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T H U R Z Ó GÁBOR

Meddig lehet angyal
valaki

Szereplők

ANGÉLA TIMKÓ HANNA SIMONFAY
BORBÍRÓ KENGYEL ORÉMUSZ
NOÉMI SOMORJÁN STURMNÉ
SZEREDÁS FERI

Történik -- ma.

ELSŐ R É S Z

Borbíró Géza festőművész lakása, műterme, a
Táborhegy egyik lejtőjén Ferde, nagy üveg-ablak a
városra, a függöny széthúzva - kora reggel van.
Nyitott csigalépcső az emeletre, egyik oldalon
kijárat a hallba. Festmények mindenütt, polcok,
képekkel, rajztömbökkel. Egy állványon megkezdett
kép: valami mitikus táj, pásztorokkal, görög
ruhában és egy piros autóbusz. Garnitúra,
reneszánsz karosszék, egy Vénusz-szobor;
asztalka, azon telefon, mellette alacsony
karosszék. Most éppen Angéla -

Borbíró ötven körüli, még mindig vonzó húga -
beszél a telefonba. Nagyon élénk, nevet.

ANGÉLA .......... hallgatom, kedves Simonfay,
persze, hogy hallgatom ... Jaj, ez csúnya volt,
most hízelgett. Ezt nem szeretem!... Ha tudná,
mennyit tévedtem én már életemben?!
Jegyezze meg magának: ez a szó „randevú"

nálam régen kiment a divatból!...

Az utolsó mondatoknál megjelenik Sturmné,
középkorú nő, egy teli cekkerrel. Megáll, hogy
észrevétesse magát Angélával. Angéla folytató-
lagosan a telefonba:

ANGÉLA... hát jó, mondja csak Simonfay
kedves, hallgatom ... (Ezzel leteszi a kagylót

az asztalkára, odasiet Sturmnéhoz) Mindent
elhozott ?

STURMNÉ Karmonádli nem volt. Pedig le-
mentem érte a Flórián térre is.

ANGÉLA (kivesz valamit a cekkerből) Ezt a
ronda marhahúst!

STURMNÉ Vadasan jó lesz.
ANGÉLA Csak annak.
STURMNÉ Ma jönnek?
ANGÉLA Délben főpróba, este közvetítés.
STURMNÉ Meg tetszik engedni, Angéla nagy-

sága, hogy én meg a fiam, meg a menyem .. .
ilyesmit sosem láttunk.

ANGÉLA Éri mindig mindent megengedtem,
Sturmné.

De aranyos! Hatvankilenc hetven.
ANGÉLA (egy százast ad át) Adjon vissza.
STURMNÉ Nincs nálam apró. Majd elszámol-

juk, ahogy szoktuk.
ANGÉLA (a cekkerrel a telefonhoz megy, fel-

emeli a kagylót)... jó, nem bánom, kérdez-zen,
és én próbálok felelni rá. (Felnevet) Hogyan?
Erre kíváncsi? Tudom, tudom, már a
Mecseken is megkérdezte ... Jó, fejtse ki
bővebben, csak mondja, Simonfay kedves .. . (
Újra leteszi az asztalra a kagylót. A még vára-

kozó Sturmnéhoz Akar még valamit?
STURMNÉ Arra gondoltam, hogy a két kis-

unokám ..
ANGÉLA Jöhetnek azok is.
STURMNÉ Ők se láttak ilyet.
ANGÉLA Én sem.
STURMNÉ Mekkora tisztesség, hogy a Bruck-

bauer-gyerek . .
ANGÉLA Borbíró.
STURMNÉ A Nándi.
ANGÉLA Géza.

STURMNÉ Mindegy az. A tisztesség a fontos.



ANGÉLA Az. Csak jöjjenek. Majd szólok a
bátyámnak meg a tévéseknek.

STURMNÉ (szedelőzködve) Tessék elhinni, mint
az egerek, úgy bújunk el ... (és kimegy)

ANGELA (újra fogja a kagylót)... hát persze,
hogy nem maga az első. Na de ilyet kérdezni
éhgyomorra, hogy meddig lehet angyal
valaki? Én sajnos mindörökké. Nyolcan vol-
tunk Bruckbauerek, hét fiú és én, a nyolcadik,
az egyetlen lány. Heten mint a gonoszok.
Ezért lettem Angéla, vagyis Angyal, hogy a
hét gézengúz után legalább a ráadás, a resztli
... De ha tudná, milyen nehéz egy életen át
angyalnak lenni ... (Felnevet) Hogy mióta
megismert, csak angyalszárnyakkal tud el-
képzelni? Tévedés ! Tévedés ! Libatollak
azok... Jó, hát tegye a szépet, nem szólok
közbe. . .

Kint az előbb már csengettek. Angéla megint az
asztalkára teszi a kagylót, kimegy ajtót nyitni.
Timkó Hanna jelenik meg, a masszív tévé-
rendezőnő, műbőr kosztümben, tárgyilagos
frizurával; egy fiatal fiú, Feri, az operatőr; és két
műszaki, kábelekkel, lámpákkal, sínekkel. Feri
vállán egy kamera.

TIMKÓ (kezet ráz) Szervusz. Timkó a tévétől.
ANGÉLA Azt hittem, már megfeledkeztetek
rólunk.
TIMKÓ Amíg ideértünk, drágám! ... Te vagy a

felesége?
ANGÉLA Csak a kishúga.
TIMKÓ (felkészülten) „Én és a húgom a tábor-

hegyi körtefák alatt".
ANGÉLA Az a gyönyörű nyár ... ! Rakodjatok

le.
TIMKÓ Nem zavarlak?
ANGÉLA Dehogy.
TIMKÓ Fiúk, pasli, pasli! (És Angélához) Te

szalmakalapban, Borbíró elvtárs .. .
ANGÉLA (a továbbiak folyamán a műszakiak

lerakodnak és rendezkednek) ... a kékcsíkos
ingben. Még most is hordaná, ha nem megy
össze a mosásban. (Felemel egy üveget)

Konyak?
TIMKÓ Undorral, de igen. (Felkészülten)

„Húgom a fekete cicával". (Angéla töltött,
Timkó lehajtja)

ANGÉLA Különben cirmos volt. Csak az én
piros ruhám miatt lett fekete.

TIMKÓ (idézve) „A színek harmóniája az
elsődleges Borbíró Géza művészetében. Ezért
még a valóságos színeket is..." (Abbahagyja)
Így van?

ANGÉLA Így. Ezt ismered? „Húgom mint
Diana"?

TIMKÓ Készültem. Te, drágám, és egy őzike.
ANGÉLA Kecske. Nálunk itt a Táborhegyen.

csak kecskék vannak. Sok-sok kecske. TIMKÓ
„Táborhegy, tört fényben, kecskék-

kel".
ANGÉLA Ezt is ismered?
TIMKÓ Készültem. (Hátraszól) Srácok, nem.

elaludni !
FERI Nagyságos asszony, hol a főkapcsoló?
ANGÉLA A hallban, kisöreg. Az a doboz, majd
meglátja.
TIMKÓ A sajtó telepofázza a közvéleményt,

hogy mi egy-egy riportnál csak amúgy fel-
készületlenül, hebehurgyán... Nekem elvem a
kultúra és a kulturált alkotómunka.

Feri közben kiment, majd később visszajön. Most
egy műszaki Borbíró festményeit hozza be. Timkó
felkelt már, kivesz egyet a képek közül.. Leveszi a
mitikus tájat, ráteszi a festményt.

TIMKÓ (rámutat) „Én és Goór a Hangliban"
Csúcsmű. A két nagyszerű művész, életben-
halálban elválaszthatatlan testi-lelki jóbará-
tok...

ANGELA (most látja meg a festményt; Ferihez)

Vegye le!
FERI Bocsánat, de .. .
ANGÉLA Vegye le!
TIMKÓ De drágám, ez a fordulatot jelző mes-

termű .. .
ANGÉLA (elfordul a képtől) Hagyd abba, drá-

gám, a vizsgát. Csillagos ötös. Hogy is hív-
nak?

TIMKÓ Hanna.
ANGÉLA Vegyétek le. (És hirtelen felemeli a

kagylót)... igaza van, Simonfay kedves, persze,
hogy igaza van... Nem, csak a tévétől zavar
néhány fiú. (Timkóék most a háttér-ben
rendezkednek) ... maga nem olvas újságot? Ma
este tizenkilenc tízkor közvetítés .. . Hát
persze, tegnap lett kiváló művész. Köszönöm,
de neki gratuláljon. Én csak a kishúga vagyok.
Kishúgom, így hív. En meg őt Pasinak.

FERI (előrejön) Bocsánat, kezit csókolom,
hogyan kell a függönyt behúzni?

ANGÉLA Jobbról balra. (Felnevet) Jobbról
balra? Dehogy a bátyám! Ezt is a tévéseknek
mondtam! Neki nem kellett egyetlen lépést
sem tennie jobbról balra, ő mindig a helyén
volt! Jó, csak beszéljen .. .

TIMKÓ Drágám, még egy állványt, ha kaphat-
nék.



ANGÉLA (az asztalra teszi a kagylót, felkel) A
Vénusz mögött. (Megáll a kettős arckép előtt)

Mondtam, hogy ez nem kell.
TIMKÓ De amikor valamennyi művészettörté-

net!... Lapokat áldoznak erre a legendás
barátságra.

ANGÉLA (Ferihez) Vegye le.
TIMKÓ Maradjon, Feri.
FERI Most levegyem vagy maradjon? TIMKÓ
Olajos Anna nagy monográfiájában., drágám .. .
ANGÉLA Én is betéve tudom. (Leveszi a képet,,

odarakja a többi közé) Engem, nagyon kérlek,
ne oktass és ne vizsgáztass.

TIMKÓ (ünnepélyesen) Szeredás György festő-
művész, a Főiskola tanársegédje, művészeti
tanácsadónk, aki az interjút is lebonyolítja ..

ANGÉLA Nem érdekel Szeredás Gyuri. FERI
Tessék nézni, benne van a forgatókönyv- ben is.

ANGÉLA A bátyám sosem szerette.
TIMKÓ Bocsáss meg, drágám, amikor egy mű-

vész már életében klasszikussá válik, műve és
művészete nem az övé„ Ezt sem a rokonsága,
sem ő maga nem sajátíthatja ki. A miénk.

ANGÉLA A tiétek?
TIMKÓ Csak egy példát. Amikor Picasso mű-

veiből az emlékezetes vándorkiállítás készült,
Picasso mester a válogatást rábízta De la
Roche műtörténészre. És ha jól emlékszem, azt
mondta: „Sajnos, a halhatatlanságom ellen nem
tehetek semmit."

ANGÉLA (kezet ad) Mikor jöttök?
TIMKÓ Tizenkettőkor. Se előbb, se később.
ANGÉLA Viszlát.
TIMKÓ Viszlát, drágám. És hidd el .. .
ANGÉLA Én mindent elhiszek.
TIMKÓ (sürgetve a tenyerébe csattint) Pasli,

srácok, pasli.

Ő viharzik ki elsőnek, utána a többiek. Angéla újra
felveszi a kagylót, és rögtön felel Simonfaynak:

ANGÉLA... nem, Simonfay kedves, én szíve-sen
látom magát, de bízzuk a véletlenre. Most is
csak egyet hajtogathatok, mániákusan .. . Az
én Bélám egyetlen nagy, megismételhetetlen
érzés, előtte semmi, alatta semmi, utána
semmi! Hogy úgy mondjam: slussz az én
jelentéktelen életemnek. Az én életem véget
ért, amikor drága Bélám eltűnt a nyugati
fronton, hiába tettem érte tűvé mindent .. . Jaj,
istenkém, maguk férfiak! Mit értik azt, ha egy
asszony valakit igazán szeretett, kerít

egy jókora kulcsot, lezárja vele az életét... Az
én Bélám ott porlad huszonöt éve a hofstätteni
katonasírban, és ami azóta van, az csak szívből
vállalt áldozat Sarolta, az én okos
asszonylányom és a bátyám mellett ... csodálni,
hogyan lesz egy mélységes gondolatból és
néhány tubus festékből - remekmű! .. . Csak
értük, csak értük! ... Mondja csak a szépeket!
Hazudjam azt, hogy nem érzek egy kis
melegséget? De elég volt, elég! Most men-jen
szépen a maszek adózóihoz, szedje ki belőlük a
pénzt, van még a bőrük alatt is ... Jó,
megengedem, üljön este a tévé előtt, és nézzen
engem ... Ott leszek valahol a háttérben .. . mi
valamennyien egy életen át csak a háttér-ben ...
Jó, majd mosolygok, és ez azt jelenti, magára
gondoltam... Isten vele, kedves... Nem, ne
hívjon fel még egyszer. Egyszerűen nem
veszem fel!

Végre leteszi a kagylót. Fogja a cekkert, indulni
akar vele kifelé. De előbb a műteremablakról
ingerülten visszarántja a függönyt. Ekkor jelenik
meg a csigalépcsőn, kezében egy füzettel, Borbíró.
Még mindig nagyszabású hatvanas. Semmi sincs
benne a művészből, egy percig sem viselkedik úgy.
Lehetne akár egyetemi tanár is.

BORBÍRÓ Angyal!
ANGÉLA, (leteszi a cekkert) Végre felébredtél!

BORBÍRÓ Figyelj ide, ez jó lesz? (Közben leér, a

füzetből olvassa) „Én a gyávaságot a bátor-
sággal cserélem fel, a kétséget a bizonyosság-
gal, a reménytelenséget a reménnyel .. .

ANGÉLA Ez kicsoda?
BORBÍRÓ Lautréamont. (Tovább olvas) ,,... a

gonoszságot a jósággal, a nyűglődést a köteles-
séggel, a gőgöt a szerénységgel". Es ezt még
megtoldom a magaméból. Ehhez mit szólsz?
,,Az igazat akartam mindig a hazugság ellené-
ben, az őszinteséget az álcázás ellenében ..."
(Ezzel leül valahová) Különben pokolian fáj a
fejem.

ANGÉLA Agyonittad magad, Pusi.
BORBÍRÓ A közvetítésen lehetőleg ne nevezz

Pusinak.
ANGÉLA Nehéz lesz. - A Casanovába nem

kellett volna elmenni.
BORBÍRÓ Az volt nyitva. Nekem elég volt a

bankett. A sok tószt, emelem poharamat .. .
Megfigyeltem, Angyal, mióta kénytelen vagyok
öregedni, az első korty rosszul esik, a második
valamivel jobban, a harmadik után jöhet akár
egy liter ... Úgyis fáj már a negyedik pohár
utána fejem ... Itt, a két halántékomon.



ANGÉLA Na várjál! (Odamegy, masszírozza) Így
jobb?

BORBÍRÓ Ezt csak te tudod. Noémi erőszakolta
a Casanovát?

ANGÉLA Te. Mert az ivást nem tudtad be-
fejezni.

BORBÍRÓ Ittam. És érdekes, mindenre emlék-
szem. A főhatóság, vagyis Bengyel elvtárs .. .
ANGÉLA Kengyel.
BORBÍRÓ Nem mindegy? Ne kímélj, még, még

erősebben ... (Angéla masszírozza) Mondd, az a
Bengyel .. .

ANGÉLA Kengyel.
BORBÍRÓ Az is velünk jött?
ANGÉLA Kérdezd meg Noémit.
BORBÍRÓ Te nem voltál ott?
ANGÉLA Pusi szívem, mi lenne ebből a házból,

ha én is leinnám magam, hajnalban jönnék
haza?! Itt minden a feje tetejére állna. Elég
volt?

BORBÍRÓ Mintha elfújták volna. (Fogja a füze-
tet) Még ezt is hozzáteszem: „Én a lemondást
vállaltam a bőség ellenében. Én nem tudtam
szolga lenni, de tudtam szolgálni". Ennek biz-
tosan fognak örülni. Ez benne van a mai hiva-
talos gondolkodásban.

ANGÉLA Benne.
BORBÍRÓ Jó lesz ez emberi és művészi hit-

vallásnak ?
ANGÉLA Találó.
BORBÍRÓ És nagyjából még igaz is. (Felkel) A

tévések már itt voltak?
ANGÉLA Nem látod? Tele van minden kábel-lel,

reflektorral.
BORBÍRÓ A képeket elhozták?
ANGÉLA Ott vannak. Egy egész halom.
BORBÍRÓ (odamegy az egymásra tett képekhez)

Megadtam Szeredás Gyurinak az én kíván-
ságlistámat. (Felemel egyet) Kitűnő. „Anyus
befőzi a barackot". Kicsit rippl-rónaias, de
elmegy. (Leteszi, felemel egy másikat) „Tábor-
hegy, tört fényben, kecskékkel". (Leteszi) Úgy
képzeltem, hogy mindenből valamit. De főleg
ezt a mi táborhegyi világunkat, téged, szóval
afféle körkép az életemből ... (Felvesz egy
harmadikat) „Húgom mint Diána". Hol
szereztünk őzikét ?

ANGÉLA Kecske volt.
BORBÍRÓ Persze. A Biri gida.
ANGÉLA Aztán mint öreg juhot megettük

pörköltnek.
BORBÍRÓ Amennyit szegényt főzni kellett .. .

(Újabb képet emel fel) „Pannó-terv az ózdi
nagykohó előcsarnokába". Kicsit szocreál, de
elmegy. Rákosi elvtárs kezet fog Zsarubek

sztahanovistával... (Nevet) Jó, hogy még
időben átfestettem Rákosi elvtársat .. .

ANGÉLA Te szegény! Először oda kellett
festened, aztán átfestened.

BORBÍRÓ (nézi a képet, mi nem látjuk) Én
mindig vállaltam, amit ... Akkor ezt kellett
csinálni. Hogy időnként átfest valamit az
ember ... Veronese az egyik tablóján meg-
örökítette Boncompagni dózsét. Aztán Bon-
compagni elárulta Velencét a törököknek,
Veronese átfestette ... Emlékszem, mennyit
röhögtünk Goór Luluval, amikor ... De ezt
százszor elmeséltem már neked.

ANGÉLA Ezerszer.
BORBÍRÓ (képeket emel fel, néz meg, tesz odébb)

Ez igen, ez is... Nézd, Orémusz Frici meg én...
Ezt el is felejtettem. Hogy meghízott azóta!
(Megint felvesz egy képet. Megdöbbenten) Ez
hogy kerül ide?

ANGÉLA (csak erre a képre várt) Melyik?
BORBÍRÓ „Én és Lulu a Hangliban." Ez nem
volta listán.

ANGÉLA Szeredás Gyuri ragaszkodott hozzá.
BORBÍRÓ (egy üres állványra teszi a képet, nézi.

Angéla is nézi. Mindketten másként) Túl sok
benne a bordó. Ezért nem szerettem soha. Ha
most újra festeném, a zöld dominálna. Sok-sok
puha zöld, még az árnyékok is zöldek, tudod,
az én zöldem, aminek a titkát nem tudják
ellesni.

ANGÉLA Késő. Már megfestetted.
BORBÍRÓ Így - erről beszélnem kell Szeredás-

sal - nem vállalom. Mert az én zöldjeim .. .
ANGÉLA Még nincs színes televízió.
BORBÍRÓ (kis szünet) Persze. Schwarz auf

weiss, akkor a színek nem számítanak. (Szünet)
Te tudod legjobban, mit jelent nekem Lulu. A
legjobb barátom. Az egyetlen. Egy egész
életen át. Minden gondolatunk közös, a
pályánk .. .

ANGÉLA Mindig együtt, egymással, egymás
mellett ... !

BORBÍRÓ Ahogy a főiskolán drukkolva vártuk,
felvesznek-e? Aztán a közös harcok! Valami
mást, mint ami van, mást, mást, az üres aka-
démizmus ellenében...! Te emlékezhetsz rá
legjobban.

ANGÉLA Mellettetek vagyok egy életen át.
BORBÍRÓ A kísérletezések, a támadások ...!

Aztán Velence, húszegynéhány évesen, nyi-
korgó két ágy, a Lista di Spagnán, zöldség-
szag, döglött macskák a kanális-sikátorok
büdös vizén... De felettünk Velence arany-kék
ege ... Én vállalom, sőt: örömmel válla-lom,
hogy engem meg Lulut együtt emleget-



nek, együtt, ugyanabban a fejezetben minden
műtörténet lapjain. De ma este azért mégis-csak
rólam lesz szó.

ANGÉLA Ha nem szereted ezt a képet, jogod van
hozzá, hogy... (Sürgetve) Beszéld rá Szeredást,
hagyja ki. Megteheti.

SORBÍRÓ (eltűnődve) Hogy is mondta Picasso ?
ANGÉLA (felveszi a cekkert) Megcsinálom a
reggelit. (Indul)
BORBÍRÓ „Sajnos, nem tehetek semmit a hal-

hatatlanságom ellen ..." Az vele a baj, túl sok
benne a bordó .. .

Angéla kimegy, mert kint csengettek. Borbíró nézi a
képet. Angéla rövidesen jön vissza a negyven körüli
Szeredással. Útközben beszél hozzá:

ANGÉLA ... hát nemis csodálom, Gyuri. Az
a telefonbetyár nyolc óta rajta ült a kagylón.

SZEREDÁS Foglalt, egyre csak foglalt. Erre
beugrottain a kocsimba, és .. .

BORBÍRÓ (kezet ad neki) A főpróba, Gyuri-kám?
Éppen elkészültem az emberi és művészi
hitvallásommal.

SZEREDÁS Goór ma hajnalban meghalt.
ANGELA (kis híján felsikolt) Meghalt!
BORBÍRÓ Meghalt?
SZEREDÁS (nagyon fájdalmasan) Amikor

reggeltájt hazamentem a Casanovából, tele-
fonál a bejárónője, hogy hajnalban, egyedül ...
Én már este féltem, nem bírja soká. De a ban-
ketten nem akartam neked szólni, elrontani a
hangulatot .. .

BORBÍRÓ (higgadtan) Meghalt.
ANGÉLA (tölt magának, leissza) Iszik valamit,

Szeredás?
SZEREDÁS Vezetek.
ANGÉLA De egy kortyot.
SZEREDÁS Legföljebb.
ANGÉLA Gin? Konyak? Whisky? SZEREDÁS
Whisky. Egy kis jéggel. ANGÉLA Whisky on the
rocks. Hozok jeget.

(És ezzel ott marad, halálraváltan)

BORBÍRÓ Meghalt.
SZEREDÁS A bankett előtt felszaladtam hozzá.

Azt mondta, boldog, hogy ekkora kitüntetést
kaptál. A bankettre ugyan nem tud elmenni, de
minek is, amikor útközben a Fészek felé nála
voltál, akkor gratulált.

BORBÍRÓ Meghalt.
SZEREDÁS Érezte, hogy meghal. Hónapok„

hetek óta .. .
BORBÍRÓ Hónapok, hetek ... (Feláll, nézi a

képet)

SZEREDÁS Tegnap délben felhív Bencsikné.
Még egyszer látni akar. Azzal fogadott, épp az
előbb mentél el . .

BORBÍRÓ Ezt mondta.
SZEREDÁS Emlékszel, mit hajtogatott mindig?
BORBÍRÓ (nem emlékszik rá; bólint) Emlékszem.
SZEREDÁS „Úgy haljak meg, mint egy sira-

lomházban. Csak az ágy, a falak..." És ma
reggel, ahogy felrohanok, az a vékonyka holt-
test, és mégis azt éreztem, tele van vele az
ágy... Meghajt négy és öt között, ahogy az
orvos megállapította. Ezt mondta nekem
tegnap. Mindig mindent pontosan tudott. Az
élete valamennyi állomását. Mindent ki-
számított. Még a tévedéseit is. Kiszámította a
halálát is. Neked persze nem mondta meg.

ANGÉLA (felkel) Rossz a jégszekrény. Csak
szódával, Gyuri.

Angéla előkészíti a whiskyt, szódával. Az utolsó
mondatoknál a csaigalépcsőn Noémi jön lefelé.
Noémi harminc éves lehet, az a nő, akire azt

mondják: „attraktív". Angéla közben feketét főz a
háttérben.

NOÉMI Gyuri, Szeredás Gyuri ...! Nahát ezt a
kedveset!

SZEREDÁS (feláll) Csókolom.
NOÉMI Úgy becsípett tegnap, hogy azt hittem,

elvész a nagy pesti éjszakában. (Leért, kezet
fognak) Majd Pakson halásszák ki a Dunából.
(Borbíróhoz) A migréned?

BORBÍRÓ Már elmúlt.
NOÉMI (leül, most már rá sem hederít Szeredás-

ra) Amennyi butát te az este összebeszél-tél!
BORBÍRÓ Én.? Butát? Hol?
NOÉMI A Casanovában. Gyuri, nem emlék-szik?
SZEREDÁS Mindenki leitta magát.
BORBÍRÓ Mégis, mit mondtam?
NOÉMI Annak a. tanácselnöknek, vagy micso-

dának .. .
BORBÍRÓ Orémusz.
NOÉMI "Szép és jó ez a mi világunk, Fricikém,

csak ne keresne benne olyan rosszul az ember."
BORBÍRÓ Ezt mondtam?
NOÉMI De helyesbítettél.
BORBÍRÓ Szerencsére.
NOÉMI Mert az asztal alatt bokán rúgtalak.

(Közben whiskyt tölt) Csirió!
BORBÍRÓ Képzeld... Goór Lulu ma hajnal-



ban meghalt. Azért van itt ilyen korán Szeredás
Gyuri.

NOÉMI (iszik, leteszi poharát) És te nem hitted el,
hogy komolyan beteg.

BORBíRÓ Maga volt az egészség.
NOÉMI Szegény, szegény vén bohóc!
BORBÍRÓ Csak ő halt meg?
NOÉMI A boldogtalan! Ha feljött hozzánk, és

rákezdett, tíz perc múlva azt éreztem, egy
kukában ülök, vagy a szél rám hordja a sze-
metet. Az embernek orra-szája tele lett az
életével.

BORBÍRÓ Noémi kérlek!
NOÉMI Mért? Mert meghalt, más legyen róla a

véleményem?
ANGÉLA (dermedten áll, kezében a feketés-

kancsó) Gyuri, a fekete. Cukorral ?
SZEREDÁS Nélkül. (Angéla kávét tölt minden-

kinek) Az utolsó képe ... Szegény még délelőtt is
dolgozott rajta. Ezt adta neked.

BORBÍRÓ Nekem.
SZEREDÁS „Az özvegy Kacziányné." ANGÉLA
A Janka. Egy dög volt. (Borbíróhoz) Mutasd.
BORBÍRÓ Bent hagytam a főiskolán.
SZEREDÁS Ezt a képtelen ötletet. Vászon helyett
egy ív smirglipapír.
ANGELA Sosem szerette szegény Lulut. Egy

percig sem.
SZEREDÁS Nála csak az számított, hogy ő

szeressen.
BORBíRÓ Soha, negyven éven át meg nem

mondtam neki, az istenért, Lulu, minek ennyi
fölösleges, értelmetlen szerelem, meg-
aláztatás... De sosem bírta elviselni, ha őt
szerették, ő akart szeretni, csak ő. És mindig
hiába, és mindig fölöslegesen.

ANGÉLA A Kacziányné! Azokkal a savókék,
bandzsa szemekkel, melyekben sem érzés, sem
értelem!

BORBíRÓ Hidd el, hajtogatta, ő az utolsó. A sok
fölösleges érzelem közt ez volt talán a
legfölöslegesebb.

ANGÉLA A Janka.
BORBíRÓ (Noémihez) Emlékszel, amikor tavaly

felrohant?
NOÉMI Akkor volt itt utoljára.
BORBÍRÓ Leült, elsírta magát. Kacziányné

megcsalta, vagy elhagyta, mindegy. Neked
mesélt róla?
SZEREDÁS Soha egy szót a magánügyeiről.

NOÉMI Soha? Én épp azt tűrtem benne olyan
nehezen, ez ellen tiltakozott az ízlésem, hogy
mindig mindent kifecsegett .. .

SZEREDÁS Akkor ment el Itáliába.

BORBÍRÓ Én tanácsoltam neki, utazzon Itáliába.
ANGÉLA Óriási. (Ezt undorral mondta. Most

korrigál) Imádta Olaszországot. Egyszer, na-
gyon régen, azt mondta: mielőtt meghal, el-
megy Pisába, még egyszer látnia Halál diadalát
a Camposanton .. .

NOÉMI Most aztán láthatja!
SZEREDÁS Tegnap délután, a halálos ágyon,

csak rólad beszélt. A te önuralmad, céltuda-
tosságod... Azt mondta, temelletted mindig
szegényesnek érezte magát, valahogy elég-
telennek, vásárinak, piacinak... Ezt külön-ben
tegnap neked is el akarta mondani .. .

ANGÉLA Te nála voltál tegnap?
BORBíRÓ (zárkózottan) Telefonáltatott.
SZEREDÁS És beszélt. Erről az utolsó nyárról,

amikor szinte naponta fent jártál nála .. .
BORBÍRÓ Szinte naponta.
SZEREDÁS ... és beszélt a rábapatonai iskoláról,

amit ti alapítottatok, és amit te olyan találóan
neveztél el „intellektuális realizmus-nak". Ő
ugyan, mondta, ezt nem értette, de te voltál az,
aki mindig mindent meg tudott fogalmazni.

BORBíRÓ És ... és még miről mesélt?
SZEREDÁS Velencéről. Ahol te lelkesedtél
Veroneséért, akit ő utált .. .
BORBÍRÓ Képzeld, azt mondta rá: felfújt

díszparádé.
SZEREDÁS De te megmagyaráztad. És attól

fogva ő is lelkesedett érte.
BORBÍRÓ Azok az ifjonti napok a Lista di

Spagnán ... !
ANGÉLA (teljesen indokolatlanul) Az a Ka-
cziányné, a Janka, egy pillanatig se szerette.
BORBÍRÓ Ezt hagyjuk.
SZEREDÁS És azzal búcsúzott: mindent meg-

tett, hogy én megutáljam, eladjam, eláruljam.
Nem tudta elviselni, hogy feltétel nélkül
szerettem, valamennyi hibájával és erényével
együtt. És még tegnap is szememre hányta, mért
nem téged választottalak mesteremül.

NOÉMI Jobb lett volna?
SZEREDÁS Mert te, Géza bátyám, egy lap vagy

a művészettörténetben. Ő boldog lenne láb-
jegyzetként ugyanazon a lapon. És méltatlan-
nak tartja, hogy titeket mindig együtt emle-
getnek. És még hozzátette, hogy köszöni a
barátság, a közös harcok negyven szeplőtlen
évét, ezt zárják vele a koporsóba, ne a rózsa-
füzért.

NOÉMI (Borbíró feláll, elindul a csigalépcső felé)

Hová mész?
BORBÍRÓ (mély szomorúsággal) Ez az a pilla-



nat, amikor egyedül kell maradnom. (Borbíró
eltűnik fent. Kis csönd.)

SZEREDÁS Megértem.
ANGÉLA (kétértelműen) Én is. (Megszólal a

telefon)

NOÉMI (felveszi) Tessék, a telefonbetyárod.
ANGÉLA Minek most nekem ? (És a telefonba)

Jaj, maga az, Simonfay kedves... Zavar, de mit
tegyek... Jó, hát mondja ! Óriási adó-csalás egy
belvárosi cipésznél? Úgy kell neki! (Egyre
hevesebben, minden indulat most tör ki belőle)
Fizessen, kössék fel, kötelet a nyakára! Azok a
drága cipők, az ember válogat, fizet, fizet, aztán
egyiknek a sarka törik el, a másik-nak a talpa
vásik le, és hiába protestál, fenyegetőzik, ja,
méltóztatott volna jobban meg-nézni, ezért a
pénzért mégsem csinálhatom aranyból, ott
vannak az állami cipőboltok, én nem
ragaszkodom kegyedhez, azt méltóztatik erre
mondani, vacak, vacakot méltóztatik találni az
államiakban is! Amilyen nyers-anyagokat
manapság nálunk kapni, mert ide csak a bóvli
jön, és hordhatom azt az ócska cipőt, amíg szét
nem megy. Fizessen, igen, Simonfay, kötelet a
nyakára! Jó, hát mesélje el az egészet, szőröstül
bőröstül. Tudom én, micsoda siker ez magának.
Elvégre ez a maga élete, ez a magáé, kedves,
cipészek, divat-szalonok, műanyagiparosok,
maszek kutya-tenyésztők, az adó és az
adócsalás, a csalás és a csalás! (Most veszi észre
a megdöbbenten hallgató Szeredást) Várjon a
mesével, kedves. Itt ez a hosszú zsinór,
vendégek vannak, majd átviszem a hallba, és
örülök, mindig örülök, ha az életéről beszél .. .

Angéla fogja a telefont. Kiviszi a hallba. Kis csend.
Aztán Szeredás fojtottan megszólal:

SZEREDÁS Tegnap egész délelőtt vártalak..
Délben hazatelefonáltam. Azt mondták, senki
sem keresett.

NOÉMI Hagyjuk abba. Nem most mondom
először. Hagyjuk abba.

SZEREDÁS Akkor jobb lesz? Kinek?
NOÉMI Nekem.
SZEREDÁS És miért lesz jobb?
NOÉMI Nincs értelme. Nincs és nincs. Én erre

képtelen vagyok. Nekem ez az év egyetlen
szégyen volt.
SZEREDÁS Te hívtál fel. Pontosan egy éve.
NOÉMI Én hívtalak fel, én mentem fel hozzád
... Ez volt az első eset és az egyetlen, amikor
nem azt tettem, amit az agyam diktált. Meg-
próbáltam, megy-e, tudok-e más lenni, mint

aki valójában vagyok. Megismertelek. Ahogy
ott mentél Goór mellett a Géza kiállításán .. .
Te, meg az a ... az a boldogtalan! Én sosem
szerettem, mit szeressek rajta?! Mindig azt
éreztem, elvesz valamit Gézából, tehát én-
belőlem is. A bohóc! A boldogtalan! Aki után
ki kellett szellőztetni a házat. Ahogy hunyo-
rogva nézte a Géza freskóvázlatát, ahogy a két
szeme járt rajta, mint egy ... egy poloska!
(Szeredás közbe akar szólni) És te mellette,
odaadón, éppúgy csodálva, mint Géza. Géza
leste, mit szól majd hozzá, jó-e az a kép?!
Lestétek mind a ketten. És én semmit sem
értettem... És egyszerre dühös lettem magamra,
mert... mert engem is az érdekelt, mit szól
hozzá Goór Lulu! Ha Géza és te, a tanítvány...
És én is örültem, amikor a te Goórod azt
mondta: „elmegy, Gézukám, el-megy"! És ti
ketten, fellélegeztetek. És... és én is.
Szégyelltem magam. És elhatároztam, legalább
téged elveszlek attól a bohóctól, ha az uram már
az övé, legalább te ne légy meg neki. Adj egy
cigarettát. (Szeredás kínálja, rágyújt) Én úgy
mentem Gézához, hogy fel-néztem rá.
Tiszteltem, mert olyan komoly, masszív. A
magatartását tiszteltem. A némaságát. A
tartalmát. Az a pillanatnyi bosszú vagy
rövidzárlat, amikor felkínálkoztam neked...

SZEREDÁS Egy év óta tart! Ilyen hosszú
rövidzárlat nincs.

NOÉMI Azóta ebben a házban úgy érzem ma-
gam, mint egy idegen. Elég volt. SZEREDÁS
Szeretsz.
NOÉMI Persze. De más kell.
SZEREDÁS Amikor hétfőn nálam voltál .. .
NOÉMI Már szakítani akartam. Még nem ment.

Aztán... Nem lehet valakivel együtt élni és egy
más valakit szeretni. Az egyikről le kell
mondani. En rólad mondok le.

SZEREDÁS Mert így egyszerűbb.
NOÉMI Fontos ez?
SZEREDÁS (eddig nyugodtan hallgatta, most

egyre hevesebben) Mert így kényelmesebb. Ez a
nagy ház, a pénz, a rangod, a mester hitvese, és
ami azzal együtt jár. Hogy benne vagy az
úgynevezett nagy életben. Ott ültél tegnap este
szemben velem, a banketten. A mester hitvese!
A múzsa! A szerep. Én más szerepben
ismertelek meg.

NOÉMI Az sem volt szerep. Én a banketten
megbántam, hogy délelőtt nem mentem fel
hozzád. (Whiskyt tölt, iszik) Ma reggel fel
akartalak hívni, hogy mégis, hogy ... De Angéla
ült a telefonon. Visszamentem. Majd



csak szabad lesz az a telefon. És amikor lejöt-
tem, itt vagy, és megtudom, hogy Goór meg-
halt. Ahogy Géza összeomlott, ahogy érez-
nem kellett, egy kicsit meghal Goórral együtt ő
is ... most, hogy ez a boldogtalan bohóc
elment, most kell vele maradnom. Nem
könnyen, mert téged szeretlek. De nem tehetek
mást.

Angéla jön vissza, vele egy mutatós, deres férfi:

Kengyel, a főhatóságtól. Angéla egy rezzenésén

talán észrevenni, hogy lereagálta Noémi és
Szeredás kettősét. Most elragadóan cseveg:

ANGÉLA A drága bátyám egy ideig uralkodott
magán, aztán nem bírta tovább. Egyedül akart
maradni. Van amikor legjobb egyedül
maradni. Noémi, drágám, emlékezel tegnap
estéről .. .

KENGYEL Ugyan, hogyan emlékezne?! (Kezet
csókol) Kengyel.

NOÉMI (társaságbelien) Mondja, Kengyelke,
nem volt tegnap este sok egy kicsit a ginből?

KENGYEL A nagy ünnepekre tartogassuk az
alkoholt.

NOÉMI És tegnap az volt.
KENGYEL De még mekkora. (Kezet ad

Szeredásnak) Készülünk az esti közvetítésre?
SZEREDÁS (nehezebben tért magához, mint

Noémi) Készülünk.
KENGYEL (leül) Nagy ünnep volt. Én mindig

elégtételt érzek, ha az érdem elnyeri jutalmát.
NOÉMI (az italszekrénynél) Marad a ginnél?
KENGYEL Egy pohár szódavíz, könyörgök!

NOÉMI Maguk, férfiak! Este nem ismernek
mértéket. Reggel jön a kaccenjammer és a
szódavíz.

KENGYEL Várnak a minisztériumban. Meg kell
beszélnünk annak a szerencsétlen Goór-nak a
temetését. Mert felvállaltuk, a mi dolgunk.

ANGÉLA Persze. (Indul a csigalépcső felé)

Szólok Pusinak.

Angéla felmegy, odafent eltűnik.

SZEREDÁS Hivatalosan temetitek?
KENGYEL Mit tegyünk, nem igaz? Mondd

meg, de őszintén, milyen visszhangja lenne
külföldön, mármint nyugaton, ha a mi népünk,
államunk... Mert a stockholmi kiállítása, talán
hallottál róla, világszenzáció volt.

SZEREDÁS Én rendeztem.
KENGYEL Hogy mit ettek rajta, nem tudom. De

nekem örvendenem kell - nem privátim,
de hivatalosan - hogy az egyik képét megvette

London, a Tate Gallery. Neked tetszett?

SZEREDÁS Remekmű.
KENGYEL Biztos vagy benne?
SZEREDÁS Meg is írtam.
KENGYEL Ja úgy, te már egy másik generáció

vagy.
SZEREDÁS Tanítványa voltam a főiskolán.

Fent a csigalépcső tetején megjelenik Borbíró.
Lassan lépeget lefelé. Kengyel feláll, néhány lépést
tesz feléje.

BORBÍRÓ Bengyel elvtárs...
KENGYEL (kezelnek) Bocsáss meg, tudom mit

érezhetsz most .. .
BORBíRÓ Ne említsd .. .
KENGYEL Ez a legendás barátság. Ti ketten, te

meg Goór .. .
BORBíRÓ Az életem. (És borúsan leül)
KENGYEL A szegény. Nemigen szerették.

Mindig mindent elmondott, jót-rosszat, má-
sokról is, magáról is. Nehéz volt beskatulyáz-
ni, törtük is, mi, a főhatóság, a fejünket, kap-
hat-e Munkácsy-díjat. De most már, ez a
keserű kötelesség, nekünk kell az immár halott
művészetét igazi helyére, értéke szerint, az
utókor számára... Mert itt kell megfogni a
kérdést!

BORBÍRÓ Meg kell találni a helyét. KENGYEL
Ezért gondoltunk rád. Ne vedd

rossznéven, de ez kicsit kötelességed is.
BORBÍRÓ Mi a kötelességem?
KENGYEL Arra gondoltunk, te búcsúztatnád a

nevünkben.
BORBÍRÓ Megtiszteltek. (Kint csengetés)

Bejön a zömök, népies bajszú Somorján. És széle-
sen, nagyszabásúan siet Borbíró felé.

SOMORJÁN Hát, druszám ... (és magyarosan

átöleli, megropogtatja)... szépen romlunk,
pusztulunk. Mit szólsz ehhez a Goórhoz ?
Fogja magát és beadja a kulcsot. Egy színnel
kevesebb a föstékes palettánkon. Szervusz,
Kengyel szaki, megelőztél.

KENGYEL Egy félórával.
SOMORJÁN (kezet ráz Noémivel) Áldás, bé-

kesség!
NOÉMI Isten hozta, Somorján. (És undorral

odébb ül)

SOMORJÁN (leül) Mondd, Gézukám, legalább
jó föstő volt a boldogtalan?

BORBÍRÓ (megbántottan) Ezt tőlem kérdezed?
SOMORJÁN Ez az agyhúgykő, druszám! Hisz



te nyitottad meg a kiállítását. Neked hogy
tetszett, Kengyel szaki?

KENGYEL Találó volt.
SOMORJÁN Én akkor túlzottnak találtam, hisz

még élt. Most, hogy lassan bekaparjuk, el-
megy. Hát jó, ugye jó, tudta a mesterségét, de
az az összevissza föstögetés... Kijártad a
díszsírhelyet?

KENGYEL Farkasrét. Hetes parcella. Kilences
sírhely.

SOMORJÁN (megdöbbenve) Szalóky mellé?
KENGYEL Ott volt hely.
SOMORJÁN Ekkora nagyság mellé? Mindegy,

meghótt, meghalnak a kicsik, a nagyok. Oda
temetünk, ahol hely van. Osztón mi lesz vele,
kit érdekel, nem igaz?

SZEREDÁS (eddig, alig türtőztetve magát, hall-

gatott. Most élesen) Ha az életében
kisemmiztétek, ha egy rendes műtermet, egy
fikarcnyi jó szót nem kapott, akkor legalább
most, a halálában... És főleg ne Géza bátyám
előtt.

SOMORJÁN Nofene, nofene, de tűzbe jöttél. Ez
a te véleményed, ez meg a miénk. Az a jó, hogy
mostanság mindenkinek joga van a véle-
ményéhez. (Élesen) De én csodállak, hogy
éppen te, az ifjú generáció, holmi adminiszt-
ratív hangokat hallatsz!

NOÉMI (elege van neki is) Bocsássanak meg, át
kell öltöznöm.

Ezzel Noémi felmegy a csigalépcsőn.

SOMORJÁN Nohát, hogy a lényeget se felejt-
sem el, azt sütöttük ki a főiskolán, hogy te
búcsúztatnád a nevünkben. Igaz, 52-ben úgy
kirúgtuk, mint a pintyet...

Közben kint telefon. Elhallgat. Sturmné megjele-
nik a hallból.

STURMNÉ Szeredás elvtársat keresik a tele-.

víziótól. Behozzam?
SZEREDÁS Majd kint.

Ezzel Szeredás kimegy, eltűnik Sturmné is, Borbíró
mélyen megbántott, nemcsak a maga nevében.

BORBÍRÓ Kérlek, Somorján, neked az lehet a
véleményed Goórról, amit akarsz. Ő ki nem
állhatta a te művészetedet, széltében-hosszában
terjesztette is. Énelőttem mondhattok, amit
akartok. A legjobb barátom volt, az egyetlen, a
küzdőtárs, két ízlés, kétféle törek-vés, de a
gyökerek még annak idején Rába-

patonán ... Hatvan éves vagyok. Ez annyit is
jelent: elbírok mindent. De Gyuri, a fiatal, a
tanítvány, akit hozzá annyi szál fűzött, és aki a
veszteséget nyilván másként éli át, mint én...
Tapintatlan voltál. És ez nekem is fáj.
Különben Bengyel elvtárs már felkért a gyász-
beszédre.

SOMORJÁN Hát ismersz, ugyi, ahogy mindig
tüzesen, bele a közepibe Zabot zsákostul,
ahogy nálunk mondanák.
BORBÍRÓ De bocsáss meg, én egyszerre a fő-
iskola és a főhatóság nevében ... ?!

SOMORJÁN (Kengyelhez) Osztod a vélemé-
nyemet?

KENGYEL Melyiket?
SOMORJÁN Hogy minek az a sok szófia-

beszéd?! Majd a. mi Gézánk összevonja. Tik
meg mink. Van ellene kifogása a főhatóság
elvtársnak?

KENGYEL Ha Borbíró Géza vállalja .. .
SOMORJÁN Egy szép kis gyászbeszéd, aztán

elkaparjuk. Áldás poraira, mi ennyit tehettünk,
utánunk az özönvíz, vagyis az utókor. Az
mindig nagystílű, annak könnyű, fogalma sincs
a lényegről,

Angéla már korábban lejött a csigalépcsőn. Áll a
ferde műteremablaknál. Nem veszik észre, nem is
akarja. Amikor Somorján mondókája végéhez ér, a
hallban cseng a telefon. Angéla kimegy.

KENGYEL Megegyeztünk? (És feláll)

BORBÍRÓ (a kezét adja) Teljesítem fájdalmas
kötelességem.
ANGÉLA (visszajön) Kerestek.
BORBÍRÓ Kicsoda?
ANGÉLA Dürr Vili.
BORBÍRÓ Mit akart?

ANGÉLA Hogy te búcsúztasd a régi barátok
nevében.

BORBÍRÓ Mért nem hoztad be a telefont?
ANGÉLA Mert beleegyeztem a te nevedben is.
SOMORJÁN (derűsen) Nagyszerű, öregem. Te

vagy a mesebeli szabó!
BORBÍRÓ Ezt hogy érted?

SOMORJÁN Heret egy csapásra. Nálad három már
megvan. Hol a többi négy? (És harsányan nevet)

KENGYEL (kezet ad Borbírónak) Viszont-látásra.
SOMORJÁN (ő is búcsúzik) Három duma - egy

csokorba kötve. Aztán gyühet a boldogtalannak
a halhatatlanság. Néhány lapát jó farkasréti
főd... Hát aggyisten, majd a cemetériomban...



Kimennek. Borbíró kikíséri őket. Angéla egyedül
maradt. Ő valóban - és mindig - azt játssza, csak a
háttér. Nézi a képet. Tölt magának. Előbb teli
whiskyvel a poharát, aztán a felénél többet vissza-
önt az üvegbe. De nem iszik. Rendetlenség az asz-
talon, kezdi szedni a poharakat, csészéket, hamu-
tartókból öntögeti a hamut. Borbíró visszajön. A
továbbiak folyamán Angéla rendezget, rakosgat.

BORBÍRÓ De utálom.
ANGÉLA Kit?
BORBÍRÓ Ezt a Somorjánt. Egyszerre öt táj-

szólásban beszél. Könnyű neki. Dr. Schwarz
Emil fia a Falk Miksa utcából.

ANGÉLA Sas utca.
BORBÍRÓ Nem mindegy? (Megáll a kép előtt)

Nem szeretem. Túl sok benne a bordó, ma már,
ugye .. .

ANGÉLA (hevesen) Jól tudod, Pusi, mennyire
szeretem ezt a bájos gyermeket .. . BORBÍRÓ
Kit?
ANGÉLA A feleségedet. Az ő okossága, fiatal-

sága
BORBÍRÓ Ezt mért mondod?
ANGÉLA De tizenegy éve, Pusikám, tizenegy

éve a feleséged. Es még mindig mint egy .. .
mint egy vendég! Meg kellene már szoknia,
hogy ő a ház asszonya... Ez a sok pohár,
csésze! Mondd, Pusika, mi történik, ha én
egyszer nem leszek? Noémi akkor is... Hát nem
lehet mindent Sturmnéra rábízni, el-végre
mégiscsak cseléd, ha manapság másként is
hívják .. .

BORBÍRÓ (tudja, hogy Angéla egészen másról

akar beszélni) Igazad van.
ANGÉLA Elvégre az apja is lehetnél.
BORBíRÓ Lehetnék. De ezt hagyjuk.
ANGÉLA Itt ez a banda .. .
BORBÍRÓ A Bengyel?
ANGÉLA Meg a Somorján. Jól tudod, hogy

nekem te vagy a mindenem, a művészet, és
hogy én szegény Goór Lulut csak mert a te
barátod ... De mégiscsak, ezt te érzed át leg-
jobban, meghalt egy ember, és így beszélni
róla... Ízléstelen. És Noémi, a megjegyzései, ez
nagyon fájt.

BORBÍRÓ Mit akarsz Noémival?
ANGÉLA Én ... én ... Jó, hát még nagyon fiatal,

egy harmincéves nő .. .
BORBÍRÓ Harmincegy.
ANGÉLA ... az manapság még fiatal. De

tizenegy éve él melletted, Pusikám, és egy kis
szolidaritás a fájdalmaddal... egy ici-pici...

Tálcára szedte közben a csetrest, indul vele. Egy
pillanatig megáll a kettős arckép előtt.

BORBÍRÓ Hol van?
ANGÉLA Nem hallottad? Felment átöltözni.

Mintha egy próbára, az a kis ruhája, ami rajta
volt, nem lenne elég ... Én most képtelen lennék
más bőrbe bújni! (Nagyon ingerülten) Tessék, a
Somorjánod leszivarozta a karos-széket...!

A hall-ajtónál van. Most jön be Szeredás, vele
Timkó Hanna, Feri, a tévések. Később a csiga-
lépcsőn átöltözve Noémi.

ANGÉLA (megkönnyebbülten) Pusikám, itt a
stáb.

TIMKÓ (erélyes kézfogással) Timkó. A közve-
títést úgy képzelem, hogy a művész elvtárs
művészetéből teljes képet nyújtanék. (Ferire)
Kopetti elvtárs, az operatőrünk,

FERI (mély tisztelettel) Kopetti.
TIMKÓ (nagystílűen szétmutat) És a többiek. Úgy

képzeltem, Borbíró elvtárs, először vala-mi
nagyon természetes, bensőséges, a légkör, a
táborhegyi miliő .. .

FERI Három snittünk van a hegyekről, Óbudáról.
Ez a bemondásnak csúszik majd alá .. .

TIMKÓ Aztán, mintha rögtönöznénk, néhány
ellesett pillanat a mindennapi életből. A szobrot
levesszük talapzatáról. Kérlek, Borbíró
elvtárs... Tegezhetlek?

BORBÍRÓ Hogyne.
TIMKÓ Köszi szépen. Kérlek, a te életed, lezse-

ren, természetesen, egy ember, nem egy mű-
vész, aki éli a maga életét, és mellesleg festeget
... Noémi, drágám, te lejössz a lépcsőn, mintha
a heti rádióműsort keresnéd .. . Angéla, te a
szobornál, eltűnődve, milyen szép életetek volt
itt fent a hegyen, apád, anyád, szőlő, barackos,
satöbbi, te ezt jobban tudod ... Ferikém, a
kamera rásvenkel az örök modellre .. .

FERI Oké.
TIMKÓ A művész húga és hitvese, mindketten

közismerten beágyazva a mester művészeté-
be... (Szeredáshoz) És akkor te, Szeredás
elvtárs! Mintha éppen betoppantál volna, és
csodálkozol, nahát ezek mind itthon van-nak .. !

SZEREDÁS (a hall felé) Innen?
TIMKÓ ... és roppant közvetlenül, hogy levegője

legyen. Egy-két rögtönzött szó .. . (lapoz a

forgatókönyvben) ... ahogy azt jóvá-hagyták...
Utána Borbíró elvtárs, egysze-



rűen, mintha a néző csak bekukkantana egy
művész műhelyébe, egy eszményi otthonba .. .
A régi emlékek, satöbbi, a művészi hitvallás .. .
(Újra a forgatókönyvbe néz) A hitvallás itt csak
jelezve van.

BORBÍRÓ Már elkészült.
TIMKÓ Olvasta valaki? (Ferihez) A hitvallás-nál

közeli Borbíró elvtársról.
FERI Nagy fej ?
TIMKÓ Persze. Utána a Hegyközség tanácsának

elnöke ... (Dühös) Hol az az Orémusz?

Most jelenik meg a hall felől a vastag, kihajtott
apacsinges joviális Orémusz. Megáll.

ORÉMUSZ Végszóra! Ahogy ti művész elv-társak
mondjátok. Orémusz Frigyes. (Kitárt karral
közelít Borbíróhoz; jobbról csók, balról csók)
Nándikám, hogy ezt a napot is megértük.
(Kezet ráz Timkóval) Egy padban ültünk az
elemibe. A kutya hitte, hogy ennyire viszi.
(Kézcsók előbb Noéminek, aztán Angélának) És
tudtam én, meztéllábas kölök, ahogy mi
ketten, Nándi meg én .. .

TIMKÓ (a forgatókönyvből) Itt Géza van.
ORÉMUSZ Egy kutya, egy macska. Rúgtuk a
bőrt, passz ide, passz balra .. .
BORBÍRÓ (kínosan) Fricikém. Az elvtársak

sietnek.
ORÉMUSZ Az a jó! Sietni, aztán cl nem késni.

Rúgtuk a bőrt, most meg benne vagyok a mú-
zeumban. (Meglátja a kettős arcképet, Bor-bíró
és ő; meghatódik) Ezt is mutassátok?

BORBÍRÓ Ezt is. De Fricikém, már félórája
vártunk .. .

ORÉMUSZ Akadályoztatva voltam. Egy köz-életi
ember, mit tudjátok azt, tik művész-emberek.
(Timkóhoz) A felvételre feketét húzzak, vagy jó
így, apacsingesen is? Elvégre nem puccparádé
.. .

TIMKÓ Jó lesz így is. Tegezhetlek?
ORÉMUSZ Elvtársak vagyunk, vagy mi?
TIMKÓ Akkor légy szíves, most állj oda.
ORÉMUSZ A Nándim mellé?
TIMKÓ A függönyhöz. Te, a régi jóbarát, úgy

képzeltem, bejáratos vagy a házba. S amikor
mi meglepjük Borbíró Nándor művész elv-
társat .. .

BORBÍRÓ Géza.
TIMKÓ ... akkor te csak úgy bejössz, Orémusz

elvtárs. És amikor intünk, kezeltek, és beszélsz.
De röviden.

BORBÍRÓ És velősen. Ezt bízd rám.
TIMKÓ (Angélához) Valami a te szövegedből... Az

idő miatt. (A forgatókönyvből

mondja a végszót) „... és most, hogy a remek-
művön láttuk, szóljon, Diána!"

ANGÉLA (idegesen, iskolásan) „Én? Diána?
Mekkora tévedés! A kishúga vagyok. Hogy én

mit jelentek a művészettörténetben, arról én,
egyszerű asszony ..."

TIMKÓ Satöbbi. A végét.
ANGÉLA „... de csodálatos volt az ifjúság, itt a

hegyekben, Pusika mellett, és aztán ..."
TIMKÓ Köszi. (Noémihez) Te, szívem, ugye, a

lépcsőn... Végszó. (A forgatókönyvből) „És

most a művész odaadó hitvese, az a legendás
..."

NOÉMI (szárazon) Másfél perc. Lemértem a
magnón.

TIMKÓ Remek. Harmincöt perc az adás. És ebbe
belesűríteni egy gazdag életet! Majd csak
menni fog. Ferikém, most közeliben azt a
festményt, ahol a művész elvtárs és Orémusz
elvtárs ... (Feri közelít a kamerával á kettős
arcképre) Onnan rásvenkelsz Orémusz elv-
társra... A dumát...

ORÉMUSZ (rengeteg papírt húz elő a zsebéből;
olvasni kezd, szemüveggel) „Roppant meg-
tiszteltetés a mi szocializmust építő rend-
szerünknek, és ebben főleg Hegyközség taná-
csának, hogy a mi szülöttünk lehet Borbíró
Géza kiváló művész, születése idején Bruck-
bauer Nándor ..."

BORBÍRÓ (idegesen) Hagyd a Bruckbauert.
ORÉMUSZ De sokszor van.
BORBÍRÓ Akkor is. Az elején is elhagyhatod.
ORÉMUSZ De amikor az egész Hegyközség tudja
és büszke.
TIMKÓ A végét, elvtársam.
ORÉMUSZ „... és itteni örökszép emlékeit a

művészet magaslataiba vonta".
TIMKÓ Még mennyi van?
ORÉMUSZ Ót oldal.
TIMKÓ A legvégét.
ORÉMUSZ (kicsit sértődött) Igenis. „Köszöntjük
őt szocialista hazafisággal, és köszönjük neki,
hogy a mi csodaszép hegyeinket megörökítette,
és egyben felhívta rá kenyeres-pajtása, az
éppen elhalálozott Goór Lulu művész elvtárs
figyelmét is, valamint ..."

BORBÍRÓ (alig türtőzteti magát) Ez hosszú.
TIMKÓ Szeredás Gyuri, te majd érzed, mikor

vágsz bele.
SZEREDÁS Érezni fogom. (Megszólal kint a

telefon)
ANGÉLA (kimegy érte, behozza, felveszi) Igen ...

rögtön. (Nyújtja a kagylót Borbíró-nak) Téged.
BORBÍRÓ Kicsoda?



ANGÉLA Schirmer.
BORBÍRÓ Mit akar?
ANGÉLA Majd megmondja.
BORBÍRÓ (a telefonba) Szervusz. Köszönöm,

Grácikám. A részvét mindig jól esik .. .
Szegény Goór Lulu és én, egy élet .. .
Hogyan? Miféle meglepetés? Hol? A gyűjte-
ményes kiállításomon, ahol egy élet munkáját
... (Már fullad) Igazat adok neked. Örömet
szereztél. Ismétlem, örömet. Szervusz.
(Leteszi a kagylót) Gyurikám, Schirmer
Grácinak az a gondolata, hogy kipucolják azt
a helyiséget, ahol eddig vödröket, seprűt,
mosószereket, létrát, satöbbit tartottak, és az
én életművemet reprezentáló kiállításon egy
kis ízelítőt adnának szegény Goór Lulu mű-
vészetéből is .. .

SZEREDÁS Boldog vagyok, hogy sikerült.
BORBÍRÓ Hogyan? Te már értesültél?
SZEREDÁS Kora reggel felhívtam Schirmert.

Még tétovázott, de mégis ráállt.
BORBÍRÓ Ráállt. És hozzátette, nyilván a te

szavaidat ismételve, hogy a pillanat most al-
kalmas, mert amíg élt drága barátom, nem
ment volna. De most hogy meghalt... Majd te
válogatsz, úgy gondolom, ennek az én
képemnek is ott a helye. (És az „Én és Goór a
Hangliban"-ra mutat)

TIMKÓ (tapsint) Elvtársak, kifutunk az időből.
Te, Szeredás Gyuri, mit gondolsz, nem kéne
itt a forgatókönyvön változtatni?

SZEREDÁS Hosszú lett?
TIMKÓ Nem. De most, hogy a régi barát meg-

halt, nem ártana néhány bensőséges szó.
SZEREDÁS Benne vagy, Géza bátyám?
BORBÍRÓ Természetesen.
TIMKÓ (Szeredáshoz) Akkor rögtönözz. Te meg

Ferikém, rámész a kamerával.
FERI (rámegy Borbíróra) Csak a fej ?
SZEREDÁS (riporterként a hordozható mikro-

fonba) És most még egy utolsó, de fájdalmas
kérdés Borbíró Gézához. Mit érez, hogy a régi
barát, harcostárs, Goór Lajos, örökre eltávo-
zott?

BORBÍRÓ Örömet.
ANGÉLA (mindenki megdermed; felsikolt) De

Pusi...!
BORBÍRÓ Igen, örömet. Mert gyűlöltem, amíg

élt. És most gyűlölöm igazán, hogy meghalt.

Vége az 1. résznek

M Á S O D I K R É S Z

A műteremben, néhány órával később. Kora
délután. Most csak Angéla van bent, korom-
feketébe átöltözve. Áll a kép előtt - „Én és Goór a
Hangliban". Nézi, és csak akkor rezzen meg, fordul
el, amikor Borbírót hallja. Borbíró most érkezik,
ballon a karján, aktatáska.

BORBÍRÓ... ide a hegyre mégsem ezt a
Wartburgot kellett volna megvennem! (Le-
rakodik)

ANGÉLA Nem ezt?
BORBÍRÓ Alacsony az alváza.
ANGÉLA Cseréld ki.
BORBÍRÓ Egy Skoda, az jobb. Igazán nem la-

kunk magasan, de a Viharhegyi útnál már át
kellett váltanom egyesre. És akkor is köhög,
zörög a motor.

ANGÉLA Állítólag az új Moszkvicsok remekek.
BORBÍRÓ Talán inkább egy Peugeot-t.
ANGÉLA Azt. (Csend)
BORBÍRÓ Lent voltam a városban. Látni

akartam végre Lulut!
ANGÉLA Végre?
BORBÍRÓ Épp akkor jöttek érte. Az a szoba!

Sosem értettem, hogyan tudott ott festeni. És a
csupasz falakon egyetlen akvarell, oda-
gombostűzve. A díszletterv Giraudoux Judit-
jához. Ezt nagyon szerettem. Különben is az
akvarelljei nőttek a szívemhez .. .

ANGÉLA Amikor abban a vacak kis Rotten-
biller utcai butikban megnyitottad a kiállítását,
nemcsak az akvarelljeit dicsérted.

BORBÍRÓ Az olajképeivel sokszor zavarba ho-
zott.

ANGÉLA Azt mondtad, hogy amit rólunk fes-
tett, még annak idején, te meg én, apus, anyus
a háttérben .. .

BORBÍRÓ Igazad van. Azt is szerettem. Álltam
abban az üres szobában, annyi minden eszem-
be jutott. Nehéz volt elválnom tőle. Ő végképp
elment, én itt maradok .. .

ANGÉLA (végképp nem érti) De ma délben, a
főpróbán...

BORBÍRÓ Egyszerűen nem tudtam uralkodni
magamon. Most, amikor végre, pályám zenit-
jén megrendezik a gyűjteményes kiállításomat,
amikor végre egyedül reprezentálhatom
magamat, akkor az a pokoli ötlet, hogy ki-
akasztják az ő képeit is. A kamrában ugyan, de
mindegy. Az is a házhoz tartozik. Ez már elég
volt. Én, hidd el, Angyal, mélyen meg-
rendültem, amikor megtudtam, hogy meg-halt.



ANGÉLA Azt hitted, megszabadultál tőle.
BORBÍRÓ Az eszembe se jutott. Csak, tudod,

elérzékenyültem. Mert elment, akinek annyit
jelentettem.

ANGÉLA Csak azért?
BORBÍRÓ Én becsületesen azt akartam mondani,

hogy... És akkor a Schirmer Gráci ötlete, amire
nem mondhattam nemet, mert a szerepet végig
kell játszani. Hát nem ment. Es kimondtam, ami
negyven éve a begyemben volt.
ANGÉLA Szegény. Még csak nem is sejtette.

BORBÍRÓ Dehogynem. Csak ő is játszotta a
szerepet. A magáét. Ami kezdettől fogva nem
tetszett benne, a felelőtlensége volt, a komoly-
talansága. Ahogy esik, úgy puffan.

ANGÉLA Nem vette komolyan a művészetet. Ő
csak művész volt.

BORBÍRÓ Egyszer felrohant. „Gézukám, én csak
rögtönözni tudok. Úrinő a zongoránál. De felelj,
most rögtön, tudom én egyáltalában, mi egy
zongora?" Ezeket nehéz volt el-viselnem.
Néztem ott a falon azt az akvarellt. Az a
díszletterv! Örültem neki, átöleltem. Boldog
voltam, hogy azt mondhattam: Lulu-kám, hát ez
zseniális! (Csend) Ismersz, mindig szerettem
őszinte lenni, ha annak nem volt akadálya. És
hozzátettem: képzelem, hogyan kellett
elmélyednie Giraudoux-ban. Rögtön elvette az
örömömet. Közölte, el sem olvasta a darabot, a
rendező mesélte el a tartalmát.

ANGÉLA Ha neki ennyi is elég volt. BORBÍRÓ
De folytatta. Tudod, mennyit kap-

tam érte? Vagy ahogy Somorján barátunk
mondaná: „mennyit füzettek"?

ANGÉLA Te sem dolgozol ingyért. BORBÍRÓ
De semminek sem közlöm az árát. ANGÉLA
(élesen) Tőled nem vett meg semmit

a Tate Gallery.
BORBÍRÓ Nem is fog. Tőlem csak Szófia vett,

meg Plovdiv, Mlada Boleslav, és ha jól em-
lékszem: Peking. Én hivatalos vagyok, Angyal.
Engem eladnak. Lulut ugyan hivatalosan
temetik, de őt nem adta el senki. Öt megvették.

ANGÉLA Ahogy a kiállítás megnyitóján dicsér-
ted, az még nekem is sok volt.

BORBÍRÓ (ránéz) Mi az, hogy még neked is?
ANGÉLA (zavartan) Nekem ... nekem mindig te
voltál a legnagyobb.
BORBÍRÓ Agyba-főbe dicsértem. És mit gon-

dolsz, mit mondok a sírnál?
ANGÉLA Az igazat?
BORBÍRÓ Az igazat sem egy kiállítás megnyitá-

sán, sem egy nyitott sír előtt nem lehet el-
mondani. Máskor is csak ritkán. (Emlékezőn) A
ház előtt ott állt a furgon. Felszaladtam. Csak a
takarítónő volt ott és Szeredás. Jó, hogy még

időben megtaláltam a házat.
ANGÉLA (kezd gyanút fogni) Keresned kellett?

BORBÍRÓ Na igen, mert csak arra emlékeztem,
hogy húsz év előtt sült tököt árultak a sarkon.

ANGÉLA Mért kellett neked ahhoz a sült tök
árus, hogy .. .

BORBÍRÓ Még az jutott eszembe, ha a Tompa
utcán balra fordulok... De most kocsival voltam,
és az utca egyirányú.

ANGÉLA Te... te húsz éve nem voltál nála?
BORBÍRÓ Pontosan huszonkettő.
ANGÉLA De hiszen ezen a nyáron, naponta...
BORBíRÓ Ezt ő mesélte tűnek-fának. ANGÉLA
És te ... te ezt hagytad? BORBÍRÓ Mért
tiltakozzam? Ha a boldog-

talannak jól esett, hát mondja. És ha a többiek
el is hiszik...
ANGÉLA De amikor üzent, várt, látni akart!

BORBÍRÓ Mit segíthettem volna? Az a szeren-
csétlen gondolat, amikor öten kibéreltük azt a
kocsiszínt és megcsináltuk az úgynevezett
rábapatonai iskolát! A többiek leszakadtak. Mi
ketten maradtunk. Mindig ketten, Angyal. Ő
meg én, én meg a Goór Lulu. Ha tudnád,
milyen borzasztó, ha az ember nem
egymagában számít, hanem más valakivel
együtt?!

ANGÉLA Ezért nem szeretted?
BORBÍRÓ Többek közt. Rámakaszkodott, rám-

kente a szeretetét, barátságát. (Felemeli az üres
üveget) Van még innivaló?

ANGÉLA Nincs.
BORBÍRÓ Azt a kisüstit is megittad, ami tegnap
még ott volt az albumok mögött? ANGÉLA Mért
lett volna?
BORBÍRÓ Mert általában odadugod az arany-

tartalékot.
ANGÉLA Én? (Zavartan) Én sosem iszom!
BORBÍRÓ Előttem. (Odamegy a falhoz, előszed

egy üveget az albumok mögül és miközben tölt

kettejüknek) Én utálom a Sturmné táborhegyi
kisüstijét. Hogy is hívják?

ANGÉLA Sehlangenschlcim.
BORBÍRÓ Már a neve is! Kígyónyál. (Iszik,

Angéla nem) Ha egy kupicával iszom, azt
érzem, mintha már ki is hánytam volna. vek óta
csodállak, pontosabban mióta hazajöttél
szegény Bélád hofstätteni sírjától, hogy ezt
bírod. Igaz, családi örökség, apa is bírta.

ANGÉLA (iszik; elszántan) Noémi kereste a
kocsit. Aztán taxit hívott.

BORBÍRÓ Hová ment?



ANGÉLA Magával vitt egy koffert.
BORBÍRÓ Melyiket?
ANGÉLA Amit Athénben vettetek.
BORBÍRÓ (csodálkozva) Mit akart egy akkora

kofferrel?
ANGÉLA Tizenegy éve a feleséged. Én huszonöt

éve lakom itt a te jóságodból. Szolgállak, Pusi,
téged, a bátyámat, a művészetedet. És én
tizenegy év óta egy szót sem beszéltem
Noémival. Ha kérdez, felelek. Ha kérdezem, mit
főzzek ebédre, felel. Én hazajöttem, azóta
szolgállak. Mióta drága jó Bélám sírját meg-
találtam, mi maradt más? Az én Saroltám, és
te... Az a boldog néhány év drága Bélámmal!
Azóta ... Én hálás vagyok neked, hogy
befogadtál, hogy segítettél felnevelni Saroltámat
.

BORBÍRÓ A drága Béla Saroltáját .. .
ANGÉLA (egy pillanatra észreveszi, de nem rea-

gálja le a célzást) Én cseléd vagyok nálatok.
Olcsó, de szívből. Ismersz, én csak két kézzel
tudok adakozni. Mindent, mindent! Én a te
jóságodért még Noémit is elviseltem.

BORBÍRÓ (tünődve) Mért kellett neki a koffer?
ANGÉLA Amikor 44-ben hónom alá vettem a
pici Saroltát, és mentem az én Bélám után
nyugatra, és mentem, gyalogoltam, hogy meg-
találjam, és végül csak a sírját... Az én asszonyi
életem ott véget ért. Azóta csak te...

BORBÍRÓ (nézz az „Én és Goór a Hangliban"-t;

aztán leveszi) Tudod, hogy mi Luluval sosem
voltunk a Hangliban?

ANGÉLA Soha?
BORBÍRÓ És általában nyilvános helyen. Leg-

feljebb a szövetségben.
ANGÉLA De ez a képed .. .
BORBÍRÓ Azt is odaírhattam volna: egy ligeti

padon. ( A kép helyére a mitikus tájat teszi a

piros autóbusszal) Kényelmetlen volt vele egy
kávéházban, akárhol. Ez a hangosság, a
megjegyzései, ez nem az ízlésem. (Mutatja a

mitikus tájat) Ehhez mit szólsz?
ANGÉLA A szakadék a Csúcshegy mögött.
BORBÍRÓ Eltaláltad.
ANGÉLA Nézem a képeidet. A mi életünk. A

Táborhegy, a kisgidák, apánk körtefái és a
húgom meg én ... Ez volt a boldogság. Anyus
szüretelte a barackot, a forró lekvár-szag,
mindig az orromban. Ez az egész békés,
gyönyörű élet, ez, ez itt ahogy megfestet-ted ...
Hálás vagyok neked, de ... de néha inni kell!

BORBÍRÓ Nekem is tölts. (Angéla tölt, isznak
mind a ketten.) Te 44-ben tudtad, hogy Lulu is
kiment nyugatra?

ANGÉLA Kiment?
BORBÍRÓ Én lebeszéltem. De ragaszkodott

hozzá. Ha a főiskolai évfolyamát kitelepítik,
nem hagyhatja őket egyedül. Alig tudtam utána
tisztára mosni. De hogy épp a főiskolások
miatt, ez szerintem nem indok. Ez volt vele a
nehéz. Nem értettem, mért ment el. És nem
értettem, ha már egyszer elment, mért jött
vissza.

ANGÉLA Jobb lett volna, ha marad? Így gyű-
lölted?

BORBÍRÓ Csak nem kellett volna kimondanom.
ANGÉLA Mégis kimondtad.
BORBÍRÓ És megkönnyebbültem. Először,

negyven év óta. És ma délben ... Belerakták a
pléhkoporsóba. Bencsikné öltöztette fel.
Bársonykabát, művésznyakkendő, a vedlett,
százéves wagner-sapka, ahogy egy bejárónő a
művészt elképzeli. Es elkészült a koporsóban a
szobor. És levitték, és mi mentünk utána. Úgy
szerettem volna szomorú lenni, mindent átélni,
de nem ment! Tölts!

ANGÉLA Sok lesz. (Tölt)
BORBÍRÓ Mindig tudtam a mértéket. Jó, ki-

mondtam. De tudod, mit jelent az, egy életet
leélni, egy művészéletet, úgy, hogy nem egye-
dül állsz a szobortalapzaton? Goethe und
Schiller, Petőfi és Arany, Bartók és Kodály, és
így tovább ! Kéz a kézben, egymásra nézve
lelkesen! És sosem tudod, kit néz a szemlélő
odalent, Goethét oder Schillert, Petőfit vagy
Aranyt! Negyven év együtt! Közös lap a mű-
történetben! Az istenverte rábapatonai iskola!
Hogy egy életen át ne tudd, te magad, egyedül
is létezel-e vagy csak mint a duett tagja! Ezt,
amikor elvitték a boldogtalant, meg-mondtam
Szeredás Gyurinak is. Azt mondta, hogy
megért.

ANGÉLA Ő? Ő ezt megértette?
BORBÍRÓ Mert becsül. Igaz, Lulut meg szerette.

Ez a Szeredás ! Egyszerre láttam, mint
taknyost, ahogy felvételizik. Mi ketten, Lulu
meg én, a bizottság. Somorján sosem számított.
A festménye az állványon. Pokoli tehetséges
volt. Ezt én megszerzem magam-nak. Egy
tanítvány, akiben tovább élhetek. No most a
szakvélemény. Elmondtam a magamét,
ismersz, mindig pontosan tudok fogalmazni.

ANGÉLA Mindig.
BORBÍRÓ A taknyos bólogatott. Úgy nézett rám,

mint egy istenre. Ennyi áhítat! Ez jól esett. És
ekkor jött a te Lulud .. .

ANGÉLA (érintetten) Mindig azt mondod, „az én
Lulum".



BORBÍRÓ És azt mondja a te Lulud: »öregem,
nem ért ez ebből egy mukkot sem". És fogta a
palettát, ide is kent valamit, oda is. És azt
mondta: „Így kell ezt fiam, ezt magyarázta a
mester". És amikor felvettük, tétovázás nél-kül
a te Luludat választotta mesterének. Szeredást
sosem bocsátottam meg neki.

ANGÉLA (támad) És cserébe elvetted tőle
Kacziánynét.

BORBÍRÓ Az övé volt?
ANGÉLA Szerette! Majdnem belehalt!
BORBÍRÓ Kacziányné nem szerette. Mások sem.

Most már tudod, hogy én sem. (Tartja a

poharát) Tölts. (Angéla tölt) Csak egyetlen
valaki szerette. (Iszik) Az meg nem kellett neki.
Ha futott is utána a világ végére.

ANGELA (vadul) Tehetségesebb volt nálad.
BORBÍRÓ Látod, ez is eszembe jutott. És most

már megmondhatom neked: ezt se könnyű
elviselni. Csakhogy én tudtam a tehetségemmel
gazdálkodni, ő meg nem. Nézd, Angyal, a
halhatatlanságra két lehetőség van. Az egyik,
hogy majd kiásnak száz év múlva, és néhány
ecsetpacniért százezreket fizetnek, de közben
úgy fordulsz fel, mint a te Lulud ... A másik,
hogy még életedben eléred, ami elérhető.
Vagyis ami a képességeidből futja. Én ehhez
értettem, Angyal. Ne hidd, hogy ez könnyű
volt. A művész, szíve mélyén, szívesebben
lenne halála utáni felfedezés, mint Modigliani
vagy Csontváry. De közben meg is kell élnie.
En megkaptam mindent, élek is vele. Csak
annyit alkudtam meg, amennyire szükség volt.
Lulura úgy néztek, mint egy elfuserált
talentumra, rám mint egy köztünk időző
klasszikusra. Remélem, ha már életemben
sikerült annak lennem, talán megy a halálom
után is. A te Lulud élt, festett, ahogy esik, úgy
puffan. Én úgy élek, hogy vigyázok, hogyan
puffanjon. Persze, ettől még alkothatok
remekműveket is. (A mitikus táj felé fordul,
felveszi a forgatókönyvet) Itt az van .. . 721a, b,
c, d, e, f - „snittek egy készülő mű-ről,
bepillantás az alkotóműhelybe". Majd ezen
dolgozom. A piros autóbusz tévedés volt.
(Palettát ragad, kezdi átmázolni az autó-buszt)
A helyébe egy antik álarcot festek. Egy furcsa
faunt. A Lulu arcvonásaival. (Angéla felé
fordul) Ha rosszul emlékeznék, te majd
segítesz.

ANGÉLA Én? (Tölt, iszik)

BORBÍRÓ Ugyanis a huszonöt év előtti Lulut

akarom odafesteni. Én csak a halottra emlé-
kezem. A halál bizonyos fenséget kölcsönöz az
utolsó csavargónak is. Nekem a fenség nem

kell. Az kell, aki volt. 72/f.. Ráfirkantom:
Hommage á Louis Goór.

ANGÉLA Franciául?
BORBÍRÓ Írhatnám magyarul is. De franciául

van benne valami, az alkalomhoz illő, pátosz.
(Festi az antik álarcot) Figyeld. És majd
figyelmeztess.

ANGÉLA (tölt, iszik; már kicsit spicces) Olyan
boldogság volt tudni, hogy a bátyám a leg-
nagyobb művész. És az én sorsom, hogy áldo-
zat lehetek mellette. Senki sem születik cse-
lédnek, szolgának. Én sem, Pusi, még én sem.
De mekkora boldogság volt, amikor tépetten,
rongyosan befogadtál az én kis Saroltámmal
az atyai házba. Egyedül, az én drága Bélám,
néhány csont egy idegen temetőben ... Mi lesz
velem ? És idejöhettem, mert te is egyedül
voltál... Eleonóra elhagyott .. .

BORBÍRÓ Elment egy vándorcirkusszal.
ANGÉLA Én tudom, aljas és hálátlan voltam,

ezt magamnak soha meg nem bocsátom, hogy
amikor te Eleonórát elvetted és titokzatoskod-
tál, aztán elvittél a Fényes cirkuszba, kijött egy
nő huszárruhában, fel a lóra, le a lóról, egy
műlovarnő, és te azt mondtad: Angyal,
odanézz, a sógornőd. Vagyis a feleséged. Es
én évekig nem álltam veled szóba! En, a
tanárnő és sógornőm, a műlovarnő! Miről
beszéljek vele? A lovakról, az abrakról?!
Tudom, sosem bocsátod ezt meg nekem .. .

BORBÍRÓ (a képre mutat, már alakulnak Goór

arcvonásai) Ilyen volt?
ANGÉLA Ilyen is. (Tölt magának, iszik)

BORBÍRÓ Nézd, én mindig találok okot a meg-
bocsátásra.
ANGÉLA De ezt nem lehetett. A legmélyebb

érzéseidben .. .
BORBÍRÓ Én, Angyal, még magamnak is meg

tudok bocsátani.
ANGÉLA És visszajöttem, az én gügyögő kis

Saroltámmal .. .
BORBÍRÓ Tíz éves volt .. .
ANGÉLA... és vezekeltem, amiért azt a mű-

lovarnőt ... Főztem, mostam, sikáltam, min-
dent, mindent! Es te jó voltál, hagytad hogy
felneveljem az én Saroltámat, szárnyaira
bocsássam, el a boldogságba .. .

BORBÍRÓ (elfordul a képtől) Amikor Guszti
megkérte a kezét, azt mondta a ti Saroltátok:
Pusi bácsi, én itt tovább nem bírom.

ANGÉLA Itt? Melletted? A jómódban?
BORBÍRÓ És hozzátette: én olyan vagyok, mint

az apám. Elkövetek hülyeségeket, de nem
tudok megalkudni.

ANGÉLA Alig ismerte szegény Bélámat.



BORBÍRÓ Hát azt biztosan alig. ( A képhez)

Hasonlít?
ANGÉLA Tökéletes.
BORBÍRÓ Ilyen volt nagyjából. Hogy folytas-

sam... Itt ez a Guszti, mondta Saroltátok, ez az
alak, el akar venni. Se hideg, se meleg. Ha
ránézek a rózsaszín fejére, középütt ketté-
választva, a hátam borsódzik. Pont ez vegye el
a szüzességemet? Hát nesze, a tiéd. Csak innen
szabaduljak. Az anyám .. .

ANGÉLA (iszik) Már alig van az üvegben .. .
BORBÍRÓ Ott van a Vénuszban ... (Angéla

elindul) Nekem is tölthetsz .. .
ANGÉLA (előveszi, tölt) Tőlem akart szabadulni?

Tőlem, aki az egész életemet .. .
BORBÍRÓ Ha nem haragszol meg, a te Saroltá-

dat idézem.
ANGÉLA Velem mindig őszinte volt.

BORBÍRÓ Te arra sosem adtál módot.
ANGÉLA És te?
BORBÍRÓ Te éltél, ahogy jött. És úgy hazudtál.

Én, hálistennek, mindig megszerveztem az
őszinteségemet. A te Saroltád... (Az álarcra)
Hasonlít?

ANGÉLA Csúnyább volt.
BORBÍRÓ De ez már az emlékezet... (javít az

álarcon) Pusi bácsi, mondta, egyezzünk meg.
Te sem vagy különb, mint az anyám. De te
jobban megértesz. Van aki tud a más nyakán
élni, és bemagyarázza magának, ha álmából
keltik fel, akkor is azt mondja - áldozat,
fittyfene. De az anyámnak nem volt áldozat, él
a nyakadon, ki nem állhat .. .

ANGÉLA (nyüszítve) Nem igaz ! Ezt nem mond-
hatta !

BORBÍRÓ Sohasem szerettél.
ANGELA Részeg vagy.
BORBÍRÓ Nézd, Angyal. Testvérek vagyunk.

Mért kell ezért okvetlenül szeretnünk egy-
mást?

ANGÉLA Az én bátyám, akire felnéztem .. . a
legnagyobb művész .. .

BORBÍRÓ Én?
ANGÉLA Hát ki más?
BORBÍRÓ A Lulu. A te Lulud.
ANGÉLA (mély lélegzettel) Nekem Goór Lulu...

semmi, egy barátod. Talán azért több a
semminél, mert a barátod. Én minden-re
felnéztem, mint gyermek, mint asszony, amire
te felnéztél. Szeretted Lulut, hát mért ne
szeressem én is? Én se bírom Veronesét, de te
szereted, hát én is szeretem... Én csak azt a
műlovarnőt nem nyeltem le, hát nem ment,
Pusi! A sógornőm, aki esténként piros
nadrágot, huszármentét húz magára, és egyik

lóról a másikra ugrál, Pizzicato polka, reflek-
tor, fűrészpor, az az undorító, geil oroszlán-
szag, aztán hazajön az atyai házba, a régi
szigorú erkölcsök .. .

BORBÍRÓ Te éppúgy tudtad, Angyal, hogy
apusnak harminc évig viszonya volt a sírkő-
kereskedőnővel ... Hogy is hívták? ANGÉLA

(elszólja magát) Molináriné. BORBÍRÓ Hát
azzal. (Még pingál valamit az

álarcra) Jó?
ANGÉLA Ahogy én emlékszem .. .
BORBÍRÓ Te ne emlékeznél ... ? (És elkeni az

álarcot) Még innék, de azt hiszem, abba kell
hagyni. Hány óra ?

ANGÉLA (vaktában) Öt.
BORBÍRÓ Akkor még tölts. (Angéla tölt, iszik)

Érdekes, ha sokat iszom belőle, meg is tudom
szokni.

ANGÉLA (önmagának is tölt, iszik ő is) Mért ne
igyak? Ha másként nem lehet elviselni .. .
BORBÍRÓ Mit?
ANGÉLA Ha te tudnád, ha a te pokoli önzé-

sedben .. .
BORBÍRÓ (visszateszi a kettős arcképet) Tudod,
hol volt már elegem belőle? És mikor? ANGÉLA
Mikor?
BORBÍRÓ Negyven éve. Apusból, emlékszel,

kiszedtem azt a pár száz pengőt. Velence,
három hónap Velence! Titokban akartam előtte
tartani. De megtudta.

ANGÉLA Kitől?
BORBÍRÓ (mellékesen) Tőled. - Éjszakára egy

rozzant hotel. Másnap bejártuk Velencét.
Felfedeztem egy ragyogó albérletet az Acca-
demia mögött. Az Accademia! Tudni, hogy
karnyújtásnyira Veronese, Pinturicchio, Ti-
ziano... Az aranykék velencei ég csak ott az
igazi, a széles, tiszta lagúna, már majdnem a
tenger, egy tér, sárgán süt a kövekből a nap-
fény... (Keserűen) De persze a Lista di Spagnán
laktunk, a mocskos kanálisok mentén. Mert a
te Lulud addig beszélt .. .

ANGÉLA (a kelleténél spiccesebb) „Az én
Lulum" !

BORBÍRÓ Azóta is ki nem állhatom Velencét!
Festettünk, én az eget, vizet, a te Lulud a dög-
lött macskákat a kanálison, sosem tudta eladni,
most majd láthatod a gyűjteményes
kiállításomon, a kamrában! Három hónapig
laktunk a Lista di Spagnán! A kanálisok szaga,
a pályaudvar szaga, az a mocskos ég, akár a
Nefelejcs utcában! Egyetlen kín-szenvedés
volt.

ANGÉLA Mért hallgattál rá?
BORBÍRÓ Látod, ezt ma sem értem.



ANGÉLA Mért maradtál mégis vele? BORBÍRÓ
Ezt sem értem. Mindent sikerült végre-valahára
megértenem az életemben. Ezt az egyet nem.
Hiszen adott rá módot eleget, hogy elhatároljam
magam tőle. És nem ment, Angyal; utáltam, de
lefegyverzett. És mindig meg tudtam bocsátani
neki. Csak most nem. Három hónap Velence,
lejött az ökör Dürr Vili, „egy fotó kettőtökről a
Quadriban". És lekapott. Bent van minden
művészettörténetben.

ANGÉLA (felemeli az „Én és Goór a Hangliban"-

t) Ezt mért festetted meg?
BORBÍRÓ Alkalmazkodtam.
ANGÉLA Mihez?
BORBÍRÓ Az elején őt kapták fel. Hasznos volt

hozzátartozni. Én barom, még segítettem is azt
a kettős-szobrot!

ANGÉLA Mert csak a saját érdekeidet nézted!
Mindig !

BORBÍRÓ (hűvösen) És te? Azért jöttél ide, hogy
szolgálj? A mester húga! A modell! Diána az
őzikével! Semmi sem volt igaz. Az őzike egy
kecske. Az életünkben minden őzike egy kecske
volt.

ANGÉLA Én kaphattam volna állást is!
BORBÍRÓ Kerestél?
ANGÉLA Az otthonom egyetlen rom. BORBÍRÓ
Volt elég üres lakás. Ötöt is ajánlott

Orémusz. De te... Nálam azért mégiscsak
olcsóbb.

ANGÉLA Dolgoztam. Látástól vakulásig.
BORBÍRÓ És kalácsot mártogattál a tejszínbe.
ANGÉLA Ennek a háznak a fele az enyém is!

BORBÍRÓ Megkaptad hozománynak, amikor a te
drága Bélád... (Angéla tölt, nézi kedvtelve,

parányit spiccesen a poharat) Te, az hogy
kígyónyál, egészen találó. Olyan tejes, zava-
ros...
ANGÉLA Idejöttem, az ifjúság, a boldog élet...

BORBÍRÓ Az sose volt. Azt csak kitaláltuk
magunknak. (Hirtelen dühvel szedi, mutatja,
eldobja a képeit) A Táborhegy! A körtefák!
Seliger bácsi szalmakalapban! Apám és anyám
vasárnapi ebéd után! Idill! Paradicsom! Egy szó
nem volt igaz belőle! Ki nem állhatom ezeket a
lompos erdőket, ezt a sok gazt, a legendás
körtefákat, egy szemet nem tudnék megenni
belőlük! De festettem, mert el akartam felejteni
.. .

ANGÉLA Sokat kell! Hát sokat.
BORBÍRÓ És neked? Tölts! Tölts!
ANGÉLA Hogy nézel majd ki a közvetítésen?

(Tölt)

BORBÍRÓ Na mondd! (És iszik) Úgyis annak

látnak, akinek akarnak. Mit számít, hogyan
nézek ki? Én már nem vagyok én. Én csak a

szerepem vagyok. A kettős szoborból az egyik.
(Nyújtja poharát) Tölts! És ezt is kiszámította!
Éppen ma kellett meghalnia! (Iszik) És én
festettem az idillt, szocreál tartalommal, mert az
kellett, és boldog voltam, há belophattam az én
zöldjeimet ... És ő? Smirgli-papírra a
Kacziánynét akinél rosszabb nő különben
sosem volt az életemben! (Már fuldokol)
Felkent egy kilométerkövet, és aláírta:

Milyen messze van Szentendrétől Leányfalu", és
ott lógott Stockholmban, együtt a többivel! És
megvette a Tate Gallery .. .

ANGÉLA (elszántan) Mert mindig' őszinte volt.
BORBÍRÓ Én is! Én is!
ANGÉLA (gonoszul) Most is letagadtál két évet.
BORBÍRÓ Én?
ANGÉLA Hatvankettő vagy. Hogy kiváló mű-

vész lehess., letagadtál két évet. Hatvan. Kerek
szám. Erre csak rá kell tűzni valami kitüntetést.
De Lulu... (vadul) „az én Lulum" ahogy
mondogatod, úgy halt meg hatvankét-évesen,
hogy... (tölt, iszik) jönnek a tévések. és nekem
beszélnem kell a mi szép életünk-ről ...
Hazugság volt minden! Te is, én is, papának
viszonya volt Molinárinéval, én olyan rossz
lekvárt sosem ettem, mint amit a mama főzött,
igazad van, itt terem a legrosszabb körte ...
Saroltám azt mondja rám neked... Nem igaz,
Pusi, nem igaz! De... de mindegy. Már csinálni
kell tovább, benne vagyok a
művészettörténetben, és te kapsz még két
Kossuth-díjat és Lulut elkaparják a Szalóky
mellé, akit mindig utált, de már nem tiltakozhat,
meghalt, és különben is csak ott volt hely ... !

BORBÍRÓ Befejezted?
ANGÉLA (már kiitták a második üveget) Van
még egy üveg a főkapcsolóban. (Indul)

BORBÍRÓ Maradj. Van itt is. (Előszedi egy üve-

get a reneszánsz karosszékből) Félig?
ANGÉLA (megadón) Tele..
BORBÍRÓ (tölt; Tudod, mi volt a megható?
ANGÉLA Mikor?
BORBÍRÓ Lehozzák pléhkoporsóban azt a sze-

gény Lulut. Ahogy ecseteltem, a földi marad-
ványok, bársonykabát, wagner-sapka, satöbbi.
Mi hárman, a bejárónő, Szeredás Meg én. És
egyszerre lestoppol egy taxi, kiugrik belőle egy
nő ... (Iszik, nyújtja a poharát)

ANGÉLA (vadul) A Kacziányné! A Janka! Hogy
volt pofája!



BORBÍRÓ Dehogy a Janka. A lányod. ANGÉLA
Az én Saroltám? (És tölt, iszik) BORBíRÓ Még
egyszer látni akarta az apját.

Ez logikus.
ANGÉLA (fulladva) Hogy Sarolta ... hogy Lulu és

Sarolta ... Őrült vagy! Hogy az én lányom és...
ő az apja?!

BORBÍRÓ Azt kérdezted: mért mondom, hogy a
te Lulud. Hát ezért. Mert a vak is látta, hogy

Sarolta a kiköpött Lulu. (Az antik álarcra
mutat) Tessék, a lányod. A tiétek.

ANGÉLA Mindig mindent eladtál! A meg-
győződésedet. Nem, azt nem adhattad el, az
sose volt! A hitedet, művészetedet! A pénz,
csak a pénz, a díjak, a kitüntetés! (Inni akar)
Lulunak ... Lu-lu .. .

BORBÍRÓ (elveszi az üveget) Te lerohantad
Lulut. Mert te voltál az egyetlen, aki szerette!
Aki most belepusztul abba, hogy meg-halt. A
te drága jó Bélád...! Mese.

ANGÉLA Életem egyetlen .. .
BORBíRÓ (iszik) Közlöm veled, színjózan

vagyok. És addig maradok az, ameddig aka-
rok. (Tölt magának) Na szóval. Te szeretted
Lulut, amióta megismerted. Te kínálkoztál fel
neki. És mit tehetett mást, nem igaz ? Meg-
lettél neki, ahogy mondani szokás.

ANGÉLA Nem igaz, nem igaz ... !
BORBÍRÓ Ő maga mesélte el. Felrohant, Géza,

mit csináljak a húgoddal... le nem megy a
nyakamról !

ANGÉLA Nem igaz! Nem igaz!
BORBÍRÓ „Légy túl rajta", - mondtam. - „Majd

csak békén hagy".
ANGÉLA Aljas voltál.
BORBÍRÓ Én? Még a Lulura sem mondhatom.

Fél négy óta közlöd velem, hogy hazudok. Azt
becsülted Luluban, hogy őszinte volt. Nahát,
ezt is elmondta. Mint mindent.

ANGÉLA Az én drága Bélám .. .
BORBÍRÓ Azt hiszem, ezt már abbahagyhatod.

És kérlek, ne igyál. (Elveszi előle az üveget)
En ugyan huszonkét évig nem voltam Lulu-
nál. De a ti Saroltátok - már ahogy beadod
nekem, tiéd meg a drága Béládé - állandóan
feljárt hozzá. Az apja, nem igaz? Még ha azt a
lehetetlen frátert kell is hivatalosan gyászolnia,
aki egyrészt nem halt meg nyugaton, és ebből
következően nincs a hofstätteni katona-sírban,
hanem erdőmérnök Kanadában. Akarod a
pontos címét?

ANGÉLA És én téged szerettelek, neked áldoz-
tam...
BORBÍRÓ Hogy közel lehess Luluhoz. Jó, én

eladtam magam, én hazudtam, rosszabb festő
vagyok, mint a te Lulud, elismerem. De te 44-
ben egy csudát mentél a te drága Bélád után
nyugatra, te a Goór Lulu után mentél, aki
Klagenfurtban azt mondta neked: szállj le róla,
elég volt. Es azt hitte, mégis megkeresed a
férjedet, mégy utána Kanadába. És - most
már közölhetem veled a következőket: Lulu
azért ment nyugatra 44-ben, mert azt hitte, te
itthon maradsz. És azért jött vissza, mert azt
hitte, te kint maradtál. Ha tudja, hogy
visszajössz, ő marad kint.

ANGÉLA Hagyd abba!
BORBÍRÓ Rögtön. És - ezt is elmesélte - volt idő,

amikor rettegett kimenni az utcára, mert félt,
várod az első sarkon. És ide fel csak akkor jött,
ha tudta, nem vagy itthon. Hát ez volt a te
Lulud.

ANGÉLA Gyűlöllek.
BORBÍRÓ Végre kimondtad. Most ihatsz.
ANGELA Még van a freskóvázlat mögött is.
BORBÍRÓ (előhúz onnan egy üveget) És egy

demizson ,a fáskamrában.
ANGELA Én mindig szerettelek téged! BORBíRÓ
Hogyan szerethettél, amikor a Lulut szeretted!
ANGELA (csend; tölt, de csak nézi a poharat, nem

iszik) Meghalt... En csak azért éltem, mert ha
sohasem kellettem neki, akkor is tudtam, hogy
megvan, itta közelemben valahol .. . Jó lett
volna, ha ő is szeret, de nem lehet mindent
kívánni, az is boldogít, ha az ember szeretheti,
aki kutyába se veszi. Nekem fel-dobogott a
szívem, ha egy rajzát láttam, én .. . én
gyűlöltem özvegy Kacziánynét, a Jankát, azt a
dögöt, mert felháborító, hogy nem szereti
viszont, hogyan van pofája hozzá, ha egy Lulu
szereti, akkor ő, éppen ő...! Es te, a bátyám,
veled lefeküdt! (Most issza ki a pálinkát) És
gyűlöltem Noémit, nem azért, mert cseléd
voltam mellette tizenegy évig, hanem mert
kinevette Lulut, tette a bisszig meg-
jegyzéseit... Én, én mióta Lulut megláttam,
semmi másért nem éltem, csak őérte... Jó,
kicsikartam tőle Saroltát, hát utána mentem
nyugatra, dehogy a szegény Bélám után, azt
éppúgy ki nem állhattam, mint Saroltám a
Gusztiját! És ha valaki megkérdezi tőlem,
hogyan szerethet az ember valakit viszonzás
nélkül egy életen át... De nem kérdezte meg
senki, soha, én se mondtam el, de te tudtad,
és ha testvér vagy, megfogod a kezem, nézd,
Angyal ... és elmondom neked, amit magam-
ban annyit hajtogattam, mint egy imamalom
... Nem az a fontos, hogy viszontszeressék



az embert, hanem, hogy szerethessen! .. .
(Gyűlölettel) És most, amikor Lulu meghalt és
minden elveszett, azt kell játszanom - istenem,
az én szegény bátyám! Örökre eltűnt az
életének a fele! Es nem igaz! Az én egész
életem tűnt el mindörökre, semmi értelme.
(Vadul) Te azért mentél fel a szobádba, ami-
kor Szeredástól megtudtad, mert .. .

SORBÍRÓ (nyájasan hallgatta) Mert addig még
tudtam hazudni. Két másodpercig ha várok,
már nem ment volna.

ANGÉLA Szörnyeteg vagy! Te még apust is
megbántottad! Amikor magyarosítottál, apus
arra kért, legalább maradj Nándor. Jó, valaki
mint Bruckbauer nem lehet nagy művész, ezt
belátom. De emlékszel apusra? Kétszáz év óta
mindig volt egy Nándor a családban .. . És te
mégis Géza lettél ! Én ... én nem mentem le a
Lulu nyakáról, és az én Saroltámat őtőle, hát
igenis, őtőle, hogy maradjon utána valami ! De
mi marad teutánad? Azok a pingálmányok,
igenis, kimondom, azok a pingálmányok!
Amiket 44 előtt is az állam sózott a múzeumok
nyakára, és 45 után is. De ami Lulu után marad
... Az a kettős szobor .. . Goethe und Schiller,
Petőfi és Arany .. . Lázasan, majdnem részegen)
Hát nekem már csak annyi marad hátra, hogy
téged lekaparja-lak arról a talapzatról, és ő
maradjon egyedül, ő, csak ő, a Lulu! Hát te
leszel lábjegyzet az ,ő életrajzában! (Hirtelen
nyúl a telefonhoz) És én még megvárom a
temetést, és én itt többé nem maradok! (Közben
tárcsáz) Adóügyi osztály? Kérem Simonfay
kartársat... igen, várok... (Elbűvölőn) Én
vagyok, Simonfay kedves... Van amikor az
ember azt hiszi, igazat mond, pedig hazudik...
Igen, igen, én nem mondtam magának igazat ...
Én is, Simonfay kedves, én is gondolkodtam ..
. Nem! Ne köszönje meg! Várom, jöjjön, jöjjön!
Dehogy taxin, az rengeteg! A 6-os busz, a
Miklós utcában átszáll a 37/c-re... Várjon; a
téglagyártól... igen, az lent van... a negyedik
állomás... két perc lefelé, és balra... Hát persze!
A kismacskák is tudják, melyik a nagy művész
villája... Nem, nem! Köszönet, tudja jól, sosem
kellett... Várom, Simonfay kedves ... (Leteszi a
kagylót) Ide-engedem Simonfayt. És nem
tiltakozom tovább. A felesége leszek.
Csakhogy szabadul-hassak tőled. Es te csak
szövetkezz az én Saroltámmal, te meg ő, ti
ketten... (Gyűlölettel odavágja) Mert ha az én
Lulum meg is halt, a Sarolta itt van, és jönni
fog, és látod, és Lulura emlékeztet, és ebben a
büdös élet-

ben nem szabadulsz meg, hála a jó égnek,
Lulutól!

BORBÍRÓ Most már valóban ne igyál.
ANGÉLA Rendbeszedem a hajamat. (Indul fel

a csigalépcsőn. Útközben megáll. És minden

különösebb él nélkül mondja) Igaz, valamit el-
felejtettem...

BORBÍRÓ Még volt ... ?
ANGÉLA Igen.
BORBÍRÓ És micsoda?
ANGÉLA (az ártatlanság csúcsain) Noéminak
egy éve viszonya van Szeredással. BORBÍRÓ
Nem ... nem igaz!
ANGÉLA (nyájasan) Mért éppen ez ne lenne

igaz?

Ezzel Angéla eltűnik fent a csigalépcsőn, a la-
kásban. Borbíró dermedten áll, néz utána. Aztán a
mitikus tájat nézi. Egy gesztus, hogy elkenje a
közvetítés céljaira az álarcot. Abba-hagyja. Aztán
egy másik - tölteni akar magának. Az üveg üres.
Leül, nem tölt. Tűnődik. Aztán felkel, előszedi a
freskóvázlat mögül az üveget. Tölt, egyből kiissza.
Megint a mitikus tájat nézi. Felugrik. És vadul
kezdi átpingálni az álarcot. És ekkor érkezik meg

a hall felől Noémi.

NOÉMI Már itthon vagy?
BORBÍRÓ Egy órája.
NOÉMI Kerestem a kocsit. Amíg végre taxit

kaptam.
BORBÍRÓ Hallom, levitted az athéni koffert.
NOÉMI Meg kell csináltatni a cippzárját.
BORBÍRÓ Nekem mindig averzióm volt a

cippzárak iránt. Ebben, úgy látszik, nincs
hazai és külföldi minőség.

NOÉMI Holnapra meglesz.
BORBÍRÓ (szünet) Még megvárjuk a temetést,

két napra rá a kiállítás megnyitása. Tizedikén
utazhatunk.

NOÉMI A temetést meg kell várni.
BORBÍRÓ Egy hét Amszterdam. Sosem szeret-

tem Hollandiát. Észak, a szürke tenger, az a
sok eső. Az embert mindig érik meglepetések.

NOÉMI És van amikor jókor.
BORBÍRÓ (ránéz) Jókor?

NOÉMI (tölteni akar, aztán leteszi az üveget)
Ki nem állhatom az Angyal cefréit.

BORBÍRÓ Te tudtad, hogy Angyal iszik.
NOÉMI Tudtam. (Csend) Azt hittem, mindent

tudok.
BORBÍRÓ És bejárjuk Belgiumot is, aztán a

kocsin le a Rajna völgyén, az Eiffel, a Tau-
nus... Most, hogy életem egy szakasza le-



zárult, újra kezdem. Az embernek felejtenie
kell. Ha az élete delelőjére ért, csak úgy élhet
tovább, ha felejt. És megbocsát.

NOÉMI Tehát már meg is bocsátottad magad-
nak.

BORBÍRÓ Mit?
NOÉMI Mintha nem tudnád!
BORBÍRÓ Furcsa lesz, amit mondok. Meg-

bocsátottam magamnak - miattad.

NOÉMI Ez valóban furcsa.
BORBÍRÓ Igen. Én ma délben arra gondoltam,

mennyire utáltad Lulut. Milyen teher volt
tizenegy éven át a kettőnk életén. Beszélnem
kellett róla. Figyeltelek, ott álltál Szeredás
Gyuri mellett. (Kis csend) Te, aki nem szível-
hetted. És Gyuri, aki szerette. Figyeltelek. És
akkor azt mondtam, amit te szuggeráltál
belém. És kimondtam - temiattad.

NOÉMI Óriási. (Leül; nagyon nyugodt) Folytasd.
BORBÍRÓ Mert így becsületesebben élhetünk

tovább. Én ráderőltettem ezt a barátságot. De
elviselted miattam. Most, hogy meghalt,
elveszett az életem egyik fele. Meg akartam
menteni a másikat.

NOÉMI Ez lennék én.
BORBíRÓ Mert ha továbbra is játszom a legen-

dás barátságot, ha nem mondom ki, hogy már
nem áll senki közöttünk, akkor te meg én .. .

NOÉMI Én tizenegy éve élek veletek. Te és
Angyal, Angyal és te. Aztán az a boldogtalan
bohóc. Húsz éves voltam, amikor megismer-
telek. Engem az úgynevezett „fiúk" sosem
érdekeltek. Kiröhögött az egész bölcsészkar, az
anyám kétségbe volt esve. De csodáltalak.
(Kis szünet) És éltem veled. Boldog voltam.

BORBÍRÓ Egy pillanat.
NOÉMI Tessék.
BORBÍRÓ Szeretném tudni, hogy ezt mért éppen

most mondod?
NOÉMI Mikor?
BORBÍRÓ Majd a Rajna fölött valahol. Az út

végén. Amikor már mindentől megszabadul-
tunk.

NOÉMI Angyal nem mondta, hogy tele volt a
koffer?

BORBÍRÓ Azt nem mondta.
NOÉMI Becsomagoltam a másik koffert is. És

most visszahoztam a cippzárast, abba is be-
csomagolok. A cippzár kifogástalan.

BORBÍRÓ De hiszen az előbb .. .
NOÉMI Amikor a tavasszal elhatároztuk, hogy

utazunk, levittem és megcsináltattam. Hazud-
tam az előbb. Leviszem a holmimat. És a te-
metés után elköltözöm innét. Mert egy hazug-
sággal csak addig lehet együtt élni, amig az
ember nem tudja, hogy hazugság. De ha rá-jön,
akkor nem megy. Te tizenegy évig hazudtál

nekem, hogy mennyit jelent számodra Goór.
Ezt elfogadtam. Ezt becsültem benned. Ezért is
felnéztem rád. De ha ez nem igaz, ha csak
játszottad, szerep volt - akkor mi volt igaz?
Most már csak egyet tudok csodálni benned.

BORBíRÓ (erőt gyújt a támadáshoz) Egyet?
NOÉMI Hogy ilyen remekül bírtad energiával.
BORBÍRÓ Azért akarsz elhagyni, mert bele-

szerettél valakibe.
NOÉMI Nyugodtan kimondhatod, kibe.
BORBÍRÓ Én eddig nem akartam elhinni.
NOÉMI Azt mondtad, Angyal csak a kofferről

beszélt.
BORBÍRÓ Szeredás húsz évvel fiatalabb nálam.
NOÉMI Csak tizenöttel.
BORBÍRÓ (csend) Egy válás, fiam, ez képtelen-
ség. Az én pozíciómban, a mi világunkban!
És ha híre megy, hogy éppen Szeredás!

NOÉMI Rögtön itt lesz.
BORBÍRÓ Honnan tudod?

NOÉMI Együtt voltunk. És megkéri tőled a
kezemet. Mert így illik - nem?

BORBÍRÓ Én hittem benned! És te a hátam
mögött, a legjobb barátom tanítványával.. .

NOÉMI A legjobb barátod! így megszoktad?
Vagy már készülsz a gyászbeszédre? Gyuri
elmondta, hogy még a halottas szobában sem
vállaltad, amit mondtál. Mentegetőztél. Ma-
gyaráztad, hogy a váratlan csapás, a fáradtság.
És az egész olyan képtelenség, amit magad sem
értesz. Te az igazságot akkor sem vállalod, ha
végre valahára, egyszer, véletlenül ki-mondtad.
Ezért nem maradok melletted.

Az utolsó mondatoknál kint csengettek. Angéla
lejön, friss frizurával, a csigalépcsőn, rá sem néz
Noémira és Borbíróra, megy a hallba ajtót nyitni.
Nyilván Simonfayt várja, mert igazít a haján. A
hallból Szeredás jön be, frissen, könnyedén. Angéla
utána jön és ott marad kajánul az ajtóban.

SZEREDÁS ... kicsit korábban jöttem, mint a
stáb, hogy megbeszélhessük .. .

BORBÍRÓ (súlyosan) Hát van mit.
SZEREDÁS (hátrafordul Angélához) Angyal

kedves, nincs valami innivaló?
ANGÉLA (odasiet; boldogan) Maga nagy úr-

vezető - iszik?
SZEREDÁS Taxin jöttem. És a közvetítő-kocsin

megyek haza.



ANGÉLA (bűbájosan) De csak a mi kisüstink van
már.

SZEREDÁS Megiszom.
ANGÉLA Kitűnő. (Tölt, nyújtja a poharat)

Szagolja meg, Gyurika...! Micsoda illat! A mi
egész-egész életünk párlata ... (Szeredás iszik, ő
is lehajt egy pohárral. Már csak félig-meddig

józan) Kígyónyál, így hívják? Mondja, nem
találó?

SZEREDÁS Tökéletesen.
BORBÍRÓ Angyal, kérlek, jobb lenne, ha most

magunkra hagynál.
NOÉMI Mért ne maradhatna?
ANGÉLA Maradok is. (Leül, tölt magának)

Maradok, amíg maradok. Aztán - stty! Szép
volt, jó volt, alászolgája! (Feláll, kezében a

pohár) Emelem poharam az én bátyám, a ki-
váló művész egészségére! Éljen - Goór Lajos!

BORBÍRÓ (kiveszi kezéből a poharat) Így akarsz
a kamera elé állni?

ANGÉLA Még ígyebben! (És ülve marad)

BORBÍRÓ (Szeredáshoz) Ahogy Noémitől ér-
tesültem, nekünk lesz egy kis elintéznivalónk.

SZEREDÁS Lesz, Géza bátyám.
BORBÍRÓ Én, kérlek, most se nem kérdezek... se

n e m . . .
SZEREDÁS Nyugodtan kérdezhetsz.
BORBÍRÓ... azonkívül az ízlésem tiltja, hogy
szemrehányást tegyek.
SZEREDÁS Nyugodtan, Géza bátyám.
BORBÍRÓ Én mindig megengedtem magamnak

annyi öncsalást, amennyire szükségem volt. De
erről, azt hiszem .. .

SZEREDÁS (nagyon tárgyilagosan) Előbb, Géza
bátyám, rögzíteni szeretném veled a helyszíni
közvetítés programját. A forgatókönyvön --
megbeszéltük odafönt - változtatunk. (Elő-veszi
a könyvet, lapoz benne) Várj egy pillanatig...
igen, igen, ez marad... Orémusz elvtárs a
Hegyközség nevében ... Noémi azt a néhány
szót ... Angéla, ha beszélni tud...

ANGÉLA (ültében kiegyenesedik) Én tudok! En
elmondom, mi... mi... milyen szép volt az
életünk!

BORBÍRÓ És az én hitvallásom?
SZEREDÁS Az marad.
NOÉMI Úgy ahogy előre megírta? „Én a le-

mondást vállaltam a bőség helyett. Én nem
tudtam szolga lenni, de tudtam szolgálni. A
hazugság helyett a... a..." A folytatás kiment a
fejemből.

SZEREDÁS Nem kellene ebből valamit húzni?
BORBÍRÓ Miért?

SZEREDÁS Műsorváltozás. Az adás csak húsz
percig tart.

BORBÍRÓ Csak húsz?
SZEREDÁS És Goórról sem kell beszélned. És

itt, nézd Géza bátyám„ a 72/a, b, c, stb. ez
kimarad.

BORBÍRÓ Hiszen az alkotóműhelyembe való .
SZEREDÁS Tizenöt percet le kell spórolnunk.

BORBÍRÓ De kérlek ...! (Óvatosan) Valami
váratlan politikai megnyilatkozás?

SZEREDÁS Összekapartunk egy negyedórás
adást Goór. Lajosról.

BORBÍRÓ Róla? Honnan?
SZEREDÁS Szerencsére találtunk néhány snittet

a híradóból. Talán emlékszel, amikor
bevezetted a kiállítását. Te is benne vagy, Lulu
is. Téged sikerült kivágni. Néhány képét
gyorsan összeszedték. Az összekötő szöveget
Olajos Anna írta meg és mondja el. Jobb is.
Tudod, összeszorulna a torkom. Szegényes
lesz az egész, de mégis valami.

BORBÍRÓ (felháhorodottan) Tizenöt perccel
rövidebben!

ANGÉLA (lenyűgöző kedvességgel) Pusikám, egy
élet hazugságát húsz percbe is bele lehet
sűríteni. Néha még annyi is sok.

A hallból beóvatoskodik egy jól karbantartott
hatvanas - Simonfay, az egyenes adótól. Megáll,
zavartan mentegetőzik:

SIMONFAY... bocsánat, hogy épp most lá-
batlankodom!

ANGÉLA (sugárzón) Én hívtam, Simonfay
kedves.

SIMONFAY Hívott és jöttem. (Kezet csókol. Majd

Szeredás felé megy, meghajol) Örülök, hogy a
nagyságos asszony kedves fiyérét, a nagynevű,
országos művészt .. .

BORBÍRÓ Én vagyok a fivére.
SIMONFAY Elnézést. (Kezelnek) Simonfay.
ANGÉLA Üljön le, Simonfay kedves. Itthon van.

Most, egy kicsit még itthon érezheti ma-gát.
SIMONFAY Ez az első eset életemben .. . (és leül

nyársat nyelve) ... hogy egy művész otthonához
szerencsém van. Ez egy másik világ.

NOÉMI Művészeknél még sosem foglalt?
SIMONFAY Mit, könyörgök, mit?
ANGÉLA Kortyint egyet?
SIMONFAY Kisujjnyit.
ANGÉLA Megy egy pohárral is. Mint a Mecse-

ken, emlékszik,, Simonfay kedves, amikor ki-



rándultunk, maga, én, az egész haverság, a bá-
licsi szőlőkbe .. .

SIMONFAY Egy korty, két korty .. .
ANGÉLA Három liter.
SIMONFAY Bálicsi aranyfürtös, így hívják. De

én csak akkor nézek a pohár fenekére, ha
szabadságon vagyok, mint amikor a Mecsek-
ben őnagyságát volt szerencsém megismerni.
Esetleg szombaton. Vasárnap soha. Egy adó-
tisztviselő, nagy felelősség, tiszta agy, józan
ész. És mérséklet. Ébernek kell lenni. (Szeredás
felé) Egy ilyen nagy, kivételezett művész, mint
Borbíró Géza... Bocsánat. (És most fordul
Borbíróhoz) ... az akkor alkot, amikor óhajt, a
múzsa jön... (Angéla felé)... ahogy Angéla
őnagysága akkor a Mecseken a művész úr
alkotását ecsetelte, az ihlet, a múzsa .. . Kérem,
ez nekem szenzáció volt .. .

NOÉMI (már előbb leült, most felkel) Angyal .. .
ANGÉLA (elbűvölten hallgatta Simonfayt, aki

közben ivott) Tessék.
NOÉMI Nem zavarunk?
ANGÉLA Sőt, ugye, Simonfay kedves, jó hogy

itt vannak?
SIMONFAY Nekem életre szóló élmény a mű-

vészek világa. Ideál. (És Borbíróhoz, bizalma-
san) Valaha én is festegettem.

BORBÍRÓ Micsodát?
SIMONFAY Ezt, azt. Ami jött. És aztán abba-

hagytam.
NOÉMI (élvezi) Miért?
SIMONFAY Mert rájöttem, nem vagyok alkal-

mas a művészéletre. Kérem, nekem véremben
van a rendszeresség. Én, és ezt őnagysága
nagyrabecsülte (Angéla felé fordul)... az életet
csak amúgy szabályosan tudom elképzelni.
Hétfőn indul a munka, aztán kedd, szerda, és
így tovább.

ANGÉLA Tudja, miért hívtam ide magát?
SIMONFAY Június óta esedeztem.
ANGÉLA Én nem tiltakozom tovább, Simonfay

kedves.
SIMONFAY (boldogan felkel) Valóban?
ANGÉLA Nem. Én végre élni akarom a magam
életét.
SIMONFAY Erre több alkalommal tettem már

célzást.
ANGÉLA És vívódtam, küzdöttem ... Az én

drága Bélám emléke, a síron túli hűség, az én
kis Saroltám... És a bátyám, egy élet, együtt,
harmóniában ... De ez nem elég, Simonfay
kedves, igaza volt, amikor kollektíve megnéz-
tük a Zsolnay majolika-gyárat ... ez nem elég!
Az óra, Simonfay kedves, jobbról balra jár, a
mutató, ennek így kell lennie... És

úgy éltem, Simonfay kedves, hogy a mutató
balról jobbra járt ... Hát most a mutató járjon
csak jobbról balra ... En nem tiltakozom tovább
... !

SIMONFAY Köszönöm. De ... de ezt hogy
tetszett érteni?

ANGÉLA Meghallgatom. Igent mondok. Vigyen
el innen engem, Simonfay kedves. Itt a kezem.
Adja a magáét. Es kulcsoljuk össze. (Simonfay
engedelmeskedik) Es maradjunk így örökké. A
felesége leszek, Simonfay kedves.

SIMONFAY (zavartan) Azt hiszem, itt valami
tévedés van.

ANGÉLA Tévedés?
SIMONFAY Az én elképzelésem más volt.
ANGÉLA Más? (Kezd kijózanodni) SIMONFAY
Ugye, nem vagyunk már gyere-

kek...
NOÉMI Hát azok nem!
SIMONFAY Az én életemből sok minden

hiányzott (Borbíró felé) Azért adót beszedni is
végső soron nem egy kielégülés, ha meg is van
a fix, nyugdíj, az esztéká nyújtotta kedvezmé-
nyek... Én úgy képzeltem... (Felkel, topog,
zavart) Az életemből egy valami hiányzott.

ANGÉLA Micsoda?
SIMONFAY A flört.
ANGÉLA A ... a flört?!
SIMONFAY A kartársak kiröhögtek. Tudni-illik

én vagyok az egyetlen az egyenes adónál,
akinek sosem volt viszonya. Aki a négy polgári
után belészerettem Gizellába, és .. .

ANGÉLA Gizella? Az kicsoda?
SIMONFAY A hitvesem.
ANGÉLA Maga nős?
SIMONFAY A kisebbik lányomnak... Emese ...

húsvétkor volt az esküvője.
ANGÉLA Magának... magának gyerekei van-

nak?
SIMONFAY És egy unokám. És amikor kegye-

det megismertem, és fellobbant bennem egy új,
furcsa érzés .. .

ANGÉLA (vészjóslón, de szégyellve is magát)

Micsoda ?
SIMONFAY Amikor, kedvező időjárás esetén, az

akácfa másodszor is kivirágzik.
ANGÉLA Ez én voltam?
SIMONFAY Pontosan. És ... (Szétnéz) El-

mondhatom?
NOÉMI (kajánul) Ugye, Angyal, most már

mindent?
SIMONFAY Egy művész kishúga, ahogy ön-

magát megnevezni tetszett, az nem csinál
kalamitásokat, mondhatnám, a vérében van .. .
És kegyed azonkívül, hogy bepillantást enge-



dett egy életbe, melyben most személyesen
résztvenni is szerencsém van ... kegyed, talán
úgy tudnám megfogalmazni, a zsánerem .. .

ANGÉLA (már csak vészjóslón) A zsánere?
SIMONFAY Nagyjából. (Már remekül érzi magát,

szétnéz) Művészek közt vagyok, mért ne
lehetnék őszinte?

ANGÉLA Emlékszik, Simonfay, mit kérdezett
egyszer?

SIMONFAY En annyit kérdeztem.
ANGELA Még a Mecseken, aztán telefonban.
SIMONFAY Én mindig érdeklődő természet

voltam.
ANGÉLA Azt kérdezte, Simonfay - meddig lehet

angyal valaki.
SIMONFAY Es sosem kaptam választ.
ANGÉLA Hát eddig!
SIMONFAY Ezt hogy tetszik érteni?
ANGÉLA Szedje a sátorfáját, menjen innen a

fenébe! Amilyen gyorsan csak tud. Na mi lesz
? Mit ül itt ? (Simonfay rémülten emelkedik)
Hogy maga mit képzelt ? Mi voltam én magá-
nak, minek nézett ? Engem, az én nyílt, becsü-
letes életemmel! Én maga elé raktam mindent,
egy kirakodó vásár, ez volt, tessék, ez kapható,
alkudni nem lehet. És maga ? ! Még mindig itt
van? A művészi légkör? Menjen a maszek
suszterjeihez, a míderesnőihez, Bella szalon,
Doktor Fux kutyatenyészete, szedje az adót,
menjen a Gizellájához, ott az unokája. (Simon-
fay már hátrál kifelé) Tűnjön el gyorsan! Arra
se emlékezzem, hogy létezett!

SIMONFAY (mára hall ajtajában, a többiekhez)
Elnézést kérek, én a legjobb szándékkal, én
ugyanis azt gondoltam ... (Angélához) Hol-
nap telefonozok.

ANGÉLA (angyal a karddal) Nincs az a köz-
pont, ami minket összekapcsol!

SIMONFAY Még egyszer elnézést ... (Szere-
dáshoz) A művész úr bizonyára megért .. .
Bocsánat. (És Borbíróhoz) Az önök szabályai
mégiscsak mások...

És ezzel Simonfay kiiszkol. Angéla dermedten áll.
A többiek minden részvét nélkül nézik. Angéla tölt
magának.

ANGÉLA Most szégyellném magam, ha közte-
tek azt lehetne. (Kiissza a kisüstit) De lehet,
Pusi, ezek után még lehet ?

BORBÍRÓ Sajnos, nem. (És Szeredáshoz, tár-
gyilagosan) Kérlek, egy válás esetén a közös
szerzemények, takarékkönyv, kocsi .. .
SZEREDÁS Nem akarok semmit.

BORBíRÓ (Noémihez) Én mégsem akarlak úgy
elengedni .. .

NOÉMI Nem kell semmi.
BORBÍRÓ A Wartburg végeredményben a tiéd

lenne .. .
NOÉMI Gyurinak is van kocsija.
SZEREDÁS Peugeot.
BORBÍRÓ Én mindig Peugeot-t akartam.
Mondd, meg vagy vele elégedve? SZEREDÁS
Nagyon.
ANGELA (felkelt, nézi a kettős-arcképet - „Én és

Goór a Hangliban") Özvegy Kacziánynét
szerette, és lefestette smirgli-papírra. Engem
soha, engem csak te festettél le. Diána az
őzikével! Igazad van, Pusi, a mi életünkben
minden őzike egy kecske volt.

Alighogy kimondta, beviharzik stábjával Timkó
Hanna, mögötte Sturmné a vejével, menyével. És
feszítő fekete gálában Orémusz.

TIMKÓ Késtünk„ elnézést! Mindenki a helyén!
SZEREDÁS Mindenki.
ORÉMUSZ Végszóra! Ahogy ti művészek

mondjátok.
BORBÍRÓ (Sturmnéhoz) Maga mit keres itt?
STURMNÉ Angéla megengedte .. .
BORBÍRÓ Milyen jogon?
ANGÉLA (rá se hederít; Sturmnéhoz) Hányan

vannak?
STURMNÉ Én, a vejem, meg a lányom .. .
ANGÉLA És az unokák?
STURMNÉ Hát azokat .. .
ANGÉLA (vadul) Hívja őket! Mindenkit! Aki

csak van!
TIMKÓ Angyal, drágám ... Itt mégiscsak én...
ANGÉLA (Orémuszhoz) És Frici .. .
ORÉMUSZ Kézcsók - és parancs!
ANGÉLA Mondja, ami a begyében van.
ORÉMUSZ A Lulut kihagyom.
ANGÉLA Ki ne hagyja! (Isz ik) Jó leszek így?

Vagy Diána, az őzikével ?
TIMKÓ Mindenesetre fésülködj meg. (Ferihez)

A lámpákat!
FERI Bánovics! (A világosító ugrik, felvillannak a

reflektorok. Kijózanító, éles fény a műtermen) Az
eleje marad?

TIMKÓ Ezek a hegyek olyan régen megvannak
... Noémi drágám, te - Anikó majd int -
lejössz a lépcsőn. Angéla, ahogy megegyez-
tünk .. .

ANGÉLA A Vénusznál.
TIMKÓ Stimmt. Az idő?



FERI (már ül a gép mögött, karórájára néz) 19.05.
TIMKÓ Én akkor bebújok a kocsiba. Anikó,

ahogy megbeszéltük... (Indul) És Borbíró
elvtárs, kimarad a 72/a, b, satöbbi snitt. Es nem
kell Goór Lajosról beszélni, utánad az
emlékműsor ... Gyurikám, Feri majd int .. .
SZEREDÁS Tudom.

Timkó Hanna kiviharzik. A társaság áll, vár, Feri
fején a fejhallgató, Anikóén is. Csend. Feri a
kamerát Szeredásra irányítja, akinek a megegyezés
zerint váratlanul kell megérkeznie. És Anikó int
Szeredásnak.

SZEREDÁS (kezében a mikrofon) Kedves
nézőink, ma este meglátogatjuk Borbíró Géza
Kossuth-díjas festőművészünk otthonát abból
az alkalomból, hogy kiváló művész lett! Egy
régi otthon, fent a Hármashatár-hegyen, családi
fészek, műterem... Váratlanul érkeztünk .. .

Feri a kamerával rásvenkel a lépcsőn éppen leér-
kező Noémira. Borbíró idegesen áll. Egy pillanat - és

ó' áll a kamera elé.

BORBíRÓ (kiveszi a meglepett Szeredás kezéből

a mikrofont) Életem egyik legboldogabb napjára
készültem. Látogatás az otthonomban,
betekintés a műhelyembe, néhány szó arról,
mivel tartozom én szocializmust építő
népemnek, mit kaptam ugyanakkor tőle. így lett
volna szép, így lett volna jó. De az öröm-nek el
kell hallgatnia. Gyászünnepség lesz, ma
hajnalban meghalt Goór Lajos, egyetlen bará-
tom, egy élet küzdőtársa, minden eszme közös
viselője... És most e gyászban szólhatok-e
önmagamról? Csak róla, megrendülten, hű-
séggel... És mielőtt az én szerény munkás-
ságomat megismernék, hadd mondjam el,
emlékeztetőül őreá, művészi hitvallását .. . „Én
a gyávaságot a bátorsággal cserélem fel, a
kétséget a bizonyossággal, a reménytelenséget
a reménnyel, a gonoszságot a jósággal, a
nyűglődést a kötelességgel, a gőgöt a sze-
rénységgel. Az igazat akartam mindig a hazug-
ság ellenében, az őszinteséget az álcázás elle-
nében. Én a lemondást vállaltam a bőség
helyett. Én nem tudtam szolga lenni, de tudtam
szolgálni..." (Mélységes megrendültséggel) Ez
volt a hitvallása. Ez az enyém is. Ezt adom át
az utókornak! Önmagam helyett.
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