam a többieknek . . .

(Hirtelen megtalálja a keresett fotót.)

Igen, ez az!

(A grafoszkóphoz siet, kicseréli a gépben a fényképeket, beteszi ezt az újat.)



Hát nem gyönyörű?

(Valami megveszekedett klimpírozás hallatszik a zongorán, lehetőleg élőben.)

A madarak éneke! Játszd még! Játszd még ezt!

(A grafoszkópban levő fényképről mesélve:)

Én farigcsálás közben tehát még gondolkodtam is, és elmondtam a társaságnak, hogy 
a fákban meg az állatokban, a Napban és a Holdban, a vizekben, a szélben . . .  El
mondtam, hogy mindenben szellemek lakoznak . . .  Mert én ilyen vagyok, kérem, én 
nem tudom csak úgy bámulni a dolgokat, én meg is akarom magyarázni őket, és én 
már akkor is tudtam, hogy egy magyarázat, még ha nem is igaz, akkor is jobb a sem
minél . . .  Ezért is meséltem arról, hogy a szellemek az okai mindennek, ők okozzák 
a betegségeket is, de azért ki is engesztelhetjük, sőt a magunk szolgálatába is állít
hatjuk őket, habár az egészből egy kukk nem sok, annyi sem volt igaz . . . Közben 
meg gyógyfüveket kezdtem gyűjteni. . . Sokszor még a Nagy Marconát is kikúrál
tam, főleg a szélhajtó teáimmal, ha túlságosan telezabálta magát, mert erre már ak
koriban is hajlamos volt. ..

(Hirtelen váltással, a klimpírozásra:)

Jó, köszönöm! Majd még visszatérünk erre . . . Most talán elég is lesz ebből a ze
néből . . . Köszönöm szépen!

(A klimpírozás elhallgat.)

Köszönöm szépen!

(Felemeli a tálcát a poharakkal, bögrékkel és csészékkel, és lemegy vele a nézőtér
re. Végigkínálja a nézőket forralt pálinkával.)

Tessék, kóstolják csak meg! Ha ittak már ilyet, akkor azért, hogy megláthassák, ho
gyan készítem azt én, s hogy aztán otthon is elmondhassák, meg sok-sok év múlva 
majd unokáknak is elmesélhessék, hogy ha nem is ettek . . .  de bizony ittak a fűz
tőmből! Kóstolják csak meg nyugodtan! Ha pedig nem kóstoltak még forralt pálin
kát, itt a végső ideje, hogy megízleljék, milyen is az . . .  Az igazsághoz tartozik per
sze, hogy itt nálunk inkább a bort szokták forralni, a forralt bornak van hagyomá
nya . . .  A forralt pálinkát kevésbé ismerik . . .  Rajta hát! Tessék, csak tessék!

(Kínálgatás közben folytatja:)

Nos . . .  Az igazsághoz tartozik az is, hogy később meg arra is rájöttem, hogy az 
állatokat nemcsak lebunkózni vagy lenyilazni lehet, hanem meg is lehet őket sze
lídíteni, megfejni, vagy az eke elé fogni, hogy a barázdába magot vessünk, hogy az 
istenek támogatásával bő termésünk legyen, mert igen, ekkorra már egy sereg is



tent is teremtettem a szellemek és démonok beláthatatlan sora fölé . . . Szinte már 
én is belegabalyodtam a neveikbe, meg hogy ki, mármint melyik-melyik minek- 
minek az istene . . .  Hát mit mondjak? Habár a Nagy Marcona sem tudott kiigazod
ni beláthatatlan sorukon, az istenek mégis erőt és hatalmat adtak neki, hogy legyen, 
aki rendet és fegyelmet tart. . .  És ebben az időben fedeztem föl azt is, hogy a sza
vakat nemcsak kimondani, hanem lerajzolni is lehet . . . Erre is megtanítottam a 
Nagy Marconát, meg még néhányat azok közül, akik -  ugye -  csakis és kizárólag 
utánozni tudtak . . . így vetettem meg az alapjait a titkos isteni tudományoknak, 
melyeknek a segítségével a Nagy Marcona fokozhatta a rendtartást. . . Csakhogy 
nekem már kezdett elegem lenni ebből az egészből, de különösen belőle, a Nagy 
Marconából volt végérvényesen is elegem . . . Egyre nagyobb őrültségeket csinált! 
Egyszer például a marhája azt vette a fejébe, hogy neki akkora síremlék kell, mint 
egy hegy . .. Fene tudja, hogy minek, lehet, hogy azért, mert mindig nagyon félt a 
haláltól. . .  Néha tehát mégis kitalált valamit, még ha egetverő baromság volt is az 
. . .  Én meg miután végigücsörögtem a társasestet, és belebagóztam jócskán, bár 
igazából ezt sem akartam, se inni, és hazafelé -  ahogy ott lépegetett mellettem né
mán -, Káréi, aki szintén nem volt képes semmi másra az utánzáson kívül, elgon
dolkodva megálla: 
mit is akartam? 
ja, hugyozni kék!, 
s már fordult is a néma tájra: 
te, Káréi, azt teszed mindig, 
amit csak épp akarsz?!, 
persze, vágta rá kapásból, 
vagyis dehogy!, ne legyél gyerek.
A marhája!

(Leveti nyakkendőjét, majd lassan -  folytatva történetét -  elkezdi kigombolni ingét.)

Tisztább pillanataiban néha a Nagy Marcona is elővette ezt a fényképet. .. Órákig 
tudta nézegetni. . . Tulajdonképpen mindenkit rabul ejtett, aki csak egyszer is job
ban szemügyre vette, pedig hát semmi különös sincs rajta . . .  De tényleg! Lehet, 
hogy épp azért. . .  Ennyire egyszerű, semmi különöset sem ábrázoló fényképet na
gyon nehéz ám készíteni, s akkoriban, amikor a fotózás technikája még gyerekci
pőben járt, különösképpen, ha a mai fejlettségéhez viszonyítjuk, még nehezebb 
volt, szinte elképzelhetetlen, mert mindig akadt valami, mindig közbejött, mindig 
becsúszott valami, ami miatt már nem is lehetett rámondani egy felvételre, hogy 
semmi különös sincs rajta, egyszerű, mintha nem is ábrázolna semmit sem . . .  A 
Nagy Marcona fogta a hintaszéket. . . Már dehogy fogta! Kivitette a hintaszéket 
a sivatag szélére, s mintha azt figyelné, hogy vajon hogyan haladnak a munkála
tok, ott ringott csendben dolgozó rabszolgáktól alig egy karnyújtásnyira, és csak 
bámulta és bámulta és bámulta és bámulta és bámulta ezt a fényképet. . .

(Felmutat egy újabb fényképet, majd gyorsan a grafoszkópba helyezi, hogy a kö
zönség is láthassa.)



Bámulta és bámulta némán . . .  Bambán! . . .  Délután Káreljött el hozzám . . .  Csak 
benézett -  mondta. Gyere, ülj le -  mondtam én. Nem akart semmit, csak unatko
zott, s meglátogat -  gondolta . . . Engem azonban zavart a jelenléte, zavart, hogy 
pont hozzám jött el folytatni az unatkozását, mert én meg épp mással voltam elfog
lalva: gondolkodtam . . . Mint már említettem is, sokat gondolkodtam farigcsálás 
közben . . . Hozott egy üveg bort. . . Mellé meg sóskát rágcsált. . . Egyszeriben 
bevágódik a Nagy Marcona, no, még csak ő hiányzott, kezében a kép, gyűrötten és 
megtépázva . . . Vacog, remeg . . .

(A Nagy Marconát idézve, mint Arlecchino:)

Megérzem ma 
a kéményköd szagát, 
elérem ma a nyúló füst nyakát, 
érzem öt ujjam verítékszagán: 
túl érzékeny vagyok a világra, 
vagyis
sértékeny épp a világtól érten, 
vagyis értem, 
kikezd a bűz.

(Kortyol egyet saját bögréjéből a forralt pálinkából)

Kikezd a bűz -  mondta . . . Kikezdett akkorra már engem is .. .

(Dalikázik, s közben hanyatt fekve a földre hever, egy népdalt dúdol:)

Indulj el egy úton, én is egy másikon . . .
Hol egymást találjuk, egymásnak se szóljunk . . .
Aki minket meglát, mit fog az gondolni?
Azt fogja mondani, idegenek vagyunk . . .

(Lassú mozdulatokkal leveti ingét. Tovább dalikázik:)

Aki minket meglát, mit fog az gondolni?
Azt fogja mondani, idegenek vagyunk . . .
Idegenek vagyunk, szeretetet hoztunk, 
hol egymást találjuk, együtt szeretkezünk . . .

(Levetett inge alatt feltűnik ujjatlan pólója, amelyen egy népies, allegorikus motí
vumot láthatunk. A rajz felett a nézőtérről is olvasható, nagy, fekete betűkkel a kö
vetkező felirat olvasható: CITRONY DESIGN. A dalikázásban akadozni kezd, mint 
aki nem tudja egészen pontosan a szöveget:)

Idegenek vagyunk, szeretetet hoztunk, 
hol egymást találjuk, együtt szeretkezünk . . .



. . . elérem ma a nyúló füst szagát. . .

. . .  együtt szeretkezünk . ..

(Ismét felhangzik a klimpírozás.)

. . .  a nyúló füst szagát, elérem ma a nyúló füst szagát, bumm-bumm-bumm . . .  a 
sza-szagát, bumm-bumm-bumm . . . érzem öt ujjam verítékszagán . . .

Hirtelen elsötétedik a szín.

NŐI HANG: (a sötétben, felvételről)
Megérzem ma 
a kéményköd szagát, 
elérem ma a nyúló füst nyakát, 
érzem öt ujjam verítékszagán: 
túl érzékeny vagyok a világra, 
vagyis
sértékeny épp a világtól érten, 
vagyis értem, 
kikezd a bűz.

DZSEM HERCZEG: (a sötétben meggyújt egy gyufát, majd a gyufával a szájában 
levő cigarettát) Pincér! Kikapcsolná, kérem, ezt a zenét, a rádiót, vagy mi a franc 
ez . . . Nem hallom a tiszta természet hangjait. . .!

A rádióból jövő zene, amelyik az előadás kezdete óta szólt, most elhallgat. 

DZSEM HERCZEG: Köszönöm! Vagyis értem . . .

(A klimpírozásra.j

A tiszta természet hangjai. . . Gyönyörű!

(Szünet után, komolykodó hangon folytatja:)

Valószínűleg értettem én már akkor is -  mint ahogy az erről alkotott téziseimet már 
több izben is volt alkalmam kifejteni. . . Látszott rajta, s ha a többiek nem is vet
ték észre, én azért láttam, jól láttam . . . Mert -  mondom -  látszott rajta . . . Utó
végre, mindig ott voltam mellette . . . Ami később szintén baj vo lt. . . Kezdte azt 
hinni, hogy a barátja vagyok. Pontosabban, hogy ő az én barátom . . .  A Nagy Mar
cona . . .  Egyre gyakrabban sajgott a hátam, amikor rámtenyerelt, rámtenyerelgetett 
a lapáttenyerével . . . Bizalmasan hozzámhajolt, szinte súgó, suttogó, sugdolódzó 
hangon szólt, és úgy kezdte a mondandóját, hogy: barátom . . .!

(A nézőtérre megy és az egyik asztalon eloltja cigarettáját a hamutartóban.)



A többiek persze irigyeltek ezért, de nekem kezdett egyre terhesebb lenni . . . 
Akárcsak ez a sötétség is i t t . . . Pincér, kicserélte már a biztosítékot? Világot ide, 
a francba már!

Fény.

DZSEM HERCZEG: (Visszamegy a levetett ingéért. Igazgatja, majd a szék támlá
jára akasztja.) Nos, igen . . . Önökben már biztosan felmerült a kérdés, hogy va
jon miért is vetkőzök én itt most, ugye . . . Biztosan végiggondolták már azt is, 
hogy teljesen meztelenre is le fogok-e vetkőzni, vagy sem . . . Vagy mégsem . . .? 
De mondtam már Önöknek, rögtön az elején, hogy itt ma este semmi sem történik 
véletlenül . . . Ezt is így terveztem . . .  A sötétséget is . . . Mindent! Mindent szé
pen kiterveltem . . . Semmin sem kell meglepődni, erre Önök is rájönnek majd .. . 
A kellő időben, persze . . . Addig is azonban, amíg sort nem kerítünk erre a kellő 
időre, most talán neki is eshetnék a cipőmnek . . .

(Leül és leveti a cipőjét, majd a zokniját is.)

Néha tehát mégis kitalált valamit a Nagy Marcona is: éveken át építette, százezrek 
dolgoztak neki, talán milliók . . . Erről írtam egyébként több ezer évvel később, 
hogy milliók egy miatt. . .  És hát én ezt már nem bírtam nézni, hogy miközben egy 
teljesen haszontalan építményhez a követ cipelik, még korbács is csattogjon a hátu
kon . . . Olyanok korbácsa, akik éppúgy nem tudnak kitalálni semmit, akárcsak ők 
. . .  De még ha az én kezemben lett volna a korbács . . .! Nem, ilyesmire én sohase 
gondoltam ...! Ezt csak a rágalmazóim állítják rólam! Csak hát szólni nem mertem, 
mivel a Nagy Marcona ebben az időben már istennek képzelte magát. . .  Én meg 
annyira gyenge voltam, hogy még magasztaló költeményeket is írtam hozzá . . .

(A klimpírozásra, hirtelen és váratlanul:)

Elég már!

(Miután elhallgat a zene:)

. . .  és följegyeztem a dicsőséges tetteit. . . Időnként később is megtettem ezt, ha 
nagyon szorított, ugye, a cipő, de még annyira se őszintén, mint akkor . . .  És min
dig nagyon szégyelltem magam ezért. . .  Ne is beszéljünk erről! Az volt az utolsó 
estém. Mielőtt megszöktem volna . . . Látta már rajtam az utóbbi időben a Nagy 
Marcona is, hogy valami nincs rendben, alább adott a nagy hév, amivel a magasz
taló költeményeket megfogalmaztam . . . Kortyolt egyet a poharamból . . .  És el
vett egy sóskalevelet az asztalról . . . írhatnál már egy újabb olyan verset . . . -  
mondta. Dicsérhetnéd az építményem. Mondd el róla a véleményed . . . Leültem, 
ahogy Káréi is elhordta magát, a gyertya mellé, a sarokba . . .  Itt van, azóta is ma
gamnál hordom . . . .

(Egy papírlapot vesz elő a zsebéből, széthajtogatja, kisimítja. Felolvas:)



Úgy véltem, akkor 
bocsátlak méltó útravalóval, 
ha magam is, dalaidért hála, 
szerzek valamit neked; 
de neked kiváltképp 
egy alkalmatlan hetedhangzat 
tetsz meg,
visszakértem tőled könyvemet 
tehát.

Másnap megszöktem tőle, kivonultam a pusztába, sáskán éltem és elmélkedtem, 
éreztem, hogy megint ki kell találnom valamit. . . Addig törtem a fejem, amíg rá 
nem jöttem, hogy az istenekből egy is elég, de az aztán ne engedje meg még a Nagy 
Marconának sem, hogy akármit tegyen . . .  Rá is véstem két nagy kőtáblára az új Is
tenem parancsait és elvittem Jeruzsálembe, ahol a Nagy Marcona akkor már épp a 
zsidók királya volt. . .  Nagyon szépen és okosan beszélhettem neki, mert még köny- 
nyekre is fakadt, mindent megígért és újra szövetséget kötött velem . . .  Néha mint
ha csakugyan hallgatott is volna rám . . . Bár, ha nagyon ostoroztam, újra csak buj
dosnom kellett. . . Később meg már egyre kevésbé félt az egyetlen Istentől, ezért 
gondoltam arra, hogy majd én leszek a király és rendbe szedem a dolgokat. Megta
nítom az embereket, hogy szeressék egymást. . .  Hirdetni kezdtem hát, hogy én va
gyok az igazi király, s hittek is nekem sokan . . .  Főleg a szegények . . .  Igen ám, de 
a Nagy Marcona mint procurator keresztre feszíttetett . . . Hiába mondtam neki, 
hogy az én országom nem e világból való, meg hogy adjuk meg a császárnak, ami 
a császáré, mert a császár szintén a Nagy Marcona volt. . .  Nem bocsátotta meg ne
kem, hogy az én nem e világi országomban nem adtam helyet a gazdagoknak, s he
lyettük inkább a tevét bújtattam át a tü fokán. Ekkor haltam meg először. Azaz, de
hogy is! Athénban egyszer már megitatták velem a keserű poharat. . .  Meg Jeruzsá
lemben is -  méghozzá közvetlenül a kereszthalálom előtt.. . Egyszer le is fejeztek, 
csak mert azt mondtam, hogy a Nagy Marcona a sógornőjével paráználkodik, pedig 
ez igaz volt, még ha nem is volt érdemes miatta elveszíteni a fejemet . . . Á . . .! 
Honnan is tudhatnám, mikor haltam meg először? Nem értem rá számon tartani a 
halálaimat. . .  De azért ez a kereszthalál egyike volt a legfontosabb és legkínosabb 
halálaimnak. Ki se bírom talán, ha nem tudom, hogy úgyis feltámadok . . .  Mert még 
az volt a szemcsém, hogy értettem hozzá! Értettem hozzá, hogyan kell a hamvaim
ból főnixmadárként új életre kelni. .. Hanem a föltámadásom után a Nagy Marco
na, el se tudják képzelni, mit eszelt ki már megint, ki nem találják . . .

(A fejét vakarászva töpreng.)

Doktorkám . . .! Még jó, hogy van erről is egy fényképem . . .

(A grafoszkóphoz lépve újabb fotót helyez bele.)

Na, ugye! Ha megfeszülnek, akkor sem találják k i . . . Majd én megmondom, mert 
én láttam, én ott voltam, amit az én szemem látott. . .: megint felült egy trónszék



re -  hiába, ez volt a gyengéje kezdettől fogva! a fejére biggyesztett egy fényes, 
fehér köcsögöt, és kijelentette, hogy én a mennybe mentem, s most ő az én földi 
helytartóm . . . Kiállt az ablakba . . .  A harmadik emelet lehetett, hajói emlékszem 
. . .  És beszédet intézett a híveimhez:

(Mint Kapetano:)

Úgy állok előtted, 
mintha először tenném, 
olyan bénító 
befogadókészséged, 
üreg tere vagy, 
két pillám csapdos, 
két összemarkolt lábú 
galamb,
s míg összekapkodnám ruháim: 
lefogod kezem is.

A marhája!

(Kigombolja nadrágját, és lehúzza sliccét.)

A többiek meg elhitték neki! Mert az utánzáson kívül főleg ezt tudtak még: hinni, 
pláne olyasmit, amiről szeretnék, ha igaz lenne! Ujjé, akkor nagyon . . .! Én meg 
ott találtam magam egy kolostorban, égő gyertyával a kisujj am körmén . . .  És csak 
másoltam, másoltam reszkető gyertyafényben a pergameneket. . . Másoltam, má
soltam, másoltam . . . Másoltam, másoltam . . .
Másoltam, másoltam . . .
Érzem a víz szagát, 
a tejzsír s a bélszín 
ízleleteit 
egész napon át, 
s utazva, Adélhoz menet, 
utáltam a fej helyet, fehér, 
bemocskolt köbét, 
hogy ökölbe szorult a gyomrom, 
úgy bűzlött agyonült porondom, 
s mert megéreztem minden 
ragadozó bomló szájszagát, 
nem kívántam oldalt 
motyogni hallani bakát,

(A földre ülve leveti nadrágját. Alatta testhez álló, fekete balettnadrágot visel.)

és mert éreztem, terhes 
saját testszagom:



nem közelítettem senkihez, 
s kerültem a szóváltást nagyon.
Másoltam . . .
. . .  másoltam reszkető gyertyafényben a pergameneket, amelyekben arról esett szó, 
hogy milyen neműek az angyalok és hány fér el belőlük egy gombostű hegyén, ám 
ezeket én csak másoltam . . .  A szerzőségüket azt nem, azt nem vállalom . . .  Persze 
azért ebben az időben is alkottam egyet-mást: feltaláltam a csúcsívet a katedrátok
hoz, meg ilyeneket. . .  És amikor végre kijutottam a klastromból, egyszerre olyan 
életkedv fogott el, hogy miközben a Szentföld felé vonultam, mindenféle némbe- 
rekkel összeadtam magam, és elérhetetlen várkisasszonyok után epekedtem . . . 
Egyszerre csak fölfedeztem a Szerelmet, aztán megírtam az Isteni színjátékot. . . 
Rómában egyszer még a köcsögöt is megpróbáltam leütni a Nagy Marcona fejéről, 
de aztán mégis inkább szonetteket írtam, megint csak a Szerelemről. . .  Szonettek
ből font koszorúkat. . . Meg malac történeteket a másik szerelemről, a régebbiről, 
papokról, apácákról. . .  Királynékról. . .  Nagy részüket még a kolostorban szedtem 
föl, és sajnáltam elfelejteni őket. . .  Nem fértem a bőrömbe, és mintha nem is tud
tam volna, hogy mihez fogjak előbb . . . Mégis óriás lettem . . . Óriás egy korban, 
melynek óriásokra volt szüksége . . .  Megfestettem az Utolsó vacsorát és az Utolsó 
ítéletet.. . Meg a saját szobromat is kifaragtam, ahogy ülök szarvakkal a fejemen, 
kezemben a kőtáblákkal -  hogy csak a legismertebbeket említsem. Sőt, még a Nagy 
Marconával is megpróbáltam újra együttműködni, miután megígérte, hogy egyesíti 
nekem Itáliát, de csak a kiskorú húgát tudta megerőszakolni. . .  Aztán meg úgy visz- 
szakozott, hogy

(Pierot-ként:)

mit sem érdeklik 
rettenő melleim,
pedig az őzek meglesik gondolatában, 
futva osztja csak íz-papírjait, 
jutna a kezembe, 
jutna a kosárba, s abba 
csomagolják be a gesztenyét, 
titkos hív, s megrögzött ellen 
emeli szájához a tölcsért, 
mert ha váltásról van szó, 
egyenlőn osztogat, 
ami,
akárhogy nézem is, hiba, 
de vállalom, akármi kínt hoz is, 
negyedmagammal is azt: 
hogy a túlértő túlélő maradjak, 
s hogy megbocsássam újra, ha fösvény, 
hogy cipője torz, s ha menyasszonya van.

(Rágyújt egy cigarettára.)



Ezenkívül halottakat boncoltam és megpróbáltam repülni, de egyelőre nem sikerült 
. . .  De a csillagokat olyan kitartással fürkésztem, hogy rájöttem: nem a Nap kering a 
Föld körül, hanem a Föld a Nap körül. . .  Vagyis éppen fordítva van, mint ahogy ko
rábban hittem és tanítottam . . .  De ez nem zavart, mivel én, ha rájövök, hogy téved
tem, mindig kész vagyok megcáfolni magamat, mert én nem vagyok paranoiás . . .

(Ismét a fej ét vakarássza, töpreng.)

Pfuuuj . . . Doktorkám! Elhihetik nekem, hogy nem vagyok olyan, mint a Nagy 
Marcona, aki éppen azért küldött máglyára, mert a kedvéért sem voltam hajlandó a 
magam cáfolatát visszacáfolni. . . Gondolhatják, hogy ez nem volt éppen kerti ün
nepély . ..! Mármint a máglya! Legalábbis nem nekem . . . Elég is volt egyszer be
lőle, s ezért is vontam mégis vissza azt a második dolgot a Földről és a Napról . . . 
No, jó -  gondoltam -, legyen a tiéd a nagyobbik rakás. Ha annyira ragaszkodsz hoz
zá, nyugodtan visszavonhatom . . . Tudtam ugyanis, hogy mégis minden úgy fog 
maradni, ahogy én mondtam . . .  Úgy is maradt. Itt a fénykép, tessék csak alaposan 
szemügyre venni...!

(Egy újabb fotót vetít ki a grafoszkóp segítségével)

Ha megfigyelik ott a jobb alsó sarkát. . .  Ott látható, s abból mindjárt világossá vá
lik minden . . .  Nézzék csak meg . . .  Addig, amíg maguk megnézik, iszom egy kor
tyot, mert kezd már megint kiszáradni a torkom, pedig hát rengeteg mondanivalóm 
van még . . .

(Kortyol egyet a forralt pálinkából)

Még a Nagy Marcona is belátta később, hogy nekem volt igazam . . .  Lassan jár az 
agya, rettentő sok időbe telik, amíg belát valamit . . . Sajnos, főleg azt látta be, 
hogy ettől ő még a helyén maradhat.. . Maradt is! Hogy milyen ez az ember? 
Csak görnyed, és hegeit 
nem hűti se a szél, 

se a hír, 
portól tapadtan fülledne be, 
mikor kellene, hogy lélegezzen, 
kötetlen oldala s kemény 
bordája benn:
kínja, hogy vagy épp becézik, 
s ha éppen nyalogatják.
És marha -  természetesen .. .

(Leveti pólóját.)

De akkoriban már éreztem, hogy habár lassan is, de mindenképp meg akar semmi
síteni, betömi . . . Hogy én is úgy higgyek benne, mint a többiek, azok a barmok, 
azok a sznobok, akik hozzá hasonlóan, soha nem is lesznek képesek semmit se ki



találni. . . Hogy feltételek, fenntartások nélkül higgyek benne . . . Sokszor játszot
tam azt, hogy eltűntem -  minden szó nélkül -  napokra, hetekre, már előre számítva 
arra, hogy ennek csakis egy lehet a vége . . .  Hogy meghalok . . .  De voltak pillana
tok, amikor még az is könnyebbnek tűnt és bizonyult is aztán: meghalni, megölet- 
tetni, majd újra feltámadni . . .  És őszintén megvallva: nem is volt az mind olyan 
szörnyű halál. . . Már kezdtem is különbséget tenni a halálaim között: könnyű és 
nehéz, szörnyű halálokra osztottam fel őket, mint a kereszt, mint a máglyahalál. . .  
Meg aztán itt ismét gyávának bizonyultam. . .  Inkább választottam egy lassú, hosz- 
szú, időigényes, de könnyű halált, és nem mertem szembenézni az emberekkel, 
hogy itt vagyok, öljetek meg ...!  De ha akkor nem halok meg, leteper a Nagy Mar
cona, betör, hogy olyan legyek, mint az a halomnyi többi. . .  Szükségem volt a ha
lálaimra, hogy létezni tudjak, ne csak vegetálni. .. Még ha gyávának bizonyultam 
is így . . .  Meg kellett halnom, hogy felül tudjak kerekedni. . .  Önmagámon is több
ször .. . Többször főleg csak önmagámon .. . Leginkább csak önmagámon . . .

(Némán körüljáratja tekintetét.)

Elég hideg van i t t . . .

(Egy másik mellényt ölt magára.)

És beszélni is csak úgy mertem, ha csak az hallotta, akihez szólni akartam . . .  És 
alaposan megválogattam, hogy kihez szóljak . . .

(Ismét a már hallott, ismert rock zeneszám hangzik fel harmonikán.)

DZSEM HERCZEG: Most tényleg kívánom, hogy itt légy . . .

(Összekuporodva folytatja, mint akit zavart félelem kezd áthatni:)

Semmi se old, 
lefekszem,
s nappali szabad perceimben 
alszom;
orromhoz szusszantva a fal 
rostokol évekig, s ha resten 
elszámol ötvenig, ledől. . .

(Felnéz.)

Doktorkám . . .!

(Hirtelen vett lendülettel folytatja:)

Ahogy többet élsz -  megérts!: -  mind több termést megélsz; 
én értelek, szemben azokkal, kik meg tudnak élni



most is, mindig is,
s egyedül vagyok itt, aki érti logikád, 
de nem utolsósorban vagyok így, 
s vagyok egyedül;

(Egy hosszú szalagcsomót húz elő és a nyakába akasztja.)

nem is úgy, ahogy hihetni: 
de te érted így is -  s idevág.

(Mint példabeszédet folytatja:)

Rátekerődött,
hogy menekült el,
hempén a nyakára csavarodott:

-  a kígyó is álmomban?
-  egyszerű hímszem, 

hiszen nem gömbös az, 
hanem lombos,

-  ugyan, hisz gégém 
oldalt bevágta,
mikorra hirtelen lerántatott, 
mi köze a szervhez, 
csak azért, mert hosszús: 
iramodtam egyre, 
ne zsibasszon méreg, 
de bénult a lábam;
meg hogyan győzhetne magyarázatom, 
hogyha ellankadok, elgémberedve, ha végzem: 
megérem-e a reggelt, ha nehézkedek, 
s hogy meghaltam, 
ki hiszi el, ha felébredek?

(Agitáló beszédbe csap át, mintha a néphez intézné szavait; agitprop hangnemben.) 

Elhúzol
mellettem vétlen, 
keresztülsiethetsz bennem, 
ki a megtestesületlen, 
ha felütve a kapcsoló, 
s húzódik kezem árnya 
a falon el,
s cirkalmazzák fel az ujjaid ..  .

(Súgva:)



Money

A pincér újra bekapcsolta a rádiót vagy a magnót -  ahogy tetszik. Felhangzik a 
Pink Floyd együttes Money című zeneszáma. Dzsem herczeg a nyakában lógó sza
laggal táncol. A zene kezdetéhez fényváltás is párosulhat, ami a tánc és a zeneszám 
végén természetesen visszavált az alapfénybe. Amikor vége a zenének, nem szólal 
meg a rádióban a bemondó, nem szólal meg másik zeneszám, tehát a pincér, ahogy 
bekapcsolta, most ugyanúgy ki is kapcsolja a készüléket. Tánca végén Dzsem her
czeg a földön fekszik, kimerültén szuszog, fetrengve beszél.

DZSEM HERCZEG:
Ebben a házban 
ő lenne csak, ki nem halott,
Jézuska bohóca, 
akivel az játszadott, 
naftalingömböc a húrokon, 
s tovafoly a tan: 
gyámolítja őt a búr rokon.

(Hirtelen felugrik.)

Mióta számos a barátom, mint ma is . . . Cigaretta nélkül térek haza ismét. . .  Bár 
a kúria kímélt szobái különben sem állhatják a füstöt. . .

(Töpreng.)

Doktorkám ...! A baldachinos ágy el sem tud képzelni baráti disputát, szerelmi tusát, 
s anyagom is lazább,
sorsaként önemésztő, s hidegvő átlósan a lábam . . .

(A grafoszkóphoz lépve egy újabb fényképet vetít a vászonra.)

Igen, Káréi lett a kezelőorvosom . ..

(A képről mesélve:)

Abban az évben attól volt meglepett, hogy egy öreg akasztottat vágott le, s amíg és 
ismét élet és halál között ingadtam -  besüppede 
az árnyék fél-elemébe: 
félelem érte; félelem érte!
Ki csűr alatt fürkész, botladoz: ha feltépem, érzem vagy éppenhogy vérzem . . .?
Talányom ez, és a veszteségem,
nem hallgata rám a busózó halott;
madzaga nem volt akadni följebb,
a csűr alatt roggyantva
fulladozott.



(Kortyol egyet a forralt pálinkából)

Én meg csak álltam, és mondtam, hogy: -  Itt állok, másképp nem tehetek ...!  Álltam 
hát vagy ültem: tömlöcök mélyén, dologtalan, unatkozó dámák szalonjaiban . . .  Ül
tem és törtem a fejem, hogyan lökjem le végre a Nagy Marconát a trónjáról. . .  Még 
az Enciklopédiában is azért írtam arról, hogy a sakkjátékban a király a legtehetetle
nebb figura, s nevettem ki azokat, akik szerint a világ, ez a világ, az elképzelhető le- 
ges-legjobb világ . . .  Ezért küldtem lelencházba a zabigyerekeimet, ne bömböljenek 
a fülembe, amikor a nevelésről írok, vagy a Társadalmi szerződést igyekszem meg
kötni . . .

(Súgva:)

-  ki nyílott, enyészett: -  

(Majd ismét mesélve:)

. . .  ezért lyukadtam ki oda, hogy még ez az egy Isten is sok, ami a sokból megma
radt, mert csak arra jó, hogy a Nagy Marcona az ő nevében csinálja továbbra is a 
disznóságait. . . Különben szerencsém is volt ebben az időben, mert a Nagy Mar
cona valahogy ellustult, elálmosodott, elpuhult a lotyói mellett, akik körülduru
zsolták az érdekemben. . .  Mindig újra kikönyörögtek a Bastille-ból, úgyhogy elég 
zavartalanul magyarázhattam a többieknek, mennyire káros a Nagy Marcona, meg 
hogy tökéletesen fölösleges is . . .  Legyünk inkább szabadok, egyenlőek és testvé
rek . .  .

(Mintha idézné a múltban kimondott szavait:)

Kín, a rendbe holt, mint valami puffadt, képedt-végtelen mindörökös ámen -  mind
örökké nem! Aránt egyre, akárha egyaránt.. . Hasában s hosszan, 
s hasmánt csúszódva, 
préselődve is, 
s kenődhetőn,
csak a húson -  a húson csupán . . . Nem mindig ajkkal, s ne csak a vágyízeken: 
most így miért nem kezdhetem el; 
talán ha későn e korán,
de nem, sosem -  NEM SOSEM, és NEM SOHASEM . . .
NEM, sosem: kar, le nem engedhetlek, csörlő, időben meg nem mozzan engedéke
nyen, s hogyha én mégis megteszem, mindeme lényege: hol, 
miért, ki nem?
Szabadság -  YEAHHH . . .  Egyenlőség -  YEAHHH . . . Testvériség -  YEAHHH 
. . .  Egység -  YEAHHH . . .  Ám a legnagyobb hidegzuhany alighanem rögtön az
után ért, hogy a fölfujt hájfeje végre a fűrészporos kosárba hullott, mert akkor ki
derült, hogy közben ő is elsajátította a feltámadás tudományát. . .  Ezt azért mégse 
gondoltam volna róla . . .  Öreg hiba volt lebecsülni. . .  Tudom, mert máris ott állt 
egy hordó tetején és teli szájjal pofázott. . .  Aztán meg nyakaztatott, nyakaztatott,



nyakaztatott. . .  És nyakaztatott. . .! Nemcsak azokat, akik vissza akarták rakni a 
fejére a koronát, hanem azokat is, akikről csak ő hitte a z t. . . Meg persze azokat, 
akik csupán azért fordultak ellene, mert már elegük volt az örökös nyakaztatásból 
. . .  Végül engem is lenyakaztatott. . .  Dohánycsempészéssel vádolt, pedig én csak 
a tömegmegmaradás törvényét fedeztem fel és az oxidációt tanulmányoztam . . . 
De minden is . . . Ezúttal legalább gyorsan végem lett, a nyakaztatást azóta is a 
könnyebb halálnemek közé sorolom . . .  Csak egy zutty, és már kész is! Mit tehet
tem hát, újra begubóztam, és így vártam ki, amíg a Nagy Marcona lenyugszik, ki
tombolja magát. . . Ismertem már, ha kitombolja magát, egy időre mindig elcsitul 
. . . Fonottan ülve, mozdulnék bárha, szomorúszent, angyalkék, sovány: hosszú 
sípcsontjaim keresztbe vetve, karom két mellemen kosár, és szájkosár . . . Nem 
nyíltan kifestve, megillatosítva, de mit ér, ha neki mindez csak üröm -  de ez is így 
könnyebb, nem győzöl-e testem? -  hanyatt, ha fekszem . . . Vágva a fuvön . . . Es 
csakugyan, átmenetileg újra koronát tett a fejére, de aztán inkább a cilindert ked
velte meg . . .  Vastag szivarokat szívott, lágy Ázsiát falt és borzolt Afrikát. . .  Fő
leg a tőzsdén trónolt. . .  Vette-adta a részvényeit és a pénzét számolta. . .  Még min
dig állt Káréi: kezében káró, s pislogott. ..
Tudta, hogy nem tekintem; 
így állnék, mondta, 
bár évekig, s 
akár:
de félek, hisz éhes, 
és futkos az agár . . .

(Mint Dotore folytatja:)

Szándékosan 
kerülsz, vagy 
épphogy így sikerül, 
próbáljuk meg egymásban 
a férfit figyelni, 
ki meghasonulatlan, 
mi végleg emberi, 
mit vétlen közös sors, 
hogy egymást követnénk 
egy szerény ülepben? 
hogy most a társság végződne, 
s mondhatni: „barátom, fenék!”

(Mesélve folytatja:)

Nem hiszem, ez csak a tétova réteg . . .

(Hirtelen szavalásba csap át:)

Hogy egymást követnénk egy szerény ülepben? 
hogy most a társság végződne,



s mondhatni: „barátom, fenék!” 
nem hiszem, ez csak 
a tétova réteg, felejtsük, 
hisz ez a haragra kevés, 
s csak ezután is csángjunk, 
mint idest már sokat, 
meg aztán egyes mértéket ám 
te se szabj, vigyázz!
Ezek után
tartozni más,
s különvál a
bárhová is tartozás,
önnön vagyok,
s csak a nyelv kell, az a más,
hogy önmagámmal beszélgessek át
tehetetlen órát,
míg valaki vág . . .

(Ismét mesél:)

Voltak azért persze még mindig csendes pillanatok . . .  Csendes pillanatok is néha 
. . .  És kevésbé csendesek is . . .  Mikor még hármasban zárkóztunk be abba a szo
bába egy-egy üveg fehér- vagy esetleg és ritkább esetben vörösborral. . . Akkori
ban persze még fogalmam sem volt róla, hogyan készül a forralt pálinka . . . 
Fogalmam sem volt róla, hogy létezik ilyen . . .  Csak hosszú évekkel később talál
tam ki, hogy a pálinkát esetleg forralva is fogyaszthatnánk . . .  Esetleg, ha a recep
tet nem sikerült volna feljegyezniük, ha nem jegyezték volna meg, hogyan kell el
készíteni, csak szóljanak nyugodtan, szívesen megismétlem, hiszen nekem az sem
miség . . . Káréi a gitárt markolászta, mintha annak nyaka egy női láb, comb vol
na, a Nagy Marcona pedig a karosszékbe vágta magát. . .  Persze, hiszen mindig a 
kényelmet kereste, azt hajszolta . . .  Én meg törökülésben feltelepedtem az asztal
ra . .  . Valami irodaszerüesg volt az, de már nem tudom, és talán nem is fontos, 
hogy egészen pontosan milyen, s hogy egészen pontosan kinek az irodája . .. Egy 
házinyomdával, két-három telefonnal, három-négy karosszékkel és egy kályhával, 
amire nyáron ülni is lehetett. . . Sötétben kellett ücsörögnünk, nem gyújthattunk 
pilácsot, nehogy valaki kifigyelje, kifürkéssze, hogy bent vagyunk . . .  Nehogy va
laki megtudja, hogy esténként bejárunk oda kocsmázni, mert akkor bizonyára el
vették volna tőlem a kulcsot, s nem maradt volna aztán hova járnunk . .  . Habár a 
Nagy Marconának sem telt volna sok szavába, néhány jól irányzott paranccsal csak 
feltalálta volna magát valahogy . . . Meg aztán én is biztosan kitaláltam volna va
lamit, ha éppenséggel úgy hozza a szükség . . .  Régi, ismert dalaimat énekelgettük. 
Egyikünk falsabbul, mint a másik . . .  Káréi gitározgatott, zenélgetett. . .  Habár az 
akkordokat is én találtam ki, sohasem igyekeztem megjegyezni őket, így Káréi va
lamivel több akkordot ismert, mint én, mert ő megtanulta, kérem, Doktorkám, a 
legtöbbjüket. . .  Ezt a tudományomat, miután felfedeztem, és rendszerbe szedtem, 
nem sajnáltam elfelejteni. . .  Sőt: úgy gondoltam, hogy én ezen a téren már meg



tettem a magamét, kitaláltam az akkordokat, most már jöjjönek a zenészek és ta
nulják meg . . . Káréi pedig szinte az összesét megtanulta . . . Aztán amikor az 
egyik újabb halálom előtt önkéntesen, azaz a saját terveim és belátásom szerint el
tűntem, halódni, úgymond, elhalódni, a Nagy Marcona keresni kezdett. . . Keres
tetett . . . Úgy látszik, hiányolta a társaságomat, vagy m i. . . Többször is találkoz
tam a szükebb besúgói, információs körébe tartozó személyekkel, azokkal a talp- 
nyalókkal, akik az utánzáson, a talpnyaláson és a hiszékenységen kívül semmire, 
de tényleg semmire nem voltak képesek . . .  Ők ugyan faggattak, látszólag csak 
hétköznapian, egyszerűen, kíváncsiságból, felebaráti érdeklődésből. . .  Mi van ve
lem? Mit csinálok? Mi újság? Hogy vagyok? Én meg mindenkinek azt mondtam, 
hogy majd jövök, persze, minden rendben, majd a Nagy Marcona színe elé járu
lok, persze, hogyne . . . Mikor? Hát, nem is tudom . . . Majd holnap . . . Vagy hol
napután . . . Persze, amikor ezt kimondtam, akkor már nagyon is jól tudtam, hogy 
egyáltalán nem fogok a Nagy Marconának a közelébe se menni . . . Egyedül akar
tam maradni . . . Agonizálni. . . Csendes halált szerettem volna, békében meghal
ni, nem karóba húzattatni, nem keresztre feszíttetni, nem lenyakaztatni, nem fel
akasztatni, nem máglyán elégettetni. . .  így a Nagy Marcona végül maga kénysze
rült a keresésemre indulni. . .  Pedig nem hiszem, hogy annyira hiányozhattam vol
na neki, csak épp nem hagyhatott, nem akart nyogalomban és békével a halálba en
gedni . . . Csak tisztességből. . . 
tette,
s elbízta magát nagyon; 
ki kárpótolja érte? -  ím: 
nem menthet meg mindenkit, 
s a gond,
mint a fagyöngy, olyan.

(A zongorához lép.)

Maestro, zenét!

Újra felhangzik a klimpirozás.

DZSEM HERCZEG: Ti legyűrődtetek, leszusszantatok a bokámra, érzem, a vé
ge ez valami jelentős dolognak . . . Valami vonul:

(Dudolászva énekelgeti, énekli?! a szöveget a klimpirozás dallamára, ritmusára:)

az ágy mellé ejtem a könyvet,
félig önfeledten,
amit épp kerestem,
sehol se nincs,
felszáll a por, a permet,
libabőrösen hevertek,
olvadást, mint a malacok,
száradtok,
gőzöl szagotok ..  .



Doktorkám . . .!

(A grafoszkóphoz siet és egy újabb fényképet helyez el benne.)

Nézzék meg, kérem, figyelmesen ezt a fényképet is: hever egymáson 
a két törzs,
vétlenek, összevetettek: 
útközben vonagló alfelek 
ütköznek, nyaglásszák, 
szaglásszák egymást, 
mit sem tudhat a fő: 
a távolság, 
mint nyakcsigolyái 
a mennydörgőnek, 
remegnek, karikáznak 
nyirkos orrkörei: 
ne a tájat nézd, utazz!
Akkoriban történt, hogy én meg elkezdtem átkozni a pénzt. . .  Hogy mindent meg 
lehet kapni érte, de nélküle semmit . . . Hogy a hűséget hűtlenséggé, a szeretetet 
gyűlöletté, a gyűlöletet szeretetté, az erényt bűnné, a bűnt erénnyé, a szolgát úrrá, 
az urat szolgává, az ostobaságot értelemmé és az értelmet ostobasággá változtatja 
. . . Pedig azt is én találtam ki valamikor . . .! Mármint a pénzt, s valóban remek 
ötletnek látszott. . .  Hogy ne cserélgessük folyton a tárgyainkat, hanem legyen egy 
cseretárgy, ami minden más tárgyat helyettesíthet . . . Sajnálom, nem gondoltam, 
hogy egyszer még majd ez, vagy legalábbis valami ilyesmi lesz belőle . . .  No szó
val, én akkor elkezdtem tanulmányozni a pénzt, és több könyvet is írtam róla . . . 
Meg arról, hogy addig úgysem lehetünk szabadok, testvérek és egyenlőek, amíg az 
egyiknek tele van a zsebe pénzzel, a másik meg belegebed és belehülyül, belerok
kan a munkába . . .  És még jó, még örülhet, ha ezt teheti, különben felfordul . . . 
Vaskos könyveket írtam össze, kapitális müveket szociális témákról. . . Nem cso
da hát, hogy mint annyiszor, ezúttal is beleőszült a szakállam és belekopaszodott a 
fejem . . .  És lassanként megint hallgatni kezdtek rám . . . Egy idő múlva még a 
Nagy Marcona is . . .  Be kell vallanom őszintén, hogy érzem: kezdek fáradni . . .! 
És ismét hordókon, meg emelvényeken, ládákon álltam és szónokoltam: Ha egy
szer
levágod, s nőni kezd, 
viszket majd napokig, 
s nyírni ezt, 
hiába nyesni feszt, 
s nem ment meg semmi 
ámító szer, amíg-
nem újra kinöveszt. . .  És mondom .. .: végül már a Nagy Marcona is hitt nekem 
újra, vagy ha nem is hitt, ha nem is hitte el minden szavam, de kezdett ismét hall
gatni rám . . .  Talán, mert unta már magát, nem sokáig bírja a lustálkodást, és időn



ként megszomjazik . . .  De én most nem is bántam ezt, mert arra is rájöttem, hogy 
nélküle mégse megy semmi . . . Legalábbis az elején nem . . . Úgy terveztem hát, 
hogy majd valahogy menet közben teszem a nyakára a kötelet, vagy megpróbálom 
rábeszélni, hogy akassza föl magát, vagy mit tudom én . . .! Majd csak lesz vala
hogy . . .  Elvégre az én fejem sem káptalan, nem számíthat ki mindent előre az em
ber ..  . És akkor már különben is láttam, hogy noha még nem olvad a hó -  akkor 
még tényleg nem olvadt! -, de ha tülnövi a fü, betelepszi, 
elenyésznek, 
amik tudnak, kihal, 
ami gyökerét verte be a lékbe, 
elvágja torkát a sikló jéggyalu, 
s ha a moha kárpitozza be a nyomtolódást, 
s ha a selyem por, ha a kord korom: 
ki tudja, hol vontatott a lomb el; 
más a nép, mi ujdont él körül, 
s ha másként él veled az összes tegnapi, 
vagy a pihékbe rögzült jelleg tűn el, 
s majd csak pályán követi az új 
természet a régit, 
lentrőli feltorzódás ha követődik, 
s ósága friss tolulásba kezd: 
feledni, hogy világa szeretett ünnepet, 
s már most se tudott, hogy miként is . . .
Vajon?

(Szavakat, mondatokat idéz a múltból, melyeket hozzá intéztek rég.)

Ne idegeskedj! A kaktusz se sír, csak ha vágják, törik . . .
Csak ha vágják, csak ha törik . . .

(Sóhajt.)

De az a nedve, 
nyirka az, meg: 
persze az 
örökké él;
nem is vakarhatja vérig . . .

(Maga elé bambul, szinte mereven, száját csak alig nyitja. Kezdetben csak halkan 
beszél, fogai között préseli át a szavakat, mintha nem is szívesen mondaná ki őket.)

Métely! Ki hátul. . .  Ki hátul 
tapadt. .. tapadt meg rajtam, 
hogy horzsolja . .  . horzsolja mellem, 
s harapja . . .  harapja vállam is, 
miközben ékel is:



hátratekintek . . . Hátratekintek, 
s háttal látom, mint paplantörek, 
hever, és lanyha 
formátlansága, 
és arctalan is, meg 
arcátlan is: tetteim
hamisítja . . .Tetteim hamisítja, tetteim váltja . . .

(Hirtelen vett lendülettel folytatja:)

Tényleg a földön helyük: nem úgy olvastam őket, hogy mérkéljem nyilván . . .
Nem, hogy mérkéljem,
de ha visszagondolok,
sehol sem értem őket tetten;
csak egyetlenegyszer tévedtek
volna meg; és egyszer sem volt,
hogy őket nem értettem:
nem érte, nem
nem érte meg . . . Nem, érte nem . ..! Értelem! Nem! Nincs időm a puhányokra . ..
Mondom: érzem: fáradok . . . Ernyedten torzulnak medencém szerén; egy olyan
kéj-kerub kéne,
ki az üveg egyszervúval
búgat, s teszi, mint
kin hivatása úr,
hisz hiába kövül
a bőrpáma s mirigy,
s legyen még költő is,
s szabad, s mondom: . . . fáradok . . .
s szabad, s mondom:
csillogjon csak néki, mint
hosszú nyakon, hosszan az
emelhetetlen, a csiszolatlan bárd,
a gyémántkoponya . . .  Ki nappal hűtlen, az mindenkor, s tán mindörökre az: mi
féle támaszod a horpasz; 
meghasonlottan, 
s hiába gondolom, 
s elszakadozik az 
más-más partra így; 
egyként ki simogat, 
ki simul:
szurladó szalmád, ahogy újul, 
önmagáimmal annál közelebb, 
ahelyett hogy terveznénk 
bár összeforrást: gyászoljuk, 
mi, megtört énfelek, hogy 
elszakítva lettünk 
önmagunkká . . .



Doktorkám . . .!

(A proszcéniumra ül törökülésben, és tudálékosan magyarázni kezd.)

Hogy mért nem tudlak, barátom, 
követni oda?
Mert olyan sebes 
réseken szivárog 
a lélek, hogy 
nem sokra, félek, 
szédelegnénk tényleg, 
ott zsibbadtan tűrni 
a vágásokat!? 
az ujjperecek, ujjbegyek 
bomlását viselni tudni?! 
a pulyka feje 
lecsapva, s futna, 
nem tudok itt most 
veled időzni, egy 
szóra se: el ilyen 
zsúrokra ne hívass 
soha . . .

(Belép a nézőtéri kocsmahangulatba. Felszabadultan mesél, gyermeteg, pajkos já 
tékossággal és közvetlenséggel.)

Jól tudom, hogy milyen, elnehezül, ha adnia kell, és látom,
fölül, a lépcsőn magasba hátrál,
ha követem a követeléssel:
bezárkózik, s az ajtó mögül,
kétszáz frankba kerül,
amíg előkerül. . .  Sőt! Van itt még más is: úgy jöhetett, hogy nem sejthettem, hogy 
mi sem jön, és mi sem történt, csak számító törvénye, ismétlik végig, hogy csak 
hirtelen döbbent rám -  ahogy lát, bánom -, csak a tisztás, s csak az osztatlan kö
rül, ő meg csak által áll, a határon; terveim közt, hogy omlódna össze, s én is az el- 
me-nagy mélyből nézek a KONGÓ szemei közül vele szembe . . . Hanem amikor 
a Nagy Marcona megindult, hát azt látniuk kellett volna . . .! Akár egy buldózer! 
Már akkor mindjárt arra gondoltam, hogy is fogom én őt egyszer majd megállíta
n i ..  . Úgy dolgozott, mint talán még soha . . . Nekem, azaz nekünk . . . Szóval az 
éheseknek és a rongyosoknak, de még inkább a maga gyönyörűségére . . . Nem, 
nem nyakaztatott, mert az addigra már elavult . . . Éjszaka vitette el azokat, akik 
között néha olyanok is voltak, akik erre rászolgáltak . . . Mindig is színvak volt! 
Sose volt erénye az árnyalat, a különbségtevés . . . Egymást érték a halálaim, no, 
de mit részletezzem . . .



Doktorkám . . .! Öröm terelt, magára vett rá: innen, hogy a nyers tökély rövid; in
nia engedtetik, főikéi, buggyan böröm lyukán, s mindegyik számítás húszezer tö
vis. Nos . . .  Igen . . .  Van itt még egy fénykép . . .  Őszintén szólva, egyáltalán nem 
voltam benne biztos, hogy meg kell-e mutatnom, hogy megmutassam-e ezt is . . . 
Nagyon nehezen tudtam eldönteni, hogy elhozzam-e egyáltalán ma este ide . . . 
Hogy megmutassam-e Önöknek . . . Most már itt van, nincs visszaút, de be kell 
vallanom, még ebben a szent pillanatban sem vagyok róla teljesen meggyőződve, 
még most sem vagyok benne teljesen és megingathatatlanul bizonyos . . .

(Kortyol a forralt pálinkából.)

Viszont, ha meg arra gondolok, hogy talán csak ez a kép fogja hozzásegíteni Önö
ket ahhoz, hogy teljes egészében meg tudják érteni, föl tudják fogni mondandóm lé
nyegét, akkor . . . Akkor magam sem tudom már .. . Akkor sem . . .  Mert Önöknek 
tulajdonképpen mindegy is . . . Persze, mint mindig, most is tisztelet a kivételnek, 
amely mindenkor tiszteletet érdemel . . .  De akkor is . . . Illetve: akkor sem . . . 
Önöknek tulajdonképpen akár mindegy is lehet. . .  Vagy mindegy is lehetne . . .  És 
biztos vagyok benne, hogy nemcsak keveseknek mindegy is . . .  Se zsebükbe, se 
zsebükből . . .  Itt érkezünk el ahhoz a pillanathoz, amikor úgy érzi az ember . . . 
Amikor úgy érzem . . . Amikor úgy érzed, hogy eddigi léted, eddigi életed egylé- 
nyegünek érzed, áttetszőnek a güzüújszülött hasát, s nincs kiút, barátom: megveszel 
vagy megvétetsz, mi sincs, Semás, ne várd, hogy diktáljon a vétlen . . .

(Újabb képet helyez a grafoszkópba.)

Megláttam, virágban 
lépeget, kerülve az aknát 
vakon is akár, olykor 
derékig süppedt be a bő, 
a tömény televénybe, ha az 
ablakra pislant, melynél 
lesem, feketék lőttek át 
a sötétbe, később, mikor 
közelebb ért, meglátszott 
a lyuksor homlokán, de 
átlátni hiába volt, csupán 
kikandikált a visszatestesült 
elem: hetekig oltotta odvába 
a lég, a mély koponyából 
a mázsányi ész csak akkor 
tört elő, s megkönnyebbült, 
felgyorsult, ment elöl, 
aztán tovább, s csak napnyugat 
felé, át, csaptatva még épp



ömlődő hóién, Bemen?
Latinán? ki tudja?
Halién?
Látom, hogy türelmetlenek, ezért csak egy esetet mondok még e l . . .  Egyikét azok
nak az eseteknek, amikor nálam is megjelentek a követei, mert azért nagyon tartott 
ám tőlem a Nagy Marcona . . . Sejthette, mire készülök, ezért igyekezett minden 
erővel, minden erejével megelőzni . . . Ezért vette ki egyik embere a táskájából a 
hurkot: legjobb lesz, ha nem kapálózom -  tanácsolta jóindulatúan . . . Aztán még 
elmondta, hogy nagyon szereti a könyveimet és igazán nem érti, hogy egy ilyen 
okos, köztiszteletnek örvendő ember, miért nem tud nyugton maradni. . . Ám arra 
már nem hagyott időt, hogy azt feleljem: éppen azért nem maradhatok nyugton, 
mert okos és köztiszteletben álló vagyok . . . No, de azért a Nagy Marcona tudja, 
tudta már akkor is, mi jár nekem, mert később rólam neveztette el a szülővároso
mat . . . Meg hát szépen beszélt hozzám a végén is, amikor azt az overallt nem 
akartam magamra venni, mert egyszerre csak kék overallban volt mindenki . . . 
Még a Nagy Marcona is! Pedig lehetetlenül állt rajta: sürü keresztráncokat vetett, 
látszott, hogy a pocakját alig tudta belepréselni, és mintha még igyekezett volna 
minél jobban összehúzni benne magát. . . Hadd lássák, hogy mennyire nem akar 
senkinél se nagyobbnak látszani . . .  De azért a csavarkulcsot úgy tartotta pámás, 
fehér, ápolt kezében, mint valami jogart, és az overallt is ő adta a kezembe . . .  Si
essek, láthatom, hogy mindenki beöltözött már . . .  Igen, igen, helyesen gondolom: 
megérkeztünk, végre megérkeztünk .. .! Többé már nem kell kivizsgálni, fölfedni, 
ki- vagy föltalálni semmit, most már csak utánozni, másolni és sokszorosítani kell 
a dolgokat, hogy mindenkinek jusson belőlük . . .  Ne is tiltakozzam, lássam be, 
hogy nekem is meg kell változnom, meg kell szűnnöm, igazán róla is példát vehet
nék . . .! Ő már megszűnt, ő már nincs, ő már nem is ő . .. Csak a sok közül, és az 
is merő véletlen, hogy éppen ő beszél, és a többiek némán helyeselnek neki. . .  Hát 
ez az! Ettől lettem oda! Túl magasan kezdtem . . .  Ez is volt a hiba. Még mit nem, 
mit képzelnek, hogy overallt, no, nem, ez tévedés . . .! Nagyon is sok megvizsgál
ni, végiggondolni, felfedezni és feltalálni való van még, vagy ha nincs, akkor mi
nek élünk tovább . . .  De persze ők ...! Felőlük még mindig négy lábon járhatnánk, 
így hát szó se róla! Másoló én utoljára akkor voltam, amikor a kolostorban éltem, 
és eszemben sincs újra bevonulni a kolostorba -  szóval ilyeneket mondtam . . .  De 
aztán sírva kértem őket: értsék már meg, hogy én sem szeretem azokat a gondola
taimat, amelyek imigyen szóló Zaratusztraként születtek meg bennem . . . Már ak
kor megbántam azokat a gondolatokat, és ezért is borultam sírva a fuvaros gebéjé
re is .. . Sosem bírtam, ha ütnek valakit, akárha egy állatot is . .. Hiába próbáltam 
elhitetni magammal ennek az ellenkezőjét . . . Utolsó soraim alá is ezért írtam, 
hogy Keresztrefeszített, mielőtt meghaltam volna agylágyulásban . . .  De azért van 
ezekben a megbánt gondolatokban is valami . . . Sőt, akkor lesz csak igazán, ha 
megteszem, amit kívánnak tőlem . . .  Ne feszítsenek hát keresztre újra, mert ha 
most fel kell vennem ezt a kezeslábast, és nem mehetek a saját fejem után, akkor 
nem is segíthetek rajtuk többé, mert akkor nekem végem, végünk .. .! Akkor én be 
leszek zárva egy palackba, örök időkre és olyan hermetikusan, amilyen 
heremtikusnak Önök látják most ezt a kis történetemet. . .  De ők csak néztek rám, 
tágra nyílt szemmel és mélységesen megbántódva, hogy ugyan mit vétettek nekem,



hogy ennyire megvetem az ő egyszerű, becsületes és verejtékszagú kék ruhájukat. . .  
Pedig hát nem vetettem meg . . . Nem! És akkor megszólalt a Nagy Marcona -  mert 
ismét csak ő szólalt meg -  türelmesen és megértőén: jó, ha ennyire nem akarom, hát 
kitalálnak valami más göncöt nekem . . .  És amikor a Doktorkám két fehérköpenyese 
rámadta a kényszerzubbonyt, nem dühöngtem, nem akartam még jobban annak lát
szani, aminek hisznek . . . Nem dühöngtem, nem, Önök látták, most sem döhöngök, 
tudhatják, hogy milyen nyugodt voltam, amikor ide behoztak . . .
És most segítsenek, kérem, úgy nézzék már, hogy valahogy kijussak innen! Pró
báljanak megszöktetni, mert ha itt kell maradnom, úgy halok meg, hogy fel sem tá
madok többé!!!

(Az asztalhoz lép, papírt és tollat vesz elő. Levelet ír, s közben maga elé motyogja, 
mormolja a megfogalmazott levélszöveget.)

Doktorkám, egyetlen doktorom, Doktor úr, Főorvos úr, Professzor úr . . .! Könyör
göm, higgyen nekem: szükség van még rám! Aláírás . . .

(Leteszi a tollat, s miközben folytatja szövegét, közben összehajtogatja a levelet, 
borítékot vesz elő és belecsúsztatja az összehajtogatott papírcetlit, majd lecsukja a 
borítékot. Kortyol egyet a forralt pálinkából.)

Ne bánd, bocsásd meg, oldd, hogy elmaradtam, önmagámban is, mi fáradt, boron
gó, ó, hamis; hogy eldugult a fák között a hold: 
öklendés kéne, 
öklendést kéret buzgár, 
tocsogó, gázló, gőzölgés, 
gáz, ha gond, fehéren 
hidegvő, égő rönkparázs, 
amíg valami érverés 
kiont.
Mert, Doktorkám, hidegvő átlósan a lábam . . . Hidegvő átlósan a lelkem . . .

(Sötét. A vászonra most bevetítődik John Carpenter Escape from New York című 
filmje. A film vetítését a legelejétől kell kezdeni, tehát a főcímmel együtt. A vetítés 
addig tart, amíg a közönség tapsolni nem kezd. Ekkor újra felhangzik a klimpíro- 
zás, és újra fény: Dzsem herczeg a proszcéniumon, a földön fekszik. Teljesen mez
telen. A Kispál és a Borz együttes A következő buszon című dalának szövegét fáj
dalmas, haldokló nyögések közepette mondja el. Csak az utolsó versszakra tápász- 
kodik fel guggoló pózba.)

A következő buszon 
Rajta leszek én is 
Jelzek majd egy réten 
A busz megáll és én mégis 
Szólok, hogy bocsánat 
DE van velem egy állat



Aki még tovább akar menni 
Még egyszer, bocsánat

A TV-t nézte sokat 
És messzebb akart jutni 
Én egy mesebeli disznót 
Viszek a végtelenbe túrni 
Orra az ablakon 
A közvetkező buszon 
Egy ringó Ikaruszon 
Orra az ablakon

Egész éjjel nézi 
Az elmaradó fákat 
Kérdeztem, hogy mit lát 
Azt mondta, hogy fákat 
Lát ő elsuhanni 
Egy záródó világba és 
Egy malacot hajszálon 
Hófoltot húzni egy sárba.

(Ismét sötét. A sötétben felhangzik Colé Porter Well did you evah! című száma 
Debbie Hány és Iggy Pop tolmácsolásában.)
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A grafoszkóp felhasználásával bevetített fényképek forrása: a szerző családi fotó
albuma.
A KLIMPÍROZÁS, AVAGY EGY EXHABITÓRIUM A DZSEM HER- 
CZEGHEZ című zenemű szerzője: Szabó Palócz Attila.
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HÁROM SZEREPLŐ KERES EGY 
HANGJÁTÉKOT

fónikus vízi(l)ó

Hangok:
FÉRFI NEM 
NŐI NEM

KÖZÖS IGEN (NEMTELEN GÉPHANG)

KÖZÖS IGEN: (hangja légüres térben, érzelmeket, viszonyulást nem fejez ki, az em
beri beszédhangtól teljesen idegen) Télen mindig nyár van, tavasszal meg ősz . .. 
NŐI NEM: (a háttérben tányér- és kanálcsörgés, konyhai hangok) Az asztal va
lami virágmintás abrosszal volt leterítve. Valaki egyszer rajta felejthette a cigaret
táját, vagy mi történhetett, már nem is tudom . . .  Az egyik sarka, haloványan 
ugyan, de meg volt bámulva, a műanyag felhólyagzott, hiába látszott rajta a szor
gos takarítás, nem tudta elhalványítani a flekket. . .
KÖZÖS IGEN: (hangja, mint fenn) Az évszakok periodikus váltakozása okozta 
a legnagyobb gondot. A sarkkutató expedíciók strandfelszerelést csomagoltak be 
télire, a befőzés feladata pedig a lekvárra maradt. . .
FÉRFI NEM: (hangja fölényes, gúnyolódó) Nehogy már a lekvár főzze be a nagy
mamát . . .!
NŐI NEM: Az üres sörösüveg ott állt az asztal szélén, nem messze a cigiflekktől. 
Onnan, ahol én ültem, nem lehetett rendesen látni a címkéjét, csak egy keskeny csí
kot tudtam kilesni belőle . . .

(Üvegtörés hangja szakítja félbe élesen a szövegét. Üres csend, amibe lassan, na
gyon lassan úszik bele az egyhangú, idegesítő, őrületbe kergető vízcsepegés hang
ja: mintha nem zárták volna el rendesen a csapot.)

FÉRFI NEM: Kifogytunk a szerepekből, drágám.
NŐI NEM: Te talán már kifogytál másból is . . .
FÉRFI NEM: Minden kézenfekvő és minden kézzel fogható szerepet eljátszot
tunk már. De arra még sohasem jutott időnk, hogy . . .
NŐI NEM: Őszinték?
FÉRFI NEM: Nem, nem, az túlzás volna. Önmagunk -  talán ez volna erre a meg
felelő kifejezés.
KÖZÖS IGEN: (hangja, mint mindig.) Önmagatok, önmagatokban, egyedül . . . 
FÉRFI NEM: Unom ezeket a hangokat. Figyeld csak!

(A már ismert üvegtörés hangja.)

FÉRFI NEM: Vagy ezt!



FÉRFI NEM: Vannak aztán olyan hangok is, amelyeket már észre sem veszek.
Annyira hozzámidomultak, annyira elfásultam tőlük, annyira beléjük fáradtam, s 
annyira belém ivódtak, hogy szinte már . . . Szinte már . . .
NŐI NEM: Szinte már?
FÉRFI NEM: A fene se tudja . . .!
NŐI NEM: Szinte már?
FÉRFI NEM: Szinte már fel sem tudok ocsúdni belőlük.
NŐI NEM: Vagy a hangok nem ocsúdnak fel belőled . . .
FÉRFI NEM: Egyáltalán: tudod te, tisztában vagy te vele, hogy mit keresel itt? 
NŐI NEM: Talán én is a beígért ocsúdásomra várok . . .  Ha megengeded . . . 
FÉRFI NEM: A telek és nyarak . . . Váltakozásuk . . .
NŐI NEM: Akárcsak ezek a hangok is.
FÉRFI NEM: Igen, igen, pontosan erről van szó. Annyira belémivódott mindez, 
hogy szinte már . . . Szinte már szerelmet sem tudnék vallani . . .
NŐI NEM: Pedig az egy jó szereped volt!
FÉRFI NEM: Jó szerepem volna az nekem még ma is. Csak ezek a hangok, ezek 
a játékok, ezek a folyton vissza-visszatérő motívumok, felberregések . . .
NŐI NEM: Idegtépő nyavalyák . . .
FÉRFI NEM: Akárcsak ez!

(Ébresztőóra kíméletlen csörgése, berregése, melynek múltával ismét eluralkodik a 
csend.)

KÖZÖS IGEN: Géphangokra hangszerelt vonósnégyesek.

(Mosógép zúgása.)

FÉRFI NEM: (hangjának hátterében a mosógép zúgása továbbra is megmarad) 
Minden áldott s áldatlan reggelen ugyanarra az óracsörgésre ébredünk. Mindig 
ugyanaz az óracsörgés riaszt fel bennünket a legeslegszebb álmainkból. Hiába dob
juk ki hetente, hiába zúzzuk össze havonta, hiába vásároljuk halomra az újabbnál 
újabb órákat, minden vekkernek ugyanaz a hangja . . .

(A mosógép elkezdi kidobni a vizet, beindult a centrifuga, s annak robaja elnyom
ja a Férfi nem hangját.)

FÉRFI NEM: (igyekszik túlkiabálni a mosógép robaját) Megveszekedett 
vekkkkkeeeEEEEERRRRRRRRREEEEEEEEEEEEEEEEEEK!

(A mosógép hangja lassan, fokozatosan elhal, s amikor már úgy éreznénk, hogy új
ra beáll a csend, egy ébresztőóra megveszekedett csörgése zökkent ki bennünket. 
Hosszan halljuk, ahogy elhal a csörgés, majd poharak kecses koccanását, a már 
ismert üvegtörést és a telefoncsörgést halljuk gyors egymásutánban.)



NŐI NEM: (hangja a telefonvonal másik végéről) Rossz álmaid voltak, drágám? 
KÖZÖS IGEN: (hangja, mint mindig) Azt álmodtam, hogy én is csak egy szerep 
vagyok . . . Mit, szerep! Szerepálom! Egy szerepálom, amely beteljesül . . .  Én va
gyok maga a testi, lelki, szellemi beteljesülés. Én testesítem meg a vágyakat, bennem 
öltenek testet az alakok, bennem valósulnak meg az elképzelések, az ötletek .. .
NŐI NEM: Amelyek még meg sem születtek!
KÖZÖS IGEN: Nem a születés a fontos, hanem a beteljesülés, a testet öltés pil
lanata, amely egy örökkévalósággal is felér . . .

(Kisgyermek zokogásának hangja.)

NŐI NEM: Életet lehelni belém . . .
FÉRFI NEM: (kioktatólag) Képzeld el a világot olyannak, amilyennek a legke
vésbé sem, s amilyennek sohasem szeretnéd látni. Képzelj hozzá engem, és kép
zeld bele magadat. . . No, megvan?
NŐI NEM: Azt hiszem, igen.
FÉRFI NEM: És nem gondolod, hogy egy kicsit túl sok ez a képzelgésből? Nem 
fog megártani?
NŐI NEM: Mozdulj ki a fejedből! Nem élhetsz ennyire bezárkózva!
FÉRFI NEM: Nem hát. Keretek kellenek.
NŐI NEM: Párbeszédek!
FÉRFI NEM: Szerzői utasítások!
NŐI NEM: (szipog) És ez még mindig nem elég?

(Fékcsikorgás.)

KÖZÖS IGEN: Ácsi! Ácsi! Én oda szeretnék itt visszakanyarodni, amikor te ar
ról beszéltél, hogy milyen is volt az az abrosz . . . Virágmintás, műanyag abrosz, 
cigifoltos . . .
NŐI NEM: (szipog) Az egyik sarka, haloványan ugyan, de meg volt bámulva, a 
műanyag felhólyagzott, hiába látszottak rajta a szorgos, gondos takarítás nyomai, 
mégsem sikerült eltüntetni a flekket. Az üres sörösüveg meg ott állt az asztal szé
lén, nem messzire a cigiflekktől. Onnan, ahol én ültem, nem lehetett rendesen lát
ni az üveg címkéjét, csak egy keskeny csíkot tudtam kilesni belőle.
KÖZÖS IGEN: Milyen alkalomból volt mindez?
NŐI NEM: (szipog) Eljegyzés. A nővérem fiának az eljegyzésén történt.

(A háttérben felhangzik a nászinduló, s a beszélgetés idején most már mindvégig 
ott is marad.)

KÖZÖS IGEN: (papként) Kívánnak-e ezek a hangok hangjátékká összeállni? 
FÉRFI NEM: Igen.
KÖZÖS IGEN: És te, leányom, kívánsz-e az előtted szólóval örök frigyre lépni? 
NŐI NEM: H át. . . Nem is tudom. Alirio De Jasus Carvajal jut ilyenkor mindig 
az eszembe. Ő Bogotában, Kolumbia fővárosában él. Születése óta szenved súlyos 
betegségében. Szülei nyolc hónapos korában magára hagyták. Utcagyerekként nőtt



fel, alkalmi munkákból és koldulásból tartotta fenn magát. Néhány évvel később, 
a könnyebb és biztosabb jövő reményében, Bogotába költözött. Néhány jótevő se
gítségével épített magának egy tolókocsit, s ezzel a furcsa, háromkerekű szerkezet
tel közlekedik a városban, állandóan magánál hurcolva polaroid kameráját is. Már 
három éve fényképészként dolgozik a bogotai belvárosban található Santander 
Parkban; két és fél dollárért készít felvételeket az ott megforduló turistákról. Alirio 
titkos álma, hogy egyszer majd valaki meghallgatja, és kiadja dalait, amelyeket 
szabad idejében ír, és munka közben, a parkban szokott énekelni.

(A kisgyermek sírásának hangja belevegyül a nászinduló dallamába.)

NŐI NEM: (erőt véve zokogásán) Úgy kellene tudnunk zokogni nekünk is, ahogy 
ez a kisgyermek ontja könnyeit. Olyan tiszta szívből, olyan őszintén, olyan nyíltan 
kellene sírnunk . . .
FÉRFI NEM: Mi azonban a zokogásban is tartalmat keresünk . . .

(A már ismert üvegtörés hangja. Lejelentő. A lejelentő és a stáblista elhangzása után 
egy lélegzetvételnyi csend közbeiktatásával újra a nászinduló úszik be a „képbe”.)

FÉRFI NEM: Képzeld el a világot olyannak, amilyennek a legkevésbé sem, s
amilyennek sohasem szeretnéd látni. Képzelj hozzá engem, és képzeld bele maga
da t..  . Tudsz követni?
NŐI NEM: Igen, megvan.
Férfi nem: No, látod, ugye, hogy megy ez neked . . . No, ugye látod, hát pont ez 
az . . .  Ez az . . .  Ez az . . .  Ez az . . .  Ez az . . .  Ez az . . .  Ez az . . .  Ez az . . .  Ez az 
. . .  Ez az . . .  Ez az . . .  Ez az . . .  Ez az .. . Ez?



ÖKÖLI POKOL (POKOLI ÖKÖL)
hangjáték gyermeteg dolgokra hajlamos felnőtteknek

Hangok:
GÁBOR I.

GÁBOR II. (ugyanaz a hang, mint Gábor I., csak háromszoros lassításban) 
GÁBOR III. (ugyanaz a hang, mint Gábor L, csak háromszoros gyorsításban) 

KESERÉDES MÉLABÚ (mély női hang)
ZIMME ZUM (kislány)

VÉNETEG (ugyanaz a hang, mint Keserédes Mélabú, 
csak háromszoros gyorsításban)

(Cintányérhang, gitárhúrok fájó, zeneieden tépkedése. A gitárhangok fokozatos el
halásával visszhangzó folyosón haladó, erőteljes lépteket hallunk. A folyosó végén 
ajtónyitódás, majd hangos becsapódás. A léptek most szőnyegen haladnak tovább, 
csak a susogásukat halljuk.)

GÁBOR I.: Tábornok úrnak alázatosan jelentem . . .
GÁBOR III.: Hagyjuk ezt! Kérsz egy kávét?
GÁBOR I.: Tábornok úrnak alázatosan jelentem . . .

(Kintről ütemes díszlépésben több száz ember menetelésének hangja szűrődik be. 
A díszlépések hangja felerősödik, már kint vagyunk.)

GÁBOR II.: Szakasz, állj!

(A menetelés hangja hirtelen megszakad. A most beállt csendet egy üstdob hangja 
töri meg. A fokozatosan elhaló dobhangba skót dudások zenéje úszik be, majd las
san felerősödik.)

ZIMME ZUM: Amikor apa aznap éjjel taxit hívott, én már rég aludtam. Nem vol
tam fültanúja a rövid beszélgetésnek, és azt sem láttam, ahogy anya a kapuig kí
sérte. Egészen az indulásig szólt a zene, kedvenc dalait most sokáig nem hallhatja 
majd . . .

(A skót dudások szólama hirtelen megakad, ahogy a tű szokott az összekarcolt le
mezeken: ugyanazt a rövid taktust ismétli milliószor.)

GÁBOR I.: Tábornok úrnak alázatosan jelentem . . .
VÉNETEG: Ne jelentgess te csak semmit senkinek, ha megkérhetlek . . . Aljas 
gáborok!



KESERÉDES MÉLABÚ: Helyesbítek: gádorok! Gádorlakó férgek ezek mind,
csak az eső tudja kimosni őket a föld alól. . .

(Gitárhangok érzéketlen tépkedése, majd azok fokozatos elhalásával vízcsobogás 
hangját halljuk, az egyre erősödő, vészjósló szél zilálja a fák leveleit.)

KESERÉDES MÉLABÚ: Amikor belépett a hálószobába, néhányan még alud
tak, de a többség már talpon volt, az ágyát rendezgette, az egyenruháját igazgatta. 
A rádió is szólt ugyan, de ez a zene egyáltalán nem volt jó hatással rá. Egyre foko
zódott benne az elkeseredés, különösen, amikor közölték vele, hogy nem fogják át
helyezni. Semminek sem látta értelmét, egész lénye az értelmetlenség érzetébe ve
szett . . .
ZIMME ZUM: Egy mesét szeretnék most elmondani nektek az apukámról . . .
Csak egy mese volna, mert apja is csak egy van az embernek . . .
VÉNETEG: Rémálmai voltak . . .
ZIMME ZUM: Egészen, egészen rémesek . . .
KESERÉDES MÉLABÚ: Nem talált rendszert odakinn, a környező világban,
amelyik kényszerűségből ugyan, de a környezetévé vált. És nem talált rendszert 
odabenn sem, önnön belső világában . . .

(Ismét díszlépésben menetelő csizmák dübörgését halljuk, amibe idős férfi sírásá
nak hangja úszik be. A dübörgés elnyomja a sírás hangját, a csizmák egyre vész- 
jóslóbban kopognak a betonon.)

GÁBOR II.: Rendnek és fegyelemnek kell lenni! Aki ezt nem hajlandó tudomá
sul venni, az jegyezze meg jól, hogy megvannak a jól bevált módszereink ahhoz, 
hogy a fejébe verjük!
GÁBOR III.: Cselekedjen belátása szerint! Mindenben szabad kezet adok! 
GÁBOR II.: Köszönöm szépen, tábornok úr!
KESERÉDES MÉLABÚ: (a háttérből, nagyon halkan) Csak ezek a csizmák ne 
lennének . . . Ezek az egyenruhák . .. Ezek az eszement férgek . . .
VÉNETEG: (az előtérből, erélyesen és hangosan) Hagyjuk a személyeskedést, ha 
kérhetem!
KESERÉDES MÉLABÚ: (mint fenn) Nem tudom, mi lehetett nehezebb a számá
ra ..  . Valamikor teljesen elképzelhetetlennek hitte az ilyen dolgokat. . .
ZIMME ZUM: Elképzelhetetlen volt számára minden, amibe most hirtelen bele
csöppent. Még jó, hogy vannak törvényeink!
KESERÉDES MÉLABÚ: Még jó, hogy vannak törvényeink!
GÁBOR II.: Nagy szerencse, hogy vannak törvényeink és szabályaink, amelyek
kel biztosítani tudjuk gépezetünk zökkenőmentes működését! A hibás láncszeme
ket pedig nem türjük meg magunk között! Az lesz a legjobb, ha ezt idejében a fe
jetekbe vésitek!
GÁBORUL: Balra át!



(Idős férfi sírásának hangját halljuk, majd anélkül, hogy ez elhalna, a betonon sza
ladó, felénk közeledő cipőkopogást hallunk. Amikor a cipőkopogás egészen közel 
ér, hirtelen megáll.)

GÁBOR 1.: (lihegve) Tábornok úrnak alázatosan jelentem . . .  (Ismét ugyanaz az ef
fektus ismétlődik, mintha a tű megakadna a lemezen:) . . . lentem . . . lentem . . . 
lentem . . . lentem . . . lentem . . . lentem . .. lentem . . . lentem . . . lentem . . . 
lentem
KESERÉDES MÉLABÚ: Korábban teljesen elképzelhetetlen volt a számára,
hogy naponta borotválkozzon . . . Félévente, ha egyszer leborotválta a bajszát és a 
szakállát. . .
Z1MME ZUM: Az is a játékaink közé tartozott, hogy belekapaszkodtam apa sza
kállába . . .  Persze, csak addig engedte meg, hogy ezt játsszuk, amíg fájni nem kez
dett neki . . .

(Nem csőre töltött fegyver elsütésének hangja.)

VÉNETEG: Aggódtam érte, főleg azok után, amiket az elutazása előtt mondott. 
Nem mindennap hall ilyesmiket egy anya a fiától. Pedig én még büszke is voltam 
rá, hogy a fiam katona! Az én fiam meg mindenféle őrültségeket hordott össze . . . 
Z1MME ZUM: Azt írta nekem a kaszárnyából, hogy a legszebb emlékként őrzi a 
lelke mélyén azt a kirándulást, amikor az elutazása előtt az egész család együtt el
ment az állatkertbe . . . Ő vasárnapról hétfőre virradóra, hajnali három órakor uta
zott el. Szombaton pedig elvitt engem az állatkertbe . . .
KESERÉDES MÉLABÚ: A mélabú volt az uralkodó állapota, keserédesnek pe
dig azért nevezte, mert időnként feltámadt benne a remény, amikor bízhatott abban, 
hogy valahogy majd mégis sikerül. . .  Mert sikerülnie kell! Elhatározta, hogy meg
személyesíti ezt a lelkiállapotot. Ebből a frigyből hívott elő engem.
GÁBOR I.: (mint korábban.) . . . lentem . . . lentem . . . lentem . . . lentem . . . 
lentem . . . lentem . . . lentem . . . lentem . . . lentem . . . lentem 
ZIMME ZUM: Éppen ott játszottam a telefon mellett, amikor egyszer csak meg
csörrent . . . Anya vette fel. Én vagyok, mondta apa sírva, s attól fogva nem lehe
tett a szavát venni . . . Csak sírt ott valahol, nagyon messze tőlem, a telefonkagy
lót a kezében tartva . . .
VÉNETEG: Nem férfias dolog sírni! Egy férfi nem sírhat! Nem férfi az, aki sír! 
Nem férfi az, aki nem volt katona!

(Takaródéra szólító kürtszó.)

ZIMME ZUM: Elképzeltem apát, amint fogja, rejtegeti a kezében azokat a fény
képeket, amelyeket itthonról vitt magával, meg azokat is, amelyeket anya küldött 
utána aztán levélben . . .  Elképzeltem, amint mindennap félrevonul valahova, ahol, 
ha látják is ugyan, de békén hagyják . . . Nem szólnak bele a dolgába . . .  És min
dennap alaposan kisírhatja magát. . . Nézegeti a fényképeket, és cseppet sem ka
tonás rendben csorognak a könnyek az arcán . . .



KESERÉDES MÉLABÚ: Csorogjatok, könnyek . . .
GÁBOR I.: . . .  lentem . . .  lentem . . .  lentem . . .  lentem . .. lentem . .. lentem 
. . . lentem . . . lentem . . . lentem . . . lentem . . . lentem . . . lentem 
KESERÉDES MÉLABÚ: Lelkében ma ismét meghalt valaki. Nagy csinnadratta nél
kül, csendben, legbelül, ahol a lelkek meghalni szoktak . . .  Elhalóban, tisztelettel! 
ZIMME ZUM: A lélek halála . . .
KESERÉDES MÉLABÚ: Csorogjatok, könnyek . . .
ZIMME ZUM: Egy verset írt: 
nem szeretnék 
hitevesztett emberként 
hazakerülni innen 
-  pedig minden 
reményem megvan erre . . .

KESERÉDES MÉLABÚ: Minden reménye megvan erre! Csorogjatok, könnyek . .. 
ZIMME ZUM: Ki jön majd haza onnan, apa nevében? Létezik-e még ugyanaz az 
ember, aki elbúcsúzott tőlem? Létezik-e még az az ember, aki az állatkertbe vitt? 
Van-e, lehet-e még a lelkében szeretet?
GÁBOR I.: (a háttérből nagyon halkan suttogva.) . . .  nem szeretnék hitevesztett 
emberként hazakerülni innen -  pedig minden reményem megvan erre . . .  nem sze
retnék hitevesztett emberként hazakerülni innen, nem szeretnék hitevesztett em
berként hazakerülni innen, nem szeretnék hitevesztett emberként hazakerülni in
nen, nem szeretnék hitevesztett emberként hazakerülni h  nem szeretnék hite
vesztett emberként hazakerülni innen . . .

(Üstdob hangja.)

GÁBOR I.: Tábornok úrnak alázatosan jelentem, háború van! Háborúúú vaaaaaan!

(Sorozatlövés, bombarobbanás, fegyverropogás, sérültek nyöszörgése -  az itt beál
ló hangorgiának egy véget nem érő háborút, csatateret kell ábrázolnia, a hangár
nyalatok legszélesebb skálájának felhasználásával. A hangorgia végeláthatatlanul, 
az unalomig fokozódva, percekig tart, és elülő fegyverropogásban, elhaló nyöször
gésben, szél süvítésének hangjában ér véget.)

ZIMME ZUM: (szipog.) Apának sok szeretettel, abban a reményben küldöm a dalt 
hétszázötven kilométer távolságból, hogy ugyanaz az ember tér vissza hozzám, aki 
elvitt engem az állatkertbe, és aki nekem azokat a gyönyörű leveleket írta!

(Felhangzik a Kispál és a Borz együttes Emese [a Lusta Kígyó gyógyszertárban] cí
mű dala. A teljes zeneszám elhangzása után visszhangzó folyosón haladó, erőteljes 
léptek kopogását halljuk, amit egy egetrengető bombarobbanás szakít félbe. Csend, 
csend, csend és csend. Várakozásteljes, kitartott, hosszú szünet, ami egy idős férfi 
szipogásának, sírásának, végül zokogásának hangjában ér véget. Lejelentő.)



KÉT JELENET A ZÖLDLEVELI 
KÓTYONFITTYHEZ

i.

ZÖLDLEVELI: (megkönnyebbülten felsóhajt) Kurutty-kurutty . . .! (Zsörtölő- 
szépre emlékezik.) És milyen tündéden mondta: „Egy bééé-ka . . Ahogy csak egy 
hercegnő tudja mondani! „Egy bééé-ka . . Szívem csücske, lelkem legkedvesebb 
királykisasszonya . . . Érted sajog a szívem . . .  Ha tudnád, hány éjszakát virrasz- 
tottam már végig az ablakod alatt kuruttyolgatva . . .!

(A nyulak társasága, Nyulambulam, Nyuszogó és Nyulladék, valamint a csemeté
jét a hátán hordozó Maczkulek a mező felől érkezik. Viháncolnak, ugrándoznak, 
nevetgélnek.)

NYULAMBULAM: (parancsszavával félbeszakítja a mókázgatást) Nyulak, viii- 
gyázz!

(A többiek vigyázzállásba vágják magukat, de összevissza dülöngélnek, nagyon ne
hezen tudják csak magukba fojtani nevetésüket, Nyuszogóból ki is buggyan a kun
cogás.)

NYULAMBULAM: Egy pisszenést sem akarok hallani!
NYUSZOGÓ: (erre elneveti magát, röhögni kezd)
NYULAMBULAM: (Nyuszogó elé ugrik és fegyelmező tekintetével igyekszik 
rendre inteni.) Milyen viselkedés ez, kartársam?
NYUSZOGÓ: El-elnézést. . .  (Kitör belőle a nevetés) De az a félkegyelmű béka . . .  
NYULLADÉK: (fontoskodva odahajol) A Zöldleveli Kótyonfitty, jelentem alássan. 
NYUSZOGÓ: . .. hát, az a király lányának udvarol. . .
MACZKULEK: Szerelmes az árvám, ha-ha-ha!
NYULAMBULAM: (toporzékol dühében) Jelentést kérek! Azt akarom, hogy 
mindenről pontosan számoljatok be nekem! Világos?
NYUSZOGÓ: (még mindig röhögve) Mint a vakablak . . .!
NYULLADÉK: Kilestük őket, jelentem alásssssssan! Ahogy a parancsban állt.. . 
MACZKULEK: No mármost . . .  Az volt a parancs, ugye, hogy kövessük az el
tévedt királykisasszonyt. . .
NYULLADÉK: És ahogy ott haladtunk a nyomában . . .
NYUSZOGÓ: Találkozott azzal a békával. . .
NYULLADÉK: A Zöldleveli Kótyonfittyel, jelentem alássan!
MACZKULEK: És szerelmes az árvám . . .!



NYULAMBULAM: Elég legyen ebből, egyszerre csak egy beszéljen! Mit tudta
tok meg?
RÖPTIKE: (hirtelen feltűnik a hátuk mögött, Zöldleveli Kótyonfittyet keresi) Ha- 
hó-halihó! Nem láttátok, nem járt erre Zöldleveli Kótyonfitty? 
NYULAMBULAM: Hááát, izé . . .
RÖPTIKE: Az erdő s a mező főméltóságú nagyágyúját keresem! Nem láttátok va
lahol?
NYULLADÉK: Nem mintha találkoztunk volna vele . . .
NYUSZOGÓ: (hahótázva) Azt a szerelmes békát?
MACZKULEK: (Zöldleveli brekegését utánozza) Kurutty-kurutty . .. Brekkk .. .! 
NYUSZOGÓ: (ö is utánozni kezdi a brekegést) Brekkk! Brekkk! Brekkk! 
Brekkk! Brekkk! Brekkk! Brekkk! Brekkk! Brekkk! Brekkk!
MACZKULEK: Szerelmes az árvám!
NYULLADÉK: Nem is akárkibe!
RÖPTIKE: (gyanakodva) Mi az? Mi van? Ti tudtok valamit? 
NYULAMBULAM: Nem! Nem, kedves Röptike, nem láttunk semmit. És azt sem 
tudjuk, hol lehet az a semmirekellő békafi!
RÖPTIKE: Mit akarsz eltitkolni előlem, Nyulambulam?
NYULAMBULAM: Én ugyan semmit!
RÖPTIKE: Ki a szerelmes itt?
NYULAMBULAM: (ujjával Nyuszogóra mutat) Nyuszogó!
NYUSZOGÓ: Hogy én?
RÖPTIKE: Ne járassátok már velem a bolondját! Zöldleveli Kótyonfitty meg
nyerte az idei faluszéli Brekegőversenyt, most egy álló esztendeig ő lesz az erdő s 
a mező főméltóságú nagyágyúja . . .  És még tart az ünnepség, ő pedig eltűnt, el
szökött, mintha a föld nyelte volna el, sehol sem találom a nyomát, pedig most már 
Brekkkapó és Brekkkanyó is eljött, hogy gratuláljon a kis unokájának! 
MACZKULEK: Nem unatkozik szegényke, nem kell őt félteni.
RÖPTIKE: Mondjátok már meg, hogy hol találom!
NYULAMBULAM: (határozottan közbevág) Nem! (Majd rájön, hogy ezzel el
árulta magát és hirtelen hangnemet vált.) Hát honnan is tudhatnánk mi azt? Hiszen 
te magad mondtad: mintha a föld nyelte volna e l . . .  (Váratlanul a nyulak felé for
dul) Nyulak, viii-gyázz!

(Nyuszogó kivételével a többiek mind vigyázzállásba helyezkednek.)

NYUSZOGÓ: (nevetgélve Röptikéhez fordul) Talán ha még nem emésztette fel 
szívét a szerelem . . .
NYULAMBULAM: (ráförmed) Csend legyen! A sorban nem beszélünk! 
NYUSZOGÓ: (beáll ő is a sorba és kihúzza magát)
NYULAMBULAM: No, azért! (Röptikéhez fordul.) Nem tudjuk, Röptike, hol le
het az ünnepelt hős. Most pedig szeretnénk folytatni a gyakorlatozást, hagyj ma
gunkra, ha kérhetem!
RÖPTIKE: Jól van, jól van, megyek már! De összeférhetetlenek lettünk . . . (Az 
erdő felé távozik.)



NYULAMBULAM: (feddőleg a nyulakhoz) Miféle kotyogás volt ez? Kis híján 
kiböktétek ennek a csavargóleánynak a mi nagy titkunkat! Ez felelőtlenség! Ez 
megengedhetetlen! Ez gyalázat!
NYULLADÉK: (fontoskodva) Hiba volt, főnök, tényleg hiba volt! 
NYULAMBULAM: Csend legyen! Hol is tartottam . . .?
NYUSZOGÓ: Mi a terve, főnök?
NYULAMBULAM: (töprengve) Sok a duma a sorban! Az a tervem, hogy megint 
csendet vezényelek . . .  (Minden átmenet nélkül üvölteni kezd:) Csend legyen, mert 
szétcsapok köztetek!
MACZKULEK: Igenis!
NYULAMBULAM: (fenyegetően) Hol az a csend?
MACZKULEK: Én hallgatok, jelentem alásssssan!
NYULAMBULAM: Elhallgatni! Elvegyülni! Megkeresni! Elrabolni! Megkötöz
ni! Kicselezni! Kebelezni! Kábelezni!
NYULLADÉK: Kívánja, hogy álcázzuk is magunkat?
NYULAMBULAM: Nem fontos . . .  (Hirtelen eszébe jut, hogy a többieknek hall
gatniuk kellene:) Cseeend legyen! (Majd ismét a választ folytatja.) Felesleges vol
na álcáznunk most magunkat. Csak el kell vegyülni az ünneplő sokaságban . . . 
MACZKULEK: Indulhatunk?
NYULAMBULAM: Máris . . . Azaz: azonnal! Bevetésre fel! Akció! 
NYULLADÉK: Hurrá!
NYULAMBULAM: De aztán nyitott szemmel ám!

(A nyúlok lopakodva az erdő felé indulnak.)

MACZKULEK: Csak óvatosan . . .
NYUSZOGÓ: Csak finoman . . .
NYULLADÉK: Elvegyülni. . .
MACZKULEK: Csak nyitott szemmel. ..
NYUSZOGÓ: Csak résen lenni. ..
NYULLADÉK: Csak helyén legyen az ész . . .
NYULAMBULAM: Csend legyen!

(Az erdő felől ismét felerősödik az ünneplő sokaság hangja, a kiáltozásuk máris ki- 
hallatszik a folyópartra:
-  Megtalálunk, Zöldleveli!
-  Éljen az ünnepelt!
-  Éljen Zöldleveli Kótyonjitty, a Faluszéli Brekegőverseny győztese!
-  Éljen a bujdosó!
-  Éljen az erdő s a mező főméltóságú nagyágyúja!
Majd skandálni kezdenek:
-  Zöld-le-ve-li! Zöld-le-ve-li! Zöld-le-ve-li! Zöld-le-ve-li. . .
Skandálva vonulnak be a színpadra, élükön Röptikével, Brekkkapóval és 
Brekkkanyóval. Szinte az erdő összes állata felvonul a maga pompájában, ebben a 
tarka kavalkádban.)



RÖPTIKE: (hevesen hadonászik szárnyával) Itt van! Én pillantottam meg első
ként! Én találtam meg!

II.

BREKKKAPÓ: (zavarban van) Vadászok? Hol? Miért? Brekkk? Kire? Mire? 
Kurutty? Mikor? Mi tagadás? Tiltott vadak? Védett vadak?
VASZDIRA KARÓ: Ugyan, Brekkkapó, nem kell annyira megijedni! Hát ki hal
lott még olyat, hogy békákra vadásznának a király vadászai?
BREKKKAPÓ: A király asztalán ínyenc falatnak számít a sült békacomb . . .  Ne
kem fontosabb a combom, mint hogy a tányérján végezzem!
VASZDIRA KARÓ: De békákat fogni sem a vadászait szokta kiküldeni! 
BREKKKAPÓ: (nem szűnő félelemmel) Hogy is . . .  Meg az izé . . . Sőt. . . Igaz 
is! Mi tagadás, igazad van!
BREKKKANYÓ: Jobb volna mégis fedezékbe húzódnunk. Ha nem is békákra
vadásznak, a lovaikkal akkor is agyontaposhatnak bennünket, és még csak annyit 
se mondanak, hogy: bocsánat!

(Mind a négyen fedezékbe húzódnak, ezúttal a bokornak a közönség felé eső olda
lára, nekünk háttal
Időközben a színpad előtt négy lopakodó, kémkedő figura tűnik fel: Nyulambulam, 
Nyuszogó, Nyulladék és Maczkulek. A köznyuszik kezükben egy nagyméretű falá
dát cipelnek, ami igen-igen megnehezíti a díszlépéses lopakodást. Görnyedt test
tartásukból látjuk, hogy súlyos a láda.)

NYULAMBULAM: (suttogva dirigál) Bal, jobb, bal, jobb, bal, jobb, bal, jobb! . . .  
Emeld a lábad! Egyszerre lépj!

(A mögötte haladó nyulak összevissza botladoznak, Nyuszogó nagyot csattanva or
ra bukik, és elkenődik a földön. Nyulladék megbotlik benne és hirtelen megtorpan, 
de ő ettől még nem esne el; csak akkor veszti el az egyensúlyát, amikor a mögötte 
haladó Maczkulek beleütközik.)

NYULLADÉK: (esés közben egy rémült félmozdulattal Maczkulekben igyekszik 
megkapaszkodni, de ezzel csak annyit sikerül elérnie, hogy őt is magával rántja) 
Jááááááááááááááááá . . .j!
NYUSZOGÓ: (a ránehezedő társainak súlya alatt nyögdécselve) Bök! 
NYULAMBULAM: (dühösen hátrafordul, és elképedve látja, hogy a többiek mit 
művelnek) Melyik volt az a kétballábas? Vajon melyik is lehetett? 
MACZKULEK: (még mindig a rakásban rúgkapálva.) Brummm . . .! Akarom 
mondani: izé . . . Nyusz-nyusz!
NYULAMBULAM: Nyuszogó! Talpra! Te bajkeverő . ..
NYUSZOGÓ: (a rakás legalján) Hogy ééén?



NYULAMBULAM: Ki más lehetne ilyen ügyetlen rajtad kívül?
NYUSZOGÓ: (mentegetőzne) De hát mind itt fekszenek rajtam . . . 
NYULAMBULAM: (toporzékol) Talpra! A parancs az parancs, közlegény! 
NYULLADÉK: (a rakásból lassan kievickélve tudálékosan helyesbít) Köznyu
szi . . .!
NYULAMBULAM: (dölyfösen a mellén lógó rendfokozatokra mutat) Látjátok itt 
ezeket a rangokat?

(Csend. A többiek némán cihelődnek, körbetekingetnek, de egyikük sem néz Nyu- 
lambulamra, hogy észrevehetné a rendfokozatait.)

NYULAMBULAM: (a dühtől elvörösödő arccal megismétli a kérdést) Azt kér
deztem: látjátok-e itt ezeket a rangokat?
NYULLADÉK: (tétován az eget kémlelve) Hogy hol?
NYUSZOGÓ: (azt figyeli, hogy Nyulladék észrevett-e valamit) Mit is? 
MACZKULEK: (saját bokáját fürkészi) Hogy aaazt?!
NYULLADÉK: (kényeskedve) Tulajdonképpen nem is tudom . . . 
NYULAMBULAM: (szigorúan) Nyulak, sora-kozz!

(A nyulak és Maczkulek hirtelen nagy zavargást keltve maguk körül összevissza ro
hangálnak, mire végül mindenki megtalálja a saját helyét.)

NYULLADÉK: így jó?
NYULAMBULAM: Csend legyen a sorban!
NYULLADÉK: Igenis, uram!
NYULAMBULAM: (Nagyot pipiskedve hangos rendreutasításra nyitja ismét a 
száját, de félbemarad a mozdulat, és csak némán hadonászva kezével ereszkedik 
vissza a sarkára. Suttogva, de továbbra is szigorúan folytatja:) Titkos küldetésen 
vagyunk! Mindenkit megkérek tehát, hogy úgy is viselkedjen . . . Nyuszogó 
köznyuszi! Teljesen megengedhetetlen az ilyen felelőtlen viselkedés. Egy kis ko
molyságot, ha kérhetek!
NYUSZOGÓ: Igenis, uram!
NYULAMBULAM: Hallottátok, hogy vadászok járják az erdőt. A hangoskodá
sotokkal még idevonzhatjuk őket. . . Akkor pedig lőttek a küldetésünknek, lőttek 
a kémkedésnek, lőttek a combunknak is . . .
MACZKULEK: (elpityeredik) Nem akarom, hogy nyúlpecsenye legyen belőlem, 
brühűüü . . . Nem akarom! Brühüűű . . .
NYULLADÉK: (gunyorosan oldalba böki Maczkuleket) Belőled aztán nehezen 
is lehetne.
MACZKULEK: Nem akarom nyúlpecsenyeként végezni, brühüüü . . . 
NYULAMBULAM: A király vadászai mindig az erdei ösvények mentén halad
nak, s csak nagyon ritka esetekben térnek le azokról. Errefelé még sohasem láttam 
őket. . . Nem árt persze óvatosnak lennünk.



MACZKULEK: Nem akarom nyúlpecsenyeként végezni, brühühühühühühühü-
hüüü .. .! És még egyszer brühühühühühühühühühühüüü . . .! Csak azért is brühü- 
hühühühühühühühühühühühüüü . . .!
NYUSZOGÓ: (illegteti-billegteti a derekát) Közülünk akkor is nekem van a leg
finomabb combom!
NYULLADÉK: Hogyisne?! Az a két vézna comb semmilyen mesterszakács ke
zében nem lehet olyan zamatos, mint amilyen ez itt, ni! (Mutatóujjával a saját 
combjára bök.)
NYUSZOGÓ: Nem addig ám! Még két ilyen szaftos combot, mint amilyet én te
nyésztek, a hétszögletü kerek erdőben sem találhatnál. . . .
NYULLADÉK: Ha-ha-ha . . .
NYUSZOGÓ: Tíz erdőt bejárva sem találhatsz ehhez foghatót!
MACZKULEK: (bőg) Nem akarom nyúlpecsenyeként végezni, brühühühühühü- 
hühühüüü . . .!
NYULAMBULAM: Brühühühühühühühüüü neked!
MACZKULEK: Brühühühühühühühühühühüüü . . .!
NYULAMBULAM: No, embereid meg magad, Maczkulek köznyuszi! Jusson
eszedbe, hogy nagylelkűen befogadtunk magunk közé köznyuszinak, noha te iga
zából mackó vagy . . .
MACZKULEK: Most miért bántasz?
NYULAMBULAM: Dehogy bántalak!
MACZKULEK: Akkor nem dörgölnéd az orrom alá a múltamat, hogy valamikor 
mackó voltam . . .  De köztetek én is nyuszi lettem! Hűséges köznyuszid vagyok 
azóta is!
NYULAMBULAM: De a vadászok, az emberek szemében te továbbra is csak
egy lompos mackó maradtál. . . Mackót pedig még nem esznek.
MACZKULEK: No-no! És a medvetalp?
NYULAMBULAM: De medvéből akkor sem lesz szalonna! Akarom mondani. .. 
NYUSZOGÓ: Nyúlpecsenye!
NYULAMBULAM: Nyúlpecsenye!
MACZKULEK: De medvetalp?
NYULLADÉK: Amíg nincs két ilyen szaftos combod, mint nekem, addig ve
szélyben sem vagy . . .
MACZKULEK: No, de a talpam nekem is egyedi!
NYULAMBULAM: Mondtam szépen: a vadászok nem járnak erre. Ha nem han
goskodunk, ha nem hallják meg a hangunkat, akkor nincs mitől félnünk. (Az erdő 
felé leskelődik.) Egyébként sem látok egy teremtett lelket sem a környéken. Ez a 
megfelelő alkalom! (A köznyulakfelé fordul) Ládát fel!

(A köznyulak engedelmeskednek és felemelik a ládát. Ismét görnyedt testtartásban 
cipelik.)

NYUSZOGÓ: Mi a nehézséget cipelünk ebben a ládában?
NYULAMBULAM: A láda csak álca . .. Odarakjuk az erdő szélére, és elbújunk 
mögötte. Ágakkal, gallyakkal borítjuk, hogy bokornak lássék. Aztán, ha nem ve



szik észre, mi is elvegyülünk az ünneplők között, hogy minél közelebb lehessünk 
Zöldlevelihez. Mindent pontosan tudnunk kell. Jól nyissátok ki a szemetek! A király
kisasszony előbb-utóbb vissza fog jönni, s akkor nem veszíthetjük szem elől. . . 
NYULLADÉK: Én csak azt nem értem, hogy miért?
NYULAMBULAM: (nagyon szigorúan) Mert ez a titkos küldetés! 
NYULLADÉK: És mi hasznunk lesz belőle?
MACZKULEK: Elraboljuk a királykisasszonyt, és váltságdíjat követelünk érte? 
NYUSZOGÓ: Vagy azt, hogy töröljék a fejedelmi menüből a nyúlpaprikást? 
NYULLADÉK: A nyúlételeket!
NYULAMBULAM: Nem, nem, nem!
NYUSZOGÓ: Tudom már! Követelni fogjuk, hogy a király tiltsa be a nyúlvadá- 
szatot!
NYULAMBULAM: Elég legyen ebből! Nem, nem és nem! Ez a titkos küldeté
sünk!
MACZKULEK: De mi a célja?
NYULAMBULAM: Résen kell lennünk . . .
NYULLADÉK: Ez parancs?
NYULAMBULAM: Persze, hogy parancs! Megparancsolom!
NYUSZOGÓ: De mit akarunk a királykisasszonytól?
NYULAMBULAM: Titok! Nem mondhatom meg.
NYULLADÉK: (hirtelen kedélyeskedésbe vált) No, de főnök, mi mindig is bizal
mas viszonyban voltunk . . .

(Az erdő széléhez érve a nyúlok leeresztik a ládát, s mind megkönnyebbülten sóhaj
tanak fel. Gallyakat, faágakat kezdenek gyűjteni és letakargatják velük a ládát.)

NYULAMBULAM: Csak serényen, járjon a kezetek!
NYUSZOGÓ: Nooo, súgd már meg nekem . . .
NYULAMBULAM: (bizalmaskodva, Nyuszogó fülébe súgva kezdi, de fokozato
san a többiek is mind köréjük gyűlnek) A szerelmes kis békát fogjuk elrabolni! 
Azért kell a láda, abban fogjuk rejtegetni . . .  Ha megjön a királykisasszony, tőle 
fogunk váltságdíjat követelni: hordjon ide nekünk mindennap két kosár sárgarépát 
a király éléskamrájából!
NYULLADÉK: Ezt aztán jól kitervelted. Gratulálok!
MACZKULEK: Mindig tudtam, hogy zseni vagy . . .
NYULAMBULAM: No, most tudjátok, de senkinek egy szót se! Nehogy kide
rüljön, hogy mire készülünk! Ha híre megy, lőttek a nagy falatozásoknak is . . . 
NYUSZOGÓ: Bízhatsz bennem, főnök!
NYULAMBULAM: (hirtelen ismét szigorúan) Köznyulak! Tessék tiszteletben 
tartani a kötelező távolságtartást a felettesükkel szemben! Értettem? 
KÖZNYULAK: (mind együtt) Igenis, uram!
NYULAMBULAM: Vi-gyázz!
KÖZNYULAK: (Egyszerre mind vigyázzállásba ugranak.)
NYULAMBULAM: Izé . . . Akarom mondani: fedezékbe!



(A köznyulak -  s velük együtt Nyulambulam is -  fedezékbe vonulnak a gallyakkal, 
ágakkal borított láda mögé, s onnan lesik az eseményeket.
A továbbiakban egyenként elősomfordálnakfedezékükből, és „észrevétlenül” elve
gyülnek a többiek között, részt vesznek az ünneplésben és mindent árgus szemmel 
figyelnek. Több sikertelen kísérletet tesznek majd arra, hogy elkapják Zöldlevelit, 
amikor a figyelem más szereplőkre összpontosul, de a főméltóságú nagyágyú az 
utolsó pillanatban minden esetben félrelép, odébbáll, az őt elkapni igyekvő nyulak 
pedig csak ügyetlenül botladoznak, egymást kapják el helyette; vagy Zöldleveli 
észreveszi az őt elkapni készülő nyulakat, s azok megszeppenve, megijedve vagy vi- 
horászva, nevetgélve, zavart mozdulatokkal hőkölnek vissza.
A nyulak jelenete közben Brekkkapó, Brekkkanyó, Zöldleveli és Vaszdira Karó 
mindvégig a bokor mögött gubbaszt. A közönségnek háttal, befelé játszanak.)

VASZDIRA KARÓ: De azért, Brekkkapó, látom, az unokád is rád ütött! Nem is 
gondoltam volna, hogy az erdő s a mező főméltóságú nagyágyúja így tud pityereg- 
ni ijedtében . . .
BREKKKAPÓ: Halkabban, az Istenért! Hiába bújtunk el a vadászok elől, ha a ki
abálásoddal mind idecsődíted -  őket. . .!
BREKKKANYÓ: Kótyonfitty pedig egyébként sem ijedtében pityereg!
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A vándor színtársulat tagjai a színen. Összebújva vacognak és dalikáznak. Bakos 
művész úr muzsikál, a többiek dalikáznak.)

BUDANOV MŰVÉSZNŐ: (énekel.)
Nem szoktam, nem szoktam 
Kalitkában hálni.
Csak szoktam, csak szoktam 
Zölderdőben járni.



Zölderdőben járni, 
Fenyőmagot enni. 
Fenyőmagot enni, 
Gyöngyharmatot inni.

FRIDRIK MŰVÉSZNŐ 
PALÓCZ MŰVÉSZ ÚR 
FRIDRIK MŰVÉSZNŐ 
PALÓCZ MŰVÉSZ ÚR 
FRIDRIK MŰVÉSZNŐ

Éhes vagyok!
Már harmadik napja, hogy alig eszünk valamit. . .
Éhes vagyok!
Próbálj meg aludni, addig sem gondolsz az evésre. 
Nem tudok ilyenkor aludni. Ti meg csak énekeltek . . . 

BUDANOV MŰVÉSZNŐ: Gyerekek, nem maradt valakinek egy kis aprópénze? 
SZŰCS MŰVÉSZNŐ: Nem, nekem semmi.
PALÓCZ MŰVÉSZ ÚR: Jaj, honnan maradt volna, mikor ki se fizettek bennün
ket rendesen?!
BUDANOV MŰVÉSZNŐ: Azért nézzük át még egyszer a zsebeinket, újra. 
SZŰCS MŰVÉSZNŐ: Márti, minek nézzem, ha tudom biztosan, hogy nincs? 
KOCSIS MŰVÉSZ ÚR: Egy árva vasunk sincs. A mi játékunk már nem kell so
ha senkinek.
BUDANOV MŰVÉSZNŐ: Pedig én éhes vagyok! Éhes vagyok! Éhes vagyok! 
Éhes vagyok! Éhes vagyok!
MIND: Éhes vagyok! Éhes vagyok! Éhes vagyok! Éhes vagyok! Éhes vagyok!
Éhes vagyok! Éhes vagyok! Éhes vagyok! Éhes vagyok! Éhes vagyok! Éhes va
gyok! Éhes vagyok! Éhes vagyok! Éhes vagyok! Éhes vagyok! Éhes vagyok! Éhes
vagyok! Éhes vagyok! Éhes vagyok! Éhes vagyok! Éhes vagyok! Éhes vagyok! 
Éhes vagyok! Éhes vagyok! Éhes vagyok! Éhes vagyok! Éhes vagyok! Éhes va
gyok!
FOGADÓS: Csend legyen, éhenkórászok! Itt van, zabáljanak! De aztán köszön
jék meg!
MIND: Köszönjük! Köszönjük! Köszönjük!
KOCSIS MŰVÉSZ ÚR: Most hol játszunk legközelebb?
PALÓCZ MŰVÉSZ ÚR: Nem tudom, innen a szomszéd városból most mondták 
vissza.
BUDANOV MŰVÉSZNŐ: Itt a másik faluban, úgy tudom, vásár van.
PALÓCZ MŰVÉSZ ÚR: Jaj, Márti, megint egy vásár . . .
KOCSIS MŰVÉSZ ÚR: Ott sem kell a mi színházunk.
BUDANOy MŰVÉSZNŐ: Mért, hát kalapozhatnánk!
SZŰCS MŰVÉSZNŐ: Ez jó ötlet, nekem ez nagyon tetszik!
FRIDRIK MŰVÉSZNŐ: Most meg szomjas vagyok.
BUDANOV MŰVÉSZNŐ: Hallgass az Isten szerelmére. Hallgass, kérlek! 
FRIDRIK MŰVÉSZNŐ: Nagyon szomjas vagyok!
PALÓCZ MŰVÉSZ ÚR: Muszáj egész nap nyafognod?
FRIDRIK MŰVÉSZNŐ: Szomjas vagyok! Szomjas vagyok! Szomjas vagyok!
Szomjas vagyok! Szomjas vagyok! Szomjas vagyok! Szomjas vagyok! Szomjas 
vagyok! Szomjas vagyok! Szomjas vagyok! Szomjas vagyok! Szomjas vagyok! 
MIND: Szomjas vagyok! Szomjas vagyok! Szomjas vagyok! Szomjas vagyok!
Szomjas vagyok! Szomjas vagyok! Szomjas vagyok! Szomjas vagyok! Szomjas



vagyok! Szomjas vagyok! Szomjas vagyok! Szomjas vagyok! Szomjas vagyok! 
Szomjas vagyok! Szomjas vagyok! Szomjas vagyok!
FOGADÓS: Csend legyen! Itt van víz, igyanak! De köszönjék meg!
MIND: Köszönjük! Köszönjük! Köszönjük!
BUDANOV MŰVÉSZNŐ: Adj egy kortyot!
PALÓCZ MŰVÉSZ ÚR: Pfuj! Ez olyan büdös, hogy még a béka ízét is érezni
rajta! Mit adott ez nekünk?
SZŰCS MŰVÉSZNŐ: Akkor én nem is kérek!
FRIDRIK MŰVÉSZNŐ: Most meg fázom!
BUDANOV MŰVÉSZNŐ: Hallgass, Getti, kérlek szépen, ne nyafogjál már! 
PALÓCZ MŰVÉSZ ÚR: Itt vannak ezek a rongyok, teríts magadra valamit! 
FRIDRIK MŰVÉSZNŐ: Keressünk valami melegebb helyet!
BUDANOV MŰVÉSZNŐ: Igazad van, álljunk egy házzal odébb!
PALÓCZ MŰVÉSZ ÚR: Gyerünk el innen.
BUDANOV MŰVÉSZNŐ: No, szedjük össze minden cuccunkat. Nehogy vala
mi ittmaradjon . . .
SZŰCS MŰVÉSZNŐ: Jaj, nem bírok a lábamra állni!
PALÓCZ MŰVÉSZ ÚR: Maradjunk egy kupacban!
BUDANOV MŰVÉSZNŐ: Gyerünk, Hajni, szedd össze magad!
PALÓCZ MŰVÉSZ ÚR: Ugye, milyen irányban indulunk?
BUDANOV MŰVÉSZNŐ: Arra a szomszéd falu felé a főúton.
KOCSIS MŰVÉSZ ÚR: Találjunk valami melegebb helyet!
PALÓCZ MŰVÉSZ ÚR: Vár ott bennünket valaki?
BUDANOV MŰVÉSZNŐ: Nem, szerintem nem vár . . .
FOGADÓS: Állj! Mit képzelnek?! Azonnal fizessék ki a számlát!
PALÓCZ MŰVÉSZ ÚR: Miféle számlát?
BUDANOV MŰVÉSZNŐ: No de csillapodjék, barátom. Hogyan fizethetnénk ki 
a számlát, amikor még munkánk sincs és mi csak játszani tudunk.
FRIDRIK MŰVÉSZNŐ: De a színház ma nem kell senkinek!
PALÓCZ MŰVÉSZ ÚR: És nem is fizetnek érte!
FOGADÓS: Engem nem érdekel. Azonnal fizessenek!
SZŰCS MŰVÉSZNŐ: Maga barbár! Maga gyilkos!
PALÓCZ MŰVÉSZ ÚR: Gloster, ez csel, ármány, te nem vagy legyőzve, nem ...! 
FOGADÓS: Kikérem magamnak! Én nem vagyok Gloster, ne Glosterezzenek itt. . .  
Maguk ettek-ittak bőségesen. Ha maguk komédiások, akkor komédiázzanak, rágjanak 
csepüt, táncoltassanak medvét, vagy mit tudom én, de a számlát fizessék ki!
SZŰCS MŰVÉSZNŐ: Meg akar ölni családostul? Maga haramia! Hogyan keres
senek pézt ebben a porfészekben Thália papjai?
KOCSIS MŰVÉSZ ÚR: Táncoltassak medvét? De hát honnan vegyek medvét? 
FRIDRIK MŰVÉSZNŐ: Endre, egy medvénk volt.
KOCSIS MŰVÉSZ ÚR: Volt, de már régen megettük.
FRIDRIK MŰVÉSZNŐ: Hát ez az, nem kellett volna megenni, és akkor most
lenne mi t . . .

(Hangzavar, mindenki beszél egyszerre. Sötét, majd újra fény Petőfi Sándor meg
jelenik a színen.)



MIND: Sándor! Sándor! Sándor! Sándor! Sándor! Sándor! Sándor! Sándor! Sán
dor! Sándor! Sándor! Sándor! Sándor! Sándor! Sándor! Sándor! Sándor! Sándor! 
Sándor! Sándor! Sándor! Sándor! Sándor! Sándor! Sándor! Sándor! Sándor! Sán
dor! Sándor! Sándor! Sándor! Sándor! Sándor! Sándor! Sándor! Sándor! Sándor! 
Sándor! Sándor! Sándor! Sándor! Sándor! Sándor! Sándor! Sándor! Sándor! Sán
dor! Sándor!
FOGADÓS: Ki az a Sándor? Van elég pénze?
MIND: (a fogadóshoz:) Petőfi Sándor! (Sándorhoz:) Hogy kerülsz ide?
PETŐFI SÁNDOR: Ott jár a farkas, ahol emlegetik.
BUDANOV MŰVÉSZNŐ: Akkor neked most mindenütt ott kell lenned, mert té
ged most egy egész ország emleget, Sándorom!
PETŐFI SÁNDOR: Úton is vagyok örökösen, de most vagyok életem legizgal
masabb útján. És útközben volt egy álmom . . .
FRIDRIK MŰVÉSZNŐ: Sándor, te is megetted a medvét?
KOCSIS MŰVÉSZ ÚR: Ha megettük, akkor megettük!
PETŐFI SÁNDOR: Volt egy csodálatos álmom! Ti színészek vagytok, barátaim, 
nem is akármilyen színészek! Én álmodni tudok, ti pedig játszani tudtok. Testet 
tudtok ölteni az én legszebb álmaimnak is!
FRIDRIK MŰVÉSZNŐ: Testet ölteni a legszebb álmoknak . . .
FOGADÓS: Csönd má’! Azonnal fizessenek és punktum!
FRIDRIK MŰVÉSZNŐ: (a fogadósra:) Csakhogy . . .
PETŐFI SÁNDOR: Ne aggódj, majd a gonosz embereket is jobbá teszi ez a já
ték. No, gyertek! Gyertek!
MIND: Gyerünk! Gyerünk!
PETŐFI SÁNDOR: Árpi, gyere ide! Arra kérlek, muzsikálj valamit a gyerekek
nek. Valami tempósat, de szívhez szólót!
BAKOS MŰVÉSZ ÚR: (énekel)
Engedelmet kérünk most a mulattatásra, 
dallal, tánccal, játékkal az előadásra.

PETŐFI SÁNDOR: Ez nagyon jó! Figyelj, ezt játsszd el, addig mi fölkészülünk. 
Rajta, csak bátran!

BAKOS MŰVÉSZ ÚR: (énekel)
Engedelmet kérünk most a mulattatásra,
Dallal, tánccal, játékkal az előadásra.
Értő szemmel nézzétek e víg komédiát, 
lássátok az erdőt is és ne csak egy-egy fát.

Ha bárki magára ismer, véletlen csupán, 
ne mondja el senkinek se, tűnődjék magán.
És ha még egy dalt vagy táncot megjegyeztetek, 
a mi játékunk ismételten célra vezetett.

La-la-la-la-la-la . . .



Engedelmet kérünk most a mulattatásra,
Dallal, tánccal, játékkal az előadásra.
Értő szemmel nézzétek e víg komédiát, 
lássátok az erdőt is és ne csak egy-egy fát.

Ha bárki magára ismer, véletlen csupán, 
ne mondja el senkinek se, tűnődjék magán.
És ha még egy dalt vagy táncot megjegyeztetek, 
a mi játékunk ismételten célra vezetett.

Everybody!

MIND: (énekelnek) La-la-la-la-la-la . . .
PETŐFI SÁNDOR: Kezdődjék hát a varázslat! Tehát, az álmom . . . Valami cím 
is kellene neki.
KOCSIS MŰVÉSZ ÚR: Legyen a címe: Az eltáncoltatott medve!
BUDANOV MŰVÉSZNŐ: Az nem jó cím!
KOCSIS MŰVÉSZ ÚR: Nem jó?
PALÓCZ MŰVÉSZ ÚR: Anyám tyúkja!
PETŐFI SÁNDC3R: Nem, nem, az már volt.
PALÓCZ MŰVÉSZ ÚR: A nagynéném kakasa! A nagybátyám pulykája! 
PETŐFI SÁNDOR: Gyerekek, nem tudok koncentrálni! Hogy találjam így ki? 
FRIDRIK MŰVÉSZNŐ: Legyen a címe: János vitéz. (Pukedli!)
PALÓCZ MŰVÉSZ ÚR: Jaj, Getti, hogy fér el benned egyszerre ennyi hülye
ség ..  .
BUDANOV MŰVÉSZNŐ: Nem jó . . .

(Hangzavar.)

PETŐFI SÁNDOR: Zseniális! Legyen János vitéz. Tehát, János vitéz . . . Petőfi 
Sándor: János vitéz. Árpikám, music please!
BAKOS MŰVÉSZ ÚR: (rázendít)
PETŐFI SÁNDOR: (énekel)
Tüzesen süt le a nyári nap sugára 
Az ég tetejéről a juhászbojtárra.
Fölösleges dolog sütnie oly nagyon,
A juhásznak úgyis nagy melege vagyon.

Szerelem tüze ég fiatal szivében,
Úgy legelteti a nyájt a faluvégen.

MIND: Beeeeeeee . . .
BAKOS MŰVÉSZ ÚR: (énekel)
Faluvégen nyája mig szerte legelész,
Ő addig subáján a fűben heverész.



PETŐFI SÁNDOR: Gyerünk, barikám! Jól van, erre . . . Gyerünk-gyerünk
Vigyázz! (Stb.)
BAKOS MŰVÉSZ ÚR: (énekel)
Szerelem tüze ég fiatal szivében,
Úgy legelteti a nyájt a faluvégen.

Faluvégen nyája mig szerte legelész,
Ő addig subáján a fűben heverész.

PETŐFI SÁNDOR: (énekel)
Egy kőhaj ításnyira foly tőle a patak,
Bámuló szemei odatapadtanak.

De nem ám a patak csillámló habjára,
Hanem a patakban egy szőke kislányra.

KUKORICA JANCSI: Szivemnek gyöngyháza, lelkem Iluskája!
PALÓCZ MŰVÉSZ ÚR:
Kukorica Jancsi igy szólott hozzája,
Mert a pázsit fölött heverésző juhász 
Kukorica Jancsi, ki is lehetne más?

KUKORICA JANCSI:
Vesd reám sugarát kökényszemeidnek,
Gyere ki a vízből, hadd öleljelek meg;
Gyere ki a partra csak egy pillanatra,
Rácsókolom lelkem piros ajakadra!

ILUSKA:
Tudod, Jancsi szivem, örömest kimennék,
Ha a mosással oly igen nem sietnék;
Sietek, mert másképp velem rosszul bánnak,
Mostohagyermeke vagyok én anyámnak.

KUKORICA JANCSI:
Gyere ki, galambom! gyere ki, gerlicém!
A csókot, ölelést mindjárt elvégzem én;
Aztán a mostohád sincs itt a közelben,
Ne hagyd, hogy szeretőd halálra epedjen.

FRIDRIK MŰVÉSZNŐ 
PALÓCZ MŰVÉSZ ÚR 
FRIDRIK MŰVÉSZNŐ 
PALÓCZ MŰVÉSZ ÚR 
FRIDRIK MŰVÉSZNŐ 
PALÓCZ MŰVÉSZ ÚR

Az idő aközben haladott sietve . . .
Az idő aközben haladott sietve . . .
Ezt én mondom! A patak habjain piroslott az este. 
A patak habjain piroslott az este.
Mondtam, hogy én mondom!
Jáááááááájjjj . ..!!!



FRIDRIK MŰVÉSZNŐ:
Dúlt-fult Iluskának gonosz mostohája:
Hol marad, hol lehet oly soká leánya?

MOSTOHA:
Becstelen teremtés! gyalázatos pára!
Ilyet mersz te tenni világnak csúfjára?
Lopod a napot, és istentelenkedel. . .
Nézze meg az ember . . . hogy tüstént vigyen el!

KUKORICA JANCSI:
Hanem most már elég, hallja-e kend, anyjuk?
Fogja be a száját, vagy majd betapasztjuk.
Úgy merje kend Ilust egy szóval bántani,
Hogy kihullanak még meglevő fogai.

Most eredj, Iluskám. Megvan még a nyelved,
Hogy elpanaszold, ha roszúl bánik veled. -  
S kend ne akadjon fönn azon, mit más csinál,
Hisz kend sem volt jobb a deákné vásznánál.

PALÓCZ MŰVÉSZ ÚR:
Kukorica Jancsi fölkapta subáját,
S sebes lépésekkel ment keresni nyáját,
Nagy megszeppenéssel most vette csak észre,
Hogy imitt-amott van egy-kettő belőle.
Ha-ha-ha . . .

MIND:
Ha-ha-ha . . .
Nagy megszeppenéssel most vette csak észre . . .
Ha-ha-ha . . .
Hogy imitt-amott van egy-kettő belőle . ..
Ha-ha-ha . . .

GAZDA: Barikám . . .  Beee . . .  Egy, egy. . .  Egy, egy, egy, egyél barikám . . .  Egy. . .  
KUKORICA JANCSI:
Sose olvassa biz azt kelmed, gazduram!
Mi tagadás benne? igen nagy híja van.

GAZDA: Egy . . . Egy . . . Áááá . . .!
KUKORICA JANCSI: Szánom-bánom, de már nem tehetek róla!
MIND: Kukorica Jancsi e szavakat szólta. Ha-ha-ha . . .
GAZDA:
Ne bolondozz Jancsi, a tréfát nem értem;
Amíg jól van dolgod, föl ne gerjeszd mérgem.



Egy. . .
Jaj, a zsivány! jaj, az akasztani való!
Hogy ássa ki mind a két szemét a holló! . . .
Ajajajajaj . . . Egy . . . Egy . . . Jaj . . . Nyekk!

MIND: Egy! . . . Ha-ha-ha . . . Egy! . . . Ha-ha-ha . . . Egy! . . . 
GAZDA:
Ezért tartottalak? ezért etettelek?
Sohase kerüld el a hóhérkötelet.

PALÓCZ MŰVÉSZ ÚR:
Kukorica Jancsi elfutott előle,
De korántsem azért, mintha talán félne,
Csak azért futott, mert világosan látta,
Hogy méltán haragszik oly nagyon gazdája.

ILUSKA:
Jancsi lelkem, mi lelt? mért vagy oly halovány,
Mint az elfogyó hold bús őszi éjszakán?

FRIDRIK MŰVÉSZNŐ:
Jancsi lelkem, mi lelt? mért vagy oly halovány,
Mint az elfogyó hold bús őszi éjszakán?

KUKORICA JANCSI:
Hej, Iluskám! hogyne volnék én halovány,
Mikor szép orcádat utószor látom tán . . .

PALÓCZ MŰVÉSZ ÚR:
Hej, Iluskám! hogyne volnék én halovány,
Mikor szép orcádat utószor látom tán . . .

ILUSKA:
Jancsikám, látásod úgyis megrémített;
Hagyd el az Istenért az ilyen beszédet!

FRIDRIK MŰVÉSZNŐ:
Jancsikám, látásod úgyis megrémített:
Hagyd el az Istenért az ilyen beszédet!

SZŰCS MŰVÉSZNŐ:
Most a boldogtalan mindent elbeszéle,
Ráborúlt zokogó kedvese keblére,
Ráborúlt, ölelte, de képpel elfordult:



SZŰCS MŰVÉSZNŐ és KOCSIS MŰVÉSZ ÚR: (együtt) Ne lássa a leány, hogy 
könnye kicsordult.

KUKORICA JANCSI:
Most hát, szép Iluskám! Most hát, édes rózsám!
Az Isten áldjon meg, gondolj néha reám.
Ha látsz száraz kórót szélvésztől kergetve,
Bujdosó szeretőd jusson majd eszedbe.

ILUSKA:
Most hát, Jancsi lelkem, eredj, ha menned kell!
A Jóisten legyen minden lépéseddel.
Ha látsz tört virágot útközépre vetve,
Hervadó szeretőd jusson majd eszedbe.

KOCSIS MŰVÉSZ ÚR: Jancsi csak ballagott sötét árnyékával . . .
SZŰCS MŰVÉSZNŐ: S elméjének sötét gondolkozásával. . .
PALÓCZ MŰVÉSZ ÚR: Vitte őt két lába erdő közepébe . . .
FRIDRIK MŰVÉSZNŐ: Erdő közepének sötét ösvényére . . .

(Tánc.)

SZŰCS MŰVÉSZNŐ: Szerencsétlenségnek embere, ki vagy te? . . .
PALÓCZ MŰVÉSZ ÚR: Hogy lábadat mered tenni e küszöbre . . .
FRIDRIK MŰVÉSZNŐ: Vannak-e szüleid? van-e feleséged? . . .
KOCSIS MŰVÉSZ ÚR: Akármid van, nem fog többé látni téged . . . 
KUKORICA JANCSI:
Akinek életét van miért félteni,
Ha e tájt kerüli, nagyon bölcsen teszi.
Nekem nem kedves az élet, hát közétek,
Bárkik vagytok, egész bátorsággal lépek.

SZŰCS MŰVÉSZNŐ: Te derék legény vagy, azt a bátor szented! . . .
PALÓCZ MŰVÉSZ ÚR: Téged az Isten is zsiványnak teremtett. . .
FRIDRIK MŰVÉSZNŐ: Éltedet megveted, a halált nem féled . . .
KOCSIS MŰVÉSZ ÚR: Te kellesz nekünk . . . kezet csapunk véled! . . .
MIND:
Rablás, fosztogatás, ölés nekünk tréfa,
E derék tréfának díja gazdag préda.

KUKORICA JANCSI:
Cimborátok vagyok, itt a kezem rája!
Rút életemnek ez a legszebb órája.

SZŰCS MŰVÉSZNŐ: No, hogy még szebb legyen, akkor most szaporán . . . 
PALÓCZ MŰVÉSZ ÚR: Lássunk, embereim, az áldomás után . . .



FRIDRIK MŰVÉSZNŐ: Papok pincéjéből van jó borunk elég . . .
KOCSIS MŰVÉSZ ÚR: Nyekk!
MIND: Nézzük meg a kancsók mélységes fenekét!

(Elalszanak. Horkolás.)

KUKORICA JANCSI:
Jó éjszakát! . . . nem kelt föl titeket sem más,
Majd csak az itéletnapi trombitálás!
Élete gyertyáját soknak eloltátok,
Küldök én örökös éjszakát reátok.

Most a kincses kádhoz! megtöltöm tarisznyám 
Hazaviszem neked, szerelmes Iluskám!
Cudar mostohádnak nem lész többé rabja,
Feleségül veszlek . . . Isten is akarja.

Házat építtetek a falu közepén,
Ékes menyecskének odavezetlek én;
Ottan éldegélünk mi ketten boldogan,
Mint Ádám és Éva a paradicsomban . . .

KOCSIS MŰVÉSZ ÚR: (elsőként ébred) Pénz? Pénz. Pénz!
MIND: Pénz! Pénz! Pénz! Pénz! Pénz!
PALÓCZ MŰVÉSZ ÚR: Micsoda? Pénz?! Mozdulj már, hé . . .!
KOCSIS MŰVÉSZ ÚR: Márti, gyere, fizetés!
MIND: Pénz! Pénz! Pénz! Pénz! Pénz! Pénz! Pénz! Pénz! Pénz! Pénz!
FRIDRIK MŰVÉSZNŐ: Vegyünk rajta ennivalót!
BUDANOV MŰVÉSZNŐ: Na, nem! Meleg ruhákat, sapkákat, sálakat!
KOCSIS MŰVÉSZ ÚR: Nem, fektessük be! Veszünk egy új medvét!
PALÓCZ MŰVÉSZ ÚR: Én a kocsmában leszek, ott, aki keres, megtalál! 
SZŰCS MŰVÉSZNŐ: Adjátok ide! Adjátok ide mind! Ide vele! Vissza kell vin
ni a kocsmárosnak . . .!
PALÓCZ MŰVÉSZ ÚR: Hé, megvesztél? Annak a gazembernek akarod odaad
ni? Azt a poshadt vizet lökte oda elénk . . .

(Hangzavar)

KUKORICA JANCSI:
Istenem teremtőm! Mit beszélek én itt?
Zsiványoknak vigyem el átkozott pénzit?

PETŐFI SÁNDOR: Gyerekek, ezt nem vihetjük el, ez rabolt pénz, ha elvisszük, 
mi sem vagyunk jobbak a zsiványoknál.
PALÓCZ MŰVÉSZ ÚR: Legalább egy pohár bort megihattam volna rajta . . . 
SZŰCS MŰVÉSZNŐ: (nevet)



BUDANOV MŰVÉSZNŐ: Hajni, te most minek örülsz?
SZŰCS MŰVÉSZNŐ Hát a játéknak.
KUKORICA JANCSI:
Tán minden darabhoz vérfoltok ragadtak,
S én ilyen kincsekkel legyek boldog, gazdag?

SZÜCS MŰVÉSZNŐ: Hát ennek! No, gyerünk, gyerünk, gyerünk . . .! 
BUDANOV MŰVÉSZNŐ: Gyerünk . . .
PALÓCZ MŰVÉSZ ÚR: (panaszosan) Mindig csak ez van, megint józanok ma
radunk . . .
FRIDRIK MŰVÉSZNŐ: Gyerekek, mutassuk meg!
SZÜCS MŰVÉSZNŐ: Ha már itt vagyunk .. .!
BUDANOV MŰVÉSZNŐ: Tényleg, gyerünk, csapjunk bele!
KOCSIS MŰVÉSZ ŰR: Csapjunk bele!
FRIDRIK MŰVÉSZNŐ: Mikor elvégezte Jancsi a beszédet. . .
PALÓCZ MŰVÉSZ ÚR: Az égő gyertyával a tanyához lépett. . .
KOCSIS MŰVÉSZ ÚR: Meggyújtá födelét mind a négy szögleten . . . 
BUDANOV MŰVÉSZNŐ: Elharapózott a mérges láng sebesen . . .
BAKOS MŰVÉSZ ÚR: (énekel)
A jó lovas katonának,
De jól megyen dolga,
Eszik-iszik a sátorban,
Semmire sincs gondja.

SZŰCS MŰVÉSZNŐ: (énekel)
Hej, élet, be gyöngy élet,
Ennél szebb sem lehet.
Csak az jöjjön katonának,
Aki ilyet szeret.

BAKOS MŰVÉSZ ÚR: (énekel)
Paripáját megfordítja,
Elmegyen dolgára,
Csillog-villog a mezőben,
Virágszál módjára.

FRIDRIK MŰVÉSZNŐ: (énekel)
Hej, élet, be gyöngy élet,
Ennél szebb sem lehet.
Csak az jöjjön katonának,
Aki ilyet szeret.

BAKOS MŰVÉSZ ÚR: (énekel)
Ellenségre, hidegségre 
Ki légyen próbálva,
Erősködik, viaskodik,
Siet a prédára.



BUDANOV MŰVÉSZNŐ: (énekel)
Hej, élet, be gyöngy élet,
Ennél szebb sem lehet.
Csak az jöjjön katonának,
Aki ilyet szeret.

KOCSIS MŰVÉSZ ÚR: Egy! Egy! Egy! Egy! Egy! Heje-huja! 
HUSZÁR:
Vigyázz, földi! bizony rálépsz a fejedre . . .
Mi ördögért vagy úgy a búnak eredve?

FRIDRIK MŰVÉSZNŐ: Jancsi pedig szólott fohászkodva nagyot. . . 
PALÓCZ MŰVÉSZ ÚR: Hallgas már, mindig csak te akarsz szerepelni! 
KUKORICA JANCSI:
Én a kerek világ bujdosója vagyok;
Ha kegyelmetekkel egy sorban lehetnék,
A ragyogó nappal farkasszemet néznék.

HUSZÁR:
Már pedig a dolgot jól meggondold, földi!
Nem mulatni megyünk, megyünk öldökölni.
Rárontott a török a francia népre;
Franciáknak megyünk mi segedelmére.
Heje-huja!

KUKORICA JANCSI:
Hát hisz akkor én meg még jobban szeretném,
Ha magamat lóra, nyeregbe vethetném;
Mert ha én nem ölök, engem öl meg a bú -  
Nagyon kívánt dolog nekem a háború.

HUSZÁR:
Tetszik, amit mondasz megeredt nyelveddel,
De még jobban, amit sugárzó szemeddel.
Egyéb dolgunk nincs is, beveszlek én téged 
Huszáraim közé nyalka közlegénynek.

KUKORICA JANCSI: Megyünk öldökölni! (Énekel:)
A jó lovas katonának, 
de jól megyen dolga,
Eszik-iszik a sátorban, 
semmire sincs gondja.

Hej, élet, be gyöngy élet,
Ennél szebb sem lehet.
Csak az jöjjön katonának,
Aki ilyet szeret.



(Tánc közben:)
A franciák földje gyönyörű tartomány,
Egész paradicsom -  heje-huja! egész kis Kánaán.

HUSZÁR:
Ezért is vásik rá a törökök foga,
Ami, köztünk szólva, nem különös csoda.
Heje-huja!

KUKORICA JANCSI: Heje-huja!
BUDANOV MŰVÉSZNŐ: A francia király ily szókat hallatott. . . 
FRANCIA KIRÁLY:
Ugye, barátim, hogy keserves állapot?
Kincsem vetélkedett Dárius kincsével,
S most küszködnöm kell a legnagyobb ínséggel.

SZŰCS MŰVÉSZNŐ: Jancsi pedig azt mondá vigasztalására . . . 
KUKORICA JANCSI:
Ne busúlj, franciák fölséges királya!
Megtáncoltatjuk mi ezt a gonosz népet,
Ki ily méltatlanul mert bánni tevéled.

Ez éjjelen által kipihenjük magunk,
Mert hosszú volt az út, kissé elfáradtunk;
De holnap azután, mihelyt fölkel a nap,
Visszafoglaljuk mi vesztett országodat.
Heje-huja!

FRANCIA KIRÁLY: Heje-huja úr!
KUKORICA JANCSI: Heje-huja!
FRANCIA KIRÁLY: Jáááj . . .!
Hát szegény leányom, hát édes leányom?
Legszebb virágszálam, ötét hol találom?
Elrabolta tőlem törökök vezére,
Aki visszahozza, számolhat kezére!

(Csata.)

KUKORICA JANCSI: Heje-huja!
Atyafi! te úgyis sok vagy egy legénynek;
Megállj, én majd kettőt csinálok belőled!

FRANCIA KIRÁLYLÁNY: Jaj, jaj, jaj, jaj, jaj .. .
KUKORICA JANCSI:
Állj meg, vagy testeden mindjárt nyitok kaput,
Melyen által hitvány lelked pokolra fut.



TÖRÖK VEZÉR: Allah akbar, karicse iszi, burek, el üszü, Allah . . .  Allah Akbar . . .  
Kegyelem, kegyelem, nemes lelkű vitéz!
Ha semmi másra nem: gazdagságomra nézz;
Gazdag vagyok, az életet szeretem . . .
Vedd el mindenem, csak hagyd meg életem!

KUKORICA JANCSI:
Tartsd meg mindenedet, gyáva élhetetlen!
Kezem által halni vagy te érdemtelen.
Hordd el magad innen, vidd hírül hazádnak,
Haramja fiai hogy és miképp jártak.

FRANCIA KIRÁLYLÁNY:
Kedves szabadítom! nem kérdezem, ki vagy?
Csak annyit mondok, hogy hálám irántad nagy.
Háladatosságból én mindent megteszek,
Hogyha kedved tartja, feleséged leszek.

SZŰCS MŰVÉSZNŐ: Jancsi pedig így szólt a szép királylányhoz . . . 
KUKORICA JANCSI: No, mi van, elromlott a harmonikád?
FRANCIA KIRÁLYLÁNY: Nem . . .  jaj . ..
KUKORICA JANCSI: Ja-ja-ja-jaj!
FRANCIA KIRÁLYLÁNY: Jaj, jaj, jaj, jaj, jaj . . . !
FRANCIA KIRÁLY: (énekel)
Allev vanez, Milord,
Vous asseyez á ma table.
Mais vous pleurez, Milord,
Ainsi c’est confortable.

Allev vanez, Milord,
Vous asseyez á ma table.
Mais vous pleurez, Milord,
Ainsi c’est confortable.

KUKORICA JANCSI: Heje-huja!
FRANCIA KIRÁLY:
Mindenekelőtt is mondd meg a nevedet,
Bátor vitéz, aki lányom megmentetted.

KUKORICA JANCSI:
Kukorica Jancsi becsületes nevem:
Egy kicsit parasztos, de én nem szégyenlem.

FRANCIA KIRÁLY:
Én a te nevedet másnak keresztelem,
Mától fogva neved . . . szötón, szötón, szötón . . .



Mától fogva neved . . . szötón, szötón, szötón . . .
Asterix és Obelix legyen! Nöszpá, nöszpá!
Mától fogva neved . . . szötón, szötón, szötón . . .

FRANCIA KIRÁLYLÁNY: János vitéz legyen!
FRANCIA KIRÁLY: Milyen hülye név!?
MIND: János vitéz! János vitéz! János vitéz! János vitéz! János vitéz! János vi
téz! János vitéz!
JÁNOS VITÉZ: Heje-huja!
FRANCIA KIRÁLY:
Derék János vitéz, halld most beszédemet:
Minthogy megmentetted kedves gyermekemet,
Vedd el feleségül, legyen ő a tied,
És vele foglald el királyi székemet.
Te kis Asterixem . . .!

JÁNOS VITÉZ:
Köszönöm szépen a kelmed jó ’karatját,
Amely reám nézve nem érdemlett jóság;
Egyszersmind azt is ki kell nyilatkoztatnom,
Hogy én e jóságot el nem fogadhatom.

FRANCIA KIRÁLY: Ha nem, hát nem. Akkor én most kitáncolok!

(Can-can!)

KOCSIS MŰVÉSZ ÚR: Hé! Hé! Gyerekek, váljatok! Csongor, vagy mi vagy .. .! 
Gyerekek, miféle táncikálás ez itt, hát hol marad a kaja?
FRIDRIK MŰVÉSZNŐ: Szerintem igaza van az Endrének. Jancsinak el kellett 
volna fogadnia a király ajánlatát. Pénz, kaja, csaj!
BUDANOV MŰVÉSZNŐ: Hát szerintem ő nem olyan, egyáltalán nem olyan. 
PETŐFI SÁNDOR: Jancsi nem fogadhatja el a király ajánlatát.
BUDANOV MŰVÉSZNŐ: No, ugye?
KOCSIS MŰVÉSZ ÚR: Miért?
PETŐFI SÁNDOR: Azért, mert szerelmes vagyok!
KOCSIS MŰVÉSZ ÚR: De attól még ehetünk.
PETŐFI SÁNDOR: Csakhogy a szerelem az szent!
BUDANOV MŰVÉSZNŐ: Jaj, de jó . . .!
PETŐFI SÁNDOR: Én Iluskába vagyok szerelmes.
PALÓCZ MŰVÉSZ ÚR: Iluska, söröcske, borocska, pálinkácska ..  .
PETŐFI SÁNDOR: Kérlek benneteket, folytassuk!
BUDANOV MŰVÉSZNŐ: Gyerünk, gyerünk!
PALÓCZ MŰVÉSZ ÚR: Hát, folytassátok . . .
PETŐFI SÁNDOR: A francia királytól kellene.
SZŰCS MŰVÉSZNŐ: Francia király . . .
PALÓCZ MŰVÉSZ ÚR: Egy pillanat!



PETŐFI SÁNDOR: És nincs kán-kán!
PALÓCZ MŰVÉSZ ÚR: Még az se? . . .

(Vörös művész úr rázendít.)

PETŐFI SÁNDOR: Mondom: nincs kán-kán, Csongor, vagy mi vagy!

(Vörös művész úr alábbhagy.)

JÁNOS VITÉZ:
Azért szép királylyány ne tarts reám számot;
Mert ha nem bírhatom kedves Iluskámat:
Nem is fogok bírni senkit e világon,
Ha elfelejtkezik is rólam halálom.

FRANCIA KIRÁLYLÁNY: A király e szókat intézte hozzája . . .
FRANCIA KIRÁLY:
Nem erőtetlek hát, fiam, házasságra;
Hanem amit nyújtok hálámnak fejében,
Elfogadását nem tagadod meg tőlem.

Nos hát, János vitéz, lyányom megmentője, 
legyen a GAZDAGSÁG bátor tetted bére.

MIND: GAZDAGSÁG!
FRANCIA KIRÁLY: Vidd el mindenestül ezt a . . . (Nincs a zsák.) Izé . . . 
FRANCIA KIRÁLYLÁNY: Ezt is ellopták!
FRANCIA KIRÁLY:
Hát azt, amelyiket ellopták, azt a teli zsákot,
És boldogítsd vele magadat s mátkádat.

FRANCIA KIRÁLY ÉS KIRÁLYLÁNY: (együtt.) És most kán-kánozhatunk? 
PETŐFI SÁNDOR: No jó, de csak egy kicsit.

(Can-can)

PETŐFI SÁNDOR: Jancsi gondolatja ilyenforma vala . . .
JÁNOS VITÉZ:
Hej Iluskám, lelkem szépséges angyala!
Sejted-e te mostan, milyen öröm vár rád?
Hogy hazatart kinccsel bővelkedő 
-  kinccsel bővelkedő?! -  mátkád .. .
Hazatart mátkád!

BUDANOV MŰVÉSZNŐ:
Azután egy szikla tetején szétnézett,
Nem látott mást, csupán egy griffmadár-fészket.



SZŰCS MŰVÉSZNŐ:
A griffmadár éppen fiait etette,
Jánosnak valami jutott az eszébe.

KOCSIS MŰVÉSZ ŰR:
Odalopózkodott a fészekhez lassan 
És a griffmadárra hirtelen rápattan.

PALÓCZ MŰVÉSZ ÚR:
Oldalába vágja hegyes sarkantyúját,
S furcsa paripája hegyen-völgyön túlszállt.

SZŰCS MŰVÉSZNŐ:
Ment, tudj’ az Isten hány országon keresztül;
Egyszer, hogy éppen a nap az égre kerül:
Hát a virradatnak legelső sugára 
Rásütött egyenest faluja tornyára.

JÁNOS VITÉZ:
Köszönöm, griffmadár, hogy megsegítettél,
Menj Isten hírével, velem nagy jót tettél.

BUDANOV MŰVÉSZNŐ: Hála Istennek . . .
PALÓCZ MŰVÉSZ ÚR: Művész úr, fogyókúrázni nem kéne már? 
KOCSIS MŰVÉSZ ÚR: Majd’ leszakadt a derekam . . .
PETŐFI SÁNDOR: No-no-no! Nem lazulunk! Nem lazulunk, folytatjuk. 
KOCSIS MŰVÉSZ ÚR: Ilyen griffmadarast se játszom többé!
PETŐFI SÁNDOR: Folytatjuk, folytatjuk . . .
MIND: Honnan?
PETŐFI SÁNDOR: János vitéz hazatér!
JÁNOS VITÉZ: Nincs édesebb az anyaföldnél. . . Árpád, zenét! 
BAKOS MŰVÉSZ ÚR: (rázendít)
JÁNOS VITÉZ: (Énekel:)
Tüzesen süt le a nyári nap sugára 
Az ég tetejéről a juhászbojtárra.
Fölösleges dolog sütnie oly nagyon,
A juhásznak úgyis nagy melege vagyon.

Szerelem tüze ég fiatal szivében . . . (Ének vége.)

Nem hozok aranyat, nem hozok kincseket,
De meghozom régi hűséges szívemet,
És ez elég neked, drága szép Iluskám!
Tudom, hogy nehezen vársz te is már reám.

PALÓCZ MŰVÉSZ ÚR: Jaj-jaj-jaj!
JÁNOS VITÉZ: Néni, kérem, én vagyok az, Jancsi! Kukorica Jancsi!



FRIDRIK MŰVÉSZNŐ: Jaj-jaj-jaj!
JÁNOS VITÉZ: Én vagyok az, Jancsi, no! Tán rossz helyen járok?
SZŰCS MŰyÉSZNŐ: Jaj-jaj-jaj!
JÁNOS VITÉZ: Néni, kérem, Kukorica Jancsi vagyok, János vitéz!
KOCSIS MŰVÉSZ ÚR: Jaj-jaj-jaj!
JÁNOS VITÉZ: Édes Iluskám, egyetlen szerelmem!
BUDANOV MŰVÉSZNŐ: Jaj-jaj-jaj!
JÁNOS VITÉZ: Néni, kérem, beszéljen csak! Iluska hol van? Iluska hol van? 
FRIDRIK MŰVÉSZNŐ:
Hol van Iluska, ugyan hol lehetne,
Szegény János vitéz! . . .  hát el van temetve.

JÁNOS VITÉZ:
Mondjatok igazat, ugye hogy férjhez ment?
Inkább legyen férjnél, mintsem hogy odalent.

Akkor legalább még egyszer megláthatom,
S édes lesz nekem e keserű jutalom.

Miért nem estem el háború zajában?
Miért a tengerben sírom nem találtam?
Miért, miért lettem e világra, miért?
Ha ily mennykőcsapás, ilyen gyötrelem ért!

Hogy halt meg galambom? mi baj lett halála?

PALÓCZ MŰVÉSZ ÚR: Szüntelen kínozta gonosz mostohája-ja-jaj . . . 
SZŰCS MŰVÉSZNŐ: Aztán meg magát is szörnyen emlegette . .. 
BUDANOV MŰVÉSZNŐ: Jancsikám; ez volt végső lehellete . . .
KOCSIS MŰVÉSZ ÚR: Jancsikám, Jancsikám, az Isten áldjon meg . . . 
FRIDRIK MŰVÉSZNŐ: Másvilágon, ha még szeretsz, tied leszek . . .
MIND:
Ezek után kimúlt az ámyékvilágból;
A temetőhelye nincsen innen távol.

JÁNOS VITÉZ:
Ki porából nőttél, árva kis virágszál,
Légy hűséges társam vándorlásaimnál;
Vándorlók, vándorlók, a világ végéig,
Míg kívánt halálom napja megérkezik.

KOCSIS MŰVÉSZ ÚR:
Kiugrott a gombóc a fazékbul,
Utána a molnár fazekastul,
Stul-stul-stul, fazekastul.
(A többiekhez:) No, gyerekek, óriásos!



MIND: Jaaa!
KOCSIS MŰVÉSZ ÚR: Árpád! Árpád, óriásos!
BUDANOV MŰVÉSZNŐ: János vitéz ment . . . Mondom: János vitéz ment! 
PALÓCZ MŰVÉSZ ÚR: Ment, no!
BUDANOV MŰVÉSZNŐ:
János vitéz ment, és elért nemsokára 
Az óriásföldnek félelmes tájára.

SZŰCS MŰVÉSZNŐ:
Egy vágtató patak folyt a határ mellett:
Hanem az folyónak is jóformán beillett.

PALÓCZ MŰVÉSZ ÚR:
A pataknál állt az óriásföld csősze;
Mikor János vitéz a szemébe néze . . .

FRIDRIK MŰVÉSZNŐ:
Oly magasra kellett emelnie fejét,
Mintha nézné holmi toronynak tetejét.

KOCSIS MŰVÉSZ ÚR:
Vidd, János vitéz, magaddal e sípot. . .
Kiugrott a gombóc a fazékbul..
S ott leszünk, mihelyst az óriásokat hívod.
Utána a molnár fazekastul. . .
Az öreg óriás ezeket mondotta,
S János vitéznek a sípot általadta.
Nem lelem a sípot, tararíram . . .
Kint hagytam a sípot, tararíram . . .

Gyerekek, kéne egy kis segítség, úgy látszik, kint hagytam a sípot. . .

SZŰCS MŰVÉSZNŐ: Nekem ebből elegem van . . .  Én tudtam! Én mondtam, 
hogy nem fogja tudni megoldani ezt a szerepet!
PETŐFI SÁNDOR: Jól van, nem állunk meg egy síp miatt, majd én fütyülök. (És
tényleg!)

(Sötét.)

JÁNOS VITÉZ: Éj van-e vagy szemem világa veszett ki?
FRIDRIK MŰVÉSZNŐ: János vitéz ekkép kezdett gondolkodni.
PALÓCZ MŰVÉSZ ÚR: Nem volt éj, nem veszett ki szeme világa . . .
SZŰCS MŰVÉSZNŐ: Hanem hogy ez volt a sötétség országa . . .
KOCSIS MŰVÉSZ ÚR: Nem sütött az égen itt sem nap, sem csillag . . . 
FRIDRIK MŰVÉSZNŐ: János vitéz csak úgy tapogatva ballag . . .
PALÓCZ MŰVÉSZ ÚR: Néha feje fölött elreppent valami. . .



SZÜCS MŰVÉSZNŐ: Számysuhogás-formát lehetett hallani.
MIND:
Nem számysuhogás volt az tulajdonképpen,
Boszorkányok szálltak arra seprőnyélen.

JÁNOS VITÉZ:
A sok vén szipirtyó benn csakúgy hemzsegett.
Hánytak a nagy üstbe békát, patkány fejet,
Akasztófa tövén nőtt füvet, virágot,
Macskafarkat, kigyót, emberkoponyákat.

MOSTOHA: Rámismersz-e, Jancsi?
JÁNOS VITÉZ: Rusnya vén banyája, te voltál Iluskám gonosz mostohája! Hol az 
a rusnya, ízléstelen esernyőd?

De ezt az utolsót, ezt nagyon eldöngetem,
Ami bánatom volt, azt mind neki köszönhetem.

(Fény.)

BUDANOV MŰVÉSZNŐ:
Vándorolgatott az én János vitézem,
Meggyógyult már szíve a bútól egészen,
Mert mikor keblén a rózsaszálra nézett,
Nem volt az többé bú, amit akkor érzett.

KOCSIS MŰVÉSZ ÚR: Ott állott a rózsa mellére akasztva . . .
SZŰCS MŰVÉSZNŐ: Melyet Iluskája sírjáról szakaszta . . .
PALÓCZ MŰVÉSZ ÚR: Valami édesség volt érezésében . . .
FRIDRIK MŰVÉSZNŐ: Ha János elmerült annak nézésében . . .
PETŐFI SÁNDOR: Vége! Árpikám, finálé -zene!
MIND: (Énekelnek.) Engedelmet kérünk most a mulattatásra . . .
FRIDRIK MŰVÉSZNŐ: Várjatok! Várjatok! Hát Jancsi nem találkozik Iluskával? 
PETŐFI SÁNDOR: Iluska egy bő negyedórával ezelőtt meghalt. . .! No, Árpi
kám . . .! (Énekel:) Engedelmet kérünk most a mulattatásra, dallal, tánccal, játék
kal az . . .
BUDANOV MŰVÉSZNŐ: Várjatok! Várjatok! Hát ilyen szomorú vége lesz? 
PALÓCZ MŰVÉSZ ÚR: Miért ne lenne, ti soha nem néztek tévét?
SZŰCS MŰVÉSZNŐ: No, egy pillanat. . . Egy pillanat! Az lesz a legjobb, ha 
megkérdezzük a gyerekeket!
BUDANOV MŰVÉSZNŐ: Szerintem is. Én megkérdezem! Gyerekek, szeretné
tek ti, ha János vitéz találkozna Iluskával?
GYEREKEK: (nos hát, mondanak, amit akarnak. . .) Igen! Igen! Igen! Igen! 
Igen! Igen! Igen! Igen! Igen! Igen! Igen! Igen! Igen! Igen! Igen! Igen! Igen! Igen!
Igen! Igen! Igen! Igen! Igen! Igen! Igen! Igen! Igen! Igen! Igen! Igen! Igen! Igen!
Igen! Igen! Igen! Igen! Igen! Igen! Igen! Igen! Igen! Igen! Igen! Igen! Igen! Igen!
Igen! Igen! Igen! Igen! Igen! Igen!



PETŐFI SÁNDOR: Semmi gond, eddig is én írtam, tovább is tudom folytatni. 
MIND: (biztatólag:) No . . .  No . . .  No .. .
PETŐFI SÁNDOR: Csak egy probléma van . . . Most jön az, hogy . . .
MIND: No, gyerünk . . . Gyerünk-gyerünk . . . No . . . Sándor! . . . Sándor! . . . 
No . . . gyerünk már! . . .
PETŐFI SÁNDOR: Megvan! Megvan! A fenébe, a fenébe, nem jó . . . Nem jó, 
nem jó . . .
MIND: No, gyerünk már . . . Gyerünk-gyerünk .. . Sándor! . . .  Sándor! . . . Gye
rünk már . . .
PETŐFI SÁNDOR: Megvan!
KOCSIS MŰVÉSZ ÚR: Mondjad!
PETŐFI SÁNDOR: Francokat van meg!
MIND: Áááá . . .
PETŐFI SÁNDOR: No, most segítsetek egy kicsit! . . .
FRIDRIK MŰVÉSZNŐ: Mi lenne . . .? Mi lenne, ha Tündérországban találkoz
nának?
SZŰCS MŰVÉSZNŐ: Jaj, nagyon jó!
PALÓCZ MŰVÉSZ ÚR: Tündi-bündikém . . .!
PETŐFI SÁNDOR: Tudtam, hogy kitalálom! Mondtam, hogy kitalálom! Persze, 
Tündérországban. Meghalt Iluska, János vitéz Tündérországban találkozik vele .. . 
Nagyon jó! No, gyerünk! Gyerünk! Ott tartottam, hogy . . .

János még ballagott. . .  -  Ballagott! -  Amint a hold leszállt,
Ő fáradottan a sötétségben megállt. . .

Amint a hold leszállt,
Ő fáradottan a sötétségben megállt,
S valami halomra fejét lehajtotta,
Hogy fáradalmát az éjben kinyugodj a.

Ledőlt, el is aludt, észre nem is véve,
Hogy nem nyugszik máshol, hanem temetőbe’;
Temetőhely volt ez, ócska temetőhely,
Harcoltak hantjai a rontó idővel.

MIND: Tu-tú! Taka-taka! Tu-tú! Taka-taka!
JÁNOS VITÉZ:
Mikor az éjfélnek jött rémes órája,
A száját mindenik sírhalom feltátja,
S fehér lepedőben halvány kisértetek 
A sírok torkából kiemelkedtenek.

Táncot és éneket kezdtek meg legott,
Lábok alatt a föld reszketve dobogott. . .

Tündérországnak egy tó állott közepén,
János vitéz búsan annak partjára mén . . .



Te egyetlen kincsem! hamva kedvesemnek!
Mutasd meg az utat, én is majd követlek.
S beveté a rózsát a tónak habjába;
Nem sok híja volt, hogy ő is ment utána . . .

Eszeveszettséggel rohant a habokba,
S a föltámadt leányt kiszabadította.

Iluskááám! Ilus! Iluskám! Iluskám! Iluskám! Iluskááám! Ilus! Iluskám! Iluskám! 
Iluskám! Iluskááám! Ilus! Iluskám! Iluskám! Iluskám!

FRIDRIK MŰVÉSZNŐ:
Tündérországban csak híre sincs a télnek,
Ott örökös tavasz pompájában élnek;
S nincsen ott nap kelte, nap lenyugovása,
Örökös hajnalnak játszik pirossága.

JÁNOS VITÉZ: Iluskááám! Ilus! Iluskám! Iluskám! Iluskám! Iluskááám! Ilus!
Iluskám! Iluskám! Iluskám! Iluskááám! Ilus! Iluskám! Iluskám! Iluskám!

KOCSIS MŰVÉSZ ÚR:
Benne tündérfiak és tündérleányok 
Halált nem ismerve élnek boldogságnak;
Nem szükséges nekik sem étel, sem ital,
Élnek a szerelem édes csókjaival.

JÁNOS VITÉZ: Iluskááám! Ilus! Iluskám! Iluskám! Iluskám! Iluskááám! Ilus!
Iluskám! Iluskám! Iluskám! Iluskááám! Ilus! Iluskám! Iluskám! Iluskám!

SZŰCS MŰVÉSZNŐ:
Nem sír ott a bánat, de a nagy örömtül 
Gyakran a tündérek szeméből könny gördül;
Leszivárog a könny a föld mélységébe,
És ennek méhében gyémánt lesz belőle.

PETŐFI SÁNDOR: Nincs Tündérország! Nincs Tündérország! Nincs Tündéror
szág!
MIND: Sándor! Sándor! Sándor! Sándor! Sándor! Nyugodj meg, Sándor! Nyuga
lom! Sándor! Nyugodj meg, Sándor!
BUDANOV MŰVÉSZNŐ: Várjatok! Gyerekek, várjatok! Hát mit kerestek ti tu
lajdonképpen?
MIND: Tündérországot.
KOCSIS MŰVÉSZ ÚR: Tündérországot, de nem találjuk.
BUDANOV MŰVÉSZNŐ: Hát persze, hogy nem, azért mert rossz helyen kere
sitek. De én megmutatom nektek, jó?
MIND: Hol? Hol van? Hol van? Hol? Hol? Hol? Hol? Hol? Hol van?



BUDANOV MŰVÉSZNŐ: Tessék, itt van!
MIND: Hol? Hol? Hol?
BUDANOV MŰVÉSZNŐ: A színházban van a Tündérország! És mivel Tündér
országban tündérek laknak, hát őket is megmutatom nektek. Nézzétek csak! Itt 
vannak . . .  A gyerekek a tündérek!
PALÓCZ MŰVÉSZ ÚR: Ez nagyon jó, Sándor!
FRIDRIK MŰVÉSZNŐ: Sándor, ha van Tündérország, és vannak tündérek is,
akkor be tudjuk fejezni a mesét.
BUDANOV MŰVÉSZNŐ: Hát persze, hogy be tudjuk! Sándor, egy baj van még: 
hogy nincs Iluskánk. De ha a tündérek nagyon akarják, és háromszor nagyon han
gosan kiáltják, hogy Iluska, akkor Iluska megjelenik. Jó?
GYEREKEK: (ha épp olyan hangulatban vannak. . .) Jó . . .!
BUDANOV MŰVÉSZNŐ: Háromszor! Három, és: Iluska!
PETŐFI SÁNDOR: Iluska!
GYEREKEK: (innentől aztán rájuk van bízva) Iluska! Iluska! Iluska!
FRIDRIK MŰVÉSZNŐ:
Tündérországban csak híre sincs a télnek,
Ott örökös tavasz pompájában élnek;
S nincsen ott nap kelte, nap lenyugovása,
Örökös hajnalnak játszik pirossága.

KOCSIS MŰVÉSZ ÚR:
Benne tündérfiak és tündérleányok 
Halált nem ismerve élnek boldogságnak;
Nem szükséges nekik sem étel, sem ital,
Élnek a szerelem édes csókjaival.

SZŰCS MŰVÉSZNŐ:
Nem sír ott a bánat, de a nagy örömtül 
Gyakran a tündérek szeméből könny gördül;
Leszivárog a könny a föld mélységébe,
És ennek méhében gyémánt lesz belőle.

(Nagyban megy a smárolás. Aztán meg a tánci-tánci. . .)

PALÓCZ MŰVÉSZ ÚR: Be szép volt, Iluska! a tündérleányok . . .
FRIDRIK MŰVÉSZNŐ: Gyönyörködő szemmel mind rá bámulának . . . 
KOCSIS MŰVÉSZ ÚR: Őt királynéjoknak meg is választották . . .
SZŰCS MŰVÉSZNŐ: A tündérfiak meg Jánost királyokká . . .
PALÓCZ MŰVÉSZ ÚR: A tündémemzetség gyönyörű körében . . .
FRIDRIK MŰVÉSZNŐ: S kedves Iluskája szerető ölében . . .
KOCSIS MŰVÉSZ ÚR: Mai napig János vitéz őkegyelme .. .
MIND: Szép Tündérországnak boldog fejedelme.
FOGADÓS: Bravó! Bravó! Nagyszerű! Ragyogó! Pazar! Maguk igazi művészek! 
Maguknak nálam soha nem kell fizetni semmiért. . .  És ezentúl én is mindig itt le
szek magukkal és a gyerekekkel a színházban.



MIND: (örömkönnyek; örömködnek:) Éljen! Sikerült! Sikerült! Sikerült! Sikerült! 
Sikerült!
FOGADÓS: Csak egyet kérek még maguktól: énekeljenek még valami vidámat! 
PETŐFI SÁNDOR: Ez igaz, Árpikám, most van a finálé! Zenét!
MIND: (Énekelnek.)
Engedelmet kérünk most a mulattatásra, 
dallal, tánccal, játékkal az előadásra.
Értő szemmel nézzétek e víg komédiát, 
lássátok az erdőt is és ne csak egy-egy fát.

Ha bárki magára ismer, véletlen csupán, 
ne mondja el senkinek se, tűnődjék magán.
És ha még egy dalt vagy táncot megjegyeztetek, 
a mi játékunk ismételten célra vezetett.

La-la-la-la-la-la . . .

Engedelmet kérünk most a mulattatásra, 
dallal, tánccal, játékkal az előadásra.
Értő szemmel nézzétek e víg komédiát, 
lássátok az erdőt is és ne csak egy-egy fát.

Ha bárki magára ismer, véletlen csupán, 
ne mondja el senkinek se, tűnődjék magán.
És ha még egy dalt vagy táncot megjegyeztetek, 
a mi játékunk ismételten célra vezetett.

La-la-la-la-la-la. . .

(Tapsrend.)

MIND: (Énekelnek.)
Engedelmet kérünk most a mulattatásra, 
dallal, tánccal, játékkal az előadásra.
Értő szemmel nézzétek e víg komédiát, 
lássátok az erdőt is és ne csak egy-egy fát.

Ha bárki magára ismer, véletlen csupán, 
ne mondja el senkinek se, tűnődjék magán.
És ha még egy dalt vagy táncot megjegyeztetek, 
a mi játékunk ismételten célra vezetett.

La-la-la-la-la-la. . .



A REMETELAKBAN
(egyfelvonásos)

Személyek:
EMIL

TAMÁS
TÜSI

EMIL: És később?
TAMÁS: Később se semmi . . .
EMIL: Nem maradhatott ennyiben!
TAMÁS: Miért ne maradhatott volna?
EMIL: Mi történt később? Hazamentéi és kipihented magad? Boldogan éltek,
amíg meg nem haltak . . .
TAMÁS: Tudsz jobbat?
EMIL: S ha tudok is?
TAMÁS: Tartsd meg magadnak!
EMIL: Te egyszerűen nem akarsz beszélni róla.
TAMÁS: No, csak ha felérted már végre . . .
EMIL: Miért? Mi bajod?
TAMÁS: Nem biztos, hogy nem akarok. Ebben én sem vagyok egészen biztos. 
Lehet, hogy nem is tudok . . . Honnan is tudhatnék?
EMIL: Félsz tőlem? Tartasz tőlem? Valamiért. . .
TAMÁS: Hogy?
EMIL: Hát csak úgy. Félelemből. Félelem a félelemért. Tartasz tőlem valamiért.. . 
Valami okod van, hogy titkot tarts előttem.
TAMÁS: És magam előtt. Talán tudnom kellene előbb elkezdenem . . . elkezde
nem beszélni.
EMIL: Kimászni ebből. . .
TAMÁS: Nem, nem is a kimászásról van szó. Mert baj még nincs, illetve nem csi
náltam . . . Illetve csináltam, de a baj még mindig nem akkora, hogy baj lenne. Il
letve nem akkora, amekkorának lennie kellene. Jó esetben.
EMIL: Tehát mégiscsak kimászni.. .
TAMÁS: Kimászni. . . Miből? Abból, hogy nincs semmi? Abból. . . Kimászni. 
(Rövid töprengés után:) Kimászni. Egy olyan helyzetből, amelyik adott, s amelyik 
nem feltétlenül rossz, s bizonyos megítélésekben talán jónak volna vélhető, talán 
dicséretes is lehetne . . . Egy olyan helyzetből, amit még megítélni sem tudok. 
EMIL: No, ez az! Erről beszélj! Erre gondoltam, amikor azt kérdeztem, hogy ké
sőbb . . .
TAMÁS: (élesen) Mért hoztál ide?



EMIL: Később . . .
TAMÁS: Nem!!! Én most akarom tudni, most rögtön!
EMIL: (mélyen elgondolkodva körbejáratja tekintetét a helyiségen, amelyből a fél
homályban ő sem lát túl sokat) Jó hely . . .

(Csend.)

EMIL: Te, szerinted van itt áram?
TAMÁS: Itt?
EMIL: És mért hívják ezt egyáltalán Remetelaknak? Tudtommal soha nem lakott 
itt senki . . .  Jó hely . . .

(Csend.)

TAMÁS: Gyerekkoromban sokszor játszottunk erre az utcabeli kölykökkel, de
idáig . . . egészen a házig soha nem mertünk feljönni. Mindig valami elvarázsolt 
helynek hittük. Igazából nem is hittük annak, mert soha sem beszéltünk arról, hogy 
minek is hisszük . . . Egyszerűen csak volt benne valami félelmetes . . . Felmászni 
ide a szirtre, ahol a jó ég tudja, mit találunk majd . . .  Tartottunk tőle. Tartottunk at
tól, ami idefent várhat ránk.
EMIL: Beszartatok tőle!
TAMÁS: Azt azért nem, csak . . .
EMIL: (emelt hangon) Te meg az utcád . . .
TAMÁS: Ahogy lentről felnézel rá . . .  S ha épp sikerül eltalálnod, hogy olyan 
időpontban, amikor a folyópartra esik az árnyéka . . . Mindent elhomályosít ben
ned . . .
EMIL: Van benne valami emberi. Nemde?
TAMÁS: Emberi abban, hogy be kell lennem szarva tőle?! Nagyon emberi,
mondhatom! Mi a fészkes fenének kellett idehoznod?
EMIL: (élesen) Miért jöttél velem?
TAMÁS: Elraboltál, ember!
EMIL: Jól van no, amint kiértünk a városból, már csak magam előtt lökdöstelek . . .  
TAMÁS: Szép tőled.
EMIL: S azt is csak azért, mert nem akartad szedni a lábad . . .  Ha nem kell min
den második lépésnél beléd botlanom, hozzád se nyúlok .. .
TAMÁS: Köszönöm!
EMIL: Megsajnáltalak. Mondtam is Tüsinek . . .  meg Káldinak is! Mondtam ne
kik: ez az ember valahogy szánalmat kelt bennem. Annyira olyan, mint én! Nem 
saját magamra, az életemre ismertem benned! Hát csak tennem kellett valamit. .. 
TAMÁS: Köszönöm!
EMIL: Olyan szépen beszéltél erről a házról. A gyerekkori félelmeiddel, az elva- 
rázsoltsággal. . . Bárcsak tudnék varázsolni, itthagynék valami bűbájt, amikor el
megyek . . .  Emlékbe egyet. Egy távoltartó bűbájt, hogy aztán a büdös életben sen
kinek se legyen mersze többet idejönni. Főleg az utcádbeli gyerekeknek ne .. . 
TAMÁS: Még szerencse, hogy nem vagy képes ilyesmire . . .
EMIL: Hát igen . . . Muszáj lesz a magam földhözragadt módszereivel gondos
kodni erről. . .



TAMÁS: Megtalálnak itt bennünket.
EMIL: Merem remélni. . .
TAMÁS: Azok után, hogy merted megölni Fannyt. . .
EMIL: No, ezt kellene megköszönnöd, pajtikám!

(Csend.)

TAMÁS: Köszönöm!
EMIL: Most mondjam azt, hogy szívesen?
TAMÁS: Fölösleges volna . . .
EMIL: Hány éve is voltatok házasok?
TAMÁS: Tizenkettedik lett vo l . . .
EMIL: Egy tucat, pajtikám, egy tucat?!
TAMÁS: Nem értem, hogy gondolhattad, hogy ennyi ember előtt. . . berobbansz 
a fogadásra, szabályosan kivégzed Fannyt, engem elrabolsz . . . Gondolod, hogy 
megúszhatod?
EMIL: (kaján röhögéssel) És később? Mi történt aztán . . .
TAMÁS: Végiglökdöstél idefelé az úton.
EMIL: DE NEM AZ!!! Fannyval? Tudod . . .
TAMÁS: Semmi. . .
EMIL: Biztos, hogy megtalálnak. Egy kicsit zavaros, de egyértelmű nyomokat
hagytam . . .
TAMÁS: És az jó lesz neked? Szeretnék belelátni a fejedbe, de ma valahogy nem 
megy . . . Mit tervezel?
EMIL: Nos . . .  Hogy terveznék? . . .  Hm . . .  Ha terveztem is, eddig tartott. Most 
már minden tőled függ. Hogy érzed magad? Akarsz beszélgetni? Elmeséled, mi 
történt később? Valamit. . . Bármit!
TAMÁS: Mit akarsz hallani?
EMIL: No, no! Álljunk meg, a lélekkurkászod azért nem vagyok! Én csak . . .  Én 
csak voltam olyan hülye, hogy megsajnáltalak, és segíteni akartam rajtad. 
TAMÁS: Milyen segítség az, hogy elrabolsz?
EMIL: Láttam!!! Érted mi az, hogy láttam? Láttam, hogy annyira egyformák va
gyunk . . .  Az életemet láttam meg benned . . .  Aztán, amikor Tüsi ma reggel meg
halt, mondtam magamnak, nem lehet. . .  az nem lehet, hogy ez is ne egyszerre es
sen meg velünk.
TAMÁS: Ezért kellett meghalnia Fannynak?
EMIL: Igen, egy kicsit besegítettem a sorsunk azonosságába . . .  Az azonos ala
kulásába.
TAMÁS: Te megőrültél!!!
EMIL: Gondoltam, egy ilyen nyílt színi gyilkosság után a legjobb, ha az ember 
egy ilyen félreeső helyre jön. Tudtam tehát, hogy feljövök ide, nem lehet, hogy te 
ne gyere e l . . .  Hát hoztalak.
TAMÁS: Nem vagy eszeden!
EMIL: Én még sose jártam i t t . . .  Mindig elmenőben, ahogy a hivatalba mentem, 
a kocsi ablakából figyeltem a szirtet, rajta ezt a kis viskót, a Remetelakot. S igazad 
van, tényleg valami megközelíthetetlen, titokzatos helynek tűnt . . . nekem per



sze nincsenek gyerekkori emlékeim róla meg a hozzá fűződő félelmeimről. . .  Per
sze, nem itt születtem, nem itt nőttem fel . . . De egy hasonló helyen, mint a te ut
cád . . .  Az én apám is korán meghalt, anyám egyedül nevelt. Még anyáink fény
képei is hasonlítanak, ha jobban megnézed . . .  De el kell ismernem neked, jó hely 
. .. Valóban jó hely!
TAMÁS: Gondolod, hogy lehet itt áram?
EMIL: Miért ne lehetne? Amilyen hülyék az emberek, mindenhova vezetnek .. . 

(Keresgélnek.)

TAMÁS: Sehol egy kapcsoló . . .
EMIL: Az viszont ott egy foglalat. . .
TAMÁS: Várj csak!

(A helyiség közepére löknek egy ládát, Emil felpattan rá, magasra nyújtja karját és 
megcsavarja a villanykörtét a foglalatban. Az eddig félhomályban levő helyiség
ben egyszeriben világos lesz.)

EMIL: (diadalittasan) Koala!
TAMÁS: Megmentőm!
EMIL: No, látod már, hogy csak jót akartam?

(Szünet.)

TAMÁS: Mit jelentsen az, hogy most már minden csak tőlem függ?
EMIL: Pontosan azt! Szó szerint azt, amit mondasz . . .
TAMÁS: Miben dönthetek én, amikor elraboltál és nálad a fegyver?
EMIL: (hanyag mozdulattal egy pisztolyt ránt elő övéből) A Magnumra gon
dolsz? (S egy ugyanolyan hanyag mozdulattal odadobja Tamásnak.)
TAMÁS: (elkapja a fegyvert) Üres?
EMIL: (rosszallóan csóválja a fejét.) Minek nézel te engem? Milyen seggfej 
genny alaknak nézel te engem? Tele van a tár! Még azt az egy golyót is utántöltöt- 
tem, amit Fannyra pazaroltam . . .  Még sose volt ilyen a kezedben?
TAMÁS: Csak puska . . .  a katonaságnál. . .
EMIL: . . .  és irtóztál attól is!
TAMÁS: Csak megvetéssel tudtam a kezembe venni. . .
EMIL: Látod, ez is közös bennünk! De így kellett lennie. Neked kellett adnom a 
pisztolyt, mert én is ma fogtam először ilyet a kezembe, s nem engedhettem, hogy 
lemaradj mögöttem.
TAMÁS: (lassú mozdulattal Emilre emeli a pisztolyt) Most akár le is lőhetnétek. 
EMIL: Hogy elégtételt vegyél?
TAMÁS: Honnan tudjam? Azt hiszed, gondolkodom én ezen? Hogy elégtételt ve
gyek, hogy bosszút álljak, hogy megmeneküljek, hogy megvédjem magam . . .  Ma 
este minden okot megadtál nekem erre . . .
EMIL: Kétségtelen! Van benne logika . . .  Mondasz te valamit, pajtás . . .! Még
is . .  .



TAMÁS: Mit mégis?
EMIL: Ha te most megölsz engem, egy kicsit felborul a világ rendje, már nem le
szünk teljesen egyformák, mert én meghalok, te meg tovább élhetsz . . .  Tényleg, er
ről még nem is beszéltünk: mondd csak, ugyanúgy szereted te is az életet, mint én? 
TAMÁS: Mit akarsz ezzel?
EMIL: Nem tudom. Amióta figyellek . . . mióta felfigyeltem rád, amióta észre
vettem a hasonlóságokat közöttünk, mindig valahogy mintha az életöröm hiányzott 
volna belőled. Kielégülés lenne most neked, ha megölnél? Jólesne? Lenne benned 
valamiféle megelégedettség? Valami jóleső érzés?
TAMÁS: Lenne!
EMIL: Kár . . .  Kár. Látod, most csak azt sajnálom, hogy ezt én már nem láthatom. 
TAMÁS: Nem.
EMIL: Mindegy. Nem számít, lőj!

(Csend.)

EMIL: No, mi lesz? A lelki üdvöd aggaszt?
TAMÁS: Halgass!
EMIL: Figyelj, ne zavartasd magad. Nem akartalak én lebeszélni semmiről . . . 
Igen, igaz, hogy egy kicsit, de tényleg csak egy nagyon picit felborul a világ rend
je, ha te most, ugye . . . Szóval . . .  De egy kicsit helyre is áll, hiszen én is ma öl
tem először embert . . . Tehát neked is meg kell tenned. Nem engedhetem meg, 
hogy lemaradj mögöttem . ..
TAMÁS: Különbségek akkor is vannak! És szerintem nem is hasonlítunk mi ket- 
ten semmiben sem egymásra . . .
EMIL: Te talán nem szereted a francia krémest?
TAMÁS: Te szándékosan ölted meg Fannyt, én pedig kényszerből teszem . . .! 
EMIL: Ó, a kis álszent lelkem! Hát ki kényszeríthet téged bármire is, amikor a te 
kezedben van a fegyver?
TAMÁS: Azzal, amit eddig tettél, igenis kény szeri tesz! Kényszerhelyzetet terem
tettél!
EMIL: (rosszallóan rázza a fejét) Túl szájbarágós ez így, olyan kényszeredett. . . 
TAMÁS: Kényszeredett az, hogy özvegyet csináltál belőlem csak azért, mert
meghalt a feleséged?
EMIL: Állj! Állj! Van egy ötletem! Segíthetek rajtad.
TAMÁS: Már megint? Nem volt még elég?
EMIL: Figyu! Nem teszek hirtelen mozdulatokat, de engedd meg, hogy kivegyek 
valamit a zsebemből. Akkor már rögtön lesz indoklása mindennek . . .
TAMÁS: Mi az?
EMIL: Engedd, hogy kivegyem. Neked is könnyebb lesz . ..
TAMÁS: Nem akarsz átverni?
EMIL: Gondolod a kezedbe adtam volna a fegyvert, ha át akarlak verni? 
TAMÁS: (rövidgondolkodás után) Nem bánom . . .
EMIL: (lassú mozdulattal egy másik, ugyanolyan Magnumot húz elő a zsebéből) 
Kettőt vettem. Mondom, biztos, ami biztos . . .  (Lassú mozdulattal Tamásra emeli 
fegyverét.)



(Egymással farkasszemet nézve, egymásra célozva fegyverükkel, feszült merevség
ben állnak egymással szemben: Emil a ládán, Tamás a földön.)

EMIL: Amikor láttam, hogy Tüsi meghalt, kiszaladtam a piacra. Van ott egy alak, 
akiről mindig is gyanítottam, hogy sötét dolgokkal üzletel. Elsőre tagadta, de ami
kor azt mondtam, hogy kettőt is akarok rengeteg tölténnyel . . . Akkor sem ismer
te be, de legalább adott.
TAMÁS: Remélem, legalább jól megfejt érte . . .
EMIL: Tőlem kérded? Kétévi fizetésem hagytam ott nála kapásból. . .
TAMÁS: Csak ha volt nálad annyi.
EMIL: Még szerencse, hogy a Tüsivel megspórolt összes pénzünket magamhoz 
vettem indulás előtt. . .  De azért így most már neked is könnyebb. Nem?
TAMÁS: Lepuffantjuk egymást?
EMIL: Egyikünk megúszhatja.
TAMÁS: És mi lesz a világ rendjével, ha neked ma már én leszek a második. Rá
adásul meg sem sikerül halnod . . .
EMIL: Azt még összehozhatom valahogy . . .
TAMÁS: Ja, ha megjönnek a rendőrök. Mert azt mondtad, idetalálnak.
EMIL: Ebben biztos lehetsz.
TAMÁS: Akkor rothadj meg a pokol legsötétebb bugyrában!
EMIL: Anyád!!!

(Egyszerre húzzák meg a ravaszt, egyszerre két lövés dördül A lövések eldördülé- 
se után ugyanúgy, mozdulatlan merevségben állnak farkasszemet nézve egymással. 
Feszült várakozás.)

EMIL: No, jó! Ezért az „anyád”-ozásért bocsánatot kérek!
TAMÁS: Végeredmény?
EMIL: Nulla-nulla a félidőben. Hol a bukmékerem?
TAMÁS: Nem ilyennek képzeltem a halált. Te érted ezt?
EMIL: Hogyne érteném! Külön kavarodást okozott reggel a piacon, hogy egy
csomag vaktöltényt is kértem.
TAMÁS: (földhöz csapja fegyverét) Te gané, mocsok, állat! Te . . .! (Egy lépést 
tesz, hogy felugorjon a ládára.)
EMIL: (a lábával visszalöki) Csigavér, pajtás, a többi már mind igazi a tárban! 
Próbáld újra, másodikra biztos bejön!
TAMÁS: (hanyatt esik, majd hevesen szuszog) Összeszartam magam ijedtemben, 
erre kiböki, hogy vaktöltényekkel babrált.. .

(Kintről ütemes kopogtatás hallatszik. Emil figyelmeztető lég a szája elé emeli az 
ujját.)

EMIL: Psssszt! Ez a megbeszéltjei. (Fennhangon:) Tessék!
TÜSI: (belép az ajtón, csacsogva beszél) Hé, fiúk, olyan lármát csaptok, hogy 
kintről úgy hangzik, mintha a fél várost kiirtanátok . . .



(Tamás felkapja a földön heverő fegyverét, mindketten Tiisire céloznak és egyszer
re lőnek. Vér fröccsen, Tüsi holtan rogy össze. Tamás feltápászkodik, Emil lejön a 
ládáról. Tüsi holtteste mellé lépnek. Emil hanyag mozdulattal megfujja pisztolya 
csövének végét.)

EMIL: Mondtam, hogy igaziak lesznek. Olyan élesek, mint a penge.
TAMÁS: Nem azt mondtad, hogy reggel. . .
EMIL: Deee . . . Igen.
TAMÁS: Akkor ki a hülye?
EMIL: Tudod . . . Ezt meg kell értened . . . Nehéz így beszélnem erről, hogy itt 
fekszik kiterítve . . .

(Csend.)

TAMÁS: Az enyém az ott a szívénél, a tiéd csak a tüdejét érte.
EMIL: Egyenlítettél.
TAMÁS: Majd ha túltetted magad rajta, azért megmagyarázhatod.
EMIL: Azonnal beállt a halál, akárcsak Fannynál. . .
TAMÁS: Azért még mindig ő járt jobban. Szegény Fannynak úgy szétlőtted a fe
jét, hogy egy puzzle-bajnok se rakja össze . . .
EMIL: Ez is miattad van!!! Meg azok az átkozott hasonlóságaink . . .
TAMÁS: No, még az hiányzik, hogy rám kend az egészet. Te kezdted, pajtás, te 
kezdted!
EMIL: Ránéztem reggel Tüsire, ahogy felébredtem mellette az ágyban. Valami
állat ész nélkül nyomta a dudát odakint az utcán. Még a holtakat is felébreszti ve
le, gondoltam . . .  És Tüsi felébredt. Akkor már értettem, hogy igen . . . ő meghalt. 
Érted? Meghalt. . .
TAMÁS: Jó, akkor most csak megerősítettük a dolgot. Dudálunk?
EMIL: Hihetetlen, de most arra gondolok, miért nem voltunk mi soha haverok . .. 
Miért nem barátkoztunk? Miért nem ismertük meg jobban egymást?
TAMÁS: Talán, mert érdektelenek voltunk egymás számára.
EMIL: Talán, mert annyira egyformák vagyunk, hogy semmi sem keltette fel a fi
gyelmünket a másikban. Ja, persze, a kínos hasonlóságon kívül. . .
TAMÁS: Az is csak a tiédet. . .
EMIL: És amikor rádöbbentem, hogy Tüsi meghalt, éreztem, tudtam, hogy ezt
nem tudom egyedül végigcsinálni. És ahogy szidtam volna azt az átkozott autóst a 
dudájával meg a jóédesanyjával együtt, kinéztem az ablakon és megpillantottalak, 
ahogy munkába indulsz . . . Ugyanúgy, ahogy én szoktam . . .  És láttam Fannyt, 
ahogy az udvaron eteti a kutyákat, és az ő arca is ugyanolyan sápadt, az egész lénye 
ugyanolyan halottnak tetszett, mint Tüsi ott mellettem . . . Hát nem lehetett csak 
ennyiben hagyni ezeket a dolgokat, be kellett segítenünk egy kicsit ezeknek a csa
joknak . . . Nélkülünk még meghalni sem tudtak, olyan szoros volt a kötelék . . .  
TAMÁS: Tiszta őrült vagy!
EMIL: Tudtam, hogy számíthatok rád. Mert másra nem is . . . Eszembe jutott,
hogy amikor a legutóbb abban a külvárosi kis szállodában jártam Nórival, a kije
lentkezésnél a recepciós épp könyvelt, és épp a te neved írta a velünk szomszédos



szoba száma mellé . . . Kilestem, ahogy odanyújtottam neki a hitelkártyámat. Nem 
igaz, mondtam, nem igaz, hogy ebben is egyformák vagyunk! Mondj egy dolgot, 
csak egyetlenegyet, amiben nem vagyunk azonosak!
TAMÁS: A francia krémes!
EMIL: Hogy hívják a csajt?
TAMÁS: Gabi. Akivel odajártam . . .
EMIL: Mióta a szeretőd?
TAMÁS: Igazából őt ismertem előbb, évekkel később jött Fanny . . .
EMIL: Ők ismerték egymást?
TAMÁS: Felületesen.

(Csend.)

TAMÁS: Fanny tudta, hogy valahonnan ismerem, köszöntek is, ha együtt, nyil
vános helyen találkoztunk . . .  Tudta, hogy valamikor régen volt közöttünk valami. 
Valami rövid kis semmi. . . Gabinak pedig meg kellett szoknia.

(Kintről rendőrautók szirénázása hallatszik.)

EMIL: Mondtam neked, hogy nyilvánvaló jeleket hagytam, hogy biztosan ránk 
találjanak . . .
TAMÁS: Eddig tartott hát . . .
EMIL: Barátságunk, ismeretségünk rövid kis története . . .
TAMÁS: Most felemelt kézzel mindketten kimegyünk?
EMIL: Te menj, hajólesik . . .
TAMÁS: És te?
EMIL: Nem tudom, én még maradnék . . .  De menj csak, nincs harag.
TAMÁS: Nincs valami szökési terved?
EMIL: Nincs. De minek is?
TAMÁS: Hát ha most elkapnak . . . Börtönbe zárnak . . .
EMIL: Nem hiszem . . .
TAMÁS: Miért?
EMIL: (szájába veszi pisztolya csövét, mint aki öngyilkosságra készül) Ezért! 
TAMÁS: Nem akarod tán ilyen bugyuta módon bevégezni az életed?
EMIL: Tudsz jobbat?
TAMÁS: És mi lesz a köztünk levő hasonlóságokkal?
EMIL: Vagy csatlakozol, vagy a hasonlóságaink ezen a ponton véget érnek . . . 
TAMÁS: Nem lehet. . .  Ezt nem találtad ki j ó l . ..
EMIL: Nem hát! Mondtam, hogy csak addig terveztem ki mindent, amíg ideérünk 
. . . Innen már . . .
TAMÁS: No, akkor most jól figyelj! (Felemeli fegyverét és az ablakon kívülre cé
lozva lő egyet.)
EMIL: Ez a beszéd, pajtás! (Ö is az ablakhoz ugrik és eszeveszetten lövöldözni 
kezd kifelé a rendőrökre.)

(A rendőrök kintről viszonozzák a tüzet.)



TAMÁS: Mennyi lőszert vettél? Meddig tudunk kitartani?
EMIL: Van elég, de nem hiszem, hogy szükség lesz rá . . .  Szerintem néhány per
cen belül leteritenek bennünket!

(Folyamatosan tüzelnek kifelé.)

TAMÁS: Még szerencse, hogy jól bevásároltál.
EMIL: Gondoltam, ha mégis . . .
TAMÁS: (miközben egyik kezében tartja a pisztolyt és kifelé lövöldözik vele, a má
sik kezét Emil felé nyújtja, hogy lekezeljenek.) Öröm volt közelebbről is megis
merni téged!
EMIL: (fogadja a karnyújtást, lövöldözés közben lekezelnek) Nekem is!

(Ebben a pillanatban egy könnygázgránát repül be az ablakon, hatalmas füst kere
kedik. Kintről több sorozatlövés hangja hallatszik, majd a bentről jövő lövöldözés 
hangja elhal. Amikor eloszlik a füst Emil és Tamás kiterítve fekszenek a földön. 
Karjuk ugyanabban a kézfogásban maradt, ahogy utoljára láttuk őket.)



JEGYZETEK

Sakk

Megjelent a Képes Ifjúságban: 1996. december 18., 2130-2131. szám.

Planetáris gesztusok 

Megjelent a Képes Ifjúságban: 1997. március 5., 2134. szám.

Játszd el nekem a . . .

Az egyfelvonásos harmadik díjban részesült az Újvidéki Színház és a 7 Nap drá
mapályázatán, 1991-ben.

Eltökéletlen szólamok

A hangjáték megjelent a Kilátó bán, a Magyar Szó szombati magazinjában, vala
mint olvasható a zEtna webmagazin oldalain: 
http://www.zetna.org.yu/zek/konyvek/5/index.html 
zEtna praeprint 1999.

Dzsem herczeg utolsó halála

A dramatizált változat Beszédes István és Varga Zoltán beleegyezésével és enge
délyével készült. A monodráma Szabó Palócz Attila záróvizsgájaként került szín
re, melynek bemutatóját 1993. június 15-én tartották meg az Újvidéki Színház ka
maratermében.
Dzsem herczeg szerepét tolmácsolta: Szabó Palócz Attila 
Közreműködött:
Baranyi Szilvia (női hang)
Tatjana Cornij (zongora, harmonika)
Osztályvezető tanár: Fischer Várady Hajnalka 
Rendezte: Szabó Palócz Attila
A Vajdasági színházak almanachjának a szóban forgó színházi évadot feldolgozó 
kötetében ez az előadás az újvidéki Művészeti Akadémia Akademsko Pozoriste 
Promena nevet viselő társulatának előadásaként szerepel.

http://www.zetna.org.yu/zek/konyvek/5/index.html


Beszédes István Dzsem herceg itáliai utazása című lírai librettója megtalálható a 
szerző Kívánja-e a pirosat? című kötetében, Fórum Könyvkiadó, Gemma Köny
vek 21., Újvidék, 1988.
Varga Zoltán Utolsó halálom előtt című elbeszélése megjelent a szerző Hallgatás 
című kötetében, Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1978.

Három szereplő keres egy hangjátékot 

Bemutatta az Újvidéki Rádió drámaműsorainak szerkesztősége.

Ököli pokol (pokoli ököl)

Megjelent az Orbis 1998. tavaszi (III. évfolyam, 1.) számában.

Két jelenet a Zöldleveli Kótyonfittyhez

A Zöldleveli Kótyonfitty, a kalandor béka legnagyobb szerelme című mesejáték 
megtalálható a következő publikációban:
Szabó Palócz Attila: A falevélke új ruhája, versek és mesék gyerekeknek, Agapé, 
Újvidék, 2000.
A Zöldleveli Kótyonfitty, a kalandor béka legnagyobb szerelme ezt megelőzően 
megjelent az Orbis 1999. nyár-őszi (IV. évfolyam, 2-3.) számában.
A mesejáték olvasható az interneten a zEtna webmagazin oldalain: 
http://www.zetna.org.yu/zek/folyoiratok/13/orbis2.html#pal 
Valamint megtalálható a Magyar-Hon-Lapon is.

Az itt közölt Két jelenet. . . alapjául szolgáló mesejáték 1998-ban íródott, az ak
kor háború dúlta Kosovón, a hadseregben.
A kiegészítő részletek 1999-ben keletkeztek, amikor az Újvidéki Színház Diák
színpadának társulatával megkezdődtek a mesejáték alapján készülő előadás pró
bái. A próbafolyamat akkor még a szerző rendezői vezetésével a NATO Jugoszlá
via elleni légicsapásainak megkezdésekor szakadt félbe, s abban a koncepcióban a 
továbbiakban már nem is folytatódott.

A Két jelenet a Zöldleveli Kótyonfittyhez megjelent az Orbis 1999. téli (IV. évfolyam, 
4.) számában, és olvasható a zEtna webmagazin oldalain: 
http://www.zetna.org.yu/zek/folyoiratok/14/morb3.html#Szabó%20Palócz%20Attila

A mesejáték, a Két jelenet. . .-tel együtt később Szabadkán került színre a Kosz
tolányi Dezső Színház DiáXínpadának bemutatójaként Mess Attila rendezésében.

Szereplők:
Zöldleveli Kótyonfitty -  Lányi Edvárd 
Ravaszdi Róka koma -  Puzity Kornél

http://www.zetna.org.yu/zek/folyoiratok/13/orbis2.html%23pal
http://www.zetna.org.yu/zek/folyoiratok/14/morb3.html%23Szab%c3%b3%20Pal%c3%b3cz%20Attila


Brekkkanyó -  Puzity Andrea / Hunyadi Tünde
Brekkkapó -  Szöllősi Tivadar
Nyulambulam -  Pletl Lóránd
Nyuszogó -  Forgács Gábor
Nyulladék -  Forgács Ákos
Maczkulek -  Engi Attila
Röptike -  Tót Attila
Zsörtölőszép -  Barna Szilvia

Valamint a ludasi City tánccsoport tagjai: Gulyás Oldal Rita, Gulyás Oldal 
Daniella, Kovács Kitti, Kádár Karolina

Koreográfus: Kovács Szabina
Hang: Rusic Vlado
Fény: Flajsman Róbert
Díszlet kivitelezése: Úri Attila, Lassú Zoltán

Csoportvezető, rendező: Mess Attila

Visszhang:
Mihályi Katalin írása a Jó Pajtás 2003. február 13-i számában:

A tinisztár béka kalandjai
A szabadkai Gyermekszínházban szombaton Mess Attila diákszínjátszó-csoportja 
mutatja be a Zöldleveli Kótyonfitty kalandjait

Húsz évvel ezelőtt Szabadkán huszonöt iskolai diákszínjátszó csoport működött, 
most viszont mindössze kettő létezik az egész városban. Egyik a Kosztolányi De
zső Színház DiáXínpada, amelynek most szombaton délután 5 órakor (vagy ha 
jobban tetszik hivatalosan: 15-én 17 órakor) lesz bemutatója a Gyermekszínház
ban. Egy valódi ősbemutatóról van szó, vagyis most láthatja a publikum először 
színpadon Szabó Palócz Attila vajdasági író Zöldleveli Kótyonfitty című mesejá
tékát. A sztori igen izgalmas: Kótyonfitty, a béka-srác megnyeri a faluszéli sláger
fesztivált. Miközben rajongói elől menekül, megismerkedik a király lányával, te
hát egy hús-vér emberrel. . . Ennyi talán elég is kedvcsinálónak, a folytatás kide
rül, ha megnézitek az előadást.

A kezdet
Az egész úgy kezdődött, hogy tavalyelőtt meghirdettek egy audíciót, amelyen ki
derült, hogy 68 általános iskolás szeretne a színpadon is megmutatkozni, bizonyí
tani. Mess Attila színész számára nyilvánvalóvá vált, hogy ennyi gyerekkel nem 
tud foglalkozni, ezért három csoportra osztotta őket. Tavaly egyik csoportnak volt 
bemutatója, most a másiknak, a harmadik csapat egyelőre „várakozó állás”-ban 
van.
Puzity Andrea -  a Kizúr István iskola harmadikosa -  olyan szerencsés, hogy már 
a második darabban játszik. Valakinek menet közben, azaz a próbák kellős köze



pén kellett felváltania egy másik lányt, aki átesett az alapot képező beszéd- és hely
zetgyakorlatokon, így esett rá a választás.
-  Nem is olyan egyszerű ezeknek az arckifejezéseknek, mozgásoknak a begyakor
lása, amelyek azt szolgálják, hogy magabiztosabban mozogjunk a színpadon, ne 
essünk ki olyan könnyen a szerepünkből -  teszi hozzá Pletl Lóránd, aki a Széche
nyi iskola ötödikese.
-  Otthon gyakoroljuk a szöveget, átgondoljuk, hogy Mess Attila mit hogyan állí
tott be a színpadon -  egészíti ki az elhangzottakat Forgács Gábor, aki a Kizúr is
kola hatodik osztályába jár.
Hogy kerültek ide a gyerekek? Erről Hunyadi Tünde, a Széchenyi iskola ötödike
se mesél:
-  Láttuk a tévében a felhívást, hogy audíciót, azaz meghallgatást hirdetnek. Erre 
jelentkeztünk.
-  Sőt, nekünk is ajánlotta, hogy jöjjünk el. A többiek mindjárt befogadtak, úgy
hogy azóta itt vagyok én is -  mesélte osztálytársa, Szöllősi Tivadar.

Szereplők
Tulajdonképpen így történt ez a Majsai úti iskola (vagyis a VIII. Vajdasági roham
brigád iskola) és a Kizúr István iskola esetében is: egyik osztálytárs értesült a le
hetőségről, s ajánlotta a többieknek, illetve megbeszélték, hogy közösen vesznek 
részt a színészválogatáson.
Tehát: Puzity Kornél, Forgács Gábor, Engi Attila és Lányi Edvárd a Kizúr iskolá
ban osztálytársak, s két srác testvére is itt van a csoportban: Puzity Andrea és For
gács Ákos. A VIII. Vajdasági rohambrigád iskola diákjait Barna Szilvia és Tót At
tila képviseli, a Széchenyi iskolából pedig Hunyadi Tünde, Pletl Lóránd és Szöllősi 
Tivadar érkezett. Az előadásnak pergő ritmusú zenéje lesz, s természetesen a ludasi 
modemtánc-csoport tagjai is közreműködnek, Ludasról Gulyás Oldal Rita, testvé
re Daniella, Kovács Kitti és Kádár Karolina.
Mess Attila színművész egy „kerek”, azaz 45-50 perces színházi előadást állított 
színpadra ezekkel a gyerekekkel. Újvidéken neki komoly diákszínpados múltja 
van, s nem titkolt büszkeséggel említi, hogy azok közül az egykori diákszínjátszók 
közül már hatan a színművészeti akadémia hallgatói. Persze, az említett szabadkai 
gyerekek közül is esetleg csak néhány lesz színész, de sok-sok élménnyel, tapasz
talattal gazdagodnak, s annyi bizonyos, hogy magabiztosabb mozgású és fellépésű 
felnőtt válik majd belőlük.

János vitéz

Díszlet, jelmez és bábtervek: Király Anna m.v., Janovics Erika

Zene: Bakos Árpád

Szereplők:
Mess Attila 
Budanov Márta



Szűcs Hajnalka 
Szabó Palócz Attila 
Fridrich Gertrúd 
Kocsis Endre

Zenészek:
Bakos Árpád 
Vörös Csongor

Fény: Csiszár László 
Ügyelő: Paulina Bosnjaku
Technikai munkatársak: Salopek Rózsa, Hajnal Gyula

Rendezőasszisztens: Kárász Zénó

Rendező: Ádám Tamás

Bemutató: 1999. december 5.
Gyermekszínház, Szabadka

A Remetelakban

Megjelent a Magyar Szó Kilátó című szombati magazinjában: 2003. szeptember 
20-21., szombat-vasárnap (összevont szám).
A színmű olvasható a zEtna webmagazin oldalain: 
http://www.zetna.org.yu/zek/folyoiratok/73/palocz.html

Visszhang:
Beke Ottó írása a Magyar Szó Kilátó című mellékletének 2003. szeptember 27-i 
számában:

Tükörképek
Szabó Palócz Attila A Remetelakban című szövege egyfelvonásos színdarab, a múlt 
heti Kilátó bán jelent meg. Történetét tekintve a két központi szereplő, Emil és Ta
más azonosulását beszéli el. A fejlődési irány fokozatos kibontakoztatásának elve, 
melynek jeleként a szöveg azonos jellemzőkkel ábrázolja a főszereplőket, megkö
veteli, hogy Emil és Tamás (jellemüket és cselekedeteiket tekintve egyaránt) egy
más tükörképei legyenek. Színdarabról lévén szó, a szereplők analóg ábrázolása, 
majd pedig azonosulása nyelvi megnyilatkozásaik szövedékéből hámozható ki. 
Emil és Tamás lelki alkatára egyaránt jellemző, hogy irtóznak a fegyverektől. Ami
kor Emil odadobja társának az övében megbúvó pisztolyt, megkérdezi: „Még sose 
volt ilyen a kezedben?”, amire Tamás azt válaszolja, hogy „Csak puska . . .  a kato
naságnál”. „. . . és irtóztál attól is!” (Emil), „Csak megvetéssel tudtam a kezembe 
venni . . .” (Tamás) Tamás tehát irtózik a fegyverektől. A katonaságban csupán 
megvetéssel tudta kezébe venni a puskát, ahogy most is megvetéssel tekint a barát
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jától átvett pisztolyra. Tamásnak ezt a lelki beállítottságát tapasztalva Emil azon
nal leszögezi, hogy a fegyverekkel szemben tanúsított ellenszenv őrá is jellemző. 
„Látod ez is közös bennünk! De így kellett lennie. Neked kellett adnom a pisztolyt, 
mert én is ma fogtam először ilyet a kezembe, s nem engedhettem, hogy lemaradj 
mögöttem.”
Gyermekkori élményeik, sőt anyáiknak külső megjelenése is hasonlóságot mutat. 
„Az én apám is korán meghalt (. . .) Még anyáink fényképei is hasonlítanak, ha job
ban megnézed.” (Emil) Szokásaikban is megdöbbentő hasonlóságok tapasztalha
tók: „amikor legutóbb abban a külvárosi kis szállodában jártam Nórival, a kijelent
kezésnél a recepciós épp könyvelt, és épp a te nevedet (vagyis Tamásét) írta a ve
lünk szomszédos szoba száma mellé . .. Kilestem, ahogy odanyújtottam neki a hi
telkártyámat. Nem igaz, mondtam, nem igaz, hogy ebben is egyformák vagyunk!” 
(Emil) Mindketten megcsalják feleségüket, sőt azonos szállodát, szomszédos szo
bát választanak a bűnös légyottok lebonyolításául. A két főszereplő tehát hasonló 
gyerekkori meghatározottságokkal és szokásokkal jelenik meg a darab nar- 
ratívájában. Ezen felül azonos családi háttérrel rendelkeznek. Mindkettőjük, az 
apák elvesztése révén, félárva, s mindketten nős férfiak. Emil felesége Tüsi, Tamá
sé pedig Fanny. Dialógusukból kiderül, hogy a szövegben elbeszélt történéseket 
megelőzőleg Emil meggyilkolta Tamás feleségét, Fannyt. Tamás tehát amellett, 
hogy félárva, barátja gyilkossága folytán özveggyé vált. Mint már utaltam rá, s 
amint az értelmezés címével is érzékeltetni igyekeztem, személyeiket nem jelle
mezheti hosszabb ideig tartó különbözőség. A szöveg éppen azt beszéli el, hogy a 
két (azonos tulajdonságokkal, megegyező családi háttérrel) felvonuló szereplő cse
lekedetei -  melyek puszta közjátékok gyanánt távolságot teremtenek az egymást 
másoló személyek között, megbolygatván, s ideig-óráig fölborítván a köztük lévő 
azonosságot - , az akció-reakció törvényének megfelelően, egy tett szülte tett fo
lyományaként, miképpen simulnak el, szűnnek meg a különbözőségek, helyreállít
va ezzel a két férfi közti analógiát.
Tüsi halála, melyet Emil megnyilatkozása kódol („Tüsi ma reggel meghalt”), szimbo
likus jelentésű. A nő elmúlásának átvitt értelmüségét a következő, Emiltől kölcsönzött 
idézet értelmezi. „Ránéztem reggel Tüsire, ahogy felébredtem mellette az ágyban. Va
lami állat ész nélkül nyomta a dudát odakint az utcán. Még a holtakat is felébreszti ve
le, gondoltam . . .  És Tüsi felébredt. Akkor már értettem, hogy igen . . . ő meghalt.” 
A főszereplők sorsának alakulása a másolás technikáját követi. A szimbolikus je
lentésű halálnak, melyet Emil a feleségét szemlélve észlelt, Tamás nejét is meg kell 
érintenie.
Az egymás tulajdonságait és sorsát másoló szereplők elve ekképpen tud érvénye
sülni. Emil nejének szimbolikus halála Tamás feleségén tükröződik: „És amikor rá
döbbentem, hogy Tüsi meghalt (. . .),  kinéztem az ablakon (. ..) és láttam Fannyt, 
ahogy az udvaron eteti a kutyákat, és az ő arca is ugyanolyan sápadt, az egész lé
nye ugyanolyan halottnak tetszett, mint Tüsi ott mellettem . . . ” (Tamás) A nők át
vitt értelmű elmúlását ok-okozati összefüggésben követi tulajdonképpeni (erősza
kos) haláluk. „Hát nem lehetett csak ennyiben hagyni ezeket a dolgokat, be kellett 
segítenünk egy kicsit ezeknek a csajoknak . . . Nélkülünk még meghalni sem tud
tak, olyan szoros a kötelék . . .” (Emil) Emil a szövegben ábrázolt történéseket 
megelőzőleg gyilkolta meg Fannyt, Tamás feleségét.



A megegyező tulajdonságokkal, azonos sorssal szereplő személyek másolása ezen 
a ponton csorbát szenved. A fegyverektől irtózó, félárva férfiak megegyezése, akik 
egyaránt megcsalták feleségüket, sőt mi több: a megcsalás aktusát egyazon szállo
dában, szomszédos szobákban hajtották végre, ideiglenesen megbomlik. Tamás fi- 
guratív özvegysége valóságossá válik. Mindenben megegyeznek tehát, csakhogy 
Tamás felesége ténylegesen halott, Emilé viszont csupán képletesen. A két sze
mély elkülönböződése, amely az özvegység valóságos, illetve szimbolikus ténye 
körül játszódik le, csakis átmeneti lehet. Tükröződésük egyébként megszűnne. A 
történet szerkezetének és a szereplők szimmetrikus paradigmatizáltságának meg
felelően Emilnek is át kell lépnie a figuratívból a szó szerinti özvegységbe. 
Tüsinek meg kell halnia.
A fenti érvelésnek megfelelően a szövegnek mozgósítania kell az asszonyt. Tüsi 
haladéktalanul meg is jelenik a színen: „belép az ajtón, csacsogva beszél”, majd rö
vidke megszólalását követően „Tamás felkapja a földön heverő fegyverét, mind
ketten Tüsire céloznak, és egyszerre lőnek. Vér fröccsen, Tüsi holtan rogy össze”. 
A két férfi közti megfelelés átmeneti felbomlását követően ismételten helyreáll. 
Most már mindketten özvegyek. Ténylegesen azok. Emil és Tamás személye újból 
egymást tükrözi, másolja. A családi állapotukban beálló analógia azonban önma
gában még nem lenne elegendő a két férfi személyének maradéktalan megfelelé
séhez. Az egymás felé tekingető tükörképek cselekedeteiben megnyilvánuló azo
nos irányúság is szükségeltetik. A történet menete természetesen ezt is megoldja. 
Nem akármilyen módon léptek át a tulajdonképpeni özvegység talajára, hanem eb
ben is egymás segítségére voltak. Tamás gyilkolja meg Emil feleségét, vagyis 
Tüsit, s Emil Tamásét, vagyis Fannyt. Az azonosság tehát teljes mértékű: tulajdon
ságaikban, állapotukban és tetteikben egyaránt tapasztalható.
Amennyiben azonban a történet nem zárná le véglegesen Emil és Tamás sorsát, s 
ily módon a nyitottság kategóriájával élne, a főszereplők egymást tükröző arcula
tának olvasói illúziója veszélybe kerülne. Hogyan győződhetnénk meg róla, hogy 
Tamás és Emil személyének szimmetriája a továbbiakban is érintetlen marad? Mi 
szolgálhatna biztosítékként, hogy a szöveg határain túlmutató továbbgondolás nem 
szakítaná el egymástól az analógiában gyökerező személyeket? Létezne-e egyálta
lán bármiféle garancia arra nézve, hogy a szereplők megmaradnak társuk másolá
sának funkciójában? Nem, semmiféle biztosíték sem lenne. A történet azonban ezt 
a problémát is megoldja. Mindkét szereplőt, Emilt és Tamást is az időközben meg
érkező rendőrség közbeavatkozásával a halottak közé utalja. „Ebben a pillanatban 
egy könnygázgránát repül be az ablakon, hatalmas füst kerekedik. Kintről több so
rozatlövés hangja hallatszik, majd a bentről jövő lövöldözés (Tamás és Emil golyó
záporának) hangja elhal. Amikor eloszlik a füst, Emil és Tamás kiterítve fekszik a 
földön.”
Állandósul a főszereplők egymáshoz viszonyított azonossága. Emil és Tamás sze
mélye a nemlétezés állapotában véglegesen egymás tükörképeivé válnak.
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