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Balázs Attila* 

Szem, ha szakad 
(ávagy: Szereti ön a Ladikot? )  

pp megálmodta és mondatokba ömlesztette: Balázs Attila 
és miképp színre álmodták ébren: Mások 

SZÜZSÉ: 
— „emlékezetes" vonat: célszer ű, „határtalan", záros-id ős utazás az izgalmas 

ismeretlenbe (?) 
(alagút, honnan?) 
— „emlékezetes" vetélked ő : a meddőség pillanata; a leggyengébb láncszem (súlyo-

san drámai helyzet): puff! 
(alagút) 
— szauna: a kollektív (utólagos, késleltetett) megtisztulás (tragikomikus?) pillanata 
(alagút; végén fény, remény/?l, vége; taps?) 

szúi, a színen székek, mozgathatók ide-oda, most pár párhuzamos szék az el őtérben, 
mögöttük a kivetít őn táj (lepusztult gyárudvarok); képnek nem kell mozognia; vonat kattog, 
merthogy ez egy vonatfülke; n ő  hosszú fekete (kleopátrás) 'hajjal, fekete garbóban, sötét 
napszemüveggel olvas, könyvet, amikor egy (nagyobb darab) férfi lép be szuszogva, cuccát 
vonszolva; cuccot rakja fel a tartóra, egyensúlyoz, majdnem elejti, de nem, ám csütörtököt 
mond a koffer zárja, így sörkonzervek potyognak ki bel őle, gurulnak szerte, férfi rémülten 
szedegeti össze. 

FÉRFI 1: Bocsánat, hölgyem! Ezer bocsánat. 
NO 1 (hidegen): Ahány sör, annyi bocsánat? 
FÉRFI 1 (zavartan gyömöszöli vissza a söröket): Mínusz egy a magáé, ha óhajtja. 
NO 1 (alig pislant fel):" Köszönöm szépen, utálom a sört. 
FÉRFI 1: Pedig sok vitamin van benne. 
NŐ  1: Az a-vitamint jobban szeretem. 
FÉRFI 1: Értem. Leülhetek? 
NO 1: A b-pont alatt igen. 
FÉRFI 1 (nevet): Ön nagyon szellemes. 

* Iródott a II. Vajdasági Drámaíró Versenyen, amelyet 2002. szeptember 21-22-én tartottak az 
Ujvidéki Színházban. (Megjelent a Képes Ifjúságban.) 



Férfi helyet foglal a hölggyel szemben az ablaknál. Hölgy olvas tovább, hátulról vissza-
felé lapoz. Férfi sört pattint, iszogat, néz ki az ablakon. Id őnként változik a „szlájd". Pár 
lepusztult gyárudvar, raktár. (Udvaron ltya hempereg?) Férfi elégedetten szürcsöl, hümmög. 
Múlik az id ő. Aztán már nem a lepusztult gyárak váltakoznak, hanem a sík pannonvidék, 
földekkel, gyümölcsösökkel (akár valami könyvb ől, az „izészkóp" látható kezelésével, vagy 
bármilyen képi megoldás. Valahonnan nótaszó: „Hej, salaši na severu Bačke... ", vagy más 
hasonló. Hasonló, mint minden jelzett esetben). A férfi újsággal próbálkozik id őnként, de 
láthatóan nincs kedve hozzá. 

FÉRFI 1 (sóhajt): Kedvenc tájam, régi útlevelem. Ki gépen száll elibe... 
NO 1: Az bizony magát sem ismeri fel. 
FERFI 1: Kedvenc tájam, régi útlevelem. Magát? Méghogy magát? Hogy érti ezt? 

Engem vagy saját magát se ismeri fel? 
NO 1: Ertse, ahogy akarja. 
FÉRFI 1 (nevet): Amúgy igaz, kissé őszbe csavarodtunk és most másmilyenek va-

gyunk. 

Változik a táj (is). A n ő  időnként belepislant a könyvbe, ám hasztalan próbál olvasni. 
Tavacska képe. 

FÉRFI l (merengőn): Ticsi-tócsa. Es mindez tenger volt egykor, most meg 
milyen kicsi lett! Osszeugrott, mint a pulóver a mosógépben. Vagy mi lettünk 
nagyok? 

NO 1 (szemüvege felett a férfin felejti tekintetét): Most provokál? 
FÉRFI 1: Most nem. 
NO 1: Maradt tengerünk. 
FÉRFI 1: Kiknek maradt? 
NO 1: Ha úgy vesszük, mindannyiunknak. 
FÉRFI 1: Maradt. Apropó. 
NO 1: Apropó mi? 
FÉRFI 1: Nem magának vittem egyszer varrógépet a tengerre? 
NO 1: Hétfej űt? 
FÉRFI 1: Milyet? 
NŐ  1: Hetes fej űt. 
FÉRFI 1: Meg, kis piros buldózereket, ugye? 
NO 1 (nevet): Eppen! 

Szünet. 

FÉRFI 1: Abszurdum. 
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NŐ  1 (emlékez őn): Honos volt e tájon. 
FÉRFI 1: Abszurdum. Rémlik, bevette magát a színfalak közé is. Emlékszik? 

Még a Ferencijenci meg a Fejesgyuri is abszurd volt. 
NO 1: Az ám! 
FÉRFI 1: Emlékszik a kopasz táncosn őre? Vagy maga inkább három nővér volt? 

Tripla hasadás. 
NO 1: Tripla? Nem kis teljesítmény. Nos, szopjon ön is kecskét! 
FÉRFI 1 (kacsint): Biztos, hogy ismerem magát valahonnan . Kecskét is szerzek, 

amint kiszállok . De egyelőre inkább maradok, s benyomok egy bayert. 
NO 1: Nem árt meg a sörre? 
FERFI 1: Bajor sörre sosem. S őt, segít az emlékezeten. Nyújtja a vörös nyelvet. 
NO 1 (merengőn): Emlékezni? Lehet, hogy fölösleges. 
FÉRFI 1: Nem is szoktam, ezért vagyok ilyen fitt meg áptudejt. 
A szlájd vált. Egyébként nem kell, hogy látszódjék rajta semmi lényeges. 
FÉRFI 1: Ez már Topolya? 
NO 1: Mi? 
FÉRFI 1: Topolya? 

A n ő  leveszi szemüvegét. 

NŐ  1: Úgy látszik. 
FÉRFI 1: Hm;  szemüveggel jobban hasonlít a Ladikra. 
NO 1 (gyorsan vissza a szemüveget): Kire? 
FÉRFI 1: A legendás m űvésznőre. 
NŐ  1: Megtisztelő  mindenképp. 
FERFI 1: Aha. Jó, mondok valami mást. Nem érzi véletlenül, hogy a Gyula 

árnyéka itt tornyosul felettünk? 
NŐ  1: Mi?! 
FÉRFI 1: Hogy a Gyula árnyéka... 
NO 1: Tényleg nem értem. ért Y 	, 
FERFI 1: Am legyen! Ugy is jó. Egyébként nem lényeges. Mit is beszélek félre? 

Csak tisztázni akartam a viszonyrendszert. 
NO 1 (hirtelen ötlettel): Szereti ön a Ladikot? 
FERFI 1: Kérem, ez egy vonat. 
NO 1: Pfuj, ostoba! 
FÉRFI 1: Vicceltem. Imádom Ladik Katalint. Kedvéért mindent megtennék. 

Például ha sakkoznánk, hagynám, hogy megverjen. 
NŐ  1: Ez alacsony. 
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FÉRFI 1: Nem tehetek róla. Bizonyos értelemben Katalin a rögeszmém. (Pateti-
kus elérzékenyüléssel) A Kati. A Katikám. Istenem... Istenem, machinálj! 

Zötyköl ődnek tovább 

NŐ  1: Meleg? 
FÉRFI 1: Nem, kérem szépen. Van is egy saját lányom. 
NO 1: A sörre gondoltam. 
FÉRFI 1: Fantasztikus! Legalább annyira, mint az, hogy mi nem ismerjük egy-

mást. Fantasztikus! Ugyan, kérem, mit ől lenne hideg? 
NO 1: Akkor jó. Fáj a torkom. Kérnék egy langyosat! 
FÉRFI 1: Fantasztikus! Rögtön adom. Csak kár, hogy ön mégsem a Ladik. Vagy 

teljesen összekevertünk itt valamit? 
NO 1: Mindenesetre eléggé talányosan társalgunk. 
FÉRFI 1 (nyújtja a sört): Kit izgat? Senkit! Hát nem? Egészségünkre! 
NO 1: Egészségünkre! 

Zötyköl ődnek, habzik, ivódik a sör; nézik a tájat, és nem is veszik észre, hogy a folyosón 
több Ladik-kinézet ű, garbós-szemüveges hölgy halad el libasorban, kezükben kicsi koffer 
Aztán hirtelen sötét, vonatzaj erősödik. Kis id ő  múlva újra világos, zaj halkul. 

NŐ  1 (meglepetten): Alagút itt? Ezen a tájon? Máris megártott a sör? 
FÉRFI 1: Valahogy le kell gy őznie a vasútnak is a legfrissebb tektonikus gy űrő -

déseket. 
NO 1: Szellemes, bár köze sincs a valósághoz.. 
FÉRFI 1: Es ez éppen magát zavarná? - 
NO 1 (felsóhajt): Maga folyton összekever valakivel. Nem? 
FÉRFI 1: Bevallom, kedvenc szórakozásom újabban. Osszekeverni mindent. 
NŐ  1: Nem rossz játék. 
FÉRFI 1: Játék, vagy sem, komoly méreteket öltött. Néha már-már aggaszt. 
NO 1: Sose aggódjon emiatt! Tulajdonképpen én is ismerem magát valahonnan. 

Az ősködből. És ez jó érzés. (Ellágyultan) Olyan... spirálisan visszatér ő . (Nekid ől a 
támlának, kissé hanyatt, vélhet ően lehunyja a szemét, kezét összeszorítja két combjával; meg- 
feszül nyújtózva, reszket, ásít, mosolyog) 

FERFI 1 (hirtelen feláll): Elnézést, hív a kötelesség. 
NO 1 (változatlan mosollyal): Ennyi sör után, megértem. 

Férfi kinéz a folyosóra, tekint jobbra, tekint balra, elindul az egyik irányba. Nyomában 
több hasonlóképp öltözött férfi megy el a folyosón, mintegy vonatozva: az els ő  játssza a moz-
donyt, a többi „vagon", egymás vállába csimpaszkodva. Mindegyik benéz a kupéba, de megy 
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tovább. Csú, csú... (A látvány kicsit hülye.) A n ő  felteszi lábát a szemközti székre, egyik  

kezével továbbra is a combjai közt: olvas; szlájd változik. Az utolsó férfi ,,hasonmás" leválik,  

belép a kupéba, leül az előző  férfi helyére. N ő  felkapja a fejét.  

NO 1: Máris visszajött?  
FÉRFI 2: Jelentem, igen. De ne zavartassa magát, hölgyem!  

Nő  1 nem zavartatja magát. Férfi néz ki az ablakon, majd ismét a n őre pislant.  

FÉRFI 2: Tényleg, gyors vagyok, mint a Sz idi onzálesz. Vagy a Yokohama y g~ gY 	~' ~ 	P g 	gY  
Express.  

NO 1 (nevet): Mindenben?  
FÉRFI 2: Semmiben. A semmiben vagyok leggyorsabb.  

Csend.  

NŐ  1: Hová utazik?  
FÉRFI 2: Újpalántára. 
NŐ  1: Azon belül? 
FÉRFI 2: Sangájba. Viccelek, a Telepre.  
NO 1: Folyton viccel?  
FÉRFI 2: Nem. Nem is a Telepre igyekszem, hanem a Központba. Hóttkomoly.  

NO 1 (némi nosztalgiával): En is mindig oda igyekeztem.  
FERFI 2: Es sikerült? 

Nézőpont kérdése.  

Csend, majd ismét zajos alagút, sötét. Mikor újra világos: Férfi 2 ül a helyén, szembe  
vele a Nő  2. Hasonló frizura, szemüveg, garbó, könyi4 mint az el őző. Utaznak.  

FÉRFI 2: Erdekes..Mintha id őnként történne valami. Mintha helyre rázódnánk.  

Vagy éppen kisiklanánk? Járt már Gyulán? Bocs', Zalakaroson.  

Nem emlékszem. Miért?  
FÉRFI 2: Mert ott úgy helyre lehet rázódni, hogy csak na!  

NŐ  2: Inkább Hévízre mennék. Ott olyan szép!  

FÉRFI 2: Milyen szép? 
NO 2: Nagyon szép.  
FÉRFI 2: Akárcsak Ujpalántán.  

Csend.  

NO 2: Tulajdonképpen mi a dolga Ujpalántán?  
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FÉRFI 2: Tulajdonképpen az a dol dolgom, hogy résztvegyek egy vetélked őn.  
g ~ 	gY 	„ gY 	~Y  

Megígértem egy hozzám nagyon kedvesen szóló embernek. 0 a f őnök.  
NO 2: Milyen érdekes... Valami Big Brother vagy ilyesmi?  
FÉRFI 2: Ah, nem! Annál sokkal drámaibb az ügy. Mondhatnám, színpadibb.  

De egész pontosan nem tudom.  
NO 2: Es mi a díj?  
FÉRFI 2: Ha gy őzöl, ha veszítesz: egy ingyenjegy a késleltetett megtisztulásba.  
NO 2 (titokzatosan mosolyog): Milyen érdekes...  
FÉRFI 2 (gyanakodva): Ön mindent tud?  
NO 2: Ellenkezőleg, nem tudok semmit. Kis liba vagyok.  

Férficsapat az egyik oldalról, női csapat a másikról a folyosón. Középütt találkoznak.  

Egymás mellett préselődnek át. A két utolsó n ő  és férfi gyors, szenvedélyes csókban forr ösz-
sze, majd ki-ki rohan az övéi után. Hosszú alagút, N ő  2, Férfi 2 olvasva utazik ki bel őle.  
Férfi 2 az újságra csap.  

FÉRFI 2: Nahát, hogy miket össze nem írnak!  
NO 2 (furcsa tekintettel a férfi ajkára helyezi mutatóujját): Pszt, te kis buta!  

Alagút, a lebombázott hidak bevillanó képe (?), alagút. Mikor újra világos, székek.  
körben. Egyik oldalt a nők (közülük az egyik, aki az imént csókolózott, terhes), másik oldalt  

árválkodik a Férfi 2. Középütt zsebre tett kézzel, hosszú b őrkabátban, bőrcsizmában, immár  
rövid, szőke hajjal magasodik a Nő  1. Kihívó smink, rideg, szemtelen, arcpirító stílus,  

kezébén ć~o7 or- pYapír. Valami zagyva spot után övé a szó.  

NO 1 (a közönség felé): Üdvözlöm Önöket fergeteges, idegtép ő ,ő  interaktív és inter-
galaktikus,  a neten is beszörfölhet ő , nemzetközi műsorunkban, amelyben maga a tét  
a tét. En Hugi vagyok. Kérem, ne krahácsoljanak, tüsszögjenek és nyikorgassák a  
székeket, mert lemegyek, és akkor valaki rondán ráteker. Vendégeinket uopste nin-
csen kedvem bemutatni, ezért térjünk rá rögtön az els ő  kérdésre! (vendégekhez)  

Ismerik a szabályt, ugye? Aki el őbb csap a térdére, az válaszol. Pár pofon után  
hullik a férgese. Duma nincs, csak ha kérdezek. Pofa be, indulunk! Az els ő  kérdés:  
mikor született Ladik Katalin?  

FÉRFI 2: Tiltakozom!  
NO 1: Es miért is?  
FÉRFI 2: Ugy vélem, hölgy esetében ezt nem illik firtatni.  
NO 1: Oké, most az egyszer elfogadom, de másodszor nem. Jön a második fogas  

kérdés: mikor jelent meg Ladik Katalin els ő  könyve?  
NO 3 (térdére csap): 1969 -ben.  
NŐ  1: Így van! Címe?  
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Nő  4 (térdére csap): Ballada az ezüstbiciklir ől. 
NŐ  1: Mi a következ ő  Ladik-vers címe? Szavalom: Megy az ördög a vásárra, 

mit visz kend a kosarában? Lószart a földieperbe, lovastul. 
NO 5 (térdére csap): A süket szabó. 
NO 1: Pontos! 
FÉRFI 2: Tiltakozom, tiltakozom! 
NO 1: Most meg miért?! Végtére is kinek a bevallott rögeszméje itt a Ladik 

művésznő ? 
FÉRFI 2: Enyém, enyém, csak könyörgök, kérdezzen kicsit mást is! 
NŐ  1: Oké, Ladik ring a Léthe folyón. Tom Cruise els ő  feleségének neve? 
NO 4 (térdére csap): Mimi Rogers. 
NO 1: A szederjesség tudományos neve? 
NO 3 (térdére csap): Cianózis. 
NO 1: Mit jelent a parúzia? 
NO 5 (térdére csap): Jézus világ végi, második eljövetelét. 

Férfi 2 izzad, szenved, nem megy neki. 

NO 1: A káposzta palántálási ideje? 
FÉRFI 2 (dühösen -a térdére csap): Hát ilyen nincs! Hihetetlen! Segítséget kérek! 
NO 1: Jöhet. 

Férfiak be Férfi 1-gyel az élen, helyet foglalnak, rágógumiznak, bicepszeiket tapogatják, 
némyelikük int a közönség felé, nyakát nyújtogatja, sliccét rángatja, walkmanjével vacakol — 
csapat vad, emberszabású majom benyomását keltik. Némelyiküknél léc, golfüt ő. A n ők 
ösztönösen közelebb húzódnak terhes kollégan őjükhöz, mintegy védelmezve őt. 

NŐ  1: Nos, figyelem! Mindez valójában csak röpke bemelegít ő  volt. Most jön a 
sűreje. Kérem, ide süssön mindenki, nemre-korra, szexuális és politikai habitusra 
való tekintet nélkül! Els ő  kérdés, melyik lapból való a következ ő  idézet: „Sem áram-
szünet, sem drágítás"? (.) Bocsánat, összekevertem, velem is megeshet! (lapoz, 
megtalálja) Aha, a helyes idézet így hangzik: „A feledés emlékezete és az emlékezés 
feledése". 

FÉRFI 2: Minek a mije? 
NO 1: A feledés emlékezete és az emlékezés feledése. 
FERFI 2 (térdére csap): Eh... várjunk csak! 
NŐ  1: Na! 
FÉRFI 2: Itt van a nyelvem hegyén. 
NO 1: Egy-kett ő-hááár... 
FÉRFI 2: Uh... 
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NO 1: Négy! (Szinte a Férfi 2 fülébe.) Vigyázat, pasikám, innét pár percre a 
halál. (Izgatott morajlás.) Csendet kérek! 

FÉRFI 2: Hát, nem jut eszembe. 
Negatív pont! A helyes válasszal nem vesz ődünk. Az elhangzott filozófiai 

tételt mindenki érti? Nincs jelentkez ő . 
NŐ  1: Rendben, akkor most rátérünk arra, miként lehetne azt legsikeresebben 

pusztán hangban, szavak nélkül kifejezni. Ki az els ő  vállalkozó? Férfi, nő? Szabad 
• a pálya. 

FÉRFI 1: Legyenek el őbb a hölgyek. 

Hölgyek röviden tanácskoznak, aztán egyikük kiáll, majd valamiféle gyászdalt mormol, 
sikolt el. 

NŐ  1: Azaz? 
Tulajdonképpen ezzel azt akartuk megmutatni, hogy a gyászban mindkét 

markáns motívum benne van. Ugyanakkor mindkett őnek a tagadása. 
NO 1: Ellencsapat? 

Rövid tanácskozás. Férfi 1 kiáll, fütyörészik. 

NO l: Azaz? 
FÉRFI 1: Hát, tulajdonképpen mi valami hasonlót képzeltünk el, csak ellenke-

ző  előjellel. 
NO 1: Hát, pártatlan szemszögb ől mondhatom, mindkett ő  eléggé pocsék. Nulla 

pont mindkét csapatnak! 

Mennydörgő  zene mint show -kellék. Elhalkul. 

NO l: Oké! Akkor most következzék a játék mozdulatokban. Az emlékezés és 
felejtés dialektikája. Imént a hölgyek kezdték, jöjjenek most a férfiak! 

Gyors tanácskozás után a férfiak egymással szembe fordulnak, könyök a térdre, szkan-
deroznak. Hol az egyik nyomja le a másikat, hol fordítva. 

NO 1 (órájára pislant): Nem azért mondom, de mintha kissé leegyszer űsödött vol-
na a tétel. N ői csapat? Emlékezés és felejtés? Hosszú vagy rövid távú? Kis 
tapsot kérek a közönségt ől a gondolkodási idő  alatt. 

Taps, a hölgyek sokáig tanácskoznak. Férfi 1 végül feszeleg, tiltakozna, amikor valami 
eszméletlenül bugyuta hang hallik. 

NO l: A gondolkodási id ő  lejárt! Lássuk, mire jutottak a hölgyek! 

1 0 



Hölgyek valahányan kiállnak, félkörbe veszik terhes társukat, s mindannyian annak  

óriási pocakjára mutatnak. A férfiak között az apa elájul, úgy tartják meg a többiek.  

NO 1 (Férfi 1 -hez): El az utolsó szó lehetőségével?  
FERFI 1 (zavartan, megtörten, míg a többiek feszelegnek): Le a kalappal. A n ők pro-

dukciójában minden benne van. Nincs mit mondanom. Nem jut eszembe semmi. Sem-
mi ebben a drámai helyzetben.  

NO 1 (a közönség felé): Akkor lássuk sorrendben, ki szavaz az er ősebbik nemre?  

Számol, összegez, végül a nagy pillanat.  

NO 1 (ünnepélyesen): Két elektor híján: búcsúzunk a férfiaktól! A fiúcsapat  
kiesett!  

Fergeteges effekt, n ők sikítoznak, ujjongnak, elhalkul. Dobpergés: N ő  1 elhajítja bőrkabát--  
ját, amolyan szadomazo fekete b őrcuccban marad, kezében a zsebből előhúzott korbács.  

NO 1 (könyörtelenül a Férfi 1 felé pattint): Ön a leghitványabb láncszem!  
FÉRFI 1: Leggyengébbet akart mondani, nem?  
NO 1 (dühösen, ismét pattintva): Ön a leggyengébb láncszem! Innen kiesett!  

Emlékét is rögtön töröljük. Semmi szükségünk ilyen torzszülöttekre! (a közönség fe-
lé) Nagy Hugi míísorát látták. Reklám után még visszatérünk!  

Nő  1 tekeri össze a korbácsot.  

FÉRFI 2 (rémülten zokogva): Oh, csak ezt ne, kérem! Csak ezt ne! Itt a feleségem,  

anyukám, apukám, itt a húgom is, meg mindenki! Mindenki szeme láttára?  
Oh, én szerencsétlen! (nagyot nyel) Még, még, még!  

NO 1 (nyomatékosan dobbantva): Kifelé! Nincs tovább!  
FÉRFI 2: Megbántam mindent!  
NO 1 (csodálkozva): Mit bánt meg? 
FÉRFI 2: Akarom mondani: könyörület! Szánjon meg engem szerencsétlent!  

NO 1: Vége, kifelé! Irán a Purgatórium! 
~~ 	 Y 	g  

FERFI 2 (artikulálatlan üvöltéssel felpattan): Na de hát, ez tényleg abszurdum! (Nő  
1 lába elé veti magát, csókolgatja annak csizmáját) Ne, az istenért, ne!  

Nő  1 ellöki magától. Általános tülekedés, lökdös ődés támad. Egyesek megpróbálják  
Férfit elvonszolni, mások megpróbálják elvonszolását megakadályozni. Valósággal széttépik,  

szétcibálják. Valaki a karcsontjával fut el pl. Hirtelen ismét hosszú alagút: sötététség, zaj,  

szinte az elviselhetetlenségig. Aztán csend, némi fény. A szín egy szauna párás belsejére  

asszociál. (Szárazjég?) Fürdőruhás, törülközős testek ülnek mozdulatlanul a székeken.  
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Nők, férfiak. Középütt elgyötörten üldögél Férfi 1. Leped ővel a dereka körül, csaknem krisz-
tusi szenvedéssel néz a közönség felé. Nem messze t őle férfi 2. 

FÉRFI 1: Hát, így van ez, kérem... Igy volt, Kábé hogy is mondaná. tán 
Macbeth? Az élet csak egy t űnő  árny, egy idióta meséje. Hang és téboly, és nem 
jelent semmit. Nem, nem... 

Csend. 

FÉRFI 2 (iszonyatosat sóhajtva): Vagy ahogy Ladik Katalin mondaná, emlékszünk? 
Hogy... hogy is mondaná? Ja, mondaná, tesvér, majdnem így, hogy az ember pedig 
keserűfüvet gyűjt, mondaná, tüzet gyújt a parton, és beleteszi kezét a t űzbe. Es jön-
nek a hűvös napok, mondaná. Ugy megn őnek a deszkák, hogy az ablakot sem lehet 
kinyitni. Három éjszakán át süvítene így a szél — mondaná úgymond, amit tud —, az-
tán kitöredeznek a kerítéslécek, mondaná, beszakadnak a muskátlis ablakok, de va-
laki csak áll magában, fehéren és szépen, mint a halál. Csak áll így és áll... Mondaná... 
Es mondaná... Es mondja, mondom én. Mondom neked. Mondom nektek. Mondom 
nekem. Míg szakad a. szem. 

Férfi megborzong, mintha fáma a gőzfürdőben; szorosabbra fogja a törülközőt. 

FÉRFI 1: Es csak áll így és áll... vagy ül: egy jeggyel a nem létez ő  megtisztulásba. 

Csend. Férfi kitörli a verejtéket homlokából. 

FERFI 1: Az emlékezés. Nagy Hugicám. Az emlékezés micsodája? 

Távoli vonatfütty. 

FÉRFI 3: du, du, csoki, csok, csok, himm, la' la' dudi, dop, dop... 

Ismétli, miközben a többiek is bekapcsolódnak, du, du, csoki, csok, egyre hangosabban. 
Egymásba kapaszkodnak a színen lév ők, nő  táncol nővel, férfi férfival, de ahogy jön: éppen 
vegyesen is (lehet). Terhes n ő  is táncol mintás köpenyben, bár neki nem javasolt sem a tánc, 
sem a gőz. Az utolsó alagút. Sötétben az improvizált éneklés megpróbálja elnyomni a vonat-
zajt, szinte fültép ővé erősödik, aztán mintha valaki kirántotta volna a csatlakozót. Hirtelen 
erős fény, mint vaku: a szerepl ők táncmozdulatba merevedve, terhes n ő  elheveredve, minda.ny-
nyian mintegy megörökítve a talmi örökkévalóságnak az utolsó csoportképen (egyébként vél-
hetően szaunában lehet a leghomályosabb fotós remekm űvet készíteni). Sötét. Csecsem ő  sírása, 
elhalkul. 

Vonat, vonat, vonat. 	
VÉGE 
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Bozsik Péter 

Hungráfia 
(Saga Julén Hornról) 
TV SatIRAt 2007-ből 

Szereplők: 
JULEN HORN, akit egy 65-70 év közötti, alacsony mindenki által ismert színész 

kell játsszon. Az ő  arca az előadás végéig nem látszódhat. Tanácsos lenne olyan el ő-
adásokat is készíteni, ahol az eredeti színésznek csak a hangja van jelen a színpa-
don, ekkor bárki játszhatja. A közönség természetesen nem tudhatja, hogy mikor 
játszik a színész és mikor megy magnófelvételr ől a hangja. 

IRO, magas, 25-35 év közötti jól megtermett férfi, akit althangú n ő  is játszhat. 
Julén Horn két alteregója. 
(A szobában egy gyönyör ű , hatalmas faragott íróasztal — háttal a közönségnek — 

ugyanolyan stílusú székkel, rajta mindenféle könyvek és cédulák kínos rendbe 
rakva. Van még egy igénytelen íróasztal oldalt a közönségnek, rajta egy számítógép 
és borzalmas rendetlenség. Két ágy és egy hintaszék. Oldalt egy fürd őszoba vécével, 
a másik oldalon néhány csenevész fa és bokor. A szoba ablakából rálátni erre a park-
ra. A park és a fürd őszoba nincs megvilágítva.) 

IRO: (Hisztérikusan gyufát keres; szájában, füle mögött cigaretta. Az el őadás 
végéig cigarettát gyújt, amit gyorsan elolt, újat vesz el ő  és így tovább. Julén Horn némi fá-
ziskéséssel követi az író által mondottakat.) Julén Horn soha nem jár el otthonról. Julén 
Horn, amióta együtt élünk, soha nem ment sehova. Egész nap az íróasztala el őtt ül, 
dobol tömpe ujjaival, a mamája fényképét nézegeti és sír. Id őnként kinéz az abla-
kon. Hátulról figyelem. Naponta egyszer; esetenként kétszer Julén Hornot roham 
gyötri: nehézkesen fölkel és a fejét tapogatva fojtott hangon hörög. Azt gondolja, 
agydaganata van. Rohamai fél óráig tartanak, legrosszabb esetben egy órát; utána 
visszafoglalja helyét, mint valami trónt, dobol tömpe ujjaival az asztalon, sír; és 
lehet, nincs is agydaganata. Este nyolc körül fölgyújtja az asztali lámpáját és írni 
kezd. Kis cédulákra ír, melyeket aztán fiókja mélyére rejt. A fiókot zárja, ám nekem 
van tartalék kulcsom. Amint kimegy a vécére, gyorsan kinyitom a fiókot és elolva-
som a céduláit. Tegnap pl. ezt írta (Matat az íróasztalán, megtalál egy papirfecnit és 
olvasni kezd, ám csak imitálja a beszédet a szöveg Julén hangján hallatszódik. A továbbiak-
ban is minden idézet hasonlóképpen lesz eljátszva): „Utálom, nem, ez nem jó szó, undo-
rodom ettől a pacáktól, akit a sors egy szobába kényszerített velem. Bizonyosan Isten 
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ostora sújt le rám eképpen öntudatlanul elkövetett b űneimért. Enyhébb büntetést 
érdemelnék, de büszkén viselem ezt is, hogy méltón kerüljek az 0 színe elé. ámen." 
A másikra ezt írta: „A REPARON olyan gyógyhatású készítmény, amely a belek 
féregszerűen gyűrőző, a tartalmat továbbító mozgását segíti el ő . Közvetlenül a belek 
nyálkahártyájára hat és stimulálja azok ritmikus mozgását. Ezáltal nemcsak a kemé-
nyebb vagy lágyabb fekáliának az átjárása gyorsul meg, hanem a gázoké is." A 
harmadikra: „Miért zár be mindig ez a barom a szobába?" Majd adok én neked 
bezárást, Isten ostorát, meg olyan gyógyhatású készítményt, hogy összefosod magad. 
(Sötét.) 

Julén Horn minden nap elmegy a parkba futni. (A fény fölgyullad a parkban és lát-
ni lehet egy férfit melegít őben, amint kötelet ugrálva futkározik.) Ez ellentmondás, de ez 
az ő  dolga, nem az enyém. Néha önálló életet él, ennyi szabadságot megadok neki, 
elvégre író vagyok, nem diktátor. Amint kimegy, abban a pillanatban elfelejtem, ho-
gyan néz ki. Valóban, mi is ez a Julén Horn? Ha árcédulát ragasztanál rá, nehezen 
tudnád megkülönböztetni bármelyik árucikkt ől az áruház polcán; (Eljátssza a bent lé-
vő  Julén Hornnal.) ha egy seprűnyelet adsz a kezébe ronggyal a végén, vitorlás csó-
nakra hasonlít; kissé rokkant, félig elsüllyedt, ám akárhogy nézed, mégiscsak vitorlás 
csónak; ha az íróasztal elé ülteted, akkor ismét Julén Hornná válik. Ilyen rossz a 
karmája. De nyitva hagyom a lehet őséget, hogy ezek a megjegyzések nem az ő  kiné-
zetének a következményei, hanem a tudatomtól független, az érzékszerveim által visz-
szatükröződő  valóság hibájának tudhatóak be. Julén Horn a nagyapjáról kapta ,a 
nevét, Julén Hornról; apja Giovanni Horn, az ő  nagyapjáról Giovanni Hornról. Es 
így a XVIII. századtól idáig ez a két idióta név váltakozott és határozta meg a Hor-
nok családfáját. A Giovannik, Julén Horn tanúsága szerint, mind lobbanékonyak, 
hirtelen haragúak voltak; tubákot szipákoltak és a hatvanas éveik vége felé haltak 
meg agyvérzésben. A sajátjukon kívül senki véleményét nem t űrték meg maguk kö-
rül. 

JULÉN HORN: (A tévébemondók hangján, de a vége felé elpityeredik.) Mindez egé-
szen odáig fajult, hogy teljes három évig nem mertem az apámnak elmondani, hogy 
kész, vége, meghalt, holott ez teljesen nyilvánvaló volt. Az öreg Giovanni alig állt rá, 
hogy eltemessék. Akiket viszont Julénnek neveztek, magamat is beleértve, melanko-
likusak, visszahúzódóak, sápadtak és lassúak. De vége van a Juléneknek és Giovan-
niknak, én vagyok az utolsó kiadás." (Julén Horn eltűnik, fölgyullad a parkban a 
fény és megint a kötelet ugráló férfit látni. Az író odamegy az íróasztalhoz kizárja az egyik 
fiókot, kivesz egy cédulát és olvasni kezd.) „Az utóbbi időben már majdnem rendszere-
sen lehet a piacainkon tengeri halat vásárolni. Ami különösen fontos, bizalommal 
ehetjük őket, mert frissek. A makrélák, akár a szardíniák és a tonhalak, az uszo-
nyos halak családjába tartoznak. Húsúk ízletes, és ami sokak számára nem elhanya- 
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golható szempont, nincsenek tele unalmas, apró szálkákkal." Mikor zabál ez tenge-
ri halat? (Sötét) 

IRO: Julén Horn soha nem megy sehova, de minden reggel kimegy a parkba 
futni. (Fény a parkban lévő  férfin, aki egyre fáradtabb.) Ez még nagyobb ellentmon-
dás, ám ez az ő  magánügye, melyet az Alkotmány is biztosít. Az EMBERI ÉS POL-
GÁRI JOGOK címszó alatt, úgy emlékszem, ez áll: „Mindenkinek joga van egyszerre 
és egy időben több helyen is tartózkodni, azzal a feltétellel, hogy másokat ezzel sza-
badságukban nem korlátoz és nem veszélyezteti a fennálló államrend biztonságát." 
A törvény tehát, és ezt nem szabad figyelmen kívül hagynom, az ő  oldalán áll. 0 
senkit sem bánt. REPARONt dug a végbélnyílásába és írja a jegyzeteit. Néha jog- 
gingolni megy. (A fények fordított sorrendben megvilágítják Julént és a két alteregót.) 
Elég jól néz ki meghatározhatatlan éveihez képest. Ha éppen nem sír, nem ír és nincs 
rohama, a Bibliát olvassa. És be kell valljam, amikor elolvastam els ő  céduláját, azt 
gondoltam homoszexuális, amikor a másodikat olvastam el, gyanakodni kezdtem, hogy 
esetleg spicli; és nem tudtam, mit gondoljak társbérl őmről, mikor elolvastam a har-
madikat: (Matat saját íróasztalán, majd olvasni kezd.) „Baldanders, a folytonosság ször-
nye, megalkotójának, Hans Sachs cipészmesternek 1576-ban bekövetkezett halála 
után mintegy kilencven évre rá, Grimmelhausen A kalandos Simlicissimus cím ű  fan-
tasztikus pikareszkregényében bukkan fel ismét, Márismás néven. Simlicissimus egy 
erdőben sétálva k őszoborra bukkan, amelyet a regény h őse ősi germán istenségnek 
vél. Mikor megérinti, megszólal a szobor, hogy ő  Márismás, majd sokféle formát ölt: 
ember, majd tölgyfa, disznó, kolbász, pufajka, virágos park, íróasztal, trágya, ezer-
nyi rovar és csúszómászó, míg végül ismét ember." (Megfordítja a papírlapot) „Elfo-
gadva azt a tényt, hogy a Nap azonos Istennel, a rosszabb poklok nyugatiak illetve 
északiak. A keletiek és a déliek, épp ellenkez őleg, szelídebbek. Senki sem ítéltetett a 
poklok tüzére. Mindenki olyan közösséget választ magának, amilyet akar, olyan ba-
rátokat, amilyeneket akar, attól függ ően, mennyire er ős a vágyakozása és mennyire 
dominál e vágyakozás az élete fölött." Hát így vagyunk, poklocskánknak metafizikai 
alapjai vannak? De nem tudom, Julén Horn-e itt a jövevény, vagy én. Ki jött el őbb? 
A hunok után az avarok, utánuk a szlávok, aztán a héttörzs népe, akiket kiirtottak 
a tatárok, nyelvükb ől csak a ragok és a toldalékok maradtak fenn. Kicsit gyanakod-
va veszem tudomásul, hogy én magam is sváb, francia, olasz, szláv, jiddis, cigány stb. 
keveréknyelven hablatyolok, akár csak Julén Horn, de hát ez van; és állítólag csak 
azért, hogy haláltusám görcsében megtaláljam azt az ősi szót, amelyet csak ezen a 
nyelven, a keletkezés és a halál nyelvén lehet kimondani; ami eddig csak egyetlen-
egy embernek sikerült, akit Emile Ciorannak hívtak. De félre e historikus lingviszti-
cizmussal! Ki jött előbb? Julén Horn vagy én? Esetleg együtt jöttünk volna? 
Anyagi-jogi viszonyaink nincsenek tisztázva: Ki a pokol tulajdonosa? Julén, én vagy 
a Vöröskereszt? Nem annyira miszteriózus a mi közös történelmünk, mint az els ő  
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pillantásra föltételezhet ő. Tudom róla, hogy az ötvenes évek elején ügybuzgó kálvi-
nistaként működött. 1956-ban ellenforradalmárnak öltözve látták, amint vattakabát-
jában osont valahová. Kés őbb, emlékezetem szerint, 1957 tájékán Miskolcon áttért 
a mohamedán vallásra, de gyorsan vissza is tért a katolikus egyház kebelére, amely-
ben születésekor keresztséget nyert; mert a Korán, ellentétben az Alkotmánnyal, nem 
engedi meg a hív őknek, hogy egy időben több helyen is megjelenjenek; mindez, 
vélik Allah hívei, csak a Sátán sugallatára lehetséges. 1959-1961 között a mormo-
nizmus híve. Oner őből tanul meg angolul egy mormon bibliából, de hasonlatosan 
Kossuthoz, maga sem tudja használni az él ő  nyelvet. Aztán ezzel is fölhagy. Tudom, 
sohasem hitte el, hogy az ember följutott a világ űrbe, mindig azt mondotta, hogy az 
egészet a Sziklás Hegységben vették filmre. Nem azért nem hitte el, mert a világ űr-
be röpülni lehetetlen volna, hanem azért, mert a hit és nemhit kérdése garantálva 
van az Alkotmányban. Az 1959-1961-es id őszakról a következ őket jegyezte föl: 
(Újabb cetlit keres, és a szokásos módon olvassa.) „Ebben az id őszakban a vagyon-
közösséget és Jézus közeli eljövetelét hirdet ő, a többnejűséget megengedő  mormon 
vallás érdekelt. Bár akkoriban országunkban tiltott volt a többnej űség, mint aho-
gyan tiltott ma is, én több — összesen három — n ővel éltem együtt. Mivel az id ő  tájt 
kies hazánkban szintén a vagyonközösséghez hasonlatos szekta kormányozott, és 
mivel alapvetően monogám típus vagyok, megtértem az államvallás kebelébe. Hezi-
tálásaim, útkereséseim, annak tudhatóak be, hogy gondolkodtam." (Sötét) 

ÍRÓ: (Uvöltve) Ne nyavalyogj, mit játszod az eszed, mit hörögsz és tapogatod 
a fejed! 

JULÉN HORN: (Pimaszul) Te ezt nem értheted. Te nem vagy én. 
IRÓ: (Tanítóbácsisan) Igaz ugyan, hogy te egy olyan szövegkörnyezet (Hungráfia) 

első  embere vagy, amely hun vót, hun nem és igazából most alakul, de ez nem jogo-
sít föl semmire, arra különösképp nem, hogy velem, a megalkotóddal és kiötl őddel 
szemtelenkedj. Tudod-e, hogy ha akarom, kiugratlak az ablakon, szörnyethalaszta-
lak és csak egy szalagcím leszel a napilapok hasábjain: „Meghalt Julén Horn, Hun-
gráfia első  embere." 

JULÉN HORN: (Könyörögve.) Jaj, csak azt ne! Még meg akarom írni az önélet-
rajzomat, ahol meggyónom minden bűnömet, hogy tiszta, mosott lélekkel mehessek 
Isten színe elé. Talán egy egész évtizedre is szükségem lesz, hogy minden b űnömet 
meggyónhassam. 

IRO: Annyi idő  nincs. (Az íróasztalához rohan és veszettül — mintha írógép lenne — 
püfölni kezdi a számítógépét.) Be kell fejeznem hamarosan ezt a sagát, mert meg aka-
rom nyerni a Hol? Mi? 30! című  tévéműsor alteregópályázatát. Es igyekezned kell, 
mert csak annyi id őd van, míg kigondolok neked valami jó kis halálnemet. Írj hát! 
(Félre.) Úgy is tudom, hogy hazudsz, olvasom a cetlijeidet. (A közönségnek éreznie kell, 
hogy Julén Horn meg van törve. Engedelmesen írni kezd, majd elt űnik. Ekkor fölgyullad a 
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fürdőszobai fény, ahol egy letolt nadrágú férfi, iszonyatos nyögések közepette a végbelébe dug 
valamit. Ezalatt az író odaoson Julén Horn íróasztalához, kizár egy fiókot, találomra kivesz 
egy cédulát és a szokásos módon olvasni kezd.) „saga [e: szága] skandináv, irod legen-
dás hősökről szóló prózai elbeszélés; a korai középkori skandináv (föleg óizlandi) né-
pi irodalom sajátos terméke". (Sötét.) 

IRO: (Kezében h őmérő  és zsebtükör, füle mögött cigaretta) Julén Horn tegnap éjjel 
meghalt. De ma reggel, mintha tegnap mi sem történt volna, ül az íróasztala el őtt, 
dobol tömpe ujjaival és sít. Pedig éjjel halott volt, ellen őriztem: a szíve nem vert, 
megmértem a lázát, a h őmérő  15 fok celsiust mutatott, tükröt tettem a szája elé, nem 
lett párás. Minden jel arra mutatott, hogy halott. De reggel, mintha tegnap mi sem 
történt volna, fölkel, hörög egy keveset, nézi az anyja fényképét és sírdogál. 

JULÉN HORN: (Míg az író beszél aszerint cselekszik, aztán kinyit egy flaska bort, 
megkínálja, az író láthatólag meglepődik.) Képzeld, mit álmodtam az éjjel. Azt álmod 
tam, hogy meghaltam. Láttam, hogyan ellen őrzöd a szívverésem, hogyan méred a 
lázam, hogyan raksz tükröt a szám elé. Minden jel arra mutatott, hogy halott 
vagyok, kihűltem, nem lélegeztem, mi boái vas death. (Az utolsó tagmondatot bet ű-
hűen mondja.) 

IRO: Jó, hogy ez csak egy álom volt. Ellenkez ő  esetben minden túlságosan 
ellentmondásos lenne, a túl sok demokrácia pedig anarchiába torkollana. Nincs az a 
liberális alkotmány, amely megengedné, hogy ha az ember meghal, utána, mintha mi 
sem történt volna, föltámadjon. (Közben Julén Horn eltűnik, fény a fürd őszobában, 
ahol az alteregó ismét a feneke körül matat, mint fennebb. Az író újabb cédulát szed 
elő  Julén fiókjából.) „Esterházy Péter 1950-ben született. M űvei: Fancsikó és Pinta, 
1976, 1981, 1987; Pápai vizeken ne kalózkodj! 1977, 1981, 1987; Termelési-regény, 
1979, 1984; Függő , 1981; Fuharosok, 1983; Daisy, 1984; Kis Magyar Pornográfia, 
1984, 1986; A szív segédigéi, 1985; Bevezetés a szépirodalomba, 1986, 1994; Csoko-
nai Lili: Tizenhét Hattyúk, 1987; A kitömött hattyú, 1988; Hrabal könyve 1990; 
(z, azaz szünet), Egy n ő, 1995; A mester halála, 1998, 1999; Ez aztán felbátorítá, 
2000; Az elsüllyedt Behenczy esete 2001; Semmise, te bohó, 2002, 2004; Tarnowsky 
Apollónia: Veres kantár, fehér ló! 2003; Perez alatt talpon!, 2005, Esterházy legyen, 
aki kezed után nyúl (Balázs Attila őszinte sajnálatára), 2006; Szürke útiruha, 2007. 
Budapesten él. Olykor idézik a parlamentben." (Sötét) 

IRO: (Kezdetben roppant tudományos, kés őbb egyre hiszterikusabb lesz.) Julén 
Horn ül az asztalánál és sír. Julén Horn alanya egy b ővített mondatnak. Ha mon-
datba foglalod a nevét, ő  a mondat alanya. Mondaton kívül senki és semmi. Kant 
A tiszta ész kritikájában bebizonyította, hogy elmélkedéssel lehetetlen bebizonyítani 
Isten létezését. Hogy Julén Hornról ne is beszéljünk. Julén Horn csak a mondatok-
ban létezik, amikor igéket, tárgyat, jelz őket ragasztunk hozzá; amikor valami törté- 
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nik. Például: „Julén Horn ül az íróasztalánál, de fut a parkban és a vécében 
REPARONt dug a végbélnyílásába." (A fényjáték késve követi az id őzőjeles mondat-
részt.) Ez ellentmondás, egyetértek, de ez az ő  dolga; végső  soron a szabad alkotóte-
vékenység dolga, amit az Alkotmány garantál. Nyelvtanilag pedig feddhetetlen. Még 
a teológusok sem mondhatnak ellent: Isten mindenkinek, Julén Hornnak különösen, 
olyan képességet adományozott, amellyel korlátlanul használhatja szabad akaratát. 
Julén tehát alany, aki a tárgy el őtt ül és sír. És én? Én is, mondhatni, alany vagyok. 
Nincs más; nem lehet csak úgy kimászni a nyelvb ől. Ha für sich akarsz lenni saját 
mondatot kell kreálnod; meg kell legyenek a személyes névmásaid, igéid, id ő-, mód-
, ok-, állandó- stb. határozóid. De ha mindebbe belekevered a logikát, akkor elvesz-
tél. Biztos lehetsz benne, hogy sohasem jutsz föl a Parnasszusra; az illogikus lenne. 
A misztikusok ezért ajánlják a hallgatást, ezért hallgatnak annyit a trappisták. Ha 
nincs mondat, nincs ellentmondás. Ha nincs szöveg, nincs digresszió. Nem tudom, 
mit jelent a digresszió szó, de használom, retorikus fogásként. (Megint a joggingoló 
alteregó, asztalfiók kizárása, olvasás.) „digresszió lat 1. kitérés, elkalandozás a tárgy-
tól; 2. asztr a bels ő  bolygók (Merkúr, Vénusz) legnagyobb keleti vagy nyugati eltávo-
lodása a Naptól." (Sötét) 

JULÉN HORN: (A szokásos árnyékban, félig a közönség felél fordulva.) Isten-
nel beszéltem telefonon, és azt mondta nekem (mármint Isten), hogy fölöslegesen 
fecsérled az id ődet személyek, helyszínek, id őpontok stb. kitalálgatásával és megírá-
sával, mert Isten számára ezek szart se érnek; és hiába reménykedsz, hogy beírod 
magad a mennyországba, hogy írással kerülsz ki a folytonos újjászületés láncolatá-
ból, mint ahogyan azt önmagad el ől is titkolva képzeled, mert ebb ől nem lesz sem-
mi; a hét főbűn közül elkövetted a legsúlyosabbat és a poklok tüzén fogsz égni az 
idők végezetéig. Mert az hagyján, hogy rest vagy és buja, és álmodban n ői ruhák-
ban jársz, nőként élvezel el és kétpetéjíí ikreket szülsz különböz ő  apáktól; de mér-
hetetlenül hiú vagy, és ez megbocsáthatalanabb b űn az összes többinél, mert a hiú 
ember csak önmagát látja másokban is, és azt hiszi, körülötte forog a világminden-
ség; és ha egy ilyen hiú férfi, amilyen te vagy, leír valamit, akkor képes azt gondol-
ni, hogy percekre megsz űnik a Föld forogni tengelye és a Nap körül. 

ÍRO: (Lesújtva áll, majd a közönség felé, mint aki megvilágosodott.) Tudom, hogy 
hazudik. Isten kerüli az olyan szavak használatát, mint a szar; és azt is tudom, hogy 
titokban ő  is elolvassa az én novellacsíráimat, papírra vetett ötleteimet. Kihúzom a 
nevét minden jelenetb ől. (Akkurátusan huzigálni kezdi a papírlapokon Julén Horn 
nevét. Nagyon bánatosan mondja.) Igaz ugyan, hogy ez olyan, mintha megöltem vol-
na, de nincs lelkiismeretfurdalásom. (Sötét) 

IRO: (A sötétben Julén Horn észrevétlenül távozik. Csak a kabátja marad a 
helyén, de úgy, hogy az aznapi újságot tartja a kezében.) Julén Horn soha sem 
veti le vastag vattakabátját. Nem egészen biztos benne, hogy a kabátja alatt van 
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valami; meg van győződve arról, hogy kabátja nélkül elfolyna, a kabát tartja össze, 
a kabát adja meg az állagát. Soha nem beszéltünk err ől, túlságosan intim lenne, de 
gyanítom, hogy egzisztenciális rettegés lapul a dolog mögött. Julén úgy viselkedik, 
mintha ez az ő  kis divatsikolya volna. Ha jobban meggondolom, épp ez a kabát te-
szi alakját markáns jelenséggé. Ha nem ül az asztalánál, akárhogyan is er őltetem az 
emlékezetem, nem tudom őt elképzelni ezen ötvenes évekbeli vattakabát nélkül. Még 
ifjú korában ajándékozták neki, amikor kigyógyult a kálvinizmusból. Ez nem jelen-
ti azt, hogy valaha is az ifjúsághoz tartozónak mondhatta volna magát. Err ől jut 
eszembe, hogy sohasem láttam Julén arcát. Mindig háttal ül nekem; vagy vécén van, 
vagy a parkban fut, meglehet, nem ebben a sorrendben, de sohasem látom face to 
face. Csak mikor kora reggel az újságot olvassa. Az újságok azok, amikt ől Julén 
arcán a hangulatváltozások illúzióját vélem látni; az újság sarkában kibet űzhető  
dátumok azok, amik az öregedésének látszatát keltik. Ha nem lennének ezek az 
újságok, szobánkban soha nem múlna el egyetlen nap sem; a dátumok a mi egyet-
len — igaz, laza — kapcsolatunk az id ővel. Kant A tiszta ész kritikájában bebizonyí-
totta, hogy az id ő  nem olyan minőség, ami önmagáért létezne, vagy ami a dolgok 
részének tekinthet ő  mint azok meghatározó objektivitása. (Fejből idéztem, ezért ilyen 
kacifántos.) Julén Horn azonban egyetért ezzel, nem tagadja le, hogy az id ő  mégis 
múlik, igaz csak az újságoknak köszönhet ően. Arca mégsem olyan kifejezéstelen. Oly-
kor-olykor grimaszokat vág: A MINISZTERELNÖK OSLOBA LÁTOGATOTT, vagy 
BOSZNIA BENNÜNK VAN. (A nagybetűs részek mindig a legfrissebb újság 
híreivel helyettesítend ők.) A figyelmesebb szemlél ődő  előtt azonban leleplez ődnek 
a behelyettesíthet ő  kifejezések: MIT JELENT AZ IMPOTENCIA? MIKSZÁTH 
TARSADALOMBIRALATANAK FELEMELŐ  PATOSZA, JO SZORAKOZAST! 
Mindezek ellenére, azt gondolom, hogy Julén Horn nagy misztikus. Megy a maga 
nehéz és sz űk ösvényén, hogy elérje Hegel abszolút szellemének királyságát. (A 
fiókhoz megy, kihúzza, már nem zárja, és ő  maga olvasni kezd.) „Nem tudom, 
hogyan halt meg Matuska Szilveszter, nem tudom ki ölte meg Nagy Imrét, de hogy 
mindketten halottak, az holtbiztos." (Megfordítja a cédulát.) „Amikor egy reggel 
Julén Horn nyugtalan álmából felébredt, szörny ű  féreggé változva találta magát ágyá-
ban. Nem álmodott. Az asztala fölött ott lógott a kép, amelyet nemrégen vágott ki 
egy képes folyóiratból, és foglalt csinos, aranyozott keretbe. Egy hölgyet ábrázolt 
szőrmekalapban és sz őrmeboával, feszes tartásban ült, alsókarja egészen elt űnt 
nehéz sz őrmemuffjában, amelyet a szemlél ő  felé nyújtott." (Ujjongva) Most már 
tudom, hogyan haltak meg a Julének! (Kezével közelít az íróasztal felé, mintha egy 
szúnyogot akarna agyonütni. De megkövül, majd egy borítékot vesz föl az asztalról. 
Föltépi a borítékot, és ismét a saját hangján olvasni kezd.) 

„Te rusnya féreg! 
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Mindent tudok rólad, te Skandináviából Hungráfiába szalasztott sváb bogár. 
Csak azért, mert e szövegkörnyezet els ő  embere lettél, ne hidd, hogy neked mindent 
lehet. Bizonyítékom van rá, hogy a nyelvet sem beszéled rendesen, amelyen hazug-
ságokkal teli életrajzodat írod. Legjobb lenne, ha kolostorba vonulnál! Ha kolostor-
ba vonulsz, nem hozom nyilvánosságra a mellékelt, kompromittáló beszédedet, 
melyen a te aláírásod szerepel." (Előveszi a másik papírlapot, amelyet kezdetben 
monoton hangon olvas, de gyorsan szónokolni kezd.) 

„Hölgyeim és uraim! 
Nem els ő  jelenet a mai esti eset. Emlékezzünk csak, az a bizonyos hajnal kér-

dés, amikor az átok oroszok kivonultak az országból. Sehaj kérdés volt az, hölgye-
im és uraim. Amennyiben az oroszok uralkodtak. Dehát megjöttek, dehát itt voltak, 
azután elmentek! Természetesen attól a bizonyos nehéz kérdést ől megszabadítottak. 
Nem `mondva azt, hölgyeim és uraim, mert voltak és vannak, hölgyeim és uraim. 
De most igazi demográcia van és kapitányizmus. Amennyiben a bürokrácia kérdés 
nagyon nehéz kérdés. Dehát mindenik alkalmazkodott. Nyelvileg megértettük egy-
mást, tolmács, kérdés, hölgyeim és uraim. 

Az alatt a bizonyos id ő  alatt nagyon sokat tapasztaltunk, hölgyeim és uraim. 
Megkezdődött ez a rettenetes, építkezés és vállalkozás, út-kút, megint Út, kút, mifene 
miegymás. Szörnyű  kérdés. Ugymondva gomba módra nőnek az üzletek, káefték és 
béték, gomba kérdés szerint, hölgyeim és uraim. Valóságos csoda kérdés, hölgyeim 
és uraim. Ez a vállalkozók munkája, teszem fel, tíz évvel ezel őtt azt mondtuk volna 
lehetetlen kérdés. De ma megvannak. Ezért a visszaigénylés a parasztság részér ől 
nagyszerű  kérdés volt. De ma, hölgyeim és uraim, megvannak. Az ország egy család-
család, úgy mondjuk, a demográcia kérdése. Kinek acr ma a bank, vagyis a bizonyos 
kapitányizmus? Teszem fel annak, aki maga is ad választ. Segítség kérdés. Aki neki 
vagyis a kapitányizmusnak vállalkozva ad, hölgyeim és uraim! Ez a kérdés jajgatás 
kérdés. Vagyis úgy mondjuk, sirás kérdés. Dehát a nyugati demográciák bemondása 
szerint vállalkozni kell, t őkét kell kovácsolni, mert ez az, akinek van, vagyis rendel-
kezik avval a bizonyos valamivel, nem tudom mivel. 

Vigyázzunk, hölgyeim és uraim, nehogy engedékenység, vagyis mondjuk oppor-
tunista kérdés legyen megalkuvás módra. Ez a jajgatás kérdés hangszóró kérdés. Bol-
sevizmus szerint. Ezt úgy mondjuk, maga a bolsevizmus fúvós zenekara. Ezek. Ezek 
visszasírják azt a bizonyos kérdést, a régi rezsit, mikor a vörös bárók, grófok meg 
'nem tudom én kik, azok a peronajsz piros csillagos elvtársak nyerekedtek horribi-
lis kérdés szerint. A nép maga az volt, úgy mondhatnánk fej ős kérdés tehén módra. 
Míg az elvtársaknak jutott kacsa, liba, hízott sertés, fene minden, addig a szegények 
penészes kenyéren rágódtak. Dehát a vállalkozók azzal a hangszóróval vállalkozza-
nak, hogy a megye maga (Itt silabizálni kezdi a szöveget, mint aki kézírást olvas, 
aztán morog valamit) az, aki els ő  a vállalkozás kérdésében. 
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Csak agyilag fel kell fogni a kérdést, agy kérdés, hölgyeim és uraim. Itt van 
maga a megye kérdés, hölgyeim és uraim. Annyi diák, menadzser, fene ez az. Van 
érv elég azonkívül amilyen a gyermek feje, olyan maga a vállalkozás. Tanulás kér-
dés. Dehát amikor az a bizonyos korkérdés jön, maga a fiatal az, aki helyettünk ke-
rül be ide is meg oda is. Természetesen nevelés kérdése, hölgyeim és uraim. Maga 
az, amikor nevelünk magunk helyett embereket. Ezért fogjuk fel a kérdést agyilag. 
Itt van maga az ESZ (Egyetemista Szövetség). A megye esze, úgy mondjuk, tartalék 
kérdés, hölgyeim és uraim. Mit csinál maga az ESZ? Semmit, hölgyeim és uraim, 
csak hopszassza kérdésben jön. Akkor is csak lázad. Amikor azt mondjuk, vállalkoz-
ni kell, menadzselni kell, senki sem jön. Ez a kérdés hiba kérdés. Nem kár lenne az 
ESZ -t helyi viszonylatban felcsinálni. Tehát a nevelés kérdést úgy fogjuk fel, hogy 
fontos kérdés, agyilag fontos. 

Nő  kérdés a feministák kérdése. Javaslatom, hogy jobban feküdjünk erre a 
kérdésre, nehogy bolsevikok megfúrják őket. ll'Iert még mindig vannak. Együtt 
működés kérdés, hölgyeim és uraim. 

Azt, hogy megvagyunk, magának Európának és a bankjaiknak köszönhetjük. 
Csak ennyit, befejeztem, hölgyeim és uraim. Köszönöm." (Mikor befejezi, újból keres-
ni kezdi a bogarat, de nem találja. Unottan újabb cédulát húz elő  az asztalfiókból, 
és ismét Julén hangján olvasni kezd.) „hungráf lat-gör, mat, tud bonyolult egymás-
sal többszörösen és áttételesen összefügg ő  rendszerek v. folyamatok semmitmondó 
szavakkal való ábrázolása, amelyben a kapcsolatok és kölcsönhatások irányát üres 
mondatok jelzik". (Sötét) 

Vége 
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Ladik Katalin 

Csipkerózsika 
Szereplők: 
Hajótöröttek (A palota lakói)  

A Nagyfőnök, alias „Király" 
(Az öreg király, aki mesebeli) 
Csókospofájú, alias Dr. Šljivovica 
(Csipkerózsika, alias Büdöske, aki felett elmúlt az id ő ) 
Enyveskezű  
(Pénzügyminiszter) 
Dadogós 
(Udvari bolond, a király szószólója) 
Enekesmadár, alias Kurafi (Kurva) 
(Színházigazgató) 
Dinamit Julcsa 
(Hadügyminiszter) 
Ripacs 
(Kultuszminiszter) 
Kétlövetű  
(A király bizalmasa) 
A „hadam" 
(Pap-Papnő ) 
Törzsfőnök 
(Jósnő ) 
Pókember, alias Kínai 
(„A nép") 

Mennydörgés, villámlás, robbanások. Recsegés, ropogás. Hullámverés. Hajótöröttek kúsz-
nak, vonszolják be magukat, köhögve, egymást támogatva. Káromkodnak, jajgatnak, fohász-
kodnak. Különböz ő  megmentett tárgyakat, jellegzetes kínai piaci szatyrokat, sporttáskákat 
szorongatnak. 

: Átvertek bennünket, de hogy még magát is, a Királyt is... nem tudom ki csi-
nálta, de kurva nagy esze lehetett, ha a Nagyf őnököt is át tudta verni. 

: Minden lóvénkat elszedték, a papírjainkat is, most aztán azt se tudjuk, kik 
vagyunk, mik vagyunk. 
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: Most aztán a Király is itt rohadhat velünk. Ugy kell neki. 
: Kellett nekünk új piac, piackutatás csatlakozás... jaj, istenem. 

(Valaki énekel) 

: Ott voltak a régi, jó sötét utcák... 
: A kapualjak... 
: A lámpaoszlopok! 

Nagyfőnök: Ki az a marha, akinek pont most énekelni van kedve?... Na, mi van, 
belétek szorult a fejszenyél?... Énekesmadár; dalold el nekem ide, a fülembe, de 
szépen, gyönyörűen, ki volt az? 

Enekesmadár: Az a gyanúm, már megbocsásson, Nagyf őnök, hogy már sohasem 
fogjuk megtudni. 

Nagyfőnök: Es mért nem fogjuk sohasem megtudni, te seggnyaló? 
Kétlövetű : Ha szabad megkérdeznem, miért nem fogjuk megtudni? 
Dadogós: M.m.m.i.é.r.t nem fogjuk s.ss.s.sss.o.s.s.s....s.o.s. m.m.m. 
: Úgy van, úgy van, mért nem fogjuk megtudni, mért nem fogjuk meg-

tudni? 
Tudni akarjuk, tudni akarjuk! 

: Az történt ugyanis, hogy... elveszett a fekete doboz. 
: Akkor hát sohasem tudhatjuk meg, hogy mi történt velünk? 
: Te sem emlékszel, hogy történt? 
: Nem és nem. Pedig azt reméltem, hogy a vízbefúláskor lepereg majd el őttem az 

egész életem — mert azt mondják, olyankor ez történik —, de pont annál a résznél, 
amikor az a bizonyos esemény történt, megszakadt a film, jobban mondva, mintha 
kivágták volna azt a részt. 

: Ha-ha-ha! Kivágták!? Ha-ha-ha! Hallottátok, kivágták neki! Kiherélték! Kicen-
zúrázták!? Hi-hi-hi! Kiceruzázták! Kiceraméra, kiszeraméra bába, bezúzázták, zúzat-
ták, bezúzták, húzták, megnyúzták, lenyúlták, kinyalták, felnyalták, lenyelték (van 
annak, aki meg nem issza!), nyalogatták, nyalakodtak, malackodtak. 

: Hülye! Aki hülye volt már az el őző  életében, az már csak egyre hülyébb lesz, 
még ha molypillének születik is. 

: Amilyen szerencséje van, majd egy lekváros kanálra ragadva születik újra. 
:. Maga csak ne tapogasson! 
: Ilyenkor is a lopáson jár esze, barom! Ez már nem az a világ! 
: Inkább azt énekelje, hogy Nem loptam én életemben, csak más házát, búzáját, 

borát, ötletét, becsületét, múltját, sej haj, Debrecenben. 
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Pofa be! Most már körülnézhetnénk, hova kerültünk. Hé, mocskos népség, 
polgárok, helyszíni jelentést akarok, de azonnal! 

Dadogós: Ttttti érzitek ezt a bbbbb űzt? 
Mit mond? 
Bbbbbbűűűűűű z! 
Bűz! Bűz ez bizony. 
Valami bűzlik, nagyon bűzlik! 
Megszólalt a vészmadár: 
En is érzem. 

: En is érzem. 
Mindannyian érezzük! 

: Undokok vagytok, már megint rólam beszéltek. 
Ne törődj vele, most vannak nála a nehéz napok. 
ez nem Dr. Šljivovica szaga, azt megismerném! 

(Keresgélnek, szimatolnak, fokozatosan feltárják a színhelyet, amely az enyészett ől, a 
rothadástól egy burjánzó növényzettel és civilizációs hulladékkal befedett, eltakart palota, 
esetleg háborús óvóhely maradványai lehetnek. Kikaparják a szemétb ől az épület maradvá-
nyait, közben szitkozódnak, énekelnek, bujálkodnak.) 

Ezeknek itt aztán kampec! 
Azannyát, nagy urak lehettek, nem kínai cuccban hóttak meg! 

: Nézzétek, mennyien vannak. Szegények. 
Ne sajnáld őket. Látszik rajtuk, őket nem is kínozták meg el őtte. 
Azt hiszed, legyilkolták őket? 
Háát nem is tudom... mi más lehetne. 

: Lehet, hogy valami hogyishívják járvány hogyishívjákolta el őket, olyasmi, mint 
hogyishívják Dél-Amerikában, az a hogyishívják titokzatos üres hogyishívják, az 
őserdőben, amit az emberek egyik percr ől a másikra elhogyishívjákoltak. 

Miket karattyol ez? Lázas? 
Doktor úr, csak egy kortyot kérek, a lelkük üdvéért. 

Dr. Šljivovica: A fenét beléd, ingyenél ő! Adok én neked inkább egy... hű, azan-
nyát! Kiömlött! Ráömlött erre a hullára. Nem hagyom kárba veszni. Lenyalom róla. 

Csipkerózsika: Hát, felébresztettél végre, hosszú álmomból, te nemes királyfi! 
Az én nevem Büdöske, de szólíthatsz Csipkerózsikának is. 

Dr. Šljivovica: Hát ilyen az én szerencsém. Ha nem zavarja hölgyem, az én 
nevem ezentúl Csókospofájú, és én most dalra fakadok, azannyát neki, mert sírva 
vígad a magyal: 
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Csipkerózsika: Nagyszerű , pompás! Én meg táncolni fogok, és együtt énekelünk 
annak örömére, hogy megtört az átok! 

: Na hallja, én is tudnék énekelni annyi pálinka után, amennyit ezek ketten 
bevedeltek. 

Jósnő : Jóslatom, íme, beteljesült. Uram, királyom, elmehetek immár korkedvez-
ményes nyugdíjba? A közszolgálati televízióban látok egy éppen nekem való állást. 

Király: Ha meg nem sértem, kedves felszabadítónk, bemutatkozom: én a király 
vagyok. 

Nagyfőnök: Na, ne izélj, apukám, a király én vagyok. 
Bizalmas: Fenséges királyom, én ezt nem hagynám annyiban. 
Király: Miniszterek, kurváim, mit tanácsoltok? 

(Miniszterek tanácskoznak) 

Udvari bolond: (A himnuszt énekli. Melyiket?) 

(Hajótöröttek is tanácskoznak) 

Dadogós: (reklám dalfoszlányokat énekel) 
Pénzügyminiszter: (Az egyszeregyet énekli) 
Színházigazgató: Látják emberek, színház az egész világ! 

Trágyadomb! 
Dinamit Julcsa: Robbaaantaaani, robbantani akarok! 
: Maga olyan gyönyörű ! 
: Mindez olyan, akár a mesében. 
: Tudja, engem nem akart szoptatni az anyám. Ezért nehezen tudok ellenállni a 

kísértésnek, ha érti, mire gondolok... 
: Nekem is nehéz gyerekkorom volt... 
: Magát is meger őszakolták? 
: Igen. Kortárs költ ők verseit kellett fejb ől megtanulnom. 
Hadiigyminiszter: Emberek, katonák, polgárok! Ezt nem t űrhetjük tovább! 
A Nép: Ugy van! Ugy van! 
: Ez nem igazság, elvették a szövegemet! 
A Nép: Úgy van, úgy van! Elvették a szövegemet, elvették a szövegemet! 
: Maga hülye, mit beszél össze-vissza, hiszen maga beszél, az én szövegemet 

vették el! 
Dinamit Julcsa: Még maga beszél? Nekem még egyáltalán nem is volt szövegem. 

Robbantani akarok! Robbantani akarok! 
Hadügyminiszter: Ugye, megmondtam, a népnek háborúk kellenek. Minden sze-

métdombon egy háború! 
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Színházigazgató: Már megbocsásson, inkább színházat kell csinálni, mert példá-
nak okáért, az én darabjaimban halomra ölik, kardélre hányják a színészeket 
mindenki élvezetére és kielégülésére. Nem kár értük, hiszen, mint tudjuk, a színész 
nem ember. 

Ki énekelt egész id ő  alatt, olyan észveszejt ően hamisan? 
: Ezt, sajnos, sohasem tudhatjuk meg. 
: Miért nem? 
: Elveszett a fekete doboz. 
: Azannyát nekije! Bocsánat, az idegen kultúra hatása. 

És már sohasem tudhatjuk meg, kik voltunk, mivégre lettünk a világra? 
: Én meg csak várok és vágyakozom, várok és vágyakozom!... Oh, drága húgom! 
: Az idő  pedig oly kérhetetlenül vési karmait egykor oly hamvas orcánkba. 
: Oh, olyan szomorú ezt hallgatni! Istenem, én olyan boldogtalan vagyok! 

Kér egy cseresznyét? 
: Maga tündér, árulja el, hol rejtegette idáig? 
: Nekem is mutassa - meg, mit rejteget, kérem szépen. 
: Én is kérek egy kortyot, aztán mutatok én magának valamit. 
: Figyellek ám, anyukám, adok egy frászt neked is meg a cukros bácsinak is, ha 

már annyira bőgni akartok. 
: Ezek az idegenek csak a bajt hozták ránk. Miért nem vigyáztak jobban érté-

keikre, arra a bizonyos fekete dobozra. Bezzeg a királyi kincstárral ilyesmi nem 
fordulhat elő ! 

: Maga hülye! A fekete doboz, vagyis az a bizonyos Fekete Doboz maga az 
emberiség története. 

: Mit beszélnek maguk? Emberiség? Mi az? 
: Ahogy elnézem magát, maga nem is tartozik oda. Maga egy mesebeli figura. 

Magát csak kitalálták. Maga egy Nemlétez ő  Személy, csak egy statisztikai átlagember, 
egy választópolgár. 

: Micsoda sértés! Még ha azt mondta volna, hogy kurva, vagy kurafi, de ezt nem 
tűrhetem. Én is robbantani fogok! 

Udvari bolond: Kérem Onöket, én vagyok az udvari bolond, ne tessék elvenni 
a kenyeremet. 

Törzsfőnök: Ne nyafogjál, fehér ember. Nálunk, ha jól emlékszem, a sérelmeket 
másképp szoktuk elintézni. Megmutassam? 

Dinamit Julcsa: Na, végre! Robbantunk? 
Törzsfőnök: Nem. Eszünk! 
: Halljátok? Eszünk! 
: Eszünk! 
: Áldott legyen a király! Azannyát nekije! 
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: Úgy van! Úgy van! 
: Maga mit ordibál, maga nem a nép, maga itt egy statiszta, magának itt nincs 

szövege, magának kuss. 
: De engem felszabadítottak az átkos, azaz az átok alól, és most nekem muszáj. 

Muszájból éhezem. Éhségb ől muszáj. Na, enni akarok! 
: Enni akarunk! Enni akarunk! 

Hé, mi történik itt? 
Jósnő : Ezt is megjósoltam, de nem hallgattak rám. El kellett volna mennem nyug-

díjba. 
 

:  É
, 
n is éhes vagyok! 

: Kedvesem, minő  kívánatos, illatos, gyümölcsnek tetsz ő  bogyókat látok amott, ni! 
: Bogyókat, bugyogókat, bugyborékoló bugyrokat, bugyuta buggyanó bugyboré- 

koló bigyókat, kecskebogyókat, csipkebogyókat. 

Mindannyian keresgélik a tápláló, színes csipkebogyókat. Keresgélés közben mindenki a 
saját motívumát mondogatja, énekelgeti. Amint leszedik a bogyókat, a bogyók kipukkadak, 
felrobbannak. Füst, mennydörgés, egyre nagyobb robbanások rengetik meg a színpadot. Sö-
tétség. 

Vége 
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Kontra Ferenc* 

Még föl lehet kapaszkodni. 
Buszfölvonásos 

Szereplők: 
A férfi, depressziós 
Az asszony, szintén 
A szemüveges nő, akár a kígyó 
A sofőr elhízott 
A munkásköpenyes n ő  nem 
Walkman I., gimnazista fiú 
Walkman II., gimnazista fiú 
Zene: Michael Nyman: Memorial, hirtelen, villámcsapásszer űen megszólal a 

férfi és az asszony visszaemlékez ő  részeinél ez a zene, és monotonságával, mint az 
esőkopogás, végig is kíséri kivétel nélkül ezeket a szövegeket, a 12 perces zene soha 
nem az elejét ől indul újra, hanem folytatódik az újabb megszólaláskor, mivel foko-
zatosan eleve feszültségnövel ő  a felépítése! 

(Helyszín: egy tipikusan hazai buszmegálló második számú peronja. Egy szeméttároló 
kuka látható, mégis meglehet ősen sok szemét hever szerteszét, papírgalacsinok. Magas rácsos 
kerítés. Fülledt a levegő, nagy a hőség, vihar előtti, nyomott hangulat. A közelb ől dealerek 
folyamatos duruzsolása hallatszik:) 

Márkát tessék, márkát váltunk oda-vissza! Kúnát váltunk, márkát, kúnát? 
Márka, kúna! 

(Ketten ülnek az ütött-kopott, koszos huzatú buszban, nem is annyira az öltözékük színe, 
hanem a belőlük sugárzó, nyomasztó sötétség teszi kettejüket még gyászosabbá. Nem ülnek 
egymás mellett, mégis látszik rajtuk, hogy összetartoznak. Mintha a múltból érkeztek volna. 
A férfi egy távoli fát figyel, mintha ismer ős lenne valahonnan, egy század eleji könyvb ől, 
amely a fajtákat sorolta fel, egy platánt.) 

(Dealerek duruzsolása:) 
Márkát tessék, márkát váltunk oda-vissza! Kúnát váltunk, márkát, kúnát? 

Márka, kúna! 

* Íródott az I. Vajdasági Drámaíró Versenyen, amelyet 2001. szeptember 21-22-én tartottak az 
Ujvidéki Színházban (Megjelent a Képes Ifjúság különszámában.) 
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A férfi: (maga elé meredve mondja monológját) Az ott ugyanolyan platán, mint 
amilyent a ház elé ültettem, hogy az ablakból bármikor láthassa az egész család. 
Mintha minden feszültségnek a fa lett volna az oka, kivetítettük rá, valahányszor 
kipillantottunk. Mert már nem igazán akartuk látni egymást. Nem nyújtottunk 
egymásnak menedéket. A fa pedig idegesít ően állhatatos volt szimmetrikus leveleivel, 
végigszállingózta az őszt, és nem történt semmi. 

Az asszony: (szinte felébreszti a múltból) Miért nem indulunk már? Régen 
tovább kellett volna mennünk. 

A férfi: Még nincs itt az ideje. Sietsz valahová? 
Az asszony: Utazás közben mindig megfájdul a fejem a Severtrans zenéjét ől. 
A sofőr: Nem minden zombori busz Severtrans. 
Az asszony: (oda sem figyelve a sof őr közbevetésére) A fiunk jut eszembe, 

mikor egyre csak a gyermekkorát emlegette. 
A férfi: Azt mondogatta nekem: körtefát ültess ide, az illik a dombokhoz, az 

az otthon melegét árasztaná. Egy gyümölcsfa mindig szép, akkor is, ha kivirágzik, 
akkor is, ha terem. Csak nekünk van platánunk, és ezt a környéken nevetségesnek 
tartják. De nem hallgattam rá. 

Az asszony: Es mennyire utálta a tengert, hiszen tudod, ott felbomlott a megszo-
kott rend. Fapados vonaton rázkódtunk egész nap, mire odaértünk, izzadságunk egy-
beolvadt az ismeretlen útitársakéval, akik egymás orra alá dugták a pálinkásüveget. 

A férfi: Csak úgy terjengett a szilvapálinka szaga. 
Az asszony: El őkerült a sonka is, a részeg utasok hajnaltájban már az ölünkben 

aludtak, mi meg egymást felváltva ültünk, és álltunk a folyosón, mire megláttuk a 
tengert. 

A férfi: Vádoltad a rokonokat, hogy szemforgatóak, kétszín űek, pedig nyaranta 
duplán megfizettettek minden költséget. 

Az asszony: Mielőtt kikötött .a hajó, elszabadultak a kutyák a városban. Feljött 
a víz egészen az udvarig. 

A férfi: Főleg éjszakánként jött el ő  a gyermekkori emlékeivel, amikor a tornác-
ra telepedtünk, a láda tetejére. Anyád már alszik, ne beszélj hangosan, szóltam rá 
olyankor, de nem fogta be a száját, indulatosan kiabált velem: Olyan boldogan hoz-
tad ezt a ládát is, mintha tele lett volna kinccsel, holott üres volt. Ures! Hazudtál 
nekünk, folyton hazudoztál, az a tenger nem is a miénk volt! 

(A sofőr beindítja a motort. Már éppen indulna a peronról a busz, amikor felszáll a 
szemüveges n ő.) 

A sofőr: Kapaszkodjon, asszonyom, nem látja, hogy már indulunk? Engem 
köt a menetrend! 
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A szemüveges nő : Talán csak nem másodpercre? Nem látja, hogy rosszak a 
lábaim? 

A sofőr: Mutassa a jegyét! 
A szemüveges nő : Mi az, a kalauz szabadságon van? 
A sofőr: Ez magánjárat, nem hallott még ilyesmir ől? A jegyadó felesleges költség. 

(A szemüveges n ő  ebben a pillanatban kissé megszédül, megtántorodik, és majdhogynem 
ráesik a sofőrre.) 

A sofőr: (durván félrelöki) Na, na, nem tud vigyázni? Ne érzékenykedjen itt, 
nézze, alig van utas, ilyenkor senki sem ájul el, csak ha tömve a busz. (Majd békü-
lékenyebben folytatja:) De nem bánom, igyon egy korty vizet abból a m űanyag 
flakonból, azzal szoktam fellocsolni az utasokat. 

A szemüveges n ő : (ironikusan) Milyen kedves. Egyébként nincs semmi bajom, 
csak a sietségt ől. Mondtam, a lábam. 

(A szemüveges n ő  körülményeskedve helyet foglal, a busz elindul, majd kisvártatva 
villámlik, és ett ől mintha egy ostor vágna végig az autóbuszon: a padlóról por cikázik 
felfelé, mintha alatta titkos források bugyognának. Közelebb hozza a vihart a sebesség, a 
következ ő  percben már a szakadó eső  hasogatja a tető  bádogját.) 

A sofőr: Na itt van, elém kanyarodott ez a barom! 
A szemüveges nő : (sipító hangon fordul a férfihoz) Nyúljon már föl, maga eléri 

a tetőablakot (A szemüveges n ő  előredől, hogy elkapja A férfi tekintetét) Befröcsög a 
víz, nézze, így b őrig ázunk! 

(A férfi mintha nyitott szemmel aludna. A felesége átnyúl, hogy megrázza a vállát.) 

A férfi: Persze (zavartan bólint, feláll, és egyetlen csattanással visszahúzza a 
tetőablakot, majd visszaül a helyére). 

A szemüveges nő : (végig arrogáns, sipító hangon, fontoskodva) Nem szeretném, 
ha foltot hagyna a csontszín ű  blézeremen. Ahogy csöpög le, csupa sár... 

Az asszony: Még jó, hogy az én blúzom fekete, azon nem látszik meg. Rám is 
csöpögött. 

A szemüveges nő : (puhatolózva az emeli az orrát feljebb, lassan, minden szót 
hangsúlyozva) Persze, aki ONNAN jön, annak van mit gyászolnia. 

A férfi: (maga elé meredve) Ugy hírlett, hogy fosztogatják a várost, egyre 
sűrűbb lett a füst a hegy körül, világítórakétákat l őttek a magasba, megszakadt a 
rádióadás, és az egyetlen hírforrás a szóbeszéd lett, amely a péknél terjedt a regge-
li sorban álláskor. Senki sem tudta, ki süti a kenyeret, amit ingyen osztanak. El őbb 
csak másnapi sütés volt, aztán többnapos. 
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Rátámadtam a fiamra: Nem volt bátorságod fegyvert fogni, és beállni harcolni a 
többiekkel, akikkel együtt n őttél fel, vagy elmehettél volna külföldre, van diplomád, 
boldogulhattál volna vele... 

Az asszony: Persze, mint a mesében, de neki alig volt fél órája, hogy eldöntse, 
merre és kikkel induljon, és nem tudott dönteni. Maradt. 

A férfi: De estére megbántan, amit mondtam, vigasztalni próbáltam a 
fiam: talán nem is jönnek erre, hiszen nincs itt semmi, csak néhány nyári lak, 
pincék, ahova hétvégeken kijártak. Ha nem eszel valamit, ebbe fogsz belepusz-
tulni! 

Az asszony: Nem jutott eszünkbe jobb megoldás, elrejtettük a fiunkat az afgán 
ládába, elástuk a ház el őtt a platánfa alá. A s űrű  lombja alatt olyan volt a tisztás, 
mintha sátor védte volna. 

A szemüveges n ő : (sipítva) De hát abban nem kapott. leveg őt! 

(A busz, amely addig ide - oda zötyögve haladt, egy megállóhoz érkezik.) 

A sofőr: (nagy hangon) Van leszálló? 

(Egy munkásköpenyes n ő  száll fel. Már alaposan megázott. Leül a két nő  mögé.) 

A immkásköpenyes n ő : Végre. Legalább mi, n ők tartsunk össze! Tegnap elad-
ták a gyárat., és ma már hazaküldtek bennünket. 

(Nem figyel rá senki, ismét villámcsapásszer űen megszólal a zene, szól egy darabig, majd 
hal/adva végig monoton kíséri ismét a visszaemlékezést.) 

Az asszony: Nem akármilyen láda volt, afgán láda; a fedele alatt a szell őzőnyí-
lás légcserét biztosított. Nem hiába találták ki ezt maguknak a hajósok, akár hete-
kig elevickélhettek vele a nyílt vízen, mert olyan er ős, hogy nem verik szét a 
hullámok, nem roppantja össze a föld sem. 

A férfi: Vaspántokkal fogták össze az oldalát, ahogyan a hordókat a dongák. 
Lehetett benne guggolni akár, vagy fekve, felhúzott lábbal oldalra d őlni a gyalult 
deszkán. 

Az asszony: Avarral takartuk a tetejét, hogy könnyen fel lehessen nyitni éjsza-
kánként, ha elmúlt a veszély. 

A férfi: Hogy kinyújtóztathassa rendesen a végtagjait, friss leveg őt szívjon, 
kiöntse az edényét. 

Az asszony: Mindig én vittem neki az ételt, míg a férjem őrt állt a domb túlsó 
felén, ahonnan be lehetett látni az egész környéket... 
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A férfi: Könnyíí felemelni a fedelét, csak néhány lapát földet dobok rá, hogy 
egyenletesnek tűnjön a talaj, így évekig elélhetsz, anélkül, hogy rád bukkannának, 
mondtam a fiamnak. 

Az asszony: (a továbbiakban A férfi  és Az asszony szinte eljátssza az apa és fiú 
között lejátszódó jelenetet) Meg akarsz megszabadulni t őlem, élve akarsz eltemetni? 

A férfi: Nincs más választásod, nincs id ő  most ezen tanakodni, körül vagyunk 
zárva. Az egyik oldalon ezek, a másikon azok. Mi szeretnél lenni, dezert őr vagy 
ellenség? Mit gondolsz, melyikük örülne jobban, ha megtalálna? 

Az asszony: Együtt jártunk iskolába, ismerem őket, nem a marslakók dörögnek 
itt a tankjaikkal, ágyúikkal; itt mindenki ismer mindenkit. 

(Két üléssel el őrébb a sofőr nagy lélegzetet vesz. Ujabb megállóhoz érkeztek, kiszáll és 
hatalmas csomagokat rak be a csomagtérbe. Két walkmenes srác száll fel, kiszedik a füldu-
góikat, beszélgetnek egymás közt.) 

A sofőr: (zsémbesen) Ekkora es őt nem értem még! A fenének van kedve folyton 
kiszállni, hogy berakja a csomagtartóba az utasok poggyászát. 

A szemüveges nő : Fontoskodik itt, mintha nem fizettetné meg velük! 
Walkman: I.: (fesztelenül folytatják megkezdett beszélgetésüket) Nézd a szeren-

csétlen Hófehérkéd a peronon, még mindig bámul utánad! Integess már vissza, mert 
bőrig ázik, tüd őbajt kap. 

Walkman II.: Mondtam már, hogy nem az esetem. 
Walkman I.: Engem ugyan nem ejtesz át, tudom, hogy kinyaltad, mint egy tálat. 
Walkman II.: (pimaszul) Viselkedj! Nem látod ezeket az apácákat? 

(A szemüveges n ő  apránként egy kiflit csipeget, de erre megáll a keze a leveg őben, és 
felháborodva rájuk néz.) 

A szemüveges nő : Még mindig az otporos jelvénnyel dekorálják magukat. 
Kiment a divatból. 

Walkman I.: Hallottad ezt? 
Walkman II.: Nem tudja; mit beszél, ez sose megy ki a divatból. 
A sofőr: Nem ülnétek le végre? Van. elég hely. 

(Leülnek a férfi mögé.) 

Walkman II.: Alig vártam már ezt az es ő t. Egész nap a bolhapiacon ácsorogni. 
Walkman I.: (kajánul) Csak nem fáradtál el? Miért nem a zsozsóra gondolsz? 
Walkman II.: Neked csak a könnyen szerzett pénz a fontos. De nem látod, 

hogyan élünk? 
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Walkman I.: Hát hogyan? Könnyen. Egy kis seftelés többet hoz a konyhára, mint 
egy diploma. Nem látod, a volt tanáraink mind a piacon árulnak. 

Walkman II.: Gondolod, hogy jókedvükben? Mindenütt másutt már rendes 
egzisztenciájuk lenne. Rólam nem is beszélve. Látom a barátaimat odaát, nagy 
kocsival furikáznak, én meg itt örüljek a könnyen szerzett pár száz márkámnak. 
Aztán az áfás sorban állás. 

. (A szemüveges n ő  kidobja az ablakon a maradék kiflit és a papírját.) 

A szemüveges n ő : Ezeknek csak a becstelen csencselésen jár az eszük. 
Walkman II.: Folyton belénk köt! Ezt hallgasd meg, nyanya, ha az igazat akarod 

hallani! Björk: Dancer in the dark. (A fülébe nyomja a Walkman fiilhallgatóját) 
A szemüveges nő : (sikoltozva elhajítja a walkmant) Az Otpor mindig is ilyen 

durva és er őszakos volt! 
Walkman II.: Osszetörte a walkmenemet! 
Walkman I.: Ugyis loptad. 
A szemüveges n ő : Akkor vigye vissza! 
Walkman II.: Ellopni könnyű  volt, de visszalopni? Azt észrevennék, megyek be 

az áruházba, hogy bocs. Ez olyan volna, mint liliomtiprás után visszaadni a hölgy 
szüzességét! 

A szemüveges n ő : Az Otpor mindig is ilyen. (legyint) 
Walkman I.: Hagyd a francba, nem érdemes vele vitatkozni, régi kommunista! 

(rövid csend után) Ezt nézd! Micsoda balek, leállt a parkolóban. (mutat ki az abla-
kon) Ha eléri a motort a víz, be nem gyújtja ma még egyszer... 

Walkman II.: Miért, mi a picsát csinálhatott volna? A parkoló valamivel maga-
sabban fekszik, tovább bírja a motor. Nem látod, hogy szemb ől hömpölyög a víz fe-
lénk? Ha itt marad el őttünk az úton, biztos, hogy csak méterei vannak hátra. 

A sofőr: Már csak a kamionok és a buszok birkóznak az árral. Az autók mind 
leálltak. 

Walkman I.: Azok ott az ablakon másznak ki! 1VIert már nem tudják kinyitni az 
ajtót. És ha nem férnek ki rajta, akkor mi van? 

Walkman II.: Megvárják, míg nyakig ér a víz, aztán szívószálon kapják a leveg ő t. 
A sofőr: Az én buszom motorja magasan van, biztos nem feneklik meg. 
Az asszony: Nem félek az árvízt ől, nem, az már nekem meg sem kottyan. Amit 

mi átéltünk, az a pokolra hasonlít inkább. 
A szemüveges n ő : A maguk házát is felgyújtották? 
Az asszony: Nem úgy értettem a tüzet. A harcosok vacsorát f őztek a konyhánkban. 
A szemüveges nő : Es az olyan borzasztó volt? Bántották magukat? 
Az asszony: Nem is tudták, hogy mennyire bántanak. 
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Walkman II.: Nem gyújthatnánk rá? Az üres dobozban nyomnánk el a csikket! 
A sofőr: Férjetek a b őrötökbe még egy kicsit! 
Walkman II.: De ebben az es őben még órák múlva sem érünk Ujvidékre. 
A férfi: Aznap reggel dübörgésre ébredtem. Mellettem állt a következ ő  másod-

percben a feleségem is. 
Az asszony: Megint a fiunkért jönnek, már másodszor! 
A férfi: Hallgass, nem látod, hogy ezek nem ugyanazok? 
Az asszony: 1VIit számít nekünk, megkínoznak bennünket, és kénytelenek leszünk 

elárulni a fiunkat. 
A férfi: Nem leszünk kénytelenek. Mi nem vagyunk áruló fajta, szedd össze 

magad, bármit is tesznek veled, szorítsd össze a fogad, és hallgass. Ha a fiadról 
kérdeznek, gondolj a szilvás lepény receptjére, sorold el magadban, hogy mi minden 
kell bele, és csak aztán válaszolj a kérdéseikre! 

Az asszony: Tucatnyi terepszín ű  ruhás férfi ült a tank peremén, puskájukat 
lezseren az ölükben tartották, és egy újonnan szerzett népdalt énekeltek több 
szólamban arról, hogy ki kinek mit mutat meg. 

A férfi: Ide állj vele, a fa alá, jó h űvös lesz, már olyan h őség van benne, mint 
a vasalóban, kiabálták egymás szavába vágva. Éhesek vagyunk, nem érti? Nincs sem-
mi más hajunk; ha enni ad, megígérjük, hogy egy ujjal sem nyúlunk a feleségéhez. 
Na, mi van, udvariaskodott magával valaki is szebben ezeken a dombokon mostaná-
ban, ordított rám a parancsnok. Megh űlt bennem a vér, ösztönösen az lett az els ő  
kérdésem: miért éppen az én platánfám alá álltok? Nem lesz semmi baja, elég nagy-
ra nőtt, megvan a magához való esze, ereszkedtek le röhögve a harckocsiról, a cs ő  ' 
fél fordulatot tett, és a házra irányult. Nem kell beszarni, ez a hely nem olyan 
fontos stratégiailag, hogy bárki kil ője, ezért pihenünk itt egy kicsit. Lekászálódtak 
sorban, szakállasan, kormos orral, és elindultak a ház felé. 

Az asszony: Otthagyták a férjemet, hogy bámulja csak a tankot, mintha soha-
sem látott volna hasonlót. 

A férfi: Fogalmuk sem volt róla, mit nézek annyira rajta, miért tapogatom meg, 
mintha dönteni próbálnám az irdatlan tárgyat. 

Az asszony: Csak kapjon sérvet, ha ilyen idétlen, szólt hátra az egyik harcos, 
mert látta, hogy a férjem kétségbeesetten az oldalának feszül, mintha azt próbálgat-
ná, el bírja-e tolni. A padlást foglalták el éjszakára a harcosok. 

A férfi: Feküdtünk az ágyon, nyitott szemmel bámultunk a sötétségbe. Hallottuk 
a piszmogást föntr ől, hallottuk, ahogy kiütnek néhány cserepet, hogy legyen kémle-
lőnyílásuk. Levegőt is alig mertünk venni, a vállunk szorosan egymásnak feszült. 
Amikor a harcosok elcsendesedtek felettük, az ablakhoz lopakodtunk. 

Az asszony:. Mit gondolsz, lélegzik még? 
A férfi: Ugyan, ne aggódj, kibírja akár két napig is, addig elég lesz a víz! 
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Az asszony: A tank úgy állt a platán alatt a telihold ezüstjében, mint egy gonosz 
nagy állat, amely maga alá gyűrte áldozatát, és vár még, hogy a szerencsétlen újabb 
erőpróbát tegyen. Éppen olyan volt, mint a természetfilmekben. a krokodil, kilóg a 
szájából a fél impala, rúg még néhányat verg ődve, aztán eltűnik a feneketlen ben-
dőben. 

A férfi: Nem állnának arrább ezzel a tankkal? Tudják, ez egy platán, én ültet-
tem, amikor kész lett a házunk. Nemes fa, nem olyan, mint a többi, nem tesz jót 
neki, hogy ekkora súly nyomja a gyökerét... Meg aztán a ház s űrűbb árnyékot ad, 
mondtam nekik másnap reggel. 

Az asszony: A kezét a háta mögé szorította, hogy ne lássák, mennyire remeg. 
A férfi: Es akkor hogy a picsába l őnénk vele? Csak szórakozol velünk, ugye! Ha 

nem tudnád, itt húzódik majd a határ, jól jegyezd meg, mert én mondtam!, kiabált 
a parancsnok. 

A sofőr: Elérte a csomagtartót a víz... 
A szemüveges nő : Micsoda? Akkor tönkrementek a kofferban a ruháim! (sikolt) 
A sofőr: Nem biztos, hogy beázott, jól van szigetelve a csomagtér. Nyugodjon 

meg, mindjárt beérünk a városba, és akkor meggy őződhet róla. 
A munkásköpenyes nő : És mi lett azzal a tankkal? 
A férfi: Ott állt a platán alatt három nap és három éjszaka. Ki sem mentem a 

hálószobából. Néha a feleségem hozott be vizet, és elmesélte, hogy mit csinálnak, 
merre vannak a katonák. Azt forgattam a fejemben, hogy beülök a tankba, és elhaj-
tom, meg sem állok vele, csak l őjék ki, úgyis mindegy, úgysem tudnék tovább élni 
azzal a tudattal, hogy élve eltemettem egyetlen fiamat. 

A munkásköpenyes n ő : Micsoda? Ott volt végig abban az afgán ládában? Es 
azon állt a tank? 

A férfi: Err ől beszélek egyfolytában, és nem is figyel rám! 
A szemüveges nő : De hát kit érdekel már a múlt, ez egy régi történet. Csak nem 

ezért van még mindig feketében? (fordul Az asszonyhoz) 
Az asszony: De ezért. 
A férfi: Feloldották az övezetet, így szólt egy hét múlva a helyi rádió els ő  adá-

sának els ő  híre. Akkor cammogott el a tank a civillé vedlett harcosokkal. Aztán csak 
várakoztunk, néztem a fát, hogyan rázza le ágairól mind a négy évszakot: Mások is 
költözködtek. 

Az asszony: Itt húzódik a határ, lehet, hogy visszatérhetünk még, de csak láto-
gatóba, kiássuk a földb ől halottainkat, úgy megyünk el, mondták a szomszédok. 

A férfi: Nem lakhat többé más ugyanazokban a szobákban, ott már nem n őhet 
fel senki, abban az ágyban nem hálhatnak idegenek, abba a tükörbe ne nézzenek, 
inkább a benzin, mellyel végigmentem a padláson, végigcsorgattam a harcosok szét-
taposott szalmáján, aztán a konyhán és a szobán, még félig volt a húszliteres kanna, 
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hagytam, hogy a csorgás folyamatos legyen, elindultam a fához, lelocsoltam fejma-
gasságban, aztán a többit köré a tövébe öntöttem az utolsó cseppig, hátráltam, és 
gyönyörködve néztem, milyen szépen ég a platán, nemesen és büszkén, hiszen én ne-
veltem, aztán a ház is lángra kapott. 

Az asszony: Nem akartuk kiásni a ládát, eltelt két év, és még mindig nem. 
Walkman I.: Most már engedélyezett a dohányzás? 

(Meg sem várták a választ, megfordították a fejükön a baseballsapkát, sercent a gyufa, 
felizzott a parázs. Egyikük üres cigarettásdobozt tartott, abba hamuztak. Megkínálták a busz-
vezetőt is, de nem kért.) 

Az asszony: Mit hoztunk volna el a két kezünkben? Nekem a fiam volt a legdrá-
gább kincsem. Kiástuk, és összeszedtük a csontjait. 

A szemüveges nő : Es ezt csak így mondja? Ez kegyeletsértés... 
Az asszony: Ez a kegyelet a kett őnk magánügye, nem szólhat bele senki. Mások 

is vitték magukkal az övéiket, a frissen eltemetetteket is, mert tudták, hogy mi oda 
soha az életben nem tesszük be a lábunkat. 

A szemüveges n ő : Abban a bőröndben vannak a csontok, ott, a túlsó oldalon, 
ahol a férje ül? 

(A szemüveges n ő  felemeli a hangját, hogy lehet őleg mindenki meghallja. A férfi meg-
próbálja a lábával az ülés alá túrni a bőröndöt, de a vaskos famarkolatú fül nem engedi. 
Nagy igyekezetének az eredménye, hogy odaciccegnek a többiek, jelezve, hogy érezze magát 
kiközösítve.) 

A munkásköpenyes nő : Akkor legalább tették volna a csomagtartóba a többi 
poggyásszal együtt. 

A szemüveges n ő : Igy akartak takarékoskodni? Mi ki tudtuk fizetni a csomag-
jaink viteldíját? 

A férfi: Nem, dehogy err ől van szó! Egyszer űen nem éreztem volna lent biztonság-
ban, hiszen annyiszor megtörténik, hogy ellopják útközben. Annyi állomáson megáll a 
busz, és a legtöbb helyen a csomagteret is kinyitják, nem figyelhetem állandóan. Azt 
hinnék a tolvajok, hogy nagy érték van egy ekkora b őröndben, pedig csak csontok. 

Walkman I: A mi poggyászunk már szarrá ázott... 
Walkman II.: Ekkora balekokat, mint mi vagyunk! Simán átcsempészünk 

harminc mobiltelefont a határon a hálózsákunkban, erre most baszhatjuk. 
Az asszony: Megéreztem ezt. Mi lenne most a csontokkal alattunk, ha szétáznak? 
A szemüveges n ő : Belegondolni is rossz, milyenek lennének akkor az én ruháim. 
Walkman II.: A hullaszállítók ilyen esetekre szakosodtak, ha nem tudnák! 
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A szemüveges nő : És mi lesz, ha idáig ér a víz, és kiáznak a b őröndből a 
csontok, úszni fogunk a kolerában. 

A férfi: A csontokat alaposan betekertük nejlonnal, és leragasztottuk ragasztó-
szalaggal. 

Walkman I.: Attól még nem abszolút vízhatlan a csomagolás! 
Walkman II.: A csontos ürge azonnal szálljon ki! 
A szemüveges n ő : (sikoltva) Odanézzenek! A padlón az összeillesztések mentén 

szivárogni kezd a víz. 
Walkman I.: Fogjuk meg és dobjuk ki a bőröndjével együtt! 

(A két walkmenes megemeli a férfit a zakójánál fogva, egy darabig így tartják, mint 
valami némafilmben, aztán visszahuppantjáé, mire az idegesen rángatni kezdi a b őröndöt, de 
a mellette lév ő  ülés széle nem engedi. Feláll, kihúzza oldalról, ekkor válik el őször láthatóvá 
az utasok előtt a rejtélyes tárgy, a cihelődésre felállnak. A férfi felemeli, és nagy nyögéssel 
felrántja az ülésre.) 

Walkman II.: Sunyi az ürge a b őröndjével, lehet, hogy darabokra szerelt 
gépágyú van benne, összecsukható karácsonyfának álcázva. 

Walkman I.: Mostanában divat a terrorizmus. 
A szemüveges nő : Bűzlik is? Még csak az hiányzik, hogy kiszakadjon, és 

szétszóródjon a tartalma! 
A sofőr: Hogy meri az ülésre tenni? 
A férfi: Az ülések magasabban vannak, így nem eléri el a b őröndöt a víz. 
A sofőr: Mit gondol, kinek lesz kedve ezek után ott helyet foglalni... 
A férfi: Az új utasok, ha jönnek, mib ől gondolnák? 
A sofőr: Ez az én saját járatom, ezzel keresem a kenyerem. Arra nem gondol, 

valahányszor a volán elé ülök, a maga istenverte b őröndje fog az eszembe jutni? 
A férfi: Majd elfelejti. Egyszer minden rosszat. elfelejtünk. 

(A b őröndöt átrakja a mellette levő  ülésre. Visszaül a saját helyére. Mellette magasodik 
kopottas bendőjével a baljós tárgy melyre olyan iszonyattal néznek, mintha sejtenék az 
alakját is annak, akit rejt: kidomborodó könyökét, hosszú végtagjait, félhold koponyáját. 
A suhancok feltérdelnek az ülésre, és hátrafelé néznek.) 

A férfi: Különben is, ki tudja, hogy mi minden történt már ezen a helyen, hány 
nőt er őszakoltak meg itt... Hol lehetett ilyen buszokat szerezni? Mintha itt életbe 
lépett volna a kollektív amnézia? Máris elfelejtettük volna, mit m űveltek a mi 
nevünkben és állítólag az érdekünkben? Mintha nem tudnánk mindannyian, hogy 
kiket és hova szállítottak. 
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A sofőr: (hevesen tiltakozva) Az én járatomon soha ilyesmi nem történt. Legfel-
jebb egy-egy gyerek hányta el magát, de az korántsem ilyen visszataszító. 

Az asszony: Ebben nincs semmi visszataszító! 

(A férfi olyan mozdulatot tesz, hogy mellkasának teljes szélességével eltakarja  a b őröndöt, 
és a buszvezet ő  ne láthassa a belső  visszapillantó tükörb ől a bőröndöt. Aztán leveti fekete 
zakóját, és ráborítja.) 

A munkásköpenyes n ő : Attól, hogy nem látjuk, még tudjuk, hogy ott van! 
A sofőr: Közeledünk, ez talán a beköt őút, ami a központi pályaudvarhoz vezet. 
Walkman I.: De nem látni semmit, a világon semmit, olyan sííríín esik! 
Walkman II.: Fő  az, hogy mi lettünk Noé választott népe. 
A szemüveges nő : Hiszen mi állunk, és itt van a víz alattunk karnyújtásnyira, 

itt hullámzik mellettünk a tenger... itt úszik egy egész ruhaszárító kötél, ahogyan egy 
udvarból elszabadult. Sárga es őkabát vezeti a menetet, aztán jönnek sorban utána a 
zsebkend ők és fehérneműk, ahogy elnézem, egy négytagú család szárítókötele lehet... 

A sofőr: Orizzék meg a nyugalmukat! 
A szemüveges nő : ...nekem is ilyen csíptet őim vannak a ruhaszárító kötélen, 

éppen azért vettem őket, mert fennmaradnak a víz színén... tönkrementek a ruhá-
im... 

Walkman II.: Na látja, AZOK tényleg kimentek a divatból! Es azt nem bírja 
felfogni, hogy harminc mobilnak most már annyi? 

(A busz vonaglik egyet, és leáll. A motorház fel ől sötét gőzfelh ő  száll fel. Körben az 
ablakok bepárásodnak. Pillanatokra csak az esőt lehet hallani, mint valami könyörtelen 
óriás, öklével veri' a tetőt. Az utasok egymás szavába vágva káromkodnak, ordítoznak) 

Az asszony: Talán a jég, az elverne mindent, nem lenne termés, éhen halnának 
mind. 

Walkman I.: A kaporszakállú isten figyelmébe ajánlom az útépít őket! 
Walkman II.: Mi ez itt, az Eufrátesz? 
Walkmaii I.: Hé, azt a viccet mindenki hallotta, hogy miért úszik a sz őke nő  

felfelé a folyón? 
A szemüveges nő : A halmozott pedagógussztrájk miatt. Az látszik csak rajtatok. 
Walkman I.: Nem megmondtam? A vibrátorról biztosan nem hallott. 
A munkásköpenyes nő : Ilyen marhákat, aluljárót ásnak, de elfelejtik a leveze- 

tőcsatornákat! 
A sofőr: Pedig számíthattam volna erre, már sokszor megfigyeltem, amikor erre 

jöttem, hogy es ő  után napokig térdig állt itt a víz. 
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A munkásköpenyes n ő : Rosszul választott.. Igaz, hogy erre közelebb, de most 
jobban járt volna, ha a f őúton marad. 

Walkman I.: Valóságos betonteknő , ez meg itt. a rakpart. 
A sofőr: Tudnak úszni az utasok? 
Walkman II.: Mindjárt_ meglátjuk... Apácák, el őre! 

(A két suhanc ért el őször partot.) 

Walkman I.: Ez aztán a heti hetes. 
Walkman II.: Babonás vagy? 
Walkman I.: Minden egybevág: a hetes es ő  meg a hét utas. 
Walkman II.: Csak Hófehérke hiányzik. 
Walkman I.: De van egy hulla, az se semmi. 

(Aztán a sofőr, majd a munkásruhás férfi ér partot... A két nőnek kötelet dobnak, 
aztán a kezüket nyújtják. Csak a férfi marad a buszban, sokáig er őlködik, amíg a csomag-
ját kiszabadítja a víz alól. Küszködik., mire sikerül a busz tetejére kapaszkodnia. Ott üldögél 
a csomagjával, kifújja  magát.) 

Az asszony: (csak magának mondja) Olyan, mint akit a senki szigetén vet ki 
az át. Ul a b őröndje mellett, és kémleli, hogyan hömpölyög kétoldalt a benzin-
szagú víz. 

A sofőr: Dobjam a kötelet? Kapaszkodjon bele! 
A férfi: Nem, köszönömi. (nem tágított) Már biztonságban vagyok, úgyis vége 

a viharnak, feljebb már nem jön az ár, a busz teteje azonos magasságban van a 
járdáéval, teljesen mindegy, hol vesztegelnék. Most már kivárom. Most mát; 

Függöny 
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Bekk Ferenc 

Thália felé boruló bőségszarú 
Széljegyzetek Beszédes István négy (szín)m űvéhez 

Amikor szül őfalumban, ll'Iagyarittebén a Fekete János-féle vendégl őben. — ha jól 
emlékszem — hét évesen, f őpróbán láttam életemben el őször Thália csodáját, annyi-
ra megillet ődtem, hogy a falutól hat kilóméternyire lév ő  nagyréti tanyánkig állandó-
an azt vitattam magamban: vajon Pet őfi ennyi időn keresztül hogyan juthatott vissza 
épp oda, hozzánk, a közkedvelt kocsma színpadára? Mert hogy Ő  volt, azt ez a 
kótyagos, öreg fej is szívesen állítaná, ha nem tudná, ismerné a nagy titok magyará-
zatát már belülről is. 

Bizony: Petőfi a bírák elő tt (?) keresztapám fia, Makovics Bandi volt, a legke-
ményebb ellenfele, az ügyész meg Szente Pista! Ha az egész jelenet nem is hozott 
mást, mint egy nyulfarknyi mesét a mindenkori szabadságról, bennem így ELVE ma-
radt meg Pet őfi. Hadd nevezzem ezt a szellem által nem csak elfogadott, de meg is 
tartott káprázatnak. Jóllehet Makovics Bandi — az ÉN „Petőfi" az előadás után 
hamarosan idegenbe szökött, az ő  szabadságába, de itthagyott egy mítoszt, amit 
talán a mai napig nem is volt igazán módomban elmesélni. Ez a mítosz — amikép-
pen atyai nagybátyám mozija is — meghatározó volt életemben olyan értelemben, 
hogy a mindenkori JÁTÉK szentségét magamban és munkámban, magatartásomban 
ápoljam és ügyeljek tisztaságára, elhívatottságára, valamint arra, hogy ez az isteni 
jelenség valahol meg ne kövesedjék. 

Most, hogy kezemben van Beszédes István négy alkotása, eszembe jut a múlt 
század ötvenes éveinek második fele és — hála szép emlék ű  barátom, Koncz István 
Belgrádból való gyors átjelzésének — a Mića Popović  festőművész mű termében titkon 
és pipiskedve is alig látott Ionesco, a bolond román darabjának, valamint Beckett, 
a tűnődően keserű  • és Párizsban pazarul elszemtelenedett ír téblábolásának — 
egyszerre volt min lelkesedni, „menteni Thália áporodott világát" és hamarosan, 
Bányai János barátommal felgyalogoltunk a Fruška gora egyik erdészlakába és meg-
írtuk a 1VII els ő  kísérleti drámánkat. 

(Címe? 'ártalma? Ugyan...) 
Egy jó évtizeddel kés őbb kezdődött az Ujvidéki Rádióban el őbb dramaturgi, 

majd szerkeszt ői munkám, nos, ebből az időszakból szeretném kiemelni azt a 
kemény — akkor és utána is támogatott — elképzelésemet, annak megvalósítását, hogy 
aki ITT, nálunk hangjátékot ír, az már jócskán benne van a dráma m űfajában, hisz 
a műnem egyik hordozó alapeleme épp a párbeszéd, hát kerekítsük ki munkáját 
színpadra is. Akár kamaradarabként is! Igy sorjáztak el őbb a fiatalok: Guelmino 
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Sándor, Gobby Fehér Gyula, Varga Zoltán, Bosnyák István, de az id ősebbek is: Gál, 
Majtényi, Herceg... 

Hogy miért mondom ezt el? 
Mert 2001-ben történt egy olyan csoda, amit Vicsek Károly barátom, az Újvidé-

ki Színház igazgatója régen dajkálgatott gondolataiban (a Színház kuratóriumának 
elnökeként végig lelkesen támogattam) és a magyar dráma napjára sikerült is meg-
valósítani. 

Az els ő  vajdasági drámaírói versenyr ől van szó. 
Arról a csodáról akarok itt bevezet őként szólni, hogy csak odafigyeléssel és segít-

séggel lehet kitörölni bizonyos színházi mogulok az utóbbi id őben egyre veszélye- 
sebben sorjázó kijelentését, hogy ITT nincs drámaírás...Mert nem is lehet! A színház 
szinte végzetesen rendez őközpontú, koncepció-központú lett, ahol a szerz ő  már szin-
te nem is kell, fontos a mutatvány! 

(Le Théatre: c' est 111OI!!! A színház én vagyok! Nem ismer ős?) 
Hogy: drámaírás nincs és nem is lesz! Ne is legyen! 
De lesz. 
Van. 
Idén (2002-ben) is bebizonyult, hogy tartósan lehet! 	. 
Lehet több is, mint a csupán az egyidomú Tháliát szolgáló „alkotás". 
Beszédes István el őttem álló négy darabja, valamint a múlt évben az Ujvidéki 

Színházban megrendezett drámaíró-versenyen díjazott munkája arra késztettek, hogy 
— annyi év után — legalább most, ezt az egyetlen szakmai véleményemet közzétegyem. 

Mert: nem kezdő  író művei ezek és nem utánérzetb ől fakadó munkák, pedig mos- 
tanság ismét annyian rágják át a régi, már jócskán kiszáradt, ízetlen gittet. 

Nem azért íródottak, hogy — ne adj' Isten — nekem tetszenek. 
De fenemód tetszenek. 
Hogy miért? 
Veszem őket, úgy, ahogyan a csomagból a kezembe kerültek. 
A Táskamese — mese. 
Lovas Ildikóval együtt írta és — látszólag, alakilag — arról szól, hogy két kisdiák, 

Feri és Kati nem tud mit kezdeni a tanítón ő  által feladott házi feladattal. Táska-
mesét kellene írni, de hogyan, honnan, mib ől kiindulva, mir ől és miként? 

Egy színház kelléktárába rontanak be: segítene a kellékes Pali bácsi. 
Mert egy kellékesnek ismernie kell, nemdebár — a táskák mesebeli titkait is. 
Közbevetve: Vicsek Károly, amikor az Ujvidéki Színház élére került — nekem már 

előbb mesélte, kezembe is adta —, a Diákszínpad számára azonnal felajánlotta 
Miroslav Antié A bábok lázadása című  és csak Fehér Ferenc hagyatékában meglelt 
(eredetijét máig nem lelik!) m ű  magyarra átültetett, átköltött szép anyagát, amely- 
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ben a holt „tárgyak", a szerepl ők életre kelnek és élik életüket, lázadásukat a báb-
sors ellen! 

Amióta tudunk a kínai árnyszínházról, az árnyjáték ősi formájáról, szinte állan-
dó jelét leljük annak, hogy az ember szakadatlanul keresi azt a „közvtetít őt", amely 
egyben tárgy, tehát anyagszer űségében autochton, ilyen értelemben a mindenkori 
hatalomnak nem igazi adverzere, de ugyanakkor olyan vetélytárs, amely hatásosan 
mozgósít, meg is tudja vívni, nyerni is — akár a kölcsönzött szellemi arzenáljával — 
azt a. csatát, amelyben az IGAZNAK a zsarnoksággal szemben, a sors bibliai értel-
mében — nincs e világi esélye. 

Hogy a társszerz őknek ezt munkáját (is) miért olvastam számtalanszor újra? 
Mert ki mertek kezdeni egy olyan ősi dramaturgiai matricát, amely — helyszín 

ide, vagy oda — gondolati szempontból rendkívül érzékeny. Mert: Pali bácsi, a kellé-
kes a bohóc orrát keresi a hamarosan kezd ődő  előadáshoz (mutatványhoz?), amikor 
a két lurkó „kinyitja" a saját mesehiányának döbbenetes sivatagát. 

A mű  végén értesülünk, hogy orr nélkül is elfogadta a közönség a bohócot. 
Elfogadta a tökéletlent, a hiányost. Elfogadta magát a hiányt. 

Számomra, persze, a munka legnagyobb meglepetését a hatalmas disznób őrtáska 
elővonszolása és tartalmának (részbeni) felmutatása jelentette. 

Mert: visszük mi magunk is — gyakran anélkül, hogy tudatában lennénk — azt a 
nagy táskát, amelyikben ott a sok haszontalan kacat, de csendben meglapulnak azok 
a tárgyak — inkább emlékek —, amelyekkel már le— és elszámoltunk, de amelyek 
a por alatt is pazarul ragyognak. 

Erről a műről csupán annyit még: ne higgyenek a szerz őnek, társával ő  nem 
tanmesét írt, egy kicsit (?) bennünket változtatott át Pinocchióvá. 

Milyen jó is fából lenni... 
A másik Beszédes-mű  is a maga módján beszédes. 
Látta-e valaki a feltalálót? 
En nem. 
De valami mást — igen. 
Hogy végre valaki szembe meri köpni az ámításokkal teli és végig az IGAZRA 

esküvő  világot, úgy, hogy már nem tör ődik melyik megvalósítási, el őadási, közvetítői 
forma vállalja a tolmács szerepét. Egy, az igazi megvan. Az írás. 

Amikor az Újvidéki Televízió drámam űsorának szerkeszt őségébe hosszú sza-
badságolás után mégis visszavettek, egy reggel a filmm űsorok szerkeszt ője a folyosón 
arról panaszkodott nekem hosszasan, hogy, jóllehet sikerült megszereznie a sugár-
zási jogot R. Fleisher Az étel színe c. (nem tudom végül is magyarra hogyan fordí-
tották, ficamították a címet) filmjéhez, a górék, Belgrádban (1993-ban!) hallani sem 
akarnak a mű  műsorba való iktatásáról. 

Miért? 
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Másnap találkoztunk a Televízió raktáránál sorban álltunk, hogy megkapjuk az 
„éhhaláltól" megment ő  „hasított disznónkat", amikor a sorból kiborult egy takarí-
tónő, utolsó érthető  szavait én is hallottam: „... ezek a szabadon kószáló disznók 
Srebrenica és Zvornik környékén tetemeket zabáltak... Most mondta Miroslav a 
feleségének..." 

De Beszédes nem err ől szól. 
0 megszólítja az (űrben) ide-oda szálló gyermeket, melléadja a Mestert, aki 

saját gyermekkora csodás vidékei felé vezeti. 
Vezetné... 
Fleisher szerint a teljesen lepusztított földön ezt a csodát (a vadvirágos, 

csendes lankást, az egészséget árasztó, biztonságos erd őt, a madarak csiripelését, a 
bogarak önfeledt munkálkodását stb.) csak azok láthatják selyemhuzatos ravataluk-
ról, ajándékként egy óriási kivetít őn, akik az önként vállalt, hamarosan bekövetke-
ző  indulgens halál után hajlandóak kadáverüket az odakinn étekért üvöltöz ő  tömeg 
számára készül ő  proteintabletták készítésére átadni. 

Ir ilyesmiről Beszédes István? 
Igy nem. 
De a szinte pimaszul szép és könnyed verselésében egymást követik azok a sze-

replők, a személyek, akik szinte elénkvetítik egy valós világ romjait és már vezérel-
nek is bennünket az érett málnaszem elérhetetlen csodájáig. Már a szerepl ők nevei 
is annyira pontosítják azt az utat, amelyiken talán Déry börtönlidérceit ől menekül-
ve G. A. úrral X-be való közös utazásakor végigvergődött: Pumpa, Szivattyú, Kalim 
Pál, Szurokönt ő, Kövét; Főkövét; vagy éppen ellenkez ő  előjellel: Halász, Füvész, 
Madarász, Lámpagyújtó, Málnacserje, Ecetfa... 

Remek és fojtogató világ ez, amelyikb ől a szerző  időnként egy-egy nyelvi csava-
rintással cinkosan reánk kacsint. 

A műfajhoz (műfajokhoz!) ilyen konokul ragaszkodó ember — amilyenné évtize-
dek során lettem — valahogy hiányolja, hogy id őszííke miatt nem bonthatja további 
rétegeit ennek, meg a többi Beszédes-m űnek, mert például A tenor háza (mágikus 
nihilizmus) mind a 24 képtelensége olyan filozófiai (dramaturgiai) tengelyen forog, 
csikorog, vagy éppen reked meg, amelyhez hasonlót én eddig soha nem láttam, 
pedig igen sok m űvet olvastam a nem egész 65 esztend őm alatt. 

Az első  képtelenségben — az író szerint — a jéggel körülvett kopár börtönszigeten 
elsüllyed száz konzervdoboz. A tengelyt a szerz ő  két szereplője által már az els ő  
replikában megadja: 

Maruska: Ha nem volna itt ez a börtön, már rég éhen haltunk volna./1Vlagduska: 
Mióta itt ez a börtön, folyton csak -éhezünk. Hát neked jó az, hogy ezeknek a 
hulladékán kell élnünk? 

Ugye ismer ős? 
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Ahogyan a negyedik képtelenségben, amely az Új id ők művészete jegyében pereg, 
Ricsárdbörtön, a többi között azt mondja: 

Kiállítást akarok a nagydolgukat végz ők portréiból... Dülled ő  és büszke szeme-
ket akarok! 

A hatodikban Dr. Agy mondja: 
... A folyamatos feledésben végzetes lenne épp egy elhamarkodott választ elural-

kodni hagyni, s amikor végképp a sötétségbe zuhansz, éppen ebben megkapaszkodni. 
A tenor házában sztentori hangon okítanak azok, akiknek oly mindegy, hogy a 

színhely alaki felosztásában kik és hogyan kapaszkodnak múltba, jöv őbe, hitbe, 
tagadásba, és kapaszkodnak — s űrűn — a levegőbe is, a fontos, hogy a sötétség 
működőképes maradjon és a való világ els ő  kikötőjébe a gyenge jégen át senki se 
jusson. Nem véletlen, hogy a mű  végén az Ismeretlen így énekel: 

Az ember itt bármit tehet, / ha fejet réznak, ha fejük rázzák / a soha nem pihe-
nő  paráznák, / a soha nem csituló szelek. / A kék, a barna elfolyott, / a sipolyon át 
a máknyomot / eredni látták és követték: / madarak, bogarak felették. 

Bizony, kapkodtam a fejem, többször lapoztam vissza egy-egy képtelenséghez: a 
többszörösen, sokszor kópésan kódolt gondolati-képi szituációkban mindig mást 
leltem, mert Beszédes olyan prizmát rejtett a m ű  darabjaiba, amely kicsi elmozdí-
tással tengelyt változtatott: hazudott, vagy valót kiáltott. 

Egy bizonyos: végig játszott velem. 
Es a játék az, amihez kicsi gyermekkorom óta görcsösen ragaszkodom. 
Még föl lehet kapaszkodni... (Avagy kecske a forró bádogtet őn) talán a „cso-

mag" dramaturgiai szempontból a legkevésbé statikusabb darabja: olyan féktelen-
séggel pergeti a gondolati és nyelvi abszurdumokat, hogy egy pillanatra se lassul le, 
torpan meg, de végig ragyog benne az alkotói fondor. A bacchanália, ahogyan 
Beszédes toldalékosan még megnevezi ezt a m űvét, mind a tizenkét képe örökké 
mozgó, új színeket felmutató karusszel, amelynek már az el őjátékában ...két kecske 
újságot olvas, egy irányba néz a fejük, a hátulsó szabályos id őközönként visszafordul és azt 
kiáltja: é-é-én vagyok a gyilkos. 

Hogy ezt a lüktet ő  elevenséget azért mégis hogyan sikerült a szerz őnek egyben 
tartania, szabályoznia, az valami kis titokként maradt meg bennem, mert a 1Viama, 
Részeg Rozi, Assziszi Szent Ferenc, alias Epés Pista, Polgármester Uram, a két Kecs-
ke meg a többiek mindent megtesznek, hogy a beszéd és a cselekvés féktelen nekilen-
dülései, tehát a mélyen belülr ől kelő, támadó „centrifugális" er ő  az egész szerkezetet 
szétrúgja. 

Most, végezetül csak annyit: ahogyan egy n ő  nem lehet csak egy kicsit áldott 
állapotban, úgy nem lehet egy hívatást elkötelezettség, önzetlenség és áldozatkészség 
nélkül szeretni. A kicsit terjedelmesebb bevezet őm arról szándékozott tájékoztatni, 
hogy én valóban tisztelem, mélységesen szeretem a dramaturgiát és egész életemben 
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azzal nyúltam az Új szövegek után, hogy nem azt kerestem bennük: miért NEM 
lehetnek jók, hanem, mert a magam és mások šzellemi gyarapodását kerestem 
bennük. Hogy a bel őlük kibontott érték minél sokszín űbb, többrétűbb és tartósabb 
legyen, megbízható „épít őanyag" mához és az eljövend őhöz egyaránt. 

Ezek titán Beszédes István általam itt csak széljegyzetekkel illetett m űveinek 
igazi hozadékát a közönségnek kellene magával vinnie. 

Mert a kinyomtatott dráma csak fél lábbal áll a világ közepén, a másik így a 
levegőben marad... 

Es az nem jó nekünk. 
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Beszédes István * 

Még föl lehet kapaszkodni... 
Avagy kecske a forró bádogtet őn 

Egy bacchanália tizenkét képe 
Szereplők: 
Mama 
Részeg Rozi 
Assziszi Szent Ferenc (aki helyett Epés Pisti prédikál) 
Polgármester uram (akárki, mert polgármester is lehet akárki) 
Konferanszié (aki leginkább a Mama) 
Első  utas 
Második utas 
Első  kecske (kezdetben közönséges, majd afféle szárnyaskecske; ami bizonyos, 

hogy szakálla van, emellett lehet rendkívül szép és n ő[ies] is, erre kivételes okot ad 
majd az epilógus) 

Második kecske (mint az el őző ) 
Epés Pisti (szereptévesztett, koravén negyedikes diák) 
Egy Székre Porosodott Fosszília 
Valamint 
Egy egész tánccsoport 
Egy egész dalárda 
Illetve 
rengeteg kecskeszar, aminek viszont szöveg nem jutott. 

Előjáték 
(Megfejtéssel a kés őbbiekben) 
Szereplők: 
Első  kecske 
Második kecske 
Első  utas 
Második utas 
Részeg Rozi 

* íródott . az I. Vajdasági Drámaíró Versenyre, melyet 2001. szeptember 21-22-én tartottak az Új-
vidéki Színházban (Megjelent a Képes Ifjúság különszámában.) 
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A két kecske újságot olvas, egy irányba néz a fejük, a hátulsó szabályos id őközönként 
visszafordult, és azt kiáltja, hogy: é-é-én vagyok a gyilkos. Vonatrobaj. Két férfi (Els ő  és 
Második utas) sílesikló mozdulatokat tesz. Részeg Rozi táncol. 

Részeg Rozi emellett koránt sem gyerek. Ha a rendez ő  azt kívánja tőle, ígéretes tiszte-
letdíj, vagy ígéretes tiszteletdíj ígérete mellett az utasításban megadott szövegeket is felmond-
hatja. Ez esetben saját kis asztalkával kell rendelkeznie, ahol a jeleneteket bejelentve, untalan 
egy-egy felest is felhajt. Az üres poharak jelzik az id ő  múlását (egy feles = 2 óra, aki más-
ként számítja, hamar elázik, tekintettel arra, hogy huszonnégy órát szeretnénk megjeleníteni), 
ami pedig — mint Arisztotelész óta ismeretes — a hárinasegység egyik sarkpontja. 

I. Resti 
Szerepl ők: 
Mama 
Assziszi 
Részeg Rozi 

Hajnal. Megvilágosodik a kopottas vagonban berendezett resti. Az egyik széken pókháló 
lepte múmia: egy kitartó vendég. A söntésnél testes asszony (Mama). Az asztalokon kockás 
abroszok. Assziszi a pulton könyököl. 

Mania: Nagy nap lesz ez a mai! 
Assziszi: Ugyan miért? 
Mama: Ma avatják a,tartományi járatot. 
Assziszi: Csakugyan. Es mért eredmény az, ha valami tartományi, s f őleg, ha utaz-

ni kell, mért esemény, ha önmagába vezet az a járat? Meg egyébként is: ezeken a 
síneken már évek óta nem közlekedik semmi. Ben őtte a gaz. Kecskék legelnek 
rajta. A maga kecskéi. Miféle járat lesz az? Kecskevonta? 

Mama: Kérdezze meg a politikusoktól. Jön majd a polgármester úr is. Engem 
csak az érdekel, menjen az üzlet. 

Assziszi: Uzlet?! Amikor épp ez a büfékocsi állja el az (cinikusan) Európába 
vezető  utat. 

Mama: Hát én ezt az én szerény eszemmel úgy értelmezem, hogy ez lesz az a 
járat, ami majd elindul Európába. Egyszer csak majd összeüt ődnek a rekeszben az 
üvegek, és indul a büfékocsi via Appia, vagy mit tudom én. 

Assziszi: Ezzel a ronccsal akar maga Európába menni. Bokáig ér benne a kecs-
keszar. 

Mama: Ezzel bizony. Gondolja, hogy Nyugaton még van ilyen? Azt sem tudják 
már jómódukban, mi az a légyszar az üvegen, mi a m űtrágya-bor, mi a cukros 
pálinka. Már azt is eldöntöttem, milyen nevet adok neki. Nosztalgia Expressz. Aki 
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ide beszáll, az utazhat az id őben, visszatérhet a múltba. Nem a múltat kell elfelej-
teni, hanem a jelent és a jöv ő t. 

Assziszi: Szép kis kilátás. 
Mama: Az is jobb lett. Eszrevette, hogy letakarítottam az ablakokat? 
Assziszi: (Kinéz a jobb oldali ablakon.) Hát, amit látok, az a tengelymagas sár, a 

három jegenye. (Kinéz a bal oldalin is.) Valamint a bakterház, amiben a maga kecskéi 
éjszakáznak, meg mellette a kiapadt artézi kút, és a szobortalp. 

Mama: Ne becsülje csak le a hogyishívjákom..., a prodzsektemet. Tudja, hányan 
szálltak már az én járatomra fel. Igaz, az indulást csak egy valaki várta meg. (A szék-
re aszalodott, pókhálóleple figura felé pislant.) Viszont az els ő  föld körüli útra már min-
den helyjegyem elkelt. Már csak alig pár állójegy maradt, no meg a küszöb. Oda még 
esetleg föl lehet kapaszkodni. Gondoljon csak bele, a jó hazai ablaküvegen keresz-
tül látni meg a világot. A feles, meg a fröccs mellett. A jó hazai pohárfenéken át. 
Nyolcvan nap alatt a Föld körül, és közben ki sem józanodni! 

Közben belép Részeg Rozi. Notórius alkoholista. Leszámolja az aprót a pultra. Amikor 
megkapja a felesét, sállal lekötött kézzel dönti gallér mögé. Majd táncszer ű  mozdulatok 
közepette, szélesen gesztikulálva mondja. 

Részeg Rozi: Az élet szép. Kedves Mama, maga lesz a következ ő  polgármester: 
Annyi szent. Én magára szavazok. Nincs még egy ilyen jó fej ezen a helyen. Egy 
mobil kocsma! Ez kell nekünk. Nem fér hozzá kétség. Magát meglátom, és bízom a 
jövőben. 

Assziszi: Istenadta derűlátás. 
Mama: (Felsóhajt) Csak azt nem tudom még, a kecskékkel mi lesz? 

II. A kecskék 
Szereplők: 
Első  kecske 
Második kecske 
(A síel ők pedig síelhetnek) 

Egyik legelészik a síneken. A másikuk újságot olvas. A Magyar Szó 2001. szeptember 
21-ei kiadását. 

Első  kecske: Elolvastad már? 
Második kecske: Mindjárt átrágom rajta magam. (Kisebb szünet után) Láttad? 

(Olvas) Akik nem kapaszkodnak fel a vonatra, azok a vakvágányon maradnak. 
Első  kecske: Minek felkapaszkodni a vagvágányon vesztegl ő  vonatra? 
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Második kecske: Ha közlekedne a vonat, nem lenne vakvágány. 
Első  kecske: Ha közlekedne, átgázolna rajtunk. 

III. Dialógus a halálról 
Szereplők: 
Első  utas 
Második utas 
(A kecskék pedig legelhetnek) 

Két utas érkezik. Mint az egypetéj ű  ikrek. Ruhájuk és útipoggyászuk is azonos. Arról árul-
kodik félreérthetetlenül, hogy síelni indulnak. Félszegen a színpadi tér egyik félrees ő  nézőtér 
felőli szegletét választják. 

Első  utas: Nem akarok a sárról beszélni, nem szeretném tudomásul venni a 
velem történteket. 

Második utas: Úgy teszel, mintha semmi sem történt volna, és ha történt is 
valami, bagatell az egész. 

Első  utas: El akarom kerülni az önsajnáltatás látszatát is. Ne er őtlenségemről 
ismerjenek meg, hátha egyszer majd a véletlen körülmények összjátéka folytán az 
ellenkezőjét tudom elhitetni. Legyen ez az én magánszínházam, amelyben minden 
szerep az enyém, amelyben legfeljebb meg nem nevezett hóhéraim és áldozataim sze-
repelnek, s isten óvja meg azt, aki valami csoda folytán tiszteletjeggyel bejut. 

Második utas: Nem volt még rá példa. 
Első  utas: Gondot viseltem róla, hogy mindig csak annyira legyek áttetsz ő , 

amennyire egy leszögezett fakoporsó az. Ha valaki kitartóan firtatta, legfeljebb a 
borítás anyaghibáiról ejtettem szót. Ezt persze csak egy-egy olyan ismer ős tehette 
meg, akivel hosszabb id őt töltöttem egy-egy szerelvényen, s aki már-már barátom-
nak kezdte nevezni magát. Az ilyenekt ől aztán csak egy másik járatra való távozás 
menthetett meg. 

Második utas: Azt azonban te sem tudtad elkerülni, hogy id őről időre ne ugyan-
azokra az állomásokra érkezz. Meg aztán minden sín menti településben van valami 
hasonlatos. Ahogyan minden ünnepben is. Hát ha még a kett ő  találkozik: ha egy köz-
helyesen vasútállomási estén ér az ünnep, az a halál helyett van. 

Első  utas: Nem esik ugyan emlékezetem felvonulási teréhez, de megkísérlek ilyen-
kor saját halálomról megemlékezni. Emlékeim megélt életemr ől is alig akadnak, 
vajon csak ezért lenne az, hogy a halál reminiszcenciája élesebb. Olykor már úgy 
tetszik, mindegyik ilyen részletben ott a pusztulás egy-egy motívuma. Mozaikcsere-
pek, s mire a kép utolsó kockáját a helyére tettem, már túl vagyok... 

Második utas: Nincsenek ebben élettani részletek. 
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IV. Az Orienten 
Szereplők: 
Assziszi 
Részeg Rozi 
(Kecskék legelhetnek) 
(Síelők síelhetnek) 
Assziszi két felessel a kezében Részeg Rozihoz ül. 

Assziszi: Azt álmodtam, hogy gyilkosság történt a helyi érdek űn. 
Részeg Rozi: Nocsak! 
Assziszi: Tiszta technicolor volt. Meleg színek, gyönyör ű  lányok. Illegették 

magukat a büfékocsiban. Harisnyasusogás. Felpöckölt mellek. Irányított lágyság. 
Részeg Rozi: Csakugyan? 
Assziszi: Fogadás! Érted, mi az? Svédasztal, húsroládok, kecskesült, saláták. Bólé! 
Részeg Rozi: Megáll az eszem. 
Assziszi: Senki nem mondta ki, hogy ki halt meg, hogy hogyan végeztek vele. Ott 

volt mégis a levegőben, és percről percre, egyre közelebb jutottam a megfejtéshez, 
bár semmi újat nem tudtam meg. 

Részeg Rozi: Ja. 
Assziszi: Le-föl jártam komoly, öltönyös férfiak és karcsú, ápolt asszonyok 

között. Eszre sem vettem, hogy egy öreg vagy túlsúlyos sincs közöttük: Kezemben a 
tányér, érted, én meg szúrok a fogpiszkálóval ide meg oda, és érzem, hogy egyre 
közelebb kerülök az igazsághoz. 

Részeg Rozi: No, persze. 
Assziszi: Aztán egyszerre csak azt látom, kerülni kezdi a mi Orient Expresszün-

ket egy marhavagonokból álló szerelvény. 
Részeg Rozi: A kurva életbe! 
Assziszi: Mellénk ér egy kecskékkel megrakott nyitott kocsi. Mindegyik kecske 

menetirány felé fordítja fejét, mintha élvezné, hogy szakállába kap a szél. 
Részeg Rozi: A fenébe is! 
Assziszi: S már csaknem el is halad a szerelvény, amikor az utolsó kecske vissza-

fordul, és azt mekegi: é-é-én vagyok a gyilkos, é-é-én vagyok a gyilkos! 
Részeg Rozi: És? 

V. A kecskék másodszor 
Szereplők: 
Első  kecske 
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Második kecske 
(Síelők síelhetnek) 
(Ivók ihatnak) 
Legelnek a síneken. Közben újságot olvasnak. 

Első  kecske: Elolvastad már az újságot? 
Második kecske: Mindjárt átrágom rajta magam. (Némi szünet után) Láttad? (Idéz) 

Vajdaság autonóm tartomány, mint Szerbia, Jugoszlávia és Európa alkotó része csak- 
nem mindig az egész ország fejlesztésének mozdonya volt és újra az lesz. 

Első  kecske: Most meg mozdony. Ezek szerint a mozdonyra kellene felszállni? 
Második kecske: Es a fűtőnek marad-e ott hely? 
Első  kecske: Beszarok. 

VI. Resti másodszor 
Szereplők: 
Mama 
Assziszi 
Részeg Rozi 
(Síelők, legelők, aki csak ráér és játékos kedvében van 

Délelőtt. (A nap igen gyorsan váltogatja helyét). A nappali világosságban még jobban 
látszik a vagonban berendezett resti kopottassága. Assziszi ismét a pulton könyököl. 

Mama: Nagy nap lesz ez a mai! 
Assziszi: Ezt már mondta. 
Mama: Persze, de ilyen még lehet, hogy nem is volt. 
Assziszi: Hát persze, hogy nem. De mért jó ez magának? Nem lesz hol legelni a 

kecskéinek. Meg aztán, tényleg, mit is kezd velük? Sorsukra hagyja őket, vagy oda-
ülteti a kupé els ő  ablakába, hogy onnan bámulják Nyugat népét, mint két kifehére-
dett szakállú Lenin? 

Mama: Engem csak az érdekel, menjen a bolt. 
Assziszi: Ily módon aztán azt is mondhatjuk, visszatértünk a lenini útra. 
Mama: 3.netcrpHCIHxauHx, . enexTpH43uKaI(H5I, enexTpHC HxaLw I... Tanultam 

én ám oroszul is. 
Assziszi: Majd tegyen a fejükre micisapkát. 
Részeg Rozi: (Odaszédeleg) Kedves Mama elvtársn ő, maga lesz a következ ő  pol-

gármester. Annyi szent. En magára szavazok. En leszek a legh űségesebb aktivistája. 
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Mármint ebben a remélhet őleg Mobil Leninhez címzett kocsmában! Ez kell nekünk. 
Nem fér hozzá kétség. Magát meglátom, és bízom a jöv őben. 

Assziszi: Istenadta der űlátás. 
Mama: (Felsóhajt) Csak azt nem tudom még, a kecskékkel mi lesz? 

VII. Az avató 
Szereplők: 
Polgármester uram 
Mama (ez esetben a Konferanszié) 
Assziszi 
Első  utas 
Második utas 
Részeg Rozi 
Epés Pisti 
(Kellékes, ruhatáros, színigazgató, aki él és mozog, vagy legalább mozog.) 

Nagyjelenet. Mama, Assziszi, Els ő  utas, Második utas, Részeg Rozi alkalmasint tánc-
csoportot, majd dalárdát alakítanak. A tér közepén üres szobortalapzat. 

Polgármester uram: (Mintegy elemzi az éppen végéhez érkezett vitát.) Most, hogy 
elérkezett ez a történelmi pillanat, amikor vidékünk ismét bekerül az Egyesült 
Európa vérkeringésébe, nem hagyhatom szó nélkül, hogy voltak a reintegrációnak 
ellenzői is. Halottakról jót vagy semmit, de hogy egy bibliai történetet is felhozzak 
példaként, bizonyára hallottak már a kaukázusi krétakörr ől. Nos, a mostohák azt 
hitték, hogy mi, mint édesszül ők majd elengedjük gyermekünk kezét (mondandójának 
nyomatékot adva felemeli mutatóujját), csakhogy nem ez történt. 

(Mérsékelt taps) 

Polgármester uram: Ez alkalommal megköszönöm m űsorunk támogatóinak hoz-
zájárulását. Rendezvényünk nem jöhetett volna létre, ha nem támogatja a... (Kifor-
gatja zsebeit, de mindhiába) A cédulát sajnos elvesztettem. A mozdonyt pedig minden 
pillanatban várjuk, bár a jugoszláv vasútigazgatóság, a jelek szerint, megfeledkezett 
rólunk. De ha mozdonyunk nincs is, vasalt csizmára már telik, adjuk át a szót 
művészeinknek. Hadd tolják ők a szerelvényt ezen a kultúrtájon át. 

Konferanszié: Most pedig, ahogy polgármester urunk-bátyánk bejelentette, alkal-
mi kultúrműsor következik. A talp alá való el őtt először is egy falubeli tehetség, a 
negyedikes Epés Pisti olvassa fel fogalmazását. 
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(Epés Pisti a tér közepére lép. Előbb szégyenlős, később eszelős.) (Közben fúvószene indul.) 

Epés Pisti: A falu néha, mint egy faliújság, vagy mint ballagási tablóikon a 
hentesipari tanulólányok. (A szabad különítmény majoretteket alakít) Máskor, mint ami-
kor az inkognitós Odüsszeusz Penelopé palotájába visszatér. Uresen őröl a malom, 
díszzászlós felvonulás, majd megkoszorúznak egy szobortalapzatot, amelyr ől a turul-
madár réges-régen elszállt. A tömb öntvénye tisztes k őművesmunka, dicséri a hazai 
ipart: egy rezsim se tudta szétverni, pedig hurcolászták rendesen — csak az űr 
púpozódott. 

Részeg Rozi: (Büszkén, a mellette állónak) Ugyes gyerek ez a mi Pistink. Kár; hogy 
senki nem érti, amit ír, de mi azért szeretjük. 

(Verbunkosra vált a zene, követi a megfelel ő  koreográfia) 

Epés Pisti: A német itt verte meg a törököt, ma tisztes magyar ünnep, alkalma-
sint MIÉP-es vendégekkel.. Amúgy a kereszténység gy őzelmének szentelt. 

(Polgármester uram tekintete a Konferansziéra villan) 

Epés Pisti: Az egyik díszpolgár; aki a tábori misén az els ő  sorban kapott helyet, 
kifejti: ,,akárhogy megvakarjuk" (sic.), Jézus is csak zsidó volt, és nem adna Euró-
páért egy sámándobot. 

Konferanszié: (Erősen megköszörüli a torkát) Köszönjük a kis helytörténeti ismer-
tetőt. Most a helyi népi tánccsoport következik. 

Epés Pisti: (Szemivel láthatóan nem hagyja magát) Még nem fejeztem be. (Folytat-
ja. Annak dacára is, hogy zajlik közben a népi tánc-bemutató — méghozzá valamiféle haza-
fias nótára) Mikes Kelemen, ha ide hazajönne, leveleit visszafordítaná R ődostóba. Az 
igazi lokálpatrióták, a helység valódi elkötelezettjei mind messze élnek. Mondjuk , 

Ausztráliában meg Kanadában, évente kétszer gondolnak haza és legalább tíz éve 
nem jártak itthon. Pedig csak azt viselik el nehezen, hogy a testi pusztulás ritmusát 
megelőzve hogyan kietlenedik el, válik lakatlanná a lélek. Mintha lett itt volna va-
lami egészen más is. A testi túlélésre berendezkedett világ az úr a szellem szférája 
felett. A látszat fenntartása a cél. Könnyebb .belátás nélkül hazudni, mint gyanús 
magyarázkodásba kezdeni. A kényszeresek a politizálásba menekülnek. 

Konferanszié: (Túlkiabálva a kisdiákot) Most pedig a Porcsinrózsa dalárda követ-
kezik. 

Epés Pisti: (A dalárda énekelhet Kossuth -nótát pl., de akár lakodalmas rockot is, vagy 
a Megy a gőzös, megy a g őzöst -t) ... a szerelvény harmadosztályon utazó közönsége 
rémülten töpreng azon, hogy mi származik abból, ha a mozdonyt az őrület vezeti. 
Előre azonban senki nem megy, nem vállalják a lázadás kockázatát, ha meg valaki 
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közülük felemeli a hangját, a padlóhoz szögezik a lábfejét, vagy marhavagonba 
telepítik, élelem és ital híján. Aki nem tud imádkozni, ne szánja magát utazásra! 
Az utasok inkább arról társalognak, nincs is célja az utazásnak, illetve, a cél maga 
az utazás, ami hogyha ilyen, mint ez, kutya lesz az, aki megeszi. S ha megeszi, hát 
megveszedik t őle. 

(Letaszítja a dalárda Epés Pistit a színről) 

Epés Pisti: (Immáron a közönség soraiban) Azt kellene eldöntenünk, mit is kere-
sünk itt. Azt mondjuk, puha kézfogások vezettek, és emlékezünk arra a zsebkend ő -
re, amelyet mosdatásaink során megnyálaztak. Itt hallgattuk meg a jóslatokat, és itt 
vagyunk az isten füléhez közel. De közben megtudtuk már, a sorsunk végérvényes, 
imádkozni meg — hiába jártuk be száz t ű  hosszát — nem tanultunk meg. Elfelejtünk 
kiáltani, amikor segítséget is hívhatnánk, szó nélkül t űrjük, ha a csontunkat törik. 
Nyögések persze vannak, de a fájdalom már nem címez meg szavakat. 

VIII. A kecskék harmadszor 
Konferanszié: Utoljára pedig kis művelődési összeállításunk fénypontja követke-

zik. A Mama kecskéi alkotta balettduó. 
Miközben a jazzbalett-bemutató tart — mondjuk a Hattyúk tavára —, a kis EPES 

PISTI továbbra sem hagyja magát. Folytatja a nézőtéren át távozva. 
Epés Pisti: Alig maradt kiút, mi magunk vagyunk a kert, az almalugassal és a 

kígyóval, az ágon vereked ő  galambokkal és angyalok éjszakai szárnycsattogásaival, 
amikor a zuhanásról álmodnak. A lajtorja eld ől, a mélybezúdulás közepette a kéz a 
létrafokot elengedi. A sebesség egyenletes. Hosszú várakozás, a becsapódás pedig 
elmarad. Van olyan időszak, amikor minden halott. Nem tudjuk, ki kiáltott, de a 
visszhang nem akar elhalni. Csak azt szajkózza: még föl lehet kapaszkodni..., még 
föl lehet kapaszkodni. 

IX. Még egy dialógus a halálról 
Szereplők: 
Első  utas 
Második utas 
(Es aki még bírja, tehát senki más) 

A nagyjelenet lezajlott. Ismét kies, kihalt a játéktér, amelyet ezért újra a szégyenl ős 
ikerpár vesz birtokba. 
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Első  utas: Jaj, hányszor is sétáltam el e szerelvény mellett. Övig ér ő  kecskeszar 
övezi mióta csak északra fordított orral felszállót fogad, amióta csak — és ezt afféle 
úticélként is értelmezhetjük — nem megy sehová. 

Második utas: Kecskéket és lovakat kötöttek ki hozzá, meg madzagon kutyákat 
az ott iddogálók, és kerékpárokat támasztottak az oldalához, hogy azokat, mintha 
magasból nézve csak él ősködők volnának, ha jön az új nap, lecsipegesse. Az álló-
helyzet okozta halált. 

Első  utas: Mennyit bámultam sóvárogva az ablakban ül ő  társaságot, a söntés 
törzsvendégeit, a vezet őfülkére akasztott ponyva árnyékában italozókat, s a lépcs őt, 
amely a sárból a fedélzetre vezet. 

Második utas: Ezenközben az ablakokban ül ők pedig a partot, a sárban capla-
tókat nézték. Mintha felkapaszkodásuk a megrekedt szerelvényre végérvényesen el 
is távolította volna őket a valóságtól. 

Első  utas: Én is ezt szeretném az élett ől. Ezért az, hogy most e járm űnek alig 
nevezhető  alkalmatosságra — mert most van rá alkalom — felszálltam! Erre az álló-
műre, ami nem visz sehová, mert az örökkévalóságban vesztegel. 

Második utas: Az örökkévalóság pedig az öngyilkosok választott hazája. 
(Lehajtják fejüket a sínre.) 

X. Resti harmadszor 
Szereplők: 
Polgármester uram 
Mama 
Részeg Rozi 
(Sielnek a síel ők) 
(Legelnek a legel ők) 

Délután. Sőt, most van a nap lemenőben. A polgármester támasztja a pultot: Korábbi 
fennköltsége oda. 0 is felesekkel mérte a nap óráit. 

Mama: Nagy nap ez a mai! 
Polgármester uram: Hát persze, hogy az. De mért jó az magának? Nem lesz hol 

• legelni a kecskéinek. 
Mama: Engem csak az érdekel, menjen a bolt. Szeretném, ha polgármester úr 

támogatná a prodzsektem. 
Részeg Rozi: (Odatántorog, majd ugyanazzal a lendülettel el is oldalog) Elektrifi-

kácija, elektrifikácija, elektrifijácija. Tanultam én is oroszul. 
Polgármester uram: Aztán meg majd a Részeg Rozit is támogassam, mi? 
Mama: Polgármester úr, ez egy nagyon komoly dolog. 
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Részeg Rozi: (Ismét átbilleg a színen) Mobil lokál az őszszakállú Leninhez. 
Mama: Polgármester elvtárs, bocsánat, polgármester úr, valóban egy mobil lokál-

ról volna szó, de ez a Rozi belekeveri a kecskéimet. 
Polgármester uram: (Mérgesen) Mama kedves, hogy kedvenc tanácsadómat idéz-

zem, tudja-e, mi van akkor, ha egy asszony beleül a mészbe? 
Mama: Most ez hogy kerül ide? Nem tudom. 
Polgármester uram: Hát mész a picsába'. 
Mama: Hát nem Európába? 
(Polgármester Uram szó nélkül kidülöngél) 
Részeg Rozi: Kedves Mama elvtársn ő, maga lesz a következ ő  polgármester: 

Mondtam. Megkezdtem máris a kampányt. Figyeljen ide: Hogy Lenin is megmarad-
jon, meg a kecske is jóllakjon, szavazzon a Mamára, ez a nyertes szlogen. 

Assziszi: Istenadta der űlátás. 
Mama: (Felsóhajt) Csak azt nem tudom még, mi legyen a kecskékkel? 

A kecskék harmadszor 
Szereplők: 
Első  kecske 
Második kecske 

Legelnek a síneken. Közben újságot olvasnak. Id őközben kin őtt a szárnyuk. 

Második kecske: Elolvastad már az újságot? 
Első  kecske: Már régen átrágtam rajta magam. 
Második kecske: Akkor láttad, az autonómia ellenlábasai is felkapaszkodhatnak 

még a tartományi vonatra. 
Első  kecske: No," és a kecskékkel mi lesz, azt írja-e az újság? Mi hol utazunk, 

első  vagy második osztályon, esetleg a tet őn, mint afféle kecske a forró bádogtet őn. 
Második kecske: Arról egy szót sem olvastam. Itt csak a decentralizáció szószó- 

lóival foglalkoznak. 
Első  kecske: Muti! 
Második kecske egy pillanatra kiengedi a kezéb ől az újságot. Első  kecske befalja. 

Akár epilógus is lehetne 
Szereplők: 
Első  kecske 
Második kecske 
Polgármester 

56 



Első  utas 
Második utas 

Fekszik a két bizonyosan szakállas, ám felettébb n őies kecske a szénán. Közöttük Polgár-
mester uram teherviseléstől elcsigázottan. Mellesleg az Első  utas és a Második utas a síne-
ken. Fejük a helyén. Részeg Rozi meg balettozik. Különösebb szerepe már nincsen. Annyi a 
dolga, hogy ne legyen potyautas (lásd: Sztanyiszlavszkij!). 

Első  kecske: Nagy nap volt ez a mai! 
Polgármester uram: Ugyan miért? 
Második kecske: Ma avatták a tartományi járatot. 
Polgármester uram: Ja, igen. De hát egyébként is a tartományban vagyunk, hát 

önmagába vezet ez a járat, saját lényege felé. Aztán meg Európában is vagyunk. Oda 
is hazamegyünk. Csak még a mozdony hibádzik. Egyébként meg ezeken a síneken 
már évek óta nem közlekedik vonat. Ben őtte a gaz. Ti legeltek rajta, szépségeim. Ti 
vagytok a pangás haszonélvez ői. 

Első  kecske: Haszon?! Beszéljünk inkább csak az élvezetr ől. 
Polgármester uram: Kecskelábaitok vonalára mondom, egyenesen a Parnasszus-

ra vezet ez a vicinális. 
Második kecske: Gondolod, muci, hogy ez még Nyugaton is kellhet? Azt sem tud-

ják már jómódukban, mi az a légyszar az üvegen, mi a m űtrágya-bor, mi a cukros 
pálinka. Gondolod, hogy helye volna még valamiféle klasszicizáló nosztalgiának? 

Polgármester uram: Kell a kilátás. 
Első  kecske: (Kinéz a jobb oldali ablakon.) Hát, amit most látok, az a tengelyma-

gas sár, a három jegenye. (Kinéz a bal oldalin is.) Valamint a bakterház és mellette a 
kiapadt artézi kút, meg a szobortalp. 

Polgármester uram: No, azért ne becsüljétek csak le a hogyishívják: a prodzsek-
temet. Tudjátok, hány embert ültettem én már fel az én járatomra. Igaz, az indulást 
csak egy valaki várta meg. (A székre aszalodott, pókhálólepte figura felé pislant.) Már min-
den helyjegyem elkelt. Csak pár állójegy maradt, no meg a küszöb. Arra még eset-
leg föl lehet kapaszkodni. 

Részeg Rozi egy újabb felest dönt gallér mögé. Majd táncszer ű  mozdulatok közepette, szé-
lesen gesztikulálva mondja. 

Részeg Rozi: Drága uram, maga marad örökre az én polgármesterem. Annyi 
szent. Én magára szavazok. 

Második kecske: Istenadta der űlátás. 
Első  kecske: Na és a Mamával mi lesz? 

(Függöny, ha van) 
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A tenor háza 
avagy facies hippocratiea 
Mágikus nihilizmus 
Szerzette: Beszédes István 

Szereplők: 
ISMERETLEN — ismeretlen egy ideig 
RÁCSSZABÓ — börtönőr, aki FEKETE szerint Pista, vagy akit FEKETE Pistának vél 
IFJABB RÁCSSZABÓ — börtön őr, különösebb jellemz ők nélkül 
RICSÁRDBÖRTÖN — börtönparancsnok 
ZÁRDAY — nevelőtiszt 
IGAZ — tolvajkirály, a börtön bels ő  ura 
EVANGÉLISTA — újhitű, vagy hittérítő  
GYONGY — a tolvajkirály els ő  udvarhölgye 
FEKETE — aki nem azért harcolt... 
ESZES — Lenin- vagy, Lenon-arcsz őrzetet viselő  profán szent és vértanú 
DR. PENGE — RICSARDBORTÖN alteregója is lehet, és jól kezeli a szikét 
DR. AGY — jó (ha) fej, futkározik a kínzókamra és a zárka tömegjelenetei között, 

amint összekapkodja körmeit, belét, végtagjait stb., míg végképp el nem fogy, bár 
ha a lába olyan, mint a béka lába, ki tudja... 

MARUSKA — idősebb asszony 
MAGDUSKA — fiatalabb asszony 
Defektes kölykök raja 

A helyszín öt részre oszlik. 
A börtönsziget szabad pereme. 
A börtön körlete. 
A börtön társas része. A személyzet lakja és a legtöbb közösségi esemény színtere. 
A zárka. Ebben vannak a legtöbben. A továbbiakban húskockának is nevezzük. 
A kínzókamra, a dekonstrukció helyszíne. 

Az alaprajz koncentrikus négyzet. Középpontban a zárkával. E köré tágul a 
többi. A kínzókamra elhelyezése tetsz őleges. 

Az utasítások, a jelenetek leírásai nem kötelez ő  jellegűek, a jelen változatban inkább az 
olvasót segítő  atmoszféra-teremtés szerepét töltik be. 

A néz ők a Lehet, hogy korán... kezdet ű  dalra (a 17. képtelenség dalára) jönnek be, 
foglalnak helyet. 
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1. képtelenség, amelyben elsüllyed száz szardíniakonzerv 

Két rongyos asszony botorkál a karszton. Idióta és torzszülött kölykeik a nyomukban. 

MARUSKA: Ha nem volna itt ez a börtön, már régen éhen haltunk volna. 
MAGDUSKA: Mióta itt ez a börtön, folyton csak éhezünk. Hát neked jó az, hogy 

ezeknek a hulladékán kell élnünk. 
MARUSKA: Mindig csak elégedetlenkedsz. Soha nem is volt itt semmi. Nyomo-

rultak lakták mindig is ezt a szi getet. Tartásunk is csak azóta van, amióta fegyencek 
a szomszédaink, hisz mennyivel különbek vagyunk mi náluknál. 

MAGDUSKA: Es mennyivel soványabbak. Mondd csak, téged nem zavar az, hogy 
mi, a sziget szabad és becsületes lakói horpadt hassal és ilyen nyomorúságos gön-
cökben turkálunk hívatlan vendégeink szemetében, miközben ők a rácsok mögött 
fessek, jól tápláltak. Miféle élet az, amely a b űn szemetén tenyészik? 

MARUSKA: Itt maradtál mégis, pedig a tenger jege téged elbírna. 
MAGDUSKA: Persze, hogy elbírna, de nem hagyhatom itt a gyökereimet. 
MARUSKA: Kirohadt itt már minden, még a zeller; a spárga, a répa is. En 

bezzeg elmennék, csak már öreg vagyok és lassú, nem érném el a partot olvadásig. 
MAGDUSKA: Pedig nincs is olyan messze. Látod, hogy világít a kiköt ő. Mintha 

felgyújtották volna. 

Nem veszik észre, hogy a hátuk mögött botladozva áthalad egy széttárt karú, eltátott 
szájú alak fekete tengerészegyenruhában. Az ISMERETLEN. Akár egy alvajáró. 

MARUSKA: Na végre egy konzerv! 
MAGDUSKA: Milyen konzervet találtál? 
MARUSKA: Nézzük csak, megkopott már a címkéje. Itt van! Húsoskáposzta. 
MAGDUSKA: Az finom. Főleg disznóhússal.  
MARUSKA: Es nem is olyan régi. Otesztend ős. 
MAGDUSKA: Na, ti már lakomázni fogtok. Én már rettenetesen unom a szardí-

niát. Tele van ez a sziget szardíniával. Nem értem ezeket a fegyenceket, miért eze-
ket dobálják át a kerítésen. Hajigálnák inkább az ananászbef őttet. 

MARUSKA: Azt hiszem babonából teszik. Te fiatal vagy, lehet, hogy nem is em-
lékezhetsz rá: volt itt egy politikai, aki szabadulásáig annyi halkonzervet gy űjtött, 
hogy mikor hazaengedték, kabátja bélését teljesen megtöltötte vele. Ez is lett a vesz-
te. Olyan volt mint egy páncélos vitéz, és nyomott vagy százötven kilót. Be is 
szakadt alatta a jég, amikor már kinn járt a nyílt vízen. 

MAGDUSKA: Minek ment vékony jégre. 
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2. képtelenség, amelyben playbaek 
és fényes táncszám is látható 

Az el őzőek lassan kisétálnak a színről. Az ISMERETLEN ismét megjelenik. Ezúttal 
belegabalyodik a szögesdrótba. Világítani kezd és táncot ráng. Közben az énekszóra tátikáz-
ni igyekszik lehet őleg hitelesen a fentről belógatott, szivaccsal vastagon borított mikrofonba. 

Ritmus verte fel a lépcs őt. 
és gomb a rozsdás korlátbordát, 
viharkabát ment, s mert viharzott, 
kísérte felhőként a lépő t. 

Ki énekelt is egy belép őt: 
hogy „rázza szél a mákfejet, 
és összeütve mind a tarkó, 
nem találhattál jobb helyet". 

Lám megtaláltad más helyett 
a mákony újabb Indiáját: 
fejüket rázzák nepperek, 
a sok szem meg pereg-pereg. 

Kiég a biztosíték. Egy olyan strófa következik, amelyben az ének és a zene elmarad, 
csak azt halljuk, ahogyan a fényes hős fájdalmasan, artikulálatlanul nyögi a melódiát. 

3. képtelenség, benne kicsiny betéttörténettel 
a gyújtogatóról 

Hangkulissza: bálnakórus. A darab lehet közismert zenei motívum leegyszer űsített 
motívuma is. Kés őbb ismétlődik. Nevezzük ezért 01. motívumnak. 

Allva alvók. Fel vannak függesztve, mint a lampionok. Lassan ereszkednek alá. 
ISMERETLEN még mindig világít. Az ő  ,fényében" vállnak láthatóvá a többiek. 

DR. PENGE nem jelenik meg. Suttognak. 

DR. PENGE: Nem tudja, hogy ki ő . 
IGAZ: Fogd be a szád! Pihenj, ha bírsz. 
DR. PENGE: Ezért aztán azt is hiheti, hogy a teremt ő  maga. 
IGAZ: Majd nyakon teremtelek én, csak mozdulni tudjak. 
GYÖNGY: Ahogy elnézem, ez egy villanykrisztus. 
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DR. PENGE: Amikor csonttá fagyott a világ, járt fekete tengerész-egyenruhájá-
ban, mintha csak a bels ő  fénnyel sugárzó hóhányások között egy elveszett árnyék 
volna... 

GYÖNGY: Kinek a hangja ez? Melyiktek hülyéskedik? 
DR. PENGE: Boldog emberek meghaladott árnya, ment háztól házig, és azt ját-

szotta egy-egy ablak el őtt toporogva, hogy beles egyik-másik párhuzamos életébe, 
amelyet — mert évek óta a tenger volt az otthona — más élt helyette. 

IGAZ: Nem tudom, kié, de az biztos, hogy ha megvirrad, eltömöm a gégéjét. 
DR. PENGE: Ki is borult, látva, hogy más fogyasztja el ünnepi vacsoráját, más 

bontja ki ajándékát a feny ő  alatt, hogy más emeli magasba gyerekeit, és szeret ő  hit-
veseit is más húzza magához. Hirtelen haragot váltott ki benne, hogy helyét stuccolt 
bajszú, pohos, puhány, mellényes senkiházik foglalták el, s kedve lett volna felborí-
tani szamovárjukat, felgyújtani az egész kócerájt, felperzselni párhuzamos életei 
városát, megszabadulni minden ajándéktól, amit csak Isten és ember szánt neki, egész 
téli kikötőbéli életétől. 

EVANGÉLISTA: Lehet, hogy ez nem is egyetlen fogoly hangja, ahogy elhall  a- 
tom,  ez a legkisebb közös többszörös, a közös lelkiismeret monológja. 

DR. PENGE: Azt szerette volna, ha kirobban az ég ő  házak ablakából a lámpa-
fény, hogy ne legyen reggelre miben tükröz ődnie a tévutak tengerének. 

EVANGÉLISTA: Vagy istené. Hívta valaki istent? 
IGAZ: Itt vagyok, ha kellek. 
DR. PENGE: Vagy felkötni magát. A nyakcsigolya reccsenése bizonyosan ketté-

tépi ezt a nemlétez őre való kínos emlékezést. Eltelt pár óra, tán éjfélt is meghalad-
ta az idő, amikorra magához tért. Sarkig nyitott szájjal, görcsfogta karokkal egy 
kiskocsma kockás abroszánál. 

EVANGÉLISTA: Nem alszom, hogy lehet, hogy álmodom? 

4. képtelenség az új idők művészete jegyében 
A 01-es zenei motívum ismétl ődik. A bálnakórust ezúttal a majdnem teljesen artikulátlan 

ordítás/ének váltja fel, a körömtépettek kara. 
Két ágy a magasban. Benne a két tiszttel. 

RICSÁRDBÖRTÖN: No, és arra vonatkozóan van-e már elképzelése, hogy 
miként csinosítjuk ki a mi kis fegyházunkat? 

ZÁRDAY: Hát azt hiszem, ki kell tennünk néhány zászlót... 
RICSÁRDBÖRTÖN: Ennyi? Fiam, ha jól tudom, maga színházi pályára készült, 

ha itt is kötött ki. 
ZÁRDAY: Futósz őnyeg, amerre az elnök elhalad... 
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RICSARDBORTON: Meglepetések kellenek, ifjú barátom. Új id ők járnak. Az 
elnök az, akit igazán meggy őzhetünk munkánk nélkülözhetetlenségér ől. Ezek az őrült 
liberálisok szabadjára engednének minden elítéltet. Hol vannak a régi karóbahúzá-
sok, az eszményi gyöngédség, amivel a szív mellett a karót elvezették. Nem mindegy, 
hogy mit húz ki az elnök a kabátujjból. Adott esetben mi mihez kezdünk... 

ZÁRDAY: Ha ezek el is mennek, kis id ő  kell, hadnagy úr, és jönnek majd az újak. 
Volt már ilyen... 

RICSARDBORTON: Nem ülhetünk ölbe tett kézzel. Nem szabad semmit a 
véletlenre bíznunk. Azt szeretném, ha már a látvány egyértelm űvé tenné szolgála-
tunk nélkülözhetetlenségét. Lampionokat akarok, itt világítsanak sorra a rabok, mint-
ha a boldogság sugározna róluk, amikor az elnök bevonul. Azt kell, hogy sugallja a 
kép, hogy hátha nem is szívesen hagynák el a szigetet. Hogy ez a boldogság szigete. 
Mert a boldogsághoz rend kell. Es ez a m űvészetet is átlényegíti, a m űvészetnek is 
ezt kell kivetítenie. 

ZÁRDAY: Szerezhetnénk kivetít őt. 
RICSÁRDBORTON: Nagyszerű, és azzal behozhatnánk a külvilágot is. Gulágok, 

lágerek sora az elmúlt majd száz esztend ő. Vér és multimédia. Genny és multiplex. 
Kényszermunka épít utakat, farag bútort, viszi el őre a technológiát. Kinyomott sze-
rnek látványa száguld az optikai kábelen. Otleteket akarok hallani, merész ötleteket! 
Évszázadnyi jelent őségű  börtönművet akarok. Bűnös százerzek átnevelésér ől. Hát 
nem érti, hogy ez az utolsó lehet őség? Meglehet, sajnos, múlt időben. És nem ruk-
kolhat ki olyasmivel, amire én nem azzal fogok tronfolni, hogy nem elég kemény és 
kegyetlen. 

ZÁRDAY: Énekeket tanítunk be. Életképeket a börtön családias hétköznapjaiból. 
RICSÁRDBÖRTÖN: Ez jó. A szokatlan helyzetekben megszólaló ének elgondol-

kodtató. Enekelhetnének például a gy űjtőzárka küblijén. Kiállítást akarok a nagy-
dolgukat végzők portréiból... Dülledő  és büszke szemeket akarok! És folyamatos 
munkát, éjjel és nappal. Megértette?! 

Itt el is kezd ődhet a kivetítés, egy Székrekedés-galéria bemutató, mint afféle látványku-
lissza, amely olykor persze szünetelhet is, pl. a szükséges sötétek, egyéb vetítések, közvetítésék 
miatt. A portrék sorában a szereplőké mellett megjelenhetnek közszerepl ők, történelmi szemé-
lyiségek „erőlködő" kifejezés ű  arcképei, portréik „erőlködő" részletei is. 

5. képtelenség az éjjeli házból 
A 01-es zenei motívum, ezúttal beleolvad a songba. Vizeletorgona, amelyet kés őbb tompa 

puffanások váltanak fel. Ezt a „zenét" fizikailag is meg lehet komponálni, emberi testek 
formálta tényleges és m űködő  vizeletorgona és homloktimpani (eleven hangszerek) megjelení-
tésével, 
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A legbels ő  zárka. 

A sötétség képe. 
Igy, elsőre, nem tudni hányan vannak a szobában. 
Nem tudni, kik. 
Tulajdonképpen azt sem, hogy van-e szoba. 
Erezhetően zárt tér. 

A minimális megvilágítás csak arra jó, látszódjon a színpadi vaksötét. 

Emberfürt, emberkocka. Osszenyomódott testek. A villanykrisztus közöttük világít. Közöt-
tük úgy tartja a karját, mintha keresztfa feszítené szét. Eletjelet nem ad, de mert a tömeg 
szorítása nem enged, eldőlni nem tud. 

A dal különböz ő  hangokon szól. Belülről a hústömbből, meg azon kívülr ől: egy-egy alvó 
vagy dolgát végz ő  őr, vagy lebegő  „angyal" stb. hangján. 

Halkan lépdelj éjjel e házban, 
ne dühítsd fel a kísértetet, 
ha ajtót feszít, ha edényeket 
görget a padlón játéka közben. 

Megdézsmálta a kenyérhajat, 
kezében leégett gyertyát hordoz, 
az árnyék semmilyen korcsoporthoz 
nem tartozik, az sincs, ki vesse. 

Csak őre legyen, s addig kövesse, 
míg át nem lendül utóbb a rácson, 
minden bizonnyal legény a gáton, 
rekedten szóló ecce homo. 

A színpad lassú megvilágosodásával kibontakozó táncjelenetben a rabok mozgásba hoz-
zák a kübliket, velük, rajtuk táncolnak. 

Olyan sötét az éji alkóv, 
csak sejteni, hogy állva alvók 
inognak s ütődő  homlokuk 
penészes lesz a nedves faltól. 
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Mérik az id őt a puffanások, 
nem tudni mégse, reggel lesz-e, 
mikor bevérzik ütő  a gongon, 
hogy az árnyékokat lábhoz kösse. 

Csak őre legyen, s addig kövesse, 
míg át nem lendül utóbb a rácson, 
minden bizonnyal legény a gáton, 
rekedten szóló ecce homo. 

6. képtelenség dialógus mintájára 
az emberi hit természetéről 

A 01-es zenei motívum. Er ősebben, emberi hangon, ellenpontozva a dialógus cseveg ő  
könnyedségét. 

Kínzókamra. 1. dekonstrukció. Könnyed, figyelmes, szinte gyöngéd kínzások. Csak körmöt 
szednek, fejre vizet csöpögtetnek, laza csomókkal kötik el a távozni szándékozó vizelet útját, 
fokozható... Vízóra lesz a test, fel is puffadhat, és el is fakadhat. De talán vízorgona. 
A beszélgetés baráti és cseveg ő  hangneme töretlen marad. 

DR. PENGE: Használjuk ki, hogy nem látjuk egymást. Beszélgessünk! 
DR. AGY: Beszélgessünk, állva úgysem alhatunk. Aludni még járva is könnyebb. 
DR. PENGE: Szereted-e Krisztust? — kérdezhetné valamelyikünk. 
DR. AGY: Mégis, ki legyen az? Más vallású vagy megveszekedett ateista? Provo-

katív, kellemetlen kérdés, amilyet még magadnak sem tennél fel. 
DR. PENGE: Erről jut eszedbe, hogy mennyi kérdés van, amelyeket nem teszel 

fel magadnak, minden ellentétes híresztelés dacára a kérdéseket legkevésbé önmagá-
nak teszi fel az ember. Ha önmagad ellen játszol, végül is ki nyer? Hol maradna a 
válaszból az új elem, az, amit hiába kerestünk, mert nem állhat rendelkezésünkre, 
ami a puzzle-ból hiányzik, hogy valamir ől teljes képet kapjunk. 

DR. AGY: Monológot persze folytatunk, id őnként ez át is írható párbeszédre. Ha 
e kérdésr ől ily módon beszélgetnétek, a másik mégsem kérdezhetné meg, szereted-e 
Krisztust, mert az a másik sem lehetne istentagadó, meggy őződéses kommunista. 

DR. PENGE: Ha belső  párbeszéd lenne, értenéd, hogy miért is kérdi. Nem hat-
na az újdonság erejével itt, a sötétben. De mert kérdésre kérdéssel lehet őleg sosem 
válaszolsz, kísérelj meg kitér ő  választ adni. 

DR. AGY: Nem szeretnéd egy alkalmi válasz miatt eldönteni azt, ami talán . 

végérvényesen eldöntetlen, örökre megválaszolatlan benned, amelyre nem tudnál, 
amelyre nem is hiszem, hogy lehet igennel vagy nemmel válaszolni. A folyamatos 
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feledésben végzetes lenne épp egy elhamarkodott választ eluralkodni hagyni, s 
amikor végképp a sötétségbe zuhansz, éppen ebben megkapaszkodni. Akkor inkább 
a lebukás. 

FEKETE HANGJA: Pistaaa... 
DR. AGY: Hol lakik a Jézuska? — emlékszel a kérdésre gyerekkorodból. Kezük 

közben már a halántékon kunkorodó tincset fogta. 

7. képtelenség a korpusz megjelenésér ől 
Ismét a legbelső  zárka. A 01-es zenei motívum megismétl ődik. A két börtön őr játsza el 

gumibotokkal a fűtőbordákon, félhomályban. 
Aztán hirtelen, vakító fény gyúlik, mire ők berontanak a zárkába. 

RACSSZABO: Sorakozó! Sorakozó! 
IFJABB RÁCSSZABÓ: Mozgás, mozgás! 

Keveredés, lökdös ődés. A sor lassan kialalml, csak FEKETEt kell visszarángatni. 

FEKETE: Pista — indul kinyújtott kézzel az egyik őr felé —, Pista, mi nem ezért har-
coltunk. 

A sarokba cipeli a két fegy őr. FEKETE ott zokog. 
A foglyok sorba rendez ődnek, csak a háttérben marad mozdulatlan, széttartott kézzel, tá-

tott szájjal az ISMERETLEN. 
IFJABB RÁCSSZABÓ börtönőr megkerüli a sort, s a kívülállót körbejárja. 

IFJABB RÁCSSZABÓ: Megmondaná valaki, hogy ez kicsoda? 
IGAZ: Mi tudjuk?! Nekünk nem mondta. Mióta az éjjel belökték, egy szót se 

szólt. Hallgat, mint a síi. 
IFJABB RÁCSSZABÓ: Honnan ismer ős ez a szakáll, meg ez a bajuszviselet? 
GYÖNGY: Egyike a három test őrnek? 
ESZES: Olyan inkább, mint egy kései utópista szocialista. 
EVANGÉLISTA: Ne tessék haragudni, hogy beleszólok, de nem lehet, hogy a 

szentképekről, vagy a képes bibliából? 
RÁCSSZABÓ: Magának csak erre az egy csavarra jár az esze... 
IFJABB RÁCSSZABÓ: Nagyon különös. Ezek a karcolások a homlokon... A seb-

helyek a kézen. Valaki szórakozik velem? 
EVANGÉLISTA: Eljött! Nem megmondtam... 
RÁCSSZABÓ: Kuss legyen! 
EVANGELISTA: Hál istennek, itt a világ vége. 
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(IFJABB RÁCSSZABÓ egy jól irányzott gumibotütéssel elhallgattatja.) 

FEKETE (a sarokból): Pista, mi nem ezért harcoltunk. 

(IFJABB RÁCSSZABÓ felemelt gumibotja elindul felé, de RÁCSSZABÓ egy szempillan-
tásával leállítja.) 

RÁCSSZABÓ az ISMERETLENhez megy, s az arcába hajol. 

RÁCSSZABÓ: Él ez egyáltalán? Lélegzik? Haldoklik? (teli torokból): Neve?!... 
Anyja neve?... Anyja nyelve?... Cellaszáma? Mondja, maga mit ől ilyen büdös? 

Az ISMERETLEN nem reagál. 

RÁCSSZABÓ (teli torokból): Neve?!... Anyja neve?... Foglalkozása... Es ezt a 
tengerész-egyenruhát honnan vette? 

IFJABB RÁCSSZABÓ ESZEShez közelít, kérdés helyett csak megemeli a fejét. 

ESZES: Lehet, hogy ebben akart megszökni a szigetr ől. 
RÁCSSZABÓ: Nekem most erre nincs id őm. Tudjanak meg mindent tőle. A ma-

guk érdeke, hogy rávegyék az éneklésre. (El.) 

8. képtelenség: a legalizmus pártján 
Középs ő  zárka. 
A börtönőrök éneke. Bécsi kereng ő. 

Fogadja, elnök úr, a levelünk. 
Mi itt megőrzünk, nevelünk. 
Nem tudjuk azt, látni-e fentr ő l, 
mily sokat tudunk itt a rendr ől. 

Nincs ebben semmi ördöngösség, 
és szédítő  nagy lehetőség: 
csak csodáljuk a virtusát, 
míg hirdeti legalizmusát. 

{ 

Legjobb az ember átnevelve, 
de rendszer van benne, amelynek elve 
az, hogy kívülr ől semmit sem remél. 
Mit meg nem teszünk, a nemzetér'! 
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Rendszer van benne, és a határa 
kitolható, s nem magas az ára, 
s mííkszik majd minden, ahogy illik, 
nem száll a lélek, szög áll a lábba! 

Az eszményi rend a kerengő , 
ha körbejár minden kileng ő . 
S nem firtatandó, hogy mi miatt van: 
bűntudat csak az áldozatban. 

Szeretnék tudatni, tisztelettel, 
elnök úrral, hogy jó e rendszer, 
hogy foglyul ejtettük, itt az Ember, 
a gyűjtőben áll, s a sorára vár. 

9. képtelenség: a szabadlábas képzeletr ől 
RICSÁRDBÖRTÖN karosszékben a kivetít őt, nézi. Rajta a küblin ül ők galériája arca és 

éneke az 5. képtelenségb ől. Alig fordul néha ZARDAY felé. 

ZÁRDAY: Jelenteni, szépen halad a m űsor. De engedmények kellenének a rabok-
nak. Nem tudunk például dialógusokat gyakorolni, ha tiltva van a hangos szó a 
pároszárkában. 

RICSARDBORTON: Azt hittem, hogy a monológ is elegend ő  lesz. A műsor 
sikeréért természetesen kész vagyok engedményekre, de kérdem én, feltétlenül szük-
séges e, hogy abban a dialógusban mindketten megszólaljanak? 

ZÁRDAY: Engedelmével, a színház eszmecsere, vita, szóváltás anélkül nehezen 
képzelhető  el. 	, 

RICSÁRDBORTON: Es ha csak, tegyük fel, bólogatna a másik, vagy ha a szö-
veg úgy kívánja, a fejét rázná? 

ZARDAY: Egy darabig elhitetheti, hogy tényleg társalognak, de a végtelenségig 
nem tartható fenn a látszat. 

RICSÁRDBORTON: Jó, rendben, legyen. De azt kikötöm, hogy amíg az egyik 
beszél, a másikra kétszer olyan szigorúan vonatkozik a hallgatás kötelme. És . ne 
feledje, nem beszél őt, hanem színházat szeretnék. Nincs szükség itt nagy színészke- 
désre, elég, önmagáért beszél a fizikai jelenlét. E m űvészetnek értelmet lehet, hogy 
épp a test helyzete, a börtönkeret ad. A küblin ül ők értékelni tudják a virágos 
rétet, ahol a szar sem olyan büdös, mert friss szél fújdogál. A kopaszok arról álmod-
nak, hogy lobog a hajuk, meg hogy a vállukat verdesi. A teljességet itt a hiány 
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érzékelteti. A szabadlábas képzelet ezzel szemben gyáva, retteg ő, meg egyadta 
klausztrofóbia. S mi a színház dolga, kérem szépen? Hogy feloldja a bezártságtól 
való iszonyt? Hogy a világot jelentse! 

ZÁRDAY: De hisz behatárolt id őben, előre ismert szerepl őkkel játsszák, s a meg-
fellebbezhetetlen sorssal szemben... 

RICSÁRDBORTON: Ez a múltté, az új színház és az új börtön is, játék a vég-
telennel. A zárt tér mint a végtelen része. A tenor háza. A küblir ől száll fel a hang, 
s berezonál tőle nem csupán a zárka, de a sziget is, és ami még körülötte található. 
Ezért aztán remélem, buzgón énekelnek már a kübliken? Eszköz a test, és a mi hang-
szerünk... 

ZÁRDAY: Nem vagyok teljesen megelégedve a teljesítménnyel. 
RICSÁRDBORTON: Rakjanak patkányokat alájuk, s ha kell a valagukat is 

kipöckölhetik. A lényeg az, hogy menjen a munka. Művészeket akarok! Azt akarom, 
meg legyen az elnök gy őződve róla, hogy a sziget lakói nem is politikaiak, meg 
köztörvényesek, hanem a kor lehitelesebb álmodói. Hogy szabad világ kontinense 
az, amit a sziget lakói megálmodtak. Nem érti, itt magát a valóságot tartjuk fogva! 

ZÁRDAY: Meglehet, hogy a mítoszt is. Van itt egy elítélt, aki kiköpött keresztr ől 
levett Jézus. De nem tudom mégsem, megvannak-e hozzá az eszközeink? 

RICSÁRDBORTON: Emberanyag, hely, ami nem ázik be, rendszeres támogatás, 
technika van. Mi kell még? No, ne vesztegesse az id őt. Végezze a dolgát; ahogy az új 
kor nevelőtisztjéhez illik! 

10. képtelenség mint bécsi kereng ő  
A külső  zárka. A 01 motívum kalapács, illetve szegbever ő  zenére. A kíséret persze lehet 

keresztfűrész vagy valami hasonló. 

Kerengő. Sétálnak körben a foglyok. Az ISMERETLEN mereven, széttárt karokkal 
megáll ott, ahová letették: Emiatt a körmenet fennakad. Az idéz őjeles zenekar is látszhat, 
játszhat a szűkebb beltérben. Az ácsolás célja a keresztgyártás. 

Egy hang: Tovább, tovább, ne állj meg! 

Gumibot-neszezés. Az elítéltek kénytelenek vállra venni a keresztembert. Legel őbb is EVAN-
GÉLISTA viszi. 

EVANGÉLISTA: Tudtam, uram, hogy eljössz értem. Ha nem is gondoltom, hogy 
majd én emellek fel, én viszlek a vállamon. 

Megáll FEKETE előtt. 
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EVANGÉLISTA: Nem akarsz úgy élni, mint Krisztus? 
FEKETE: En nem azért harcoltam. 

EVANGÉLISTA továbbkereng, majd megáll IGAZ el őtt. 

EVANGÉLISTA: Nem akarsz úgy élni, mint Krisztus? 

IGAZ teli szájjal hamurgert zabál. Nyitott szájú vigyorral válaszol. 

IGAZ: De hisz én úgy élek. Jó, persze túléltem valahogy a harmincharmadikat. 
Változtat ez valamit a dolgon? 

EVANGELISTA továbbkereng, majd megáll a triász el őtt. 

EVANGÉLISTA: Hát mind meg akartok halni? Nem tudjátok, hogy itt a vég, ta-
lán csak percek vannak hátra. 

ESZES: Hát Krisztus nem a mártíriumot választotta? 

Atveszik EUANGÉLISTAtóI a korpuszt, szótlanul kerengnek vele tovább. 

11. képtelenség intő  beszéd formájában arról szól, 
hogy minek tehetjük ki magunkat, ha kitesszük 

a megváltó szűrét 
A küls ő  zárka. A háttérben a rövid párbeszéd alatt is megy a 02-es motívumra épülő  

dalbetét zenéje. 

Az el őtérben a két börtönőr beszélget. 

RÁCSSZABÓ: Mondd már, mihez kezdjünk ezzel a szerencsétlennel? Nem 
maradhat a nyakunkon. 

IFJABB RACSSZABO: Miért, van itt hely. Meg aztán sok jó kis helyen is... 
Az elnöki nagyvizit miatt? 

RÁCSSZABO: Persze. Jön a tábornok is. A politikai tisztek. Holnap befut velük 
a hajó. Mi meg itt körmenetezünk egy messiással. El kellene t űntetni. De hogyan? 

IFJABB RACSSZABÓ: Bízzuk a tolvajtörvényszékre, sok minden megesett már 
e falak között. 

Mindig azt hallom, maga ingerült, 
de mondja meg valaki, ide hogy került 
ez a töviskoronás népvezér, 
mást ilyen zaklatás mért nem ér? 
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Kitegyük-e, akkor kiderül, itt volt, 
ha eltemetjük, az is kétes siker: 
mert már harmadnapra 
a sírból kikel. 

S feláshatja, ahol a szentek, 
a nyomorultak, a tönkrementek, 
s ha feltámad vele minden halott, 
őre a kapunak minek vagyok? 

Kitegyük-e, akkor kiderül itt volt, 
s napfényre kerül, amit csak titkolt 
a mindenható titokosztály, 
Isten fia, jaj, mit okoztál! 

IFJABB RÁCSSZABÓ int IGAZnak. 

12. képtelenség hitvita formájában a szabadulás 
elérkeztének bizonytalan idejér ől 

Kínzókamra. 2. dekonstrukció. Csak kisebb csonkítással: szemhéjlevágással, fülcimpale-
nyírással... A 01-es motívum, vel őtrázó emberhangra és némi vágóhíd-efektussal. Az egyik 
szemkitolással a fél színpad borul sötétbe. A másik szem kitolásával a másik is. A szemgo-
lyóknak további szerepük lehet. A der űs csevegést azonban semmi nem zavarja. 

DR. PENGE: Ha azt mondtad, a mennyben, a megragadott tincset felfelé 
húzták, lefelé pedig, ha azt mondtad, a pokolban. Csak e kett ő  lehetett a válasz. 
A lefelé húzás kevésbé fájt. Mintha valóban fenn volna a menny, és lenn meg a 
pokol és a poklok pokla. 

DR. AGY: Mintha lábunk alatt nem egy kisebbecske napot rejtene a Föld 
középpontja. Mintha az óriásnappal teli ég nem maga a felperzsel ő  tűz volna. Nem 
vagyok benne biztos, de lehetne a pokol és a menny a két nap között is, valahol 
feleúton. Itt valahol a két nap között a legs űrűbb a sötétség. A sötétség... 

DR. PENGE: Talán a sötétség miatt? Hogyan van az, hogy a pokol képzetei 
között a sötétség és a perzsel ő  tűz egyaránt szerepel. Nem volt alkalmasabb hozzá 
társítható. Nem volt semmi, ami fekete és forró? Semmi, ami fényes és hideg? Itt ez 
a hely sötét és hideg. 
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DR. AGY: Azt is mondhatnám például, hogy hitbéli kérdésekr ől nem vitatkozom. 
Nem a Jézuskáról beszélek, hanem arról az emberr ől, akit kereszttel jelöltek meg, 
róla kérdezlek. 

DR. PENGE: Most nem a gyerekről, és nem az ártatlanságról van szó. Ártatlan-
ság, mint olyan amúgy sincs. Itt nem is illene róla szólni. Szerinted sem lehet, ha az 
eredendő  bűnben hiszel. 

DR. AGY: Akiről én beszélek az a Jézus Krisztus, nevezzük csak röviden J. 
K.-nak. A K. itt követ, kriptát is jelenthet. Ül szépen a kövön, a kriptában. Egy vagy 
két napja van, hogy ítéletet hoztak felette, végre is hajtották, kigyötörték bel őle a 
lelket. Egy sötét barlangban tér magához, és most arra vár, hogy leteljen szabadság- 
korlátozása ideje. Ismeri az igét, korábban maga is hirdette, részben ezért is meg 
kellett lakolnia. Lehet azonban, hogy mégsem teljesen biztos a dolgában. Azt sem 
tudja, mennyi idő  múlhatott el, mikor húzza el az angyal a k őtömböt a kijáratról, s 
pihen le a'kripta peremén. 

DR. PENGE: A vaksötétben nem lehet tudni, mely napszak van épp. Nem 
hallani a madarakat. Hideg van és sötét. 

DR. AGY: Visszaszámlálás, méghozzá furcsa visszaszámlálás. 

13. képtelenség az ártatlanságról 
A bels ő  zárka. A 01-es motívum lihegésre, nyögésre, kéjhörgésre — halkan. 

EVANGÉLISTA: Már bizonyára veled is volt úgy, hogy reggel teljesen tisztán 
ébredtél, ragyogott körülötted és benned is a világ. Mintha magad lennél az Úr 
elsőszülött fia. Erezted, ahogyan haladtál az utcán. Csak emberekkel nem kellett 
volna találkoznod. Tekintetük, odavetett köszönésük minduntalan visszarángatott a 
már elrontott életbe. Ahogy nekiküt ődtél, amint szaporodtak egyre zúzódásaid, 
sebeid, úgy fogyott bel őled egyre a szépség. S egyre csak jöttek, s döfték beléd pil-
lantásaik, harapott beléd cinikus mosolyuk, s amikor az ártatlanság utolsó cseppje 
is kioldódott belőled, elővetted a bicskát... 

GYONGY: Azok tettek tönkre, akiket meg kellett volna váltanod. 
EVANGÉLISTA: Azért tettek tönkre, mert nem voltak jók. 
GYONGY: Nem voltak jók, mert nem volt, aki megváltsa őket. 
EVANGELISTA: Le kellett volna fogni őket ahhoz. 
GYONGY: Lefogottan a leggonoszabbak. 
EVANGÉLISTA: Azért nem működik a teremtés, mert ennyi ember nem fér a 

mennybe. Meg kell őket szitálni. Nem jár a jóból mindenkinek. Ha járna se jut. Nem 
népkonyha ez! Ha elérkezett a nap, csak tízezrekre, ezrekre, vagy pár tízre vár meg-
váltás. Azokra, akik a megfelel ő  időpontban a megfelel ő  helyen várakoznak. 
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GYÖNGY: És hol van az a hely? 
EVANGÉLISTA: Ez az, amit nem tudok. Pedig már ott kellene lennem... 

A pillanat, mint a tolvaj... 
GYONGY: Igy aztán sietned sem kell. Lehet, hogy épp ott várakozol. 
IGAZ: Ultessétek a küblire! 

ISMERETLENt a küblihez támasztják. 

IGAZ: Igen tisztelt tolvajtörvényszék, a tárgyalást megnyitom, a megrendelt 
ítélet szerint az ipse nem érheti meg a reggelt. 

GYÖNGY: Nem gond. 
IGAZ: Te leszel a vádló. Ki akarja védeni? 
FEKETE: Én nem azért harcoltam. 
ESZES: Majd mi. 
GYONGY: Ez aztán a fejedelmi többes! 
ESZES: Tisztelt esküdtszék, hadd javasoljuk a kiegyezést. Hadd kezdjük azzal, 

hogy a vádlott bármit is követett el, nem beszámítható állapotban tette. Mert amit 
csak elkövetett, materialista néz őpontból öntudatlanul tette. Megállapodhatnánk a 
vádlott feje vételében, csak a keresztet, a keresztet hagyjuk már a francba. Mégis-
csak egy népmozgalmiról van szó. 

GYONGY: Tiltakozom. A vádlott, nézzenek csak rá, eltökélt b űnöző. Vessenek 
egy pillantást erre az odvas szájra, a kisze-kusza borostákra. Ez az ember! Olyan 
gyarló, mint mi. Nem hozhat a bíró más ítéletet tehát, mint hogy b űnös, s aki 
odakünn bűnös, az itt benn tiszta, mint egy ma született bárány. 

IGAZ: Rendben. Az érvek és a bizonyítást nyert tények figyelembe vételével, meg-
hozom a tolvajtörvényszék ítéletét. Lealázás. (Néma döbbenet.) A vád képviselőjének 
lealázása. Az azonnali végrehajtást elrendelem. (Hatásszünet.) Kérem a véd őügyvéd 
elvtársat farral az alsó néposztály csíp őjének magasságában négykézláb elhelyezked-
ni. Meg egy kézmosó lavórt... 

GYONGY: Munka hada, el őre... 

A 01-es motívum lihegésre, nyögésre, kéjhörgésre — felhangosítva, miközben a szín elsötétül. 

14. képtelenség, amelyben végre megfogalmazódik 
egy valódi hulla lehetősége 

Ismét a „húskocka" énekel. A várakozással szemben ez egy vidám darab. Az És nőhet 
haj, szakáll, köröm... kezdet ű  versszak, akár refrén .is lehet. Közben közeli képet látunk 
a megfeszítettr ől, haláli (talán idétlen) mosolyáról. A homlokára tetovált töviskoszorúról. 
A táncjelenet megjátszhatja a kriptát, amelyben nagy a forgalom. Az élet örök körforgását 
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ellentétpárokban. Csontvázak közt szeretkezés, játék a csontokkal, meg ilyesmi, már amilyen 
egy duhaj haláltánc lehet. 

Száz nap is elmúlik, és mint az élő , 
verőfényt kerülsz, hol égigér ő  
napóra-pálca árny halad 
körbe a görbe tájkörön. 

És nőhet, haj, szakáll, köröm, 
mindenhol körül mord öröm, 
íz meg illat bekészletezve, 
s magadra húzva kriptalap. 

De befekszik aztán egy valódi hulla, 
s már nem lehet kinyitni öklét, 
és a húson már a minta márvány, 
kitúr a lyukból az öröklét. 

S ha vissza kimégy, ahol a járvány 
lebeg a karcsú törésveszélyben, 
a fellobogózott államok • 
himusza száll, a végtelen éljen! 

15. képtelenség a várakozásról 
A bels ő  zárka. Hangszőnyeg 01-es bálnaváltozatban. 

EVANGÉLISTA befészkeli magát egy priccsre, s a küblire támasztott korpuszt nézi. 

EVANGÉLISTA: Ma fel kell támadnia. Érzem. Megváltja a világ b űneit. S ha itt 
tér magához, s itt kezdi az utolsó ítéletet végrehajtani, van esély még arra, hogy ti 
is belefértek a megmentettek táborába. En szólni fogok az érdeketekben. Ti csak 
aludjatok, fel fognak úgyis ébreszteni benneteket a harsonák, meg a vakító fény. 
Olyat még életetekben nem láttatok. 

16. képtelenség az Indiákról 
A küls ő  zárka. Készül a m űsor. ESZES kezében felmosórongy, a két lába vödörben. 

ZARDAYéban gumibot. A zene megy, a dal folyamatos. Az instrukciók belevágnak. Éppen 
csak átvonulnak a színen. 
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ZÁRDAY Rajta! 
ESZES: Lám, megtaláltad más helyett 
a mákony újabb Indiáját. 
ZÁRDAY: Hangosabban, szívb ől! 
ESZES: Fejüket rázzák nepperek, 
a sok szem meg pereg-pereg. 
ZÁRDAY: Most egy kicsit bizalmasabban! 
ESZES: S a mákhomok sok óraf ője 
köszön a fináncnak el őre. 
ZÁRDAY: A szemed el őtt az a finánc, a francba is! 
ESZES: Belülr ől barlangos üresség 
feje biccen, és szól az „estét!" 
ZÁRDAY: Biccents, ha mondod! 
ESZES: Betörtek mind a mákfejek, 
eleredtek a mákszemek. 
ZÁRDAY Ez itt a refrén. Kókuszt neki! 
ESZES: S elfolyva lassan, kiürülve 
emelnek koronát fölülre. 
ZÁRDAY: Na most aztán kulminálj! 

ESZES: Az ember itt bármit tehet, 
ha fejet ráznak, ha fejük rázzák... 

ZÁRDAY: Vágd ki a föls ő  C-t, vagy leszakítom a tököd! 

ZÁRDAY is énekel, de falsul. 

ESZES: ... a soha nem pihen ő  paráznák, 
s a soha nem csituló szelek. 

Sötét. Már amúgy is látótéren kívül kerültek. 

17. képtelenség a kulturális nevelés hasznáról 
Vetítés veszi kezdetét. GYÖNGY kifelé beszél, a néz őtérnek. A vetít ővásznon a közönség 

szemb ől. Élő  kép. Főleg portrék. 

GYÖNGY (rendelkezik): Üljünk csak körbe szépen. Rangsor szerint. Elöl a tolvaj-
király, utána az udvartartás, majd a lovagok, s végül a mocskosok. Mondja valaki, 
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hogy az utolsó ítéletnél nem így lesz. Kit érdekel itt az ártatlanság. A sorban elfog-
lalt hely számít csupán. 

GYÖNGY: Lehet, hogy korán érkeztem csupán, 
és még nem kezd ődött el a koncert. 
Kövér ember ül a zongorán, 
és kúszik a falakon a lonc fel. 

Aztán hangolni kezd a zenekar, 
de én semmit, de semmit se hallok, 
majorett-csoport menetei, 
de néma az egy-kettő, bal-jobb! 

Hangtalan lett a hangolás, 
a trombon oly üresen ásít, 
felemelkednek a zongorák, 
pedig csak a te hangod hiányzik. 

EVANGÉLISTA: Amit el őször hallok: egy köszönöm. 
Aztán belépsz egy székkel kezedben. 
Kicsit tétovázol a küszöbön, 
elindulsz a nagyteremben. 

Ez a hetedik napi teremtés, 
megszólal a világ, a látott. 
Alászállnak a zongorák, 
de a fejedt ől semmit se látok. 

18. képtelenség feketézés közben 
Két asszony beszélget a dróton kívül. Idióta kölykök futkároznak körben. 

MARUSKA: Meghívlak egy kávéra. 
MAGDUSKA: Ez rosszat sejtet. Az életünket a fekete tette tönkre. 

Végigméri a másik asszonyt. 

MAGDUSKA: Még nem látszik rajtad semmi. Emlékszel, Jencikém el őzménye iga-
zi brazil kávé volt. Andriskáméra már nem emlékszem. Hát még a többiekre... 

MARUSKA: Es fegy őr volt vagy elítélt az apjuk? 
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MAGDUSKA: Fölösleges különbséget tenni közöttük. A férfi az férfi. Legalább 
jól kinyomják a gelvád. 

MARUSKA: Igen. Jó tudni legalább, hogy mire szolgál az ember alfele. 

MARUSKA a kávéforralót a kerítés két különböz ő  drótjához köti. 

MARUSKA: Ha nincs ez a börtön, egy férfit se látunk életünkben. 
MAGDUSKA: Meg feketét sem. Hallottad, hogy elmennek innen? Állítólag am-

nesztiát osztanak majd most, közbiztonság napján. 
MARUSKA: Belegondolni is rossz. 
MAGDUSKA: A kontinensen demokrácia lett. A demokrácia meg azt jelenti más-

képp, hogy amnesztia. Megbocsátanak a bűnösöknek. 
MARUSKA: Az ártatlanokkal mi lesz? 
MAGDUSKA: Azoknak maradniuk kéne még egy kicsit, míg el nem követnek va-

lami kihágást, aminek alapján aztán meg lehetne kegyelmezni nekik. Forr a vized. 
MARUSKA: Es velünk mi lesz, konzervek meg feketekávé nélkül? 
MAGDUSKA: Mi is szabadok leszünk. 
MARUSKA: Mert? 
MAGDUSKA: Bemehetünk majd a börtönbe, és birtokba is vehetjük, mint a 

dzsungel ben őtte romtemplomokat a majmok. 
MARUSKA: Az jó lesz. Vasárnaponként ott piknikezhetünk a gyerekekkel, míg 

éhen nem pusztulunk valamennyien. Látjátok, kölykök, itt aludt valamelyik prics-
csen apátok. Es majd azt kérdezik, mégis melyik priccsen. Ez attól függ, mondom 
majd, hogy melyik apátok. 

Jót nevetnek. Hatalmas robaj hallatszik. Felállnak, úgy néznek körül. Szemük felé ellen-
zőt tartva merednek egy távoli pont felé. 

MAGDUSKA: Miféle hajó lehet az? 
MARUSKA: Ugy nézem, a jégtör ő . 
MAGDUSKA: A parthoz közelebb is zátonyra futhatott volna. 
MARUSKA (az ütődött kölykökhöz): Lesz dolgotok, kis gyöngyhalászok. 

19. képtelenség a belső  időről 
Kínzókamra. A 01-es motívum ismétlése. Hörgésre, majd csöpögésre. 3. dekonsturkció. 

Csak a végtagokat távolítják el. Sok vér folyik el. Kis patak. Kís vízimalmot hajt meg. A ví-
zimalom áramot fejleszt. Az árom kis diavetít őt hajt meg. A diavetít ő  pislákolva veti a falra 
mondjuk Adám teremtésének festményét, vagy passiójeleneteket... 
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DR. AGY: Visszaszámlálás ez, méghozzá furcsa visszaszámlálás. Nincs mit ől el-
rugaszkodnia, és nincs mivel mérnie magát. Nem tudni, mikor vette kezdetét, hogy 
mióta tart, vagy mi volt az, amire az els ő  számot írta: lehet, hogy lenyúlt csak, s 
amit épp lenn talált, korommal írt a szénre, krétával a mészre. És ennek az id őnek, 
a belső  időnek nincs mértékrendszere. Nem tudni, hogy honnan indult, hogy azóta 
mennyit haladt, hogy most hol tart, hogy mennyire még a harmadnap reggele, ami-
kor, megérkeznek majd a szabadítók. Hacsak nem jön közbe valami. Ett ől végtelen 
ez a játék. 

FEKETE HANGJA: Pista... 
DR. AGY: De mi lehetne az, ami a teremtés el őre meghatározott menetét meg-

akasztja? 
DR. PENGE: PI, ha kiderül, hogy nincsen apelláta, hogy a legfels őbb ítélőszék 

nem fellebbezi meg azt, amit az ember döntött el, vagy ha meggondolják magukat az 
errefele tartó angyalok. 

DR. AGY: Használjuk ki a sötétet, és vessünk számot a szabadulást meghiúsító 
összes lehetőséggel! Bár nem is kell a fiaskónak bekövetkeznie. A három nap csak 
odakünn tart hetvenkét órát. Idebenn addig emberölt ők telhetnek el, ráncok ránt-
ják össze a freskókról ismert arc sima b őrét, s hasonlatos lesz azokéhoz, akiknek 
rendellenes az anyagcseréjük, veseelégtelenséggel küszködnek, elsorvadt az ínyük és 
kenyérhéjba törtek a fogaik, a fejük fáj, látásuk megromlott, és meszesedni kezd át-
fázott gerincük. 

DR. PENGE: Az sincs kizárva, hogy meghaltál, hogy valóban meghaltál, már ak-
kor, amikor elítéltek; szerencsétlenségedre azonban mégis érzel és átélsz mindent, a 
test a kisebb halálokból visszatér az apró életekbe, s hordozza magán az el őző  agó-
nia összes jegyét. Nem lehet tudni, mennyi még az emberi testben a régi sejt, hogy 
mikor kerül fölénybe a heg, a zúzódás, a var, a varrat, a géz, a húsba tört kínzóesz-
köz, a koronákról a szamártövis. Hát ember ennyire megváltozhat? 

20. képtelenség a hajótöröttek emlékére 
Középs ő  zárka. 
Bejön a két börtönőr. 

IFJABB RÁCSSZABÓ: Irány a kápolna. A filmvetítésnek vége. 
RÁCSSZABÓ: (IFJABB RÁCSSZABOhoz) Mikor közöljük velük, hogy lőttek az am-

nesztiának, hogy a jégtör ő  az elnökkel zátonyra futott. 

Dal. (Börtönmise, felsorakoznak a testre tetovált szentek, ebb ől az alkalmi szárnyasoltár). 
EVANGÉLISTA celebrál. 
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EVANGÉLISTA: Ismeretlen zajra ébredek: 
KÓRUS: földre hullt le épp a képkeret. 
EVANGÉLISTA: Semmi, mi volt elébb. 
KORUS: A padlón üvegcserép. 
EVANGÉLISTA: A hajnal a színre lép. 

EVANGÉLISTA: A képek helyén üres fényjelek. 
KORUS: A földön összetört a képzelet. 
EVANGÉLISTA: Fel sem ébredek, 
KÓRUS: mégis felkelek, 
EVANGÉLISTA: porból a fergeteg. 

EVANGÉLISTA: Semmi sincsen úgy, mi volt elébb. 
KÓRUS: A falnál áll, mit ábrázolt a kép. 
EVANGÉLISTA: A barna nagykereszt, 
KORUS: mit vissza nem tart a képzelet, 
ont magából régi képeket. 

KORUS: Hát fel kell vennem, amint felkelek? 
Cipelnem kell, ahogy lépdelek? 

Az utolsó hangot a kórus kitartja. Aztán másodpercenként elhallgat egy hang. Már min-
denki elhallgatott, s egy érces hang akkor is szól még. GYONGY elítélt, aki az ISMERET-
LEN mellett áll, felkiált. 

GYONGY: Ez ő ! Hozsánna! A messiás énekel. 

Az énekhang véget ér, az ISMERETLEN vigyorog. 

ESZES: A haldokló mosolya. 
IGAZ: Lehetséges ez? 
EVANGÉLISTA: Nem megmondtam! Éljen a magasságos. 
IGAZ: Mondd, ugye, nekünk megkegyelmezel? 
ISMERETLEN: No, kussoljatok odébb. Ne másszatok a képembe. 
GYONGY: De furcsán beszél. 
ESZES: Azt akarta mondani, hogy noli me tangere. 
GYÖNGY: Beszélhet így egy megváltó? 
ISMERETLEN: Megváltó az öregapád. Van valakinél egy kis rum? Rumot aka-

rok. A francba, de másnapos vagyok. 
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ESZES: Nem harmadnapos inkább. 
ISMERETLEN: Már megint lezsibbadtam. 
EVANGÉLISTA: De hát ott vannak a szent jelek a homlokodról? 
ISMERETLEN: Biztos megint szögesdrót. Ha berúgok, el őször is leesik az állam. 

Erre még némileg emlékszem is. Aztán filmszakadás és megyek világgá. Nem el őször 
gabalyodok kerítésbe. Mi ez itt, börtön? 

IGAZ: Nem, hanem szanatórium. 
ISMERETLEN (dörömböl): Már megint. Nem tudom, mért van az, hogy mikor 

elpakolok az agyamtól, szinte keresem a szögesdrótot. Nyissák ki, én az Olajos La-
jos vagyok. A jégtör ő  kormányosa. 

ESZES: Nélküle tör utat magának egy hajó! 

21. képtelenség, amely akár a salak 
himnusza is lehetne 

A küls ő  zárka. A 01-es motívum szól. Gyönyör ű  tenoron. A hajótöröttek dala. Ingek, nyak-
kendők, öltönyök emelkednek közben az ég felé e keretjátékban. Nagy körtánc a színen. 

Itt fekszünk százezer éve, 
megannyi boldog salak, 
és mindenütt süket sötétség, 
a sok fénynek kabát, kalap. 

A hajósír feletti csöndben 
megáll két szárnyas alak, 
ébresztő  fiúk, legények, 
ébresztő  dolog akadt. 

A menny központi stúdiója 
hirdetett adást. 
Kéne egy műsor, amelynek címe: 
feltámadás. 

Ülünk egy magas toronyban, 
s már nincs, aki kegyelmet ad, 
és kívül is egy újabb börtön, 
s azon túl újabb falak. 
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22. képtelenség, amely a távoli harmonikaszóhoz vezet 
Középs ő  zárka. A 01-es motívum. Harmonikaszó. 

RÁCSSZABÓ: Azt mondja, maga Lajos. Hogy maga Olajos Lajos, a Jégcsákány 
kormányosa. 

ISMERETLEN: Ez egészen biztosan így van. 
RÁCSSZABÓ: Azt is állítja, hogy berúgott piszkosul a kiköt őben, s mint ilyen-

kor mindig, most is leesett az álla, és nekivágott a vakvilágnak. 
ISMERETLEN: Pontosan, már ilyenkor általában nem vagyok a magam ura. 
RÁCSSZABÓ: Az nyilvánvaló, hogy tegnapel őtt — akár hálóba a hal — a börtön- 

kerítés szögesdrótjába keveredett bele. Azt azonban hogyan magyarázza, hogy ezen 
a szigeten nincs egyetlen kocsma sem, s őt, valamirevaló kiköt ő  sincs? 

ISMERETLEN: Sehogy. Dunsztom sincs róla, hogy ezen a szigeten mi van. 
RACSSZABO: A legközelebbi kikötő  tizenöt tengeri mérföld. Ez az elmélet csak 

akkor lenne hihető, ha maga járna a vízen. 
ISMERETLEN: Ugy rémlik, hogy amikor tátott szájjal a hajóálláshoz értem, a 

gőzös már nem volt sehol. Én ott álltam a dokkon, a zubbony fekete gallérja leokád-
va, s mert idő  közben befagyott a tenger, a cölöpök közt fehérruhás ifjak és lány-
kák korcsolyáztak. Gondoltam hát, vagy legalábbis gondolhattam, úgyis befogja a jég, 
elindulok gyalog a hajóról szivárgó harmonikaszó után. 

IFJABB RACSSZABO: A hajót maga helyett ki kormányozta? 
ISMERETLEN: Fogalmam sincs róla. 
IFJABB RÁCSSZABÓ: És énekelni tud - e? 
ISMERETLEN: Tenor vagyok. 

23. képtelenség a testi létr ől 
Kínzókamra. 4. számú dekonstrukció. A test már finoman lecsontozva. A fej azonban 

angolos hidegvérrel válaszolgat — bár meg kell jegyezni, kissé visszafogott. A szív végül 
kiemelve, és egy központi helyzet ű  dísztálra helyezve. 

DR. AGY: A legszörnyűbb ebben a kiszolgáltatottságban, hogy nem vagy egye-
dül, hogy szemtanúi vannak a kétellyel való küszködésnek. 

DR. PENGE: A kegyetlenebbje odaül melléd, és azt lihegi a képedbe, hogy meg 
fogsz dögleni, hogy elevenen fogsz itt megrohadni. 

DR. AGY: Van, aki poloskákat roppant a plafonon. Olyan hangja van, mintha 
valaki állna a hóban, mozdulatlan, nem szeretné, ha észrevennék, de id őnként így 
is megroppan a talpa alatt. Azt a benyomást kelti, hogy süpped, és süllyed vele együtt 
a világ is. Aztán majd ő  is elalszik. 
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DR. PENGE: Mások közben is horkolnak, annyi a rossz lehelet, hogy egy 
kovácsműhely fedelét felemelné. Fűrésztelep, amelyen eleven végtagokat darabolnak, 
egész művészetté fejlesztették a halál végtelenítését. 

DR. AGY: Világos legyen, a legnagyobb büntetés, ha életben hagynak. A meg-
csonkítottak azonban derekasan t űrik. Alig egy-egy szisszenés, pedig a padlót elön-
ti a vér, s amikorra felébrednek, lehet, hogy már mozdulni sem tudnak, t őből levágták 
minden végtagjukat, s rá kell döbbenniük, a vérszívókat immár sem megsemmisíte-
ni, sem pedig távol tartani nem tudják. 

DR. PENGE: A testnek élnie kell, mondja az imént melléd ül ő. Bármi is történ-
jen, leltári tétel, el kell számolni vele. Annyinak mindenképp maradni kell bel őle, 
amelyen a tetovált sorszám, egy billognyom. elfér. Gyötörni is csak úgy szabad, hogy 
el ne szálljon belőle a lélek. A büntetés lényege nem a tönkretétel, hanem a nevelés. 
Ebben pedig legnagyobb hatású a halál el őtti megvilágosodás. Meg kell hát ezt az 
időt hosszabbítani. Régen jó, ha pár napig életben tudták tartani a kivégzend őt. 
Karján kezdték a kerékbe törést, igyekeztek vitális szervei mellett elvezetni a karót. 
Mára azonban már kifinomodtak a módszerek, évekig életben tartható egy halott. 
Szinte a végtelenségig tart a felvilágosodás. 

DR. AGY: Kár, hogy a következ ő  osztálya e képzésnek már a nemlét. 
DR. PENGE: Módszereit tekintve ez egy önmagában is nemes kor. A kapu őr-

hangya kora, aki hogy el tudja látni feladatát, akkorára növesztette fejét, hogy 
beleállva teljesen elrekeszti a boly bejáratát, mindinkább nehezére esik a mozgás, 
hazatérő  testvérei kénytelenek óriási koponyáján kopogtatni. Nem szörny ű, hogy egy 
társadalom legnagyobb koponyáit állítják portásnak! 

DR. AGY: Valóban zseniálisak. 
DR. PENGE: Aludhatnánk most már... Tudtad, hogy a bálnák függ őleges test-

helyzetben alszanak? 

24. képtelenség a finálé helyén: 
mi az, amit nem mondtunk el... 

ISMERETLEN: Tenor vagyok. (Rázendít.) Lám, megtaláltad más helyett... Az az 
igazság, hogy nem vagyok beénekelve, meg a torkom is kiszáradt. 

RÁCSSZABÓ: Hát ha gondolja... (Kivesz a bels ő  zsebből egy laposüveget.) Nem 
tengerészrum ugyan, de talán megteszi. 

ISMERETLEN: Isten-isten... (Mohón a szájához emeli) Áááh, ez igen. 
IFJABB RÁCSSZABÓ: Igya csak ki nyugodtan, legalább meglátjuk, hogy igazat 

beszélt-e. 
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(A két börtön őr az ISMERETLEN jobbján és balján a korlátnak támaszkodik. Karjukat 
átvetik rajta, s ilymód kényelmes keresztet formáznak. A háttérben közben halkan megszólal 
a zene, s a darab végéig kitart. Kés őbb persze felerősödik.) 

Lám, megtaláltad más helyett, 
és büszke rá lehetsz felettébb, 
fullánkdíszben a mákfejet, 
a földi mennyország felett. 

ISMERETLEN: Azt hiszik, hogy hazudok. Csak meg ne bánják utóbb. 
Isten-isten... (Fenékig üríti a flaskát.) Aáááá... 

(Látszik a metamorfózisa, szemében düh lobban. Karja lassan kinyújtva vállmagasságba 
emelkedik. Alla leesik, az elsötétül ő  színen világítani kezd ismét, és elindul ki a színr ől, a 
színpadi konstrukciótól függ ően át a nézőtéren, vagy valamely más irányba. Persze a legjobb 
az volna, ha fordított deux ex machinaként a magasba távozna — ha ez nem is olyan 
egyszerű  — szétfeszített karral.) 

Ütött az óra másfelet, 
kinn rázza szél a mákfejet, 
és összeütve mind a tarkó, 
és megcibálva mind a barkó. 

Betörtek mind a mákfejek, 
eleredtek a mákszemek, 
s elfolyva lassan, kiürülve 
emelnek koronát fölülre. 

Irányított fénycsóva világítja meg az el őző  jelenetben kibányászott szívet. A szív — 
amelyet töviskoszorú övez — dobog, és mind nagyobbra dagad. Amikor elpukkan csönd lesz és 
ismét sötét. A meghajlás következik körmenet-stílusban. A zene folytatódik. A néz ő-égtájak 
előtt, mint egy-egy stációnál bókol a színész. 

Az ember itt bármit tehet, 
ha fejet ráznak, ha fejük rázzák 
a soha nem pihenő  paráznák, 
s a soha nem csituló szelek. 
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A kék, a barna elfolyott, 
a sipolyon át a máknyomot 
eredni látták és követték: 
madarak, bogarak felették. 

Lám, megtaláltad más helyett, 
a földi mennyország felett, 
és büszke rá lehetsz felettébb, 
nem találhattál jobb helyet. 
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Beszédes István 

Látta'e valaki a feltalálót? 
Szereplők: Mester, Kisfiú, Pumpa, Szivattyú, Kalim Pál, Halász, Füvész, 
Madarász, Lámpagyújtó, Kövér (Pék), Még kövérebb (Szakács), F őkövér 
(Cukrász), Málnacserje, Ecetfa, Szurokönt ő  

Rosszul aludt a feltaláló, 
forgolódott egy teljes álló 
éjszaka, nem volt nyugalma, 
mert amit feltalált, hatalma 
nem volt fölötte, az örökmozgó 
gépezet magától lépeget 
— ezt álmodta épp a mester, 
s efféle rémiszt ő  képeket. 

Mester (felül az ágyon): 
a szobában táncol 
minden, mintha 
szellemek rángatnák, 
lebeg a függöny, 
mozog az ágy, 
ki-be csapódnak 
a szekrényajtók 
stb. 

Azt álmodtam, és n őtt a zaj, 
hogy feltaláltam a lomot, 
hogy a világ szörnyű  zűrzavar, 
nem csillog benne már csavar. 

A kincs, ami eddig működött, 
amit csak nikkel s króm takar, 
megrozsdásodott a fű  között, 
hiába éltem, s ez zavar. 

Gép a világ, s a tengelyen 
eltört a fő  fogaskerék, 
s az újat kárnak reszelem, 
szétmorzsolja a terhelés. 

Lehet az megedzett acél, 
kemény, és pengő, jó merev, 
s az ötvözetben ritka érc, 
pár perc után már elreped. 
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Nagy lett a csörgés-csattogás, 
a csörömpölés, a kattogás, 
és a robajt tetézi ráadásul, 
a vaksötét reggel se tágul. 

Kalimpál annyi lendkerék 
a levegőben, tornyok csúcsán, 
szivattyú szörcsög, és derék 
pumpák nyöszörögnek csúnyán. 

Szivattyú (orrhangon): Folyik az orrom, megfázhattam, 
lehet az is, hogy vírust kaptam. 

lesz velem, ha súlyos nátha? 
Úgy érzem, mindjárt köhögnöm kell. 

Pumpa (köhögve): Az is valami? Röhögnöm kell. 
Nyeltél volna csak annyi füstöt, 
amennyit miattad én lenyeltem, 
fekete kátrányt, méregezüstöt... 

Mester: 	Sok találmányom az emberért 
(Miközben elrejt őzik betegen köhög, olajat prüszköl, 
a szekrénybe, 	hát megérte dolgozni ezért, 
ahol ő  látja a 	elvakultan a nemes ügyt ől. 
történést, 
de őt nem látják) 

Kalim Pál (nagy 
csörömpölés, 
kalimpálás 
közepette gördül 
a színre) 
(Bemutatkozik) 

Szivattyú: 

Elszabadultam, azt hiszem, 
nem tart fogva a célszer űség, 
a mindenkinek hasznos haszon, 
már teremt őmhöz sem fűz a hűség. 

Kalim Pál vagyok. 

Az ócskavas? 

Kalim Pál (átgázol Lekaszálok, összelapítok 
rajta): 

	

	mindent, mi elém kerül az úton. 
Rossz napod van ma, rút vacak! 
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(Bemutatkozik) 	Kalim Tál vagyok. 

Pumpa: A hős kacat? 

Kalim Pál (összezúzza): 	Velem akarsz te ujjat húzni, 
amire lépek, széthasad, 
haragom nem fogod megúszni. 

(Távozóban, miközben 
a másik oldalon a kisfiú 
oldalaz be.) 

És járni kezdték mind az utcát 
borongó képű  nagyatyuskák, 
s míg el nem t űntek szem el ől, 
érdeklődtek afelől: 

Mert az én kerekem nem pihen, 
úgy találtak ki, télen-nyáron 
ne állítsa meg semmi szépség, 
nem baj, ha árt is, mindig járjon. 

Halász: (a kisfiúhoz) 	Láttad-e, fiam, a feltalálót? 
Keresem, mert a tavamat 
ma reggel helyén nem találtam, 
sem a szivárványszín ű  halakat. 
Megmondod neki, gondba esve, 
dologtalan a halász kereste? 

Kisfiú: Megmondhatom, csak alkalmam lesz-e? 
Ezt még előre nem tudhatom. 

Mester (magában): 
	

Megmondhatja, ha alkalma adja, 
(Az ajtót kitárva- 	de ezt jó előre még nem tudhatja... 
visszazárva) 

Madarász: 	Merre lakik a feltaláló, 
keresem már egy álló napja. 
A halász a fiam, én az apja. 
S hogy madarászni erd őbe mentem, 
hogy vigyázzak ott a sok rigóra, 
de nem leltem zöld folyosóra. 

Kisfiú: Elmondhatom, csak alkalmam lesz-e? 
Ezt még előre nem tudhatom. 
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Mester (magában): Elmondhatja, ha alkalma adja, 
de ezt még el őre nem tudhatja... 

Füvész: Látta-e, kedves, a feltalálót, 
a mestert keresem, tudja, kit. 
En füvész vagyok, a madarász apja, 
oly szép e munka, de most már mégis 
szomorkodom, mert elt űnt a hérics, 
hiába járom kertemet. 

Kisfiú: Elmondhatom, csak alkalmam lesz-e? 
Ezt még előre nem tudhatom. 

Mester (magában): Elmondhatja, ha alkalma adja. 
De ezt még előre ki tudhatja? 

Lámpagyújtó: 	Merre lakik a feltaláló, 
sötét a lámpásolajom, 
ha kanócot gyújtok még sötétebb 
lesz az éjjel az utamon. 
A fiam füvész, én lámpagyújtó, 
s panaszra jöttem el Hazulról. 

Kisfiú: A mester valahol itt lapul, 
de bárhol legyen is, én kivárom, 
s elmondom neki, hogyha látom, 
miért keresték annyian. 

Lámpagyújtó: 
	

Nesze, jutalmad szem cukor, 
ha megkóstolod, málnaíz ű , 

(El. A kisfiú válaszát 
	

ha megtaláltad, a bokor, 
már nem hallja meg) 
	

friss gyümölcsöt ad, a messzi hírű . 

Kisfiú: De milyen lehet a málna színe, 
mondd cl, ha még emlékezel! 
Előtted rét, virág, ezer, 
ha lehunyod a szemedet. 
Meglátom egyszer, ki tudja hol, 
s honnan tudjam, hogy nem szeder? 
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Mester (magában): Jaj, mit is tehettem, figyelmetlen, 
hogy nem süt a nap, s a tenger málna 
egyetlen csöppje bonbonba zárva. 
Mért nem figyeltem a világra? 

Nem béke ez itt, ütközet, 
tele az utca panaszossal, 
s oly hangos lett a haragos dal, 
nem találják, akit keresnek. 

Kövér: Ide, te, mester, ha kiáltok. 
Elromlott minden gépezet, 
ami a finom étkeket 
számhoz vezette, s oda vonta, 
ha szomjas voltam, a poharat. 

(S követi őt egy még kövérebb) 

Még kövérebb: Ez a gazember hol lehet, 
mikor nem jó a gépem karja, 
s viszkető  hátam nem vakarja, 
fejét veszti majd, istenuccse, 
legjobb az lesz, ha föld takarja. 

(És előcsoszog a legkövérebb) 

Főkövér: Ki tesz a székre, ki fektet ágyba, 
ha nem mozdul meg a daru csigája. 
Ki visz haza, ki tesz a kádba, 
mondjátok meg, ti hájak, vérek?! 
Vesszen a mester, csak addig éljek. 

Kisfiú: De mi ez, mondjuk, ahhoz képest, 
ha kipusztul mind a szivárványhal? 
Hogy rigó a lépre sose száll? 
Hogy virágot méh hiába kerget? 
A tavasz a héricsre nem talál? 

A kiskirályok összenéznek. 
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Kövér: Ha nem javít itt senki gépet, 
éhen leszünk és szomjan veszünk. 

Még kövérebb: Viszket a hátunk, hogy megveszünk. 

Főkövér: 	Es el nem érünk karosszéket. 

Mindhárman: 	Hát, kedves mester, bújj el ő  csak! 

Mester (magában): Dehogy bújok, több az eszem, 
a lustaság szült annyi gondot, 
s tinektek kellett kényelem... 

Kalim Pál: 	Bezúg az ember, hogyha gép, 
(Be. A kövérek hanyatt- 	s megkívánja, hogyha lép 
homlok ki. Kisfiú 
	

laposabb legyen, mint elébb 
szintén a szekrénybe 	volt lába alatt a törmelék. 
húzódik.) 

A lelkemben egy útgyalu, 
utánam pusztakút, falu, 
városi ócska romtelep, 
ami marad: a zúzalék. 

Mester: 
(Belekeseredve) 

(A Mester 
belső  monológja 
itt ér véget) 

Ha jóvá tenni már nem lehet, 
sem visszaforgatni semmit itt, 
sötét marad végképp az égbolt. 

Mi fölemel egy gyermeket, 
nem lesz oly hegy, és nincs oly ág, 
mi ringat és hintát dobál. 

Kisfiú: 

Mester: 

Kisfiú: 

Mester: 

Ki vagy te itt, a fal mögött? 
Nem az-e, aki megszökött? 

Egy egyszerű  járókel ő . 

Akkor miért nem bújsz el ő ? 

Attól tartok, a bolondkerék, 
lekaszál, hogyha itt halad. 
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Kisfiú: Hallatszik majd a csörtetése. . 

Lépj ki hát, mutasd magad! 
És sorold el, mi a panasz! 

Mester: Valami bánt, de nem panaszlom, 
az oka én vagyok, attól félek. 

Kisfiú: Ez nem lehet, csakis egy lélek: 
se nem utas, se útonálló. 

Mester: El ne mond senkinek... 

Kisfiú: Feltaláló! 
Jaj, annyian keresnek, kik a sötétben 
elhagytak valamit, ami világlott... 

Mester: Csillogó halat, madarat, álmot, 
meg a lámpásban lakó világot. 

Kisfiú: Honnan tudod, erről nem szóltam? 

Mester: Már réges-rég itt hallgatóztam. 
Es azt is tudom, te mit szeretnél... 

Kisfiú: Meglátni azt, milyen a málna, 
emlékezni a napsugárra. 
Az árvácskára: csakugyan árva? 
Ki látta, milyen a pitypang-sárga, 
milyen az azúr, milyen a márga? 

De nem emlékszem, mert sose láttam 
madaras reggelt én még korábban. 

Mester: Ne legyen a nevem Mester, 
ha innen el nem viszlek egyszer. 
Hallgasd most helyette a heged űt! 

(Hegedülni kezd) Érzed már a madárdal-der űt? 
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(A kisfiú 
megrázza a fejét) Vagy figyelj, az erd őben esik... 

(A kisfiú 
megrázza a fejét) Most meg a mókus mogyorót eszik... 

Kisfiú: Szépen szól, de sajnos, az is elég baj, 
elnyomja a lágy dallamot a kerékjaj. 

Mester: Jó. Hát üsse k ő, ha itt az óra! 
Uljünk csak fel a csodarobogóra! 
Keressünk egy reggelt, vagy egy estét, 
egy vízcsobbanást, virág űző  lepkét, 
madarat, halat, bár akik keresték, 
a városból ki sohase értek. 

Kisfiú: Nem láttam még ilyesvalami gépet? 
Es nem zúg, és nem pöfög, de tömérdek 
harangjátékot hallani benne. 

Mester: A neve Milennehamenne... 

És utazni kezdtek, hol sz űk a sikátor, 
s aki ott száguld, az bizony a bátor, 
mert minden sarkon útonálló 
gépek dohognak. Megállni, csákó! 
— kiáltanak, hogy megremegsz, olyan az. 
Recsegve követelik az olajat. 

Mester: Ha jól emlékszem, még egy sarok, 
és ott leszünk máris a régi réten, 
hol gyerekkorom legszebb éveit éltem. 

De a sarkon túl csak újabb utca 
következett, s végtelen aszfalt. 

Mester: Ha jól emlékszem, még egy . sarok, 
s ott lesz a liget, a madárvigaszdal, 
s a fűzfa, aminek lombja marasztal. 
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De a sarkon túl ismét beton 
következett, és semmi zöld. 

Mester: Ha jól emlékszem, még egy sarok, 
s ott lesz bizony a régi völgy, 
a folyó és a csónakok. 

De nem értek véget a bajok: 
a sarkon túl újabb sarok. 

Mester: Lehet, hogy rosszul emlékezem, 
mert nem találom az elhagyott, 
rétet, ligetet, csónakot. 
Mindent besz ő  a vasbetoninda, 
s azt is lepi a város piszka? 
S a folyót a feledés felitta? 

Kisfiú: Figyelj csak, miféle hang ez? 
Nézd csak, leszáll, miféle lény ez? 

Mester: Egy méhecske csak, a kezed édes? 

Kisfiú: Igen, itt a málnaíz ű  bonbon. 
Ezért hát ez a váratlan vizit: 
megolvadt, s a kis rovar iszik! 

Mester: Ő  az új barátod, ha kedvezel neki. 
Szegény, ő  is a rétet keresi, 
hol a sok virág nő, és dalt fakaszt, 
neki meg kell találnunk azt a kast, 
hol testvér várja és királynő ... 

Kisfiú: Segítsünk neki, különben vége! 
De hol találunk édes virágport, 
színes ágyást, átrobogó záport... 

Mester: Abból az országból ő  a követünk. 
Hagyjuk repülni, hogyha jóllakott, 
s elvezet minket is oda. 
Repülj, méhecske, mi majd követünk! 

92 



Kisfiú: Csak várjuk meg, míg elül a zaj, 
hogy követni tudjunk a zümmögést. 
A sötétben ezt a pici rovart, 
nem kísérhetjük szabad szemmel. 

Mester: Csönd lesz mindjárt, ha a f őolajcsapot, 
elzárod, s leáll a sok rotor ezennel. 
Elhallgat minden, mi eddig zajt csapott. 
Lám, lecsitítottuk a világot, 
s ha elhallgatsz, te is hallhatod... 

Kisfiú: Utat mutat a zümmögés? 

Mester: Ott száll a méh... 

S felkapaszkodva a robogóra, 
érkezett újabbnál újabb platóra, 
a mester és a kis lovar, 
s az utukat vezérl ő  rovar. 
Az lett a legszebb mese benne, 
száguldott a Milennehamenne. 

S amikor a mez őt elérték... 

Mester: Ez itt a rét, és semmi kétség, 
de hol van a fű, és hol a rétség? 
Nem vártam ezt, nagyon lever: 
ameddig szem ellát, roncs hever. 

Kisfiú: Mennünk kellene még tovább... 

Mester: Ha jól látom egy málnaág! 
A méhecskét tán ez vezette, 
hogy ilyen gyorsan idetalált. 

Úgy virágzott a szegény málna, 
hogy tüskés szára szét egy roncsot, 
egy rossz futószalagot feszített, 
s díszítve gyümölccsel és virággal, 
úgy tetszett, minta így is járna. 
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Málnacserje: 	Számítottam ám tirátok. 
Szerettem volna, hogyha láttok, 
ezért neveltem sok virágot, 
gondoltam, kevés, ha kiáltok. 

Szerettem volna megmutatni, 
nektek, kik annyi bajjal jöttök, 
nektárban méhet hogy fürösztök, 
s pihentetek virágfüzéren... 

Mester: Málnabokoi tiéd az érdem, 
de szabad-e még valamit kérnem: 
amit, úgy vélem, te se bánnál, 
hadd kóstolja meg útitársam 
friss termésed ;  a puha málnát! 

Málnacserje: 	Azt se bánom, ha édes málhát 
visztek belőle, rajta, bátran! 

Kisfiú: Mily csodás íz, micsoda szag? 

Mester: Ez ám az illat. 
S ez a virág mézt is kiad. 
Nézd, itt a méhecske, pihen. 

Málnacserje: 	Ettél a mézb ől, nincsen oly messze, 
mikor a kaptárt maga kereste 
az a kisgyerek, aki te voltál, 
akkor is láttál, ám bokros ligetben, 
s téptél száramról pár szemet, 
megőrzött ám az emlékezet. 

Kisfiú: Jöjjön, mester, felszállt a méh! 
Köszönjünk, málna, az ízeket. 

Haladtak tovább az egykori réten, 
hol megmutatkozott a régi éden, 
de most már mindent roncs fedett, 
mentek, kiket a méh vezet. 
S az volt a legszebb mese benne, 
száguldott a Milennehamenne. 
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Kisfiú: Hallod, közeledik a távoli 
dühödten görgő  bolondkerék. 
S el is gázolhat minket végül, 
ha el nem rejtőzünk elébb. 

(Félrehúzódnak) 

Kalim Pál: 
(Megjelenik, majd 
átbucskázik a színen) 

És jár-kel, és kalapál, kapál 
karom a fűrész, a lapát, a kanál, 
jön a félelmes bolondkerék. 
Onálló életet él a gép. 

Az a szerencse, csörög és csattog, 
hogy lassan jár, pörög és pattog, 
A világban, mi kacattal megtelt, 
csak ő  nem keresi rég a mestert! 

Hogy elment, az útra visszatértek, 
s egy elhagyott, romos üzemhez értek. 

Kisfiú: Hogy került ide a csarnok, 
s mi készült benne? 

Mester: Távfűtőállomás, míg iizemelt, 
meleget tartott, fűtött házakat, 
aztán a szíve megszakadt, 
mert elégette az ágakat, 
a törzseket, s kiköpött annyi salakot. 
S most látom az utolsó hasáb, 
amelyet nem emésztett el a láng, 
magasra nő  ki a kazánból, 
felemelt tet őt, kidöntött ajtót, 
s az út fölé nagy lombot hajtott. 

Ecetfa: Számítottam ám tirátok. 
Szerettem volna, hogyha láttok, 
ezért növesztem lombomat, 
gondoltam, kevés, ha kiáltok. 
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Látod, mi van az ágra kötve? 
Minden hinta felold egy átkot. 
Oda, hol úgy megült az árnyék, 
általa visszaköltözik a játék. 

A hintát a kisfiúnak 
odanyújtja, majd 
mikor az beleül, 
lengetni kezdi. 

Mert míg csak fiatal volt a világ, 
az is játék volt, hogyha felh ő  
futott az égre, zúgott az erd ő , 
s megvirradt madárcsirregésre. 

Gyerek volt még bizony a föld, 
a pipacspiros, a zsenge zöld, 
és a végtelen térben egy volt a renddel 
a gyermekisten, a gyermekember. 

Együtt játszottak jó sokáig, 
két pajkos, nyugtalan kölyök, 
s ha színes élet költözött 
a rétre, róla ők tehettek. 

Eltelt hét év, s komolyak lettek, 
elmaradtak a fontos tettek, 
s jött újabb hét, utána hetven, 
s ezer meg ezer lehetetlen. 

Mester: Hallod, a kisfiú nevet? 

Kisfiú: Nem tudtam azt, milyen repülni, 
s hogy ég és föld közt jó lehet. 
Ecetfa, mért repítsz magasra? 

Ecetfa: Hogy a magasból messze láss. 

Kisfiú: igy, fentr ől más ám a világ, 
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és jobbra ott, ha fönn vagyok 
sárgán hunyorgó fénysugár, 
talán lehullott csillagok. 

Mester: Foglald el mellettem az ülést. 
S hagyd ott a méhet válladon. 
Tudjuk most nyár, merre kell menni, 
a vezetést ismét vállalom. 

S elindultak a robogón, 
elhagyták kedves hintafájuk, 
a sötét már nem futott utánuk, 
s előttük nőtt a sárga fény. 

Két oldalt súlyos vas magaslott, 
s egy helyütt szétvált a sövény. 

Kisfiú: Miféle tartály, miféle gép ez? 
Akkora, mint egy jó toronyház. 

Mester: Aszfaltot öntettek, szurkot bel őle, 
míg fekete nem lett a világ, 
az útnak rakott termésk őre, 
hol régen járt a makadám. 

Hogy hely ösvénynek sem maradt, 
s borított mindent el salak, 
szuroköntőket is kitették, 
s végképp el is felejtették. 

Szuroköntő : 	Eleinte csak a t űz hiányzott, 
itt hagytak tétlen, és fájt, hogy fázok, 
csak azon töprengek, mióta várok, 
mi hozhatna meleget belém, 
hogy élet legyen a parázs helyén. 

Es hiányzott nagyon a társaság, 
de eljött minden virágra járó, 
hogy kiűzzék innen a hideget, 
kitöltötték nagy, üresen álló, 
melegkívánó szívemet. 
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Kisfiú, engedd el kezedr ől a méhet, 
megtért az is, ki messzire tévedt, 
itt találja, benn, mit keresett, a lépet, 
s mindenkit, akit szeretett, 
ki az éjidőre lelt itt menedéket. 

Kisfiú: Benned nemcsak a világ méze, 
minden fénye is, mit csak behordott 
a virágról a méh, s mit a szirom 
a naptól kapott. 

Mester: Mekkora gép, él és m űködik, 
s nincs benne mégsem éle edzett fém, 
csavar, fogaskerék, és el sem törik 
ha megkopik végül a világsúly alatt. 

Szuroköntő : 	No, és a méhviasz? Nem hallottad, mi az? 

Mester: 	Gondolod, elbír egy óriástengelyt? 

Szuroköntő : 	Mit nem beszélsz: többet is annál, hogyha kell. 
Vigyél a lépből, két adag is jár, egyik 
hogy eltömd a bolondkerék-kéményt, 
a másik, hogy az éjjeli kalandozás végén 
méhviasz-fogaskerékkel szereld fel, e puha résszel 
azt a kékre edzett acélrudat, a világ tengelyét. 

S ha nem erőlködik, nem szalajt, nem füstöl, 
aranyol majd minden, s ha nem, hát ezüstöl, 
mit most csak rozsda ver, és korom takar, 
mindegyik csapágy, kar, tengely, csavar. 

Kisfiú, neked meg itt egy üvegtégely, 
te sem távozhatsz üres kézzel, 
színültig töltve málnamézzel, 
e lámpa vezessen aranyfénnyel. 

Kisfiú: Hogy világlik, mennyi napfény 
búvik meg benne, hány szirom, 

98 



a mindenség, és elbírom 
mégis, egy kézzel tartom. 

Mester: És ennyi fénnyel, ott, a parton 
hátha meglátjuk a tavat. 

Szuroköntő : 	Siessetek, mert kell a nap. 
A város lakói nem remélnek. 
Felderül minden, ha odaértek. 

Kisfiú: A méh már hazaért, itt marad. 

S indultak vissza, tettrekész 
harangjátékos masinájuk 
orrán a tégely málnaméz 
világított a járt úton. 

Lomot csörgetve jött utánuk 
a rettenet bolondkerék. 
S el is gázolja őket végül, 
ha épp meg nem torpan elébb. 

(Kalim Pál 
megtorpan a 
Milennehamenne 
kormányán 
világló 
mézesüveg 
láttán.) 

Kalim Pál: 
(Szerelemre 
gyúlva. Közben a 
kéményt viasszal 
megtömik. 
Kalim Pál 
lelassul, majd 
térdre rogy 
és elalél.) 

Micsoda jármű, mi lenne, ha menne? 
Ha megszeretném, ha tönkretenne. 
Nem találkoztam még e n ővel, 
de többet géppel, mint er ővel! 

Micsoda mármű , li menne, ma henne? 
Ma hegszerezném, ta hönkretenne. 
Tem nalálkoztam nég e m ővel, 
te göbbet déppel, int mer ővel! 
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Mester: Int mer ővel, túlerővel 
nem bír a rontó, ég, borongó, 
most agyő, lerogy a járgány, 
bár nagy ő . 

(A száguldás 
folytatódik.) 

Az volt a legislegszebb mese benne, 
vitte őket a Milennehamenne. 

Mester: Fia jól emlékszem, még egy sarok, 
és ott leszünk ismét a régi réten, 
hol gyerekkorom legszebb éveit éltem. 
Örülök, hogy látlak... 

Füvész: Örülök én is, 
vigyázz, rá ne lépj, nézd itt a hérics, 
ott őzkerep, emitt pitypang virít, 
s láthatsz megannyi gólyahírt. 

Mester: Ha jól emlékszem, még egy sarok, 
s ott lesz a liget, a madárvigaszdal, 
s a fűzfa, aminek lombja marasztal. 
Orömmel látlak, madarász... 

Madarász: 	Csitt, most ne sokat magyarázz, 
látod a rigót? A cs őre sárga, 
s az ott egy apró őszapó, 
s amott egy könny ű  cinke szárnya. 

Mester: Ha jól emlékszem, egy sarok, 
s ott lesz bizony a régi völgy, 
s a folyó és a csónakok. 
A halász kievez. Jó napot! 

Halász: Szervusz öcsém, most dolgozok, 
megyek halászni, s jól vagyok, 
ha azt kérdezted volna, hogy és mint... 
Sietek, nézd, ott hal csapott. 
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S városhoz értek, és az úton 
a sikátorok között haladt a fény, 
ott találták a lámpagyújtót. 

Lámpagyújtó: 	Nem hiszem el, de mégis, mától 
az utca megint csak úgy világol, 
akár az égi lámpagyár. 
S ez bizony nekem nagy öröm. 
A semmittevést hogy gyűlölöm! 

S tüstént a város központjába mentek, 
hol a művek fő  csarnoka állt, 
hol rég az atyuskák megjelentek, 
s hol a világ főtengelye járt, 
amíg csak járt, s olyankor perceg, 
az a kis rugó, mi pontos percet, 
pontos időt mért, míg el nem romlott 
el nem tört lelke, és összeomlott. 

Mester: Nézzük, a méhviasz mit ér, 
s hogy a viaszfogaskerékkel 
végül elindul-e rendben, 
amit elrontott az ember! 

Kisfiú: Nézd, lendül a lendkerék, 
a rugó rándul, s ráadásul 
ketyeg, és hogy üti az id őt. 

Mester: Es lassan múlni kezd az éj, 
végül a nap feljön fején 
egy felhőcsúcs kalappal. 

Ki virraszt, s dolgozik, 
róla ki gondoskodik, 
hogy aludhasson nappal? 

S elszenderült a feltaláló, 
hogy is ne, hiszen egész álló 
éjszaka fenn volt, s kereste nyugtát, 
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amíg a szemét le nem csukták 
fél megtérés és fél megnyugvás, 
de felkeltette, mit meg nem tett... 

Mester: Elaludtam, ám a hájkirályok 
nem kapták meg még a leckét, 
bármit teszek, bármit csinálok, 
elronthatom, ha rossz a vége... 

Megint zörögnek, ki lehet? 

Kövér: Gyere ki, mester, ha kiáltok! 

Mester: Elromlott tán a gépezet, 
ami a finom étkeket 
szádhoz vezette, s oda vonta, 
ha szomjas voltál, a poharat. 

Kövér: Dehogy, barátom, szólni jöttem, 
hogy kész a kalácsom, kisütöttem. 
De furcsán nézel, nem tudod, 
hogy a pékszakmát kitanultam, 
s remekelek felszabadultan. 

Még kövérebb: 	Hát ez a mester hol lehet? 

Mester: Fogadjunk, nem jó a géped karja, 
s viszkető  hátad nem vakarja, 
s fejem vennéd te, istenuccse, 
legjobb az lesz, ha föld takarja. 

Még kövérebb: Dehogy, barátom, annak vége, 
ki enni szeret, a tétlenségnek 
hadat üzen, inkább a sztéket, 
a karajt, a tepert őt süti. 
Meghívlak hozzám kóstolóra. 

És bekopogtat a legkövérebb. 
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Főkövér: Hol ez a mester, hol az árva?! 

Mester: Ugye, az érdekel, ki fektet ágyba, 
ha nem mozdul meg a daru csigája? 
Ki visz haza, ki tesz a kádba? 

Főkövér: Nem beszélek én többé hiába, 
szakmát tanultam, s a jóféle szájnak 
készítek ízes, sós, édes süteményt, 
s a torta tetején piros szem málna: 
s cukrászmester kóstolni várja. 

Mester: Mi történik itt, én tényleg nem értem. 
Alomban vagyok, vagy túl a lidércen? 

Arra sétál, virágot szed a kisfiú. 

Mester: Nem ismersz fel, kis útitársam? 

Kisfiú: Magát, bácsi, még sose láttam... 

Mester: Nem te vagy, ki a napsugárról 
kérdezett engem nem is olyan rég? 

Kisfiú: Nézze, itt a nap kicsiben, 
csupa sárga láng, mennyi melegség. 
E pitypangot magának adom, 
van még a pázsiton, megyek, szedek még. 
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Kopeczky László 

Natália a tehén 
avagy: Az előrehozott világvége 

Bábsorozat 
(Képregény) 

KINYILATKOZTATÁS 
NATÁLIA 
HANG 
GÁBRIEL arkangyal 

(virágos mező) 
(átható hang a magasból) 

HANG: 	Natália! 
NATÁLIA: (beporoszkál, pofája sarkában margaréta) Igen! 
HANG: 	Hallasz engem? 
NATÁLIA: (kelletlenül) Hogy a fenébe ne! 
HANG: 	(élesen) Mi? 
NATÁLIA: (sóhajt) Mú... 
HANG: 	Mi — mú?! ...Beszélünk, vagy kér ődzünk? 
NATÁLIA: (békésen) Ezt is, azt is... 
HANG: 	Figyelj ide, te kerge teremtés!  
NATÁLIA: Csak semmi inszinuáció... Ahogy az újság írja: „KOR VOLT, KOR 

NEM VOLT." 
HANG: 	Hallgass már! (ünnepélyesen) ... Tehát, elhatároztam... 
NATÁLIA: Már megint! 
HANG: 	Hogyhogy megint?!... Mi az, hogy „már megint"?! 
NATÁLIA: Hát a Szomorda és Gomornya... (röhint) Állítólag paráználkodtak. 
HANG: 	Is... Azonkívül megfeledkeztek a nevem napjáról, nem jártak búcsúba... 

De ezúttal nem akarok gorombáskodni. 
NATÁLIA: Hö—hö! 
HANG: 	A pofádat leszel szíves! 
NATÁLIA: Fogom és befogom. 
HANG: 	Igenis, ezúttal megadom a lehet őséget. 
NATALIA: Szabad akaratra tetszik gondolni? 
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HANG: 	Pontosan. 
NATÁLIA: (kérődzik egy kicsit, majd legyint a farkával) Irott malaszt... Csak a jót 

lehet választani. Ha nem: kénes ő  és a Kegyed nyila. 
HANG: 	Ez most is így lenne, de itt lépsz be a képbe te. 
NATÁLIA: Mint mú? 
HANG: 

	

	Mint tudatra ébreszt ő, afféle egyszemélyes Informbiro. Visszatántorítod 
a tévelygőket. 

NATÁLIA: Es ebben mi nekem a pláne? 
HANG: 	Szentté avatnak. 
NATÁLIA: És mért pont én? 
HANG: 	Mert egyedül te vagy körösztölve 
NATÁLIA: Rosszul tetszik tudni. A tejem az igen, az megvan. 
HANG: 	(üvölt) Gábriel! 
GABRIEL: (a magasban) Yes! 
HANG: 	Miféle adatokkal etettek ti engem?! 
GABRIEL: Az „ÉGISZ" főnökétől kaptam... Menesszem? 
HANG: 	Előbb tudd meg: mit tud rólam. 
GABRIEL: Mindent. 
HANG: 	(felszisszen) Oj!... (leszól) Natália! 
NATÁLIA: Tessék! 
HANG: 	Meggondoltam magam. 
NATÁLIA: Nem kell senkit megagitálnom? 
HANG: 	De. Csak nem leszel szent. Boldoggá avatnak. 
NATÁLIA: Boldoggá? 
HANG: 	Igen. Vállalod? 
NATÁLIA: Boldogan!... És ha nem sikerül? 
HANG: 	Akkor a földszakadás, égindulás, kénes ő  stb. 
NATÁLIA: Hüm... 
HANG: 	(rábészélő) Időd az van b őven. 
NATÁLIA: Jószerivel? 
HANG: 	2000. május 29. 
GABRIEL: Nem jó!... Úrnapja. 
HANG: 	Na és? 
GÁBRIEL: Pirosbet ű s! 
HANG: Kétnapos? 
GÁBRIEL: Nem. 
HANG: 	Akkor május 30. Megjegyezted? 
NATÁLIA: Mek... akarom mondani: uiii!... (bosszúsan) Nédd' a, hogy meg vagyok 

keveredve... (megköszörüli a torkát) Mú! 
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HANG: 	Nem feleded el? 
NATÁLIA: (sértődötten) Marhának tetszik nézni engem? 
HANG: 	Azért csak ismételd meg. 
NATÁLIA: 3000. május 20. 
HANG: 	Megőrjít ez a tehén! 
NATÁLIA: Naa... Már viccelni sem szabad? 
GÁBRIEL: Tudod kivel vicceljél? A nénikéddel! 
NATÁLIA: (búsan) Az már maguknál van. 
GÁBRIEL: Van a fenét!... Megették. 
HANG: 	(szigorúan) Van még kérdés? 
NATÁLIA: Van. 
HANG: 	Nos? 
NATÁLIA: Most a felhőből... Hová lett a csipkebokor? 

KEZD Ő  TÉRÍT Ő  
NATÁLIA, a tehén 
BODÓ, a bika 

(karám) 

BODÓ: 	Mit hallok, fiacskám? Kereszteled a nyulakat? 
NATÁLIA: Ki mondta? 
BODÓ: 	Senki. 
NATÁLIA: Akkor honnan tudod? Fel se emeled a trottyost. Ha valamit mondok, 

azt mondod: „Uff!" 
BODO: 	Sosem tudom, mondasz valamit, vagy csak kér ődzöl. 
NATÁLIA: A kérdésre válaszolj! 
BODÓ: 	Uff! 
NATÁLIA: Bikán? 
BODÓ:' 	Két veréb csiripelte az ablak alatt. 
NATÁLIA: Mit? 
BODÓ: 	Már mondtam! 
NATÁLIA: A kis piszkok! Kicsipegetik a kukoricaszemet a potyadékból, és az a 

hála, hogy: „körösztölök"! 
BODÓ: 	Hát mifene? 
NATÁLIA: Egy csupor vizet loccsintottam a kis Nyuf fejére. 
BODÓ: 	A fejére? A kis Nyufnak? Vizet? Uff! 
NATÁLIA: Nem nagyobb, mint egy koszlott pácó, s máris ugrál a hugicára. 
BODÓ: 	S ahhoz neked mi közöd? 
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NATÁLIA: (elborzadva) Szomora és Gomodal... Kénes ő ! 
BODÓ: 	Ugyan már! Csak mert megdugta a Nyiszikét? Külömben sem a te dol- 

god. Bagzi úr, a papája, majd eltángálja. 
NATALIA: Tángálja? Az még rosszabb... Szegény asszony mit szenved! 
BODÓ: 	Ide figyelj, te bárgyú némber, mért baj az, ha valaki saját nejét meg... 
NATALIA: Ki ne mond!... (keményen) Ezentúl minden másképp lesz. Vége a buja 

beszédnek és istenkáromlásnak. 
BODÓ: 	(felhördül) De a jó...! 
NATALIA: (beléfojtja) Földszakadás!... Egindulás! 
BODÓ: 	Majd mindjárt lekenek én neked egy bazilikás pofont földindulásomban. 
NATALIA: (szipogva) Kénes ő... 
BODÓ: 	Tojok én a kénes őre! 
NATÁLIA: Hogy lehet valaki ilyen fatök ű?!... (felnéz az égre) Bocsánat... 
BODÓ: 	Te, hogy lehetsz ilyen prütty? 
NATÁLIA: (kijavítja) Pr űd! 
BODÓ: 	Uff! 
NATÁLIA: És nem is vagyok az. 
BODÓ: 	Bezzeg azelőtt nem zavart a jó kis... 
NATÁLIA: Azelőtt bugyuta tehén voltam, de most... 
BODÓ: 	De most? 
NATÁLIA: (átszellemülten) Hangokat hallottam! 
BODÓ: 	Misa bácsi? 
NATÁLIA: Nem a Misa bácsi! 
BODÓ: 	Hanem? 
NATÁLIA: (felnéz az égre jelent ősen) 
BODO: 	(füttyent) Fijú-fitty! 
NATÁLIA: (m. f) Boldog leszek! 
BODO: 	(vigyorog) Igy igaz... Feküdj ide, mellém. 
NATALL^.: Uff! 

HÁZASTÁRSI H Ű SÉG 
NATÁLIA 
IHÁN, a szamár 

IHÁN: 	(beslattyog) Nahát, Natália, beh örülsz, hogy láthatol! 
NATÁLIA: (felhorkan) Honnan veszed ezt? 
IHAN: 	Feltételezem... (röhint) Hihán!... Olyan széles a vigyorod. 
NATALIA: Nem vigyor, hanem békés elégedettség... Feljött a csemege széna... 
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(kérődzik) 

IHÁN: 	Tisztára olyan vagy, mint a gumilábúak a svingom-bingommal. 
NATÁLIA: (unottan) Óhajtasz valamit? 
IHÁN: 	(meglep ődve) Hát nem te üzentél? 
NATÁLIA: Méghogy én?! 
IHÁN: 	A postagalamb burukkolta amikor elcsattogot a lakom felett: „Szeretném 

látni Ihánt!"... Nem te mondtad? 
NATÁLIA: De igen. Es azt nem burukkolta Pététéke: „Mikor rájön, hogy a neje 

megcsalja"...? 
IHÁN: 	Lehet, hogy burukkolta, de már odébb lehetett, a kert végében. Odáig 

az én fülem se ér. (felnyihog) Hihán!... Hihán! 
NATÁLIA: És te ezen még nyihogsz. 
IHÁN: 	Mért, neked ez nem mulatságos? 
NATÁLIA: Egyáltalán!... A házasságtörés b űn... A HANG figyelmeztetett: 

Kéneső !... Mennykő ! 
IHÁN: 	Hihán! Hihán!... Mennyk ő?... (elkomorodik) Nem kő ! 
NATÁLIA: Na látod, s mégis nyihározol itten. 
IHÁN: 	'De mikor olyan röhejes!... (kuncog) Azt tételezni föl Ihikér ől, hogy 

buja, kéjsóvár?... Valahányszor a farkammal megcirógatom selymes 
farát, felnyög: „Na ne!... Most nem... Fáj a fejem!" 

NATÁLIA: (bosszúsan) Szamár vagy! 
IHAN: 	(tárgyilagosan) Stimmel. 
NATÁLIA: (f elnyg)  ő  Muff! 
IHAN: 	Es hol baj az, hogy az vagyok, ami tényleg vagyok. 
NATÁLIA: De én nem azt mondtam, hogy szamár, hanem szamár. 
IHÁN: 	(néz rá nem túl okosan) Értem én ezt? 
NATÁLIA: Jaj, hát azt akarom mondani... Nem, szeretsz gondolkozni. 
IHÁN: 

	

	(büszkén) Nem. Azt nem szeretek... En acatot szeretek... (elérzékenyülve) 
Jó sok szúrókával... (tűnődik) Milyen lehet az a kénes ő? 

NATÁLIA: Fortyog... Lemarja a húst a csontról... 
IRÁN: 	(ijedten) Fortyog?! 
NATÁLIA: Sistereg! 
IHAN: 	Júj!... Es bemondja előre a rádió? 
NATÁLIA: Nem, nem mondja be előre a rádió. 
IHÁN: 	Es te honnan tudod. 
NATÁLIA: (jelentősen felnéz az égre ) 
IRÁN: 	A fekete kánya? 
NATÁLIA: Feljebb! 
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IHÁN: 	A hold? 
NATÁLIA: A HANG! 
IHÁN: 	Nem hallottam. 
NATÁLIA: Mert szamár vagy.  
IHAN: 	Ugymint: négylábú? 
NATÁLIA: Ugymint: szamár-szamár. 
IHÁN: 	Pontosabban? 
NATÁLIA: Nem túl okos... 
IHÁN: 	Nahát ezt kikérem magamnak! 
NATÁLIA: Még nem mondta neked senki, hogy szamár vagy? 
IRÁN: 	De mondta. 
NATÁLIA: Na ugye! 
IHÁN: 	De azt nem, amit az imént mondtál. 
NATÁLIA: Mit mondtam az imént? 	 • 
IHÁN: 	Hát, hogy... Mit is?... (megvakarja a e'ét l Mit mondtál? gy... 	 fejét) 
NATALIA: Azt mondtam: azért nem hallod a HANG-ot, mert... nem jól hallasz. 
IHÁN: 	Az lehetetlen. Ekkora fülekkel? 
NATÁLIA: Hát akkor azért, mert a HANG-ot nem mindenki hallja. 
IHAN: 	Es te lennél az a „nem mindenki"? 
NATÁLIA: (jámborul) Asszem... 
IHÁN: 	És ez a HANG azt mondja: „kénes ő !"? 
NATÁLIA: Hacsak rá nem veszem állattársaimat, hogy hagyják abba. 
IHÁN: 	Mit? 
NATÁLIA: Mindent, ami odafönt nem tetszik. 
IRÁN: 	Es odafönt nem tetszik, hogy Ihike csal? 
NATÁLIA: Nem nagyon... (helyesbít) Nagyon nem! 
IHAN: 	Ahán!... Csak egyet nem értek... 
NATÁLIA: Mi az? 
IHÁN: 	Azt, hogy engem csalnak, és a te férjednek van szarva... Hihán!... 

Hihán!... (röhögve kitrappol) 

HARC A GUMILÁBÚVAL 
NATÁLIA 
BODÓ 
GUlI2ILÁBÚ, a gazda 

NATÁLIA: (megtépázottan, hátán sáros botnyomokkal kullog be, szája sarkában a virág 
szára is törött) 
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BODO: 	Uff!... Nekimentél a morzsolónak, Nati? 
NATÁLIA: (dühösen) Ne Natizz itt nekem, ne Natizz!... Nekem esett a Gumilábú a 

lőccsel. 
BODÓ: 	(gőz csap ki az orrlikán) Hát én annak a nyamvadtnak szétrúgom a.... 
NATÁLIA: Csitt Bodó!... Nem akarok tetejében még ocsmány szavakat is hallani. 
BODÓ: 	(morran) ... a seggit! 
NATÁLIA: (felszisszen) Megint ez a prasnya beszéd! 
BODÓ: 	(gúnyosan) Pardon, pardon!... Nem akartam sértegetni az őrgrófn őt. 
NATÁLIA: Olyan vagy, mint a bivaly sógor... Toccs a pocsóba! 
BODÓ: 	A Mihály nekem nem rokonom. Az nem egy férfi, az egy takony! 
NATÁLIA: Ssz! 
BODÓ: 	Ugy vánszorog, mintha a beleit húzná a földön. 
NATÁLIA: Hát elég sok szépet mondtál róla rövid id ő  alatt. 
BODÓ: 	Hát még ha hallanád, hogy szuszog, amikor... 
NATÁLIA: (megköszörüli a torkát) 
BODÓ: 	Na jó, nem szóltam semmit... Azt mondd meg inkább: mért tángált el az 

a dög istállóátka? 
NATÁLIA: (laposat pislantva) Hát... 
BODÓ: 	(rosszat sejtve) Lia, mondd, hogy mért! 
NATÁLIA: Mért, mért, semmiért. 
BODÓ: 	Semmiért nem szokott gyepálni. 
NATÁLIA: Nos... 
BODÓ: 	Nos? 
NATALIA: (kitör) Te tudod, mennyire útálom, ha valaki káromkodik. 
BODÓ: 	(gúnyosan) Szóval káromkodott?... Vidéken... A saját istállójában... 

Bárzásztó! 
NATÁLIA: Igen is az! Mire én... skrlmcstmp... 
BODÓ: 	Mire te? 
NATÁLIA: 	 csa Meg pp  intottam a vre;kos farkammal. , 
BODO: 	Jézusom!... Es akkor kapta a l őcsöt? 
NATÁLIA: Akkor még nem... 
BODÓ: 	(döbbenten) Hát mit csináltál még? 
NATÁLIA: Felrúgtam a fej őfazekat. 
BODO: 

	

	Nem azt akarod mondani, hogy t őgymosogatás közben parazna szavakat 
duruzsolt? 

NATÁLIA: (hallgat) 
BODÓ: 	Igen? 
NATÁLIA: Nem... Hideg volt a víz. 
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BODO: 	Ja?... Jó.  
NATÁLIA: Neked minden jó fafej!... Egyébbként is tudhatnád, hogy Rozika a fej ős-

lány a tejesztő .  
BODÓ: 	Csak mert felrúgtad a vödröt, így ellazsnakolt? b 	~ gY  
NATALIA: Nem... nem csak azért... Rozika a...  

BODÓ: 	Teremtő  állatorvos!... Rosszat sejtek!  

NATÁLIA: Az a szuka elvetette magát a friss szénán, a Gumilábú meg rá!...  

A homályban csak a ráncos hóka feneke világított...  

BODO: 	(a legsetétebb kétségek között) Natália!  
NATÁLIA: (hallgat)  
BODÓ: 	Natália!  
NATÁLIA: (les-üti a szemét) Belerúgtam...  
BODÓ: 	Kerge némber! Mi közöd hozzá, hogy a Gumilábú kit...  

NATÁLIA: (megköszörüli a torkát) Khm... khm...  
BODÓ: 	Hát ha neki Rozi kell — rozigálja!  

NATÁLIA: Valamir ől megfeledkezel, Bodó. Világvég... május 30.  

BODÓ: 	Ide figyelj te, tehén! Világvége vagy lesz, vagy nem lesz május 30-án  

téged meg már február 6-án elkutyapi... (lenyeli)  
NATALIA: Igy gondolkozik egy besz űkült bikaivadék. A jöv őért, Bodó, vállalni kell  

az ütlegeket.  
BODÓ: 	Es ha nem?  
NATÁLIA: Közönséges fej őstehén maradok egész életemben:.. Plusz kénes ő !  
BODÓ: 	A kénes ő  is olyan es ő, mint a többi: egyszer csak eláll. Az öregek  

mesélik, hogy a szomszéd faluban nyolcvannyolc karácsonyán békák  

estek.  
NATÁLIA: Te semmihitű ! Elbagatellizálnád az ítélet napját!... Mindenféle tücsköt-

békát kitalálsz.  
BODÓ: 	(morog) Tücsköt nem mondtam... Megsimogathatom a hátad?  

NATALIA: Nem, köszönöm... Mindig '.gy kezd ődik  
BODÓ: 	Ha így folytatod, még visszanyered a szüzességedet.  

NATALIA: Szeretnéd, mi?... Vén parázna! (szirénázás)  
NATÁLIA: Jönnek a tűzoltók!... Kigyulladt az istálló!  

BODÓ: 	NATÁLIA! 
NATÁLIA: Ezt nem én csináltam.  

BODO: 	Hanem?  
NATALIA: (felnéz az égre)  

BODÓ: 	S ő  miért?  
NATÁLIA: Egy kis el őzetes. 



INDUL AZ ELVONÓ 
NATÁLIA 
COCINÉ, a malac 
(hátsó udvar, kismalacok sivítoznak) 

NATÁLIA: Hogy tudja elviselni asszonyom ezt a visítozást? 
COCINÉ: (rácsodálkozik) Miféle visítozást? Én nem hallok semmiféle visítozást. 
NATÁLIA: Dekát... (kismalacok kergetik egymást) 
COCINÉ: Ja?... Erre gondol?... Dehát ez nem visítozás. EZEK AZ EN GYERIVIE-

KEIIVI! Édes muzsika a fülemnek. Akkor vagyok igazán megijedve, ha 
nem hallom. 

NATÁLIA: Na, ez nem túl gyakran fordulhat el ő . 
COCINÉ: Mondja, maga sohasem volt tini? 
NATÁLIA: Minket nem úgy neveltek. Egy tinónak nem volt szabad mukkanni, ha 

az öreg marhák társalogtak. Ilyenkor azt mondta a mama „Erigy ki, nézd 
az újkaput! 

COCINE: Ahány ház, annyi szokás. En modern szellemben nevelem a gyermekei-
met. 

NATÁLIA: (gúnyosan) Látom... Vígan malackodnak. De mit is tanulhatnak az 
apjuktól? 

COCINÉ: Halljal... Mi kifogása apjukom ellen?! 
NATÁLIA: Ennekem semmi, de a háta mögött azt mondják: részeg disznó. 
COCINÉ: Kinek mi köze hozzá! 
NATÁLIA: Pedig én éppen azért jöttem, hogy beszéljek a fejével. 
COCINÉ: Hé!... Mit akar maga az én férjemt ől? 
NATÁLIA: Észre akarom téríteni. 
COCINÉ: Mihez képest? 
NATÁLIA: A jóravalósághoz képest, melyre szemmelláthatólag rest... Hol van most? 
COCINÉ: Hol lenne!... A munkahelyén. (röffen) Egész nap túrja a földet, s akkor 

még egy pohárka targyit is sajnálnak t őle. 
NATALIA: Pohárka targyit? (diadalmasan) Nahát, itt a targyi bizonyíték, hogy 

feslett! 
COCINÉ: Feslett a kecske, de nem az én Artikám! 
NATÁLIA: Nyilván most is a pocsolyában hentereg. 
COCINÉ: Rágalom!... Tudom is, hogy ki terjeszti... Az a locsi-fecsi... 
NATÁLIA: Az a locsi-fecsi még meg sem jött délr ől... Muff! (gúnyosan) Nagyon 

nehéz kitalálni: ha itt nincs, hát hol van? 	 • 
COCINÉ: Es tulajdonképpen nem is inna, ha a barátja, a gödény... 
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NATÁLIA: (kijavítja) Pelikán. 
COCINÉ: Milikán? 
NATÁLIA: Kárókatona. 
COCINÉ: Nem katona, hanem civil. 
NATÁLIA: (elveszti a türelmét) Kormorán! 
COCINÉ: Álljon meg a menet! Ez már négy. 
NATALIA: Ez nem négy, csak különféle neve van a gödényalakúnak. 
COCINE: (nem érti) Ja?... 
NATÁLIA: Es szeretném én látni, hogy valaki rávesz, hogy igyam, ha én nem akarok. 
COCINE: De az én Ártikám akar, csak egy kis nógatás kell... (hirtelen) Mondja, mi-
, , nek veri be maga az orrmányát más dolgába? 

NATALIA: Mert az Állatiság vesztébe rohan... 11Iár ki is van t űzve a határid ő , 
meddig kell megjavulni, s azt... 

COCINE: S azt véletlenül én is tudom. Bemondta a recseg ő... Hét milliárd év és két nap. 
NATÁLIA: Ángya térgye! 
COCINÉ: Hanem? 
NATÁLIA: 2000. május 30. 
COCINÉ: Jaj, de izgis!... Mindenkinek, vagy csak a gumilábúaknak? 
NATALIA: Már mért lenne csak a gumilábúaknak? 
COCINÉ: Azért, mert azoknak mindenb ől több jár. 
NATÁLIA: Oh, nem... Abszolúte mindenkinek!... K Ő  KÖVÖN NEM 

MARAD! 
COCINÉ: Tehát elmarad a körmenet. 
NATÁLIA: Miféle körmenet? 
COCINE: Az úrnapi. 
NATÁLIA: Úrnap 29-én van... Kés őbb. 
COCINÉ: Vagyis nem a katolikus naptár szerint. 
NATÁLIA: De igen, szerint. Csak másnap. 

,COCINE: Szaladok Artikámhoz! 
NATALIA: Minek? 
COCINÉ: Mert erre csakugyan inni kell! 

HÍVSÁG 
NATÁLIA 
,SZERÉNKE, a páva 

SZERÉNKE: (széttárja káprázatos legyezőjét) 
NATALIA: 	Nagyon büszke vagy a farkadra? 
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SZERENKE: Ki beszél itt büszkeségr ől... Én aztán csakugyan nem... Nem is látom, 
ha hátra nem tekerem a nyakam. 

NATÁLIA: 	Szerénke, nem vagy te egy kicsit ál-Szerénke? 
SZERÉNKE: Ne sértegessen, öreganyám! 
NATÁLIA: 	Oreganyád a banyakemence!... Még csak a tizediket taposom. 
SZERENKE: Élete virágjában ragadta el a túlzás. 
NATÁLIA: 	(élesen) Miben túlzok én? 
SZERÉNKE: Hallottam,- hogy meg akarta keresztelni a nyuszikat. 
NATÁLIA: 	Muff!... Mind ezzel jönnek nekem. 
SZERÉNKE: És a tetőtartó gerendába rúgott, hogy a petrollámpa a Gumilábú 

hátára essen. 
NATÁLIA: Hazugság! 
SZERÉNKE: Nem rúgott? 
NATÁLIA: Rúgtam, de nem a gerendába. 
SZERÉNKE: Hogyan? 
NATÁLIA: (komoran) Nem téma. 
SZERÉNKE: Hanem? Mi a téma? Halljam! 
NATÁLIA: A farkad. 
SZERÉNKE: Már megint a farkam!... Hallja, mit macerál vele! Mi a baja a farkam-

mal? 
NATÁLIA: 	Az, hogy páválkodol vele. 
SZERÉNKE: Páva a farkával páváskodik... Nagy ügy... Opf! 
NATÁLIA: A hiúság bűn. 
SZERÉNKE: Mihez képest? 
NATÁLIA: 	Ahhoz képest, hogy valakinek ez nagyon nem tetszik. 
SZERENKE: Ki valakinek? 
NATÁLIA: 	(jelentőségteljesen felnéz az égre ) 
SZERÉNKE: A vadkacsának? 
NATÁLIA: Mást nem látsz? 
SZERÉNKE: Látok egy hasas felh ő t. 
NATÁLIA: 	Mögötte... 
SZERÉNKE: S ki az a pasas? 
NATÁLIA: 	Pasas?... Uffá!... Szállj magadba páva! 
SZERÉNKE: Magamba? Előről, vagy hátulról?... Ilyet csak egy lökött tehén mond-

hat... (sóhajt) Míg meg nem kurtították a tollaimat, a tet őre is felszáll-
tam. Egyszer a szomszéd udvarából dobtak vissza. 

NATÁLIA: 	(megfeledkezve küldetésér ől) Szomszédudvar?... Milyen a szomszédudvar? 
SZERÉNKE: Olyan mint ez, csak más. 
NATÁLIA: 	Huh, de megmagyaráztad! 
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SZERÉNKE: Hát... amire emlékszem: sok az udvaronc. 
NATÁLIA: A kutyákra gondolsz? 
SZERENKE: A nevüket sem szeretem kimondani, úgy utálom őket. 
NATALIA: Miért? 
SZERÉNKE: Nagy a pofájuk.. Fölyton a Gumilábú kezét nyaldossák. 
NATÁLIA; 	Az alázat — erény. 
SZERÉNKE:  11llondj a a tehén. 
NATÁLIA: 	Rád is rádférne, ahelyett, hogy a farkad dülleszted. 
SZERÉNKE: Már megint a farkam!... Szállj le a farkamról... 11Ii bajod vele? 
NATALIA: 	(fennsőbbségesen) Nem is sejted? 
SZERÉNKE: Azért irigykedel, mert a melegben legyezni tudom a fenekem. 
NATÁLIA: 	Ez a konok büszkeség! 
SZERÉNKE: Mit ől lennék büszke. Napokig nem látom. 
NATALIA: Azt mondod: nem vagy büszke? 
SZERÉNKE: Azt nem mondom. 
NATÁLIA: 	Ahá!... Beismered? 
SZERÉNKE: Igen, beismerem: végtelenül büszke vagyok..., de nem a farkamra. 
NATALIA: Hanem? 
SZERÉNKE: (ellágyulva) A hangomra! (őrült tikácsolásba kezd) 
NATALIA: 	(lábai megroggyannak) Itt esem össze! 

LÓNAPOT KIVÁNOK 
NATÁLIA 
PATKÓCZY, a ló 

NATALIA: Szomorúnak látszol, Patkó. 
PATKÓCZY: Ez csak a látszat. Talán a túl nagy fejem kelti. 
NATÁLIA: Nekem tetszik. Ett ől vagy olyan lóképű . 
PATKÓCZY: Kösz szépen!... Hadd viszonozzam a bókot: szekszis vagy azzal a mar-

garétával a profilodban. 
NATÁLIA: (kiköpi a margarétát) Ezt ne mondtad volna! 
PATKÓCZY: Miért? 
NATALIA: VI. parancsolat... Nem hallottál a tíz reguláról. 
PATKÓCZY: Hétszentség, hogy nem. 
NATÁLIA: (felszisszen) 
PATKOCZY: Valami rosszat mondtam? 
NATALIA: Mért kell szentségelni? 
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PATKOCZY: Boccs!... ígérem, hogy lófiú leszek... Tudod, négy lábam van, mégis 
megbotlok... De te mért duzzogsz azért? 

NATALIA: Megpróbálom regulába hajtani állattársaimat. 
PATKÓCZY Derék és hiábavaló dolog. 
NATÁLIA: Pedig, ha nem sikerül — mindennek vége! 
PATKÓCZY: Ezt még megvárom. 
NATÁLIA: Földhasadás!... Kénes ő ! 
PATKÓCZY Es ő  kéne, de nem kén. 
NATÁLIA: Most mit lópofáskodol?... Hallotál már Szodomáról? 
PATKÓCZY Azt mesélik, hogy néha a Gumilábú, meg a kecske... 
NATÁLIA: Az szodómia, te ló! 
PATKOCZY Állatian művelt vagy Natália. 
NATÁLIA: (szerényen) Tudod, tinó koromban sokat tanultapi. 
PATKOCZY Én meg kiscsikóként csak ugrándoztam, nyargalásztam a réten. Nem 

ragadt rám csak a bogáncs. 
NATÁLIA: Még nem kés ő . 
PATKÓCZY: Mondod, k ősó...? 
NATÁLIA: Kénes ő ... Futótűz... 
PATKÓCZY Ez vicc? 
NATÁLIA: Tökkomoly! 
PATKÓCZY: Nem te találtad ki? 
NATÁLIA: Nem. A HANG mondta. 
PATKÓCZY Most már hangokat is hallasz? Nem kéne a spriclishez fordulnod? 
NATÁLIA: Te egyáltalán nem veszed komolyan, amit mondok. 
PATKOCZY Ne haragudj, de olyan muris... Tüzes kénk ősó... Ugyan! 
NATÁLIA: Aztán ne lep ődjél meg, ha május 30-án megnyílik alattad a föld. 
PATKÓCZY: Május 30?... Holdeszek én már akkor! 
NATÁLIA: Hol? 
PATKÓCZY: Azt mondják, bel őlem van a legjobb virsli. 
NATÁLIA: Ne mondj ilyet, mert ríva fakadok! 
PATKÓCZY: Mióta lesántultam, a Gumilábú sanda pillantásokat vet rám. Tegnap itt 

sündörgött a karám körül egy vigéc kinézés ű  alak. 
NATÁLIA: Meg sem akarod várni a világ végét? 
PATKOCZY: Nem, de nekem tetszik a gondolat, hogy mindenki id ő  előtt hal meg, 

nemcsak én 
NATALIA: Máris úgy beszélsz, mint egy virsli. 
PATKÓCZY: Azért vagyok ilyen szakadtas, mert frontátvonulás van. 
NATÁLIA: Meg tudlak érteni... De ez a kárörvendezés! 
PATKOCZY Tpfű !... Tpfű !... Visszavonom. 
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NATÁLIA: Ígéred, hogy megváltozol? 
PATKÓCZY: Erre a kis id őre?... Ma van február 26.  
NATÁLIA; (sóhajt) Mindenki csak a saját nyomorúságára gondol.  
PATKÓCZY Te nem?  
NATÁLIA: Nem érek rá. Meg kell gy őznöm a tévelygőket, gonoszokat, közömbö-

söket.  
PATKÓCZY: Engem megdumáltál.  
NATÁLIA: Hát megjavulsz?  
PATKÓCZY: Hát nem.  
NATÁLIA: Nem akarsz az igazak táborához csatlakozni? Nyihóka már mérlegel. igazak 	 ~ 	 g  
PATKOCZY: Már mér ne legelne... (horkan) Az én volt gyönyörűségem.  
NATÁLIA: Már nem szeret.  

PATKÓCZY: Tudom... A Spricliset, azt.  

NATÁLIA: Utóljára kérdem: csatlakozol vagy sem?  
PATKÓCZY (elmereng) Szóval Nyihóka is...  
NATÁLIA: Akkor: igen? 
PATKÓCZY Akkor: nem! 
NATÁLIA: Miért?  
PATKÓCZY: Lóbul is megárt a sok. 
NATÁLIA: Hát mit 	 z fogas csinálni  nagyfejű ? gY J  
PATKOCZY: (fanyarul) Búsulok... 

ÉLJEN A RÁGICSÓS  
NATÁLIA 
CINC, kisegér  
FINCI, kisegér  

CINCI: 	Vigyázat, jön!  
FINCI: 	Én úgy félek! Azt mondják bolond.  
CINCI: 	Még nem látszik rajta.  
FINCI: 	Magában motyog.  
CINCI: 	Lehet, hogy imádkozik. 
FINCI: 	Az mi? 
CINCI: 	Hát... asszem, szórja az átkokat.  
FINCI: 	Honnan veszed ezt . ?  
CINCI: 	A szegény Inci néni... Tudod, az, aki a templomban lakik. Arról mond- 

ják, hogy imádkozik.  
FINCI: 	Kicsoda? 
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CINCI: 	Ki kicsoda? 
FINGI: 	Aki mondja. 
CINCI: 	A szenteltvíztartó békája... 0 csak tudja! 
FINCI: 	Ot varázsolta el a R őzse néni? 
CINCI: 	A gyalog-boszorány? 
FINCI: 	De buta vagy!... Boszorkányok nincsenek. 
CINCI: 	Ki mondta? 
FINCI: 	Mit mondott ki? 
CINCI: 	Hát, hogy a Rőzse néni boszorkodik. 
FINCI: 	Ja... Hát a Ronáld. 
CINCI: 	S te hiszel ennek a kacsának? 
FINCI: 	Hát valamiben hinni csak kell. 
CINCI: 	Mindenesetre muris, amikor a rétre hajtja Natáliát... A' is motyog, e' is 

motyog. 	 , 
NATALIA: (beporoszkál) Szórakoztok? Ugy látszik nincs itthon a macska. Mi olyan 

mulatságos? 
CINCI: 	Az, hogy motyogni tetszik magában. 
FINCI: 	Es Rőzse néni is. 
NATÁLIA: Szegény, annyira meggörbült, hogy majd összecsukodik. Orrával szántja 

a gyepet. Nem csoda, hogy nyekereg. 
CINCI: 	És kegyed miért? 
NATÁLIA: Mit miért? 
CINCI: 	Motyog. 
NATÁLIA: Szamár vagy fiacskám. En nem motyogok, én kér ődzöm. 
FINCI: 	Messziről úgy néz ki, mintha motyogna. 
CINCI: 	Es imádkozni sem szokott? 
NATÁLIA: Möff... Van, aki imádkozzék helyettem. 
FINCI: 	Ki? 
NATÁLIA: Ki, ki? 
FINGI: 	Hát, aki imádkozik. 
NATÁLIA: A sáska... Apátok hol van? 
CINCI: 	A góréban lesz. 
NATÁLIA: Ha már itt vagytok kis haszontalanok, hozzátok is lenne néhány kere-

setlen szavam. 
FINGI: 	Ki figyel oda! 
NATÁLIA: Ha tetszik, ha nem, kimondom... Pokolt űzben fogtok égni, amennyiben 

nem hagytok fel a sajtlopással. 
CINCI: 	S ahhoz kegyednek mi köze! 
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NATÁLIA: Ahhoz nekem az a közöm, hogy jó útra kell térítenem benneteket. Mert 
ha nem... 

FINCI: 	Akkor mi van? 
NATÁLIA: Akkor kénes ő  van. 
CINCI: 	Mondták már magának, hogy bolond? 
NATÁLIA: Nem ezekkel a szavakkal... De persze ti olyan kis szemtelen teremtmé-

nyek vagytok, hogy a szemembe vágjátok egyenesen. 
FINCI: 	Szóval: kénes ő?... Tudja mit?... Szeretem! 
NATÁLIA: A kénes őt? 
FINCI: 	A sajtot... Tőlem eshet kék is meg rózsaszín is. 
NATALIA: Legalább nektek lenne több eszetek, mint apátoknak. 
CINCI: 	Mi van a mi apácskánkkal? 
NATÁLIA: Besétált a fogóba. 
FINCI: 	Honnan veszi, hogy besétált? 
NATÁLIA: Láttam... Az istálóban. 
CINCI: 	Amikor felgyujtotta? 
NATÁLIA: Már ti is ezt cincogjátok?... Az istenfáját! (felnéz az égre) Boccs!... IVIind- 

járt elbőgöm magam... Hát hányszor mondjam: nem én vertem le a petrol 
lámpát (ismét felnéz, halkan mormolja) Csak szerettem volna... 

CINCI: 	Akkor ki? 
NATÁLIA: Ki, ki? 
CINCI: 	Verte le. 
NATÁLIA: A huzat. 
FINCI: 	Meskete! 
CINCI: 	Azt hiszi, meg vagyunk húzatva? 
FINCI: 	Magának itt nem hisz senki. 
CINCI: 	Képmutató!... Imádkozik és rúg. 
FINCI: 	Én, ha kénes ő  lesz, kiállok az udvarra. 
NATALIA: Ez az utolsó szavad? 
FINCI: 	A leg. 
NATÁLIA: Leg mi? 
FINGI: 	Utolsó 
NATÁLIA: (Cincihez) Neked is? 
CINCI: 	Nekem nem. 
NATÁLIA: Hanem?... Tán megtérítettelek? 
CINCI: 	Engem? (gúnyosan) Szeretem a sajtot!... (ellágyulva) Szeretem a sajtot... 

Ná, majd bedőlök egy tehénnek. 
NATÁLIA: (elveszti a türelmét) A ménkű  csapjon beléd! 
CINCI: 	A maga antennájába is! 
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A HOLDBA NÉZTEM 
NATÁLIA 
VICSORI, az eb 

NATÁLIA: Miért morogsz? 
VICSORI: (vadul vakaródzik) A Gumilábú rámragasztott egy bolhát. 
NATÁLIA: Így jár az, aki a feljebbvalójához dörgöl ődzik. 
VICSORI: (vakkan) Tudsz még ilyet? 
NATÁLIA: Rád hiába pazarolnám: Béna vagy mint a vaskapú. 
VICSORI: A hasonlataid, öreglány, csikorognak. 
NATÁLIA: .A vaskapú is. 
VICSORI: Ezt jó megaszontad. Tehén létedre nem egy marhaság, de... 
NATÁLIA: De? 
VICSORI: Add a tejet és ne filozofálj. 
NATÁLIA: Mert az b űn? 
VICSORI: S őt, hibal... S hogy stílszer ű  legyek: szarvashiba. 
NATÁLIA: Te vinnyogsz?... Te csak ugatod a józan eszet. 
VICSORI: Ezt kikérem magamnak! 
NATÁLIA: Tán én csaholok a holdra? 
VICSORI: (mordul) Ezt te nem érted. 
NATÁLIA: Hát magyarázd meg egy retardált tehénnek. 
VICSORI: (hallgat) 
NATÁLIA: (gúnyosan) Ugy látszik, süket is vagyok, mert nem hallom. 
VICSORI: Beszéljünk másról. 
NATÁLIA: Kérlek... Már rég megakartam kérdezni: bel őled sem lesz szalonna? 
VICSORI: Hogy jön ez ide? (észbekap) Te engem cukkolni akarsz. Mindjárt a láb-

száradba harapok! 
NATÁLIA: Tedd azt, s halhatatlan leszesz. 
VICSORI: Én? Hogyhogy?  
NATÁLIA: Még az életedben kiteszik a táblát a házra: „HARAPOS KUTYA"! 
VICSORI: (bosszúsan) Tudhattam volna... En vagyok a hülye. Leállok egy... 
NATÁLIA: Ne pazarékold a jelz őidet a méltatlanra. 
VICSORI: Igazad van. Tudhatnám, hogy milyen vastag a marhab őr: 
NATÁLIA: Mindjárt belédrúgok! 
VICSORI: En meg azt hittem: meg akarsz téríteni. 
NATÁLIA: Majd épp egy ilyen lomposra vesztegetem a drága id őmet. 
VICSORI: Mehetek a kénes őbe. 
NATÁLIA: Hát ezt is tudod? 
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VICSORI: Meg a kolerát, meg a tifuszt. 
NATALIA: Ezt csak az a buta liba gágoghatta el neked. 
VICSORI: S nem lesz?... Meg vagyok nyugtatva. 
NATÁLIA: De lesz!... De nem az, amit az a szédült tyúk... 
VICSORI: Liba! 
NATALIA: Madár, madár! 
VICSORI: A madár egy emelettel feljebb van, madame. 
NATÁLIA: Befejeztem! 
VICSORI: Ohó!... És a lelkem?... Az nem lesz mentve? 
NATÁLIA: Mentsen meg téged a sintér! 
VICSORI: Válogatunk a bűnösök között?... Hát üdvözít ő  az ilyen? 
NATÁLIA: Tehetsz egy szívességet az üdvözít őnek!... (indul) 
VICSORI: Hé!... Legalább annyit mondjál: mit tegyek, hogy kimaradjak a földsza-

kadásból. 
NATÁLIA: (megtorpan) 
VICSORI: (tettetett lelkesedéssel) Nagy ég, hát... mégis? 
NATÁLIA: Egy frászt!... Vakaródzni akarok... Rámragasztottad a bolhát, te dög! 

(vadul vakarja a fületövét). 

AKADÉMIKUS A FÁN 
NATÁLIA 
FILÓ, a bagoly 

FILÓ: 	(behunyt szemmel kuporog az ágon. Oriási tüsszentés, leesik a porba) 
A jó életbe! 

NATÁLIA: (bekocog szörtyögve, ázott szárnyai bágyadtan lógnak ) Szia, Filó!... Mit gun  - 
nyasztasz  itt a porban? 

FILÓ: 	Még te kérded? Akkorát prüccentettél, hogy leszakadt alattam az ág. 
NATÁLIA: (megfeledkezve sanyarú állapotáról) Tényleg?... Ihhaha! Ahhaha! 
FILÓ: 	(felháborodva) Neked ez mulatságos ?... Úgy megütöttem a... a  
NATALIA: Ki ne mond! 
FILÓ: 	...a fenekemet. 
NATÁLIA: Ja? 
FILO: 	Mért, te mire gondoltál? 
NATÁLIA: (mormol magában) Tszm... Um f... Akarod, hogy lefújjam a port az üle... 

amely rád ülepedett? 
FILÓ: 	Legyél szíves. 
NATÁLIA: (gY na - ot .Í uJ j, a fuvalat kisöpri Filót a színről. Nagy csattanás) 
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FILÓ: 	(kint) Kurva élet! (betotyog ziláltan) 
NATALIA: (szigorúara) Jól hallottam? 
FILÓ: 	Á!... Inkább azt mondd meg: mi az a két izé oldalt? 
NATALIA: _ (pironkodva motyog) Szr... hnym... 
FILO: 	Micsoda? 
NATÁLIA: (kelletlenül) A szárnyaim... 
FIZÓ; 	(csapkodja magát tollseprűivel) No de ilyet!... Repül ő  tehén?! 
NATALIA: (búsan) Müf... 
FILÓ: 	Hogy értsem azt, hogy „müf"? 
NATÁLIA: (bosszankodva) Nem repültem. 
FILÓ: 	Mert mért? 
NATÁLIA: Az egyik rugó rövidebb volt, mint a másik... Míg a balszárnyam egyet 

csapott, a jobb kettőt... Kis hiján beleoldalaztam a kacsaúsztatóba. 
FILÓ: 	De mért akartál repülni? 
NATÁLIA: Azt nem mondhatom meg! 
FILÓ: 	Rendicsek... En meg nem mondom meg, hogy mit. láttam. (visszarepül az 

ágra) 
NATÁLIA: (irigyen nézi, maga is megpróbálkozik néhány szárnycsapással, de a szárnyai 

csak szánalmasan kalimpálnak) Mit? 
FILÓ: 	Mit-mit? 
NATÁLIA: Láttál. 
FILÓ: 	Egy struccot. 
NATÁLIA: Honnan tudod, hogy strucc volt? 
FILÓ: 	Tudom és kész! 
NATÁLIA: Mondta? 
FILÓ: 	Beszélek én struccul? 
NATÁLIA: Hát akkor? 
FILÓ: 	Kék-zöld volt a feje, mert mindenáron bele akarta dugni a betonba. 

(kacarásznak) 
FIZÓ; 	Hol áztál így meg? 
NATALIA: A mez őn. 
FIZÓ; 	Andalogtál egymagadban? 
NATALIA: Lestem egy gomolyfelh ő t, de jött egy fekete. 
FILO.: 	Pech! 
NATALIA: Gondoltam, beugrom a gomoly mögé. 
FILO; 	Ez komoly?... Mint egy helikoffer? 
NATALIA: Nem. Kofert nem vittem. 
FILO, 	Kit kerestél, kérlek, a gomolyban? 
NATALIA: A HANG-ot. 
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FILÓ: 	Áhá!... Nem értem... 
NATÁLIA: Ugyanis kaptam egy megbízatást t őle. 
FIZÓ; 	Tudok róla. A nyuszikat körösztölgeted. 
NATALIA: Muhh!... Nem körösztölgetek. A b űnösöket térítgetem észhez. 
FILO: Eddig csak — ha jól hallottam — a petrollámpát térítetted le. 
NATALIA: Hát igen... (észbekap) Hát nem... Azt nem én vertem le. 
FILÓ: 	És mondd csak... Panaszkodni akartál ránk? 
NATALIA: Igenis, hogy igen... de... 
FILÓ: 	... nem az a felhő  volt. 
NATÁLIA: Stimmel. 
FIZÓ; 	S ha ott találod, kiborítod a bilit. 
NATALIA: Jaj, de ronda vagy! 
FILÓ: 	És öreg... Mondd csak: ha nem csapdos össze-vissza a szárnyad, engem 

is bemószeroltál volna. 
NATÁLIA: Mószer?... Mi a jó szer az? 
FILO 	Beköptél volna, mi? 
NATÁLIA: Mi vagyok én? Zöld légy? 
FILÓ: 	Szóval nem. 
NATÁLIA: Szóval igen. 
FILÓ: 	És ugyan mit tudsz felhozni ellenem? 
NATÁLIA: Hát minimum azt kérdeztem volna. t őle: nem idegesíti, hogy lefrottyin-

tod a templomba igyekv ő  öreglányokat? 
FILÓ: 	Hát tehetek én róla, hogy pont a fa alatt állnak le trécselni? 
NATALIA: Nem tudnád ilyenkor kicsit odébb tenni a fenekedet? 
FILÓ: 	Tudnám... De akkor hogy találom el őket? 

TALÁLKOZÁS A GONOSSZAL 
NATÁLIA 
TOYÓKA, a tyúk 
BÜDI, a görény 

(hátsó udvar) 

TOYÓKA: Pont jó helyen kajtatsz!... Láttál már igazi gyilkost? 
NATÁLIA: Jézusom!... Nem! 
TOYOKA: Inkább a kisnyuszikat kurkászod. 
NATÁLIA: Már te is tudod? 
TOYÓKA: Mi az, hogy én is!... Mit gondolsz, ki mondta el a többieknek? 
NATÁLIA: Szégyeld magad, kopasznyakú! 
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TOYOKA . : Én, a jó anya és hű  feleség? 
NATÁLIA: Könnyű  ott hűségesnek lenni, ahol csak egy rozzant kakas van. 
TOYÓKA: Rozzant?!... Elárulok neked egy titkot, gülüszem ű : én tulajdonképpen 

nem született kopasznyakú vagyok. A Boldi tépte ki a tollat-pihét, oly 
vadul szeretett. 

NATÁLIA: Vadul szeretett?... Nem tud megállni a hátadon. Kapaszkodik mindenbe, 
ami a cs őreügyében van. 

TOYÓKA: Veled én nem kárálok. A fantáziád úgy romlott, ahogy van. 
NATÁLIA: Az enyém romlott? És ki terjeszti azt a sok hazugságot? 
TOYÓKA: Én aztán nem! 
NATÁLIA: Hisz az imént mondtad, hogy mondtad. 
TOYÓKA: Mondtam, de nem terjesztettem. 
NATÁLIA: És mi a külömbség? 
TOYÓKA: Nem tudom. 
NATÁLIA.: Uhhá, tyúkesz ű ! 
TOYÓKA: (tűnődve) Ez most sértés? 
NATÁLIA: M... Ugyan! 
TOYÓKA: (panaszosan) Sose tudom, mikor dicsérsz, mikor pocskolsz. 
NATÁLIA: En rólad csak jót tudok mondani. Ahogy a friss virág- és salátapalántát 

kikaparod, az maga a tökély. 
TOYÓKA: Ugye? Nem is értem, mért kerget a Gumilábú a söpr űvel... Jut eszem-

be!... Láttak a Hold körül repkedni. 
NATÁLIA: Ki? 
TOYÓKA: Miki? 
NATÁLIA: Kicsoda az a Miki? 
TOYOKA: Lassabban!... Egészen összezavarsz. 
NATÁLIA: Azt kérdeztem: ki látott repkedni? 
TOYÓKA: Vicsori. 
NATÁLIA: Tudtam!... Az egy holdkóros... Hanem, mondsza csak, miféle gyilkosról 

hadrikáltál az imént? 
TOYÓKA: ('összeborzad) Büdi, a görény... Megfojtotta legjobb barátnémat álmában. 
NATÁLIA: A görény álmában, vagy a barátn ődéban. 
TOJÓKA: Jaj, nem is álom volt az... Megfojtotta, amikor a rúdon aludt. 
NATÁLIA: Meg is ette? 
TOYÓKA: Nem. 
NATALIA: Ki érti ezt?... 
TOYÓKA: A bagoly. 
NATÁLIA: Es hol van most az a vérnösz ő ? 
TOYOKA: A hátad mögött. 
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NATÁLIA: Mögötte a fene!... (hátraperdül) Hol? a 	( 	p 	~  
TOYOKA.: (önfeledten tikácsol) Vicc volt, ha-ha-ha!  
NATÁLIA: (dühösen) Marha vicc! 
TOYÓKA: (hirtelen abbahagyja a tikácsolást, viharsebesen mai Natália mögé. Mögötte fut  

Büdi.)  
BÜDI: 	(megtorpan Natália előtt)  
NATÁLIA: (hátrál egy picit) Epp téged kereslek.  
BÜDI: 	Mi célból?  
NATALIA: Be... beszélni akarok ve... veled.  
BÜDI: 	Miről?  
NATALIA: A... vilá... Bégé... gésr ől... 
BÜDI: 	Gyere közelebb! 
NATÁLIA: Te gyere!  
BÜDI: 	(közelebb jön) Itt vagyok.  
NATÁLIA: Látom és hallom... (beleszagol a levegőbe) Sznf!... Sznf!  
BÜDI: 	(még közelebb jön)  

NATÁLIA: Es érzem!... Úristen!... Ez nem lehet igaz!  

BÜDI: 	Szóval beszélni akarsz velem?  
NATÁLIA: (még  egyet szagol, térdei megroggyannak) N em! (fejvesztve menekül)  

A SÁTÁN TÁVOLI ROKONA  
NATÁLIA  
FUX, a bakkecske  

FUX:, 	Itt. j ő  a frófétáné! 
NATALIA: Hallgass, demon-utánzat!  

FUX: 	Hogyhogy utánzat!?... Ugyanaz fehérben... Kiköpött Mefisztula vagyok.  

Patám van, szarvam van...  
NATALIA: (füstölög) Szarva van... Minden rendesebb állatnak van. Ez olyan átme-

net a muflon és a csigáé közt.  

FUX: 	Velem te ne kötekedj némber, mert mindjárt békává változtatlak!  

NATALIA: (gúnyosan) Fux, a nagy varázsló! Egy kecskebogyót nem tudnál bombon-
ná változtatni.  

FUX: 	Nem-e?... Figyelj!... „Akra-badakla!"...1Vlegkóstolod? 
NATÁLIA: (bekap egyet)  
FUX: 	Na? 
NATÁLIA: Szélhámos! (kiköpi)  
FUX: 	(vihog) Ma nem vagyok formában... Te se mindig tündökölsz.  
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NATÁLIA: (fujtat magában) Most jön a lámpa! (hangosan) Nem én rúgtam le! 
FUX: 	!Mit? 
NATÁLIA: Semmit. 
FUX: 	De a... 
NATÁLIA:... nyuszikat sem kereszteltem. 
FUX.: 	Ki beszél itt a nyuszikról... Panaszkodott a görény... 
NATALIA: Az a büdös csirkefogdosó? 
FUX: 	Büdös, büdös,.. Büdöseknek nem jár mennyország? 
NATALIA: Büdösül. odavagy érte. Bizonyára, mert te is enyhén áporodott illatú.. vagy. 
FUX: 	Pardon, pardon!... Ne tessék engem egy napon említeni azzal a csíkos 

fingadozóval. 
NATÁLIA: Nah!... Nah! 
FUX: 	Az én illatom Old Spájz. 
NATÁLIA: Micsoda? 
FUX: 	Férfiasan tökéletes... Szag mál! 
NATALIA: (megszagolja) Viszlát! (indul) 
FUX: 	Ha így folytatod, nem lesz egyetlen híved sem. 
NATÁLIA: (m,egto1pan) Oké bérnászos... Szokjál le! 
FUX: 	Miről? 
NATÁLIA: Mondjam, vagy mutassam? 
FUX:, 	Csak nem a ketyerére gondolsz? 
NATALIA: (bólogat) 
FUX: 	Nahát, arról mondj le, hogy lemondok! 
NATÁLIA: Akkor ez a téma ki van merítve. (indul) 
FUX: 	Várj!... Akarod, hogy varázsoljak neked valamit? 
NATÁLIA: (nagyot nyel) Lásd: kecskebogyó? 
FUX: 	Ezer varázsszóm van... Mondjak másikat? 
NATALI.Á: Te engemet teljesen hülyének nézel? 
FUX: 	Nem teljesen... 
NATÁLIA: Fu.x! 
FUX: 	... nem teljesen, vagy zseniális... Így jó? 
NATÁLIA: (bizonytalanul) Ahá... 
FUX: 	Kérsz egy szép varázslatot? 
NATALIA: Tényleg tudsz bűvölni? 
FUX: 	Kérdezd meg a kecskekisasszonyokat. 
NATÁLIA: (fejét rázza) Gondolom: bájolni? 
FUX: 	' Amit csak akarsz! 
NATÁLIA: Es őt. is? 
FUX: 	Csak a szó hiányzik. 
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NATÁLIA: Rajta. 
FUX: 	(széles mozdulat, aztán megvakarja a szakállát) 
NATALIA: (az eget nézi) Nos? 
FUX: 	Hát ez az, hogy hiányzik... 

GYÁSZDALNOK 
KUVIK: 	(rászáll az ereszre) 
NATÁLIA: (felnéz) Mért ijesztgetsz bennünket? 
KUVIK: 	És te? 
NATÁLIA: Nem szórakozásból csinálom. 
KUVIK: 	Minden őrült azt mondja másokért teszi, amit tesz. 
NATÁLIA: Te engem az őrültek közé sorolsz? 
KUVIK: 	S nemcsak én. 
NATÁLIA: (keserűn) Köszönöm! 
KUVIK: 	Kérlek... A józan ész diktálja. Hátha magadhoz térsz egyszer. 
NATÁLIA: Egyre jobb! 
KUVIK: Ugye? 
NATÁLIA: Netán a magamhoz térés id őhöz van kötve? 
KUVIK: 	Ugy érzem, nemsokára kitör itt valami. 
NATÁLIA: Itt?... Hacsak a nyakad nem. 
KUVIK: 	Még egy istállóégés, és... 
NATÁLIA: Uhh! 
KUVIK: 	Tudom, nem gonoszságból csináltad. Meg akartad mutatni a jöv őt. 
NATÁLIA: Bölcsebb vagy, mint kuzinod Filó, de részemr ől semmi köz. 
KUVIK: 	Tudom, amit tudok. 
NATÁLIA: Ha már itt tartunk... Gumilábúék diófáján három éjszakán át kuvikoltál, 

Rőzse néni mégsem halt meg. 
KUVIK: 	Hö-hő !... Hát kénes ő  az volt? 
NATÁLIA: (zordul) Kétezer május harminc. 
KUVIK: 	No és eddig hány igaz lelket találtál? 
NATÁLIA: Eddig mindössze egyet sem. 
KUVIK: 	És mennyi kell? 
NATALIA: Minél több... Egy a minimum... 
KUVIK: 	Május harminc piszkosul közel van. 
NATÁLIA: (felszisszen) Mondj már valami jót is! 
KUVIK: 	Jót?... Lehet, hogy elpatkol a Gumilábú... Nagyon köhög. 
NATÁLIA: Vidámabbat! 
KUVIK: 	Nem az én asztalom... Aztán meg... 
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NATÁLIA: Aztán meg? 
KUVIK: 	Csak annak van karizomfa, akit ől félnek. 
NATALIA: Karizmal... Esti iskolát végezhettél, hogy ragozni sem tudsz. 
KUVIK: 

	

	Nekem egy tehén ne feszelegjen, mert oda találok neki kuvikolni az éj 
közepén. 

NATALIA: Szerintem szélhámoskodol. 
LUVIK: 	Igen?... Es az ártány nem döglött meg? 
NATÁLIA: (elkomorodik) De igen... Már fel is támadott. 
KUVIK.: 	Igy is lehet mondani... Kiásták a kormoskák. 
NATÁLIA: Tör ődhetnél egy keveset saját üdvöddel is... (felnevet) 
KUVIK: 	11'Ii olyan mulatságos? 
NATALIA: Elképzelem, hogy kuvikolsz éjszakai m űszakban, aztán hirtelen: nyekk, 

le a földre!... Azt sem tudtad, hogy most te jössz. 
KUVIK: 	Orülök, hogy érettem is aggódsz. Ez csak egyet jelenthet. 
NATÁLIA: Éspedig? 
KUVIK: 	Hogy nem vagyok nagyon... 
NATÁLIA:... bűnös? 
KUVIK: Nem, hanem büdös. 

EZ MÁR DÖFI! 
NATÁLIA 
SÜNI 

NATÁLIA: (fekszik magába rogyva) 
SÜNI 	(jön) Cin! 
NATALIA: Ne gyere közelebb! 
SÜNI: 	Haragszol rám? 
NATÁLIA: Félek, hogy megszúrsz. 
SÜNI: 	(cincog) A csintalan kis Gumilábú is meg akart simogatni. 
NATÁLIA: Mért vagy olyan goromba? 
SÜNI: 	Es te mért vagy olyan bús? 
NATALIA: Rossz passzban vagyok. 
SÜNI: 	Passza meg az isten, minden teremtményének lehet rossz. 
NATÁLIA: (felkapja a fejét, majd visszaejti) Azt hittem, valami disznóságot akarsz mon-

dani. 
SÜNI: 	Miféle disznóságot. 
NATÁLIA: Sündisznóságot. 
SÜNI: 	(szárazon) Ha—ha... Nem Új vicc, de jó. Azt mond meg: mi bánt? 
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NATÁLIA: Hosszú! 
SÜNI: 	Ráérek. 
NATÁLIA: Tele vagyok tüskével... 
SUNI: 	(élénken) Na?!... Nem látom. (közeledik) 
NATÁLIA: Stop! 
SÜNI: 	Hát innen nem látszik. 
NATÁLIA: Szavakkal is lehet sebezni. 
SÜNI: 	Ezt az érzést én nem ismerem. 
NATÁLIA: Befelé is tüskéid nőttek? 
SÜNI: 	Ez fájt! 
NATÁLIA: Boccs!... Megsimogatnálak tudod, de... 
SUNI: 	Értem... És mi fájt legjobban? A petrollámpa 
NATÁLIA: (felpattan, üvölt) Nincs semmilyen petrollámpa, hallod?! 
SUNI: 	" Én is csak félig hittem... Pláne a nyuszik keresztelését. 
NATÁLIA: 1VIennyire félig? 
SÜNI: 	Ejfélig... Nem akartad, de er ősebb volt nálad... Amúgy halad a térítés? 
NATÁLIA: Senki sem tör ődik mi lesz velem. 
SUNI: 	Es mennyi van még vissza? 
NATÁLIA: Szűk két hónap. 
SUNI: 	Halasztás? 
NATÁLIA: Semmi... Igy is nyertünk már két napot. 
SÜNI: 	Hogyhogy? 
NATÁLIA: Urnapján nem dolgoznak odafent. 
SÜNI: 	Hű !... Es aki vidéken van? álagy ha valaki pont akkor toppan, amikor 

elered a kénes ő ? 
NATALIA: Nem tör ődhetek mindenkivel. Elég, ha az ittenieket megmentem. 
SÜNI: 	Na, én azt sem bánom, ha odaégek. 
NATÁLIA: Hogy beszélhetsz így? 
SÜNI: 	Annyit szenvedek, egy kis napalm meg se kottyan. 
NATÁLIA: Szenvedsz? Mit ől? 
SÜNI: 	Próbáltál már egy sünikisasszonnyal szeretkezni? 

IDEGEN 
NATÁLIA 
STRUCC 

STRUCC: (a kerítésnél) Halló! 
NATÁLIA: (a kerítéshez ladlog) Mu? 
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SRTUCC: Nem tudná kérem megmondani: hol lakom? 
NATÁLIA: El tetszett kószálni? 
STRUCC: Nem volt szándékomban, de valami. Hagyott durrant a farakás mögött. 

Ijedtemben átugortam a karám korlátján és világgá futottam. 
NATÁLIA: Záptojás lehetett. 
STRUCC: Ki van zárva. A szalmafej ű. erre gondosan ügyel. Ugyszólván kalappal 

áll a fenekünk mögött, mikor tojunk. 
NATALIA: Hát valamelyik őjük a kalap mellé tojt titokban. 
STRUCC: Mért tenne ilyet egy komoly és ivarérett leányanya? 
NATÁLIA: Struccolni akart. 
SRUCC: 	(indignáltan) Na! 
NATÁLIA: (elszégyelli magát) Bocsánat... vicc volt. 
STRUCC: (ugrálni kezd) Ahhahahal... Ahhahaha... (elkomorodik) Aha... 
NATÁLIA: Szoktam látni kegyedet a telepen, mikor ballagok haza a mez őről... On... 

kegyed... maga... kislány, vagy kisfiú? 
STRUCC: Mutassam? 
NATÁLIA: (ijedten) Nem... Kösz! 
STRUCC: (pironkodva) Lány vagyok... Szalmafej ű  azt mondta az egyik látogatónak: 

„Eladó!" (ábrándosan) Talán holnap már jönnek értem... 
NATÁLIA: Ilyen az élet. Hozzánk is be-berontanak a stefusok... Uvöltöznek, 

színes papírdarabkákat mutogatnak... Hogy mit érzek ilyenkor, le sem 
tudnám írni. 

STRUCC: (előzékenyen) Kér egy tollat? 
NATÁLIA: (elereszti a füle mellett) Hetente búcsúzni kell valakit ől... Es a vágóhídról 

még senki sem tért vissza. 
STRUCC: Mi az a vágóhíd? 
NATÁLIA: Nem tudom... A Gumilábíi szokta üvölteni mérgében: „Mégy a vágóhíd-

ra, te dög!" 
STRUCC: Akkor azok a tufuk hullaszállítók lehetnek. 
NATÁLIA: Nem hiszem. A dögökért a füsti fickók szoktak jönni. 
STRUCC: Kik azok a füsti fickók? 
NATÁLIA: A kormoskák. 
STRUCC: A Szalmafej ű  el szokta őket. zavarni. 
NATÁLIA: Bocsáss meg, barátném, hogy kijavítalak: nem a feje szalma, hanem a 

kalapja. 
STRUCC: S ha már itt tartunk: a Gumilábúnak sem gumiból van a lába. 
NATÁLIA: (megdöbbenve) Hanem? 
STRUCC: Bocskor van rajta. 
NATÁLIA.: A, nem! Akkor se jön le, amikor alszik részegen. 
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-STRUCC: Honnan tudod? 
NATÁLIA: A szajkó mondta... Bejáratos. Pontosabban: kijáratos, ha nyitva felejtik 

az ajtót. Van neki odabenn aranyozóst kalitkája a falon... Irigylésre méltó! 
STRUCC: En nem í őirigylem. Képzeld, hogy festenék a falon,  (kacagnak) a. 	p 	,~ 	 ~Y 	 (° 	g 	) 
NATALIA: Csak ne káromkodna úgy. 0 meg a Bocskoros. 
STRUCC: Miket mond?  
NATÁLIA: (körülnéz, a füléhez hajol) Sssssss...  
STRUCC: De biz Kuba?... Es mi az... ?  
NATÁLIA: Csitt!.., Ne többet err ől... Indulhatunk!  
STRUCC: Aranyos vagy és tapintatos.  

NATÁLIA: Tapintatos? 
STRUCC: Igen. Te vagy az egyetlen, aki még nem kérdezte t őlem: szoktam homok-

ba dugdosni a fejem? 
NATÁLIA: Na és...  
STRUCC: (szemrehányón) Most dicsértelek meg! 
NATÁLIA: (menti a helyzetet) Na és... Na és te sem kérdezted: felrúgtam-e a petrolt? 
STRUCC: Hát felrúgtad? 
NATÁLIA: Szégyeld magad! 
STRUCC: Jó. 
NATÁLIA: Mért nem mégy inkább vissza Afrikába? 
STRUCC: 1VIi az az Afrika? 
NATÁLIA: En sem tudom... A legel őn hallottam róla: „Ez is mért nincs Afrikában?" 
STRUCC: (elgondolkozva) Néha megszólal bennem valami...  
NATÁLIA: Ébreszt ő ... 
STRUCC: Micsoda?  
NATÁLIA: Ópf... vekker... 
STRUCC: Nem lehet vekker. Azt még nem nyeltem. 

ALULRÓL JÖV Ő  KRITIKA  
NATÁLIA 
ÜRGE 
(kétségbeesett kiabálás: „Segítség!... Segítség!" Mikor a kép megvilágosodik, csak elfutó  

lábakat látunk. A szín közepén vizesköcsög)  

NATÁLIA: (betrappol lihegve) Mi -hi va -han?... (a lyuk fölé hajlik, orrba spricceli egy 
 

víz- 
sugár)  

ÜRGE: 	(a lyukból) Meg akartak nyúvasztani! 
NATÁLIA: (rázza magáról a vizet) Mi-hi?... Ho-hogy?  
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ÜRGE: 	Mondom: megnyúvasztani! 
NATÁLIA: Nem hallom! 
ÜRGE: 	Hát tedd közelebb a sz őröst. 
NATÁLIA: (türelmét veszti) Nem tudnád kijelébb tolni a pofádat? 
ÜRGE: 	Nédd'a milyen egy pokróc... Ki vagy te egyáltalán. 
NATALIA: Natália, a tehén és egyáltalán... nagyon kivagyok a futástól... 
URGE: 	Az a bizonyos Natália? 
NATÁLIA: (rosszat sejtve) Nem tom kire gondolsz... 
ÜRGE: 	Hát, aki a nyuszikat körösztöli és lámpákat rúg föl. 
NATÁLIA: (gőzt fú az orrlikán) Hát már te is?!... Kit ől hallottad? 
ÜRGE: 	A szimpatikus mezei egerekt ől, akik mindenütt ott vannak, ők pedig a 

házi pockoktól. 
NATÁLIA: Hogy az a... (gyorsan szájára csap a farkával) 
ÜRGE: 	Ja, és azt is mondják: a görényt nem akarod a mennybe meneszteni,mert 

büdös 
NATÁLIA: (a fogai közt, vérbeforgó tekintettel) Gszm!... dn... Gngg! 
ÜRGE: 	Nem hallom! 
NATÁLIA: (beleüvölt a lyukba) Nem azért mert büdös, hanem, mert b űnös! 

 (sikít) Jááááj!... Megőrültél?... Beszakad a szaru a dobomon... Es egyál-
talán, ki jogosított fel, hogy játszd itt az Enescut? 

NATÁLIA: Muu?? 
ÜRGE: 	Vagyhogyhíják... Unesco... 
NATÁLIA: Ki az? 
ÜRGE: 	Aki, mint te, a kisnyulakat dadajgatja. 
NATÁLIA: (belesúg a lyukba) Fulladj meg! 
ÜRGE: 	Szép kis szpiccs... En meg azt hittem, segíteni akarsz... De úgy látszik, 

struccon alul nem megy. 
NATÁLIA: A struccot is a mezei Miki mondta?... Netán a paráznabilleget ő ? 
ÜRGE: 	Tudom és kész!... Es hadd mondjak még .valamit: meg se próbálkozz a 

világvégz ős szöveggel, kénkővel, völgycsuszamlással. Úgy nem hiszek az 
egészben, ahogy van. a 

NATALIA: Jó vaknak lenni? 
ÜRGE: 	(sértődötten hallgat) 
NATÁLIA: (elszégyelli magát) Bocsáss meg... Elgaloppíroztam magam... yIondd csak, 

mit ábrázol itten ez a vizes kandli? 
ÜRGE: 	A Gumilábú... 
NATÁLIA.: Bocskor. 
ÜRGE: 	Mi? 
NATÁLIA: Semmi... Folytasd. 
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ÜRGE: 	A Gumilábú legkisebb és legkurvább kölyke ki akart önteni. Meg is tet- 
te volna, ha nem érkezel id őben... Köszönöm! 

NATÁLIA: (szerénykedve) Ugyan... semmiség. 
ÜRGE: 	Mondom neked: nagy marha vagy! 
NATÁLIA: Úgy érted, mint fajtám egyede? 
ÜRGE: 	Ügy értem, mint próféta. 
NATÁLIA: Az anyád!... (felnéz az égre) kiszaladt... 
ÜRGE: 	Itt vagy még? 
NATÁLIA: Mert ha nem? 
ÜRGE: 	Egy ökörrel kevesebb. 
NATÁLIA: Huff!... (a földet kaparja mellső  lábaival, farkával dühösen a vizes köcsögre 

csap, elvágtat) 
ÜRGE: 	Hihi!... Huhu! (kuncog ;  a víz folyni kezd a lyukba) 
ÜRGE: 	Hé!... Hó!... Segítséééég!... Segí... glu... (kibukkan elázott feje, rázza magá- 

ról a vizet) Ez hülye! 

GYEREKSZÁJ 
NATÁLIA 
CINCI 
FINCI 
1VIIKI, a mezei egér 

(Három egér az udvar közepén) 

11IIKI: 	Most képzeljétek: ez a lyuk. 
CINCI: 	Persze. 
FINCI: 	És Natália föléhajol? 
1VIIKI: 	Távolabbról úgy tűnik, mintha fel akarná fújni a Földet, mint egy lufi. 
FINCI: 	Közben karattyol. 
MIKI: 	Furt. 
CINCI: 	Szerinted, meg van húzatva? 
MIKI: 	Hétszentség. Ha valaki ott tart, hogy a lyukba süketel bele, mert senki 

sem akarja meghallgatni. 
CINCI: 	Miket mondott? 
11IIKI: 	Képzelheted. 
FINCI: 	Azért csak mondd. 
1VIIKI: 	Hát ugye... Nem tartózkodtam túl közel... Igy csak foszlányok... (hallgat) 
CINCI: 	(megböki) Na! 
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1VIKI: 	Ne bökdöss, Cincó, aztat nem csípem. Van egy barátom, aki folyton meg- 
bök, ha mond valamit, és az orrom el ő tt hadonászik. 

FINCI: 	Mért ne hadonászna? 
MIKI: 	Elriasztja a szitaköt őket. 
CINCI: 	Hát aztán! Eszel te szitaköt őt? 
MIKI: 	Szeretném kitapintani, mib ől van a szárnyuk. 
FINGI: 	Tán repülni akarsz? 
MIKI: 	(dacosan) A bőregérnek lehet? 
CINCI: 	Na jó... Foszolj! 
MIKI: 	Micsoda? 
CINCI: 	Halljuk a foszlányokat. 
MIKI: 	Ja?...• (bele súg a lyukba) 
FINCI: 	Nem hallom. 
11IIKI: 	(röhint) Bujj a lyukamba. 
FINCI: 	Mindjárt leesik egy pofon! 
MIKI: 	Ez a fenenagy mezei-úriegér testvériség? 
CINCI: 	Igaza van Mikinek. Viselkedj Finci! (Mikihez) Ne haragudj, drága kuzin, 

inkább foszolj. 
1VIIKI: 	(fontoskodóan megköszörüli a torkát, háttérben Natália közeleg, de nem látják) 
MIKI: 	(bekiált a lyukba )Javuljatok meg dögök! 
CINCI: 	(ugyanúgy) Aki nem lép egyszerre, nem kap rétest estére! 
FINCI: 	(a jó játék örömével) Május van, és májusban mindenki megvesz. 
1VIIKI: 	Amott kerekedik egy kénköves felhő ! 
CINCI: 	Ha leszáll az éj, kicsikém kefélj! 
1VIIKI: 	Hogy jön ez ide? 
CINCI: 	Biztos ilyeneket is mond, ha senki sem hallja. 
MIKI: 	Gondolod? 
CINCI: 	Esküdni mernék. 
FINCI: 	Én is. 
MIKI: 	Egyáltalán nem rettegtek attól, amit jövendöl? 
CINCI: 	Ki figyel oda egy vén kerge tehénre!... Az egész világ kikacagja a háta 

mögött. 

(Natália feje a korlátra horgad) 

MIKI: 	Fenekébe röhögtök. 
FINCI: 	Ha Úgy tetszik. 
1VIIKI: 	Én azért nyugtalan vagyok. 
FINCI: 	Mert? 
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MIKI: 
	

A mezőn több kénes es ő  fog esni, mint a kamrában. 
CINCI: 
	

(az égbe) Halló, Főnök, a spájzba is egy dézsával! 

(kuncognak) 

MIKI: 	Ugy illene: elébe állni becsületesen, és azt mondani: „HADD ABBA!" 
CINCI: 	Becsületes a hátsó udvarban? 
FINCI: 	Mindenki utálja egymást. 
MIKI: 	S joggal. 
CINCI-FINCI: Hé! 
MIKI: 
	

Pardon! 
CINCI: 
	

És neked, mezítlábas réti filozófus, van valamilyen jó ötleted? 
11IIKI: 
	

Hát jónak nem jó, de van... Hajoljatok közelebb... (súg. A tanyasiak 
bólintanak, egyszerre hajolnak a lyuk fölé) 

MINDHARMAN: HADD ABBA! 
NATÁLIA: (közelebb lép, hátat fordít a dermedt egereknek) 

Ez is egy lyuk. Ide is! 

A NAGY LINGVISTA 

NATÁLIA 
LÓRI, a papagáj 

(Natália búsan hever a földön, Lóri a kerítésen tollászkodik) 

LÓRI: 	Akarsz velem beszélgetni? 
NATÁLIA: (szomorúan ingatja fejét) 
LÓRI: 	Nem - nem... (megcsipkedi pihéit a hóna alatt) Felfúvódtál? 
NATÁLIA: (sértődötten) Off! 
LÓRI: 	Nem arra gondolok, hogy a gyerekek felbosszintottak... 
NATÁLIA: Tfú! 
LÓRI: 	(helyesbít) Felbisszentettek... 
NATÁLIA: (csap egy unottat a farkával) 
LÓRI; 	Azt kérded: „hanem?" 
NATÁLIA: (megrázza a fejét) 
LÓRI: 	Hanem? 
NATÁLIA: Hanem: FOGD BE! 
LÓRI: 	Jó... Lóri ért a semmib ől is... A friss fű  nyomaszt? 
NATÁLIA: (sóhajt) Nyomaszt engen az egész... (dühösen felkapja a fejét) Mi közöd 

hozzá!? 
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LÓRI: 	Engem már vittek madarászhoz, mikor szótlan gubbasztottam kalitkám- 
ban a klausztrofóbiától... Azt mondta: „Beszéld ki magad!... (Natáliához) 
Neked is jobbat tenne, ha elmondanád, mi az, ami nyomaszt. 

NATALIA: Nem a friss fű . 
LORI: 	Pedig akkor mi? 
NATÁLIA: Mi, mi? 
LÓRI: 	Eh!... Reménytelen eset vagy... A lyukkal bezzeg szivélyesen társalogtál. 
NATÁLIA: Nem a lyukkal társalogtam! 
LÓRI: 	Miki mondta. 
NATÁLIA: Miki ott sem volt. 
LORI: 	Kiszopta a kiskarmából. 
NATÁLIA: Befognád végre? 
LÓRI: 	(megvakarja fejét) Be... Es mit mondott a lyuk? 
NATÁLIA: Nem a lyuk: Az ürge! 
LÓRI: 	(meglep ődve) Ürge?... Az ürge nem a fán lakik? 
NATÁLIA: Ehh, okostóni! 
LÓRI: 	(büszkeségében sértve) Nem Tóni — Lóri!... Anyai ágról Ufügeneia-lány. 
NATÁLIA: Hát idefigyelj, ufu... üfü... Az ürge lyukban lapult. Vele beszélgettem. 
LÓRI: 	Miről lehet beszélgetni azzal, aki szukkekszíve lyukban lapul? 
NATALIA: A világvégér ől. 
LÓRI: 	S az nem tetszett neki? 
NATALIA: Dühös volt, hogy valaki téli álmából fölveri. 
LÓRI: 	Ki? 
NATÁLIA: Ki, ki? 
LORI: 	Az álomver ő ? 
NATÁLIA: A Kiki. 
LÓRI: 	Állj!... Lassabban... Én is szeretném érteni. 
NATÁLIA: Ő  a Bocskor legkisebb és legkomiszabb fia. Ki akarta önteni. 
LÓRI: 	Kiönteni? Mint kalapból a vizet? 
NATÁLIA: Nem. Úgy, mint vizet a kalapba. 
LÓRI: 	Valami nem megy .a fejembe. 
NATÁLIA: Ebben maradunk! 
LORI: 	Nem értek valamit... 
NATALIA: Valamit?... Eddig még semmit. 
LÓRI: 	(elereszti a füle mellett) Ki az a Bocskor? 
NATÁLIA: Ezt sem tudod?... Akit ől a kockacukrot kapod. 
LÓRI: 	Az nem potykacukor, hanem mitavin, hogy ne hulljon a farkam tolla... 

Szóval a Kiki? 
NATÁLIA: Üsmered? 
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LÓRI: 	Hogy üsmerem-é? Rázóládás kora óta... Én tanítottam beszél- 
ni! 

A JOBB BELÁTÁS TÁVLATAI 
NATÁLIA 
ÖSZVÉR 

(a mezőben Natália, két elülső  lábára támaszkodva, az eget kémleli állhatatosan) 

OSZVER: (előtte áll) Ne légy már olyan csökönyös! 
NATÁLIA: Hagyjál! 
ÖSZVÉR: Nem bírom nézni, mikor valaki ilyen megátalkodott. 
NATÁLIA: Törődj a saját sós zsákjaiddal. 
ŐSZVÉR: Miféle sós zsákok? 
NATÁLIA: Azt mondják, egyszer nem akartál indulni, mert nehéznek találtad a ra-

kományt. Közben eleredt az es ő, a só megszívta magát, és duplanehéz 
lett 

OSZVER: Ezt az a tüskezabáló terjeszti, mert van bennem egy csepp önérzet., őt 
meg a juhgyakó szamaragolja, pedig tök kényelmetlen, mert földig ér a 
lába... (idegesen) Ne bámuld azt a felhőt, nincs mögötte senki! 

NATÁLIA: Utban vagyok netán? 
OSZVER: Ki nem állom a hiábavaló dolgokat! 
NATÁLIA: Neked hiábavaló dolog, ho gy — többek közt — a te b őröd is meg akarom 

menteni? 
OSZVER: Az én bőröm ne többek közt mentsék meg, hanem direkte. 
NATÁLIA: Már értem, mért neveznek hajthatatlannak. 
OSZVER: Mentsd a birkákat, azok mindenért hálásak. 
NATÁLIA: (gőgösen) Ha tanácsodra lesz szükségen, majd jelentkezem nálad. 
ÖSZVÉR: Al rojt!... (indul) Boldog Adventot! 
NATÁLIA: (gúnyosan) Fogytán az érvek? 
OSZVER: Nem szeretek vitázni. A világ tele van olyanokkal, akiknek nincs igaza. 
NATÁLIA: Nincs igazam?... Neked beszélhet az állat! 
OSZVER: Nem rád gondoltam... illetve: is... 
NATÁLIA: Na, halljam! 
OSZVER: avissz or dul Ha elvégzed Neki (felfelé bök a e ével ezt a protagandát, ( 	f 	) 	agze 	 fejével) 	p 	g 	ti azt  

hiszed, kapsz majd valamit? 
NATÁLIA: (széles vigyorral bólogat) 
OSZVER: Egy nagy túrót, azt! 
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NATÁLIA: Túrót? Hogy nézne az ki... (méltatlankodva) A tehén megeszi saját túró-
ját? 

OSZVER: Ezt csak úgy mondom, pár ekcelánc. 
NATÁLIA: (transzban) Boldog leszek! 
OSZVER: Náund?... Az éjjeli pillangó is boldog, míg a lámpa ki nem süti a 

szemét. 
NATÁLIA: Nem „olyan" boldog! 
ÖSZVÉR: Boldogabb boldog? 
NATÁLIA: Eh, nem érted! 
ÖSZVÉR: Akkor magyarázd meg nekem. 
NATÁLIA: Kinevezett boldog. 
ÖSZVÉR: (felnyerít) Nyihán! 
NATALIA: Mit röhögsz te betonfej ű ?! 
ÖSZVÉR: (m. f) Ki-hi-hi-ne-ve-he-he! (felhördül)... Megyek összeesni. 
NATALIA: (ijedten) Uram teremtőm! 
ÖSZVÉR: ... a röhögést ől! (nyihog) 
NATÁLIA: Azt mond meg inkább: mi az a juhgyakó? 
ÖSZVÉR: (visszalopakodik) Pszt!... Meghallhatja, s az én fejemre is húz a gamos-

sal. 
NATÁLIA: (ugyanúgy súgva) Itt van a közelben? 
OSZVER: (mutatja) Látod azt a bokrot? 
NATÁLIA; Látom, de nincs kivilágítva... 
OSZVER: Opf!... Te meg a pitykebokor... Mentem!... (áll) 
NATÁLIA: (csökönyösen) Mi az a juhnyakó?... Valami mezei izé? , 
ÖSZVÉR: Nem nyakó — gyakó! (az ég felé) Kérdezd meg tőle. En mentem. (áll) 

Mondom: MENTEM!... (nem mozdul) A jó fenébe is!... Most már magam-
nak is hiába beszélek?! 

MEG VAGYOK NYÍRVA 
NATÁLIA 
JOLIKA, a barika 

NATÁLIA: (kifelé bámul a korláton, elmasírozik el őtte Jolika hímzem pruszlikban) 
JOLIKA: Kezicsókolom! 
NATÁLIA: Jó ég!... Hogy nézel ki? 
JROLIKA: Nem tetszik? 
NATALIA: Nem gondolod, hogy hülyét csinálsz magadból? 
JOLIKA: Hogy tetszik azt érteni, hogy hülyét? 
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NATÁLIA: Hát, hogy ilyen maskarát öltesz magadra. 
JOLIKA: Először is: nem öltöttem magamra. Rámhúzták. Másodszor is: nem 

számít. 
NATÁLIA: Micsoda? 
JOLIKA: A kegyed véleménye. 
NATÁLIA: Ó! 
JOLIKA: Mindenki mondja, hogy Natika néni felfogása olyan friss, mint az aszalt-

szilva. 
NATÁLIA: U!... Szóval te is azt mondod, hogy... 
JOLIKA: E — e! 
NATÁLIA: Még szép. 
JOLIKA: Én nem mondom, hogy aszalt, csak... 
NATÁLIA: Csak? 
JOLIKA: Egy kissé fosnyadt. 
NATÁLIA: A Bégető  család legédesebb sarja... 
JOLIKA: Nem én kezdtem. 
NATÁLIA: Es azt, hogy érted, hogy rádhúzták? 
JOLIKA: Felkaptak, s mire az ijedségt ől magamhoz tértem, már rajtam volt. 
NATÁLIA: Csak úgy, ripsz-ropsz? 
JOLIKA: Hát volt egy kis z űr... A lábam alig tudták kidugni a karon. 
NATALIA: S te csak t űrted birka módjára? Egyáltalán nem tiltakoztál az er őszak 

ellen? 
JOLIKA: De. Kapálództam, amikor be akarták gombolni a hasamon. 
NATALIA: Na végre, egy szemernyi önérzet! 
JOLIKA: Onérzet? Csiklandós vagyok. Úgy fickándoztam, hogy a Gumilábúnak... 
NATALIA: Bocskor! 
JOLIKA: Tessék? 
NATÁLIA: (nagy lélekzetet vesz, aztán csak legyint a farkával) Hosszú!... Mit csináltál 

a Gumilábúnak? 
JOLIKA: A Bocskornak? 
NATÁLIA: (türelmetlenül) Igen. 
JOLIKA: Belefejeseltem a m űfogsorába. 
NATÁLIA: Honnan tudod, hogy m ű ? 
JOLIKA: Onnan, hogy kiesett. 
NATALIA: És 
JOLIKA: És semmi. Felvette a porból, beletörölte a nadrágjába, és visszatette. 
NATALIA: Nem mondott semmit? 
JOLIKA: De... „Anyanyál pitháját!" 
NATÁLIA: (magának, bosszúsan) Jó, hogy megkérdeztem! 
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JOLIKA: Kegyed tudja mi az? 
NATALIA: (gyorsan) Beszéljünk másról... Nincs meleged ebben az izében? 
JOLIKA: Most, hogy süt a Nap, igen, de reggel bizony irtó jó. Mióta megnyírtak 

rengeteget tüsszögtem. Ha egy csepp víz csurran rám borzadok... Remé-
lem, nem szándékozik engem is megkeresztelni? Mármint azt, ami kilát-
szik belőlem. 

NATÁLIA: (szigorúan) Először is: nem körösztölök senkit!... Másodszor, az ilyen kis 
bugyutákat kár lenne megmenteni. 

JOLIKA: Félti a helyét t őlünk odafenn? 
NATALIA: Honnan veszed ezt?! 
JOLIKA: A róka mondta: „A menyország is birkákkal van tele!" 
NATALIA: (fogait csikorgatja) Lecsavarom a farkát! 
JOLIKA: Miért? 
NATÁLIA: Mert... (legyint)... Majd éppen  egy birkának mondom meg, kit neveznek 

birkának. 
JOLIKA: Akkor szaladok. 
NATÁLIA: Hová? 
JOLIKA: Találkozóm van a kis kossal... Meg akarom mutatni neki a pruszlikot... 

(szalad) 
NATÁLIA: (utána kiált) Ne engedd, hogy kigombolja! 

.. 	.. 	.. 	.. 
TRÜKKÖM—TRÜKKÖM: 

NATÁLIA 
CSALAFFY, a róka 

(holdvilágos éjben Holdat ugató sötét árnyék. Közelít egy másik.) 

NATÁLIA: Csendesebben! 
CSALAFFY: (abbahagyja az ugatást) Tiszteletem! 
NATÁLIA: (felismeri) Az ördögbe is!... Te vagy az, te vörös csirkefogó? 
CSALAFFY: (sértődötten) Ugy teszek, mintha nem is hallanám ezt a goromba unszi-

nuációt. (ugat) 
NATALIA: (túlkiabálja) Milyen jogon ugatod te a Holdat Ugi helyett? 
CSALAFFY: Csendesebben!  
NATÁLIA: (önkéntelenül is lehalkítja hangját) Mi az, hogy csendesebben? 
CSÁLAFFY: Felveri a házat, kedves. 
NATÁLIA: Na és a te ugatásod? 
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CSALAFFY: Az más. Ugátni szabad még a kéteshír ű  demokráciában is.Vagy fogai-
, 	mazzunk így: megszokták. S őt, közismert Ugi-műsor. 

NATALIA: Na jó, de hogy kerülsz te a Holdfény-szonátába? 
CSALAFFY: Hadd maradjon az az én titkom, asszonyom. 
NATÁLIA: Ez nem egy válasz. 
CSALAFFY: (idegesen) Ugatni jöttem, nem csacsogni! 
NATÁLIA: Te, én mindjárt...! 
CSALAFFY: Hallottam... Le akarja csavarni a farkamat. 
NATÁLIA: (megdöbbenve) Kitől hallottad? 
CSALAFFY: Meg szeretném őrizni hírforrásom inkonyitóját. 
NATÁLIA: Miféle ingombnyitóját? 
CSALAFFY: Usmeretlenségét, Mémé... (ugat) 
NATÁLIA: Ismerem én azt az „üsmeretlent"! 
CSALAFFY: Na ki? 
NATÁLIA: Ki, ki? 
CSALAFFY: Ismeretlen. 
NATÁLIA: (kitör) Az a... ! 
CSALAFFY: Pszt! 
NATÁLIA: (súgva) ... lepcses szájú, laza erkölcs ű , ledér.. 
CSALAFFY: Közölhetem vele, hogy ezt tetszett mondani róla? 
NATÁLIA: Még azt sem tudod, kire gondolok. 
CSALAFFY: Az a laza erkölcs ű  Bégető  Jolika. 
NATÁLIA: Pszt!... (mogorván) Inkább ugass. 
CSALAFFY: Most már elment a kedvem. 
NATÁLIA: S azt is mondta a kis szeleburdi, mért akarom lecsavarni? 
CSALAFFY: S azt is. 
NATALIA: Na mért? 
CSALAFFY: (hangszínt változtat) Namért?... Én ezt nem értem... En lenni itt idegen. 
NATALIA: Hülyéskedel, a Hold meg mindjárt bemegy a felh ő  mögé. 
CSALAFFY: Apropó... Felhő ... 
NATÁLIA: Ezt meg az a ló mondta! 
CSALAFFY: Öszvér. 
NATÁLIA: Ugy értem: ló, hogy nagy marha. 
CSALAFFY: He-he!... A Felhő  ezúttal mással beszélt. 
NATÁLIA: Te persze egyáltalán nem hiszel a világvégében. 
CSALAFFY: Én persze, hogy persze nem. 
NATÁLIA: (kicsúszik) Dögölj meg! 
CSALAFFY: Azt fogom tenni szíves engedelmével, de nem 2000. május 30-án. 
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NATÁLIA: (restelli az iménti gorombaságot) Bocsáss meg... Kissé indulatos vagyok... 
(témát akar változtatni) Nem mondtad még: mért ugatod a Holdat? 

CSALAFFY: Mért, hát mért... Mert Ugi be van rekedve. 
NATÁLIA: Mitől? 
CSALAFFY: A mérgezett hús megsmirglizte a hangszálait. 
NATÁLIA: Ugyan ki adott volna neki mérgezett húst? 
CSALAFFY: A rabló, aki kirámolt két sonkát a füstöl őből. Nyugodtan dolgozott, 

mert nem volt, aki megugassa. 
NATÁLIA: (gúnyosan)  S te olyannyira szereted Ugit, hogy most helyette ugatod a 

Holdat. 
CSALAFFY: Olyannyira, hogy mikor a Gumilábú... 
NATÁLIA: Bocskor! 
CSALAFFY: Hogy tetszett mondani? 
NATÁLIA: Nem fontos... 
CSALAFFY: Ebben maradunk... Szóval, amikor rám vadásznak, Ugi mindig kitép 

egy marék sz őrt a hátamból. 
NATÁLIA: (gúnyosan) És most ugatsz helyette hálából. 
CSALAFFY: Ugy látom, kételkedni tetszik. 
NATÁLIA: Igen. 
CSALAFFY: Es milyen igaza van! 
NATÁLIA: Egyáltalán, honnan tudsz te ugatni? 
CSALAFFY: Egy rókának ez nem probléma... Utánoztam én már halat is. 
NATÁLIA: Halat? Hogyan? 
CSALAFFY: Hosszasan hallgattam. 
NATÁLIA: (la1,ncog) Tudhattam volna (konokul) De mért ugatsz? 
CSALAFFY: Még most sem jött rá?... Ha a gazdi meghallja, hogy a Holdat ugatja, 

a rablóra meg rá se mordult, kirohan hálóingben, és úgy seggberúg-
ja, hogy átszáll a kerítésen. (kéjesen csahol) 

HOGYAN SZÜLETIK A KÖHÖGÉS 
NATÁLIA 
KELEPINÉ, á gólya 
FUX 
(a gólya támolyog be köhögve ) 

KELEPINE: Ühü-kühü!... Khö...khö! 
NATÁLIA: (résztvev őn) Mi bajod Kele? . 
KELEPINÉ: Nézdd meg... khö... khö... a fenekemet... (odafordítja) 
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NATÁLIA:, Mit nézzek rajta? 
KELEPINE: Nem gyulladt ki? 
NATÁLIA: Nem. 
KELEPINE: (köhög)iKhö -khö... köszönöm... 
NATÁLIA:, Dehát, mit ől gyulladott volna ki? 
KELEPINE: Begyu... begyuhu... begyújtottak a mosókonyhában, és arra ébredtem, 

hogy füstölög a fészek... Debh kapokh levegőth... Csak úgy gomolyog 
a füst a tüd őmben... Khöhöhö 

NATÁLIA:, Várj! Kifújom belőle... (a csőrén át fújja, mint a lufit) 
KELEPINÉ: (kissé meg is emelkedik, mint a lufi, fenekéb ől vékony füstcsík szivárog) 
NATALIA:, Most jobb? 
KELEPINE: (hörögve szedi a leveg őt, vadul köszörül) Azt hiszem... kormos lett a tor-

kom... 
NATALIA: Ki érti ezt... Nem, hogy a konyhában, de még a hálószobában sem 

fű tenek a legdermeszt őbb hidegben... Ki tehette veled ezt a galádsá-
got? 

KELEPINÉ: Nem tudom. 
NATÁLIA: Nem láttál senkit arra ólálkodni? 
KELEPINÉ: Nem... Illetve!... Mintha Rozika, a 	 Y fe' őslán suhant volna el. fej őslány 
NATALIA:, Gyufa volt nála? 
KELEPINÉ: Natuskám drága, nem vagyok én sas, hanem gólya. 
NATÁLIA:, Azért gyullad ki a feneked... Ha szirten költenél... 
KELEPINÉ: Belémfagyna a kelep. Igy is trehomásak a térdeim. 
NATÁLIA:, (felkiált) Tudom már!... Egész biztos, hogy a Rozika lehetett! 
KELEPINÉ: Mit ől biztos? 
NATÁLIA: Ó enyelgett a Bocskorral. 
KELEPINÉ: Az ki? 
NATÁLIA: A Gumilábú. 
KELEPINÉ: Ahá!... Nem értem. 
NATÁLIA: Mit nem értesz? 
KELEPINE: Hogy jön a ketyere az alágyújtáshoz? 
NATÁLIA:, El akart zavarni a kéményr ől, fészkestül. 
KELEPINÉ: (megdöbbenve) Engem, az Osrakóst?!... Dehát miért? 
NATÁLIA: Errefelé a serdültebbecskék közül is sokan azt hiszik: a gyereket a 

gólya hozza. 
KELEPINÉ: En a gyereket?... (hahotázik, majd elkomorodva) Miféle marhaság ez? 
NATÁLIA: Nincs kedvük és idejük megmagyarázni a kicsinyeknek, hogy kerül a 

pici a hasba. 
KELEPINÉ: Es énrám fogják. 
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NATÁLIA:, Érkezel a pólyással a cs őrödben, és szépen lecsúsztatod a kéményen. 
KELEPINÉ: Esküszöm...!  
NATÁLIA: Ne esküdjél, én nem vagyok ember, hogy ilyet elhiggyek. J ~ 	 gY 	~ 	 gY Y 	ggY  
KELEPINE: (búsan) Elköltözöm a szirtre.  
NATÁLIA: És a térded?  
KELEPINÉ: Basszaszent a térdemet!  
NATALIA: (mordul) Öpf!  
KELEPINÉ: (széttárja szárnyait) Kösz az infóért!  
NATÁLIA: Miféle umfó? 
KELEPINÉ: A baba-transzról... (felemelkedik. elszáll)  

NATALIA: (hosszan néz utána. Egy kárörvend ő  hang mögötte: a bakkecskéé)  
FUX: 	Abrándozunk, ábrándozunk? Az én lelkem meg nem menti senki...  

Tudod te, hónap van mái; és hanyadika?  

NATÁLIA: Elhallgass, zabi-Lucifer! 
FUX:, 	Zabos vagy, mert nem tettél semmit. 
NATALIA: Milyen ügyben nem tettem semmit?  
FUX: 	Hát kedvenc vessz őparipád, a szex ügyében.  
NATALIA: Nem-é? Tévedsz kecske! 
FUX:, 	Halljuk, mit? 
NATALIA: 	(elégedetten) Felvilágosítottam a gólyát.  

F Ő  AMI F Ő  
NATÁLIA  
ULU, a pulyka  
PULULU, a pulyka  

(két pulyka tikácsol az udvar közepén)  

PULULU: Nénikéd az a galuskazabáló!  
ULU: 	(felszisszen) A nénikémet gyalázod, te kakatologató?! A nénikémet, aki...  

(elsírja magát) Karácsonykor puddingba ment... Mindjárt szétrúgom a  
farktollaidat!  

PULULU: Azt szeretném én látni, rozzant fazékszökevény!  

ULU: 	Igen?... Hát nesze! (belecsíp)  
PULULU: (felhördül) Az anyád! (visszacsíp)  
ULU: 	A te anyádat! (csíp)  
PULULU: Azt ne merd szidni, mert kivájom a hájogos szemedet!  

ULU: 	Hájogos?... Te beszélsz csípás, aki a kukac helyett a biciklipumpa gumi- 
ját csipegeted?  
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PULULU: Te pincerém! 
ULU: 	Félfejű  sárkámy! 

(ágaskodnak egymásnak) 

NATÁLIA: (messziről)... Lányok!... Lányok?... (betrappol) Nem szégyellitek magatokat?! 
PULULU: Cokeresz! 
ULU: 	Pofa be! 
PULULU: Mi szégyelljük magunkat egy ilyen parázna el őtt? 
ULU: 	Perverziló! 
PULULU: Szodónia? 
NATÁLIA: Miféle perverziló?... Miféle Szidónia? 
PULULU: Azt hiszi, nem láttuk? 
ULU: 	Smárolt a gólyával. 
NATÁLIA: S már az mi? 
PULULU: Cs őrön csókoltad. 
NATÁLIA: Csókolta a tehén! 
ULU: 	(jelentőségteljesen) Erről van szó! 
NATÁLIA: De nem!... A füstöt fujtam ki a tüdejéb ől. 
PULULU: Igy is lehet mondani. 
NATÁLIA: Nem hiszel nekem, te csügg őtokájú? 
PULULU: Mondjam azt, hogy igen, mikor nem? 
NATÁLIA: Mondj, amit akarsz, én ilyen cserfessel nem állok össze vitatkozni. 
ULU: 	Oh, nem... A nacsasasszony strutymón alul nem adja. 
NATÁLIA: Közönséges rágalom... Nekem minden állat. egyforma. 
ULU: 	Igazán?... S akkor mért öntötte ki az ürgét? 
NATÁLIA: Nem én öntöttem... Kiborult a veder. 
PULULU: (álszentül) Az a hülye veder! 
ULU: 	Aki büdös, az meg be se teheti a lábát a mennybe. 
PULULU: Még szerencse, hogy a kisnyulakat megkörösztölte. 
NATÁLIA: (nagy leveg őt vesz) Hogy...! (elharapja)  
ULU: 	(süketnek tetteti magát) Hogy?... Hogy tetszett mondani? 
NATÁLIA: (kicsuszik) ...az a magasságos!... (erőt vesz magán) meg én is, csak pazarol-

juk rátok a türelmünket. 
PULULU: Hát igen... bezzeg egy ilyen, akinek az őse már a szenténekben is el őfor-

dul, szenteste... 
NATÁLIA: Melyikben? 
PULULU: (énekli) „Rá meleget a marha lehel..." 
NATÁLIA: (sandán) De a Gumilábú.... 
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ULU:, 	(kijavítja) Bocskor! 
NATALIA: Ezt is tudjátok? 
PULULU: Meg még... Csak azt nem, mit énekel Bocskor a Stille Náktban. 
NATÁLIA: (rezegteti hangját) „Fenyőn gyertyát fújtam el, Jöhet már a pulykamell! " 
PULULU: Natália és a Bocskor ikrek. 
NATÁLIA: Hogyhogy? 
PULULU: Úgy hogy ökrök. 
ULU: 	Egyik: fel van szarva, a másik: le van szarva. 
NATÁLIA: Nem értem... (hirtelen kapcsol) Disznó! 
ULU: 	Elnézést: pulyka. 
PULULU: Beszéljünk másról... Ez az... izé... már fix? 
NATALIA: Mizé? 
PULULU: Világvég... Kénzuhé... 
NATÁLIA: Hát, ha nem vesztek er ő t azon az undok, veszeked ős természeteteken... 
PULULU: (ártatlanul). Félre tetszik ismerni bennünket. Mi nem vagyunk veszeke-

dősek. Ugye, Ulu? 
ULU:, 	Igen, hogy nem , Pulu. 
NATÁLIA: 	És nem gonoszkodtok többet? 
PULULU: Á!... 
ULU:, 	Nincs az a daragaluska, amiért rosszat mondanók. 
NATALIA: (megenyhülve) Hiszen ez nagyszeríí!... Na, csókoljátok meg egymást! 
ULU: 	Ezer örömmel! 
PULULU: (elragadtatással) I love you, gólya! 
ULU:, 	A cs őröd, Kelikém! 
NATALIA: (már elindult, de a gúnyolódásra visszafordítja fejét, elvigyorodik) Boldog 

karácsonyi ünnepeket, kedveseim! 

(a pulykák dühödt tikácsolása közepett, emelt, f ővel ki) 

ÜDVÖZLET A FELHŐBŐL 
NATÁLIA 
HANG 
GÁBRIEL 

(fenséges gomolyfelh ő  a táj felett) 

HANG: 	(a felhőben) Na, ezt jól elszúrtuk! 
GÁBRIEL: Megmondtam el őre! .  
HANG: 	Olyan jámbor a képe, és mit tesz! 
GÁBRIEL: 11legmo ndtam el őre! 
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HANG: 	Boldog karácsonyi ünnepeket kíván a pulykáknak, holott tudja, hogy 
tudják: az számukra a végs ő  terminus... „Terminale!"... „Tout le monde 
descende!" Ilyet csinálni! 

GÁBRIEL: Megmondtam el őre! 
HANG: 	(bosszúsan) Atyala-patyalal... Mondod utólag, hogy megmondtad el őre... 

És ilyen beosztottakkal vagyok én körülvéve! Az egyik rosszul van in-
formálva, a másiknak látomásai vannak.... Zömmel a földr ől kapottak... 
(felcsattan) Csitt! Most én beszélek!... Azt akarod mondani: tudtad, hogy 
ki fog hátrálni a képb ől a görény magábaszállattatása helyett a szaga 
miatt. 

GÁBRIEL: (csodálkozva) Megmondtam előre? 	, 
HANG: 	Te kételkedni mersz szavaimban?... En úgy fenéken billentelek... Azt 

hiszed, nem vettem észre, hogy mifélével pusmogtok a hátam megett? 
GÁBRIEL: (felnyög) Megmondtam el őre... 
HANG: 	Hogy rájövök? Naná!... Én ott. vagyok mindenütt... En vagyok a 

Mindenhalló... Én vagyok a Mindenlátó! 
GÁBRIEL: (letörve) Megmondtam előre! 
HANG: 	Egen... S most azt játszuk, hogy a link Majkl ágált ellenem, de te figyel- 

meztetted: ne tegye... Hát ide figyelj te kis kétbilikomos!... Az ilyet a 
magamfajta Főminden nem vesz be. 

GÁBRIEL: (szipog) Megmondtam előre! 
HANG: 	Ne picsogj, nézze meg a halandó!... Most fogod magad és alászállsz... 

Te leszel, aki közli vele... 
GABRIEL: Megmondtam el őre! 
HANG: 	Úrlak! 
GÁBRIEL: Megmondtam el őre... 
HANG: 	Ehhh!... Ett ől a trallalától megyek az éternek!... Uhh! Az idegeim! 
GABRIEL: Megmo.:. 
HANG: 	(ráripakodik) Shut up!... Most páttansz és közlöd azzal a kergével, hogy 

nem vagyok megelégedve. 
GÁBRIEL: Megm... 
HANG: 	És ha még egyszer azt mondod: „Megmondtam el őre! ", én úgy tunikán 

billentelek, hogy az eget kontrabasznak nézed! 
GÁBRIEL: 112e... 
HANG: 	(tajtékzik) Arrete ton char Ben Hur!... Stoped you idiót!... Mond meg ne- 

ki, hogy ne a kisnyulakat körösztölje, az ürgéket öntse, a szamárral 
közölje, hogy megcsalja a neje, részeg disznóval, sanda bakkecskével 
kísérletezzen... Ebb ől nem lesz semmi. 

GÁBRIEL: M... 
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HANG: 	Tysina! 
GABRIEL: (bólogat, de ez nem látszik a felh őtől) 
HANG: 	(stentori kacaj) Ha -ha-hal... Na most mond, hogy „Megmondtam el őre!" 
GABRIEL: (fejest bucskázik a felh őből, szárnya tarka pillangószárny) Stimmel!... 

(belepottyan a vályúba, a legelésző  Natália elé) 

NATÁLIA: (megdöbbenve) Az angyalát! 
GÁBRIEL: Stimmel... (csattogtatja szárnyait, hogy lerázza a vizet) 
NATÁLIA: (elfogódottan) A felhőből? 
GÁBRIEL: Stimmel... Jöttem szólni, hogy... 

CIA•CIA•CI:... CIA•CIA•CI 
NATÁLIA 
ANTHUSKA, a réti pityer 
KUKULI, a kakukkfióka 

NATÁLIA: (búskomoran hasal egy sudár magas fa alatt. Hirtelen a fejére pottya 
Anthuska. Ijedtében kiejti szájából a margarétát.) 

ANTHUSKA: Jó esztét, Nati néni! 
NATÁLIA: 	Hát te, Anthus triviális, alias pityer? 
ANTUSKA: (bőg) Cia-cia-cihi!... Kukuji kijökött a fészekb őj 
NATÁLIA: Ne pityeregj pityer. Mamád majd visszarak. 
ANTHUSKA: (szipog) Mikoj? 
NATÁLIA: 	(bizonytalanul) Egész biztosan hamarosan... Mért mondtad, hogy „jó 

estét", picim? 
ANTHUSKA: Mejt csak azt tanujtam. Mama mindig eszte jön haza. 
NATÁLIA: És ezért lökött ki ez a csibész Kukuli a fészekb ől? 
ANTHUSKA: A fészkesz fene tudja! 
NATÁLIA: Ohó! Káromkodni már megtanultál. 
ANTHUSKA: A „fészkesz" az kájomkodász? 
NATÁLIA: 	(kiszalad a száján) Fenét!... (elszégyelli magát, torkot köszörül) A „fene" az 

egy csúnya szó. 
ANTHUSKA: Kukujitól tanujtam aszt isz. 
NATÁLIA: 	Szép kis testvér! 
ANTHUSKA: Nem isz tesztvéj. Odatojták. 
NATÁLIA: Tolták? 
ANTHUSKA: Tojták! (mutatja nyögedezve) Öh!... Öh!... Öh! 
NATÁLIA: 	Na jó... Szállj le a fejemr ől! 
ANTHUSKA: (elpityeredik) Nati néni szem szejet... 
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NATÁLIA: Már hogyne szeretnélek... De félek, hogy odarottyintasz. 
ANTHUSKA: Ninc isz mit kakájni. Kukuji mindent ejzabáj ej őjem. 
NATÁLIA: 	Na majd lesz egy-két keresetlen szavam hozzá... (feláll, a magasba 

kiált) Dugd elő  a képed te zsivány! 
KUKULI: 	(kidugja borzas fejét a fészekb ől) Hozzám tetszik üvölteni? 
NATALIA: 	Hozzád, te kis bandita... Mért lökted ki húgocskádat a fészekb ől? 
KUKULI: 	Mi köze hozzá?... Maga mindenbe beleüti az orrát... Úgy hallottam, 

jött is a letolás felülr ől. 
NATÁLIA: (hápog) Hogy beszélsz te elvetemült?! 
KUKULI: 	(pimaszul) Kakuk-tájszólásban... De tudok pityerül is: Csia-csia-csi! 
ANTHUSKA: Tetszik játni, cúfol isz. 
NATÁLIA: Jobban tennéd pedig, ha csomagolnál, és huss vissza, ahonnan jöttél. 
KUKULI: 	(tikácsol) Rohadt őslakosok! Egynek meg nem esne a szíve a földönfu- 

tókon... Keresztény irgalmasság?... Phö! 
NATÁLIA: Te jössz nekem az irgalommal? Hugocskád kilökted az ősi fészkéb ől. 
KUKULI: 	Ósi, trallalal... Mi is itt voltunk már ER ŐS TUKÁN idejében. 
NATÁLIA: No né!... Hát ők is a rokonotok? 
KUKULI: 	Irigyli, mi?... A magáé a szarvasbogár lehet. 
NATÁLIA: A téma be van fejezve! Ha még egy kistestvért kitaszítasz, úgy megrá-

zom a fát, hogy összemegy benned a madártej!... (beleakasztja a szarvát 
a fa karcsú derekába, és rázni kezdi) 

KUKULI: 	(megijed) Se... se... seg... segítséééég! 
ANTHUSKA: (kacag, veri a fenekit a földhöz) 
KUKULI: 	Ne vinnyogj te tetves csóringer... Agyoncsíplek! 
NATÁLIA: (még jobban rázza a fát) 
KUKULI: 	Abba-baba ha-hagyná, na-nagysád? 
NATÁLIA: És ez még csak figyelmeztetés... Mond meg tojóanyádnak, hogy fész-

ket csinálni is lehet, nemcsak beletojni. (önérzetes léptekkel indul) 
ANTHUSKA: (sírvafakad) Itt tetszik hagyni? 
NATÁLIA: Mit csináljak? Én nem tudok neked kukacot fogdosni. 
KUKULI: 	(utánarikácsol) Buzgó mócsing!... Fajvédő ! 
ANTHUSKA: (csatlakozik) Kőszinű... Jejketjen! 
NATÁLIA: 	(búsan visszatekint) Te is fiam Anthus!? 

HELYETTES HITTÉRÍT Ő  
NATÁLIA 
BODÓ 

(sötét van, nyílik az ajtó, beárad a napfém. Natália a sarokban hever csüggedten) 
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BODO: 	Mit csinálsz itt a sötétben? 
NATÁLIA: Csukd be az ajtót! 
BODÓ: 	Akkor még csak nem is látlak. 
NATALIA: Láttál már eleget. 
BODÓ: 	Az igaz... (behúzza az ajtót, töksötét lesz) Imádkozol? 
NATÁLIA: A szádat is csukd be! 
BODÓ: 	(sértődötten) Kérlek... (reccsenés) Kurva élet! 
NATÁLIA: (felhorkan) Nah, nah! 
BODO: 	Belevertem a fejem az oszlopba. 
NATÁLIA: (kuncog) Ügyes... 
BODO: 	Szép, hogy örülni tudsz ilyen csekélységnek, hogy belapítom az eszem. 
NATÁLIA: Az elegáns mozgás sohasem tartozott a legf őbb tulajdonságaid közé. 
BODO: 	Inkább cukkolj kicsim, semhogy magadban nyavalyogjál. 
NATÁLIA: Nem nyavalygok. 
BODÓ: 	Akkor mért gernyedsz itt a sötétben? 
NATÁLIA: Bánt a fény... és... 
BODÓ: 	És? 
NATÁLIA: Magamba akarok tekinteni. 
BODÓ: 	Lenyeltél valamit? 
NATÁLIA: Igy is lehet mondani... 
BODÓ: 

	

	Akkor jobban tennéd, ha odakint kóvályognál... Hívni fogják a Spricli 
urat, és ő  majd benyul hátul... 

NATÁLIA: Azt hiszed az étek puffaszt?... Két napja nem ettem. 
BODÓ: 	Hanem mi? 
NATÁLIA: (drámaian) Az átok! 
BODÓ: 	Miféle átok? 
NATÁLIA: Minden, amihez nyúlok, visszájára fordul. 
BODO: 	Na és!... Ott egye meg a... 
NATÁLIA: Hát nem érted faagy?... ITT A VILÁG VÉGE A NYAKUNKON!... Egyet-

len igaz lelket nem találtam... Tetejében, mindenki hülyének néz. 
BODO: 	Sötétben ez nem látszik. 
NATÁLIA: Ha te viccelsz, még a sírk ő  is felkacag. 
BODO: 	(morog) Hallgathatok is... 
NATÁLIA: Megköszönném. 

(csend, lesz ) 

BODÓ: 	(dünnyög magában) Rmmm... grnn... ügm... 
NATALIA: (felcsattan) Mu? 
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BODÓ: 	Ha annyira izgat a világvég, mért .zsibbadozol itt a sutban. Mért nem 
rohansz ki, mint Irinyi a száz aluminiummal a zsebben, és rántod 
gatyába az állatokat? 

NATALIA: Elfogyott az er őm... 
BODÓ: 	Hozok egy kis gyenge mislinget. 
NATÁLIA: (tompán) Mleg a hitem... 
BODÓ: 	Itt az enyém! 
NATÁLIA: Mihez kezdjek, jó bika, a te hiteddel? 
BODÓ: 	Megmondod kit kell megjavítani, odarohanok, és addig taposom, amíg át 

nem alakul. 
NATÁLIA: Nagyon aranyos vagy, de csak a szép szó jöhet számításba. 
BODÓ: 	Oké! Szép szó! 
NATÁLIA: (sóhajt) Te meg a szép szó. 
BODÓ: 	Ide figyelj, te rökkenthit ű ! Odamegyek és jobb belátásra bírom a lovat. 
NATÁLIA: Patkóczyt? 
BODÓ: 	Ő t. 
NATÁLIA: Na, azt bajosan. Kétszer is kijelentette: nem javul... Igaz, a frontátvo-

nulás idegesítette nagyon. 
BODO: 	Te csak bízd ide... Bodi nekifut — minimum bodicsek! Meglásd, sírva meg- 

tér... 

(kimegy, berugja az ajtót) 

NATÁLIA: Ne csukd be. 
BODÓ: 	(visszanyitja) Si senora! 

(kis idő  múlva vad lábdobogás, recsegés-ropogás, üvöltés) 

BODO: 	(behátrál az ajtókeret fényében, rezignáltan) Nem tér meg. 
NATÁLIA: Es mi az a sáros patkónyom a hátsó feleden? 
BODÓ: 	Bof... Újabb frontátvonulás. 

KÁR, AZONNAL JÁR 
NATÁLIA, 
VARNYÚ I. 
VARNYÚ II. 
(az ágason nincs edény, hanem két varjú. Az egyik fejjel lefelé lóg.) 

NATÁLIA: (elsétál nyugodtan előttük, majd hirtelen megtorpan, visszafordul aggódva) 
Minden oké? 
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s 
VARNYÚ II.: (aki fejjel lefelé van) Okébb nem is lehetne. 
NATALIA: 	Kérdezhetek valamit? 
VARNYÚ II.: Nem. 
NATÁLIA: 	(türelmetlenül) Nem tőled. 
VARNYÚ I.: Tőle sem. 
NATÁLIA: 	Azt tán mondja meg ő . 
VARNYÚ I.: Azt várhatod. 

-NATÁLIA: 	Károgási tilalmat fogadott? 
VARNYÚ I.: Kíváncsi tehén! 
NATÁLIA: 	(dobbant) Tehetel nekem egy szívességet! 
VARNYÚ I.; En is neked. 
NATÁLIA: 	(elszégyelli magát) Elnézést, Kárikám... Az utóbbi id őben olyan pípes 

vagyok. 
VARNYU I.: Nem a tyúk szokott az lenni? 
NATÁLIA: 	Most mit sz őrözöl? 
VARNYU I.: Nem szarozok. 
NATÁLIA: En nem azt mondtam, 
VARNYÚ I.: Még szép. 
NATÁLIA: 	Látom, rossz kedved van. 
VARNYU I.: Neked nem lenne, ha barátn őd farkat fordít neked? 
NATÁLIA: Talán megúnt. 
VARNYÚ II.; Egy frászt... Nézem a hangyák háborúját... A vörösök írtják a feketéket. 
NATÁLIA: 	Fejedbe megy a vér. 
VARNYÚ II.: Igen, ha ilyet látok... Ett ől marhábbak már csak az emberek lehet-

nek... Kész világvége! 
NATÁLIA: 	Az még nem kész... Május 30. 
VARNYÚ I.: Mi május?... Mi 30? 
NATÁLIA: 	Akkor fog a világ lángokban, kénes őben porráégni. 
VARNYÚ I.: Kit ől hallotad ezt a marhaságot? 
NATALIA: 	(felnéz a magasba jelentőségteljesen) 
VARNYÚ I.: (türelmetlenül) Kitől? 
NATÁLIA: 	„Annak nevét ajkadra hiába ne vedd!" 
VARNYÚ II.: Mond, nem kéne megvizsgáltatnod magad? 
NATALIA: 	Tán azt hiszed megkergültem? 
VARNYÚ II.: (ártatlanul) Van ilyen... 
VARNYÚ I.: És az semmi, hogy egymás ellen cukkolod a karám békés lakóit. 
NATÁLIA: 	(feldühödik) Kit cukkolok én?... Mindenkit békítgetek. 
VARNYÚ I.: (gúnyosan) Láttam!... A Bódi szaros farkával képen türülte Patkóczyt, 

az meg fenéken billentette ő t... (hahotázik, majd leesik az ágasról) 
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NATÁLIA: 	(felháborodva) S te ennek örvendel? 
VARNYÚ I.: Naná! 
NATÁLIA: Kár! 
VARNYÚ II.: Tudod, mit mondok én neked? 
NATALIA: 	Te ne mondj semmit. Aki fejjel lefelé lóg belé a világba, annak őrjí- 

tően pontos meglátásai lehetnek. 
VARNYÚ II.: Neked viszont... 
NATÁLIA: Nekem viszont mindent megmond. 
VARNYÚ I.: Ki? 
NATÁLIA: Ki, ki? 
VARNYÚ I.: Aki megmond. 
VARNYÚ II.: En tudom... Ajkadra ne vedd... 
NATÁLIA: 	Elhallgass, kormos tollsepr ű ! 
VARNYÚ II.: Sértegesd azt a bujtorjánt kér ődző  csámpás nénikédet, azt! 
NATALIA: 	Mondd niég egyszer, ha mered! 
VARNYÚ II.: (kéjjel) Ojjé!... BUJTORJÁNKERODZO! 
NATÁLIA: Nem azt! 
VARNYÚ II.: Hanem? 
NATÁLIA: 	A „csámpás nénikét"! 
VARNYÚ II.: A csámpás nénikédet, azt! 
NATÁLIA: 	(farkával rácsap až ágasra, az hajladozni kezd, a varjak himbálódznak rajta) 
VARNYU I.: Kurva élet! 
VARNYÚ II.: (miután a fogas kilengése megsz űnt) Tudod mit kívánok én neked? 
NATÁLIA: 	Mit? (a derült égből hirtelen belecsap a villám, a karámajtóba) 
NATÁLIA: 	(elvigyorodik) He-he!... Kapufa! 
VARNYÚ II.; Igy bízzon az ember az égben! 
NATÁLIA: 	Te nem ember vagy, csak vín varnyú... Es tudod mit kívánok én neked? 
VARNYÚ II.: Na mit? (hirtelen megmerevedik, fejest zuhan a porba) 
VARNYU I.: Most boldog vagy? 
NATÁLIA: 	Most nem... Május 31-én... minimum június elsején... (felvillanyozódva) 

Tudom is már, mit fogok csinálni. Van egy nagy ötletem!... (rohan el) 
VARNYU I.: Nagy ötlet?!... (megmerevedik, esik le fejjel a barátnéja mellé a porba) 

ZSOLOZSMA 
NATÁLIA 
RIGÓ 

NATÁLIA: (az udvar közepén forgolódik) Nem láttátok a rigót? 
RIGÓ: 	(kidugja a fejét a levelek közül az ágon) Mert hogy ki keresi? 
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NATÁLIA: Az, aki minden bizalmát vetette belé. 
RIGÓ: 	Megtisztel... Mit tehetek érted? 
NATÁLLIA: Énekelj! 
RIGO: 	(fuvoláz egy gyönyör ű  áriát) 
NATÁLIA: (belekottyan) Nem most! 
RIGÓ: 	(sértődötten) Talán nem tetszik a canzonám? 
NATÁLIA: Jaj, dehogy nem!... Kérlek folytasd. 
RIGO: 	De azt mondtad: „most nem". 
NATÁLIA: Azt mondtam: „ne most"... Amire meg akartalak kérni, ahhoz felh ő  kell... 

Folytasd kérlek. 
RIGÓ: 	Ertem én ezt? 
NATÁLIA: Mindjárt megmagyarázom, csak... 
RIGÓ: 	Csak? 
NATÁLIA: Csak el őbb bocsánatot kérek, hogy belekottyantottam a gyönyör ű  har-

móniába. 
RIGÓ: 	(megenyhülve) Kérlek... 
NATÁLIA: (rimánkodva) Kérlek! 
RIGÓ: 	Mire? 
NATALIA: Mit mire? 
RIGÓ: 	Mire kérsz, kérlek? 
NATÁLIA: Arra, hogy folytasd. 
RIGÓ: 	Folytassam nem most, mégis most. 
NATÁLIA: (kissé ingerülten) Már bocsánat, de bocsánatot kértem! 
RIGÓ: 	Na és a felhő  mikor lesz? 
NATALIA: (morog) Remélem minél el őbb, mert dobni találom az egész boldogságot. 
RIGÓ: 	Jól értem? Nem akarsz boldog lenni? 
NATÁLIA: Nem jól érted... Akarok!... De már tele a hócip őm. 
RIGO: 	Ahá!... Nem értem... 
NATÁLIA: Mit? 
RIGO: 	Mért kell májusban hócipőben járni? 
NATÁLIA: (dobbant) Nóta! 
RIGÓ: 	(ijedtében rázendít) 
NATÁLIA: (a gyönyörűségtől fenekére huppan) Gyönyörű !...  Ha ezt a Felhőben-lakó 

meghallja, elmegy a kedve a pusztítozástól. 
RIGÓ: 	Miféle pusztítozástól? 
NATÁLIA: Hát május harmincadikán itt olyan kénes ő  lesz, hogy sülve pottyansz le 

az ágról. 
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RIGÓ: 	(megretten) Édes tojásom, mért hagytalak el h ű tlenül... (remeg) Belém 
állítottad a frászt kérlek... 

NATÁLIA: De éppen te leszel az, aki megmenti a világot. 
RIGÓ: 	Ne tessék hü... viccelni... Mivel? 
NATÁLIA: Hát ezzel a hümnosszal, amit énekelsz majd, s melyben a teremtett 

világszépségét. dics őíted, Fenséges Er őt, a Végtelen Akaratot, a Kápráza-
tos Harmóniát, a Kristálytiszta Szeretetet. 

RIGÓ: 	Kristálytiszta Szeretetet?... (elkacagja magát) Kri-hi-hi-hi-hi!... 
NATÁLIA: (bambán) Hát nem? 
RIGÓ: 	(rn. f) Káprázatos összvisszhang?... Végtelen akarat?... Tudod, mir ől éne- 

kelek én ilyenkor tavasszal? 
NATÁLIA: Miről? 
RIGÓ: 	Rigoletta puncikájáról, és hogy abban a rózsaszín hajnalban mennyire 

szeretném őt megdugni... 
NATÁLIA: (elképedve) Akkor ez a... Tyutyuru...? 
RIGÓ: 	(széles jókedvvel) Ez — az! 
NATALIA: Le vagyok döbbenve! 
RIGÓ: 	Ne tetesd magad, Messalinuska... Te ne tudnád ezeket. az  „izéket", aki- 

nek egy tökös bika pitvarol. 
NATALIA: (ridegen) Erről itt most inkább nem... (reménykedve) Es mond csak, ami 

a repertoárodat illeti... nincs más? 
RIGÓ: 	Engem ilyenkor csak a Rigolettának a... 
NATALIA: Ki ne mond még egyszer! 
RIGO: 	De mikor kimondani is olyan vérpezsdítő ... (elbűvölten) Tyutyurutyuú! 
NATÁLIA: Hallgass, szégyentelen! 
RIGO: 	Ki tud rajtad elmenni... Egyszer, „Nóta!", egyszer: „Acsi!" cs őröcskéje, 

s te csak a... 
RIGÓ: 	Mért, a te kedvesednek ilyenkor tavasszal mi jár az eszében? 
NATÁLIA: Az én kedvesem egy kiváló egyed... Egy derék hím, és... 
RIGÓ: 	És? 
NATÁLIA: Mi „és?" 
RIGÓ: 	Es mi jár az eszében? 
NATÁLIA: Csupa kedves dolog. 
RIGÓ: 	Például? 
NATÁLIA: Például... én. 
RIGÓ: 	És? 
NATÁLIA: (sóhajt) És tyutyurutyú... 
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POT LÓ 
NATÁLIA 
ZEBU a zebra 

(Natália a vödörből iszik. Nekirohan Zebu, s úgy meglöki, hogy a feje beleszorul az ivóedénybe.) 

Rejts el! 
(hangja, mintha alagútból jönne) Miféle csel?. 
vödröt, az leesik a fejéről, önkéntelenül hátrálni 
(kétségbeesve) Hát nem ismersz meg? 
Eletemben először látok zebrát, s még nem 
Nem vagyok zebra! 
Más csíkost pedig nem ismerek... illetve... 
Illetve? 
Illetve, a Gumilábú, aki reggel kiáll az eperfa alá pizsamában... 
Mit? 
Mit, mit? 
Csinálni. 
Hát... (lenyeli) Hát azt hiszem, hogy ez nem tartozik ide... Szóval nem 
ismerlek álzebra. 
(kinyilatkoztatásszer űen) En vagyok a Tunyi! 
(gúnyosan) Én meg a nílusi víziló. 
(elkeseredve) Nem hiszel nekem? 
Tiznyi egy lusta ló volt, a gazdi eladta a vándorcirkusznak. 
Stimmel! 
Na jó... Ha te ló vagy, mért vagy zebra? 
Mert megdöglött. 
Megdöglött a Tunyi — éljen a zebra! 
A zebra döglött meg. 
(összegurulnak a szemgolyói a koncentrálástól) Értem... 
Szóval, akkor ki vagyok? 
Igen... nagyon kivagy. 
A kérdésre válaszolj! 
Hááát... a zebu... 
Igy hívnak, de... 
... te vagy a Tunyi... De ugye, akkor még itt vannak a csíkok... 
Engem átfestettek. 
(tátva marad a szája) 

ZEBU: 
NATÁLIA: 

ZEBU: 
NATÁLIA: 
ZEBU: 
NATÁLIA: 
ZEBU: 
NATÁLIA: 
ZEBU: 
NATÁLIA: 
ZEBU: 
NATÁLIA: 

ZEBU: 
NATÁLIA: 
ZEBU: 
NATÁLIA: 
ZEBU: 
NATÁLIA: 
ZEBU: 
NATÁLIA: 
ZEBU: 
NATÁLIA: 
ZEBU: 
NATÁLIA: 
ZEBU: 
NATÁLIA: 
ZEBU: 
NATÁLIA: 
ZEBU: 
NATÁLIA: 
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ZEBU: 	Szóltál? 
NATÁLIA: Csak annyit akartam mondani: Nagy ló vagy,. hogy engedted! 
ZEBU: 	(fájdalmasan) Ostor! 
NATÁLIA: Akkor is!... Egy ló, ha ló, maradjon is az. 
ZEBU: 	Jobb lett a koszt is... 
NATÁLIA: (megvet ően) Möh! 
ZEBU: 	Minden este, fellépés el őtt, hogy ne legyek Tószagú, befújtak valamilyen 

illatosítóval... 
NATÁLIA: Jobb koszt, bezodol, sztár lettél — mért lógtál meg? 
ZEBU: 	Elfogyott a festék... Kezdett kilátszani a ló... Egy este, azt hallom félfül- 

lel, hogy az istálómester azt mondja a porrongytakarítónak, „Ez nem 
való már másnak, csak virslinek." 

NATALIA: Igy jár az, aki más csíkjaival ékeskedik. 
ZEBU: 	Elrejtesz? 
NATÁLIA: Szívesen... Eppen van egy jóra... 
ZEBU: 	Lóra? 
NATÁLIA: Jóral... Ártatlan lélekre. 
ZEBU: 	Azt még nem próbáltam. 
NATÁLIA: Azt akarod mondani: nem vagy békés, türelmes? 
ZEBU: 	Az vagyok, de... 
NATÁLIA: De? 
ZEBU: 	De előfordult, hogy mikor a gyerekek nagyot csíptek belém, fenéken 

billentettem őket. Es... 
NATÁLIA: (feljajdul) Es is van? 
ZEBU: 	Hát igen... Mikor a direktisz szkáj létemre be akart fogni a batárba — 

megharaptam a kezit. 
NATALIA: Úgy utáltad? 
ZEBU: 	A batárt?... Jaj, nagyon! 
NATÁLIA: Nem, hanem... Na mindegy... (szigorúan) Itt viselkedni kell. 
ZEBU: 	Mert ha nem? 
NATÁLIA: Amennyiben május 30-ig igaz lélekre nem lelek, kitör az égharag. 
ZEBU: 	Ugymint? 
NATÁLIA: Ugymint: kéneső, futótűz, szökőár, lavina, dögvész... 
ZEBU: 	Röhögnöm kell, mint a Döginek. 
NATÁLIA: Az ki? 
ZEBU: 	Hiéna... Idetévedt a karsztokból... A cirkuszhoz csapódott. 0 falta fel a 

maradékot... Ha-ha! 
NATÁLIA: Te min röhögsz? 
ZEBU: 	Tévedésb ől széttépte a műlovarnő  csizmáját. 
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NATÁLIA: Na, efféle vidám dolgok itt nem fognak történni. 
ZEBU: 

	

	(fanyarul) Csak a tűzvész, a lavina... Apropó: lavina... Az lesz el őbb, vagy 
a dögvész? 

NATÁLIA: Nem mindegy? 
ZEBU: 	Nem, mert ha dögvész után jön, maga alá temeti. 
NATÁLIA: Itt minden egyszerre jön: t űzvész, árvíz, kénes ő , kolera... 
ZEBU: 	Na, akkor: pá!... (megfordul indul) 
NATÁLIA: Hé!.,. Hová, hová? 
ZEBU: 	Vissza a cirkuszba... Jobb a m űsor. 

GYÁSZNAGY 
NATÁLIA 
BÚS GERLICE 

(a gerlice hever, szinte élettelenül a fűben. Natália óvatosan körüljárja. A madár hirtelen meg-
mozdul, Natália visszah őköl.) 

NATÁLIA: Azt hittem halott vagy. 
GERLICE: Nem tudom, te mit éreznél, ha lenéznél a f űbe, és Bodi helyett egy ma-

rék szőrt látnál. 
NATÁLIA: Egyszer el őfordult, hogy mikor a legel őn kerestem, egy marék izét talál-

tam helyette. 
GERLICE: Tudom, hogy fel akarsz vidítani, de ez most nem megy. 
NATÁLIA: Igen... Marha rossz humorom van. 
GERLICE: Így igaz. 
NATÁLIA: Bezzeg Fuxból, a bakkecskéb ől csak úgy fröcsköl a szellemesség, ámbár 

némelyik vicce kissé szakállas. 
GERLICE: (vérszegény kuncogás) Hi... hi... Most mégis csak sikerült megnevettetned. 
NATÁLIA: Orülök picinyem. 
GERLICE: (sírvafakad) De azért... 
NATÁLIA: (részvéttel) Annyira szeretted? 
GERLICE: (szipog) Annyira azért nem. 
NATÁLIA: (megdöbben) No! 
GERLICE: Féltékeny volt, mint az ördög. A harkály nem mert kopogni a fán, mert 

ő  azt hitte: engem keres... Ugyanakkor a drágám fürjék fészke körül 
sündörgött, s folyton azt búgta: „Itthon van a fürjed?" 

NATÁLIA: Ezt most találtad ki! 
GERLICE: Most... De jó, nem? 
NATÁLIA: Mért csinálod ezt? 
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GERLICE: Ha rosszabb az emlék, kisebb a bánat. 
NATÁLIA: Szeleverdi vagy, tudod!? 
GERLICE: De az igaz, hogy, mikor a fej ős kisasszony egy kis tiszta búzát szórt elénk ;  

elvert mellőle. Ugy csípett, hogy a cs őrömből az is kiesett, ami már ben-
ne volt. 

NATÁLIA: Döntsd el végre: szeretted-e, vagy sem. 
GERLICE: (sirvafakad) Nem tudom... 
NAZÁLIA: Nah!... Nah!... 
GERLICE: Egy biztos... Azt az éjfekete sátánt vesse szét a gáz, csontjai repüljenek 

a négy égtáj felé! 
NATÁLIA: Ki az az éjfekete sátán? 
GERLICE: A lidércfény szemű, puffadt, kandúr. 
NATÁLIA: Ó tette volna ezt a gazságot? Olyan békésen szokott szúnyókálni a lábtör-

lőn. Oreg is, kövér is. 
GERLICE: Meglapul a bokorban, s mikor egészen közel van a veréb, rigó, de még 

az elkóborolt kiscsibe is — lecsap! Azt tudja jól, ha a Gumilábú elkapja 
a csibével, a farkánál fogva akasztja fel. 

NATÁLIA: Nyugodj meg... Akarod, hogy elmondjak egy búcsúverset? 
GERLICE: Inkább mesélj a kénes őről. 
NATÁLIA: (meghökken) Kénes őről? 
GERLICE: Arról, meg a sisterg ő  villámról, dögvészr ől. 
NATÁLIA: Biztos, hogy ez az, amit most akarsz hallani? 
GERLICE: Egyetlen vágyam, hogy a világot romokban lássam! 
NATÁLIA: De hisz te is galamb vagy, s inkább a békegondolat fogalma köt ődik hoz-

zád. 
GERLICE: (nem is hallja) Megpörkölődött hullák, üszkös gerendák... 
NATÁLIA: Doucement hein! 
GERLICE: A folyók zúgva-b őgve törik át a gátat... 
NATÁLIA: Take it easy! 
GERLICE: A földb ől tűzoszlopok csapnak fel... 
NATÁLIA: Ruhe! 
GERLICE: (önfeledten) A köd is megfeketedik... 
NATÁLIA: De hisz akkor magad is odaveszel, eszetlen! 
GERLICE: En nem... Kivándorlok Észak-Afrikába. 
NATÁLIA: Az hol van? 
GERLICE: Valahol délen... A darvak mesélték... 
NATÁLIA: Mindez egy ronda macska miatt? 
GERLICE: Is. 
NATÁLIA: Ennyi gyűlölet lakozik benned... Csoda, hogy nem vet szét... Sajnállak... 
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GERLICE: Nem szorultam egy ilyen álszent együttérzésére. 
NATÁLIA: Álszent, mondod? 
GERLICE: És buggyant 
NATALIA: Képmutató és hülye... Más nem? 
GERLICE: Más nem... Egyébként áldott jólelkű  nyanyi vagy. Ezért fogod els őnek a 

pofádba kapni a jéges őt... Ha lesz. 
NATALIA: Most már biztos, hogy lesz! 
GERLICE: Nocsak?... Ennyi nyüzsgés semmiért? Feladod? 
NATÁLIA: Juszt se! 
GERLICE: Akkor jól mondtam az imént. 
NATÁLIA: Mit? 
GERLICE: Hogy hülye vagy. 
NATÁLIA: (keserűn) Hát... köszönöm. 
GERLICE: (hetyke farokbillentés) Nyics... 

KÉSZ RÖHEJ! 
NATÁLIA 
HIÉNA 

NATÁLIA: (a bokor előtt) Tudom, hogy itt bujkálsz... Gyere el ő ! (a bokor meg sem 
mozdul) Hogy tehetted ezt az ocsmányságot, te satnya tigris-utánzat?... 
Nem elég, amit a konyháról szórnak kis a reggeli csupor tej? Néha fuglóf 
is uszkál benne (a bokorra csap) Görlicehús kell a bokorréme tenoristá-
nak?... Egyszer majd számot kell adnod minden cselekedetedr ől... Aki az 
ég madarait pusztítja, annak kénes ő  kell, tetemét undok férgek rágják 
szét... Gyere, hallgassd meg, milyen szívszaggatóan zokog az árva bús 
gerlice, mert nincsen párja... Biztosan berekedt... (egyre dühösebben) Nem 
hallgatunk a szép szóra?... Tudok ám én másképpen is beszélni!... (nagy 
levegőt vesz) Hogy az a...! (lefékez) Hogy az a... sok egér meg vígan futká-
rozik és Bocskor úrnak még a kapcáját is szétrágja, az neked smafu?... 
Inkább azokat ijesztgetnéd. Hátad mögött a szemedbe röhögnek... (a 
bokor mozdul) Gyere ki kérlek... Beszéljük meg ezt az egészet... Lehet, ha 
hallgatsz a jó szóra egy szép napon még az erkölcs bajnoka lehetel... 
(dobbant) Nal... Nal... (a bozót szétnyílik, leszegett f ővel, alázatosan a 
Hiéna ódalog ki... megdöbbenve) Na? 

HIENA: 	Elnézést, már itt sem vagyok. 
NATALIA: (szigorúan) Kihez van szerencsém? 
HIÉNA: 	Hiéna... szolgálatára. 

160 



NATÁLIA: Hiéna?... (kuncog) Nagyobbnak képzeltem. 
HIÉNA: 	(kissé sértődötten) Mihez képest? 
NATÁLIA: A híréhez képest... Aki térdcsizmákat szaggat szét... 
HIÉNA: 	(rajta a sor, hogy meglepődjön) Honnan tetszik tudni? 
NATALIA: Tunyi. 
HIÉNA: 	(fejét rázza) Ilyen nevű  urat nem ismerek. 
NATÁLIA: Vagyis hát... Zebu. 
HIÉNA: 	Az a béna kripli?... Azzal biztos nem dicsekedett, hogy beleszorult a 

feje a vederbe. 
NATÁLIA: S az olyan nagy balf... 
HIÉNA: 	...aszság,.igen. 
NATÁLIA: Balfogást akartam mondani! 
HIÉNA: 	Mondjon, amit akar; de ez csak egy hülyével történhet meg. 
NATÁLIA: (fintor) Böf... 
HIÉNA: 	Kegyed is elrontotta a gyomrát?... (böffen) Tsz! 
NATÁLIA: Miért? 
HIÉNA: 	Mert én elrontottam.., (böfög)... Dsz!... Dsz! 
NATALIA: Megint sarú? 
HIÉNA: 	Igen, sarú vagyok. 
NATÁLIA: (legyint) Eh!... (témát változtat) Mondja, nem látott egy macskát odabent 

a bokorban? 
HIÉNA: 	Egy olyan fekete izét? 
NATÁLIA: Igen. 
HIÉNA: Mi van vele? 
NATÁLIA: Én kérdezem! 
HIÉNA: 	Ja?... Megettem... (böfögve tántorog ki až udvarból) Pedig tudom, hogy 

kerülnöm kell a zsíros kosztot... Böff!... Jaj de rohadtul vagyok!... (indul) 
NATALIA: És ez még semmi! 
HIÉNA: 	Nekem tetszett szólni? 
NATÁLIA: Mondja, hallott már a világ végér ől? 
HIÉNA: 	Sajnálom, nem vagyok érdekelve. 
NATÁLIA: Pedig, ha legott továbbra is él őlényeket tép szerte, kaphat a nyakába 

tüzes ménkű t, meg kénes őt. 
HIÉNA: 	Kénes ő  a seggem!... Közönséges se esik. 
NATÁLIA: Mert április vége van csak. 
HIÉNA: 	Az vesse rám az els ő  kénkövet, aki ellent tud állni egy töltött macskának. 
NATÁLIA: Töltött? 
HIÉNA: 	Hát nem megette a galambot... Böff!... (siránkozva) Ki akar jönni! 
NATÁLIA: (boldogan) Van isten! 
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BÖLCSEK KÖRE 
FILÓ 
IHÁN 

(Ihán a fa alatt, Filó az ágon) 

IHAN: Meg kell állítani! 
FILÓ: Ki mondja? A pleb, vagy a szamár? 
IHÁN: Természetesen én mondom. A köz olyan együgy ű, nem fogja fel, hogy a vesz-

tébe rohan. 
FILÓ: Én úgy tudom, Natália éppen azon ügyködik, hogy megmentse a végpusztu-

lástól. 
IHÁN: Ugyan már!... Te most is alszol. 
FILÓ: Kés ő  nappal van, ragadnak le... 
IRÁN:... szemeid. 
FILÓ: A füleim is. Ezek a szamárságok hidegen hagynak. 
IHÁN: Dehát így átaluszod a történelmet... En azt mondom: vesztünkbe rohanunk. 
FILÓ: Én meg azt, hogy kifelé bel őle, ha egy kicsit is odafigyelünk Natáliára. 
IRÁN: (felhorkan) Ez egyszerűen nem lehet igaz... És ez nevezi magát bölcsnek?! 
FILÓ: Pardon!... Nem én nevezem magam bölcsnek. Ezt a jelz őt rámragasztották, 

mégpedig azért, mert hallgatni szoktam. Pontosabban: elalszom. En sokkal 
okosabb vagyok, semhogy bölcsnek tartsam magam. 

IHAN: Én bezzeg nem tiltakoznék ellene... Habán.. 
FILÓ: Habár? 
IHÁN: En sem vagyok egy utolsó. 
FILÓ: Nem ám. Minimum utolsó el őtti. 
IHAN: Az es őhöz — azt terjesztik — senki jobban nem ért. 
FILÓ: És nem? 
IHÁN: Két felhőt nem tudok megkülönböztetni egymástól.Azt sem tudom, melyik a 

bárány, melyik a birka. 
FILÓ: Birkafelhő  nincs. 
IHÁN: Na ugye... Csak akkor tudom, hogy esik, mikor a fülem beázik. Azért' 

találták ki, hogy cseszegessenek... Hogy a levelibéka szintjére süllyesszenek, 
amelyik a létrán rohangál a dunsztos üvegben. Azon azonban el lehet gon-
dolkozni: mért pont engem találtak legalkalmasabbnak a birkanyáj élére: 

FILÓ: (ásít) Valamit azonban tisztázni kéne.: 
IHAN: Nevezetesen? 
FILÓ: Azt, hogy nem arra mentek, amerre akartok, hanem ahová a puli akarja. 
IHÁN: (felszisszen) Ez fájt! 
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FILÓ: Vedd úgy, hogy egy h 	szót sem szóltam. 
IHAN: (boldogan) Szóval visszavonod? 
FILO: Szóval nem... Jó éjt! 
IHÁN: Hé! Ne aludj el... Mi legyen Natáliával? 
FILÓ: Javuljatok meg. Az semmibe se kerül, és nagyon mutatós. 
IRÁN: Szóval, te hiszel ebben az egész misztificiben? 
FILÓ: Egy frászt! 
IHÁN: Akkor miben különbözünk egymástól? 
FILÓ: En egy kis bagoly vagyok, te meg egy nagy szamár. 
IRÁN: (vegyes érzelmekkel). Csak tudnám: hogy érted? 
FILÓ: Törd a fejed, rá fogsz jönni. Ha nem most, majd soha. Es le a púpomról • 

Natáliával! 
IHÁN: De már ott tart, hogy a kandúrt is elüldözte. 
FILÓ: Nekem úgy mondta: a hiéna tépte szét. 
IHÁN: Elhitted szerencsétlen?!... Hiéna itt Alsó-Láposon? 
FILÓ: De mért ment volna világgá Sicu? 
IHAN: Nem bírta tovább hallgatni azt a szent fazakat... (gúnyosan) A múltkor meg 

a zebra! 
FILÓ: Kiderült, hogy festett ló. 
IHÁN: Nem akarsz szembenézni az igazsággal. 
FILÓ: Miszerint? 
IRÁN: Miszerint Natália őrült. 
FILÓ: Mondja a szamár... (gyorsan) Es ha őrült? 
IRÁN: Ki kellgY ó ítani. gY  
FILO: A hitéb ől? 
IHÁN: Abból. 
FILÓ: Nagyobb szamár vagy, mint gondoltam. 
IRÁN: (bizonytalanul) Ez most... 
FILÓ: Egén... Dicsérem az eszedet. Kigyógyítani valakit a hitéb ől! Na ide figyelj, te 

bógáncszabáló! Ad egy: nem lehet... Ad kett ő : mit adsz neki helyette? 
IHÁN: Egy rúgást a fenekibe. 
FILO: (dühösen): Tűnés szürke. 
IHÁN: Már úgyis menni akartam, de... 
FILÓ: De? 
IHAN: De mindenkinek elmondom, milyen bölcs vagy te. 
FIZÓ: Milyen? 
IHÁN: Mint a seggem! 
FILÓ: Még szerencse, hogy nem a fejedhez hasonlítottál. 
IHÁN: (gyanakodva) Ez most...? 
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FILÓ: Ez most igen. 
IHÁN: (panaszosan) „Azt. mondják: Ha bölcsel beszélsz, hülyének látszol." 
FILO: Ez nem igaz. 
IHAN: Ugye? 
FILÓ: Te például akkor is hülyének látszol, ha butával beszélsz. 
IHÁN: (dühösen) Uff! 
FILÓ: Hé, füles, kérdeznék t őled valamit. 
IHÁN: (kelletlenül) Tessék. 
FILO: 1Vlikor lesz es ő ? 
IHÁN: (dühösen) Ess össze! 
FILÓ: (kacag) 
(Kacsirek sápítozik odakint): FUX, a bakkecske úr felakasztotta magát! 

MÁRTÍRJELÖLT 
NATÁLIA 
1VIYÚLNÉ 
FUX 

KISNYUSZI 
KISNYUSZI 

(Nyúlné a hasaló Natália fején ügyködik, a kisnyuszik mellette ülnek és nagy figyelemmel 
kísérik tevékenységét) 

NYÚLNÉ: 	(Natáliához) Ne mozogjon! 
NATÁLIA: 	Viszket az orrom. 
NYÚLNÉ: 	A pillanatragasztó még nem kötött meg. 

KISNYUSZI: Mami, fordítva rakod! 
NYÚLNÉ: 	Angyod térgye! (de azért igazít rajta) 

KISNYUSZI: Inkább tördd le a másikat, és tegyed a közepire. 
NATÁLIA: 	(mérgesen) E `ggyetek innét! 

(a kisnyuszik ijedten húzódnak hátrébb) 

NYÚLNÉ: 	Na, így... Tartsa mereven a fejét. Bármit mondanak, ne bólogas - 

son... Mentünk. Köszönjetek a néninek! 
I.II.KISNYUSZI: Csókolom, körösztmama! 
NATÁLIA: 	Uff! 
FUX: 	(betámolyog) Jól van drága? 
NATÁLIA: 	(óvatosan megrázza a fejét) Igen. 
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FUX:, 	Igen, de a fejét rázza... Hogy kell ezt érteni? 
NATALIA: 	Azt mondták, ne bólogassak, mert leesik a szarvam. 
FUX:, 	(részvéttel) Melyik törött le? 
NATÁLIA: 	(boldogan) Nem látszik?! 
FUX:, 	Nagyon alig... Honnan van. Tapsinénak ragasztója? 
NATALIA: 	Megkértük a szarkát... 
FUX: 	Egy kis loppintás, ugyebár? (gyorsan;  mert Natália tiltakozni készül) 

Nehogy azt mondja „nem" és bólint... Egyébként nagyon köszönöm, 
amit értem tett. Ha bele nem törik a kerítésbe, mikor kidöntötte, 
még mindig rajta lógnék. 

NATÁLIA: 	Hogy jutott eszébe, hogy átugorjon a palánkon? 
FUX:, 	Elfeledtem, hogy ki vagyok pányvázva. 
NATÁLIA: 	Kikötötték?... Valami rosszat tett? 
FUX: 	Csak szerettem volna... Megláttam Mekikét az utcán és utá- 

navetettem magam. 
NATÁLIA: 	Folyton ezen jár az esze. 
FUX: 	(búsan) És azt a Bocskor úr nem díjazza, mert mikor hozzám ve- 

zetik a bérnász egyedeit. 
NATÁLIA: 	Bérnász? 
FUX:, 	Naná, hogy Hágássy úr megfizetteti férfiúi tevékenységemet. 
NATALIA: 	Ki az a Hágási úr? 
FUX:, 	Bocskor..., Igy nevezik őt a párkeres ő  nősténytulajdonosok 
NATALIA: 	Értem... Es a gazdája nem szereti, ha a nemz őerejét fecsérli. 
FUX: 	Ahogy mondja... Ha, Mekike megvolt nekem, er ősen csökken az ét- 

vágyam aznap. A főnök az ingyenes szolgáltatással egyezik, de van 
egy kikötése. 

NATÁLIA: 	-' (beugrik) Milyen kikötése? 
FUX:, 	(vihog) Kötéllel. 
NATALIA: 	Mindig hülyéskedik Fux úr. 
FUX:, 	Hála kegyednek, még „halálom" után is. 
NATÁLIA: 	Hát alig volt már magában élet, mikor a kerítést ledöntöttem. Hiába 

kiáltozott Kacsulek, senki sem jött segíteni. 
FUX: 	Az állatok olyanok, mint az emberek. Semmi részvét sincs ben- 

nük... Meg aztán, ki hisz a kacsának... Ezért leszek örökké hálás 
kegyesnek. Tessék mondani: Mit tehetek magáért? 

NATÁLIA: 	Csak azt kérem: viselkedjék erkölcsösen. 
FUX: 	Erkölcsösen?... Te jó ég! 
NATÁLIA: 	Legalább június elsejéig. 
FUX: 	Mondjak le a drága hőgyek tölgyeiről? A kecske-kisasszonyok 

forró kis... 
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NATÁLIA: 	Ne részletezze! 
FUX: 	Na jó... Nem lehetne csak május 28-ig? 
NATÁLIA: 	(nemet int) 
FUX: 	(kap rajta) Úgy, érti: „igen"? 
NATÁLIA: 	(zordul) UGY ERTEM: „NEM"! 
FUX: 	És ha a Gumilábú kényszerít? 
NATALIA: 	Lehet ilyesmire kényszeríteni valakit?... Egyszer űen leáll. 
FUX:, 	Nem egyszerű , mikor feláll. 
NATALIA: 	(dobbant) Úgy teszek, mintha nem is hallottam volna. 
FUX: 	Jó, jó!... Be fogom fogni... (tremoló) Mac Maggiek! Kecskeszüzek, 

adios!... (a kerités mellett Julika ringó léptekkel elhúz) 
FUX:, 	(odaaraszol, haladnak egymás mellett a kerítéshez tapadva) 
NATALIA: 	(feljajdul) Fux, maga szószeg ő!... Máris? 
FUX: 	Párdon!... Barikáról nem volt szó... Fel a barrikádra! (elszégyeli 

magát) Ugye, most megvet? 
NATÁLIA: 	(bólint, leesik a szarva) 
FUX: 	(bosszúsan) Az a hülye szarka! Nem a pillanatragasztót lopta el, 

hanem a majonézes tubust! 

LULLABY OF HÁTSÓ UDVAR 
NATÁLIA 
KACSIREK 
PULULU 
FUX 
FILÓ 
PATKÓCZY 
RIGÓ 
IHÁN 

(az udvar közepén babakocsi. A csendben hirtelen felsír a baba. Els őnek Kacsirek, a kacsa, 
totyog be, utána a többiek: Natália, Ihán, Pululu. Patkóczy. Körülállják a babakocsit.) 

IHAN:, 	(hümmög) Mit kell ilyenkor csinálni? 
PATKOCZY: Szerintem, tologatni. 
FILÓ: 	(a fáról) Hozzá ne nyúljatok!... Mindjárt repül a nyújtófa a konyhából. 
FUX: 	Igy igaz. A múltkor elsétáltam mellette, és kaptam egy rohadt paradi- 

csomot a pofámba. 
NATÁLIA: De nem hagyhatjuk, hogy sírjon. Kiszakad a tüdeje. 
PULULU: Nézze, aranyoskám, ha őket nem izgatja, maga mit van úgy oda? 
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NATÁLIA: És maguk? 
KACSIREK: Mi csak független megfigyel ők vagyunk, és... 
NATÁLIA: És? 
KACSIREK: És nem szeretem a paradicsomot. 
FILÓ: 	(gúnyosan) Így beszél egy költő ! 
KACSIREK: S szívem szakad meg érte. 
NATÁLIA: Ez minden? 
KACSIREK: Hát mit még? 
FILÓ: 	Mondjon egy szép verset. 
KACSIREK: (boldogan) Közkívánatra? 
PATKÓCZY: Frászt... Nyeríthetnékem van a klapanciáitól. 
FILÓ:, 	Tud jobbat ló úr? 
PATKOCZY: Nem... (minden átmenet nélkül Kacsirekhez) Kezdje kedves! 
KACSIREK: (a megbántott nagyság pátoszával) 

Aluszi picúr. 
Hasadozik mán a fül, 
Áldott, aki a dobhártyánkon könyörül... 

PULULU: 	(lelkendezik) Az annya líra! 
PATKÓCZY: (nagyot nyerít) 
MIND: 	Na! 
PATKÓCZY: Elnézést... Ez er ősebb nálam. 

(a baba még jobban sír) 

FILÓ: 	(felnyög) Nem tudok aludni... Hallgattassa el már valaki! 
FUX: 	Én is szenvedek,, mint egy ló. 
PATKOCZY: Hé!... (gőgösen) Ugy, mint egy ló, senki sem tud szenvedni. 
PULULU: 	Persze, nagy fej... Adott a búsulás. 

(nevetnek, a baba elhallgat) 

NATALIA: Megfigyelték?... Tetszett neki, hogy nevettünk... Nevessünk... 
FUX:, 	Kinek van ahhoz kedve, nagysád. 
PATKOCZY A búsulás sokkal sikkesebb. 

(a baba megint sír) 

NATÁLIA: Hát akkor toljuk meg. 
IHÁN: 	(előzékenyen) Parancsoljon, drága! 
KACSIREK: (hátrább húzodik) Én már szerepeltem, ergo... 
NATÁLIA: Gyáva bandal... (elszántan közelít a kocsihoz) 
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(repül a nyújtófa, fejbe találja Patkoczyt) 

PATKÓCZY (szomorúan) Ez fájt! 
PULULU: (freccsen a pulykaméreg) Valahányszor ez a perszóna kitalál valamit, min-

dig mi isszuk meg a levét. 
IHÁN: 	Tulajdonképpen a kénes őt is neki köszönhetjük. 
FILO: 	(kipattannak a szemei) Hogyhogyhogy?! 
IHÁN: 	Ha ő  nem piszkálja a felhőket, azt se tudjuk, hogy b űnösek és erkölcs- 

telenek vagyunk. 
FILÓ: 	(gúnyosan) Okos! 
FUX: 	Tény, hogy a tologatás nem nagy ötlet volt. 
PATKÓCZY: D'accord! 
PULULU: Es az is tény, hogy semmi közünk a dologhoz. 
NATÁLIA: Hanem hagyjuk szenvedni, mi?... Már kékül a sírástól. 
PULULU: De a legtényebb, hogy a kék nem megy a rózsaszín takaróhoz. 
IHÁN: 

	

	(Natáliához) Tudna valami olyat is kedves, amit ől nem szakad ránk az 
ég?... Es nem potyognak bel őle nyújtófák? 

NATÁLIA: (kifakad) Menjen mindenki a fr... 
PULULU: 	(fenyeget ően) Fr...? 
NATÁLIA: Csudába... Bármit mondok, nem jó. 
PULULU: De jó! 
NATÁLIA: (meghökken) Hen?! 
PULULU: De jó, hogy észrevette. 

(hallgatnak, a kisbaba keservesen sír) 

IHÁN: 	Nekem volna egy ötletem. 
FUX: 	Mondja gyorsan. 
IRÁN: 	Teli marék akáclevél. 
FUX: 	Akáclevél?... Minek? 
IHÁN: 	A szájába. 

(mindenki felhördül) 

FILÓ: 	Ez a szamár még jobban idegesít, mint a b őgés. 
PATKÓCZY: Nekem is nyeríthetnékem támad t őle. 
FUX: 	En megint csak azt mondom: Natália nagysám... 
NATÁLIA: (durcásan) Nem! 
FUX: 	Prego! 
PATKÓCZY: Please! 
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PULULU: Bitte schön! 
KACSIREK: Je vous en spricc! 
NATÁLIA: (sóhajt) Na jó... Kérjük meg Rigó urat, daloljon egy szép altatót. 
FILO: 	Bingó! 
FUX: 	(a bokorhoz megy,  bedugja a pofáját) Aranyoskám! 
RIGO: 	(kidugja borzos fejét) 
NATÁLIA: Egy szép altatódalt kellene zengeni, hogy a kicsi elaludjék. 
PATKÓCZY: Nyihahamar! 
RIGÓ: 	Hát... lehet róla szó. 
NATÁLIA: De... 
RIGÓ: 	De? 
NATÁLIA: Ha lehet, ne t ut urú"... 
RIGO: 	Nem...A kelő  Nap Himnusza lesz. 
FUX: 	Maestro — musica! 
RIGÓ: 	(rázendít egy csodálatos hajnali dalra. Mindenki elbűvölten hallgatja.) 
KACSIREK: (halkan, lágyan) 

Egész világ a nagy csodára, 
Rá lel, 
Mindenki ébred, 
Hát picinyem — aludjál el... 

(a kisbaba lassan elszenderül. A társaság lábujjhegyen lopódzik ki.) 

NATÁLIA: (a kocsihoz lép, az obligát margarétát a takaróra helyezi. Amikor felegyene-
sedik, fejbetrafálja egy zomámcozott tésztasz űrő.) 

ARÉNÁZÁS 
NATÁLIA 
BODÓ 
PATKÓCZY 
NYÚLNÉ 

NATÁLIA: (bekötött fejjel betámolyog) 
BODÓ: 	(elkeseredetten) Mit csináltál már megint? 
NATÁLIA: Nem csináltam semmit. 
BODÓ: 	Nem csodálom, hogy odasóztak. A seggükön jön ki az égi küldetésed. 
NATÁLIA: Semmi küldetés. 
BODO: 	Meg a kénes ő . 
NATÁLIA: Meg az se. 
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BODÓ: 	Hát mi a gyagyesz? 
NATÁLIA: Egy síró kisded, Bocskor unokája. 
BODÓ: 	Most mán pesztrálkodol is? 
NATÁLIA: Semmi pesztrálkodás. El akartuk hallgattatni. 
BODÓ: 	Mi a búbánatnak?... nem nektek sírt... Egyáltalán, hányan altattátok? 
NATÁLIA: Fél udvar. 
BODÓ: 	Hát épp azért b őgött, mert ott nyüzsögtetek. 
NATÁLIA: (felcsattan) Befognád már? Úgyis szét akar menni a fejem. 
BODÓ: 	(vihog) Nem mehet, össze van kötözve. 
NATÁLIA: (méltetlankodik) Uhh! Ez a bivaly-szelemesség! 
BODÓ: 	(megsértve) A legjobb formámat hozom, de valakinek ez sem szipor. 
NATÁLIA: (fanyarul) Szuper! 
BODÓ: 	És mitől dagadt fel a fejed? Beleütötted a pelenkába? 
NATÁLIA: Olyan szellemes vagy, mint a temet ő ... Tologatni akartam, hogy elrin-

gassam. 
BODÓ: 	Es elütött a babakocsi. 
NATÁLIA: Repült a nyújtófa a konyhából. 
BODÓ: 	És föbekammantott. 
NATÁLIA: Nem. 
BODÓ: 	Hanem? 
NATÁLIA: A Patkóczyt. 
BODÓ: 	De a te fejed kötözték be tévedésb ől. 
NATÁLIA: Nem tévedésb ől... Engem meg a tésztasz űrő  talált el. 
BODÓ: 	Kurvára jól céloz a nyanyi. 
NATÁLIA: Gondolod, hogy ő  volt? 
BODÓ: 	Száztizenhét és fél százalék... Egyszer... (elhallgat) 
NATÁLIA: Egyszer? 
BODÓ: 	Egyszer hozzám is odadurrintotta a klopfolót. Pont a tö... 
NATÁLIA: Ne részletezd!... Es mivel érdemelted ki? 
BODO: 	(bajszába morog) Ndmbng... drng... 
NATÁLIA: Muu? 
BODO: 	Fingottam a konyhaablak alatt... 
NATÁLIA: Ahhhahaha'  Ehhehehe!... (megtántorodik) Jaj! 
BODÓ: 	(sértődötten) Ez nem mulatságos... (hirtelen felkacag) 

Ahhahahal... Ehhehehe! 
PATKÓCZY (sétál a kerítés mellett, ugyancsak bekötött fővel) 
BODÓ: 	Jónapot, Paci úr... Nem hat az aszpigó? 
PATKOCZY (gőgösen) Megvetlek, prosztó! 
NATÁLIA: Hátrább az egerekkel!... Az én Bodómat nem lehet csak úgy... 

170 



PATKÓCZY: Asszonyom, Önt is megvetem!  

NATALIA: (felhördül) Engem? Miért?  
PATKÓCZY: Mindent összekutyul. Égit, földit. Kegyed rosszabb, mint a kénes ő . Alig  

várom már május harmincadikát, hogy a szemibe vihogjak.  

BODÓ: 	Magába fog csapni az els ő  tüzes ménkű .  
PATKOCZY: Már ebb ől a jámborból is bazmegot tetszett csinálni?  

BODO: 	Igen. Nálunk én vagyok a bass meg a főnök, de maga csak lótifuti a  

kancalágerben.  
PATKÓCZY: Vagaroso torro!  
NATÁLIA: Kezdem hinni, hogy megérdemelte a nyújtófát.  

PATKÓCZY: Ha kegyed nem nyúkál kétbal mells őjével a babakocsihoz, én holnap  
mehetnék szemlére.  

BODO: 	Ugysem nyernél díjat, kripli.  
PATKÓCZY: (felhördül) Micsoda?... Mondja még egyszer!  
BODÓ: 	(odatornyosul) Kripli !  
PATKÓCZY: Akkor jól hallottam... (kecses léptekkel ellépdel)  

BODÓ: 	(utánakiált) Még helyezést sem!  
PATKÓCZY: (visszahátrál) Uram, nézze meg közelebbr ől ezt a farkat.  
BODÓ: 	(vaksin odahajol)  
PATKÓCZY: (fejberúgja) S o long!... (nyihogva kitrappol)  

NYULNE: (be a vereskeresztes dobozzal, amelyb ől gézszalag lóg ki) Kérem a követke-
zőt!  

BODÓ: 	(inogva megáll, szemei jojóznak H a így néz ki egy békés hétköznap, ( g 	g 	jojóznak) 	gY 	g~ 	 p ~ 
 gy 

 

fog kinézni a világ vége?  

MEMENTISSIMO  
NATÁLIA 
CSALAFFY, a róka 

NATÁLIA: (az árokparton fekszik az útjelz ő  tábla közelében. A tábla az őzek jelenlétére  
figyelmeztet)  

CSALAFFY: (kibújik a fa mögül) Te itt?  
NATALIA: Ugy, ahogy tetszik látni.  

CSALAFFY: És ha szabad tudnom...  
NATALIA: Szabad.  
CSALAFFY: S?  
NATÁLIA: S nem mondom.  
CSALAFFY: Titok?  
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NATÁLIA: Az. Egy őzikét várok. 
CSALAFFY: Mondta, hogy jön? 
NATÁLIA: (a tábla felé) Ki van írva. 
CSALAFFY: Nahát ilyet sem hallottam mégy. Ezzel az er ővel várhatnád a jeget, mert 

ki van írva: „VIGYÁZAT — SIKOS!" 
NATALIA: (szárazon) Mondtam én, hogy tör ődj velem? 
CSALAFFY: Nem, de... 
NATÁLIA: Akkor mell őzhetnéd észrevételeidet, nemde? 
CSALAFFY: En csak azt akarom mondani... 
NATÁLIA: (derűsen) Hogy hülye vagyok. 
CSALAFFY: (határozottan nemet int, majd meglehetősen következetlenül) Igen... 
NATÁLIA: Akkor kapaszkodj meg jól... Ott jön egy! (mint a villám suhan át előttük 

az őzike) 
NATÁLIA: (kinyitotta a száját, de megszólalni sem érkezik.) 
CSALAFFY: (bámulva) Fénysebesség! 
NATÁLIA: (keserűn) Pedig az egyetlen lény közelben és távolban, akir ől a szelíd-

séget elnevezték...(hirtelen reménnyel) Szaladj utána! 
CSALAFFY Én, kérlek, nagyon szivesen, de azt tanácsolom, fussál te is. 
NATÁLIA: Ugy érted, illendőségből? 
CSALAFFY: Ugy értem, jól felfogott érdekedben. 
NATÁLIA: Az én érdekem per pillanat, hogy ne én menjek oda, hanem ő  jöjjön 

ide. 
CSALAFFY: Gondolod te. 
NATÁLIA: S te nem osztod ezt a véleményt. 
CSALAFFY: Az most nem oszt és nem szoroz, hogy mit gondolok én, de azt aján-

lom, emeld a feneked. 
NATALIA: Mert? 
CSALAFFY:. Mert kapsz bele egy marék sörétet. 

(a távolban lövések dördülnek) 

CSALAFFY: Tetszett ezt hallani? 
NATALIA: Nem érdekes. Tehénre úgysem l őnek. 
CSALAFFY: Fogadunk? 
NATÁLIA: Nem fogadok olyasmire, amit biztosan megnyerek. 
CSALAFFY: Ugy legyen igazad, mint ahogy nincs. Én mindenesetre viszem a büdöst. 

(eliramlik) 
NATÁLIA: Milyen egy pesszimista alkat. 

(golyók süvítenek el felette) 
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NATÁLIA: (kiált) Hé! Emberek! Ne lőjjenek!... Itt tehenek is vannak... (a golyók 
egyre közelebb csapódnak be) Orültek!... (legurul az árokba) 

(vad csattogás, a lövöldözés távolodik) 

NATALIA: (a beálló csendben óvatosan kidugja sáros képét) Még jó, hogy nem az 
emberek között keresek igaz lelket... Ok nálunk is rosszabbak... (kiván-
szorog az árokpartra, nézi az átlyuggatott táblát) Micsoda pech lett volna 
most pusztulni el, amikor megcsillant egy halvány remény. 

(égzengés, vakítófény a magasból rózsaszín szalag tekeredik le, rajta a felirat: „MÁJUS". 
Alatta a napok 1-től 17-ig kihúzva. 18-ától felfelé a napok áthúzatlanok 30-ig. 31-nél óriási 
kérdőjel.) 

NATALIA: (felüvölt) TUDOM!... (nyöszörögve) Tudom... 

(a fény kialszik, a szalag elenyészik a magasban, döbbent csend) 

CSALAFFY (besántikál) 
NATÁLIA: (felvillanyozva) Nos? 
CSALAFFY: (leszegi a fejét) Nos... Bumm! 
NATÁLIA: Hogy értsem ezt?... Hogyhogy bumm? 
CSALAFFY: Mutatom... (a telitalálatot kapott módjára elvágódik) 
NATÁLIA: (ijedten) Meghaltál?! 
CSALAFFY: En nem... 
NATALIA: (kiált) Ne mondd ki!... Ne mondd ki! (összetörten)... Az őzike igen. 
CSALAFFY: (óvatosan) Bólinthatok? 
NATALIA: (az égre néz, kiszakad bel őle) Ti is tehetnétek valamit saját érdeketekben! 

(hirtelen elsötétül a táj, majd villámok hasítják a láthatárt. A fák vadul rázzák leveleiket, az 
útjelző  tábla körbeforog.) 

CSALAFFY: Mondja drága, nem tudnák ezt egymás között elintézni? Még az kell, 
hogy a ménkű  belecsapjon a kétemeletes kotorékomba. 

NATALIA: (megverőn) Te ebben a zivatar-utánzatban is azt a nagy lyukadat félted. 
CSALAFFY: (odalegyint a farkával hátul) Nem... Ezt a kicsit. 

AZ IGAZ LÉLEK 
NATÁLIA 
SZARKA 
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(a bokorban mozog valami, Natália kiváncsian dugja be a fejét) 

NATÁLIA: (ijedten sikít, kikapja a fejét, döbbenten) Anyám! 
SZARKA: (kidugja a fejét) Mi lelt? 
NATÁLIA: Egy pillanatra úgy t űnt, mintha a Gumilábú nézne rám vissza... 
SZARKA: Stimmel! 
NATÁLIA: Mit mondtál? 
SZARKA: Azt mondtam: stimmel! 
NATÁLIA: Te vagy hülye, én vagyok hülye, vagy mindketten azok. 
SZARKA: Se te, se én, ketten meg egyenesen zseniálisak. 
NATÁLIA: Akkor mit láttam? 
SZARKA: Akkor ezt láttad... (eltűnik a feje, de csakhamar előbukkan üvegszemmel a 

csőrében) 
NATÁLIA: (curukkol egy kicsit, majd élesen) Ez nem lehet igaz!... KILOPTAD A SZE-

MIT! 
SZARKA: (morog) Grm... brm,.. mg... 
NATÁLIA: Ma? 
SZARKA: (a lábához helyezi az üvegszemet) Azt mondtam: nem. 
NATÁLIA: Kutya legyek, ha értem! 
SZARKA: Tőlem lehetsz bíborcsiga is, de az nem szép, hogy lopással gyanúsí-

tasz. 
NATÁLIA: (gúnyosan) Mert, hogy nem is szokol. 
SZARKA: Szokok, néha... 
NATÁLIA: Néha? 
SZARKA: Hébe-hóba. 
NATÁLIA: Egy hóban harmincszor... (felhördül) Jaj! 
SZARKA: Mi baj? 
NATÁLIA: Semmi... Eszembe jutott valami. 
SZARKA: Valami nem túlságosan vidám dolog? 
NATÁLIA: Hát csakugyan nem... Kénes ő  és Tsai. 
SZARKA: Tudnál mit nélkülözni? 
NATÁLIA: (fejét rázza) A kénesőt?... S őt kéne. 
SZARKA: Mit mondtál? 
NATÁLIA: Nagyon is ráférne erre a romlott világra. 
SZARKA: Igy igaz... Micsoda romlott népek vannak. 
NATÁLIA: Es ezt te mondod, aki úgy lopol, mint a güzü? 
SZARKA: Pardon!... A güzü mellettem labdába se rúghat... Nem vagyunk egy 

kategóriában. 
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NATÁLIA: Hát ezért állom én ki a kínok-kínját... Ha harmincadikáig nem találok 
egy igaz lelket, jön a világ-kreccs! 

SZARKA: (dülleszt) Ha, hal... Harmincadikáig? Máris megtaláltad. 
NATÁLIA: (körülnéz) Hol? 
SZARKA: A szemembe tekints! 
NATÁLIA: Úgy látom, egyel több is van. Kiloptad a gazdáét. 
SZARKA: (türelmetlenül) Már mondtam, hogy nem! 
NATALIA: Neked adta hálából, hogy elloptad a majonézt, meg a pillanatragasztót. 
SZARKA: („döf") Nem... Azért te voltál „hálás. " 
NATALIA: (szégyenkezve) Bocsáss meg!... El is feledtem... Köszönöm! 
SZARKA: Szívesen máskor is. 
NATÁLIA: Jaj, ne! 
SZARKA: Ígérem, hogy megjavulok. 
NATÁLIA: Hiszem, ha látom. 
SZARKA: Kérsz hozzá még egy szemet? 

(nevetnek) 

NATÁLIA: Es most azt mond meg: hogy került a cs őrödbe? 
SZARKA: Egyszerűen... Lehajoltam és felszedtem a porból... Gumilábú olyan 

részeg volt, hogy elvesztette kocsmából jövet... Lehet, hogy még nem is 
tudja, hogy nincs meg. 

(csörömpölés a házból) 

NATÁLIA: (lehangoltan) Tudja... 
SZARKA: Akkor táguljunk, mert nekünk is leeshet valami. 
NATALIA: Micsoda? 
SZARKA: Egy—egy pofon... (mozdul) 
NATÁLIA: Várj!... Vissza kell juttatnod valahogy. 
SZARKA: Tudom is már, hogy... Beleejtem a boros kupájába... Abban biztos meg-

találja. 

(elrepül a szemmel. Kis id ő  mulya visszatér.) 

NATÁLIA: Sikerült? 
SZARKA: Naná! (büszkén) Oda-vissza tudok lopni... Lehet, hogy ebben a pillanat-

ban... 

(ebben a pillanatban a házból nagy krákogás, ökrődés hallatszik, végül hatalmas üvöltés) 
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NATÁLIA: (csüggedten) Lenyelte... Most mi lesz? 
SZARKA: Semmi vész... Meg fogja találni. 
NATÁLIA: Hol? 
SZARKA: A nadrágjában. 
NATÁLIA: Fúj! 
SZARKA: Képzeld csak, mit láttam az almáriumon. 
NATÁLIA: Mit? 
SZARKA: Nyakláncot, de minden gyöngy fából volt. 
NATALIA: Az nem kaláris, te bikfic, hanem szent olvasó. 
SZARKA: Hát ez pech. 
NATÁLIA: Miért? 
SZARKA: Analfabeta vagyok, nem tudok olvasni. 
NATÁLIA: Nyinyu imádkozni szokott vele... Még jó, hogy nem... 
SZARKA: (elvágja) Egy igaz lélek áll el őtted! (széttárja a szárnyait, egy ébenszín és egy 

lakkozott faszem ű  olvasó két oldalt) Imádkozunk? 

„ÉS MÁJUSBAN MINDENKI SZERELMES" 
NATÁLIA 
IHÁN 

(Bagzó macskák hihetetlenül intenzív nyarvogása. Olykor a kitett csecsem ő  sírásánál is 
drámaibb.) 

NATÁLIA: (bokortól-bokorig, fut, dobbant, farkával a lombok közé csap, a hang irányá-
ban) Sííííííícc!... (egy pillanatra csend lesz, de boldog nyugalom után rövide-
sen felharsan a diadalmas nászordítás. Natália dühödt kiáltozása egybeolvad 
a fültépő  nyávogással) Szemérmetlenek!... Buja cs őcselék! 

IHÁN: 	(bekoleszol, bal füléb ől kenderkóc lóg ki) Udv! 
NATÁLIA: (felnyög) Ki hiányzott már csak! 
IHÁN: 	Há?! 
NATÁLIA: Mondom: „Oda vagyok itten!" 
IHÁN: 	Hangosabban kislány! 
NATÁLIA: Tán megsüketültél? 
IHÁN: 	Há?! 
NATÁLIA: (üvölt) Megsüketültél? 
IHÁN: 	Nem sokat ültem... Elzsibbadt a fenekem. 
NATÁLIA: (odamegy, a jobb fülébe üvölt) Hallasz engem?! 
IHAN: 	Hallalak, de mért üvöltözöl? 
NATÁLIA.: (súgva) Eredj a francba! 
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IHÁN: 	(felhorkan) Igy beszél egy felhőhívő? 
NATÁLIA: Hogy van az, hogy egyszer hallasz, egyszer nem? 
IHÁN: 	Az úgy van drága, hogy a fülembe kenderkócot tömtem. 
NATÁLIA: Kócot?... Minek? 
IRÁN: 	A macskák miatt... Nem hallod őket? 
NATÉLIA: Nem-e?... Hogy a csodába ne hallanám, hisz most is... 
IHÁN: 	Há?! 
NATÁLIA: Uff!... Inkább hallgatom a kandúrokat... (a bokorhoz megy,  csend lesz) 

Na?... 

(belerúg a bokorba, felhangzik a keserves nyervogás) Na azért! 

IHÁN: 	Van valaki a bokorban? 
NATÁLIA: (odamegy) Melyik füledbe? 
IHÁN: 	(lekonyítva a jobb fiilét) Ebbe. 
NATÁLIA: (belekiált) Van! 
IHÁN: 	(megrázkódik) Doucement, hein!... Mi van? 
NATÁLIA: (súg) Bakmacska summit... (hirtelen, harciasan) Mért van csak az egyik 

füled bedugva? 
IHAN: 	(diadalmasan) Akádémiá!... Igy nem hallom, csak feleannyira ezt a kurva 

bagz... 
NATÁLIA: Hő ! 
IHAN: 	Szkjúz mi!... Viszont a legszükségesebb infó begyün. 
NATÁLIA: Colosso-colossale!... Hogy neked milyen facsavaros eszed van! 
IHÁN: 	(gyanakodva) Ez most komoly? 
NATÁLIA: Ha—ha... haláli... De ha idegesít a macska-ihaj, nem volna praktikusabb 

mindkét füledbe kócot?... Info later. 
IHÁN: 	Igen, igaz... Másrészt szeretném tudni: mekkora macskautánpótlásra szá- 

míthatunk. 
NATÁLIA: Mert? 
IHÁN: 	Há? 
NATÁLIA: Mert mért? 
IHÁN: 	Há? 
NATÁLIA: Mért szeretnéd tudni, hány macska lesz jöv őre? 
IHÁN: 	Hogy tudjam: tavasszal mennyi kóc kell a fülembe. 
NATÁLIA: (sóhajt) Jövő  tavasz... Még az idei sincs meg. 
IHÁN: 	De már csak... 
NATÁLIA: (dobbant) Hallgass! 
IHÁN: 	Értem... 
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NATÁLIA: Mit? 
IRÁN: 	A kénesőt. 
NATÁLIA: Érted, de nem hiszed. 
IHÁN: 	Hiszem, de nem értem. 
NATÁLIA: (ráförmedni készül) 
IHÁN: 	... mért kell ekkora ügyet csinálni bel őle... Ha jól tudom, egyszer már 

volt. Szomorában és Godomában, mégis megvan az állatvilág, fölös lét-
számban. A macskák épp most csinálják az utókort. A felh őbélieknek 
időnként demonstrálni kell a fölényt, de az élet megy tovább. 

NATÁLIA: (megvet ően) Ugyan mit tudsz te ezekr ől a dolgokról. 
IRÁN: 	Mondjuk így: kaptam egy fülest. 
NATÁLIA: S kitől? 
IHAN: 	Hihókától... Adott nekem egy fülest... Most még csak hét napos, máris 

olyan okos... Tiszta apja. 
NATÁLIA: Ombpf... 
IHÁN: 	Há? 
NATÁLIA: Tiszta apja... 
IHÁN: 	(fenyeget őn) Azt állítod, hogy nem én vagyok az apja? 
NATÁLIA: (odanyomja pofájához a fülét) Há? 
IHAN: 	(felemeli a hangját) A zt állítod, hogy nem én vagyok az apja? 
NATALIA: (a másik fülét szorítja Ihán képéhez) Há? 
IHÁN: 	Az igazságot akarom hallani! 
NATÁLIA: Rendben van... Tégy a másik füledbe is kócot. 
IHÁN: 	Jöjjön rád a Szoroma és Gomoda! 
NATALIA: Mi az, már kénes őben is vannak el őrejelzéseid?... (a macskák ismét rázen-

dítenek) Megőrülök! 
IHAN: 	Csak nyugodtan. Megvárom. 

A SZÓLISTA 
NATÁLIA 
KACSIREK 
FUX 
JOLIKA 
FILÓ 
BODÓ 

(háttal a közönségnek a korlátnál sorakozik az udvar népe. A korláton túl, pici szoknyában, 
a Maci láncon, táncra készen.) 
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JOLIKA: 	(lelkesen) De szép! 
FUX: 	(megdöbbenve) Kicsoda? 
JOLIKA: 	A szoknyácskája. 
KACSIREK: Csitt!... A művésznő  koncentrál. 
BODO: 	Kon... micsoda? 
NATÁLIA: Sssst! 
BODO: 	(duzzogva) Mért kell nekem ezt nézni... S f őleg befogni a pofámat? 
KACSIREK: Bodó bátyóra is ráfér egy kis kultura. 
JOLIKA: 	Én imádom a táncot. 
NATALIA: Te mindent imádsz. Olyan kis imádós vagy... Ugye Fux úr? 
JOLIKA: 	Ez nem volt szép Nati nénit ől! 
FUX: 	S főleg bölcs dolog. Aki népszer űségre törekszik, kerülje az alantas 

unszinuációkat. 
KACSIREK: Abbahagynák végre?! 
BODÓ: 	Most éppen te gágározol. 
KACSIREK: Több alázatot a m űvészetek iránt! 
BODÓ: 	Alázatos szolgája... (indul) 
NATÁLIA: Itt maradsz! 
BODÓ: 	(kelletlenül visszakullog) `Genis!... De hol itt a művészet? 
FUX: 	A karmester úr és a Bocskor átmenetileg a sligovicás üveget táncoltatja. 
KACSIREK: Nem hiszem, hogy pálinka... Kristályvíz lehet... - A zenéhez tiszta fej kell. 
FUX: 	Na, mondja már... Legfeljebb mellé üt a dobnak. Az nem is hallatszik. 

(hirtelen megszólal a dob) 

KACSIREK: Hallotta ezt?... Micsoda őserő !... Tiszta forrásból merítve. En a száza-
dok leheletét érzem... 

FUX: 	En meg a tömény pálinkaszagot. 
KACSIREK: Eh!... Betonfül ű . • 

(a Maci illeg- billeg) 

JOLIKA: 	Nézzék a szoknyát, hogy perdül! 
FUX:, 	Ne a szoknyát, hanem a csipkés bugyit. 
BODO: 	Hol lát itt maga csipkés bugyit? 
FUX: 	Csak úgy, par excellance mondom... Egyébként egy régi skót közmondás. 

(pereg a dob, Maci forog totyogósan) 

KACSIREK: (felnyög) Ah!... 
NATÁLIA: Rosszul van, költ őke? 
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KACSIREK: Az elragadtatás sóhaja ez... Micsoda sasszé... Micsoda pirulett! 
FILÓ: 	Ángya térgye pirulett... Elszédült. 
KACSIREK: (felhorkan) Ki lát legtisztábban? Az éjjeli bagoly — nappal. 
NATÁLIA: (a fejét csóválja) Legalább addig oldanák el a láncát, amíg táncol. 
FUX: 	A művészetet mindig irányítják, drága nagysám. 
KACSIREK: V annak olyanok, akiket nem lehet. 
FUX: 	Dehogy nem, Füzikém, csak azt hiszik, mert a láncuk hosszabb. 
FILÓ: 	Így igaz. 

(a Maci hirtelen megmerevedik) 

KACSIREK: (diadalmasan) No látja miniokos!... Ellenszegül! 
FUX: 	Ugyan már... Iszik a dirigens. 
KACSIREK: De nem!... Akkor hagyja abba, amikor neki tetszik. 

(perdül a dob, Maci tácol) 

FUX: 	Hö—hö! 
BODO: 	Ez a fakutyi mindenen röhög. 
NATÁLIA: Te is fiam, Bodó? 
DOBÓ: 	És igen... Nem hittem volna, hogy ilyen kecsesen tud táncot lejteni. 
KACSIREK: A kortársakból — hála is az égnek! - nem halt ki még minden állati-

ság... Es ezt szuperajándéknak élem meg... Mája Piszecskájal... Galiba 
Ullanoval... 

FILÓ: 	Fred Asztal... 
FUX:, 	Ha hallgattál volna, filó maradtál volna. 
NATALIA: (elszántan) Odamegyek és eloldom! 
KACSIREK: Brávó, csodatev ő ! 
FUX: 	(gúnyosan) Zsan Bárka... 
NATÁLIA: Micsoda? 
FUX: 	Jean D'Arc... Nem tetszett hallani róla?... Az égi hangok parancsára 

fegyvert ragadott, és kiverte a szaracsényokat. 
FILÓ: 	Mindent tud, de semmit jól. 
FUX: 	Lehet, de abban biztos vagyok: ha k9zelibe megy széttépi... Mit gon- 

dol, drága, a balettmesternek hová lett a füle? 
BODO: 	Odamegyek én! 
NATÁLIA: Nem mégy sehova, Bodó! 
BODÓ: 	Féltékeny vagy, Nati. 
FUX:, 	Na igen. Tudott dolog, hogy mindenkit, akin szoknya van... 
NATALIA: És pont maga beszél így, Fux úr? 
KACSIREK: Csend már!... Ki lesznek vezetve az udvarból. Zavarják az el őadást. 
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(hallgatnak, nézik a Macit) 

KACSIREK: (szipog) Istenem, istenem... 
FUX: 	Az ki? 
NATALIA: Fux, maga egy undok alak! 
KACSIREK: Néha úgy érzem, kedves, igaza van, mikor kénes őt kíván mindannyiunkra. 
NATÁLIA: De hisz épp ellenkez őleg! 
FILÓ: 	Es ezekért küzdjön az állat? 
FUX: 	Maga beszél vén salabakter, aki pont semmiben sem hisz? 
FILO: 	Valamiben azért nagyon. 
FUX: 	Miben? 
FILO: 	Hogy hamarosan vége lesz az illuminációnak. 
KACSIREK: Honnan veszi ezt? 
FILÓ: 	Onnan, hogy a szponzor és művészeti vezet ő  már nagyón illuminált 

állapotban van, a pálinka meg elfogyott. 

(a dobszó elhallgat, Macit nyakánál fogva a lánccal kirántják a színről. Csend lesz, lassan 
ocsúdnak.) 

KACSIREK: (Jolikához) Nagyon elandalodott, picsinyem... Ugye, lelke mélyéig átita-
tódott a szépséggel? 

JOLIKA: 	Az hát? 
KACSIREK: Es min tűnődik, édes? 
JOLIKA: 	Azon, hogy hol lehet ilyen szoknyát kapni? 

A HATTYÚ TAVA 
NATÁLIA 
PÁN (álombéli) 
HATTYÚ 

(tavacska, hattyú uszkál rajta) 

HATTYÚ: (skálázik) Mi.... mi... fa... do... do... 
NATÁLIA: (elbűvölten hallgatja) 
HATTYU: La... la... sol... 
NATÁLIA: Gyönyörű ! 	, 
PÁN: 	(mögötte) Gyönyörű?... Észnél legyünk! 
NATÁLIA: (megfordul) Te ki vagy? 
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PÁN: 	Pán vagyok, afféle félisten, félig kecske... Hermész és egy nimfa gyerme- 
ke Árkádiából. 

NATÁLIA: (mereven nézi) Ilyen állat nincs is! 
PÁN:, 	Persze, hogy nincs. 
NATALIA: Akkor én álmodlak? 
PAN: 	Elszunnyadtál a tó mellett 
HATTYÚ: Mi... mi... re... re... 
NATÁLIA: A hattyút is álmodom? 
PÁN: 	Nem. 
NATÁLIA: Félálom? 
PAN:, 	Nem... Csak a hangja kúszott be az álmod alá. 
NATALIA: Olyan szép! 
PÁN:, 	Pedig ez még nem igazán az. 
NATALIA: Nem? 
PÁN:, 	Tudod te mi az a hatyúdal? 
NATALIA: Hát a: mi... mi... re... re... 
PÁN:, 	Ha-ha! Ha én a különbséget sípolni tudnám!... Még csak skálázik. 
NATALIA: Skála istennek!... Meseszép! 
PÁN:, 	Hát még a dal, amellyel búcsúzik az élett ől! 
NATALIA: Búcsúzik az élett ől? De hisz olyan szárnyalón, kecsesen kering. Hogy is 

tudna meghalni így, teljes szépégben? 
PAN: 	Pedig nincs tovább... Azért oly fenséges, mert ez lesz az utolsó fellán- 

golása... És ő  már tudja! 
HATTYU: Szi... szi... fa... fa... 
NATÁLIA: Megérzi halálát? 
PÁN:, 	Kérlelhetetlen bizonyossággal... Azért oly szívet tép ő  a búcsú. 
NATALIA: Én mindjárt sírva fakadok... (elakad) 
PÁN:, 	Sírjál csak, kedves. Itt mást a halandó nem tehet. (ő  is elakad) 
NATALIA: S te nem vagy halandó, csak félhalandó. 
HATTYÚ: Do... do... lá... mi... 
NATÁLIA: Mi? 
PÁN:, 	Mindjárt felébredsz, és én már nem is leszek. 
NATALIA: Ne még!... Nem akarok felébredni, hisz megtaláltam azt, akit keresek... 
PÁN:, 	Kit keresel, kedves? 
NATALIA: Egy hófehér, tiszta lelket, aki megmentheti a világot. 
PÁN: 	Hófehér, tiszta lélek nincs. 
HATTYÚ: Lá... lá... szi... szi... 
NATÁLIA: (hévvel) Nincs?!... Belőled a félkecske beszél... Hát nem hallod? 
PAN: 	Hallom, de meddig még? 
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NATÁLIA: Meddig még? 
PAN: 	Nem tudom, csak félig vagyok isten... A másik felem túl hitetlen a meg- 

érzésekhez. (undorral) Realista! 
NATÁLIA: Ez nagyon csúnya szó... Ne is mondd meg mit jelent. 
PÁN: 	Nem is lenne célszerű, mivel te egy hófehér; tiszta lelket keresel. 
NATÁLIA: Nem is adom fel. 
PAN: 	Ne is. 
NATÁLIA: Ezt a kecske mondja? 
PAN: 	Is... 
NATÁLIA: Is — és? 
PÁN: 	És te. 
NATÁLIA: Ja, igen... Ha tudnád, hányan vannak, akik... 
PÁN: 	Pszt! 
NATÁLIA: (ijedten lehalkítja a hangját) Mi van? 
PAN: 	A hattyúdal! 
NATÁLIA: (panaszosan) Nem hallom! 
PÁN: 	Hogyhogy nem? 
NATÁLIA: Ugyhogy... (hallgatódzik) nem. 
PAN: 	Akkor nagy baj van! 
NATÁLIA: Velem? 
PAN: 	Nem. 
NATÁLIÁ: Csak nem a... 
PÁN: 	(komoran bólint) 
NATÁLIA: Gyorsan felébredek. 
PÁN: 	Nem ajánlom. 
NATÁLIA: . Istenbarátom és kecske úr, te engem kezdett ől az orromnál fogva 

vezetsz... Ez az egész hattyúdal egy... 

(hirtelen gyönyörű  melódia csendül, Purcell: Dido búcsúja) 

NATALIA: (elbűvölten hallgatja, csukott szemeib ől megerednek a könnyek, zokogni kezd 
egyre hangosabban) 

(csend lesz) 

(Natália kinyitja a szemét. A tó közepén a Hattyú lassan, méltóságteljesen süllyed alá a 
habokba. Távolban halk gyász-karü) 

PAN: 	(hangja valahonnan mélyről) Mondtam, hogy nem érdemes felébredni... 
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A LETARGIA PARTJÁN 
NATÁLIA 
FARKAS 

(Natália a fűben fekszik, úgy t űnik élettelenül. Farkas jön, megböki kissé mells ő  lábaival. 
Natália csap egyet a farkával. A Farkas odébb ugrik.) 

FARKAS: Azt hittem, meghaltál... 
NATALIA: (ki sem nyitja a szemét) S miből gondolod, hogy nem? 
FARKAS: A halott nem izeg a farkával. 
NATALIA: Magamra hagynál, kérlek? 
FARKAS: Aggódom érted. 
NATALIA: (szárazon felnevet) 
FARKAS: (sértődötten) Egy farkas nem aggódhat? 
NATALIA: De. A gyomráért. 
FARKAS: Való igaz,most is éhes vagyok... A dolgok nem úgy mennek, ahogy kellene. 
NATALIA: A pásztorok is serétes puskával járnak. 
FARKAS: Több lyuk van rajtam, mint a paradicsom-passzírozón... Mutassam? 
NATALIA: Kösz, ne. 
FARKAS: A gyerekek is éheznek. 
NATALIA: (szárazon) Mindjárt sírva fakadok. 
FARKAS: Ismerem a háziasítottak mentalitását: „Nekünk jó legyen, a farkas meg 

dögöljön éhen." 
NATALIA: Igazad van, kedves. A világ undorítóan érzéketlen. De megnyugtatlak: 

nemsokára vége. 
FARKAS: Az érzéketlenségnek? 
NATALIA: A világnak. 
FARKAS: Ne őrjíts meg... Máris? 
NATALIA: Még tíz nap. 
FARKAS: Tíz nap — és? 
NATALIA: És kéneső, lángtenger, szök őár... és úgy hullanak a csillagok, mint a 

levelek ősszel. 
FARKAS: A szentségit! Te aztán jókat mondsz! 
NATÁLIA: S ez még semmi! 
FARKAS: (döbbenten) Se... se... se... 
NATÁLIA: Meghasad a föld. 
FARKAS: Jaj!... (megrázza a lábát) 
NATÁLIA: Mért vagy úgy oda, te szegény pára, hisz most is kopognak a szemeid. 

Látnád csak magad! 
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FARKAS: A szemein mindig is kopognak, de most csakugyan beszarasztottál.  

NATÁLIA: Igazán?  
FARKAS: Utálom a kénes őt... és... és..., ha a föld ketté hasad, biztos az lesz, hogy  

egyik oldalon leszek én, a másikon a kaja.  

NATÁLIA: Most is zabáláson jár az eszed, mikor világos, hogy hamu és korom  

leszünk mindnyájan.  
FARKAS: Ja?... Mindenki meghal?... Az más!  
NATÁLIA: (feljajdul) Itt van még egy önz ő , magánakvaló... Azért nem tudok semmit  

tenni a világért.  
FARKAS: (csodálattal) Te tenni akartál?  
NATÁLIA: Igen... Meghagyódott: ha e i az lelket — egyetlen egyet! — fel tudok mu- gegy 

~ g 	gY 	gY 
tatni, odafönt eltekintenek a bosszútól.  

FARKAS: Még találhatsz. Tíz nap nagy id ő .  
NATÁLIA: Meg sem próbálom. Tegnap a szemem el őtt veszett a tóba utolsó remény-

ségem, a Hattyú...  

(megrázkódnak a vállai, könnyei peregnek)  

FARKAS: Segíthetnék valamiben?  
NATÁLIA: Nem!... (befurja fejét a fűbe)  
FARKAS: (gyengéden) Nem akarnál egyet üvöltözni velem... Azt mondják jót tesz.  

NATALIA: (szipog) Nagyon kedves vagy... Köszönöm, de...  
FARKAS: De?  
NATÁLIA: Nem mozdulok többet. Itt akarok megdögleni mindenkit ől távol.  
FARKAS: (idegesen) Itt?... Tudod mennyi itt a dögkesely ű ?!  
NATÁLIA: Na és!... Irigyelsz t őlük egy-két falatot?... Marad neked is elég.  

FARKAS: (megbántva) Csak nem képzeled, hogy megeszem a barátomat!  

NATÁLIA: Hát akkor mondj egy jó megoldást kérlek.  

FARKAS: (megvakarja a füle tövét) Jó... (észbekap) De én... én csak bárányban tudok  
gondolkodni... (felkiált boldogan) Topp!... Megvan!  

NATÁLIA: (az érdeklődés teljes hiányával) Ugyan mi?  
FARKAS: A bárány!  
NATÁLIA: Öpf!  
FARKAS: Mi az, hogy „öpf"?  
NATÁLIA: Eszembe jutott a Jolika.  

FARKAS: Jolika, ki?  
NATÁLIA: Jolika, a barika.  
FARKAS: Pompás!  
NATÁLIA: No de... no de...  
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FARKAS: Csitt!... Valamit tudok, amit te nem... A múltkor a templomkertben 
koleszoltam, hátha ráfutok egy elbitangolt tyúkra... 

NATÁLIA: Ezt nem is akarom hallani! 
FARKAS: (zavartalanul) Akkor fölcsendül odabenn a pap éneke: „Isten báránya, 

ki elveszi a világ bűneit..." 
NATÁLIA: És? 
FARKAS: (jelentőségteljesen) És — Jolika! 
NATÁLIA: (talpra szökik) Na, nem!... Esznél legyünk!... A Jolika egy beképzelt 

hülye kis dög. 
FARKAS: Na mond már... Felülr ől az nem látszik annyira. 
NATÁLIA: Nagyon tévedsz... (felnéz) Ezek mindent tudnak. 
FARKAS: Ahogy a barika néz azzal az ártatlan kék szemével... Plusz, ha befogja 

a pofikáját. 
NATALIA: (elgondolkozik) Hát... 
FARKAS: Ne mondjon se „á"-t, se „béééé"-t... 
NATÁLIA: Gondolod, hogy sikerülhet? 
FARKAS: Hétszentség! 
NATÁLIA: (felpezsdül) Akkor most... üvölthetn ők egy picit... 

(rázendítenek) 

KÍSÉRLET 
NATÁLIA 
JOLIKA 
HANG 
GÁBRIEL 

(Natália és Jolika a felhőt bámulják) 

HANG: 	(odafentről) Ki vagy? 
NATÁLIA: Ez nem látszik felülr ől? 
HANG: Nem szemtelenkedünk! 
NATÁLIA: Bocsánat! 
GÁBRIEL: Nix bocsánat! 
HANG: 	Es nem szólunk bele. 
GÁBRIEL: Bocsánat! 
NATÁLIA: Neki is nix bocsánat? 

(égzendülés, villámcikázik) 
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JOLIKA: Juj! 
NATLIA: Csitt! 
JOLIKA: De én félek... 
NATÁLIA: (fogai közt): Befognád? 
HANG: 	Mit pusmogtok?... Ki ez a perszóna? 
GÁBRIEL:... ingráta. 
HANG: 	Hő ! 
GÁBRIEL: Kicsúszott... 
HANG: 	Hogy valaki milyen, azt én mondom meg... (Jolikához) Milyen vagy lá- 

nyom? 
JOLIKA: Én... 
NATÁLIA: (súgva) Ssssst! (hangosan) 0 lesz uram... vagy asszonyom... akit keresel. 
HANG: 	(megrovón) Hát azt sem tudod, mi vagyok? 
NATÁLIA; Hát láttalak? 
GÁBRIEL: Ezt a pofátlanságot! 
HANG: 	Shut up!... Az én szí (kiölti a nyelvét) vemnek így is kedves. 
GÁBRIEL: Kedves? (gúnyosan) Udv, tehenissima! 
NATÁLIA: (kiölti a nyelvét) Meeee! 
HANG: 	(élesen) Szóltál? 
NATÁLIA: Meee.... meeegvan az igaz lélek. 
HANG: 	Ez a kis gyapjas itt? 
JOLIKA: (bájhang) Kezicsókolom! 
HANG: 	(meghatva) Szervusz, kicsikém! 
GABRIEL: (megköszörüli a torkát) Khm... Khm! 
HANG: 	Az ördögbe is! Mit köszörülöd itt a torkolatod... Hát nem bájos gyer- 

mek? 
GÁBRIEL: De... nagyon is... S őt... csakhogy... 
HANG: 	(szigorúan) Csakhogy?! 
GÁBRIEL: Ez nem veszi el a világ b űneit, de még jócskán hozzá is tesz. 
HANG: 	Micsodaaa? 
GÁBRIEL: Kérdezd meg t őle: mit csináltak a pásztorral a bokorban? 
NATÁLIA; (felhördül) Micsodát? 
HANG: 	(rendreutasítóan) Én kérdeztem előbb... (Gábrielhe) Micsodát? 
GÁBRIEL: Papást-mamást... he-he... 
HANG: 	(felhördül) Az én csipkebokromba?! 
GÁBRIEL: Nem. Közönséges galagonyában. 
NATÁLIA: Te vagy közönséges!... Ilyent állítani egy... egy... 
GÁBRIEL: Kérdezd meg t őle. 
NATÁLIA: Én ilyen tapintatlanságra képtelen lennék, sanda kukkoló! 
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GÁRBI.EL: (felsikít) Danda kukkoló?!... Uram, supp oda egy bazi ménk ű t!  
HANG: 	Nah!... Nah!... Elég ebb ől a gágározásból... Elébb tán meg kellene hall- 

gatni a legilletékesebbet is... Beszélj lányom.  

JOLIKA: Nekem azt mondták hallgassak.  

HANG: 	A hallgatás: beismerés... Beismered?  
JOLIKA: Beee... 
HANG: 	Ördög és pokol! 
NATÁLIA: Már elnézést, de nekem ez olyan káromkodás-féle.  

GÁBRIEL: Két villám, plusz jéges ő !  
NATÁLIA: (rá se hederít) Különben sem azt mondta: „be" hanem: „beee".  

HANG: 	Es hol itt a különbség?  
NATÁLIA: A bárányoknál a „beee" azt is jelenti: nahát" azt is jelenti: u an- Y 	 j 	,nahát", 	j 	~~ gY  

ugyan", de „nem"-et is jelenthet akár... Epp olyan, mint a kétlábúaknál  

az „izé"...  
GÁBRIEL: Hogy cs űr-csavar!... Meg fogjuk kérdezni a pásztort is.  
JOLIKA: Ne! 

(kínos csend)  

HANG: 	Na, ebből elég... Szégyeld magad, Natália!  
NATÁLIA: Én? Miért?... Ezt a bokrot most hallom el őször a kukkolótól.  
HANG: 

	

	Ide állítasz egy feslett élet ű  kis... k... khm... khm... Ur vagyok, nem egy  

bunkó, akit az orránál fogva lehet vezetni.  

NATÁLIA: Engem vezettek orromnál fogva.  

HANG: 	Elég! 
NATÁLIA: Nem is sejtettem...  
HANG: 	Azt mondtam: elég!... Es többet ne kerülj a szemem elé... Kilenc nap  

múlva lángba borítom a világot!  
GABRIEL: Tíz... Tetszik tudni... az Ön napja...  
HANG: 	Thá! Agyamra megy már ez az okostóni!... Hát akkor tíz.  

NATÁLIA: És ha közben...  
HANG: 	Végled eljátszottad a bizalmam, tejesasszony!  

NATÁLIA: Igazságtalanság!  
HANG: 	(döbbenten a pimaszságtól) Míí?... Hogy?!  
NATÁLIA: Nem bánom, csapjon agyon, de a szabály az szabály!  . . 
GÁBRIEL: Ez speciel igaz.  
HANG: 	Rendben van, de ha még egyszer ide merészkedsz mindenféle gyanús ele- 

mekkel...  
NATÁLIA: Id őközben lehetne néhány keresetlen szavad a pásztorokhoz is.  
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HANG: 	Nem érdekes... A pásztorok nem az én asztalom. 
NATÁLIA: Fölötted is vannak? 
HANG: 	Ahogy vesszük... 
NATÁLIA: Kétlábú istenek? 
HANG: 	Ahogy vesszük... (türelmét veszti) Eh, mit társalgok én itt egy balga tehén- 

nel! 
NATÁLIA: A balga tehén tehet önnek egy szívességet... 
HANG: 	Micsodaaa? 
NATALIA: Megmentheti ezt a rosszul tákolt kócerájt, amelyet világnak neveznek... 

Vagy nem ez • a tét?... Világ nélkül ön nem egy nagy Hang. 
GABRIEL: Orcátlan! 
NATÁLIA: (gőgösen)  Egy komornyik ne dumáljon... Gyere, Jol! 
JOLIKA: (kényeskedve) ... kám! 
NATALIA: (elvigyorodik) Ká—m! 

SZINKRON NÉLKÜL 
VICSORI 
LÓRI, ,a papagáj 
PATKOCZY 
FUX 
COCINÉ 
FILÓ 
KACSIREK 

VICSORI: 	(a pajta félmagas lengőajtajához megy, benéz,panaszosan) Áúúúú! 
LORI: 	Lórika éhes! 
PATKÓCZY: (felnéz, dühösen dobbant) Hrrr! 
FILO: 	(odaröpül ő  is az ajtóra, bekukkant, lehangoltan) Huhú! 
LORI: 	(elrebben, ijedten hallgat) 
FUX: 	(besétál egy köteg szénával. Odaviszi a pajta ajtajához, körüljáratja tekin- 

tetét a többieken ) 
COCINÉ: 	(bólogat) Ui!... Ui! 
PATKÓCZY (odajön ő  is, és Fuxxal dobálják át a szénát az ajtó felett) 
FILÓ: 	(boldogan) Huhú! 
LÓRI: 	Kitekerrem a nyakad!... Edd márr! 
COCINE: 	Ui!... Ui! 
FUX: 	(abbahaltja a bedobálást, rábeszélőn) 1VIek... Meek! 
PATKOCZY: (szintén leáll, elkedvetlenedve csóválja busa fejét) 
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LÓRI: 	Lorri, Lorri, mi bajod?... 
RIGÓ: 	(nem látszik, valahonnan a magasból) ' yaf... Tyaf... Pres... Prlics... cscsicsi... 
VICSORI: 	(feljajdul) Aúúúúú! (mind ránéznek, lábával mutat a pajta felé. Bentr ől 

repül a széna kifelé ) 
VARJÚ I.: (lassan, méltóságteljesen átaszik a szinen) Kár! 
VARJU II.: (ugyanúgy) Kár!... Kár! 
LORI: 	Sütőtökön, szombaton, a .  farkamat lógatom... 
RIGO: 	- (fent) Tyurutyú! 
PATKÓCZY: (dühösen) Hrrr! 
FUX: 	(nem, tágít az ajtótól. Felágaskodik, fejét is bedugja a pajtába) Mek... Meek... 

(amikor visszahúzza a fejét, azt látjuk, hogy egy nagy rakás széna van „hozzávágva") 

FILÓ: 	Huhú! 
FUK: 	(Vicsorihoz ballag, kérdőn megáll előtte) 
VICSORI: 	(megvakarja a fejét) 
RIGO: 	Pres... Prlics! 
COCINÉ: 	(meggy őződéssel) Ui!... Ui! 

(lehorgasztott fővel t űnődnek) 

FUX: 	.(a fához megy,  belefejel a kalitkába) 
LORI: 	(gondtalan) Sárgarépa sárga, az anyád... 
LÓRI: 	(pánikban) Segítsééég! Gyiilkos! 
FILÓ: 	(derül Lóri ijedt kapálodzásán) Hu—hu! 
LÓRI: 	(lecsillapodik) Lorrrika szomjas!... Lorrrrikának vizet! 

(a konyhaablakon át egy kancsó vizet zúdítanak a nyakába) 

LÓRI: 	(megrázza a tollát) Vín kurrrrva! 

(újabb hidegvíz-adag, de ezuttal Filót találja el) 

FIZÓ: islo Hú! Íp g) 
FUX: 	(ismét a pajtához megy, benéz. Visszafordul, szomorúan csóválja a fejét.) 
LORI: 	Véni, vili... 
KACSIREK: (be) Tás!... (csőrében Natália törött margarétája, mindenki áhítatosan 

bámulja, amint odatotyog a pajtához és behajítja a virágot. Meg sem fordul, 
máris utána dobódik a margaréta.) 
(felnyög) VICSORI: 	Aúúúú! , 	yőg) - 

LORI: 	(lelombozódott) Most van a nap elmen őben... 
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(csüggedten néznek rá, a bokrot és a fát szél rázza meg) 

KUVIK: 	(a pajtatetőn) Kuvik!... Kuvik! 
FUX: 	(kábultan Filó elé áll) Mek? 
FILÓ: 	(szomorúan, bólint) Uhu... 

„HÍRNÖK J Ő„  
KELEPINÉ, a gólya 
BODÓ 
TEHÉNKE 

(karám. Bodó a földet kapálja patáival, a szemközti korlátnál egy bájos tehén riszál.) 

KELEPINE: (a korlátra száll) Zavarhatom egy picit, Bodó úr? 
BODÓ:, Ez nem a legalkalmasabb pillanat, hölgyem. 
KELEPINÉ: Tudom, ön nagyon elfoglalt fajfentartó, Bodó úr... 
BODÓ: 	Ha megkérhetném: ne szólítson Bodónak, tisztes polgári nevem: Bódóg, 

de bódog-bódogtalan Bodónak nevez. 
KELEPINE: Értettem, Bodó... khm... g úr. Nem pazarolnám a drága idejét, de a 

helyzet... 
TEHÉNKE: Helló, bébi, meddig várjak még? 
BODÓ: 	Just a minut!... (Kelepinéhez) Natáliáról van szó? 
KELEPINÉ: Igen. Most már  negyednapja nem eszik.  
BODÓ: 	Hát igen... Nagyon szégyelli azt a felsülést Jolikával... Majd átmegy 

rajta. 
KELEPINÉ: Sajnos, ezúttal nem... Es... 
BODÓ: 	És? 
KELEPINÉ: A Gumilábú üzent a böllérnek. 
BODO: 	A szentségit... (indul a tehénke felé) 
KELEPINÉ: , ; Szentségit?''...Csak ennyi? 
BODO: 	(visszafordul) 1VIit vár tőlem, drága? 
KELEPINÉ: (elhomályosul a szeme) Együtt lehettek volna bódogok. 
BODÓ: 	Én rajtam nem múlott... C' est la vie! 
KELEPINÉ: Azt hittem, jobban lesújtja. 
BODO: 	Lesújt... de hogy is mondjam?... 
TEHÉNKE: (durcásan) Mondja meg nyiltan, hanem tetszem. 
BODO:, Jaj, dehogy nem, kis buti... Erkezem!... (indul) 
KELEPINÉ: Natáliának nem üzen semmit?. 
BODO: 	(megtorpan) Uff!.:. Azt üzenem: éljen boldogan.. 
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KELEPINÉ: Thá!... Naggyon kedves! 
BOI)0: 	Es igen, mert azt kívánom: mentse meg az állatiságot, s az égiek lép- 

tessék elő  boldoggá... Trombitáljon tizenkét ark, örvendezzék, míg meg  

nem halt.  
KELEPINÉ: Ez nagyon hamar be fog következni.  

TEHÉNKE: (türelmetlenül) Bodó!  
BODÓ: 	Itt vagyok amore mio!  
KELEPINE: (gúnyosan) Oneki lehet „bodózni"?  
BODÓ: 	Ne duzzogjon mán, néném... Majd maga hoz nekünk kicsikét, hat  

hónap múlva.  
KELEPINÉ: A bocik nem az én asztalom.  
BODÓ: 	Ja, igen... A csecsemekek.  
KELEPINE: Az hülye kitaláció... Az embergyerek káposztában jön a világra.  

BODÓ: 	A gazdagabbak tojásból kelnek. 
KELEPINÉ: Ezt honnan veszi?  
BODÓ: 	Nem vagyok én ám olyan bal fa, amilyennek látszom.  
KELEPINE: Nem. Inkább csalfa.  
BODO: 	Az élet megy tovább... (pukkedli) Orülök, hogy találkoztunk, asszonyom!  

KELEPINÉ: Meg sem fordul abban az okos fejében, hogy érettünk — közte magá-
ért is — áldozza fel magát?  

BODO: 	Értem?... Nem értem.  
TEHÉNKE: Megőrülök!  
BODO: 	Tedd azt , icin em... Tudod, milyen őrjítő  vagyok. p 	Y 	~ 	 Y 	J 	gY  
KELEPINE: En ezt már nem tudom tovább hallgatni!  
BODÓ: 	(sajnálkozva) Csalódott?  
KELEPINE: Is... Elzsibbadt a lábam. 
BODÓ:, Mért nem áll mind a kett őn, mint a többi négylábú. 
KELEPINÉ: Ezt jól megaszondta... Tud még ilyet?  
BODÓ:, Igen... De most engedelmével... 
KELEPINÉ: (mintegy utolsó érvként) Gondoljon a kénesőre.  
BODO:, Most?... Tudja kedves, mire gondolok én most? 
KELEPINE: Tudom!... Menjen, és törjön bele a...  

TEHÉNKE: Küldd a francba a vín csámpicseket!  

KELEPINÉ: Nem kell engem sehová küldeni, megyek magamtól... De jól jegyezzé-
tek meg: ilyen csodálatos teremtményt, mint ő  volt, többé nem talál-
tok. Emlékezz, Bodó... Remember, Bodag!  

BODÓ:, Tulajdonképpen kinek a nevében kelepel kegyed? 
KELEPINÉ: (büszkén) Az Udvart képviselem!  
TEHÉNKE: Csókoltatom Natalissimát. Úgy hallottam, őrült jól smárol  
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KELEPINÉ: (felháborodva) Ronda rágalmazók!... A füstöt fújta ki bel őlem. 
TEHÉNKE: Igy is lehet mondani... Bodókám — start! 
BODÓ: 	Várj egy kicsit... Az öreglány egészen lelombozott... Hát igazán azért 

jött, hogy megtorpedózza Bódogságomat? 
KELEPINÉ: Ez nem áll! 
BODÓ: 	(maga alá tekint) Sajnos, ez sem... 
KELEPINÉ: Utoljára kérdem: hazajön és megpróbálja kirántani Natáliát a gúzs-

ból? 
TEHÉNKE: Eredjen a gúzsba! 
BODÓ:, Jöjjön vissza az utószóval holnap. 
KELEPINÉ: (motyogva eltotyog) Holnap... holnap... holnap... 
TEHÉNKE: (felsóhajt) Végre egyedül, ketten!... Szeretsz, édes? 
BODÓ: 	(szánalmas vigyor) Még nem tudom, drágám... 

BÚCSÚ 
NATÁLIA 
JOLIKA 
PULULU 
LUX 
VICSORI 
FILÓ 
PATKÓCZY 
KELEPINÉ 
BODÓ 

(Az udvar szélén teherautó. A kabin nincs a képben. A platón Natália áll szállításra készen. 
Lefogyott, megtört, mereven bámul maga elé. A kocsi körül sorakozókat szinte nem is látja.) 

JOLIKA: 	(elbőgi magát) Jaj, istenem!... Jaj! 
PULULU: 	(ráförmed) Te csak hallgass!... Jobban tennéd, ha elbujdosnál... 
FUX: 	Ne bántsa nagysám...Nem látja, mennyire bántja a dolog? 
VICSORI: 	(nyüszít) Megharapjak valakit? 
FUX: 	Ne lovald bele magad, öregem... nincs is mivel. 
VICSORI: 	Kuss! 
PULULU: 	Ezt se nekem mondták. 
FILÓ: 	Gyerekek, gyerekek!... Ne civódjatok... Vicsorinak igaza van... Azt 

tanácsolom: tegyünk valamit.. 
PULULU: 	Maga meg a jó tanácsai!... Kelepinét is elküldtük Bodóhoz. 
FILO: 	Ez neked nem jó tanács? 
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PULULU: 	De, őrülten!... Egy szuper-ixlábút... Bele fog keveredni saját tappan- 
csaiba, mire odaér. 

KACSIREK: A fecskét kellett. volna... 
VICSORI: 	Igen, a kecskét... Annak mekkora bakugrásai vannak! 
FUX: 	Süket vagy öregem. A költő  úr fecskét mondott. 
FILO: 	Már megint cívódtok. 
FUX: 	Hát akkor mondja meg: hogy kell elrontani egy kamiont? 
FILÓ: 	Vizet kell önteni a kipufogójába. 
FUX: 	Mivel? A seggemmel?... Tökjó!... Tud még ilyet? 

(nevetnek) 

FILO: 	Egy társadalom akkor rohad meg, mikor kiröhögik az öregeket. 
PULULU: 	De oda lett. magába! 
FILÓ: 	Nem csak engem a csahicseket is. Pedig bel őle a legőszintébb kutya- 

ösztön tör fel, midőn meg akar harapni. valakit. 
KACSIREK: (szaval) 

A végzet dübörg, 
Lábad-szárnyad hiába tördd... 

FUX: 	Azért meg kéne próbálni... Nincs sok id őnk. A böllér és a Bocskor 
veszedelmesen közelít az üveg aljához. 

KACSIREK: (m. f) 
Meg kell próbálni... Meg kell próbálni, 
Ahogy a tollatlan fióka elkezd szállni... 

PULULU: 	Elég a klapanciából. Ett ől csak a pumpa megy föl. 
FILÓ: 	Az lehetetlen, hogy ennyien ne tudnánk tenni valamit! 
FUX: 	Mondja: mit — követem. 
KACSIREK: Fux úr, ön a poézisomba gázol! 
FUX: 	Bocsánat!... kicsúszott. 
VICSORI: 	Nekem volna egy ötletem. 
PULULU: 	Már megint?! 
VICSORI: 	(sértődötten mancsára hajtja állát) 
FUX: 	Ugassa csak el... Azért vagyunk itt. 
VICSORI: 	(durcásan) Elfeledtem... 
PATKÓCZY: (hátul felhorkan) Na! 
FUX: 	Megjött a hangja a lónak is.... Lóból is megárt a kevés. Hol volt 

eddig? 
PATKÓCZY: Búsúltam... 
JOLIKA: 	(felzokog) 
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FILÓ: 
FUX: 
KACSIREK: 

Könnyekkel itt semmire sem megyünk. 
Semmivel sem megyünk semmire. 
Defektistal... Bezzeg Natália harcolt értünk, holott majdnem semmi-
lyen esélye sem volt... (bólogatnak, szavai) 
Szívembe áll a balta, 
Még a szégyent is elvállalta-  
Én már alig várom a kénes őt, hogy ne kelljen többé hallgatnom eze-
ket a kínrímekes fűzfastrófákat. 
(kesereg) Mért nem jönnek!... Mért nincsenek már itt? 
Mert egyiknek a lába rövid, a másiknak hosszú. 
En tudtam, hogy nem sikerülhet. 
(skandál) „Ha te tudtad,mért nem mondtad!" 
(búsan) Te is fiam, Filó? 
Excuse me! 
(elszántan) Odaállok a saroglyához, és Natália nyeregbe pattanhat. 
Nagy ló vagy Pat, de ez a lovagiasság hiábavaló. 
Miért? 
Először is: nincs rajtad nyereg... Aztán meg, ki látott lovon tehenet? 
Azért meg kéne próbálni. 
Igazad van... (szavai) 
Történjék bármi, 
Meg kell próbálni. 
(felszisszen) 
(ügyet sem vet rá, a teherautóhoz megy) Szólalj meg drága, Natália! 
(kinyitja a szemét, könnyei leperegnek) Drága ló, te olyan jó vagy... Tán 
még az égiek szívét is meg tudnád lágyítani. 
Csak ne volna ekkora pofája. 
(szipog) Beszélj, lányom... 
Nem félek a böllért ől. A tagló nem fáj, csak... 
(könnyeivel küzködik) Csak? 
Az fáj, hogy nem tehettem értetek semmit. 
(felvon it) A úúúúúú! (egy k ő feJbetalája, lerogy) 

i 

PULULU: 

JOLIKA: 
FUX: 
PULULU: 
FILÓ: 
KACSIREK: 
FILÓ: 
PATKÓCZY: 
KACSIREK: 
PATKÓCZY 
KACSIREK: 
PATKÓCZY: 
KACSIREK: 

PULULU: 
KACSIREK: 
NATÁLIA: 

FUX: 
FILÓ: 
NATÁLIA: 
PULULU: 
NATÁLIA: 
VICSORI: 

(csattan a kabin 
Csend. Hirtelen 

BODÓ: 
KELEPINÉ: 

ajtaja, felbőg a motor: a teherautó lassan kigördül. Áll mindenki dermedten. 
paták dübörgése.) 

(bevágtat fujtatva, lecövekel a gyászoló gyülekezet el őtt) 
(betámolyog) Sikerült! (összerogy ) 

195 



J 6 ACCITSE: 
JOLIKA 
PLULU 
FUX 
VICSORI 
FILÓ 
PATKÓCZY 
RODÓ 
KELEPINÉ 
KACSIREK. 
NATÁLIA 

(az előző  jelenet teljes döbbenetben némán) 

KELEPINÉ: (megrázza magát, feltápászkodik) N i van itt? (végignéz rajtuk megsuhintja 
a balsejtelem) Nem! Mondjátok, hogy nem! (a távolban motorzúgás ;  a 
kerítéshez megy, hallgatódzik) A Taglós, ugye? 

(Faxhoz megy) Ugye? 

FUX: 	(hallgat) 
KELEPINE: (Vicsori el őtt áll meg.) Hagytátok elvinni?! 
VICSORI: 	(behúnyja a szemét, nyöszörög) 
KELEPINE: (csőrivel megböki Patkóczyt) Nincs bennetek egy szemernyi tartás? Hát 

állat az ilyen?! 
PATKÓCZY: (elfordítja a fejét) 
KELEPINÉ: (keserűn) Hát persze... Azért nem találtak bennetek, mert nincs is... 

Nem is volt... Nem is lesz. 
KACSIREK: (bólogat) 
KELEPINÉ: Mit bólogatsz! Mit bólogatsz te sanda ködev ő !... A szép szavak mit sem 

érnek, ha nincs mögöttük semmi... A szíved tedd ki, ne a faragott rí-
meidet. 

KACSIREK: (némán a fenekire tottyan) 
KELEPINÉ: (felnéz Filóra) Es most azt mondd meg, te bölcs, mi lesz velünk? 
FILÓ: 	(hátat fordít, vállai remegnek) 
KELEPINE: (Jolikánál) A bárány, aki elveszi a világ b űneit! 
JOLIKA: 	(szipog) 
KELEPINE: En máris csomagolok, nem .várom meg az őszt... Es többé vissza se 

jövök... (elakad a feltörő  könnyei miatt) 
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(gyászos csend) 

(Varjú I. és Varjú II. az ágason landol, csőrüket tátják károgásra) 

PATKÓCZY: (belerúg az ágasba, a varjak csőre ijedtükban bekattan) 	, 
KELEPINÉ: Mért nem voltam itt!... Mért nem! (megakad a szeme Bodón) Es te, 

hódogtalan Bódog, mért nem?... Neked fontosabb volt a... 
BODO: 	(kínjában nagyot üvölt) Mööööööhh! 
PULULU: 	Mit hapacsol az, aki itt sem volt! 
KACSIREK: Az egyik k ő  le se esett, már itt a másik. 
FUX: 	Az a bolond, aki nem őrül bele. 
JOLIKA: 	0 kért bocsánatot t őlünk... (bőg) 
PULULU: 	Azt hiszed, csak neked van szíved, karólábú? 
VICSORI:, En megmartam volna valakit! 
KELEPINE: Héj!... Héj!... Egy szót sem értek, mindenki egyszerre gágároz. 

(elhallgatnak) 

(A varjak  ismét tátják a cs őrüket, Patkóczy rúg. Lepotyognak.) 

(még idegfeszít őbb csend) 

PULULU: 	(Kelepinéhez megy ;  farkasszemet néznek) 
KELEPINE: (kihívóan) Mondani akartál valamit? 
PULULU: 	Csak azt, hogy elmehetsz a francba... Vissza se gyere. 
KELEPINE: Ide soha... Ne lássak több kéményt. 
FUX: 	(gúnyosan) En majd kiköltöm a kisgólyákat. 
KELEPINÉ: (gőgösen) A kisgólyák már ki vannak költve... (hirtelen ijedtében pislog- 

ni kezd) Jézusom!... 11 'Iegfeledke ztem róluk! 

(a varjak közben visszakászálódtak az ágasra) 

VARJÚ I.: 	Szabad nekem? 
TÖBBEN: Nem! 
VARJÚ II.: Mért nem? 
PATKÓCZY: Mert azt a szót, hogy „kár" nem akarjuk hallani.... Károgással torkig J 	 g 	g 

vagyunk... Elég nekünk a kelepicsálás. 
VARJÚ I.: 	Csak annyit akartam mondani, hogy mi vittünk a hugommal gilisztát 

a fiókáknak, hogy éhen ne vesszenek. 
KELEPINÉ: Meg őrültél?... Gilisztát?! 
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VARJÚ I.: 	(bután) Hát. mit? 
KELEPIVÉ: Kukacot, te gagal... (elszégyelli m.a át) B ocsáss meg, kedves... Teljesen. 

eszement vagyok... Ahelyett, hogy hálát adnék, még sértegetlek. 
VA.RJU I.: 	Mért, mi az a „gaga"? 
VARJÚ II.: (megsúgja) 
VARJÚ I.: .  (nyel egyet) Merde! 
PULULU: 	(rendreutasítón) Viselkedjünk! 
VARJÚ I.; 	Nekem tetszett. mondani? 
PULULU: 	(éllel) Is! 
KACSIREK: (szaval) 

Pofa sulyba! 
Haragszik a pulyka. 

PULULU: 	Kuss! 
KACSIREK: Köszönöm, viszont! 
FILÓ: 	Gyerekek! 
PULULU: 	A vén Rozogynak is. 
FUX: 	Szordinó mamus! 
PULULU: 	(nyelvét ölti) lVleeeeee! 
JOLIKA: 	Szebb a páva... 
PULULU: 	Kis condra! 
JOLIKA: 	Condra, aki mondja! 
VICSORI: 	Nem szégyellítek magunkat?! 
PULULU: 	Te se ugass bele mindenbe! 
VICSORI: 	(megbántva) Mrrrr! 
FUX: 	(makog a düht ől) Mek... mek... mek! 
FILÓ: 	Huhú! 
JOLIKA: 	(ugyancsak a nyelvét ölti) Beeee! 

(éktelen lárma, a konyhaablakból bili röpül közéjük, szétrebbennek) 

KACSIREK: (kíváncsian mustrálgatja) Mi lehet ez? 
FIZÓ: 	Régen a harcosok viseltek ilyent. 
KELEPINÉ: Ena a múltkor a kis Bocskoron láttam. Kardal hadonászott. Kés őbb 

elvitték a kovácshoz. Beleszorult a feje. 

(nevetnek) 

NATÁLIA: 	(sárosan, vénfoltosan betámolyog) Tudtam, hogy meg fogtok siratni... 
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HOGYAN SZÜLETIK. A POÉTA 
KACSIREK 
VICSORI 
FILÓ 

KACSIREK: (betotyog, odasétál a csukott szem ű  Vicsorihoz) Alszol? 
FILO: 	(az ágon) Igen. 
KACSIREK: Már megbocsáss, de nem t őled kérdeztem. 
FILO: 	Nem is magamra értettem. A Vicsori alszik. 
VICSORI: 	(felnéz) De én nem alszom. 
KACSIREK: Akkor mért nem válaszoltál? 
VICSORI: 	Mert ha csukva van a szemem, nem hallom, mit mondasz. 
KACSIREK: Hogy értsem ezt. 
FILÓ: Úgy, hogy süket. 
KACSIREK: De a jó fenébe is! 
VICSORI: A es őröd.r ől olvasom le mit mondasz. (becsukja a szemét) Most példul 

nem hallok semmit. 
KACSIREK: (közelebb lép, belehallgat a fülébe) Tényleg... 
FILO: 	(rezignáltan) Sose öregedjél meg. 
KACSIREK: A költ ők fiatalon halnak meg. 
FILÓ: 	Én a... (elhallgat) 
KACSIREK: Tessék? 
FILÓ: 	Semmi... 
KACSIREK: A pecsenye kacsára gondoltál. 
FILÓ: 	Alszom... 
VICSORI: 	(kinyitja a szemét) Itt vagy még? 
KACSIREK: Mert mért? 
VICSORI: 	Meg kartani kérdezni tőled: nem tudod véletlenül, hogy szabadult meg 

Natália a veszt őhelyről? J 
KACSIREK: (büszkén) Titdom, de nem véletlenül... Minden újdonság rajtam keresz-

tül jut el a közhöz. 
VICSORI: 	Ne azt mondd, hanem azt mondd... 
KACSIREK: (bosszankodva) Ha hagynád!... Nos, úgy szabadult meg, hogy ott se 

volt!;.. A pilóta úgy betankolt a pálinkából., hogy az els ő  kanyarban 
belefordult az árokba. A csotrogány szétesett, őt elvitték a ment ők... 
Natália hazasántikált. 

VICSORI: 	Tagló, mondod, beszeszelt?... (felnéz) Áldja meg a kutyaíaristen... Töb- 
bé nem akarom megharapni. 
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KACSIREK: (sandán) Neki adhatod az elásott csontjaidat is. 
VICSORI: 	(gőgösen) Ugy teszek, mintha nem is hallottam volna. 
FILO: 	Nem is hallottad, csak láttad. 
VICSORI: 	(odanéz) Mondtál valamit? 
FILÓ: 	Á! 
VICSORI: 	Itt mindenki rajtam köszörüli a cs őrét. 
KACSIREK: Jaj, dehogy... Ugy jöttem hozzád, mint a legmegfellebezhetetlenebb 

ítészhez. 
VICSORÍ: 	(felnnyüszít) Há?! 
KACSIREK: Nem láttad, amit mondtam? 
VICSORI: 	De igen... csak nem hiszek a fülemnek. 
KACSIREK: (szólni akar) 
VICSORI: 	(elvágja) Jó, jó...Ez csak amolyan szólás forma... Nem megy a fejem- 

be, hogy hozzáért őnek tartasz. Mindenki azt mondja: csak ugatom a 
művészeteket. 

KACSIREK: Es a holdat... Es ebb ől következtetek transzkredenciális alap-beállí-
tottságodra. 

VICSORI: 	Ahá... Transzdecens... Es mit kell nekem megm űítélni? 
KACSIREK: Irtam egy poémát Natália árultatásáról... Tudod mi az a poéma? 
VICSORI: 	Hogyne!... A poéma az egy... 
KACSIREK: (kedvetlenül) Na jó, hagyjuk... 
FILÓ: 	A polémia az, amikor ketten nem értenek egyet. 
KACSIREK: (m. f) Telitalálat! 
VICSORI: 	Az árultatást azonban tényleg nem értem: Gumilábú eladta, Tagló meg- 

vette. 
KACSIREK: Egen... Igy is lehet. mondani... Régen az igricek kedvenc címvirága volt. 
VICSORL 	Régen a tigrisek írtak verseket? 
KACSIREK: (kijön a sodrából) Miféle tigrisek?! 
VICSORI: 	Mit tudom én... Papírtigrisek. 
KACSIREK: Te nem csak süket vagy, de süket is. 
VICSORI: 	Nem egészen értem. 
KACSIREK: Ebben maradunk. 
VICSORI: 	(feltápászkodik, megvakarja a fületövét, megrázza magát, hogy a bolhák szét- 

ugorjanak ijedtükben) Közelebb is megyek hozzád, hogy jobban lásssam, 
mit mondasz. (odamegy és rövidlátó módjára mereven bámulja a kacsa-
csőrt) 

KACSIREK: A-ka-rod-a-poémát? 
VICSORI: 	Igen... (leül háttal) 
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KACSIREK: (tehetetlenül tárja szét szárnyait, búsan néz az égre aztán megfordul elslaty-
t yog) 

VICSORI: 	(mereven néz a semanibe,majd id őnként fel felvakkan elragadtatással) 
Emmá poémmá!... Naon szép... Ez oszt csakugyan!... Nahát! Hú!... 
Huhú!... 

KACSIREK: (megtorpan, majd sóhajt, búsan ballag elfelé) 

MÉG EGY SZÓRA 
FUX 
FILÓ 
BODÓ 
KELEPINÉ 
PATRKÓCZY 

(az udvar küldöttsége a derült eget bámulja) 

FUX: 	(lehangoltan) Ez nem volt nagy ötlet ó Bölcsek Bölcse... 
FILÓ: 	(Patkóczy hátán kuporog) Valamit mindenképpen tenni kellett... Natália 

mint egy megszállott tappog le-föl az udvaron, hogy meglelje a meg-
mentés nyitját. 

BODÓ: 	Alig tudtam beleerőltetni fél villa szénát. 
KELEPINÉ: Natália olyan okos... Ki fog találni valamit. 
FUX: 	Na jó, akkor mit keresünk mi itt? 
FILÓ: 	Megpróbáljuk magunkra vonni a felh ők figyelmét. 
FUX: 	Egy kurva gomoly nincs az égen. 
KELEPINÉ: (megböki cs őrével diszkréten, felmutat az égre) 
FUX:, 	Jóóó... egy pics... szkjúzmi!... pihényi sincs az égen. 
PATKOCZY: Tegye magát takaréklángra sz őr... Még csak alig múlt... 
FUX: 	Micsoda? 
PATKÓCZY: A hajnali izé... 
FUX: 	Hajnali?... Mindtjárt déli. 
PATKÓCZY: Déli mizé? 
FUX: 	Izé. 
PATKÓCZY: (felhorkan) Hrrrr! 
FILÓ: 	Ne fenekedjetek, gyerekek! Az nem létezik, hogy nem jön. Egész 

héten tele volt az ég bárányfelh őkkel. 
FUX:, • 	Legalább Jolikát hoztuk volna magunkkal.. 
BODO: 	Minek? 
FUX: 	Hát ő  is egy bárány. Nem? (vihog) 
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FILÓ: 	Nah! 
FUX: 	És ha megjelenik, mit akarunk mondani? 
FILO: 	Nehogy kinyissátok!.., Majd én beszélek. Ide totál tapintat kell... Ér- 

tettem, Bodó? 
BODO: 	(megvet ően) Möh! 
PATKÓCZY: És gondolod kérlek, hogy meghallgatnak? 
FILÓ: 	Aki kinyitja a száját, vagy kap rá, vagy belé. 
BODO: 	En az előbbire tippelek. 
FUX: 	Inkább a bök ődre húztál volna gumit. 
BODÓ: 	Minek? 
PATKÓCZY Hát az szigetel, ha elkezdenek csapkodni a villámok. 

(nevetnek) 

FILÓ: 	Röhicskélünk, mifene?!... Ez így nem fog menni! 
FUX: 	Máris fogom be, de... 
FILÓ: 	De? 
FUX: 	Bodónak igaza van... Az égiek nem tűrnek halasztást. 
FILÓ: 	Csak pár napról van szó. Addigra Natália kimódolja a menekülést. 
BODÓ: 	Tudjátok mi dühít a legjobban? 
PATKÓCZY: Mi? 
BODÓ: 	Nem ti, hanem ez a kotyondi bakkecske. Engem cukkol, holott neki is 

van szarva, amibe belecsaphat. 
FUX: . 	De nem az égnek. Alulról pedig nem üt a ménk ű . 

(nevetnek) 

FILÓ: 	(elkeseredve) Feladom! 
FUX: 	Tudod mit, kedves doktor Huhu? Kezdem azt hinni, hogy ez az egész 

Natália — akit én imádok! — lázas agyának szüleménye. 
BODÓ: 	Csak mert most nincs felhő  az égen. 
FUX: 	Nem csak... De képtelenségnek tartom, hogy olyan fontos dolgot, mint 

a világ pusztulása, pont egy tehénre bíznak. 
KELEPINÉ: (gúnyosan) Akiért te tűzbe mennél. 
FUX: 	Ajjaj, még vízbe is... Gondolom: es őbe. Még ha kénes is egy kissé. 
BODÓ: 	Ahá, nem hiszel benne! 
FUX: 	Kérlek, ne forgassd ki szavaimat. A ként csák úgy tárt-párt mondtam. 
BODÓ: 	Lárt-párt!... Te is be vagy ganézva, mint a többiek. 
KELEPINÉ: (megköszörüli a torkát) Khm!... Khm!... 
BODÓ: 	Mit smirglizik itt!... Egy baszott felh ő  sincs az égen... Majd befogom a 

pofámat, ha beborult. 
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KELEPINÉ: Maga is olyan taplóhit ű , mint a Fux Úr. 
PATKÓCZY: Minek tagadnám, bennem is felmerült a kétely. Evezredek óta rohad 

a világ. Most hirtelen: bumm! 
KELEPINE: Ezért nem tudott találni szegény teremtés egyetlen igaz lelket sem. 

Mind kutyahitű . 
FUX: 	Süsse meg a hasonlatát, a kutya az vakon hisz. 
FILÓ: 	És süketen is... Nos, meg kell állapítanom, hogy Fux úr nagy szkepti- 

kus, mindazonáltal... 
BODÓ:, Annyira vagyok én is hektikus, mint... 
KELEPINE: Mintaképünk Fux perpetua. 
FILÓ: 	Csituljék, kedves. 
KELEPINÉ: Maga csak hallgasson hipo-atya. Nagyon is jól megértettem, mit akar 

mondani az által, hogy „mindazonáltal". 
FUX: 	Maga, néném, azért oly dühös, mert kezd meginogni. 
KELEPINE: Én?... Én olyan szilárdan állok...! 
FUX: 	Fél lábán... 
KELEPINÉ: (gyorsan leteszi a másikat) Ellenágálok mindazonáltal, de... sok flúg disz-

nót győz. 

(hirtelen ragyogás támad az égen. Lángbetűk ragyognak) 

„MENE TEKEL!" 

(Mindenki jéggé dermed. A lángbet űk kihamvadnak) 

BODÓ: 	(leszegi a fejét, dühödten kapálja a földet, vadul kil őni készül) 
FILO: 	Hová, hová Bodó úr? 
BODÓ: 	Nem olvastátok? Ki volt írva: „MENNYETEK EL!"... fújtatva elrobog. 

EL SALVADOR 
NATÁLIA 
FUX 
FILÓ 
BÓDI 
PATKÓCZY 
KELEPINÉ 

NATÁLIA: (idegesen jár fel-s-alá, töpreng, majd folytatja sétáját)  

(a mezőn jártak betódulnak) 
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NATÁLIA: Hol voltatok? 
FUX: 	Jártuk a felh őket. 
NATÁLIA: (ijedten) Hol?! 
FILÓ: 	Egy kis halasztásért akartunk könyörögni. 
NATÁLIA: Kinek jutott eszébe ez a hülyeség? 
FILÓ: 	Nekem, És ne mondd, hogy bocsánatot kérsz. 
NATÁLIA: Bocsánat... Eszembe se jutott. 
FILÓ: 	Na, azért... Mert egyébként... 
NATÁLIA: (felcsillan a szeme) Sikerrel jártatok? 
FILÓ: 	Majdnem... 
NATÁLIA: Mit mondtak? 
FUX: 	Hogy ne j őjjünk többet. 
NATÁLIA: (felzúdul) Mi ebben a siket: 
FILÓ: 	Fél,,. 
NATÁLIA: Félsiker? 
BODÓ: 	A fejünkre is eshetett volna valami. Bazi nagy lángoló bet űk voltak az 

égen. 
FILÓ: 	„MENE TEKE L! 
NATÁLIA: Az mit jelent? 
FILÓ: 	Szardanapal asszír király palotájának falára írták fenyeget ő  kezek. 
FUX: 	Allítólag a felesége. 
FILÓ: 	Mindig szellemeskedsz... Egyen már a Gumilábú szarvadnál fogva átha- 

jított a kerítésen, 
FUX: 	Felágaskodtam, és a vállára raktam két tapicskámat. Mikor hátranézett, 

azt mondta: „Kezicsókolom!" Azt hitte, megboldogult öregapja vagyok. 

(nevetnek) 

NATÁLIA: (dobbant) A „MENETEKELT", Filó! 
FIZÓ: 	tólö Hát tudok én asszírül?! 
PATKOCZY: Bodó úr úgy értette: „Menjetek a francba!", s elvágtatott vadul a pusz-

tába... Tagadal... Tagada! 
FILO: 	Valami ilyesmi lehet: „Meggyámbáztattál, és büdösnek találtattál!" 
NATÁLIA: Büdösnek?... Nem bűnösnek? 
FILÓ: 	Hát, ha neked az jobban tetszik... 
NATÁLIA: Nekem már semmi sem tetszik... Vége a komédiának... Holnap... 

(elcsuklik a hangja) 

PATKOCZY: Semmi sem jut eszedbe? 
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NATÁLIA: Semmi! De még az se... Megdermedt az agyam... A lelkem fagyott... A  

szívem jég... (hirtelen felkapja a fejét, felüvölt) JEG! (mind hátrálni kezde-
nek az ijedelemt ől)  , 

NATÁLIA: (valóságos áhitattal) JEG! (szinte suttogva) Jég!... Nem értitek?  
NIIND: 	Nem!  
NATÁLIA: És, ha azt mondom: jégverem?  

FUX:, Osszeszorul a seggem. 
KELEPINE: Egyszer egy őrült zegernyében, a másik lábam is magam alá húztam,  

hát úgy vágodtam el, hogy a pofám vertem bele a csatornába.  

PATKOCZY: A hidegt ől minden szőröm égnek áll és felfúvódom.  
FILÓ: 	(csodálkozik) Felfúvódol? 
PATKOCZY: Hajszárítóval fuvolázzák a farkamat, hát a forró leveg ő  betódul a lyu-

kamon.  
NATÁLIA: Pedig legutolsó esélyünk a jégverem. Jó mély, s még a ménk ű  is bele-

törik a jégbe.  
PATKOCZY: Hallod ez nem is hülyeség! 
FUX: 	• 	Nekem nem tetszik...  
PATKOCZY: Mert nem te találtad ki... (hirtelen fellelkesedve) Annyira egyszeríí és  

kézenfekv ő . Csak hülye nem jön rá.  
NATÁLIA:, En hülye vagyok, mégis rájöttem. 
KELEPINE: (meghatódva) Mert annyira meg akartál bennünket menteni.  

NATÁLIA: Hát 	 gen meg editek, 
~) hoff y megmentselek benneteket? „ me 

MIND: 	IGEN!... Megmentőnk! Őrangyalunk! 
NATÁLIA: Lementek a jégverembe?  

FUX: 	Nem! 
NATÁLIA: (megdöbbenve ;  fájdalmasan) Nem?  
FUX: 	Nem, mert bukórepülésben szállunk alá... Rohanok a Jolikáért.• 
NATÁLIA: (dühös) Fux! 
FUX: 	Igen, futok, de nem azért, amire gondolni tetszik... Két lépést se teszek  

lefelé a lépcs őn, máris hihernálódik a totál-Fux, de legalább is a...  

(kintről már nem hallatszik a mondat vége)  

(mindenki szétszéled)  

(a szín lassan elsötétül. Feljön a Hold; ezüst fényében ragyog a táj. Csakhamar sötét árnyak  
suhannak végig az udvaron, s elt űnnek a jégverem. ajtajában. Halvány fény világítja alulról  
a lesurranókat.)  

VICSORI: 	(a sor végén lecövekel. Meg akarja ugatni a Holdat, vonyít.) Aúúúú!  
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(Fux fenéken billenti, feljajdul) Au! 

FUX: 	(suttogva) Pszt... Meghallja a Bocskor, és szétzavar bennünket! 

(lassan eltünedeznek. Leghátul Kacsirek húzza spárgán a bilit.) 

NATÁLIA: (feljön a jégveremb ől, és kívülről, becsukja az ajtót. Letelepszik az udvar köze-
pén, sóhajt) Befejeztetett... Én itt várom meg az ítéletet. Rám már töb-
bé senkinek se lesz szüksége. Se égnek, se földnek... Semmi sem érdekel 
már... Maradj világ!... Én búcsúzom... 

(tizenkett őt üt, méltóságteljesen a távoli torony órája. Harangszó kondul.) 

A VILÁG VÉGE UTÁN 
NATÁLIA 
AZ UDVAR NÉPE 

(Pirkad. Bíbor fényben a táj. A magasban rigó szól) 

NATÁLIA: (az udvaron fekszik, felnyög álmában) Erdemes volt meghalni... (kinyitja a 
szemét, felpattan ijedten) De hisz ez szakasztott olyan, mint amaz! (kiált) 
Rigócskal... Ugye olyan? 

RIGÓ: 	(rászáll a kerítésre) Mihez képest? 
NATÁLIA: Onmagunkhoz képest. 
RIGÓ: 	Ja?... Ott vagyunk, ahol voltunk. 
NATÁLIA: Most viccelsz?! 
RIGÓ: 	Bocsáss meg, de ahhoz sem id őm, sem kedvem. Intézem a hajnalt. 
NATÁLIA: Csak még egy szót: az ottanit, vagy az ittenit? 
RIGÓ: 	Az „ittenit" neki!... Te csak cukkolsz engem. 
NATÁLIA: Jaj, dehogy!... Csak még egy utolsó kérdés: élek én? 
RIGÓ: 	(fuvolázni akart, de tátva marad a csőre) 
NATÁLIA: (szorongva) Meghaltam? 
RIGÓ: (f eln 	Eh! Y őg) 
NATALIA: Meg? 
RIGÓ: 	(nagyot nyel) Mondd, te teljesen begolyóztál?... Itt fekszel egyvégtében egy 

napja, még a koloncosat sem mozdítottad. 
NATALIA: És a kénes ő ? 
RIGÓ: 	Kén túrú!... Semmilyen es ő ... Akorka sem, amiben egy pinty ő  lábat mos- 

hatna. 
NATÁLIA: Tüzes ménkű?... Földhasadás... Vulkán? 
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RIGÓ: 	Vulkán az volt... Bocskor lekevert egyet a Putyúsnak, mert eldugta a pá- 
linkáját. 

NATÁLIA: Nem értem... 
RIGÓ: 	En értem. Nagyon zabos, ha a targyiját bizgerélik. 
NATÁLIA: Azt nem értem, hogy az égiek mért nem küldték ránk a kénes őt? 
RIGO: 	Kén?... Mit tudom én!... De odavagy érte. 
NATÁLIA: Dehogy vagyok... de a feltétel... Az a helyzet, hogy nem lettünk jobbak, 

mégis itt vagyunk. 
RIGO: 	Ki tud elmenni az égieken... (elszáll dalolva) 
NATÁLIA: Itt vagyunk? (ijedten) Dehogy vall} unk itt!... Szegény népem pem  dermed _a 

jégmezőn. (a jégverem, ajtajához megy; kitárja ;  lekiált) Gyertek fel! 
FUX:, 	(kisvártatva megjelenik, deres szakállal) Süllyedünk? 
NATÁLIA: Te jó ég, még van kedved viccelni ilyen fagyottan? 
FUX: 	(tüsszent) Elfogadna egy jó tanácsot a fagyos úriembert ől?... Inkább a 

kénes ő ! 

(a többiek is elővánszorognak szánalmas állapotban) 

(mindenik didereg, Kelepinének össze-összever ődik a csőre) 

BODÓ:, 	(felháborodva) Ez a kasztanyett idegesít a legjobban! 
KELEPINE: Szeretném látni... krt-rtt... mit csinálna az én helyemben... krt-rtt... 
BODÓ: 	Máskor harisnyát vegyen fel. 
PULULU: 	Nincs elég-nagy szám ekkora lábra. 
FUX: 	Lóg a taknya öreganyám. 
PULULU: 	Az deb, takony... az a lebbendty űm, csak beződült... Hapcííí! 
PATKÓCZY: (köhög) Ohö-köhö!... Düdővész! 
FILO: 	(reszket) Ho... ho... ho... 
KELEPINE: Hó az deb volt. 
FILO: 	Ho... hol a ké... ké...? 
KACSIREK: (kiönti a jeget a biliből) Itt van. 
FILÓ: 	(körbeforog dühösen) Hol a kénes ő? 
NATALIA: Kénes ő?... (szégyenkezve lehajtja a fejét) Kénes ő  az nincs... 
ll'IIND: 	Micsoda?! 
NATÁLIA: Az égiek meggondolták magukat. 

(mindnyájan felnéznek az égre) 

NATÁLIA: (gyorsan) Nana! 
FUX: 	De hogy tetszik ezt képzelni?! Kénk ű-ménkíl helyett, hapci? 
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PULULU: 	Gözönséges csalás... duttam én!... (szörtyen) Szhlötty!  
PATKOCZY: hogy engem lóvátett, hagyján, de a szamár még mindig lenn van... (kö-

hög) Khö... khö... Tiszta tubi!  
FUX: 	(gúnyosan) Orangyalunk!... Megment őnk!  
KACSIREK: (Natália fejére teszi ünnepélyesen a bilit,) Allatoknak királynéja, tiszta  

szív...  

(kacagnak)  

NATALIA: (áll megalázottan;  könnyei leperegnek) En csak jót akartam.  
VICSORI: 	Jót?... (a fa derekához megy, felemeli a lábát. Búsan) Befagyott...  
NATÁLIA: (szánalmas képpel) Lemegyek és felküldöm Rettenetes Ihánt.  
PULULU: 	Nagyon helyes... Es ne is gyere többet vissza.  ~y 	~ 	g3  
NATALIA: (megvonaglik, bánatosan hátranéz)  

(mindenki elfordul)  

VICSORI: 	(miután Natália elballagot) Tényleg... Most van világvég, vagy nincs  

világvég?  
FUX: 	Mehet, tatám, lefeküdni... Majd legközelebb.  
VICSORI: 	Majd legközelebb!...lMár hanyadszor ígérik holmi prédikámforok.  
FILO: 	Tán annyira kéne neked egy kis lángtenger?  
PULULU: 	Szurok a fejére?  
VICSORI: (sértődötten) Kikérem magamnak!  
PULULU: Mire gondol a vín süketje?  
VICSORI: 	Azért szerettem volna látni egy kis kénzuhatagot... Pörkölt b őrt... Szét- 

tépett. tagokat... Csontokat!  
KELEPINF: (összeverődik a csőre a kettős borzadástól, a hidegtől és az undortól)  

Szaldista!  
BODÓ: 	Akárhogy is van, rohadtul viselkedtünk.  
PULULU: 	Beszéljen a saját nevében.  
BUDÓ: 	Csakis.  
PULULU: 	Egy bika nem csinál sarat.  
BODÓ: 	Türülje meg inkább a fityegőjét nyanya.  
FUX: 	Nédd' a, hogy arénázik!  
BODO: 	Tűnés, kecske!  
RIGO: 	(éneke harsan)  
BODO: 	Kuss!... (nagy toccsanás a fején)  
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PATKÓCZY: (odamegy;  megszagolja, farka hegyével meglegyinti Bodó bök őjét) Uram, most 
már nem csak fel van szarva... (nyihog, majd köhög őbe csap át) Khö... 
Khö... (drámaian) Oda a hörgőim! 

FUX: 	Na és!... Gáz nincs. 
JOLIKA: 	Azért utánamennék Natáliának, és visszahínám szegénykét... Olyan bol- 

dogtalan volt. 
FUX: 	És mit mondanál neki, kedves?... „Bocsánatot kérünk, hogy toszdmegot 

csinált belölünk...?" 

(a háttérben villámlás hasít át az égen, megdördül az ég) 

PATKÓCZY: Nem! Ezt nem csinálhatják velünk... Nekem egy nap egy világvége elég! 
A dátum is lejárt. 

FUX: 	Nincsenek azsúrban. 

(bámulják a takaros május végi zivatart) 

FILO: 	(ásít) Egymásután két világvége? Nonszensz!... Megyek aludni... 

(felrepül a lombok közé) 

IHAN: 	(előjön a jégveremb ől, tüsszent) Hapcciii!... Van egy ötletem! 
MIND: 	Ki ne mond! 

TÁMADJ FEL! 
NATÁLIA 
AZ UDVAR NÉPE 

(Natália felhátrál a jégveremből;  behajtja az ajtó két szárnyát) 

NATÁLIA: Nem bírom tovább... Egy vín tehén is mit g őgösködik... Megkövetem 
állattársaimat. Annyinak könnyebb megbocsátani egynek, mint egynek 
annyinak... (mély lélegzetet vesz) Barátaim!... (megfordul ;  egy pillanat alatt 
kővé dermed ;  összerogy) Jóságos ég!... (az összes állat teteme ott hever szerte az 
udvaron. Felnéz az égre) Hát mégis? 

(feje lehorgad,vállai rázkódnak... Keservesen feltápászkodik, odamegy Jolikához, föléje hajol, 
gyengéden arcához érinti, arcát. Aztán Bodónak koccintja meg lágyan a szarvát, majd Kacsirek 
szárnyát emeli meg, de az ernyedten visszahull. Végigvánszorog köztük. Patkóczy sörényét 
megsimítja lágyan. Lerogy, majd felszökken, és hosszan, fájdalmasan üvölt. Valahonnan m.esz-
sziről az üvöltés halkan vissszhangzik. Fejét jobbra-balra kapkodja.) 
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Dehát hogyan?... lhlitől?... (beletoppan, a tócsába) Esett egy kis es ő... Csak 
nem mérgezett? (az esőhordóhoz megy) Csak nem kénes? (belemeríti a fejét) 

(a „halottak" fergeteges jókedvvel talpraszökkennek. Ugrálnak hahotáznak.) 

„Egy kis ménkíí, egy kis kénk ő  hopssza... bég a gége, itt a világvége!" 

NATÁLIA: 	(kikapja a fejét a hordóból, kétoldalt csurog le a víz, döbbenten) Hát ti? 
IHAN: 	Aprilili! 
FUX: 	(felhorkan) Májusban? Hülye! 
IHAN: 	En hülye?... Es kié volt az ötlet? 
NATÁLIA: (boldogan) Akkor hát nem haltatok meg? 
PATKÓCZY: (röstelkedve) Amint tetszik látni... nem. 
JULIKA: 	Szamár úr ötlete volt, hogy tréfáljuk meg Nati nénit, mert belénk fa- 

gyasztotta az igaz lelket, méghozzá tökhiába. 
NATÁLIA: (még mindig hitetlenkedve) Megvagytok mind? 
FUX: 	Sajnos... 
NATÁLIA: Nem látom Filót. 
FILO: 	Itt vagyok, a lombok közt. Röstellem kidugni a pofámat. 
NATÁLIA: Jaj de örülök! 
JOLIKA: 	Nem tetszik haragudni ránk? 
NATALIA: Ne beszélj szamárságokat. 
IHÁN: 	Pardon!... Szamárságokat én szoktam. 
FUX: 	Ez már fix. 
BODÓ: 	És ezeknek akarsz te boldog lenni? 
NATÁLIA: En máris az vagyok. 
JULIKA: 	Meg tud nekünk bocsátani? 
NATALIA: Gyere, hadd puszilom meg azt az édes kis pofikádat!... (nagyot cuppant 

a feje búbjára) Es téged is, Bodó... (megcsókolja) ...és önt is, Ló úr... Es 
a gólya nagysámnak is egyet.. 

PULULU: 	0 már kapott a múltkor. 

(nevetnek) 

NATÁLIA: (Kacsirekhez) Poétám... Lantosom! 
KACSIREK: Most kéne a szent fát félretennem, hogy így elripacskodtam az őserő t. 
NATÁLIA.: Eh, nevessünk nagyot! (megpróbál kacagni, de senki sem követi a pél-

dáját) 
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FILÓ: 	Igy van ez. A köz mindig a szamárra hallgat... Nem így nézne ki a 
világ, ha nem úgy lenne... En is hibás vagyok. Arisztokratikusan fél-
revonultam, ahelyett, hogy határozottan tiltakoztam volna. 

FUX: 	Eg a bőr a pofámon... 
JOLIKA: 	Erzem a szagát. 
PULULU: Az nem b őr. Nem mosakszik. 
FUX: 	Igaza van nagysám... Ha kedve van, belecsíphet a finakomba... 
PULULU: 	(szédeleg) Bosd deb, bajd báskor.... 

(nevetnek) 

PATKÓCZY: Kiver a veríték a kínos helyzet miatt... (ijedten) Vagy ez már hektika... 
Lázam van? 

FUX: 	Utolsókat rúgja a kerítésbe. 
VICSORI: En is kutyául érzem magam. 
FUX: 	Ez a minimum, amit egy kutyától elvárhatunk. 
PULULU: 	Ez a pernahajder gúnyt űz mindenkib ő l. 
NATÁLIA: Pedig a rideg küls ő  meleg szívet takar. 
PULULU: 	Mi az, hogy meleg, lángol! Ha kinyitja a száját, füst jön fel a torkán. 
JOLIKA: 	Ne legyen már olyan paprikás, nénémasszony. 
KACSIREK: Az ám... Egy jó ideje már nem látom a kedves n ővérét. Hol van? 
PULULU: 	(tompán) Puddingban. 
KACSIREK: (felnyög) Jaj! 
FILÓ: 	(rezignáltan) Tudtam! 
IHÁN: 	Az egy pályaudvar  Londonban?  
FUX: 	(gúnyosan) Az... Hiába no, meglátszik, hogy posztdiplomált Agagából. 
NATÁLIA: Elég!... Hagyjátok abbal... Ne bántsuk egymást... Legalább ma ne!... 

Elég, ha az égiek vernek -  minket. 
IRÁN: 	He-he!... Csak szerettek volna! 
FUX: 	Csit, géniusz!... Nehogy a fejünkre rántsd a plafont. 
FILÓ: 	Igaza van Fux úrnak: „Ne piszkáld az eget, úgyis dühös." 
NATALIA: Neked is igazad van, okoskám... Vigadjunk inkább! 
FUX: 	Maestro — musica! 
NATÁLIA: (széles mozdulattal) Las Gojas! 
KELEPINÉ: (csőre csörög, mint a kasztanyett, szabályos fandangó kerekedik. Julika és 

Fux táncra perdül, szenvedélyesen ropják a félkör közepén. Hirtelen baljós csend 
támad, ijesztően nyikordul a konyhaablak, az udvarra kirepül a táncosok 
lába elé — egy csokor virág.) 
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VÉGELSZÁMOLÁS 
NATÁLIA 
HANG 
GÁBRIEL 
hIIHÁLY 

NATÁLIA: (a rét közepén fekszik, szája lassan mozog, sarkában ott a kedvenc virága a 
veres margaréta. Nagy felhő  suhan az ég közepére. Szférák zenéje) 

HANG: 	Natália! 
NATÁLIA: (szeme meg se rebben) 
HANG: 	(egy fokkal keményebben) Natália! 
NATÁLIA: (pókerarccal kérődzik) 
GÁBRIEL: Süket vagy?! 
HANG: 	Andante maestoso, Géjb!... Capito? 
GÁBRIEL: (hallgat) 
HANG: 	Süket vagy?! 
GÁBRIEL: (durcásan) Ertettem... Finomkodunk a tehénnel. 
NATÁLIA: Tehén az öreganyád! 
GÁBRIEL: Hát micsoda? 
NATÁLIA: Neked: Natália 
HANG: 	Es nekem? 
NATÁLIA: (hallgat) 
HANG: 	És nekem?! 
NATÁLIA: Neked: balek. 
HANG: 	Hogyhogy balek? 
NATÁLIA: Hát gy őzött az eszme? Nem... Jött-e a világ vége? Nem... Hülyét tetszett 

belőlem csinálni. 
GABRIEL: Nagy eset! 
HANG: 	Csitt!... (Natáliához) Azt gondolod nem gy őzött? Gy őzött! 
NATÁLIA: A francba! Egy igaz lelket sem találtam! 
HANG: 	De... Nem is egyet. 
NATÁLIA: Felsorolná? 
HANG: 	Hosszú! 
NATÁLIA: Ezek az én csetl ő-botló barátaim, ezek igaz lelkek? 
HANG: 	Hát... nem egészen. 
GÁBRIEL: Nekünk mán a rongyos is jó... 
HANG: 	Lelöklek! 
NATÁLIA: Akkor is.... hülyét csinált bel őlem. 
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HANG: 	Jegyezd meg jól: az eszmei harchoz els ősorban hülyék kellenek. 
NATÁLIA: (keserűn) Hát köszönöm. 
GÁBRIEL: Néha már-már azt hiszem, a hülyéket jobban szereted, mint másokat, 

hisz mindig ott vannak az élen. 
HANG: 	(szigorúan) Nem a legmegfelelőbb pillanatot választottad a h őzőngésre. 
GÁBRIEL: Bocsánat!... Be fogom fogni. 
NATÁLIA: Az jó lesz. 
GÁBRIEL: Cokeresz! 
HANG: 	(nyomatékkal) Ez már befogás? 
GÁBRIEL: (drámaian) Fel is mondhatok... 
HANG: 	Helyes!... (kiált) Mihály! 
MIHÁLY: (távolabbról) Szólítottál uram? 
HANG: 	Szeretnél arkabb lenni? 
MIHÁLY: Naná! 
HANG: 	Mert vannak itt olyanok, akik megúnták. 
NATÁLIA: Ne rúgja ki... Nie kommt etwas bessei... 
1VIIHÁLY: Mit mond?! 
GÁBRIEL: Nem tud nyelveket, azért is vice-ark... Egyébként köszi, Natikám. 
NATÁLIA: Natikám?... Most már Nati? 
HANG: 	Kicsit nagy a pofája, de azért lehet szeretni. 
NATÁLIA: Hm... 
GÁBRIEL: Kér... khm... 	 egy rágódjál e kicsit ezen. J  
NATALIA: (felhorkan) Mu?! 
HANG: 	(elvágja a kócódást) Na, most már semmi akadálya, hogy boldog legyél. 
NATÁLIA: Nagyon megtisztel ő, de fél munkáért nem fogadhatok el... 
GÁBRIEL: Fél munkáért — fél szentség. 
HANG: 	(feldühödik) Kotty belé! 
NATÁLIA: Nem keveslem, dehogy... csak... 
HANG: 	Csak? 
GÁBRIEL: Csak? 
HANG: 	(rendreutasítja) Nem te kérdezel itt! 
GABRIEL: Ertetten... Vétel. 
NATÁLIA: Végiggondoltam alaposan... Nem jó kilógni a sorból. Barátaim akkor 

szerettek, mikor kiderült, hogy teljesen tehetetlen vagyok... És egy kicsit 
sem idegesítette őket, hogy a megmentésükön fáradozom... Ebben viszont 
igazuk van... Mindenki mentse saját magát! 

(taps) 
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HANG: 	Gábriel! 
GÁBRIEL: Bocs!... Azt hittem, tetszeni fog. 
HANG: 	És a Gondviselés az smafu? .  
NATÁLIA: Ha már itt tartunk... (meggondolja magát) De inkább nem! 
HANG: 	Mondd csak bátran. 
NATÁLIA: Nem fog megsért ődni? 
HANG: 	Úgy segítsen meg saját magam! 
NATALIA: Csakugyan nem? 
HANG: 	Á! 
NATÁLIA: Én ugyanis... 
GÁBRIEL: Nyögd már ki! 
HANG: 	Géb! 
NATÁLIA: A Gondviseléssel kapcsolatban. 
HANG: 	Igen? 
NATÁLIA: Hol gondviselés az, hogy kénes őt, izzó parazsat készült a világ nyakába 

szórni? 
HANG: 	Ugyan!... Méghogy én? 
NATÁLIA: Dehát mondtad... Még a pontos dátumot is kijelölted... Ötven napja láz-

ban égek... Kénes ő ... Vulkán... Dögvész... 
GABRIEL: Dögvész? 
NATÁLIA: Az hát. Még a hiéna is elhányta magát. hallatán. 
GÁBRIEL: Nem azért hányt. 
NATÁLIA: Akkor is... Tulajdonképpen mi volt ez a tüzesménk űs dolog? 
HANG: 	He-he... Csak vicceltem... 
NATÁLIA: (fennakad a szeme, majd golyóbisai összefutnak. Megforgatja a margarétát 

a szájában, lassan megrágja és — lenyeli.) 

VÉGE 
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Verebes Ern ő  

A kioldás 
(Második rész) 

6. 
Először volt a Nagy Bumm. Tilla ennek szemetében kattogtatta egy ideig a 

diavetítőt, míg rá nem lelt a tervrajzra. Ezek után morfondírozott egy ideig a 
vetítésről miután a szereplők bemutatkoztak, majd ÉN mélázott el az id ősűrítmény 
fogalmáról. De a halottakat illene eltávolítani, s takarítani is kéne, hisz lommal tele 
az egész játéktét: 

TILLA (Eddig félig háttal állt, most türelmetlenül megfordul és elnéz a közön-
ség feje felett): Eva! Eva! 

LENGO EVA (Megjelenik, ellenkez ő  irányból. Szép, igéz ő  nő. Csendben áll.) 
TILLA: Eva! (Észreveszi.) Legyen - szíves, takarítson össze egy kicsit! A port is tö-

rölje le! 
ÉN: Kezétcsókolom. 
ÉVA (A kezét nyújtja En-nek): Lengő  Eva. ?Lillához.) Már vártam hogy hívjon, 

Főmérnök úr! Azt hittem zavarok, ha csak úgy... 
TILLA: Tudom a nevét, kedves Eva. Nem, dehogy zavar: S az irodámban a nö-

vények leveleit is törölje le egy nedves, puha ruhával Azt szeretik, olyankor énekel-
nek. Valóban, a mű téte hogy sikerült? Igen. Egészen más lett. Vagyis, mintha egy 
sosemvolt arc született volna újjá. (Másfelé réved.) Remek. 

EVA (Zavartan): Kipótolták a b őrt, am:t a májfolttal együtt eltávolítottak az 
arcomról. Aztán meg eltüntették á hegeket. Lézerrel. 

TILLA (Láthatóan tudja, honnan pótolják ilyenkor a hiányzó bőrt — a comb 
belső  oldaláról.) 

ÉN: Az a májfolt talán Isten ujjának nyoma volt. (Cinikusan.) De nélküle még 
szebb lett. 

TILLA (Egy hosszú pillanatig rajtafeledkezik Eván úgy, 	magába nézne): 
Maga valóban szép. 

** 

ÉN figyeli kettejüket egy darabig, aztán kimegy. Vele együtt majdnem teljesen 
kihuny a fény is. A takarítás neszei és a lomok csörgése feler ősítve hallatszanak. 
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Egy idő  után látjuk azt is, ahogy Éva még pirulva, papírládákba rakja a robbanás 
szemetét. Mintha otthon takarítana. A halottakat is megpróbálja kihúzni a színr ől. 
Eközben Tilla odaszól neki valamit, ami a zajtól nem hallatszik, vár egy darabig, 
majd ő  is kimegy. , 

Helyette megjelenik Egi, Kéti és Harma. A neszek, csörgések felett megszólal egy 
lágy keringő, s a három lány rituálisan tünteti el a robbanás maradványait, míg Éva 
Hamupipőkeként táncra perdül. A két halott, egy férfi és egy n ő , mintha aludna. 
Időnként álmukban furcsamód ásítanak is. Közben Égi, Kéti és Harma, egymást vált-
va soronként, egyre gyorsuló tempóban, furcsa hangon kántálják a lenti versikét. 
Egy idő  után véresen, szakadtan, a két halott francia is talpra áll, s franciául, 
egyre hangosabban, mondják-éneklik ugyanezt a szöveget, valószer űtlen mozgással 
kísérve éneküket. Végül valahonnan messzir ől oroszul is felcsendül a dal, legutoljá-
ra már csak az hallható: 

Egyszer volt, hol nem volt 
Volt egyszer, hol már nincs 
Volt egyszer, hol most sincs 
Volt egyszer, hol nem lesz 
Van egyszer, hol nem volt 
Egyszer van, hol már nincs 
Egyszer nincs, egyszer van 
Egyszer van, hol nem lesz 

Egyszer lesz, hol nem volt 
Lesz egyszer, hol már nincs 
Egyszer lesz, hol nincs most 
Egyszer lesz, hol most sincs 

7. 
Mindenki azt ajánlotta, hogy jöjjek ki ide, meséli Marija Szopotnyikova, miután 

befejezte énekét a háttérb ől. Gyönyörű  hangja van, egy rövid id őre úgy tűnik, még-
is a dal a legfontosabb dolog a világon. Ahogy megjelenik, mintha saját énekének a 
visszhangja volna. De már csak beszél. Ez az a- hely, mondja, melyet a Menhely Kert-
jének neveznek, de valójában ágy n ő  itt minden, mint a vadonban. A derékig ér ő  
fűben, kitaposott csapásokon lehet sétálni, s hatalmas vörösfeny ők alá bújni, ha esik 
az eső . A kert négyszög alakban teljesen körül van kerítve, mintha védenék valami-
től. Pedig nincs mitől védeni, mert innen, az élményen kívül, elvinni semmit sem 
érdemes. Talán bevinni. De kinek jutna eszébe ide valamit is bevinni? 
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— Nálunk otthon az egész vidék olyan, mint ez az elkerített terület itt. Mintha ez 
a kertnek nevezett pici vadon kifordult volna önmagából, mintha kibuggyant volna 
belőle saját nagyobbik része. Azért jó itt lenni; mert úgy érzem, itt a világ összes 
vadonjában és sztyeppéjén vagyok. Lehetne ez temet ő  is. Mégsem az, hisz ezt a 
területet nemhogy bekerítették, de kirekesztettek innen mindent, ami nem tartozik 
az érintetlenséghez. 

Itt burjánzik minden, talán még a gondolataim is él őbbek, mint másutt. Talán 
még a libidóm is felvirágozna, ha tovább maradhatnék. Odakinn a Féktelepen min-
denki arról beszél, hogy ha a rugókkal feszített platók felszakítanák a talajt, ez a 
rész mégis érintetlen maradna. Mint Sz űz Mária a szülés után. Mint King-Kong gyil-
kos ösztöne, mely szerelemmé nemesid. 

„Y 

De hiába gyújtogatja magát. A parázs kiolthatatlan, ám fel nem lobban. A meg-
figyelő  lassan áttev ődik abba az állapotba, mely nem reménytelen, de annak a 
borongós hangulatát tükrözi, aki ezt gondolja. Csendes, köztes szendergés, levitáció. 
Halak szemezése. 

A történet pedig csökönyösen hallgat, amíg Marija sétál a Kertben. Ugy hallgat, 
ahogy a Nap süt, vagy a Hold nevet. Most kéne gyakorlattá tenni a piszkavas-elmé-
letet. Kiolvasztani a befagyott cselekvést. Beindítani a helyben toporgó bolondulást, 
pályára lökni a fenemód bátran, állva meghaló Vespasianus császárt, fusson még egy 
kört. Igy kilábalni a lábatlanságból. Azt mondani, hogy kell, nem azt, hogy kéne. 
Ezt kéne. 

YYY 

KÉTI: És mit csinálunk mi most itt? 
ÉGI: Azt, amiben minden mozgás és várakozás benne van. 
KÉTI: A táncosok vacsorázni mentek? 
Lépéseik még itt hevernek a porban. 
HARMA: Tűrik a magányt egymás mellett. 
KETI: Dolgok nélkül bő  a választék, 
Hiszen így mindenhez nyúlhatunk. 
EGI: Semmink sincs, szavaink se. 
KÉTI: Aki most beszél, nem mi vagyunk? 
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A nyolcas fékházban töltöttem életem egynegyedét — nyilatkozta Jakus Lelle az 

egyik helyi lapnak, amikor a Féktelep tízéves fennállása alkalmából őt is megszólal-
tatták. Bársonyzakót viselt, melynek mindkét könyökére b őrfolt volt rávarrva. 

— A nyolcas fékház nem olyan, mint a többi, központi fékháznak is lehetne ne-
vezni. Itt történik az alant elhelyezked ő  titániumrugók helyzeti energiájának napi 
ellenőrzése, a visszaszorító prések olajszintjének mérése, a hidraulikus dugattyúk 
munka közben történ ő  tisztítása, a tisztító folyadék semleges PH-értékének nívón 
tartása, a vízk ő-oldószer heti befecskendezése, és a préságyak harántnyomásának 
szintén napi ellen őrzése. Ja, és itt látszik a h űtő  emulzió-hőmérséklete is, ezen a ter-
mométeren. Erről nem szívesen beszélek. A múltkor felforrósodott a h ű tő-emulzió, 
ezáltal a visszaszorító prések is. Könnyen megtörténhetett volna, hogy a h őre kila-
zulnak azok az eresztékek, melyek a titániumrugók által felfelé nyomott platókat 
tartják egybe. Ha egyetlen ereszték is tönkremegy, akkor rés támad a platók között, 
s azok elszabadulnak, kitörnek a föld alól, s ezzel m űködésbe lép az önvédelmi rend-
szer. Szerencsére idejében észrevettem a bajt. Tilla f őmérnök szerint is inkább Má-
nyi, a váltásvezető  a hibás. Nem lehetek itt mindig, a többi fékházat is nekem kell 
karbantartanom. Mikor ránéztem a h őmérőre, mintha elvágták volna a lábam. A 
telefonig sem tudtam elmenni. Úgy éreztem, meghaltam ott csak úgy, állva. Mégis 
láttam és éreztem mindent. Szerencsére akkor toppant be Mányi. Leállította az 
emulzió-cirkulációt, és telefonált, hogy a tartalékból hozzanak h űtött folyadékot. 

 
Az „érzem, hogy kezdek istenné válni" gondolata foglalkoztatta di. Kódát már 

egy ideje, amikor nap mint nap belépett a rendel őbe, s e gondolat nem kis fejtörést 
okozott neki. Vespasianus császár jutott eszébe ilyenkor, akinek utolsó mondata 
kétségeket támasztott benne. Azért, mert állva hal meg valaki, tehet ilyen elrugasz-
kodott kijelentést? 

Vespasianus állítólag „erkölcsös, igazságos uralkodó volt, aki komoly buzgalom-
mal látott hozzá a züllött birodalom bels ő  rendjének helyreállításához. A nép meg 
volt elégedve uralkodásával. Azon kevés római császár közé tartozott, akik termé-
szetes halállal múltak ki." 

Állva meghalni annyi, mint látszólag nem meghalni. Ugyanezt látta a Gladiátor 
című  filmben is, amikor a császárhól lett gladiátor a végén, egy még a gonosz elleni 
végső  küzdelme el őtt orvul oldalába szúrt t őr sebétől, győztesen ugyan, de mintegy 
az aljas sors által megsebezve áll ott, mint aki sosem fogja feladni. Közben aztán 
meghal. Ezt azonban a teste mintha nem venné észre. Ugy áll, mint egy egyensúly- 
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ba állított zsák. Ezért késve d ől el, a szellem már megszökött bel őle, mielőtt az anyag 
a földre zuhant volna. Talán észre sem vette. Az orvos úgy nevezte e jelenséget, mint 
a lélek illúziója a test hallhatatlanságáról. Ezért lehetett jogos Vespasianus utolsó 
mondata — gondolta dr. Kóda —, melyet még a test szorított ki magából, de már az 
elröppenő  lélek bizonyosságával: „Érzem, hogy kezdek istenné válni." 

Melánia egy reggel els őként lép be a rendel őbe. Lába földbe gyökerezik a 
látványtól. Egy múlt század végi orvosi rendel ő  vizsgálóággyal, íróasztallal, m ű szer-
szekrénnyel s egy vizsgálóasztallal, melynek a lapja fényes csempékkel ékes, a szé-
lén pedig polc, különféle vegyszerekkel és kémcsövekkel. Odébb mosdótál lavórral 
és szappannal. S ami a furcsa: mindez aranyból vagy legalábbis bearanyozva. Melá-
nia úgy lépked, mintha lassított filmben járna. Ahogy egyre beljebb ér, ő  is lassan 
aranyozottá válik. Kisvártatva dr. Kóda jelenik meg, ugyanilyen állapotban. Köpe-
nyének kivágásából nyakkend ője vízszintesen el őre mered, mintha megfagyott volna. 
Egyre közelít a lányhoz, aki könnyedén kézre áll és lábait terpeszbe ereszti. A nyak-
kendő  eltűnik a lábak között, Melánia feje pedig az orvos feneke alatt bukkan el ő . 

*** 

MELÁNIA: Lassan lüktetni kezd a fejem. Magának is doktor úr? 
DR. KODA: Igen. Furcsa ez a reciprok-szexualitás. Egy telefonkagylóba beszélek 

és nem magához. 
MELANIA: De legalább telefonált. Régóta várom, hogy. hívjon. A múltkor már 

egyszer eltársalogtunk, de akkor csak egy véreredmény miatt tárcsázott fel. Es a 
szedimentáció rossz jelekre L talt. 

DR. KÓDA: Szegény Jakus Lelle. Azóta már jobban van. Két napra kiutaltam a 
1VIenhely Kertjébe, a nagy vörösfeny ő  alá. 

MELANIA: De elkezdett esni az es ő , és ő  hazament. Ismét egy be nem fejezett 
terápia, doktor úr. 

DR. KÓDA: Ohatatlanul is így van, Melánia. Ha az emberen az érzelmek vagy 
a fázás lesz úrrá, megáll az id ő, s úgy érzi, ideje hazamenni. Akár egy opera-áriá-
ban: megáll a cselekmény, s kezdetét veszi a pillanat ábrázolása. Akkor ideje haza-
menni. Minden ária egy befejezetlen terápia, hiába végz ődik tonikai zárhattal. Mert 
a tökéletesen zárt forma után a tökéletes hiányérzet következik. 

MELÁNIA: Szeretnék magával lenni, de csak úgy, ha maga ezt jobban szeretné, 
mint En. 

DR. KÓDA: Én még jobban szeretném, ha tudnám, hogy maga mennyire. 
De akármennyire is, én még jobban. Azt szeretném, hogy jobban szeressem. 
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1IELANIA: Én is azt szeretném, doktor úr. Ha jobban szeretne, én még jobban 
szeretném magát, mint maga engem. 

DR KÓDA: Így felszerethetnénk egymást a legmagasabb vörösfeny ő  csúcsáig. 
MELÁNIA: A vakus Lelle meg ott ülne a tövében a megkezdett befejezetlen 

terápiájával. Annyira tisztán hallom doktor úr, mintha itt. volna. 
DR. KÓDA: Igaza van, mintha itt volnék, Melánia. En is tisztán hallom maga-

mat. Hiányozni fog, ha leteszem. 
MELAN1A: Ne még, doktor úr. Legyen vonalban, hisz ez a vonal, akár a köldök-

zsinór. Az éltet őmmel köt össze. 
DR: KÓDA: Egy olyan éltet ővel, aki kezd állva meghalni? Nagy odaadás kell 

hozzá. Nekem maga a terápia, Melánia. Még a hangzók is egybecsengenek, hallja? 
Melánia-terápia. Ezt fel fogom írni magamnak, kedves. 

MELANIA: Fejezzük be doktor úr. En fogom el őbb letenni, hogy érezze a 
hiányomat. Én fogom el őbb letenni, csak úgy egy hirtelen búcsú után, hogy magá-
ban egy gyönyörű  hiátus maradjon. Ez is a terápia része. Doktor úr, én nem vagyok 
egy tökéletesen zárt forma. Mégis űrt fog érezni, ha most leteszem. És holnap, 
amikor találkozunk, maga fog közeledni hozzám, és én úgy csinálok, mint aki nem 
tudja, miért. És egészen addig úgy fogok csinálni, míg maga nem kezdi azt hinni, 
hogy tényleg nem tudom, miért. S amikor tényleg azt kezdi hinni, úgy kezdek majd 
viselkedni, hogy maga azt fogja hinni, hogy rosszul kezdte hinni. 

DR. KODA: Kezdek rosszul lenni, ne tegye le most, Melánia. Erzem, hogy 
kezdek istenné válni, de ne ez legyen a végszó, hogy kezdek. 

10. 

Ha valaki jóban lehet egymással, akkor az Mányi és Én. S űrűn találkoznak a 
Telepen kívül is, hisz Mányi amatőr szavaló, aki megyei szintű  versenyeket is nyert 
a kortalan kategóriában. Ennek ellenére, vagy talán pont a kötelességtudásából 
kifolyólag, munkáját is lelkiismeretesen végzi. Mindez azért kívánkozik ide, mert 
1VIányi nemigen beszélt magáról a bemutatkozásnál. Most azonban jelen van En, aki, 
amint majd meglátjuk, még így szótlanul is segíthet a félig kialakult képet teljessé 
tenni. A Féktelepen majdnem köztudott, hogy Mányi szüzességét az irodalomnak 
köszönhetően veszítette el. Ezt ő  nem terjesztette, de nem is tagadta, ezáltal egy 
egészséges fáma született Mányi m űvészi vénáját illetőleg, amit egy ilyen, az ember 
életében meghatározó mozzanat is duzzasztani látszott. Edit ugyanis verseket írt, ami-
ket el is küldött egyszer egy ifjúsági irodalmi vetélked őre. El őzőleg viszont Mányi-
nak olvasta fel ezeket otthon náluk, s hát az elszívott cigaretták, a mentol-lik őr, és 
az elsuttogott versek után a dolgok rendje már csak az volt. Ezzel kapcsolatban 
tette fel En-nek Mányi a következ ő  alapkérdést: „A dolgok rendje az, hogy kitelje- 
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sedjenek. De id őben a dolgokból hogyan válnak történések, a kiteljesedésb ől pedig 
beteljesedés?" En erre csak hümmögött egy darabig, majd lassan mosolyogni kez-
dett. S Mányi számára azóta is ez a mosoly jelenti a feleletet minden megválaszolat-
lan kérdésre. 

„Y 

KETI: Miért könnyű  némán közölni, amit nem lehet? 
ÉGI: Azáltal, hogy kérdezel, még nem lesz, hogy létezel. 
KETI: Egyetlen fegyverünk mégis a szó vajon? 
HARMA: Ezért van csend. 
EGI: Aki most beszél, nem mi vagyunk. 

11. 

A diavetítő  kijózanító jelenlétének most egyetlen oka van: a tervrajz. Tilla, 
Korány igazgató és Térmaró Sándor, a szindikátus elnöke a képerny őre merednek, 
melyen az előbb említett rajz látható. Miféle ősokból kellett Tillának rátalálnia 
erre a tervrajzra? Ezt kérdezte Én, aki mint egy árnyék, egy gondolattal kés őbb 
jelent meg hármuk háta mögött. A kérdés elhangzása után, amit egyébként úgy 
tűnik, meg sem hallottak, egyszerre kezdenek beszélni, s ezért elég nagy hangzavar 
támad. 

Y., 

Tilla azt fejtegetné, hogy véletlenül bukkant fel ez a tervrajz, családi fotók 
között, mint egy régi irat egy divatos amerikai filmben, vagy mint Bach kantátái egy 
hentes padlásán. Es méghozzá azért, hogy szembesítse őket a múlt nagy kérdéseivel, 
vagyis a Féktelep tizenkét esztend őre visszatekint ő, valós működési rendszerével. 
Akármennyire is hihetetlen, de e tervrajzon nem láthatók azok a visszaszorító pré-
sek, amelyek nélkül a vasbeton platók már régen felszakították volna a határvidék 
talaját. Ez azt jelenti, vágna a szavába végre Korány, hogy csak a tervrajzon nem 
látszanak a prések, vagy valójában nem léteznek? „Ne legyünk már gyerekek — 
Korány igazgatóhoz méltóan. üvöltözne —, hát ezeket ellen őrizzük nap mint nap, 
javítjuk a meghibásodásokat, hűtjük a haránt-préságyakat és pótoljuk a hidraulikus 
visszaszorítók olajszintjét. Ennek a tervrajznak semmi köze ehhez a féktelephez." 
Mert ő , Korány, személyesen lett beavatva e -káprázatos newtoni mechanika legap-
róbb részleteibe is, és szó sem volt arról, hogy a vasbeton platók így, ahogy ezen a 
rajzon látható, homorúan, mint egy hatalmas tölcsér, helyezkednének el a föld alatt. 
„Nem is tölcsér ez, inkább egy őrült nagy tekn ő" — ez már Térmaró Sándor hangos 
véleménye volna, amihez nem szakember lévén még hozzátenné azt is, hogy mintha 
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az égbolt, tükörképét látná a föld alatt. Csakhogy ez alatt a „tükörkép" alatt — őt 
meg Korány torkolná le — száz-egynéhány, deréknyi vastagságú, leszorított titánium-
rugó feszül. Ezeket pedig csak a jóisten szoríthatná vissza, de akkor is jól meg 
kéne erőltetnie magát. 

— Eljutottunk addig az ősokig, mely nem feltételez semmiféle tudást, gondolja En, 
de nála a gondolat azonnyomban szavakká változhat: „Választ tehát nem kaptam, 
véleményt viszont annál többet." 

12. 
Istenben a tökéletlenségemet feledem. Magamban b űneimet látom, tükörképem-

ben a vágyaimat, hogy a b űneimet feledjem. S ki jönne rá ebb ől, hogy Isten a 
vágyaim tükörképe, melyben úgy mártózom meg minden reggel, mint egy tiszta 
tóban? Ez lehetett. volna Tilla els ő  gondolata akkor, amikor Lengő  Eva jutott eszé-
be. Persze nem ez volt az els ő  gondolata, hanem maga Leng ő  Eva. Aztán, ahogyan 
lassan kitárulkozott benne a n ő  által felébresztett. világ, Tilla úgy kezdett, volna 
menekülni e világból. Menekülni ett ől a már-már érzelmi gubanctól, amely Evához 
kötötte. Ekkor, szinte védekezésként öltött formát benne az el őbbi megfontolás bű -
nökről, tükörképekr ől meg vágyakról, és nem utolsósorban a tervrajzról, melyben, 
Koránnyal ellentétben, ő  feltétel nélkül hitt. De ami igazán szöget ütött a fejébe az 
az volt, hogy ezekkel a mellékgondolatokkal csak jó hosszú kerül őutat tesz egy olyan 
cél felé, melyet nem is ő  tűzött ki maga elé, s amely türelmesen ki fogja őt várni. 
S ez a cél ismét. csak Leng ő  Éva. , 

Tilla tudta, hogy szerelmi ügyekben En-t ől nem hálás dolog tanácsot kérni, mert 
En nem köntörfalaz, s azon nyomban megnyilvánulásra késztetné őt a lány elő tt. 
Ezenkívül el is várná, hogy úgy cselekedjen, ahogyan ő  tanácsolta. Különben meg-
sértődik, kiengesztelni pedig szinte lehetetlen. En csak a saját véleményét ismeri el, 
mert tudja, hogy egy id ő  után úgyis neki lesz igaza. 

Tilla viszont En gy őzögetése nélkül is hitt valamilyen erkölcsben, és azért szen-
vedett, mert Evától függetlenül, már egy ideje bacchusi b űnökben élt. Saját megíté-
lése szerint úgy vásárolta a különböz ő  alantas élvezeteket, hogy a sorstól, vagy 
istent ől volt kénytelen kölcsönkérni rá minden alkalomival. Vajon meddig adnak még? 
Abba kell hagynia a kéregetést, miel ő tt még kiürül az isteni bugyelláris, különben 
egy olyan koldus dicstelen sorsára jut, aki már akkor sem kaphat, ha adni akarnak 
neki. 

KÉTL: Érzem, b űneimet eltakarják volt vasárnapok. 
EGI: Isten képtelensége: 
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Az Embernek Született 
Istentelenség-képe. 
HARIVIA: Itt vagyunk, ha kell neki gyengéd emlék. 
EGI: S habár szilárd talajon, 
Mintha esés elő tti lebegésben lennénk. 

13. 
Lengő  Bea-Lujza nem is tudta, miért várja annyira a franciákat. 0 tartotta 

velük a kapcsolatot, s telefonon is beszélt velük megérkezésükkel kapcsolatban. Er ő t 
vett rajta az a fajta asszonyi izgatottság, mely mindent remegésbe hoz: indítéka az 
adott probléma, kiteljesedése a világegyetem, beteljesedése pedig a testi elernyedés 
— fogalmaz majd En, amikor az ezután következ ő  jelenetben Koránnyal megvitatják 
ezzel kapcsolatos gondolataikat. Bea-Lujza, a középkorúnak még nem nevezhet ő  
hölgy, a tett és a vágyak harmonikus er őterében létezik, err ől árulkodik diszkrét, de 
állandó parfümillata is. Másodszerepben, mint Kéti, a kering ő  második negyede ő , 
hangsúlytalan, mégis a középs ő, az irányítás és irányíthatóság természetes vegyülé-
ke. Ha megszólal, még kisstíl ű  mondatai is er őteljesen hatnak, ahogyan gesztusaiban 
is ott lappang a tetszésvággyal már csak kacérkodó, természetes hajlékonyság. 

„y 

Lengő  Bea-Lujza és Marija Szopotnyikova találkozása Bea-Lujza irodájában 
olyan két hadvezér szembesülése, akik pontosan tisztában vannak verhetetlenségük-
kel, ennélfogva kénytelenek összebarátkozni. Olyan összeütközés ez, mely már el őre 
ki van párnázva. A feszültség azonban a játék lényeges eleme: eredeti mivoltában 
csak egyikük maradhat meg, a másik kényszerpályára kerül. En eközben úgy tesz-
vesz közöttük, mint egy kiöregedett haditudósító. 

LENGŐ  BEA-LUJZA: Tegnap beszéltem velük, azóta már elindultak Párizsból. 
Ami a fogadásukat illeti, az igazgatóval még nem állapodtunk meg minden részlet-
kérdésben, de számomra már világos: semmi nagy felhajtás. A Féktelepre vezet ő  utat, 
a leágazástól stílszer űen féknyomokkal fogjuk jelezni, a Jakus Lelle már ki is ment 
a kisfurgonnal. Aztán egy szerény fogadás a Menhely Kertjében, majd tanácskozás 
a nyolcas fékházban. Zenevonalat biztosítunk. A franciáknál sosem lehet tudni, hol 
a határ üzlet és szórakozás között. 

SZOPOTNYIKOVA: Remélem, rám ez nem jellemz ő . Bár néha szeretném magam 
jobban elengedni. 

223 



LENGŐ  BEA-LUJZA: Maga könnyen beilleszkedett közénk. Egyet nem tudunk 
csak, s ezzel nem akarom megsérteni, hogy pontosan miért is jött ide. 

SZOPOTNYIKOVA: Pedig tudniuk kéne. A kazanyi Atomfizikai intézet bizton-
sági részlege is érdekelt e newtoni er őforrásokra hagyatkozó védelem megismerésé-
ben. S őt, egész Oroszországot érdekli az önök által kifejlesztett rendszer. 

ÉN: De mi köze lehet az atomfizikának a newtoni mechanikához? 
SZOPOTNYIKOVA: Persze megkérdezhetné, hogy mi köze az atomfizikának a 

newtoni mechanikához. Hogy kikerüljük a tudományoskodást, csak annyit jegyeznék 
meg, hogy ez annyit tesz, mintha az iránt érdekl ődne, mi közünk nekünk kett őnk-
nek egymáshoz. 

ÉN: Nem merek .beleavatkozni. Két zsilettpenge csak kicsorbíthatja egymást, és 
élüket vesztve együtt kerülhetnek a szemétkosárba. 

LENGŐ  BEA-LUJZA: Nézze, én nem vagyok nagyon okos. Hetes átlaggal fejez-
tem be a közgazdasági egyetemet, és egy tanáromnak sem voltam a szeret ője. Így még 
fizikailag sem olthattak be azzal a csakis férfiak által respektált fenenagy tudással. 
Mégis azt mondom, amit maga is gondol: mi nők, a körülöttünk feszül ő  erők kegyelt-
jei vagyunk. Úgy úszunk bennük, mint a tengerben az a fóka, amely elhiszi, hogy a 
tenger csupán miatta létezik. S ezt nem csak hisszük, de tudjuk is: ha mi nem vol-
nánk, erőterek sem volnának. Mert ezek tényleg csak általunk léteznek, hisz ösztö-
neinkkel kötjük le ,ezeket. Mi nem szállunk szembe az energiákkal, hanem 
meglovagoljuk őket. Erti? Így egy id ő  után olyan harcosokká válunk, akik a kisülé-
seket észrevétlenül irányítják. A férfiak szexuális kisülése erre csak egy olcsó bizo-
nyíték. Vegye már észre: pillanatnyilag is ránk van bízva az egész Féktelep m űködése. 
Csak ezt senki sem látja. A férfiak kizárólag elméletekben és az ezekhez közvetle-
nül kapcsolódó konstrukciókban élnek, soha nem kérdeznek rá arra az ős okra, 
amelynek ők csak okozatai, s amely sokkal egyszer űbb, mintsem, hogy tökéletlen 
legyen. Maga atomfizikus, ezért egy kicsit megfert őződött holmi felszíni ismeretek-
kel. Maghasadás, energiaszintek, sugárzás. Zsigereiben azonban éreznie kell, hogy 
mennyi minden múlik épp, rajtunk. Mi nem kiszolgálói, hanem feltételei vagyunk 
minden felszíni tudásnak. Erti? S ha jobban belegondolok, magát nem azért küld-
ték ide, hogy a Nagy Newtoni Visszaszorítást tanulmányozza, hanem azért, hogy vég-
leg megmételyezze azt a látszólagos nyugalmat, amely e Féktelepen uralkodik. 

ÉN: A transzvesztitizmus csíráit érzem magamban. 
SZOPOTNYIKOVA: S ha ez így van, ezt a szerepet mért pont rám osztották? 

Honnan is bírnék én olyan képességekkel, melyek egy tökéletes rendszert a visszá-
jára fordíthatnának? 

LENGŐ  BEA-LUJZA: Ne nevettessen! Maga a rendszer kicsiben. Eszrevette, hogy 
néznek magára a munkások, a karbantartók, meg a f őmérnök? És azt észrevette-e, 
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hogy akár a mesében a báránynak álcázott farkas, egyre észrevétlenebbé 
válik a nyáj között elvegyülve? 

SZOPOTNYIKOVA: De én nem akarok megenni senkit sem. 
EN: Lassan a lényegre térünk. 
LENGŐ  BEA-LUJZA: Nem kell senkit megennie. A puszta jelenléte is elég. Ahogy 

helyesel egy fejmozdulattal. Ahogy szomorúan mosolyog. Elég, hogy ilyen kedves 
hanglejtéssel beszéli a magyar nyelvet, s hogy őszintén kíváncsi mindenre és min-
denkire. Ezért óvnám magától a Térmaró Sándort, vagy a kif őzde főnökét, az igaz-
gatót, az egészségház személyzetét, a francia delegációt, amelyet most várunk, és az 
egész Féktelepet, amely kezd fellazulni, elpuhulni, kiengedni, titoktalanodni, nem fél-
ni saját magától, megbarátkozni egy végkifejlettel, majd megsemmisülni és megsem-
misíteni az egész környéket. És emiatt senki sem fogja magát okolni, még én. sem. 

SZOPOTNYIKOVA: Nem is okolhat, hisz a saját bevallása szerint, velem együtt 
birtokolja az er őtereket, s lovagol meg vad energiákat. Akkor viszont nem értem, 
hogy miért pont t őlem félt itt mindent és mindenkit. Hisz ezek szerint én is olyan 
párka lennék, mint ön? De éppúgy lehetnék Hamupip őke egyik mostohatestvére is, 
mint ahogy ön is az. S őt, egy keringő  háromnegyede közül pontosan úgy lehetnék az 
egyik, mint ahogy, megintcsak ön! 

LENGO BEA-LUJZA: Állj! Egy különbség mégiscsak van köztünk. 
SZOPOTNYIKOVA: Kíváncsivá tesz. 
LENGŐ  BEA-LUJZA: A különbség az, hogy a maga célja a Telep számára kifür-

készhetetlen, az én szándékom viszont, hogy ezt a célt felfedjem — ha már minden 
férfi vaknak tetteti magát itt körülöttem. Maga láthatatlan, és én láthatóvá fogom 
tenni. Maga nem is nő, csak a nőiesség és a világmindenség fúziója. Egy gyakorlati-
atlan elmélet, amely mint egy, a férfiakra ragályos betegség, megfert őzi az egész Fék-, 
telepet. De ha a maga titokzatosságára egyszer fény derül, vége az egésznek. S attól 
kezdve Újra én fogom birtokolni a bizalom és a pozitív megfelelés szerepkörét. 

EN: Szépen túldimenzionálták magukat, mégis kimaradt valami: ha Marija 
Szopotnyikova titka leleplez ődik, mi lesz, ha kiderül, hogy nem is volt titka? 

SZOPOTNYIKOVA: Nem értem. Nem értem, mi kivetnivalót lát bennem, pont 
ön. S az sem világos, hogyan szeretne velem úgy azonosulni - mert szeretne —, hogy 
közben még messzebb tuszkol magától. 

14. 
Az el őbbiekben nem harcnak, hanem egy önazonosítási kísérletnek lehettünk 

tanúi. Az önfelismerés mindig idegen személyek, és idegen szempontok függvénye. 
A francia delegáció megérkezése is pontosan ezt a célt szolgálja: az általunk már 

életmódként megszokott Telep újraértelmezése vajon mennyire változtathatja meg az 
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itt élők szemléletmódját? Ilyen kérdések természetesen Én-ben vet ődnek fel els ősor-
ban, aki Koráimyal a franciák el őtt való bemutatkozásról elmélkedik.  

— Ha egy népre kötelez ően a szabadságvágy jellemz ő , akkor az ugyanúgy a sza-
badság útveszt őibe is torkollhat. En ezt tudja, hisz jelenvolt Danton és Robespierre  

nagy vitáján, minek következtében több tízezren valóban a legnagyobb szabadságot,  

a halált kapták harcuk jutalmául. Mindazonáltal létezik egy olyan történelmi sza-
badság-gyakorlás, melyben — mint vérig hajtott edzéseken a sportolóknak — minden  

népnek részt kell vennie, ha az id ő  háborújában fenn akarnak maradni. A cél egy,  

az akarat is egy, a gy őzelem viszont délibáb, mely mindig egy lépéssel közelebb csa-
logat a semmihez, miközben Újabb és újabb problémákat vet fel.  

— Vannak időszakok tehát — vélekedik Korány —, amikor nem túlhaladni, hanem  

megtartani kell az addig elért eredményeket. S ezt gyakran még a legfejlettebb régi-
ók politikusai sem tudják. Mintha a megfontoltság nyugodt er őteréből folyton elra-
gadná őket egy vágtázó mén. Nem egy versenyparipa, hanem egy megvadult ló.  

En erre megint csak hümmög valamit. Hadilábon áll ugyanis a kacifántos képi  
hasonlatokkal. Inkább úgy gondolja, hogy a franciák el őtt való bemutatkozás legyen  

csak kölcsönös ismerkedés és ne valaminek a bizonyítása, hisz a REZTABOR INC.  

nevezetű  multinacionális cégr ől így sem sokat tudnak, csak annyit, hogy a székhelye  

Párizsban van, s Európa tizenkét országa képviselteti magát benne.  

REZTABOR INKORPOREJSN. Mindenesetre tekintélyt parancsoló név ez, mint-
ha egy nemrég világra pattant titán neve volna. Korány meg is borzong egy kicsit,  

de látván, hogy En mily szenvtelenül viselkedik, er ő t vesz magán.  
— Jó, feladjuk nekik a leckét. Nemhogy ilyet, de Féktelepet sem láttak még  

életükben.  
En azonban még erre is rátesz egy lapáttal, amikor azt mondja, hogy egy olyan g 	g) 	p 	~ 	 ] ~ 	g) aY Y  

jótékony izgalommal kell kezelni az egész vendéglátást, mint ahogyan ezt Leng ő  Bea- 
Lujza teszi: indítéknak itt az adott helyzet, kiteljesedésnek ott a világegyetem, be-
teljesedésnek pedig a testi elernyedés. S Korány itt már gyanít valamit. Bea-Lujza  

jobban tudja? Jól van, bár beteljesedésnek eléggé földhözragadt ez a testi elernye-
dés. De legalább nem szerénytelen — véli Korány, s örül, amikor En erre halványan  

elmosolyodik.  

15.  
A franciák természetesen a féknyomokat követik, miután Bea-Lujza telefonált  

nekik az útvonalat illet ően. Megérkezésük a Féktelepre már id őszerű  lenne, őket  
várja mindenki. A REZTABOR INC. követei érkeznek is, habár már indulásuk is  

eléggé rendhagyó volt. Ok ugyanis a regressus infinitivum-nak, az el őzmények vég-
telen sorának a láncszemei. A. Megel őző  Robbanás során láthattuk már őket, igaz,  
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akkor, mint a kataklizma áldozatai jelentek meg. Persze, ilyen szerepkörben éppúgy 
részesei voltak az előzményeknek, mint a lehetséges végkifejletnek. Most viszont, az 
idősíírítinény létrejöttével, egy multinacionális cég képvisel ői lettek. Az még nem tisz-
tázódott ugyan, hogy az előzményekből hogyan lehet végkifejlet, de az események 
magukért beszélnek: a franciák csupán visszatérnek, vagy mondhatnánk, állandóan 
útban voltak eddig is a Féktelep felé. Ez a folyamatos megérkezés a robbanás pilla-
natától történik, s így kívánatos is, hogy a darab folyamán — ha színpadi megjelení-
tésről van szó — a delegáció id őről időre láthatóvá váljék úgy, mintha éppen útban 
volna. Egzóduszuk során ruházatuk is cserél ődik. A szakadt, vérnyomos jelmezek 
fokozatosan elt űnnek róluk, s így a halottakból egy id ő  után jól öltözött cég-képvi-
selők lesznek. 

A várakozás mint alapcselekvés a Féktelepen nem ismeretlen fogalom. A'Iost 
viszont nem cél nélküli várakozásról, hanem valaminek, vagy valakiknek a kivárá-
sáról van szó. Kivárni valamit, annyit tesz, mint fittyet hányni minden más dolog-
ra, ami erre az id őszakra esik. Fittyet hányni még az id őre is, csak egy dologra 
összpontosítani, a kivárás tárgyának tényleges megérkezésére. Hisz attól a pillanat-
tól kezdve minden megváltozik. Ha ez nem így történne, az egész várakozás hamis 
időpocsékolássá — pótcselekvéssé — degradálódna, s többé nem volna kanonikus, a 
szó bibliai értelmében. A várt pillanat tehát mindenféleképpen el kell, hogy érkez-
zen, hogy ezzel szentesítse a kivárásra szánt id ő t. 

ÉGI: Vannak hiányok, fogyhatatlanok: 
Pótolhatatlan lyukak 
HARIl'IA:... Feketék, nagyok: 
Egből lecsüngő  gigászi falloszok 
Gyémánthüvelye lettem 
KÉTI:... És vagyok 

16. 
A franciákat várva a Telep dolgozói a Menhely Kertjében gy űltek össze, ahová 

műanyag székeket és asztalokat is vittek. Frissít ők, s egy Fékolaj nevezetű  likőr 
került a terítékre, mely a város különleges itala volt. Nárdusgyökérb ől és feny őgyan-
tából készült párlat volt ez, bizonyítottan bélrenyheség elleni gyógyhatással. Ezenkí-
vül két szakajtónyi vajalja-pogácsával is kedveskedtek az asszonyok, valamint egy 
nagy tálca képvisel őfánkkal, amit dr. Kóda felesége küldött. Egy fényképalbum is 
körbejárt a szakajtóval meg az édességgel. együtt. Ezt En hozta magával. 
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Az egész jelenet mályvaszínű , akár egy régi fénykép. A Féktelep dolgozói ugyan-
is öntudatlanul egyfajta id őtlenséggel vértezték fel magukat most, a franciákra vár-
va, még Jakus Lelle is, habár ő  az időtlenséget feltehet őleg idétlenségnek tartaná. 

Hangulatában Szinyei Merse Pál Majálisára emlékeztet e kép, természetesen a 
harsány színek tompított nüánszaival, ha ez így elképzelhet ő. Meg persze, itt szerep-
lőből is több van, En-t leszámítva pontosan tíz. Ezen kívül nem a füvön heverész-
nek, hanem három asztalnál foglalnak helyet.. Ezért aztán kár is Szinyei Majálisával 
összefüggésbe hozni e látványt, habár esetünkben semmi sem történik hiába, még egy 
rosszul sikerült hasonlat sem. 

En sem véletlenül hozta a fényképalbumot. Tizenkét recés szél ű  fotó található 
benne, és mindegyik ugyanazt ábrázolja: a Féktelep dolgozóit, a már megérkezett két 
franciával, amint négyes csoportokban az asztaloknál ülnek és kedélyesen iszogat-
nak. Mányi épp egy pogácsa után nyúl, Melániának, akit dr. Kóda figyel mosolyog-
va, tele a szája, Leng ő  Bea-Lujza Térmaró Sándorral a kezd ődő  borulást figyeli, 
Tillát egy bátortalan kézmozdulat közben kapták lencsevégre, melyet Leng ő  Eva 
irányába tett, aki kedvesen az asztalra könyököl miközben Tillára néz, Jakus Lelle 
behúzott nyakkal, s egy éppen dolgát végz ő  kisgyerek arckifejezésével a semmibe me-
red, Marija Szopotnyikova poharát szájához emelve csücsörít, másik kezét pedig 
mintha elegánsan csókra nyújtaná egy elképzelt hódolónak, s végül Korány, a közép-
ső  asztalnál ülve a két franciához beszél, akik úgy néznek rá, mint egy idegen 
vallású papra. 

A fényképeken, melyekb ől később mindenki kap egyet, tehát már tizenketten 
vannak. A felismerés komoly megdöbbenést okoz majd a még csak tíztagú társaság 
körében, hisz éppen a REZTABOR INKORPOREJSN nevezet ű  cég két képvisel őjé-
re várnak, akik a képeken viszont már ott feszítenek. 

En természetesen nincs a fotón, viszont a jobb fels ő  sarokban látszik, hogy az 
ég sötétedni kezd. Remélhet őleg a szerepl őket nem fogja megzavarni egy hirtelen jött 
vihar, nem fogja szétzavarni azt a sorsdönt ő  összejövetelt, melyre a külföldi delegá-
ciót várják, s amit maguk között tréfásan, de egyben reménykedve, az Els ő  reggeli-
nek neveznek. 

17. 
Egy normális fotó mindig a múltat rögzíti. Amennyiben viszont megelevenedhet 

egy fénykép, azt kizárólag csak akkor teheti, ha a nagyon közeli jöv őt ábrázolja. 
Természetesen ez csak színpadi változata lehet egy Olyan eltolódásnak, mely az id ő  
sűrűsödésének következtében jön létre. Igy az el őzmények, melyek dramaturgiai 
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vágásokkal gyorsítva a végkifejlet felé közelítenek, maguk el őtt tolhatják a cselek-
ményt, ami által rövidebb id őszakok kimaradása válik lehetségessé. Ezért ábrázol-
hat egy fotó még be nem következett eseményeket, melyek a feltételezett jöv ő t 
tényként kezelve, valósággá válnak. 

18. 
Tilla így befejezheti azt a mozdulatot,, amit a fényképen elkezdett, és végre meg-

valósulhat egy régen várt gesztus Leng ő  Eva felé. A lány is moccan, kedvesen elhe-
lyezkedik a széken. A küldöttség — egy férfi és egy n ő  — tehát már megérkeztek, ott 
ülnek Korány mellett, aki láthatólag hevesen, de számunkra nem hallhatóan magya-
ráz nekik valamit. S hogy mit mond, ez egyrészt abból derül ki, hogy a vendégek 
halkan, franciául ismétlik Korány szavait, mintegy meger ősítendő  ugyanazt, másrészt 
viszont ugyanezt a szöveget Tillától halljuk magyarul, aki Leng ő  Évában találta meg 
odaadó hallgatóságát. E kétszólamú nyelvi polifóniában megvalósul ugyan egyfajta 
zeneiség, de semmiképpen sem a mondanivaló rovására. A'Iindeközben Korány, aki 
éppen Tilla álláspontját vázolja fel a franciáknak, id őnként a főmérnökre mutat, 
jelezvén ezzel, hogy most nem a saját véleményét adja el ő . 

TILLA: Az én dolgom most az lenne, tudja, kedves Éva, hogy fátylat borítsak az 
egész tervrajz-históriára. Mégsem teszem, míg el nem meséltem valakinek. És ne ha-
ragudjon, kérem, hogy ilyesmivel terhelem, de úgy érzem, önnek is köze van ehhez 
az egészhez. Már nem úgy értve, hogy valamir ől is tehetne a rendszer m űködését 
illetően, de valami szöget ütött a fejembe. Magának elmondom, mert ezáltal én is 
tisztábban fogok látni. 

LENGŐ  EVA: Mondja csak, főmérnök úr, habár nem hiszem, hogy tudok segíteni. 
TILLA: Azon a tervrajzon nincsenek visszaszorító prések. Tudja, ez mit jelent? 
LENGŐ  ÉVA: Talán azt, hogy ez az egész önmegsemmisít ő  szerkezet nem tudja, 

hogy nincs ellenállás. Vagy más okból kifolyólag nem robbannak ki azok a platók. 
De valami csak fékezi őket. 

TILLA: Hát ez az. A rugókon pihen ő  vasbeton szörnyek önmagukat fékezik. 
El tud képzelni egy ilyen hatalmas elemekb ől összeállított tekn ő t a föld alatt? Nézze: 
ha a boltívre gondol, mi jut eszébe? 

LENGŐ  EVA: Hát a mór építészeti emlékek Spanyolországban. Meg francia 
katedrálisok magas ablakokkal csipkézett falai. A boltozatos tet őszerkezet. Vagy a 
kupola. 

TILLA: Es ebb ől már rá is jöhetett. Ha már ez Koránynak nem sikerült. 
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LENGŐ  ÉVA: Azt mondta, hogy ezek a platók egy nagy tekn őt formáznak meg 
a föld alatt. Az pedig olyasmi, mint egy kupola. Vagy nem? 

TILLA: De igen. 
LENGŐ  ÉVA: Én nem értek az építészethez meg a statikához, viszont azt hiszem, 

egyértelmű, hogy a kupolák mit ől nem omlanak be. Minél súlyosabb a tet őszerkezet, 
_annál jobban egymásra szorítja a boltozat köveit vagy tégláit. 

TILLA: Amelyek így nagy megterhelésnek képesek ellenállni. Az elv nálunk is 
ugyanaz, csakhogy itt nem a gravitációs er őt, hanem a rugók alulról jöv ő  nyomását 
kell kibírniuk. Ez a nagy tekn ő  nem más, mint egy irdatlan fordított kupola, mely 
a föld alók úgymond befedi az egész határvidéket. 

LENGO EVA.: És erre a tervrajz alapján jött rá? 
TILLA: Igen, habár a diapozitívon látható m űszaki rajzon ez a kupola, vagyis 

teknő, nagyon sekély. Mondhatnánk, csak egy enyhén homorú, szférikus felület. Még-
is, e rajz alapján tervezték meg ezt a Féktelepet tizenkét évvel ezel őtt. Csakhogy a 
kivitelezésnél titokban kimélyítették, és így már egy olyan fordított kupola került a 
mélybe, mely önmagától is hatalmas nyomásnak képes ellenállni. Az egészet tehát e 
rajz alapján tervezték, de ez egy titkos terv volt. Azért is csaltak a kupolát illet őleg. 
Az a rajz viszont, amelyet a hivatalos munkába lépésünkkor a kezünkbe adtak, majd-
nem ugyanazt ábrázolta, mint amit én láttam a diapozitívon, csakhogy ezen már a 
visszaszorító prések is fel voltak tüntetve. Mintha azok fékeznék a titániumrugókat. 

LENGO EVA: Azt hiszem, értem, vagyis csak az nem világos, hogy az eredeti 
tervrajzon miért nem ez a kupola látható, miért csak ez az enyhén szférikus nem is 
tudom, mi. Akkor ez mégsem az eredeti. 

TILLA: Persze, hogy nem az eredeti. Az a m űszaki rajz, amit én azon a dián 
láttam, csupán egy elrontott hamisítvány. És pusztán véletlenül felejtették le róla a 
visszaszorító préseket; mert azok valóban nem léteznek. 

LENGŐ  EVA: És ők ezt tudták, és ösztönösen oda sem rajzolták azokat. 
TILLA: Igen, önkéntelenül is az igazi tervrajz járt az eszükben, ami alapján 

dolgoztak. S amit egyetlen itteni szakember sem látott. Ezzel az elrontott hami-
sítvánnyal viszont a saját igazságuknak a csapdájába estek. Az igazság csapdájába 
estek. 

LENGŐ  ÉVA: De főmérnök úr, kik ezek az ők? 
TILLA: Hogy kik ezek az Ők? Nem tudom. (Tilla itt nézhet a közönségre is, ha 

van ilyen.) 
LENGŐ  ÉVA: Még az elején azt mondta, hogy ehhez az egészhez nekem is 

közöm lehet. Hogy értette ezt? Hisz mintha az ég szakadt volna rám, úgy érzem 
magam. Minek és mit is takarítottam én itt eddig? Egy nemlétez ő  munka szemetét? 
Meg milyen szent.cél érdekében kaptak mindnyájan majdnem szívinfarktust, amikor 
felmelegedett az a h űtőfolyadék? Hetekig csak err ől beszélt mindenki. Aztán a nyol- 

230 



cas fékház. És egyáltalán mi az, amit karbantartottak meg ellen őriztek idáig? Azok 
a visszaszorító prések azok, amik. nincsenek? Nem értek az egészb ől semmit. Vagyis 
nem szeretnék érteni semmit. Úgy érzem, mintha ett ől kezdve nekem kéne visszatar-
tanom ezeket a föld alatti er őket. Még sosem voltam ennyire elbizonytalanodva. Ezért 
is kell megkérdeznem: miért nekem beszélt err ől először; Tilla főmérnök úr? 

TILLA: Pontosan azért, amit mondott. 
LENGŐ  ÉVA: Miért?! 
TILLA: Mondjuk azért, mert mióta eltávolították az arcáról az anyajegyeket, 

valahogy tisztább lett az egész. személyisége. Nem is tudom. Habár azok a folt ők, 
mintha égi lenyomatok lettek volna. S ezekkel talán. Mindegy. Így viszont Isten 
képtelensége helyett egy gyönyör ű  nő  képességét kapta. Na, de nem csak ezért mond-
tam el ezt önnek. Valahol Északon született, igaz? En pedig lenn, délen. Érdekes. Mi 
ketten egy nagy présbe foghatnánk ezt a tenyérni lápos vidéket, hogy kinyomjuk be-
lőle megosztott lelkét. Alulról, felülr ől. Hisz maga egy szárnyatlan angyal, én pedig 
egy szárnyas cs ődtömeg vagyok. Mégis maga van fölül, én alul. Úgy t űnik, hogy ég 
és föld. Pedig a kett ő : ugyanaz. 

LENGŐ  EVA: Én képes vagyok elbánni sok mindennel, így egyedül is. 

19. 
EGI: Az id ő  élősködő . 
Táptalaja a múlandóság. 
HARMA: A múlandóság is él ősködő . 
Hordozója minden, ami él. 
KÉTI: Orök az a berendezett világ, 
Hol odaadó szolga a halál! 

(A befejező  rész a következ ő  számunkban.) 
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Papp Zsolt 

Honvágy 
(színpadra alkalmazva Juhász Erzsébet novellája alapján) 

Szerepl ők: 
a szerző  
a kislány 
a betegek 
egy nővér 
egy hang 

Kellékek: 
5 pizsama 
5 kórházi ágy 
5 éjjeliszekrény 
5 éjjeli lámpa 
1 asztal 
2 szék 
függönyök 
1 otthoni ágy 
1 otthoni asztal és szekrény 

1. Felvonás 
1. szín  

(A szerz ő  az ágyban fekszik, és gondolkodik, majd megvacsorázik. A betegek 
körülötte beszélgetnek, köhögnek. Az ágyak a fal mellett vannak, minden ágy mel-
lett egy éjjeliszekrény áll, rajta lámpa. Az ágyak felett tükrök, az ablakok az ajtó-
val szemben helyezkednek el, rajtuk kellemes halványkék szín ű  függöny. A szoba 
fehérre van meszelve. Az ajtó fel őli első  éjjeli szekrényen egy vastag könyv, kissé 
meggyűrve, a másodikon az aznapi Magyar Szó és újságok, a harmadik szekrény a 
szerzőé, raja .egy szobrocska, olyan kabalaféle és egy pohár víz. A negyedik szekré-
nyen levélék, félig megírtak és kibontottak, az ötödiken egy rádió fülhallgatókkal és 
néhány kazettával. Az ügyeletes n ővér felgyújtja a villanyt.) 
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Szerző : Feküdni, feküdni, feküdni. Besüppedve, egyre betegebben és betegebben 
az ágyban, a hetek és hónapok folyamán mind testhez állóbbá formálódó betegség-
ben, ott hallgatni még három, négy, hat vagy nyolc ember lélegzését, s e lélegzések 
kereszttüzében is mindenekel őtt hallgatni önmagamról, amíg csak lehet. Mert el őbb-
utóbb mindig csak egyetlen lever ő, súlyos gondolatom marad: mi is van otthon ilyen-
kor, mi volt, s mi lesz, ha egyszer haza térhetek. 

(Közben forog, fészkel ődik az ágyban, aztán iszik, a hátára fordul, és a mennyezetet 
nézi.) 

Egy beteg: Istenem, istenem... istenem! .(Jajgatva) 
Szerző : A fertőtlenítőszerek és orvosságok jellegzetes szagán. át török utat 

magamnak, halk nyögések között kanyarogva az üresen tátongó kórházi folyosókon. 
Átszelem a csöngetések vékony hangját, légszabályozó berendezések zümmögését, 
nekilódul a képzeletem, aztán valhol alászáll... 

(Felkel az ágyból, megigazítja a takarót, belenéz a tükörbe, majd beletúr a hajába.) 
Ez az ágyam, tükröm, takaróm, itt ébredek, teszek-veszek, ide, épp ide hordom 

össze mindenem, ez a hely, ahol alszom. A tényleges jelenlét hiánya folytán most 
hiánytalanná, tökéletessé n ő  ez a benti néma világ. Mintha csak valaki a h űvös 
utcáról nézne egy kivilágított ablakon át. 

(Közben sétál, odamegy az ablakhoz, nézel ődik, majd megfordul, visszamegy az ágyához 
és lefekszik.) 

Mint valami kép, úgy lebeg ez a látvány el őttem. Olykor meggyűrődve, félrefor-
dulva, testem alá szorulva, majd kiszabadulva. Az ágyamtól jobbra egy ideig meg-
áll, aztán megint jobbról, balról, velem szemben a szoba közepére tolódik. Csak 
hajnalban, a kellő  világosságban t űnik el. Álmomban sötét van.. Akkor nem is sötét-
ség az üresség. Almomban üres minden ablak és keret és kép... 

(Elsötétül a színpad, és zene szól.) 

2. szín 
1. jelenet 

Színhely: A szobában az ajtóval szemben van az ágy, jobb oldalt szekrény, a szek-
rényen túl nyílik a fürd őszoba. Bal oldalt helyezkedik el az ágya, az el őtt nyílik az 
ebédlő  és a konyha. A szoba közepén van egy asztal, az asztalon egy újság meg egy 
ceruza. Az újság a keresztrejtvénynél van nyitva. A kijárati ajtó mellett van a 
gyerekszoba. A gyerekszoba ajtaja és a kijárati ajtó közötti fal el őtti asztalon egy 
rádió. Se nem új, se nem régi, valamint az asztal el őtt egy szék. 

Szerző : (Kés ő  van, mikor hazaér. Leveti a ruháját, a helyére teszi, aztán mosak-
szik. Nézi, ahogy a víz a b őrén egyik kezér ől folyik a másikra, a vízcseppek végig-
szántják arcát, kiválaszt egy cseppet, és annak az útját követi végig az egész testén 
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keresztül. Aztán lecseppen, a lefolyó elnyeli, szippantó hang hallatszik, aztán meg-
törülközik, és bekapcsolja a rádiót, hallgatja a sötétben.) 

Hang: (Valahonnan) Mindenkinek és senkinek. 
Szerző : Milyen nehéz, milyen rettenetes lehet azoknak, akik így beszélnek, ilyen 

teljes bizonytalanságban, arc nélkül, testtelenül, talán mindenkinek, talán senkinek. 
Bármelyik pillanatban feldarabolhatom ezt a hangot: itt beszéd, amott zene, most 
zene, most beszéd, most zene, most beszéd, egy hajszálnyival arrébb mindkett ő  
hallatszik egyszerre: beszédet a zenében, zenét a beszédben, olykor sípolást, zúgást, 
kopogást is, és bármikor elcsavarhatom, egy kattanás és csönd. De nem teszem, és 
egyszerre hallatszik a beszéd és a zene is, de megannyi beszéd, megannyi zene vala-
hol máshol makacsul tovább tart, mindenkinek és senkinek. 

(Közben leül a rádió mellé és csavargatja az állomásokat a rádió keresőgombján, majd 
feláll a székről, és kimegy a konyhába.) 

Milyen zord és gonosz ez a világ. Csak kevesen találják meg benne a maguk iga-
zát. Igaz is, a lélek nem öregszik, csupán a test. A gyerekkorban átélt érzelmek is 
itt vannak bennünk, csak felszínre kell hoznunk őket. Igen ám, de vannak olyan 
emberek kiknek a lelke beteg, és a test csak hozzásegít. 

(Vacsorát készít, megterít, csöndben eszeget.) 
Szerző : Ugy ismerem ezt a várost, mint a tenyeremet. Ma is megkérdezte t őlem 

egy fiatalember: „Lenne szíves megmondani, ez meg ez az utca merre van?" Egyb ől 
rávágtam. Senki nem mondaná meg, hogy nem is itt születtem. Meg aztán talán tel-
jesen mindegy az, hogy hol születik az ember... Régebben, ha váratlanul szóltak hoz-
zám, mindig magyarul kezdtem el beszélni. Ma már úgy érzem, ha megijesztenének, 
sem tudnék magyarul kiáltani. Otthon pedig tán el is tévednék már. Otthon is sokat 
változhatott azóta minden, mint ahogy ez a város, ez az egész ország is sokat változ-
hatott. Csak nem tudom lemérni. S ha tudnám is, minek? 

(Befejezte az evést, a villát és a kést a tányérba teszi, Úgy, ahogy kell. Egy • pár 
másodpercig csönd. A szerz ő  hátrahajtja fejét, és egy nagyot sóhajt, közben nyúj-
tózkodik és beletúr a hajába, elgondolkozik, mintha egy üvegen nézne keresztül, 
bámulja a falat.) 

2. jelenet 
(Bejön egy kislány. A szerz ő  vasalgatja ruháit, majd felöltözteti. Odamennek az ágyhoz, 

a kislány lefekszik, és a szerz ő  betakarja.) 

Gyerek: De te itt maradsz? Nem mész sehova, ugye? (Kérdezi a gyerek ártatlan 
arccal.) 

Szerző : Elmegyek, de holnap visszajövök. (S közben lecsukja szemhéját.) 
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Gyerek: Hová mégy el? 
Szerző : Hazamegyek. 
Gyerek: Haza? 
Szerző: Haza. 
Gyerek: Apukádhoz meg anyukádhoz? 
Szerző : Igen. (Közben megfogják egymás kezét.) 
Gyerek: A te apukád meg anyukád is dolgozik most? 
Szerző :. Alszanak. 
Gyerek: Sötétben alszanak? 
Szerző : Sötétben. 
Gyerek: És nem félnek? 
Szerző : Nem, nem félnek. (Közben könnybe lábad a szeme, de nem sír.) 
Gyerek: Elviszel engem is oda? 
Szerző: Hova? 
Gyerek: Haza. 
Szerző : De te itthon vagy, kisbogár. 
Gyerek: Tehozzád akarok hazamenni! 
Szerz ő : Messze van nagyon. 
Gyerek: De elmegyünk? 
Szerz ő: Nem lehet. 
Gyerek: Miért? 
Szerz ő : Messze van nagyon. 
Gyerek: De azért elmegyünk, ugye? 
Szerz ő : (Könnycseppek szántják végig arcát. Egy zsebkend őt vesz el ő, hogy letörölje 

könnyeit, és betakarja a—gyereket.)  Aludjál most mál, kés ő  van, kisbogár... 
Mi is az, hogy hazamenni? Mi az, hogy otthon lenni? Mi is az, hogy otthon, 

ötlik fel bennem hirtelen. Sötétség van. Nem is sötétség, üresség. Mint álmomban. 
üres minden ablakkeret és minden kép... mint aki messze, messze túlfutott a célon. 
Ha megnősz, és sose látlak többet, hazaviszlek, és te leszel az igazi kisgyerekem. 

(suttogja, aztán gondosan eligazítja maga alatt a párnát. Fokozatosan felerősödik egy 
nyugodt hangulatot árasztó zene, közben egyre jobban sötétül el a színpad.) 

Függöny  
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Éva  

Helytelen világ  
(színpadra alkalmazva Németh István novellája alapján)  

I. szín  
Helyszín: udvar, háttérben a ház, hatalmas diófa  

Kellékek: fateknő, mosandó ruhák, szárítókötél  
Szereplők: anya (35 éves)  

Agnes (14 éves)  
Sárika (7 éves)  
Palika (5 éves)  
Apa (38 éves)  
Gizi néni (egy idősebb asszony)  
Gézike (pár hónapos csecsem ő )  

I. jelenet  
Anya: 	(A kamaszodó lánya felé intve a fejével, ő  közben egy mosótekn ő  mögött  

mos, mángorlón dörgöli a szennyest, id őnként beszappanozza. A ruhákon  

igencsak látszik, hogy kopottasak, néhol bizony akár egy folt is  

elkelne. Az anya el őtt szemes kötény, a blúz ujjai felt űrve könyék fölé, a  

fején kopott kend ő, amivel a haja hátra van fogva a fején.) Figyelj oda,  
te lány, nehogy tokos maradjon!  

Ágnes: 	Igyekszem anya, de te is tudod, hogy nem nagyon volt alkalmam eddig  

csinálni ilyet.  
Anya: 	Hogy a fene essen bele ebbe a göncbe! Folt hátán folt! De csak enni  

legyen!  
Sárika: 	Anyu, én is kapok majd a csibehúsból? (közben figyeli édesanyját, ahogy  

mos)  
Anya: 	Persze, te kis telhetetlen (kedvesen), de először majd apa lakik jól,  

tudod kedves, ő  keresi meg a betev ő  falatot, és egy kis meglepetést is  

szeretnék neki szerezni.  
Ágnes : 

	

	Anya, megérjük mi egyszer, hogy rendes ruhában járhassunk? (közben  
~ 	 Y~ 	gJ 	gY 	~ 	gY 	 J  

jár a keze)  
Anya: 	(szomorú hangsúllyal, elmélázva, mintha nem is hallotta volna a kérdés  

valódi értelmét.) Megyek a héten Tóthékhoz takarítani, majd megkérde-
zem a gazdasszonyt, nincs-e valami régi, kin őtt ruha a gyerekekr ől.  
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Ágnes: 	Készen vagyok a csirkével, édesanya! 
Anya: 	(siettetve) Jól van lányom, mosd meg még egyszer, aztán gyere ide, vedd 

át ezt tőlem egy csöppet, hogy feltehessem a húst a t űzre főzni. Még csak 
az hiányzik, hogy ránk esteledjen, és még nem vagyok készen a mun-
kával. 

jelenet 
Gizi néni: (hangosan) Adjon Isten, szomszédasszony, meghoztam a tejet. 
Anya: Adjon Isten, Gizi néni! Nem kellett volna fáradnia, majd átküldtem vol-

na a gyerekeket. (szégyenkezve) Fizetni sajnos most nem tudok, az uram 
még nem ért haza, pénz pedig egy fillér sincs a háznál. 

Gizi néni: Nem baj, majd hozza a többivel. (csap a kezével) De milyen jó illatt van 
kendeknél, tán csak nem paprikást f őznek? 

Sárika: 	(örvendezve) De, azt! 
Anya: 	Azt ám! Ma ünnepi vacsora kerül az asztalra! (közben a lány visszajön) 

jelenet 
Ágnes: 	Jó estét, Gizi néni! 
Gizi néni: Adjon Isten, édeském! Ej, be szép nagyjány lett bel őled! 
Anya: 	Bizony ám! Megnőtt. 0 minden segítségem a háznál. Nélküle semmire se 

mennék, rám várna minden munka. De még így is túl sok nehezedik a 
vállamra. Ej, Gizi néni, néha úgy érzem, én kaptam a legnagyobb 
keresztet ebben a világban. S mindig csak nehezebb, az er őm pedig egy-
re fogy. Gyenge vagyok és fáradt. Egyre csak fohászkodom a Teremt ő-
höz, hogy mikor lesz már jobb. 

Gizi néni: Elhiszem. Szegény Pistám halála után én is átéltem a kálváriát. Oly hir-
telen ment el az uram (keresztet vet), hogy alig tudtam föleszmélni, hogy 
most már csak magamra számíthatok. Akarni kell kedvesem, no, és per-
sze imádkozni, és menni fog az. Valahogy mindig csak lesz. (megigazítja 
a fejkend ő  csomóját) 

Anya: 	Eredj be, édes lányom, keverd meg a tűzön a paprikást, nehogy odakap- 
ja (a lány szó nélkül bemegy, pedig eddig nagy figyelemmel hallgatta a 
kedves szomszédasszony bíztató és élettapasztalattal áthatott szavait.) 

Gizi néni: No, akkor én is megyek, Isten áldja magukat. (azzal a zsebéb ől elővesz 
egy kockacukrot és odaadja a szájtátva. bámuló kis Sárikának, majd meg-
borzolja a kislány homlokán a haját, és sarkon fordul.) 
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IVe jelenet  
Palika: 	(Kezében egy rongybaba, melynek egyik kai ját már alig tartja néhány  

öltés.) Edesanya, édesapa mikor jön haza? (A lány közben visszajön és  

folytatja a mosást.)  
Anya: 	No, fő  az étel? (kérdően néz a lányra)  
Ágnes: 	Kell még neki! De nézze meg maga is, édesanyám, nem szeretném elron- 

tani. Hátha kell még só is bele, nem nagyon mertem bele tenni.  

Anya: 	A Gézikére is ránéztél?  
Ágnes : 

	

	Persze, hogy. Alszik a lelkem, és közben mosolyog, mint. egy angyalka... 
~ 	 ~ 	gY• 	 ~ 	 Y ~~ 	 gY 	aY  

(mondja elmélázva, arcán mosollyal, ahogy a kisöccsére gondol)  

Palika: 	Na, mikor jön már? (türelmetlenül és dobbant egyet a lábával)  

Anya: 	Majd jön fiam, várjál türelemmel! (mondja fáradtan, megtörli homlokát)  
Nem tudom, apád mennyit hoz haza? S abból mennyit spórolunk meg.  

Szappanra is kéne... na, meg maholnap te is férjhez mégy, osztán hozo-
mány még sehol... Eh...  

Ágnes: 	Azon ugyan ne aggódjon, édesanyám! Nem lesz az még sem ma, sem hol- 
nap. (magát is nyugtatva)  

Anya: 	A tejet is kéne már fizetni, mert most a pénzt erre a csirkére spóroltam.  

Jaj, fiaim, de keservesen kuporgattam össze azt a kis pénzt, de meg kel-
lett lennie. Pedig ez a csirke is elég vézna szegénykém, nehéz lesz nekie  

győzni ennyi éhes szájat. Hallod, Agnes, folytasd a mosást, bemegyek egy  
percre (közben a szoknyájába töröli a kezét) leellen őrizni, hogy mit is csi-
náltál azzal az étellel, és ránézek a csöppségemre is, hogy minden ren-
den van-e nála? Nem kell-e kicserélni a pelenkát... (azzal belép a házba,  
az udvaron a két kisebb gyerek közben fogócskázik, míg Agnes elkezd  

teregetni.)  
Sárika: 	En nagyobb vagyok, mint te! Te kis krampusz! (elkezdi óvatosan lökdös- 

ni az öccsét, aki szembe akar szállni vele, visszafordul, és két kézzel meg-
markolja Sárika toszogató kezét, közben száját összeszorítja és kivillantja  

a fogait és az ínyét) Mivel te egy ilyen kis semmirevaló vagy, én kétszer  

is fogok kapni az ételb ől, te meg nem! Az is lehet, hogy nem is kapsz,  

mert te mindig rosszalkodsz!  
Palika: 	Ez nem igaz! Te vagy a rossz! Állandóan veled van mindenki elkevered- 

ve! Es az öcsit se szereted! Láttam a múltkor is, hogy úgy megcsípted a  

kis combját, amikor azt hitted, hogy senki sem látja, hogy felsírt!  
No, most meg is mondom édesanyának, hogy verjen el érte! (elengedi  
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Sárikát és a konyhaajtó felé fut, de Ágnes, aki addigra abbahagyta a  
teregetést, a kisebb gyerekek civódása miatt, elébe lép, két kézzel megra-
gadja az öccsét a vállainál és megrázza)  

Ágnes: 	Elég legyen, te kis sátánfajzat! Hallod! Hát nem tudjátok már felfogni,  

hogy ne idegesítsétek feleslegesen édesanyánkat! (felemelve a hangját,  
közben rázza az öccse vállát) Hagyjátok abba! Es te is megkapod a ma-
gadét, te kis anyaszomorító (engedi el az öccsét és odalép az addig meg-
szeppenve álló Sárika elé) 11lég csak az hiányzik, hogy bántsad a Gézikét!  

Ezért én verlek meg, hallod-e! Eszedbe ne jusson még egyszer! (feleme-
li fenyeget ően a tenyerét Sárika felé, mire az eliszkol az udvar másik szög-
letébe, ezzel egyidej űleg az anya kilép a házból.)  

Anya: 	Mi van már megint, mit cirkuszoltok?! (Agnes felé néz) Mit csináltak már  
megint ezek a rosszaságok?  

Ágnes: 	(az utolsó ruhadarabot .teregeti) Semmit édesanyám! Ne idegeskedjen  

feleslegesen! En már mindent elintéztem. (nyomatékossá teszi a hangját)  
Anya: Rendben van lányom, de jó, hogy rád mindig számíthatok! Aztán a csir-

kével is rendben van ám a dolog! Alig kellett egy kicsit utánasóznom.  
(néz büszkén a lányára, mire az elégedetten elmosolyodik) A kicsit is tisz-
tába tettem... (mondja, ez utóbbit szinte csak önmagának, majd a jól el-
végzett és jól alakuló események hatására egy elégedett sóhaj hagyja el  

ajkait, közben révetegen elmosolyodik, a keze is jár: a mosótekn őből ki-
önti a vizet, majd a falhoz támasztja azt óvatosan)  

Palika: 	Edesanya, muszáj nekünk várni apára, nem ehetünk nélküle? En már  

nagyon éhes vagyok!  
Anya: 	(kissé ingerülten) No, még csak az hiányzik, hosy ne várjuk meg apáto- 

kat. Hiszen ő  miatta főzünk végre húsételt. 0 a család feje! Ezt jól  

e ezzétek meg, gyerekek! Ő  keres mindannyiunkra, ezért ám meg kell J gY 	g~ gY 	 Y ~ 	 ~ 	 g  
őt nagyon becsülnünk. (majd mintegy belelovalva magát a mind feszül-
tebbé váló hangulatba) Aztán nekem ne gyertek kétszer az asztalhoz!  
(parancsolva) Az étel apátoknak kell! Egész héten hagymán meg kenyé-
ren kubikol. Nem is tudom, meddig bírja még szegény!? S ha ő  elmegy,  
nem tudom, mihez kezdek.  

Ágnes: 	Ne búsuljon, édesanyám, megsegítem én majd! (néz rá őszinte arccal, ko- 
rához képest igencsak komoly arckifejezéssel, az anya és Agnes a  

teregetés után bevonul a házba)  
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V. jelenet 
(A kisebb gyerekek az udvar szegletébe vonulnak, törökülésben a földre ülnek, és a 
már korábban is Palikánál lév ő  rongybabán civódnak, közben halkan dünnyögnek 
egymással.) 
Sárika: 	Mit szólsz hozzá, varr nekünk az Agnes még egy ilyen rongybabát, ha 

megkérjük?... akkor nem kellene veszekednünk ezen az egyen!... 
Palika: Mit szólsz hozzá, ha átmegyünk a Gizi nénihez, és elkérjük a tisztaszo-

bájában őrzött hajas babát, tudod, amit, a múltkor is megmutatott, hogy 
valamikor a kislányáé volt... tudod, amikor anya átküldött bennünket a 
tejért... 

Sárika: 	Te kis buta! Csak nem gondolod, hogy nekünk adja, amikor már csak ez 
az emléke maradt neki a kislányáról. (a nyugodt párbeszéd itt abbama-
rad, mert az apa, fején egy kopott franciasapkával belép a kapun az ud-
varra, és óvatosan becsukja a kaput maga mögött. A konyhaajtó 
küszöbénél leteszi a tarisznyáját, és továbbra is óvatosan lépkedne befelé: 
meg szeretné lepni őket, de a két kisebb gyerek észreveszi apjuk hazajö-
vetelét, felugranak és az apjuk felé rohannak, Palika futás közben még a 
rongybabáját is elhajítja) 

Sárika és Palika: Édesapa, édesapa! (futás közben kiabálva, majd elérve apjukat, 
csüngenek annak ruháján, szemüket, apjuk arcára szegezve. Az apa 
mindkét gyerekét magház vonja egy-egy kezével, és szeretetteljesen 
néz le rájuk) 

Palika: 	Edesapa! Edesanya csirkét vágott! 
Apa: 	No, tán csak nem? Hát az meg honnan van? 
Anya; 	- (a žajtá kilép a szobából, és idegesen igazgatja a kendőt a fején, amivel 

a haja hátra van kötve) Neked főztem, édes uram! (zavarban van, 
valahogy nem készült fel a kérdez ősködésre el őre a válaszokkal) 

Apa: 	Azt kérdeztem, honnan van? 
Anya: 	Spóroltam rá. (mondja tétován, mint aki nem ilyen fogadtatásra számí- 

tott) 
Apa: 	Már megint Tóthéknál dolgoztál, igaz-e? Megmondtam, hogy oda ne 

menj! Dolgoztatnak, mint egy kutyát, de fizetni nem nagyon szeretnek. 
Anya: Ebben a mai világban az ember örülhet, ha munkát kap, hogy egy 

kicsivel pótolni tudja a hiányzókat. Én felajánlkoztam más alkalmi mun-
kára is a környéken, de a legtöbb helyen van már ilyen apróbb mun-
kákra bejáratos személy, a napszámot a sok kicsi miatt meg nem tudom 
vállalni, elvégre az Ágnesre még nem hagyhatom őket, főleg nem a kis-
babát. 
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Apa: 	Éppen erről van szó. Ha már lett ez a kis poronty, akkor álljál itten. 
előbb helyt, majd én gürcölök, hogy legyen elegend ő ... (emeli a hangját) 
Megértetted, hogy ne menj sehová dolgozni (emeli fel a mutatóujját, köz-
ben fejét felszegi és igen komoly ábrázatot vág hozzá), még én rá nem 
mondom az áment! Nem akarom, hogy kihasználjanak, és van itt is mit 
csináljál. (teszi hozzá egy kicsit már engedékenyebben) 

Anya: 	(beletörődve és megadva magát a családfő  kioktató és fenyít ő  beszédé- 
nek) Menjünk be!... (majd sóhajt egy nagyot, és felemeli a férje küszö-
bön hagyott tarisznyáját, majd beviszi a szobába) 

(Függöny) 

II. szín 
Helyszín: szoba (illetve lakószoba) 
Díszlet: Fehérre meszelt egyenetlen fal, kemence, rajta két fakeretes fénykép, ami-
ről az alakok alig ismerhet őek fel, köztük egy dísztelen fából készült feszület. Az ab-
lakon régimódi, a mosástól foszlott szél ű  függönydarab, az ablakban egy félig 
elszáradt muskátli, egy rozsdásodó pléhdobozban. 
Kellékek: Két kopott ágy, egy bölcs ő, egy asztal, három támla nélküli szék, néhány 
pléhtányér, kanalak, egy lábas, a fal mellett egy fából eszkábált mosdó, a mélyedé-
sében pléhb ől készült lavór, egy kézimunkával letakart nagyobb zománcos kancsó 
(néhol leütve), egy almárium, melynek egyik ajtaja hiányzik. 

I. jelenet 
Sárika: 	Játsszon velem édesapám! (és már ugrik is az apja ölébe) 
Palika: 	Velem is! (hangosan örvendezve, a kezeit összeütve) 
Anya: 	Csöndesebben, gyerekek, felébred a Jolika! Meg aztán apátok is fáradt. 

Gyere, ülj le, Jánosom. Lányom hozd gyorsan a sámlit! (a hóna alatt 
egy rongy, amivel az asztalt törülte le és közben megterített) 

Palika: 	Hintáztasson meg! 
Sárika: 	Engem is! Engem is! Engem is! (egyre csak az apja körül szökdécsel) 
Apa: 	No, gyere, ülj ide gyerek, az ölembe! (mondja, és elkezdi hintáztatni) 
Palika: 	Hinta, pajinta, kajácsonyi katica... (énekli a kisfiú, és arca sugárzik a 

boldogságtól) 
Agnes: 	Szomjas-e édesapám? (lép oda az apjához, közben csitítgatja a türelmet- 

lenkedő  Sárikát és a szoknyájához vonja a kislányt) 
Apa: 	Hát, jól esne egy pohár hidegvíz: 
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Ágnes: 	Épp az imént hoztam friss vizet a vödörbe. (azzal merít belőle az apjá- 
nak, a bögre alját előtte megtöröli a keze ügyébe került ronggyal) 

Anya: 	Fiaim, hagyjátok apátokat hadd pihenjen! Inkább gyertek enni. 
Ágnes: 	Álljatok szépen, libasorba! (utasítja őket, a gyerekek sorakoznak az 

asztal mellé, majd anyjuk merít a tányérba egy kevés paprikást) 
Palika: 	Ne állj elém, én voltam az els ő ! 
Sárika: 	Nem igaz, én! (civakodnak) 
Anya: 	Ne veszekedjetek, jut mindenkinek! 
Palika: 	Adjon még egy kanál levet! 
Sárika: 	Anya, mondja a Palinak, hogy jöjjön ki a kuckóból. Az az én helyem, 

én akarok ott enni! 
Palika: 	Nem igaz, én ültem itt mindig! 
Apa: 	Ne veszekedjetek gyerekek! 
Anya: 	Nyújtsd a tányérodat te is! (mondja az urának) 
Apa: 	Tessék. (közben maga elé helyezi a kezeit az asztalon) 
Anya: 	Igy ni, jól megszedjük, hadd váljék egészségedre! (visszanyújtja a 

tányért), na teszek magamnak is egy kis krumplit, levet. 
Apa: 	Húst is egyél! 
Anya: 	Nem vagyok igazán éhes. (megkordul a gyomra, az apa észreveszi, de nem 

szól rá semmit) Lányom, te is szedjél magadnak! (int a fejével 
szeretetteljesen nagylánya felé, közben Sárika a mohó evést ől elkezd 
köhögni) Lassabban az evéssel, ne siessetek! (szól rájuk és közben 
magának óvatosan, az edény oldalán felfelé végighúzva a szed őkanalat 
mer a tányérjába, hogy kikerülje a húst) 

Ágnes: 	Edesapa, meséljen valamit, mi történt a héten? 
Apa: 	Semmi új lányom. Dolgozunk. (fáradtan) Hazafelé betértem a kocsmá- 

ba, de csak egy kupica pálinkát ittam meg. Pedig, de nagy volt a kísér-
tés! De még nagyobb a féltés, tudván, hogy öt éhes száj vár idehaza. 

Palika: Ad? (nyújtja a tányérját anyjának, de az nem szól semmit, szemével int 
fiának, hogy forduljon vissza, de az nem tágít) Ad?! (mondja ismét, de 
már nyomatékosabban, mire az anya mégis tesz néhány kanál levet a 
tányérba) 

Sárika: 	Nekem is ad? (mondja a kislány bátortalanul, de nyújtja a tányérját, az 
anya erre már mintha oda sem figyelne) 

Anya: 	Egyél még te is Jánosom! (fordul az ura felé, a kislányt pedig oda sem 
nézve, a kezével elhessegeti az asztaltól, de az két lépésre megáll, és két 
kézzel fogja maga el őtt az üres tányérját) 

Apa: 	(gúnyos arckifejezéssel végignéz a gyerekein) Nem vagyok éhes. (mondja 
ingerülten és eltolja maga előtt a tányért az asztalon) 
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Anya: 	Dehogynem! Evés közben jön meg az étvágy. (rak még húst a tányérjá- 
ba) 

Ágnes: 	(csak az apjára figyel, és mindenképpen oldani akarja a félresikeredett 
hangulatot) No, meséljen már, édesapa! Csak történt valami a héten! 

Apa: (kitör) Nem történt semmi új, kifáradtam, mint a kutya! Le tudnék 
dőlni, mint egy zsák, s három nap, három éjjel egyfolytában aludni. De 
hétfőn hajnalban már indulni kell vissza a sáros gödörbe, s lapátolni 
egész héten át. Aztán mégy egy hétig, tízig, százig, míg csak ki nem d ől 
az ember. 

Palika: 	De hát miért édesapa? (az ujjával takarítja ki a tányérból az utolsó étel- 
maradékot, és nyalja azt le az ujjáról) 

Apa: 	Miért? Miért?! Hogy -felneveljelek benneteket! Aztán ti is lapátoljátok 
majd a sarat! Mi öröm telik is ebben? Az éget ő  napon pattanásig feszí-
teni az izmokat, lapátolni, tolni a fataligát, aztán csak inni azt a sok pos-
hadt vizet, izzadni, és sérvet kapni!! Itthon meg csak átaludni a 
vasárnapot, hogy valamennyire kipihenhessem magam. S mindezt egy éle-
ten át! (közben jobb keze ökölbe szorul, és nagyot üt maga elé az asztal-
ra, hogy az evőeszközök a magasba szöknek, némelyik le is esik a földre, 
amelyekért Ágnes szó nélkül lehajol és visszahelyezi, miután megtörölte 
a ronggyal) 

Anya: 	Csillapodjál, Jánosom! (nyugtató hangsúllyal) Mások is szenvednek! (egy 
fokkal halkabban) Ez a sorsunk: születünk, dolgozunk és meghalunk! 
(átélt szomorúsággal) Nem kell a sors ellen lázadni! A Teremt ő  akaratá-
ba bele kell nyugodni! (a monológa alatt két kézzel igyekszik megtarta-
ni az asztalon az elmozdult edényeket és ev őeszközöket.) 

Apa: 	(egy kissé lehiggadva, látszik rajta, hogy nincs igazán ínyére a „szent- 
beszéd", ő  maga sem akar már komoly jelenetet, de azért férfias   dacból 
a tányérjához nyúl, és arrébb löki azt az asztalon, de vigyázva, hogy az 
már ne essen a földre) Ne oktass, te asszony ezt a kioktatást tudom már 
fejből! Bezzeg könnyű  annak a pendeles plébánosnak, aki ezzel vígasz-
tal benneteket a szentmisén! Menne ő  is kubikolni, majd meglátnám, hogy 
akkor őt hogy vigasztalná ez a magyarázatféle! Nehéz a szegény ember 
sorsa és kész! (közben már áll is fel az asztaltól, majd az egyik ágyhoz 
lép, leül és ütemes lábmozdulatokkal, a lábához kézzel nem érve lerúgja-
rázza a csizmáit) 

Palika, Sárika: (apjuk jelenete és szüleik párbeszéde alatt megszeppenve hallgattak) 
Sárika: 	(megadva magát a sorsnak, az addig szorongatott tányérját csendben az 

asztalra helyezi) 
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Anya: 	(fölkel az asztaltól, és rendezgeti az ev őeszközöket, az ételmaradékot.) Jól 
van, no! Neked van igazad, de azért ne kárhozasd el legalább a 
gyerekeket ezzel a hitehagyott beszéddel! (mondja belenyugodva a férje 
igazába) 

jelenet 
Anya: 	Gyere, lányom, mossuk el a tányérokat! (int a nagyobbik lánya felé, aki 

most fejezte be az evést, az asztal túloldalán, szemben ülve apja székével) 
A paprikást elteszem, jó lesz a maradék neked, édes uram, reggelre. (az 
ember közben nagyokat sóhajt, és belenéz a bölcs őbe, majd néhányat rin-
gat rajta, mint akinek, az előbbi mérge már elpárolgott) 

Apa: 	Jól laktatok gyerekek? (néz a két kisebbik felé, a szemöldökét felemelve 
és a lábszárait tapogatva) 

Anya: 	Persze, hogy jól! (felel helyettük) Lassan ideje lesz ágyba bújni, kés ő  van. 
Ágnes, vedd elő  a párnákat meg a birkab őröket, és vesd meg apád ágyát! 
De jó rétegesen rakd, hideg lesz az éjjel! Ideje, hogy végre jól kipihen-
hesse magát szegényem (közben elrakja az asztalt, letöröli azt, a mara-
dék paprikást pedig az almárium sarkára helyezi, és letakarja egy fedővel) 

Ágnes: 	(lefekszik a másik ágyba, és magára húzza a takarót) 
Sárika: 	Ma én alszom a kuckóban! (és húzza kifelé, az ott már megfészkelt 

Palikát) 
Palika: 	Nem! En! Te aludj az Agnessel! Ugyis én maradok ma itt! (rúg egyet a 

levegőbe a kislány felé, mire az durcásan megfordul, és a másik ágyhoz 
kullog) 

Apa: 	Ne veszekedjetek, kés ő  van, ideje aludni! (azzal a mosdóhoz megy, vizet 
önt a lavórba, megmossa az arcát, majd leül az egyik székbe, és az el ő-
ző  mosdóvízben a lábait is mosni kezdi) 

Sárika: 	Úgysem hagylak nyugton,  míg át nem adod a helyedet. Te vagy a kisebb,  
neked kell az Agnessel aludnod, nem nekem! 

Anya: 	Gyerekek, csend legyen (közben leül az ágy szélére és ütemesen ringatni 
kezdi a bölcs őt a felsíró csecsem ővel) Elfújom a gyertyát. Minek égjen, 
ezzel is spórolni kell! 

jelenet 
(Nagy csattanás a sötétben: a paprikásos edény leesik a földre, a fedele messzire 
elgurul. A rosszalkodó gyerekekre és a síró csecsem őre koncentráló anya közben 
nem figyel oda, hogy a gyertya elfújásakor az ura éppen az ágy felé tartott, de még 
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nem ért oda. Igy az a sötétben tapogatózva leveri az almárium sarkáról a reggelire 
odakészített ételmaradékot tartalmazó lábost. Erre egy id őre síri csend támad, majd 
a csecsemő  újuh er ővel fog a b őgésbe, de ezt is túlharsogja az apa b őszült üvöl-. 
tése) 
Apa: 	(magából kikelve és ordítva) Mi a fenének fújtad el azt a gyertyát id ő  

nap előtt, te kerge asszony? Már az agyadra megy a spórolás! Még hogy 
nem várhattad meg azt sem, hogy az ember világosságnál a vackára men-
jen. Látod milyen cirkusz lett az egészb ől? 

Anya: 	Ne haragudjál, édes uram. (mondja megszeppenve) Bűnös vagyok, ez biz- 
tos, de hát nem akarattal tettem. A gyerekre figyeltem! Ne haragudjál! 
(közben magához vette a bölcs őből az egyre jobban síró csöppséget, és a 
mellére szorítja) 

Apa: 	Gyújtsd már meg akkor most azt a fene gyertyát, hallod-e! (kiált oda 
egy fokkal engedékenyebben, de még mindig mérgesen. Az anya a gyu-
fával való többszöri próbálkozás után végre meggyújtja a gyertyát, és meg-
látja a lelökött edényt és a kövezeten szétfolyt tartalmát) 

Anya: 	Ágnes! Edes lányom, segítségem, gyere már lelkem, segítsél anyádon. nem 
bírok felkelni ett ől a gyerekt ől. Gyere Ágnesem, takarítsd fel ezt az ételt, 
mentsd meg bel őle, ami még menthet ő, szedd vissza az edénybe, a töb-
bit töröld fel egy ronggyal! 

Agnes: 	(szó nélkül felkel az ágyából, kézzel összeszedi a nagyobb darabokat, majd 
a mosdónál megmossa a kezét, és kimegy az ajtón egy söpr űért és egy 
lapátért, majd bejön és felsöpri a maradékot. A kisebb gyerekek megszep-
penve fekszenek, Palika a kuckóban, Sárika abban az ágyban, melyb ől 
Agnes felkelt, most a kislány felül és figyeli, mit tesz Agnes) 

Apa: (közben lefekszik, és magára húzza a takarót) No, osztán mára elég volt 
ám! Halljátok, ugye?! Pihenni jöttem haza! Pihenni... értitek?! (ezzel 
durcásan megfordul az ágyban, hátat fordítva az ágy másik felén fekv ő  
feleségének, aki csecsem őjét a mellére szorítva halkan babusgatja azt, uj-
jaival a homlokát simítva és mélyen az arcába nézve, rá koncentrálva) 

IV. jelenet 
(Miután Ágnes befejezte a munkát, újra kiviszi a söpr űt és a lapátot, majd bejön 
és egyenesen az ágyához vonul, majd lefekszik. Az anya figyeli, és amikor Agnes 
lefeküdt, félig felemelkedik az ágyból, és ismét elfújja a gyertyát. Csend van, csak a 
gyerekek egyenletes szuszogása hallatszik, amit hamarosan Újra a kisbaba éles sírá-
sa ver fel.) 
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Apa: 	Asszony! Csinálj már valamit azzal a gyerekkel, hallod-e? Én dögfáradt  

vagyok, és aludni akarok! Hallod, szoptasd meg!  
Anya: 	Nem akar szopni! Tente baba, tente... (csitítgatja;  és közben ütemesen  

ringatja) Aludjál lelkem! Aludjál szívecském! Tente baba, tente... (a gye-
rek hamarosan elalszik, az anya óvatosan a bölcsőbe helyezi, de a csend  
rövidesen ismét megtörik)  

Sárika: 	(a kislány felkel ágyából, és szülei ágyának végéhez tapogatózik, itt meg- 
áll, majd rákezdi) Anya, én éhes maradtam! Hallja, én éhes maradtam!  

(egyre emeli a hangját) Maga csak a Palikának adott kétszer, én hiába 
kértem. Hallja, adjon még ennem! En éhes vagyok! Én éhes vagyok!  

(ismételgeti monoton hanghordozással)  
Anya: 	(újra gyertyát gyújt, majd egy hirtelen mozdulattal kiugrik az ágyból, és  

Sárikára veti magát, aki még-  mindig hajtogatja, hogy éhes. A kislány  

nem számított ezekre a hirtelen történésekre, most már menekülne, de ké-
ső, az anyja beszorítja az ágy és a fal közébe, és eszeveszetten verni kez-
di, ahol éri: fejét, hátát, fenekét...)  

Sárika: 	(sikoltozik és az arca elé emeli keresztbefektetett alkarjait, a fejét a  

mellére hajtja, hogy védje az arcát az ütésekt ől, majd összegörnyedve hát-
tal lecsúszik a fal mentén)  

Anya: 	(toporzékolva veri, és a verés tempójától liheg, amikor szóhoz jut,  

ordítva mondja) Kinek vétettem én ebben a kurva életben?!... Mért kell  

nekem ilyen életet leélni ?'  Még hogy éhes vagy?... (közben egyre csak  

veri) Nesze!... nesze!... Jaj! (üvölt fel még élesebben, teste megmereve-
dik ;  otthagyja, a gyerekeket, hirtelen megperdül a tengelye körül,  
elfordul a faltól, majd égnek emeli könyökben behajlított kezét-tenyerét.  

A mennyezet felé néz ő  arccal, ütemesen mondja, közben egész testében re-
meg, kezei reszketnek, kilengenek) Én ezt nem bírom tovább!... Kötélre  

hajtatok!... Értitek ?'  Kötélre!...  
Ágnes : 	(közben megszeppenve elül az á ágyában és felsóhajt) Mi jön még ma?...  ~ 	( felül 	 gY 	f 	J ) 	J 	g  

Mi jön még ma?... Mi lesz mi még?... (ismételgeti halkan, mintegy  

magának, tágra nyílt szemmel, mereven maga elé nézve és a fejét csó-
válva)  

Palika: 	(a kislány verése közben megszeppenve húzza maga alá lábait a kuckó- 
ban és húzza védelmez ően maga elé kis takaróját) Édesanya, édesanya...  
ne bántsa! (mondja bátortalanul, majd miután látja, hogy senki sem  
figyel rá, ő  is elkezd bömbölni)  

Anya: 	(kissé lenyugodva, leül a székre, háttal az asztalnak, tenyerét a térde  
fölé, a combjára helyezi, mintegy kitámasztja azzal fels őtestét, majd  
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révetegen a föld felé nézve) Hát a többi jóllakott, csak te nem?... 
Velem ki tör ődik?... Én jóllaktam? 

Sárika: 	(közben Agneshez menekül az ágyba, aki magához húzza, halkan csitít- 
gatja és két kézzel magához öleli, a kislányt rázza a zokogás és szorosan 
a nővére fels őtestéhez simul) 

Apa: 	(a gyerekverési jelenet elején el őször a fejére húzta a takarót, majd hir- 
telen felült az ágyban, két tenyerét — elálló könyökkel — a fülére helyez-
ve, arcán élénk gesztikuláció látszik, majd amikor a széken ül ő  asszony 
befejezte a monológját, felordít) Elééég! (kiugrik az ágyból) Azt a lebo-
rult hétszentségit az életnek! Istenemre, ezt már tényleg nem lehet bír-
ni! Ezt nem! Elegem van ebb ől a nyomorult, semmirevaló,... (tajtékozva 
és topogva keresgéli a szavakat, közben elborult arccal, fogcsikorgatva, a 
mennyezetre néz, teste megfeszül az idegességt ől) ... okádék életb ől! En 
visszamegyek a kocsmába! Csak innen el! (azzal mezítláb nekilendül, 
útközben most a félhomályban a vizeskancsónak megy neki, azt borítja 
fel, majd mérgében még bele is rúg egy nagyot, ami fémes csattanással 
repül tovább. A felgerjedt ember azután az ajtóhoz rohan, feltépi azt, majd 
hátra sem nézve elt űnik az éjszakában) 

Függöny 
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Brestyánszki Boros Rozália 

Egy drámafordítás története 
Dalton Trumbo — Bradley Rand Smith: Johnny fegyverben 

című  színdarabjáról 

Tavaly ősszel kértek fel, hogy fordítsam le a Dalton Trumbo regényéb ől Bradley 
Rand Smith által adaptált angol nyelv ű  szöveget, a Johnny Got His Gunt. Tudtam, hogy 
egy monodrámáról van szó, és tudtam, hogy egy minden végtagját és érzékszervét 
elvesztett húszéves fiatalemberr ől szól. Hatalmas volt bennem a kíváncsiság, hogy 
miként lehet ezt színpadon megjeleníteni. 

A drámának két változatát (az eredetit, és egy dramaturgiailag már átdolgozott 
példányt) kaptam meg, és els ő  olvasásra az volt a benyomásom, hogy egy könny ű  
nyelvezetű, jól fordítható szöveget tartok a kezemben, azonban a munka során 
módosult a véleményem. A két változatot összevetve dolgoztam, és a kett őből gyúr-
tam egy harmadikat. A gond azonban nem itt volt. A hosszú, összetett mondatok, a 
helyenként cikornyás nyelvezet a magyar fordításban helyenként hátráltatta a per-
gő  történetet. Néhol már-már patetikussá tette. Hiteltelenné és természetellenessé. 

Az első  változat elkészítése után, a történet megdöbbent ő  erejét szem el őtt 
tartva, írtam egy újabb, nyersebb, életszer űbb variációt. Ez került aztán a színész 
kezébe. 

A rendez ői instrukciók már nem a drámaíró, hanem a rendez ő  szavai, amelyek-
től talán egyre kevésbé t űnik melodramatikusnak a szöveg. A drámában fölsejl ő  
érzelgősségnek az el őadásban már nyoma sincs. 

A Johnny Got His Gun egy amerikai dal címe, ezt sok vajúdás után sem tudtam 
sikeresen lefordítani. Maradt a lehet őség, hogy értelmében, jelentésében adjak címet 
Joe Bonham történetének. Így lett a végtag és érzékszerv nélkül harcoló Joe-sztori-
nak a címe Johnny fegyverben. 

Káló Béla színészi játékának köszönhet ően eloszlott minden aggodalmam, amely 
abból a félelmemb ől adódott, hogy esetleg patetikus vagy érzelg ős, önsajnáló törté-
net lesz látható. 
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Dniton- Trumbo 

Johnny fegyverben 
Színpadra alkalmazta: Bradley Rand Smith 
Dalton Trumbo, Bradley Rand Smith és Ilan Eldad szövege alapján 
Fordította: Brestyánszki Boros Rozália 
Lektor: Hózsa Éva 

Szereplők: Joe Bonham, húszas éveinek közepén 
Az események id őpontja: 1918 
Helyszín: Joe Bonham tudatvilága 

Sötétség. Csönd. 
Egy gránát süvítése. Fülsüketítő  robbanás. 
A fénycsóva a fiatal Joe Bonham-ra vet ődik. Civil mában búcsúzik az anyjától, a hugaitól 
és szerelmétől, Karen-től. 
A helyszín egy amerikai kisváros vasútállomása. 
Időpont: az I. világháború. 
Egy katonazenekar vidám indulót játszik. 
Joe integet az anyjának. 

Anyám, édesanyám! Majd hazaküldöm a fizetésem felét, és az apu biztosí-
tásával együtt elég lesz, amíg haza nem jövök! 
Edes, kishúgaim, Catherine, Elizabeth, szeretlek benneteket! Isten áldjon, 
anyám, ne aggódj miattam, majd vigyázok magamra. Anyám, ne sírj! 
Megígérted, hogy nem fogsz sírni. 
Karen, kedvesem! Te vagy életem legnagyobb szerelme! 

A zenekar eltávolodik, a fény megváltozik, Joe emlékezik. 
Mint egy nyári fesztivál. A háború. Milliók és milliók az utcán... 
Minden, az egész állomás, az autók, még a mozdonyok is lobogókkal voltak 
feldíszítve. A gyerekek és az asszonyok többsége is zászlót lengetett, kicsi 
zászlókat. Három zenekar játszott, úgy t űnt, mind egyszerre, és az embe-
rek énekeltek, és a parancsnok beszédet mondott, és mindenki sírt, és szem 
elől tévesztették egymást, és kacagás, és részegség... 

Izgatottan integet nekik. 
Látlak, Karen, a piros kabátodban... (mozdon)fütyülés. A vonat elindul) 

Joe a sorozáson. Sötét. A vonat tovább dübörög, eltávolodik. Csönd. Joe a sötétben: 
Hazajöttem, Karen. Visszajöttem. 
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Erős fény Joe arcán. 
Itt vagyok. Pontosan olyan vagyok, mint az emlékeidben, az állomáson, 
amikor elbúcsúztunk. En vagyok az, Karen, szerelmem, gondoltam rád, 
látlak, mintha sosem mentem volna el... Itt. vagyok... Karen? Elbújtál? En 
is elbúltam, a világ végére, de onnan is látlak... Erezlek... 
...istenverte telefon! Csöng valahol, nagyon hangosan csörög! 
Vegyétek már fel azt az átkozott telefont! 

Tenyérével betapasztja a fülét. 
Pokolian fáj a fejem... Beteg vagyok? En beteg vagyok? En nagyon beteg 
vagyok... 
Elájulok, megfulladok! 
Anyu, beteg vagyok, beteg vagyok, beteg! Kérlek, hallgattasd el velük a 
csöngést, vedd rá őket, hogy felvegyék a kagylót! Miért van ez olyan mesz-
sze, anyám, vedd fel, kérlek... 
.., ömlik rólam az izzadtság, minden forró és nedves rajtam, mindenhol, 
mindenhol... 

Félelemmel telve felnéz, rádöbben. 
...kötések. Be vagyok kötözve... a fejemt ől... a lábam ujjáig... Istenem, csú-
nyán megsebesülhettem. 

Hevesen kezd lélegezni, fájdalommal, mintha vissza szeretné magát fogni a betegségt ől, a 
hasához kap, a gyomrát szorítja. Pánikban: 

A szívem úgy ver, mintha fel akarna robbanni. 
A kezét a füléhez préseli. 

Egyre erősebben és erősebben dübörög, és... 
... és én nem hallom... Lehet, hogy megsüketültem? 

Csönd. Fájdalommal fogja a fejét. 
Egyre erősebben és er ősebben dübörög, és nem hallom saját szívdobbaná-
somat. Tök süket vagy, Joe, tök süket. 

Osszeomlik. Néhány percig maga elé mered, üresen. Felkiált: 
Mit mondtál? Karen! Beszélj hangosabban, nem hallok valami jól! 

Ironikusan felnevet. 
Valahol már készül... Valahol, mélyen, Németország szívében már gyártják 
az ágyúgolyót. Egy fiatal német lány csiszolja, fényezi csillogóra... Látom... 
Közben énekel... 
„Száguldj, süvíts ágyúgolyóm, 
röpülj célod felé, 
s ne jöjj vissza soha. 
Zúzd porrá az ellenséget, 
förtelmes legyen halála, 
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akkor majd visszatérhet kedvesem 
kit hajt a harc mámora." 
Látom az ágyúgolyót, ott ragyog az égen, és rajta egy szám. Az én számom! 
Találkám van vele! Egyre közelebb és közelebb jön... Semmi sem állíthatja 
meg, még az Ur keze sem. Eljön az én pillanatom s eljön az ő  pillanata. 
Találkozásunk perce lesz ez, 

Megtántorodik. 
Hagyd abba, hagyd abba! Hallani fogsz még! 

Dúdolni kezd. 
Hallak, amint a konyhában énekelsz. Hallak, látlak énekelni a konyhában. 
Újra és újra csak ugyanazt a dalt dúdolod furcsa, távoli hangon, mintha 
valami másra gondolnál, és az éneklés csak arra volna jó, hogy valamivel 
agyonüsd az id őt. Akkor énekeltél munka közben, amikor a legtöbb elfog-
laltságod volt, a konyhában, a szeneskályhánál. Almalekvárt kevergettél egy 
nagy agyagedényben, hallom a rotyogását, az ég ő  fa sercegését a kandalló-
ban. A frissen sült kenyér egy vékony süt őlapról az asztalra csúszik, a fém-
lap percegve és sisteregve hűl. 
Osszel napról napra, hétr ől hétre, látástól vakulásig dolgoztál, alig léptél ki 
a konyhából. Befőttet tettél el, barackot és meggyet, az er ős, fűszeres illat 
behatolt a ház minden zugába. Málna, fekete epei, szilva, sárgabarack. Dzse-
met, zselét és chilly mártást készítettél. És amíg dolgoztál, énekeltél. 
Emlékszek, ott ügyetlenkedtem a lábaidnál... 
„Anyu, belekóstolhatok a lekvárba? (kóstolja a lekvárt) Nagyon finom, pedig 
te a hamburgert szereted a legjobban." 
Megőrültél a sarki hamburgerért. Ez volt a gyöngéd. A hamburger. 
„Kicsi Fiam, kit szeretek én a világon a legjobban?" 
„Hát a hamburgerárust!" 
„Nem igaz! Gyere ide, hogy megöleljelek. Tudod te, hogy kit szeretek én 
a legjobban." 
Az a hamburgerárus tényleg a környék legjobb hamburergerét tudta csi-
nálni. A város túlsó végéb ől is hozzájártak. Délután négyt ől este tízig volt 
nyitva. Szombat esténként sorba álltak nála az emberek. Ilyenkor jöttem 
én hozzád, Apám, az üzletbe, ahol dolgoztál. 
„Láttál már ilyen gyereket?! Pontosan tudja, hogy mikor érdemes ide jön-
nie. Hétvégén, fizetéskor. Itt van, nesze! Vegyél három hamburgert, szaladj 
gyorsan, mielőtt bezár. Ha elkésel, anyád nem fogja megbocsátani!" 
Szaladtam a pénzzel... 
„Kaphatok három hamburgert? Es tegyen rá hagymát... Es még mustárt is! 
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Belerakta egy papírtasakba, én meg az egészet az ingem alá dugtam, hogy 
meleg maradjon, és szaladtam vele haza, amilyen gyorsan csak tudtam... 
Éreztem a meleget a b őrömön. 
Ugy negyed óra múlva hazajött az apám is... Leültünk a nagyasztal köré. 
A kishúgaim már ágyban voltak. Az apám itt ült, én meg mellette, és te, 
anyám, itt. Csöndben ettünk. Ez már hagyomány volt minden szombat 
este. Apám gondterhelten nézett maga elé. Talán a nehéz anyagi helyzetünk 
aggasztotta... Rám se nézett. Mit meg nem tettem volna, hogy rám figyel-
jen. Egy este aztán vacsora közben elkezdtem utánozni a hamburgerárust. 
A fütyörészését munka. közben. (demonstrál) S ekkor valami nagyon külö-
nös történt. Apám hirtelen elkezdett nevetni. 
„Én mondom neked, csoda ez a gyerek. Nézd, hogy utánozza az árust! 
Ez pontosan a hamburgersütő !" 
És akkor az anyám is elkezdett nevetni. Mindketten kacagtatok, kicsordult 
a könnyetek a nevetést ől. Én olyan boldog voltam, úgy éreztem én is egy 
vagyok a nagyok közül. 

Hirtelen váltás a világításban. 
Karen, valamit csinálnak velem az ágyban... 
Emberek vesznek körül, de én nem hallom, nem látom őket. A kötések... 
Leveszik őket. Érzem a hideget, amint az izzadtság szárad... Valamivel ügy-
ködnek rajtam... 

A bal karja lassan felemelkedik el őtte. Nézi. Zavarban. Fintort vág. 
Éles nyilallás, valami jeges fémabroncs préselése... valami... lecsíp egy 
darabot a bőrömből... minden egyes nyilallásnál... 
Miért szurkálnak? Egy kis nyomás a felkarom húsába és... Ez éget! 
Apró, rövid rántások a b őrömön, minden alkalommal egyre melegebb, fáj, 
viszket. Valami nincs rendben... 
Érzem... a karomban... Ez lehetetlen... 
Erzem... a karom végénél... 

A rémület szele megérinti arcát. 
Jézus Mária, ezek levágták a karomat, ezek levágták, egészen a vállamnál. 
Tisztán érzem, ó, Istenem. Miért tettetek ilyet, nem tehettétek meg, rohadt 
szemetek, nem tehettétek... 
Lennie kellett volna valamilyen papírnak, dokumentumnak vagy akármi-
nek, amit én aláírtam. Ez törvényben van. Dolgoznom kell ezzel a karral, 
miért vágtátok le? 
Miért tettétek? Miért? Miért, miért, miért? 
Hogy fogok most dolgozni, Karen? 

Megfordul 
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„Kollégák, ez nem egy könny ű  eset. Még srác lyukkal a karjában. Sok id ő -
be és pénzbe kerül rendbe rakni egy srác karját. Kollégék, vágjuk le, egyet-
értenek? Ez háború. A háború pokol és pokoli, és pokolba az egésszel!” 

Visszanéz a karjára. 
A bal karom... Kíváncsi vagyok mit csináltak vele... Nem hagyhatják csak 
úgy heverni valahol. 

Ovatosan megérinti a karját a jobb kezével. 
Talán kórházba küldik, hogy az orvostanoncok darabokra szedjék, és 
tanulmányozzák. Vagy régi újságpapírba csavarjátok, és a szemétdombra 
hajítjátok? Eltemetitek? 
Végül is ez egy ember része, nagyon fontos része, és tiszteletteljes bánás-
módot érdemel. Kiviszitek, eltemetitek, és imádkoztok fölötte? Kellene, mert 
emberi hús, és fiatalon halt meg, megérdemli a rendes búcsúztatást. 

Megérinti a gyűrűsujját. 
A gyűrűm! Egy gyűrű  volt az ujjamon... 
Mit csináltatok vele?! Karen adta nekem, vissza akarom kapni! 
Ha elloptátok, én... meglátjátok, amint felépülök, én... A gy űrűt akarom! 
A karom a tietek, nem elég ez?! Az eleven ujjamon, az él ő  kezemen 
kellene lennie örökké. 

Hátralép, visszafordul. 
Karen, elvették t őlem a gyűrűt, emlékszel, azt, amit t őled kaptam. 

A ,,zsebébe" nyúl, és kivesz onnan egy „gy űrűt". A sötétség felé nyújtja. 
(Karen karakteréből) „Az anyám adta. Igazi holdk ő. Hordhatod." 
„Olyan törékeny vagy, Karen, de gyönyör ű , olyan gyönyörű . Ne sírj, Karen, 
kérlek, ne sírj. Sokan visszajönnek, csak kérlek, ne sírj. Soha senki hoz-
zád hasonlóval nem voltam. Olelj át, ölelj át... A karjaimban vagy, Karen..." 
Jézusom, Uram Atyám, a másik karomat is levágták. 
A fejem és a mellkasom, akár valami élettelen tömeg, a lábam könny ű , mint 
a toll. 
Emeljetek egy kicsit fel, kérlek benneteket, a mellkasom és a fejem mint 
az ólom, gyenge vagyok. Csak egy picit emeljetek fel... 
Ha el tudnám mozdítani azt az akármit, ami a lábain alatt, a fenekem alatt 
van... Levágták. Mindkét lábam! 
Megtették, nincs többé lábam, anyám. 
Hallok, de süket vagyok. Ordítok, de nem tudok. Anyám, erre is képtelen 
vagyok. Látod, nincs állkapcsom, próbáltam mozgatni, de nincs nyelvem 
sem, amellyel ellenőrizhetném. Nincs nyelv a fogaim között, de fogam sincs 
a szájpadlásomon, ami nem lehet, hiszen szájam sincs. Nincs szájam, nem 
tudok nyelni, nem maradt már izmom, nem tudok úszni, megfulladtam, de 
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lélegzem. De orrom sincs, csak leveg ő  a tüdőmben, valahonnan. Mindent 
érzek, anyám, a fájdalom megsz űnik, merthogy érzéketlen az arcom, de 
mégis érzem a lyukat, mintha egy kígyó tekeregne fölfelé, és még följebb és 
még följebb... és... följebb... túl magas, Istenem, túl magas ahhoz, hogy szem-
golyó legyen benne... 

Csönd. Hosszú szünet. Egy másik fénycsóva er ősödik lassan, pusztán annyira, hogy nagyobb 
felületen világítsa meg Joe-t. Lassan el őre dől, majd hátra, előre, hátra ringatódzik. Szeme 
lehunyva. 

Nincs se lábam, se karom, se szemem, se fülem, se orrom, se szám, se nyel-
vem, pokoli egy álom. Álomnak kell lennie. Édes Istenem, persze, hogy álom. 
Nem tudnék így élni. Az ember ilyen állapotban már halott lenne, én meg 
nem vagyok halott, tehát nem vagyok ilyen állapotban. Csak álmodom... 

A hintázás lassul, amint sírni kezd, és el őredől. 
Siess, anyám, siess, siess, siess, siess, siess, siess és ébressz fel! Rémálmaim 
vannak, anyám, hol vagy? Én idelenn vagyok. Itt, anyám. Itt, a sötétben. 
Emelj fel. Hol vagy?! Elmentél és itthagytál!? 

Gyengéden átöleli magát. 
Rettegek. Anyám, énekelj nekem, ölelj át, fürdess meg, és fésüld meg a 
hajam, mosd ki a fülemet, játssz a lábujjaimmal, tapsolj a kezemmel, és 
csókold meg a szememet... 

Mintha valaki csiklandozná. Nevet, nevetése sírásba torkolik. 
Anyám, én ezt nem bírom ki... 

Osszeesik. 
A vér lüktet az ereimben. Lüktet és lüktet és lüktet és lüktet... 

Kúszik, mint egy katona gyakorlat közben. 
Egyszer három az három. Igenis! Egyszer négy az négy. Igenis! 

Váltás. 
„Mondd, Joe, igaz, amit mesélnek rólad? Háborúba mész? A fejedre estél?" 
Glen Hogan a körzetünk h őse. Nem volt szívbajos, mindenkinek megmond-
ta a magáét. A lányok buktak rá... Bár megfogadtam volna a tanácsát. 
„Te agyalágyult! Nem érted, hogy nem neked való ez a háború?!" 
„Glenn, a háború nem való senkinek! De valakinek mégis menni kell." 
„Jó, jó, jó, fogd már be a szád! Micsoda marhaságokat hordasz össze. 
'Valakinek mégis menni kell' Tudod mit? Mondjuk, hogy igazad van, vala-
kinek menni kell, de miért pont neked?! Én ismerlek, Joe, te élni akarsz, 
te itt születtél, egy vagy közülünk. Annyi közöd van a németekhez, mint 
amennyi a Holdhoz. Nézd, Joe, mi haverok vagyunk, és nekem nem f űlik 
a fogam hozzá, hogy megmondjam, de nézd, micsoda szar egy helyzetbe 
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kerültél. Ez sokkal rohadtabb, mint gondolod... Jobb lenne, ha meghaltál 
volna..." 
Es én még azt sem tudtam, hogy ezt a háborút miért vívják... 
Mostantól fogva ez az életem. Minden nap, minden óra, minden perc, amíg 
meg nem őrülök... 

Szünet. Felemeli a fejét. 
Ez maradt mindened, Joe. Ez, semmi más, csak a józan eszed, csak a gon-
dolataid, az emlékeid, ez minden, és ezt nem veszítheted el, vagy kevesebb 
leszel a semminél, ne engedd magad meg őrülni, Joe. Ne engedd. 
Egyszer egy az egy. Egyszer kett ő  az kettő. Egyszer három az három. 
Egyszer négy az négy, egyszer öt az öt. 

Az erőfeszítést ől sírva fakad és összeesik. Változás. 
„Szűk nekem ez a gy űrű, Karen..." 
(Karenként:) „Próbáld fel a kisujjadra!" 
„Sikerült." 
„Mondtam, hogy ráillik!" 
„Istenem, de gyiinyör ű  vagy..." 
„Joe, csókolj meg..." 
„Oltsuk el a lámpát, Karen, megláthat bennünket az apád." 
„Joe, ne menj el a háborúba!" 
„Karen, akit hívnak, annak mennie kell." 
„Meg fognak ölni..." 
„Remélem, nem." 
„Rengetegen elestek, akik reménykedtek, mint te." 
„De sokan vissza is jöttek!" 
„Es úgy szeretlek téged..." 
„En úgy szeretlek téged, ahogy még soha életemben nem szerettem." 
Hirtelen egy árnyék borult ránk. Az öreged volt az, Mike. Hogy nem 
vettük észre, amikor bejött? 

Mike karakteréb ől: 
„Mi az? Mi a csudát műveltek ti az én házamban?!" 
Ott állt fölöttünk és kiabált. A görbe hátával úgy nézett ki, mint egy 
púpos törpe. Huszonnyolc évig dolgozott a szénbányában. Örökké károm-

kodott, és mindenkit gyűlölt. 
„Én ezt nem t űröm el a házamban. Mit képzeltek, hogy ez egy lerobbant 
tragacs hátsó ülése?!" 
„Apám, ő  holnap bevónul... Holnap indul a háborúba." 
„Tudom, lányom, tudóm! Jó, menjetek be a hálószobába: Menjetek csak. 
Talán nem lesz több alkalom..." 
Egyszer csak kezét a vállamon éreztem. 
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Mike-ként, de lágyabban: 
„Mondd, nem látod, hogy fél?! Menj be, és öleld át. Tudod, hogy kell 
vele bánnod, igaz?" 
Továbbmentem, de ő  megint visszahívott. 
„Tudod, hogy kell vele bánnod, ugye? G nem egy ribanc." 
„Bőröd olyan selymes... Imádom az illatodat. Karen, amint visszajövök a 
háborúból összeházasodunk. Ne nevess, ezt komolyan mondom! Lesz majd 
egy nagy házunk, egy nagy kerttel, és gyerekeink lesznek, kedvesek, oko-
sak, mint te. Ez sokkal fontosabb, mint a háború." 

Kinyitja szemét. Hirtelen arcához emeli a kezét. 
Mi ez? Vegyétek le! Mi a fene... mi ez, hagyjátok abba, hagyjátok abba, 
hagyjátok abbal... Egy maszk... az arcomon... Rákötözve az arcomra. 
Egy négyszögletű  vászondarab, szorosan a homlokomra kötve és lehúzva 
egészen a torkomig, hogy a n ővér el ne hányja magát a páciens láttán. Ha 
leránthatnám a maszkot a húsomról, nem lennék egészen tehetetlen. 
Egy ilyen kis izét, mint ezt az arcomba ragadt vászondarabot, agyam 
minden akarata sem képes onnan eltávolítani. Ebb ől nincs kiút, tehát ne 
engedd magad megbolondulni. Tehát gondolkodj, gondolkodj. 
Egyszer egy az egy. Egyszer kett ő  az kettő, egyszer három az három... 
Gondolkozz, a fenébe is, gondolj, emlékezz bármire, valamire, vonatokra, 
nem, felhőkre, folyókra, a várostól északra fekv ő  nagy árokra, igen! 
Ahol úsztunk. A nyár! Hogy vártuk a nyarat! Már a tél végén elfogyott a 
türelmünk. Glen Hogan, Bill Harper, én és még egy pár haver a körzetb ől 
úszni mentünk tóhoz. Meztelenül fürödtünk, lányokról ábrándoztunk, 
hogy mit csinálnánk velük... Glen Hogan volt a f ődumás. Már a szövegét ől 
felállt a farkunk. Azt állította, hogy a n őket több fronton kell támadni, hogy 
ne legyen idejük gondolkodni. 
„Kigombolod a blúzukat, egy gombot kivéve. Itt-ott megcsókolod, hogy 
eltereld a figyelmét, aztán vállán lecsúsztatod az ingjét, de nem egészen, 
hogy a blúz lekösse karját, ha netalán meggondolná magát. Bedugod a jobb 
kezedet, bedugod a bal kezedet, kigombolod a melltartóját, és megfogod a 
két fehér mellét. A képedet benyomod a kett ő  közé, nyomod, aztán elenge-
ded, nyomod, elengeded, nyomod, elengeded..." 
Két nappal a bevonulásom el őtt Glen magával hozta egy rajongóját. Sok 
ilyen rajongója volt. Suzy-nak hívták. Zene szólt .és ő  táncolni kezdett 
vele. Susie hatalmas dudái ringtak a táncban. Én oldalt álltam, néztem, és 
majd kiestek a szemeim. Suzy egyszer csak rám nézett: 
„Joe, gyere, táncolj velünk!" 
„En?!" 
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„Igen, te!” 
„Nem, nem, én nem táncolok!" 
(Glen-ként:) „Joe, előre! Táncolj már vele!" 
„Ne, hagyjál már Glen, nincs kedvem." 
„Nincs kedved? Két nap múlva senki sem kérdezi majd, hogy van-e 
kedved. Indulás! Bal, jobb, bal, jobb!" 
„Na, jó..." (táncolni kezd) 

Hirtelen sötét. 
Jön felfelé az oldalamon... Valami mászik felfelé az oldalamon, érzem a 
lábait, pici lábak, karmokkal, éles karmokkal, nem, Istenem, nem, nem 
lehet, a szőre, a farka... Patkány! 
Tépi az oldalamról a kötéseket! 

Lehunyja szemét, hátrafeszíti a nyakát. 
A szőrszálai a száradó sebembe szurkálnak, ISTENEIM! Semmit sem 
tehetek ellene... 

Fintort vág, lábait maga alá gyűri. 
Eszik belőlem, a éles kis fogaival a seb szélét harapdálja, pici, gyors moz-
dulatokkal... 

Egy görcsös rángás átnyilall testén. 
...tép, rág, belém vájja a lábait, és még több húst marcangol ki bel őlem. 
Fáj... 

Ismét görcsösen rándul. 
Megint rág... 
A kurva életbe, szedje már valaki le rólam ezt a patkányt! Valaki! N ővér! 
Nővér! Nézze! Patkány rágja a húsomat! Szedje le rólam! Csináljon már 
valamit! 

Változás 
Az a hatalmas német hájtömeg azon a napon kitántorgott a ködb ől, jócs-
kán beszopott, és egészen az angol frontvonalig billegett. 

Hisztérikusan nevet. 
Borongós reggel volt, és mindannyian fáztunk, sebezhet ők voltunk, utáltuk 
a háborút, úgyhogy valaki fogta magát, és csak úgy rál őtt a németre. 
Rálőtt, minden ok nélkül. Hagytuk kinn heverni, egyik karjával a szöges-
dróton fönnakadva. Úgy festett, mint egy őrszem, aki valakinek utat mu-
tat. Emlékszel? Ha arról fújt a szél, mindannyian éreztük savanyú bíízét! 
A nyakán ott ült a patkány. Nagy volt és kövér, mint egy kandúr. A fritz 
arcának húsában vájkált. Valaki észrevette, felüvöltött, és akkor mindany-
nyian ordítani kezdtünk: 
„Patkány, patkány, patkány!" 
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A patkány ránk nézett, elfordította a fejét és menekülni szeretett volna, de 
túl kövér és lassú volt. Utána vetettük magunkat. Valaki hozzávágta a 
sisakját, és szétlapította dögöt. Aztán cafatokra vertük, véres péppé zúztuk 
mindannyian. 
(öklendezik) Emlékszem, utána ott álltam, és azt gondoltam, hogy teljesen 
mindegy, hogy a patkány az ellenséged arcát rágja-e vagy a barátodét. 
Ez ugyanaz. A valódi ellenség a patkány. 

Váltás 
A nővér keze rajtam, mossa a testem, dörzsöli a húsom, gyengéden, mele-
gen. A patkány csupán álom volt. Érzem a kezét, valódiak, édes Istenen, 
valódiak, annyira valódiak, nagyon, nagyon valósak... Nem kell aggódni, 
nem kell gondolkodni, nem kell harcolni, új kötések, friss géz, friss, h űvös 
kötés... 

Megáll. Kinyitja a szemét. 
Megjelenhet újra. Az éjszakai patkányos álom. Meg kell találnom a módját, 
hogy kimásszak ebb ől az álomból, ha ismét jön. 
A rémálmokat úgy lehet megszakítani, hogy torkod szakadtából ordítani 
kezdesz, mindaddig, míg föl nem ébredsz, vagy kijelented magadnak: Joe, 
ez csak egy álom, érted? És ekkor kinyitod a szemed, belenézel a sötétség-
be és az álom eltűnik. De én nem tudok ordítani, nem tudom kinyitni a 
szemem. 

Dühösen: 
Jobban tennéd, ha gyorsan kitalálnál valamit, hogy bizonyságot nyerj: 
ébren vagy-e vagy alszol... 
Kezdjük az elején. 
Most ébren vagyok, ez biztos. Ereztem a n ővér kezét, és az valódi volt. 
És továbbra is ébren vagyok, mert a patkányos álomról gondolkodom... 

Megáll. 
Ha álmos vagy, és úgy érzed, mintha össze akarnál esni, miért nem tudod 
azt mondani: 'Nem fogok a patkányról álmodni! Soha! Soha!' 

Rövid szünet. 
De honnan fogod tudni, hogy mikor kezdesz álmos lenni? Ha egy ember 
teljesen kimerül, ágyába fekszik, és azonnal álomba merül. De te ezzel 
semmire se mész, te sohasem leszel ilyen fáradt, te örökké ágyban vagy. 
A te szemed nem ég, nem tudsz ásítani. Hogy a fenébe lehetsz álmos? Ha 
nem lehetsz álmos, nincs figyelmeztetésed sem. Ötpercenként elalhatok, és 
felébredhetek. 
Jézusom, Joe, szörny ű  zűrben vagy. Tudni fogom valaha is, hogy most 
elaludtam, vagy fölébredtem? 
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Megáll. 
Tudnom kell. Tudnom kell. 

Rövid szünet. Tehetetlenségében ökölbe szorítja a kezét. 
Isten meghagyta nekem az agyamat, ez mindenem. Ez az egyetlen dolog, 
amit használni tudok, tehát használnom kell minden percben, amíg ébren 
vagyok. Gondolkodnom kell, míg olyan fáradt nem leszek, mint el őtte 
sosem. Gondolkodni kell, gondolkodni és emlékezni! 

Csönd. 
Copperfield... Copperfield, David Copperfield nagyon szenvedett amikor 
inas volt mr.... hogy a fenébe is hívták... mr... mi... mr. 1Vlicawbernél! Fon-
tosak az apró részletek! Ezek majd kifásztanak. Micawber. De David 
Copperfield hitt abban, hogy a végén minden jóra fordul. En is ilyen 
vagyok! Én is hiszem, hogy a végén minden jóra fordul. Aztán ott volt 
Dorrity néni is, vagy kicsoda, David hozzá szökött... Az anyjának barna, 
jóságos szeme volt... Az ő  apja... Az ő  apja... 

Feltekint. 
Apa. 

Néhány pillanatra maga elé néz. 
Apám, oly régen meghaltál már. Orülök, hogy nem érted meg azt a napot, 
hogy engem így láss. Nem bírtad volna ki. Örökké emlékezni fogok rád. 
Sohasem volt alkalmam, hogy megmondjam neked, milyen rendes, becsüle-
tes embernek tartalak, túl fiatal voltam. Azt hittem, hogy balfácán vagy, 
mert sosem volt pénzünk. De összetartottál bennünket, és jókat, finomakat 
ettünk, sokat ettünk, jobban éltünk, mint az emberek a városban. Ok 
sohasem kaphattak olyan friss, ropogós zöldséget, vagy olyan tiszta húst, 
mint mi. Ezt nem lehetett pénzzel megvenni. 

Dobbanás. 
Nem sok közös élményünk volt, csak azok a horgászások nyaranta, és 
aztán eljött az id ő, hogy már azok sem maradtak. 
Minden nyáron elmentünk oda, kilencezer láb magasra, a feketefeny ők és 
a kicsiny tavak közé. 
Hétéves korom óta jártunk ide... de azon a nyári éjszakán, tizenötévesen, 
Bill Harpert vártam másnap reggelre. Tudtam, hogy ennek valamikor meg 
kell történnie. 
Te a tűz túloldalán ültél. Néztelek, és azon gondolkodtam, hogy mondjam 
meg. Először akartam valaki mással horgászni. Te mindig el őnyben része-
sítetted az én társaságomat azokkal az öregemberekkel szemben és én is 
mindig előnyben részesítettem a te társaságodat a többi haverommal szem-
ben. De ez alkalommal... 
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„Bill. Harper feljön holnap, és azt gondoltam, talán vele mehetnék. Bill nem 
sokat ért a horgászáshoz, de én igen, és úgy gondoltam, ha nem haragszol, 
reggel korán kelnék, és Billel mennék horgászni.” 

Rövid szünet. 
Néhány percig nem szólaltál meg. Aztán azt mondtad: 
„Persze, Joe, csak menjetek. Bill Harpernek van horgászbotja?'Miért nem 
veszed el az én botomat, és adod a tiédet Bilinek? Én úgysem akartam 
holnap horgászni menni. Fáradt vagyok, és azt hiszem egész nap pihenni 
fogok. Használd csak nyugodtan az én horgászbotomat, és add a tiédet 
Billnek." 

Rövid szünet. 
Akkor azt hittem, ez semmiség. Ma már tudom, milyen nemes tett ez. 
A horgászbotod nagyon értékes volt. Talán az egyedüli fény űzés, amelyet 
valaha is megengedtél magadnak. Bíbor úszóval, gyönyör ű  selyem zsineg-
gel. Semmi sem volt a világon, amit jobban értékeltél volna. 

Rövid szünet. 
Másnap reggel hatkor Bill a sátorponyván túlról hívott. 
„Hé, Tüttyent) Joe, gyere, menjünk!" 
„Pssz, jövök, jövök már!" 
Felkeltem, felöltöztem, odaadtam neki az én horgászbotomat, és elvettem 
a tiédet. Elmentünk anélkül, hogy felébresztettünk volna. 
Evezőscsónakban ültünk, és horgásztunk. Szalmakalap volt a fejünkön, 
rettenetesen meleg nap volt. Mindkett őnknek benn volt a csalija a vízben. 
Idünként bevetettük a zsineget, majd kihúztuk. Néha megcseréltük a boto-
kat. Hallatlanul élvezetes nap volt... 
Hirtelen éles zümmögő  hang hallatszott. A víz fodrózódott. 
„Hé, Joe! Hal akadt a horogra! Húzd, húzd!" 

A „horgászbot" után kap. 
A bot kiröpült a kezünkb ől, és eltűnt a vízben. 

Kihajol, és a bot után kapkod. 
Mindketten vadul kapálództunk a bot után, de túl kés őn. 

Szünet 
„Apa! Elvesztettük a botodat. Egyszercsak hirtelen kiugrott a kezünkb ől, 
és még mielőtt észbe kaptunk volna, már elnyelte a víz. Megpróbáltuk 
kihalászni az evez őkkel, de nem tudtuk, elveszett." 

Szünet. 
Elmúlt vagy öt perc, míg megszólaltál. Kissé felém fordultál: 
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„Hát úgy gondolom, hogy egy ilyen semmiségnek, mint ennek a horgászbot-
nak, nem lenne szabad elrontania az utolsó közös kirándulásunkat, nem 
igaz?” 
Kezed melegét a vállamon éreztem. Meleg és biztató érintés volt. 
Képtelen voltam megszólalni. 

Rövid szünet. Felemeli a kezét, az apját nézi. 
Egész idő  alatt tudtad, hogy ez tényleg az utolsó közös utunk. 

Rövid szünet. Könnyeivel küszködve. 
Ott feküdtem, veled, apám, ölelésedben, ahogy kiskoromban a legjobbakat 
aludtam... (nyeli könnyeit) 

Kinyújtja kezét, hogy megérintse 'Apját', miközben a fény halványulni kezd. Gyengéden: 
Te és én... mi mindent elveszítettünk. 

Fájdalommal hunyja le szemét, lágyan ringatódzik. 
Hatszor hat az harminchat. Harminchatszor harminchat az ötezerhetven-
hat. Otezerhetvenhatszor ötezerhetvenhat az... pokolba is, ez már semmire 
sem jó. Nem tudok tovább jutni. Semmit se érek! Nem roppanhatsz össze! 
Indulj előre. Kezdd el valahol, bárhol. Kezdd el az elején, kezdd el az 
elején, kezdd el az elején, kezdd el az elején... 

Megáll, és gondolkodik. 
Csak azt tudom, hogy 1918 szeptemberében... 

Robbanás. Osszeesik. 
Egy lövészárok, ahová belebuktam... A dolgok kifakultak, elt űntek... Elmúl-
hatott két hét, két hónap, hat hónap. Ki tudja? Ki tudja, mennyi id őt vesz-
tegettem el? Elveszítettem az id őt. 

Rövid szünet. 
A másodperceket számlálva gyarapodnak a percek, aztán az agyam másik 
részében a perceket adom össze — amíg az el őzőben továbbra is a másod-
perceket számolom —, minek eredményeképpen egy órát kaphatok, és az 
órákat az agyam egy újabb részében raktározom — miközben továbbra is 
számolom a perceket és a másodperceket —, és akkor pontosan egy óra és 
tizenöt perc múltán megbolondulok. 

Rövid szünet. Gondolkozik. 
Nem kell követnem a másodpercek és a percek múlását, még csak az 
órákét sem. Amit követnem kell az mindössze a napok múlása,' a napok 
folyamata. Testem egyetlen része, amely nincs befedve, amely szabad, az a 
nyakam oldalsó részének b őre, egészén a „fülemig", valamint homlokom, 
a maszk fölött. Joe, ezzel a b őrfelülettel érzel — de egyúttal ezen a b őrfe-
lületen is izzadsz. Márpedig. ha izzadsz, akkor lehíít a b őrödet érő  légá-
ramlat... 
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Rövid szünet. Felvillan a tekintete. 
Meleg és hideg. Nappal és éjszaka. Napkelte és napnyugta! 

Izgatottan: 
Olyan egyszerű ! Amikor a h őmérséklet hűvösröl melegebbre vált, tudni 
fogom, hogy ez a napkelte és egyben a nap kezdete is. Akkor aztán szám-
lálni fogom a nővérek vizitjét egészen az elkövetkez ő  napkeltéig, akkor 
aztán tudni fogom a napi látogatások számát. 

Rövid szünet. 
Reggelente a nővérek igyekeznek túl lenni a munkájuk nehezén. Ez azt 
jelenti, hogy megfürdetnek és ágynem űt cserélnek. Ez a kiindulópontom. 

Rövid szünet. Lehunyja szemét. 
A fürdetés és az ágynem űcsere átlagosan egy, kett ő, három... négy, öt... 
kilenc, tíz, tizenegy, tizenkett ő... tizenkettő ... 

Kinyitja szemét. 
Átlagosan egyszer történik minden tizenkét látogatásból. Ha minden más-
nap cseréli, akkor hatszor lép be naponta a szobámba, ami annyit tesz, hogy 
négyóránként. Számára a legegyszer űbb beosztás nyolc, tizenkett ő, négy, 
nyolc, tizenkett ő, négy óra lenne. Ha reggel cseréli az ágynem űmet ez nyolc 
órát jelenthet. 

Rövid szünet. Büszkén: 
Nem rossz. Namármost. Le kell ellen őriznem a napkeltét, mert reggelente 
minden hideg, és szinte már az els ő  napsugár meleget hoz. A nővér hato-
dik vizitje hajnali négy óra körül van, közvetlenül napkelte el őtt, úgyhogy 
ezután ébren maradsz, és agyad, és b őröd minden sejtjével összpontosítasz, 
hogy elkapd a levegő  hőmérsékletének változását. Ha beválik, semmi mást 
nem kell tenned, mint hat vizitet kivárni, és leellen őrizni, hogy vajon 
valóban egy újabb napkelte következik-e ezután, mert ha igen, akkor 
megkaptad egy huszonnégy órás id őszak látogatásainak számát. Ebb ől már 
megszerkeszthetem a naptáramat. Csípj el egymás után két napkeltét és 
utolérted a világot! 

Ajtónyílás. 
Az ajtó. A n ővér lépéseinek rezgését érzem a földön... Keze rajtam, és az 
ágyon... Az oldalamra fordít... Így tart, és az ágy remeg a mosdatásától... 
Visszafordít, hideg, ropogós leped őbe csavar. 

Mosolyog. 
A nehéz munka. Reggel van. 

Figyel. 
Lépteinek vibrálása, amint egyik helyr ől a másikra megy a szobában... a 
rezgések csitulnak... 
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Ajtózáródás. 
Kiment. Egyedül vagyok. Higgadj le, még semmit sem bizonyítottál be. 
Csak nyugodj le, és feküdj vissza, és számolj meg még öt vizitet. 

Ajtónyílás. 
A nővér bejön, hozzám lép... Megigazítja a hasamból lógó csöveket... 
Elmegy... 

Ajtózáródás 
Ajtó záródik... A második vizit volt. Dél van? 

Ajtónyílás 
A harmadik vizit. Átmegy a szobán. 

Ablaknyílás 
Kinyitja az ablakot. Biztos bűzlök. Elmegy? 

Ajtózáródás 
Kiment. Egyedül vagyok. Délután négy óra. 

Ajtónyílás 
Ajtó. Hozzám lép. Megemeli a fejem. Megpaskolja a párnám. Visszafektet a 
párnára. Megtörli a homlokomat. Megigazítja a maszkomat. Távolodik. 

Ajtózáródás 
Kiment. Este nyolc óra. Még két vizit. Tarts ki! 

Ajtónyílás 
Jön a nővér. Megigazítja a csövet a torkomon. Megsimogatja a homlokom. 
Távolodik. 

Ajtózáródás. 
Ejfél. Még négy óra. Még négy óra. Még négy óra. Nem szabad elaludnom. 
Nem szabad! Kitartottál eddig, bírd ki még egy kicsit! Közeledik a hatodik 
vizit, a reggel négy óra, türelem, van remény. Jön. 

Ajtónyílás 
Bejött. Mellettem van. Rám teszi a kezét, ellen őrzi a lázam. 

Ajtózáródás. 
Kiment. Most koncentrálj! Egy pillanatra se engedd a gondolataidat elka-
landozni. 
Az idő  tökéletesen mozdulatlan, az arcomba köpne, tudom... 
Jön. 
Erzem az édes simogatást. 
A bőrdarabok nyakam mindkét oldalán és a homlokomon elzsibbadtak, 
mintha megbénultak volna, és most friss vérrel látják el őket. Mintha a 
nyakam pórusai kiszabadultak volna... hogy megkaparintsák a változást, és 
magukba szívják azt... lassan, fokozatošan... 
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Istenem, történik, érzem... egy kórteremben, a h őmérsékletváltozástól a le-
hető  legtávolabbra elzárva... de jön... egy meleg áramlat, tisztító, éget ő, per-
zselő  forróság, a felkel ő  nap melege. 
Athatotta a szobámat. 

Rövid szünet. Diadalmasan: 
Elkaptam az időt! 

Kinyitja szemét, felfelé néz, hunyorít az éles fényt ől. 
Hajnal van. 
Az első  kristályos reggeli napsugarak. 
Hallom a tehenek b őgését, amint fejésre várnak. Férfiak ébrednek az ágyuk-
ban, ásítanak, és mellüket vakargatják. Feleségük már el őkészítette nekik a 
forró kalácsot és a kávét. Kisbabák mocorognak a bölcs őjükben. Mosolyog-
nak és sírnak, egészségesen köszöntik a hajnalt. 
0, Istenem, köszönöm. Ismét láttam az új napot, és látni fogom újra, 
ezután minden reggel. Köszönöm, Istenem, köszönöm. 

Változás. 
Nekem már olyan naptáram van, amelyben a napnak, a holdnak, és az 
évszakoknak nincs helyük. Odakünn akár a Függetlenség Napja is lehet, 
mit bánom én. Nekem meglesz az én világom. Tudni fogom, hogy nappal 
van-e vagy éjjel. Tudni fogom, hogy mikor cserélik az ágynem űmet. Én 
nevezem meg a hét napjait hétf őtől vasárnapig. 

Elhallgat, és a sötétbe néz. Változás. 
Négy... vagy talán öt ember lépéseinek rezgését érzem... A rezgések mélyeb-
bek... Súlyosabbak... 

Fejével követi a hangokat. 
Többen vannak, mint eddig valaha. 

Először elneveti magát, majd a félelem árnyéka átsuhan arcán. 
Látogatóim vannak? Talány Anya, talán a húgaim és Karen? Szépségem, úgy 
vágyódom utánad. Te sírsz? Erzem a könnyeidet, az ingemen át. Gyere, 
feküdj ide mellém. Jó így lebegni? Céltalanul. Ugye, nagyszer ű  érzés? Karen, 
ne menj el, add ide a kezed! 
Nem, nem, ne lássanak, ne lássanak engem így. Az rendben van, ha rájuk 
gondolok, de nem akarom, hogy engem így lássanak. Nem, nem, nem! 

Fejét vállai közé húzza. 
Egy férfi érintése. Súlyos, és meleg... 

Rövid szünet. 
Egy másik kéz visszahajtja a takarót a torkomról. 
Egy hajtás... két hajtás... 
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Ezek orvosok. Tanulmányoznak. 
Rövid szünet. 

Valószínűleg meglehetősen híres lettem mostanáig, és a doktorok zarándok-
helyévé lett az ágyam. 
„Látják, hogy mire képes az orvostudomány? Látják a remekm űvünket? 
Látni, hogy hol vált le a karja, látni az arcában a lyukat, és — látják? — 
mégis él! Elmen őben álljanak meg egy pillanatra az irodám el őtt, és adok 
egyet a fogai közül, emlékbe." 

Változás 
Valaki az ingemmel szöszmötöl a mellkasom fölött... 

Várakozik. 
Mintha egy mutatóujj, és hüvelykujj felcsippentette volna egyik darabját... 
Ugyetlenkedik a ruhadarabbal, az ingem visszahull a mellkasomra... 

Rövid szünet. 
Valami súly alatt... Egy fémdarab h űvös érintése az ingemen át, a mellka-
somon... a szívem fölött... 
Kidekoráltak egy éremmel. 
Egy bajuszos férfi csókja el őször a bal halántékomon, majd a jobbon... 
Három vagy négy híres pasas, akiknek még van lábuk, és karjuk, akik még 
szagolhatnak, és ízlelhetnek, a szobámba jönnek, és egy érmet t űznek rám. 

Rövid szünet. 
Megengedhetik maguknak. Egyáltalán, hány generális esik el egy háború-
ban? 
Hirtelen kegyetlen vágy ragad magával, hogy lássanak, hogy letépjem a 
maszkomat, hogy megmutassam a lyukat a fejemen. 

Hevesen hintázni kezd egyik válláról a másikra, mozdulatai egyre er őszakosabbak lesznek. 
Krákog, hörög, dobálja a fejét egyik oldalról a másikra, megpróbálja leoldani arcáról a masz-
kot. Amikor abbahagyja, diadalmas kacajban tör ki. 

Morze ábécé! Én és Bill Harper sokszor táviratoztunk egymásnak a nyári 
táborokban: ti-tá-ti-tá-ti... 
Meg tudom tenni minden id ők legnagyszerűbb dolgát is! Beszélni fogok! 

Jelezni kezd 
Egy tá és ti-ti. Az dé bet ű . 

Izgatottan folytatja. 
Ti-ti-ti tá-tá-tá ti-ti-ti. S. O. S. Segítség! 

Egyre eszeveszettebben kezd mozogni. 
S. O. S S. O. S S. O. S. Segítség! 
Csöndesen áll... engem bámul... 
Keze a homlokomon. 
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Kigombolja az ingemet... a mellkasom mezítelen... 
Ujja hegyével a mellkasom b őrére rajzol... 

Megpróbálja megérteni. 
Céltalanul cirógat... Ez... egy ábrát rajzol a b őrömre, ugyanazt az ábrát új-
ra és újra... 

Várakozik. 
Csupa egyenes vonal. 
Megáll. 

Lassan, kíváncsian megcsóválja a fejét egyszer 
Megismétli az ábrát. 

Megint követi, feje lassan mozdul ujjai ismételt mozdulatát követve. Tekintete hirtelen meg-
világosodik. 

A K betűi rajzolja! 
Sebesen bólogat. Mereven várja, hogy folytassa. Követi az ujját. 

E 
Jelzi. 

L 
Jelzi. 

Ismét. 

Jelzi. 

Jelzi. 

Jelzi. 
S 

Jelzi. 
Hosszú szünet. 

A többi betű  viharosan záporozott agyamba: K és A és R és A és C és S 
és 0 és N és Y és T 

Rövid szünet. Oröme mérhetetlen. Sírva fakad a boldogságtól. 
Kellemes karácsonyt, kellemes karácsonyt, kellemes karácsonyt! Karácsony 
van, és valaki áttört hozzám, és én többé nem vagyok egydül! 

Rövid szünet. 
Karen, olyan ez, mint valami ragyogó fénysugár a sötétség közepén. Mint 
egy gyönyörű  hang a csönd mélyén. 

Gyengéden: 
Kellemes karácsonyt, kellemes karácsonyt... kellemes karácsonyt. 

L 

E 

M 

E 
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Visszaemeltek a világba. 
A nővér kitalált egy módot, ahogyan hozzám beszélhet, figyelni fog, ha én 
is megpróbálok hozzá szólni. 

Morze-jeleket kezd adni. 
Jeleztem, nagyon lassan, nagyon óvatosan, hogy megmutassam neki, hogy 
egy rendszer szerint mozgok. 

Rövid szünet. Megáll. Vár. Szeme tágra nyitva. 
Ledörzsöli a homlokomat, fésüli a hajamat, keféli a koponyámat, meglazít-
ja az arcomra er ősített maszk kötelékeit. Leemeli a maszkot és kiszell őzte-
ti. Lecseréli a kötéseket, és... 
Megáll. Mindent megtett, amire gondolni tudott, és most némán áll, mint-
ha azt mondaná, hogy most rajtad a sor, kérlek, minden er őddel próbáld 
elmondani nekem, és én minden er őmmel azon leszek, hogy megértselek. 

Jelezni kezd. 
Ugy tűnik, mintha az egész világon az egyetlen él ő  dolog a fejem lenne, 
amint jelez, jelez a párnán. Most vagy soha... 
Egy ujj a homlokomon... 

Lassan, félelemmel teli reményben a térdére hajol. Bólint. Vár. 
A nővér jelez... négyszer a homlokomon... 

Izgatottan bólogat. 
Homlokom érzékeli a keze nyomását. Visszajelzett... Lépteinek sebesen 
elhaló rezgése. 
Ó, Istenem, köszönöm, megértette. Köszönöm, köszönöm, köszönöm. 
Könnyebb lépések rezgése, a n ővér lépései... és más lépések is, ezek súlyo-
sabbak, férfiléptek. 

Mereven feláll. Lehunyja szemét. 
Várakoznak... 

Hosszú szünet. 
Egy ujj, valahonnan a semmiből, valahonnan a sötétb ől, egy ujj, akkora, 
hogy szinte összezúz... 
A homlokomon — mint egy döngölőgép, visszhangzik az agyamban — egy ujj 
jelez! 

Kinyitja szemét. 
Tá-tá, ti-ti, tá: mit, tá-ti-tá, ti-ti, ti-ti-ti-tá, ti-tá, tá-ti: kíván. 
Mit kíván... Mit kívánok. Azt kérdezik t őlem, hogy mit kívánok. 
Fagyit kívánok. Egy jó könyvet kívánok. Vagy táncórákat kívánok. Panaszt 
kívánok tenni, mert az ágy egy kissé kemény. Esetleg a kávéba, amelyet az 
infúziómba öntöttetek, egy kissé több cukrot kívánok. 

Szünet. 
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Tudnotok kell, hogy mit akarok, rohadt szemetek, és tudnotok kell, hogy 
azt nem tudjátok nekem megadni. 
AZT AKAROM, A1VII NEKTEK MEGADATOTT! 

Hosszú szünet. 
Azt akarom, amit nem tudtok nekem megadni! 
Szemet akarok, amivel láthatok! Két szemet, hogy láthassam a nap sugarát, 
a hold fényét, a kék hegyeket, magas fákat, piciny hangyákat, és a házakat, 
amelyekben emberek élnek, virágokat, amint hajnalban szirmaikat 
bontogatják, a havat a földeken. Orrot akarok, hogy érezhessem az es ő  
illatát, az ég ő  fát, a rotyogó leves és a finom parfüm illatát, amely egy 
tovasuhanó lány után a leveg őben marad. Szájat akarok, hogy ehessek, 
beszélhessek, nevethessek és csókolhassak, karokat akarok és lábakat, hogy 
dolgozhassak, emberként, él őlényként járhassak... 
De akarok valamit, amit megadhadtok nekem. Ki akarok innen jutni. 
Nem tarthattok itt így egy embert a végtelenségig. Valamit tennie kell, ami-
től érzi, hogy él. 
Azt akarom, hogy kiállítsatok. Az emberek nem sokat tanulhatnak meg az 
emberi anatómiáról engem nézve, de mindent megtudhatnak a háborúról. 
Az újsághírekből ismert háború, és az a háború közötti különbségr ől, amit 
valahol a ködben, a sárban magányosan vívnak. 
Vegyétek le az ingemet, készítsetek nekem egy vitrint, és vigyetek el vala-
hová, ahol az emberek vigadoznak, ahol torz látványra vágynak. Ez lesz a 
legátkozottabb tízcentes egy emberért. 
En vagyok a halott-ember-aki-él! En vagyok az él ő-ember-aki-halott! 
Vigyetek oda, ahol parlamentekben, kongresszusokon vagy országgy űlése-
ken államférfiak tanácskoznak. Azt akarom, hogy ott legyek, amikor becsü-
letről, hősiességről, igazságról meg a nép hatalmáról beszélnek. Hadd 
alakítsanak blokkokat, szövetségeket. Hadd készítsenek vázlatokat, ultimá-
tumokat, tiltakozásokat, vádiratokat. 
De mielőtt szavaznak, miel őtt kiadják a parancsot az összes kisembernek, 
hogy fogjanak hozzá egymás lemészárlásához, a f őmanus hadd üssön rá 
kalapácsával az üvegketrecemre, hadd mutasson rám, és mondja, hogy: 
uraim, önök előtt van lehetséges döntésük egyedüli következménye, és 
ennek értelmében, uraim, mellette vagy ellene? 
Kérem, engedjenek ki innen. 
Kérem, engedjenek ki innen. 
Amilyenné én váltam, ilyenné válhatsz te is... 

Szünet. 
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Én vagyok a jöv ő . Ők már tervezik a jöv őt, és a jövőben a háborút. Hogy 
megvívhassák ezt a háborút, emberekre lesz szükségük, és ha az emberek 
látják a jövőt, nem akarnak majd harcolni... 

Rövid szünet. 
Kérdéseket tesznek majd fel, és válaszokra lelnek, és azt mondják a pasa-
soknak, akik háborúba akarták őket küldeni, azt mondják majd, hogy ti 
hazug, rabló disznók, nem fogunk harcolni, nem leszünk halottak, élni 
fogunk, mi vagyunk a világ, jegyezzétek ezt jól meg, mi, mi, mi vagyunk 
azok, akik miatt forog a Föld, általunk lesz a kenyér és a posztó, mi 
vagyunk az élet forrása. 
Nem hagyom, hogy elnémítsatok! 

Nyugtató injekciót kap. A földre zuhan. 
Egyszer egy az egy. Egyszer kett ő  az kettő. Egyszer három az három. 
Egyszer négy az négy. Egyszer öt az öt. 

A fény lassan elhalványul. 
Egyszer hat az hat. Egyszer hét az hét... 

VÉGE 
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Brestyánszki Boros Rozália . 

Egy színdarab születése 
Agota Kristof regénytrilógiájának (A nagy füzet, A bizonyíték, 

A harmadik hazugság) színpadra alkalmazásáról 

Körülbelül egy évvel Ilan Eldad tervezett munkakezdése el őtt kutatni kezdtünk 
egy olyan drámaszöveg után, amely kell őképpen indokolt a szabadkai színpadon egy 
izraeli rendez ő  színpadra állításában, és amelyben közös nevez őre juthat az egymás-
tól többezer kilométeres távolságban él ő  rendez ő  és társulat. 

Talán a századik e-mail váltásakor vet ődött fel az ötlet: a Trilógia. Mindannyian 
éhesen vetettük magunkat a könyvre, le sem tudtuk tenni, egy szuszra olvastuk el 
mindhárman. A történet — nem kétséges — döbbenetes er ővel hatott mindannyiunk-
ra. A lélegzetvételnyi csendet követ ően ismét lázas drótposta-áradat indult, majd a 
rendező  ideutazott. Megállapodtunk abban, hogy Ilan és én készítjük közösen az 
adaptációt. „Majd e-mailen kommunikálunk..." Ennek eredményeképpen ő  Izrael-
ben én pedig Szabadkán fúródtunk a regénybe, leveleztünk, és nagyjából fogalmunk 
sem volt arról, hogy a másik mit csinál. Aztán (talán novemberben) Budapesten ven-
dégjátszott egy belga társulat, és két estén át, folytatásokban mutatták be a Trilógi-
át. Felvetődött annak a lehet ősége, hogy esetleg jó és használható az adaptáció. Ismét 
találkoztunk, megnéztük az előadást, és abban tökéletesen egyetértettünk, hogy ilyet, 
illetve ezt biztosan nem akarjuk. Alkalmunk volt egy kissé behatóbban beszélgetni 
(nem pörögtek a telefonimpulzusok), Ilan elmesélte elképzeléseit, miszerint négy fér-
fi és két n ő  játszaná a három regény szerepl őit. Abban is megállapodtunk, hogy meg-
írunk (mindenki a maga fészkében) a megbeszéltek alapján egy változatot, de a 
végleges, illetve a próbakezdésre alkalmas változat megírásához majd közösen, egy-
bevetve munkánkat, Szabadkán fogunk hozzá, két héttel a próbák megkezdése el őtt. 
A rendező  elképzelése szerint az általunk megírt szövegnek majd a próbafolyamat 
során igazodnia, idomulnia kell a társulathoz, ebb ől kifolyólag a végleges változat 
talán csak a főpróba-héten alakul ki. Nagyon felcsigázott ez a javasolt munkamód-
szer, ugyanakkor kissé tartottam is t őle, ugyanis a jelenlegi szabadkai társulat még 
nemigen vehetett részt ilyen — a nagyvilágban már gyakran el őforduló — alkotófolya-
matban. 

Eldad érkezését követ ően azt kérte t őlem, hogy minden színésszel egyenként 
találkozhasson négy illetve — engem is beleértve — hatszemközt. Amíg ez le nem 
zajlott, addig nem volt hajlandó a szövegen dolgozni. Ezt követ ően (a színészek 
karaktérétől függően) tovább rajzolódtak a szerepek, és nekiláttunk az írásnak. 
Több, mint harminc szerep született, hat színész helyett tizenkett őre írva. A rende- 
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zői víziónak alárendelve alakult a szöveg, amelyet — aki a regényeket ismeri talán 
megérti — kissé egyszerűbb, érthetőbb, színházibb történetté tettünk: Lucas mindvé-
gig Lucas maradt Klaus pedig Klaus. Tíz napon át napi tizenöt órát ültünk, agyal-
tunk, írtunk, gyakran hevesen vitatkoztunk, de a történet lassan kialakult. Kicsiny 
mozaikképek az ikrek életéb ől, amelyek apránként megrajzolták Agota Kristof 
sokkoló látomását. A dráma szövegét nagyrészt Bognár Róbert és Takács M. József 
regényfordítására alapoztuk, a narratív részeket felosztva az ikrek „szájába adtuk", 
de helyenként hozzáírtunk a történethez. A regény dialógusai nem színpadra íród-
tak, és ez itt-ott mondhatatlanná illetve nehezen mondhatóvá tette a szöveget, itt 
kellett frappánsabbá, vagy b ővebbé, esetleg köznapibbá tenni a párbeszédeket. 

Aztán elkezd ődtek a próbák. Az elkövetkez ő  hetekben a figurák jelleme (követ-
kezésképpen a szöveg is) alakult, változott (pl.: a kívül/belül egyformának képzelt 
ikrek egy id ő  után különböz őek lettek: a mélabús és a huncut). Számtalan „el ő-" 
illetve „utópróba" kísérletezéseinek során találta meg egy-egy színész a számára el ő-
írt utat egyes szerepéhez... Némely jelenet fölösleges lett, dramaturgiailag indokolat-
lan, lelassította, megszakította, értelmetlenné tette vagy mellékvágányra vitte a 
történetet. Kihúztuk őket. Előfordult, hogy egy résztörténet folytatásért kiáltott, vagy 
eredetileg be sem került a szövegbe, pedig odakívánkozott. Beleírtuk. Volt, hogy a 
jelenet íve nem feszült meg, így az író gondolatait továbbvittük, hozzáírtunk a tör-
ténethez. 

A szokásosnál talán egy kissé több konfliktus, vita ellenére lassan összeforrt, 
előadássá érett, életre kelt a történet. 

Az időközben Nem fáj!-ra átkeresztelt dráma szövege — mint azt terveztük is — a 
bemutató előtt körülbelül tíz nappal véglegesült. 
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Nem fáj! 
ballada 

Agota Kristof Trilógia című  regénye nyomán 

Népszínház, magyar társulat, Szabadka 
Próbakezdés: 2002. 03. 16. 
Bemutató: 2002. 04. 28. 

Színpadi adaptáció: 
Jelmezterv: 
Zene: 
Rendezőasszisztens: 
Dramaturg: 
Hang: 
Fény: 
Súgó: 
Rendez ő : 

Ilan Eldad, Brestyánszki Boros Rozália 
Janovics Erika 
Matlári Miklós 
Katkó Ferenc 
Brestyánszki Boros Rozália 
Matlári Miklós 
Flajsman Róbert 
Kotroba Júlia 
Ilan Eldad 

SZEREPOSZTÁS: 
Klaus, Lucas, Peter, Recepciósn ő, Anya, Apa, Nagyanya, Ordonánc, Könyvárus, 

Szomszédasszony, Nyúlszáj anyja, Nyúlszáj, Postás, Öregasszony a Plébánosnál, 
Plébános, A Plébános Szolgálója, Tiszt, A Tiszt Barátja, Harmonikás Fiatalember, 
Idős Úr, Unohahúg, Orvos, Katona, Rend őr, Szőke Nő , Ő rmester, 3. Rendőr, 
1. Hivatalnok, 2. Hivatalnok, 3. Hivatalnok, 4. Hivatalnok, Clara, Fiatal Férfi, 
Oregember, Nagykövet, Ralbovszki Csaba, Pálfi Ervin, Mess Attila, Sziráczky 
Katalin, Vicei Natália, Kovács Frigyes, Karna Margit, Kovács Frigyes, Katkó Ferenc, 
Sziráczky Katalin, Vicei Natália, Szilágyi Nándor, Sziráczky Katalin, Szilágyi 
Nándor, Pesitz Mónika, Katkó Ferenc, Sz őke Attila, Katkó Ferenc, Kovács Frigyes, 
Pesitz Mónika, Kovács Frigyes, Katkó Ferenc, Mess Attila, Kalmár Zsuzsa, Sz őke 
Attila, Katkó Ferenc, Sz őke Attila, Sziráczky Katalin, Szilágyi Nándor, Pesitz 
Mónika, Kalmár Zsuzsa, Sz őke Attila, Szilágyi Nándor, Kovács Frigyes 

I. FELVONÁS 
Prológus 
Klaus, Lucas 
Az ikrek egymás mellett állnak, majd elválnak. 
Sötétség. Vonatzakatolás. 
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1. jelenet 
A VISSZATÉRÉS 

Klaus, Recepciósn ő, Peter 
Jön Klaus. Kezében egy b őrönd. 

KLAUS: Jó napot, kisasszony! 
RECEPCIOSNO: Jó napot! 
KLAUS: Mikor épült ez a szálloda? 
RECEPCIÓSNŐ : Körülbelül tíz éve, uram. Szobát szeretne? 
KLAUS: Igen, kisasszony. 
RECEPCIÓSNŐ : Hány napra? 
KLAUS: Még nem tudom. Néhány óra múlva visszajövök. 
RECEPCIOSNO: Megkaphatnám az igazolványát? 
KLAUS: Tessék. 
RECEPCIÓSNŐ : Maga külföldi? Hol tanulta meg ilyen jól a nyelvünket? 
KLAUS: Itt. Ebben a városban töltöttem a gyerekkoromat. 
RECEPCIÓSNŐ : Az már jó régen lehetett. Bocsánat. 
KLAUS: Hát ennyire öregnek talál? Meg őrizné a bőröndömet? 
RECEPCIOSNO: Nagyon szívesen. 

A Recepciósn ő  átveszi Klaus b őröndjét és Klaus továbbmegy. Belép a Könyvesboltba. 

PETER: Jó napot, uram. Mit óhajt? 
. KLAUS: Ugy látom, ebben a könyvesboltban semmi sem változott. 

PETER: (felismerni véli) Lucas! 
KLAUS: (mosolyog) Maga ismeri a fivéremet? Tudja hol van? 
PETER: Lucas! 
KLAUS: Lucas ikertestvére vagyok. Klausnak hívnak. 
PETER: Ne viccelődj, Lucas, kérlek! 

Klaus előveszi zsebéb ől az útlevelét. 

KLAUS: Nézze meg az útlevelem! 
PETER: Ez nem bizonyít semmit. 
KLAUS: Sajnálom, semmilyen más módon nem tudom igazolni a személyazonossá- 

gomat. Klaus T. vagyok, és Lucas fivéremet keresem. Nem mesélt rólam? 
PETER: Be kell vallanom, gyakran beszélt magáról, de sohasem hittem a maga 

létezésében. 
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KLAUS: Amikor én beszéltem valakinek Lucas-ról, nekem sem hittek. 
PETER: Ha maga nem Lucas, akkor be kell mutatkoznom. Peternek hívnak. Peter 

N. Miért jött ide? Pont ide? 
KLAUS: Először is elmentem a Nagyanya házához, de az már nincs meg. Ide pedig 

azért jöttem, mert ez már gyerekkoromban is könyvesbolt volt. Gyakran 
jártunk ide Lucas-szal papírt és ceruzát venni. 

PETER: Miért nem írt neki soha? 
KLAUS: Elhatároztuk, hogy elválunk. Ennek az elválásnak teljesnek kellett lennie. 

Egy határ nem volt elég ehhez. 
PETER: Mégis visszajött. Miért? 
KLAUS: Fáradt vagyok és beteg. Túl sokáig tartott nekem ez a gyakorlat. Látni aka-

rom Lucas-t. 
PETER: Maga is tudja, hogy sohasem fogja őt viszontlátni... Ebben az esetben 

oda kell adnom magának valamit, amit fivére, Lucas több, mit húsz éve 
rám bízott. (öt nagy iskolai füzetet hoz) Tessék! Ezeket a füzeteket magának 
szánta. 

KLAUS: (elveszi a f ízeteket, megillet ődve elmosolyodik) Végül is itt van Lucas létezésé-
nek bizonyítéka. Köszönöm, Peter. Valaki olvasta őket? 

PETER: Rajtam kívül senki. 
KLAUS: Visszajövök, ha elolvastam. Köszönöm, Peter. (el) 

2. jelenet 
GYEREKKORI IDILLIKUS EMLÉK 

Klaus, Lucas, Anya, Apa 

ANYA: Ha szétválasztjuk őket, belepusztulnak. 
APA: 	Csak az iskolában lesznek szétválasztva, az órákon. 
ANYA: Nem tudják majd elviselni. 

Az ikrek hintázni kezdenek. 

APA: 	El kell, hogy viseljék. A saját érdekükben. Mindenki ezt mondja. A taní- 
tók, a pszichológusok. Eleinte nehéz lesz nekik, de majd megszokják. 

ANYA: Sose fogják mégszokni. Tudom. En ismerem őket. 
APA: 	Az ikrekkel mindig több a gond. Nem kell nagy ügyet csinálni bel őle. Majd 

minden megoldódik. 

Ezt az idilli képet szétzúzza a háború. Füst, zaj, vonatzakatolás. 
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3. jelenet 
ÉRKEZÉS A NAGYANYÁHOZ 

Klaus, Lucas, Anya, Nagyanya 
Az Anya jön az ikrekkel. 

KLAUS: 	A Nagyvárosból jövünk. Egész éjszaka utaztunk. Sokáig gyalogolunk. 
Nagyanya háza messze van az állomástól, a Kisváros túlsó végén. 

LUCAS: 	Csendes a város. Szótlanul megyünk, Anyánk középen. 
ANYA: 	Várjatok meg itt. (az Anya a Nagyanyához lép) Nálunk már alig van .mit 

enni, nincs se kenyér, se hús, se zöldség, se tej. Nincs semmi. Nem tu-
dok mit adni nekik. 

NAGYANYA: Most persze eszedbe jutottam. Tíz évig nem jöttél, nem írtál. 
ANYA: 	Anyám, nagyon jól tudja, hogy miért. En szerettem az apámat. 
NAGYANYA: Igen és most eszedbe jutott, hogy anyád is van. Ide jössz, és azt ké- 

red, hogy segítsek. 
ANYA: 	Magamnak semmit se kérek. En csak azt szeretném, hogy a gyereke- 

im túléljék a háborút. A Nagyvárost éjjel-nappal bombázzák, és nincs 
élelem. A gyerekeket vidékre menekítik, rokonokhoz vagy idegenek-
hez, bárhová. 

NAGYANYA: Miért nem küldted őket idegenekhez? „Bárhová." 
ANYA: 	Az unokái. 
NAGYANYA: Az unokáim? Nem is ismerem őket. Hányan vannak? 
ANYA: 	Ketten. Két fiú. Ikrek. 
NAGYANYA: Na és apjuk, az van legalább? Nem tudok róla, hogy férjhez -  mentél 

volna. Elfelejtettél meghívni az esküv ődre. 
ANYA: 	Igen, férjnél vagyok. Az apjuk a fronton van. Fél éve nem kaptam hírt 

róla. 
NAGYANYA: Na, akkor keresztet vethetsz rá. 
ANYA: 	(odavezeti az ikreket a Nagyanyához) Ő  a Nagyanyátok. Nála maradtok, 

amíg véget nem ér a háború. 
NAGYANYA: Az sokáig eltarthat. Itt sem adják ingyen az ennivalót. De ne félj, én 

majd dolgoztatom őket. Megtanítom őket arra; hogy milyen az élet! 
ANYA: Majd küldök pénzt, anya. (a gyerekekhez)°Legyetek jók, kicsikéim! Ked-

veseim. Drágáim. Mindenségeim. Imádott kicsikéim. Szeretlek benne 
teket... (befogja a saját kezükkel a: szemüket) Most játszunk... (el) 
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4. jelenet 

NAGYANYA 
Klaus, Lucas 

KLAUS: 	Nagyanya Anyánk anyja. Miel őtt Nagyanyánkhoz költöztünk volna, 
nem is tudtuk, hogy Anyánknak van anyja. 

LUCAS: 	Ugy hívjuk őt, hogy Nagyanya. 
KLAUS: 	Az emberek úgy nevezik, hogy Boszorka. 0 úgy nevez bennünket: 

„szukafattyak". 
LUCAS: 	Ocska katonai bakancsban jár. Ha jó id ő  van mezítláb. Az arca csu- 

pa ránc, barna foltok vannak rajta, meg bibircsókok, amelyekb ől szőr-
szálak állnak ki. Foga, az nincs, vagy legalábbis nem látszik, hogy 
volna. 

KLAUS: 	Nagyanya sose mosakszik. Ha eszik vagy iszik, utána megtörli száját 
a kendője csücskével. Nem hord bugyogót. Ha vizelnie kell, megáll, 
ahol épp van, szétterpeszti a lábát és odapisál a földre. Persze, nem a 
házban. 

LUCAS: 	Nagyanya sose vetk őzik le. Meglestük este a szobájában. Leveszi a 
szoknyját, de van alatta egy másik szoknya. Leveszi a blúzát, de van 
alatta egy másik blúz. Úgy fekszik le. A kend őjét sem veszi le. 

KLAUS: 

	

	Nagyanya keveset beszél. Kivéve esténként. Esténként levesz egy üve- 
get a polcról, jól meghúzza. 

LUCAS: 	Nagyanya házát kert veszi körül, a kert végében patak folyik, azon túl 
pedig már ott az erd ő. Utána nincs más, csak a poros út, amit nem 
messze sorompó zár el. Ott őrt áll egy katona, tilos továbbmenni. A 
katonának géppisztolya és távcsöve van. 

KLAUS: 	Tudjuk, hogy a sorompón túl, a fák közt titkos katonai támaszpont 
van, a támaszponton túl pedig a határ és egy másik ország. 

LUCAS: 

	

	Nagyanya hálószobája, mindig kulcsra van zárva. Nagyanya is csak es- 
te megy be, amikor lefekszik. 

KLAUS: 	Van egy másik szoba is. Egy idegen tiszt a lakója. Az is zárva van. 
LUCAS: 	A padlásfeljáró pont, a tiszt ajtaja fölött van, kötélen mászunk föl. 

Odafönt rejtettük el a Nagy Füzetet. 
NAGYANYA: (jön) Majd megértitek. Ki kell érdemelni az ételt, meg azt, hogy tet ő  

van a fejetek fölött. 
KLAUS: 	Nem erről van szó. Dolgozni rossz, de még rosszabb tétlenül nézni, 

hogy valaki dolgozik, pláne, ha öreg az illet ő . 
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NAGYANYA: (gúnyosan nevet) Szukafattyak! Csak nem azt akarjátok mondani, hogy 
megsajnáltatok! 

LUCAS: 	Nem, Nagyanya. Elszégyelltük magunkat. (elindulnak) 	 , 
NAGYANYA: Ne menjetek messzire az erd őben! Közel a hatás, még rátok l őnek! Es 

főleg nehogy eltévedjetek! Én ugyan nem megyek utánatok! (el) 
KLAUS: 	Gyakran járunk az erd őre, sosem tévedünk el, tudjuk merre van a 

határ. Az őrök már ismernek bennünket. Nem l őnek ránk. 

5. jelenet 
A PISZOK 

Klaus, Lucas 

LUCAS: Otthon, a Nagyvárosban, Anyánk gyakran megfürdetett bennünket. Zuhannyal 
a fürdőkádban. Tiszta ruhát adott ránk, levágta a körmünket. Ha hosszú volt 
a hajunk, elvitt a borbélyhoz. Minden étkezés után fogat mostunk. 

KLAUS: Nagyanyánál nem lehet mosakodni. Nincs fürd őszoba, de még vezetékes víz 
sincs. Nincs se szappan, se fogpaszta, se mosószer a háznál. 

LUCAS: Egyre piszkosabbak vagyunk. A ruháink elrongyolódnak, a cip őink elkop-
nak, kilyukad a talpuk. 

KLAUS: Szagunkban keveredik 
LUCAS: a trágya, 
KLAUS: a hal, 
LUCAS: a széna, 
KLAUS: a gomba, 
LUCAS: a füst, 
KLAUS: a sajt, 
LUCAS: a sár, 
KLAUS: az iszap, 
LUCAS: a föld, 

. KLAUS: az izzadtság, 
LUCAS: a húgy, 
KLAUS: és a rothadás szaga. 
LUCAS: 117i büdösek vagyunk, 
KLAUS: mint a Nagyanya. 
LUCAS: Anyánk azt mondta nekünk: Kedveseim. Drágáim. Mindenségeim. Imádott 

kicsikéim. 
KLAUS: El kell felejtenünk ezeket a szavakat, mert most már senki se mond nekünk 

ilyeneket. 
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LUCAS: Az emlékük elviselhetetlen teher számunkra. 
KLAUS: Szerét ejtjük, hogy az emberek sértegessenek bennünket, és megállapítjuk, 

hogy végre közömbösek vagyunk e sértések iránt. 
LUCAS: Napi félórát gyakorlatozunk így. 
KLAUS: Szukafattyak! 
LUCAS: Boszorkányfajzat! 
KLAUS: Kurvafattyak! 
LUCAS: Hülyék! 
KLAUS: Csibészek! 
LUCAS: Taknyosok! 
KLAUS: Szamarak! 
LUCAS: Mocskosok! 
KLAUS: Disznók! 
LUCAS: Rohaékok! 
KLAUS: Dögök! 
LUCAS: Szarháziak! 
KLAUS: Akasztófavirágok! 
LUCAS: Gyilkospalánták! 
KLAUS: Te gané! 
LUCAS: Te seggdugasz! 
KLAUS: Tetves buzi! 
LUCAS: Edeseim! 
KLAUS: Drágaságaim! 
LUCAS: Szeretlek! 
KLAUS: (csók, pofon) Sose hagylak el benneteket! 
LUCAS: (csók, pofon) Titeket szeretlek... 
KLAUS: Ti vagytok minden örömem... 
KLAUS: Nagyanya sokszor megver bennünket, a bütykös kezével üt, vagy a sepr ű- 

vel, vagy vizes törl őronggyal. Húzza a fülünket, belemarkol a hajunkba. 
LUCAS: Mások is megpofoznak, megrugdosnak bennünket, azt se tudjuk, hogy 

miért. 
KLAUS: Elhatározzuk, hogy megeddzük a testünket, hogy megtanuljuk sírás nélkül 

elviselni a fájdalmat. 

Hirtelen Klaus kihúzza a nadrágszíját és ráhúz vele a másikra. 

LUCAS: Nem fáj. 

Lucas is kihúzza az övét és megüti Klaust. 
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KLAUS: Nem fáj. 
Verik egymást a szíjjal miközben azt mondják: „Nem fáj!" A földre zuhannak. 

6. jelenet 
AZ ORDONÁNC 

Ordonánc, Lucas, Klaus 
Az Ordonánc jön egy elemlámpával a kezében, és az ikrekre világít. 

Ne féljetek. Nem bántalak benneteket.. 
Már nem sírunk... 
Ketten vagytok, vagy én ittam sokat? (nevet) 
Ki az? 
Én a százados ordonánca vagyok. Ti mit csináltok itt? 
Mi itt lakunk. A Nagyanyánknál. 
Ti vagytok a Boszorka unokái? Még sose láttalak benneteket. Mióta 
vagytok itt? 
Hogy lehet, hogy maga beszéli a nyelvünket? 
Az anyám itt született, a ti országotokban. Aztán a mi országunkba 
jött dolgozni. Felszolgált egy kocsmában. Megismerkedett az apámmal, 
és férjhez ment hozzá... Az én országom meg a ti országotok baráti 
ország. Együtt harcolunk az ellenséggel. Ti honnan jöttetek? 

KLAUS: 	A Nagyvárosból. 
ORDONÁNC: Nagyvárosban sok a veszély. 
LUCAS: 	Igen, és ennivaló sincs. 
ORDONÁNC: Itt meg jó sok ennivaló van. Alma, disznó, tyúk, minden. Sokáig ma-

radtok itt? Vagy csak vakációzni jöttetek? 
LUCAS: 	Itt maradunk a háború végéig. 
ORDONÁNC: Háborúnak hamar vége lesz. Ti itt alszatok? A padló kemény, hideg. 

A boszorka nem engedi, hogy a szobájában aludjatok? 
Mi nem akarunk a Nagyanya szobájában aludni. Horkol és büdös. 
Voltak ágyneműink és takaróink... 

LUCAS: 	...de ő  eladta. 
ORDONÁNC: A százados visszajön a szabadsága után ma este vagy holnap reggel... 

Nekem ki kellene takarítani a szobáját. (odaadja az ikreknek a kabát-
ját) Ezt nem adja el az öreg, Boszorka. Mondjátok csak meg nekem, 
ha nagyon gonosz veletek. En megölöm. 

Betakarja az ikreket. 

ORDONÁNC: 
LUCAS: 
ORDONÁNC: 
KLAUS: 
ORDONÁNC: 
LUCAS: 
ORDONÁNC: 

KLAUS: 
ORDONÁNC: 

KLAUS: 
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7. jelenet 
A KÖNYVESBOLTBAN 

Klaus, Lucas, Könyvárus 

KLAUS: 

KÖNYVÁRUS: 

S: Csókolom! 
Szükségünk volna egy csomag kockás papírra, két ceruzára és vas-
tag füzetre... 
...de nincs pénzünk. 
Hogyhogy?... itt fizetni kell. 
Nincs pénzünk, de okvetlenül szükségünk van ezekre a dolgokra. 
Akkor kérjetek pénzt a szüleitekt ől. 
Apánk a fronton van, Anyánk pedig a Nagyvárosban maradt. Nagy-
anyánknál lakunk, és neki nincs pénze. 
Pénz nélkül semmit se kaptok. Ne nézzetek így rám! Ki innen! 
Cserébe hajlandók vagyunk elvégezni bizonyos munkákat. 
Például locsoljuk a kertjét, gyomlálunk, csomagot kézbesítünk... 
Nincs kertem, nincs csomagom, nincs szükségem rátok. És különben 
is, nem tudtok rendesen beszélni? 
Mi rendesen beszélünk. 
Miféle beszéd az a ti korotokban, hogy „hajlandók vagyunk elvégez-
ni bizonyos munkákat"? 
Igyekszünk hibátlanul beszélni. 
Hát ez az,, túlságosan is hibátlanul. Egy csöppet sem tetszik a ti mo-
dorotok. Es az sem, ahogy néztek rám. Takarodjatok! 
Vannak tyúkjai, uram? 
Hogy vannak-e tyúkjaim?! 
Azért, mert ha nincsenek tyúkjai, módunkban van a rendelkezésére 
bocsátani egy bizonyos mennyiségű  tojást cserébe azokért a tárgya-
kért, amelyek nélkülözhetetlenek a számunkra. 
A tojás ára napról napra emelkedik. Ezzel szemben a papír, meg a 
ceruza ára... 
Ki innen! Nem kell tojás! Nem kell tyúk! Vigyétek, (hozzájuk vágja) 
és soha többé ne lássalak benneteket! 

KLAUS, LUCA 
KLAUS: 

LUCAS: 
 

KLAUS: 
KÖNYVARUS: 
KLAUS: 

KÖNYVÁRUS: 
KLAUS: 
LUCAS: 
KÖNYVARUS: 

KLAUS: 
KÖNYVÁRUS: 

LUCAS: 
KÖNYVÁRUS: 

KLAUS: 
KÖNYVÁRUS: 
LUCAS: 

8. jelenet 
TANULÁS 

Klaus, Lucas 

KLAUS: Elhatároztuk, hogy nem megyünk iskolába. 
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LUCAS: A tanuláshoz ott van Apánk Lexikona meg a Biblia, amit itt találtunk a 
padláson. 

Leülnek 

KLAUS: A fogalmazásod címe: „A munka". 
LUCAS: A fogalmazásod címe: „Megérkezünk Nagyanyához". 
KLAUS: (olvassa Lucas fogalmazását) „A Kisváros szép." Ez nem jó. Lehet, hogy a 

Kisváros nekünk szép, de másnak csúnya. Azok a szavak, amelyek érzése-
ket jelölnek, igen homályosak, jobb, ha kerüljük használatukat, és ragasz-
kodunk a tények hű  leírásához. „Az ordonánc kedves." Ez nem jó. (javítja) 
„Az ordonánc pokrócot adott nekünk." Most jó. 

LUCAS: (olvassa Klaus fogalmazását) „Nagyanya olyan, mint egy Boszorka." Akkor ez 
sem jó. (javítja) „Az emberek úgy nevezik Nagyanyát, hogy Boszorka." Most 
jó. „Szeretjük a diót." Ez nem jó „Sok diót eszünk." Most jó. (magyaráz) 
A „szeret" szó bizonytalan szó, nem pontos és nem tárgyilagos. „Szeretjük 
a diót" és „Szeretjük Anyánkat." A két „szeret" nem ugyanazt jelenti. A 
„lusta" és a „szegény" az sem ugyanaz. 

KLAUS: A Nagyanya szerint a szomszédasszony egyszer űen lusta és inkább szegé-
nyen él, csak ne kelljen dolgoznia. 

Felállnak és átmennek a Szomszédasszony háza elé. 

9. jelenet 
A SZOMSZÉDASSZONY MEG A LÁNYA 

Klaus, Lucas, Szomszédasszony, Nyúlszáj 
A vak és süket Szomszédasszony ül egy széken és maga elé bámul. Nyúlszáj felsegíti. 

LUCAS: 	A szomszédasszony a Kisváros széls ő  házában lakik a lányával. A 
Szomszédasszony egész nap a kertben ül és csak bámul maga elé. Es-
te a lánya karon fogja és sétálni viszi. 

KLAUS: 	Az emberek azt mondják, hogy a szomszédasszonyunk bolond, hogy 
eszét vesztette, amikor otthagyta a férfi, aki gyereket csinált neki. 

LUCAS: 	A szomszédasszony lánya nem magasabb, mint mi, de kicsit id ősebb. 
A piacon összeszedi a rohadt zöldséget meg gyümölcsöt és hazaviszi. 

KLAUS: 	Es mindent ellop, amit csak el tud lopni. 

Közben Nyúlszáj kikísérte az anyját. Visszajön, elsétál a fiúk el őtt, ellopja az Ordonánc ka-
bátjtt és elmegy a másik oldalra. Az ikrek követik a tekintetükkel. 
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LUCAS: 	Odafut hozzá a kutyánk. 
KLAUS: 	Nyúlszáj átöleli. A kutya megszagolgatja Nyúlszáj nemi szervét... 
LUCAS: 	... és nyalogatni kezdi. 
KLAUS: 	Nyúlszáj széttárja a combját, két kézzel öléhez szorítja a kutya fejét. 

Liheg és tekergeti magát. 
LUCAS: 	Előtűnik a kutya nemi szerve, egyre hosszabb, vékony és piros. 
KLAUS: 	Nyúlszáj hasra fordul, négykézlábra áll, odatartja fenekét a kutyának 
LUCAS: 	A kutya Nyúlszáj hátára teszi a mells ő  lábát, reszket a hátulja. Izeg- 

mozog, nyomakszik, furakodik Nyúlszáj lábai közé, hozzátapad a 
fenekéhez. 

KLAUS: 	Nagyon gyorsan mozog, el őre-hátra, el őre-hátra, el őre-hátra... 
LUCAS: 	Nyúlszáj nyöszörög, halkan fel-felsikolt, (kintről Nyúlszáj felsikolt) aztán 

lerogy a fűbe. 
KLAUS: 	De miért oldalgott el a kutyánk? 
LUCAS: 	Mi nem láttunk semmit. 
KLAUS: 	De, láttuk, amint játszottál a kutyánkkal! 
NYÚLSZÁJ: Senkinek se fogjátok elmondani amit láttatok? 
LUCAS: 	Mi soha senkinek nem mondunk semmit. 
KLAUS: 	Számíthatsz ránk. 
NYÚLSZÁJ: En Nyúlszáj vagyok. Szeretem a tejet, de f őleg szopni szeretem a 

tőgyet. Az nagyon jó. Kemény is meg puha is. Mást is szeretek szop-
ni. Nincs kedvetek hozzá? Nem akartok játszani velem? Ugy szeret-
ném! Ti nagyon szépek vagytok. (megsimogatja őket, a fiúk. hátrálnak) 
Undorodtok tőlem. 

LUCAS: 	Nem, nem undorodunk t őled. 
NYÚLSZÁJ: Aha. Még kicsik vagytok, és félénkek. De velem mindenfélét lehet csi-

nálni. Csuda mókás játékokra foglak megtanítani benneteket. 
LUCAS: 	Mi sohasem játszunk. 
NYÚLSZÁJ: Hát mit csináltok egész nap? 
KLAUS: 	Dolgozunk, tanulunk. 
NYÚLSZÁJ: En koldulok, lopok és játszom. 
LUCAS: 	Az anyáddal is tör ődsz. Rendes lány vagy. 
NYÚLSZÁJ: Tényleg így gondoljátok? 
KLAUS: 	Igen. Es Megengedjük, hogy játszál a kutyánkkal, amikor csak akarsz. 
NYULSZAJ: (meglöki Lucast, kiabál) Nem kell a kutyátok! En azt akarom, hogy sze-

ressetek. Senki se szeret. Még az anyám se. De én se szeretek senkit. 
Se az anyámat, se titeket. Gy űlöllek benneteket. (leül, sír) Engem csak 
az állatok szeretnek. 
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jelenet 
A NAGYAPA SÍRJA 

Klaus, Lucas, Nagyanya 
A Nagyanya jön kerti szerszerszámokkal. 

KLAUS: 	Egy szép nap Nagyanya fogja a kerti szerszámokat és nekiindul. Mesz- 
sziről követjük, kíváncsiak vagyunk, hová megy. 

LUCAS: 	A temetőbe. Megáll egy sírnál, leteszi a kannát, leül. Nincs senki a te- 
metőben, csak a Nagyanya és mi. 

KLAUS: 	Közelebb lopózunk hozzá, elrejtőzünk a bokrok meg a sírkövek mögé. 
LUCAS: 	Nagyanya letérdel a sír mellé. 
NAGYANYA: Te gané... mocsok... disznó... rohadék... te átkozott... 
KLAUS: 	Nagyanya, ez a Nagyapa sírja? 
NAGYANYA: (nagyon dühösen) Rohadt szukafattyak! Mit kerestek ti itt?! Már megint 

utánam kémkedtek? 
LUCAS: 	Nagyanya, meséljen nekünk a Nagyapánkról. 
NAGYANYA: Mi? Micsoda? Nektek nincs is Nagyapátok! 
KLAUS: 	De valamikor volt. 
NAGYANYA: Nem, soha nem volt. Már rég meghalt, amikor születtetek, úgyhogy 

sose volt nagyapátok. 
KLAUS: 	Miért mérgezte meg? 
NAGYANYA: Ezt meg honnan veszitek? 
KLAUS: 	Azt beszélik, hogy maga megmérgezte Nagyapát. 
NAGYANYA: Azt beszélik... azt beszélik... Mondjanak, amit akarnak. 0 mérgezte 

meg az én életemet. Ivott, mint a kefeköt ő, kékre-zöldre vert napon-
ta, a disznó, a kurváit meg a házamba hordta. 

LUCAS: 	És nem mérgezte meg? 
NAGYANYA: Hagyjatok békét, szukafattyak! Semmit se tudtak rám bizonyítani. Az 

emberek összevissza beszélnek. 
KLAUS: 	Tudjuk, hogy maga nem szerette Nagyapát. Miért gondozza hát a sírját? 
NAGYANYA: Pont azért! Amiatt, amit az emberek beszélnek. Hogy ne hordjanak 

össze hetet-havat. Az ördög vigyen el benneteket! 

jelenet 
TÉL 

Klaus, Lucas, Nagyanya, Postás 
A Nagyanya elhagyja a temet őt, az úton találkozik a Postással. A Postás odaadja egy 
levelet a Nagyanyának, aztán továbbmegy. Az ikrek oldalról nézik. Nagyanya apróra tépi a 
levelet. 
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LUCAS: 	Nagyanya! Miért dobja el a leveleket? 
NAGYANYA: Nem tudok olvasni. Nem jártam én iskolába, egész életemben dolgoz-

tam. Engem nem kényeztettek el, mint benneteket. 
KLAUS: 	Ha akarja, felolvassuk magának a leveleit. 
NAGYANYA: Az én leveleimet senki se olvassa el! 
KLAUS: 	Ki küld pénzt? Ki küld csomagot? Ki küld levelet? 
LUCAS: 	Anyánk küld pénzt. Anyánk ír levelet magának. 
KLAUS: 	Ez nem szép magától, Nagyanya. Fázunk, nincs meleg holmink, nem 

mehetünk ki a szabadba. Maga meg eladja, amit Anyánk nekünk kül-
dött. 

NAGYANYA: Nem nekem ír. Tudja, hogy nem tudok olvasni. Azel őtt sohasem írt. 
Csak azóta ír, hogy ti itt vagytok. Nekem nem kellenek a levelei. Sem-
mi se kell tőle. 

A Postás jön. Az ikrek otthagyják a Nagyanyát és rohannak a Postáshoz. 

POSTÁS: 	Hol a nagymamátok? 
KLAUS: 	Hagyja őt békében! Adja ide nekünk, mit hozott. 
POSTÁS: 	Nem hoztam semmit. 

Indulna, de az ikrek fellökik, a bicikli ráesik. Kikutatják a táskáját, elveszik a levelet. 

KLAUS: 	Adja ide a pénzt! 
POSTÁS: 	Nem. A nagymamátoknak van címezve. 
LUCAS: 	De nekünk van szánva. Anyánk nekünk küldi. 
KLAUS: 	Ha nem adja ide, elvágjuk a torkát! 
POSTÁS: 	Jó, jó, rendben van. 
KLAUS: 	Aláírjuk, vagy legyen inkább kereszt? 
POSTÁS: 	Jó lesz a kereszt. Egyik kereszt olyan, mint a másik. Igazatok van, 

hogy megvéditek magatokat. Mindenki ismeri a boszorkát. Olyan fös-
vény, hogy a párját ritkítja... Amiket beszélnek az emberek... 

LUCAS: 	Miket beszélnek? 
POSTÁS: 	Hát, hogy megmérgezte az urát. Mármint a nagyanyátok a nagyapá- 

tokat. Réges-régi história. Ezért. hívják Boszorkának. 
LUCAS: 	Ne mondjon rosszat a nagyanyára! 

gondoltam, nem árt, ha tudjátok. POSTÁS: 	Jó, jó, g 	 j 
KLAUS: 	Már tudtuk. Mától fogva nekünk adja át a postát! Különben megöl- 

jük. Világos? 
POSTÁS: 	Képesek lennétek rá, akasztófavirágok. J ó] van, ti kapjátok meg a pos- 

tát, nekem ugyan mindegy. Tör ődök is a Boszorkával! (elmegy) 
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jelenet 
NYÚLSZÁJ ESETE A PLÉBÁNOSSAL 

Klaus, Lucas, Nyúlszáj 
Az ikrek megérkeznek egy zsákkal Nyúlszájhoz. 

KLAUS: 
LUCAS: 
KLAUS: 
NYÚLSZÁJ: 

KLAUS: 
NYÚLSZÁJ: 

Hoztunk nektek krumplit, szárazbabot meg tejet is. 
Mindennap hozunk majd egy nyaláb fát is. 
De a többihez pénz kell. 
(Nyúlszáj gondolkodik.) Kérjetek a Plébános úrtól. Adott pénzt néha, ha 
megmutattam neki a likamat. 
Kérte, hogy mutasd meg neki? 
Igen. Es néha bedugta az ujját. Aztán pénzt adott, hogy ne mondjam 
meg senkinek. Mondjátok meg neki, hogy Nyúlszájnak és az anyjának 
kell a pénz. (megcsókolja Klaust, boldogan elrohan) 

jelenet 
ZSAROLÁS 

Klaus, Lucas, Plébános, Oregasszony 
Az ikrek meghúznak egy cseng őt. Egy Oregasszony megjelenik a kapuban. 

ÖREGASSZONY: Mit akartok? 
KLAUS: 	Beszélni szeretnénk a plébános úrral. 
ÖREGASSZONY: Miért? 

Valaki haldoklik. 
Plébános úr! Fel kell valakinek adni az utolsó kenetet! 
(jön) Hova kell menni? Ki küldött benneteket? 
Nem tudjuk a rendes nevüket. Az anya vak és süket. 
Feladom nekik az utolsó kenetet. Vezessetek oda hozzájuk! 
Még nincs szükségük az utolsó kenetre. Nyúlszáj küldött ide ben-
nünket. Néha adott neki egy kis pénzt, plébános úi. 
Lehetséges. Én sok szegénynek adok pénzt. Nem emlékezhetek 
mindegyikre. Tessék! 

A zsebéb ől pénzt vesz el ő  és az ikreknek adja. 

KLAUS: 
PLÉBÁNOS: 

Ez nem elég. Egy darab kenyérre se elég. 
Sajnálom, sok szegény ember van. És a hívek egyre kevesebb ala-
mizsnát adnak. Manapság mindenki sz űkölködik. Menjetek Isten 
áldásával. 

KLAUS: 
ÖREGASSZONY: 
PLÉBÁNOS: 
KLAUS: 
PLÉBÁNOS: 
KLAUS: 

PLÉBÁNOS: 
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KLAUS: 

PLÉBÁNOS: 
KLAUS: 
PLÉBÁNOS: 

PLÉBÁNOS: 
KLAUS: 
KLÚS,, LUCAS: 
PLÉBÁNOS: 
LUGAS: 

PLÉBÁNOS: 
KLAUS: 
PLÉBÁNOS: 

KLAUS, LUCAS: 

Rendben van, elfogadjuk ezt, mint el őleget, de kénytelenek le-
szünk holnap újra eljönni. 
Micsoda? Ez meg mit. jelentsen? Távozzatok tüstént! 
Mindenkinek elmondjuk, hogy mit csinált Nyúlszájjal. 
En? En soha semmit nem csináltam Nyúlszájjal. Azt sem tudom, 
ki az. Biztos kitalált mindenfélét. Senki sem fogja komolyan ven-
ni, amit egy gyengeelméj ű  leányzó terjeszt rólam. 
Rettenetes. Tudjátok egyáltalán, hogy mi ez, amit csináltok? 
Igen, plébános úr. Tudjuk. 
Zsarolás. 
Uram, Atyám, a ti korotokban... Szörny ű . 
Igen, csakugyan szörny ű, hogy erre kell vetemednünk. De Nyúl-
szájnak és az anyjának okvetlenül szüksége van pénzre. 
Nem vagyok gazdag. Mennyit akartok? 
A tízszeresét annak, amit adott. Hetente. 
Rendben. De nehogy azt higgyétek, hogy a zsarolásnak engedek! 
Könyörületb ől teszem... (az ikrek elindulnak. A plébános utánuk kiállt) 
Szombatonként gyertek! (magának) Szörnyű . (el) 
(kántálva) Esküszünk, hogy ezentúl csak szombatonként jövünk. 
Ámen! 

14. jelenet 
A VÁDAK 

Klaus, Lucas, Ordonánc 
Jön az Ordonánc. 

ORDONÁNC: Segítetek nekem lerakodni a dzsipr ől? 
KLAUS: 	miért, megjön a tiszt? Még sosem találkoztunk vele. 

A tiszt nem jön ide. Talán sohasem jön többé. Nagy szerelmi bána-
ta van... De ez nem nektek való mese. Ma este megünnepeljük a 
győzelemünket! Nemsokára megnyerjük háborút az új csodafegy-
verrel... 

LUCAS: 
	

Vége lesz a háborúnak? 
ORDONÁNC: Igen. Nagyon gyorsan. Ha éhesek vagytok, egyetek csokoládét, kon-

zerveket, kolbászt. 
LUCAS: 
	

Vannak, akik éhen halnak. 
ORDONÁNC: Na és. Háború van. Sok ember éhen hal. Mi közünk hozzá?! Ne 

beszéljünk most róla! Egyszer élünk, együnk! (nevet) 
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LUCAS:  

ORDONÁNC:  
LUCAS:  

ORDONÁNC:  
KLAUS:  

Ismerünk egy vak és süket asszonyt, itt lakik mellettünk a lányá-
val. Nem élik túl a telet.  
Ha nem élik hát nem élik...  
Most senki nem ad semmit. Az emberek szegények vagy félnek, hogy  

szegények lesznek. A háború fösvénnyé és önz ővé tette őket.  
En arról nem tehetek.  
De igenis tehet! Maguk hozták ránk a háborút! Maga meg az or-
szága.  

ORDONÁNC: Szarok az egészbe bele! Elegem van bel őletek! Hallgasatok! (csönd)  
Azt hiszitek, hogy én akartam ezt a háborút, hogy én akartam a ti  

rohadt országotokba jönni?!... Otthon, szépen csinálnám a széke-
ket, meg az asztalokat, innám a jó borokat, csinos lányokkal  
szórakoznék... Itt mindenki gonosz, ti is gonoszok vagytok, kis, sza-
ros kölykök. Azt mondjátok, hogy én tehetek mindenr ől... Mit csi-
nálhattam volna? Ha azt mondom, hogy nem akarok háborúba  

menni, nem akarok a rohadt országotokba jönni, engem agyon-
lőnek!... Vigyetek mindent, tessék, vigyetek mindent!... Az ünnep-
nek vége. Nagyon szomorú vagyok...  

KLAUS, LUCAS: De nem azért mondtuk...  
ORDONÁNC: Na jó, elmegyünk holnap a vakhoz meg a lányához... De aztán  J ~ 	gY~~ 	p 	g 	~  

megint jó barátok leszünk. Rendben van? Megbeszéltük?  

KLAUS, LUCAS: Megbeszéltük.  

15. jelenet  
A SZOLGÁLÓ  

Klaus, Lucas, Nagyanya, Szolgáló, Plébános  

SZOLGÁLÓ: Jó reggelt!  
NAGYANYA: (jön) Maga meg mit akar?  
SZOLGALO: Krumpliért jöttem a plébános úrnak.  
NAGYANYA: Mennyi krumpli kéne?  
SZOLGALO: Tíz kiló. Vagy még több, ha volna... (Nagyanya emegy, a Szolgáló meg-

látja az ikreket) Úristen! De szépek vagytok! Gyere ide hozzám! (rámu-
tat Klausra) Te! (az Ikrek nem, mozdulnak. Lucasra mutat) Akkor te! Na!  
Gyertek már ide! Csak nem féltek t őlem?  

KLAUS: 	Mi senkitől se félünk.  
SZOLGÁLÓ: Jaj, de büdösek vagytok! Miért nem mosakodtok?  

LUCAS: 	Itt nincs mosakodási lehetőség.  
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SZOLGÁLÓ: És a ruhátok! Szörny ű ! Nincs másik? 
KLAUS; , Piszkosak és rongyosak. Nagyanya nem mossa ki őket. 
SZOLGALO: A, a Boszorka a nagyanyátok? 

Nagyanya visszajön egy zsákkal. 

NAGYANYA: Tíz ezüstpénz vagy egy arany... 
SZOLGALO: Holnap hozom a pénzt. 
NAGYANYA: Papírpénzt nem fogadok el. 
SZOLGÁLÓ: (megemeli a zsákot) Megengedi, hogy a kisfiúk segítsenek elvinni a zsá-

kokat? 
NAGYANYA: Felőlem. 
SZOLGÁLÓ: Kimosom a szennyesüket. Holnap hozom a pénzzel együtt. 
NAGYANYA: Kimossa a szennyesüket? Hát... ha öröme telik benne... 

Az ikrek megfogják a zsákokat és átviszik a „Parókiára". El őhúznak egy kádat. 

SZOLGÁLÓ: Megsikálom a hátatokat, megmosom a hajatokat. Ejnye, csak nem szé-
gyellitek magatokat el őttem? Majdnem az anyátok lehetnék. (fürdetés-
re készül) Na, ki lesz az els ő ? 

LUCAS: 	Itt akar maradni, amíg fürdünk? 
SZOLGALO: De még mennyire! Igy is jó. Akkor én kezdem. (a Szolgáló elkezd 

vetk őzni) Látjátok, nem szégyellem magam el őttetek. Kisfiúk vagytok, 
kicsi fiúcskák. Levágom a körmötöket. Es ne kényeskedjetek már: nem 
eszlek meg benneteket. (leveszi az ikrekr ől az ingjüket. Fürdeti őket) 0, mi-
lyen édes, pici, tiszta lábacskák! És milyen gyönyör ű  a fülecskéjük, 
milyen puha, finom a nyakuk! De szeretném, ha két ilyen szép 
fiacskám volna! Osszevissza csiklandoznám őket. (végigcsókolgatja egész 
testüket, lehajol) Ha két ilyen szép babám volna, finom édes tejecskét 
adnék nekik, így ni. (odahúzza a fejüket a melléhez, és dörzsölni kezdi az 
ágyékát) Milyen kár, hogy nem vagytok nagyobbak! (sóhajtozik, liheg, az-
tán hirtelen megmerevedik) 

Jön a Plébános. A Szolgáló zavartan próbálja rendbe szedni magát. 

KLAUS: 	Jó napot kívánunk! 
SZOLGÁLO: Ők az én kis védenceim, tisztelend ő  úr. Annak az öregasszonynak az 

unokái, akit Úgy hívnak az emberek, hogy Boszorka. 
PLÉBÁNOS: Már ismerem őket. Nagyon megváltoztatok. Tiszták vagytok, de nem 

vagytok olyanok, mint két angyal. Soha nem látlak benneteket a temp-
lomban. 
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LUCAS: 	Nem járunk templomba. 
PLÉBÁNOS: De imádkoztok néha? 
KLAUS: 	Nem, nem imádkozunk. 
PLÉBÁNOS: Szegény báránykák! Imádkozni fogok értetek. Ismeritek a Tízparan-

csolatot? Meg is tartjátok? 
KLAUS: 	Nem, plébános úr, nem tartjuk meg. 
LUCAS: 	Senki sem tartja meg. Meg van írva: „Ne ölj!", és mindenki öl. 
PLÉBÁNOS: Hát igen... sajnos háború van. Tessék a pénzetek. (el) 

16. jelenet 
AZ ORDONÁNC FLÖRTJE 

Klaus, Lucas, Szolgáló, Ordonánc 

ORDONÁNC: 

KLAUS: 
SZOLGÁLÓ: 
LUCAS: 
SZOLGÁLÓ: 
KLAUS: 
SZOLGÁLÓ: 
ORDONÁNC: 

KLAUS: 
ORDONÁNC: 

(jön) Jó napot, kis barátaim, jó napot szép kisasszony! Látom, érett 
már a barack. (a Szolgáló melleit nézi) En nagyon szeretem a jó, nagy, 
érett barackokat. Nagyon szeretem a szép kisasszonyokat is... 
(a Szolgálónak) Ez az a katona, akinek szobája van a Nagyanyánál. 
Miért nem mondtátok el őbb? 
Ezek idegenek. 
Na és aztán! 
Oreg és kövér. 
Kedves és vidám. 
En álmomban láttam a szép kisasszonyt. Két nagy barackot! Csípjen 
meg a szép kisasszony, hogy felébredjek! (a Szolgálólány megcsípi) Most 
már felébredtem, de én is meg akarom csípni a gonosz kisasszonyt. 
(csipkedik egymást) Ki segít a szegény embernek a ronda koszos szo-
báját. feltakarítani? 
Mi szívesen segítünk. 
Kuss! Nőnek kell segítenie. Szép kisasszonynak. Szép barackoknak! 

Az Ordonánc felkapja a Szolgálólányt és elvonul vele. Az ikrek felmásznak a létrára. 

KLAUS: 
LUCAS: 
KLAUS: 
LUCAS: 

KLAUS: 

Felmegyünk a padlásra és a lyukakon keresztül nézzük. 
Az Ordonánc és a Szolgálólány fekszik az ágyon. 
A szolgálólány meztelen, az ordonáncon csak ing meg zokni van. 
Az ordonánc a szolgálólányon fekszik, és mindketten nagyon mozog-
nak. 
Az Ordonánc olyanokat horkan, mint a Nagyanya disznója. (utánozza) 
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LUCAS: 	A szolgálólány meg sikítozik, mintha nagyon fájna neki, de közben 
nevet, és azt kiáltozza: ne, ne, ne, 

LUCAS: 	Mire az ordonánc: de, de, de! 

17. jelenet 
A TISZT MEG A BARÁTJA 

Klaus, Lucas, Tiszt, a Tiszt Barátja 
A fény a Tiszten aki egy ágyon fekszik. Szól a zene. 

LUCAS: 	Megjöttünk! 
TISZT: 	Gyertek, feküdjetek ide mellém. (az ikrek melléfekszenek) Alud- 

jatok... Szeretlek benneteket. 
KLAUS: 	Szeretlek?... (a nadrágszíjához nyúl) 
TISZT: 	Igen... 

Az ikrek ütni kezdik. Felváltva verik, a végén a Tiszt élvezetében iszonyút üvölt, az ikrek a 
kimerültségtől földre zuhannak. 

Jön a Tiszt Barája. 

A TISZT BARÁTJA: Idegesítenek ezek a kölykök. Rúgd ki őket! 
TISZT: Féltékeny vagy? 
A TISZT BARÁTJA: Ezekre? Nevetséges! Két kis vadember. 
TISZT: 	De szépek, nem? 
A TISZT BARÁTJA: Lehet. Nem néztem meg őket. 
TISZT: 	Nahát! Nem nézted meg őket. Hát nézd meg őket! 
A TISZT BARÁTJA: Mi a csudát akarsz t őlem? Idegesítenek azzal az alattomos ké- 

pükkel. Mintha kilesnének, kihallgatnának bennünket. 
TISZT: 	Hát persze, hogy kihallgatnak. Tökéletesen beszélik a nyelvü- 

ket. Mindent értenek. 
A TISZT BARÁTJA: Na, ebből elég! Elmegyek! 
TISZT: 	Ne bolondozz! Menjetek ki, gyerekek. 

Az ikrek visszamásznak a létrára. 

A TISZT BARÁTJA: Nevetségessé tettél az ostoba kölykök el őtt. 
TISZT: 	Ezek a legintelligensebb gyerekek, akiket valaha is láttam. 
A TISZT BARÁTJA: Csak azért mondod ezt, hogy fájdalmat okozz. Folyton bántasz 

és megszégyenítesz. Egyszer úgyis megöllek. 

A Tiszt el őveszi a revolverét, nyújtja a Barátjának 
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TISZT: 	Jobbat nem is tehetnél velem. Tessék! Ölj meg! Rajta! 

A Tiszt Barátja megmarkolja a revolvert 

A TISZT BA RÁTJA: Megteszem. Meg én. Ha legközelebb róla beszélsz, arról a má-
sikról, megöllek. 

TISZT: 
	

Szép volt... fiatál... erős... kedves... tapintatos... m űvelt... gyön- 
géd... álmodozó... bátor... szemtelen... Szerettem őt. Elesett... 
Nem bírok nélküle élni. 

Megcsókolja. 

A TISZT BARÁTJA: Aljas vagy. Tedd meg magad, ha olyan nagyon bátor vagy, ha 
olyan nagy a bánatod. Ha nem bírsz nélküle élni, hát kövesd 
a halálba! Szeretnéd, ha segítenék, mi? Majd, ha bolond vol-
nék! Dögölj meg! Dögölj meg egydül! (elmegy) 

KLAUS: 	Mi megöljük magát, ha igazán akarja. 
TISZT: 	Köszönöm. Kedves t őletek, de csak játszottunk. (elmegy) 

18. jelenet 
AZ ELSŐ  MŰSORUNK 

Klaus, Lucas, Harmonikás, kocsmavendégek, Plébános, Nagyanya 
A kocsmában az emberek között egy Fiatalember harmonikázik és énekel egy szomorú dalt. 
Az ikrek nézik. Kedvet kapnak, mutatványokat improvizálnak. Eleinte sikertelenek, de miután 
ütni kezdik egymást, nagy sikerük lesz. A kocsmavendégek tapsolnak, és pénzt dobálnak nekik. 
Megszólal a légiriadó. Az emberek pánikba esnek, kirohannak, majd visszafutnak és összepré-
selődve leguggolnak egy kupacba, mint egy óvóhelyen. Alacsonyan repül ő  bombázók és rob-
banások hangja hallatszik. 

NAGYANYA: Jönnek! Jönnek! 

Zene. A kuporgó emberek felállnak és Klaus, Lucas, a Plébános, és a Nagyanya kivételével 
embernyájat képeznek. Lassan körbejárnak. Az ikrek nézik. 

KLAUS: 

LUCAS: 
KLAUS: 
LUCAS: 

Dzsip tűnik fel az útkeresztez ődésben, tisztek ülnek benne. A dzsip 
lassan halad, aztán katonák jönnek puskával. Mögöttük embernyáj 
közeleg. 
Gyerekek, mint mi. 
Asszonyok, mint. anyánk. 
Oregemberek, mint a cipész. 
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KLAUS: 	Kétszázan, háromszázan vannak. Néhány asszonynak kisgyereke van. 
A. hátán viszi vagy a nyakában, vagy a melléhez szorítva. 

LUCAS: 	Senki sem beszél, senki sem síi, mindenki mereven nézi a földet. 

Zene. A tömeg megáll, majd lassan vetk őzni kezd és hátrál kifelé a füstbe, a gázkamrába. Az 
embernyájat elnyeli a füst. 

A Plébános közeledik az ikrekhez. 

PLÉBÁNOS: Imádkozzatok velem, gyermekeim! 
KLAUS: 	Mi sosem imádkozunk. Meg akarjuk érteni. 
PLEBANOS: Ezt nem érthetitek. Fiatalok vagytok hozzá. 
LUCAS: 	Ezért kérdezzük magától: kik -ezek az emberek? Hova viszik őket? 

Miért? 
PLÉBÁNOS: Sajnálom, hogy kényszer ű  tanúi voltatok ennek a látványnak. Isten út-

jai kifürkészhetetlenek. Túl érzékenyek vagytok. Az lenne a legjobb, 
ha elfelejtenétek, amit most láttatok. (el) 

KLAUS: 	Mi soha semmit nem felejtünk el. 

19. jelenet 
AZ UNOKAHÚG 

Klaus;  Lucas, Nagyanya, Id ős úr, Unohakúg 
A Nagyanyához mennek, aki egy padon ül. 

LUCAS: 	A cipész elment? 
NAGYANYA: Már régen. Szegény ember. 
KLAUS: 	Nem azok közt volt, akik ma átmentek a városon? 
NAGYANYA: Nem, őket elvitték. Marhavagonokban. A cipészt itt ölték meg, a saját 

szerszámaival. 

Jön az Idős úr és az Unokahúg. 

IDOS UR: Jó napot kívánok! 
NAGYANYA: (jön) Hát maga? Mit akar? 

Az Id ős úr zavarban van. 

NAGYANYA: Menjetek! Sétáljatok egyet a kertben! 

Az ikrek félrevonulnak a létrára, és hallgatóznak 
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IDŐS ÚR: 	Ismeri a szüleit. Rám bízták, miel ő tt elvitték őket. A maga címét ad- 
ták meg, ha már nem volna biztonságban nálam. Szánja meg! 

NAGYANYA: Hogy kérhet tőlem ilyet? Tudja, mit kockáztatok? 
IDÓS ÚR: 	Igen, tudom. De az élete függ t őle. 
NAGYANYA: Egy idegen tiszt lakik nálam. 
IDŐS UR: 	Eppen ez a jó. Itt senki sem fogja keresni. Csak azt kell mondania, 

hogy az unokája, a két fiú n ővére. 
NAGYANYA: Mindenki tudja, hogy csak két unokám van. 
IDŐS ÚR: 	Azt mondhatja, hogy a veje családjából való. 
NAGYANYA: Sose találkoztam a v őmmel. 
IDŐS UR: 	En csak azt kérem magától, hogy adjon enni néhány hónapig a kis- 

lánynak. Amíg véget nem ér a háború. 
NAGYANYA: A háború évekig eltarthat. 
IDŐS ÚR: Nem, már nem fog sokáig tartani. 
NAGYANYA: En egy szegény öregasszony vagyok, halálra dolgozom magam. Hogy 

tömjek be ennyi éhes szájat? 
IDŐS UR: 	Tessék! Odaadom a szülei minden pénzét. Meg a családi ékszereket. 

Minden a magáé, ha megmenti. (átad egy kendőbe kötött csomagot) 
NAGYANYA: Gyerekek, gyertek! (Az ikrek lejönnek a létráról. A Nagyanya az unokan ő-

vérre mutat) Az unokanővéretek. 
KLAUS: 	Igen, Nagyanya. 
IDOS UR: 	Majd szépen játszatok vele, jó? 
LUCAS: 	Mi nem szoktunk játszani. 
IDŐS UR: 	Hát mit szoktatok csinálni? 
KLAUS: 	Dolgozunk, tanulunk, gyakorlatokat végzünk. 
IDŐS ÚR: 	Ertem, komoly férfiak vagytok. Nincs időtök játszani. De vigyázni fog- 

tok az unokanővéretekre, igaz? 
KLAUS: 	Igen, bácsi. Vigyázni fogunk rá. 
IDŐS UR: Köszönöm. (elmegy) 

Az ikrek felmásznak a létrára, a Nagyanya a , ;toalettasztalához" ül. Kibontja a kendőt. Ma-
gára próbálgatja a kapott ékszereket. 

NAGYANYA: Könnyű  szépnek lenni ezzel a sok aranyholmival. Könnyű  bizony. 
Fordult a kocka. Most az enyém ez a sok ékszer. Mind az enyém... így 
igazságos. De a kislány... az mindent láto'tt, mindent hallott. Vissza 
akarja majd venni. Ez biztos. A háború után vissza akarja majd 
követelni. De én nem akarom visszaadni. Nem akarom. Ez már az 
enyém. Orökre az enyém... Az enyém! 
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Az ikrek lemásznak a létráról. 

KLAUS: 	Nagyanya! Mondani akarunk valamit magának. 
NAGYANYA: Mi van már megint? 
KLAUS: 	Ide hallgason, Nagyanya! Mi megígértük az id ős Úrnak, hogy vigyá- 

zunk az unokan ővérünkre. Úgyhogy a haja szála se görbülhet. 

Egy borítékot mutatnak fel. 

KLAUS: 	Ebben minden meg van írva. A levelet odaadjuk a plébános úrnak. 
Ha hármunk közül valakinek valami baja esik, a plébános felbontja 
a levelet. Megértette, Nagyanya? 

NAGYANYA: Szukafattyak, kurvafattyak, sátánfajzatok! Átkozott legyen a nap, ame-
lyen világra jöttetek! 

20. jelenet 
MENEKÜLÉS 

Nagyanya, Unokahúg, Klaus, Lucas, Ordonánc, Tiszt 

UNOKAHÚG: (jön) A hadsereg megadta magát, tűzszünet van, vége a háborúnak. 
Most már hazamehettek. 	• 

NAGYANYA: (jön) Azt mondják, hogy örökre el kell hagyni az országot, mert jön 
az ellenség és bosszút áll. 

UNOKAHÚG: Ha átkeltek a Nagy Folyón, akkor már semmi sem tudja őket megál-
lítani. (el) 

NAGYANYA: Az ellenség rabszolgasorba fogja taszítani a népünket. (el) 
KLAUS: 	Sokan haladnak el a házunk el ő tt. 
LUCAS: 	Vannak akik gyalog menekülnek, egyetlen zsákkal a hátukon. 
KLAUS: 	Mások biciklit tolnak a legkülönfélébb dolgokkal megrakva. 
LUCAS: 	Van ott dunyha... 
KLAUS: 	... hegedű ... 
LUCAS: 	... kismalac ketrecben... 
KLAUS: 	zsírosbödön. 
LUCAS: 	Es vannak, akik lovas szekéren ülnek, viszik minden vagyonukat. 

Jön az Ordonánc és az Idegen Tiszt. 

ORDONÁNC: Minden elveszett. Szart se ért a csodafegyver. De inkább vagyok vesz-
tes, mint halott. 

A Tiszt, megöleli, az ikreket és sír. 
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TISZT: 	Soha többé nem látlak benneteket. 

Egy lemezt ad át az ikreknek. 

TISZT: 	Itt hagyom nektek, hogy emlékezzetek rám. 

A Tiszt és az Ordonánc elmennek. 

21. jelenet 
ANYÁNK 

Klaus, Lucas, Nagyanya, Anya, Unokahúg 

Jön az anya egy csecsem ővel és egy idegen tiszttel. A háború zajai hallatszanak és a jelenet 
folyamán erősödnek. 

ANYA: 	(az ikrekhez) Gyertek! Gyertek gyorsan! Elmegyünk. Siessetek! A má- 
sik országba megyünk. 

KLAUS: 	Nem akarunk elmenni. Mi itt akarunk maradni. 
NAGYANYA: Mit keresel itt? Mi az ott a karodban? 
ANYA: 	A fiaimért jöttem. Majd küldök pénzt, anya. 
NAGYANYA: Nem kell a pénzed. A fiúkat meg nem engedem. 
ANYA: 	(kiabál) Megparancsolom, hogy azonnal gyertek velem! 
NAGYANYA: Nem elég neked az idegen fattyad? 
ANYA: 	(sír) Gyertek, drágáim! Nélkületek nem tudok elmenni. Kedveseim. 

Drágáim. Mindenségeim. Imádott kicsikéim. Szeretlek benneteket! 

A fiúk az Anya kezét saját szeméhez emelik, mint ahogyan azt az anyjuk tette velük egykor. 
Elmennek. Sötétség. Robbanás. Pillanatnyi sötétség. 

NAGYANYA: Ne nézzetek oda! Hozom az ásót... 
KLAUS: 	Nézzük Anyánkat. Kifordultak a belei. Piros az egész teste. A csecse- 

mőé is. Feje belelóg a lövedék vágta gödörbe. Nyitva a szeme, még 
könnyes. 

LUCAS: 	Leterítünk egy pokrócot a gödör aljára, ráfektetjük anyánkat. A cse- 
csemőt a halálában is magához szorítja. Letakarjuk őket egy másik 
pokróccal, aztán földet szórunk rájuk. 

Jön az Unokahúg, megöleli az ikreket és elmegy: 

LUCAS: 	Minden utcasarkon tank áll. A F őtéren teherautók, dzsipek, motorbi- 
ciklik, és mindenütt katonák. 
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KLAUS: 

LUCAS: 
KLAUS: 
SZOMSZÉDASSZONY: 
LUCAS: 
SZOMSZÉDASSZONY: 
LUCAS: 
SZOMSZÉDASSZONY: 
KLAUS: 
SZOMSZÉDASSZONY: 

LUCAS: 
SZOMSZÉDASSZONY: 

KLAUS: 

LUCAS: 

KLAUS: 

A házak kapuja bezárva, a zsaluk csukva, az üzletek red őnye lehúz-
va. 
Szigorúan tilos a felszabadítókon tréfálkozni, és bírálni se szabad őket. 
Férfiak és n ők tűnnek el, nem tudni miért. 
Az új határzár áthatolhatatlan. Hazánkat szögesdrót veszi körül, el 
vagyunk zárva a világtól. 

22. jelenet 
TŰZ 

Klaus, Lucas, Szomszédasszony 
A fiúk átmennek a Szomszédasszony és Nyúlszáj házához. 

A viskó ajtaja nyitva van. Félhomály van a helységben, pe-
dig odakint süt a nap. 
A szomszédasszony a konyhaasztalon fekszik. Nem mozdul. 
Nyúlszáj az ágyon fekszik. Meztelen. Nyúlszáj halott. 
Eredjetek innen! 
Maga nem süket? 
Nem. És vak se vagyok. Eredjetek innen! 
Segíteni akarunk magának. 
Nincs szükségem segítségre. Eredjetek! 
Mi történt? 
0 hívta be őket. Tizennégyen vagy tizenöten voltak. Miköz-
ben végigmentek rajta, ő  egyre azt kiabálta: „Jaj, de jó! Jaj, 
de jó! Gyertek csak, gyertek, még, még, még!" Boldogan halt 
meg. Halálra baszva. De én nem haltam meg. Itt fekszem 
étlen, szomjan, és a halál csak nem akar jönni. 
Igazán meg akar halni? 
Ha tényleg tenni akartok értem valamit, gyújtsátok fel a 
házat. 

KLAUS: 	De az borzasztóan fog fájni. 
SZOMSZÉDASSZONY: Ne törődjetek vele! Gyújtsátok fel a házat és kész!... 
KLAUS: 	Számíthat ránk. (Lucas el akar menni) Lucas! 

Gyakorlatozás a nadrágszíjakkal. Aztán: 

KLAUS, LUCAS: Borotvával elvágtuk a torkát, aztán benzint szívtunk le egy 
katonai járműből. Meglocsoltuk vele a két holttestet meg a 
viskó falait, Meggyújottuk a házat és hazamentünk. 
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23. jelenet 
NAGYANYA BETEGSÉGE 

Orvos, Klaus, Lucas, Nagyanya 
Jön az Orvos 

ORVOS: 	Nagyanyátokat szélh űdés érte, vagyis agyvérzése van. 
KLAUS: 	Meghal? 
ORVOS: 	Azt nem lehet tudni. Er ős a szíve. Naponta háromszor adjátok be ne- 

ki ezeket a gyógyszereket. Es kellene mellé valaki. Valószín űleg örök 
életre béna marad. 

LUCAS: 	Majd mi mellette leszünk. 

Az orvos elmegy. 

NAGYANYA: (kiabál) Szukafattyak! (az ikrek odamennek hozzá) Főzzetek meg egy csir-
két! Hogy szedjem össze magam azzal a vacak f őzelékkel meg püré-
vel? Kecsketejet is akarok. Remélem semmit se hanyagoltatok el, amíg 
beteg voltam. Ide gyertek, segítsetek felkelni, haszontalanok! 

LUCAS: 	Agyban kell maradnia, Nagyanya, az orvos mondta. 
NAGYANYA: Az orvos, az orvos! Az hülye. Még hogy örök életre béna maradok! 

Majd én megmutatom neki, hogy béna maradok-e. Csukjatok be min-
den ajtót, ablakot. Beszélni akarok veletek, és nem akarom, hogy meg-
hallja valaki. (súgva) A Nagyapa sírjánál van elrejtve a vagyonkám. 

Atadja nekik a rajzot. 

NAGYANYA: Értitek? 
KLAUS: 	Igen, nagyanya, értjük. 
NAGYANYA: Most már elég okosak vagytok, tudjátok, hogy mit kezdhettek vele. 

Még valami. Ha újra rohamom lesz, nem kell a guminadrág meg a pe-
lenka. (Egy kis .  kék üveget ad át) A rohadt orvosságaitok helyett ennek 
az üvegnek a tartalmát öntsétek bele egy bögre tejbe. Megértettétek, 
szukafattyak? Csak nem a boncolástól féltek, szarosok? Nem lesz bon-
colás. Nem szoktak vacakolni, ha egy öregasszonyt elviszi a második 
agyvérzés. 

KLAUS: 	Nem félünk a boncolástól, Nagyanya. 
LUCAS: 	De reméljük, hogy legközelebb is meggyógyul. 
NAGYANYA: Nem. Nem fogok meggyógyulni. Tudom. (sír) 

297 



24. jelenet 
APÁNK 

Apa, Klaus, Lucas 
Az ikrek távolodnak a Nagyanyától, aki elt űnik a sötétben, és találkoznak az Apával. 

APA: 	Lucas! Klaus! Hol a Nagyanyátok? 
KLAUS: Meghalt. 
APA: 	Egyedül éltek? 
KLAUS: Egyedül! 
APA: 	Hogy boldogultok? 
LUCAS: Nagyon jól, Apa. 
APA: 	Titokban jöttem ide. Segítenetek kell. 
KLAUS: Evek óta nem adott hírt magáról, Apa. 
APA: 	(megmutatja a kezeit) Börtönb ől jövök. Megkínoztak. Minden körmömet ki- 

tépték. 
KLAUS, LUCAS: Miért? 
APA: 	Nem tudom. Ok nélkül, Gyanús személy vagyok. Figyelnek. Rendszeresen 

átkutatják a lakásomat. Nem bírom tovább ebben az országban. At akarok 
menni a határon. 

KLAUS: A határon lehetetlen átkelni. 
APA: 	Biztos van valami rés. Valahogy biztos át lehet menni. 
LUCAS: Eletveszélyes. 
APA: 	Inkább meghalok, mint hogy itt maradjak. 
KLAUS: Először is el kell jutni az els ő  szögesdrótig úgy, hogy ne találkozzon őrjá-

rattal az ember, és ne vegyék észre valamelyik őrtoronyból. Ez nem lehe-
tetlen. A szögesdrótakadály másfél méter magas és egy méter széles. Szükség 
van két deszkára. Az egyiken felmászik az ember az akadályra, a másikat 
keresztülfekteti a tetején, és végigegyensúlyoz rajta. Ha elveszti az egyen-
súlyát, beesik a drótok közé, és nem bír kijönni. 

APA: 	Nem fogom elveszteni az egyensúlyomat. 
KLAUS: Fel kell szedni a két deszkát és tovább kell vinni a másik akadályhoz, ame-

lyik ott van hét méterre az els őtől. 
APA: 	Gyerekjáték. 
LUCAS: Igen ám, csakhogy a két akadály közötti terület aknásítva van. 
APA: 	Akkor lehetetlen. 
LUCAS: Igen, lehetetlen. 
KLAUS: Nem lehetetlen! Szerencse dolga. Az aknák W alakban vannak letéve. Ha 

jó nagyokat lép, körülbelül egy a héthez az esélye, hogy nem lép aknára. 
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APA: 	Vállalom a kockázatot. 
KLAUS: Rajta, Apa! Húsz percünk van a következ ő  őrjáratig. 

Apa a hóna alá veszi a két deszkát és kimegy. Az ikrek némán elbúcsúznak. Klaus az Apa 
után fut. Robbanás hallatszik. 

LUCAS: (feláll, Klaus után néz) Igen, át lehet jutni a határon: valakit el őre kell kül-
deni. Apánk nyomaiba és holttestére lépve Klaus átmegy a másik országba. 
En, Lucas, visszamegyek a Nagyanya házába. 

Lucas elindul a másik irányba. 

II. FELVONÁS 
25. jelenet 

KLAUS A HATÁRON TÚL 
Klaus, Katona, Szőke nő, Rendőr 

KATONA: 	Hát te? Honnan jössz? 
KLAUS: 	A határ túloldaláról. 
KATONA: 	Átjöttél? Mikor? 
KLAUS: 	Tegnap. Az apámmal. De ő  elesett, ott maradt fekve a robbanás után, 

és az ottani őrök visszavitték. 
KATONA: 	Gyere velünk! Biztos fázol. 

Elindulnak, odaérnek a Sz őke Nőhöz. 

KATONA: 	Adj rá valami meleg ruhát, aztán vidd el a rend őrőrsre. Mondd meg 
nekik, hogy majd bemegyünk jelentést tenni. 

SZOKE N0: Neked adom a férjem egyik ingjét. Nagy lesz rád, de nem számít. (oda-
adja az inget) Az anyád odaát maradt? 

KLAUS: 	Nem, ő  meghalt a háború alatt. 
SZŐKE NŐ : Szegénykém. Gyere, el kell mennünk a kapitányságra. (odamennek a 

Rendőrhöz) Ez itt annak az embernek a fia, aki tegnap megpróbált 
átjutni a határon. (a nő  elmegy. A Rend őr kitölt egy kérd őívet) 

RENDOR: Név és keresztnév? 
KLAUS: 	Klaus T. 
RENDŐR: Életkor? 
KLAUS: 	Tizennyolc év. 
RENDŐR: Van személyi igazolványod? 
KLAUS: 	Nincs semmim. 
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RENDŐR: 
KLAUS: 

RENDŐR: 
KLAUS: 

RENDŐR: 
KLAUS: 

Miért jöttetek át? 
Apám akarta. Állandóan börtönbe zárták, figyelték. Nem akart tovább 
ott élni. Magával vitt, mert nem akart egyedül hagyni. 
Az anyád? 
Meghalt a háború alatt a bombázáskor. Aztán a Nagyanyámmal éltem, 
de ő  is meghalt. 
Tehát már senkid sincs odaát. Senki, aki hiányolna téged. 
Senki. 

jelenet . 
LUCAS A NAGYMAMA HÁZÁBAN 

Lucas, Őrmester 

LUCAS: 	Senkit sem láttam. 
ŐRMESTER: Ha láttál volna valakit, megmondanád? 
LUCAS: 	Ha azt mondanám, hogy igen, hinne nekem? 
ŐRMESTER: (egy halott testre mutat) Ismered ezt az embert? Láttad már valaha? 
LUCAS: 	(miután meglátja Apja holttestét, csak nehezen tud megszólalni) Teljesen 

szétroncsolódott... 
ŐRMESTER: Láttad már valaha? 
LUCAS: 	(nehezen) Nem. Soha. De azt látom, hogy kitépték a körmeit. Ez az em- 

ber börtönből jött. 
ŐRMESTER: A. mi börtöneinkben nincs kínzás! 

A katonák elmennek. Lucas egyedül marad. 

LUCAS: 	A Nagyanya egy éve halt meg, a második agyvérzés vitte el. A nagy- 
apa már régen odavan. A helybéliek azt mesélik, hogy a felesége mér-
gezte meg. Az anyámat egy gránát ölte meg. Az apám ma halt meg, 
amikor megpróbált átszökni a határon. Klaus elment... Ezentúl is fel 
kell kelni reggel, és este lefeküdni, és megcsinálni mindent, ami az 
éteben maradáshoz szükséges. Talán egy egész életen át. 

jelenet 
A SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY 

Lucas, 3. Rend őr, 1. Hivatalnok, 2. Hivatalnok, 3. Hivatalnok, 4. Hivatalnok, Peter 

3, RENDŐR: 	(jön) Jó napot, Lucas. Kérem a személyi igazolványát. 
LUCAS: 
	

Nekem nincs. 
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3 RENDŐR: 	Hány éves maga? 
LUCAS: 
	

Tizennyolc. 
3. RENDŐR: 	Akkor kell, hogy legyen. Még a gyerekeknek is van igazolványuk, 

amit az iskola állít ki nekik. Lucas, ha nem akar magának kelle-
metlenségeket, szerezzen egy igazolványt. 

Lucas egy ;;tolóablakhoz lép". 

LUCAS: 
PETER: 

LUCAS: 
PETER: 
LUCAS: 

Személyi igazolványt szeretnék. 
Elveszítette? 
Nem, uram. Soha nem is volt. 
Hány éves? 
Tizennyolc. 
Akkor kellene, hogy legyen személyije. 
Kérem az iskolai igazolványát. 
Nincs semmiféle igazolványom. Sohasem jártam iskolába. 
Hogyhogy? Ez lehetetlen. 
Most mit csinál? 
Nagyanya házában lakom a határ mellett. Egyedül. Nagyanya 
tavaly halt meg. 
Ez egy különleges eset. Tájékozódnom kell. Egyedül nem dönt-
hetek. 
Peter N. talán el tudná rendezni az ügyemet. 
Peter N.? A párttitkár? 
Jó napot, Lucas. 
Maga ismer engem? 
Magát mindenki ismeri a városban. Nagyon örülök, hogy a segít-
ségére lehetek. (elővesz egy kérd őívet) Foglalkozása? Ha azt írom, 
hogy zenész? 
Van egy konyhakertem is. 
Nos, akkor azt írjuk, hogy „kertész", ez komolyabbnak hat, mint 
„zenész". (nevetnek) 
Köszönöm, uram. 
Szólítson Peternek. 
Köszönöm, Petei. 

LUCAS: 
1. HIVATALNOK: 
LUCAS: 
2. HIVATALNOK: 
LUCAS: 
2. HIVATALNOK: 
3. HIVATALNOK: 
LUCAS: 

HIVATALNOK: 
HIVATALNOK: 

LUCAS: 

4. HIVATALNOK: 

LUCAS: 
4. HIVATALNOK: 
PETER: 
LUCAS: 
PETER: 

Peter Lucas mellé lép, és odaadja neki az igazolványát. A másik kezével fionoman megsimo-
gatja a fiú arcát. Peter szájon csókolja, hosszan, Lucas fejét a kezei közé fogva. Lucas ellöki 
magától. 
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PETER: 	Bocsásson meg, Lucas, a szépsége túlzottan felkavart. Nagyon kell 
vigyáznom. Az ilyen dolgok megbocsájthatatlan b űnnek számíta-
nak a pártban. 

LUCAS: 	Senki sem fogja megtudni. 
PETER: 	Egy ilyen bűnt nem lehet eltitkolni egy életen át. (el) 

jelenet 
CLARA 

Lucas, Clara 
Clara rémülten felsikolt. Egy rémálmot látott. Lucas nyugtatja. 

CLARA: Semmiség. Mindig ugyanaz a rémálom. A férjem halála óta gyógyszereken 
élek. 

LUCAS: Gyakran álmodik Thomas-róI? 
CLARA: Minden éjjel. De csak a kivégzésér ől. Az élő, boldog Thomas-ról soha. 
LUCAS: En mindenhol a fivéremet látom. A szobámban, a kertben, az utcán, mint-

ha mellettem jönne. Beszél hozzám. 
CLARA: Es mit mond? 
LUCAS: Azt mondja, hogy halálos magányban él. 
CLARA: Thomast meggyilkolták. A maga fivérét is megölték? 
LUCAS: Nem. Elment. Atment a határon. 
CLARA: Miért nem tartott vele? 
LUCAS: Egyikünknek itt kellett maradnia, hogy foglalkozzon az állatokkal, Nagy-

anya házával... Nem. Eldöntöttük, hogy elválunk egymástól, és amúgy is 
meg kellett tanulnunk a másik nélkül élni. Egyedül. 

CLARA: Hogy hívják a fivérét? 
LUCAS: Klaus. 
CLARA: 0 visszajön. Thomas már soha nem jön vissza. 
LUCAS: Sajnálom, Clara. 

jelenet 
TRIÓ 

Lucas, Peter, Clara 
Peter közeledik 

LUCAS: Peter, bejöhetek? 
PETER: Gyere be, te elveszett lélek! 
CLARA: (Lucasnak) Lucas, mit akar? 
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LUCAS: (Clarának) Tudta jól, hogy visszajövök. 
CLARA: Maga nagyon er őszakos tud lenni, 
LUCAS: (Peternek) Fölébresztettem. 
PETER: Nem fontos. 
CLARA: Lucas, jöjjön be, és igyon egy kis kávét. 
PETER: Ez a n ő  az anyád lehetne. 
LUCAS: (Peternek) Magánál alhatok? 
PETER: Feküdj az én ágyamba! 
LUCAS: (Clarához) Csak látni akartam. 
CLARA: Maradjon itt. Ne hagyjon egyedül. 
LUCAS: (Clarának) Sohasem hagyom egyedül. 

Clara megcsókolja Lucast. Lucas megfogja Peter kezét, és a hasa aljára szorítja. Peter eltol-
ja Lucas kezét. 

PETER: Nem, Lucas. Ne lépj az én világomba. 

Peter és Clara eltűnnek. Lucas egyedül marad. 

jelenet 
BÚCSÚ A PLÉBÁNOSTÓL 

Plébános, Lucas 

PLÉBÁNOS: Többé nem lesz plébános ebben a városban. Elmegyek, Lucas. Egy 
kolostorba. 

LUCAS: 	Okos döntés. Örülök neki. 
PLÉBÁNOS: Sajnálni fogom ezt a várost. Negyvenöt évet töltöttem itt. Rossz útra 

tévedtél. Úgy érzem, hogy életednek egy különösen nehéz szakaszában 
hagylak el, de gondolatban továbbra is veled leszek, és szüntelenül 
imádkozni fogok a lelki üdvösségedért. 

A Plébános könnyezik, Lucas lehajtja fejét, homloka érinti a Plébános mellkasát. Szünet. 
Lucas kibontakozik a Plébános öleléséb ől. Plébános el. 

jelenet 
LUCAS HOZZA A FÜZETEKET 

Lucas, Peter 

LUCAS: Szeretném, ha megőrizné ezeket nekem, Petei: Nálam nincsenek biztonságban. 
PETER: Miért? 
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LUCAS: Jobb, ha magánál vannak... Meg tudja nekem őrizni ezeket a füzeteket? 
PETER: Persze. 
LUCAS: Meg kell őriznem ezeket Klausnak. Ezeket a füzeteket csak Klausnak 

szánom.  
PETER: Mondja meg nekem, Lucas, ki ez a Klaus. 
LUCAS: A. fivérem. 
PETER: Nem tudtam, hogy van testvére. Sohasem beszélt nekem róla. 
LUCAS: A fivérem már sok éve a határ túloldalán él. 
PETER: Hogy ment át a határon? 
LUCAS: 0 átjutott és kész. 
PETER: Leveleznek? 
LUCAS: Mit ért levelezés alatt? 
PETER: Ir magának? Maga ír neki? 	„ 
LUCAS: Mindennap írok neki a füzetekbe. 0 is biztosan ugyanezt teszi. 
PETER: De sohasem kap levelet t őle? 
LUCAS: Nem küldhet nekem levelet onnan. 
PETER: Számos levél érkezik a határ túloldáról. A fivére sohasem írt magának a 

távozása óta? Nem adta meg magának a címét? 
LUCAS: Aztondol a hó meghalt, ugye? De Klaus nem halt meg. El és vissza fog J 7 hogy me h g 	~ a gY 	 meg. ~ 	vi 	g  

jönni.  
PETER: Igen, Lucas, visszajön...  

32. jelenet  
, 

CLARA MONOLÓGJA 
Clara  
CLARA: Ma kaptam egy levelet. Egy hivatalos levelet. El akarja olvasni? Thomas  

rehabilitálásáról értesítenek benne, arról, hogy ártatlan volt. Azok azt írják  
nekem: „A férje ártatlan volt, tévedésb ől öltük meg." Azok gyilkolnak és az-
tán rehabilitálnak. Most elnézést kérnek, de Thomas meghalt!  

Azon az estén egyedül voltam a lakásunkban. Már hónapok óta egyedül vol-
tam. Miután Thomas-t bebörtönözték, senki nem akart, nem tudott, nem  

mert meglátogatni. Addigra megszoktam az egyedüllétet, már semmi szokat-
lant nem találtam abban, hogy egyedül vagyok. Csak az volt a furcsa, hogy  

akkor éjjel nem sírtam. El őző  este a rádióban bejelentették, hogy több sze-
mélyt ki fognak végezni hazaárulásért. A nevek között tisztán hallottam em-
líteni Thomas nevét. Hajnali háromkor, a kivégzés id őpontjában az ingaórát  
figyeltem. Azt néztem reggel hétig. Estig az utcákat jártam, eltévedtem, azt  

sem tudtam, a város melyik részében vagyok, pedig nagyon jól ismertem a  
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fővárost. Taxival mentem haza. Hajnalban kinéztem az ablakon, és láttam 
azokat, amint éppen felakasztják Thomas-t a szemközti ház homlokzatára. 
Es most azok azt mondják, hogy az egész csak tévedés volt. Thomas meg-
gyilkolása csak tévdés. Adják vissza nekem Thomas-t élve, mosolygósan! Azt 
a Thomas-t, aki a karjaiban tartott, aki simogatta a hajamat, aki forró ke-
zébe fogta az arcomat, aki csókolgatta szememet, a fülemet, a számat. 

jelenet 
PET ER BÚCSÚJA 

Lucas, Peter 
Peter odalép Lucashoz. 

LUCAS: Maga egészen sápadt, Peter, mi történt? 
PETER: Hát te nem olvasol újságot? Nem hallgatsz rádiót? Ellenforradalom. Az ér-

telmiségiekkel kezd ődött, akik olyan dolgokat írtak le, amiket nem lett voln 
szabad. Az egyetemistákkal folytatódott. Tegnap este a katonák felel őtlen 
egyéneknek fegyvereket osztogattak. A párt vezet őinek az idegen hadsereg-
től kell védelmet kérniük a maguk számára. El kell mennem. Valószín űleg 
nem látjuk többé egymást, Lucas. El kell válnunk. 

LUCAS: De nem örökre. 
PETER: Egyszer majd talán visszajöhetek... Sokan átmennek a határon ebben a za-

varos id őszakban. Miért nem használod ki az alkalmat, hogy a testvéred 
után menj? 

LUCAS: (csönd) Nem akarok Klaus után menni. Neki kell visszajönnie, hiszen ő  
ment el. 

PETER: Aki nem létezik az nem jöhet vissza. 
LUCAS: Klaus létezik, és vissza fog jönni! 
PETER: Nyugodj meg. Szembe kell nézned a valósággal. A fivéred nem fog visszajönni. 
LUCAS: De igen. Klaus igen... 
PETER: (csönd) Te még szereted Clará-t? 
LUCAS: Nem ismerem ennek a szónak a jelentését. Senki sem ismeri. 

Peter elmegy. Vonatzakatolás. Füst. 

jelenet 
ÁLOMKÉP 

Klaus, Lucas, Peter, Apa, Anya 
A füstb ől megjelenik Klaus. Öregebbnek néz ki, úgy, mint az els ő  jelenetben. Kezében tartja 
a füzeteket. Zene. 

• 
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KLAUS: Gyerekkorom városának utcáit járom. Ez egy halott város, a házak abla-
kai, ajtajai zárva, teljes a csönd. Az út poros, és nekem jólesik mezítláb 
menni ebben a porban. 

Továbbmegy, találkozik az út szélén ül ő  gyerekkel, ez Lucas gyerekkorában, fehér rövidnadrágban. 

KLAUS: Te a fivérem vagy, ugye? Engem vártál? 
LUCAS: (csóválja a fejét) Nem, nekem nincs fivérem, és senkit sem várok. En az örök 

ifjúság őre vagyok. 

Lucas eltűnik. Klaus továbbmegy. Végül megállítja Peter 

EMBER: Lucas tovább dolgozott. Szinte szavát sem lehetett venni többé. Néhányan 
némának is hitték. Nem olvasott és nem is írt többé. A város sötét utcáin 
és a temetőben sétált. Azt mondta, hogy a legjobbat egy szeretett ember sír-
ján lehet aludni. 

Peter eltűnik, Klaus továbbmegy. Elérkezik a föln őtt Lucashoz, aki a patakparton, horgászik. 
Mellé ül. Csönd, aztán: 

LUCAS: Téged vártalak. 
KLAUS: Van kapás? 
LUCAS: Nincs. Régóta nincs már itt hal. (feláll) Még víz sincs. 

Együtt továbbmennek. Ismeretlen épületeket látnak. Megállnak. 

LUCAS: Igen, ez volt a házunk. Felismerted. 
KLAUS: Igen, de azelőtt nem itt volt. Egy másik városban volt. 
LUCAS: Egy másik életben. Most itt van és üres. 
KLAUS: En leéltem az életemet és nem találtam benne semmit. 
LUCAS: Nincs is benne semmi. Mit kerestél? 
KLAUS: Téged. 
LUCAS: Engem. 
KLAUS: Miattad jöttem vissza. 
LUCAS: Miattam? Te is tudod, hogy én csak egy álom vagyok. Ezt el kell fogadnod. 

Sehol sincs semmi. 
KLAUS: Kés ő  van, haza kell mennem. 
LUCAS: Hová? 
KLAUS: A szállodába. 
LUCAS: Miféle szállodába? Otthon vagy. Bemutatlak a szüleinknek. 

Továbbmennek. Zene. A szül őkhöz érkeznek, akik hintáznak és alszanak. 

LUCAS: Ott. Alszanak. 
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KLAUS: Együtt? 
LUCAS: Mint mindig. 

Lucas hintáztatja a szülőket. 

jelenet 
KLAUS KIHALLGATÁSA 

Klaus, Fiatal Férfi,  3. Rendőr 
Klaus továbblép. Megáll 

KLAUS: 	A városban mindenki ismeri a történetemet, tudják, hogy a fivé- 
remet keresem, akivel itt éltem, ebben a városban, tizennyolc éves 
koromig. Itt kell megtalálnom, tudom, hogy ide fog jönni, ha érte-
sül róla, hogy hazatértem külföldr ől. 

Egy fiatal férfi odafut Klaushoz. 

FIATAL FÉRFI: Tudom, hogy a fivéred az erd őben bujkál. Néha láttam, messzir ől. 
Úgy él, mint egy állat. Mezítláb jár, füveket, gyökereket, gombákat 
és apróbb állatokat eszik. Hosszú ősz haja van. Éjszaka néha be-
jön a városba. A lányok, akik a temetőn túl laknak, és a testük-
kel keresik meg a kenyerüket, ismerik, és megadják neki, amire 
szüksége van. Ha odamegyünk, elkaphatjuk. 

Klaus ütni kezdi a 

KLAUS: 
FIATAL FÉRFI: 
3. RENDŐR: 

KLAUS: 
3. RENDŐR: 
KLAUS: 

Fiatal férfit. 

Hazudsz! (ordít) Az nem az én fivérem! 
Rendőrség! Rendőrség! (a beszaladó rendőrhöz:) Megütött! 0 volt az! 
Magát nem ismerem. Mutassa az iratait! (Klaus átadja az iratait) 
Lejárt a vízuma. Nincs joga tovább maradnia az országunkban. 
Nincs pénzem a vonatra. 1VIár egyáltalán nincs pénzem. 
Értesítem a nagykövetségüket. Majd ők hazaszállítják. 
Nem akarok elmenni innen. Meg kell találnom a fivéremet. 

jelenet 
KLAUS ÉS AZ ÖREGEMBER 

Klaus, Öregember 
Klaus áll az utcán, az Öregember elé áll. 
Klaus ad neki egy szál cigarettát, és tüzet nyújt. Az Oregember rágyújt. Szótlan. 
ÖREGEMBER: Szóval megölted? 
KLAUS: 	Igen. 
ÖREGEMBER: Azt tetted, amit tenned kellett. Jól van. Kevés ember teszi meg azt, mit 

meg kell tennie. Meg kellett ölnöd. Így helyre áll a dolgok rendje. 
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KLAUS: 	4 rend már semmit sem jelent számomra, ha ő  nincs itt. 
OREGEMBER: Épp ellenkez őleg. Ezentúl minden pillanatban és mindenhol ott lesz 

majd melletted. (elmegy) 

37. jelenet 
A TELEFON 

Klaus, Lucas, Nagykövet 
Klaus továbbmegy, találkozik a Nagykövettel. 

NAGYKÖVET: Maga a családját és f őleg a fivérét keresi? 
KLAUS: 	Igen, nagykövet úr, az ikertestvéremet. De nincs sok reményem. 

Maga talán talált valamit? Nekem azt mondták, hogy a levéltár 
elpusztult. 

NAGYKOVET: Van egy ember ebben a városban, aki ugyanazt a vezetéknevet vise-
li, mint maga. Itt a címe és a telefonszáma, ha kapcsolatba akarna 
lépni vele. (elmegy) 

Klaus telefonál. 

LUCAS: Halló? 
KLAUS: Klaus T. vagyok. Fivéremmel, Lucas T.-vel szeretnék beszélni. 
LUCAS: Tévedés. Nekem nincs testvérem. 
KLAUS: De igen. Egy ikertestvéred, Klaus. 
LUCAS: A testvérem már rég mehalt. 
KLAUS: Nem, nem haltam meg. Elek, Lucas, és szeretnélek látni. 
LUCAS: Hol van? Honnan jött? 
KLAUS: Sokáig külföldön éltem. Jelenleg a f ővárosban vagyok, a D. nagykövet-

ségen. 
LUCAS: Nem hiszem, hogy maga a testvérem lenne. Sohasem fogadok vendéget, nem 

akarom, hogy zavarjanak. 
KLAUS: Ot percre, Lucas. Csak öt percet kérek. Két nap múlva elhagyom az orszá-

got és többé nem is jövök vissza. 
LUCAS: Jöjjön el holnap! De ne este nyolc el őtt. 
KLAUS: Köszönöm. Ott leszek nálunk, akarom mondani, nálad fél kilencre. 

38. UTOLSÓ TALÁLKOZÁS 
Klaus, Lucas 

LUCAS: Jöjjön be! A kapu nyitva van. 
KLAUS: Nem foglak sokáig zavarni. Egy autó vár rám. Ez volt apánk dolgozószo-

bája. Semmi sem változott. Megismerem a lámpát, az írógépet, a bútorokat, 
a székeket. 
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LUCAS: (mosolyog) Még mit ismer fel? 
KLAUS: Mindent. A verandát és a nappalit. Tudom hol van a konyha, a gyerekszo-

ba és a szülők szobája. 
LUCAS: Ez nem valami nehéz. Ezeket a házakat mind azonos modell szerint épí-

tették. 
KLAUS: En az ikertestvéred vagyok. Miért nem akarsz hinni nekem? 
LUCAS: Azért, mert az én testvérem már régen meghalt. 
KLAUS: Végigjátszod a szerepedet, Lucas. Ha tudtam voln, hogy ilyen keményszí-

vű  vagy, nem is próbáltalak volna megkeresni. Oszintén sajnálom, hogy 
eljöttem. 

LUCAS: Én is sajnálom. (Klaus elmegy) 

, 	 , 

39. A HALALHIR . 

Nagykövet, Lucas 

NAGYKÖVET: Sajnálom, hogy ezt kell közölnöm, de a maga fivére vagyis az állí-
tólagos fivére, Klaus T. ma öngyilkos lett. Tizennégy óra tizenötkor 
a pályaudvaron a vonat alá vetette magát. Hagyott magának egy le-
velet a követségen. (átadja a levelet) 

LUCAS: 	(felbontja a borítékot. Félhangon olvassa) „Szeretném, hogy ha a szüle- 
ink mellé temetnének el." (hangosan:) Azt szeretné, hogy itt temes-
sék el. 

NAGYKÖVET: Valóban a maga fivére volt? 
LUCAS: 	Nem. De annyira hitt ebben, hogy ezt nem tagadhatom meg t őle. 

40. jelenet 
TEMETÉS 

Lucas és a gyászmenet. 
Zene. Gyászmenet. Havazik. Eserny ők. Lucas kezében egy vörös és egy fehér rózsa. Elhelyezi 
őket a „síron". Vonat közeledése hallatszik. Lucas, miután letette a csokrokat, el őre jön. 

LUCAS: Mindennap visszajövök a temet őbe. Nézem a sírt, melyre Klaus neve van 
vésve, és látom mellette nevemnek helyét. 

A vonat... nem is olyan rossz ötlet... 
Zene. A vonatzakatolás föler ősödik. 

Sötét. 

VÉGE 
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Barácilis Zoltán 

Tájkép csata után 
A szabadkai magyar társulatok (Népszínház, Kosztolányi Dezs ő  Színház) brevi-

áriuma a közelmúltban és ma. 
1985-ben a Szabadkai Népszínház addigi munkássága „átértelmezésre" szorult, 

s a város pártszervezte, az elöljárók megengedték Ljubiša Risti ćnek, hogy megszün-
tesse a magyar és a szerbhorvát társulatot. Az elképzelés szerint egységes szemléle-
tű, a színházművészet élvonalába tartozó, m űködtetésében és hatásában egyaránt 
nemzetközi szintű, rangú szuverén m űvészi program volt szület őben. Az újságírók 
egymással versenyezve hajlongtak a „csizmás hadúr" el őtt. Radics Melinda arról cik-
kezet, hogy Lj. R. a mi színházi világunk legérdekesebb, legvitatottabb egyénisége, 
aki 1978-ban megalakította a KPGT tömörülést, Eörsi István megállapította, hogy a 
Madách-kommentárok — a rendez ő  első  munkája Szabadkán — „egységes víziót" 
alkot, Risti ć  vitára, álmélkodásra késztet minket. Bögel József: „... a rendez ő  célja 
a magyarságot, e jelent ős kisebbséget e perifériális kulturális helyzetb ől, mindenek-
előtt a színházművészeti zártságból, hanyatlásból kiemelni". Forgách András drama-
turg megnézte a Shakespeare-FEST el őadásait — és rajongott értük. Csupán Gerold 
László nem dicsérte, hanem temette Risti ćet: tessék az elvtársat elzavarni a város-
ból és környékér ől, mint tették azt Újvidéken, Belgrádban, Splitben, Zágrábban, min-
denütt, ahol a rendez ő  az úristenhez akart hasonlítani. 

Bartuc Gabriella és még sokan mások nem szedték el ő  a ködlámpájukat, nem 
akarták megőrizni a múltat. Er őszakkal gázoltak bele szellemiségünkbe, s a Vajda-
ság — úgy tűnt — kiheverhetetlen vereséget szenvedett. „Ez Hirosima, nem a Szabad-
kai Népszínház", mondta Radoslav Zlatan Dori ć , amikor megpillantotta a romba 
döntött teátrumot. Még csak azt sem mondhattuk, hogy a színház a saját halottunk. 
Itt és most, sehol másutt és soha máskor nem tettek annyi rosszat a színházkultúrá-
val, a magyar társulattal, mint. Szabadkán. 

Könyveket, szövegkönyveket, plakátokat, fotókat, valakit, Dévics Imrét például — 
aki a színházat elvezette Szlovéniába, a Muraközbe, Horvátországba, Dél-Bánátba, 
Belgrádba és Budapestre — máglyára akarták vetni, és a színházépület is lángra 
kapott. 

Vajon mikortól szolgálta Szabadka kulturális hídfőként a tartományt és az orszá-
got? A színjátszást itt a XVIII. században a papok és német hivatásos színészek éleszt-
gették.lVlaria Theresiopolisban már 1780-ban széthúzták a rongyfüggönyt, 1818-ban 
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már tömegek látogatták a magyar nyelv ű  előadásokat is. A színházépület egy eszten-
dő  alatt elkészült, 1854-ben. Ugyanabban az évben, december 16-án az érdekl ődők 
megnézhették Jósika Miklós Két Barcsay cím ű  színművét. Az akkori viszonyokhoz 
képest a színház „fényes" volt és „el őkelő". Miután 1915-ben a színház belseje tel-
jesen leégett, bezárták a kapukat. 1927-ben felújítva adták át rendeltetésének, de a 
magyarok ez időben a sorompón túlra szorultak. Hivatásos magyar társulat alakítá-
sáról szó sem lehetett akkor. 

1945-ben Szabadka hivatásos horvát, majd magyar társulatot kapott. Hozzá 
lehetett látni a tagság toborzásához. Örömmel várta-e a város az els ő  magyar bemu-
tatót, Balázs Béla Boszorkánytánc cím ű  nagyon rossz darabját, ma már nem tudni, 
de végre azt mondhattuk, hogy apró lépésekkel elindultunk el őre. Volt ún. „arany-
korszaka" is a társulatnak a '60-as években, amikor Dévics Imre vette át a m űvé-
szeti vezet ő  posztját, aki nem tudott/nem akart sem gy űlölni, sem pusztítani. Halála 
után a színház kapkodott, nem találta a helyét — és végül 1985-ben bekövetkezett 
Ljubiša Ristić . Egy vödör ürülékkel állított be a színházba... 

Évekig, évtizedekig a színháznak állt a lobogó a múltban. Sokan leírták, hogy a 
Népszínház magyar társulata a '60-as évekig csak vegetált, teng ődött, de a részered-
ményére fel kellett figyelni. A '60-as években az igazi „népszínház profil" érvénye-
sült, s a színészek, rendez ők magas színvonalon teljesítettek. 

Fejes György színművész 
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Évadonként 10-12 bemutató el őadás, mintegy 400 reprízzel a községben, a tar-
tományban, Szlovéniában és Horvátországban, részvétel a Sterija Játékokon (Léda, 
Afonyák, Légszomj, Jób). Helytállás a népmíívelés-közoktatás területén, magyaror-
szági sztárszínészek (Sinkovits Imre, Pécsi Sándor, Kiss Manyi, Latinovits Zoltán, 
Gobbi Hilda, Psota Irén, Mezei Mária stb.) és rendez ők (Kerényi Imre, Szinetár Mik-
lós, Seregi László stb.) szerz ődtetése, műsoron Brecht művek (Koldusopera, Kurázsi 
mama, A kaukázusi krétakör), Max Frischt ől a Biedermann és a gyújtogatók, Lorcától 
a Vérnász, Williamstól Az Iguána éjszakája és a Macska a forró bádogtet őn, Miller-
től A salemi boszorkányok, Miroslav Krleža-drámák (Léda, Ut a paradicsomba, 
Szentistvánnapi búcsú, Glembay Ltd.), Madách Imrét ől Az ember tragédiája, a vaj-
dasági magyar szerz ők munkái (Deák Ferenc Afonyák és Légszomj, Tóth Ferenc Jób), 
s az előadásokban már fel lehetett fedezni a modernebb színjátszás szuverén jeleit 
(Camus Caligula, Deák Afonyák és Légszomj), Dürrenmatt Angyal szállt le Babilon-
ba és Remenyik Zsigmond Bl őse úrék mindenkinek tartoznak). Igaz, a társulat 
patinásra nyűtt vígjátékokat, bl ődliket is bemutatott, de merte vállalni a stílusváltás 
kockázatát is. 1965-ben Színészképz ő  Stúdió nyílik Szabadkán, az els ő  emeleti 
kamarateremben rövid id őre a Kabaré-műfaj kap otthont. Sok-sok teremt ő  erő, újat 
teremtő  szándék, terv, akarás és tehetség szorult be Dévics Imrébe, Virág Mihályba, 
Petrik Pálba, Radojevi ć  Radmilába és a színészekbe: Romhányi Ibibe, Fejes György- , 
be, Szilágyi Lászlóba, Pataki Lászlóba, Arok Ferencbe. A színház néha hátra is 
nézett, de el őre lépkedett. Egészen 1985-ig. 

Nézd, a cápa szája tátva 

A `90-es évek derekán az egész ország a cs őd szélén tántorgott. S ekkor, ezekben 
a nehéz, sorsdönt ő  pillanatokban, 1994-ben a Risti ć-féle intézmény megmaradhatott 
állami támogatást élvez ő  pozíciójában, az új községi kormányzat viszont létrehozta, 
életre hívta a Kosztolányi Dezs ő  Színházat, a magyar nyelv ű  teátrumot. A védnök-
séggel nem lehetett sokra menni. Az épület visszaszerzésére gondolni sem lehetett. 
Mégis október hónapban a Szabadkai Gyermekszínházban az alkalmi társulat szín-
re vitte a Schmürz cím ű  Boris Vian-darabot, majd a Fecskelányt. Nem Iehet tudni, 
hogy az új színház kit/mit akar szolgálni, mert a nyitóel őadást nemcsak a szabadkai 
ún. „nagyközönség" nagy része, hanem a színikritikusok többsége is elutasította. 
A színészek nem a királyok útján érkeztek. Itt voltak azonban azok, akik az elmúlt 
évek során végigszenvedték a magyar nyelvű  színházak agóniáját, s most esélytele-
neknek bizonyultak. Gondolták, azon a kis helyen elfér a tehetségük, kevés pénzb ől 
is lehet valamit mondani Schmürzr ől. 

Színészek. Egy görög bölcs szerint a színház csak színészt igényel, semmi mást. 
alatta a deszka, fölötte a mennyország. Vagy a pokol. Most igaz tant adtak a szabad- 
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Pataki László színművész (Utazás az éjszakába) 

kaiaknak. Hevesit idéztem akkor: '„A legnagyobb társadalmi és nemzeti feladat, a 
jövő  nagy kérdése, tehát az: milyen ideálokat, világnézetet, milyen erkölcsi felfogást 
lehet az emberek lelkébe plántálni: mert a jöv ő  nemzedékének is csak olyan színhá-
za lesz, amilyet megérdemel.” 

Közönségünk/közvéleményünk úgy volt a Schmürzzel, mint a '60-as években a 
Koldusoperával. „Nézd, a cápa szája tátva", mondták — bekap mindent és minden-
kit szőröstül-b őröstül. A színház néz őt nyúzó sárkány lesz? A profizmus, a tiszta 
színházkultúra volt a tét akkor is, most is, 1994-ben. Javulni látszott a fels ő  színt. 
A Koldusoperánál és a Schmürznél kevés revelatívebb és felrázó erej űbb előadás 
futott az országban akkor: Mindkét el őadás mécsese volt az örökkévalóságnak... 

A színművész, Kovács Frigyes helyébe lép ő  színművésznő , Jónás Gabriella — 
nyári alkalomra — Carlo Goldoni Tengerparti csetepaté (Chioggait csetepaté) cím ű  
vígjátékát választotta, a rendezéssel a magyarországi Beke Sándort bízta meg. 
Nyári műsor — limonádéval, vagyis a színházban kezdetét vette az esztétikai (és egyéb 
jellegű ) interregnum, azzal az üzenettel, hogy „Minden jó, ha a vége jó". De hát 
nehéz volt akkor, a háború és a dühödt nacionalizmus éveiben színházat életben tar- 
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Barácins Zoltán és Romhányi Ibi (Marinkovi ć : Glória) 
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tani. Miről is szóljon ma a színház, mir ől szóljon úgy, hogy arra beménjen a néz ő , 
sőt megszólíthatóvá-megérinthet ővé váljon? Mindig ez az alapkérdés, tudta ezt min-
denki. De hát voltak/vannak olyan id őszakok, amikor legalább sejteni véljük a 
válaszokat. Recept természetesen sohasem volt, de azért a jó színházra mindig és 
mindenütt, egy romokban hever ő  épületben is megvan/megvolt az esély. A társulat 
ugyanis visszaköltözhetett a Népszínházba. Ljitbiša Risti ć  a munkatársaival a Jadran 
moziban talált szállást, de magával cipelte a m űszaki felszerelés nagy részét, a jár-
műveket és mintegy 7000 kosztümöt — a megegyezés alapján, mert a „mágussal" még 
mindig kesztyűs kézzel bántak. Senki sem merte/akarta a markába venni és m űköd-
tetni azt a szaros sepr őt... 

Ures színpadi fecsegések: Neil Simon Furcsa pár, Kiss Irén Almodtam egy várost, 
Gárdonyi Géza A lámpás, Woddy Allen Játszd újra 1 ,  Lakatos Menyhért Atok és 
szerelem, Szól a hegedű , beiktatva egy ősbemutató (Kopeczky László Vigyázz, ha jön 
a nagybőgő) és egy Mrozek-miniat űr, a Strip-tease. Ezeknek a daraboknak a megje- 



Romhányi Ibi színésznő  

lenítése sem izgalmat, sem kiszámíthatatlanságot, sem tétet vagy pedig kockázatot 
nem hozott a színpadra, a teátrum els ő  emeleti kamaratermének játékterére. A cél 
az volt, hogy az ember kényelmesen/kényelmetlenül hátrad őlve szemlélődjön, és 
figyelemmel végignézzen egy t őle független, idegen történetet, mint volt az Eg a 
nap Seneca fölött vagy az Arva Bethlen Kata. Bárgyú és cukros színház, émelyít ő- 
en nyekergő  hangok (kivételt képez a Strip-tease a maga mrozeki egzotikumával 
és László Sándor remeklése a Furcsa párban és a Játszd újra...! cím ű  Woody 
Allen-darabban. 

A Furcsa párt az alkalmi társulat már a Népszínházban mutatta be. Ujra a régi 
„csatamezőn", és változatlan cégérrel: Narodno pozorište — Népszínház, két tagozat-
tal: a magyarral és a szerbbel (már nem szerbhorváttal). Erdudac Zsuzsannát állí-
tották az intézmény élére, a magyar társulatot két évig Jónás Gabriella vezette. 
A színésznő  nem akart nekünk „vérfarkast" mutogatni, távol volt t őle a színházi 
alkotók többségének hajmereszt ő  cinizmusa, de nagy virtusról adott tanúvallomást, 
amikor műsorra tűzette és be is mutattatta Deák Ferenc Határtalanul cím ű  drámá- 
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ját, amely hangos visszhangokat pendített meg nemcsak Szabadkán, hanem az egész 
brutalizálódó szegény országban. Iszonyatosan veszedelmes mítoszokat, amelyeket 
átitatott a balkáni antikultúra, zúzott széjjel a rendez ő  Ljubomir Draški ć  és a szer-
ző. Végkövetkeztetés: a nacionalizmus, f őképpen a nagyszerb nacionalizmus, akár az 
ostobaság, állandó és maradandó útitársunk. Sajnos, nagy része a balkáni nemzetek 
genetikai poggyászának. Nem lehet eltörölni, kidobni a vonat ablakán, tudjuk —, de 
mi láttatni akartuk a színházban, tudván/érezvén, hogy a parázs tovább izzik az 
utcán, talán már azok lelkében/szívében is, akik azt színvonalas, megrázó erej ű  
drámát végignézték. Az egész el őadásban ott rejlett a nacionalizmus dölyfe, ami 
jogot formál arra, hogy saját kedve szerint az ember maga határozza meg, ki áll 
mellette és ki az ellenség. (Mert aki nincs velünk, az ellenünk van.) 

Világítótorony volt a Határtalanul az igénytelenség tavában. Kisvárdán, a Hatá-
rokon Túli Magyar Színházak Találkozóján is ünnepelték a szabadkaiakat, díjakkal 
tértek haza a fesztiválról. De a két évnyi m űsor nem tudta magával sodorni a 
krónikást, inkább taszított (Átok és szerelem, Szól egy heged ű , Ég a nap Seneca 
felett). Az összkép tarka. Csak a Határtalanullal tudott a színház életképes lenni: 
hódítóképességet nem demonstrált, még ipar űzésileg sem volt sikeres a vállalkozás, 
s így a színház kutyaszorítóban sunyított. Másként, ha lehet — mondták sokan — Új 
emberekkel, feledjük el, ami volt/nem volt. Nem menthet ő  föl természetesen az 
elavulás-elévülés vádja alól senki, többen személyesen is felel ősek a megrekedésért... 

Élni, dolgozni akarunk 
A társadalmi-politikai élet minden változása (vagy éppen változatlansága) a fia-

talokat érinti, őket sérti, ők reagálnak ezekre a legérzékenyebben. Vágyaik, terveik, 
állásfoglalásuk, szembenállásuk vagy egyetértésük kifejezésére minden eszközt fel-
használnak — így természetesen a színpad eszközeit is. Nem új megállapítás. Tudta 
ezt Kovács Frigyes színművész, az újonnan megválasztott társulati vezet ő, igazgató, 
aki már az els ő  napokban mindent megtett annak érdekében, hogy egy társulattal 
beépüljön a hivatásos színházak hierarchiájában, együttest szervezett, olyan színé-
szeket szerz ődtetett, akik fittyet hánynak a m űfaji, színpadi konvencióknak. Kiváló 
alakításokkal hívták fel magukra a figyelmet a fiatalok: Káló Béla, Molnár Zoltán, 
Puskás Zoltán, Mess Attila, Péter Ferenc, a kárpátaljai Katkó Ferenc, Szloboda 
Tibor, Vukoszavljev Iván, Szilágyi Nándor, Kalmár Zsuzsanna, Erdélyi Hermina, 
Szorcsik Kriszta, Körmöci Petronella, Vicei Natália, majd az újvidéki vendégek és 
Hernyák György rendezései nyomán a sz űk játéktéren — még mindig az els ő  emele-
ti kamaraterem padlózatán — bravúrosan szerkesztett, egységes kompozíciók szület-
tek, egységes színészi játékstílussal. S ez a heves aktivizálás, az együttgondolkodtatás 
megvalósulása volt — az ma is — a Szabadkai Népszínház magyar társulatának meg- 
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Kasza Éva és Korica Miklós (Füllentő  és hazug) 

ítélésének — a művész kifejezésmódjuk mellett. — a legfontosabb kritériuma. Ez a 
képesség és elkötelezettség a színház és Kovács Frigyes, a társulatépít ő  személye mel-
lett ad/ott azt együttesnek rangot. 

Nem láttunk/nem láthattunk a rogyadozó kamarateremben hold és lámpa 
sütötte tündérkirályokat, amint fává változnak. Nem láttunk „látványcentrikus szín-
házat". De jó, bizserget ő  érzéssel hagytuk el a színházat a Sztárcsinálók bemutató-
ja után, a szabadkai és az újvidéki színészek — kell ő  rátermettséggel — a musical nem 
könnyű  színpadi műfaj-ambíciójukat fitogtatták. Nagy sikert arattak az országos fesz-
tiválokon, valamint Kisvárdán, a Határokon Túli Magyar Színházak Fesztiválján. 
Erezhetően az új szerepl őgárda kerülte a túljátszást. A magam részér ől sikeresnek 
ítéltem Alfonso Paso Hazudj inkább, kedvesem cím ű  vígjátékának a bemutatóját is. 
Ott vált érdekessé az el őadás, ahol a színészek túlléptek önmagukon és a szerz őn, 
ahol érvényesülni tudott a „balkáni ritus", amir ől a magyarországi recenzorok oly 
gyakran írtak a szabadkai el őadások kapcsán. Ez a „balkáni elem" különösképpen 
a Puskaporos hordó színrevitele alkalmával csúcsosodott ki (közös el őadás a Kosz-
tolányi Dezs ő  Színházzal): izzott, forrt, szikrázott a színpad. A szerepl ők ismételten 
példát adtak arra, hogy a színészi sokoldalúság az el őadás gondolatiságának szolgá-
latában nem hogy elfedné, hanem épp a játékosság m űvészi eszközeivel kibontja a 
gondolatot. Csehov Lakodalom cím ű  egyfelvonásosa -(megtolva még két miniatíírrel), 
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a kabaré-műsorok, az Örvendetes esemény (Mrozek), Hubay Miklós Te Imre, itt 
valami ketyeg és A. zsenik iskolája amolyan színpadi „csevelyek" voltak. A gazdasá-
gi depresszió elvette az emberek kedvét mindent ől, a színháztól is, Thália ezért meg-
próbált Szabadkán (is) mosolyt fakasztani az ajkakra. De a program már a Zách 
Klára című  Csáth Géza-dráma el őtt megfogalmazódott: „Színházunk nem akar sem 
szórakoztatni, sem egy tételt védeni. Egyszer űen kérdéseket akar felvetni, amelyek-
re mi, a néz ők adhatjuk meg a válaszokat. Az elkötelezett m űvész nem kínál „helyes 
feleletet", mindössze a helyes kérdéseket teszi föl... 

Különösség, különlegesség, különcség: ezek voltak a Zách Klára — Hernyák 
György rendezésében —, az el őadás korántsem pejoratív értelm ű  hatásformáló erői, 
vonalai. Közben hajlamosak voltunk elhinni, a tragikus sorsú Csáth Géza, a város 
sokoldalú művésze újra itt járt nálunk, s bár elment t őlünk, megindulhatott az utó-
lagos megértés, az értelmezés és a legendaképz ődés róla — és a színházról. 

Tisztességgel megcsinált előadás/el őadások a Zách Klára el őtt és után: az Ó meg 
0 című  musicalféleség (diplomavizsga), mely vidéken, például a szórványban, Dél-
Bánátban jól szolgálta a misszió ügyét, a tájolás megfellebezhetetlen célját, a Romeó 
és Júlia (eléggé harmatos rendez ői megfogalmazásban), A pillangók szabadok (sely-
mes történetmesélés sok-sok reprízzel, vastapsos házakkal), és még egy közös pro-
jektum a Kosztolányi Dezs ő  Színházzal, Tasnádi István Közellenség című  „vajdasági 
operája", Lajkó Félix muzsikájával, Beszédes István verseivel, nagyszer ű  színé-
szekkel... 

A színháznak természetesen nem fogyott el a „mondandója", mert Kovács 
Frigyes számára, akinek a színház a szenvedélyes közlés terepe, Hernyák Györggyel 
szövetkezve színpadra álmodja a játszhatatlan Holdbeli csónakost, Weöres Sándor 
édesbús meséjét Pávaszemr ől és a többiekr ől. Ennek az el őadásnak a közvetlen és 
közvetett hatása a néz őkre és színházi kultúránkra felmérhetetlen, a rendezés és a 
színészi remeklések közelebb hozták a szabadkai színházat a világszínházhoz — és a 
Nem fáj! cím ű  Kristóf Ágota-adaptációhoz, amelynek színrevitele a mai napig kitö-
rölhetetlen élmény. Ezt az el őadást — akárcsak Dalton Trumbo Johnny fegyverben 
című  monodrámáját — a társulat a kanizsai M űvészetek Házában mutatta be, mert 
a szabadkai színházat utolérte a végzete. Ljubiša Risti ć  „örökségként" romhalmazo-
kat hagyott maga után: a kamaraterem (is) játékra alkalmatlannak találtatott. Még-
is Kovács Frigyesék, Boros Brestyánszki Rozáliáék dolgoztak tovább. Ilan Eldad ilyen 
„sanyarú helyzetb ől" tudott itt el őadást csinálni, kettőt egyszerre, megértésen 
alapuló formanyelv és szemlélet importálta az izraeli m űvészt a szabadkai színház-
ba. Ő  is — akárcsak Kovács Frigyes — hihetetlen meggy őző  erővel tudta/akarta fana-
tizálni a színészeket, önmaguk meghaladására, igazi szakmai megújulásra sarkalt. 

A szabadkai színházban hisznek a fiatalok, a fiatal értelmezési történelem, szín-
háztörténelemformáló erejében. Hitt akkor is, amikor Orkény István Tóték cím ű  tra- 

319 



gikomédiáját mutatták be és Szophoklész Antigonéját. (erdélyi színm űvészek közre-
működésével). Semmi sem volt ezekben az el őadásokban „fölösleges és korszer ű tlen", 
bár a színház csak nem akar alkalmazkodni az új század „merkantilista szemléleté-
hez". A Tóték színészcentrikus el őadás. Ordögi logika szerint épülnek föl és rakod-
nak egymásra egy korszak rémtettei a Tótékban. Znamenák István rendezése 
mindenben b őséges a darab világképéhez: precízen realisztikus és grotekszbe 
hajló. Több epizódot visszahoz a realitás síkjára, néhányat vizionáriussá emel. Az 
Antigone — a sepsiszentgyörgyi Bocsárdi László rendezésében — „szenzációt" keltett 
Zsámbékon, a Nyári Színház elnevezés ű  rendezvényen. Egy verhetetlen m ű  újraér-
telmezése. Csak sajnálhatjuk, hogy az el őadás — műszaki és egyéb okok miatt. — szü-
letése után rögtön „meghalt", mert az Antigone is „szabadkai projektum", amelynek 
kapcsán a művet eltérítették a realizmustól s feler ősödtek azok a jelzések, amelyek 
a modern színházat helyezik reflektorfénybe. 

Hernyák Györgynek az Eldad-rendezések el őtt volt egy boldogtalan látomása a 
másról. Tasnádi István Titanic vízirev űje múltidéz ő  színházillúzió. A darab ugyan 
hagyományos felfogásból indul ki, szövegváltozata is a drámai ívek meger ősítését szol-
gálja, de belecsöppen az el őadásba a groteszk, s őt — még az abszurd is. Újabb nagy 
siker Kisvárdán! Olyan feszültséggel teli el őadás a Titanic vízireví, amelyben a 
fura és nevetséges viszonyok alakulása folytán az ember meztelenül mutatja meg 
igazi énjét. A Titanic vízirevű  a színház jutalomjátéka. 

Merre és hogyan tovább? Lesz-e Magyar Nemzeti Színházunk? Megvalósulhat-e 
gyorsan, fájdalom és politikai opciók nélkül Kovács Frigyes álma? Ez nem a színhá-
zi alkotók tehetségén múlik. Az igazi m űvész számára er ős örömérzet, ha egész 
lényével egy illúzióba költözhet át. Szabadnak akarja érezni magát, olyan világban, 
amelyben nincs semmilyen otromba létfeltételnek alávetve. 

Lesz-e itt ilyen világ? 

Másság (nem minden áron) 
A Kosztolányi Dezs ő  Színház — saját társulata nélkül — a „másságot" hímezte a 

lobogójára (kezdetben), azt vártuk, hogy ellenzéki szemléletet közvetítsen el őadása-
ival, mert hát az említett „másság" az élet, világunk valamennyi közegébe beszivár-
gott. A szabadkai alkotók persze nem a margón dolgoztak, nem kellett az úgynevezett 
amatőr művész konfliktusokkal teli munkálkodása közben az intézményesített szín-
ház struktúráján belül megvívni a maga hétköznapi csatáit, akár azt is állíthatjuk, 
hogy a Kosztolányi Dezs ő  Színház tulajdonképpen a Népszínház kamaraszínháza 
(volt), az-e még ma, majd elválik, mivel új igazgató, Szloboda Tibor viseli gondját a 
repertoárnak, a m űszaknak. 
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Nem mondhatjuk, hogy a Kosztolányi Dezs ő  Színház alkotói, a rendez ők és a 
színészek felesküdtek a „másságra", mert hiszen több el őadás — Puskaporos hordó, 
Tavli, A halál és a lányka, Közellenség, Himnusz — bemutatója — bár a produkciók 
színvonalasak voltak — kulcspillanatnak nem tekinthet ő  a színház munkájában. 
Meghatározó személyisége volt a színháznak a színész, Péter Ferenc, ám a fent 
említett el őadásokkal nem jöhetett létre a fennálló rendszert veszélyeztet ő  másszín-
ház, új, izgalmas elemeket nem fedeztük fel a rendez ők munkájában. Vágyaik és 
képességeik alapján mást vártunk az alkotóktól. 

Nem vitás azonban, hogy a „kisszínházak"-nak jöv ője van. 

A Narodno pozorište - 
Népszínház műsora 1995-től 

Magyar társulat 
1995/96 

Neil Simon 

Furcsa pár 
Rendező : Hernyák György 

Díszlet és kosztüm: Tomié Valentina 
Szereplők: László Sándor; Földi László, Búbos András, Káló Béla, Gyermán Tibor 

Bemutató: 1995. november 11-én 
(A Kosztolányi Színház el őadását kés őbb a Népszínház vette át) 

Kopeczky László 

Vigyázz, ha jön a nagybőgő  
Rendező : Seregi Zoltán m. v. (Magyarország) 

Díszlet és kosztüm: Gombás Pataki Eva 
Zeneszerz ő : Végső  József 

Szereplők: Jónás Gabriella, Albert János, Korica Miklós, Kasza Eva, Búbos And-
rás, Magyar Attila, Péter László 

Bemutató: 1996. január 5-én 
(A Kosztolányi Színház el őadását kés őbb a Népszínház vette át) 

323 



Kiss Irén 
Álmodtam egy várost 
Rendező : Seregi Zoltán m. v. (Magyarország) 
Díszlet: Hupkó István 
Kosztüm: Jónás Gabriella 
Szerepl ők: Karczag Ferenc m. v. (Magyarország), Lenner Karolina f. h. 
Bemutató: 1996. március 8-án 

Gárdonyi Géza 
A lámpás 
Rendező : Sinka Károly m. v. (Magyarország) 
Díszlet: Hupkó István 
Kosztüm: Iszlai István m. v. (Magyarország) 
Szereplők: Molnár Zoltán, Jónás Gabriella, Albert János, Budanov Márta, Medve 
Sándor, Búbos András, Korica Miklós 
Bemutató: 1996. április 12-én 

1996197 
Woody Allen 
Játszd újra...! 
Rendez ő : Vajda Tibor m. v. (Ujvidék) 
Díszlet és kosztüm: Mihajlovi ć  Annamária m. v. 
Zeneszerz ő  Djordje Balašević  
Szereplők: László Sándor, Farkas Andrea m. v. (Magyarország), Búbos András, 
Ripcó László, Budanov Márta 
Bemutató: 1996. november 13-án 

Slawomir Mrozek 
Strip-tease 
Rendező  Káló Béla 
Díszlet és kosztüm: Kreszankó Viktória 
Szereplők: Mezei Zoltán, Vukosavljev Iván, Slobodan Lazi ć , Oliver Tomić  
Bemutató: 1996. december 3-án 
(Közös vállalkozás a Kosztolányi Színházzal) 

Lakatos Menyhért — Fátyol Tivadar 
Atok és szerelem 
Rendező : Sinka Károly m. v. (Magyarország) 
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Díszlet és kosztüm: Molnár Zsuzsanna m. v. 
Mozgás: Szecsó Kovács Zoltán m. v. (Magyarország) 
Szereplők: Korica Miklós, Póka Eva, Jónás Gabriella, Albert János, Molnár Zoltán, 

Kasza Eva 
Bemutató: 1996. december 20-án 

Deák Ferenc 
Határtalanul 
Rendező : Ljubomir Draškić  m. v. (Belgrád) 
Díszlet: Raša Dinulovi ć  m. v. (Belgrád) 
Kosztüm: Branka Petrovi ć  m. v. (Újvidék) 
Szereplők: Jónás Gabriella, Fischer Károly, Molnár Zoltán, Lenner Karolina f. h., 

Fejes György, Várady Hajnalka, Budanov Márta 
Bemutató: 1997. április 18-án 

Szól egy hegedű  
Rendező, díszlet és kosztüm, mozgás: Szecs ő  Kovács Zoltán m. v. (Magyarország) 
Díszlet: Hupkó István 
Felléptek: Korica Miklós, Jónás Gabriella, Heck Paula, Szabó István 
Bemutató: 1997. május 9-én 

Stechen Schwarz — David Green — Michael Telebak 
Godspell 
Rendező : Nagy György és Pinczés István m. v. (Magyarország) 
Díszlet és kosztüm: Hupkó István 
Szereplők: Törköly Levente, Bosznai Tímea f. h., Csernik Árpád f. h., Fridrik 

Gertrúd f. h., Jaskov Melinda f. h., Magyar Attila, Mezei Zoltán, Tóth Edit f. h. 
Bemutató: 1997. május 23-án 
(Közös előadás az újvidéki Művészeti Akadémiával) 

1997/98 
Kocsis István 
Arva Bethlen Kata 
Díszlet és kosztüm: Kelemen Tamás Anna 
Rendező : Kincses Elemér m. v. (Románia) 
Szereplő : Jónás Gabriella 
Bemutató: 1997. november 21-én 
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Kincses Elemér 
Ég a nap Seneca felett 
Rendez ő : Kincses Elemér 
Díszlet: Hupkó István 
Kosztüm: Milenka Berberovi ć  m. v. (Belgrád) 
Szereplők: Sinka Károly m. v. (Magyarország), Jónás Gabriella, Törköly Levente, 
Lenner Karolina, Molnár Zoltán, Fridrik Gertrud 
Bemutató: 1997. november 28-án 

Várkonyi Mátyás — Miklós Tibor 
Sztárcsinálók 
Rendező : Nagy Viktor m. v. (Magyarország) 
Díszlet: Szendrényi Eva m. v. (Magyarország) 
Kosztüm: Janovics Erika 
Szereplők: Balázs Aron, Puskás Zoltán, Giricz Attila, Szloboda Tibor, Kalmár 

Zsuzsanna, Csernik Árpád, Nagypál Gábor 
Bemutató: 1998. február 22-én 
(Közös előadás az Ujvidéki Sínházzal és a Művészeti Akadémiával) 

Dejan Dukovszki 
Puskaporos hordó 
Rendező : Péter Ferenc 
Díszlet és kosztüm: Daróczy Sándor m. v. (Magyarország) 
Szereplők: Káló Béla, Körmöci Petronella, Törköly Levente, Szilágyi Nándor, . 

Magyar Attila 
Bemutató: 1998. március 6-án 
(Közös előadás a Kosztolányi Színházzal) 

Slawomir Mrozek 
Orvendetes esemény 
Rendező : Kovács Frigyes 
Díszlet: Hupkó István 
Kosztüm: Kreszankó Viktória 
Szereplők: Péter Ferenc, Molnár Zoltán, Budanov Márta, Szabó Ferenc, KálóBéla 
Bemutató: 1998.. 	június 5-én 
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Káló Béla és Gál Elvira (Titanic vízirevíí) 
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1998/99 
Alfonsó Paso 
Hazudj inkább, kedvesem 
Rendező  Znamenák István m. v. (Magyarország) 
Díszlet és kosztüm: Rajnai Gitta m. v. (Magyarország) 
Szereplők: Péter Ferenc, Molnár Zoltán, Szorcsik Kriszta, Mess Attila, Katkó Ferenc, 

Káló Béla 
Bemutató: 1998. október 23-án 

Anton Pavlovics Csehov 
Lakodalom 
Rendező : Tóth Miklós m. v. (Magyarország) 
Díszlet és kosztüm: Daróczy Sándor m. v. (Magyarország) 
Szereplők: Kovács Frigyes, Bada Irén, Albert János, Magyar Attila, Kalmár 

Zsuzsanna, Káló Béla, Mess Attila 
Bemutató: 1998. december 18-án 

Nosztalgikus kabaré 
Rendező : Káló Béla 
Díszlet és kosztüm: Kreszankó Viktória 
Szereplők: Kalmár Zsuzsanna, Körmöci Petronella, Erdélyi Hermina, Káló Béla 
Bemutató: 1998. december 29-én 

Hubay Miklós 
Te Imre, itt valami ketyeg 
Rendez ő : Hernyák György 
Díszlet: Szilágyi Nándor 
Szereplők: Péter Ferenc, Mess Attila, Körmöci Petronella, Káló Béla, Kovács Frigyes 

Hubay Miklós 
A zsenik iskolája 
Rendez ő : Kovács Frigyes 
Díszlet: Szilágyi Nándor 
Szereplők: Puskás Zoltán, Szilágyi Nándor, Káló Béla 
Bemutató: 1999. június 2-án 

lVlaleckij — Slawinski — Gershwin 
0 meg ő  
Szereplők: Kalmár Zsuzsanna, Mess Attila 
Diplomaelőadás 
Bemutató: 1999.. 	 június 22-én 
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1999/2000 
Csáth Géza — Fodor Tamás — Hernyák György 
Zách Klára 
Rendez ő : Hernyák György 
Díszlet és kosztüm: Cselényi Nóra m. v. (Magyarország) 
Zeneszerz ő : Bakos Árpád 
Szereplők: Káló Béla, Kalmár Zsuzsanna, Balázs Aron, Erdélyi Hermina, Kovács 

Frigyes, Péter Ferenc 
Bemutató: 1999. október 13-án 

Haccáré — haccacáré 
Rendező : Káló Béla 
Díszlet és kosztüm: Kreszankó Viktória 
Szereplők: Káló Béla, Molnár Zoltán, Körmöci Petronella, Szilágyi Nándor, G. 

Erdélyi Hermina 
Bemutató: 1999. december 28-án 

Tasnádi István — Sziveri János — Lajkó Félix 
Közellenség 
Rendező : Péter Ferenc 
Díszlet: Varga Tünde m. v. (Magyarország) 
Zene: Lajkó Félix 
Kosztüm: Cselényi Nóra m. v. (Magyarország) 
Szereplők: Katkó Ferenc, Kalmár Zsuzsanna, Körmöci Petronella, Káló Béla, Mess Attila 
Bemutató: 2000. január 28-án 
(Közös előadás a Kosztolányi Színházzal) 

Leonard Gershe 
A pillangók szabadok 
Rendező : Hernyák György 
Díszlet: Hupkó István 
Szereplők: Káló Béla, Kalmár Zsuzsanna, Vicei Natália, Szilágyi Nándor 
Bemutató. 2000. március 31-én 

William Shakespeare 
Rómeó és Júlia 
Rendező : Naszlady Eva m. v. (Magyarország) 
Díszlet: Daróczy Sándor m. v. (Magyarország) 
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Péter Ferenc (Tavli) 
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Kosztüm: Janovics Erika 
Zeneszerző : Kiss Várday Gyula m. v. (Magyarország) 
Szereplők: Káló Béla, Körmöci Petronella, Mess Attila, Kovács Frigyes, G. Erdélyi 

Hermina 
Bemutató: 2000. május 23-án 

Pogánynak tartanak 
Szereplő : Káló Béla 
Bemutató: 2000. június 20-án 

2000/2001 
Bakos Árpád 
Idők tánca 
Rendező : Hernyák György 
Versek: Beszédes István 
Filmbetét: Siflis Zoltán 
Táncok: Terzin Róbert 
Díszlet: Hernyák György 
Szerepl ők: G. Erdélyi Hermina, Hernyák György, Kovács Frigyes, Mess Attila 
Bemutató: 2000. augusztus 20-án 

Weöres Sándor 
Holdbeli csónakos 
Rendező : Hernyák György 
Díszlet: Daróczy Sándor: m. v. (Magyarország) 
Kosztüm: Janovics Erika 
Zeneszerz ő : Verebes Ernő  
Szereplők: G. Erdélyi Hermina, Káló Béla, Körmöci Petronella, Vicei Natália, 

Kovács Frigyes 
Bemutató: 2000. október 31-én 

Brackett — Diamond — Wilder — Verebes 
Van, aki forrón szereti 
Rendező : Mezei Zoltán m. v. (Magyarország) 
Díszlet: Gyarmati Agnes tervei alapján: Hupkó István 
Kosztüm: Gyarmati Agnes tervei alapján: Kreszankó Viktória 
Szereplők: Magyar Attila, Nagypál Gábor, G. Erdélyi Hermina, Káló Béla 
Bemutató: 2000. december 29-én 
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200U2002 
Szophoklész 
Antigone 
Rendez ő : Bocsárdi László m. v. (Románia) 
Díszlet: Bartha József m. v. (Románia) 
Kosztüm: Dobre Kóthay Judit m. v. (Románia) 
Mozgáskompozíció: Liviu Matei m. v. (Románia) 
Zeneszerz ő : Verebes Ernő  
Szereplők: Szorcsik Kriszta, Bíró József m. v. (Románia), Kovács Frigyes 
Bemutató: 2001. augusztus 10-én 
(Közös el őadás romániai színészekkel a Zsámbéki Nyári Színház megbízásából) 

Orkény István 
Tóték 
Rendező : Znamenák István m. v. (Magyarország) 
Díszlet: Znamenák István m. v. (Magyarország) 
Kosztüm: Cselényi Nóra m. v. (Magyarország) 
Szereplők: Kovács Frigyes, Vicei Natália, Körmöci Petronella, Szloboda Tibor 
Bemutató: 2001. szeptember 24-én 

Tasnádi István 
Titanic vízirevű  
Rendező : Hernyák György 
Díszlet és kosztüm: Gadus Erika m. v. (Szlovákia) 
Zeneszerz ő : Verebes Ernő  
Szereplők: Mezei Zoltán, Mess Attila, Törköly Levente, Vicei Natália, Gál Elvira, 

Fridrik Gertrúd 
Bemutató: 2001. december 20-án 

Jose Triana 
Gyilkosok .éjszakája 
Rendez ő : Hernyák György 
Szereplők: Pálfi Ervin, Ferenc Judit, Sz őke Attila 
Színinövendékek vizsgael őadása 
Bemutató: 2002. február 13-án 

Dalton Trumbo 
Johimy fegyverben 
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Rendez ő : Ilan Eldad m. v. (Izrael) 
Díszlet és kosztüm: Ruth Eldad m. v. (Izrael) 
Zeneszerz ő : E. Lidor m. v. (Izrael) 
Szereplő : Káló Béla 
Bemutató: 2002. április 19-én 

Kristóf Ágota 
Nem fáj! 
Rendező : Ilan Eldad m. v. (Izrael) 
Díszlet és kosztüm: Janovics Erika 
Szereplők: Páfi Ervin, Ralbovszki Csaba, Karna Margit, Kovács Frigyes, Mess 

Attila, Szilágyi Nándor, Sz őke Attila 
Bemutató: 2002. április 28-án 

A Kosztolányi Dezső  Színház műsora 
1994195 

Boris Vian 
Birodalomépítők, avagy a Schmürz 
Rendező : Hernyák György 
Díszlet: Kreszankó Viktória 
Kosztüm: Mihajlovi ć  Annamária 
Szereplők: Kovács Frigyes, Vicei Natália, Erdélyi Hermina, Szilágyi Nándor, 
Csernik Árpád 
Bemutató: 1994. október 1-jén 

Dér Zoltán — Barácius Zoltán 
Fecskelány 
Rendező : Barácius Zoltán 
Díszlet: Kocsis Imre 
Szereplők: Korhec Imola, Balázs Piri Zoltán 
Bemutató: 1994. november 12-én 

Carlp Goldoni 
Tengerparti csetepaté 
Rendező : Beke Sándor m. v. (Magyarország) 
Szereplők: Jónás Gabriella, Korica Miklós, Albert János, László Sándor 
Bemutató: 1995. június 16-án 
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1995/'96 

Neil Simon 
Furcsa pár 
Rendez ő : Ilernyák György 
Díszlet és kosztüm: Tomi ć  Valentina 
Szereplők; László Sándor; Földi László, Búbos András 
Bemutató: 1995. november 11-én 
(Ezt az el őadást kés őbb átvette a Népszínház) 

1996/97 

Nem volt előadás. 

1997/98 

Dejan. Dukovszki 
Puskaporos hordó 
Rendez ő : Péter Ferenc 
Díszlet és kosztüm: Daróczy Sándor m. v. (Magyarország) 
Szereplők: Káló Béla, Körmöci Petronella, Törköly Levente, Szilágyi Nándor 
Bemutató: 1998. február 17-én 
(Közös előadás a Népszínházzal) 

Dimitris Kechaidis 
Tavli 
Rendez ő : Ilia de Riska m. v. (Németország) 
Díszlet és kosztüm: Ilia de Riska 
Szereplők: Péter Ferenc, Káló Béla 
Bemutató: 1998. április 30-án 

Slawomir Mrozek 
Strip-tease 
Rendező : Káló Béla . 

Díszlet és kosztüm: Kreszankó Viktória 
Szereplők: Mezei Zoltán, Vukoszavljev Iván 
Bemutató: 1996. december 3-án 
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Virág Mihály rendez ő  
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1998/99 
Ariel Dorfman 
A halál és a lányka 
Rendező : Andrási Attila 
Díszlet és kosztüm: Daróczy Sándor m. v. (1Vlagyarország) 
Zene: Fazekas Ridl Tibor m. v. (Magyarország) 
Szereplők: Szorcsik Kriszta, Káló Béla, Péter Ferenc 
Bemutató: 1999. február 9-én 

1999/2000 
Tasnádi István — Sziveri János — Lajkó Félix 
Közellenség 
Rendez ő : Péter Ferenc 
Díszlet: Varga Tünde m. v. (Magyarország) 
Kosztüm: Cselényi Nóra m. v. (Magyarország) 
Zene: Lajkó Félix 
Szereplők: Katkó Ferenc, Kalmár Zsuzsanna, Körmöci Petronella, Káló Béla, Kovács 

Frigyes 
Bemutató: 2000. január 28-án 
(Közös előadás a Népszínházzal) 

Nick Cave 
És meglátá a szamár az úrnak angyalát 
Rendező  és díszlet: Szloboda Tibor 
Szereplők: Szloboda Tibor, Bicskei Flóra 
Bemutató: 2000. április 28-án 

2000/2001 
Schwajda György 
Himnusz 
Rendező : Péter Ferenc 
Díszlet: Darka Rudi ć  
Kosztüm: Janovics Erika 
Szereplők: G. Erdélyi Hermina, Péter Ferenc 
Bemutató: 2000. december 5-én 
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Dejan Dukovszki 
A jó anyját arciak, aki kezdte... 
Rendező : Urbán András 
Díszlet: Goran Vidakovi ć, Darka Rudi ć  
Kosztüm: Janovics Erika 
Szereplők: Molnár Zoltán, Budanov Márta, Körmöci Petronella, Katkó Ferenc, 

Szloboda Tibor 
Bemutató: 2000. december 15-én 

William Shakespeare 
Macbeth 
Rendező : Szloboda Tibor 
Díszlet és kosztüm: Szloboda Tibor 
Zeneszerz ő : Matlári Miklós, Vladimir Rusi ć, Szloboda Tibor 
Szereplők: Péter Ferenc, Mess Attila, Budanov Márta, Molnár Zoltán, Szloboda Tibor 
Bemutató: 2001. május 5-én 

2001/2002 
Fernando Arrabal 
Tábori piknik 
Rendező : Urbán András 
Díszlet: Uri Attila 
Kosztüm: Pletl Zoltán 
Zeneszerző : Aleksandar Petrovi ć  
Szereplők: Molnár Zoltán, Csernik Arpád, Péter Ferenc, Katkó Ferenc 
Bemutató: 2001. december 8-án 
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Álomszínház és színházi álom 
Mihályi Katalin interjúja Kovács Frigyessel, a szabadkai 

Népszínház magyar társulatának igazgatójával 

Alom a színházról — ez a címe Mándy Iván író egyik könyvének. Kovács Frigyest, a szí-
nészt, a Szabadkai Népszínház magyar társulatának igazgatóját viszont folyton pénzr ől, épü-
letállagról, konkrét tervekről, nevekről faggatják az újságírók. Senki sem kérdezi meg t őle, 
hogy milyen az ő  álomszínháza, színházi álma. A Nem fáj és a Johnny fegyverben cím ű  da-
rabok mennyire illenek bele ebbe az álomba? 

— Szeretem az egyszer ű , a tiszta, sallangtól mentes, puritán színházat, ahol nem 
a küls őségek (díszlet, jelmez, effektusok) a f őszereplők, hanem a színész. Szeretem 
ha a színpadon az ember van a figyelem középpontjában lelki meztelenségében, 
esendőségével, hibáival, erényeivel, gyengeségeivel és nagyságával. 

Azt a színházat szeretem, amelynek nem lehet egy szóval meghatározni a m űfa-
ját (komédia, tragédia, bohózat stb.). Azt a színházat szeretem, amely olyan okosan 
szól az emberr ől, szívvel beszél és lélekkel, tehát egyformán hat értelemre és érze-
lemre. Számomra fontos, hogy az el őadásban legyen mélység és magasság, hogy le-
gyen benne komikum és tragikum. Fontos, hogy segítsen megérteni a lét lényegét és 
fontosságát. Fontos, hogy el őadás alatt egy lélegz ő  lénnyé forrjon össze színpad és 
nézőtér. Akkor „történik meg a színház", ha közösségi élmény születik, a színpad és 
a nézőtér közös élménye. 

Azokat a színpadi szövegeket szeretem, amelyek minden egyes néz őt (még a vé- . 

letlenül betéved őt is) képes megszólítani. 
E két színpadi m ű  minden ilyen igényt kielégít. 
A néző  nem tud szabadulni a gondolattól, hogy e két színpadi m űben rólunk van szó, ró-

lunk is szó van. Mennyire járulnak hozzá, hogy végre tényleg szembenézzünk a történtekkel, 
lényegretörő  kérdéseket tegyünk fel önmagunknak és őszinte, illúziómentes válaszokat pró-
báljunk adni rájuk? 

A Johnny fegyverben olvasva talán túl egyszer ű  „lila", „nyálas" , tán még gics-
csesnek is mondható, de Káló Béla rendkívül hiteles tolmácsolásának köszönve döb-
benetes, megható, kétségbeejt ő , humoros, ugyanakkor végtelenül tragikus, iszonyatos 
és szomorú is egyszerrre. Az írott szó csak így kimondva, eljátszva lesz olyan er ős, 
tömény háborúellenes tiltakozás, amelyhez foghatót én eddig nem olvastam, nem 
hallottam, nem láttam. Káló Béla ezzel az alakítással bárhol a világon kit űnőre vizs-
gázna, mindenütt hasonló érzéseket váltana ki a közönségb ől, lenne az* akár euró-
pai, amerikai, orosz, csecsen, albán, iszlám, katolikus, budhista... öreg, fiatal... ez az 
előadás mindenkiben egyaránt megvetést, dühöt vált ki a háború és a háborút oko-
zók ellen. 
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A Nem fáj színpadi mű  egy határ menti kisváros háború alatti és utáni szenve-
déseit mutaja be egy gyerek ikerpár sorsán keresztül, akiket elválaszt egymástól a 
világégés, miközben embertelenül keménnyé edzi őket. Az is lehet, hogy az ikerpár 
nem is két ember, hanem csak egy? Lehet, hogy egyik emberben él a másik ? Lehet, 
hogy csak az elembertelenedett élet bontja meg a tudatot? 

Az elmúlt tíz év hány családot, családi közösséget kaszaholt össze? Hány bará-
tunk , rokonunk, sorstársunk, kollégánk menekült el, akik nélkül egyszerre csak fél-
embernek éreztük magunkat? Es akik életünk részei voltak, néhány év után 
vadidegenekké lettek a számunkra. Idegenekké lettünk egymás számára: már nem 
tudjuk folytatni az öt-tíz éve elkezdett beszélgetést, a közös álmokat. Kerüljük az 
egymással való találkozást, mert zavarban vagyunk és nem tudunk egymás szemébe 
nézni. Nem tudunk a közénk került határral mit kezdeni. Egyikünknek sem tiszta a 
lelkiismerete, mert mi, akik itt maradtunk, úgy érezzük, elengedtük a távozót, az el-
távozott pedig úgy érzi, cserben hagyott minket. Ha találkozunk, szivélyesen mosoly-
gunk, beszélgetünk ugyan, de már nem mondunk egymásnak semmit. Kopog, hazudik 
minden szavunk. Tudjuk, de nincs bátorságunk beismerni, hogy meghalt bennünk az 
a másik, pedig tegnap még a szerelmünk volt, a barátunk volt, a testvérünk volt, az 
apánk volt, az anyánk volt. Hát err ől szól a Nem fáj. A cím is önáltatás, valamifé-
le csakazértis, mert muszáj — Herkulesek lettünk valamennyien, beismerjük ezt vagy 
nem. Sokan nem tudják elviselni a szétszakadt létet, ezért nem a vonatra, hanem a 
vonat alá mennek... de lehet, hogy ez is csak önáltatás. 

Kristóf Agota második világháborús élményb ől írta a regénytrilógiát, Brestyán-
szki Boros Rozália és Ilan Eldad ültette színpadra és a színészek meg a néz ők él-
ményanyaga teszi id őszerűvé. 

Időszelűvé és mégis történelmi id őtől, földrajzi helyt ől függetlenné. 
A Dalton Trumbo által írt regény, bár Amerikában született, a szituáció ránk il-

lik. Akár Szabadkán is íródhatott volna. Igy érezzük Orkény Istvánt él őnek és sza-
badkainak, ha a Tótékat nézzük, vagy a Titanic vízirev ű  szerzője, a budapesti Tasnádi 
István, lehetne akár csantavéri is, olyan hitelesen szólaltatja meg a szabadkai társu-
lat. 
• A két utóbbi előadást azért említem, mert ezek is az elmúlt évad termései, csak-
úgy, mint az itt közölt két szöveg. Nagykép űen azt is mondhatnám, hogy ez a négy 
előállás tükrözi leginkább színházvezet ői ars poeticámat, ha egyáltalán van ilyen. 
Mindenesetre, a jöv őben ezt a tartalmi, és stílusbeli értékrendet kívánom követni — 

nyilatkozta Kovács Frigyes, aki érzi, tudja, hogy Szabadka kulturális tradíciókkal rendelkez ő  
polgárságához — az itthon maradottakhoz — sokszín ű, műfaji változatosságra törekvő  színház 
méltó. 
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Gobby Fehér Gyula* 
Egy zacskó savanyú cukor, avagy: 

Az emlékezet feledése 
Szomorkás bohózat 

Szereplők: 
Fufu, udvarlós fiatalember 
Karesz, az álnok barát 
Pongrác, az apósjelölt 
Katica, a lánya 
Vera, a régi szerelem 
Kovács, aki párttag akar lenni 
Takarítónő, aki követi 
Lukáné, aki szintén 
Szavics, a pártvezet ő  
Péter, a társa 
Szomszédasszony, a kíváncsi 

Kettéoszló irodahelyiség. A baloldaliban két íróasztal, fiókos szekrény, a falon 
Európa térképe. A jobboldaliban egy asztal, rajta írógép, a falon hatalmas fotó, ame-
lyen búzamező  hullámzik. Székek, lámpák, néhány irattartó. A baloldali ajtón belép 
Karesz, kezében táska, hóna alatt plakátok. Lecsapja a paksamétát az asztalra, 
elégedetten néz körül. 

KARESZ: Na, ez megvan! 

Rágyújt, hanyatt veti magát az egyik széken. Kis id ő  múlva belép Fufu. 

FUFU: Alig találtam parkolóhelyet. Mindenki az üzemanyag árára panaszko-
dik, ennek ellenére mindenki kocsival jár a belvárosba, mintha a városi buszok nem 
közlekednének. 

KARESZ: Helyes. Ne panaszkodj, neked éppen megfelel, ha olyan környezetben 
dolgozol, ahol nagy a forgalom. 

Iródott a II. Vajdasági Drámaíró versenyen, amelyet 2002. szeptember 21-22-én tartottak az 
Ujvidéki Színházban. (Megjelent a Képes Ifjúságban) 
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FUFU: Miképpen felelne meg? Mondom, hogy nem találtam a közelben parkoló-
helyet. Tíz percig gyalogoltam, mire ideértem. 

KARESZ: Kitűnő. Nem én találtam ki, hogy bizniszmen vagy, te mondtad leen-
dő  apósodnak, márpedig annál értékesebb az üzleted, minél forgalmasabb helyen 
van, igaz? 

FUFU: Az üzletem? De hiszen az ajtó mellett azt írja, hogy ez párthelyiség! 
A Demokrata... 

KARESZ: Ne mondjad ki! Ki ne mondd! Ma ez a te irodád, ahonnan irányítod 
a hálózatot. 

FUFU: Milyen hálózatot? A pártnak a sejtjeit? 
KARESZ: Miféle párt? 
FUFU: Hát a Demokrata... 
KARESZ: Pszt! Nincs semmiféle párt itten. Ez az igazgatóság. Te vagy az igazgató. 

Kibontja a plakátcsomagot. 

Itt van a ragasztószalag, azonnal a falra rögzíted ezt a két plakátot, én meg kinn 
kicserélem a föliratot. Csodálom, hogy nincs még itt Vera. Nem szokott késni. 

FUFU: Ki az a Vera? 
KARESZ: Vera a te jobb kezed. A te lelkiismereted. A mindentudó lexikonod. 
FUFU: Vera? 
KARESZ: Vera. A titkárnők gyöngye. Az igazgatók lelkiismerete. A te személyes 

titkárnőd. 0 a Vera. 
FUFU: Azt nem mondtam apósomnak, hogy titkárn őm is van. Gyöngyikének meg 

főleg nem mondtam ilyesmit. Nagyon féltékeny természet ű  a kedves. Mikor elmesél-
tem neki, hogy már az óvodában házasodni akartam, rögtön kikérdezett, hogy ki volt 
az a kislány, akit el akartam venni, hogy nézett ki, mennyire voltam szerelmes... 

KARESZ: Miféle bizniszmen az, akinek titkárnője. sincs? Neked van. Mindent 
megbeszéltem Verával, benne megbízhatsz, segíteni fog mindenben. Most állj neki, 
ragaszd fel a plakátokat. 

FUFU: Remélem, öreg bútor ez a Vera. Ha segíteni akar, tapasztaltnak kell lennie. 
KARESZ: Attól mit se félj, Verának több tapasztalat van a körme alatt, mint ne-

ked a fejedben. 
FUFU: Talán mégis jobb lett volna, ha leend ő  apósom elé állok, és őszintén el-

mondom, hogy még nem fejeztem be az egyetemet. Elvégre nem szégyen az, ha abszol-
vens az ember. 

KARESZ: Nem szégyen, csak értéktelen. Az abszolvensb ől minden rossz lehet. 
Lehet munkanélküli, lehet jegyszed ő  a moziban, lehet taxisof őr, lehet éhbéren él ő  
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egyetemi tanársegéd. Te eldöntötted, hogy bizniszmen vagy. Most éppen azon mun-
kálkodunk, hogy ezt igazoljuk. Fogd a plakátjaidat és ragaszd fel őket. 

FUFU: Miféle plakátok ezek? 
KARESZ: Saját vállalatod hirdetései. 

Kibontják a plakátokat. Az els őn egy kövér ember látható. A felirat: Nehéz az élet? Szedjen 
S-pasztillát! 

FUFU: Miféle pasztilla ez? 
KARESZ: Te vagy a soványító szerek mágusa. A karcsúság titkának tudója. 

A vegytan professzora. A hatalmas S-birodalom f őnöke. 
FUFU: Mi vagyok én? 
KARESZ: Ne bámulj ilyen vádlón rám. Ez volt a legolcsóbb megoldás, amit ki 

tudtam az érdekedben agyalni. Ha már kész vegyésznek és üzletembernek adtad ki 
magad az öreg el őtt. Azt mindenki tudja, még a leend ő  apósod is, hogy a soványító 
szereknek nagy keletje van. Aki ilyesmivel foglalkozik, menthetetlenül meggazdag-
szik. Tele a táskám S-pasztillával. 

FUFU: Miért éppen S-pasztilla? Soványító? Sizofrén? Szakrális? Semmitmondó? 
Sokkoló? Sarlatán? 

KARESZ: Természetesen Somogyi. Elvégre téged Somogyinak hívnak 
FUFU: Valamikor az volt a becsületes nevem. 
KARESZ: Na, látod. Logikus. Somogyi soványító tablettája: S-pasztilla. 
FUFU: Ha meg nem döglenek tőle a vásárlók. 
KARESZ: Attól ne tarts. Közönséges gyümölcscukor, amit bevásároltam. Szopo-

gatni való savanyú cukor. Lehet, hogy a fegyelmezettek még soványodnak is t őle, azt 
nem tudom, de hogy senkinek semmi baja nem eshet, azt garantálom. 

FUFU: Most megnyugtattál. Savanyú cukrot árulok, ez a nagy bizniszem. El fog 
ájulni tőlem az öreg. 

KARESZ: Azt meghiszem. Nincs ettől nagyobb bolt manapság. A befektetés mi-
nimális, a haszon maximális. 

FUFU: Gondolod, hogy felül ennek a marhaságnak? Elfelejtetted, hogy több évig 
a legnagyobb kiviteli vállalatnak volt a vezérigazgatója? Minden háj jal megkent ró-
ka ő, nem mai gyerek. 

KARESZ: Bízd csak rám. Megteremtettem a körülményeket, amelyek azt mutat-
ják, hogy te is nemsokára minden hájjal megkent róka leszel. Ett ől megnyugszik, 
meglátod. Keresi a saját fajtáját. 

FUFU: Jobb lenne, ha őszintén beszélnék a fejével... 
KARESZ: Ha olyan, amilyennek leírtad, az már a tükörképével sem tárgyal őszin-

tén. Döntsd el, hogy mit akarsz. Segítsek, vagy ne segítsek? 
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FUFU: Te vagy a legjobb barátom. 
KARESZ: Akkor fogd a szalagot és ragaszd a falra a plakátjaidat. 
FUFU: Mit szólnak az aktivisták, ha bejönnek az irodába és engem találnak itt 

ezekkel a plakátokkal. 
KARESZ: Verácska kibulizta, hogy ma az egész vezet őség kampánykörútra men-

jen. Ma ez az iroda a te igazgatóságod. 
FUFU: Es ha mégis bejön valaki? 
KARESZ: Akkor ezek a plakátok átalakulnak. A párttagság S-pasztillát fog szo-

pogatni. Kimegyek, átragasztom a címtáblát. Az új föliraton már azt írja: tulajdo-
nos Somogyi Fufu, akarom mondani, Somogyi Alfréd. Tehát teljes jogú főnöke vagy 
e birodalomnak. 

FUFU kibontja a következő  lapot. Ott egy sovány ember bámul maga elé. Felirat: Vigyázzon! 
S-pasztillát csak mértékkel szabad fogyasztani! 

FUFU: Csak nekem meg ne ártson ez a híres pasztilla. 

Karesz kimegy az ajtón, Fufu széket húz a fal mellé. Ragaszt. Leugrik, nézegeti a m űvét. Iga-
zít rajta. Kovács be az ajtón. 

KOVÁCS: Jó napot kívánok! 
FUFU: Jó napot. Maga kicsoda? 
KOVÁCS: Szeretnék feliratkozni. En kérem huszonöt évig voltam kommunista, 

aztán elegem lett bel őle. Sokáig gondolkoztam rajta, de elhatároztam, aktív leszek 
továbbra is. 

FUFU: Okosan döntött. Az ember legyen az, ami akar lenni. 
KOVACS: Ezért akarok feliratkozni. Hogy aktív legyek. 
FUFU: Majd mindjárt felírom a nevét... 
Leugrik a székről. Nézegeti Kovácsot. 

Maga nem túl kövér. Szerintem, éppen megfelel ő  a testsúlya. 

KOVÁCS gyanakodva: Miért? Maguk a kövéreket jobban szeretik? 
FUFU: Azért húsz deka pasztillát nyugodtan megehet. Attól még fittebb lesz, higy-

gye el. 
KOVACS: Miféle pasztillát? 
FUFU: A saját találmányom. A híres S-pasztilla. Egy hét alatt helyrebillenti az 

egészségét. 
KOVACS: No, de kérem. A kommunisták sose nézték, hogy ki sovány meg ki a 

kövér. Csak az ideológia volt a fontos. Az irányvonal. Aki követte az irányvonalat, 
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az rendben volt, aki meg tévelygett, azt kizsuppolták. Néha még az állását is elvesz-
tette 

FUFU: Hát nem a karcsúsítás miatt jött? 
KOVACS: Hát maga tudja? Be kell vallanom, a karcsúsítás vett rá, hogy eljöj-

jek. Mikor meghallottam, hogy az egész vállalatot karcsúsítják, rögtön úgy döntöt-
tem, én is belépek a pártba. Magunk közt szólva, ha az igazgató Úr itt vezet őségi tag, 
miért ne lehetnék én is egyszer ű  gyalogos, úgymond mezei tag. Nagyon nem szeret-
ném, ha elkapna a karcsúsítás. Mindössze nyolc évem van a nyugdíjig. Ha a párt 
megvédi a tagjait, én kérem, hith ű  párttag leszek. 

FUFU: Ja, nem úgy értettem a karcsúsítást. A derekára gondoltam. 
KOVÁCS: Mit nézegeti a hasamat? 
FUFU: Szakmai ártalom. Dietális étrenddel foglalkozom. 
KOVÁCS: Az engem nem érdekel. 
FUFU: Kár. Azt hittem, maga lesz az els ő  kliensem. 
KOVÁCS: Negyedszázadot húztam le a kommunistáknál. Végs ő  ideje, hogy de-

mokrata legyek, igaz? Maga csak írjon fel, aztán majd én az igazgató Úr tudtára 
adom, hogy énrám számíthat. Mindig helyeseltem a demokráciát. Akkor is, amikor 
népi volt, meg most is, amikor... Szóval, most is. Maga csak írjon föl. 

FUFU: Hát persze. Majd fölírom, Legyen szíves, jöjjön vissza holnap. 
KOVÁCS: Ellenőrizni akar? 
FUFU: Ha nem rendel pasztillát, nem ellen őrizzük. Viszont holnap itt lesz az el-

nök úr is meg a titkárn ő  is. 
KOVÁCS: Nézze, ha az a pasztilla feltétele a belépésnek, hát egye fene, veszek én 

is egy zacskóval, ahogy a többi. Elvégre a demokráciában egyenl őség van, nem igaz? 

Veszi el ő  a pénztárcáját. 

Itt az igazolványom. Kovács János vagyok. Igazi demokrata. 

FUFU: Már be is jegyeztem... 

Találomra kinyit egy füzetet. Felírja Kovács nevét. 

Holnap mindenképpen nézzen be, akkor majd a hivatalos részét is elintézheti. 
KOVACS: Csak nyugodtan ellen őrizzenek le holnapig. Nem tagadom, hogy kom-

munista voltam, más is az volt, még akkor is, ha most szeretné elfelejteni., Még az 
igazgató úr is párttag volt, le nem tagadhatja, a szemébe mondom, ha kell. Ó akkor 
is vezetőségi tag volt, most is az, csak éppen másik pártban. Miért ne lehetnék ak-
kor én is tag, nincs igazam? 

FUFU: Rendben van, kérem. Be van jegyezve, holnap dél felé jöjjön be. 
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KOVÁCS: Mennyivel tartozom? 
FUFU: Semmivel nem tartozik. Majd ha kiváltja a tagsági könyvet, akkor ren-

dezi a tagdíjat is. 
KOVACS: Otszáz dinár a pasztillára. Elég lesz? 

Oda adja a pénzt. 

FUFU önkéntelenül elfogadja a bankókat: Majd mindjárt kimérem őket. 
KOVÁCS: Ne fáradjon vele, a karcsúsítás nekem megér annyit. Kacsint. 
FUFU: Akkor visszaadom. Majd holnap elintézi az ügyet a titkárn ővel. 
KOVÁCS kacsint: Elintézzük, hogy engem ne kapjon el a karcsúsítás. Nekem meg- 

éri, higgye el. Csak ezt a nyolc évet kibírjam valahogy. Ki kell, hogy bírjam, térden 
állva is. 

Kovács kisiet. Fufu zavartan nézegeti a pénzt. Elteszi, aztán felmászik a székre. Felrakja a má-
sodik plakátot. A háta mögött Vera lép be. 

VERA: Maguk már itt vannak? Egy kicsit elkéstem. Az éjjel megh űltem a bál-
ban, reggelre már fájt a torkom. Nagyon érzékeny torkom van. Elég egy kis szél, már 
krahácsolok. De ha egyszer megígértem Karesznek, akkor... 

Fufu megfordul, szembenéznek egymással. 

Te vagy? Te vagy? 

FUFU: Veráci... 

Zavarban. 

Rég nem láttalak. Valóban elmúlt... Már hónapok óta... 
VERA: Pontosan tizennyolc hónapja és három napja, hogy megszöktél. Bemutat-

talak édesanyámnak, mint v őlegényemet, megetted az ünnepi tortát, megittad a ma-
radék pezsgőt, azóta nem láttalak. 

FUFU: Ne haragudj, meg tudom magyarázni... 
VERA: Nekem te ne magyarázz semmit. Amit velem m űveltél, azt nem kell ma-

gyarázni. Az a baj, hogy elfelejteni se tudom. Életre szóló sértés. Félek saját emlé-
kezetemtől. 

FUFU: Fiatal voltam. Féltem nagyon. A felel ősségtől. Téged féltettelek. Mib ől tar-
tottam volna el a családot? 

VERA: Azóta is úgy néznek rám otthon, mint egy féregre. A becsapott lányuk-
ra, az elhagyottra... 
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Sírásban tör ki. 

FUFU: No, de Veráci, kedves... Ne sírj... 

Hozzásiet, de a lány elhárítja a kezét. 

VERA: Ne érj hozzám. Hozzám ne érj! Te... te... csak el tudtalak volna feledni. 
Ha volna rá módszer, hogy az ilyeneket kitörölje az emlékezet. 

FUFU: Itt a zsebkend őm... 

A lány elhárítja. 

Vedd csak el, ez csak egy vacak kend ő. Osszemaszatolod a sminkedet. 
VERA: Mi közöd hozzá! Ne nézz rám, azt sem érdemled meg, hogy lásd, amint 

sírok miattad, te átkozott. 

Elveszi a kend őt. Szipog. 

FUFU: Ne haragudj rám. Én is nagyon szégyellem, amit tettem. Megfutamodtam 
a szerelem elől. Gyáva kukac vagyok, tudom. 

VERA: Most tűnj el! Most azonnal menj ki innen, hogy többé ne is lássalak. Bár 
maradtam volna otthon. Minek is jöttem be ma... 

FUFU: Sokkal többet és sokkal gorombábban szidtam magam, mint ahogy azt te 
tetted volna. De hát betojtam. Téged féltettelek a keserves élett ől, a szegénységtől, a 
sok keserűségtől, ami bekövetkezett volna... 

VERA: Szót se többet. Csak hagyd el az irodámat. Ha nem ígérem meg egy 
közeli barátnak, hogy bejövök segíteni neki... 

Megáll. Megdermed. 

Neked kell segíteni? Neked? 

Fufu a vállát vonogatja. 

Hát persze, te vagy a vegyész. Egyáltalán vegyész vagy már? .  Ne válaszolj, nem 
érdekel. Akármi vagy, nem érdekel többé. A megszökött v őlegényem. Tűnj el innen, 
te is meg a Karesz is. Jó firmák vagytok. 

FUFU: Karesz jót akart. 0 nem olyan gyáva, mint én. 0 találta ki az egészet. 
VERA: Ne gyalázd. Saját gyávaságod mögé bújsz. De azért szereted a mennyasz-

szonyi tortát, az jólesik. 

Szipog. Közben kopognak. Meredten állnak, a kopogás hangosabb lesz. Vera sírva a jobbol-
dali szobába szalad. Az ajtó kinyílik és belép rajta Pongrác meg a lánya. 
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PONGRÁC: Jó napot, jó napot! Hát így fogadják itt a kedves vendéget. 

Fufu erőt vesz magán. 

FUFU: Bocsásson meg... Valamin elgondolkoztam. Isten hozta, Pongrác úi. 

Kezelnek. 

PONGRÁC: Inkább a lányom hozott. Olyan er őszakosan lépett fel, hogy kény-
telen voltam rászánni ezt a délel őttöt, hadd lássam, mivel foglalkozik Somogyi úr. 

Katica cuppanós puszit nyom Fufu arcára. 

KATICA: Szervusz, édes. Apu, ne mond neki, hogy Somogyi. Főleg ne olyan ko-
molyan, mert akkor nekem nevetnem kell. 

PONGRÁC: Ezek . csak formaságok. Ismerkedéskor még Somogyi, aztán egy 
hónap múlva Alfréd, aztán meg majd meglátjuk. 

KATICA: Ő  a Fufu. Mindenkinek Fufu. 

A másik szobában Vera figyelni kezd. 

PONGRÁC: Jól van, kislányom. Neked legyen Fufu. Ti már régebbr ől ismeritek 
egymást. 

KATICA: Nem olyan nagyon régebbr ől. 
PONGRÁC: Igaz, a fiatalok életében mit számít egy év. Másfél év. Két év... 
FUFU: Minden relatív. Igaza van. Nekünk az egy hónap is sok. Tessék helyet fog-

lalni. Pongrác úr, helyezze kényelembe magát. 
KATICA: Jaj, de hivatalosak vagyunk. Pongrác úi; Somogyi úr. Mintha államkö-

zi tárgyaláson vennénk részt. Talán szerz ődést akartok kötni? 
PONGRÁC: Lehet róla szó. Ha Somogyi úr vállalkozása jól megy, lehet, hogy 

akad egy kis t őkém befektetni. Erdemes a gyorsan fejl ődő  vállalatokra odafigyelni. 
KATICA: Tudtommal az én b őrömről van szó. Bár lehet, hogy engem is gyorsan 

fejlődő  vállalatnak tekint Pongrác úr meg Somogyi úr? 
FUFU: Ugyan, szívem, ne ugrass bennünket. Egészen természetes, hogy édesapád 

meg akarja ismerni, mivel foglalkozom. 
PONGRÁC: Méghozzá tövir ől-hegyire meg akarom ismerni a vállalkozást. Remé-

lém, ezért eyiktek sem haragszik. Hiszen pénzr ől van szó. Lehet, hogy sok pénzr ől. 
FUFU: Erti ezt Katica is, csak játszik. Mindig játszik. 

A másik szobában Vera ismét kisminkeli magát. 
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PONGRÁC: Addig jó gyereknek, amíg játszhat. Nos, halljuk Somogyi úr, mi-
vel 	

a gY 	9 	gJ 	 J 	gY 
vel is keresi a kenyerét. 

FUFU: Vegyész vagyok. Gondoltam, szerény körülmények között, de belevágok 
egy vállalkozásba. Tudja, ma nagyon nehéz elhelyezkedni. Allás sehol. Ha akad is, a 
havi fizetés olyan kicsi, hogy nehéz lenne bel őle eltartani a családot. 

PONGRÁC: Igy igaz. Föl kell találnia magát az embernek. Végül is, milyen vál-
lalkozást alapított? 

FUFU: Egyfajta karcsúsító szert dobtam a piacra. Nálunk minden válság ellené-
re túlsúlyosak az emberek. Kövérek. 

PONGRÁC: Ami igaz, az igaz. Nekem is van egy kis pocakom. 
FUFU: Nem célzásként mondtam. Tekintetbe véve a keresletet, arra gondoltam, 

ha ügyes reklámmal megcélzom a piacot, sokat eladhatok a garantáltan egészséges, 
az egészségre nem káros soványító szerb ől. 

PONGRÁC: Helyesen gondolkodott. Ilyesmivel be lehet futni. 
VERA a másik szobából: Mindjárt befutok, főnök. Mindjárt ott leszek. 
KATICA Van még itt valaki? Ki beszél hozzád? 
FUFU: Ó, a titkárnőm. Uzleti leveleket gépelt. 
VERA: Egy pillanat, főnököcske. Ne tessék izgulni. 
FUFU: Csak dolgozzon tovább, Vera. Nincs most szükségem magára. 
KATICA: Nem hallottam a gépelés zaját. 
FUFU: Rendezgette a rendelési listát. Csak maradjon nyugton, Vera, vendégeim 

vannak. 
PONGRÁC: Mekkora személyzettel dolgozik? 
FUFU: Körülbelül ötvenen vagyunk. Adminisztrációm nincs is, csak a termelés-

ben dolgoznak az emberek. Én magam ellen őrzöm a folyamatot. A könyvelést meg 
egy könyvelői iroda végzi. 

VERA: Mindjárt fölöltözöm. 
KATICA: Azt mondta, fölöltözöm? Azt hittem, a Telepen van lakásod. Nem tud-

tam, hogy itt élsz ebben az irodában. 
FUFU: Ugyan, szívem, hiszen tudod, hogy hol élek. Nem egyszer:.. Többször 

mondtam már. 
PONGRÁC: Nem is tudtam, hogy magában milyen ügyes szervez ő  rejtőzik. Ki se 

nézné magából az ember. Van forgalma? 
FUFU: Van. Természetesen van, de vegye tekintetbe, hogy még a kezdetek kez-

detén tartok. Az S-pasztilla neve még nem ismert az üzleti világban. 
VERA: Már föl is keltem, szívem. 
KATICA: Hallottad, apu, mit mondott a hölgy? Te Fufu, ki ez? 
FUFU: Karesz egyik ismer őse. Karesz hozta ide pár napja. Valószín űleg azt 

hiszi, hogy Karesz érkezett meg. 
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PONGRÁC: Ki az a Karesz? 
FUFU: Egyik haverom. Itt volt a bejáratnál, nem találkoztak vele? 
PONGRAC: Nem láttunk senkit. Uzlettárs ez a haver? 
FUFU: Nincs üzlettársam még. Gondoltam rá, hogy jó lenne valakit bevenni az 

üzletbe, de nem jutottam el konkrét személyig. Tudja, ha valóban beindul a keres-
let, amire nagy lehetőséget látok, akkor érdemes lesz fölkínálnom valakinek a t őké-
sítést. Akkor garantálni tudom, hogy nem fizet rá a dologra. De nem akartam 
zsákbamacskát árulni. 

VERA: Cica... Cica! Cica! 
KATICA: Téged szólít cicának? 
FUFU: Vera, kérem, Karesz még nem érkezett meg. 
KATICA: Furcsa titkárn őd van. Megnézhetem? 
FUFU: Előbb tekintsék meg ezeket a plakátterveket. Kíváncsi vagyok a vélemé-

nyükre. Szívem, a te ítéletedben megbízom. Hogy tetszik a koncepciójuk? Meg hát a 
kompozíció, a vonalvezetés, a betű típus... 

PONGRAC: Szerintem többet kellene áldozni a hirdetésekre. A magam részér ől 
még csak nem is hallottam soha az S-pasztillákról. 

FUFU: Nagy igazságot mondott most. A körítéssel, a piac megdolgozásával eddig 
nem törődtem, egyelőre minden erőmet lefoglalta a szer végleges összetételének a ki-
dolgozása. Tudja, ezeket a készítményeket igen szigorú ellen őrzés alá vetik, hossza-
dalmasan kísérleteznek velük, nehogy az emberi egészségre ártalmasak legyenek. 
Szóval, éppen elég bonyodalmon mentem keresztül, a többit rábíztam Kareszra... 

A másik szobában Vera leveti a blúzát, némi töprengés után a szoknyáját is. 

VERA: Ugyetlen vagyok, nem tudom begombolni sehogyse... 

Csend. 

KATICA: Megyek, segítek neki. 

Feláll. Fufu elébe ugrik. 

FUFU: Kóstold meg a pasztillát. Teljesen ártalmatlan. Kizárólag természetes anya-
gokból készült. Ízletes is. Már aki szereti... 

Kapkodva szedi ki Karesz táskájából a fehér bolti zacskóba csomagolt cukorkát. 

Vegyen belőle, Pongrác úr. Végeredményben minden' termék felett a fogyasztói 
ízlés mond ítéletet. Szopogassák bátran. 
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PONGRÁC: Ha nem tudnám, hogy soványító szer, megesküdtem volna rá, hogy 
savanyú cukor. 

FUFU: Ugye megmondtam? 
KATICA: Nem szeretem a savanyú cukrot. 
FUFU: A kedvemért kóstolj meg egyet. 
KATICA: Nem csapsz be? 
FUFU: Soha. Semmiben. Semmikor. 

Megjelenik Vera, úgy tesz, mint aki a melltartója gombjával kínlódik. 

VERA: Főnököcske, segít egy picit Vejáckának? 
FUFU: Vera, kérem, Karesz, a maga barátja nincs itt, nekem meg vendégeim van-

nak, nem hallja, hogy tárgyalok? 
VERA: Ó, bocánat, főnököcske, nem tudtam, hogy hajagszik. 
PONGRÁC: Ő  a személyzet ebben az irodában? 
KATICA: Fufu, ezt meg tudod magyarázni? 
PONGRÁC: Nagyon helyes, kislányom. Erre magyarázatot kérek. Méghozzá azonnal. 
VERA: Az én főnököcském mindent meg tud magyajázni, én vagyok az él ő  tanú. 
KATICA: Mit keres ez a félmeztelen n őszemély a te irodádban? 
PONGRÁC: Tapasztalatom azt súgja, már megtalálta, amit keresett. 
FUFU: Ugyan, ugyan. Nyugalom, félreértés az egész. 
VERA: Meg feledékenység. 
FUFU: Némi feledékenység. 
VERA: Emlékezetkiesés. 
FUFU: Az már nagyon tudományos magyarázat volna. Mindjárt megjön Karesz, 

és mindenre fény derül. 
PONGRÁC: De ki az a Karesz? 
KATICA: Az én régi udvarlóm. Aki már kétszer megkérte a kezemet. 
PONGRÁC: Ja, azért olyan ismer ős a neve. Az a Karesz. 
FUFU: A Karesz udvarolt neked? 
VERA: Vannak dolgok, amelyeket a főnököcske sem tud majd elfelejteni. 
FUFU: Eddig nem meséltél err ől. 
KATICA: Lényegtelen. Csak egy udvarló... 
PONGRÁC: Csak az apák tudják, milyen keserves őket számon tartani. 
FUFU: Ezt azonnal tisztázni kell. 
KATICA: Halaszthatatlanul. 
PONGRÁC: Mint édesatya követelem. 

Nyílik az ajtó, Kovács nyomakszik be két n ővel. 
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KOVÁCS: Jó napot, én visszajöttem. Méghozzá harmadmagammal. 

Nem válaszol neki senki. 

TAKARÍTÓNŐ : Jó napot, igazgató úi: Hát mégis jól mondta ez a Kovács elvtárs, 
hogy maga is párttag itten, oszt jó lesz betársulni. 

LUKÁNÉ: Nem hazudott nekünk ez a Kovács. Igazgató úr, hát nem ismer meg? 
En vagyok Lukáné a számvev őségről. Tudja, én voltam a pénztáros a pártszervezet-
ben, amikor maga volt a párttitkár. 

PONGRAC: Ezeket maga cs ődítette a nyakamba? 
FUFU: Ok a karcsúsítás miatt jöttek. Szegények. 
KOVACS: Igaza van a titkár úrnak. Mi éppen a karcsúsítás okán vagyunk itt. 
PONGRAC: Miféle titkár? Hát maga titkár? 
FUFU: Én egy szerelmes szamár vagyok. 
TAKARÍTÓNŐ : Megmondta a Kovács elvtárs, aki belép ebbe az új pártba, azt 

megőrizi az igazgató úr. Hát mi eljöttünk. Nincs nekünk más, csak az a kis havi fi-
zetés. Nincs nekünk más jövedelmez őség, mint az uraknak. 

KOVACS: Lényegében mi demokraták vagyunk. Miért ne lehetnénk demokraták? 
Ha az igazgató úr megengedi. 

PONGRAC: Azonnal magyarázatot kérek. Hogy jön ez ide? 
LUKÁNÉ: Látjuk mi, hogy mi folyik a fejünk felett, akkor is, ha .  nem értjük az 

okát. Régi káderek vagyunk, sok kenyeret ettünk az igazgató úrral... 
TAKARITONO: Meg mást is. 
LUKÁNÉ: Azt most ne emlegessük. De amikor emlegetni kezdte az igazgató úr a 

karcsúsítást, akkor fölfogtuk, hogy nekünk is lépni köll valamit. Mindig támogattuk 
az igazgató urat, most is támogatjuk, csak éppen... 

TAKARÍTÓNŐ : Nem akarunk még soványabbak lenni. Mi betagosodunk oda, 
ahol az igazgató úr is van, oszt karcsúsítsanak másokat. Igy van rendjén. Eztet gon-
doltuk. 

LUKÁNÉ: Már így is azzal csúfolják a gyárunkat, hogy demokrata fészek. 
KOVACS: Csúfolják, amivel akarják, csak megmaradjunk. Nem szégyen a demok-

rácia, én mondom.-Csak mondják meg id őben, hova iratkozzunk. 
VERA: Fafikám, te etetted be őket? 
KATICA: Fafika? Miért hív Fafikának a híres cica, ha a Karesz szerzeménye? 
PONGRAC: Emberek, itt valami tévedés történt. 
KOVÁCS: Mi nem léphetünk be? 
PONGRAC: Itt nem arról van szó. Ebben az irodában egy soványító szert árul-

nak. Itt nem politizáltunk, hanem... A lányom miatt jöttem ide. 
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TAKARITONO: Nem köll ezret a lányt egy cseppet se soványítani. Még rá is fér-
ne egy kevés. El ő  is, meg hátul is. 

LUKANE: Minket nem fogad be az igazgató Úr a maga bandájába? 
PONGRÁ.C: Ertsék meg, ez az iroda nem a demokrata párt irodája. 
KOVÁCS: Minket ide küldtek. 

Nyílik az ajtó, két pártvezet ő  érkezett az útról. Belépnek, amikor Pongrác szónokol. 

PONGRÁC: Nincs miért kételkedni a szavaimban. Ismétlem, ahol most állunk, 
az nem a demokrata párt irodája. Majd én megmagyarázom maguknak, hogy hova 
menjenek. 

SZAVICS: Micsoda arcátlanság! Maga, Pongrác, ide mer jönni az én irodámba, 
és azzal meri zaklatni a beiratkozni vágyó polgárokat, hogy ez nem az igazi demok-
rata párt irodája. Vegye tudomásul, hogy ezért olyan pört akasztok a nyakába, hogy 
attul kódul. 

PONGRÁC: Már bocsánat, de hogy kerültek ide az urak? 
SZAVICS: Hallotta ezt, Péter? Hogy kerülünk a saját helyi irodánkba. Bejöt-

tünk, kedves Pongrác elvtárs. Kedvünk szottyant rá, mondjuk, nézzünk már be a 
saját munkahelyünkre. Hát így történt. 

PETER: Pongrác úr már elvtárs korában se nézett jó szemmel ránk. Emlékszik, 
mikor többször is a kizárásunkat javasolta, mert nem értettünk egyet a dogmatikus 
felfogásával? 

PONGRAC: Dogmatikus öregapád. Nem én. Az viszont igaz, hogy már akkor is 
kevertétek a málnaszőrt, amikor még kénytelenek voltatok abban az egy pártban 
senyvedni. Egy levegőt szívni azokkal, akik mindent megtettek a demokratikus fej-
lődésért. 

SZAVICS: El ne sírjam magam. Pongrác elvtárs, mint a demokratikus fordulat 
csillaga tűnik föl lelki szemeim előtt. Nem mindjárt jöttem rá, hogy csak álcázta ma-
gát, mikor ki akart hajítani bennünket a pártból. 

PETER: Abból az egyetlen szeretettb ől, amelyet büdös lélegzetünkkel szennyez-
tünk. 

PONGRÁC: Most sikerült saját pártot alakítanotok. Élvezhetitek is, mind a ti-
zenöten, ahányan vagytok. 

SZAVICS: Mert ti többen vagytok Pongrác-pártiak? Tán vagytok húszan is? 
PÉTER: Azért szemtelenkedett be a saját irodánkba, hogy elcsábítsa a tagjelöl-

teket. 
KOVÁCS: Mégis igaza volt az igazgató úrnak, nemcsak egy pártja van a demok-

ráciának. 
TAKARITONO: Akkor most mink hova iratkoztunk be? 
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SZAVICS: Maguk itt maradnak, megkapják a pártprogramot, aztán döntenek. 
PETER: A kedves igazgatójuk elfelejtette, hogy már nem a régi id ők járnak. 
SZAVICS: Elfeledte a saját emlékezetét. 
PÉTER: Nem emlékszik saját feledésére sem. 
SZAVICS: Megújult. Nézzenek rá. 
PÉTER: Ne feledjék az emlékezetét, legalább maguk ne. 
SZAVICS: Vera, maga engedte be őket? 
VERA: Kiszaladtam a toalettbe, ez a fiatalember invitálta be őket. 
FUFU: Ezt az ismert soványító szert árulom. A híres S-pasztillákat. Gondoltam, 

itt sokan megfordulnak, ide érdemes nekünk is bekukkantani. 
SZAVICS: A plakátjai nem maradhatnak a falon. Nem képzeli, hogy a demokra- 

ta párt helyiségeiben soványító szert fogunk reklámozni. Azt bizony, leszedjük. 
KOVÁCS: Melyik demokrata párt? Mondják már meg, melyik demokrata párt? 
TAKARÍTÓNO: Azt majd még megbeszéljük, hogy azt se tudtad, hova vezettél 

bennünket. 
LUKÁNÉ: Miféle slamasztikába. 
PONGRAC: Uraim, bocsánatot kérek, engem azzal hoztak ide, hogy ez a Somo-

gyi-féle üzem irodája. 
SZAVICS: Szokása szerint most se tudja, hol van. 
PÉTER: Nincs, aki mutassa neki az irányvonalat. 
KOVÁCS: Pedig az irányvonal az fontos. Arra emlékszem. 
LUKÁNÉ: Arról olyan sokat beszéltünk, azt még én se felejtettem el. 
PONGRAC: Lányom, azt hiszem, belátod. Itt neked sincs semmi keresnivalód. 

Az ajtón bekukkant Karesz. 

KARESZ: Katicám, én várlak. En harmadszor is meg fogom kérni a kezed. 
FUFU: Átkozott csaló! Még a kezem közé kerülsz! 
KATICA: Ő  még lehet a kezed között, én már nem. Soha többé. Gyerünk, apa! 

Apa és lány elindulnak. Kovács rángatja Pongrác kabátját. 

KOVACS: Akkor most hova iratkozzunk, igazgató úr? A karcsúsítás miatt, tudja. 
SZAVICS: A demokrata párt nem kényszerítheti magukat semmire. De ha igazi 

rendszerváltást akarnak, hozzánk csatlakoznak. 
TAKARÍTÓNŐ : Kovács, Kovács, már megint nem tudod, mit kell tenni, hogy ne 

toljanak ki velünk.  
LUKANE: Annyi a fifika, ki érti ezt? 
KOVÁCS: Csak nyolc évem van hátra a nyugdíjig. Csak ezt a nyolc évet kibír-

jam valahogy. 
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Kimennek. A nyitott ajtón Karesz néz be, fügét mutat Fufunak. 

KARESZ: Azt hitted, elcsaklizod t őlem a nőt. Velem máskor ne kezdj ki. Ilyen 
partit nem adok át senkinek, kiskomám. 

VERA megöleli Fufut: No, te elhagyott szeret ő, mire vársz? 
SZAVICS: A plakátokat le kell szednie, fiatalember: 
FUFU: Leszedem őket, nincs hiba. Mit csinálok ezzel a rengeteg cukorkával? 
SZAVICS: Tényleg jót tesz a teltkarcsúak vonalainak? 
FUFU: Magam is ezt szopogatom, uram. Nézzen rám. 
PETER: Hogy adja? A feleségem hálás lenne nekem, ha meglepném egy hatásos 

orvossággal... 
FUFU: Ezer dinár csomagja, uram. De mivel hívatlanul magukra törtem, tekint-

sék bocsánatkérésnek, egy csomag mindössze ötszáz dinár: 
SZAVICS: Akkor négy csomaggal kérek. Nincs rajta márkajel? 
FUFU: Most kezdtem forgalmazni, uram. A jöv ő  héten már vadonatúj csomago-

lásban árulom. De garantáltan egészséges és csupa természetes anyagból van. Jótál-
lok érte. Veráci ismer engem. 

VERA: Hát, ha engem kérdeznek err ől az emberr ől, akkor... 
FUFU: Ma este a Park Szállóban vacsorázunk, ott megtalálnak bennünket, ugye, 

Verácska? 
VERA maga elé: 0, te átkozott! 
PÉTER: Nekem adjon hat pakolást, a feleségemnek eddig egy gyógyszer sem hasz-

nált. 
FUFU: Mondja meg neki, hogy ez csodaszer. Ha nem találom föl, sohase merek 

közelíteni Verához. 
PÉTER: Olyan kövér volt? Hihetetlen! 
FUFU: Nemcsak kövér. Csúnya is voltam. Meg gonosz is. Ez a szer mentett meg 

engem, higgye el. 
SZOMSZÉDASSZONY belép az ajtón: Ne haragudjanak, szomszédok, de akarat-

lanul is mindent hallottam. Mit is akarok mondani? Ja, igen. Én megveszem az egész 
táska pasztillát. A fitnesz klubban mindenki kapkod érte. A találmánya, fiatalember, 
aranyat ér. Még akartam valamit... Néha kihagy az emlékezet, pedig valamikor... Ja, 
tudom már. Akármennyit tornázik az ember, S-pasztilla nélkül nincs kondiban. Ide 
vele! Hadd irigykedjenek rám a lányok! És még egyszer... Valamit megint elfeledtem. 
De mi volt az, amit elfeledtünk? Maguk tudják? Fontos volt? Nagyon fontos? 

Hajlongva kimegy a táskával. 

Ezzel vége. 
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Szabó Palócz Attila*  

Még föl lehet kapaszkodni... 
Személyek: 
Oszama, a hentes, inkognitóban író 
Nnnya... idős hölgy, semmi funkciója nincs, épp csak úgy van, hogy legyen, ha 

már jobb dolga nincs 
Dili-Dagonya, ösztöneibe burkolódzó fruska 
Konferansz, aki sokat beszél 
Mohamed, aki nem gy őzte hallgatni a nem szűnő  kopogtatást 
Eszter; a férfiruhába öltözött n ő, titkos ügynök, álnevén Béla, de más neveken is 

ismert, gátlástalan, fékevesztett perszóna 

Konferansz: (a függöny el őtt, a színpad közepén elhelyezett mikrofonhoz lép) 
Kedves nézőink, tisztelt zsűri, mélységes publikum! Egy nagyon szomorú hírt kell 
közölnöm Onökkel. Mai drámaíróversenyünk sorrendben harmadik el őadása a szer-
ző  tragikus, és minden el őjel nélkül, teljesen váratlanul bekövetkezett halála miatt 
elmarad. Szabó Palócz Attila, amikor tegnap élben, a versenyz ők közül elsőként 
befejezte művét, elkövette azt a meggondolatlanságot, hogy újra átnézte a megírt 
szöveget. 

Ekkor, ahogy tudatosodott benne, hogy mekkora egy hatalmas nagy sza... khm... 
elnézést! Tudatosodott benne, hogy mennyire rossz, minden nívón aluli, vállalhatat-
lan ocsmányságot, szó szerint egy förmedvényt írt, a Forum kiadóház harmadik eme-
letén lévő  irodájának ablakán kivetette magát. Szörnyet halt még miel őtt földet ért 
volna, úgyhogy teljesen hiába szállították kórházba. De nem kell aggódni, a benzint 
a betegsegélyző  fizeti. Az Ujvidéki Színház igazgatósága által ebb ől 'az alkalomból 
kiadott közlemény hangsúlyozza, hogy a szervez ők minderre számítottak, csak erre 
nem. 

A helyszínen forgató tévéstáb... igen, igen, jöjjenek csak be... kérem, tapsoljuk 
meg őket! (A tévéstáb bevonul és hajlong, majd gyorsan el.) A helyszínen forgató 
tévéstáb gyors körkérdést készített az eset kapcsán. Vicsek Károly, a színház igazga-
tója a következ őket mondta: „Én sem hittem igazán, hogy meg tudna írni valami 
értelmeset, de hát meg akartuk adni neki az esélyt..." Az igazgató úr hozzátette még: 
„Bassza meg!" 

Íródott az I. Vajdasági Drámaíró Versenyen, amelyet 2001. szeptember 21-22-én tartottak az 
Ujvidéki Színházban (Megjelent a Képes Ifjúság különszámában) 
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László Sándor, a színház m űvészeti vezetője a megboldogult munkásságát méltat-
va a következ őket mondta: „Én mindig is tudtam, hogy ez az alak nem képes sem-
mire, nem is értettem Vicseket, miért ragaszkodik annyira hozzá, hogy őt is meghívjuk 
a versenyre". 

A tévéstáb a két vetélytárs drámaírót is megkérdezte. „Méltó ellenfél volt", kezd-
te nyilatkozatát Beszédes István, „hiszen ugyanúgy nem konyított a drámairodalom-
hoz, akárcsak én". Kontra Ferenc sokkal árnyaltabban fogalmazott: „Ugyan már, ki 
is volt ez a Szabó Palócz Attila?", tette fel a kérdést, „valami kis mitugrálsz kezd ő ? 
Ja, igen, mindig nála vásároltam hamburgert a futaki sarkán..." 

A bírálóbizottság nevében megszólaltatott Franyó Zsuzsanna a következ őket 
mondta: „Amikor megláttam a nevét, a versenyz ők között, rögtön tudtam, hogy tel-
jesen esélytelen. Nem tartom nagy veszteségnek az esetet..." 

Azt hiszem, hogy az idézett nyilatkozatok szemléletes képet festenek az elhunyt 
szerző  irodalmi munkásságáról és annak jelent őségér ől. Színházunk számítástechni-
kai szakemberei mindezek ellenére, habár már senki sem látta értelmét, mégis 
töviről-hegyire átvizsgálták a harmadik emeleti irodahelyiségben hátrahagyott szá-
mítógépben fellelhető  dokumentumokat. Alapos munkát végeztek, becsületükre 
legyen mondva, ugyanis ily módon több milliós adócsalásra derült fény, de a társa-
dalmi vagyon gondatlan kezelésére és nagy összeg ű  sikkasztásra utaló jeleket és bi-
zonyítékokat is találtak. Az erre vonatkozó dokumentumokat átadták a rend őrségnek, 
a szépirodalmi jellegű  dolgokat azonban megtartották és sorsolásra tegnap éjfélkor 
az elhunyt szerz ő  posztumusz műveként a színházban átadták. Utána reggelig ürít-
gették poharukat a megboldogult lelki üdvére... Ez valószín űleg meg is látszik majd 
a most bemutatásra kerül ő  végeredményen. 

Hernyák György/Mezei Kinga/Puskás Zoltán (a megfelel őt bemondani), a szeren-
csétlen rendez ő, aki ezeket a fércmunkákat a sorsoláson kihúzta, a fejét fájlalva a 
tévéstábnak csak annyit nyilatkozott, hogy szóhoz sem tud jutni, és valószín űleg kö-
vetni fogja a szerz ő  példáját... s estére már együtt söröznek a Mennyország legjobb 
csehójában... 

Nos, hogy rövidre zárjam mondandómat, el őre figyelmeztetek mindenkit, hogy 
Szabó Palóc Attila hátrahagyott szövegei a nyugalom, a közerkölcs és a jó ízlés meg-
zavarására alkalmas részleteket tartalmaznak, tizennyolc éven aluliaknak semmiképp 
sem ajánlanám őket. Felkérem a gyengébb idegzet űeket, hogy még idejében hagyják 
el a nézőteret, nehogy itt összehányjanak nekem mindent, ha kifordul a gyomruk. 
A színház takarítón ői anélkül is sztrájkkal fenyeget őznek, bízom tehát abban, hogy 
ha már a szerz őnkben nem volt, Onökben legalább lesz annyi jóérzés, hogy nem 
sandítanak itt össze mindent... 

Egyúttal felkérném a tisztelt zsűrit is, hogy minden jóindulatát félretéve, egy sze-
mernyi tisztelet se mutasson a megboldogult szerz ő  emlékével szemben. 
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Kezdődjék hát ez a förmedvény! 
(Függöny fel) 
(Egy lakótelepi emeletesháx egyik lakása a harmadik emeleten. A háttérb ől zene hallat-

szik: Edith Piaf Mon Manege A Moi. Oszama a közönségnek háttal, a nyitott ablakon kife-
lé bámulva nézel ődik, feltételezhet ően az emeletes ház tetejét kémleli. Elegáns öltönyt visel, 
ám azon felül egy véres hentesmellény van rajta.) 

Oszama: Figyelj, én amikor ott fent álltam, nem is mertem arra gondolni, hogy 
leeshetek... amikor csak úgy fél szemmel félrekacsintottam, máris beleborzongtam a 
gondolatba... és tudatosan tettem úgy, mintha nem is lefelé bambulnék, nem is a mély-
ségbe rugaszkodnék, hanem csak mintha magam elé révednék... révedeznék... réve-
deznék... valahol... valahol valamib ől a kezdetek kezdetét ől fogva tudtam, hogy ha 
egyszer, csak egyszer végre rászánom magam a nagy ugrásra, akkor többé nincsen 
visszaút... 

Muhamed: Dzsihad!... a szent ugrás! 
Oszama: Mi az, most mindenütt mi vagyunk a téma?! 
Muhamed: Az FBI teljes mellszélességgel nyomoz, és már teljes bizonyossággal 

megállapította a nyuszikáról, hogy arab, csak még azt nem tudja, hogy ingyom-bingy-
om, vagy tálib-e. 

(Dili-Dagonya érkezik.) 

Oszama: (ránéz, majd Mohamedhez fordul. No jó, megyek, hogy ne zavarjalak. (El) 

(Amikor távozik, a feszültség is oldódik.) 

Dili-Dagonya: Nem vagyunk talán még annyira lecsúszva? 
Mohamed: Miért ne lennénk?! 
Dili-Dagonya: Mert... talán még van egy új esély... Talán még felkapaszkodhatunk! 
Mohamed: Es akkor? 
Dili-Dagonya: Akkor talán minden megoldódhatna már végre... 
Mohamed: Mi? 
Dili-Dagonya: Hát lehet ennél még lejjebb is csúszni? 
Mohamed: Határ a csillagos ég! 
Dili-Dagonya: Határ a dagonyás iszappakolás... 
Mohamed: Ja, hogy szokjad a földet! 
Dili-Dagonya: Tudod... Volt egyszer egy történetem egy fasziról, aki bungee 

jumpingot akart ugrani, és el őre mindent szépen kiszámított, mit, hogyan, merre, 
meddig... kicentizte, hogy milyen magasról veti alá magát, aztán... kimérte a megfe- 
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lelő  hosszúságú kötelet, vagy mit... azt az elasztikus faszt, amit a bokájukra kötnek... 
és. Leugrott. 

Mohamed: Es hol baszta el a dolgot? 
Dili-Dagonya: Ott, hogy ugyanolyan hosszú kötelet mért ki, mint amilyen magas-

ról ugrani készült. Tudod, az a micsoda elasztikus, kinyúlik, amikor megrántja a súly. 
Kimérte a faszikám, hogy hetven métert fog zuhanni és levágott magának egy het-
ven méteres kötelet. Úgy taknyolt el betonon, hogy felvakarni sem lehetett... 

Mohamed: Jól járt volna, akinél van ilyen kötél a Világkereskedelmi Központ te-
tején, valamelyik fels őbb emeleten. Akkor talán megmenekülhetett volna. 

Dili-Dagonya: Ha idejében kapcsol, hogy ugrani kék... 
Mohamed: Kapcsoltak ott az emberek éppen idejében... Láttad a felvételeken? 
Dili-Dagonya: Ugrottak. 
Mohamed: Ugraniuk kellett... Esetleg választhatták volna azt is, hogy füstmérge-

zést kapnak, vagy hogy elégnek a t űzben... 
Mohamed: Egy utolsó nagy élmény... a zuhanás... az ugrás... 
Dili-Dagonya: Láttad azt a fotót? 
Mohamed: Igen, égy férfi keresztbevetett lábbal. 
Dili-Dagonya: Igen, még csak az hiányzott, hogy a kezét is összekulcsolja a tar- 

kóján... an... 
Mohamed: Olyan testtartásban zuhant fejjel lefelé, mintha épp unatkozva heve- 

részne a tévé el őtt... 
Dili-Dagonya: Kedvenc szappanoperája el őtt. 
Mohamed: Vivát Kassandra! Vivát Vad angyal! 
Dili-Dagonya: Belátta, hogy akkor jár a legjobban, ha ugrik... Nem az utolsó nagy 

élmény, inkább csak a menekvés miatt... 
Mohamed: A menekvés abban a helyzetben, amikor nincs menekvés. Amikor be 

vagy zárva a halálodba. Amikor már csak annyi esélyed maradt, hogy halálnemet 
választhatsz magadnak. 

(Szünet) 

Dili-Dagonya: (megrémül) Mi volt ez? 
Mohamed: (fürkésző  tekintettel) Semmi... 
Dili-Dagonya: Te nem hallottad, nem vetted észre? 
Mohamed: Mit? Mit kellett volna észrevennem? 
Eszter: (a háttérből; eddig nem vettük észre, hogy itt van) Csak engem. 
Mohamed: (megretten) Hogy kerülsz te ide? 
Eszter: Van nekem két jó lábam, azokon jöttem. 
Mohamed: Hogy osontál be észrevétlen? 
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Dili-Dagonya: Nem volt észrevétlen! Én hallottam... 
Eszter: (lassan előrébb andalog) Jó megfigyelés, Dili-Dagonya, minden elismerésem... 
Dili-Dagonya: Kö.., szönöm... 
Eszter: (Mohamedhez) Hol van Oszama? 
Mohamed: A dolgán. 
Eszter: No, kerítsd el ő, szólj neki, hogy itt vagyok. 
Mohamed: Máris. (El) 

(Kettesben maradnak) 

Eszter: Meg lehet itt inni valamit? 
Dili-Dagonya: Csak csengetni kell. 
Eszter: (az asztalhoz lép, felemeli a rajta lévő  kolompot és csenget; Dili-Dagonyához 

fordul.) Ez a személyzeti cseng ő ? 
Dili-Dagonya: Igen, az. 
Eszter: (újra megrázza a csengőt) Szobalány! Eszmeralda! Kassandra! Millagros! 

Hol vagytok? Halló! (Veszettül rázza a csengőt.) Hall engem valaki? 
Nnnya...: (becsoszog) Nnnya, miii vannn, jööövööök márrr... 
Eszter: Két hétig kell csengetnem, hogy meghallja valaki?! 
Nnnya...: Jövök, amilyen gy000rsaaan csakkk tudokkk... 
Eszter: Maga melyik is a sok közül? 
Nnnya...: En aaa Millagros vaaagyokkk, kéremmm, tisztelettttttelll... 
Eszter: Hát, ahhoz képest, hogy vad angyal hírében áll, lehetne valamicskét va-

dabb is ennél... de lendületesebb legalább... 
Nnnya...: Szeretnékkk valamit mondaniii aaa mentségemreee... 
Eszter: No, halljuk! 
Nnnya...: Világpor a kalpagon, Szabó Palócz Attila utolsó hátrahagyott verse: 

kivételt nem arat 
gyengét nem súlyt vigalom 
kerekedik homlokom 
beverték a telepi csibészek 
ott a virág utca sarkán 
ahol lakájom volt 
a kis ház teraszán 
feledtetőn 
hitvesem 
bekötözi sebeim 
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s én most újra arra gondolok 
miféle volt tarisznyám 
melyben nem lötykölt ki csupor 
nem pakoltak mézet . 

csak jegyet váltva szálltam fel a buszra 
hogy a székvárosba nézzek 
öleltető  kebleken 
hosszú verset kanyarítsak 
visszaköszön 
a sok holdudvar a réten 
s újra jegyet adnak 

(Taps, vastaps, ováció) 

Eszter: No jó, hozzon nekem valamit inni. Ami akad... 
Nnnya...: Mááárisssssssssssssssssssssssssss... (El) 
Dili-Dagonya: Egész jó volt ez a vers. 
Eszter: Jó, jó, csak nekem nagyon Tolnaira húzott... 
Dili-Dagonya: Hát mindig is mondtam én, hogy ez a Tolnai egy Palócz-epigon...! 

(Szünet) 

Eszter: Gondoltál már arra, hogy a vonat alá vesd magad? 
Dili-Dagonya: Igazából sohasem... De voltak esetek... Amikor álltam ott a vágány 

mellett a peronon és épp befutott a szerelvény... 
Eszter: Oszt? 
Dili-Dagonya: Néztem a síneket, néztem, ahogy közeleg, ahogy közelít... és volt 

bennem egy inerció, ami vitt volna, ha tovább tudott volna lendíteni azon a kis bi-
zonytalanságon, ami az elhatározáshoz hiányzott. Mib ől is állna odavetned magad? 

Eszter: Beszélj rá, ha mersz! 
Dili-Dagonya: Mi bajod?! 
Eszter: Beszélj rá, ha mersz! Beszélj rá, ha tudsz! Beszélj rá, hogy vessem alá 

magam, beszélj rá, hogy öngyilkos legyek! 
Dili-Dagonya: Elment az eszed... 
Eszter: Beszélj rá, ha mersz! 
Dili-Dagonya: Meg akarsz halni? 
Eszter: Csak beszélj rá, ha kérlek... Itt van, máris felmászok az ablakba... Itt 

van, már mászok is... (Felmászik az ablakpárkányra) Csak egy szavadba kerül... Lássuk 
a medvét! Mondj, onts biztató szavakat...! 

Dili-Dagonya: Nem értelek... Nem értem... Mi van most veled? 
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Eszter: Ne kérdezz már annyit... Csak tedd... Csak biztass... Csak beszélj rá... 
Most azonnal... ne holnap, ne kés őbb, ne máskor, ne legközelebb... Most akarom! 

Dili-Dagonya: De én... 
Eszter: Ne kínozz, ne halogasd...! 
Dili-Dagonya: Nem is tudom... En... 
Eszter: Ne tétovázz! 
Dili-Dagonya: Nem tudom... 
Eszter: Mit nem tudsz, a francba már?! 
Dili-Dagonya: Hát csak... 
Eszter: Nem akarod? Nem teszed meg ezt nekem? Nem beszélsz rá? 
Dili-Dagonya: En... 
Eszter: (leugrik a nyitott ablakból, valahonnan hirtelen egy pisztolyt húz el ő  és Dili-

Dagonyára szegezi) Nem?! 
Dili-Dagonya: Mit csinálsz?! 
Eszter: (pisztoly a kezében) Allj fel az ablakba! Gyerünk! Indulj... Mire vársz? 
Dili-Dagonya: Mi bajod? 
Eszter: Mássz fel az ablakba... (a pisztolyt a tarkójának szegezi.) ha mondom! 

Heineken-reklámot fogunk játszani... 
Dili-Dagonya: Mit csinálsz? 
Eszter: Iszom egy sört. 
Nnnya...: (egy tálcán egy üveg Heinekent hoz) 
Eszter: (elveszi a sört és nagyot húz bel őle) 
Nnnya...: (ahögy jött, ugyanúgy el) 
Dili-Dagonya: De hát az az enyém... 
Eszter: Neked már úgyis mindegy, nem? 
Dili-Dagonya: Várj, beszéljük meg, bejövök... 
Eszter: Dehogy jössz! Eddig tartott a reklám... (ismét a pisztoly) Jól áll neked ez 

a szerep... Mesélj csak,.. Miért is akarsz te kiugrani? 
Dili-Dagonya: Akar a fasz! 
Eszter: Nono, hagyjuk csak a trágárkodást... 
Dili-Dagonya: Nem akarok kiugrani! 
Eszter: (leereszti a pisztolyt, egy pillanatra elgondolkodik) Nem, nem is jó ez így. En-

nek inkább férfiszerepnek kellene lennie... Nem, hagyjuk, ez így nem vezet semmi-
re... Ide egy férfi kell...! 

Dili-Dagonya: Akkor bejöhetek... 
Eszter: Igen, gyere csak... Férfit akarok... 
Dili-Dagonya: (bemászik az ablakból.) Huhhh... 
Eszter: Es el is mehetsz... (kifelé kiabál) Muhamed! Muhameeed! Muhameeed...! 

Hol vagy? 
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Dili-Dagonya: (El) 
Muhamed: (rohanva érkezik) Itt vagyok... Jövök már! 
Eszter: Gyere csak, kedves Muhamed... Egy férfi kell nekem... 
Muhamed: Szolgálatodra szivica, azt hittem, már soha nem feded fel n ői mivol-

tod... 
Eszter: Állj már meg... 
Muhamed: Azt hittem, már soha nem feded fel, hogy a vonzalmunk kölcsönös. 

Es semmi jelét nem adod... 
Eszter: Lassíts már... 
Muhamed: Ha neked férfi kell, én mindig itt vagyok. (erősen szorítva magához 

öleli) Mondd, hogy szeretsz... Valld be nekem, mintha az FBI-nak vallanád...! 
Eszter: De nem ARRA kell nekem a férfi...! 

(Döbbent csend és szünet) 

Muhamed: Hanem? 
Eszter: (az ablakpárkányra int) No, mássz fel oda szépen! 
Muhamed: Hova?... Hogy oda? Én?! Node...! 
Eszter: Mássz fel az ablakba... (a pisztolyt a tarkójának szegezi.) ha mondom! 

Heineken-reklámot fogunk játszani... 
Muhamed: Mit csinálsz? 
Eszter: Iszom egy sört. 
Nnnya...: (egy tálcán egy üveg Heinekent hoz.) 
Eszter: (egy legyintéssel jelzi, hogy nem kér.) Van már egy, köszönöm. 
Nnnya...: (ahogy jött, ugyanúgy el.) 
Muhamed: De hát az az enyém... 
Eszter: Neked már úgyis mindegy, nem? 
Muhamed: Várj, beszéljük meg, bejövök... 
Eszter: Dehogy jössz! Eddig tartott a reklám... (ismét a pisztoly.) Jól áll neked ez 

a szerep... Mesélj csak... Miért is akarsz te kiugrani? 
Muhamed: Akar a fasz! 
Eszter: Nono, hagyjuk csak a trágárkodást... 
Muhamed: Nem akarok kiugrani! 
Eszter: (szelíden kacarászik.) Ez jó, ez tetszik... Jó kis móka... Szóval ezzel akár 

már meg is nyerhetem a versenyt... 
Muhamed: Mi bajod? 
Eszter: Neked mi bajod...! No, ugorj szépen... 
Muhamed: Dehogy ugrom... 
Eszter: Akkor pedig mesélni fogsz. 
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Muhamed: Miről mesélhetnék én neked? 
Eszter: Arról, hogy miért is akarsz kiugrani? 
Muhamed: De mondom, hogy nem karok... 
Eszter: Már pedig, Isten ucse, akarni fogsz! Addig onnan le nem mászol, amíg 

akarni nem fogsz! 
Muhamed: (mászik) Nem fogok... 
Eszter: (ismét a pisztoly) Kisapám! 

(A pisztollyal visszatereli) 

Eszter: Nem akarsz ugrani? 
Muhamed: (ismét az ablakban) Eszem ágában sincs. 
Eszter: Akkor pedig bajok lesznek... Hogy is hozzuk most ezt össze... Valami ér-

telmet kellene adni a dolgoknak, miel őtt befejezzük... 
Muhamed: Mielőtt mit? 
Eszter: Mielőtt végzek veled! 
Muhamed: Megvesztél, vagy mi a fasz?! 
Eszter: Hagyd már azt a szar trágárkodást! Mondj kukit, mondj nemi szervet, 

mondj péniszt, mondj lompost, mondj hímvessz őt, mondj férfiasságot, mondj mun-
kanélkülit, mondj gilisztási libatokányt, mondj szerszámot, mondj már amit akarsz... 
de hagyd már ezt a trágárkodást... csak úgy potyognak a faszok a szádból! Igazán 
beszélhetnél választékosabban is, ha már egyszer drámah őst csináltam bel őled... No! 

Muhamed: Egy feltétellel: ha lemászhatok innen. 
Eszter: Hát jó, megér nekem a jó ízlés annyit... Gyere, no... 
Muhamed: (lemászik, félénken szól) És a pisztoly? 
Eszter: Az nem volt benne az egyezségben... 
Muhamed: Nem lehetne valahogy belekombinálni mégis? 
Eszter: Nem hiszem. 
Muhamed: Ha szépen megkérlek? 
Eszter: Nem igazán... 
1Vluhamed: Ha térden állva könyörgök? 
Eszter: Nem szeretném... 
Muhamed: De miért? 
Eszter: Azért, hogy ha még egy fasz kiröppen a szádon, legyen mivel szétl őnöm 

a fejedet! 

(Szünet) 

Eszter: Ugye, szóltál te annak az idióta f őnöködnek, hogy itt vagyok? 
Muhamed: Igen, nagyon fel volt dúlva... 
Eszter: Miattam? 
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Muhamed: Nem. Á, dehogy... Valami titkos üzenetet. kapott. 
Eszter: Nem mondott semmit? 
Muhamed: Azt mondta, jönni fog... 

(Zene hangzik fel a háttérben. Edith Piaf La Foule) 

Eszter: Mi ez, Edith Piaf már megint...? 
Konferansz: (besomfordál) Elnézést, ez az én ízlésem szerinti zeneválogatás. A meg-

boldogult szerző  nem hagyott hátra maga után erre vonatkozó utasításokat... 
Eszter: Jaaa...! 
Konferansz: (El) 

(Kintről ajtócsapódás hallatszik) 

Oszama: (hangja kintről) ... és ne zavarjon senki, arcig Eszterrel vagyok! 
Muhamed: (ijedten felugrik) Jön! 
Oszama: (jő; kezében egy hatalmas kartondoboz) Kedves Eszterem, remélem, nem vá-

rakoztattam túlzottan sokáig! 
Eszter: Hááát... Már épp azon kezdtem gondolkodni, hogy tartós sért ődés lesz a 

vége... 
Oszama: Muhamed, maga most. elmehet. 
Muhamed: Máris, uram, máris... (El) 
Eszter: Ugye, hogy került magához ez a Muhamed? 
Oszama: Nagyon egyszer ű , semmi különös história... Egy napon, amikor a fele-

sége nem volt otthon, vendégeket pedig nem várt, Muhamed egyre nagyobb aggoda-
lommal hallgatta a nem szűnő  kopogtatást... 

Eszter: (nem érti) Es? 
Oszama: (ő  is meglepett) Tényleg magyarázni kell? 
Eszter: (bizonytalan) ... aaa ... a jelek szee... szerint... 
Oszama: Megjött a hegy... 

(Szünet) 

Oszama: Azóta velem van és elválaszthatatlan munkatársam. A legmegbízhatóbb 
bizalmasom... 

Eszter: Es miért kellett engem ennyire megvárakoztatni? 
Oszama: Titkos üzenetet kaptam... 
Eszter: Es vajon mennyire titkos az? En sem tudhatom? 
Oszama: A diszkréciójára és a tapintatosságára apellálva esetleg megmutatha-

tom... (leteszi a kartondobozt és egy összegy űrt cetlit húz elő  a mellényzsebéb ől) Ez az... (lop-
va mutatja Eszternek) 
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Eszter: (döbbent csodálkozással olvassa) Még föl lehet kapaszkodni... (rémületében a 
szájához kap) Vajdaság autonómiája elkerülhetetlen és hamarosan be fog következni... 
Fölfogták ezt már azok is, akik az autonómia legkonokabb ellenz ői... és a centraliz-
mus hű  védelmezői... 

Oszama: No, érti már, miért titkolom annyira? 
Eszter: (még mindig döbbenten a cetlire meredve) Mihelyt látták, hogy az autonómia 

elkerülhetetlen, többen is fölszálltak az oda induló vonatra... Mi ezt csak üdvözöl-
hetjük, tény azonban, hogy egyesek még mindig a decentralizáció ellen hadakoznak... 
Van még számukra lehet őség, hogy fölkapaszkodjanak a tartományi vonatra... És ha 
ezt nem teszik meg, akkor vakvágányon maradnak... Mindig az egész ország fejlesz-
tésének mozdonya volt... És újra az lesz... 

Oszama: Pssszt...! Nehogy meghallja valaki... 

(Függöny) 

Konferansz: (kilopózik a függöny elé) Hát, itt tartunk most... Láthatták, kedves né-
zőink... amit láthattak. Adózzunk egy perces néma felállással az elhunyt szerz ő  em-
lékének... Kérem, álljanak fel. Mindannyian... Ön is, uram, ha kérhetem, még ha a 
zsűri tagja is... Köszönöm! Maradjunk csendben. 

(Egy perces hallgatás) 

Konferansz: (egy perccel kés őbb) Köszönöm, leülhetnek. Azt hiszem, most már sen-
ki előtt sem lehet kétséges, hogy szerz őnk miért ugrott ki az ablakon. Mert, amikor 
meglátta mindezt a papíron, vagy a számítógép monitorján, nem tudta vállalni azt, 
hogy szembenézzen itt ma este Önökkel. Hát, ha én írnék meg egy szép napon egy 
ilyen szöveget, bevallom, nekem is rögtön önértékelési zavaraim lennének. F őleg, ha 
azt aztán a színpadon is viszont kellene látnom... 

(Edith Piaf Autumn Leaves) 

Konferansz: Igen, én kértem meg a fiúkat, hogy tegyék be ezt a számot, legalább 
ennyi örömöm legyen nekem is és Onöknek is itt ma este, ha már át kellett esnünk 
ezen a borzadályon. Számítástechnikai .szakembereink találtak még egy töredéket az 
említett harmadik emeleti irodában kibelezett számítógépben, amelyet azonban szán-
dékosan kihagytunk az iménti összeállításból. Azért döntöttünk így, mert a töredék 
eredetisége könny űszerrel megkérd őjelezhető, s az értő  közönség soraiból igen sokan 
esetleg plagizálással is vádolhatnák a szerz őt. Végezetül tekintsék meg ezt a kétes ér-
tékű  részletet. Hogy valóban plágiúmról kell-e beszélnünk, döntse el ki-ki a legjobb 
belátása szerint... Mindenesetre a szerz őtől egyáltalán nem lenne meglep ő . 
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(Függöny fel) 

(Muhamed három almával zsonglőrködik a színpad közepén, mint valami cirkuszi po-
rondon) 

Dili-Dagonya: Tudnád ezt néggyel is csinálni? 
Muhamed: Hát persze! 
Dili-Dagonya: (odadob neki egy negyedik almát) 
Muhamed: (elkapja a negyedik almát és a szájába veszi, a fogaival tartja miközben to-

vábbra is három almával zsonglőrködik) 
Dili-Dagonya: (tapsra buzdítja a közönséget) 
Muhamed: (egy idő  után kiköpi a negyedik almát és a másik hármat is megállítja, el-

dobja, dobbant egyet a lábával) Hoppá! 

(Vastaps & hajlongás) 

Dili-Dagonya: Tudod, egészen furcsa gondolatok gyötörnek mostanában... 
Muhamed: Mifélék? 
Dili-Dagonya: Azon gondolkodtam, hogy akkor nemesb-e a lélek, ha t űri balsor-

sa minden nyűgét s nyilait, vagy fegyvert ragadva szembe száll vele? 
Muhamed: Azt hiszem, ilyen formán teljesen téves a kérdésfelvetés, mert nem a 

tudatunk határozza meg társadalmi létünk, hanem fordítva, társadalmi létünk hatá-
rozza meg tudatunk... 

Dili-Dagonya: Mindig, mikor ilyesmit hallok, kemény fülemet a tavasz dala üti 
meg... És kedvenc Palócz-versem jut rólam, eszembe: tavasz, tavasz, tavasz, tavasz, 
tavasz, tavasz, tavasz, tavasz, tavasz, tavasz, tavasz, tavasz, tavasz, tavasz, tavasz, ta-
vasz, tavasz, tavasz, tavasz, tavasz, tavasz, tavasz, tavasz, tavasz, tavasz, tavasz, ta-
vasz, tavasz, tavasz, tavasz, tavasz, tavasz, tavasz, tavasz, tavasz, tavasz, tavasz, 
tavasz, tavasz, tavasz, tavasz, tavasz, tavasz, tavasz, tavasz, tavasz, tavasz... eszem 
én a zúzádat azt! 

Muhamed: Mintha valaki mástól olvastam volna valahol ugyanezt... 
Dili-Dagonya: Szerinted ülünk mi itt már vagy fél órája? 
Muhamed: Annyinak minimum lennie kell... 
Dili-Dagonya: Akkor talán mehetnénk... 
Muhamed:•Meg se néztük, mit rejteget a f őnök ebben a dobozban itt... (a karton-

dobozra mutat) 
Oszama: Nem is fogjátok! (hirtelen és gyors léptekkel lép a szobába) 
Muhamed: Bocsánat, főnök... 
Oszama: Hogyan merészeled...?! 
Muhamed: Bocsánat főnök, csak arra gondoltam, hogy itt a vége felé most már 

végső  ideje volna felfedni a lapjainkat... Mert, ha most nem mutatjuk fel az ászokat, 
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akkor ez a rengeteg ember itt (a nézőtérre mutat) soha nem tudja meg, hogy mit rej-
tegetett a dobozában... Elvégre, ha már drámai h őst fabrikáltak bel őlünk, akármeny-
nyire sutákra is sikeredtünk, néhány alapvet ő  követelménynek csak-csak eleget 
kellene tennünk.. 

Oszama: Mondasz te valamit a száddal, ha már járatod... 
Muhamed: Akkor megnézhetjük, mi van benne? 
Dili-Dagonya: Megmutatja nekünk? 
Oszama: A diszkréciótokra és a tapintatosságotokra kell apellálnom, ha mégis... 
Muhamed: Bízhat bennünk, főnök... 
Dili-Dagonya: Hát persze! 
Oszama: No, jó, rendben, nem bánom... (felnyitja a kartondobozt) Titkos csodafegy-

ver, ez egy összetett vegyi- és biológiai csapásmér ő  rendszer... (egy már lyukas zoknit 
húz elő  a dobozból) Szabó Palócz harmadnapos zoknija! A kórházban loptuk le a lá-
báról, egy kisebb vagyonba került az akció megszervezése... 

Dili-Dagonya: Ez rémes... 
Oszama: Vigyázat! Szaglószervekkel életveszélyes megközelíteni! 0 is ezt akarta 

bevetni a drámaíróverseny zs űrije ellen, ha netán semmit se nyerne... 
Eszter: (a háttérből) Már csak egy dolog nem világos... 
Oszama: (rémülten elrejti a zoknit) Hát te is itt vagy? 
Dili-Dagonya: (súgva Muhamedhez) Hát ez meg kicsoda? 
Muhamed: 0 Őfelsége dábljú-szi jelzés ű  titkosügynöke, az egyik legelvetemül-

tebb... 
Eszter: Van itt valami, amit továbbra sem értek... 
Oszama: Mégpedig? 
Eszter: Hogy jön itt most a képbe mindezek kapcsán az a titkos üzenet, amit az 

imént mutattál? 
Oszama: No, azt nem árulhatom el...! 
Muhamed: Ugyan már, f őnök, mindjárt be kell fejezni ezt a drámát, nem hagy-

hatja, hogy ne derüljön ki... 
Oszama: Hát... 
Eszter: Jól beszél az embered! 
Oszama: No, figyeljetek! Az állt az üzenetben, hogy „az autonómia elkerülhetet-

len, többen is fölszálltak az oda induló vonatra" Kapisgáljátok...? 
Muhamed: Az lesz a következ ő  célpont? 
Oszama: (eufóriában tör ki) Igen, Vajdaság autonómiájának vonata lesz a követke-

ző  célpont, amit kilövünk... Hatalmas, összehangolt akcióval...! De most nem olyan 
amatőr Boingokkal dolgozunk... Idenézzetek, milyen légiflottát szereztem! (felnyitja a 
kartondoboz tetejét, gondosan összehajtogatott papírrepülőgépeket vesz el ő  belőle) Ez nem hol- 
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mi nagyüzemi selejt, ez itt mind valódi kézimunka, mindegyik darab önmagában 
unikátum... 

Dili-Dagonya: Szörny ű ... 
Eszter: Csodálatos... 
Oszama: (sok-sok papírrepülőgépet szed el ő  a dobozból és hajigálni kezdi azokat. A töb-

biek is bekapcsolódnak a repül ő-dobálásba, hatalmas nagy káosz kerekedik az egészb ől. Pa-
pírrepülőgépek mindenütt) 

Oszama: Ott suhan az autonómia vonata... 
Muhamed: Ezt megúszta, de legközelebb elkapom...! 
Eszter: Adj neki! Ezt nektek, autonómiát...! 
Dili-Dagonya: Buli van! 
Oszama: Pontosan célozz! 
Muhamed: Mintha ott ülnék benne... 
Eszter: A mozdonyra célozzatok...! 

(Szünet) 

(Amikor a káosz kissé alábbhagy, Oszama megszólal) 
Oszama: No, most már minden teljesen világos? Befejezhetjük? Haza mehetünk? 
Muhamed: Igen, lassan szedel őzködhetünk... 
Dili-Dagonya: De még maradt egy tartozásunk... 
Oszama: Micsoda?! 
Eszter: (előre ugrik) Engedjetek, majd én! (felkapja az asztalról a kolompot és veszet-

tül rázni kezdi) Millagros lelkem, gyere csak ide! Millagros! Milli, kicsikém! Gyere már, 
ha hívlak...! 

Nnnya...: (becsoszog a színpadra) 
Eszter: Ugy tudom, van valami mondanivalód a számunkra... 
Nnnya...: Igeeen... vannn... János Vitéz, Szabó Palócz Attila verse: Tüzesen süt 

le a nyári nap sugára az ég tetejér ől a juhászbojtárra. Felesleges dolog sütnie oly na-
gyon, a juhásznak így is nagy melege vagyon. Szerelem tüze ég fiatal szívében, így 
terelgeti a nyájt a falu szélében... 

Függöny 

(Edith Piaf Comme Moi) 
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Beszédes István—Lovas Ildikó 

Táskamese 
Színházi darab 8-12 éves gyerekeknek 

Szereplők: 
Feri 
Kati 
Pali bácsi 
Bohóc 

Játszódik a színház kelléktárában. Mindenféle kulisszák, kellékek, jelmezek, 
bábok stb. szerte a színen, az egyetemes rendetlenség látszatát keltve. Valóságos zsib-
vásár. Középütt egy hatalmas, régi képkeret — a bábjáték-betétek színtere. A tárgyak 
között sertepertél a kellékes. Ősz öregember, festékes, lisztporos kötényben. Szem-
mel láthatóan keres valamit, és rossz a kedve, morgolódik, mert nem találja. 

Határozott kopogtatás hallatszik. 

PALI BÁCSI (kiabál): Még nem találtam meg! 
Ismételt kopogtatás. 
PALI BACSI: Itt senki nem akarja tudomásul venni, hogy a türelem rózsát 

terem, vagy legalábbis bohócorrot. Értem én, értem, enélkül nem kezd ődhet az 
előadás, de mindent az utolsó percre hagyunk?! (kikiabál) Nincs meg az orrod! 

A kisfiú bedugja a fejét. 
FERI: De hát, Pali bácsi, nézzen ide, itt van a helyén! 
A kellékes kibújik a lomok közül, el őrehajol, úgy bámulja az ajtón bekandikáló gyerekfe-

jet. Kissé megenyhül, de változatlan hangerővel mondja. 
PALI BACSI: A; Feri, hát te vagy az. Na, neked se örülök jobban. Hacsak nincs 

nálad a bohóc orra, vagy ha esetleg kölcsönadod egy id őre a tiédet. Úgyis elég 
piros. Ilyen hideg volna? 

A fiú belép. Simlisapka a fején, zsebes nadrágot visel. Szorongat valamit a hóna alatt. 
FERI: Hogy volna hideg, mikor hétágra süt a nap? 
PALI BÁCSI: Hát akkor mért piros az orrod? 
FERI: Mert futottam, biztos azért. 
PALI BACSI: Na, te se ismered a közmondást, hogy hosszú haj, rövid ész. Jaj, 

ez nem az! Hogy lassan járj, tovább érsz! 
FERI: Pedig az az els ő  lehet az igaz, azért is jöttünk... 
EGY HANG: Ha nincs meg az orra, hozzatok piros festéket! Id ő  van, kezdünk. 
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PALI BÁCSI: Na, itt van. Ezeknek már minden jó. (morgolódik) Piros festék, még 
mit nem... 

FERI: A tancsinak elég hosszú a haja, azért ad fel olyan lüke házi feladatokat... 
Beoldalog, és az ajtónyílásban megáll a lány. Sarah Kay-ruhát visel. A hátán iskolatás-

ka. A hajában piros hajgumi. 
KATI: Ha tudtam volna, hogy így fogsz beszélni a tancsiról, el sem kísérlek ide. 

Különben is, miféle hely ez? (belép és finnyásan körülnéz) 
Pali bá meglepődve fordul a jövevény felé. 
PALI BÁCSI: Akkor hát nálad van. 
Elindul hirtelen a lány felé, aki ijedten hátrál. A kellékes megfogja a copfját, és játéko-

san húzni kezdi. 
KATI: Jaj, engedje el (kiabál), nem látja, hogy az a hajfogóm! 
PALI BÁCSI: Bocsánat, bocsánat, aranyoskám, tudod, már nem valami jó a látásom. 

Ugy tűnik, hogy téged sem láttalak még. Ki fia, lánya vagy, ha nem a bohóc orra? 
FERI: Ő  a Kati. 
PALI BÁCSI: Milyen Kati? 
FERI: Hát a Kati. Vele ülök a padban. Meséltem már róla. Nem emlékszik? 
PALI BÁCSI: Nem. 
KATI: Nem mondta, hogy t őlem írja át a magyar fogalmazást? 
PALI BÁCSI: Hogyan lehet azt úgy átírni, hogy ne bukjon le az ember? 
KATI: Minden második szót átír. Minden harmadik helyébe egy igét tesz. Az 

első  szavakat meg a mondat végére rakja. 
PALI BÁCSI: (a fejét fogja) Hát ez nekem nagyon bonyolult. 
FERI: Olyan ez, Pali bá, mint egy számítógép-program. Tudja, mint egy bináris 

kód... 
PALI BÁCSI: Ne folytasd, mert kizavarlak! 
A fiú értetlenül néz. 
PALI BÁCSI: Ne bámulj, mint borjú az új kapura! (lány kuncog) Olyan vagy ép-

pen,   mint az unokám a ketyeréivel. Hozott nekem egy telefont, ami maga tárcsázza 
a számokat, csak meg kell nyomni egy gombot. A múltkor is, amikor ide akartam 
szólni a színházba, hogy a Vitéz Lászlóhoz ne nyúljanak, mert még ragad a feje, egy 
vaskeresked őt tárcsázott a telefonom, aki üvöltözni kezdett, mint a fába szorult 
féreg, mert azt hitte, én vagyok az, aki harminc egérfogót rendelt, majd a nyakán 
hagyta. Azt mondta, a Vitéz László feje nem érdekli, de az enyémre csapja az egér-
fogókat. Mind a harmincat. Azóta nem telefonálok. Inkább bejövök, mint most is. 
No. Mi ebből a tanulság? Egy: a vaskeresked ő  nem jár bábszínházba, ezért nem 
érdekli a Vitéz László. Kett ő : ezekből a ketyerékb ől jó még nem sült ki. 

KATI: Láthatnám a Vitéz Lászlót, hogy... 
FERI: Most nem ezért vagyunk itt. 
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PALI BÁCSI: Ne-e-em!? Akkor miért? 
FERI: Hát a tancsi miatt. 
KATI: Ne kezdd megint! Amit feladott, igenis meg lehet oldani! 
FERI: Szerinted tehát egyszer ű  és jó feladat, hogy írjunk egy táskamesét. 
PALI BÁCSI: Táskamese? Az meg mi a szösz? 
KATI: (okoskodón) A táskamese olyan mese, amit nekünk kell kitalálnunk egy 

táskából. 
FERI: Táskáról. 
KATI: Nem, nem a táskáról. Arról, ami benne van. 
KATI és FERI (felváltva): 

A zugot keressük, hol a táska, 
a mesével csordultig teli, 
de nem szólal meg vallatásra, 
csak ha kisgyerek kérleli. 

Nem hathat rá a nógatás, 
rá várni kell és szépen nézni, 
és segít a cirógatás, 
de finoman kell ám hozzáérni. 

Ha mesélni kezd, nem hagyja abba, 
a hangja bársonyos, meg édes, 
ritmust kopog a rozsdás csatja, 
hol andalít, hol szenvedélyes. 

Ha meglelem, felismerem, 
de nem tudom, hogy hol találom. 
Mi rejti, torony vagy verem, 
kerekes kút vagy szürke várrom? 
Ha meglelem, felismerem, 
lehet, hogy úgy is megtalálom, 
lehet, hogy úgy is meglelem, 
ha magától jön és én bevárom. 

A kellékes állát simogatva figyeli a két gyereket, szemmel láthatólag maga is a megol-
dáson töri a fejét.  

PALI BACSI: (dünnyögve) Hát akkor veselkedjünk neki. Meg kell keresni a meg-
felelő  táskát. Ahány táska, annyi mese. 
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FERI: Ezt már ismerem, nem így megy. Ahány ház, annyi szokás. 
PALI BACSI: (teljesen, magával ragadja a feladat) Mindegy az most. Gondoljatok 

csak bele, egészen más története lehet egy jóstagú disznóbor táskának, egy molyrág-
ta tarisznyának és egy aktatáskának — fuj, arról mindig a könyvel ő  jut az eszembe, 
aki el akarja számolni a kócot a bábokból. Mintha a lélek is leltári tétel lenne —, no, 
de hagyjuk ezt. Vagy egy címkékkel teleraggatott hajóládának. Mekkora nagy törté-
nete lehet annak? 

FERI: Ugyan, ezek a táskák már kimentek a divatból! Ezt nézzétek meg... 
Kiveszi hóna alól a laptopot. Kinyitja. 
PALI BÁCSI: Ez meg mi? Telefonos televízió? Ezen felhívhatom a Vad angyalt, 

amikor adásban van? 
FERI: Nem, Pali bá', ez egy laptop. 
PALI BÁCSI: Mi az? Ti ezzel loptok? 
FERI: Nem, ez laptop, tás-ka-szá-mí-tó-gép. Ebben vannak ám csak az igazi mesék! 
A kellékes kételkedve, idegenkedve, szinte undorodva figyeli. 
PALI BÁCSI: Kötve hiszem én azt. 
FERI: Megmutassam a kedvencemet? 
A lányt már magával ragadta a kelléktár világa, de hajlik mégis az ajánlatra. 
KATI: Hááát, megmutathatod. 
PALI BÁCSI: Addig én tovább keresem a bohóc orrát. Vagy már megy az el ő-

adás? (elindul, de a fiú közben elindítja a programot — a színpad közepén álló hatalmas, 
régi képkeretben megjelennek a számítógépes játék figuráit jelképez ő  bábok —, amelyek láttán 
a kellékesnek is földbe gyökerezik a lába. Fények villódznak, a szkafanderes szörnyek fantasz-
tikus fegyvereikb ől szórják a halál) 

FERI: Látjátok, ezek a gonosz idegenek a Föld ellenségei. H őérzékelős lézerfegy-
verük a legkisebb gyíkot is képes megsemmisíteni. Rajtam múlik, hogy megmarad-e 
a Föld. Csak rajtam. (közben mint egy őrült, össze-vissza rángatja a joysticket) No, ezt 
most szétlőttem! Ezt is! Áuu! (a fiú teljesen elfelejti, hol is van, kikkel, magából kivetk őz-
ve ordítozik) 

PALI BÁCSI: Több hulla már azt hiszem, nem fér el a kelléktárban. Lesz sikol-
tozás, ha délután benyit ide a takarítón ő . 

FERI: Segítség, kifogyott a l őszerem. Ah, meghasadt a páncélom. Aáh, eltaláltak, 
eltaláltak! Áh, meghaltam! (elveti magát) 

Hirtelen csönd lesz. Az „életben maradt" két idegen fedezékt ől fedezékig lépve oldalaz a 
színpadon. Megközelítik a fiút, hogy meggy őződjenek róla, hogy tényleg halott-e. A fiú leve-
gőt sem mer venni. A lány és a kellékes rémülten figyeli a jelenetet. Aztán rájönnek, őket az 
ellenség nem látja. Az idegenek elrejt őznek a színpadon. 
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KATI: Vége a Földnek? Ez a te meséd? 
PALI BACSI: Fején találtad a szöget, Kati. Miféle mese az, aminek a semmi van 

a végén? Meghal a mese hőse. Erre a táskára vagy olyan büszke? Akkor már inkább 
loptatok volna egy nyalókát. Ha rajtakapnak: szégyen. Ha nem kapnak rajta, bánt 
a lelkiismeret, de a nyalókában mégis van valami édes. De ebben? Mi ebben az édes? 

A fiú fölkecmereg, szóra nyitja a száját, védekezne, de a kellékes és a lány nem hagyja 
szóhoz jutni. 

KATI: Es hogy írnád ezt le a vonalas füzetbe? Puff, durr, áhh, bee, ööh. A me- 
sékben különben is az a szép, hogy biztonságosak. Ha nekem ilyent olvasna este 
anyu, tuti, hogy nem tudnék elaludni. A mese olyan, mint a takaró. Puha és meleg. 

PALI BÁCSI: A holló anyó például. 
FERI: A kicsoda? 
KATI: Hát A holló anyó, aki a szorgos lányt megjutalmazza, gyöngyök hullanak 

a szájából, a lustának és gonosznak pedig békák. 
A kellékes elismer ően néz a lányra. A fiú értetlenül. 
FERI: Dehát ilyen nincs! 
KATI: Miért? Ilyen szörnyetegek talán vannak? 
FERI: Persze, hogy nincsenek, de ilyen fegyverek azért vannak. 
PALI BÁCSI: Gonoszságra nem válaszolhatsz gonoszsággal. Vagy te ilyen vagy? 

Gondolkodás nélkül lősz? (elkomorodik) 
FERI: De ez csak játék. Ilyen a valóságban nincs. 
PALI BACSI: A játék is a valóság része. Es ez a két idegen katona, akiket most 

szökni hagytál, kiszabadult a gépedb ől, tovább él a fejekben, és ki tudja, milyen 
gonosztetteket fog még véghezvinni? 

FERI: Mit lehet most tenni? 
PALI BÁCSI: Nem is tudom. Azt hiszem csak énekszóval lehetne ki űzni őket a 

kelléktárból. 
FERI: (rekedt és fals hangon) Kismalac, kismalac engedj be... 
A másik kett ő  fogja a fiilét. 
FERI: (látva, hogy ez nem arat sikert, újabb slágerrel próbálkozik) Csita bújt mellém, 

mikor valamitől féltem... 
KATI: Ezzel minket űzöl ki a világból. Ne folytasd! 
PALI BÁCSI: Kati, inkább te próbáld meg. Ismersz valamilyen szép dalt? 
KATI: Hááát, tudok egyet. Hogy is megy? 
Ugy tesz, mintha gondolkodnia kellene a szövegén. Viszont azonnal kiderül, hogy mint 

afféle jó kislány, betéve tudja az egészet. 
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KATI: 
Legyen a mese légypapír, 
és fogja ki a nagyvilágból, 
ragadjon bele mind a lángból 
kipattant fekete gonosz. 

PALI BÁCSI: Ugy látom, ez így nem m űködik. A gonoszok csak nem akarnak 
előbújni. Azt hiszem szükség volna egy kis segítségre... 

FERI: (lelkesen) Enekeljek? 
PALI BÁCSI: Meg ne próbáld! Hanem... Kati, mir ől is szól ez a dalocska? 
KATI: Hát a virágos rétről, meg a méhekr ől. 
PALI BÁCSI: Nagyszerű ! Tudom már, hogy mit tehetünk. (a nézőtér felé fordul) 

Gyerekek, szeretnétek-e segíteni nekünk a gonosz katonák ki űzésében? Ők lesznek a 
darazsak, ti meg a méhek. Kérlek titeket, hogy jó hangosan zümmögjetek, attól el ő  
fognak bújni a darazsak. Ha meg a közeletekbe kerülnek, csipkedjétek meg őket 
alaposan. 

KATI: 
Legyen a mese vége napfény, 
legyen ideje mind a méhnek, 
hogy szálljon a réten, mint az ének, 
ne jöjjön a kaptárhoz a fáklyás. 

Közben el őbújnak a „darazsak" és menekülnek a színpadról, le a nézőtérre. 

Vattacukor a szerelmeseknek, 
ami a szájban könnyen olvad, 
s lássák a pálcikán a holdat 
mesére éhes hátitáskák. 

Legyen a mese vége napfény, 
legyen ideje mind a méhnek, 
hogy szálljon a réten, mint az ének, 
ne jöjjön a kaptárhoz a fáklyás. 

A dal végére a „darazsak" fejvesztve menekülnek. 
PALI BACSI: (megtörli a homlokát) Hát ezt megúsztuk. 
A fiú elgondolkodik, csöndben van. 
KATI: (s kellékes felé fordulva) A mese is játék? Es akkor az is valóság? 
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PALI BÁCSI: Próbáljuk ki. (odaszól a fiúnak) No, ha feltámadtál, te is jöhetsz. 
Kellene egy kis segítség. 

Int a fiúnak, hogy menjen vele. Belevesznek a háttérbe. A lány marad. Hátulról pakolá-
szás hangjai hallatszanak. 

KATI: Mit kerestek? 
Hátulról morgás, zihálás. 
PALI BÁCSI: Már nem keressük, megtaláltuk. Hál' istennek, nagyobb mint a 

bohóc orra. 
Megjelennek az óriási, embermagasságú táskával. Nagy és kis zsebek vannak rajta. 

Előre hozzák. 
FERI: Hát, hogy nehéz, az biztos. 
KATI: Mi van benne, mi van benne? 
A kellékes teljesen átalakul. Akár egy színész, úgy viselkedik. A gesztusai szélesek, hang-

hordozása elragadtatott. 
PALI BÁCSI: Inkább az a kérdés, hogy mi nincs benne? 
KATI: Teniszlabda biztos nincs benne. 
A kellékes fitymálva és hetykén kinyitja az egyik zsebet és kivesz egy piros gombolyagot. 
PALI BÁCSI: No, nem megmondtam? Aki keres, az talál! 
KATI: Én ezt inkább egy piros gombolyagnak nézem! 
PALI BÁCSI: Tényleg. 
A kellékes egy picit zavarba jön, újra benyúl, és flegmán kiemel egy citromot. 
FERI: (kuncogva) Pali bá teát akar inni? 
PALI BACSI: (egyre zavartabban) Mindjárt gyerekek, mindjárt. 
Egészen benyúl a zsebbe. Kotkodácsolás hangja hallatszik. Kihúzza a karját, a kabátujján 

szalmaszálak. A kezében egy tojás. A táskából riadt kotkodácsolás hallatszik. 
A fiú és a lány a hasát fogja a nevetést ől. 
PALI BACSI: A csodába! Tudjátok, a kis dolgokat a legnehezebb megtalálni. 
Ismét benyúl a zsebbe. Ezúttal sikerrel jár. Diadalmasan mutogatja a labdát. 
PALI BACSI: Voila! 
FERI: (a rálicitálás hangján) Jó, jó, de nyolcsebességes, Shimano-váltós mountain 

bike biztos nincs benne. 
A kellékes legyint, benyúl valamelyik zsebbe és oda se nézve, er őlködve emeli ki a bicajt. 
KATI: No, de sétahajó biztosan nincs benne? 
A kellékes megkopogtatja a táska oldalát és megszólal egy hajókürt. A fiú ett ől felvilla-

nyozódik. 
FERI: Oroszlánt, oroszlánt akarok! 
A kellékes nyúlna, de a táska magától rúg, mindenki hátrahőköl. Félelmetes oroszlán-

üvöltés hallatszik. A kellékes összeszedi magát. 
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PALI BÁCSI: Mondtam nektek, ebben a táskában nincs, ami nincs, vagyis 
ebben minden benne van. Képzeljétek el, hinta és homokozó, egész játszóterek 
beleférnek, de még templomok is tornyostól (harangszó hallatszik), száguldó vonatsze-
relvények (vasútállomási bemondóhang: gyorsvonat érkezik Újvidék irányából. A vágány 
mellett tessék vigyázni!), tengerek és folyók, vízesések (csobogó, majd erősödő  vízzuhogás, 
a bemondó ismétel, a harang is újra megkondul, fokozódik a hangzavar: esőkopogás, villám-
lás, kuktafazék fütyülése), de még ennél is többet mondok (hirtelen csönd): a végtelen 
éjszaka is benne van. 

FERI: No, azt szeretném én látni! 
A kellékes aklmrátusan odalép a táska főzsebéhez, el őször az egyik felét oldozza, majd a 

másikat. Lassan, nyugodtan. 
PALI BÁCSI: No, akkor most jól nyissátok ki a szemeteket! (határozott mozdulat-

tal felrántja a hajtókát) 
Egy szempillantás alatt teljes sötét lesz a színen. Csönd. 
FERI: (kicsit ijedten) Jó vicc, mondhatom. Honnan tudta, Pali bácsi, hogy el 

fogják venni a villanyt? 
A kellékes hallgat. 
KATI: De ez nem olyan sötétség nem érzed? En rettenetesen félek, Pali bácsi, 

csináljon már valamit! 
PALI BÁCSI: Hát, nem lesz olyan egyszer ű  ebben a sötétben megtalálni a 

táskában a nappalt. El őször visszacsukom ezt a zsebet, mintha itt volna az alatta 
lévőben. (macskanyávogás) Nem, ez a szomszédék Mircije. Akkor nézzük ebben a má-
sikban. (pacsirtadal). Igen, itt van már egészen közel, halljátok, hajnalodik, dalolni 
kezdtek a madarak. (lassan kivilágosodik a szín) 

A viszontagságoktól megviselten lekuporodnak a rivaldára. A kellékes láthatólag elisme-
résre vár. 

PALI BÁCSI: No, mit szóltok az én táskám meséjéhez? 
A gyerekek vonogatják a vállukat. 
FERI: De nem láttam az oroszlán fogait. 
A kellékes sértetten felugrik és elindul a táska felé. A gyerekek visszarántják, a lány 

bokán rúgja a fiút. 
KATI: Ha kivesszük az oroszlánt, már nem marad id őnk arra, hogy a vadászt is 

kivegyük, érted? 
A fiú megszeppen. 
FERI: (morfondírozva) Hát akkor ebben a táskában csak az van, ami a valóság-

ban is. Csak arról szól, amir ől a valóság is. 
KATI: És nem lehet beleírni a vonalas füzetbe. Mit írjak a sötétségr ől? Hogy 

sötét van? De ez csak egy mondat. 
FERI: Ezt még a bináris kódszer ű  technikámmal se tudom átírni. Annyira kevés. 
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KATI: Vagy annyira sok. Félelmetes. 
A kellékes elcsügged. Úgy tesz, mintha megsért ődött volna. 
PALI BÁCSI: Ti a sötétségben csak á sötétséget láttátok, az a baj. 
FERI: (kételkedve) Mért, volt benne valami más is? 
PALI BÁCSI: Hát hogy ne lett volna! Elmeséljem nektek? 
FERI és KATI egyszerre: Rajta! 
PALI BACSI (miközben énekel, kivilágítatlan kerékpárok futkároznak a színen, er ősödő  

csengetés hallatszik): 

Arról mesél a macskak ő, 
ha este van, s a fény opálos, 
és útra kel a sok men ő, 
hogy élt itt egy bicikligyáros 
Károly volt, Johann, vagy Jen ő : 
eltelt sok év, már nem világos. 

Ő  az oka, hogy sok bolond, 
száguld a járdán minden éjjel, 
kinek a város cirkuszporond, 
pálya, hol játszhat sok veszéllyel, 
Attila, Gábor és a Botond 
kezelőorvos-engedéllyel. 

S be sem kapcsolnak dinamót, 
úgy hajtanak a téglajárdán, 
így pedálozik furamód, 
míg el nem romlik mind a járgány, 
József, Elemér és Lipót, 
s ez a divat már szinte járvány. 

Csengettyűznek éjente százszor, 
egy se lassít le sarokhoz érve, 
mert vigyázza őket fenn a pásztor, 
nem is gondol rá, hogy kitérne 
Elemér, Ern ő, Géza, Nándor, 
kinek csak leverve a térde! 

PALI BÁCSI: (kifújja magát) No, mit szóltok hozzá? Igy már, ugye, más? 

377 



KATI: Másnak más, de Pali bácsi, én egy ekkora táskát nem vehetek a vállam-
ra. Félek, hogy összenyomna. Hajó meg vonat is van benne, meg aztán egy egész 
éjszakai város is, azzal a rengeteg bolond bicajossal... 

PALI BÁCSI: Nem erőszak a disznótor. (töprengve) A kelléktárban mindenesetre 
több táska nincs. De nekem is el kell ismernem, hogy ez a táska meg csak azt zárta 
magába, ami a világban amúgy is megvan. 

KATI: (csüggedten, feladva Ferihez) Hiába hívtál magaddal. Ebb ől már nem lesz 
mesefogalmazás. A házinak annyi. 

FERI: (vállát vonogatva) Mondtam én, hogy a tancsival van a baj. 
PALI BACSI: (egyetértéssel) Hosszú haj, rövid ész. 
A lány megvetéssel néz rájuk, hátat fordít nekik és elindul az ajtó felé. A fiú odasomfor-

dál a kellékeshez: 
FERI: De az az oroszlán... 
KATI: Gyere már! 
Kintről taps hallatszik. A gyerekek megtorpannak. Néhány másodperccel kés őbb az ajtón 

beesik a bohóc. 
BOHÓC: (lelkesen kiabálva) Hittek nekem, pedig orrom se volt, a piros festék meg 

lefolyt, amikor sírni kezdtem. A gyerekek érezték a szívemet. 
PALI BÁCSI: Nem a ruha teszi az embert, meg nem is az orr a bohócot. Úgy 

látszik legalábbis. 
A bohóc csak most veszi észre a gyerekeket. 
BOHÓC: Hát ti? Nem az előadáson voltatok? 
FERI: Nem, mi Pali bácsihoz jöttünk. 
KATI: Azt hittük, segít megoldani a házit. Tudod, táskamesét keresünk, és itt, a 

kelléktárban már minden táskát átkutattunk, de megfelel őt sem ebben a táskaszámí-
tógépben,, sem pedig abban az óriástáskában nem találtunk. 

BOHOC: Mert a mese bizonyára a harmadik táskában van. 
KATI: Milyen harmadik táskáról beszélsz? 
BOHÓC: Hát err ől itt, ni, a hátadon! 
FERI: Ááá, az csak az iskolatáskája. Nincs benne más, csak könyvek, füzetek és 

tolltartó... 
PALI BÁCSI: Amikor én gyerek voltam, a nagyapámnak volt egy vegyesboltja. 

Legszívesebben ott id őztem a tárgyak között. Ceruzák is voltak ott, még színes kré- 
ták. És egyáltalán nem tudok visszaemlékezni, miért volt jó. Min gondolkodhattam? 
(elmereng) 

Közben a lány leveszi válláról a táskát. Leülnek. Mereven nézik a táskát, óvatosan 
kinyitják. Kiveszik a füzeteket, könyveket, a tolltartót. Hallgatnak. 

PALI BACSI: Nyúljunk bele mélyebben, hátha lapul ott még valami. 
BOHOC:. S közben adjuk meg a módját, úgy kezdjünk hozzá, ahogyan kell. 
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FERI—KATI: Dehát hogyan kell? 
A kellékes és a bohóc összenéznek. Megállnak a színpad közepén álló képkeret el őtt. 

Odahúznak egy asztalt. 
PALI BÁCSI: Legyen ez a színpad! 
BOHÓC; Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy asztal. 
PALI BACSI: Nem asztal, hanem táska volt. 
BOHÓC: Igaz is. Tehát. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy táska, és a 

táskában egy mese volt. 
KATI: De kik voltak a h ősei? 
PALI BÁCSI: Tegyétek a táskát az asztalra. Most nyúljatok bele óvatosan. 

Ott kell, hogy lapuljanak. 
A fiú belenyúl a táskába és kiveszi a róla formázott bábut. 
FERI: (hátrahőköl) Dehát éppen olyan a sapkája, mint az enyém. 
A lány izgatott lesz, ő  is belenyúl a táskába, és megtalálja saját figuráját. 
KATI: (csodálkozva) Egy hátitáskás kislány! 
A kellékes is odalép a táskához, felt űri ingujját és hitetlenkedve, de mégis reménykedve 

nyúl bele. 
PALI BACSI: Hát ennek éppen olyan festékporos köténye van, mint nekem. 

Egyformák vagyunk, mint két tojás. 
A bohóc is belekotor a táskába, sokáig nem talál semmit. Már sírásra görbül a szája, 

amikor kiérveli az orrát. Magára illeszti. 
BOHÓC: Hát akkor kezd ődhet a mese. 

Nem volt orrom, nem lógattam, 
kölcsönkértem, mégsem kaptam. 
Hullt a könnyem, nem színleltem. 
Hát az orrot elképzeltem. 

Most meg kivált jókedvem van. 
Most már orrom kett ő  is van. 
Ez itt, ami épp megkerült, 
a másik meg emitt, belül. 

BOHÓC: (miközben a táskából el őkotort bábfigurák is megelevenednek) Hol volt, hol 
nem volt, volt egyszer kislány, aki ifjú lovagja kíséretében világgá ment, hogy meg-
keresse azt a táskát, amiben az ő  meséje lapul. Mivel megfeledkezett saját táskájá-
ról, amelyet egész úton a hátán cipelt, egy napon elkeveredett még Pali király 
országába is, ahol épp nagy volt a felfordulás, mert az udvari bolond orra elveszett. 
Ismerős a történet? 
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KATI: Hát, hogyne, nem gondoltam, hogy ez ilyen egyszer ű ? 
PALI BÁCSI: Es milyen közel volt hozzád, végig ott lapul a táskádban. Csak 

tovább kell gondolnod. Meg kell szerkesztened, hogy ne csak képzelet, vagy valóság 
legyen benne, és máris a tiéd. 

KATI: És nekik is van meséjük? (mutat a nézőtéren ülőkre) 
BOHÓC: Persze, mindenkinek, aki táskát hord magánál, és a táskájába útrava-

lót is tesz. 
A kislány és a kisfilc elindulnak a néz őtéren át. Szökdécselve f űzik a történetet tovább. 
KATI: Beléptek Pali király palotájába. 
FERI: A király nagyon dühös volt, mert attól félt, hogy udvari bolondja csúfos 

kudarcot vall a mindenhonnan összesereglett néz ők előtt. 
KATI: Ezért aztán nem is akarta meghallgatni a kislány és ifjú lovagja gondját, 
FERI: Pedig az ifjú birtokában szörnyekkel teli történetek voltak. 
KATI: A király nagy megdöbbenésére ki is engedte őket. 
FERI: Amikor ezeket meglátta, tudta, hogy látogatóit komolyan kell vennie. 
KATI: A király ezért megmutatta legféltettebb kincsét. 
FERI: A kincs egy hatalmas, disznób őrből készült táskában lapult. 
A bohóc és a kellékes a rivaldáról kíséri szemmel a távolodókat, majd bizalmasan a 

gyerekekhez hajol. 
BOHÓC: Mi tudjuk, hogy nektek is vannak táskáitok. 
PALI BÁCSI: Ha legközelebb jöttök, hozzátok el őket. Jó lenne megnézni, 

miféle mesék lapulnak bennük. 
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