
 

 

 



 

 

 

Jelenet a lendvai Egy&Más Vándorszínház Cabaret (?) előadásából.  

Középen Nad Éva, mint Sally Bowles 
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FELTERJESZTÉSEK 
A CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY – ALKOTÓI DÍJ a nem hivatásos, ama-

tőr színjátszás, vers- és prózamondás, bábjátszás, kórus- és zene-

művészet, képző-, fotó-, film-, videóművészet, táncművészet, vala-

mint a hagyományőrzés, a tárgyalkotó és előadó népművészet te-
rületén működő – hosszabb ideje kimagasló művészeti munkát 

végző – egyéni alkotóknak, művészetpedagógusoknak, művészeti 

együttesek vezetőinek adományozható állami kitüntetés. A díjat 

évente, január 22-én, a Magyar Kultúra Napján 7 személy kaphatja.  

AJÁNLÁS KOMÁROMI SÁNDOR  

CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ALKOTÓI  

DÍJRA VALÓ JELÖLÉSÉHEZ 

 

 
 

Komáromi Sándor Veszprémben, 
a Pannon Egyetem Magyar és 

Színháztudomány Mesterszaká-

nak hallgatójaként 2003-ban lett 

és maradt nyolc éven át a Veszp-

rémi Egyetemi Színpad művésze-

ti vezetője. Mellette mind a mai 
napig a Magyarpolányi Művészeti 

Iskolában aktív drámapedagó-

gus, diák- és gyermekszínházi 

előadások létrehozója. 

 
2007-ben Veszprémben alapítot-

ta meg a Teleszterion Színházi 

Műhelyt, melyben az előadások 

létrehozása mellett, igen nagy 

hangsúlyt fektetett a színészkép-

zésre, a speciális tréningekre – 
elsősorban Sztanyiszlavszkij, 

Grotowski és Barba módszerei 

alapján. 

 

2011-ben, nyolcévi sikeres mű-
ködés után, kinőve a veszprémi 

lehetőségeket, a társulat átköltö-

zött Pápára, ahol a Jókai Mór 

Művelődési Központtal karöltve, 

az előadások létrehozása mellett, 

komplex színházi képzéseket in-
dított a pápai és Pápa környéki 

iskolákban. A partner intézmé-

nyek igényeihez igazodva, az ott 

dolgozó pedagógusokat és társu-

latának tagjait is bevonva kezdett 
bele a gyermekek színjátszás ál-

tali nevelésébe, személyiség- és 

közösségfejlesztő, koncentrációt 
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javító tréningjeibe. A kortárs és 

kísérleti színházi tendenciák 
mind teljesebb mértékű alkalma-

zásával törekedett arra, hogy ér-

tőbb és érdeklődőbb közönség 

formálódjon a kisebb és nagyobb 

közösségeken belül is. Mindig 

fontos volt számára, hogy szín-
házi munkái kisebb települések-

re, színházilag kevésbé ellátott 

városokba is eljussanak. 

 

A legtehetségesebb és ambiciózus 
diákszínjátszói később bekapcso-

lódhattak a Teleszterion előadá-

saiba, de ugyanez fordítva is 

működött, amikor diákelőadása-

inak „felnőtt” szerepeit társulatá-

nak tagjaira bízta, így kölcsönö-
sen inspirálva mind a fiatalokat, 

mind pedig saját színészeit. En-

nek a folyamatnak szerves folyta-

tásként, alkotói kapcsolatba 

lépett más felnőtt amatőr- és di-
áktársulatokkal, hogy közös pro-

jekteket valósítsanak meg, ami-

nek méltó kerete lett az idén má-

sodszor megrendezett Őszi Dio-

nüszia Fesztivál, ahol a rendezők 

vezetésével közös tréningeket, 
foglalkozásokat tartottak a jelen-

lévő társulatoknak, és bemutat-

ták a Teleszterion és a Soltis 

Színház koprodukciójában ké-
szült rendezését, a Bűn és bűn-

hődést.  

A Dionüszia egyébként Pápa va-

lamennyi alkotó közösségét be-
vonva tesz kísérletet a város 

közös ünnepének megteremtésé-

re, csakúgy, mint a nyáron létre-
hozott gigantikus alkotása, mely-

ben 28 iskolai művészeti csoport 

közreműködésével és a Telesz-

terion színjátszóival hozott létre 

egy nagyszabású összművészeti 

produkciót, melynek dramaturgi-
ai ívét Zrínyi Miklós Szigeti ve-
szedelem című eposza adta. A 

művet színészek, táncosok, zené-

szek, kórusok, tűzzsonglőrök, 

gyerekek és felnőttek, valóban a 

„város apraja-nagyja” tette egy 

város ünnepévé.  

A „TUDÁS-SZÍN-TÉR - közművelő-
dés a közoktatásért a Jókai Mór 
Művelődési Központ projektje a 
pápai kistérségben” címmel 

(TÁMOP-os pályázat) kezdemé-
nyezte a Teleszterion Csigaház 
programot, mellyel 50 előadást 

juttattak el hátrányos helyzetű 
településekre. Ezzel nagymérték-

ben segítették az ott élő gyerekek 

integrációját, és helyi szintű kö-

zösségi problémamegoldást a 

magatartási zavarokkal küzdő 

gyerekek számára. 

A fentiek alapján Komáromi Sán-

dor kitüntetését jó szívvel tudom 
javasolni a döntéshozók figyelmé-

be. 

    
Regős János elnök,  

Magyar Szín-Játékos Szövetség 
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A CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY – KÖZÖSSÉGI DÍJ a nem hivatásos, 

amatőr színjátszás, vers- és prózamondás, bábjátszás, kórus- és 
zeneművészet, képző-, fotó-, film-, videóművészet, táncművészet, 

valamint a hagyományőrzés, a tárgyalkotó és előadó népművészet 

területén működő – hosszabb ideje kimagasló művészeti munkát 

végző – amatőr együtteseknek, művészeti alkotó közösségeknek 

adományozható állami kitüntetés. 

AJÁNLÁS AZ APOLLÓ KULTU-

RÁLIS EGYESÜLET CSOKONAI 

VITÉZ MIHÁLY KÖZÖSSÉGI DÍJ-

RA VALÓ JELÖLÉSÉHEZ (részlet) 

 

Az Apolló Kulturális Egyesület a 

pécsi valamint a dél-magyaror-

szági amatőr színjátszás, benne 
különösen a diákszínjátszás 

megkerülhetetlen szakmai- és 

közösségi bázisa. Előadásaival és 

kapcsolódó programjaival túllép 

a megye- és országhatárokon. 

Tevékenysége szervesen kapcso-
lódik a régió közoktatási intéz-

ményeihez, elsősorban a közép-

iskolákhoz. Olyan színészpeda-

gógiai, közösségfejlesztő progra-

mokat dolgoztak ki és visznek át 
a gyakorlatba, melyeknek révén a 

velük kapcsolatba kerülő fiatalok 

nem csak a színjátszáshoz szük-

séges szakmai alapokat sajátít-

hatják el, hanem személyiségük, 

önértékelésük, mások iránti ér-
zékenységük fejlesztése révén a 

színjátszáson keresztül juthat-

nak máshogyan nem megszerez-

hető élettapasztalatokhoz.  

 
Színjátszóik közül sokan a kö-

zépiskolai tanulmányok befejezé-

se után az Egyesület által fenn-
tartott Escargo Hajója Színházi 

és Nevelési Szövetkezetben talál-
nak további lehetőséget a folyta-

tásra. 
 

Az Apolló Kulturális Egyesület 

2001-ben alakult. (…) 2005-től 

az Egyesület új területre evezett, 
ez pedig a diákszínjátszás és 

drámapedagógia volt. 2007-től 

nyílt lehetőség arra, hogy a Pécsi 

Kulturális Központban saját ját-

szóhelyet hozhasson létre, ahol a 
mai napig is működik. Kialakítot-

tak egy kamaratermet Bécsy Ta-

másról elnevezve, egy zenei és 

egy dráma-szobát. 2008-tól fo-

lyamatosan készítenek színházi 

nevelési programokat és beavató 

színházi előadásokat.  

(Az egyesület tevékenységét rész-

letesen bemutattuk a Játékos 

I/10. számában 

http://www.szin-

jatekos.hu/book/27-folyoirat-

201301228/2-szin-jatekos-
folyoirat.html 

 
Regős János elnök, 

Magyar Szín-Játékos Szövetség 

http://www.szin-jatekos.hu/book/27-folyoirat-201301228/2-szin-jatekos-folyoirat.html
http://www.szin-jatekos.hu/book/27-folyoirat-201301228/2-szin-jatekos-folyoirat.html
http://www.szin-jatekos.hu/book/27-folyoirat-201301228/2-szin-jatekos-folyoirat.html
http://www.szin-jatekos.hu/book/27-folyoirat-201301228/2-szin-jatekos-folyoirat.html
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AZ EKHÓS SZEKÉR NYOMÁBAN 
UDVARHELYSZÉKI FELNŐTT AMATŐR SZÍNJÁTSZÓ FESZTIVÁL 
 

Az évente megrendezett EKHÓS SZEKÉR 
NYOMÁBAN színjátszó találkozón az Udvar-

helyszék településein folyamatosan működő 

felnőtt amatőr színjátszó csoportok vesznek 

részt. A fesztivál népszerűségét jelzi, hogy a 

tavalyi 16 településhez képest idén már 20 

színjátszó csoport nevezett 19 településről. Az 
idei Ekhós Szekérre meghívást kapott a hazai közönségünk által is 

jól ismert szlovákiai magyar társulat, az ÉS?! Színház. A fesztivált 

Hargita Megye Tanácsa, a Hargita Megyei Hagyományőrzési For-

rásközpont és a vendéglátó falu, Farkaslaka vendégszerető népe 

hozta tető alá a Tamási Áron Művelődési Házban. 
 

Vendég voltam Székelyudvarhe-
lyen, László Judit, és a Hargita 
Megyei Hagyományőrzési Forrás-
központ vendége. Irigykedtem, bi-

zony irigykedtem, mert amit 

tőlük láttam megvalósulni, az 
modell értékű lehetne szövetsé-

günk most formálódó regionális 

hálózata és annak rezidensei 

számára. Az, persze, eddigi erőfe-

szítéseink, de főleg a januárban 
megtartott zentai konferenciánk 

hozadéka, hogy egyáltalán ott le-

hettem, ráadásul a csallóközi 
ÉS!? Színház és az egyik vajdasá-

gi gyerekcsoport vezető, Vas Ági 

társaságában. Így hát – képlete-
sen szólva – három ország (Szer-

bia, Magyarország és Szlovákia) 

magyar színjátszóit is képviselve 

ismerkedhettünk egy negyedik  

ország, Románia udvarhelyszéki 

régiójának gazdag és színvonalas  

falusi színjátszásával. Az egész 

Zentán kezdődött, ahol László 

Judit olyan szeretettel és lelkese- 

déssel mutatta be az ő Ekhós 

szekerét, ezt a faluról falura ván-
dorló, éves színjátszó seregszem-

lét, hogy többen is úgy éreztük, 

ezt látnunk kell.  

 

Ez már a tizenötödik találkozó, 
amiből hatot ő szervezett a Hargi-

ta Megyei Hagyományőrzési For-

rásközponttal a háttérben, mely 
állami fenntartású szervezetként 

valóságos régiós központként 

működve, szervezi/segíti Udvar-
helyszék településeinek kulturá-

lis életét, szoros kapcsolatban a 

helyi civil szervezetekkel; régiós 

fesztiválokat rendez színjátszók-

nak, hagyományőrzőknek. Teszi 

mindazt, amit elképzelésünk sze-
rint egy un. régiós rezidens szer-

Regős János 

http://www.hagyomany.ro/
http://www.hagyomany.ro/
http://www.hagyomany.ro/
http://www.hagyomany.ro/
http://www.hagyomany.ro/
http://www.hagyomany.ro/
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vezet tenni fog kies kis hazánk-
ban és a környező országokban is 

a magyar nyelvű színjátszás dol-

gának jobbítása érdekében. 

 

 
László Judit 

A ráhangolódás már csütörtökön 

elkezdődött azzal, hogy az ÉS!? 

Színház buszára felülve elkísér-

hettük őket néhány környékbeli 

kisfaluba. Két klasszikus opusu-
kat, Petőfi Sándor: A helység ka-
lapácsa és Arany János: A bajusz 

című előadásukat élvezhette 

Kisgalambfalva, a hatalmas vas-

kályhával befűtött (lásd. illuszt-

ráció) Rugonfalva, valamint más-
nap Homoródújfalu művelődési 

házában összegyűlt „falu apraja-

nagyja” közönség. A színészek és 

a nézők lankadatlan lelkesedés-

sel, és régi ismerősökként üdvö-
zölték, ölelték át egymást (egy 

európai pályázatnak köszönhető-

en sok itteni csoport járt már az 

ÉS!? Színház innen „koppintott” 

Ekhósszekér Fesztiválján, illetve 

hagyományőrző táboraiban). Az 
előadásokat, persze mindenütt 

kiadós lakoma követte, az elma-

radhatatlan erdélyi csörögefánk-

kal. Az előportyák során vendég-

látóink szerét ejtették annak is, 
hogy avatott idegenvezetéssel 

meglátogathassunk néhány kör-

nyékbeli nevezetességet pld. a 
Fehéregyházi Petőfi emlékházat, 

Segesvár szász-tornyos városát, 

az Orbán Balázs Emlékhelyet a 
város mellett, Farkaslakán a Ta-

mási Áron Házat. 

Jelenet az ÉS?! Színház Bajusz című elő-

adásából 

Aztán szombaton fordult „élesbe” 

a fesztivál. Farkaslaka felújított 

művelődési házában – melyet a 

2005-ös, a környéken 16 halálos 

áldozatot követelő nyári árvíz 
szinte teljesen elpusztított! – 20 

település mintegy kétszázötven 
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színjátszója állt „rajtra készen” 
már reggel kilenckor, miután el-

fogyasztotta a reggelire kínált zsí-

ros kenyeret, teát és az elmarad-

hatatlan egy, két, három kupica 

pálinkát. Az egész zsibongó tö-

meget áthatotta a készülődés iz-
galma és ünnepélyessége, meg a 

találkozás öröme, és nem csak a 

színpadi produkciók apropóján, 

hanem az együttlét puszta ténye 

miatt is. Hiszen ennek találkozó-
nak – bár számos kitűnő elő-

adást, jelenetet láthattam – nem 

a művészi ambíciók kiélése az el-

sődleges célja, hanem az öröm-

szerzés, az, hogy amit az otthoni-

ak örömére mutatnak be mintegy 
a székely farsangra készülődve, 

azzal örömet szerezzenek más 

környékbeli színjátszóknak is. 
  

 
„Attól gyönyörű ez…, hogy ezek 
az emberek nem a színpadnak 
vagy a szakmának játszanak. 
Önmaguk szórakoztatására gyűl-
nek össze heti egyszer-kétszer; 
mikor mennyi idejük van. Ott-
hagyják a tévét, a gyermekeiket, 

az állataikat, és elmennek este 
kikapcsolni. Ettől él Az ekhós 
szekér nyomában mozgalom.” – 

mondja László Judit (részlet Szél 

János interjújából, Új Szó – 

2012. július 18., Pozsony).  

 
És a példa pedig ragadós! Ahogy 

tőle megtudtam, a falvak sorba 

állnak a rendezés lehetőségéért. 

A szervezéssel járó munkát a he-

lyi színjátszó csoport vállalja, de 

mindig beszáll a polgármester 
(aki gyakorta maga is a fellépők 

között találja magát!), igyekeznek 

a lehető legjobb vendéglátók len-

ni, hiszen 10-15 faluból érkeznek 

a fellépők. Meszelnek, takaríta-
nak, sütnek-főznek, stb. Tény, 

hogy minden fesztivál után há-

rom-négy új formáció bukkan föl 

és jelentkezik. Fontos az is, hogy 

a mozgalom által a csoportok év 

közben is kimozdulhatnak ott-
honról, hogy más falvakban mu-

tassák be előadásaikat és 

élvezzék a vendégségben járás, az 

együttlét örömét. 
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Ami a műsort magát illeti, legin-
kább klasszikus kabarészerzők 
szövegeire (Rejtő, Nóti, Vadnai), il-

letve hason műfajban született 
nemesebb alapokra (Baranyi Fe-
renc, Tomcsa Sándor) építik mű-

sorszámaikat, de előfordul az is, 

hogy saját darabbal jelentkeznek. 
Ami kivétel nélkül erénye minde-

gyik játéknak, az az őszinteség, 

az erőlködés mentesség, az, hogy 

vállalják magukat olyannak, ami-

lyenek. Így még az ügyetlenebb 

dolgok sem tudnak bántóan mes-
terkéltnek látszani. Azok a szín-

játszók, csoportvezetők pedig, 

akik természet adta tehetségük 

miatt tűnnek ki a szakmával 

„mérgezett” néző számára, jóté-
kony fénykörbe vonják az egész 

csapatmunkát. És a műsorból 

lehet a példákat sorolni szép 

számmal. Ilyennek éreztem 

mindjárt az elején a farkaslakai 
Orbán Csaba szellemes monológ-
ját és a tizenéves Jakab Szilamér 
szólóját, aki Máté Péter: Egyszer 
véget ér… c. számát jelelte el a 

süketnémák nyelvén, megkapó 

egyszerűséggel.  

 

Jól gazdálkodtak a poénokkal a 
rugonfalviak, akik Kéri Ferenc: 
Beteg a disznó-ját adták elő te-

hetségesen, minden humorfor-

rást kiaknázva ebből a tévesz-

téses jelenetből; emlékezetes volt 
még az agyagfalviak Rejtő Jenő 

jelenetéből (Rézrúd) a Vasutas 
alakítása (sajnos színlapok hiá-
nyában, bármennyire megérde-
melnék a színjátszók, egyelőre 

nem tudok neveket említeni).  

 

 
 

Amikor a siménfalvi színjátszók 

Papája és Mamája találmányukat 

büszkén bemutatva, betolta azt a 
bizonyos hight-tech babakocsit, 

felszerelve mindenféle kütyüvel 

(lámpák, hő- és vérnyomásmé-

rők, hang- és mozgás érzékelők, 

rezgésjelzők, oszcilloszkóp, EKG, 
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stb., lásd: fotó), gyakorlatilag 
nyert ügyük volt.  

 

Maga ez a kellék annyi ötletet, 

humort hordozott magán, hogy a 

végpoén (a babát magát meg ott-

hon felejtették) már csak jóleső 
ráadásként hatott (Tomcsa Sán-
dor: Papa, Mama meg a bébi). 

Nagyszerű duót láttunk még az 
oroszhegyiektől Az adóbevallás 

című jelenetben (rendezte: Pál 
Székely Sándor). Az abszurdig 

élesedő helyzetet teremtett az ap-
ró termetű asszonyt játszó férfi, 

és a hivatala biztonságában észt 

osztó hivatalnok kettőse. A jele-

net, és az, ahogy előadták bárme-

lyik rangos kabaréműsorban 

helyet kaphatna. A jelenetek kö-
zött, az átállás alatt Sarkadi Zol-
tán, színész szellemes konfe-

ranszaival, vicceivel szórakozta-

tott bennünket. Aki pedig ez alatt 

a tagjait kívánta kicsit megmoz-

gatni, az hátraballaghatott a fán-
kos kosarakhoz (a kecseti mű-

kedvelők gondoskodtak eme fi-

nomság kiapadhatatlan forrásá-

ról).  

 

A színházi program után, míg a 

vacsorához terítettek — megláto-

gattuk a most felújított másik 

Tamási emlékházat, az író felnőtt 

kori otthonát.  
 

A menü erdélyi töltött káposzta 

volt, mint később megtudtam, 

ebből a jellegzetes erdélyi cseme-
géből 1200 darabot göngyöltek 

számunkra a szorgalmas kezek. 

A kitűnő vacsorát táncos mulat-

ság követte, amíg csak bírtuk. 

 

 
 

Regős János 

 
A székelyföldi műkedvelők nem 
csupán értelmiségiekből vagy pe-

dagógusokból állnak, minden tár-
sadalmi kategória és korcsoport 
képviselteti magát. Külön érde-
kesség és pozitívum, hogy – főleg 
a két Homoród mentén – az unitá-
rius lelkészek is kiveszik a részü-
ket a kulturális élet szervezésé-
ből, sőt olykor maguk is fellépnek 
a színpadon. Ez annak az ered-
ménye, hogy az Országos Dávid 
Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE) 

1997 óta rendszeresen megszer-
vezi az unitárius egyletek kereté-
ben működő színjátszók fesztivál-
ját, amely erdélyi szinten mintegy 
400–450 főt mozgat meg minden 

alkalommal. 



F E S Z T I V Á L O K  

 
 

 

1 2  

AZ ÉS!? SZÍNHÁZ SZÉKELY-

FÖLDI „BRIGÁDNAPLÓJA” 
 

2013.11.13-ÁN, SZERDÁN 

  

este fél hétkor elindultunk Örsúj-

faluból a Nagy Kalandra. Buda-

pesten csatlakozott hozzánk Bi-
anka (az ÉS tagja), Regős János, 

a Magyar Szín-Játékos Szövetség 

elnöke, illetve Vass Ágnes a "vaj-

dasági delegáció".  

2013.11.14-ÉN, CSÜTÖRTÖKÖN 

 

Ügyes sofőreink jóvoltából reggel 
fél kilenckor megérkeztünk Szé-

kelyudvarhelyre. Szállásunk a 

városi könyvtár két vendég szo-

bájában volt. Rövid pihenő után 

indulás Kisgalamb-falvára, ahol a 

kisgalambfalvi illetve nagyga-
lamb-falvi gyerekeknek játszot-

tuk a BAJUSZT és A HELYSÉG 

KALAPÁCSÁT. A fellépés után 

ebéd, isteni csorba, még fino-

mabb csörögefánk. Köszönet érte 
a kisgalambfalvi színjátszó asz-

szonyoknak!  

Innen Segesvárra folytatódott 

utunk. Megnéztük a várat, meg-

másztuk mind a 176 lépcsőt. A 

kis kirándulás után irány Rugón-

falva, ahol már nagyon vártak 
bennünket. Telt házas nézőtér 

előtt játszottuk el ismét a Ba 

juszt, illetve A helység kalapá-

csát. 

Jelenet a Helység kalapácsából 

Előadás után finom vacsora a 

rugónfalviak jóvoltából. A vacso-

ra után tánc. Este tizenegyig rúg-

tuk a port. Fájó szívvel hagytuk 

ott a mulatságot, de indulni kel-
lett, mert másnap is vártak ránk 

előadások.  

 
2013. 11. 15-ÉN, PÉNTEKEN 

  
Reggeli után irány Szeike, Orbán 

Balázs sírja és a székelykapuk. 

Innen Farkaslakára mentünk 

Tamási Áron szülőházához. És 

megértük a következő csodát: 

Tamási Áron legfiatalabb húgá-
nak, Erzsinek fia, Matyi bácsi ka-

lauzol bennünket végig a családi 

házban található kis múzeumon. 

Meséje elbűvöl mindenkit, nem 

akaródzik senkinek se menni. 
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Aztán mégis csak elindulunk.  
 

Utunk Korondra visz, hogy turis-

ták sokaságához hasonlóan mi is 

megvegyük az otthoniaknak 

szánt ajándékokat. Ebéd Székely-

udvarhelyen, majd találkozó a Vi-
téz lelkek gyermekszínjátszó cso-

porttal. A csoport 20 éve műkö-

dik, hasonlóan a nálunk működő 

gyermekcsoportokhoz. Helyes, 

játszani akaró és tudó gyerekek-
kel ismerkedtünk meg, játszot-

tunk együtt. Este újabb két fel-

lépés Homoródújfalun, Birtalan 

Kingáéknál. Ismételten finom va-

csora és még finomabb pálinka. 

A hangulat kitűnő, remek beszél-
getések, ízes góbés viccek.  

 

A visszaút szállásunkra vidám 

nótaszóval telt. Otthon még egy 

kis beszélgetés, levezetés gyanánt 
egy kis pálinka, majd irány az 

ágy. Holnap fesztivál..... 

2013. 11. 16-ÁN, SZOMBATON 

 
És elérkezett a szombat, az Ek-
hós Szekéren Fesztivál napja. Az 

idén Farkaslaka várta a színját-

szókat. Orbán Csaba és csapata 

mindent megtett azért, hogy 
mindenki jól érezze magát. A kul-

túrház gyönyörű, a zsíros kenyér, 

a fánk, a töltött káposzta isteni 

volt. A fesztiválon 20 település 

színjátszó csapata vett részt. 
Sajnos ismét volt okunk irigy-

kedni: a Hargita Megye Tanácsá-
nak elnöke magyarul szólt a 

résztvevőkhöz, ismertette velük, 

hogy a Tanács a jövő évben pá-

lyázatot ír ki, melyen a kistelepü-

lések pályázhatnak kultúrházuk 

felújítására (hol vagyunk mi eh-
hez képest Nyitra Megyében??? 

!!!!). Az előadások után elkezdő-

dött az "ereszd el a hajamat":-) 

Ilyen jó hangulatú bálban már 

régen voltunk. Ropta kicsi és 
nagy. De mint mindennek, ennek 

is vége lett, és mi búsan indul-

tunk a szállásunkra: tudtuk, 

hogy búcsúzni kell, holnap indu-

lunk haza. 

2013. 11. 17-ÉN, VASÁRNAP 

  

 

Elérkezett a vasárnap reggel. Fá-

jó szívvel búcsút vettünk baráta-
inktól és Székelyudvarhelytől. Az 

vigasztal csak bennünket, hogy 

nyáron, az őrsújfalusi Ekhós 

Fesztiválon majd újra találkozha-

tunk:-) 
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FOGALOM, ZAVAR 
EGY SIRÁLY ÉS EGY KABARÉ ELŐADÁS ÜRÜGYÉN SOK 

MÁSRÓL 

Nagy bajban vagyok (vagyunk) a szavakkal. 
Sehogyan sem akarják azt jelenteni, ami je-
lentést szánok (szánunk) nekik. Jól defini-
ált fogalmak és alkalmas szavak hiányában 
sem a fogyatékkal élő emberekről, sem a 
nemi életről nem tudunk szabadon és pon-
tosan írni, beszélni. Az amatőr (nemhivatá-
sos, öntevékeny, műkedvelő vagy hogyan is 
mondjam?) színjátszó tevékenységről sem.  

Legutóbb a Magyar Művek Szem-

léjén, majd a FESZT-FEST-en lá-
tott Őszi szonáta című, a Tárt 
Kapu Színház által előadott, ka-

tartikus hatású versszínházi elő-

adásról próbáltam – még csak 

nem is kritikát, csupán beszámo-
lót – írni. Nem ment, feladtam. 

Nem voltak jó, az érintettek és a 

feltételezett olvasók által is elfo-

gadható szavaim az előadó, men-

tálisan sérült emberek állapotá-
nak és az előadott művek közötti 

viszony, pontosabban: feszültség 

leírására. Hasonlóan, bár más 

okból, a megfelelő szavak hiá-

nyában nem tudtam írni nemrég 

a KASZT (Körmendi Kastély-
színház) sok szempontból kiváló 

Rómeó és Júliájáról. 

A JÁTÉKOS jelen számában sok 

olyan előadásról, közte a címben 

említett kettőről esik szó, ame-

lyek leírására, a társulatok defi-

niálására ugyancsak nincsenek 

jó szavaink. Természetesen nem 

bennük van valami különleges, 

nehezen meghatározható, hanem 

ismét a pontatlan, a valósággal 
nem harmonizáló fogalmainkban 

van a hiba. 

SZEMÉLYESEN 

Sokan tudják rólam, hogy a hiva-

tásos színházak világa felől ér-

keztem (távolodtam?) a  xxx  

színjátszás világába. A xxx-szel 

jelzett fogalmi hiányról akarok 

szólni. 

Kezdettől fogva izgat e két elkü-

lönült (vagy mesterségesen elkü-
lönített?) színi világ meghatározá-

sa. Nehezen megy, most sem 

próbálkozom általánosságban is 

használható és korszerű (!) defi-

Nagy András László 
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níciókat ajánlani. Beérem azzal, 

hogy e két említett előadással 

foglalkozó írásban használt fo-

galmakat magam és olvasóim 

számára tisztázzam.  

TÖRTÉNELEM 

A probléma a rendszerváltás, va-

gyis a mesterségesen kialakított, 

merev struktúrák felbomlása, il-

letve új struktúrák létrehozása 
óta zavaró. Lásd még a ma már 
szinte jelentés nélküli struktúrán 
kívüli és független jelzőket! Me-

lyik struktúrán kívül? Mitől, kitől 

függetlenül?  

A rendszerváltást megelőzően 
volt a színház és a nem-színház.  

A színházat fenntartotta az állam 

(minisztérium) vagy/és a területi-
leg illetékes tanács, ideológiai 

szempontból felügyelte a pártap-

parátus erre létrehozott országos, 

illetve területileg illetékes osztá-

lya. Egyetlen (nem éppen üdítő) 
kivétel akadt a nyolcvanas évek-

ben, mégpedig Karinthy Márton 

magánszínháza. 

A nem-színházat hívták amatőr 

mozgalomnak, amatőr színját-

szásnak. Sokféle szervezet tartot-

ta fenn: szakszervezetek, nagy-

vállalatok, KISZ, Úttörőszövetség, 
honvédség, ipari- és háziipari 

szövetkezetek, néha-néha helyi 

kultúrházak. Ideológiai szem-

pontból ezeket ugyancsak fel-

ügyelte a pártapparátus erre 

létrehozott országos, illetve terü-

letileg illetékes osztálya, szak-

mailag pedig a Népművelési 

Intézet, illetve a megyei művelő-

dési központok. A kiemelkedő 

művészi teljesítményt nyújtó, 
szellemileg független, formailag a 
színházi nyelvet megújító amatőr 

társulatok (Universitas, Orpheo, 

majd Stúdió K, Szegedi Egyetemi 

Színpad, Manézs, stb.) ugyanen-

nek a nem-színházi — sokkal in-

kább népművelési-közművelődési 

rendszer részei voltak. Megkü-

lönböztetésükre nem létezett 

önálló fogalom.  

(Az egész szisztéma javára azon-
ban érdemes megemlíteni, hogy a 
szakmai felügyeletet többnyire ki-
válóan felkészült és progresszív 
szemléletű szakemberek (!) látták 

el (néhány név: Keleti István, Má-
té Lajos, Bicskei Gábor, Debre-
czeni Tibor, stb.), akik – azon túl, 
hogy valóban értékes szakmai 

segítséget nyújtottak —többnyire 

kiválóan hárították az ideológiai 

felügyelet beavatkozásait is.) 

Ugyanilyen egyszerű volt a profi-
amatőr fogalmak kezelése is. Elv-

ben színész, illetve rendező az 

volt, aki képzést kapott, tehát 
diplomával rendelkezett. Képzés-

hez pedig csakis a Főiskolán le-

hetett jutni. Leginkább azonban 

az számított színésznek, rende-

zőnek, akinek élő színházi szer-
ződése volt. Ez a mai napig így 

van: vita nélkül színész az, akit 
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színészi szerződés köt valamely 

struktúrán belüli (tehát a költ-

ségvetés által közvetlenül finan-

szírozott) intézményhez.  A 

diploma megléte nem garancia 

sem állásra, sem munkára, hiá-
nya nem zár ki semmiből (lásd a 

Latinovitstól Csákányi Eszterig, 

Pogány Juditig érő hosszú sort, 

még inkább a nyolcvanas évek 

elején színházakhoz szerződtetett 
amatőr, azaz nem-színházi színé-

szeket, rendezőket! Csak egy-két 

név: Paál István, Jordán Tamás, 

Gaál Erzsébet, Fodor Tamás, 

Lengyel Pál, stb.). Ám mára bo-

nyolultabbá vált a világ: sokan 
társulat nélküli „szabadúszók”, 

közülük jó néhányan nem ön-

szántukból. Annak előtte állásta-

lan színészeknek nevezték őket. 

Ma ebben a státusz nélküli „stá-

tuszban” találunk a legfoglalkoz-

tatottabbak közül is többeket.  

Képzést sok helyen lehet kapni, 
ha nem is diplomát, de oklevelet 

szerezni sem boszorkányság: tíz-

nél több helyen folyik OKJ-s kép-

zés, a művészeti szakközépisko-

lák és „színiakadémiák” számo-
sak. Zavartalanul lehet működni 

színészként, rendezőként, sőt, 

színházvezetőként is diploma 
nélkül (pl. Pintér Béla), vagy akár 

társulat nélkül is (lásd Zsótér 

Sándort vagy Mohácsi Jánost!)  

Megjegyzés: nem véletlen, hogy 

az általam és a szakmai közvéle-

mény által is leginkább megbe-

csült alkotókat hoztam fel példá-

nak! 

Itt bizony már erősen működni 
kezd a „minek nevezzelek?” 
gondja. A www.szinhaz.hu -n 

színházi rendezőként mintegy 

4000 nevet tartanak nyilván. 

Ehhez képest az elmúlt 40 évben 

a Színház- és Filmművészeti  Fő-
iskola, majd – Egyetem mintegy 

250 színházi rendező diplomát 

adott ki. Tehát ki lehet rendező 

ma Magyarországon? Bárki, aki 

bármi olyan eseményt jegyez 
rendezőként, amely bekerül a 
port.hu adatbázisába. A 

webse.hu ugyancsak hatalmas 

adatbázisába való bekerüléshez 

ennyi sem kell, elég regisztrálni, 

s magamat színésznek, rendező-
nek minősíteni. A Ma este szín-
ház portálon a mai napon 11 

színházi, illetve ugyancsak 11 – a 

régi idők fenti besorolása szerint 
–nem-színházi előadásra kínál-

nak jegyeket.  

Persze így sem tiszta a kép, hi-

szen a legkiválóbb hivatásos mű-

vészek által létrehozott, ám 
abszolút struktúrán kívüli Orlay 

produkciókat hová soroljam? És 

hová az egyre szaporodó és egyre 

színvonalasabb, többnyire diplo-

mával rendelkező hivatásosok-

ból álló független (alternatív, 
struktúrán kívüli, stb.) társula-

tokat? Ezek közül is a (viszony-

lag) állandó játszóhellyel rendel-

kezőket (KoMa, Szputnyik, Artus, 

http://www.szinhaz.hu/
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Szputnyik, Pintér Béla, Térszín-

ház) és nem rendelkezőket (K2, 

TÁP, Nézőművészeti és a többi, 

többnyire az Atriumban vagy a 

Jurányiban játszó társulat)? És 

hová az Éles Színtől Ivancsics 
Ilona Guruló Színházán át a 

Nemzeti Gyermek és Ifjúsági 

Színházig terjedő kereskedelmi 

célú „színházakat”? És hová az 

önálló játszóhellyel rendelkező, 
túlnyomó többségében független 

(alternatív, struktúrán kívüli, 

stb. ugyanakkor nemhivatásos, 

öntevékeny, műkedvelő… vagy 

minek is nevezzelek?) előadáso-

kat létrehozó Soltis Lajos Színhá-

zat vagy a Fészek Színházat? 

Mondhatnánk, hogy színész, il-
letve rendező az, aki megél mű-

vészi munkájából, azaz hivatás-

szerűen (hivatás=professzió), fi-

zetség ellenében gyakorolja mű-

vészetét. Színház pedig az, ahol 
belépti díj ellenében tekinthetők 

meg az előadások. Nem sokra 

mennénk, mert a valóság ennél 

sokkal színesebb, vég nélkül so-

rolhatnánk a fenti skatulyákba 

nem gyömöszölhető ellenpéldá-
kat: a pénzért játszott amatőr 

(nemhivatásos, öntevékeny, mű-

kedvelő… vagy minek is nevezze-

lek) előadásokat, az átmenetileg 

vagy véglegesen művészi munká-
hoz nem jutó vagy abból megélni 

nem tudó, bizonyítottan a hiva-

tásos pályára alkalmas diplomá-

sokat, a színházszerű tevékeny-

ségből jól megélő (ma már) nem-

színészeket? 

KITASZÍTVA 

Az előbb felsorolt jelenségek le-
írásakor nem okozott különösebb 

gondot a pontos elnevezés hiá-

nya. A legkényesebb pontokon a 

határokat meghúzza az állami, il-

letve a pályázati támogatások lé-

téről és mértékéről döntő 
támogatási rendszer. Mindaz, 

ami kilóg a sorból, a harmadik 

kategóriába kerül, továbbá be 

sem kerül a támogatási rend-

szerbe mindaz, ami elsősorban 
kereskedelmi célú. Továbbá az, 

akiket-amiket eleve kitessékeltek 

a színházművészet szférájából és 

a színházművészet helyett (ha-

gyományosan!) a közművelődés-

hez soroltak be. Akik legyenek 
valóban öntevékenyek és önfenn-

tartók, azaz tartsák el magukat 

és tevékenységüket, illetve, ha — 

közhasznúnak gondolt tevékeny-

ségük fenntartásához — köz-

pénzhez szeretnének jutni (van 

szükségük), akkor forduljanak a 

támogatási forrásokat elosztó 
alapokhoz, azoknak is közműve-

lődési kuratóriumaihoz!  Ebben 

az írásban nem kívánok azzal 

foglalkozni, hogy jól van-e ez így. 

(Szerintem nem!) 

Ezt az imígyen leválasztott, a 

színházművészetből kitessékelt 

(vagy eleve be sem engedett) — 

meggyőződésem szerint óriási 
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társadalmi és művészi értéket 

létrehozó — szférát képviseli az 

MSZ-JSZ, és ennek a művészeti 

tevékenységnek leírásához szük-
séges fogalmi apparátus hiányá-

ról szólok. 

MINEK NEVEZZELEK? 

1991-ben, amikor a színjátszás 
ernyőszervezetének létrehozásá-

ról beszélgetni gyűltünk össze 

vagy negyvenen, az egyik nagy-

nevű, ma is létező társulat veze-

tője szólalt fel, s mondta, hogy ha 

az új szervezet nevében szerepel-
ne az amatőr szó, akkor ők sem-

miképpen sem lépnek be, mivel 

minden erőfeszítésük arra irá-

nyul, hogy nem amatőr színvona-

lon, ne amatőr körülmények kö-
zött játsszanak. Világossá tette 

azt is, hogy a közbeszédben az 

amatőr egyet jelent a silánnyal, 

felkészületlennel, kontárral. A je-

lenlévők többsége egyetértettünk 

vele. Akkor nem mélyedtünk el a 
problémában, fontosabb volt, 

hogy létre jöjjön a szervezet és 

minél többen csatlakozzanak 

hozzá. Így született meg hirtelen-

jében a Nem-hivatásos Színházak 
Szövetsége (nem túl szerencsés) 

elnevezés az angol non-profes-

sional mintájára. Csak 1994-ben 
találtunk rá – Gabnai Katalin ja-

vaslatára – a színjátékos kifeje-

zésre. 

Az amatőr szót azóta is kerüljük, 

annak ellenére, hogy barátunk és 

harcostársunk, Kiss László egy 

kiváló tanulmányban próbálja bi-

zonyítani a kifejezés pontosságát 
és értéktartalmát (Amatőr – ama-
tőrség. Közművelődési tanulmá-
nyok). Jól tesszük, mert még a 

Wikipédia szócikke is szükséges-
nek tartja megjegyezni, hogy „Az 
amatőr szót a tolvajnyelv hasz-
nálja becsmérlésként is, ha valaki 
munkájában vagy egyéb területen 

az elvárhatóhoz képest rosszab-

bul teljesít. (Pl. De amatőr vagy!) 

A Magyar Nyelv Értelmező Szótá-

ra még nyersebben határozza 
meg a szó (mint melléknév) tar-
talmát: Hiányos szakértelmű 

(személy), aki bizonyos tevékeny-

ségek területén (különösen az 

irodalomban, művészetben, tu-

dományban) részleges ismeretek-
kel rendelkezik, és nem szakmája 
az a tevékenység. Szakszerűtlen 

(hozzáállás, tevékenység, ered-

mény, hatás), amely megfelelő 

tehetség és/vagy tudás nélkül el-

ért nem megfelelő minőségű, ha-
tású. Csak sokadik, főnévként 

való meghatározása hordozza azt 

a tartalmat, amelyet mi tulajdo-
nítunk a szónak: Nem szakmabe-
li személy, aki egy adott szakte-

rületet egyre jobban ismer, de 
abban hivatalos végzettséggel 

nem rendelkezik. Tevékenységét 
kedvtelésből végzi. Nem hivatásos 
személy, aki nem ebből a tevé-

kenységből keres pénzt, tartja 

fenn magát.  
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Ám, még ezek a nekünk tetsző je-

lentéstartományok is negatívu-
mokat tartalmaznak: nem keres 
pénzt, nem a szakmája. Semmit 

nem árulnak el a tevékenység 

tartalmáról, minőségéről, míg a 

többi egyértelműen silánynak, el-
vetni valónak tekinti azt, ami 

amatőr. 

Szeretnék olyan fogalommal is 

operálni, amely bármiféle érték-

jelzés nélkül elválasztja egymás-

tól az xxx tevékenység két fő for-

máját. Az egyik a saját színpadi 
nyelvet kialakító, a műformát sa-
ját lehetőségeihez igazító teremtő 

jellegű színjátszás. Én most a 

másik típusú színi tevékenység-
ről szólnék, amelyet interpretáló 
jellegű, műkedvelő színi tevé-

kenységnek gondolok  

Fő ismérve, hogy komplett iro-

dalmi művet állít színpadra és 
készen kapott színpadi formákat 
alkalmaz. A műkedvelés kifejezés 

elsőre megfelelőnek tűnt, úgy vél-

tem, hogy olyan személyt takar, 

aki egy mű vagy műforma iránti 

kedvtelés okán lép színpadra, 
vesz kezébe hangszert, stb. Ám a 

szótárak közbeszóltak. Például: 
Műkedvelő=Személy, aki egy tár-
saságban nem kenyérkeresetből, 
hanem vonzalomból gyakorolja 
magát, amikor kedve szottyan. A 

XIX. századból való meghatáro-
zás még inkább „kirekesztő”: A 
szépművek s művészetek iránti 
tettleges vonzalom, ha szinte va-

laki annyira nem gyakorolja az il-
lető művészetet, hogy a művészi 
nevezetre igényt tarthatna. A 

Pallas Nagylexikon pedig egyene-

sen a köznyelvben erősen pejora-
tív dilettáns fogalmával azono-

sítja. Pedig a meghatározás to-
vábbi része tetszene: Műkedvelő, 
aki valamely tudományt vagy 
művészetet nem magáért a tudo-
mányért v. valamely haszonért, 

hanem kizárólag saját egyéni 
gyönyörködtetésére használja, 
azzal a saját mulatságára foglal-
kozik. Az első körülmény a szak-
embertől, a második a haszon-
kereső iparos vagy kézművestől 

különbözteti meg. 

Ez utóbbi értelemben szólok né-

hány előadásról. 

SZENTSÉGTÖRÉS? 

Köreinkben (Magyar Szín-Játékos 

Szövetség tagsága és holdudvara) 

nem ritka a (fenti értelemben 
vett) műkedvelő előadás. Csak 

találomra sorolok néhányat (na-

gyon jót és kevésbé jót) az utóbbi 

időben látottak közül: Rómeó és 

Júlia, Művészet, Ibolya – Kör-
mendi Kastélyszínház, Fösvény, 

Liliom, Máli néni – Kispesti Kis-

színház, Száll a kakukk fészkére 

– Egy&Más Vándorszínház, 

Lendva, Bányavirág – Léva, 

Feydeau: Palimadár – Ad Hoc 

Társulat, Gödöllő… 
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Ha nem jól sikerül egyik-másik 

ilyen típusú előadás, hajlamosak 

vagyunk kárhoztatni és színház-

imitációnak nevezni és kijelente-

ni nagy magabiztossággal (pl. 

zsűriben), hogy az xxx színját-
szásnak ez nem lehet a feladata. 

Van benne valami. Ám mi van 

akkor, ha érvényes, jó előadás 

születik? Mint például a Tinnyei 

Színjátszó Társulat Csehov: Sirá-
lya, valamint az Egy&Más Ván-

dorszínház Cabaret (?) című 

előadása.  

Az első reflex elutasító: hogy jön-
nek ezek (amatőrök, műkedvelők) 

ahhoz, hogy a dráma-, illetve 

musical irodalom csúcsaihoz 

nyúljanak, hogy csak úgy (kép-
zettség és „jogosítvány” nélkül, 

amatőrként, mintegy hobbiból), 
elénekeljék azt számot, eljátsszák 

azt a szerepet, amely színészek, 

musical-színészek százainak sze-

repálma? Miért ne tennék? 
 Egy műkedvelő zenész vagy éne-

kes nem játszhat, énekelhet 

Schumant, Chopint, Bartókot, 

Puccinit, Bachot vagy Mozartot? 
De hiszen éppen a művet, a 

nagyszerű művet kedveli! Miért 

kellene beérje Cerny-Chovan 
kezdőknek szánt etűdjeivel? A 

kockázat így sem kicsi: kinek-

kinek önbecsülése, illetve közön-

ségének – akiknek jelentős száza-

lékát teszik ki rokonai, ismerősei 

— megbecsülése a tét. Könnyen 

beletörhet a bicskájuk! Ezért 

nem játszanak a xxx társulatok 

Sophokles, Shakespeare, Brecht, 

Csehov (kivéve a ziccert kínáló 

egyfelvonásosokat) vagy Madách 

darabokat (ám kiindulásként 

gyakran használják önálló mű-
formájú előadásaik létrehozásá-

ra). Ebbe a sorba tartoznak, a 

nagy broadway-musical-ek is. 

Még valami fogalmi problémát a 

„kritikaírás” elé. A jó az jó, a nem 

jó az nem jó. Vitathatatlanul. Ám 

megintcsak árnyalásra volna 
szükség! Nem mindegy, hogy va-

lami milyen minőségi szinten jó 

vagy nem jó. Az „ahhoz képest-

nek” nincs helye, mégis: nem 

mindegy, hogy valami vagy valaki 

a magyar labdarugó bajnokság-
ban vagy a spanyolban, angol-

ban, németben nyújt jó, kiváló 

teljesítményt. Bajnok-bajnok, de 

mégsem mindegy, hogy a világ-

bajnokságon vagy a magyar má-
sodosztályban. Erre a típusú 

különbségtételre sincsenek sza-

vaink. Ahogyan arra is nehéz jó 

fogalmakat találni, hogy – ma-

radva a sporthasonlatnál – mi az 

értékesebb, elismerésre inkább 
méltó teljesítmény: jó stílusban, 

elegánsan átugrani 180 centimé-

tert (képességeinkhez mérten 

alacsonyra tett lécet) vagy gör-

csösen, erőlködve, de nem a siker 
reménye nélkül leverni a világ-

csúcs-közeli magasságot? Az biz-

tos, hogy a gravitáció legyőzé-

sében ez utóbbi a nagyobb tett. 
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CABARET (?)  
A LENDVAI EGY&MÁS VÁNDORTÁRSULAT ELŐADÁSA 

A Kabarét — John Van Druten 

darabja és Christopher 

Isherwood „Isten veled, Berlin” 

elbeszéléseiből Joe Masteroff ál-
tal írt szövegkönyvre John 

Kander zenéjével és Fred Ebb 

dalszövegeivel — 1966-ban, va-

gyis 47 éve mutatták be New 
Yorkban Hal Prince rendezésé-

ben. 8 Tony díjat nyert el. Szín-

házi eszmélésem ideje ezekre az 

évekre esett. Visszaszámoltam 

onnan 47 évet. Csehov, Ibsen, 

Puccini korában találtam ma-
gam. Akkoriban már ezek az al-

kotók igazán klasszikusnak 

tűntek, a múlt egy darabjának, a 

színháztörténet elidegeníthetetlen 

részének. A Lendván látott elő-

adás kortárs szerzők kortárs mű-

vének hatott. 

 Ahogy újranézve frissnek és ele-

vennek hatott az 1973-ban, a 

Bob Fosse rendező-koreográfus 

által alkotott filmváltozat is. Ak-

kor is, és azóta is a filmművészet 

egyik csúcsteljesítményének tar-
tom, ahogy Joel Grey-t a konfe-

ranszié szerepében és Liza 

Minellit Sally Bowles-ként. (A 

film „csak” nyolc Oscart nyert. 

Mentsége, hogy annak az évnek a 
termése volt Coppola Kereszt-

apája is.)  

Az efféle csúcsteljesítmények 

nyomasztóan hatnak a későbbi 

színre vivőkre, illetve játszókra. 

Megkerülhetetlenek. Bevallom, 

számomra etalon a Kabaré film-

változata. Utánozni képtelenség, 
bármiféle eltérés pedig csak meg-

győző eredmény esetén elfogad-

ható. Az utódok pedig ennek 

megfelelően vagy másolják, vagy 

pedig nagy elszánással – eseten-

ként kényszeresen — különbözni 

igyekeznek az etalontól. Nehéz 

ügy, csapda helyzet befogadónak, 

alkotónak egyaránt. 

Szloboda Tibor és az Egy&Más 

Vándorszínház társulata szuve-
rén színházi előadást hoztak létre 
(szándékosan nem használom a 
színjátszó kifejezést! – NAL), 

amely semmiben nem hasonlít a 

korábban látott megoldásokhoz, 

és amely — a végeredményét te-

kintve - meggyőző. A szuvereni-

tást (azonosságot és lényegi 

eltérést) jelzi a sajátságos cím: 

Cabaret (?).  

Az Egy&Más Vándorszínház egé-

szen sajátos helyzetben van. A 

társulat tagjai egyértelműen ön-
tevékenyek, egyetemisták, óvó-

nők, médiamunkások, stb. Mé-

gis, a lendvai Magyar Nemzetiségi 

Művelődési Intézet (és Szlovénia 
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elképesztően nagyvonalú nemze-

tiségi politikája) támogatásának 

köszönhetően szinte a szlovéniai 

magyar — igen csekély létszámú 

— állampolgárok „nemzeti szín-

háza” lehetnek. (A mintegy 6000 

magyar túlnyomó többsége az é-

szakkeleti Muravidéken él, ará-
nya ott is csak a lakosság 7-8 

százalékát teszi ki.)  

A 2005-ben, a korábban már si-

keres DiáXinpadból alakult tár-

sulat évente átlagosan egy bemu-

tatót tart, repertoárján nagy lé-

legzetű, „egészestés” előadások 

szerepelnek (például: Dušan 

Kovačević — A maratonfutók 

tiszteletkört futnak, Carlo Goldo-

ni - A hazug, Kornis Mihály – 

Körmagyar, Ken Kesey: Száll a 
kakukk fészkére). Előadásaikat 

általában mintegy 10 alkalommal 

tudják eljátszani, ebből mindösz-

sze 2-3-at otthon, leginkább 

Lendván és Dobronakon, a többit 
Magyarországon, főként Zala és 

Vas megyében. Száll a kakukk 

fészkére című előadásuk nagy si-

kerrel szerepelt a MSZ-JSZ 

FESZT-Festjén, a vasvári műve-

lődési központ bérletes előadás-

ként tűzte műsorra. 

A támogatásnak köszönhetően 
DiáXinpados koruk óta előadása-

ikat hivatásos színházi emberek, 

a szabadkai Mess Attila és Szlo-

boda Tibor rendezik, szakmai tá-

boraikban tőlük tanulhatnak. A 
professzionálishoz közelítő támo-

gatásnak köszönhetően előadá-

saik díszletei, jelmezei, hangosí-

tása jószerével megalkuvás nél-

küli.  

A Cabaret (?) rendezője, Szloboda 
Tibor valódi színházi ember: ren-

dező, dramaturg, zenész egy 

személyben, éveken át a szabad-

kai Kosztolányi Dezső Színházat 
igazgatta. Magyarországon is is-

mert, többször működött közre a 

Zsámbéki Színházi Bázis előadá-

saiban. Otthon, Szerbiában is 

gyakran dolgozik nem-hivatásos 
társulatokkal, előadásai közül 

sajnos csak a topolyai Mara Tár-

sulattal színre vitt, igen erőteljes, 

sajátos hangulatú Liliomot lát-

tam.  

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Muravid%C3%A9k
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A sajátos hangulatú jelző a 

Cabaret (?) előadását is jellemzi. 

A helyszín hangsúlyozottan nem 

Berlin, a 30-as évekre is alig egy-

két jelzés utal, a készülődő fa-

sizmusra még annyi sem, min-
dössze egy horogkeresztes 

karszalag. A színpadon látható 

történet egy teljességgel lepusz-

tult, láthatóan minden civilizáci-

ótól távoli, valahai lokálban, ma 

már elpiszkolódott romhalmaz-
ban játszódik. Itt próbál –maszk-

ban, jelmezben – a siker legki-

sebb reménye nélkül valamiféle 

rendet, tisztaságot teremteni a 

Konferanszié és a Konferansziné 
(a szerep megkettőzése később 
igen hasznosnak bizonyul, Kolo-
sa Tanja jótékonyan tehermente-

síti a Konferansziét játszó Stam-

pah Misit). A színpad előterében 

feltűnik egy szomorú menet: he-

venyészett zöld egyenruhás, 
nyegle viselkedésű fegyveres su-

hancok kíséretében nyomorult 

civilek menete. Nem tudni, hon-

nan, hová mennek, mindenesetre 

az őrök behajtják a „lokálba” fog-

lyaikat.  

Ezen a ponton muszáj megállni 
egy pillanatra, mert a Magyaror-

szágról érkezett, a Kabarét eta-

lonként tisztelő néző erősen 

zavarba jön, nem tudja, hogy hol 

és mikor vagyunk. A fegyveres 

őrök által kísért civilek nyomo-
rult menete láttán egyértelműen 

1944-re, a munkaszolgálatra, 

esetleg a jeges Duna partjára 

hajtott zsidók halálmenetére 

gondol. A darab ismeretében pe-

dig arra, hogy itt még nem tar-

tunk, ez a végkifejlete és nem a 

kezdete a fasizmusnak, nem erről 

szól a darab! A későbbiekben ki-
derül, hogy mindez meg sem for-

dult a színre vivők és a játszók 

fejében. Az ő alapélményük az 

évekig húzódó szerbiai, illetve a 

horvát-szlovén (igaz, „csak” 10 
napos) háború rettenete, annak 

emlékét hordozzák idegrend-

szerükben. Jó időbe telik, mire 

világossá lesz, hogy az Egy&Más 

Vándorszínház egy időben és tér-

ben hozzájuk-hozzánk közelebb 
álló, alig több mint húszéves tör-

ténetet „mesél”. 

Az előadás közben is történetet 

mesélnek, színház a színházban, 

ugyanis az őrök kikérdezik a 

Konferansziét, s ennek során ki-

derül, hogy ebben a lokálban va-
laha – a háború előtt? – zenés-

táncos színházi előadásokat ját-
szottak, afféle kabarét. A mifélé-
ket kérdésre adott válaszként 

játsszák el Sally Bowles és az an-

gol egyetemista fiú történetét 

úgy, ahogyan az a Kabaré című 
musicalban írva vagyon. Erre a 

kérdésre adott válaszként hang-

zik el a Willkommen, a Kabaré 

nyitánya, majd adják elő a musi-

calt.  

Természetesen nyomorultul, 

minden csillogástól mentesen. Az 
adott keretek között ügyesen, 
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szellemesen. A közönségként el-

helyezkedő őrök és foglyaik közül 

természetes módon válnak ki a 

szerepek alakítói, majd változnak 

vissza alkalmi közönséggé. 

Ettől a perctől kezdve, szinte az 

előadás zárásáig egy érvényes 

Kabaré előadás zajlik, a Kabaré 
jeleneteit játsszák, a Kabaré da-

lait éneklik. Többnyire kiválóan, 

ám súlyos hiányérzeteket is ma-

guk után hagyva. Az előadás 

nagyigényű, így a recenzens is 

lehet az.  

 

Az Egy&Más Vándorszínház elő-

adásának gyengéje, hogy a törté-

net vázát adó szerelmi történetek 
– Sally és Cliff, illetve Schneider 

kisasszony és Schultz úr – nem 

működnek. Ez utóbbi – vélemé-

nyem szerint – amúgy is teherté-

tele a darabnak, az idős szerel-
mesek édes-bús dalai hosszúak, 

unalmasak. Nem véletlen, hogy a 

filmváltozat az idős szerelmese-

ket fiatalokká alakítja, s dalaikat 
kihagyja. A kitűnő Vörös Piroska 

mellett Soós Misi éneke bántóan 

operettes, stílusidegen. Javára 

szólnak viszont azok a pillana-

tok, amelyekben torokszorítóan 

jeleníti meg a zsidó voltának kö-

vetkezményeire, közelgő kirekesz-

tésére rádöbbenő öregedő boltos 

megrendülését. 

 
Nad Éva Sally Bowles-ként való 

szerepeltetése istenkísértés. Ci-

vilben vékony, szőke lány, távol 
mindenféle olyan tulajdonságtól, 

így bujaságtól, dévajságtól, túl-

tengő nőiességtől, amelyek Liza 

Minelli alakításának alapjai. 

(Ezeket nézőként jogunk van 
tudni, hiszen a katartikussá nö-

vesztett záródalban Nad Éva le-

veszi Sally-parókáját, és saját 

arcával-hajával teszi jelen idejű-

vé, és személyessé az addig látott 

cselekményt.) A megszokottól el-
térő karakterű, mégis érvényes 

Sally. Izgalmas vibrálású, energi-

kus, enyhén neurotikus ifjú „üz-

letasszony”, akinek árucikke a 

tehetsége, marketing-eszköze pe-
dig a szexe. Gyermeki őszintesége 

és játékossága valóban imádni 

való, sebzettsége torokszorító. 
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Mindezeknél is fontosabb talán, 

hogy Nad Éva kiválóan boldogul 

a dalokkal. És nem csak a han-

gokkal – az sem kis dolog! -, ha-

nem a dalok tartalmával is. 
Nyitódala, a Don’t tell mama játé-

kosságával – és G. Dénes György 

remek magyar szövegével – rög-

tön nyert ügye van. A történetet 

záró „slágerrel”, a Cabaret-val 

pedig tragikus magasságokba 

képes emelni az előadást (más, 
rendezői kérdés, hogy túlzottnak 

és „anyagidegennek” éreztem a 

dalra „pakolt” mázsás súlyokat. 

Akárhogy is, de ez végső soron 

mégiscsak egy musical-dal!). 

 

Meg kell állnom, ha már a dalok-

ról esett szó. A Cabaret (?) elő-

adás zenei megvalósítása kifo-

gástalan, ami a színjátszó közeg-
ben szinte példa nélküli. Nem 

csak arról van szó, hogy a sze-

replők kiválóan énekelnek (elis-

merésem a korrepetitornak!) és 

nem csak arról, hogy énekhang-
jukat kifogástalanul közvetíti a 

mikroport rendszer, még csak 

nem is arról, hogy az élő ének és 

a play back kíséret arányai kifo-

gástalanul kevertek. A leglénye-

gesebb az áthangszerelt, mégis az 

eredetit idéző, és az előadók ké-

pességeihez, valamint az előadás 

ritmusához igazított zenei alap, 
amelyet – híreim szerint – a ren-

dező önkezűleg játszott fel és ke-

vert ki stúdióban. És még valami 

a rendező, egy személyben kore-

ográfus és az előadók dicséretére: 
a dalok élnek, legyen szó szólóról 

vagy kórusról, az előadók minden 

pillanata, tánclépése szituáció-

ban van, tartalmas. Finom tech-

nikai megoldás, hogy az előadás 

részét képező számok és közze-
nék alá-fölé a régmúltat idéző  

hanglemezlejátszótű-sercegést 

kever.  

Nad Éva és Kovács Sándor, 

mint Sally és Cliff 

Vissza a szerelmi szálhoz! A fias-

kó letéteményese az eddig min-

den eddigi, általam látott szere-

pében (pl. a Száll a kakukkban 
McMurphy!) kiemelkedően jó Ko-
vács Sándor. Ne kerteljünk, nem 

a színész vétke: szereposztási té-
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vedés vagy hibás rendezői elkép-

zelés. Figurája jó 15 évvel idő-

sebb a kelleténél, a világra és a 

nemiségre rácsodálkozó ifjú he-

lyett egy megkopott, megfáradt 

öreglegényt idéz. Nem kelti azt az 
illúziót, hogy előbb Sally, majd a 
Berden Márk által játszott Max az 

ágyába kívánná. „Kémia” nélkül 

pedig nincsen szerelem! (A recen-

zens ne adjon tippeket! Mégis le-

írom: meggyőződésem, hogy az 
Ernst-et játszó Sabo Ales Cliff-

ként való szerepeltetése, ha nem 

is tökéletes, mégis jobb színpadi 

eredményre vezetne.) 

 

A konferanszié páros remek. 

Stampah Misi figurája rendelke-

zik mindazokkal a tulajdonsá-

gokkal, amelyeket elvárunk: csú-

fondáros, éleseszű, bravúros, 

miközben figuráját átlengi vala-

miféle bumfordi és végtelenül 
szomorú útszéli otrombaság. Ko-
losa Tanja (a Konferansziné meg-

lehetősen lapos szójáték szeren-

csére az előadásban nem hangzik 

el, csak a plakáton olvasható) 

egyanyagú, ám kevésbé harsány, 
még szomorúbb bohóc-párja. Va-

lószínűleg technikailag igen fon-

tos, hogy kiváló énehangjával 

megtámasztja partnere néhol bi-
zonytalan énekét. A Money, 
money , a Two ladies és az If you 
could see her az előadás kiemel-

kedően erős pontjai. (Elnézést, 
hogy a dalok címét nem tudom 
magyarul idézni! – NAL) 

 

 

Néhány szót a többiekről is! 
Bacsi Jasna, Gönc Laura, Basa 
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Malvina és Basa Móni hatalmas 

és kiváló munkát végeznek, mint 

tánckar, mint kórus, mint a Kitt-

Katt Klub megfáradt örömlányai 

és egyben a halálmenet civiljei és 
a kabaré előadás nézői. Fehér 
Tjasa Schatzie Kost alakítása 

egészen különleges.  

 

Szinte egy személyben képes ér-

zékeltetni egy egész nép gyáva 

megalkuvását, a túlélésért való 

ügyeskedését és csúszás-mászá-

sát, majd az erőhöz, hatalomhoz 

való önkéntes, túlteljesítő csatla-
kozását. Az általa indított, pusz-

tító erejű kórussá terebélyesedő 
Tomorrow belongs to me ebben az 

előadásban is hátborzongató.  

Az előadás zárása bravúros, mé-

gis kétségeket ébreszt. Látom az 

engem érzelmileg megrázni, szin-
te földbe döngölni akaró, bravú-

rosan kivitelezett szándékot, mé-

gis hidegen hagy, eltávolít, nem 

ráz meg. Anyagidegen. 

Az útszéli lokálban megidézett 

Kabaré előadás és az Egy&Más 

Cabaret (?) című előadásának fi-

náléja egymásba folyik. Sally 

Cabaret dala alatt a betéttörté-

netben szereplő terrorlegények 
brutálisan ütlegelik a távozni ké-

szülő Cliffet, majd szinte átmenet 

nélkül a civil foglyokat kísérő 

őrökként fegyvert ragadva, gázál-

arcot öltve átveszik a hatalmat. 
Az összes többi szereplő fehér 

rabruhát ölt. A színpadot elárasz-

tó, a nézőtérre kiáramló, bizo-

nyára mérgező gázfelhőben 

hangzanak el a Konferanszié tra-

gikusan gunyoros záró szavai: 

Auf wiedersehn! A bientot…! 
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SIRÁLY 
A TINNYEI SZÍNJÁTSZÓ TÁRSULAT ELŐADÁSA 

Mottó: “A nyugtalanságot, a szo-
rongást, a feszültséget és az ag-
gódást – valamennyi a félelem 
különböző formája – a túl sok jövő 
és a nem elegendő jelen okozza. A 
bűntudatot, a megbánást, a ne-
heztelést, a sérelmeket, a szomo-
rúságot, a keserűséget és a nem 
megbocsátásnak valamennyi 
formáját a túl sok múlt és a nem 
elegendő jelen okozza.” – Eckhart 

Tolle (Köszönet Komáromi Sán-

dornak) 

Az idézet pontosan írja le Csehov 
alakjainak állapotát. Továbbá 

Magyarország lakosai jelentős ré-

szének jelenlegi állapotát. Ezért 

aktuális. A fenti gondolatok nem 

általában, hanem a Tinnyei Szín-

játszó Társulat előadása közben 
jutottak eszembe. Érvényes elő-

adás. Ennél többet nehéz mon-

dani egy kezdőnek mondható, 

falusi színjátszó társaság Csehov 

bemutatójának dicséretére. 

A Sirály emblematikus darab, 

1898-as moszkvai bemutatóját, 
egyben a Művész Színház nyitó-

előadását bízvást tekinthetjük a 

máig érvényes, ugyanakkor egyre 

erőteljesebben kétségbe vont XX. 

századi színházművészet nyitá-

nyának. Az utókor szimbólumot 
láthat abban, hogy Trigorint, a 

megállapodott művészetet képvi-

selő írót Sztanyiszlavszkíj, míg a 

feltörekvő Trepljovot  a színház-

művészetben később új, 

Sztanyiszlavszkijjal szembefordu-

ló fejezetet nyitó Meyerhold ját-
szotta. A magyar színházi élet 

nem oly távoli múltjában, 1971-

ben a pályakezdő Zsámbéki Gá-

bor és Székely Gábor szinte 

ugyanabban a pillanatban mu-
tatta be a Sirályt Kaposváron és 

Szolnokon, mintegy bejelentve 

igényét a konzervatív művészet 

újjal való felváltására. Fél éven 

belül a Madách Színházban 

Ádám Ottó válaszolt a „kihívás-
ra”, s vette védelmébe a fennálló 

színházi értékrendet. A kulcs 

természetesen a Trepljov által 

írott és Nyina által játszott, for-

mabontó színmű előadása és an-
nak Arkagyína által való botrá-

nyos elutasítása.  

Nem tudok róla, hogy öntevé-

keny, azaz nem-hivatásosokból 

álló társulat valaha is bemutatta 

volna a Sirályt vagy Csehov bár-

mely más „egészestés” darabját 

(egyetlen kivétel az Aszódi Kama-
rateátrum Ványa bácsija, Bara-
bás Tamás kiváló alakításával a 

címszerepben). Nem véletlen. A 

jószerével történés nélküli dara-

bok igen bonyolult kapcsolati há-
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lójának felfedése és a cselekmény 

apró mozzanatokból összeálló 

előrehaladásának ábrázolása 

igen elmélyült és figyelmes színé-

szi-rendezői munkát és sok időt 

igényel, továbbá a szereplők pon-
tos alkati és életkorbeli megfele-

lését.  Az sem kis feladat, hogy 

mindez ne fulladjon kedélytelen 

unalomba, netán szenvelgő ön-

sajnálatba. Csehov segít: nem 
győz figyelmeztetni, hogy vígjáté-

kot írt, nem szomorújátékot. 

Mindezt tudva becsülöm igen 

nagyra a Tinnyei Színjátszó Tár-

sulat vállalkozását és annak 

eredményét. A társulat (még nem 

tudni, hogy alkalmi vagy állandó 

társulat) a hat éve életre hívott, 
többnyire rövidebb és hosszabb 

komédiákat, vígjátékokat játszó 

PaThália Mini-színpad hajtása-

ként jött létre. Az előadást létre-

hozók, illetve játszók két 
kivétellel tinnyei lakosok, négyen 

közülük a PaThália tagjai. 

A bemutató előadást láttam és 

átélhettem Tinnye község (Buda-

pesttől mintegy 40 km.., feleúton 

Zsámbék és Piliscsaba között) 

ünnepét. Ünnepnek nevezhetjük, 

ha egy Csehov előadás alkalmá-
ból megtelik egy 1600 fős falu 

művelődési házának 200 fős né-

zőtere. 

A nézőket kellemesen berende-

zett színpad, valamint az előtér-

ben olvasgató Medvegyenkó és 

Mása fogadja. Mindenféle elő-

adást-kezdő ceremóniát mellőzve 

természetes hangon beszélgetni 

kezdenek. Magunk sem vesszük 

észre, s már is az előadás köze-

gében találjuk magunkat. A sza-
bad teret mindössze két deko-

ratív fakéreg jelzi. Sorra megis-

merkedünk Trepljov színdarab-

jának előadására érkező vendé-

gekkel, köztük a híres-nevezetes 
színésznő anyukával, Arkagyiná-

val és nem kevésbé híres kedve-

sével, Trigorinnal az íróval. Van 

hát ok az alkotók, a szomszédok 

és a ház népe izgalmára, szoron-

gására. 

Haraszti Jákó és Kovács Rozi, 

mint Medvegyenkó és Mása 

Mint fentebb már szó esett róla, 
az előadás tartalma, netán mon-

dandója nagy mértékben függ a 

Trepljov-féle előadás minőségétől. 

Dilettáns ifjak magamutogató pó-

zolása vagy a jövő művészetét 
előre vetítő ifjú lángelme, illetve 

színésznő jelölt első, ígéretes 
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szárnypróbálgatása? Az előadás 

félbeszakítását kiprovokáló Arka-

gyína gúnyolódása jogos vagy 

Trepljovnak volna igaza, és anyja 

lehetetlen viselkedése nem más, 

mint az ünnepelt primadonna 
féltékenysége és a már beérkezet-

tek elutasítása az új művészetet 

akaró ifjabb generációkkal szem-

ben? Ezekre a kérdésekre egy Si-

rály előadás rendezőjének világos 

válaszokat kell adnia.  

Geck Zsuzsanna, a tinnyei elő-

adás rendezője – azon túl, hogy 

térben kiválóan elhelyezi — nem 

hagy kétséget a felől, hogy értel-

mezésében Trepljov műve modo-

ros, ködszurkáló álköltészet, Nyi-
na játéka, szövegmondása pedig 

túlstilizált, szépelgő deklamálás. 

Előadásuk egy pillanattal sem 

tovább elviselhető, mint ameddig 

Arkagyina elviseli. És Geck jól él 
a paradoxonnal: az is igaz, amit 

Trepljov keserű gúnnyal vet any-
ja szemére:  „…darabot írni és 
színpadon játszani csak néhány 
kiváltságosnak szabad. És én 
megsértettem ezt a monopóliu-
mot!” 

Ettől kezdve világos a szereplők 
élethelyzete: csupa jobb sorsra 

érdemes, ám középszerű ember 

kiélhetetlen szerelmi és művészi 

vágyakkal, álmokkal, a sivár je-

len elől a dicsőségesnek hazudott 

múltba, és az illúziók ködébe ve-
sző jövőbe, végül elvetélt öngyil-

kossági kísérletekbe menekülése. 

Reménytelen, sivár helyben já-

rás. Kivétel Nyina, a Sirály, az 

egyetlen, akinek van ereje el-

menni álmai után, belebukni 

azokba, majd megerősödve, illú-

ziók nélkül járni tovább a maga 

útját. 

Szép előadás. Szép, anélkül, hogy 
szépelegne, merengene, önsaj-

nálna. Kulcsa a kiváló szereplő 

gárda és a gondos színészvezetés. 

Valamennyi szerepre sikerült al-

katilag szinte tökéletes szereplő-
ket találni, és hozzásegíteni őket, 

hogy tiszta szituációkban, pózo-

lás és szerepjátszás nélkül ön-

magukat adják. A tiszta szitu-

ációk pedig szinte természetesen 

szülnek könnyedséget, így az elő-
adás nemcsak szép, de mindvé-

gig szórakoztató is. 

A mellékszereplők szinte kifogás-
talanok. Haraszti Jákó (civilben 

gimnazista) esetlen és sóvárgó 
Medvegyenkója, Haraszti István 

(civilben informatikus) zsörtölő-
dő, korán öregedő Szorinja, Rad-
vány Éva (civilben közgazdász-

tanár) Polinája éppen olyanok, 

amilyennek Csehov megírta őket, 

illetve amilyeneket ez az előadás 

megkíván. Mása több lehetőséget 
kap az írótól, Kovács Rozi (civil-

ben népművelő) jól él vele.  Bra-
vúros pontossággal építi fel a 

korai punk-gót típusú, szomorú-

an lázadó kamaszlánytól a sor-

sába beletörődő, alkoholba 

menekülő fiatal nőn át a megfá-
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radt, gyereke elől menekülő asz-
szony ívét. Czakó Péter (civilben 

tanító és zenész) kiváló kedélyű, 

a szereplők közül sorsával egye-

dül elégedett Samrajev. Szóra-

koztató alakításának harsány-
sága helyenként zavaró. Bogár 
János (civilben diplomás színész 

és drámatanár) megfáradt, ked-

veszegett Dorn doktorként leckét 

ad színészi eleganciából, férfi 

sármból. 

Bognár János és Radvány Éva, 

mint Dorn és Polina 

A főszereplők- „a két szerelmes 

pár” – alakítása már hagy némi 
kívánni valót maga után. Ám ne 

feledjük, a világ drámairodalmá-

nak kiemelkedő, nagy szerepeiről 

van szó!  

 
Bátori Angéla (civilben három-

gyermekes, főállású családanya) 

tökéletesen illúziót keltő Arka-

gyina. Elhiteti a szerep vala-

mennyi árnyalatát: országosan 

ünnepelt színésznő, férfiakat hó-
dító, társasági nagyasszony, aki 

idegenül mozog ebben a falusi 

udvarházban. 

Bátori Angéla és Kegyes Tamás, 

mint Arkagyina és Trepljov  

Öregedéstől rettegő szépasszony, 

aki szeretne megfelelni a már fel-
nőtt fia anyai szeretetre, megér-

tésre benyújtott igényeinek is. A 

drámai szerepekben járatlan, víg-

játéki szerepekhez szokott mű-

kedvelő színjátszó nagy játék-
intelligenciával közelít a szerep-

hez, azonban technikailag alatta 

marad. Magas hangszíne, hangos 

beszéde tökéletesen alkalmas 

Arkagyina fiatalkodó társasági lé-

tezésének ábrázolására, de hami-
san cseng a megrendült, illetve 

intim pillanatokban. Így Arka-

gyina Trepljovval, illetve Trigorin-

nal játszott „nagyjelenetei” — 

amelyekben minden létező színé-

szi és női rafinériáját bevetve 

játssza el az anyát, illetve a félté-

keny szeretőt — sajnálatosan 

melodrámába fulladnak. 



L A T T U K — A J Á N L J U K   

 
 

 

3 2  

Kegyes Tamás (civilben gyógype-

dagógiai asszisztens és zenész) 

mindvégig izgalmas, vibráló sze-

mélyiségű Trepljov. Hiányérzetet 

csupán az előadás végén kelt. 

Nyina végső távozása után olyan 
lelki állapotba jut, hogy úgy érez-

zük, a szobát elhagyva majd 

megiszik két deci vodkát tisztán, 

és annyi. Ehhez képest igencsak 

váratlan, tehát színészileg előké-

szítetlen, hogy kiderül, főbe lőtte 
magát (amúgy – Csehov lelemé-

nye — nem derül ki, hogy a mos-

tani, másodszori öngyilkossági 

kísérlete sikeres-e). 

Bégány Csenge Anna (civilben 

gimnazista) meglepően sok min-
dent megold a világirodalom 

egyik legbonyolultabb szerepéből. 

Nyina –és az igen fiatal és igen 

szép színjátszó lány — hatalmas 

utat jár be a bimbózó nőiességű, 

a nagyvilág után sóvárgó falusi 

kislánytól a súlyos szerelmi ku-

darcon átesett, gyermekét vesztő, 

önmaga tehetségére rátaláló fia-

tal nőig. Érdekes, Bégány Anna 
Csenge annak kevésbé hiteles, 

ami ő valójában: üde fiatal lány-

nak. Miért? Valószínűleg, mert 

feleslegesen eljátssza. Ezzel 

szemben megrendítően hiteles és 
jelenvaló, mint élettől meggyö-

tört, enyhén neuraszténiás, iz-

galmasan vibráló modern nő. 

 
Végére hagytam Monostori Feren-
cet (civilben szobrászművész) 

Nem tetszett, Trigorinját az elő-

adás egyetlen sikerületlen alakí-

tásának tartom. 

Bégány Csenge Anna és Kegyes Tamás, 

mint Nyina és Trepljov 

Alkatilag fiatalabb, intellektuáli-

san súlytalanabb és kevésbé fér-

fias jelenség, mint a Csehov által 

megírt, és a jelen előadás által is 

igényelt figura. Úgy tűnt, minde-
zek nem a színjátszó személyes 

tulajdonságaiból fakadnak, sok-

kal inkább hibás szerepfelfogás-

ból. Rendre szituáción kívül 

marad, s beéri a passzív szemlé-
lő, a kívülálló szépfiú szerepével. 

Férfiként nem hat. Szerelmet kel-

teni nem, elfogadni is csak nehe-

zen tud. Mindez önmagában nem 

lenne baj, de az előadásban mű-

ködési zavarokat okoz. Azon túl, 
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hogy kedvezőtlenül leminősíti a 

belé szerelmes nőket, az előadás 

drámai csúcspontjai, az Arka-

gyinával és Nyinával zajló párje-

lenetei műdrámázásba fulladnak. 

Monostori Ferenc mint Trigorin 

Geck Zsuzsanna rendezői mun-

kájának legfőbb érdeme, hogy 

szinte észrevehetetlen. Nincs 

„koncepciója”. Ennek ellenére – 

vagy éppen ezért? – a szerepek, 

egymáshoz való viszonyuk, ívük 
kidolgozott, jól követhető.  Alap-

követelmény, mégis ritka kincs: 

mindig mindenkiről tudjuk, hogy 

kicsoda, mik a motivációi, mit 

akar, kihez milyen viszony fűzi. 
Mindez megszabja az előadás 

alaphangulatát: valamennyi 

színpadi alakkal azonosulni tu-

dunk, iránta szimpátiát érzünk.  

A négy felvonásos darabot két 

részben játsszák. A második 

részben a két felvonás között két 

év telik el. Nagyon szép rendezői 

megoldás a visszafogott gitárszó 

mellett zajló nyílt színi átdíszítés: 
pontosan sikerül ábrázolni a 

hétköznapok szomorú monotóni-

áját, a nagy erőfeszítéssel elérhe-

tő, érdemi változást nem ered-

ményező semmit. 

ARCOK A TINNYEI SZÍNJÁTSZÓ 

TÁRSULATBÓL  

BÁTORI ANGÉLA — ARKAGYINA 

„3 gyerekes főállású anya va-
gyok. 6 éve színjátszom, akkor 
alapítottuk a PaTHÁLIA Mini-

színpadot vezetőnkkel, Gajdó De-

linkével. (imádok játszani!!) 

BÉGÁNY ANNA CSENGE — 

NYINA „Hetente 3-szor járok 
klasszikus énekre, hetente 1-szer 
népdalénekre, 1-szer szolfézsra, 
1-szer fuvolára, 1-szer zongorára, 
tehát alapvetően zenével foglal-
kozom. Színjátszós múltam: 8 
éves koromban elkezdtünk csi-

nálni egy mesét, de nem fejeztük 
be illetve az egyik kórussal most 
csinálunk egy meseoperát, ami 
ugye színpadi. És nem mellesleg 
most érettségizek a piliscsabai 

Ward Mária Gimnáziumban.” 
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GECK ZSUZSANNA — RENDEZŐ 

„Hatodik éve vagyok gyesen, 
harmadik gyermekünket várjuk 
Monostori Ferenccel, aki Trigorint 
játszotta. Előtte matek és dráma 
tanárként dolgoztam a Fóti Wal-
dorf Gimnáziumban.A színját-
szással először a gimiben talál-
koztam, a Vörösmarty Gimnázium 
drámatagozatán, ahol Székely 
István volt az osztályfőnököm. Az 

egyetemen matek szakra jártam, 
a Waldorf tanárképzésen pedig 
drámaszakra (ott Bognár János – 
Dorn - volt a tanárom). Ez az első 
rendezésem, ami nem iskolai, és 

nem gyerekekkel történt." 

HARASZTI ISTVÁN — SZORIN  

„Amatőrszínjátszós múltam: 80-
82 táján egy ceglédi társulatban, 
a Rocker Színjátszó Körben ját-
szottam. Nem volt túl sok előadá-
sunk, viszont többször is voltunk 
találkozókon, képzéseken (pl. Du-
nakeszin, Nagykőrösön). Utána 
85-87 között a Ceglédi Művelődési 
Központ felújított színháztermé-
ben dolgoztam színpadmester-

ként.” 

KOVÁCS ROZI — MÁSA  

„Kislánykoromban kerülhetett be-

lém a színjátszás iránti  vonzalom 
csírája, amikor egy idős hölgy ja-
vasolta, hogy játsszak majd, mert 
beszédes a mimikám. Gimnázium 
alatt álmodoztam a színművésze-
tiről, de a felvételit kishitűen fel-
adtam, meg sem próbáltam. 
Ennek ellenére a tanárképző főis-

kolán is találkoztam drámával, 
bár csak egy félévben, de nagyon 
élveztem. Itt kommunikáció- mű-
velődésszervező szakon végez-
tem, majd a tinnyei művelődési 
ház vezetőjeként találkoztam a 
helyi amatőr társulattal, akikkel 
négy évet töltöttem, s ahol kikel-
hetett az a bizonyos csíra gyerek-
koromból. Most a Sirály Mása 
szerepe komoly lehetőséget adottt 
arra, hogy a mélységekig menjek. 
A gyökerekig, mert ez nem csak 
játék. Nehéz sorsokat jelenítünk 
meg, ahogyan az élet is hozza 
őket. Másáé is az, de találtam 
párhuzamot a saját életemmel, s 
azt hiszem, ez is segít felépíteni a 
szerepet. A jövőt tekintve bízom a 
sirályos csapatban, szívesen bon-
togatok újabb mélységeket, ma-
gasságokat velük együtt. Szeretek 
játszani, s játszanék velük to-

vább.” 

MONOSTORI FERENC —
TRIGORIN  
„Szobrász vagyok,kő - és bronz-
szobrokat készítek,nyaranta pe-
dig nagy homokszobrokat, több-
nyire külföldön.  A színjátszással 
tavaly kerültem kapcsolaba,mikor 
Czakó Péter barátom (aki most 

Samrajev jószágigazgatót játszot-
ta) elhívott a PaTháliások-
hoz,hogy ugorjak be a postás sze-
repébe. Volt kb. öt mondatom, de 
egyből beleszerettem a játékba 
Persze láttam már amatőr elő-
adásokat, hiszen a feleségem 
drámatanárnő és nyaranta ná-
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lunk voltak a drámatáborok. De 
eddig csak, mint néző. Most áll-
tam másodszorra színpadon a Si-
rállyal, és Trigorint kellet 
megformálnom. Mit is mondhat-
nék még,.. nagyon szerettem csi-
nálni.” 

RADVÁNY ÉVA — POLINA  

„Közgazdász vagyok, az Interna-
tional Business School (IBS) üzleti 

főiskolán tanítok angol nyelven 
business tárgyakat. Gyermekeim 
(2 lányka) a Pesthidegkúti Wal-
dorf Iskolába járnak, ahol csatla-
koztam az ottani felnőtteknek 
tartott dráma órákhoz. Ebből egy-
re nagyobb lelkesedés és csapat 
alakult, míg végül 3 évvel ezelőtt 
bemutattuk a Gardrób című dara-
bot, amelyet az egyik dráma ta-
nár, Zelei Bori írt. Az előadást 

nyolcszor játszottuk a Zöld Macs-

ka Diákpincében, nagy sikerrel. 
Számomra a tanítás és a színját-
szás összeforrt. Amikor tanítok, 
az ugyanolyan ’fellépés’, mint a 
színház. Készülni kell rá, belead-
ni mindent, testet és lelket és az-
tán várni, eljutott-e az üzenet a 
lelkekbe, az elmébe. Hivatásom 
az emberekkel való foglalkozás, a 
’fény’ gyújtása, a más szemszög-
ből való rálátás erősítése, amiből 
én is, és talán a másik is előbbre 
jut. Polina szerepe sok mindenben 
passzol az életembe. A nő sokféle 
szerepe, a kitörési vágy, amit két-
ségbeesetten próbál átvinni, a 
gondoskodó háziasszony, de mé-
gis érzékeny nő alakja. A színház 
az életem fontos része, kiegészít, 
feltölt, tanít, nélküle nem lennék 

egész…” 

Nagy András László 
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MEGNYITOTTUNK!!! 

Így, csupa nagybetűvel, és három felkiáltójellel. Gyakran olvasható 

ez a felirat egy csődbe ment, majd újranyitó, vagy egy ideig „tech-
nikai okok miatt” zárva tartó bolt ablakán. Hát, mi is megnyitot-

tuk a boltot! 

A MOZAIK Színkör 2005 óta 

„csinál színházat” Gyöngyösön, 

most pedig úgy döntöttünk, hogy 

ténylegesen létrehozunk egy 

színházat. A ’kis pénz-kis foci’ el-
vén, szobaszínházi keretek között 

fogunk dolgozni, előadásokat lét-

rehozni, vendég csoportokat 

meghívni, mesedélutánokat tar-

tani… A rendszeresség elvét kö-

vetjük, vagyis minden szombaton 
érdemes lesz ellátogatni a Fő tér-

re, a Mátra Honvéd Kaszinóba, 

mert minden alkalommal színvo-

nalas, sokszor különleges, időn-

ként pedig egyedi produkcióval 
fogunk szolgálni a színházkedve-

lő közönségnek.  

 

Október 12-én meg is nyitottuk a 

MOZAIK Alkotó-Befogadó Szoba-

színházat egy re-premierrel: —) A 

MOZAIK Színkör egyik első elő-

adása volt 2007-ben Zalán Tibor: 

Amese marad c. műve. Most né-
hány új szereplővel, szobaszínhá-

zi környezetbe átdolgozva 

mutattuk be egy isten háta mö-

götti kocsma kicsinyes vendégei-

nek marakodását egy kislány 
fölött, akit a határ túloldaláról 

bíztak rá a kocsmárosra az ott 

dúló háború miatt. A közönség 

újra nagyon szerette az előadást, 

és már a következő alkalomra is 

érkeztek jegyfoglalások! 

A második szombaton felolvasó-

színházzal vártuk a közönséget. 
Ekkor a talán legnehezebben 

mozdítható réteget próbáltuk 

mégiscsak megmozgatni: a kö-

zépiskolásokat. A kötelező ol-

vasmányok közül elsőként 
Molière Tartuffe-jét vettük elő, és 

a tétel sajnos igazolódott, nehéz 

szombat este a diákságot rávenni 

arra, hogy még ilyenkor is iskolai 

dolgokkal foglalkozzon. De sebaj, 

akik ott voltunk, jól éreztük ma-
gunkat, és legközelebb talán a 

valódi célközönség is nagyobb 

számban jelenik meg. 
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A hónap utolsó szombatján a 
budapesti Színlelde Csoport imp-

rovizációi csaltak mosolyt a kö-

zönség arcára, sőt, a nevetés 

hamar átfordult könnyezésbe a 

rengeteg poén hatására. Az este 

aztán interaktívvá változott, mert 
a színészekhez csatlakozhattak a 

nézők is, és egy igazi fergeteges 

impró-bulivá alakult a szoba-

színház. 

Úgy gondoltuk, hogy november 

első napjait a gyerekek hamar 

megunják, így nekik kedveztünk: 
A kis herceg történetét meséltük 

el nekik. A kis lurkók csendben, 

és őszinte figyelemmel ülték végig 

a nekik szánt egy órát, és a végén 

sok tanulsággal távoztak első 

színházi élményük helyszínéről. 

November 9-én egy régi ismerőst 
köszönthetett a gyöngyösi közön-

ség, Ilyés Lénárd mutatta be Az 

Algernon-effektus c. monodrámá-

ját. Hamar eljött tehát az a pilla-

nat kis színházunk életében, 

amikor már elég volt a fellépő ne-
vét kiírni a plakátra, és máris 

örömmel jöttek az emberek.  

Egy hétre rá ismét MOZAIK Szín-

kör premierhez értünk, Federico 

Garcia Lorca: Címtelen színdarab 

c. művét mutattuk be. Ez az igen 

rövid, de annál sűrűbb mű igen-
csak megdolgoztatta az előadók, 

de a közönség fantáziáját is, hi-

szen a színházba behoztuk a való 

élet mellett magát a színházat is. 

Ennél az előadásnál volt talán a 
leghasznosabb az a szokásunk, 

amivel szeretnénk valami pluszt 

adni a közönségnek a többi szín-

házi előadással szemben. Nálunk 

ugyanis a taps után nem az elkö-

szönés percei következnek, ha-
nem minden egyes alkalommal a 

közönséggel, színészekkel együtt 

átbeszéljük a látottakat. Így for-

dulhat elő az, hogy egy 60 perces 

előadásra érkezik valaki, mégis 

akár 3 órát is eltölt a színházban.  

És ez bizony mindig így lesz. Sze-
retnénk, ha a nézők mindig teljes 

élménnyel távoznának, ha min-

dig megbeszélnénk a látottakat, 

ha mindig elmondhatnák a véle-

ményüket, ha mindig feltehetnék 

a kérdéseiket. A MOZAIK Alkotó-
Befogadó Szobaszínházban az 

előadás végén nem ér véget a 

színházi élmény. 

Így lesz ez még az év hátralévő 

részében is, illetve a tavaszi 

évadban is, és — ha minden jól 

alakul, — akkor a következő éva-

dokban is. 

Gyöngyösön tehát elindítottunk 

valamit, reméljük, a közönség is 

minél inkább ránk talál, illetve 
reméljük, hogy a mi elszántsá-

gunk, kitartásunk másoknak is 

erőt ad. 

Válik István 
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AZ AMESE ELÉ 

 

Zalán Tibor talányos című szín-

műve igazi színházi szöveg. Nem 

véletlenül, végső formáját első 

bemutatója próbáinak színészi 
improvizációi során nyerte el.  

 

Talányos a cím, hiszen első olva-

sásra nyomdahibára gyanak-

szunk. Amese marad? Lehet… 
Vagy a mese marad? Lehet…A já-

ték során újra zavarba jövünk, 

amikor Amese-ként emlegetik a 

határon túlról itt ragadt kamasz-

lányt. Amese? Lehet… Nem in-

kább Emese? Lehet… 

Gyakran jön zavarba a jámbor 

olvasó. Könnyesre neveti magát, 
mulatságosnál mulatságosabb 

helyzeteken, sziporkázó szóvicce-

ken, ám közben gyanakszik. 

Szabad nevetnie? Lehet… Pedig 

érti jól, hogy amiről szó van, egy 

kicsit sem nevetséges. 

Egy erdőszéli kocsma terasza a 
színtér. Nyomorúságos életet élő 

felnőttek múlatják az időt itt nap, 

mint nap. Férfiak és nők. Csal-
nak, lopnak, munkakerülnek, el-

szeretik egymás feleségeit, 

vőlegényeit. Lassan kiderül, már 

mindenkinek „megvolt” minden-

ki. Ismerős? Lehet… 

 
Jelenet a gyöngyösi Mozaik Színkör elő-

adásából 

Remekül mulatunk rajtuk. Tü-
körbe kellene néznünk inkább? 

Lehet… Két nevetés között pedig 

szívünkbe markol a kérdés: tud-e 

kezdeni valamit ez a szánalma-

san zárt, egy talpalatnyi kocsma-

teraszra szorult felnőtt közösség 
Amesével, a provokálóan tehetsé-

ges, talán megváltónak született 

kislánnyal? Lehet… 

De az is lehet, hogy Amese he-

lyett a régi mese marad: kire-

kesztés és önzés, önmagunk és 

társaink pusztítása? Lehet… 

Nagy András László 
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ZALÁN TIBOR 

AMESE MARAD 
JELENETEK EGY KOCSMAI TERASZRÓL

SZEREPLŐK  

AMESE — fiatal lány,  

14-16 között 

SÁNDOR — mindenféle,  

valamivel 30 fölött 

VENDEL — kocsmáros, 50 körül IRMUS — vénkisasszony, 40 fölött 

PIROS — Sándor felesége,  

valamivel 30 alatt 

VICA — fiatal lány, 20 fölött  

JANIKA — fiatal fiú, 25 alatt 

 

HELYSZÍN  

Lepukkant faluvégi ház, szürke kőporbevonatú fal, lepergett zománcú 

ablakok. A bejárat nyitva, színes műanyagcsíkok lengedeznek az ajtó 

légterében a legyek és a por ellen. Fekete-fehérre csempézett terasz ter-
peszkedik a kocsma bejárata elé, ezen fog játszódni a történet. Tavaszi 

nap van, akár nyári is lehet. De mégsincs nyár. És talán nem is lehet-

ne...  

1. JELENET, amelyben az asztal ösz-

szerakása elkezdődik  

Vendel egy asztal alkatrészeit ve-
szi számba, melyek egymás he-
gyén-hátán hevernek a terasz 
kövezetén. Ruházata jobb idők-
ben elegáns pincérszerelés lehe-
tett: fehér ing, fekete nadrág, 
oldalán fekete csíkkal. Lóg is, fe-
szül is rajta. Fekete zokni, fekete 

cipő. Már-már elegáns. Tesz-vesz, 
de tevékenységének nincs iránya. 
Láthatóan várakozik valakire. 
Megcsörren a mobiltelefonja. Lus-
ta mozdulattal nyúl az oldalán fi-
tyegő masinához, hasonló 

bágyadtsággal viszi a készüléket 

a füléhez.  

VENDEL Vendel... Én, én... Mi 

van... Mi van? Nem értem... Vagy 

nem hallom jól... Hogyan? Ki be-

szél? Nem ismerem magát... Nem 
hiszem el... Mi a faszom van? 
(Leereszti a telefont.) Mi van? 

Nem értem. (Sándor és Janika 
érkezik. Komikusak így egymás 

mellett. Sándor erős testalkatú, 
falubikája alkat, roppant izmait 
szabadon hagyja a fehér atléta-
trikó. Janika lilás-kékes suhogós-
ban van, nyakig felhúzta a cipzárt 
a felsőjén. Mindkettejük lábán 
színes sportcipő.) Mi van! Most 
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kell jönni? Nem megbeszéltük, 

hogy kilencre itt vagytok ne-

kem...  

SÁNDOR (a fejét vakarja, serceg) 
Kilenc óra három perc, Vendel 

bácsi.  

JANIKA (a kisebbek fölbátorodá-
sával Sándor mellé áll) Kilenc óra 

két perc negyvenhat... negyven-

hét... negyvennyolc...  

VENDEL Mi van? Mit ketyegsz itt 

nekem? Ha megbeszéltük, akkor 

megbeszéltük. Egészre beszéltük 

meg. Itt várok rátok, hogy lesz te-

rasz.  

SÁNDOR Nem várt. Telefonált. 

Kivel telefonozott?  

VENDEL Semmi közöd hozzá.  

JANIKA Nem azért kérdezte.  

VENDEL Te meg aztán tudod, 

miért kérdezte.  

JANIKA (zavarba jön, érzi, hogy 
túllőtt a célon) Jól van, nem tu-

dom. Velem meg mit izél? Szól-

tam egy rossz szót is?  

VENDEL Már több rossz szót is 
szóltál. Jobb lesz, ha nekiálltok 

az asztalnak.  

SÁNDOR (visszafogja az alkatré-
szek felé mozduló Janikát) Nem-e 

szívességből csináljuk?  

VENDEL Mi van?  

SÁNDOR Mondom, nem-e szíves-

ségből csináljuk.  

JANIKA Akkor hogy csináljuk?  

SÁNDOR Nem neked volt szólva. 

A Vendel bácsinak.  

VENDEL Mi van? Figyelek. Be-

szélj, ha hozzám akarsz szólni!  

SÁNDOR Hogy nem-e szívesség-

ből csináljuk...  

VENDEL Gondolom, abból.  

SÁNDOR Akkor meg mit izél ve-

lünk? Ha szívességből.  

VENDEL Nem izélek. Ott vannak 

a darabok. Lehet összerakni 

őket.  

JANIKA (Sándorhoz, halkan, hogy 
Vendel is hallja) A telefon nyomta 

föl, fogadjunk.  

VENDEL Mi van? Miféle telefon? 

Semmiféle telefon nem nyomott 

föl.  

JANIKA Fogadjunk, hogy fel-

nyomta...  

VENDEL Te nyomsz föl.  

SÁNDOR Engem meg a szaxafon.  

VENDEL Mi bajod van a 

szaxafonnal?  
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SÁNDOR Hangos.  

VENDEL Dugd be a füledet, ha 

zavar.  

SÁNDOR Nem zavar.  

VENDEL Most mondtad, hogy 

zavar.  

JANIKA Nem azt mondta a Sanyi. 

A Sanyi azt mondta, hogy fel-

nyomja az agyát.  

VENDEL A szaxafon.  

JANIKA Ja, a szaxafon.  

VENDEL (enged a hirtelen fölerő-
södött ellenhangulatnak) Engem 

is fel szokott nyomni, hogy őszin-

te legyek.  

SÁNDOR Na, tessék, aztán meg 

velem izél. Őt is felnyomja.  

VENDEL Nem izélek veled. Rak-

jad már a részeket egybe!  

(Rakják, vagy inkább rakosgat-

ják.)  

SÁNDOR A részekkel nincs baj. A 

szaxafonnal van.  

JANIKA Nem is a szaxafonnal. 

Szerintem...  

SÁNDOR Hát akkor mivel?  

JANIKA A hangjával. Az nem 

ugyanaz. Mert ha nem fújja a 
szaxafont, akkor nincs baj vele. A 

csöndes szaxafon az égvilágon 

senkiben sem okoz zavart.  

SÁNDOR (egy pillanatig tétovázik, 
megpróbálja elrendezni magában, 
amit hallott, sikertelenül) Ez igaz. 

De fújja. Az egy csöppet se csön-

des szaxafon olyankor, ha fújja.  

JANIKA Fújja. Főként éjszaka. És 

teli torokból.  

VENDEL Teli torokból nem lehet 
a szaxafont fújni. Azt úgy fújja, 

hogy közben kidagad a pofája. 
Arcból kell a szaxafont fújni, kis-

fiam, nem torokból.  

SÁNDOR Na, azért ne mondja 

így, hogy pofája van.  

VENDEL Kinek van pofája?  

SÁNDOR Hát... Amesének.  

VENDEL Mindenkinek van pofá-

ja, Sándor fiam. Csak nem egy-

forma pofája van mindenkinek. 

Neked például nagy pofád van, a 

Janikának valamivel kisebb. 
Amesének pedig... neki még ki-

sebb.  

JANIKA Azt lehetne talán arcnak 

is hívni, annyira kicsinyke...  

VENDEL Lehetne. Rakjad már, 

hogy haladjon.  

SÁNDOR Halad ez, csak szar az 

alapanyag.  
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VENDEL Majd én megmondom 

neked, hogy mi... nem mondok 
én neked semmit se... csak rak-

jad...  

(Rakják, vagy inkább rakosgat-

ják.)  

SÁNDOR Ha magát is fölnyomja, 

akkor miért nem rakja ki...  

VENDEL Mi van? Mi közöd hoz-

zá, hogy miért nem.  

JANIKA Nem kell kirakni. Majd 

visszajönnek érte.  

SÁNDOR Ja, mindjárt vége a há-

borúnak, aztán átjönnek érte.  

(Fejével elmutat a határ felé.)  

VENDEL De a szíveteken a sorsa!  

SÁNDOR Nekem ugyan nem. 
Azért, mert azt mondtam, hogy 

rakja ki, miért lenne a szívemen 

a sorsa. Épp, hogy nincs a szí-

vemen.  

JANIKA Ne rakja ki. Mit pofázol 

te bele a Vendel bácsi dolgába, 

Sándor?  

VENDEL Nehogy aztán már énfö-

löttem nyissatok ti vitát? Vagy mi 

van?  

SÁNDOR Rakjuk, az van. Nem-e 

szívességből, ahogy kérdeztem.  

JANIKA Roppant szívességből.  

(Rakják, vagy inkább rakosgat-

ják.)  

JANIKA Alszik még?  

VENDEL Nem, már ébren va-

gyok.  

JANIKA Nem maga.  

VENDEL Ki?  

JANIKA Hát, nem maga.  

VENDEL Ha nem én, akkor ki?  

SÁNDOR Amesét akarja ez az 

ökör érdeklődni.  

VENDEL Ne érdeklődje. Isztok 

valamit?  

SÁNDOR Ez végre értelmes be-

széd. Hozhat egy fröccsöt, tisz-

tán.  

VENDEL A Vendeléből?  

SÁNDOR Abból hát. Nem-e szí-

vességből csináljuk itt az asztalt?  

JANIKA De, roppant szívesség-

ből. Nekem is hozzon egy fröccsöt 

tisztán, Vendel bácsi.  

VENDEL Hozom.  

(Rakják, vagy inkább rakosgat-

ják.)  

JANIKA Valamit titkolódzik.  
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SÁNDOR Én is azt gondolom. 

Ráncolja a homlokát.  

JANIKA Csúnyán ráncolja a 

homlokát.  

SÁNDOR Amúgy se szép a Ven-

del bácsi homloka.  

JANIKA Amúgy nem is csúnya... 

annyira.  

(Vendel váratlanul tér vissza, alig 
várja, hogy a feszültségét leve-
zethesse rajtuk. Pattog, mert jól 

esik neki.)  

VENDEL Mi van? Mi van a hom-

lokommal annyira?  

SÁNDOR Semmi. Na, egészsé-

günkre. Vagy nem-e szívességből 

csináljuk?  

VENDEL Hagyd már el... legalább 

csinálnál valamit. De itt csak 

kérdezősködsz.  

JANIKA Ha válaszolna, nem kér-

dezősködne.  

VENDEL Mi volt a kérdés?  

JANIKA Hogy fel van-e már.  

VENDEL Fel vagyok.  

SÁNDOR Nem maga, hanem 

Amese.  

VENDEL Azt nem tudom. Éjsza-

ka megint fújta a szaxafont.  

JANIKA Akkor még biztosan al-

szik.  

(Rakják, vagy inkább rakosgat-

ják.)  

SÁNDOR Nem biztos. Lehet, hogy 

ébren van, és fekszik az ágyban... 

a hasán...  

VENDEL Mit fantáziálsz te arról, 
hogy Amese fekszik az ágyban és 

ébren van... a hasán...  

JANIKA Nem fantáziál. Csak azt 

mondta, hogy lehet, hogy Amese 

már ébren van, csak még nem 

jött elő, mert fekszik az ágyban... 

a hasán...  

VENDEL Hallottam, hogy mit 

mondott. És ha már ébren van, 
csak még nem jött elő, mert fek-

szik az ágyban, a hasán, akkor 

mi van?  

JANIKA Akkor semmi sincs.  

SÁNDOR Rakjuk.  

VENDEL Az én gondom, nem a 

tietek.  

SÁNDOR Micsoda? Nem-e szíves-

ségből rakjuk?  

VENDEL Nem a rakás.  

JANIKA Akkor mi?  

VENDEL Amese.  
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(Rakják, vagy inkább rakosgat-

ják.)  

2. JELENET, amelyben Irmus kiderít 

dolgokat  

Irmus halad el a terasz mellett, 
megáll, elhalad, visszatér, megáll, 
elhalad, visszatér... Vénlány, 
mozgása első pillantásra meg-
hökkentő. Hol fürgén meglódul, 

hol reszketve botorkál. Ruhája 
ódivatú, sötét anyagon apró fehér 
virágminták. Széttaposott papucs 
a lábán. Erőt vesz magán, föllép a 
teraszra. A többiek úgy tesznek, 
mintha nem vennék észre az ér-

kezését.  

IRMUS Csak erre jártam.  

VENDEL Jól tetted.  

IRMUS De már megyek is.  

VENDEL Isten áldjon.  

(Nem megy. Most a teraszon dol-
gozókkal próbálkozik. Valakivel 

neki is próbálkoznia kell.)  

IRMUS Rakjátok?  

JANIKA Rakjuk.  

SÁNDOR Rakjuk. Nem-e szíves-
ségből, csak mondja meg neki, 

Vendel bácsi.  

VENDEL Szívességből.  

IRMUS Csak kapnak érte vala-

mit.  

SÁNDOR Fröccsöt tisztán.  

IRMUS Tudok segíteni valamit?  

VENDEL Nem menni akartál ép-

pen?  

IRMUS De, éppen menni. Csak 

gondoltam, ha megakadtok...  

SÁNDOR Mibe’? A rakásba’?  

JANIKA Abba’ mi nem akadunk 

meg.  

(Rakják, vagy inkább rakosgat-

ják.)  

VENDEL Egy fröccsöt? Tisztán?  

IRMUS Korán van még ahhoz, te 

Vendel.  

VENDEL Akkor majd később.  

IRMUS (Irmus veszélyt érezve 
nyomul hozzá, Vendel húzódik) 

De most vagyok itt...  

VENDEL Igaz. Most akkor iszol, 

vagy nem?  

IRMUS Csak töltsed ki most. Az-

tán majd később megiszom.  

(Vendel tölt neki, Irmus rögtön ki-

issza. Glugyog a torka.)  

VENDEL Elég gyorsan telik nálad 

az idő.  
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IRMUS Telik. Jó a borod, Vendel.  

VENDEL Vendel bora a legjobb a 

környéken.  

SÁNDOR Ez már csak igaz.  

JANIKA Nekünk meg nem tölt?  

VENDEL Majd ha összeraktátok.  

JANIKA És közben? Meg nyel-

jünk?  

SÁNDOR Janika igazságot for-

mált az előbb.  

VENDEL Aki nem dolgozik, ne is 

igyon.  

SÁNDOR Nem-e szívességből rak-

juk az asztalt?  

VENDEL Igaz. Igyatok ti is.  

(Tölt nekik, isznak. Aztán rakják, 

vagy inkább rakosgatják.)  

IRMUS A tisztelendő úr asztala 

szebb.  

VENDEL Még szép.  

SÁNDOR Ez se lesz akármi.  

JANIKA Ha összerakjuk.  

IRMUS Hol van a lány?  

VENDEL Miféle lány?  

IRMUS Rakod a hülyét. Amese...  

VENDEL Mit akarsz már te is ez-

zel az Amesével?  

IRMUS Te csinálsz úgy, mintha a 

tiéd lenne.  

VENDEL Miért csinálnék úgy, 

mintha az enyém lenne?  

IRMUS Itt titkolódzol.  

VENDEL Mi van abban titok, 

hogy nem mondom, hogy hol van 

Amese?  

IRMUS Miért nem mondod, hogy 

hol van Amese?  

VENDEL Mi közöd neked ahhoz, 

hogy hol van Amese?  

IRMUS Nem a tied.  

VENDEL De, az enyém.  

IRMUS Csak itt hagyták, hogy vi-

gyázz rá.  

JANIKA Majd jönnek vissza ér-

te...  

SÁNDOR Ha vége a háborúnak...  

JANIKA Majd jönnek érte, vissza.  

(Vendel leül, csak sokára szólal 
meg. A csöndje átmenetileg törhe-

tetlen. Saját maga törheti.)  

VENDEL Nem jönnek.  

IRMUS Miért nem jönnek?  
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VENDEL Mert nem tudnak.  

SÁNDOR Ha vége a háborúnak...  

JANIKA Akkor tudnak.  

VENDEL Nem tudnak.  

IRMUS Miért ne tudnának?  

VENDEL Mert meg vannak halva.  

(Értetlenül merednek rá, majd 

egymásra. Értelmetlen tekintetek.)  

IRMUS Kik?  

VENDEL A szülei.  

SÁNDOR Hogy-hogy meg vannak 

halva?  

VENDEL Úgyhogy... mit tudom 

én... az előbb, a telefon.  

JANIKA Szóval, az volt a telefon.  

VENDEL Az volt.  

IRMUS Ki telefonált?  

VENDEL Nem tudom. Nem értet-

tem. Valaki. Telefonált.  

SÁNDOR Mit telefonált?  

VENDEL Most mondom. Hogy 
meg vannak halva. Az anyja is, 

az apja is.  

JANIKA Szegény.  

SÁNDOR Szegény.  

IRMUS Szegény.  

VENDEL Szegény.  

(Rakják, vagy inkább rakosgat-

ják.)  

IRMUS Hát akkor marad.  

VENDEL Marad.  

IRMUS Hol marad?  

VENDEL Hol maradna? Itt.  

IRMUS Itt nem maradhat.  

VENDEL Miért ne maradhatna?  

IRMUS Mert nem a tied.  

VENDEL De rám van bízva.  

IRMUS Rád volt.  

VENDEL Attól, hogy meg vannak 

halva, még rám van bízva.  

(Irmus kidülleszti képzelt melleit, 
fel-alá járkál a teraszon. Még a 
csípőjén is ringat egyet-kettőt. Ri-

szálni nem mer.)  

IRMUS Anya kell neki.  

VENDEL Te lennél az az anya?  

IRMUS Én.  

VENDEL Pont te. Akinek nincs is 

gyereke.  

SÁNDOR Nem is volt.  
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JANIKA Meg férje se.  

IRMUS Na és? Örökbe fogadom.  

VENDEL Tudod, kit fogadsz te 

örökbe! Jobb, ha elhúzol végre 

innen, Irmus.  

IRMUS (keresi a szavakat, de 
nem találja őket. Végül fejét az ég 
felé fordítja, mint aki átkozódik 
vagy elnézést kér a fentiektől. Vá-
lasz híján kénytelen föltalálni 

magát.) Perverz!  

VENDEL Mit beszélsz?  

SÁNDOR Hogy a Vendel bácsi...  

JANIKA Perverz? No, szép, 

mondhatom, Irmus néni...  

IRMUS Ismertem én a feleségét...  

VENDEL (szörnyen zavarba jön, 
nem leplez, indulatoskodik) Be-

szélsz hülyeségeket, Irmus. Na, 

iszol még egyet?  

IRMUS Csak töltsd ki!  

VENDEL (halkan, hogy a többiek 
is hallják) Majd erről az örökbefo-

gadásról beszélünk később.  

SÁNDOR Ne hagyja már magát, 

Vendel bácsi!  

JANIKA Ne mondják már magá-

ra, hogy perverz, a szentségit!  

VENDEL Nektek nem volt lap le-

osztva. Rakjátok, és maradjatok 

csendben.  

(Rakják, vagy inkább rakosgat-
ják. Megszólal bent a szaxofon.)  

JANIKA Felébredt.  

SÁNDOR Hason nem lehet 

szaxafonozni.  

VENDEL Kuss! Rakjátok.  

(Rakják, vagy inkább rakosgat-
ják. A szaxofon kis idő múlva el-
hallgat. Szakadatlan rakják 
tovább. Vagy rakosgatják. In-

kább.)  

3. JELENET, melyben Piros is tudo-

mást szerez Amese maradásáról, sőt, 

Vica is szembesül a ténnyel  

Piros érkezik, kifulladva. Otthon-
ka van rajta, meg piros harisnya. 
Haja festett vörös, kócos, amilyen 
az ápolatlan hosszú vörös hajak 
tudnak lenni. Formás teremtés, 
lehetett valamikor. Néhai bájai át- 
és felderengenek a játék során, 
kevés érdeklődést váltva ki a töb-
biekben. Iramodik a teraszra, 

megáll a férje előtt.  

PIROS Tudtam, hogy itt vagy.  

SÁNDOR Tudhattad, mert mond-

tam, hogy jövök ide.  

PIROS Ha nem mondod, akkor is 

tudom.  
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SÁNDOR Honnan tudod?  

PIROS Hol lennél máshol, mint a 

kocsmában.  

SÁNDOR Vendel bácsi! Most 

mondja meg, nem-e szívességből 

rakjuk, vagy szívességből.  

VENDEL Szívességből.  

PIROS Otthon is rakhatnál né-

ha... szívességből... néha...  

SÁNDOR Majd ha ráérek otthon 

is rakni, akkor rakni fogok ott-

hon is.  

(Rakják, vagy inkább rakosgat-
ják. Piros észreveszi Irmust, köröz 
körülötte, a másik csak a szeme 

mozgásával követi a köröket.)  

PIROS Szervusz, Irmus.  

IRMUS (a háta mögé rejti a poha-
rat, csak az orra vereslik) Szer-

vusz, Piros.  

PIROS Ilyen korán, Irmus?  

IRMUS Mit ilyen korán, Piros?  

PIROS Hát az ivás.  

IRMUS Nem ivás, kis szívem, ha-

nem egy kis csevej.  

PIROS Kis csevej... három férfi-

val...  

IRMUS Nem lehet kis csevej... 

három férfival?  

PIROS De lehet kis csevej... há-

rom férfival. Leülök én is.  

IRMUS Akkor te is csevejeghetsz 

egy kicsit.  

PIROS Csevejeghetek.  

VENDEL Vendel bora?  

PIROS Nincs is annál jobb. Csak 

töltse ki, Vendel bácsi!  

VENDEL Ülj le, Piros.  

PIROS Már ülök.  

VENDEL Mindegy. Jó kocsmáros 

így invitál. Szóval, ülj le, Piros!  

PIROS Köszönöm. Csak töltse ki.  

(Rakják, vagy inkább rakosgat-

ják.)  

IRMUS Hallottad?  

PIROS Hallottam. Már ülök is.  

IRMUS Nem azt. Ja, hát nem is 

hallhattad.  

VENDEL Nem kéne rögtön el-

pletykálni mindent!  

IRMUS Hát a Piros nem is tud-

hatja?  

PIROS Mit nem tudhatok én?  

SÁNDOR Miért ne tudhatná a Pi-

ros?  
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JANIKA Úgyis megtudja hamaro-

san mindenki.  

VENDEL Azért nem kell úgy kap-

kodni a hírrel.  

PIROS Miről van szó?  

VENDEL Semmi. Fecsegnek.  

PIROS A kis szaxafonosról van 

szó, mi? Látom a zsíros pofáju-

kon.  

SÁNDOR Jó lenne nekünk is, 

nem, Piros?  

VENDEL Mi van?  

PIROS Mi van?  

SÁNDOR Hát, ha nem jönnek ér-

te...  

PIROS Kik nem jönnek érte?  

JANIKA Meg vannak halva... az 

apja meg az anyja... mind a kettő 

meg van halva a háborúban...  

SÁNDOR Nem jönnek érte. Meg 

vannak halva.  

(Rakják, vagy inkább rakosgat-

ják.)  

VENDEL Rám van bízva.  

IRMUS Magamhoz veszem, nem 

maradhat tovább egy fedél alatt 

egy... férfival.  

VENDEL Eddig maradhatott?  

IRMUS Maradhatott, mert élt az 

apja.  

JANIKA Meg az anyja.  

PIROS És minek kellene nekünk 

az Amese?  

SÁNDOR Hát, hogy is mondjam...  

PIROS Te perverz állat.  

JANIKA Az a Vendel bácsi.  

VENDEL (lendületből seggbe rúg-

ja) Anyád. Az a perverz állat.  

JANIKA Ne tessék anyázni.  

VENDEL Mi van? Rakjátok.  

(Rakják, vagy inkább rakosgat-

ják.)  

PIROS Minek nekünk a lány?  

SÁNDOR Hát, lánynak. Az igazat 

megmondva, örökbe fogadhat-

nánk.  

PIROS Ne fektessük rögtön az 

ágyadba is, szívecském?  

SÁNDOR Nem úgy... én... (Nem 
látja értelmét a további szónok-
latnak.) hát jó, vigye el az Irmus 

néni.  

PIROS Azt már nem. Nem viszi!  

IRMUS Te nekem ne mondd meg, 
hogy mit csináljak és mit ne. Vi-

szem.  
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VENDEL Nem viszed.  

JANIKA Össze ne vesszenek már 

az Amesén!  

VENDEL Te rakjad.  

JANIKA Rakom.  

SÁNDOR Piros, te meg hazame-

hetnél végre.  

PIROS Most jöttem.  

SÁNDOR Most se kellett volna.  

PIROS Zavarlak, mi?  

SÁNDOR Engem nem. De itt rak-

juk.  

JANIKA Már mindjárt készen is 

vagyunk.  

PIROS (megveti a lábát, arca is 
megvető) Megvárom.  

SÁNDOR Ne várd meg.  

PIROS Megvárom. Látom, te is 

megvárod.  

SÁNDOR Mit várok meg?  

PIROS Hogy felkeljen az Amese.  

SÁNDOR Menj már, hagyjál már 

ezzel engem már békén.  

JANIKA Már csak ez hiányzott.  

PIROS Mit szólsz bele?  

SÁNDOR Énszerintem is mit 

szólsz bele?  

JANIKA (megbántódva a kettős 
érzéketlenségtől) Nem arra mond-

tam.  

SÁNDOR Akkor meg mire mond-

tad?  

JANIKA Hogy Vicát látom errefe-

lé... tartani.  

VENDEL (Vendel valódi indulattal 

csap az asztalra — a törlőruhá-

val) Azért nagygyűlés már ne le-

gyen itt kora reggel!  

JANIKA Akkor mondja neki, hogy 

nem jöhet be.  

VENDEL Ilyet nem lehet monda-

ni senkinek. Egy kocsmába min-

denki bejöhet, ha ki vagyok 

nyitva.  

JANIKA De még nincs kinyitva a 

Vendel bácsi.  

VENDEL De a terasz nyitott.  

JANIKA Ja, az igaz. A terasz az 

nyitott. Akkor meg csak hadd jöj-

jön.  

SÁNDOR A te gyűrűs menyasz-

szonyod, vagy nem?  

JANIKA Ja. Gyűrűs. Jól áll neki. 
Mintha rá öntötték volna.  
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IRMUS (a gyűrűtlenek tudomá-
nyos fölényével) A gyűrűt nem 

szokás rá önteni.  

JANIKA Az övét szokás. Ért is 

maga a gyűrűkhöz, Irmus néni! 
Hát volt már magának valaha is 

gyűrűje?  

IRMUS Miért ne lehetett volna?  

JANIKA Most volt, vagy nem volt?  

IRMUS Nem volt. De lehetett vol-

na.  

(Ebben maradnak. Késik a beígért 

gyűrűs Vica)  

SÁNDOR Soká tart neki, amíg 

ideér.  

JANIKA Lassan jön.  

PIROS Biztos a gyűrűjét nézegeti 

járás közben.  

JANIKA Aztat nézegetheti is, biz-

tosan.  

VENDEL Meddig rakjátok még?  

SÁNDOR Nem-e szívességből rak-

juk, hogy itt siettet?  

VENDEL Eszem ágában siettetni 

benneteket, csak valahogy már 

túl sokan vagyunk ezen a kis te-

raszon.  

IRMUS Sok jó ember kis helyen 

is elfér.  

VENDEL Sok jó ember.  

(Senki sem érti magára a meg-
jegyzést, nem romlik a kedv. Vica 
megáll a terasz szélén, nézi őket. 
Senki sem néz rá, tulajdonképpen 
senki nem néz senkire. Nyúlánk, 
szép lány a Vica, teltek a mellei, 
kerek a feneke, hosszú a combja, 
a haja, a tekintete. Könnyedén 
jár, szinte meggondolatlanul. 

Szoknyája lebben.)  

VICA Csókolom! Sziasztok! Szia 

traktoros Janika!  

JANIKA Elég csak Janika...  

VICA Szia elég csak Janika!  

JANIKA Esküszöm, bolond.  

VICA (hátulról átöleli Janikát, en-

nek elöl is van hatása) Csak jó 

kedvem van. Baj?  

JANIKA (restelkedve eltolja magá-
tól a lányt, összegörnyed) De-

hogy. Csak itt szomorú bajok 

vannak közben, Vica.  

VICA Ne mondd! Csak nem meg-
pimpósodott a Vendel bácsi bo-

ra?  

VENDEL Nem kéne ezzel vicce-

lődni így!  

VICA Akkor meg mi a baj?  
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(Valamennyien Janikára néznek, 
a tekintetekben kárörvendő bizta-
tás.)  

JANIKA Meghaltak az Amese 

szülei.  

VICA Meg? Mind a kettő?  

SÁNDOR Mind a kettő. Meg.  

VICA Akkor most mi lesz vele?  

PIROS Magunkhoz vesszük.  

IRMUS Magamhoz veszem.  

VENDEL Magamnál marad.  

(Rakják, vagy inkább rakosgat-

ják.)  

VICA És te, Janika?  

JANIKA Én mi?  

VICA Te nem veszed magadhoz?  

JANIKA Miért venném magam-

hoz?  

VICA (eltűnik a nyájassága, igazi 
nő, ahogy számonkér) Azt hiszed, 

nem láttam?  

JANIKA Mit nem láttál?  

VICA Láttam.  

JANIKA Mit láttál?  

VICA Ült a traktorodon. Vagy 

nem ült?  

JANIKA Ja, hát ült.  

VICA És lógatta a meztelen lábát. 

Vagy nem lógatta?  

JANIKA Lógatta.  

VICA (nagyot lök a fiún, aki szét-
rombolja az épp összerakott asz-
talrészt) Dögölj meg, traktoros 

Janika.  

JANIKA Még szerencse, hogy jó a 

kedved, Vica!  

VICA Már nem annyira jó.  

JANIKA Azért csak jobb, mintha 

rossz lenne.  

VICA Annál jobb.  

VENDEL Na, ebből elegem van. 

Még kész sincs a terasz, de már 

mindenki ide jár intézni a családi 

drámáit.  

(Rakják, és elkészülnek vele vég-

re. Mindenki megkönnyebbül.)  

SÁNDOR Kész az asztal. Nem-e 

megcsináltuk szívességből?  

JANIKA Megcsináltuk.  

VENDEL Akkor igyatok még egy 

fröccsöt, tisztán.  

JANIKA Legfeljebb még egy fröcs-

csöt...  

SÁNDOR Tisztán.  
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(Isznak. Vendel Janikába karol, 
borús arccal félrevonja. A félrevo-
nás végére az arc egészen baljós.)  

VENDEL Janika. Akarok monda-

ni valamit.  

JANIKA Tessék mondani, Vendel 

bácsi.  

VENDEL Csak azt akarom mon-
dani, Janika, hogy te ne trakto-

roztasd máskor az Amesét a 

traktorodon.  

JANIKA (el akar húzódni, de Ven-
del vasmarokkal tartja. Janika 
arca eltorzul a fájdalomtól.) Csak 

úgy játékból volt.  

VENDEL Játékból meg még in-

kább ne.  

IRMUS (ráncigálja el Janikától, 
sikertelenül) Féltékeny vagy, mi, 

vén Vendel?  

VENDEL Neked nincs dolgod a 

parókián, Irmus?  

IRMUS Az én dolgom az én dol-

gom. Akkor is féltékeny vagy.  

VENDEL Csak az illendőség ked-

véért... meg ne lássam, még egy-

szer, megértettük egymást?  

JANIKA Jól van, na.  

VENDEL Mi van?  

JANIKA Mondom, jól van, na.  

VENDEL Az más. Akkor megbe-
széltük. (Elengedi Janikát. Amese 
jön, kis hálóingben. Vézna, de fej-
lett fiatal lány. Hosszú fekete haj 
keretezi sápadt arcát. A férfiak-
nak rajta marad a meztelen com-
bokon a szemük, a nők ezt 
észreveszik.) Na, felébredt a kis-

lány.  

PIROS Kislány...!  

VENDEL Jót álmodtál, Amese? (A 

lány bólint.)  

SÁNDOR Szaxszafonoztál az éj-

szaka, hallottam. (A lány bólint.)  

IRMUS Éjszaka aludni szoktak, 

Amese. (A lány bólint.)  

JANIKA Nagyon szépen szaxafon-

oztál, én is hallottam. (A lány bó-

lint.)  

VICA Hogy oda ne rohanjak! A 
traktoros Janika meg a szaxafon! 

Hogy állunk a portugállal, trakto-

ros Janika?  

(Janika úgy veti magát hátra, 

mint akinek a seggébe csíptek.)  

JANIKA Ezt meg minek kell itt?  

VENDEL Miféle portugállal?  

VICA (mímelt büszkeséggel felka-

cag) Hát nem tetszenek tudni?  

PIROS Nem.  
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VICA A traktoros Janika portugá-

lul tanul.  

IRMUS (mint aki főbenjáró bűnről 
szerez tudomást) A traktoros Ja-

nika?  

VICA Az, a traktoros Janika. Ta-

nulsz, vagy nem tanulsz? Mondd 

csak meg szépen, ha kérdeznek!  

JANIKA Ja. Tanulok. Oszt mi van 

abban, ha tanulok?  

PIROS Minek tanulsz portugált?  

VICA Hogy elmenjen az egyetem-
re. (Túlságosan hangosan röhög 

ahhoz, hogy jókedve legyen.)  

IRMUS (a fokozódó bűn terhének 
átvállalása alatt) A traktoros Ja-

nika egyetemre?  

JANIKA Ja. Egyetemre. Portugál 

szakra.  

SÁNDOR A traktoros Janika 

egyetemista lesz.  

VICA A frászt. Nem fogják felven-

ni, mert nem tudja megjegyezni a 

szavakat.  

JANIKA Ja. (Két oldalról két ököl-
lel veri a halántékát.) Nem men-

nek a fejembe a szavak.  

PIROS Akkor minek tanulsz?  

JANIKA Hogy belemenjenek.  

SÁNDOR Na, nem-e végeztünk 

mára? Köllene hazamenni, Pi-

ros...  

PIROS (alulról nevet bele a férje 
arcába) Most, amikor fölébredt 

végre?  

SÁNDOR Ne izélj, mert megint 

megcsúszol a lépcsőn...  

VICA (békítőleg belekarol, de 
azért tovább gyötri) Mi is mehet-

nénk, traktoros Janika... hacsak 

nem akarod megint megtrakto-

roztatni az Amesét...  

VENDEL A derekát töröm le!  

IRMUS No, a hősszerelmes!  

VENDEL (barátságtalanul őszinte 
ajánlatot tesz) Te is mehetsz már, 

Irmus.  

IRMUS Megyek is. Megmondod 

neki?  

VENDEL Még nem tudom.  

IRMUS Mert ha megmondod ne-

ki, akkor mondd meg azt is, hogy 

én magamhoz veszem.  

PIROS (hátrafelé lépkedve kiabál, 
Sándor vonszolja) Mi meg akkor 

örökbe fogadjuk.  

VICA A traktoros Janika meg 

elhordogálja a traktorán a határ-

ban le s fel.  
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VENDEL Este felé nézzetek majd 

vissza. Megünnepeljük a teraszt.  

PIROS Az jó lesz. Úgyis régen 

táncoltam már.  

IRMUS (savanyú rámenősséggel) 

Én is benézek, ha már így meg-

hívtál.  

VENDEL Ha már így meghívta-

lak. Jöjjenek a fiatalok is!  

JANIKA Itt leszünk, Vendel bácsi.  

IRMUS (közel furakodik Vendel 
arcához, de ez egyiküknek sem 
jó) Most mondod meg neki?  

VENDEL Mi van? Majd az én dol-
gom, hogy mikor mondom el ne-

ki.  

SÁNDOR Nem-e végeztünk ak-

kor? Isten áldja, Vendel bácsi, 

máskor is...  

VENDEL Köszönöm, Sándor.  

JANIKA Jól összeraktuk.  

VENDEL Neked is, traktoros Ja-

nika.  

JANIKA Máskor is, Vendel bácsi, 

isten áldja.  

(Elmennek mind. Vendel ül az 
asztalnál, Amese áll a fal mellett.)  

VENDEL Ülj le, Amese. (A lány 
leül.) Kellene, hogy este 

szaxafonozz a népeknek, amikor 

idejönnek. (A lány tagadóan ráz-
za a fejét.) Így is jó. Amese, mon-
dani akarok neked valamit. (Előre 
hajol, mélyen a lány szemébe 

néz. Távolabb hegyek.)  

4. JELENET, később, melyben Irmus 

visszatér a teraszra, hogy Amesét 

megfaggassa a dolgok állásáról. Egy-

oldalú beszélgetésüket Piros érkezése 

zavarja meg  

Amese az elmosott a poharakat 
rakosgatja. Valamilyen szomorú 
dalt dudorászik. Irmus feje kerül 
elő valahonnan, ő is dudorászik, 
de ő templomi éneket. Ezt a dalt 
Irmus a darab folyamán többször 
is feldudorássza, általában 
olyankor, amikor zavarban van, 
vagy, ha nem akar megszólalni. 

Utóbbi a ritkább.  

IRMUS Jé, csak nem dudorász-
gat a néma kislány. Egészen szép 

hangod van, kedves, mondták 

már? Na, ne hallgass el, meg ne 

ijedj az Irmus nénitől! Sejtettem 

ám, hogy tudsz beszélni... Rázod 
a fejedet. Na jól van, elhiszem. 

Nem tudsz beszélni... csak éne-

kelni... azt sem, rendben, csak 

dúdolni. Különös adottság... Se 

beszélni, se énekelni, dúdolni 
meg éppenséggel... Ülj csak ide, 

Amese, ide mellém! Kérdeznék 

valamit. Na, gyere, ülj már le, na, 

gyere már, ülj le, nem vagyok én 
itt vendég... (Amese leül.) Végre. 

Mondott neked valamit a Vendel 
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bácsi? (A lány tagadólag rázza a 
fejét.) Azért valamit csak mon-

dott, mióta itt vagy, nem? Mit rá-
zod a fejedet egyfolytában? 

Honnan tudod, mire akartam az 

előbb rá-kérdezni, ha rá sem 

kérdeztem? Makacskodol? Isten 

nem szereti a megátalkodottakat, 

azt ugye, tudod... Azt hiszem, 
sejted, mire akarok rákérdezni... 

Hogy arról beszélt-e? Mit rázod a 

fejedet, most akkor tudod, miről 
kérdezek? (Amese el akar menni, 
Irmus visszatartja a kezénél fog-
va.) Jól van na, azért meg kell 

hagyni, derék lány vagy. Dolgos. 

Épp ilyen lány voltam én is fiata-

lon. Mit bámulsz, nem voltam én 

se mindig ilyen rozzant, mint 

most. Dolgos voltam, és... olyan 
kacagós, vagy milyen... hogy is 

mondják... Mi, nem hiszed? Nem 

baj. Mit mondtál, hol van Ven-

del? Ja, nem mondtál semmit. 

Holott a Vendel van valahol. Hol 

van a Vendel? Áruért ment el a 
Vendel? Értem. Maradj, nincs 
most dolgod. (Amese mégis feláll, 
bort tölt neki.) Látom, jó megfigye-

lő vagy, így iszom. Köszönöm, 

kedves. Szóval nem beszélt a 

Vendel a... telefonról? Hogy mi-
lyen telefonról? Hát, ha nem be-

szélt, biztos nem is nagyon 
fontos az a telefon. (Dudorász-
gat.) Aztán, mondd csak, Amese, 

jó neked itt? (Amese bólogat.) 

Szóval jó. Értem. Tudod is te, mi 

a jó, istenem. Akkor mondd meg 
nekem, mi a jó itt neked ezzel a 

morcos Vendel bácsival? Na, mi a 

jó? Nem lenne jobb inkább más-
hol? Nem, nem arra gondoltam, 

hogy hazamész... Mondjuk, ha 

nem egy magányos férfival laknál 

egy fedél alatt, fiatal lány léted-

re... A tisztelendő úr sem helyes-

li, megmondhatom neked. 
Éppenséggel van megoldás, kis-

lányom, lakhatnál nálam is... és 

ott igazán lenne mit tenned, nem 

csak a vacak poharakat meg tá-

nyérokat sikálni... Hogy nem öl 
meg az unalom! (Saját keserves 

életén — és elkövetkező mondan-

dóján — meghatódik egy keveset.) 

Tizenhárom éve ápolom szegény 

drága anyámat, akit az úristen 

megbénított az ő kifürkészhetet-

len akaratából. Tizenhárom éve 

mellette, éjjel-nappal, vagy in-

kább se éjjelem, se nappalom... 
Nem lennék hálátlan... fizetnék 

érte neked... vagy odafogadná-

lak... akár egy rokont... mint a 
lányomat... (Amese hevesen ráz-
za a fejét, tagadólag.) Most meg 

mi van? Mit nem akarsz? Mi? 
Dolgozni? (Csak azt fogja föl, 
hogy nem fogja föl.) Mondtam, 

hogy megfizetem. Vagy, hogy 

nem akarnál lakni nálam ... Hát, 

nagyobb rend van ott, mint itt, 

meg tisztaság, meg élével a dol-
gok... nem egy kocsma... (Elhúz-
za a száját, túlságosan.) A 

tisztességességről már nem is be-

szélve... Mondd, mi keresni való-

ja van a kocsmában egy ilyen 

korú lánynak, mint te? Aztán, ha 
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megfogdosnak részegen az embe-

rek, a Vendel tán meg fog védeni? 
Az se különb, hát hiszen az is 
férfi. (Lehalkul, hogy isten se hall-
ja jól, amit most mond.) Mert 

olyanok ám ezek, mind a férfiak, 

templomba nem, kocsmába foly-

ton, és ha beisznak, dől belőlük a 

moslék... a trágárság... a verej-
tékszag... no, én csak mondtam, 

hogy meggondold...  

(Piros kering a terasz felé. Mintha 

nem is oda igyekezne.)  

PIROS Mit látok, kereng a varjú a 

kis béka fölött. És mindjárt be is 

kapja. Ham, így bekapja...  

IRMUS Én meg kányát látok itten 

elközelegni. Az inkább szereti a 
békát. (Görcsös ujjaival eljátssza 

a vadászatot.)  

PIROS Minek jött vissza ide suty-

tyomban, Irmus?  

IRMUS Mindenkinek lehet elülni 

a teraszon, ha úgy hozza a kedve.  

PIROS Mindenkinek. Meg ajánla-

tokat tenni, mi? Lakjál nálam, 
meg ilyenek... (Amese bemegy a 

kocsmába.) Ez meg hova megy?  

IRMUS Elijesztetted a rikácsolá-

soddal. Miféle ajánlatokról be-

szélsz, Piros?  

PIROS Van fülem, meg hallom, 

amit beszélnek, meghallom, meg 

aztán itt is voltam a közelben.  

IRMUS (belehajol az arcába, ku-

takodón) Hallgatóztál.  

PIROS (ha lehet, még fokozza a 
belehajlást) Azt talán nem, de 

hallóztam, az talán igen. Kéne a 
lány, mi, Irmus néni? (Felugrik, 
mutatóujját vádlón a levegőbe 
szúrja, megforgatja benne.) A 

nyomorék anyjuk mellé cseléd-

nek, mi?  

IRMUS Nem a te dolgod. Se az 

anyám.  

PIROS De, de, de. Én ezt az egé-

szet ám végiggondoltam.  

IRMUS Nem néztem volna ki be-

lőled.  

PIROS Ki-e, nem-e ki, megmon-

dom, ahogy van, nekem is kell a 

lány.  

IRMUS (meglepődést színlel, és 
előkészíti a szúrást) Neked? Kell? 

Minek?  

PIROS Lánynak.  

IRMUS Meglepődve hallok. Mi-

lyennek?  

PIROS Fogadottnak.  

IRMUS Miért nem csináltatsz 

magadnak az uraddal, az úr ren-

delése szerint egy saját gyereket, 

ha annyira akarsz... magadnak 

gyereket?  
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PIROS (akadozva beszél, szé-
gyenkezve) Mert nem lehet... ne-

künk gyerekünk... magunkban.  

IRMUS Imádkoztál volna többet!  

PIROS Elfelejtette tán, mennyit 

nyomtam a perselybe, és mégis 

hiába?  

IRMUS (Piros öle felé nyúl, de az-

tán idejében visszakapja a kezét) 
A saját perselyedet nem kellett 

volna annak idején... annyira te-

litömetni... csak úgy... hogy az-

tán meg ki kelljen kaparni belőle 

azt a sok...  

PIROS Na, aztán az ótvaros szá-

jára lépek, ha nem áll le ezzel a 

süketséggel! Éppen maga ne 
tudná, hogy az úr nem velem, 

hanem az én urammal rendelke-

zett úgy, hogy ne tudjon nekem 

gyereket... csinálni?  

IRMUS Mondtam már, imádkoz-

zál többet.  

(Piros nem válaszol rögtön. Nehéz 

ilyesmire mit mondani.)  

PIROS Én hiába imádkozom, ha 

a Sanyié nem alkalmas arra...  

IRMUS Mesebeszéd. Ha minden-

re jó az a derék nagy ember, ak-

kor erre épp miért ne volna jó?  

PIROS Biztos, mert az úr így 

akarta.  

IRMUS És ha mégis a te méhed-

ben van pusztaság, Piros?  

PIROS (Piros arcán ártatlan, an-
gyali mosoly árad szét) Abban 

csak ragyogás van, mondta is az 
orvos a városban, hogy abban 

csak ragyogás van...  

IRMUS Az orvos is csak férfi. Biz-

tos az is megvolt régebben ne-

ked...  

PIROS Maga beteg, Irmus. Le-

hetne, ha csalnám a Sanyit...  

IRMUS (megértő önsajnálattal) 

Itt? Kivel? Ha elmennél, talán. 

Innen... Itt kivel?  

PIROS Éppenséggel ezért kell 

gyerek.  

IRMUS Amese már nem gyerek.  

PIROS Ahogy vesszük. Csak kész 

haszon, hogy nem kell pelenkáz-

ni. Meg ilyenekkel bajlódni. Ná-

lunk jó sora lesz, ott a gyerek-
szoba az emeleten a játékokkal, 

amiket előre bekészítettünk... 

minek... kinek...  

IRMUS (idegesen felcsattan) Nem 

hallod, hogy Amese már nem 

gyerek?  

PIROS Még az. Attól függ, hon-

nan nézzük.  

IRMUS Honnan nézzük?  



D R Á M A  –  M E L L É K L E T   

 
 

 

5 9  

PIROS Ahonnan én nézem, on-

nan még az. Alig van még neki...  

IRMUS (idegbajosan járkálni 
kezd) Onnan, ahonnan a Sándor 

nézi, már biztosan van neki...  

PIROS Mi dolga magának azzal, 

hogy Sándor honnan nézi?  

IRMUS Jól van, csak úgy eszem-

ben jár.  

PIROS Ott a nagy ház, kong tő-

lünk az ürességtől.  

IRMUS A nagy ház nem minden. 
A nagy házat a lélekben kell fel-

építeni, Piros.  

PIROS Na, maga csak tudja, az-

zal a ménkű nagy lelkével. Szala-

dok, Sanyi mindjárt jön vissza a 

Kovácstól, és nem tudja, hogy itt 
vagyok. (Bent megszólal a szaxo-
fon.) A gyereket meg hagyja bé-

kén! Értjük egymást?  

IRMUS Hagyhatom. De akkor 

meg a Vendelé lesz.  

(Hallgatnak, méregetik egymást 
és a lehetőségeket.)  

PIROS A kurva anyját a Vendel-

nek. Az lesz az övé.  

IRMUS Én is azt mondom.  

PIROS De meg magának is a 

kurva anyját, hogy így egyetér-

tünk.  

IRMUS Én is azt mondom... a ti-

édet.  

Mindketten el.  

5. JELENET, melyben Sándor tájéko-

zódik Amese szándékairól, miközben 

Vica tüzéhez is közel teszi a vasát  

Sándor zsebre dugott kézzel, fü-
työrészve érkezik. Játszik a trikó-
tól meztelenül hagyott izmaival, 
megfeszíti, elernyeszti őket. Igen 
elégedett. A teraszra is a falu bi-
kájának gőgjével és nyugalmával 
lép fel. Szomorúan kell tapasztal-
nia, hogy nincs közönsége, a te-

rasz üres.  

SÁNDOR Vendel bácsi, meg van-

e nyitva itt a teraszon, hogy in-

nék egy nagyfröccsöt, tisztán? 
(Behallgatózik a nyitott ajtón, de 
csak a szaxofont hallja.) 
Szaxafonozik. Lehet, hogy oda-
bent meg neki szaxafonozik, 

azért nincs ideje idekint. Akkor 

meg már annyira vannak ezek 

ketten, hogy az sok is. A Vendel 
bácsi meg az Amese! (Nagyot 
csap az asztalra. A szaxofon el-
hallgat.) Aha. Elhallgatott a 

szaxafon. Hát ennyire vagyunk! 

(Amese dugja ki az orrát a terasz-
ra.) Szevasz Amese, nem is tud-

tam, hogy itt vagy. Azaz, tudtam 

valamit, mert hogy ment a 
szaxafon. A Vendel bácsi itt van? 

(A lány tagadóan rázza a fejét. 
Hallgatnak.) Csak jövet a Kovács-

tól, gondoltam, egy fröccsöt leön-
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tök tisztán. Jól van, hozzál már 

egy nagyfröccsöt, de hideget ne-
kem, ha már visszafelé gondol-

tam, hogy benézek, jövet a 
Kovácstól, itten... (Amese indul-
na, de a férfi megfogja a kezét, 
közelebb húzza magához.) De 

nem-e az Irmus nénit láttam tén-

feregni elfelé innen? Azt-e? Akkor 
jól láttam. Mit akart itt a banya? 

Nyilván telibeszélte a fejedet, 

hogy így meg úgy, meg mi több, 
meg amúgy... (A lány kiszabadít-
ja magát, besiet a söntésbe.) Na, 

csak vigyázz vele, nagy kígyó a 
templomkoptató vénasszony, az 

anyja meg otthon nem-e éhezik, 
meg elláttatlan van egész nap? 

Köllenél neki cselédnek, köszö-

nöm a fröccsöt, hogy az anyja el-

láttatva legyen, amíg ő a temp-
lom kövét koptatja, vagy nem-e 

így gondolod? Na, bólogass már, 

Amese, legalább bólogass a Sán-
dor bácsira... (Megint a lány felé 
nyúl, aki most nem húzódik el. 
Sándor az ölébe akarja ültetni, de 
Amese ezt már nem engedheti. 
Inkább csak forgatja maga körül.) 

Aszt, nagylány lettél, egyre-

másra, mióta itt vagy, hamar 

majd legényt is kell neked sze-
rezni, nem-e tudod magadtól is? 

Mutasd a Sándor bácsinak, hogy 
mennyire nagylány lettél? (Vica 
halad el a terasz előtt, a gyűrűjét 
nézdegélve. Sándor gyöngéden és 
sürgősen eltolja magától Amesét.) 
Nem-e a gyűrűjét nézve halad el 

előttünk a Vica? Szereti nézni a 

gyűrűjét.  

VICA (meghallja az utolsó monda-
tot, kacéran belenéz a férfi sze-
mébe, egyenesen) Szeretem hát. 

Itt ül a Sándor bácsi?  

SÁNDOR Itt ülök. Te meg a gyű-

rűdet nézed folyton.  

VICA Tán a Sándor bácsit néz-

zem?  

SÁNDOR Nem-e lenne az jobb 

neked is, ha engem néznél? Gye-

re, ülj le ide egy kicsit, nincs ne-

ked sietős dolgod.  

VICA (az asztalhoz megy, de nem 
ül le, ez előnyösebb hosszú comb-
jai láttatásában) Dolgom az 

nincs. Le is ülhetek. De mit szól-

nak hozzá?  

SÁNDOR Kik?  

VICA Piros néni.  

SÁNDOR Semmit se szólnak hoz-

zá. Az meg azt szól, amit én 

mondok neki szólni. Na, ülj már 
le ide, Vica, aszt mutasd a gyű-
rűdet! (Vica leül, mutatja a gyűrű-

jét, Sándor nekibuzdulva gyűri, 
szorongatja a kezét.) Aha, szép 

gyűrű. Meg a kezed is finom hoz-

zá.  

VICA Nem fogdosná a kezemet, 

ha lehetne, Sándor bácsi...  
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SÁNDOR Nem volt fogdosás, csak 

a gyűrűt néztem. Nem-e innál va-

lamit?  

VICA Nem, én nem szoktam.  

SÁNDOR Sose?  

VICA Sose.  

SÁNDOR És néha se?  

VICA Néha se.  

SÁNDOR Akkor majd szoksz.  

VICA Majd akkor talán... most 

nem.  

SÁNDOR (elkezdi a kígyóbűvö-
lést, a kígyó meg a tekergőzést, 
ágaskodást) Azt mondod, hogy az 

Amesét a traktoros Janika a 

traktoron, az meg csak lóbálta a 

lábát... meztelen?  

VICA (elvörösödik, nem erre szá-
mított a szorongatás után) Hagy-

juk a múltat. A traktoros Janika 

is megéri a pénzét.  

SÁNDOR Nem kell mindjárt min-
dent félre érteni. A traktoros Ja-

nika nem olyan.  

VICA Nekem mondja a Sanyi bá-

csi? Tudom én, milyen a trakto-

ros Janika.  

SÁNDOR Nem vagyunk egyfor-

mák.  

VICA Ezt meg hogy tetszik érte-

ni?  

SÁNDOR Hogy azt meg nem tu-

dod, hogy én milyen vagyok.  

VICA Miért kellene nekem tudni, 

hogy a Sándor bácsi milyen?  

SÁNDOR Csak úgy mondtam. 

Hogy nem-e érdekes, hogy azt 
meg nem tudod, hogy én milyen 

vagyok.  

VICA (elbizonytalanodva, vagy 

inkább meglepődve) Érdekes.  

SÁNDOR Innen merre mész?  

VICA Semerre. A traktoros Jani-
ka jön elém, ha végez a szállítás-

sal.  

SÁNDOR Értem. Én meg megyek 

innen haza.  

VICA Akkor ezt megbeszéltük.  

SÁNDOR Nem-e van más dolgod 
is, mint a traktoros Janikát vár-

ni?  

VICA Nincs más dolgom.  

SÁNDOR (feláll, de nem indul el. 
Vica kíváncsian néz föl rá.) Akkor 

csak várjad a traktoros Janikát.  

VICA Akkor csak várom.  

SÁNDOR Na, szevasz, Vica!  

VICA Csókolom, Sándor bácsi.  
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(Nézik egymást, Vica egyre na-
gyobb zavarban van. De az is le-
het, Sándor van zavarban. 

Legfeljebb mind a ketten.)  

SÁNDOR Aszt nem haza megyek 

ám még, Vica.  

VICA Ha nem haza, akkor meg 

hova megy a Sándor bácsi?  

SÁNDOR Hát csak ebbe az 
irányba, Vica. (Elmutat a fejével, 

még annál is messzebbre.)  

VICA Az erdő felé?  

SÁNDOR Afelé. Nem-e te mond-

tad?  

VICA Én mondtam.  

SÁNDOR Akkor tudsz mindent, 

Vica.  

VICA Tudok. Már hallom a trak-

tor hangját.  

SÁNDOR Én is hallom a traktor 

hangját. Akkor én elmegyek ebbe 
az irányba. (Még mindig nem in-

dul, pedig már indulhatna.)  

VICA Menjen el, Sándor bácsi, 

abba az irányba.  

SÁNDOR Aszt megjegyezted?  

VICA Meg kellene jegyezzem?  

SÁNDOR Ha éppen megjegyez-

néd, nem-e lenne az jó, ha bele-

gondolsz?  

VICA Belegondoljak?  

SÁNDOR Hát csak gondolj bele. 

Aztán ne sokáig gondolkodj, mert 
haza is kell mennem átöltözni az 

estéhez.  

VICA Megjegyeztem az irányt, 

Sándor bácsi.  

SÁNDOR Akkor nem-e vehetem 

az irányt?  

VICA Veheti.  

(Sándor elmegy. Vica beleszagol a 
férfi asztalon hagyott poharába, 
de Amese kiveszi a kezéből, és 
elviszi. Fölerősödik a traktor ber-

regése.)  

6. JELENET, melyben Janika bizto-

sítja Vendelt, hogy szó sem lesz több 

traktorozásról Amesével, ám Vicát 

nem leli a kocsma előtt  

Janika Amesével üldögél a tera-
szon. Ideges, és ezt nem is pró-
bálja leplezni. Rettenetes erő-
feszítéseket tesz arra, hogy ösz-

szerendezze a gondolatait. Ez 
egyelőre nem nagyon sikerül neki. 
Amesével sem boldogul, ez is 
bosszantja. Semmi sem sikerül, 
és minden bosszantja. Rossz ál-

lapot.  
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JANIKA Most akkor itt volt, vagy 

nem volt itt? Rosszul tettem fel a 
kérdést. Eldöntendő kérdést nem 

lehet némáknak föltenni. Ez jó, 
ez az eldöntendő kérdés. Ezt már 

megtanultam, és nem is ment ki 

a fejemből tegnap óta. Ezt az el-

döntendő kérdést. Most akkor itt 
volt, vagy nem volt itt? Már me-

gint nem sikerült föltennem jól a 

kérdést. Amese, figyelsz most 

rám? Fél órája várakozom itt, tel-

jesen hiába. Lehet, hogy nem is 

volt itt a Vica. Most akkor itt volt 
Vica? (Amese bólint.) Na végre. 

Szóval, itt volt. És elment. Hova 

ment? Miért nem várt meg? 

Rendben, erre sem lehet vála-
szolni. Egyedül ment el? (Amese 
bemegy a kocsmába. Janika le-
mondóan rálegyint. Nem tudható 
biztosan, kire legyint.) Erre persze 

lehetett volna igennel és nemmel 

válaszolni. Ezért kell tanulnom, 

hogy pontosan meg tudjam fo-

galmazni a kérdéseimet. Vica te-
hát itt volt. Elment. És nem várt 

meg. Én meg gürcölök itt éjt 

nappallá téve, hogy legyen meg a 

gyűrű. Megvan a gyűrű. Ő meg 

nem vár meg. Amikor nincs is 

semmi dolga. Mi dolga lehet? 
(Vendel érkezik, nagy dobozokat 

cipel, alig látszik ki mögülük. Nem 
is nagyon hiányzik senkinek, 
hogy kilátszódjék.) Na végre, 

Vendel bácsi, már azt hittem, so-
se kapom meg a fröccsömet. Fél 

órája várok már itt a teraszon.  

VENDEL Mi van? És Amese? Mi-

ért nem kértél Amesétől?  

JANIKA Eszembe se volt.  

VENDEL (nagyokat nyögve lepa-
kolja a dobozokat, Janika tüntető-
leg nem segít neki) Ha már olyan 

jókat szoktatok traktorozni... me-
zítláb... kérhettél volna is. Kitelt 

volna a fél órából.  

JANIKA Ja. Mondom, hogy nem 

volt eszemben. A Vica nem várt 

meg. Az volt az eszemben.  

VENDEL Itt volt?  

JANIKA Amese szerint igen.  

VENDEL Akkor itt volt. És miért 

nem várt meg?  

JANIKA Ezt kérdezem én is.  

VENDEL És Amese mit mond?  

JANIKA Semmit. Ezt nem lehet 

megkérdezni.  

VENDEL Amese! (A lány kijön, 
hozza a két fröccsöt. Vendel hoz-
zálát a dolgok tisztába tételéhez.) 

Amese, miért nem várta meg a 

Vica a traktoros Janikát?  

JANIKA Mondtam, hogy így nem 

lehet ezt kérdezni.  

VENDEL Mi van? Majd akkor 

kérdezem másként. A Vica hova 
ment? Melyik irányba? (Amese a 
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fejével arra mutat, amerre elment 
Sándor, illetve Vica.) Na látod, ar-

ra ment el.  

JANIKA (váratlanul ideges lesz a 
közlésre. Talán az irány nem tet-
szik neki. ) Arra? Mi a fenének 

ment el arra?  

VENDEL Nem tudom, Janika. 

Biztos arra volt dolga.  

JANIKA Vicának soha nincs dol-

ga.  

VENDEL Majd megmondja, ha 

visszajön.  

JANIKA Ja. És maga, Vendel bá-

csi, maga megmondta már 

Amesének...  

VENDEL Kuss! Amese, menj 
szaxafonozni. Mit izélsz itt ne-

kem?  

JANIKA Most akkor megmondta 

neki, vagy nem mondta meg ne-

ki, Vendel bácsi? A fenébe, ez 
megint eldöntendő kérdésnek si-

került... Persze, maga nem néma, 

akkor magának lehet föltenni...  

VENDEL Te nekem ne tegyél fel 

kérdéseket, traktoros Janika. Te 

törődj a menyasszonyoddal, hogy 

nem várt meg.  

JANIKA Ja. Nem várt meg. Pedig 

meg szokott várni. Lehet, hogy a 

gyűrű zavarta meg az agyát.  

VENDEL Lehet. A gyűrű meg 

tudja zavarni a fiatal lányok 
agyát. Meg a traktorozás, mezte-

len lábbal, lógászva...  

JANIKA (felugrik, hadonászik, 
Vendel jól elmulat rajta) Megint 

ezzel a traktorozással jön előtér-

be. Mondtam már, hogy nem volt 

abban semmi. Akárha a kishú-

gom lenne... Olyan nekem az 
Amese... mintha a testvérem vol-

na.  

VENDEL Olyan?  

JANIKA Ja.  

VENDEL (elkomorodik, minden 
súlyával a vézna fiú fölé neheze-
dik) Akkor jó. De azért nem lesz 

több traktorozás a tudtom nél-

kül.  

JANIKA Nem. Akkor magánál 

marad?  

VENDEL Azt hiszem. Hol marad-

na?  

JANIKA Vinnék?  

VENDEL Mit vinnél?  

JANIKA Nem én. Amesét mások. 

Adja?  

VENDEL Mondom, hogy nem. 

Vinnék, de nem viszik. Marad.  

JANIKA Mint mi?  
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VENDEL (már nagyon idegesíti 

Janika ostobasága) Mi mint mi?  

JANIKA Amese, mint mi? Hogy 

marad... hogy marad?  

VENDEL Ahogy eddig.  

JANIKA Elveszi?  

VENDEL Na, menj az anyádba, 

traktoros Janika!  

JANIKA Akkor meg miért ezt be-

szélik?  

VENDEL Mert ezt beszélik. Be-

szélnek, mert unatkoznak.  

JANIKA Ja. Sok itt az unalom, 
ebben a faluban. (Vica ringatózik 
a teraszon beszélgetőkhöz, köny-
nyű csókot lehel Janika homloká-
ra. Ezzel még nincs megoldva 
ruházatának bomlottsága.) A Vica 

meg megjött.  

VICA Csókolom, Vendel bácsi! 

Megy a fröccs?  

VENDEL Megy a fröccs.  

JANIKA (halkan, de indulatosan, 
mint aki tudja, hogy mit kell kér-

deznie) Te meg merre jártál, Vi-

ca?  

VICA Sétálni voltam... arra, meg 

erre...  

JANIKA De nem vártál meg en-

gem, Vica?  

VICA De, vártalak.  

JANIKA Hogy vártál?  

VICA Nagyon.  

JANIKA Vettem észre. Itt ülök 

egy fél órája, és rád várok.  

VICA Na, én meg nem itt várta-

lak, traktoros Janika.  

JANIKA Hol vártál, ha nem itt?  

VICA Arra, meg erre. Menve vár-

talak, mentem a traktor hangja 

után.  

JANIKA Fél órája hallgat a trak-

tor.  

VICA Hang után nekem is köny-

nyebb lett volna jönni.  

JANIKA Ja. Majd máskor nem ál-

lítom le a motort.  

VICA Máskor ne állítsd le a mo-
tort. (Sándor halad el a terasz 
előtt. Zilált ő is, csak nem ruháza-

tilag.) Csókolom, Sándor bácsi.  

SÁNDOR Sziasztok.  

VENDEL Sándor! Ugorj be egy 

percre, hozok egy nagyfröccsöt, 

tisztán.  

SÁNDOR (egy pillanatra mintha 
zavarba jönne, de a pillanat túl 
gyors ahhoz, hogy bármit is je-
lentsen) Most nem. Most sietek. 
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Majd visszajövök mindjárt... a Pi-

rossal.  

(Vendel megrökönyödve, széttárt 

karral bámul utána.)  

VENDEL Nem jött be. Még min-

dig bejött...  

JANIKA Ja. Most meg nem jött 

be...  

VICA Biztosan dolga van.  

JANIKA Te már csak tudod... 

akinek soha nincs dolga...  

VENDEL (nem fér a fejébe, amin 
nem lehet csodálkozni) Érdekes, 

hogy nem jött be.  

JANIKA Ja. Milyen fura dolgok 

történnek mostanában ebben a 
faluban. És a gyűrű? Az tetszik-e 

még, a gyűrű?  

VICA (kihasználja, hogy odavac-
kolódhat Janikához, minél köze-
lebb, annál kevésbé szemügyre 
vehető) A gyűrű egyre jobban tet-

szik, traktoros Janika.  

JANIKA Felülsz a traktorra hoz-

zám?  

VICA Most momentán nem ülnék 

fel... Megyek hazafelé.  

(A válaszon mindketten megle-
pődnek, nézik egymást, Vendel 

őket.)  

JANIKA Vinnélek.  

VICA Sétálni van kedvem...  

JANIKA Kísérjelek?  

VICA (némi habozás után győz a 

józan képmutatás) Kísérhetsz.  

VENDEL Fiatalság, bolondság.  

VICA Azért már kezd megjönni az 
eszünk, Vendel bácsi. Nekem biz-

tosan.  

JANIKA Miért mondod? Én talán 

nem tanulok portugálul?  

VICA De, tanulsz portugálul, 

traktoros Janika. A végén még 

viszed is valamire.  

JANIKA Akkor jól van. Mehe-
tünk. (Vihorászva, fogdosódva 

elmennek.)  

VENDEL Amese! Gyere csak, kis-

lányom, valamit meg kell beszél-
jünk. (Amese előjön, leül 
Vendellel szemben. Hallgatnak, 

nézik egymást.)  

7. JELENET, még később, melyben 

Sándor mégis visszatér, visszatér egy 

meghitt percre Vica is, hogy egy keve-

set kavarjon a dolgok állásán, később 

Piros itt talál rá Sándorra, és közösen 

egyezkednek Vendellel.  

Vendel a színen Amesével, egy 
hadvezér hevességével gesztiku-
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lál, magyarázza a lánynak a 

„stratégiát”.  

VENDEL Amese, legyen legalább 

ötven kaszinótojás is, hadd egye-
nek a parasztok úri eledelt a 

Vendelnél, egyszer van úgyis 

csak terasz-avató... Aztán, ha 

mégis meggondolnád azt a 
szaxafont, hogy fújnál rajta 

egyet-kettőt, a Sándornak a ked-
venc nótáját, de hiszen miből is 

tartana neked a Száz forintnak 

ötven a felé-t elfújni... Mi van, 

hogy a fejed rázod? Mi van? Hát 

annyira derogál neked a nekünk 
való fújás? Rendben, akkor ne 

fújd, és eredj a kaszinótojásokat 

csinálni... szépen, hiszen hát ép-

penséggel már mutattam, hogy 
kell... (Sándor érkezik, már sehol 
sem zilált.) No, Sándor, mégis be-

evett a rákfene a Vendelhez?  

SÁNDOR (meglepődik Vendel ag-
resszivitásán, hirtelen nem is tud-
ja, hogyan reagáljon) Be-e? No, 

ha be, akkor be. Az előbb is 

begyüttem volna, de sokan voltak 

a teraszon.  

VENDEL Mi van? Kik a sokan? A 

traktoros Janika meg a Vica ne-

ked az sok? Meg én meg az 

Amese?  

SÁNDOR Mondom, hogy nekem 

az sok... beszélgetéshez. Eggyel 

több, biztosan... hogy sok.  

VENDEL (öregasszonyosan csípő-
re teszi a kezét. Jól áll neki.) Egy-

gyel? Ki az az egy, Sanyikám?  

SÁNDOR Magának se kell min-

dent tudni, Vendel bácsi. Nem-e 
ismer, hogy ha mondok valamit, 

annak oka van annak.  

VENDEL Oka. Hogy arról jöttél, 

amerről előtte a Vica is jött, és 

igen piros volt a képe, annak oka 

van annak.  

SÁNDOR (épp leül, de fel is ugrik 
menten) Ne kombinírozzon ne-

kem itt, hanem hozasson azzal a 

lánnyal egy fröccsöt, tisztán. 
Nem-e hiszi, hogy én egy gyerek-

lánnyal egy irányban haladnék 

valaha is?  

VENDEL Na, inkább a fröccsért 

magam megyek.  

SÁNDOR A lánynak szólt-e, ha 

már megkérdezhetem?  

VENDEL (az ajtóból replikázik, de 
már rutin a szöveg) Nem rád tar-

tozik, te Sándor.  

SÁNDOR Amikor basztat, akkor 

mindig Sándor vagyok, nem-e 

hogy ide a rozsdás bökőt?  

VENDEL Ott lesz, ha a traktoros 

Janika megtalálja a nagyanyja 

holmijai között.  

SÁNDOR Kinek a nagyanyja, meg 
mit talál meg, avagy miféle hol-
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mik, amik között a traktoros Ja-

nika megtalálja a mit?  

VENDEL A rozsdás bökőt.  

SÁNDOR Aztán, hogyan van ide-

keverve szegény traktoros Jani-

ka, ide a bökőhöz?  

VENDEL Csak úgy. Tudod te, 

vagy ha nem, majd eszedbe jut, 

amit nem tudsz.  

SÁNDOR Ejnye, de nem-e bonyo-

lultabb még a szokottnál is a 

Vendel bácsi?  

VENDEL Csak van szemem.  

SÁNDOR Azt majd a Janika a 

rozsdás bökővel kibökkenti on-

nan, ha nem vigyáz.  

VENDEL (visszasántikál Sándor 
asztalához, akit már teljesen fel-
hergelte, hogy nem kapja meg az 
italát. Egy kocsma mégiscsak egy 
kocsma.) Mi van? Eztet meg mire 

mondod?  

SÁNDOR Arra, amire maga 
mondta, hogy a traktoros Janika 

a nagyanyja megtalált rozsdás 

kötőtű-bökőjével a torkomba 

piszkál.  

VENDEL De az ilyen meg olyan, 

de leginkább a kurva anyja világ, 

hát én jöttem abból az irányból, 

amelyikből a Vica jött, és az a 
mamlasz traktoros Janika itt 

kepeszkedett fél órát a rája vá-

rással?  

SÁNDOR Mit nekem traktoros 

Janika! A maga pletykás 
kombinírozó agya, Vendel bácsi. 

Meg miegymás. Hozza a fröccsöt, 

ha már elindult érte egy órával 

ezelőtt, mert az embert a szomjú-

ság úgy leszívja, hogy behorpad a 
homloka, most akkor nem-e 

kocsmáros maga, vagy inkább a 

Petrocselli...  

VENDEL Mi van? Ne pimaszkod-

jál már te János, mert leverlek, 

mint vak a poharat.  

SÁNDOR Ezt már hallottam.  

VENDEL Hol hallottad, amikor 

én találtam ki.  

SÁNDOR Nyilván valami báb-

színházban.  

VENDEL Ne hergelj, te Sándor, 

mert ne hergelj, ha mondom, te 

Sándor!  

SÁNDOR (Vendel elé csapja az 
öklét az asztalra. Ezzel a hergelés 
teljesen más minőségbe csap át.) 
Most akkor, nem-e rendeltem a 

fröccsöt, hogy hivatalosra han-

goljam a mi beszélgetésünket, 

vagy nem-e rendeltem a fröccsöt, 

mert akkor most pótlólag rende-

lem a fröccsöt, hogy hozza már, 
mert én egészen el vagyok eped-

ve.  
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VENDEL Mert mindig pofázol, 

azért nem tudok behatolni a pul-

tig.  

SÁNDOR No, csak hatoljon, ne 
ötöljön, na, ez vicces volt, el kell 

ismernie, vicces volt, Vendel bá-

csi.  

VENDEL Betegre röhögtem ma-

gamat...  

SÁNDOR Tessék? Nem-e monda-

ná el érthetőbben a velem fennál-

ló problémáját?  

VENDEL Nincs nekem problé-

mám veled. Csak éppen látok, 

amit látok.  

SÁNDOR Én meg nem. Nem lá-

tom a fröccsöm.  

(Vendel ingerülten felugrik, bero-
han a kocsmába. Sándor értetle-
nül rázza a fejét. Amese hozza ki 

a fröccsöt.)  

SÁNDOR Na, most meg nem-e 

vagyok már arra se jó, hogy a 

Vendel bácsi hozza ki nekem a 
fröccsöt? (A lány sértődötten 
menne vissza a söntésbe, de 
Sándor a könyökénél fogva visz-

szatartja.) Jól van, na, mit 

szomorodol el, örülök én, hogy te 

hoztad ki, mert tudod, Amese, az 

ember annak jobban örül, ha te 

hozod ki neki a fröccsöt, mint a 
Vendel bácsi, és nem-e jobban 

meg is méred, mint ő, mert te 

nem vagy vérbeli kocsmáros, a 

vérbeli kocsmáros szereti lefa-
ragni kicsit a vérbeli fröccsöt... 

Akarod, hogy mutassak neked 
valamit, te Amese? (Tervrajzokat 
vesz elő, az asztalra teríti, de 
előbb gondosan letörli a viaszos-
vászonról a víz- és borcsöppeket.) 
Na, figyelj! Én leszek a falu leg-

gazdagabb embere, Amese. Na, 

most még csak így nézel rám, de 

majd akkor csak úgy nézel rám, 

ahogy nem így. Na, én a Kovács-

nál jártam, mert ő hívott ám, 
nem-e gondolnád, hogy én amo-

lyan ajánlkozós vagyok? Azt azt 

mondja, hogy neki kellene veze-

ték, neki oda a panzióba, mert 

hogy a termálvizet a falu mellől 
oda csendeskésen elvezethet-

nénk. A főd alatt nem látszik 

semmi elvezetődés, a vízből meg 
van elég. (Fölkapja Vendel ottha-
gyott számlatömbjét. Némi habo-
zás után birtokba veszi, nem 
rendeltetésszerűen, természete-
sen.) Aztán, nézd, rajzolom, csak 

az a fukari Vendel meg ne lássa, 

hogy a számlatömböt elrajzolom 

itten neki, ez a csonk, a falu szé-

lén a föld fölött aligha csak, itt 
meg a Kovács panziója, a két 

pont között van egy hosszú út, 

amit én vezetékkel összekötök, 

aztán meg hallgatni is tudok, ha 

a Kovács elég gavallér, azt ha a 

tervekért meg a vezetékért, meg a 
szakértelemért a Kovács elszámol 

velem, nem-e kaszálok annyit, 

hogy én legyek itt a jani? Na, 
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nem a traktoros Janika, Sándor 

bátyád menő lesz itten, nem-e 
sztár, ha hiszed-e vagy sem. Most 

meg mit nézel úgy rám, mint egy 

báránka, a nagy szemeiddel, ba-

rikám, tisztán, mit nézel át raj-

tam, az ember egészen üvegnek 

érzi magát, ahogy nézel és átné-
zel rajta... Fogadjunk, hogy a 

Vendel bácsi már elmondott ne-

ked mindent... Na, mibe fogad-

junk... Semmiben nem fogadunk, 

mert a feleségem járására isme-
rek a terasz felé közeledőben, 

csak nyugodtan eredj be a Ven-
delhez, fújd meg a szaxafonodat, 

mert éppen feleségem jön éppen 

itt. Na, eredj már, báránkám... 

 (Amese kérdőn néz rá, mert Vica 
közeledik.) Jól van, na, az ember 

nem-e tévedhet, ha a tulajdon fe-
lesége illetőségéről van is éppen 

szó? Mit állsz itt? Eredj, majd 
szólok, ha kifogyott a fröccs. (Vi-
cát mustrálgatja, fentről lefelé, 

lentről felfelé.) Leülhetsz.  

VICA (fogvacogósan vakkan felé) 

Nagyon megtisztel.  

SÁNDOR Csak mondtam, hogy 

elülhetsz.  

VICA Csak úgy, erre jártam.  

SÁNDOR Érdekesen, mindenki 

erre jár, és mindenki éppen csak 

úgy van a járása erre.  

VICA Ha gúnyolódni tetszik a 

Sándor bácsinak, én el is...  

SÁNDOR (átnyúl az asztal fölött, 
megragadja a lány csuklóját, de 
nyomban el is engedi) Nem-e vagy 

megsértődve valamin, te Vica?  

VICA Én ugyan nem.  

SÁNDOR Akkor rendben. Mert 

nem is lehetsz. Mert min is le-
hetnél megsértődve? Volt, ami 

volt, és úgy volt jó, ahogy jó volt, 

nem-e erről kell, hogy legyen a 

szó?  

VICA De, jól tetszik beszélni a 

Sándor bácsinak.  

SÁNDOR Aztán, marad minden 

kettőnk közt, ahogy az ilyesmi-

nek maradnia kell kettőn közt...  

VICA Maradni marad, csak...  

SÁNDOR Mi csak, te Vica?  

VICA Csak... hogy máskor... me-

gint... hogy lehetne-e az irány 
megint egyforma... (Fejével kacé-
ran az erdő felé int. Sándornak is 
ugyanaz jut az eszébe az irány-

ról. Jól megértik egymást.)  

SÁNDOR És hát a traktoros Ja-

nika, az nem-e fontosabb neked, 

mint az irány?  

VICA Ez legyen az én dolgom. 
(Felkapja Sándor fröccsét, mohón 
beleiszik. A lefetyelés erotikusan 
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közönséges.) Érdekel is engem a 

traktoros Janika! Az még csak 

egy gyerek. El is megy az egye-
temre, akkor meg mindegy is ne-

kem, gyerek vagy nem gyerek.  

SÁNDOR Te meg nem-e mész ve-

le az egyetemre?  

VICA Én ugyan nem. Érdekel is 

engem a traktoros Janika!  

SÁNDOR Másodszor is mondod. 
Hát, pedig érdekelhetne. (Végig-
simít Vica karján, a lány macská-
san nyújtózkodik az érintésre.) 

Mert jó gyerek a Janika.  

VICA Jó gyerek, de nem férfi.  

PIROS (eddig hallgatózott, most 
felkacsázik a teraszra. Sándor el-
kapja a kezét Vica karjáról.) A 

Sanyi bácsi persze férfi, gondo-

lod, Vicuskám?  

VICA (felugrik, ezt rendesen el-
cseszték) Nem gondolom. De ha 

már rá tetszett kérdezni, mi len-

ne, ugye, a Sándor bácsi, ha nem 

férfi, ugye, lenne?  

PIROS Megmondjam? (Piros fel-
kapja Sándor poharát, és a ma-

radék fröccsöt Vica felé önti. 

Ötven százalékos a találat.)  

VICA Énnekem mennem kell, 

mert hogy vár a traktoros Janika 

a tehénistállóknál.  

PIROS (Piros megpróbál eléje ke-
rülni, de ahhoz már nem elég fia-
tal) Jó gyerek az, de nem férfi, 

ugye, Vicuskám?  

VICA Nem értem, miről tetszik 
beszélni, Piros néni, leginkább 

csókolom, és már mentem is. 
(Ruháját törölgetve elmenekül, Pi-
ros csak rálegyint. Sándorhoz lép, 
nézi az urát, nem lehet pontosan 
tudni, szerelem, vagy gyűlölet van 
a tekintetében. Előbbi inkább nem 

is.)  

PIROS Ez is?  

SÁNDOR (elfordítja a fejét, pedig 
érti a kérdést. Vagy éppen azért.) 

Ki ez?  

PIROS Neked jobban kell tudni... 

úgy néz rád, mintha te lennél a 

Svárcenegger...  

SÁNDOR Mit nézel úgy rám? 

Nem-e én felnőtt vagyok, ő meg 

egy gyerek...  

PIROS Te, Sándor, ha megtu-

dom...  

SÁNDOR Mit tudsz meg, ha?  

PIROS Elnéztem neked az Ir-

must...  

SÁNDOR Mi Irmust? Nem-e ta-

gadtam, amikor kérdezted?  

PIROS (Piros a saját ölébe markol) 

Hát mindenkivel, csak velem 
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nem? Hát mindenkit, csak enge-

met nem?  

SÁNDOR Te, ne hajszoljál enge-

met másokhoz... te hajszolsz en-

gemet másokhoz...  

PIROS (megsemmisül a férfi min-
dennapos cinizmusán) Te kurva-

pecér.  

SÁNDOR Innál valamit?  

PIROS Te rohadék.  

SÁNDOR Egy fröccs tisztán?  

PIROS (hosszú hallgatás után jó 
irányban ocsúdik) Jöhet. Tudod 

mit? Most kellene Vendellel meg-

beszélni a dolgot.  

SÁNDOR Nem-e elvetettük a dol-

got már egyszer?  

PIROS Ha nem hozzánk kerül, 

elviszi az Irmus.  

SÁNDOR Vigye.  

PIROS Vagy Vendelnél marad.  

SÁNDOR Maradjon.  

PIROS És a gyerekszobával mi 

lesz?  

SÁNDOR Hátha összejön.  

PIROS (a férfi haját tépi, aki nem 
reagál rá, erős és dús a haja, pár 
szálért nem kár) És majd a szent-

lélek meglep valamelyik éjszaka... 

mert te, édesem, már nem tudsz 

meglepetés okozni nekem azzal, 

hogy...  

SÁNDOR Vendel bácsi! (Vendel 
az újabb fröccsökkel jön.) Vendel 

bácsi, nem-e megegyezhetnénk?  

VENDEL Mi van? Meg. De mi-

ben?  

PIROS Hát, az Amese dolgában.  

VENDEL Abban máris megegyez-
tünk. Marad. Nálam. Nálam ma-

rad. Érthető?  

PIROS És majd maga csinál ne-

kem gyereket helyette?  

VENDEL Mi van? Hát nem meg-
próbáltam, és nem ment... (Elha-
rapja a száját, de már késő. 

Megszeppenve habog.) Szóval, 

izé, nem úgy is...  

SÁNDOR (Felugrik, bután mered 
hol Pirosra, hol Vendelre. Egyik 
meredésnek sincs értelme.) Mi 

van? Hogy a Vendel bácsi... meg 

te...  

(Hátrálni kezd, Sándor fenyegetőn 
követi, le nem veszi tekintetét a 

rémült kocsmárosról, és szinte ön-
tudatlan gonoszsággal borogatja 

fel az útjába kerülő székeket.)  

VENDEL Mi van? Ugyan, Sanyi-

kám...  

SÁNDOR Most meg Sanyikám...  
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PIROS Régen volt. Előtted...  

SÁNDOR Előttem? Hát csupa 

szerencse, hogy sógorok let-

tünk... hiszen érti, na, úgy... lyu-

kon által homályosan...  

PIROS Nélkülem is azok lenné-

tek.  

VENDEL Mi van? Mik lennénk?  

SÁNDOR Nem-e, hogy azok is 

lennénk?  

PIROS Irmus!  

VENDEL Mi van? Mi van Irmus-

sal?  

SÁNDOR Hát Irmus is, Sándor 

bácsi, az Irmus is?  

VENDEL (megáll, látja, hogy az 
ügye nyert, a verést legalábbis 
átmenetileg megúszta) Hja. Em-

berek vagyunk.  

SÁNDOR Hogy mindenki? Még 
hogy emberek. És Amese? Ő is 

megvolt?  

VENDEL Álljon a pofád, mert be-

levágok.  

SÁNDOR Aha. Nem-e rendben 

van, hogy megprütykölte a fele-

ségemet, megprütykölte a szent 
öregasszonyt... (Nekiesne Ven-
delnek, de Piros közbekottyintása 
megállítja.)  

PIROS Te is, csak ne járjon a 

szád!  

SÁNDOR Meg. De véletlen volt.  

VENDEL Az én életem is teli van 
véletlennel. (Békejobbot nyújt, 

amit Sándor nem fogad el.)  

SÁNDOR Én meg nem-e ülök itt 

napra nap, és közben nem tudok 
arról se meg semmit, hogy a fele-

ségemet kenegeti a Vendel bácsi.  

VENDEL Nem is a Vicát...  

SÁNDOR Ezt most mire mondja?  

PIROS Sanyi! Te ezt a Vicust?  

(Félresodorja a feleségét, de az 
belekapaszkodik a karjába. Egy 
kicsit együtt sodródnak tovább)  

SÁNDOR Most akkor hogy állunk 

az örökbefogadással?  

PIROS Anyádat fogadjuk örökbe, 

édesem.  

SÁNDOR (kitépi magát a nő kezei 
közül, és mellbe taszítja. Piros az 
asztal mögé roggyan.) Ízléstelen 

volt. A mama meg van halva.  

VENDEL (kezd elege lenni belő-
lük, meg már ki is került a figye-
lem középpontjából) Nem kéne 

készülnötök az esti bulira?  

SÁNDOR Buli, ezek után?  



D R Á M A  –  M E L L É K L E T   

 
 

 

7 4  

PIROS Mindig így volt.  

SÁNDOR Nem-e igaz, amit mon-

dasz.  

PIROS Menjünk, Sanyi... Irmus 

volt már itt... az előbb óta?  

VENDEL Nem volt.  

PIROS Akkor menj előre. Megvá-

rom az Irmust.  

SÁNDOR Nem-e tudod, hogy az 

Irmus idejön.  

PIROS Ide a rozsdás bökőt.  

SÁNDOR (összenéz Vendellel, ha 
már nincs verekedés, akár bará-
tok is lehetnek ismét) Majd a Ja-

nika.  

PIROS Mi van a Janikával?  

VENDEL Nem férfi. Portugálul 

tanul.  

SÁNDOR Majd a nagyanyja kötő-

tűje.  

PIROS Nektek elment az eszetek.  

(Már együtt röhögnek, mint régen. 

Elvégre rokonok is lettek.)  

SÁNDOR Megyek. Aztán, ha ha-

zajössz, csöndesebb legyél, mert 

nem lesz ott senki, és akkor me-

gint elcsúszol a lépcsőn, ahogy a 

múltkor...  

PIROS Dögölj meg.  

SÁNDOR Megyek már.  

(Elmegy. Néznek utána, azután 

zavartan egymásra.)  

VENDEL Most akkor várunk?  

PIROS Megmondta neki?  

VENDEL Mi van? Mi van most 

veled is itten? Az ótvaros, tetves 

kurva istenbe, hagyjatok már 

lógva!  

PIROS Rendben van. Akkor hall-

gassunk... a fene magába. Elme-

gyek haza inkább.  

(Hallgatnak. Piros elmegy haza. 
Inkább.)  

8. JELENET, melyben az eltángált Pi-

ros visszasettenkedik, hogy Irmussal 

megkösse a szövetséget Vendel ellen  

A terasz üres. Piros érkezik, ruhá-
ja meglehetősen szaggatott, arcán 
kék-zöld foltok. Látszik, hogy 
Sándor rendesen eltángálta, ta-
gadhatatlan a Vendel ügy miatt. 
Leül, de nem hívja Vendelt.  

PIROS Szaxafonozik, már megint. 
A Vendel meg biztosan hallgatja. 

Ül az ágy szélén, az Amese meg 

előtte állva fújja a szaxafont... az 

a vén szatír meg biztosan hallgat-

ja. Az ilyesmi azért nem megen-

gedhető. Ahogy ezek bent ketten, 
így. Bezzeg, amikor még áthallat-

szott a határon az ágyúzás, meg 

a bombázás, meg a repülők is be-
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berepültek a területre, akkor 

nem a szaxofont hallgatta a Ven-

del se, odabent, vele.  

(Elkámpicsolodik, hirtelen nagyon 
megsajnálja saját magát.) 

Mocskosul fáj a képem, ez az ál-

lat rögtön nekem esett, ahogy be-

léptem az ajtón, durr. Hogy így a 

Vendel, meg úgy az a kurva Ven-
del. Már lent is voltam a kövön. 

Meg én is kurva voltam, meg az 
anyám is. (Veri öklével az asztalt. 
Vendel kidugja orrát az ajtón a 
zajra, de menten vissza is húzó-
dik. Piros nem veszi őt észre.) 
Most akkor miért nem a Vendel-

nek veri a pofáját ököllel, ha volt, 

ami volt, miért az enyémet? Ha 

meg örökbe fogadnánk, talán az 

Amesét is verné. Még ha csak 

verné? Nem verné, az Amese nem 
olyan. Nem olyan verésre való. 

Én se... voltam, amíg bírt az ágy-

ban velem, akkor nem érezte so-

sem úgy, hogy le kell verni 

engem. Mintha én tehetnék róla, 
hogy most meg már nem bír. 

Hogy nem lesz gyerekünk, mint-
ha én, de hogy, ha ő nem. (El-
szánt képet vág.) Lesz gyerekünk! 

Ezt az Amesét odavesszük. Úgy 

lesz, elvisszük oda. Föl a gyerek-

szobába. Minden elrendezve oda-
fönt neki. Még a játékok is. 

Aztán, ha meg amikor nem 

szaxafonozik, akkor játszhat a 

babákkal, meg a játékokkal. Nem 

olyan nagy még az Amese, hogy 
ne játszhatna. Ezek meg nem un-

ják meg odabent, meg nem un-

ják. Az fújja, áll, emez meg hall-
gatja, ül. (Irmus közeledik, gya-
nakvó, lassú és elvetemült 
léptekkel.) Na, a szentfazék, az 

éhes vigyorgásával. Jól megvára-

koztatott.  

IRMUS Egyedül?  

PIROS Egyedül.  

IRMUS (nézi Piros előtt az üres 
asztalt) Fröccsöt se mérnek itt?  

PIROS Fröccsöt se.  

IRMUS A szaxafon meg csak 

megy, megállás nélkül megy.  

PIROS Megy. Az megy. A 

szaxafon.  

IRMUS Nem kéne pedig, hogy 

menjen.  

PIROS Nem kéne. Nem itt.  

IRMUS Úgy van, hogy nem itt.  

PIROS A Vendel ebből ne egyen.  

IRMUS Miből?  

PIROS Hát... Az Amese gyenge 

husikájából.  

IRMUS (gonosz kis mosollyal le-
huppan a Piros melletti székre) 

Abból aztán végképp ne egyen a 

Vendel. A gyenge husikából...  

(Vihorásznak, cinkosan, együtt.)  
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PIROS Meg kell előzni.  

IRMUS Ha még nem késő.  

PIROS Ha még nem késő... El 

kell venni tőle.  

IRMUS Elvenni. Elvinni. Ha kell, 

erőszakkal.  

(Feláll, az ég felé emeli az arcát. 

Piros követi a példáját.)  

PIROS Erőszakkal. Ha kell. El-

vinni. Elvenni.  

(Összenéznek, Irmus most veszi 

észre Piros sebeit.)  

IRMUS Helyes. Egyébként, mi 

van a pofáddal, Piros?  

PIROS Ja, a pofámmal. Semmi 

sincs vele, Irmus néni.  

IRMUS Az anyádat nénizd, éde-

sem.  

PIROS Bocs, elfelejtettem, hogy 

egy cipőben járunk... jártunk... 

Visszatérve a pofámra... meg-

csúsztam.  

IRMUS Meg. (Gúnyosan elvigyo-

rodik.) És elestél a lépcsőn.  

PIROS Úgy van. A lépcsőn estem 

el. Honnan tudja?  

IRMUS Mindenki tudja, hogy né-
ha el szoktál esni a lépcsőn... és 

olyankor összetöröd a pofádat.  

PIROS Ha mindenki tudja, akkor 

mire föl a csodálkozás?  

IRMUS Nincs csodálkozás. Csak 

megkérdeztem.  

PIROS Ne kérdezze meg, amikor 

az Amese sorsáról nyitottunk itt 

vitát.  

IRMUS (megkeményednek a vo-
násai) Igaz is, az Amese sorsa. 

Nyissuk tovább!  

PIROS Mi magunkhoz vennénk.  

IRMUS Hogy a Sándor megfrissí-

tésére...  

PIROS Hogy örökbefogadásra.  

IRMUS Én több hasznát látnám.  

PIROS A gyerek nem haszon...  

IRMUS Te már csak tudod.  

PIROS Tudom. Jobban, mint 

maga. A gyerek nem haszon.  

IRMUS Ezen már ne vitatkozgas-
sunk el. (Ravaszkásan 
felkaccant, fagyos kaccanás.) Le-

gyen közös.  

PIROS Az Amese? Közös?  

IRMUS Közös.  

PIROS Hogy közös?  
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IRMUS Mondom, közös, egysze-

rűen. Megosztással. Nálad lakna, 

nálam meg... segítene.  

(Piros elgondolkodik, aztán hátra-
hőköl.)  

PIROS Az én lányom de dolgoz-

zon másra... más anyjára.  

IRMUS Csak az a fele dolgozna 
kicsinykét, amelyik az enyém. 

Amelyiket én fogadom örökre.  

PIROS Abból nem eszik. Az én 

lányom nem lesz senki cselédje... 

onnan a kisszobából...  

IRMUS Akkor marad az öreg 

Vendel, ha nem eszem az egyik 

feléből. Eszi az öreg Vendel az 

Amese pipi mindkét felét.  

PIROS (elszánt és elkeseredett és 
tanácstalan) A Vendel sem eszik 

belőle.  

IRMUS Csak te eszel belőle, kis 
vércse. Meg az a nagy lakli urad, 

a Sanyi.  

PIROS Hallgasson el, pióca!  

IRMUS Ezzel megvolnánk. (Erő-

szakosan megragadja Piros kar-
ját, aki ettől megijed.) Beszéljünk 

komolyan.  

PIROS Miért, eddig hogy beszél-

tünk?  

IRMUS Lükén. Ha nem tudunk 

megegyezni, akkor a Vendelé ma-

rad. Ebből induljunk ki.  

PIROS Induljunk ki ebből. Nem 

maradhat a Vendelé.  

IRMUS Akkor vegyük el tőle.  

PIROS Vegyük el. És aztán?  

IRMUS Ha már elvettük, majd 

megosztozkodunk rajta igazságo-

san. Később.  

(Piros gúnyosan méregeti. Most 
rátalál a tónusra.)  

PIROS Legfeljebb kettévágjuk.  

IRMUS Ketté. Még mindig jobb 

lesz neki, mint ha ennél a per-

verz Vendelnél.  

PIROS (Színleltnek tűnő csodál-
kozással) A Vendel perverz?  

IRMUS A Vendel perverz.  

PIROS Maga már csak tudja, ha 

perverz.  

IRMUS Tudod azt te is, hogy per-

verz.  

PIROS Hagyja itt nekem a céloz-

gatásokat. Hogy a Vendel...  

IRMUS Mondom, az. Ismertem a 
feleségét... közelről... Ő sok min-

dent mondott.  

PIROS Mit mondott sok mindent?  
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IRMUS Mindent. Sokat.  

PIROS (elgondolkodva sem érti) 

De egy halott már nem él.  

IRMUS Okosan mondod.  

PIROS Mármint, nem tud tanús-

kodni.  

IRMUS Nem is kell. Isten elég 

bölcs ahhoz, hogy elég legyen ne-

künk a hírbe hozás is... meg a 

panaszlevelek.  

PIROS Akkor nem csak rága-

lom...  

IRMUS Ne használj csúnya sza-

vakat, még ha az lenne is. Kell a 

gyerek, vagy nem kell a gyerek?  

PIROS Közösen?  

IRMUS Közösen. De nálad fog 

lakni. Később elosztjuk.  

PIROS (hirtelen dönt, nehogy Ir-
mus meggondolja magát) Kell. De 

osszuk el igazságosan később. 

Úgy kell, ha fönt, a kiságyban...  

IRMUS Akkor ne habozzunk! 
Vendel! (Vendel kidugja az orrát, 

a szaxofon elhallgat.) Vendel! 

Szomjas a vendég, két fröccsöt 

kérünk, tisztán!  

VENDEL (derekát tapogatva jár-
kál előttük) Mi van? Ti mit keres-

tek itt ilyen-kor? Miért nem 

vagytok otthon, és készültök az 

esti teraszmegnyitóra?  

IRMUS Csak erre jártunk.  

VENDEL Mindig csak erre jártok. 

És még fröccsöt is akartok inni.  

IRMUS Hozz magadnak is! Meg-

hívunk.  

VENDEL Nekem te ne rendelj — 

tőlem!  

PIROS Ez közös rendelés... Ven-

del... bácsi.  

VENDEL (ezen még ő is megütkö-
zik) Mi van? Mi van ezzel a közös 

rendeléssel? Ti rendeltek nekem 

közösen fröccsöt?  

IRMUS Tisztán.  

VENDEL Aha. Ti akartok tőlem 

valamit. Na, ki vele, mit akartok!  

IRMUS (fölényesen, hiszen ven-

dég) Előbb a fröccs.  

VENDEL Előbb az akarat.  

PIROS Amese is kihozhatja a 

fröccsöt, nem törik le a keze bele.  

VENDEL Ki fogja hozni, majd ha 

mondom neki. Mit akartok?  

IRMUS (hidegen, nyugodtan, fér-

fiasan) Nem maradhat itt!  
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PIROS (hadarva kontrázik, attól 
fél, Vendel nem veszi komolyan a 
nyugodt beszédet) Nem. Határoz-

tunk, nem maradhat itt.  

VENDEL Határoztatok? És ha 
határoztatok is, miért ne marad-

hatna itt?  

IRMUS Mert itt nincs biztonság-

ban.  

VENDEL Nálad persze biztonság-

ban lenne.  

IRMUS Biztonságban. A szent-

egyház védelme alatt.  

VENDEL Meg a tisztelendő reve-
rendája alatt. (Kényszeredetten 

kacarászik a saját poénján.)  

IRMUS Ne ízléstelenkedj, Vendel, 

mert megver az Isten!  

VENDEL Vert már engem eleget, 

eggyel több, vagy kevesebb, nem 

sokat számít.  

IRMUS Istenkáromló.  

PIROS Perverz.  

VENDEL Mi van? Már te is kez-

ded? Ki terjeszti ezt a... ezt a 

szamárságot?  

IRMUS (a férfi elé pattan) Én.  

VENDEL Te?  

IRMUS Én.  

VENDEL És miért terjeszted?  

IRMUS Mert igaz.  

VENDEL Igaz? Honnan veszed, 

hogy igaz?  

IRMUS A feleségedtől tudom.  

VENDEL Mi van? A feleségemtől? 

Hagyd a halottakat békén, Ir-

mus, ne keverd bele te a halotta-

kat...  

IRMUS (hátrál a férfi elől) Ez nem 

belekeverés. Leveleim vannak... 

Minden le van írva bennük...  

VENDEL Mit akarsz ezzel mon-

dani?  

IRMUS Bírósággal vetetjük el tő-

led... a kis szaxafonosodat...  

VENDEL (a terasz kövére köp) 

Hogy a te pucerájod legyen...  

IRMUS A nevelt lányom... (Kemé-
nyít még egyet az arcán.) Igaz, 

megtanul majd dolgozni tisztes-

ségesen... nem csak fújni a 

szaxafont éjt-nappal... neked. Bí-

róságra visszük az ügyet, Ven-

del... el fogjuk vetetni tőled.  

VENDEL Remek. És nálad fog 

majd lakni, a beteg anyáddal 

meg veled, közös lyukban...  

PIROS Nálam fog lakni.  
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(Nézik egymást, a két nő és a fér-
fi, most igazi a gyűlöletük. Nem is 
nagyon tudnak mit kezdeni a 

helyzettel.)  

VENDEL Értem. Közös gyerek 

lesz. Ilyen alapon nálam is ma-

radhat...  

PIROS Hogyan maradhatna Ven-

del bácsinál?  

VENDEL Hát, ezek szerint a Sa-

nyi lesz a közös apja, aki, ugye, 

mind a kettőtökkel... és mint 

tudjuk, én is mind a kettőtök-

kel... mi a különbség...  

IRMUS Megmondtam, hogy per-

verz...  

PIROS Szégyellje magát.  

VENDEL Mi van? Én szégyelljem 

magamat? Táguljatok innen, 

amíg szépen beszélek!  

PIROS Nem beszél szépen.  

IRMUS (visszaül, flegmán hátra-
dől a széken) Kérjük a fröccsün-

ket. Vendégek vagyunk.  

VENDEL (Amese hozza a három 

fröccsöt.) Kértem, hogy hozd ki? 

Ezeknek? Ezek nem vendégek. 
(Vendel lekapja a tálcáról a két 
poharat, és a nők felé locsolja az 

italokat.) Nesze, ez a tietek!  

IRMUS Állat. Bíróságra vitetlek... 

ki fogjuk toloncoltatni...  

PIROS (ijedten) Mit nem mond!  

VENDEL Mi van?  

IRMUS Azt mondtam, hogy kito-

loncoltatjuk a lányt. Azt hiszed, 

nem tudjuk, hogy engedély nél-

kül van az országban?  

VENDEL Mi van? Elvette az 

eszedet...  

PIROS (nem akar kimaradni, hát 
nem túl nagy meggyőződéssel, de 
magasan replikázik) Igaza van. 

Ha kell, inkább kitoloncoltatjuk, 

de nem fogja megrontani...  

VENDEL Takarodjatok innen!  

PIROS Megyünk. És este már 

nem is jövünk...  

VENDEL De, csak gyertek. Este 

megkapjátok a választ tőlem...  

A két nő felháborodva távozik. 
Vendel szomorúan karolja át 
Amese vállát, bemennek a kocs-

mába.  

9. JELENET, melyben felavatják a te-

raszt, végül Vendel elmond mindent, 

amit el kell mondania, és semmi sem 

fordul jóra  

A teraszon traktoros Janika és 
Vica üldögél. Az asztalokon boros- 
és pálinkás üvegek, szódák, po-
harak, a villanypóznáról néhány 

hervatag lampion csüng lefelé.  
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JANIKA Ez furcsa. Minden itt 

van, csak Vendel bácsi meg 

Amese nincs itt.  

VICA Lehet, hogy bent vannak.  

JANIKA Akkor szólna a szaxafon.  

VICA Nem szól mindig a 

szaxafon, amikor bent vannak.  

JANIKA Épp ez az. Miért vannak 

ezek csöndben odabent?  

VICA Buta vagy, traktoros Jani-

ka. Ha szól a szaxafon, nem je-

lent semmit.  

JANIKA De ha nem szól, az jelent 

valamit.  

VICA Nem értelek, traktoros Ja-

nika.  

JANIKA (öntudatosan elhúzódik a 
lánytól) Nem is te akarsz egye-

temre menni, Vicus.  

VICA Nem én, traktoros Janika, 

ez a való.  

(Vica olyan őszinte szomorúság-

gal néz rá, hogy a fiú megriad.)  

JANIKA Jaj, bocsáss meg...  

VICA Mondok neked valamit, 
traktoros Janika, de ne szólj 

közbe, kérlek. Mondom, ne szólj 

közbe. Végezni akarom, mielőtt 

jön valaki. Szóval, itt vagyunk mi 

ketten, így. Te, meg én. Mi ket-

ten, mondom. Egy pár, nekem 

van egy gyűrűm, tőled kaptam, 
és szoktam az utcán is nézegetni, 

hogy lássák, hogy örülök neki. 

Mondhatni, mi ketten így jegye-

sek vagyunk. De mik vagyunk mi 

ketten, traktoros Janika, mondd, 

mik vagyunk így ketten, mi? Kér-
tem, ne szólj bele... (Fázósan 
húzza össze magán a szvetterét.) 

Mi ketten csak szerencsétlenek 

vagyunk, külön-külön is, ketten 

is. Az köt minket össze, hogy 

azok vagyunk, nem a szerelem. 
Mi a szerelem, traktoros Janika? 

Hogy megfogdosod a mellemet az 

istállóknál, amikor nem látja 

senki? Az nem szerelem, az nem 

fogdosás. A csókolózás meg nem 
jó veled, mert nem jó a szád sza-

ga. Most megmondom, mert most 
van ilyenem. (Megragadja trakto-

ros Janika derékszíját, rángatja, 
a fiú rémülten ellenkezik.) Aztán, 

hogy kértem, hogy úgy is csinál-

junk, azt mondtad, hogy majd 
akkor, ha elvettél feleségül, ak-

kor lehet úgy is. Hát hülye va-

gyok én, traktoros Janika, 

zsákbamacskát játszani a házas-

ságommal? Még nem is láttam, 
mit hordasz a gatyádban. Ha ké-

rem, se veszed elő. És ha nekem 

az nem jó? Ha kicsi vagy nagy? 

Ha az oldalamhoz nyomulsz, ak-

kor sem érzem, hogy mozdulna. 

Ja, elmész egyetemre, ezt mon-
dod. Meg emiatt hülyének is né-

zel. Mondok én neked valamit, 

traktoros Janika. Mész te, a ló-
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faszt mész te egyetemre. Portu-

gál... Azt sem tudod, eszik vagy 
isszák a portugált. Ne etessük 

egymást, traktoros  

Janika, elfáradtam bele, hogy azt 

csak így eljátsszuk, a szerelmese-
ket. (Hátba vágja Janikát, aki 
csuklik egyet.) Most meg mit 

hallgatsz?  

JANIKA Azt mondtad, ne szóljak 

közbe.  

VICA Most már közbeszólhatsz.  

JANIKA Nem akarok.  

VICA Akarj! Miért kellek én ne-

ked?  

JANIKA (kibukik belőle az őszinte) 

Kinek kellhetnél másnak? Van 

még fiatal a faluban, akinek kell-

hetsz rajtam kívül? Nincs. Ilyen 

egyszerű ez, na.  

VICA Máshonnan kellhetek má-

soknak.  

JANIKA (férfias, ettől komikus 
keménységgel) Ha máshonnan 

idejönnek érted, a csavarkulccsal 
verem szét a szaros fejüket, de 

nem ám csak én, a Sándor bácsi 

is.  

VICA Hogy kevered bele ide most 

a Sándor bácsit?  

JANIKA Sehogy. Csak hogy 

megmondta kerek-perec nyílt-

sággal, hogy ha köll, akkor jön, 

és ott repednek a csontok.  

VICA Mi közöd lenne neked ah-

hoz, ha máshonnan jönne hoz-

zám valaki?  

JANIKA (egyre jobban belehergeli 
magát a féltékenységbe) Ide ne 

jöjjön más hozzád, te itt vagy, 

meg én vagyok itt, és ez éppen 

elég. Te tetszel nekem, én is tet-

szem neked.  

VICA (fulladozva vág közbe, de 
még nem késik el) Csak tetszettél, 

traktoros Janika.  

JANIKA Már szóval nem?  

VICA Már nem. Szóval, nemigen.  

JANIKA (megjátszott nemtörő-

dömséggel simogatja a lány haját) 

Majd visszaszeretsz belém.  

VICA Nem lehet. Kiszerettem be-

lőled.  

JANIKA És a gyűrű?  

VICA Nesze, a gyűrűd! (Úgy húz-
za le az ujjáról a gyűrűt, hogy az 
egyből Janika elé gurul.) Adhatod 

másnak oda.  

JANIKA (gondosan elrakja a gyű-

rűt) Majd adom is oda másnak.  

VICA Adod az Amesének, mi? Vi-

szed traktorozni, mezítlábasan, 

ki a fasorba, mi? Hogy lógázza...  
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JANIKA Nem lesz ahhoz már 

semmi közöd, Vica. Ha viszem, 
ha nem. Elviszem, ha akarom, 

magammal az egyetemre is.  

VICA Majd tanul ő is portugált, 

nem, traktoros Janika?  

JANIKA Hagyjál már a gúnyaid-

dal. Csak mondanád meg, Vica, 

mi az igazság a mi kettőnk ügyé-

ben?  

VICA Miféle igazság?  

JANIKA Hát, ezt kérdem én is. Az 

igazságot. Hogy így megváltoztál 

irányomban.  

VICA Megváltoztam. Így kell len-

nie ennek. Az ember változik.  

JANIKA Megbölcsültél.  

(A lány anyás szeretettel legyinti 

meg az arcát.)  

VICA Elfáradtam.  

JANIKA Hiszen naphosszat nem 

csinálsz semmit.  

VICA Abba is bele lehet fáradni. 

Jönnek... végre!  

JANIKA (a zsebe felé nyúl, arcán 

riadtság) A gyűrű...  

VICA Na jó... add most vissza, 

majd megbeszéljük máskor...  

(Sándor és Piros jön, mindketten 

kinyalakodva.)  

SÁNDOR A szerelmesek. Vica 

meg csak nem-e mindig a gyűrűt 

nézi?  

VICA Azt nézem, mert tetszik.  

PIROS Hadd nézze, ha tetszik.  

SÁNDOR Tőlem azt nézheti. A 

Vendel bácsi meg merre van?  

JANIKA Nem lehet tudni. Idejöt-

tünk, és nem volt itt. Csak italok 

az asztalon, ide készítve, voltak.  

SÁNDOR Ühüm. Az asztalon az 

italok, valóban.  

PIROS Ha itt lenne, nem lenné-
nek kint az italok, hanem hozná 

ki őket, a Vendel bácsi.  

SÁNDOR Alighanem úgy. Nem-e 

elment valahova.  

VICA Hacsak úgy nem.  

SÁNDOR (bekukucskál, de még 
neki is üres a söntés) Akkor ki itt 

a legfiatalabb?  

VICA Én.  

SÁNDOR Nem úgy. Férfiban.  

VICA (gúnyosan méri végig Jani-

kát) A Sándor bácsi.  

PIROS Bátor gyermek ez a Vica...  
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JANIKA És én meg már nem is 

vagyok itt?  

VICA Itt vagy.  

SÁNDOR Nem-e itt van tényleg a 

Jani gyerek?  

PIROS Talán nem tartod férfinak 

a traktoros Janikát, Vicuskám, 

hogy csak így lekérdezed a Sa-

nyit?  

VICA Ha férfinak tartja magát a 

traktoros Janika, akkor töltsön... 

én nem bánom.  

(Sándor megkönnyebbülten törli 
meg izzadó homlokát. Piros ész-

reveszi, gyanút fog.)  

PIROS Nem válaszoltál.  

VICA (cserfes elszántsággal elle-
náll) Nem kell mindenre válaszol-

ni, Piros néni.  

SÁNDOR (menti magát, Piros vé-
delmére kel) Nem-e köll? Ne légy 

bezárkózott ennyire, Vica!  

VICA Így vagyok most. Majd le-

szek másként is... majd máskor.  

PIROS Ebben biztos vagyok...  

JANIKA De hol ez a Vendel? Na, 
egészségünkre. (Ismét tölt, ismét 
isznak Sándorral. Majd még leg-
kevesebb kétszer. A nők némán 
bámulják az akciót.) Na, a férfiak 

így szoktak inni. Nem kell ez a 

nézés, ha így.  

PIROS Aztán a végén meg az asz-

tal alatt elszalad a róka.  

SÁNDOR Te ne rontsd itt a han-

gulatot, Piros, ezzel az óhéber 
dumával, ne rontsd itt, amikor 

épp csak elkezdődött a teraszava-

tó...  

PIROS Vendel nélkül.  

JANIKA Irmus néni sincs itt.  

PIROS Jön az, már látszik a ka-

lapja a templom felől.  

SÁNDOR Kalapja? Az Irmus ka-

lapban? Meg kell dögleni.  

(A két férfi torka szakadtából rö-

hög a kalapon.)  

VICA Miért ne lehetne kalapban? 

A kalap az ruhadarab.  

SÁNDOR Ruhadarab a kalap? 

Itt? Minálunk? Nem-e inkább 

csak röhej a kalap itt, minálunk?  

PIROS Nem csak a kalap, az élet 

is röhej itt, és mégse röhögsz raj-

ta... Ne mutasd neki!  

SÁNDOR Nem mutatom neki.  

IRMUS Együtt a társaság?  

JANIKA Csókolom, Irmus néni. 
Szép a kalapja... (Röhögnek, de 
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Irmus nem foglalkozik velük.) A 

Vendel bácsi nincs itt... Meg az 

Amese sem.  

IRMUS Nincsenek itt? Bent meg-

néztétek őket?  

VICA Nem néztük, csak szólonga-
tás volt. Tényleg szép a kalapja... 
(A férfiak megint röhögnek, Irmus 

változatlanul nem törődik velük.)  

IRMUS Akkor nézze meg valaki.  

SÁNDOR Nem-e az Irmus néni 

nézné meg, hogy van bent-e va-

laki a Vendel bácsi vagy az 

Amese közül — ha már ilyen 

tényleg szép a kalapja? (Röhög, 
de Irmus tartózkodóan helyre te-

szi.)  

IRMUS Engem utál. És hagyjátok 

már a kalapomat...  

SÁNDOR Az jó, ha utálja. Akkor 

csak továbbra is magát fogja 

utálni a kíváncsiskodásáért, nem 

bennünket, ha benéz.  

PIROS Maga közöttünk a legte-

kintélyesebb... Irmus.  

SÁNDOR Nem-e a legtapasztal-

tabb... is.  

IRMUS A legöregebb.  

VICA Tessék csak benyitni... ki-

csikét.  

IRMUS (legyint egy szomorút) 

Hát... benyithatok. De előbb tölt-

setek nekem egy fröccsöt, tisz-
tán. (Iszik, az ajtóhoz megy, 
benyit.) Jaj... semmi, csak ár-

nyék. Megijedtem. Senki. Van itt 

valaki? Senki. Nincs válasz. Ezek 

nincsenek itthon... Elmentek.  

PIROS Hova mentek el?  

IRMUS Nem voltam itt.  

VICA Vásárolni...  

JANIKA Ketten?  

VICA Lehet, hogy ketten járnak.  

PIROS Járnak? Ketten járnak vá-

sárolni?  

VICA Csak úgy mondtam.  

SÁNDOR Nem-e célozni akartál 

valamire?  

VICA Nem. Semmire.  

(Tanácstalanul hallgatnak, néz-
nek maguk elé. A csönd egyre kí-

nosabb.)  

JANIKA Jó lesz már, hogy elme-

gyek az egyetemre.  

IRMUS (felrobban) Hagyd a sza-

ros egyetemedet most, traktoros 
Janika, nem annak az ideje van 

a beszédben. A Vendel el van 

tűnve...  
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PIROS Az Amesével.  

SÁNDOR Már miért lenne eltűn-

ve? Csak nincs itthon.  

IRMUS Hol lenne?  

SÁNDOR Hacsak nem valahol, 

ahol dolga van. Töltsünk, hogy 

addig se száradjunk, míg elő nem 

kerülnek.  

(Nevet, de most nem nevet vele 
senki.)  

PIROS Irmus, én rosszat sejtek.  

IRMUS Nem kell hozzá sok ész és 

nagy sejtelem.  

PIROS Ez a Vendel mindenre ké-

pes.  

VICA Gondolja a Piros néni, 

hogy...  

PIROS Mit gondolok én?  

VICA Hogy netán... megölte?  

JANIKA Miket nem mondasz.  

(Piros megborzad, rossz idegeinek 

nem is kellett több.)  

PIROS Nem gondoltam, de most 

már gondolom. Miért ne ölhette 

volna meg a Vendel Amesét?  

SÁNDOR Miért ölte volna meg?  

IRMUS Hogy ne tudjuk örökbe 

fogadni.  

SÁNDOR Ahhoz nem kell megölni 

senkit, hogy ne tudják örökbe fo-
gadni. Kell-e megölni, nem tu-

dom.  

PIROS A Vendellel más a helyzet.  

IRMUS A Vendel nem egészen 

normális.  

SÁNDOR Hát ha magukkal kettő-

jükkel is...  

PIROS Te is kettőnkkel... (Észre-
veszi, hogy Vica összerezzen.) A 

kis Vica meg hogy elpirult ott az 

asztal másik felén...  

IRMUS Elpirult? Aztán, miért pi-

rult el a Vica az asztal másik fe-

lén?  

VICA Engem hagyjanak ki eb-
ből... megértették? (Föl akar ug-
rani, de traktoros Janika elkapja 
a karját, visszanyomja az asztal-
hoz.) Engedj el, traktoros Janika!  

JANIKA Ülsz! Ez már engem is 

érdekel.  

PIROS (hisztérikusra vált a hang-
ja) Jobb, ha vigyázol a lépcsőn, 

Vicuska!  

VICA Kígyó.  

JANIKA Mi folyik itt? Mi ez a pi-

rulás meg lépcső?  

SÁNDOR Te csak törődj az egye-
temeddel, meg a protugállal, 
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traktoros Janika, nem-e az a dol-

god?  

JANIKA Engem ne ugasson le a 

Sándor bácsi sem... ilyenkor, ha 

felment bennem a zab.  

(Jelentősen fölemelkedik, Sándor-
nak se kell több az emelkedés-

hez.)  

SÁNDOR Nem-e azt mondtad, ne 

ugassalak le, te takonypóc?  

JANIKA Ne ugasson le, mert ki-

ontom az összes belit.  

SÁNDOR Jé, a traktoros Janika 

birkózó szart ebédelt, hogy ilyen 

erős és bátor.  

(Összeakaszkodnának, de Vica 
közéjük ugrik. Mindkét férfi hozzá 

nyomja a testét, álló-szendvics 

alakul ki.)  

VICA Hagyja békén a traktoros 

Janikát! Igenis elpirultam. Meg-

volt rá az okom.  

SÁNDOR Maradj csöndben, te!  

PIROS Csak hadd beszéljen... ha 

megvolt rá az oka.  

IRMUS Erre már én is kíváncsi 

vagyok.  

VICA Csak annyit akarok mon-
dani... hogy hagyja békén a trak-

toros Janikát... senki ne bántsa 

a traktoros Janikát, az én gyűrűs 

vőlegényemet... igyanak tovább, 

békességgel.  

IRMUS Nem ezt vártam. De tér-

jünk vissza a Vendel ügyére.  

VENDEL Mi van? Miféle ügyem 
van nekem, Irmus? (Vendel előlép 
a takarásból; nem a házból jött ki, 

valahol volt, ha jött.)  

IRMUS Hol van Amese?  

VENDEL Mire föl a kérdés? Isten 
hozott benneteket a teraszava-

tón! Na, mit szóltok, milyen szé-

pen feldíszítettük nektek a kis 
kócerájt? (Mindenkinek tölt, ma-
gának is. Koccintanak, isznak.) 

Na, azért ti is rendesen kirittyen-
tettétek magatokat. Megtisztelte-

tés...  

PIROS Hol van Amese?  

VENDEL (rejtélyesen, kicsi gú-
nyosan, de mosolyog) Megint egy 

kérdés. Csupa megoldatlanság, 

talány az életünk mostanában. 

Kaszinótojást ki kér? Van roha-

dásig. Mindenki a vendégem, 

annyit ehettek, amennyi belétek 

fér.  

SÁNDOR Én kérek. Nem-e a ven-
dégei vagyunk, mit néz így rám 

most meg mindenki... de ki is 

tudom fizetni, akár az egész 

kocsmát meg tudom venni... hol-

nap... vagy holnap után...  
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VENDEL De kicombosodtál, 

Sándor. Ez már tetszik.  

SÁNDOR Ki. Nem-e ki volt a Ko-

vácsnál hévíz ügyben? A Kovács 
nem tréfál, a panzióban jó meleg 

víz lesz, én meg milliomos leszek, 

Vendel bácsi, és be nem teszem a 

pofámat ebbe a légyszaros kocs-

májába itt nekem többet meg so-

ha.  

VENDEL Úgy legyen, Sanyikám, 

ahogy mondod.  

PIROS (ráncigálja a férje kabátját, 
szégyenkezik) Be vagy rúgva, fe-

csegsz összevissza...  

SÁNDOR Te ne pofázz, mert ha-

mar leesel a lépcsőn, Piros.  

JANIKA Megint lépcsőznek. El-

száll az agyam.  

PIROS (megszégyenülten pislog 
körbe) Rá kell hagyni. Már ré-

szeg.  

SÁNDOR Anyád, nem-e hogy az 

anyád a részeg...  

VENDEL Békesség. Hozom a ka-

szinótojásokat.  

IRMUS (testével teszi lehetetlenné 
Vendel behatolását a söntésbe) 

Én meg a rendőröket.  

VENDEL Rendőröket? Őket nem 

hívtam meg kaszinótojásra.  

IRMUS De én hívni fogom őket.  

VENDEL Aztán meg, minek ide 

rendőr?  

IRMUS Hogy elfogjon téged, Ven-

del.  

VENDEL Mi van? Nem kell en-

gem elfogni, itt vagyok, la. Még 

csak nem is szaladok... Legfel-
jebb a konyhába mennék, a ka-

szinótojásokért.  

PIROS De hol az Amese?  

VENDEL Kérdezzétek meg tőle!  

VICA Itt van az Amese?  

JANIKA (benne is felébred a ször-
nyű gyanú) Ha itt lenne... akkor 

itt lenne... úgy értem... hogy ak-

kor itt lenne.  

VICA Ezt jól megmondtad.  

VENDEL Megyek a kaszinótojás-

okért.  

(Próbálja elcibálni a szétvetett 
lábbal posztoló Irmust az ajtótól, 

sikertelenül.)  

IRMUS Nem mész!  

PIROS (hátulról kapaszkodik 

Vendel kabátjába) Itt marad!  

VENDEL Mi van? Parancsol az én 

házamban nekem valaki?  

PIROS Hol van Amese?  
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VENDEL Mi közöd hozzá!  

PIROS Az, hogy a lányom.  

VENDEL Mi van? A lányod?  

PIROS A lányom. Sanyi, szólj 

már neki, az istenit a részeg po-

fádnak.  

SÁNDOR Vendel bácsi, nem-e 

szóltunk, hogy örökbe akarjuk 

fogadni, vagy nem-e akarjuk, mit 

tud erről mindent?  

VENDEL (előbb egyenként kisza-
badítja magát a nők fogságából) 
Szóltatok. Én meg mondtam, 

hogy nem adom.  

IRMUS De én megmondtam, 

hogy bíróság elé viszem az ügyet.  

VENDEL Vidd!  

IRMUS Viszem is.  

VENDEL Vidd! Én meg hozom a 
kaszinótojást, ne hiába dolgoz-

tunk Amesével...  

JANIKA Miért nem hozza Amese, 

ha itt van?  

VENDEL Mondta valaki, hogy itt 

van?  

JANIKA Ha nincs itt, hol van?  

(Vendel idegei sincsenek acélsod-

ronyból, elveszíti a fejét végre.)  

VENDEL Mi közöd hozzá neked 

is, mi? Itt nincs.  

IRMUS Mondtam, nem?  

VENDEL Mit mondtál?  

IRMUS A többiek tudják.  

VENDEL Ha mondtad, akkor biz-

tosan igazad volt.  

IRMUS (a Pirostól eltanult hiszté-
rikus regiszterekhez eljutva) Hall-

játok? Mondtam! Sándor, fogd el, 

te vagy a férfi!  

VENDEL Mi van? Engem fogjon 

el a Sándor?  

PIROS Fogd el, mi meg hívjuk a 

rendőröket.  

(Vendel most látja, hogy őrjöngő 

fúriákkal akadt dolga.)  

VENDEL Ti teljesen megbolon-

dultatok! Sándor, csak nem ülsz 

fel ezeknek a megvadult némbe-

reknek?  

SÁNDOR Nem-e mondja meg, hol 

van Amese, vagy felülök.  

VICA (sírásra görbül a szája) Ne 

bántsák a Vendel bácsit!  

 

JANIKA Nem bántja senki, de 

meg kell mondania, hol van 

Amese. Ez faktum.  
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VENDEL A traktoros Janika! 

Akárha férfi lenne... beszél, és 

keményen. Mi van?  

JANIKA Az van, hogy vagy meg-

mondja, hol van Amese, vagy...  

VENDEL Mi vagy?  

(Vendel olyan erősen nézi, hogy 

Janika elveszíti a fonalát.)  

JANIKA Mi vagyok?  

VENDEL Egy darab szar vagy, de 

a kérdés nem rád vonatkozott. 

Vagy megmondom, vagy?  

SÁNDOR Vagy kinyuvasztjuk, 
ahogy maga az Amesét nem-e ki-

nyuvasztotta az előbb.  

VENDEL Én az Amesét?  

SÁNDOR Maga, maga.  

IRMUS Te, te.  

VENDEL Ne tetézz itt nekem, te 

szentfazék. Ha éppen tudni akar-

játok...  

PIROS Tudni akarjuk...  

VENDEL Hát jó, akkor tudjátok 

meg...  

VICA Ha szörnyű, akkor én in-

kább elmegyek innen...  

(Vendel gyöngéd türelmetlenség-

gel visszatessékeli a székéhez.)  

VENDEL Semmi szörnyű. Min-

den úgy történt, ahogy történnie 

kellett.  

IRMUS Mondom én...  

VENDEL Mi van? Ne mondjál te 

semmit! Amese most már jó he-

lyen van.  

PIROS Jó helyen? Milyen helyen?  

VENDEL Mondom, jó helyen. 
Ahol már nem éritek utol... de én 

se... senki...  

(Leül, tenyerébe támasztja az ál-
lát, nem mint a ki gondolkodik, 
hanem mint aki kétségbeesett és 

szomorú.)  

PIROS Uram irgalmazz... ez tény-

leg megölte.  

SÁNDOR Ha pedig tényleg megöl-

te, nem-e ölöm meg én is mind-

járt magát, vén szarházi 

tömeggyilkos.  

VENDEL (rájuk sem néz, elnéz, 
távolabb hegyek) Ki beszél itt 

megölésről... rajtatok kívül?  

IRMUS Ha nem ölted meg, hova 

tetted?  

VENDEL Ott van, ahol lennie 

kell.  

VICA Él?  
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VENDEL Mi van? Persze, hogy él. 

Hát gyilkos vagyok én?  

PIROS Perverz. Az ilyen képes 

gyilkolni...  

VENDEL (az arc felemelkedik a 
tenyérből. Mást jelent.) Kuss, Pi-

ros! Ezt ne halljam meg még egy-

szer!  

PIROS Sanyi, hallod hogy beszél 

velem?  

SÁNDOR (nem ér rá most Piros 
problémájával foglalkozni) Kuss! 

Jól beszél veled. De a tárgyra, 

nem-e térne rá végre, Vendel bá-

csi, mert a türelmem már kifo-

gyott a seggem alól.  

VENDEL Ma délután kézen fog-

tam, és elindultunk az erdőbe...  

VICA (újra rugóra pattan) Én mé-

gis jobb, ha elmegyek.  

JANIKA Ülsz!  

(Vica ül. A rend silány formája 

visszaáll közöttük.)  

VENDEL Aztán csak mentünk, 

mentünk, tudjátok, hogy én 

minden utat ismerek az erdő-

ben...  

PIROS-IRMUS Tudjuk... bocs... 

milyen hülyeség...  

JANIKA Csak nem azt akarja el-

mesélni, hogy az erdőben...  

VENDEL (nem hagyja zavartatni 
magát, így nem tudható, épp kita-
lálja-e az erdei történetet) Csak 

mentünk és csak mentünk, és 

egyszer csak nem magyarul be-

széltek körülöttünk az emberek, 

és akkor azt mondtam neki, 

menj, őzikém, most menj, és ke-

resd meg, aki enni ad neked, és 
aki tetőt ad a fejed fölé, a tiéid 

között.  

VICA Nem értem.  

JANIKA Én sem egészen, de nyil-

ván többet értek belőle, mint te.  

IRMUS Én értem.  

PIROS Én meg sejtem.  

SÁNDOR (meg sem kísérli a küz-
delmet a megértéssel) Meg miféle 

őzekkel találkoztak az erdőben 
menet? Nem-e vadászni vitte az 

Amesét a Vendel bácsi?  

IRMUS Most akkor mi van?  

VENDEL Most akkor az van, 

hogy elüldöztétek tőlem Amesét, 

hát majd csak megsegíti az iste-

ned, vagy segít magán... ott.  

IRMUS (abba a tájba köp, ahová 
Vendel szokott) Kőből van a szí-

ved, Vendel.  

VENDEL Nem az enyém, te bugy-

gyant szentfazék.  
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PIROS (szeretne már érteni is va-
lamit) Visszavitte... amoda... 

ugye, azt mondja, hogy visszavit-

te?  

VENDEL Azt. Visszavittem az 

övéihez.  

VICA És a határ?  

VENDEL Határ? A madártól nem 

kérnek útlevelet, a vadaktól 

sem...  

JANIKA (még él benne az ellenke-
zés emléke) De hát Vendel bácsi 

nem madár... se nem vad... csak 

egy kicsit, néha...  

VENDEL Előttem itt nincs határ. 

Itt nőttem fel...  

PIROS Hagyjuk az önéletrajzot. 

Kilökte a nagyvilágba azt a sze-

gény gyereket?  

VENDEL Ti löktétek ki.  

IRMUS Megátalkodott.  

VENDEL Szentfazék...  

SÁNDOR Akkor most mi van az 

Amesével?  

PIROS (rázni kezdi a tehetetlen 
nagy testet) Értsd már meg, átvit-

te a határon... amazokhoz... és 

otthagyta.  

SÁNDOR Otthagyta? Nem-e lesz 

most ott egyedül az Amese?  

VENDEL Egyedül lesz. De szabad 

lesz.  

VICA Miért nem maradhatott itt?  

VENDEL Láttál te már állatkert-

ben őzikét?  

VICA Én még soha nem jártam 

állatkertben.  

VENDEL Akkor ne is láss. Nincs 

annál szomorúbb látvány...  

(A teraszt őszinte és keserves ta-

nácstalanság uralja el.)  

SÁNDOR Akkor, ha nincs az 

Amese, akkor most mit fogunk 

csinálni?  

VENDEL Iszunk.  

SÁNDOR Nem-e jó gondolat, hát 

nagyon jó gondolat, iszunk.  

VENDEL Hozom a kaszinótojáso-

kat.  

JANIKA (egy leendő egyetemista 

félelmével) Mi az a kaszinótojás?  

SÁNDOR Nem-e mindegy most 

már, hogy mi az a kaszinótojás? 

Nem lehet rossz, hacsak nem jó...  

(Innentől bölcs egykedvűséggel 

várják a kaszinótojásokat — és 

az előadás végét jelző függönyt 

vagy sötétet.)




