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könyvelő Anti bácsi,
erdész 1. Munkás
2. Munkás

ELSŐ RÉSZ

1. kép

Szín : Nagy lakószoba uralja a
színpadot. Bal felől egy hallnak is
beillő előszoba jó részét látjuk, a
bal oldali kulisszán túl a képze-
letbeli folytatás. Mindkét helyiség
teljesen üres, a színpad hátsó, tehát
a nézőkkel szemközti falán nagy
ablak, a szobában is, a hallban is. A
helyiségek ezeken az ab-lakokon át
kapnak erős nappali

fényt az utcáról, az ablakok re-
dőnyei felhúzva. A szoba jobb ol-
dalán ajtó a képzeletbeli másik,
feltehetően kisebb szobába, azon
túl a fürdőszoba. A hall láthatatlan
részéből a konyhába lehet jutni.
Amikor felmegy a függöny, a szín
teljesen üres, a szolgálati la-
kásokban megszokott fehér fej-
üvegburás villanyégő mindkét he-
lyiségben. A falak frissen festettek,
minden tiszta, a lakás lát-hatóan
lakóra vár. Nyár van, kora délelőtt.
Erős autóbúgás, fékezés hangját,
ajtócsapódást hallunk. Az első
emberi hangok szintén a kulisszák
mögül hallatszanak. Egymás sza-
vába vágva, gyorsan.

MARA (hangja, elégedetten) : Azt
hittem, soha az életben ide nem
érünk!
JÁNOS (hangja): Látod máris...
(Teherautó oldala nyílik, a le-
csapódó deszkák zaja elnyomja a
többit, csupán mondatfoszlányokat
hallani.)
Hangfoszlányok: Na most! .. .
Vigyázz! . . . A szemed mire
való? ... Hijnye!
(Mara a hallon át besiet a mon-
datfoszlányoktól kísérve, melyek
lassan elhalnak. A többi, tárgyaktól
eredő zörej is elcsendesül. Mara 27-
26 éves, határozott, energikus, de
csupaideg ember, folytonos belső
vibrálás jellemzi. Szeme kék, haja
gesztenyebarna, közép-termetű,
karcsú. Könnyű nyári ruhát visel,
vásznat, kartont, mindegy -
költözködik, tehát egyszerűen és
praktikusan öltözött. Kezében
nagykockás sport-táska. Megáll,
táskáját szinte ön-tudatlanul teszi le
a padlóra, meglepetten és örömmel
néz körül, látni, hogy rosszabbra
számított. A jobb oldali, feltételezett
szobába nyit be, gyors léptekkel
végig-megy rajta, már nem látjuk,
csak a léptei hallatszanak, tehát
üres a szín. Ajtócsapódás zaja,
majd víz zuhogó hangja, azután a
hangok visszafelé ismétlődnek.
Mara most jobbról lép be,
elégedetten sóhájt, mintegy
álomban simít végig arcán, baján,
miközben :
János a hallon át nehéz léptekkel
közeledik. 30-35 év körül jár, lehet,
hogy kevesebb, de majdnem
többnek látszik. Feltétlenül jó-

szándékú és becsületes, tele gát-
lással, félénk, a legtöbbször hatá-
rozatlan, él-hal azért, hogy sze-
ressék, de ezt nem szívesen vallja
be, erősen befolyásolható.)
MARA (az őt szorongva figyelő
János felé siet, belekarol, vállá-hoz
dörzsöli az arcát) : Jánoskám 1
Csodálatos! Isteni! Erről
álmodni se mertem.
JÁNOS (örömmel, de fáradtan) :
Igazán tetszik?
MARA: Hogy tetszik-e?
JÁNOS: Te! Ha két nap múlva
mást mondasz ..
MARA (elszánt vidámsággal, de
mindig gyorsan, majdnem meg-
gondolatlanul beszél, most még fe-
lelőtlenül teheti. Ez a beszédmodor
a darab folyamán majd változik) :
És akkor? Visszamenni úgysem
lehet! Ha meggondolom, hogy
ez az első, amit istenigazából te
verekedtél ki...
JÁNOS (fejcsóválva) : Mit csi-
náltam?
MARA (vidáman) : Kiverekedted
. . . kisírtad . . . siránkoztad ...
egyre megy. De igazad volt.
Ahogy jöttünk véges-végig a te
szerelmetes erdőd mellett, azon
a nyavalyás teherautón, már
akkor tudtam, hogy nyertél.
JÁNOS (örömmel) : Mara!
MARA: Ugye nem is vagyok én
olyan makacs, kiállhatatl a n . . .
JÁNos: Angyal vagy. De a bú-
tort azóta nyilván lerámolták
már.
MARA: Szent isten! (Tanácsta-
lanul forgolódva) Azt a néhány
kacatot ekkora hodályokba . . .
(Tréfás keservvel) Iszonyú.
(Dobogó léptek, cipekedés zaja
közeledik, mint előbb)
JÁNOS: Majd kiügyeskeded te
... (Lopva lehajol, gyötrelmes
arccal tapogatja a lábszárait)
(Mara az ajtóhoz siet, nem látja.
Két rakodómunkás háromajtós
szekrényt cipel a hallon át, ez lesz a
lakás legmutatósabb bú-tordarabja.
Mara az ajtót nyitja, teljesen f ö -
löslegesen támogatja a szekrény
elejét.)
MARA: Nem sérült meg?



1. Munkás: Tessék csak ide-
bízni!
2. Munkás: Most hová? MARA:
Jaj, nem is tudom .. . ellocsogtuk
az időt ... (A hallt leválasztó fal és
az ablak közé irányítja őket) Talán
ide... János?
János: Nagyon jó.
1. Munkás: Szóljon, mérnök
elvtárs . . . ha esetleg másképp
gondolja .. .
MARA (gyorsan) : Igen. Azt hi-
szem, itt lesz a legjobb. ( A
munkások leteszik, derekukat
nyújtóztatják, nyögnek.)
1. Munkás: Na. Panasz nem
lehet.
János: Nincs is.
2. Munkás: Vigyáztunk rá, mint
a hímes tojásra.
MARA: Jól van, emberek.
( A munkások egymásra néznek,
kimennek. Mara a szatyorból
porrongyot szed elő, sebesen töröl-
geti a szekrényt.)
MARA: A fényéből még sem-
mit nem vesztett . . . ezt a szobát
talán-talán sikerül elfogadhatóan
összehozni... a másikba az
ágyneműtartó megy, no meg az
én heverőm...
(János a lábait emelgeti, nem ta-
lálja a helyét. Az előbbi két munkás
heverőt hoz, a jobb hátsó falnál
helyezik el.)
MARA: Máris megfordultak?
Ide, ide! (Töprengve méregeti a
szobát, mintegy magának) Más-
hova tán el sem férne.
1. MUNKÁS: Ne tessék már
ilyet mondani!
MARA (zavartan) : Kell valami
szabad tér a szobákban .. . z.
MUNKÁS: Akad az itten, nem
kell félni.
1. MUNKÁS (vállat von) : Na,
cimbora ... (Mindketten el) (János
és Mara egymást nézik.) MARA
(kicsit keserűen) : Jól fel-
térképeztek minket.
(Szünet) Bánt?
János (topogva): Ugyan! MARA
(mint f e n t ) : Nem vala-mi dicső
bevonulás .. . (János a falnak
támaszkodik, nem felel.)
MARA (hirtelen ijedelemmel) :
Jánoskám, a lábad ugye? Mért
nem ülsz le, a jó ég áldjon meg
... most már van hova.

(Belekapaszkodik János karjába, a
beverőhöz kényszeríti)
János (miközben leül) : Hidd el,
csak ilyenkor kellemetlen.
Mások cipekednek, én meg .. .
(Legyint, keserű)
MARA: Mindenki megérti .. .
tudják, nem? Különben sem
kell ügyet csinálni belőle. Nálad
a mérőszalag?
(János a zsebébe nyúl, átadja.
Mara a hallba vezető ajtó és a
nézőtér felé eső fal szélességét mé-
ri) Jó, idefér. (Jánosra néz) Hidd
el, egyedül te gondolsz rá ... az
ilyen apróságokkal kiegyezik az
ember . . . (A szoba szélességét
nézegeti) Inkább lelépem. (Nagy
léptekkel méri végig a szobát,
amint az ablak előtt megy el,
kipillant, megáll, majd ingerülten)
Az anyjuk jóságos .. .
János (felriad) : Baj van?
MARA: Semmi. Maradj! Utá-
nanézek a holminak. (Felkapja a
sporttáskát, János kezeügyébe
teszi) Benne a papucsod! (Ki-
siet)
(János egyedül marad a színen.
Most már nem ügyel a tartására,
elengedi magát, fájdalmas fintorok
az arcán, lábfejét mozgatja, de
csak ültében, majd lehajol, hogy
otromba magasszárú cipőit
kifűzze. Azokkal veszkődik, de
közeledő lépteket hall, ijedten ab-
bahagyja. Zavart.
Anti bácsi jön a hallon át, kis asz-
talt hoz.
Anti bácsi a főerdész, két évvel
nyugdíj előtt. Alacsony, kövérkés,
jó kedélyű és jó szándékú, kicsit
óvatosabb a kelleténél, ennek ma-
gyarázata, hogy Jánost mint erdő-
mérnököt a gazdaság igazgatójá-
nak nevezték ki ide, úgyszólván az
ő nyakába ültették. Az öreg nem
tudja, hogy viselkedjék, de zavarán
is a jó szándékú belenyug- vás
áttűnését érezni.)
ANTI BÁCSI (még kint a hallban) :
Egy-kettő megleszünk .. . (Beér
a szobába, az asztalt leteszi.
Jánoshoz)
No, fiam .. .
János (közbevág) : Anti bátyám
... ne hozz szégyenbe. A te
korodban .. .
ANTI BÁCSI: Helyezd inkább
kényelembe magad, fiam. Iste-

ni csoda, hogy az utat baj nél-
kül kibírtad.
János: Azért nem vagyok ha-
lálom óráján .. .
ANTI BÁCSI: Persze, hogy nem.
Ne is legyél! (Indul kifelé) Az
asszonyok a konyhát rámolják, a
mi Katónk is beszállt. (Eltűnik a
hallban)
(János egyedül marad. Az imént
behozott kisasztalhoz biceg, kö-
rülnéz, hova is helyezze, amikor a
két munkás ismét megjelenik a
kihúzható nagyobb asztalt hozva.)
JÁNOS (élénken) : Azt inkább a
másik szobába .. .
1. MUNKÁS: Mondta már a fe-
lesége, mérnök úr.
2. MUNKÁS: Ez is itt marad.
(Leteszik a szoba közepére) A
többit amoda ... (a jobb oldalon
feltételezett szoba felé int) az
ablakon át is berakodjuk. Nem
sok az egész.
(Jobbra el, a másik szoba felé,
ahonnan hamarosan bútortologa-
tás zaja hallatszik át.)
ANTI BÁCSI (székekkel jön bal-
ról, elégedetten) : No lám. (Lete-
szi őket, megfordul, siet ki balra,
egy fotellal visszatér, leteszi, bal-ra
tűnik el ismét, miközben a jobb
oldali szobából egyre erősödő
lárma)
1. Munkás (hangja) : Hí, az any-
ját.
2. MUNKÁS (hangja) : Nem tört
le, semmi vész! Nyomd meg!
(János az ajtóhoz sántikál, beles,
majd eltűnik a jobb oldali szobá-
ban.)
1. MUNKÁS (hangja
fokozatosan halkul, üres a szín) :
Nem kell félni, mérnök elvtárs
... meg-szorult az ablakban, de
már semmi baj.
(Bal oldalról Anti bácsi az előző
fotel párját, Mara a tévé-asztalkát
hozza be.)
ANTI BÁCSI: Tulajdonképpen
megvagyunk.
( János a két munkással a jobb ol-
dali szobából jön be, a munkások a
tévét hozzák, a kisasztalra helyezik
dobozostól.)
MARA (ingerülten pillant az ab-
lakra, de türtőzteti magát, erőltetett
jókedvvel) : Na, hál'istennek! (r.
Munkáshoz) Behívná a
pilótánkat? Meg természete-sen
Katót is. ( A kockás táská-



ból pálinkát, apró poharakat vesz
elő, készít az asztalra)
I . MUNKÁS (katonásdit utánoz-
va) : Parancs, főnökasszony.
(Mara fejcsóválva, de mosolygó
tetszéssel néz utána. 2. Munkás a
tévét bontogatja.)
JánOS (Anti bácsihoz) : Gyorsan
eltájékozódik az emberi
viszonylatokban ez a fiatalem-
ber.
MÁRA: Menj már! Bohóckodik.
( A z italt kínálja) Tessék. ANTI
BÁCSI: Bohóckodik is, nem is
... de jó munkaerő.
János (a pohár után nyúl) : Hát
a k k o r . . .
(Mindenki poharat fog. 1. Mun-
kás, Kató jön be. Kató 24-27 éves,
kellemes, puha, minden ön-állóság
nélküli [legalább is így látszik] s
szép nő, de főként csak nő - elvált
asszony. Mindezzel együtt bűbájos
teremtés, s főként kezdetben az
ártatlanok és gyanútlanok
gyermeki baja jellemzi.)
I . MUNKÁS (nagy hangon) : A
sofőr nem ihat, no meg vala-mi
baja akadt a tragacsának. De
Katókát előállítottam!
KATÓ (vonakodva) : Ne bolon-
dozzon örökké.
MARA ( 1 . Munkáshoz) : Ko-
moly a baj?
I . MUNKÁS (nevetve) : Benzin-
hiány.
MÁRA: Már megijedtem. JánOS
(félszegen) : Mindenki-nek
nagyon köszönjük a segítséget, a
gyors munkát .. . Egészségünkre!
(Mind isznak. Kató kezében tart/a
poharát, kivár, majd a többivel
együtt teszi vissza.)
KATÓ (zavartan) : Azt hiszem,
valakinek mégiscsak illenék
visszamenni az irodába .. . ANTI
BÁCSI: 0 , ó ! Nem szökünk
meg szépségem, kár pró-
bálkozni!
MÁRA: Nem bizony. Ennyi
munka után .. .
JánOS (Kató kezébe nyomja a
poharat) : És nem csalunk! (Kató
éppen csak iszik, a többiek
mosolyognak rajta.)
MARA (ijedten) : Szent isten, a
kávé! Pedig a vezetőnek ...
(Kiszalad balra)
1. MUNKÁS: Már én inkább
maradok gyalogtróger, mint

hogy ilyen itókát kávéval fel-
cseréljek.
János (most tér észhez) : Én az-
tán a folytatásról szépen elfe-
ledkeztem! (Újra tölt) Elnézést.
2. MUNKÁS: Jó kis pálinka.
ANTI BÁCSI: Köszönöm fiam,
a magam részéről .. .
(Kató gyorsan kiszökik balra.)
János: Anti bátyám. Még egy
kevset. (Neki is tölt)
ANTI BÁCSI: No jó. Szervusz.
1. MUNKÁS (leteszi a poharát):
Mehetünk, mérnök elvtárs?
János: Köszönöm a segítségüket.
(Mindkettővel kezet fog)
1. MUNKÁS: Szívesen, máskor
is.
1. MUNKÁS: Ha bármikor szük-
sége lenne ránk, mérnök elv-társ
... (Indulnak kifelé) János:
Köszönöm, nem felejtem el.
Köszönöm!
( 1 , és 2. Munkás el balra.)
János: Anti bátyám! Köszönök
mindent. És csak annyit akarok
mondani, hogy ne te-kints
engem főnöknek. Nem azért
jöttem, hogy a nyakadba üljek,
hanem hogy a mesterséget a
gyakorlatban is megtanuljam.
ANTI BÁCSI (zavartan) : Ugyan,
János .. .
(Kintről erős autóbúgás hallat-
szik, majd távolodik.)
János: Szeretem a békességet, s
hogy véletlenül se értsük fél-re
egymást . . . ezt meg kellett
mondanom. Harag nincs, igaz?
MARA (nagy sebbel-lobbal jön
be balról, fáradtan ül le) : Na, ez
is megvan!
János: Máris visszament?
MARA: Kifizettem, kapott egy
jó erős kávé t . . . kívánhatom
tőle, hogy nézze, míg a többiek
pálinkáznak?
ANTI BÁCSI (nevetve) : Ez igaz!
MARA (körülnéz) : Kató? ANTI
BÁCSI: Az ám, hova lett Kató, a
könyvelők gyöngye? Hja, a
lelkiismeret szava .. . (Mara
megint az utcára figyel, ingerült)
ANTI BÁCSI (Jánoshoz) : Édes
fiam, érezzétek magatokat jól
közöttünk.
János: Nem győzöm megkö-
szönni. Még egy kupicával.

ANTI BÁCSI: Isten őrizz! Az-
tán, ha valami kell, csak szól-
jatok. (Balra int) Ma bent va-
gyunk a hivatalban egész nap.
Kezét csókolom. Szervusz! (El)
János (tanácstalanul topog, só-hajt,
Marát nézi reménykedve) : Akkor
... mi van még hátra?
MÁRA (megint az ablakon túlra
figyel, bosszankodva fordul visz-
sza) : Tessék?
János: Semmi, csak ... sem-mi.
MARA (türelmetlenül) : Ülj már
le, az isten megáldjon! (János
leül, Mara felugrik, táskájából
papucsot szed elő) Nem találtad?
Úgy csomagoltam, hogy kéz-nél
legyen.
János (keserves arcot vág, láb-
szárait tapogatja) : Köszönöm.
MARA (már nem őt figyeli, me-
gint az ablakhoz fordul, szinte
sistergő dühvel) : A z anyjuk jó-
ságos ... nem volt még elég? ( A z
ablakhoz szalad, hangos csat-
tanással zuhan le a redőny, amint
heves indulattal leengedi. A szo-
bában félhomály van, Mara a vil-
lanykapcsoló irányába botorkál,

elcsapja, a szín megvilágosodik.
Közben Mara méltatlankodását
halljuk, de ezek inkább mondat-
töredékek) Hallatlan! Ilyet! .. . Az
ember el sem képzelné ... nesztek,
bámészkodjatok! Nesztek!
(Kimerülten ül le)
János (riadtan és értetlenül) : Mi
ütött beléd? Mi történt? MÁRA
(ingerülten) : Semmi, semmi!
Csak éppen megőrülök. Mondd,
te igazán nem vetted észre?
(Fejével az ablak felé int)
János: Mit kellett volna .. .
MARA: Úristen! A szemközti
ablakban egész idő alatt ott állt
egy férfi meg egy nő. Érted?
Félrehúzott függöny előtt.
Szemérmetlen nyíltsággal..
pofátlanul!
János: Belátom, kellemetlen, de...
MÁRA: Kellemetlen?! Minden
holminkat szemrevételezték, az
egész nyavalyás szegénységünket
fölleltározták . . . kellemetlen!
(Felugrik, gyorsan öszszeszedi a
poharakat, meg a ma-

f



radék pálinkát, kisiet, balról
edénycsörömpölést hallani)

János (ijedten, tehetetlenül ül, a
konyha felé hallgatózik, majd
otromba magasszárú cipői fölé ha-
jol. A hosszú szíjfűzőkkel bajlódik,
remeg a keze, csak össze-bogozza
őket. Óvatosan a lehúzott redőny
felé néz, egy hosszú-nak tűnő
percig marad így, az-után
reménytelenül keserű arccal,
magába roskadva, mozdulatlanul
ülve marad.)

MARA (balról jön be, egy tucat
gyufát bontogat, hamutartót hoz,
újra jókedvű) : Akad még nálad
néhány cigaretta?
János (átnyújtja a csomagot,
nagyon csendes) : Parancsolj.
MARA (belenéz a csomagba) :
Nem dicsekedhetsz, drágám!
Ennyi az egész?
János (mint fent) : Nem dicsek-
szem.
MARA: Ühüm. (Szünet, rá-gyújt)
Jobban is vigyázhatnál magadra.
JÁNos: Beletörődtem, hogy
érszűkületben döglöm meg.
MARA (pillantása találkozik János
keserű tekintetével) : Ugyan,
szamárság.
(János lehajol, újra a fűzőivel
veszkődik. Mara átsiet a jobb ol-
dali szobába, bőrönddel tér visz-
sza, a heverőre teszi, nyitogatja,
közben zavarában kapkodva be-
szél.)
MARA: Képzeld, a konyhabú-tort
a kis könyvelőnőtök .. . hogy is
hívják, na ... Kató. Igen. Kató a
konyhabútort kívül-belül
lemosta, akár bele is
rámolhatok. Hát nem aranyos
tőle? ( A bőröndből ruhaneműt rá-
mol ki a heverőre. Szünet) A fal
színe isteni, mindig imádtam az
almazöldet. Általában minden
színt eltaláltál. Hogy a csodába
emlékeztél ilyen pontosan?
János: Minden utasításodat
írásban adtad, ha nem csalódom.
(Vállat von, újra a fűzők-kel
bajlódik)
MARA (Szánakozva nézi, oda-
megy, leguggol, gyengéden) : Mért
nem szóltál? ( A fűzők után nyúl,
János elkapja a lábát)
JánOS (durván) : Hagyj békében.

MARA: Ne szamárkodj. Úgy
összebogoztad, ember legyen a
talpán, aki ezzel elboldogul.
JánOS (gúnnyal) : Épp azért te,
ugye? Aki ember a talpán?
MARA (megbántódva) : János!
JánOS: Hagyjál békén, igen?
MARA: Kérlek. (Feláll, a bőrönd-
höz megy, tovább rámol, láthatóan
ebbe a szekrénybe szánva a holmit)
(János megpróbálja keményen tar-
tani magát, feláll, mereven lépked
a jobb oldali szoba felé, kezében a
papucsa, a szíjfűzők mintegy von-.

szolódnak utána végig a szobán.
Ki.
Mara egyedül marad. János ne-
hézkes léptei után hallgatózik, ar-
cán szánalom és keserűség, aztán
szinte öntudatlanul törölgeti a
szekrényt kívül, belül. A szekrény
háromrészes, egyharmada polcos,
a polcokra papírokat tereget,
közben mindig a másik szoba felé
figyel. Amikor meghallja János
most már csoszogó, papucsos
lépteit, fütyörészni kezd, látszólag
elmélyülten osztályozza kupacokba
a heverőn a ruhaneműt, nem sok
az egész.)
JánOS (amint bejön, arca bűn-bánó,
az ajtó közelében megáll, lábán
nemezpapucs. Néhány pillanatig
Marát nézi, kivár, majd nagyon
szelíden) : Ne haragudj. MARA
(tovább fütyörész, a ruhát
hajtogatja, a vállfára valókat
kiteregeti egymásra)
JÁNos: Belátom, hogy disznó
voltam . . . kérlek Mara .. .
MARA: Most én kérlek: hagyjál
békén.
JánOS: Őszintén sajnálom, hidd
el.
MARA: Ide figyelj. Mielőtt le-
költöztünk ebbe a... (gon-
dolkozik) paradicsomba ...
(gyorsan) mert rendben van,
nagy kert, gyönyörű lakás,
nyugalom és ... (megnyomja)
szabad terek . . . meg erdő, meg
amire örökké vágytál .. .
részben meg is értettelek. (Só-
hajt) Részben. Mivel azzal a
valamikori bányaszerencsétlen-
séggel indokoltad, hogy éppen
erdőmérnök akartál lenni.
Megértettem azt is, hogy a
moszkvai diplomáddal meg a
testi-lelki jóbarátoddal együtt
sem kellett semmiféle magas

hivatal, csak az erdő. Képes
voltál a nagyvárosból ide .. .
mindegy. Az összetört-folto-
zott lábaiddal . . . ez is mind-
egy. (Indulattal) De hogy te a
négy fal között egyszerűen
megőrülsz .. .
János: Nem őrülök meg. Ki-
kérem magamnak.
MARA: Jó, jó, jó. Nem őrülsz
meg. (Szünet - hirtelen kitör) De
szorongsz ... vagy mit tudom
én ! (Vadul) Attól, hogy a
redőnyt leengedem, fölgyújtom
a villanyt még nem vagy a
bányában! Érted? Senki nem
rohan neked egy átkozott csil-
lével semmiféle csukott szo-
bában! Senki.
JánOs: Nagyon kérlek, ne
kiabálj.
MARA (hosszan nézi, majd el-
fordul) : Na persze.
(Mara tovább rámol, de lopva
Jánost tartja szemmel, ingerült-
sége szánalommá csendesül, mire
megszólal.)
MARA: Nézd, János. (Most már
inkább önigazolásul beszél, egyre
hevesebben) Föladtam az
állásom, veled jöttem, holott itt
aligha helyezkedhetem el, te is
tudod. Hiába könyvelek vagy
gépelek jól, ha egyszer
semmiféle papírom nincs! Jó,
Rendek Laci barátod a megyé-
nél alkalmazott . . . nagyfőnök
volt, megtehette . . . de itt és
éppen a te gazdaságodban . . .
szóval, amihez értek, amit
szeretnék csinálni. . . le-
hetetlen.
János (megszégyenülten) : Majd
kitalálunk valamit.
MARA: Ne félj, nem teszek
szemrehányást, beleegyeztem,
nem?
JánOS: Igaz.
MARA (félbeszakítja, keményen) :
De volt egy kívánságom...
vagy inkább kikötésem. János
(zavartan) : Kikötésed?
MARA (ingerülten) : Ne tégy
úgy, mintha elfelejtetted volna!
Általános kivizsgálásban
egyeztünk meg. Erről volt szó.
Igen?
JÁNOS: Már megbocsáss, de
én érzem . . . (Mara mereven
nézi, János zavarában a
lábszárait masszírozza, majd
csökönyösen) Mások is
szaladgálnak a vilá-



gon bepólyált lábbal. De meny-
nyien! De ezenkívül kutyaba-
jom! (Mara még mindig Jánost
nézi, mozdulatlanul áll, János most
már ingerülten) Vagy azt hiszed,
van?
(Mara szó nélkül elfordul, rakodik,
szünet.)

János (megfontolt lassúsággal) :
Tehát igen. De azért nyugodt
lélekkel vágtad le a redőnyt az
orvosék orra előtt, igaz?

MÁRA (megfordul, ijedt) : Az or-
vosék? (Pillanatnyi döbbent szünet,
majd rémült mentegetőzéssel)
Honnan tudhattam? (Szünet,
majd hirtelen) Ha az atyaistenék
is, piszok népség, és nekem van
igazam!

János (dühösen) : Tudod mi

vagy? Vibrátorgyár. MARA:
Micsoda?

János: Öt percig képtelen vagy
a fenekeden megmarad-ni, te
nyugalmi helyzetben is vibrálsz!
De ha elindulsz, mint a
forgószél ... mint a la-
vina ... (Szavakat keresgél) mint
.. .
MARA: Meg az isten verése!
János: Ne istenkedj.
MARA: Ó, ó ó! Csak nem sérti
a füled? (Újra dolgozni kezd, be-
rakodik a szekrénybe)
János: Nagyon is jól látom, mit
akarsz. El akarsz téríteni a
tárgytól.

MARA (hirtelen fordul meg, in-
gerülten): János! Ismerlek én
téged! Ha most napokon át
ezen a rothadt redőnyügyön
nyavalyogsz, csúnya világ lesz
itt, ennyit megígérhetek. (Szü-
net) Senki emberfiának, főként
egy vadidegennek semmi joga a
lakásomba, a bőröndömbe, az
egész nyavalyás életünkbe
belebámészkodni! Es én akkor
csukom be az ablakom, az
ajtóm, amikor nekem tetszik!
(Szünet) Magánlakás. (Szünet,
majd ingerültebben) Nekem nincs
diplomám, de azért hülye nem
vagyok! Még csak be se
gyulladtam, ha érdekel. És te is
jobban tennéd, ha ezt az itthoni
fene nagy erélyedet a jövőben
valahol ... a hivatalban
kamatoztatnád. (Megint
rendezkedik, mint aki erre az

ügyre most már végképp pontot tett)
(Szünet)
János (lemondóan) : Szóval ezt
sütöttétek ki Rendek Lacival !

MARA: Mit sütöttünk ki?
János: Azt hiszed, nem tudom?
Hogy határozatlan vagyok.. .
vezetésre alkalmatlan. MARA
(kiabál) : Nem vagy alkalmatlan!
(Csendesebben) Fáradt vagy,
kimerült ... Épp ezért kellett
volna összeszedned magad egy
kicsit, mielőtt idejövünk. Most
már mind-egy. Igy csak
gyötrődsz, engem is gyötörsz.
János (félbeszakítja) : Mara. Én
tudom, hogy te nagy áldozatot
hoztál .. .
MARA: Ne beszéljünk róla.
János: Hidd el, kárpótolni
foglak. Te szeretted a munká-
dat és most . . . szóval tudom,
mivel tartozom, érted?
MARA (engedékenyen, szinte za-
vartan) : Jól van.
János (alázatosan, majd lelke-
sedve) : Rendes asszony vagy .. .
levegőhöz segítettél . . . végre is
egyszer mindenkinek meg kell
próbálnia, mire képes! És olyan
kevesen próbálhatják meg.
Valahogyan elsikkadnak ők is,
a lehetőségek is .. . nem
tudom. De én annyi mindent
tettem föl erre a nagy sza-
badságra, az önállóságra! So-
hasem köszönhetem meg elég-
gé ..
MARA (az elérzékenyülés ellen
küszködve) : Ugyan, csacsi! Jól
megleszünk egymással mi ket-
ten.
János (felenged, évődve) : Ketten,
Mara? Biztos, hogy csak
ketten?
MARA: Te, kópé ! Majd meg-
látjuk . . . ha már annyira sze-
retnéd.
János (Mara rátámaszkodó kar-
jához dönti a fejét, szeretettel) :
Vibrátorgyár.

(Nevetnek)
(Zsókát a hallrészleten át látjuk a
lakószoba ajtajához közeledni. Ott
megáll, hallgatja a nevetést,
grimaszt vág. Negyvenen felül lehet,
kicsit elnyűtt, erősen kendőzi arcát.
Látszik, erőfeszítéseket tesz, hogy
divatosan öltözzék, eleganciában
mégis mindig a többiek

mögött marad. [A később színre
lépő asszonyokra is érvényes, sőt,
főként azokra érvényes.] Elégedetlen
önmagával, de elsősorban a férjével,
mindketten jobb napokat láttak
valaha. Nagyravágyó, irigy, csípős
nyelvű, tolakodó és elviselhetetlenül
közönséges, ha iszik. Foggal-
körömmel ragaszkodik a falu ún.
„krémjéhez", valamikori rangjából
mintha ez visszaadna valami
keveset. Most hangos kopogtatás
után hirtelen nyit be, de kopogtatása
is kihívó, energikus léptekkel jön,
nagy hangon, megállíthatatlanul
beszél, ra-
gyog.)
ZSÓKA: Szervusztok, gyerekek!
Szervusztok, szervusz-tok!
Semmi baj a holmival?
(Maráig ért már, megfogja két
karját, végigmustrálja, megcsókol-
ja) Csini vagy, komolyan
mondom. Jól jöttetek? (János-
hoz ér, kezet nyújt) Jól jöttek?
Maga látott már engem, ugye?
A postamester felesége vagyok,
szólítsatok Zsókának. Minden
barátom Zsókának hív.
Egyébként üdvözlöm, mint fő-
fő-kádert 1 Meg se kell
szólalnia, ismerem a hangját a
telefonból. Én is a postán dol-
gozom. Nem rossz hely. Az
ember csak ül a székén, s az
egész ország házhoz jön. (Le-ül,
keresztbe veti a lábát) Tudjá-
tok, mit mond Kálmán?
(Mara és János tanácstalanul néz
össze. Mara a heverőn kupacokba
rakott ruhaneműre függönyt dob,
ugyanakkor a bőröndöt leteszi a
földre, s berúgja a heverő alá.)
Azt mondja, én vagyok az MTI
helyi képviselője. Jó, nem?
(János kínosan feszeng, hallgat.)
MARA (hidegen) : Tessék?
ZSÓKA: Mondom: MTI! Magyar
Távirati Iroda. Nem tudtad?
MARA (mint fent) : Vagy úgy.
ZSÓKA (Jánoshoz) : Kálmánnal
biztosan találkozott már.

János (leül, kényszeredetten) :
Nem, nem emlékszem.
ZSÓKA: Lehetetlen! Maga az-
előtt is kiszálldogált ide a me-
gyétől, az erdészetet ellenőriz-
ni, nem? Dehogynem! Azzal a
... csupaizom főnökkel. Ejnye,
na, hogy is hívják?



JÁNOS: Rendek. Rendek
László.
ZSÓKA: Na látja. Hogy lehet
az, hogy maguk Kálmánnal nem
futottak össze?
János: Sejtelmem sincs, asz-
szonyom.
ZSÓKA: Asszonyom! Édes. In-
kább szólítson a nevemen, jó?
Miről is beszéltünk? Ja, igen.
Kálmánról. Ő itt az orvos,
szemközt laknak. Csoda csinos
ember. A felesége .. . ööö ...
mutatós asszony .. . rendkívül jól
öltözik. Ok a tár-saság lelke.
Nem is láttátok .. . egyiküket
sem? (Az ablakra néz) Értem.
(Körülnéz a szobában, könnyed
hangot erőltet) Hát ami azt illeti,
elég ramazuri van itt még . . .
sebaj.
MARA: Ha szabad megkérdez-
nem . . . ez itt általánosan el-
fogadott szokás?
ZSÓKA: Mire érted?
MARA: Hogy ... csak így be-
ugrottál ide.
János (megszeppen) : Mara!
ZSÓKA (Jánoshoz) : Ugyan ked-
ves . . . hagyja. Természetes, ha
érdeklődik. Meg tudnátok
kínálni egy cigarettával? János
(az asztalon heverő dobozt
közelebb tolja, tüzet ad Zsókának) :
Bocsánat a figyelmetlenségért.
Parancsoljon.
ZSÓKA (rágyújt) : Nem tesz
semmit. (Marához) Arra céloztál,
hogy én bejelentés nél-kül,
váratlanul, ... no meg a ti
vizitelésteket megelőzve .. .
János (gyorsan, mentegetőzve) :
Biztosíthatom, a feleségem nem
akarta megbántani. ZSÓKA:
Megbántani? Ugyan. Mért akart
volna megbántani. Különben is,
valószínűleg sejtitek, miről van
szó. (Szünet) Nos. Nem
tisztelünk meg mindenkit ilyen .
. . előzetessel. MARA: Nocsak.
János (Marára néz helytelenítőn,
Zsókához kedvesen) : Persze. (Majd
bizonytalanul megismétli) Persze.
ZSÓKA: Na látja. Az arra érde-
meseket nem hagyjuk elkallódni
... Mérnök eddig nem is volt a
faluban. Egy moszkvai diploma
nem kis dolog, akárhogyan
nézzük is. Közénk tartoztok,
pont.

MARA: Közétek?
ZSÓKA: Orvosék, állatorvosék,
no meg mi . . . megfelel? A
gyógyszerész nem itt lakik,
kijár a városból, róla azért nem
beszélek. Nos, megfelel? (János,
Mara tanácstalanul néz-nek
össze.)
ZSÓKA: Egyébként fogalma-
tok sincs, milyen unalmas falun.
Mi összejárunk, televízió - aha,
látom itt is van, helyes - no meg
vacsorák, murik, szilveszter,
farsang . . . nem szabad élve
eltemetkezni. Óriási
dumapartik! Az a néhány tanult
ember tartson össze, nem igaz?
Már csak önvédelemből is . . .
soha nem lehet tudni. (Szünet -
Marához) Apropó, erről jut
eszembe: segíthetek!? (Feláll,
körülnéz) MARA (ijedten) : Szó
se lehet róla.
ZSÓKA: No, no kicsikém. Leg-
alább néhány jótanáccsal. (Kör-
besétál, alaposan szemügyre vesz
mindent, a bútorokat megtapogat-
ja, a székeket meg is emeli, a he-
verőn félretolja a ruhahalmazt,
ráül, rugózik) Hm, hm. Hát igen
. . . igen, igen. Jó. Mondjuk,
átmenetileg megfelel... nem
rossz ez a szövet ... legalábbis a
színe. Hangulatos. Tudjátok
mit? Mohazöld szőnyeget
vegyetek hozzá, az ab-lakokra
meg sárga nylon függönyt.
Svédországban csinálják a
legszebb függönyöket.
(Sokatmondó mosollyal) No majd
. . . összesegítünk. (Fel-felé néz)
A burát sürgősen ki-cserélitek,
néhány zöldséget szanaszét . . .
jó kis virágaim vannak, hajtást
adhatok, csak cserepeket
szerezz. Vagy inkább néhány
gusztusos kerámia tálat . . .
(Marára néz, már az utolsó két
mondatot is neki szánta. Szünet)
Jaj de kínos .. . elfeledtem . . .
mi is a neved? MARA
(összeharapja a száját, nem felel)
János (kényszeredetten) : Mara.
ZSÓKA: Ühüm. Mara. És maga,
ha jól emlékszem .. .
JánOS: Salamon János.
ZSÓKA: Persze, Salamon. A
Salamont tudtam. Szóval ked-
ves Salamonék, munkára fel !
Lássuk a többit.

MARA (tiltakozna) : No de kér-
lek, azért ez mégis csak .. .
ZSÓKA (oda sem figyel, a jobb
oldali ajtóhoz trappol, benyit a
másik szobába, be is megy. János
és Mara kétségbeesetten nézik
egymást, Mara dühösen jelez Já-
nosnak, János tehetetlenül vono-
gatja a vállát, de már Zsóka kia-
bálását halljuk a somséd szobából) :
No nézd csak! Két nagypárna,
két kispárna, két paplan. Nem
rajonghattok túlságosan a
hálóvendégekért! Mara!
Melyikteké ez a heverő? János
(Zsóka után biceg, az ajtóban
megáll. Mara háttal áll) : A
feleségemé.
ZSÓKA: Külön alszunk? (Vász-
szajövőben) Ilyen lelkiismeret-
lenül pakolni! Nem sok az
egész! Semmi baj, délutánra itt
lehet a második forduló.
MARA (szembefordul vele, ta-
goltan) : Nem lesz második for-
duló.
ZSÓKA: Tessék?
MARA (elszántan) : Jól hallot-
tad. Nincs több holmink! Itt van
mindenünk.
JÁNOS (csillapítóan) : Mara!
ZSÓKA (hátraszegett fejjel ne-
vet): Óriási! Te olyan vadvirág
vagy, mint annak a rendje! Én
meg szamár. Hiszen fiatalokkal
van dolgom ... honnan is lenne
főúri berendezés ! (Szünet) Majd
itt lesz. Mindenki megszedi
magát, aki falura jön . . . No és
az erdészet? Aranybánya.
JánOS (felháborodva) : De kérem
...
ZSÓKA (nem hagyja beszélni) :
Jó, jó, jó ... nem mondtam
semmit. De azért nem szabad
elfelejteni, az összes pénzbeté-
tek ezen a két szép dolgozó
kezemen mennek át . . . táv-irat.,
telefon, ajánlott,
expresszlevél . . . kellek én
nektek, édesanyám. Higgyétek
el, úgy kellek én nektek, akár
egy fa-lat kenyér.
János (mély lélegzetet vesz, már-
már kitör felháborodva, ami-kor
Mara (figyelmeztető intésével
találkozik, így csak elfordul)
(Szünet)
ZSÓKA (már ül, elégedetten dől
hátra, újra rágyújt, kéjesen fújja a
füstöt, játszik vele, löködi ki ma-



gából, mint egy mozdony. Felne-
vet.) : Úgy ám. Akár egy falat
kenyér.
MARA (hirtelen támadt, csinált
kedvességgel) : Ráérsz még?
Odatennék egy kávét.
ZSÓKA: Hogy ráérek-e? A fér-
jem a főnököm, angyalom!
MÁRA: Nagyszerű. (Kisiet bal-
ra)
(János tanácstalanul, értetlenül néz
utána, majd gyanakodva a
vendégre.)
ZSÓKA: No mi baj, kisfiú?
János: Semmi.
ZSÓKA: Aztán konyhabútor . .
van legalább?
János (megadja magát) : Hogy-
ne. Az van.
ZSÓKA: Rendben. Csak azért,
nehogy az első keresetet mind-
járt a mellékhelyiségekbe kell-
jen tömni. Az nem jó. Pocsékul
le tudja hangolni az embert.
Mondok valamit. Minden
órában kiszaladgál a szeren-
csétlen háziasszony gyönyör-
ködni egy kicsit az új konyhá-
jában. Aztán mi történik? Há-
rom-négy nap múlva az egész
nyavalyának mosogatólé szaga
van. Hülyeség. Oda az illúzió. A
legrosszabb dolog konyha-bútort
venni, nekem elhiheti.
(Fészkelődik, feláll) Hanem itt . . .
(Elindul bal felé) Jöjjön csak 1
(Kimennek balra, a hallba, Zsóka
kinyitja a teraszajtót.) Ide színes
műanyagfonatú székek kellenek.
Tudja, milyen hangulatosak?
Télre behozzuk őket a hallba.
Ide meg egy álló fogas, és kész!
(Kiabálva indul a konyha felé,
eltűnik a színről) Mara I Mit
szólsz hozzám? Be-rendeztem a
teraszt is meg a hallt is!
(János egy tétova lépést tesz, bár-
gyún néz Zsóka után, lassan visz-
szacammog a szobába, körülnéz, a
tárva-nyitva álló szekrényt hirtelen
ötlettel becsukja, összébb rakja a
heverőn a ruhakupacokat,
leteregeti újra, aztán megint tehe-
tetlenül álldogál)
ZSÓKA (hangja kintről) : Ne za-
vartasd magad, nyitok én.
Tessék, te cipeled a terhet, sose
udvariaskodjál.
(Közben már bejöttek, Mara tálcán
három csészét hoz, Zsóka követi, az
asztalhoz ülnek.)

MARA: Hány cukorral?
ZSÓKA: Kiszolgálom én ma-
gam, drágám. (Vesz)
MARA: Jánoskám, legalább
egyet .
János: Jó, nem bánom. MÁRA
(cukrot tesz János csészéjébe. -
Zsókához) : Nem szeretem, ha
cukor nélkül issza a kávét.
ZSÓKA: Nem mindegy az ne-
ked? Takarékoskodik.
MÁRA: Csakhogy ... vigyáznia
kell magára.
János (Marához) : Nagyon
kérlek .
MÁRA: Titkolni úgysem tudod,
igaz? Meg aztán ... bízd csak
rám. (Zsókához) Kölyök-korában
bányaszerencsétlenség érte.
Csúnyán összetörtek a lábai,
ezért lett erdész. Nem szeret
zárt helyiségben dolgoz-ni,
kikönyörögte magát a területre.
Érted már?
ZSÓKA: Hogyne érteném!
János (Marához, feszengve) : Jól
tudod, milyen kín nekem, ha
erről .. .
ZSÓKA (közbevág) : Ugyan, kis-
fiú! Nem vagyok én eladó lány
... se lélekbúvár. Bánya-
szerencsétlenség: ragyogó in-
dok! Ennél jobbat már csak
kitalálni lehet!
(János, Mara értetlenül néz ösz-
sze.)
ZSÓKA (észreveszi zavarukat,
engedékenyen) : No jó, jó. Szá-
molni azért ti is tudtok vagy
nem? Tisztában vagytok vele,
hogy itt jobban jöttök ki?
János: Ugyan .. .
ZSÓKA (nagy hangon vág közbe,
feláll) : Isteni volt a kávé, kö-
szönöm. Most aztán lássunk
munkához!
MÁRA: Micsoda? Szó sem lehet
róla!
ZSÓKA (m. f.) : Ha már itt va-
gyok, segítek! Vagy mit gon-
doltok, csak úgy, egyszerűen
bekíváncsiskodtam? Gyerekek,
gyerekek! (A heverőn félre-
dobálja a függönyöket, Mara ott
áll, őt célozza meg velük) Te csak
vacakolj velük, ha neked olyan
fontos azonnal . . . (A
leeresztett redőnyre néz) Bo-
londság ... de te tudod. (Ma-ra
bénán áll, a függönyt a kezében
tartja, Zsókát nézi rémülten,

aki a szekrényhez lép, határozot-
tan nyitja ki minden ajtaját egy-
szerre, közben beszél) Annyit el-
árulhatok, hamarosan leroha-
nunk benneteket. Az egész
brancs! Majd meglátjátok, mi-
lyen huzattal jövünk!
MÁRA (kétségbeesetten) : De mi
egyáltalán nem akartunk tár-
saságba járni. A lakásunk se...
ZSÓKA (közbevág) : Lári-fári!
Mindenki így kezd. (Jánoshoz)
No, kisfiú, ide a vállfákkal! A
másik szobában két tucatot ta-
lál!
(János tanácstalanul néz Marára,
Mara vállat von, János kibiceg
jobbra.)
(Zsóka eddig háttal állt a néző-
térnek, Mara és János néma
szemjátéka alatt a szekrényt
vizsgálta belülről, simogatta, ko-
pogtatta, bemérte, most lopva Já-
nos után néz.)
ZSÓKA (Marához, visszafogott
hangon) : Te ! Tényleg van en-
nek valami baja?
MARA (döbbenten) : Hiszen el-
mondtam neked .. .
ZSÓKA: Aha. (Egy női selyemru-
hát emel fel a heverőről) Nem
mondom, kellemetlen ... Mi-
lyen édes kis selyem! És ez a
fazon !
(János visszajön a vállfákkal, el-
veszetten nézi a jelenetet.)
ZSÓKA: Nem igaz! (Sebesen ke-
resi a ruhán a gyár jegyét) Nem
igaz! Debreceni Ruhagyár!
Nahát] És tudod viselni? (Vált)
Voltaképpen mért húz-tátok le
a redőnyt?
MARA (nevet) : Azt hittük .. .
János (gyorsan közbevág) : Ki-
próbáltuk.
ZSÓKA: De működik, nem?
(Jánoshoz) Hát maga? Gyökeret
vert, kisfiú?! (János Zsóka
intésére gyorsan átadja a vállfá-
kat. Zsóka egymás után húzza
rájuk a ruhákat, akasztja őket a
szekrénybe)
(Mara reménytelenül nézi Zsókát,
majd Jánost, keserű, hangtalan
nevetéssel megy az ab-lakhoz,
húzni kezdi fel a redőnyt, a szoba
az utcáról erős megvilágítást kap,
Zsóka rámol, János Marát nézi,
tehetetlenül áll, mi-közben lemegy
a

f ü g g ö n y



2. kép.

Szín : Jánosék lakása, két évvel
később. Délelőtt. Kintről kopog-
tatás. János a jobb oldali szobából
belép, át a színen, ki a hallba.
KATÓ (még kintről) : Jó napot,
mérnök elvtárs! Bejöhetek?
János (kintről) : Bejöhet-e?
KATÓ! Hát hogyne!
KATÓ (bejön) : Ne haragudjon,
hogy a lakásán zavarom, de . .
János: Ugyan!
KATÓ: Már két órája kint kéne
lennie a telepen!
JÁNos: Úristen! Erről elfeled-
keztem. Harmadik napja vagyok
szalmaözvegy, és teljes a csőd.
KATÓ: Látja, látja . . . Pedig
két év óta soha egy percet sem
késett .. .
János: Szemrehányás?
KATÓ: Á, dehogy!
János: Ugyan, üljön már le egy
kicsit nálunk!
KATÓ (félszegen ül le) : Köszö-
nöm. De nem is tudom .. .
János: Olyan igazán még so-
hasem beszélgetett velem.
KATÓ (zavartan) : Miről beszél-
hetnénk? ... Én ... nem tartozom
a baráti körébe .. . János:
Kérdés, jó lenne-e magának, ha
odatartozna. Azt hiszem,
valamennyiünknél (Hirtelen
elhallgat) Beszélek öszszevissza.
Valahogy szétkuszálódott
minden.
KATÓ: Az egyedülléttől van.
Az ember mindenfélét gondol,
minden képtelenséget . . . nem
jó egyedül.
(Szünet)
Biztosan kinevet ... de .. .
sokszor azt veszem észre, hogy
hangosan beszélek, még geszti-
kulálok is. Megijedek magam-
tól. (Félénken nevet) Másnak a
világért se mondanám el, de
most . . . szintén tapasztalhat-ja.
János: Csak néhány napja va-
gyok magamban.
KATÓ : Igen. Így természete-
sen ... egészen más. (Szünet)
Mikor látogatja meg a felesé-
gét?
János: Kálmán azt ígérte, hol-
nap megyünk. Tudja, mindent ő
intézett. Ő beszélte meg a
szakorvossal az ügyet, ő vitte

el Marát a kocsiján . . . szerinte
nem lehet nagy baj. Kivizs-
gálják.
KATÓ (lassan feláll) : Remélem,
maga is megnyugszik az-után.
János: Én? (Bizonytalanul) Igen,
hogyne. (Hirtelen jókedvvel)
Remek ötletem támadt.
Csinálunk egy görbe napot mi,
elhagyottak. Mi ketten!
(Szünet. Kató nem felel)
Miért csodálkozik?
KATÓ: Nem tudom, szabad-e
ilyet .. .
János (belemelegedve) : Hogy
szabad-e? Majd én megmuta-
tom magának! (Int, Kató visz-
szaül)
(János kimegy, balra, Kató egyedül
marad, gyengéd mosollyal figyel a
férfi után, feláll, körül-járja a
szobát.)
JÁNos (visszajön, egy tálcán italt
és aprósüteményt hoz. Meg-áll az
ajtóban, ragyog, boldognak látszik.
Egy percig mosolyogva nézik
egymást, mind a ketten zavarban
vannak, János kapkodva beszél) :
Jöjjön szépen, üljön le ide.
Tudja, mit találtam ki?
KATÓ (ijedten) : Mit?!
János: Eszünk, iszunk, aztán
megszökünk. Csak ne ellen-
kezzék. Majd iderendelem a
kocsit meleg takarókkal. Gyö-
nyörű az erdő télen is, majd
meglátja. Közben útba ejtjük a
telepet. (Egyre zavartabb,
kapkodva beszél, könnyedséget
erőltetne, túlkompenzál) Szánnal
még nem lehet, akkora hó
nincs, de majd lesz, máskor.
Nem igaz?
(Kató mosolyogva figyeli Jánost,
mint az álmodozó gyereket szokás,
gyönyörködik a lelkesedésében,
hallgat.)
(Szünet)
János (szorongva) : Nem tart
velem?
KATÓ: De igen.
János: Már attól féltem ...
(Félszegen) Szívesen jön?
KATÓ: Boldogan jövök.
(Szünet)
János: Kató . . . maga olyan
kedves teremtés. Nincs magá-
ban semmi nyomasztó .. . most
igazán mindenről el tudnánk
beszélgetni ... még a .. .
gyámoltalanságomról is.

KATÓ: Gyámoltalan? Ne be-
széljen butaságokat . . , akkor
én milyen vagyok?
János: Mondtam már: angyal.
KATÓ (nagy zavarban) : Hiszen
. . . alig ismer.
János: Csakhogy én meg szok-
tam ám figyelni az embereket,
kislány!
KATÓ: Istenem, János! Asz-
szony vagyok.
János: No persze ... (Hirtelen
megvidámodva, de inkább vi-
gasznak szánva) De hát ennek
semmi nyoma! Igazán semmi
nyoma, ha mondom! Külön-
ben olyan mindegy ... (zavartan
elhallgat) azaz . . . nem fontos.
Maradjunk a kislány-nál, ha
megengedi.
KATÓ (tréfálkozva, láthatóan
azzal a szándékkal, hogy Jánost
zavarából kisegítse, tőle
szokatlanul gyorsan) : De aztán
nehogy :megtévesztéssel
vádoljon!
(Most döbben rá, mit mondott,
rémülten hallgat el, elfordul)
János: Bocsásson meg. Vén
szamár vagyok.
KATÓ (nem néz rá) : Én
vagyok a szamár. Olyan
könnyűnek éreztem magam,
azt hittem mindegy,
mondhatok bármit, mintha
csak otthon, egymagamban
lennék.
János: Semmi olyasmit nem
mondott ... Kató . sem-mit.
KATÓ (megvigasztalódva) : Ma-
ga olyan jó ember, János.
János (kötekedve) : No-no.
KATÓ: De igen! Higgye el, én
tudom. Kevés vezető marad
ilyen . . . közvetlen és ren-
d e s . . .
János: Nem felejtené el...
legalább a mai napra, hogy a
fölöttese vagyok?
KATÓ: Hiszen mindig elfelej-
tem!
János (örömmel) : Igazán?
KATÓ: A többiek se nagyon
veszik észre, ne haragudjon.
János: Dehogy haragszom!
Elsősorban jó munkatárs sze-
retnék lenni, jó barát . . . (Tölt)
Mire igyunk? A barátságunk-
ra?
KATÓ: Jó, a barátságunkra.
(Isznak)
KATÓ: Elalszom az erdei ki-
ruccanáson. Az lesz csak szép!



JÁNOS: Nem lesz semmi baj.
(Süteménnyel kínálja) Paran-
csoljon .. .
KATÓ (vonakodva választ) : Kö-
szönöm. (Szünet) De igazán ál-
mos vagyok. Az éjjel .. .
JÁNOS: Hallotta a szélzúgást?
KATÓ : A falu szélén lakom, és
amióta egyedül vagyo k . . .
minden neszre fölébredek. Ak-
kor eszembe jut . . . (gondol-
kozik) annyi minden jut eszem-
be ... azután már nem tudok
elaludni.
(Szünet - János tölt)
JÁNOS (elszántan) : Ha a férje
visszajönne ... befogadná?
KATó: Már visszajött volna.
JÁNOS: Mostanában?
KATÓ: Amint elfogyott a pénz.
Nagyanyám házát adtuk el...
JÁNOS: És maga semmit nem
próbált?
KATÓ: Anti bácsi biztatott, de
... nem. Nem akartam kö-
röztetni, vagy nem is tudom, mit
lehetett volna . . . szégyelltem.
JÁNos: Szerette?
KATÓ (húzódozva) : Nem tu-
dom.
JÁNOS: Bocsásson meg, tola-
kodó voltam.
KATÓ: Én erről nem tudok be-
szélni.
János (hirtelen) : Ha ilyen ne-
hezen bírja a magányt .. . nem
sajnálja, hogy nincs gyereke?
KATó (iszonyú zavarban, kap-
kodva) : Olyan rövid ideig .. . én
nem is tudom . . . mostanában
eszembe jut .. . néha .. . de hát ..
.
János (Kató kezébe adja a likőrös
poharat) : Még elpárolog.
KATÓ: Sok lesz.
János: Kell is a kiruccanás-hoz.
Hideg van.
(Mindketten mohón isznak)
(Erőteljes kopogtatás hallatszik.
János ijedten néz az asztalra, Ka-
tó riadtan áll fel. Mindketten úgy
viselkednek, mint akiket „raj-
takaptak".)
ANTI BÁCSI (lép be, a másik
kettő megkönnyebbül, főleg Kató.
Anti bácsi vidáman) : Csókolom
a kezét, kislány. Hogy, mint?
Szervusz, JánOS. Látjátok, az

öreg nyugdíjba küldött mé-
giscsak betör ide, hívatlanul...
JÁNOS: No de Anti bátyám!
KATÓ (félreáll, mosolyog szé-
gyenlősen) : Különben halálosan
megijesztett. Hosszú évek óta
először rúgok ki a hámból,
máris rajtakapnak.
JÁNOS: Megvendégeltem a vé-
denced, el akartam csábítani
egy erdei kirándulásra. A ki-
termeléshez kell mennem,
rámfért volna a társasága.
ANTI BÁCSI: Volna? Remé-
lem, elviszed?
JÁNOS: Hogyne, el.
ANTI BÁCSI: Mert én gyorsan
végzek, fiam ... de beszél-nem
kell veled.
JÁNOS: Parancsolj, foglalj he-
lyet. Megkínálhatlak egy kis...
ANTI BÁCSI (közbevág) : Kö-
szönöm fiam, most nem ... ( A z
asztal felé, bizonytalan moz-
dulattal)
KATó: Én megyek is .. .
JÁNOS: Katóka . . . rendelje ide
a kocsit. Ugye megteszi?
KATÓ: Hát persze.
János: De maga is jön? KATÓ :
Ha már megígértem .. . (Kisiet)
ANTI BÁCSI: Sajnálom, ha a
hangulatot netán .. .
JÁNOS: Dehogy rontottad el.
Kedvetlen volt ma, azt mond-ja,
rosszul aludt ... gondoltam,
felvidítom. Meg aztán én is . . .
(legyint)
ANTI BÁCSI: Nem kell elkese-
redni. Széles körű baráti kap-
csolataid vannak . . . nem pa-
naszkodhatsz.
JÁNOS (kényszeredetten) : No
igen, nem is azért mondtam.
ANTI BÁCSI: É s . . . szoros

kapcsolat van köztetek? JÁNOS
(ijedten) : Katóval? ANTI
BÁCSI: Dehogy Katóval. Ot
nagyon jól ismerem.
János: Hanem?
ANTI BÁCSI (zavartan, kínlód-
va) : Nézd fiam . . . nagyon ne-
héz erről beszélnem . . . volta-
képpen már semmi közöm
hozzá. Van még három hetem,
elsejével nyugdíjba megyek .. .
hetek óta azt bizonygatom
magamnak, okosabb hagynom a
vizeket folyni. De ugyanak-
k o r . . .

János: Mondd meg őszintén és
kereken, mi bánt.
ANTI BÁCSI: Nézd, nekem az a.
tapasztalatom, hogy te nem a
több kereset miatt jöttél falura.
JÁNOS (megbántódva) : Anti
bátyám! Hiszen elmondtam!
ANTI BÁCSI: Na jó, nem akar-
talak bántani. De aki városban
maradhatna, mégis idejön,
többnyire pénzért teszi. Úgy-
szólván korlátlanok a lehető-
ségeid.
János: Tudnod kell .. .
ANTI BÁCSI: Tudom. De a ba-
ráti köröd . . . (legyint)
JÁNOS (ingerülten) : Mi van ve-
lük?
(Szünet)
ANTI BÁCSI: János. Figyelmez-
tetett már valaki?
JÁNOS: Általánosságban .. .
igen.
ANTI BÁCSI: Kató?
JÁNOS: Nem, dehogy. A taná-
csiak ... meg más is. Olyan ál-
talános erkölcsi . . . nem is tu-
dom, hogyan fogalmazzak. Csak
felbosszantottak vele. Katóval
... jóformán ma beszélgettem
először.
ANTI BÁCSI: Arra gondoltam,
esetleg ő is észrevett valamit.
JÁNOS: De mit?
ANTI BÁCSI: A barátaid mos-
tanában nagyon sok fát elvisz-
nek a telepről.
János: Andris van a kiadás-nál,
nem?
ANTI BÁCSl: De te írod alá az
utalványokat.
JÁNOS: Miután Kató befizettet.
Benne megbízhatom, azt hi-
szem.. . (Méltatlankodva) Ka-
tóban te is megbíztál!
ANTI BÁCSI: Mind a kettőtök-
ben. (Elgondolkozva) Nem akart
szólni ... vagy oda se figyelt,
más gondja van ... (Élénkebben)
De te! Nem nézed, kinek a
nevére .. .
JÁNOS: Nem mindig. Főleg az
elmúlt hetekben ... Mara miatt,
meg minden másért.
ANTI BÁCSI: Nincs jogom szá-
mon kérni, János. Nem azért
jöttem.
JÁNOS: Tudom.
ANTI BÁCSI: Őszintén meg
kell mondanom, fiam, eleinte



arra gondoltam, talán a te be-
leegyezéseddel történik, ami . .
János: Nagy dolog nem tör-
ténhetett! Legfeljebb egy-két
évre bekészítettek maguk-nak ...
mindenesetre jó, hogy szóltál.
Tegnap éppen a postamesterék
utalványát írtam alá ... de ha
Kató nem hang-súlyozza, meg
se nézem, kié. ANTI BÁCSI:
Nem rájuk gondolok, bár nagy a
gyanúm, hogy ők is ... Arató
Kálmánékról beszélek.
János (megkönnyebbülten) : A
dokiékról? Fafűtéses cserép-
kályháik vannak ... oda öl-
számra kell a keményfa .. .
Miattuk ne fájjon a fejed!
ANTI BÁCSI: Most már az övék
se fáj. Tegnap tíz űrméter első
osztályú tüzifát szállítottak haza.
Hetven mázsát.
JánOS: Űrmétert? Mért mondod,
hogy űrmétert?
ANTI BÁCSI: Mert Andris így
könyvelte: hulladékfának .. .
Fizettek a doktor úrék kétszáz-
hetven forintot.
János (szédelegve, döbbenten) :
Nem létezik. Lehetetlen! ANTI
BÁCSI: Utánanéztem. Az elmúlt
két héten a harmadik eset.
Véletlenül ott voltam a
rakodásnál.
János: Nem tudom elhinni.
Kálmánék?
ANTI BÁCSI: Ők.
JÁNos (kétségbeesetten) : Úris-
ten! Mibe kevertek ezek .. .
megáll az eszem. (Hirtelen in-
dulattal) Majd elcsípem a doktor
úr frakkját! Mit képzel vol-
taképpen?
ANTI BÁCSI: Nagy ügyet ne
csinálj ... most már semmit sem
bizonyíthatsz. A fát elvitték,
fizettek is, azt hiszed, Kálmán
bevallaná? Az anyja emlékére
megesküszik, ha kell. (Szünet)
(János tehetetlenül, összetörten áll,
Anti bácsi szánakozva nézi.) ANTI
BÁCSI (bizonytalanul) : Talán
nem kellett volna .. . talán
rosszul tettem .. .
JánOS: Nagyon jól tetted! Na-
gyon jól!
ANTI BÁCSI: Mentem volna
nyugdíjba anélkül, hogy figyel-
meztesselek? Számomra is kínos
... de ... nézd, fiam. A

Kálmán-félék mindig nagy kö-
rültekintéssel fedezik le magu-
kat . . .van idejük a türelemhez
... mert van pénzük. A jó
alkalmat viszont soha nem sza-
lajtják el, csak büntetlenül le-
hessen gyarapodni. Nem lop-
nak fiam: elfogadnak. Nagy
különbség.
JánOS: De ennyiért? Képes
egy-két évi tüzelőért .. . ANTI
BÁCSI: Nem ismered még az
embereket, János.
János: Két év óta alig múlik el
estém nélkülük. Te érted ezt?
ANTI BÁCSI: Egy öregember
már sok mindent megért .. . meg
is bocsát. Talán olyat is, amit
nem szabadna.
János: Az én helyemben mit
csinálnál?
ANTI BÁCSI: Nem hevesked-
ném el a dolgot. Aludj rá egyet
... holnap már nyugodtabb
leszel. De azért szó nélkül ne
hagyd.
JánOS: Dehogy hagyo m!. . .
És ... köszönöm.
ANTI BÁCSI (feláll) : Hát akkor
... megnézitek az erdőt? Kató
társasága három nyugtatónál
többet ér.
János (felderül) : Aranyos te-
remtés.
ANTI BÁCSI: Igazi nő ... ahogy
a nagykönyvben meg van írva.
Csak ő nem tudja, szegény.
(Kezet nyújt) Bátorság, János!
Gondolj arra, nem nagy ügy, és
a folytatásának még elejét
veheted.
János: Köszönöm, Anti bátyám.
ANTI BÁCSl: Nincs mit. Isten
veled, fiam. (Kifelé indul) JánOS
(még egyszer utána szól az ajtóból)
: Köszönöm.
(János egyedül marad. Elgondol-
kozva álldogál, feldúlt, járására
nem ügyel, az ablakhoz biceg, ki-
bámul. Aztán visszafordul, el-
mosolyodik. Az utcáról erős autó-
búgás, majd fékezés hangfát hall-
juk. János kinéz. Megdöbben,
megzavarodik. Csak áll, aztán
indulna, amikor a hall felől siető
léptek hallatszanak. Mara Kálmán
kíséretében jön be.
Kálmán 35 éves, magas, karcsú,
csinos férfi, rendkívüli gonddal öl-
tözik, választékosan beszél, moz--

gása, modora, külseje egy célt
szolgál: tartani a méltóságot.)
János (még mindig nem ocsúdott,
meglepetten) : Mara! Hogy
lehet?
Kálmán (tréfálkozva) : Nézzünk
oda! Nemis örülsz? Meg-
hoztam az asszonykádat!
János (Marához lép, kétoldalt
megcsókol á, amolyan szokványos,
kötelező házastársi csók, majd el-
tol a magától, nézi, zavartan) :
Nagyon örülök, de ... szót sem
értek az egészből (Feltűnően
kerüli, hogy Kálmánra kell-jen
néznie)
MARA (Kálmánra mosolyog) :
Kérdezd meg a szakértőt. János
(Marához) : Téged kérdezlek.
MARA (Kálmánra néz, majd Já-
noshoz, gyorsan, kedvesen) : Jól
vagyok. Ennyi elég?
KÁLMÁN (Jánoshoz kedélyes-
kedve, de azért fontossága tudatá-
ban) : Nos, hogy mint laikus-
nak fogalmad legyen ... bizo-
nyos gyulladásos folyamat kez-
dődött ... s mert Mara idő-ben
jelentkezett, meggátolták a
kifejlődést. A további keze-lést
vállaltam, hazaengedték. JánOS
(még mindig Marához) : Miféle
gyulladás?
MARA (Kálmánra néz, s mert
Kálmán bátorítóan int, ő válaszol,
bár kissé zavart) : Tudod .. .
petefészek ... vagy ilyesmi.
Hallod, nem nagy dolog. (Hir-
telen megvidámodva, erőltetetten)
Kálmán egyébként is olyan bű-
bájos .. .
JÁNOS : Igen.
KÁLMÁN (magabiztosan) : Sem-
mit ne köszönj, barátom. Ha-
nem ... Marának néhány hétig
kímélnie kell magát.
JánOS (végre erőt vesz magán,
Kálmánhoz fordul) : Jó, jó .. . de
hogy kerültél te éppen ma oda?
Hiszen arról volt szó .. .
KÁLMÁN ('közbevág) : Hogy
holnap megyünk.
MARA (gyorsan) : Telefonáltam
neki.
János (hitetlenkedve) : Kinek
telefonáltál?
MARA: Kálmánnak. A reggeli
vizitnél mondták meg, hogy
hazajöhetek, mire telefonáltam
Kálmánnak.
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MARA: Kik?
JÁNOS: Kálmánék ... esetleg a
többiek is. Kálmánék nagyobb
mennyiségű elsőosztályú fát
vittek el hulladékként, hulladék-
árban.
MARA (hevesen): Nem igaz!
JÁNos (tehetetlenül, sajnálkozva):
Sajnos ...
MÁRA (hevesen szakítja félbe) :
Tetten érted őket?
JÁNOS: Ugyan. Akkor nem vi-
szik el!
MARA (m. f., de ingerültebb) :
Láttad, vagy nem láttad? JÁNos:
Ezen múlik?
MARA: Ezen.
JÁNOS: Rendben van. Holnap
elkísérlek a rendelésre, és ott
kérdezem meg Kálmánt. Akár a
fát is megmutathatja.
MARA: Azt már nemi Engem
nem használsz föl ilyen sze-
m é t . . .
JÁNos (csillapítóan): Jó . . . el-
megyek nélküled. Bár .. .
mondd, az előbb nem tűnt fel
neked, hogy szinte menekült
innen? Mihelyt beszélni akartam
vele .. .
MARA (szánakozó pillantást vet
Jánosra, csak nyög, elfordul)
JÁNOS (tanácstalanul) : Nem
vetted észre?
(Szünet)
MARA (nagyon lassan) : Neked
... lehet ebből valami bajod?
JÁNOS: Nem arról van szó.
MARA (türelmetlenül) : Lehet
valami bajod vagy sem? JÁNos
(szintén ingerülten) : De-hogy
lehet! Nem is tudtam ró-la.
Elsősorban Kálmánnak lehet
kínos. Engem, mondd már,
legfeljebb figyelmeztet-nek,
hogy nyissan ki jobban a
szemem.
MARA (lassan) : És most .. . ki
nyitotta ki a szemed? János:
Anti bácsi.
MARA (felháborodva, gúnnyal) :
0, a levitézlett vén majom!
Nyugdíj előtt három héttel!
JÁNos (rendreutasítóan) : Mara!
(Szünet)
Mondd meg őszintén: miért
véded minden áron őket?
MARA: Mert bennem van
becsületérzés! Fütyülök az egész
piti ügyre, elvégre a barátaim I

JÁNos: Barátaid? Csak voltak:.
A barátság a mai naptól meg-
szakad, és én őszintén meg is
mondom nekik, hogy miért:.
Kálmán nem tagad, ebben biz-
tos vagyok.
MARA: Szóval mégsem gaz-
ember, mi?
JÁNos: Nem tudom, hol kez-
dődik a . . . becstelenség ...
MARA (elszántan vág közbe):
Ide figyelj. Amiért az a vén
szenilis megvádolta őket .. ,
JÁNOS (ingerülten): Hagyd ab-
ba! Mások is figyelmeztettek
már.
MARA: Igen? Ugyan kik?
JÁNOS: Nem fontos. Képes
lennél átszaladni hozzájuk, és ..
MÁRA (csaknem hisztérikusan
szakítja félbe) : És közölni velük,
hogy a férjem tolvajnak tartja
őket? Nem, erre nem lennék
képes.
János: Nem tolvajlásról van szó
. . . bizonyos gátlástalanságról.
MARA: Nos, jegyezd meg: ne-
kem úgy jók, amilyenek.
JÁNos: Ezt nem mondhatod
komolyan.
MARA: A legkomolyabban
mondom ... a lehető legko-
molyabban. (Feláll, a széknek
támaszkodik, de egyenesen tartja
magát)
JÁNOS: Akkor is, ha bebizo-
nyítom neked .. .
MARA: Akkor is.
JÁNOS (kétségbeesve) : Mara. Két
évvel ezelőtt még éppen te .. .
MARA (hisztérikusan) : Ostoba
tyúk voltam! Érted? Ostoba
prolityúk!
János: Úristen! És most mi
vagy? Az orvosné barátnője?
(Mara elkapja a fejét, mint akit
arcul ütöttek.)
(Rövid szünet)
JÁNOS (csendesebben) : Mondd
meg őszintén . . . nélkülük
boldogtalan voltál? Előtte .. .
boldogtalan?
MÁRA (elszántan, tagoltan, egy-
re nagyobb indulatban): Előtte?
Éppen te kérdezed, mi volt
előtte? A városban munkára
volt, kielégített, mert szerettem,
szívesen csináltam . . . de ide
szakácsnőnek hoztál! Te

merészeled megkérdezni, mi
volt előtte?
János: De drágám ... vala-mikor
nem így egyezkedtünk. (Mara
türelmetlen mozdulatot tesz.)
(gyanútlanul) Hiszen te mondtad
... hogy ez itt maga a pa-
radicsom!
MARA: Na jó. És mi történik,
ha most siránkozom?
JÁNOS: Mi? Hiszen máris
találtam megoldást, a lehető leg-
jobbat. Ha már ennyire meg-
szeretted őket . . . rendben. Nem
szólok, szép lassan szakadunk el
a társaságtól . . . mindenre
elfogadható magyarázattal
szolgálsz te magad.
MARA (gyanakodva) : Én? Mi-
ről beszélsz?
JÁNOS: Egyszerű: tanulsz.
MARA (döbbenten) : Én?
János (örömmel, mint aki valóban
a legjobb megoldásra akadt) : Miért
ne? A háztartás nem elégít ki ...
Időd van (Elkomorodva) ... Ez
után a baj után mostanában
aligha lehet gyerek . . .
esténként együtt tanulunk.
MARA: És akkor mennyivel
lennék több, mit gondolsz?
Mindenképpen utánad ítélnek
meg, a te diplomád pedig ara-
nyat ér.
JÁNOS: Kik ítélnek meg?
MARA: Mindenki. Ha tanulok,
ha nem: mérnökné vagyok.
Nekem az egyetemre úgy sincs
esélyem ... Ugyan! Ostobaság.
JÁNos: Félek tőled. Mara. Hát
akkor mit akarsz? Ezek nem a te
gondolataid I
MARA: Vedd tudomásul, bár-
mennyit gyötörsz is: én ország-
világ előtt be nem vallom, hogy
csak általános iskolát végeztem.
Megértettük egy-mást? 1
JÁNOS (döbbenten nézi): Hová
süllyedtél?
MARA: Nem hazudtam senki-
nek, ne félj. De annyit megta-
nultam: intelligens emberek a
kínos kérdésekről hallgatnak. Ez
kötelező társadalmi szabály a mi
köreinkben, ha nem vetted volna
észre.



JánOS: Nekem nincs takargat-
nivalóm!
MARA : Igazán? De nekem van,
János, és ez már egyre megy. A
barátaimat pedig hagyd békén,
ha őket bántod, engem is
bántasz. Ezentúl jobban
ügyelsz a gazdaságodra, elvég-
re azért fizetnek! Nem?

JánOS (döbbenten, hihetetlenül) :
Mara, ezt te mondod nekem?
MARA (megtántorodik, de még
tartja magát) : Szükségem van
rájuk, nem érted?
János: Rám nincs?
MARA: Vagy velük, vagy se-
hogy. Én semmiféle botrányt
nem bírok ki ... mostanában.
Inkább elmegyek. (Megkapasz-
kodik a székben, összegörnyed)
János (kétségbeesetten kapkod,
Marához fut, segít neki leülni) :
Állat vagyok. Vadállat. Most
jössz a kórházból és én . . . bo-
csáss meg. Annyira nem lát-
szottál betegnek ...
(Kisiet a jobb oldali ajtón. Kocsi-
zörgés. Abban a pillanatban,
amikor János egy pohár vízzel a
kezében visszatér, Kató jelenik
meg a másik, bal oldali ajtóban.)
KATó (rémülten): Mi történt?
JánOS: Segítsen! (Marához lép.
A poharat Kató kezébe nyomja.
Felemeli Marát)
KATó (a poharat Mara szájához
emeli, megitatja)
MARA (lassan feléled. Rajuk
néz. Szünet) : Köszönöm .. .

F ü g g ö n y

MÁSODIK RÉSZ

I. kép

Történik szilveszterkor, késő es-te,
illetve éjjel, három hét múlva. Szín
: Jánosék lakása, mint az első
képben, változás mindössze annyi,
hagy a hosszúkás dohányzóasztal
most a szekrény előtt két fotellel,
pluszként rádió, magnetofon - az
első részben nem volt -, és több a
szobában a szék, felte-hetőe az
irodahelyiség bútoraiból pótolva.
A tévé mellett támlátlan
konyhaszék, rajta magnetofon. A
heverő közelében is támlátlan
konyhaszék, de letakarva, rajta,
valamint a kis és nagy asz-talon
tálcák, italok, sütemény,

hideg sült maradékai. A helyiség
egy-két órás mulatozás nyomait
viseli. A heverőn a postamesterré:
Zsóka, férje : Miklós és Kálmán
felesége: Rita ülnek. Rita mélyen
dekoltált, nagyon drága ruhában,
sok ékszerrel, szoknyája magasan
felcsúszva, lusta, előkelősködő,
ostoba, de igen dekoratív jelenség.
Zsóka szegényesebben öltözött,
bizsuval pótolja az ék-szert, látni,
hogy utcai ruhát házilag alakított
át alkalmivá, hol-mi fodorral a
nyakon, kézelőn. Miklós diszkrét és
kopott - túl a negyvenen, inkább
időt/ennek hat, lehet akár ötven is.
A két asszony sugdolózik mellette,
ő nem figyel, magába süppedt.
A kisasztalkánál egy-egy fotel-ben
János és Kató. Nem beszélgetnek,
Kató idegenül érzi magát, mint akit
idevonszoltak. A tálcáról csipeget
valamit, de inkább zavarában,
lopva oda-odanéz a többiekre,
azután csendesen üldögél tovább.
Keresett egyszerűséggel öltözött.
János citromlevet facsar ki, valami
italba csepegteti, zavart, hol Katót,
hol a feleségét tartja szemmel.
Mara és Kálmán a színpad elő-
terében táncol, meglehetősen össze-
tapadva. Egymást nézik. Ahogyan
Mara valahonnan, filmről-
könyvekből tanulta a démont, félig
hunyt pillákkal. Kálmán inkább
szerepet játszik, mintegy önmagát,
kettőjüket gúnyolva, fő-ként Mara
magakelletését, de a játék azért
neki is tetszik. Egy-szóval benne
van ugyan az ügy-ben, de
nagyobbik felével felette marad.
Nagyon elegáns, vakító fehér ing,
nyakkendőtű is, drága-kővel,
csaknem lakk-hatású cipő a sötét
ruhához. Mara kisestélyi-ben.
Tehát amikor felmegy a függöny,
nagyjából ezt a képet látjuk. A
szereplők három csoportban, a fel-
vázoltak szerint, de e percben
Kálmán és Mara a súlypont, ők
vannak az előtérben, őket halljuk,
valamint tánczenét a magnetofon-
ból, de az nem túl erős. A háttérből
egyszer-egyszer Zsóka kuncogása
tör ki, de ez nem lényeges, el is
maradhat.
A hallban egyetlen új bútordarab:
állófogas - tele a vendégek ka-
bátjaival.

MARA: Megnémult ma estére,
Kálmánka?
KÁLMÁN: Csodálkozik?
MARA (elnyújtva, dorombolás-
szerűen) : Ühüm.
(Nevetnek)
KÁLMÁN : Könnyen lehet, hogy
az elkövetkezendő újévre is
megnémított.
MARA: Ó, Ó.
KÁLMÁN: Nem érzi?
MÁRA: Talán.
KÁLMÁN: Nem igaz, hogy nem
érzi!
MARA: És ha én is megnémul-
tam volna?
KÁLMÁN: Mara!
MARA: Ugyanattól?
(Szünet, most halljuk Zsóka kun-
cogását)
KÁLMÁN: Diákkoromban vol-
tam utoljára ilyen ügyefogyott.
(Szünet - Mara lehunyt szemmel,
mosolyogva táncol.)
KÁLMÁN: Egyszerűen nincs
bátorságom megkérdezni .. .
MARA: Pedig csak szedje ösz-
sze valahonnan.
KÁLMÁN: Mara! Igen? Igen?
(Mara nem válaszol, lehunyja a
szemét, Kálmán közelebb vonja
magához, némán táncolnak.)
ZSÓKA (látni, hogy pityókás,
túlkiabálja a zenét): Halló! A
testek dörzsölése hőt fejleszt!
(Senki nem reagál, tulajdonképpen
mindenki ittas már.)
Meggyúlok, a szentit! Ti nem?
RITA: Elképesztő, honnan
szedsz össze ennyi közhelyet.
ZSÓKA: Közhely? Fizikai tör-
vény, drágám. Középiskolában
tanultam.
RITA (kényeskedve igazgatja a
haját) : Ha az ember minden os-
tobaságra emlékeznék, amit a
koponyájába vertek .. .
MIKLÓS (bátortalanul, de enyhe
felháborodással) : Na de ez köz-
ismert .. .
RITA: Azért közhely, nem?
MIKLÓS: Ha megengedi, bá-
torkodom...
ZSÓKA (közbeszól) : Bátorkod-
jon inkább tölteni. (Lapos pil-
lantást vet Jánosék felé) Ha ugyan
a házigazdának nincs ellene
kifogása.
(János nem hallja, a citromokkal
kínlódik, az üres héjnak nem talál
helyet, Kató zavartan üldögél, az
alkalmat várja, hogy el-



mehessen, Mara Kálmánnal sü-
keten-vakon táncol.)
ZSÓKA (gúnyos elégedettséggel) :
Nincs kifogása.
MIKLÓS (engedelmesen tölt Ritá-
nak és Zsókának. Átadja) : Asz-
szonyom ... parancsoljon. RITA
(lustán, elnyújtva) : Olyan bágyadt
vagyok, nem hiszitek el.
ZSÓKA: Mara! Odatennél egy
kávét? Mara!
(Maráék megállnak)
ZSÓKA (Kálmánhoz): Elalszik a
felesége!
MÁRA (Zsókához) : Mért nem
szóltál előbb? ( A konyha felé
indul, balra)
KATÓ (reménykedve ugrik fel,
Marához): Jöhetek? Szívesen
segítenék .. .
MARA: Szó se lehet róla. Ven-
dég vagy! (Ki, balra)
KÁLMÁN (már a heverőhöz ért,
Zsókához) : Hagyja egy kicsit
békén Ritát. Majd észhez tér.
RITA (felnéz Kálmánra, moso-
lyog, ásít)
ZSÓKA: Na jó, maga tudja. Iszik
valamit? (Jánosra néz, mint előbb)
Ha ugyan a házi-gazda .. .
(János keservesen. feltápászkodik)
KÁLMÁN: Ugyan János, maradj.
Kiszolgálom én magam! (János
tétován áll)
KÁLMÁN: A lábad?
JánOS: Mint rendesen.
ZSÓKA: Mi a fenének iszik, ha
egyszer árt.
KÁLMÁN: Amennyit ő meg-
iszik, annyit el is bír.
MIKLÓS (Zsókához) : Ne avat-
kozzék bele, édesanya.
ZSÓKA (ingerülten): Édesanya!
Jobb nem jut eszébe? (Mind
nevetnek, Zsóka is.)
MIKLÓS (ezen felbátorodva) :
Édes . . . odakészítette nekik?
ZSÓKA (durván) : Mi?!
MlKLÓS (félszegen) : A . . . gye-
rekek vacsorájára gondoltam.
ZSÓKA: Az istent a négy köly-
kébe! Még itt se hagy békén?
Rakta volna le őket máshol. (Kató
ijedten néz, János kényszeredetten
mosolyog, a többiek dülöngélnek a
nevetéstől, Zsóka is.)
MIKLÓS: Ugyanakkor olyan
gondos a n ya . . . higgyétek el...

ZSÓKA (megenyhülten, Miklós-
hoz) : Menjen a fenébe.
(Újabb nevetéshullám)
ZSÓKA (most nem nevet, szo-
morkásan inkább) : Na jó, ti
könnyen kacarásztok, de néz-
zetek végig rajtunk ... A legjobb
ruhánk.
RITA: Ugyan, Zsóka! A zöld is
nagyon édes.
ZSÓKA: Tudod mit? Cseréljünk.
RITA: Majd ha megvesztem.
KÁLMÁN (Ritához) : No de an-
gyalom!
MIKLÓS: Legjobb, ha elme-
gyünk. (Zsókához) Jöjjön szépen.
ZSÓKA: Azt hiszi, be vagyok
rúgva? Csak éppen t o r k i g . . .
mindennel! Mindennel torkig
vagyok.
KÁLMÁN (Miklóshoz) : Tényleg
haza kéne menni.
ZSÓKA (felemeli a poharát,
Kálmánhoz, percről percre
részegebb) : Majd máskor.
Töltsön. MlKLÓS (bátortalanul)
: Zsóka, nagyon kérem ... sok
lesz. ZSÓKA (bambán) : Mi? Mi
lesz sok?
MIKLÓS: Ne igyék . . . megárt.
ZSÓKA: A súrolás, a mosás nem
árt meg, mi? Az olajozott padló
szaga a maga nyavalyás
postáján! (Kálmán elé tartja a
poharát) Töltsön!
(Kálmán vállat von, Miklósra néz,
tölt.)
ZSÓKA (magasra emeli a poha-
rát, hunyorogva nézi, nem tudni,
kinek mondja) : Menj a fenébe.
(Iszik)
KÁLMÁN (Miklóshoz) : Legjobb
ráhagyni.
JánOS (a magnóhoz biceg) : Te-
szek fel valami vígabbat.
KÁLMÁN: Bölcsen. (Katóhoz,
aki még mindig dermedten áll)
Kislány, csak nem szomorkodik?
KATÓ (zavartan) : Nem, de-
hogy.
KÁLMÁN: Tölthetek?

KATó: Köszönöm, nem kérek.
KÁLMÁN: Olyan nincs! Itt mu-
latni kell. (Kató kezébe erőltet egy
poharat)
KATó (bizonytalanul néz János
után) : Inkább egy jó számot
keresnék.
ZSÓKA: Nana!

KÁLMÁN (mosolyog, koccintás-
ra kényszeríti Katót) : Az első
közös esténkre, kislány.
KATó (az őt figyelő Jánosra néz,
félszegen) : Asszony vagyok.
(Mind nevetnek)
KÁLMÁN: Egészségére! (Iszik)
(Kató belenyal a poharába, gyor-
san leteszi, Jánoshoz menekül.
Kálmán, Zsóka hosszan néznek
utána, majd összemosolyognak.)
MIKLÓS (ártatlan jószándékkal) :
Az ember valóban azt hinné,
hogy kislány.
RITA: Olyan ártatlanka, ugye?

ZSÓKA (Ritához) : Te csak ne
hergeld az uramat.
MIKLÓS (Ritához) : Elég volt
neki mára. Kérem szépen,
hagyja őt békén.
RITA: Eti?
KÁLMÁN : Te. Nem találsz más
témát?
(Megszólal a magnetofon)
JÁNOS (Katóhoz) : Szívesen
táncolnék magával. Sajnos .. .
KATó: Én is, higgye el.
ZSÓKA (Jánosékhoz) : Azt el-
hiszem!
KATÓ: Zsóka rólunk beszél .. .
folyton minket figyel. Megint
butaságot mondtam?
JánOS: Aki őszinte, nem
mondhat butaságot. Maga pedig
őszinte, igaz?
(Kató, János összemosolyog.)
ZSÓKA (előrehajolva figyeli őket) :
Nana! Sok lesz a jóból!
JÁNOS (ingerülten Zsókához,
miközben védőn fogná át Kató
vállát, de útközben félbemarad a
mozdulat) : Kérem, Zsóka, tisz-
telje a vendégem, igen?
KATÓ (ijedten) : Miattam ne .. .
János, igazán .. .
RITA (panaszosan): Látjátok,
hogy ő kötözködik. Nem ő
kötözködik?
ZSÓKA (részeg elégedettséggel) :
Dehogynem. Én.
RITA: Mondja, Miklós .. . hogy
lehet az ... maga első-rendű
partinak számított vala-mikor ...
mégis ennyire .. . ZSÓKA
(fenyegetően) : Rita! RITA: Tőled
tudom.
KÁLmÁN (Zsóka közelébe ül) :
Végül is ma már ... annyira nem
érdekes .. .
ZSÓKA: Hallgassatok!
RITA (ittas makacssággal) : Jó,



jó, hallgatok. De akkor sem
értelek .. .
ZSÓKA: Ki a fene kért rá?
MIKLÓS: Ideje hazamenni.
KÁLMÁN: Most már nem. Az
előbb én javasoltam . . . legfőbb
ideje . . . mit is akartam? RITA
(Miklóshoz) : Hogy legyen végre
férfi.
ZSÓKA: Nana!
RITA (Zsókához) : Amikor még
sok pénze volt Miklóskának...
MIKLÓS: Nagyon kérem, Rita
. . . különben sem azon múlik.
KÁLMÁN (gyorsan) : Nem hát.
RITA (Kálmánhoz) : Na ne tré-
fálj !
JÁNOS: Csak pénzről ne be-
széljünk ma.
ZSÓKA: Miért, mit szerzett ma-
a, Jánoska, itt két év alatt?
JÁNOS (enyhe gúnnyal) : Né-
hány megbízható jóbarátot.
KÁLMÁN: János, ez szép volt.
Éljen!
KATó (megnyugtatóan mosolyog

Jánosra) : Semmi baj. MARA
(bejön, tálcán kávét hoz) : Üdít,
frissít, józanít!
(Kató gyorsan odamegy, segít
töltögetni.)
RITA: A legjobbkor. Az előbb
majdnem elaludtam, most meg
hagytam magam felhúzni.
MARA: Parancsoljatok.
KÁLMÁN: Ismerhetnéd Zsó-
kát.Ő a heccmester.
MIKLÓS: A
hoppmester. (Nagy
nevetés.)
ZSÓKA: Na látja. (Leteszi a csé-
széjét) Édes gyermekeim, ez a
nap a szeretet és megbocsátás
napja ... vagy az örömé .. . vagy
mi a csoda. Nem mind-egy?
(Többen, jó hangulatban : Mind-

egy, mindegy)
ZSÓKA: Nahát. Tudjátok én . .

olyan hogyishívjákos nevelés-ben
részesültem hajdanán .. . na.
Olyan ... na. És most eszembe
jutott, hogy miket is szoktunk mi
ilyenkor .. . olyan igazit . . .
(Ültében fel-egyenesedik, ujjával
mutatja a ritmust, miközben énekli)
Áronnak vesszeje kivirágozék . . .
tiszta szűztől gyermek ... (Hirte-
len elhallgat, töprengve, kicsit szo-
morúan) Nem jó . . . ez kará

csonyi nóta . . . (a nótában az o-t
röviden ejti, következetesen)
KÁLMÁN (jókedvvel) : óriási!
(Lálázva énekli tovább a dallamot,
közben odaszól Jánosnak) Tömé-
nyet, pajtás!
(Mara megpróbálja Kálmánnal
együtt fújni, reménytelenül abba-
hagyja, Zsóka Kálmánnal lálázik,
Miklós fejbólogatással követi a
dallam ritmusát, János Kató se-
gítségével gint tölt a poharakba.)
ZSÓKA (visít) : Állj ! Ez kará-
csonyi nota! Hülyék! Karácsonyi
nota!
KÁLMÁN (átfogja Zsóka vállát) :
Nem tesz semmit, kisszívem. A
szeretet napja. Így van, vagy
nem? A megbocsátásé. Na?
ZSÓKA - KÁLMÁN (együtt
ének-ük, most már szöveggel) :
Áron-nak vesszeje .. .
( A z egyházi ének szövege:)
Áronnak vesszeje kivirágozék.
Tiszta szűztől gyermek születék.
Mennyei királyul nékünk adaték.
Krisztusnak, Jézusnak nevez-
teték.
RITA (könnyes ellágyulással) : Ha
hiszitek, ha nem, még ma is be
tudnék zsongani egy kis
tömjénfüsttől.
ZSÓKA: A rengeteg klórszag
után, mi? Elhiszem.
RITA (sértetten) : Párizsi par-
fümöm is van.
KÁLMÁN (vidáman) : És főként:
lesz!
MARA: Honnan szerzitek?
KÁLMÁN: Magának is hozunk,
vadvirág.
MARA (hálásan) : Igazán?
RITA: Igenis. A nyáron Fran-
ciaországba megyünk.
KATÓ (sóvárogva) : Franciaor-
szágba!
ZSÓKA (legyint) : Álmodik a
nyomor. Azt hiszed, kienged-
nek? Nincs gyerek, drágám,
esetleg nem jönnél vissza.
RITA (szinte kikel magából) : És
a házunk, a berendezésünk?
Reggeltől délig hallgatom a
betegek panaszait, írom a re-
cepteket. Reprezentálok I Azon-
kívül spórolok, spórolok, spó-
rolok. Tudjátok ti, hányszor
eszem hajába krumplit heten-te?
(Szünet) Na látjátok. Csak

nem hagyom itt, amit össze-
gürcöltünk!
MIKLÓS (csendesen) : Szebb lett
volna, ha azt mondja, nem tud
elszakadni innen.
RITA: Miért? Nem azt mon-
dom?
(Mindenki fékevesztetten nevet.)
RITA: Hülyék!
(Még nagyobb nevetés)
RITA (Marához, támadó jelleggel)
: Te könnyen nevetsz! Ti persze
gyerek nélkül is mehetnétek,
igaz?
(Hirtelen csend)
KÁLMÁN (fenyegetően) : Rita!
MÁRA (Kálmánhoz) : Hagyja
csak. (Közelebb lép Ritához)
Fejezd be, drágám. Mit akar-tál
mondani?
RITA: Nagyon is jól értettél. Ti
olyan káderek vagytok...
KÁLMÁN: Megbolondultál?
Semmi okom panaszra!
ZSÓKA: Nana!
RITA (rövid szünet) : Adjatok egy
cigarettát!
MARA (a nagy csendben Rita elé
tol egy dobozt, aztán meggondolja
magát, ő is rágyújt)
(Kató tálcára rakja a kávés-edényt,
balra ki vele.)
MARA (Kató után néz, kicsit
szánakozva, majd Ritához fordul)
: Egy külföldi út nagyon sokba
kerül, igaz?
ZSÓKA: Az urad négy évet
Moszkvában töltött, tőle kér-
dezd!
MIKLÓS (Zsókához) : Miért kö-
tözködik folyton?
KÁLMÁN: Sok ami sok, na.
MIKLÓS (Jánoshoz) : Jánoskám,
ne törődj vele. Téged minden-ki
tisztel, és valljuk meg őszintén,
bizony könnyedén meg-
teremthetnéd a lehetőségét egy-
egy pénzesebb kiruccanásnak.
MARA: Ne mondja!
JÁNOS (Marához) : Ne szólj
közbe, hadd mondja.
MIKLÓS: Nem a levegőbe be-
szélek! Meggyőződésem!
JÁNOS: Jó, jó. Sokat ittál.
MARA (Miklóshoz) : S vajon
hogyan? Hogyan teremthetné
meg?
KÁLMÁN: Majd beletanul az
ura, szépasszony. Előbb-utóbb
mindenki beletanul. Jánosnak
élnie kéne a hatalmával. A te-



nyerében tartja és nem tud mit
kezdeni vele. (Pózolva) Rend-
ben, ma a szeretet ünnepe van,
vagy mi a csoda.
(Kató visszajön, megáll az ajtó-
ban.)
De a számadásé is! Sokat meg-
él az ember, mire valahogyan
eltájékozódik a világban,
mondhatnám úgy is: kiegyezik a
világgal. Utána a maga szűkre
szabott kis élete már csak sport.
Igy kell felfogni, pajtás.
MIKLÓS: Nem úgy ismerlek,
mintha a vereséget is el tud-nád
viselni. Egy sportoló-nak . . . a
vereséget is el kell tudni viselni!
KÁLMÁN (közbevág) : Egy
sportolónak csak arra szabad
gondolnia, hogy megnyeri a
világbajnokságot! A maga kis
világáét. Pont.
János: Éljen! És mi van a sza-
bályokkal?
KÁLMÁN: Öntörvénykezés, ba-
rátocskám.
János: Egyénenként más és más.
Így érted?
ZSÓKA (durván nevet - Kál-
mánhoz) : Néhány fordulóban
azért elvérzett már maga is,
okoska! A vérmes reményei
véreztek el. Csak be a mellet, ha
jót akar!
(Kálmán megvetően fordul el.)
KÁLMÁN (Ritához) : Tánco-
lunk?
KATó (mert nem szól a zene,
ijedten siet a magnóhoz) : Ó, iste-
nem. Pillanat .. .
MARA (Kató után) : Valami vi-
dámat válassz! Lehet?
KATó (örömmel) : Nagyon szí-
vesen. (Keresgél)
(Bal oldalról ebben a pillanatban
elnyújtott énekszót hallunk, Rózsika
és Laci lopakodnak át a hallon,
éneklik : )
RÓzSIKA - LACI: 0 , szép Jézus,
ez új esztendőben
légy híveiddel .. .
ZSÓKA (felugrik, kicsit tántorog)
: Ez az igazi újévi nota! Ez az
igazi!
( A többiek szinte valamennyien
egyszerre)
KÁLMÁN: Laciék!
JÁNos (Marához) : Csakhogy
megjöttek!
(Laciék most lépnek be.)

(Összecsókolózás. Laci 35 körüli
fiatalember, állatorvos, nagyhan-
gú, határozott, magabiztos. Rózsi-
ka, a felesége jelentéktelen külsejű,
szerény asszonyka, mértéktartás-
sal, de szépen öltözik. Egyénisége
a társaságban leginkább Katóéval,
Jánoséval rokon.)
Szöveg: Nahát! Ennyit kés-ni ...
Álmunkban sem hitt ü k . . .
Aranyosak vagytok.
Hiányoztatok ... Nélkületek egy
szilveszter!
LACI (Jánoshoz) : Elnézést,
pajtás . .
JÁNOS: De mostantól aztán
inaszakadtáig!
RÓZSIKA (Marához) : Ne hara-
gudjatok. (Odasiet Katóhoz)
Maga is . . .? Hiszen mi ismer-
jük egymást! ( A többiekhez)
Majdnem szomszédok va-
gyunk. (Kezet nyújt Katónak)
Szervusz.
KATó: Szervusz.
RÓZSIKA: Nem is értem, eddig
mért nem fedeztünk fel .. .
RITA (Rózsikához) : Ki csinálta
a ruhád?
KÁLMÁN (Lacihoz, nagy hangon)
: Mi történt, pajtás? Tehén
ellett?
LACI: Te már felöntöttél a ga-
ratra)
RózsIKA (gyorsan) : Lacika
beteg.
KÁLMÁN: Mért nem hívtatok?
RÓZSIKA: Könnyebb meghűlés
. . . nem mertük otthagyni a
lányra . . . de már elaludt.
ZSÓKA: Ó, az, anyai szeretet!
(Elégedetten) Na, ott is egy ál-
dás!
LACI (nagy hangon) : Zsóka túl
van az első pohárköszöntőn?
KÁLMÁN: Ti még nem ittatok?
JÁNos: Azonnal. (Töltöget)
KÁLMÁN: Gyanús vagy ne-
kem, Laci! Szilveszterkor jó-
zanon! Te megint tyúkokat
oltottál!
ZSÓKA (közberikolt) : Desztil-
lált vízzel!
RÓZSIKA (Lacihoz) : Mi jól
belecsöppentünk a sűrejébe.
MARA (felszabadult vidámság-
gal) : Alaposan.
ZSÓKA (részeg makacssággal) :
Tényleg tyúkokat oltottatok?
LACI : Mondd, Miklós, mennyit
ivott a feleséged? Ma nem dol-
goztunk, Zsóka! Ünnep van.

ZSÓKA: Eddig Trabantot akar-
tak, aztán Laci újra végigoltotta
a falu tyúkjait, s máris egy szép,
fürge Wartburgra spekulál. Hol
kötünk ki, édes?
RÓZSIKA: Mi soha, soha nem
bántottunk téged ... Laci,
menjünk innen. Menjünk haza.
János: Nézze, Zsóka. Még ha
igaza lenne is .. .
LACI (Jánosra vet egy gyors;
gyűlölködő pillantást, emelt han-
gon) : Igaza?! Na jó, erre még
visszatérünk.
(Leteszi a poharát, mereven közelít
Zsókához) Mivel gyanúsít
engem? Legyen olyan jó, is-
mételje.
KÁLMÁN (Lacihoz) : Nem lá-
tod, milyen részeg? Akár a
halotti bizonyítványát is ki-
állíthatnám.
MIKLÓS: Ne haragudjatok .
ismeritek.
LACI (áldühvel) : Ismeritek, is-
meritek! Ez még nem menti!
KÁLMÁN: No, Zsóka! Táncol-
na velem?
ZSÓKA (sértődöttsége, dühe fel-
enged, feláll, Lacihoz most már
könnyedén, fentről) : Le vagy-tok
. . . (majd az előtérbe jönnek,
Kálmán és Zsóka táncolnak)
(Mara Katónak int, balra eltűn-
nek.)
(Miklós, Laci, Rózsika, János egy
csoportban.)
MIKLÓS (Laciékboz) : Úgy szé-
gyenkezem, hogy elképzelni se
tudjátok.
LACI: Jól van, pajtás.
(Mindannyian a táncoló párt né-
zik.)
MIKLÓS (elmélázva, nagyon ke-
serűen) : Ha tudnátok, milyen
ragyogó nő v o l t . . . micsoda
jómódban nőtt fel ... milyen
nevelésben részesült. Az apja a
legügyesebb üzletember volt a
megyében, imádta a lányát. Azt
mondta, ha a királyfi jön érte,
nem adja: jöjjön a király!
Persze, bolondozott, de vala-
hogy mégis így érezte .. .
(Hirtelen kiabálva, a hisztéria ha-
tárán) De ha én képtelen vagyok
neki többet nyújtani! Gúzsba
kötöttem önmagam! Értitek ti
ezt? (Jánoshoz, csöndesebben)
Tudod te, ki volt az én apám?



János: Tudom. Katonatiszt volt.
MIKLÓS: Vezérezredes volt!
(Szünet, csak a halk zene hallat-
szik.)
MIKLÓS: Engem az apám
vala-mikori rangja még ma is
kötelez . . . Nekem éppen ma,
éppen ebben a rendszerben
tisztakezű emberként kell élni
és megdögleni!
JÁNos (csendesen) : Ugyan, Mik-
lós. Mindenkinek, nemcsak
neked.
MIKLÓS (keserűen) : Mindenki-
nek! Mindenkinek?
JÁNos (gyámoltalanul) : Nyu-
godj már meg ... senki nem vet
a szemedre semmit. A becsület
.. .
MIKLÓS: De már csak a gyere-
keim miatt! (Zsókára néz) Ér-te .
. . embert is öltem volna talán.
LACI: Dehogy tudnál ölni, ba-
rátom. Még én se ... pedig az
apám hentes, az istenfáját!
RÓZSIKA (Miklóshoz) : Maga
olyan rendes ember . . . én iga-
zán őszintén szeretem ... el-
hiszi?
(János töltöget, Zsóka még mindig
Kálmánnal táncol, a többiek nézik,
Zsóka nem tapad, teljesen átadja
magát a tánc gyönyörűségé-nek,
nagyon szépen, élvezettel kell
táncolnia. Most feltámad benne a
valamikori úrilány, a finomka,
féltett megyeszépe. Kálmán ér-
zéssel vezet, mint egy
balett-táncos.)
RITA (elérzékenyülten hajtja
Miklós vállára a fejét) : Olyan
szépen mondta ... olyan gyö-
nyörűségesen ... ha a királyfi
j ö n . . . (Szünet. Miklós gépiesen
simogatja Rita haját) Jöjjön a
király! (Sírva) Jöjjön a király!
(Mara és Kató már a Miklós - Rita
jelenet alatt bejönnek, hideg
sülthússal megrakott tálcát hoz-
nak, a kisasztalon helyet terem-
tenek, Laci, Rózsika számára te-
rítenek. Kató az ajtó mellett meg-
áll.)
RITA (Kálmánék felé kiabálva) :
Halló, halló! Repeta!
(Zsóka és Kálmán ebben a pilla-
natban megállnak. Zsóka ismét a
közönséges asszony, merev léptek-
kel a heverőhöz megy, lehuppan.

Kálmán gúnyos mosollyal követi,
nem segíti.)
LACI: Mi volt a menü? Sült
malac? Meg kell veszni!
(Hozzáül)
MARA: Rózsika, foglalj helyet,
ne kéresd magad.
RÓZSIKA (leül) : Mi már et-
tünk, de ennek . . . (szedni kezd)
nem lehet ellenállni. KATÓ:
Szereted?
RÓZSIKA (szégyenkezve) : Na-
gyon.
RITA (már ide figyel) : Hizlal!
LACI: Na és! Kinek legyen gi-
bercs az én feleségem !
KÁLMÁN: Lényeges: elől-há-
tul-oldalnézet.
MARA (Rózsikához) : Komoly
biztatás, láss hozzá.
JÁNOS: Katóka ... nem ülne
közénk?
KATÓ: Köszönöm, éjfélre jár.
Nagyon késő lesz .. .
LACI: Hohó! Az éjfélt meg kell
várni! Majd mi hazakísérjük.
RÓZSIKA (Lacihoz) : Túlságo-
san nagy áldozatot nem vállal-
tál, nehogy azt hidd.
LACI: Tudom, hol lakik, min-
den szép nőt feltérképeztem én a
faluban.
MARA - RÓZSIKA (megbotrán-
kozva) : Laci!
KATÓ (zavartan) : Igazán szé-
gyellem . . . (Félszegen leül, tá-
volabb)
LACI (tele a szája étellel, a nyakát
tekergeti, hogy lássa Katót, nagy
hangon) : Mit szégyell? A jó kis
melleit?
János (ingerülten, nehezen lep-
lezett felháborodással) : Laci!
Kató az én vendégem!
LACI: Na és? Mi van abban?
Nyilván te is észrevetted, mi-
lyen vonzó teremtés. Nős ember
vagyok, szeretem a feleségem,
de attól még megláthatom a
szépet. Te is megláttad, nem?
RÓZSIKA: Sose javulsz meg.
LACI: Az is eljön . . . a korral.
Csak kérdés, hogy akkor örülsz-
e neki.
(Nevetnek, a hangulat megint fel-
engedett.)
MARA: Tudom már, mi volt a
bajunk egész este!
RITA: Bajunk?
MARA: Laciék hiányoztak.

LACI: Nana! Azért ez túlzás!
JÁNOS (kesernyésen) : Csak úgy
árad belőled a magabízás. Köl-
csönözhetnél nekem is.
LACI: Neked! Menj a pokolba.
ZSÓKA (komoly, részeg figyel-
meztetés. Felemeli az ujját) : Maga
csak ... oda . . . ne küldjön senkit.
RITA (értetlenül) : Hova?
ZSÓKA (m. f ) : Majd közlöm
a hosszúsági és szélességi fokot.
(Mind nevetnek.)
RÓZSIKA (ártatlanul) : Közöld!
(Még nagyabb nevetés.)
MIKLÓS (Jánoshoz): Szánj meg
egy pohár itallal, öregem.
JÁNOS: Szívesen. (Tölt) Emelem
poharam .. .
MIKLÓS: Mire emeljük, gyere-
kek?
KÁLMÁN: Az öröklétre!
LACI (csuklik) : Jézus, Mária!
RÓZSIKA: Megelégszem hat-
van évvel is.
ZSÓKA: Nana!
MARA (nevet) : Nem vagyunk
normálisak!
LACI: Az a jó!
MIKLÓS: Az a, az a, az a jó!
Hetven !
RITA: Hol van még a hetven?
(Miklóshoz) Csak 1969. (Óriási
nevetés)
RITA (bambán) : Mi van? Most
mit csinálunk?
MIKLÓS (pukkadozva) : Ki .. .
kívánsághangverseny.
MARA: Száz! (Kiszalad)
RÓZSIKA: Megmaradok hat-
vannál. Laci?
LACI: Nem nyilatkozom. (Ka-
tóhoz) Majd csak maga után.
Tessék vallani.
KATÓ: Én? Még sohasem gon-
dolkoztam rajta.
KÁLMÁN: Micsoda naivitás!
JÁNOS (éllel) : Keveset, de be-
csületben.
ZSÓKA (nagyhangon) : Sok lesz!
(Nevetés)
János (most már kihívóan) :
Bármilyen keveset, de becsü-
letben.
(Hirtelen csend)
RITA (eddig tanácstalanul kap-
kodta a fejét, most szóhoz jut) :
Miről beszélünk?
KÁLMÁN: Arról, ki mennyit
szeretne élni, drágám. RITA:
Ó .



ZSÓKA (Ritához) : Es maga,
szépasszony?
LACI (Jánoshoz) : Te aztán
egyértelmű választ adtál.
ZSÓKA: No hiszen! Mire az
ember megengedheti magának,
hogy becsületben, már alig van
valami hátra.
MARA (pezsgőspalackokkal tér
vissza, megáll, kivár)
RITA: Micsoda? Persze, hogy
becsületben. Hülyék vagytok?
ZSÓKA: Hülyék.
János (éllel) : De milyen hülyék!
RÓZSIKA (meglátja Marát, bol-
dogan) : Pezsgő!,

RITA: Pezsgő? Óriási!
LACI: Hű, a mindenségit! Éj-fél?
KÁLMÁN: Perceken belül.
( A férfiak elszedik Marától a
palackokat. )
ZSÓKA: Úristen. Ez valami
iszonyú. Az ember minden esz-
tendőtől valami ... (Sírva fakad)
És semmi, semmi .
RÓZSIKA: Zsóka ... na, Zsóka . .
. ne búsulj. Előttünk még a
fogalmunk sincs hány.
LACI (Zsókához): Semmi oka
búsulni, az istenfáját!
Nem hallotta? Pezsgőt iszunk!
MARA: Ki bontja fel?
ZSÓKA (minden bánatáról meg-
feledkezve) : Én! Én!
KÁLMÁN: Nő létére? Majd a
házigazda!
János: Még sose bontottam
pezsgőt. Miklós?
KATó (Jánoshoz) : Én még nem
is ittam. De igazán! Soha. LACI:
Éljen a szakértő! Úgy van,
Miklós!
KÁLMÁN - RITA - RÓZSIKA
(lelkesen) : Éljen Miklós ! Éljen !
Ki más, ha nem ő?
ZSÓKA (elkésve és keserűen) :
Éljen.
MIKLÓS (büszkén a megtisztel-
tetéstől) : Ha hiszitek, ha nem,
többször bontottam pezsgőt
életemben, mint levelet.
(Nagy nevetés)
KÁLMÁN: A postamester ön-
kritikája!
ZSÓKA: Fenét bontasz te! Le-
velet én bontok!
MIKLÓS (részeg derűvel) : Beug-
rottatok. Csak továbbítani szabad,
elolvasni nem!
(Nagy nevetés)

MARA (bekapcsolja a rádiót)
LACI: Te! Nem vagy te pos-
tamester, egykomám. Olyan izé
vagy te, na ... hogyishíjják ...
mint annak a rendje. Mesélnél
egyszer, Miklós? Tudod, azokról
a régi murikról . .
ZSÓKA (közbekiabál) : Ne
hagyja ugratni magát!
(Dugó durran, Miklós szakérte-
lemmel tölti ki az italt, a többiek
részegségükben is meghatottan fi-
gyelik, szünet. A rádióban ütni
kezd az óra.)
MARA (félhangon Jánoshoz) :
Mondanál valamit?
JánOS: Én?
MARA: Igen. Valami kedveset .
. . köszöntő-félét.
KATó: Valóban! Mondjon va-
lamit.
JÁNOS (végignéz a pezsgőtleső
társaságon, elkomorodik, nagyon
kiábrándult arccal, s egy szeren-
csétlen ötletnek engedve) : Ha na-
gyon akarod ... (Egy mozdulattal
kínál) Parancsoljatok. MIND
(ünnepélyes csendben vesz fel egy-
egy poharat)
János Nem vagyok szónok . . . de
ha már mondanom illik valamit,
éri . . . mégsem boldog újévet
kívánok első-sorban. Hanem . . .
valamenynyiünknek tisztább és .
. . becsületesebb jövendőt, no
meg erőt hozzá. Így is mondhat-
nám: nem gondtalanságot, a
tisztakezű emberkék minden-
napi gondjait kívánom.
(Mind megrökönyödötten nézik)
KÁLMÁN (zavartan) : Ember-
kék? Hiszen mi volnánk a .. .
ZSÓKA (közbevág) : Ti vagytok
a vezetőréteg, na! A kiválasz-
tottak! Mondd már ki!
RITA: Éljen! Éljen!
JÁNos (a két nőhöz) : Sajnálom,
hölgyeim, félreértettek. (Utolsó
óraütés. Miklóshoz) Tiszta szívből
kívánok boldog újévet. (Átöleli)
(Laci, Kálmán egymással koccin-
tanak, poharuk fölött egyértelműen
néznek össze, Laci szinte kitör,
Kálmán csak intéssel fékezi,
mintha azt mondaná, bízza csak rá
a dolgot. Mara elfordul, Kató ijedt,
Rózsika, Rita férjeik példáját
követve egymáshoz húzódnak, de
nem értik, miről van

szó. Ez a színpadon mindössze
másodpercekig tartó jelenet.)
RITA (elérzékenyülten) : Ó, Is-
tenem! Ezerkilencszázhatvan-
kilenc.
( A rádióból a Himnusz hallat-
szik.)
RÓZSIKA: Boldog újévet min-
denkinek. Mara!
MARA: Boldog újévet.
KATó (odalép) : Boldog új-évet.
(Mara Kató nyakába borul, el-rejti
arcát.)
RITA (Marához) : Boldog új-
évet!
KÁLMÁN (összemosolyog Laci-
val) : Himnusz, előtte meg egy
hamisítatlan szózat.
ZSÓKA (vihog) : A mennyekből
talán?
JánOS (komoly) : Dehogy a
mennyekből. Tőlem. KÁLMÁN:
Úgy van. A házi-gazda szájából.
MARA: Nem fér a bőrébe?
KÁLMÁN: Nagyon jól tudja, ki
nem fér a bőrébe.
LACI: Kedves elvtársak! Az
előttem felszólalóval a legtel-
jesebb mértékben egyetértek.
RÓZSIKA (ijedten) : Túl sokat
ittatok.
(Mara felerősíti a rádiót.)
ZSÓKA: Hagyjátok ezt a hiva-
tal-dumát! Megőrülök!
János (a zenét túlkiabálva
Kálmánhoz) : Talán megsértet-
telek?
KÁLMÁN: Talán.
LACI: Tudod te jól.
JÁNos: Pedig még semmit sem
mondtam!
MARA - KATÓ (ijedten, majd-
nem egyszerre) : János! Ne! Nem!
RITA : Olyan megható volt .. .
RÓZSIKA (türelmetlenül Ritára
kiált) : Ugyan, hallgass már!
(Lacihoz) Tulajdonképpen mit
akartok?
JÁNOS (részeg konoksággal, új-
ra emeltebb hangon) : Még sem-
mit nem mondtam.
ZSÓKA: A nagymenők egy-
másnak ugrottak. Hé, doktor úr!
KÁLMÁN (Zsókának) : Ne szól-
jon bele. (Jánoshoz) Tehát: mit
mondhattál volna?
MIKLÓS (riadtan) : Az isten
áldjon meg benneteket.



JÁNos (Kálmánhoz) : Tudod te
azt nagyon jól.
MARA (rémülten) : János I
KÁLMÁN: Szóval tudom. Azért
mégis . . . a te szádból szeretném
hallani.
RÓZSIKA: Elég volt a szónok-
latokból !
RITA: Igenis, elég volt! Igenis.
LACI : Sőt 1 Halljuk I
MARA (Lacihoz) : Mit akar hal-
lani?
ZSÓKA: Úgy van, halljuk!
MIKLÓS: De Zsóka!
ZSÓKA (Jánoshoz dülöngél, át-
öleli) : Szilveszter van, édes-
apám. Halljuk.
JÁNOS (Zsókát bámul a) : Igaza
van, Zsóka. Majd inkább más-
kor.
KÁLMÁN (nevet) : Állok ren-
delkezésedre, mérnök úr 1 (Véget
ér a Himnusz.)
MARA (Jánost tarja szemmel,
most kicsit megnyugszik, kikap-
csalja a rádiót) : Táncoljunk! (A
hirtelen csendben rövidebb szünet.
A kimerültség jelei a mulatozókon.
Aki szék közelében áll, most leül.
János, Kálmán, Mara állva
maradnak, a többi mintha
összecsuklana a fáradtságtól, úgy-
szólván senki sem figyel. Kató a
falnál lapul.)
KÁLMÁN: Majd én keresek va-
lami nagyon-nagyon csendes,
lélekemelő, finom kis ... hol a
táskám?
MARA (indulna) : A hallban.
KÁLMÁN (gyorsan): Majd én!
Orvosi táskához idegennek
nyúlni tilos. (Kisiet)
LACI: Kálmánnak olyan varázsa
van, gyerekek . . . ez mindent
olyan előkelően csinál .. . ki
hinné, hogy parasztgyerek?
JánOS (nevet)
MARA: János!
JÁNos: Ó, igen. Elfeledkeztem
magamról. A te lovagod ... és az
én vendégem. Bocsánat.
(Feszült, ijedt csend. Kálmán
mosolyogva jön, könnyed, elegáns
mozdulatokkal, a rengeteg ital csak
arca sápadtságán hagy nyomot,
kezében orvosi táska, a magnóhoz
megy. Valamennyien őt figyelik.
Bambán, kíváncsian, Ma-ra
rettegve, Kató zavartan, János
keserűen gúnyos arccal - mint aki
minden fogást ismer már

ebben a társaságban, mint akit
meglepetés nem érhet.)
KÁLMÁN (táskájából tekercset
vesz elő, felszereli a magnóra) :
Csoda édes dolog, majd meg-
látjátok. Napok óta magam-nál
hordom, képtelen vagyok
megválni tőle. Tévedések el-
kerülése végett: nem muzsika,
kevesebb is, több is annál .. .
még címet is adtam neki: Idill a
végeken. (Kivár, mielőtt kap-
csalna, elegánsan)
Megengeditek?
(Csend)
(Egy kattanás hallatszik, búgás,
majd:)
JánOS (hangja) : A végösszeg?
KATÓ (hangja) : 27 - 12 - 63.
JÁNOS (hangja) : Amióta szá-
mológéppel dolgozunk, ez is
csak játék.
KATó (hangja) : Igen.
JánOS (hangja) : Miért ilyen
kedvetlen, Kató?
KATó (hangja, halkan) : Mitől
is? Hiszen minden csak játék.
(János a dermedt társaságot szinte
nem is látja, Kató kétségbe-esett,
szégyenkező arcára néz,
Kálmánhoz rohan, Kálmán testé-
vel védi a magnót, Jánost könnyed
eleganciával tartja távol magától,
a szöveg rendületlenül folytatódik,
Kálmán fél kézzel tartja távol
Jánost, a másikkal hátra nyúl,
erősíti a hangot, János kiabál, de a
magnó szövegét nem tudja el-
nyomni.)
JÁNOS (kétségbeesve) : Ehhez
nincs jogod! Nincs jogod! (A
dulakodás alatt folytatódik a
szöveg.)
JánOS (hangja) : Játék? Nem!
Kató ... ilyen rosszul ismer?
KATó (hangja) : Félreértett, Já-
nos. Tulajdonképpen nem
gondoltam semmire ... csak
beszélek, beszélek, mintha ma-
gamban volnék.
JÁNos (hangja) : Nem lenne
jobb, ha legalább egymás között
őszintén .. .
KATó (hangja) : Rosszabb len-
ne, János. Folytassuk. Áthozat .
.
JÁNOS (hangja) : De én nem bí-
rom így .. .
KATó (hangja) : Nagyon kérem
...
JánOS (hangja) : Beszélnünk
k e l l . . .

KATó (hangja) : Nincs joga
mások nyugalmát elvenni. Az
enyémet sem.
JánOS (hangja) : És ha megszer-
zem hozzá a jogot?
KATó (hangja) : Nem az a fajta
vagyunk mi ketten. Sohasem
szerzi meg, maga is tudja, én is
tudom.
(János végre ellöki Kálmánt a ké-
szüléktől annyira, hogy a zsinórt
kiránthatja a konnektorból, mi-
közben a többiekből kitör a kaca-
gás. Katóra e percben senki sem
figyel, kiszökik a szobából, futva
menekül. A hallban felkapja a
kabátját és eltűnik.)
JánOS (Kálmánhoz) : Ezt fun-
dáltad ki, te szemét ! (Próbál
nekimenni, Kálmán elegánsan há-
rít)
KÁLMÁN: A te produkciód,
barátocskám.
JánOS (gyűlölettel) : Gazember!
Bemocskoltad a legszentebb .
MARA (visít) : A legszentebb?
ZSÓKA (hahotázva, nagy han-
gon) : Mindig az a legszentebb,
amelyik éppen soron van. Nem
kell izgulni. Hanem hogy Já-
nos! Hittétek volna?
JánOS: Elhallgasson!
LAcI: Állott tóban lakik a béka.
RÓZSIKA: Ne ízléstelenkedj.
LACI: Ki ízléstelenkedik! Én
ízléstelenkedem?
JánOS (Kálmánhoz) : Megöllek,
érted? Megöllek I
MARA (a két férfi közé áll) :
Elég volt! Ebből elég!
RITA: Kálmán, mit csináltok?
KÁLMÁN (Jánoshoz) : Te kezd-
tél kötözködni, barátocskám.
Én csak figyelmeztettelek.
Vedd úgy.
János (Mara vállán át Kál-
mánhoz) : Kötözködtem? Fi-
gyelmeztetés? Hát ide figyelj!
KÁLMÁN (kicsit meghökken) :
Ej, hagyj békén. Berúgtál.
JánOS: Te pedig bemocskol-tál
! (Végre elpenderíti maga elől
Marát)
LACI (felugrik, kiabál) : Ebből
most már tényleg elég! Jót
mulattunk, el van boronálva.
János: Tévedsz, pajtás. Még
nincs elboronálva. A doktor úr
előbb töredelmesen vissza-



szállítja a fát, amit a gazdaság-
ból elhordott!
RITA: Micsoda?
JÁNOS: Igen! A tudtom nélkül,
a hátam mögött, tolvajmód!
MÁRA: János!
KÁLMÁN: Kikérem magamnak!
Befizettem, az erdészed a laká-
somra küldte az árut.
JÁNos: És te elfogadtad. Sőt:
vígan tüzeled.
KÁLMÁN: Elfogadtam? Már
megbocsáss .. .
RITA: Bolond lett volna tilta-
kozni.
LACI: Hallatlan! Miért ne fo-
gadta volna el?
JánOS: Mert legfeljebb a tize-
déért fizetett. (Miklósnak) Mondd
meg, te elfogadnád? MIKLÓS:
Én? Miért pont én? János: Felelj
!
MIKLÓS: Én ... nem.
JánOS: Ugye nem? Te csak
annyival tartozol ennek a tár-
sadalomnak, hogy ha másért
nem, apád miatt becsületben élj.
Hát a munkás vagy paraszt apa a
világon semmire sem kötelez?
KÁLMÁN - LACI (gúnyosan ösz-
szenevet)
RITA (magából kikelve) : Maga
nem normális! Kértünk mi
bármit, erre válaszoljon! Aján-
dékot elfogadhatok) Paraszt apa
meg munkás apa! Nagy ügy.
Irigykedik és kész!
KÁLMÁN: Téged barátocskám
csak a saját tehetetlenséged
gyötör.
MARA (nagyon ideges, könyö-
rögve) : Hagyjátok abba! János,
én igazán nem haragszom, de
hagyjátok abba! Én megbo-
csátom neked Katót ... (Kál-
mánhoz) Nagyon kérem, az én
kedvemért . . . mindannyian
részegek vagyunk.
LACI (gyorsan) : Úgy van.
Hagyjátok abba.
KÁLMÁN (mereven) : Csakhogy
az én becsületemen folt esett.
JánOS (nevetve) : Becsületeden?
KÁLMÁN (hideg dühvel) : Mit
merészelsz? Tudod mi vagy?
Paprikajancsi!
JánOS: Lehet, hogy azzá tettél,
de a véleményem megmond-
hatom: piszkos csirkefogónak
tartalak. Értjük egymást?
ZSÓKA (önkéntelenül) : Hülye.

RÓZSIKA: Teljesen megőrült.
Laci, menjünk innen.
LACI: Na, ne. Kálmán a bará-
tom!
KÁLMÁN (elszántan, hideg gúny-
nyal Jánoshoz) : Ha vissza nem
vonod, becsületsértésért pert
indítok ellened. Óriási ügy lesz!
Turbékolás a hivatalban! A kis
Katóka mint tárgyi bizonyíték
egy magnótekercsen, valamint a
bíró úr asztalán. Akkor aztán
szónokolhatsz becsületről,
jogról, kötelességről, sőt, akár
származásról is. (Diadallal néz
körül) Egyéb-ként hol van ő? A
nagy szerelmed! Hova lett?
(Nevet)
János (tehetetlenül) : Te, te .. .
alávaló .. .
LACI: Nono, csak lassabban.
MIKLÓS: Be vagy kerítve Já-
nos. Jobb hallgatni. Azt a kis-
lányt nem áldozhatod föl .. .
RITA: Kislány!
ZSÓKA: Jánostól az lehet.
(Gúnyos nevetés)
MARA (Jánoshoz) : Hogy ezek
után még neked álljon feljebb...
RITA: Igenis. Tessék bocsánatot
kérni. Igenis.
LACI: Bocsánatot? Magunk
között történt . . . Koccintunk,
iszunk rá egyet, kész. János?
János: Azt azért mégsem.
ZSÓKA: Ugyan, ugyan! Kál-
mán joggal hihette, hogy maga
küldte neki azt a rakományt!
JánOS: Ez már több a soknál!
Joggal, hogy én?
ZSÓKA: Miért? Nem a maga
gyerekét tették el szép simán az
útból, mi?
MARA (kétségbeesetten) : Zsóka!
RITA (gyorsan) : Hullarészeg!
Ez a nő hullarészeg!
János (lassan) : Mit csináltak?
Kinek a gyerekével?
MARA: Nem igaz!
KÁLMÁN: Zsóka! Fogja bel
ZSÓKA: Előttem akarjátok le-
tagadni? Én kapcsoltam a te-
lefont!
LACI: Hivatali hatalommal való
visszaélés.
RÓZSIKA: Igy berúgni!
ZSÓKA: Berúgtam, de hülye
nem vagyok! (Marához) Ki-
kapartak, vagy nem kapartak?

KÁLMÁN (Zsókához) : Deli-
rium tremens. Na, menjen szé-
pen haza. (Miklóshoz) Vidd el
innen, de rögtön.
ZSÓKA (feláll, ezzel megtéveszti
a társaságot, körülnéz, Miklós
támogatja)
MIKLÓS: Ne haragudjatok. Én
igazán .. .
ZSÓKA (végre megáll a lábán,
el-kezd .kiabálni) : Engem
rúgtok ki? Engem? Én négyet
nevelek, engem nem lehet csak
úgy .
RITA: Hallgass már!
MIKLÓS (Zsókához) : Most már
én mondom .. .
ZSÓKA: Maga? Mit mond ma-
ga nekem?
RITA (mindhez) : Undorítóan
tud viselkedni.
ZSÓKA (ettől végképp megva-
dul) : Undorodsz? Magadtól
undorodjál l Majd én
megmondom, miért kell neked
ennyi-re takarékoskodnod.
(Mindenki kifelé vonszolná már,
de még kiabál) Karkötők,
brilliánsgyűrűk ... személyi
tulajdon! Mert egyszer még a
doktor úr-nak is eszébe juthat,
hogy kel-lene egy kölyök .. .
MIKLÓS: Zsóka, a jóistenit
magának!
ZSÓKA: Akkor aztán repülsz,
angyalom! ( A kijárati ajtónak
támaszkodik, ott is marad, most
már nem törődnek vele)
RITA (sírva) : A kivénhedt
szajha . . . istenem, a kivén-
hedt...
ZSÓKA (részegen nevet)
KÁLMÁN (mindenkihez) : Mi
köze bárkinek a legbensőbb dol-
gainkhoz? (Ritához) Ne bőgj, az
isten megáldjon.
JÁNOS (mereven nézi Marát,
közeledik) : Mit csináltak veled
a kórházban?
MARA: Semmit. Láthatod,
hogy részeg .. .
ZSÓKA (nevet)
JÁNos (csak Marát látja) : Mit
csináltak veled a kórházban?
(Csend. Laci int Rózsikának, ők
máris kilopakodnak, Rita követi
őket, Miklós rángatná Zsókát, de
ő megcövekeli magát a most már
nyitott ajtóban, Kálmán lassan
hátrál az ajtó felé, majd, mi-után
Mara rémülten hallgat, Já-



nos körülnéz, aztán a hátráló
Kálmánhoz)
JÁNOS: Te meg statisztáltál
hozzá, ugye? Vagy az ötlet is
tőled származott? Takarodja-tok
innen valamennyien! Ki-felé!
Kifelé!
KÁLMÁN (megvetően) : Idióta!
(Kisiet)
ZSÓKA (miközben Miklós vég-re
ki tudja ráncigálni) : Micsoda
vadparaszt, te jó isten! Micsoda
vadparaszt!
JÁNOS (néz utánuk, teljesen ösz-
szetört. Lassan visszafelé fordul.
Mara és János nézik egymást.
János lassan elcsügged, reményte-
lenné lesz, ezzel párhuzamosan
Mara megkeményszik, látni, tud-ja
mi következik, el is készült rá.
János leereszkedik egy székre,
most már csak maga elé néz, majd
italt tölt magának, fölhajtja. Mara
tanácstalan, a csend az ő vibráló,
robbanékony idegrendszerének
elviselhetetlen, támad.) :
MARA: Most miért hallgatsz?
Miért nem kiabálsz? Tessék,
tessék! Egyedül vagyunk! (János
hallgat, újra tölt, újra iszik.
Szünet.)
Nem mondok le minden szó-
rakozásról, mert falura kerültem.
Gyerekem lehet még .. . fiatal
vagyok! De nem tenyészállat !
Vedd tudomásul .. .
(János ránéz, Mara ijedten el-
hallgat. - Szünet)
JÁNOS (felnéz) : Nem tudok
veled élni tovább.
MARA (majdnem felsikolt, de
aztán kiegyenesedik, mereven):
Kérlek.

F ü g g ö n y

2. kép

Szín: Jánosék lakása.
Idő : két héttel a történtek után,
kora délután.
Amikor felmegy a függöny, Marát
látjuk a szobában. Nyugtalan, leül,
feláll, a függönyön át ki-ki-néz, ha
mozdul, idegesen igazgat valamit
a szobában, széket-terítőt, kinyitja
a szekrényt, betúr a ruhák közé,
azután a szekrényt bezárja
anélkül, hogy kivett volna valamit.
Megint kinéz az ab-lakon, gyorsan
hátralép, ruháját,

haját igazgatja, de már az ajtóra
figyel.
ZSÓKA (jön be szinte lopakodva a
hallon át, télikabátban, a szoba-
ajtón kopogtat)
MARA: Igen.
ZSÓKA (belép, gondosan beteszi
az ajtót, visszafogott hangon, de-
rűsen) :Szervusz, Mara.
MARA (szótlanul bólint, egy-
helyben áll)
ZSÓKA: Egyedül vagy?
MARA (hidegen) : Amint látod.
ZSÓKA: Nem örülsz nekem,
ugye? (Nyugodtan leveti a ka-
bátját, a heverőre dobja)
MARA: Csodálkozol, ha nem
örülök?
ZSÓKA: Hellyel azért megkí-
nálhatnál.
MARA: Parancsolj.
(Zsóka leül, Mara állva marad.)
ZSÓKA: Hidd el, én őszintén
sajnálom, ami történt.
MARA (gúnyosan) : Részvétlá-
togatás?
ZSÓKA: Ugyan, szó se róla.
Mindent rendbe lehet hozni.
(Mara elfordul)
ZSÓKA: Te most arra gondolsz,
hogy minden bajnak én vagyok
az oka. A nagy pofám. Igaz?
(Szünet)
Pedig ha nem bántanak, és
megkérnek szépen, én tudok
titkot tartani.
(Szünet)
Ha egy csöppnyi bizalommal
lettél volna hozzám ... honnan
sejthettem, hogy János nem tud
róla? Magunk közt szólva nagy
marhaság volt, Mara.
Beleegyezett volna, ha okosan
csinálod. Hivatkozol arra, hogy
az orvos nem javasolja, várnod
kell még vele .. . egyébként
p e d i g . . .
MARA: Hagyd abba.
ZSÓKA: Jó, jó. Ahogy akarod.
De ha itthon lefedezed, nincs az
ügyön semmi titkolnivaló.
MARA: Megkértelek, hogy er-
ről ne beszélj.
ZSÓKA: Rendben.
(Szünet)
ZSÓKA: Nincs egy cigarettád?
(Mara dobozt nyit, Zsóka elé te-
szi)
ZSÓKA: Lenne egy javaslatom:
szívjuk el a békepipát. Örökké
haragudni akarsz?

(Mara kényszeredetten ül le, rá-
gyújtanak. Néhány másodpercnyi
kínos csend.)
ZSÓKA (részvéttel) : Fáradtnak
látszol . Te . . . itthon .. .
nagy cirkuszok vannak? MARA
(már nem olyan elutasító) : Nem,
dehogy. Semmi. ZSÓKA: Na
látod. Mihelyt nem szívunk
mellre valamit . . . és János?
MARA: János nem szokott ve-
szekedni.
ZSÓKA: Nagy szerencse. Mik-
lós is jámbor jószág a szegény ...
(Sóhajt) Valamikor
határozottnak, férfiasnak hittem.
Az egyenruha tette vagy a
környezet . . . nem is tudom.
Persze, lehet, hogy akkor omlott
össze, mikor a talajt ki-húzták
alóla. Nem mindegy? MARA:
Dehogynem.
(Szünet)
(Váratlan érdeklődéssel) Mondd,
mit érzel iránta voltaképpen?
ZSÓKA (meglepetten) : Én? .. .
Igazán ... nem is tudom.
MARA: Nem tudod?
ZSÓKA (hangot vált) : Ugyan,
menj a fenébe! Vén marhák
vagyunk már ... összetartozunk.
MARA (izgalommal) :Mégis...
te! Soha nem gondoltál senki
másra?
ZSÓKA: Mindenki gondol va-
laki másra . . . többször is. Aztán
ha megnézed közelebb-ről
bármelyiket, kiderül, hogy te
annak idején nem is választottál
rosszul. Maradsz a fenekeden.
MARA (hitetlenül) : Ne hara-
gudj, de .. .
ZSÓKA: Mondd csak bátran!
Ezt nem hitted volna, ugye? Hát
ide figyelj. A sebezhető ember,
ha egy kicsit is okos, felméri a
helyzetét abban a környezetben,
ahová kerül. (Szenvedélyesen)
Nem akarok nevetségessé válni
a négy gyermekemmel meg a
családi fészek melegével, tudod?
Inkább tartsanak tőlem, mint
szánakozzanak rajtam. Egyszer-
kétszer odamondasz jó vastagon,
és respektálnak. Ennyi az egész.
Úgy védekezel, ahogy tudsz.
Enélkül engem már
agyonszurkáltak volna.



(Szünet)
Persze, lehet, hogy túljátszom,
vagy hogy már nem is játszom
... annál inkább tanul-hatsz
belőle.
MARA: Nem egészen értem.
ZSÓKA: Na igen. Fiatal vagy, és
neked megadatott a pozíció is.
Nagy szamár vagy, ha koc-
káztatod.
MARA: Kockáztatom?
ZSÓKA: Azt a gyereket meg-
szülhetted volna.
MARA: Kérlek, Zsóka .. .
ZSÓKA: Hagyj kibeszélni. Jó,
jó, egy évi rabság ... de azon-
kívül? Ha jól körülnéz az em-
ber benneteket, gyerek nélkül
se jutottatok semmire. Vettetek
valamit két év alatt? Tudom,
nincs közöm hozzá ... de
valahol neked is újra kell
kezdened!
MARA (ijedten) : Nem tudom,
mi a csodát kezdenék én újra!
ZSÓKA (lassan, Marát szemmel
tartva) : Kató elmegy . . . erről
hallottál, nem?
MÁRA (meglepődik, látni, hogy
most hall róla először) :Kató?...
hova megy?
ZSÓKA: Könyvelőnek a megyei
földszövhöz.
MARA: Igen?
(Szünet)
(Nagy zavarban, látható belső iz-
galommal) Kérdeznék valamit. A
többiek ... tudják, hogy itt
vagy?
ZSÓKA: Nem, nem hiszem.
MARA (csalódottan) : Vagy úgy.
(Szünet)
ZSÓKA: Arra gondoltál, meg-
beszéltük?

MARA: Csak ... felötlött ben-
nem, hogy esetleg .. . (Kínos
szünet)
ZSÓKA: Azóta ... nem jelent-
keztek?

MARA (rettenetes zavarban, az
igazat nem meri megmondani) :
Nem. Azaz ... Ha jól tudom,
Jánosnál telefonon, de hogy
melyikük, igazán nem mernék
megesküdni rá.
(Tekintete találkozik Zsókáéval,
hirtelen kitör) Neked tudnod
kell! Te nagyon jól tudod!
(Gyanakodva) Miért faggatsz?

ZSÓKA: Dehogy faggatlak,
drágám ... na ... nem fag-

gatlak én ... nyugodj már meg.
MÁRA (kisebb szünet után el-
szántan) : Kálmán küldött?
ZSÓKA (meglepetten) : Kálmán?
MARA (zavartan) : Azaz .. . Rita
... szóval ők. Inkább Kálmánra
gyanakodtam, érthető, nem?
ZSÓKA (most érti meg, miről van
szó) : Hogyne. Hogyne! De

. most valóban nem ők .. .
én akartam beszélni veled.
MARA (szinte támadóan) :Miről?
ZSÓKA: Á, semmi, semmi .. .
Az emberek össze-vissza fe-
csegnek... (Feláll, kabátját föl-
veszi)
MARA (ijedten) : Most hova
készülsz?
ZSÓKA: A hivatalba. Lógok,
angyalom!
MARA: Egy percig maradhatsz
még . . . Mit akartál mondani?
ZSÓKA: Majd megtudod, an-
gyalom. De most már igazán
rohanok.
MARA (elébe áll, belékapaszko-
dik Zsókába) : Mondd meg
őszintén, nagyon kérlek!
ZSÓKA (szánakozva) : Édes
fiam ... én már mindent ki-
tanultam ... te is meg fogod
érteni. (Megcsókolja) Szervusz.
(Kifele menet visszaszól az elké-
pedt Marának) És fel a fejjel!
(Mara csüggedten áll, a követke-
ző, hallban játszódó rövid jelenet
alatt is, mozdulatlanul, kifele
figyelve.)
(Zsóka a szobából kilépve János-
sal találkozik. János most jön a
hallon át a szoba felé.)
János (meglepetten) : Zsóka! Itt
járt? Kezét csókolom.

ZSÓKA: Megnéztem a feleségét.
Egy kicsit . . . csüggedtnek lá-
tom. Es maga, Jánoska? Jól
van?
JÁNOS: Köszönöm.
ZSÓKA: Sajnos, rohannom
kell, csak éppen beugrottam.
Mikor látjuk megint?

János: Ezt a legrosszabb he-
lyen kérdezi.

ZSÓKA: Ó! Hát akkor nem is
kérdezem. (Kifelé indul, gyor-
san) Viszlát!
(János az állát dörzsölgeti, elgon-
dolkozva néz Zsóka után. Majd
belép a szobába. Mara arcán lát-

ni, hogy hallotta a hallbeli beszél-
getést, várakozón nézi Jánost.)
JánOS (Marát figyeli, fejével a
hall felé int) : Mit akart? MARA:
Azt reméltem, neked majd
nyilatkozik.
János: Nofene.
MARA: Képtelen voltam bár-
mit is kiszedni belőle.
JánOS: Ez a Zsóka! Most az
életében először nem fecsegett
. .
MARA: Szóval lett volna mit
mondania?
JÁNos (leül) : Beszéltem tele-
fonon Rendek Lacival . MARA:
Mit akartál tőle? JÁNos: Egy
másik állást kértem.
MÁRA (dermedten áll)
János: De nincs hely.
MARA: El akarsz menni .. .
nélkülem?
JánOS (hidegen) : Nélküled.
MARA (elképedve) : Nem igaz.
(Szünet)
Nem igaz!

(Szünet)
Te fogtad magad, és másfele
próbálkoztál? .. .
János (m. f.) : Szótól szóra.
MÁRA: S hogy én mint véle-
kedem a dologról ... nem is
érdekel?
(Szünet)
A feleséged vagyok!
(Szünet)
Jó, belátom, őrültséget csi-
náltam . de ilyet: nem tehetsz !
Velem! És ha nekem nem
teszik a dolog?

János: Maradhatsz .. vagy
elmégy másfelé.

MARA: Te komolyan válni
akarsz?
(Szünet)
Akartál te már valamit komo-
lyan ... dehogy akartál! (Szünet)
Milyen helyzetbe hozol, arra
nem gondolsz? Vagy szerinted
csak én vagyok a hibás? Én
nem akarok válni.

JÁNos (megszánja) : Itt semmi
se biztos még . . . értelme
sincs a vitának. Ezt akarom,
azt akarom ... pillanatnyilag
nem tudnak elhelyezni.

MARA: Valamit mégis ... Já-
nos, nagyon kérlek.. . JÁNOS:
Hiszen mondtam már!



Nincs hely ... legalább májusig
nincs. Ez biztos.
MARA (megkönnyebbülten) :
Hála istennek!
JÁNos (keserűen) : Örülsz?
MARA (közelebb megy János-hoz,
szinte könyörögve) : Hiszen
minden rendbejöhet még. Hidd
el ... én őszintén meg-bántam

megszédítettek,
nem tagadhatom. De ... be-
látom, neked volt igazad. JánOS:
Nekem?
MARA (hirtelen keserűséggel) :
Ha meggondolom, két évi ke-
reseted vertük el... eszem-iszom,
vendégeskedés, új ruhák . . .
(nevet) pezsgő! (Most már
könnyedén) Legfeljebb a kötelező
társadalmi kapcsolat erejéig
találkozhatunk velük
néhanapján... persze én ehhez
sem ragaszkodom. Majd
kialakul. De nekünk ... ket-
tőnknek össze kell fognunk,
János!
(Szünet)
JánOS: Fáradt vagyok. MARA:
Mi ketten csak egy-másra
számíthatunk igazán I JánOS:
Úgy gondolod, számíthatunk?
MARA: Te énrám . . . bizonyo-
san.
János (sóhajt, kicsit megenyhül, de
nem enged föl)
MARA: Mindent megteszek,
hogy rendbejöjjünk. Hidd el.
(Szünet)
Úgy elanyátlanodtál. Tessék
derűsebben. (Hirtelen) Ó, iste-
nem, hiszen én is... Azóta se
néztem tükörbe! Legalább
megmosakszom egy kicsit.
(Unszolva) Na, szólj már egy
szót!
JÁNOS (nagyon szelíden) Menjél.
Tedd magad rendbe. (Mara elsiet
jobbra)
(János egyedül marad, tanácstalan.
A felesége után néz, töpreng. A
szekrényhez megy, pálinkát tölt,
iszik. Jobbról vízcsobogás hangja.
János a cipőjét kezdi ki-fűzni.
Kálmán és Rita vállukra
kanyarított könnyű kabátban je-
lennek meg a hallban. Kabátjukat
leteszik, Rita már ott hangoskodik.
RITA (tőle szokatlanul nagy
hangon) : Halló! Van itthon
valaki?

KÁLMÁN: Ne kiabálj, itthon
vannak.
(János a szobában meglepetésében
szinte megdermed, aztán kapkod-
ni kezd: visszakötözi a cipőfűzőket,
az ajtóra néz, de inkább gya-
nakodva, mint örömmel.)
(Rita és Kálmán bejönnek.) RITA:
Üdvözlöm, szomszéd.
Megleptük?
János: Kezét csókolom.
KÁLMÁN: Szervusz, öregem.
Csodálkozol? A hegy nem jött
Mohamedhez, így hát .. .
JÁNOS: Szervusz. Parancsolja-
tok.
(Mind leülnek, rövid, kínos szünet)
KÁLMÁN (a pohárra néz) : Úgy
látom, a legjobbkor.
JánOS: Hogyne. (Poharakat vesz
elő, sután kiszolgálja őket)
Hogyne. Mindig jókor.
RITA: Mara? Elment valahová?
János: Nem ... nem, de-hogy.
Azt hiszem a fürdőszobában
van. Majd előkerül. RITA (feláll,
kisiet) : Megkeresem.
KÁLMÁN (kedélyeskedve) : Valld
be, öregem, erre nem számí-
tottál.
JÁNOS (kényszeredetten) : Nem,
erre valóban .. .
KÁLMÁN (Rita után figyel, halja
távolodó lépteit, bizalmasan) :
Nézd, öregem, felnőtt emberek
vagyunk, semmi értelme az
ilyen . . . haragszomrádnak.
Nemcsak arról van szó, hogy
gyerekesség .. . de ... a mi
pozíciónkban ez egyenesen
öngyilkosság. Érted, miről van
szó, gondolom, nem kell
részleteznem.
JÁNos: Részletezd nyugodtan.
KÁLMÁN (merevebben, mint
előbb, majdnem hivatalosan) :
Kérlek, mint ismeretes, tanult-
ságunk foka, illetményeink
összege ... életmódunk, igé-
nyeink . . . és még sorolhatnám,
mi minden alapján a falu
átlagszínvonalának magasan
fölötte állunk, hogy egészen
enyhén fogalmazzak. No már
most. Ha tetszik, ha nem,
szemmel tartanak minket, úgy-
szólván kirakatban élünk. Vá-
rosban egészen más a helyzet . .
. de mit magyarázzam?

Két év alatt ennyit magadtól is
észrevehettél.
János: Észrevettem.
KÁLMÁN: Tehát észrevetted.
(Szünet)
Van fogalmad róla, jelen pil-
lanatban mi képezi szóbeszéd
tárgyát faluhosszat?
(Szünet)
A mi összezördülésünk.
JánOS (mosolyog) : Nem mon-
dasz újat.
KÁLMÁN: Annál jobb. Nos,
akkor azt is tudod, mit beszél-
nek rólunk?
JÁNOS: Pontosan . . . egészen
pontosan nem.
KÁLMÁN (fenyegetően) : Majd
én felvilágosítalak. (Indulattal)
Hogy leköpködték egymást!
Hogy mindenféle közös pana-
mázás folyt itt. Igen! Össze-
kaptak az urak a koncon! Me-
lyik a nagyobb gazember?!
Gazember az mind - és így
tovább. Nem szólva a Kató-
kádról ugye, aki most aztán
szedi a betyárbútort .. .
JánOS: Ot hagyd ki az ügyből.
(Szünet)
KÁLMÁN: Rendben. Tárgya-
lási alapnak elfogadom. JánOS:
Mit?
KÁLMÁN: A kikötésed. Kató-
ról nem tárgyalunk, ő felmér-te,
mit kell tennie. Kész. Napról
napra jobban becsülöm, ezt
négyszemközt bevallhatom ne-
ked.
JánOS (keserűen nevet)
Kálmán: Persze, te ezt nem
érted.
JánOS: Hogyan is érthetném,
hisz vadparaszt vagyok, igaz?
Az ilyen árnyalatbeli finomsá-
gok...
KÁLMÁN: No igen, sejthettem
volna.
(Szünet)
(Kálmán úgy folytatja, mint aki
nehezen szánta rá magát a be-
szédre, de kénytelen-kelletlen rá-
fanyalodik) Nézd, János, van-nak
dolgok, melyekről az orvos nem
beszél szívesen a betegével .. .
JÁNos: Te csak beszélj nyu-
godtan.
KÁLMÁN: Igen. Hát ez az. A
magatartásodra egyszerűen
nincs más magyarázat, mint



ami testi fogyatékosságodból
egyenesen következik. Magunk
között vagyunk ... fér-fiak ...
(Gyanakodva nézi Jánost : hogy
annak arca mozdulatlan marad,
megismétli) mint mondani
szokták, ugye: férfi a férfival .. .
JánOS: Mondd ki egyenesen.
KÁLMÁN: Szinte ... nincs is
példa arra az orvostudományban,
hogy egy ... beteg .. . egy ilyen
beteg ... gyanakvás és
rosszindulat nélkül lenne képes a
többieket ... az egészségeseket
figyelni, vagy meg-ítélni. Ha
elbírod az igazságot...
JánOS (vadul) : Elbírom I
KÁLMÁN: Véleményem szerint
a te eseted pszichikailag telje-
sen tisztázható. A mélylélek-
t a n i . . . na, szóval a tudatod
alatt meghúzódó, talán számodra
is meglepetésként elő-törő
indulatok ... természet-ellenesek.
Torzak. Érted? JánOS
(fékezhetetlen nevetésben .tör ki,
szaggatottan) : Értem .. . Még ezt
is 1 ... Úristen ! .. . Értem! ...
Értem!
KÁLMÁN (ijedten nézi, látja,
hogy túllőtt a célon)
(E percben Mara szinte berobban,
átöltözött, nagy örömét nem tudja,
nem is akarja leplezni, az
eszméletlenségig boldog. Rita dia-
dalittasan követi, az asztalhoz ül.)
MARA: Nem igaz( Hát ez nem
igaz 1 Ha tudnátok, milyen bol-
dog vagyok ! (Két kezét nyújtja
Kálmánnak, Kálmán mindkettőt
megcsókol a) Micsoda megköny-
nyebbülés, ó, istenem( Ha
tudnátok, mit éltem át ! Nem is
akarok beszélni róla!
JánOS (gúnyosan) : Alig hiszem,
hogy ezek után akad még mit
mondanod.
MARA (panaszosan) : Látjátok,
milyen? János, kérlek, ne rontsd
el ezt a mesés napot! (Alig tudja
visszatartania sírást) Nagyon
kérlek, ne rontsd ell
JánOS (szánakozva) : Jó, rend-
ben van, de ülj le, és maradj
végre nyugton.
(Mara bocsánatkérő mosollyal
pillant Ritára, Kálmánra, leül)
KÁLMÁN: Nagyon örülök,
Mara, hogy így fogja fel.

RITA: Én is. Hidd el, én is
nagyon.
MARA (olvadozva) : Kedvesek
vagytok. (Körülnéz, Jánoshoz)
Meg sem kínáltad őket? János!
JánOS: Dehogynem! (Szünet)
Nem? (Zavartan) Kitöltöttem,
aztán a nagy beszélgetésben el-
felejtettem kínálni. Elnézést,
parancsoljatok.
MARA: Várjatok! (Felugrik
újabb pohárért) Én is iszom egy
pohárkával. Ki sem tudom
mondani .. .
JánOS : Több ízben kimondtad(.
MARA (visszatér a poharával,
csillapítóan) : Na jó, jó. (Tölt
magának, koccintásra kényszeríti
Kálmánékat) : Tudjátok, mire?
Az újjászülető barátságra.
(Kényszeredetten koccintanak,
isznak. Rita, Kálmán összenéz,
meglehetősen, fanyarul, János szem-
mel tartja őket, Mara se lát, se hall
- boldog, cigarettával kinálja a
társaságot.)
RITA (Marához, udvariasan) :
Milyem csinos vagy.
MARA: aj, ne is mondd! Az
arcom ... halálra kínoztam
magam.
KÁLMÁN: Ejnye, ejnye! Bármi
történt is János és közöttem,
Ritához igazán átszaladhatott
volna.
MARA: Gondolja?
KÁLMÁN: Miért ne?
RITA: Két évig úgy éltünk, mint
a testvérek. Az ilyen kapcsolat
máról holnapra nem szakadhat
meg!
KÁLMÁN: Persze lehetnek be-
folyásoló tényezők .. .
JÁNOS (gúnyosan) : Jelen eset-
ben rólam beszélsz?
KÁLMÁN: Igen is, nem is. Ta-
pasztalatlanul, hirtelen, meg-
gondolatlanul... (hatásvadász
szünet) bár talán inkább a
megnyilvánulási forma volt
helytelen .. .
MARA (Jánoshoz elégedetten) :
Na látod!
KÁLMÁN (kissé leckéztetve, de
elegáns fensőbbséggel) : Intelligens
emberek maguk között magya-
rázkodnak ki, és aztán pontot
tesznek az ügy végére. Lezá-
ratlan dolgaink nem maradhat-
nak, épp az imént említett .. .

nevezzük így: rangunk folytán.
János: Értelek. Tehát?
MARA (szenvedőn) : János .. .
milyen hang ez? Valamivel
udvariasabban ... kedvesebben
... itt mindenki csupa jó-
szándék. . .
JánOS (hidegen) : Megakadá-
lyoztalak a lelkendezésben?
MARA: Hallatlan!
RITA: Ugyan, édesem .. .
KÁLMÁN (Marához) : Hagyja
csak. Ha már én jöttem ide, és
nem vártam, hogy ő szánja rá
magát .
János: Én?
KÁLMÁN (könnyedén) : Nyil-
ván. Nos, miután megelőzhet-
telek, számoltam azzal, hogy
még nem csillapodtál le.
MARA (meggondolatlanul) : Ó,
azóta neki egészen más gond-ja-
baja is akadt!
János: Ne mentegess - és ne
magyarázkodj.
MARA (sértetten) : Ahogy óhaj-
tod.
RITA (Marához) : Okosabb, ha
ők ketten ... mégis az ő ügyük
elsősorban.
(Mara szolgálatkészen állna fel, de
amint Kálmán tiltakozik, hirtelen
visszaül.)
KÁLMÁN (hevesen) : Nem, nem,
nem! Maradjatok!
(Szünet)
KÁLMÁN (Jánoshoz) : Tehát
volt időd azóta utánanézni an-
nak a fának.
JánOS: Eszembe sem jutott.
Hetek óta tudtam.
KÁLMÁN: Rosszul tudtad. Ott-
hon se voltam, amikor meg-
hozták. Rita két embert foga-
dott, sejtelme se lehetett, hogy
én mennyit fizettem itt.
János: Nézd, Kálmán. Szá-
momra ez az ügy már nem ér-
dekes.
KÁLMÁN (megdöbbenve) : Hogy-
hogy nem érdekes?
JánOS: Csak úgy.
KÁLMÁN: Ne haragudj ... a
magatartásod annál inkább fel-
háborít.
JÁNOS: Ehhez nekem már sem-
mi közöm.
KÁLMÁN (sértetten) : Ezek sze-
rint fölöslegesen jöttünk ide...
MARA (ijedten) : Dehogy! Én



kérem, Kálmán! Nagyon kérem
...
RITA: Az istenért, ne ugorja-tok
megint össze!
JÁNOS: Nem szándékozom
Kálmánt megbántani. Könynyen
lehet, hogy valami tévedés
folytán került oda az a ra-
komány.
KÁLMÁN: Mindent ki lehet de-
ríteni. Megkérlek, nézz utána, a
különbözetet befizetem. MARA
(Jánosnak) : Na látod! KÁLMÁN

(magabiztosan) :
Rendkívül kínos, hogy azonnal
nem szóltál. Voltaképpen egy-
értelműen sértő. Te már erede-
tileg föltételezted, hogy én . .
János: Na ezt most már hagyjuk.
KÁLMÁN: Te akkor igazában a
magnótekercsért haragudtál
meg, valld be őszintén. JÁNOS:
Jó. Mondjuk: azért. RITA: Nem
megmondtam? KÁLMÁN:
János, határozottabban. Igen,
vagy nem. JÁNOS: Hogy
közhellyel éljek: az utolsó csepp
volt a pohárban.
MÁRA: Utolsó csepp? Miről
beszéltek? Jánoskám .. .
KÁLMÁN: Jó. Értelek. Hát
kérlek, erről az utolsó csepp-ről,
ha megengeded. Kató kö-
vetkezetes visszautasítása foly-
tán az a . . . fiatal erdész .. . Kiss
Andris - ha jól tudom -
versenytársat gyanított benned.
Bizonyságot akart, a rá-
dióadódba tette a tekercset.
Valahogy összekerültünk, meg-
mutatta nekem. Én elcsaltam
tőle, hogy legalább ... mások
előtt ne kompromittáljon. Tu-
lajdonképpen semmit sem bi-
zonyított, no de mégis .. . egy
ilyen ártatlan beszélgetésből is
baj lehet.
János (gúnyosan) : Ezért hordtad
magadnál.
KÁLMÁN (fensőbbséggel): Hogy
Rita rá ne bukkanjon! A tás-
kámban ő sem kotorászhat!
Farsangkor heccet akartunk
csinálni Lacival, mindannyiun-
kat kifiguráztuk volna .. . ezért
tartottam meg.

János (undorodva) : Igen.
KÁLMÁN (gyors pillantást vet

Marára) : Honnan tudtam vol-

na, hogy téged éppen ez érint
ilyen mélyen?
JÁNOS (nehezen uralkodik ma-
gán) : Szóval a bocsánatkérésen
kívül még köszönettel is tar-
tozom.
KÁLMÁN: Dehogy.
MÁRA (hevesen) : Dehogynem!
RITA (Marához) : Drága vagy.
KÁLMÁN: Jó barátok voltunk
... ennyit megtehetünk
egymásért.
MARA (hevesen): Ennyit? Nem,
Kálmán, nemcsak ennyit. Bár-
mi történjék is, Jánosnak meg
kell tudnia, hogy az én ... ostoba
ügyemről magának csak utólag
vallottam. Aztán már segített
titkolni, ez igaz.
JÁNOS (nevet) : Mara!
MARA (hevesen) : Jó, váljunk el,
ha úgy tetszik, de őt ... ne
gyanúsítsd ... (elfordul) (Döbbent
csend)
JÁNOS (előrehajol, szánakozva
Marához) : Szereted?
MARA (ijedten) : Bolond vagy?
RITA (gyorsan, kapkodva) : János,
biztosíthatom .. . KÁLMÁN:
Bocsáss meg, barátom, de ilyen
következtetésre jutni . . . nem
értelek.
JÁNos (keserűen) : Jó. Hát akkor
kereken és magyarul: én csak
magamra haragszom, elsősorban
magamat vetem meg . . .
önmagammal nem tudok
megbékélni.
RITA (elégedetten): Na ugye.
JÁNOS (mintha nem hallotta
volna) : Hogy ez vagy az a dolog
előadódott, megtörtént, elsodort
. . . istenem. Bárkivel
megtörténhet, nem ez a baj.
KÁLMÁN: Csakhogy rájössz.
JÁNOS (m. f.) : Igen. Gyenge
voltam. Nem ti, Laciék vagy
Zsóka az ellenszenves . . . az
életformátokkal nem tudok
megbarátkozni, és ezt kellett
volna azonnal tisztáznom. A
kezdet kezdetén.
RITA (felháborodva) : Mi kifogása
lehet magának a mi .. . (keresgéli
a szót)
KÁLMÁN (Ritához) : Hagyd
békén.
MÁRA (Jánoshoz) : Ahelyett,
hogy hálás lennél, örülnél .. .
kifogások !
JÁNos (Marához) : Neked volt
igazad . . . a magam sorsának

irányítására is alkalmatlan va-
gyok.
MARA:Őrültség! Soha nem
mondtam !
JÁNOS: Egyértelműen valóban
... soha. De te is tudod ! Nem
vagyok elég kemény, ha értitek,
mire gondolok. Engem el lehet
szédíteni, be lehet fonni,
meghatni . . . cse-
lekvésképtelenné tenni. He-
lyesebben lehetett. Aztán
kényszerültem mássá lenni - az
elmúlt két év jó lecke volt.
KÁLMÁN: Valóban megváltoz-
tál...
János (kitör) : Csakhogy én
szenvedek tőle! A saját ke-
ménységemtől szenvedek!
MÁRA: Azt hiszed, mások nem?
KÁLMÁN: Ej, Mara! Nem va-
gyunk egyformák ... (János-hoz)
Szóval végső fokon magad
vontad le a konzekvenciát.
János: Igen. Én magam.
KÁLMÁN: Tehát?
JÁNOS: Ne haragudj, de úgy
gondolom, rám tartozik.
KÁLMÁN: Nem János, tévedsz.
Miután valamennyiünket lehe-
tetlen helyzetbe hoztál .. .
JÁNOS: Számonkérsz?
KÁLMÁN: Tanácsot szeretnék
adni.
János: Hallgatom.
KÁLMÁN: El kell mennetek
innen.
MÁRA (fájdalmas döbbenettel) :
Kálmán !
JÁNOS: No lám. (szánakozva-
nézi Marát, szünet) Megfonto-
landó.
KÁLMÁN: Nincs más választá-
sotok.
MÁRA (elképedve) : Magának
ebbe nincs joga beleszólni!
KÁLMÁN: Jogom valóban
nincs.
RITA: Ugyan, Mara, ne fogd fel
ilyen tragikusan .. .
MÁRA (türelmetlenül) : Kálmán!
Jól értettem?
KÁLMÁN: Nagyon sajnálom,
de mást aligha tanácsolhatok.
MARA: Nem igaz. Nem értem.
(János tölt, Kálmán, Rita, János
isznak. Mara gyűlölködve nézi
őket)

MARA (Jánoshoz) : És te ... el_
tűröd ezt? Csak hallgatsz?



János: Pontosan tudom, mi-ről
van szó.
MARA: Te a tulajdon lakásod-
ban...
JÁNOS (félbeszakítja) : Állami
tulajdon.
KÁLMÁN (csöndesebben) : Néz-
zétek. Ebben a pozícióban és
ebben a kirakatközösségben
szabályok vannak . . . íratlan
szabályok, de ezek nélkül föl-
fordulhatunk. Elpusztulunk.
Tekintélyünk kell hogy legyen,
tartásunk, és . . . ha elfogad-
hatóan akarunk élni, szükség-
szerűen összekovácsolódunk. A
falu betegeit én gyógyítom, a
lakosság felének a te gazda-
ságod ad kenyeret, János. Mi a
kutya-macska viszonyt nem
engedhetjük meg magunknak,
bár mi is emberek vagyunk, tele
gyarlósággal, éppen mint mások.
(Hevesebben) De ebből kifelé
semmit nem szabad láttatni!
Hogy az egész falu tud a
vádaskodásodról, mondanom
sem kell.
MARA: Na és? Kibékültünk.
KÁLMÁN: Maga így látja, a
kis-emberek nem. Bennünket
más mércével mérnek,
asszonyom. Ha igaz, amit a férje
össze-üvöltözött, én gazember
vagyok. Ha nem igaz, mégis jól
vagyunk egymással, a helyzet
ugyanaz. Én tiszta kezű ember
itt többé nem leszek. Érti már?
János (nevet) : Én értem. Nagyon
jól értem. A bizalmukkal
máshoz fordulnak az emberek és
nem doktor Arató Kálmánhoz.
KÁLMÁN: Itt nemcsak anya-
giakról van szó.
JÁNOS: De arról is.
KÁLMÁN: Rendben van, arról
is.
RITA (dühvel, Jánoshoz) : Mit
gondol, mibe kerül ez nekünk?
KÁLMÁN: Te követtél el meg-
gondolatlanságot, János. A
következmények .. .
JÁNOS: Engem illetnek. Igy
gondolod?
KÁLMÁN: Mindannyian így
gondoljuk.
JÁNOS: Szóval, ha maradok ...
kiközösítés? Bojkott? Fúrás?
KÁLMÁN: Nem kell ilyen
meszszire gondolni. Nem vagy
te

ostoba. A Kató-ügy után kü-
lönben is ...
JÁNOS: No persze. A bűnbak
én leszek, ti itt maradtok tisztán.
KÁLMÁN: Nem kell kiélezni ...
Ha elmentek, három hónap
múlva már senki sem emlék-
szik az esetre.
(Szünet)
MARA (egész idő alatt nehezen
fogta vissza magát, most durva
gúnnyal támad) : Ide figyeljen,
Kálmán. Szép fiú, okos fiú .. .
végighallgattam türelemmel,
panaszra semmi oka. Csak-hogy
énrólam mindeddig egy árva szó
nem esett. Kicsit különös, nem
gondolja?
KÁLMÁN (kényelmetlenül kezdi
érezni magát) : Már megbo-
csásson, de . . . maga János-hoz
tartozik!
MÁRA: Volt idő, amikor ez
eszébe sem jutott!
JÁNOS (tiltakozón) : Mara!
MARA: Ez most az én partim,
te ne szólj bele! (Kálmánhoz,
kihívóan) Tehát eltanácsol in-
nen?
KÁLMÁN: Higgye el, nagyon
fájlalom. De miután más vá-
lasztásunk nincs .. .
MARA: Itt voltam, nem vette
észre? Ismétlésekre semmi
szükség. Csak egy kérdést: ilyen
könnyen le tudna rólam
mondani? Kálmánka!
RITA: Miről beszélsz? Mi ba-
jod?
MARA (elszántan, gúnnyal) : Úgy
ám, édesem! Kettőnk között
másféle beszélgetések foly-
dogáltak, nem amolyan . . . ár-
tatlan kis idill a végeken! Az
ajánlat komoly volt ... vagy
tévedek, doktor?
JÁNOS (nevet)
KÁLMÁN (rémülten) : De ké-
rem .. .
RITA: Ugyan, Mara! Ne té-
veszd össze magad egy kis
könyvelőnővel !
JÁNOS (nevet)
MÁRA (Ritához) : Te nem cso-
dálkozol?
(János elkomolyodik, már csak
Marát figyeli.)
RITA (könnyedén) : Miért cso-
dálkoznék? Nem történt semmi
... de ha történt volna! Magunk
között?! Kálmán

- veled - akárhogy nézzük is,
úgyszólván az én papucsomba
lép'
(Mara undorodva, tiltakozóan
hunyja le a szemét, megtántorodik,
Rita nevet, Kálmán fensőbbséggel
mosolyog.)
JÁNOS (feláll) : Az istenit! A
többit most már tárgyaljátok
meg otthon, magatok között!
(Kálmánék hirtelen kapkodva áll-
nak fel, hátrálnak az ajtó felé)
Okádni tudnék, nagysasszony,
értjük egymást!? Okádni!
(Kálmán, Rita már a hallban
kapkodják le az állófogasról a
kabátokat)
RITA (miközben elmennek) :
Hogy milyen közönséges em-
berek! 0 , istenem, ha tudtam
volna! Ha ezt előre tudtam
volna!
KÁLMÁN: Gyere! Nincsen itt
semmi keresnivalónk. (Vissza-
fordul) De nektek se! (Elmen-
nek)
(János és Mara egyedül marad.
Mindkettő fáradt és kiábrándult.
Mara előző - Kálmánék láto-
gatása előtti - bizakodó hangulata
nincs sehol. A házaspár egy-
mástól távol ül le, a pillanatnyi
tartózkodási helyükhöz legköze-
lebbi alkalmatosságra, János a
hallba vezető ajtó közelében, Mara
a szoba másik felében, középhez
közel. Ez a mozdulat mindkét
részről nagyon csöndes, nem fizi-
kai, inkább lelki leroskadást je-
lezzen, semmiképpen sem szabad
látványosságra törekvően.)
(Hosszabb szünet)
MARA (fásultan, halkan, inkább
kötelezően, mint érzéssel) : Meg
tudod bocsátani?
JÁNos (rövid szünet után csön-
desen, ugyanolyan fásultan, nem
kérdő hangsúllyal) : Miért ne.
( A beszélgetés a jelenet folyamán
monoton hangon folytatódik, egé-
szen a befejezésig.)
MARA: Őrültség volt .
JÁNOS: Ne törődj vele. Nem
fontos.
MARA: Ha egy pofont kaptam
volna ... de tulajdonképpen
összevertek.
JÁNOS: Inkább csak kijátszot-
tak. Téged is, engem is ...
külön-külön. Aztán ... egy-más
ellen.
(Szünet)



MARA: Sajnálsz, ugye?
(Szünet)
Éreztem, hogy . . . (akadozva) a
részvéted. Azt éreztem. JÁNOS
: Hiszen... te is csak .
szánakozni tudsz rajtam.
(Szünet)
MARA : Igaz.
(Szünet. Kérdezi, de tudja a
választ)
Semmi más?
(Szünet)
(Nagyon szelíden) János. Te már
egy parányit se szeretsz engem.
(Szünet)
JÁNOS: Becsülni talán . . . újra
tudnálak.
MARA : Istenem.
JÁNOS: Miért áltatnánk egy-
mást. Te s e m . . .
MARA: Igaz.
(Szünet)
MARA: Most mi lesz? Ezután
mi?
János: Ha vállalod, maradunk.
MÁRA: Végleg?
János: Végleg. (Kis szünet után)
V a g y . . . ameddig bírjuk.
MARA: Te leginkább marad-nál,
ugye?
János (egy árnyalattal hangosab-
ban) : Mit tudom én! (Újra
csöndesen) Légszomjat éreztem
a hivatalban. Most már itt is ...
(Eltöpreng) Máshol .. . (Vállat
von)

MÁRA: Jó. Én vállalom. Ma-
radjunk.
JÁNOS: Ellenükre?
MÁRA: Csak úgy lehet.
(Szünet)
MARA: Kibírod? JÁNOS:Téged
nem féltelek. MARA: Most már
én se féltelek téged.
(Szünet)
JÁNOS (fél árnyalattal több ér-
deklődéssel) : Gondold meg,
Mara, ez nem játék. Minden
hó-napban nem határozhatunk
másképpen .. .
MÁRA: Tudom én azt.
JÁNOS: Akkor maradunk.
(Szünet)
MÁRA (kicsit megkönnyebbült, de
zavartan) : Olyan szívesen
tennék valamit érted.
JÁNos (nagyon csöndesen) :
Főz-nél egy jó erős kávét?
( A kérdés hangsúlya a Katóval
való beszélgetéseire hasonlítson,
félszeg, szerény, ügyetlen, szé-
gyellős legyen.)
MÁRA (elmosolyodik, szomorú,
szánandó mosoly ez, amint el-megy
János mellett, egy pillanatig
tétovázik, vállára tenné a kezét, de
csak a szándékot érezzük, nem
teszi, kimegy balra)
János egyedül marad a színen.
Mara után néz, majd lassan, ne-
hézkesen föláll, lábszárait tapo-
gatja, azután néhány lépést tesz,
hogy bejárassa meggémberedett lá-

bait. Egyszer így megy végig a
szobán, balról jobbra, majd amint
visszafordul, hogy ugyanezt tegye
ellenkező irányban, két lépés után,
mint akit mellbe vágtak, megáll,
döbbenten néz az ablakon át a
szemközti házra. Majdnem el-
botlik, hirtelen hosszú, túlmére-
tezett, egyetlen lépéssel elérve az
asztalt, hirtelen indulattal föl-kapja
róla a nagy, nehéz hamu-tartót,
jobb kézzel és gyors mozdulattal
magasba emeli, megcélozza vele az
ablakon át a szoba közepéről a
szemközti ház feltételezett ablakát.
Közben a csikkek s a hamu saját
vállára s a padlóra hullanak. János
a hamutartót markolva lassan
engedi le a kar-ját, a hamutartó a
padlóra esik. János élénkebben
bicegve, mint az imént, az ablakhoz
megy, a függönyt - maradék -
enyhébb dühvel még egyetlen
mozdulattal félrerántja, azután
teljes felsőtest-tel megmutatkozva a
túloldaliak-nak, a közönség felé
háttal áll, kicsit görnyedten, de
elszántan és makacsul, aztán még
egy groteszk és szánandó mozdulat:
kezeit zsebébe süllyeszti, tehát
illetlenül áll ott, ezt mintegy
kihívásnak szánva, dehát ezt túlról
semmiképpen sem láthatják,
gémberedett lábai nehezen,
erőfeszítés árán tartják csak meg
egyhelyben a testet, mi-közben az
csak áll, amíg lemegy lassan a
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