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Példa és minta

Nem szokványos darabgyûjteményt tart kezében az Olvasó, hiszen 
többnyire azt szoktuk meg, hogy vagy egy író adja ki darabjait, vagy 
valamilyen tematikai szempont szerint válogatnak a szerkesztôk. Arra 
is van példa, hogy egy-egy rendezô szemelget a maga kedves munkái-
ból. Ez a kötet egy kicsit ilyen, de ami az igazi érdekességét adja: egy 
neves együttes sikerdarabjai kaptak helyet e könyvben.

A nyolcvanas esztendôkben, amikorra a hatvanas-hetvenes évek 
nagy amatôr színházi mozgalma lecsengôben volt, mûködött a 
fôvárosban, a mai Andrássy úton, a Bábszínházhoz közel egy 
különös társulat, a Jibraki. A patinás, öntött vas oszlopos belsô 
terû épületben székelt a Pesti Barnabás nevét viselô élelmiszeripari 
szakmunkásképzô és szakközépiskola. Itt hozta létre egy megszállott 
tanár, Kaposi József azt a színjátszó együttest, amely sokkal több lett, 
mint egy oktatási intézmény öntevékeny csoportja. Egyik folytatója 
és továbbvivôje lett annak az amatôr színházi hagyománynak, amely 
több mint két évtizeden át – többek között olyan együttesek révén, 
mint a Szegedi Egyetemi Színpad, a budapesti Universitas Együttes, a 
miskolci Manézs Színpad, a zalaegerszegi Reflex Színpad, a tatabányai 
Bányász Színpad, Halász Péter Kassák, majd Lakásszínháza – az egész 
magyar színházi élet egyik meghatározó ereje volt. A csoport nemcsak 
elôadásokat hozott létre és játszott nagy sorozatokban, hanem olyan 
oktató, nevelô, megtartó közösséggé vált, amelyben sokan nemcsak 
iskolás korukban találtak biztos fogódzót, hanem késôbb, esetleg 
akkor is, amikor az élet veszélyes terepekre sodorta ôket.

A Jibraki folytatott egy hagyományt, de el is szakadt tôle. Ebben 
az iskolában nem elsôsorban a formakeresés, az új színházi kifejezési 
módok kutatása volt a fontos, hanem a biztos értékek felmutatása, 
megszerettetése. Éppen ezért mûsorán zömmel klasszikus értékek 
színpadi feldolgozásai szerepeltek. Ez persze nem színházszerûtlenséget 
jelentett, nem azt, hogy a választott darabok betûhív interpretációban 
szólaltak meg. Kaposi József és együttese a diákszínjátszás akkori 
legkorszerûbb formáit, stíluskísérleteit alkalmazta a klasszikus 
szövegek megelevenítésekor. A szerzôi intenciókhoz hûen, de szabadon 
kezelték a drámaszövegeket, bátran és hatásosan dramatizáltak ismert 
és a diákközönség által is kedvelt epikus mûveket, alkalmazkodtak 
a viszonylag szolid szcenikai körülményeikhez, egyben építettek 
közönségük aktív, alkotó, fantáziáját is megmozgató közremûködésére, 
s igyekeztek a klasszikus mûvekben is az aktuális tartalmakat 
megtalálni és bemutatni.

E kötet hét szövegkönyvet s hozzájuk írt rendezôi utószót tartalmaz. 
Van közöttük XIX. századi magyar vígjáték és avantgárd dráma, 
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divatos regény adaptációja és Shakespeare-átdolgozás; a szerzôk sora 
Kisfaludy Károlytól Vörösmarty Mihályon, Szigligeti Edén, Franz 
Wedekinden, Rejtô Jenôn, Ken Kesey-n át Gáli Józsefig ível. Az írók 
névsorából s a darabok címébôl kiderülhet: stilárisan és tartalmilag 
igen változatos és különbözô darabok kerültek egymás mellé. Ma 
talán egyesek csodálkoznak azon, hogy egy együttes mûsorában 
hogyan került a kult-mûnek tekinthetô Száll a kakukk fészkére, vagy 
A tavasz ébredése mellé a Liliomfi, a Csalódások és A fátyol titkai? 
Vagy e klasszikus, illetve klasszicizálódott értékek mellett mit keres 
P. Howard? Aki e szövegkönyveket elolvassa, rájön: mindegyik mû 
lehetôség a szórakoztatva tanulásra, a tartalmas élményszerezésre – 
játszónak és nézônek egyaránt.

Ehhez nyújtanak segítséget az alapos történelmi, biográfiai és 
dramaturgiai ismereteket nyújtó, részletes, a szereplôk jellemzésére 
és a színre állítás buktatóira is kitérô rendezôi utószók. Ezek nem 
egy-egy hajdanvolt elôadás rekonstrukciós kísérletei, és Kaposi József 
ezekben nem a maga elképzelését kínálja etalonként, hanem egyrészt a 
mûveket tágabb összefüggésbe helyezô tudnivalók összegzései, másrészt 
útbaigazítás, hogy a szövegen mit miért és hogyan változtattak, illetve 
megszívlelendô és bátorító tanácsok a darabok stilizált színreviteléhez, 
a térhasználathoz, a zeneválasztáshoz. Néhány utószó a konkrét 
szövegkönyvön túl, általános dramaturgiai-színházi tudnivalókat is 
megfogalmaz, így a Csalódásokhoz írottakból a komikum forrásairól, 
A tavasz ébredése kapcsán a keretes és a haláltánc-szerkezetrôl, a Száll 
a kakukk… elemzésébôl a lírai monológ jelentôségérôl és drámai 
szerepérôl, a Válás Veronában apropóján a parafrázist a Romeo és 
Júliával összevetve a parabola természetérôl kaphat az érdeklôdô 
fontos eligazítást.

Mindebbôl következik, hogy ezek a szövegkönyvek valóban 
szövegkönyvek, régi elôadások lenyomatai, egyben inspirációk arra, 
hogy akár ezeket, akár más mûveket milyen szemlélettel lehet közel 
hozni a mindenkori mához, a fiatalokhoz. Ehhez persze nemcsak 
az adott szövegkönyvet, hanem az eredeti mûvet is kézbe kell 
venni, ugyanis az átdolgozás átdolgozása többnyire hamis és torz 
eredményre vezet, tehát egy csoport összetételéhez, adottságaihoz és 
céljaihoz legmegfelelôbb variáció csak az eredetibôl, de különbözô 
más megoldási kísérletek figyelembevételével születhet.

A Jibraki elôadásainak szövegkönyvei ebben az értelemben 
kínálhatók mintául és példának. 

Nánay István
színházi kritikus, egyetemi oktató

Diákszínház 2016_02.indd   6 2016.11.02.   11:52:24



VÍG SZÍNHÁZ
— XIX. SZÁZADI MAGYAR VÍGJÁTÉKOK —
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Szereplôk

Ligeti Sándor, táblabíró

Vilma kisasszony, nevelt lánya

Lidi szolgálólány

Katica kisasszony

Hangai Sándor, hősszerelmes 

Rigó Rezső, lézengő ifjú

Guta Gergô, lézengő ifjú

Kacor Dezsô, lézengő ifjú

A színpadra állítás eszközei

Zene: Johann Strauss – Tik-Tak Polka 
(részletek)

Színpadtér: tetszőleges, kb. 30 nm2

Díszletek, díszletelemek: pad, három fogas, egy 
asztal, két szék

Jelmezek: korábbi korokból (XIX. századot 
idézők, magyar, franciás és török ruha) 

Főbb kellékek: három fátyol, ostor, kard, legyező
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A fátyol titkai

Vörösmarty Mihály művéből Görgey Gábor 
Handabasa avagy A fátyol titkai c. komédia 
diákszínpadi adaptációja: Kaposi József
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—  A FáTyOL TITKAI  —

I. KÉP

Helyszín: Liget. Fákat szimbolizáló eszközökkel, pl. állófogasokkal 
övezett tér, bal oldalt elôl pad. (A fákat szimbolizáló színpadi 
tárgyakra fel lehessen állni!)
Zene: Johann Strauss – Tik-Tak Polka részletek többszöri 
visszatéréssel

(Rigó, Guta és Kacor bejön a tér három különbözô irányából. Úgy 
tesznek, mintha fontos dolguk lenne, mindhárman különbözô karakterû 
némajátékot játszanak, majd középen találkoznak, hirtelen szoborrá 
válnak, halandzsa szövegeket kiabálnak egymásnak, utána megismétlik az 
egészet még kétszer. Amikor harmadjára is találkoznak, a halandzsázás 
után a földre esnek.)

Guta: Unatkozom.
Rigó: Én is unatkozom
Guta: Köpjünk célba!
Guta: á, az unalmas!
Rigó: Hát nem csinálunk semmit?
Guta: Kéne csinálni valamit.
Kacor: Menjünk ki az állatkiállításra!
Guta: Minek, mikor itt vagy nekünk te?
Rigó: Akkor gondolkozzunk.
Guta: Azt még sosem csináltam. Hogyan kell?
Rigó: á, fejfájást okoz.
Kacor: Játsszunk Országgyûlést! Ott nem kell gondolkodni. 
Beválnátok mind a ketten.
Rigó: Nem rossz gondolat. De hogyan?
Kacor: Felmászol erre a fára, és beszédet mondasz.
Guta: Fel, Rigó, fel!
Rigó: És mirôl beszéljek?
Guta: Semmirôl. Mintha országgyûlésen lennél.
Rigó: Nem lehetne inkább itt lent?
Kacor: Nem elég ünnepélyes. Mássz fel!

(Rigó felmászik az egyik fogasra.)

Guta: Halljuk a szónokot!
Kacor: Halljuk! Halljuk!
Rigó: (Ünnepélyes pátosszal.) Terv kell? Hát akkor, nesztek, itt a terv: 
Szép halni a hazáért, s én hadi életre állanunk tanácslanám!
Guta: Elég, elég!
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—  A FáTyOL TITKAI  —

Kacor: Le onnan, Rigó! Ettôl a sötét hangtól egészen 
lelombozódunk.
Guta: Még mit nem! Huszárnak menjünk? Vagy bakának?
Kacor: Most legyünk katonák, amikor a világ azon töri a fejét, 
hogyan lehessen meg katona nélkül?
Rigó: (Lemászik.) De most aztán rajtatok a sor!
Kacor: Fel Guta, fel!
Rigó: Másszon fel a mi szeretett és agytalanított képviselônk! (Guta 
felmászik a fogasra.)
Kacor: Halljuk, halljuk!
Guta: Arra gondoltam…, álljunk be költônek!
Rigó: Micsodának?
Guta: Magyar költônek. És ostorozzuk a nemzetet!
Kacor: Rossz, nagyon rossz!
Guta: (Lemászik.) Ha te olyan okos vagy, akkor beszélj te! Itt van, 
tessék, a szónoki emelvény. Ott halljuk, mit tudsz!
Kacor: (Felmászik a fogasra.) Józan dolgot ajánlok nektek.
Guta: Elég a köntörfalazásból. Ki vele!
Kacor: Házasodjunk!
Guta: Mit beszélsz?
Rigó: Megôrültél?
Kacor: Mind a hárman egyszerre. Versenyben.
Rigó: Ez komolyan megbolondult.
Guta: Agyára ment a parlament.
Kacor: A házasság a legveszélytelenebb szórakozás, amit 
kitalálhatunk.
Guta: Se testem, se lelkem nem kívánja.
Rigó: Házasodni megalázó és alacsonyrendû dolog.
Kacor: De én úgy gondoltam az egészet, mint egy lóversenyfogadást. 
Mondjuk, szerzôdést kötünk, hogy két hét múlva mindhárman 
kötelesek vagyunk idehozni a menyasszonyunkat. Azután hármas 
lakodalmat csapunk. Hát nem jó mulatság?
Guta: Nem.
Rigó: Hallottam már jobbat is. Mássz le szépen a szószékrôl!
Guta: Leszerepeltél. Mássz le, de gyorsan…!

(Ahogy Kacor kezd lemászni, megjelenik Vilma és Lidi. A lányok 
átvonulnak a téren és leülnek a padra. A három léhûtô elbûvölten mered 
Vilmára, majd egymáshoz fordulnak.)

Guta: Ne! Ne! Maradj!
Rigó: Nekem nagyon tetszik… a terv.
Guta: Nekem is. Mit kell csinálnunk?
Kacor: Mindenki elmegy és keres magának valakit, akit két hét 
múlva puhára fôzve idehoz, bemutat és kitûzzük a hármas esküvôt! 
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—  A FáTyOL TITKAI  —

Rigó: Remek terv!
Guta: Éljen!
Rigó: Kössük meg a szerzôdést!
Guta: Beülünk a Tejcsárdába, tejet iszunk és megírjuk.
Rigó: Helyes, gyerünk! (Kiszaladnak.)

(Vilma és Lidi a padon ülnek.)

Vilma: Hallottad-e valaha, hogy asszonyt ilyen olcsón áruljanak? 
Micsoda sértés!
Lidi: Ha a férfiak nôsülni akarnak, az nekünk sohasem sértés, 
kisasszony!
Vilma: De hiszen ha lovat vagy birkát vásárolnak, azt is százszor 
meggondolják, tanácskoznak, fogát nézik, eredetét és fajtáját 
vizsgálják. Ezek itt meg feleséget hármasával és két hét alatt akarnak 
szerezni.
Lidi: A kedvesek.
Vilma: Micsoda?
Lidi: Akarom mondani: azok a csúnya, fertelmes gazfickók!
Vilma: És ha szépségbajnokok volnának is, Lidi, nekünk 
mindenképpen haragudnunk illik.
Haragszom!
Lidi: Válasszon kisasszony a három közül egyet és kettô büntetve 
lesz!
Vilma: Miket beszélsz?
Lidi: Csak nem akarja mind a hármat választani?
Vilma: Lidi!
Lidi: Akkor álljon bosszút a kisasszony mindhármukon!
Vilma: Igen, Lidi, bosszút akarok állni!
Lidi: Ha én gazdag, szép Ligeti Vilma kisasszony lennék, úgy 
intézném, hogy mind a hárman belém szeressenek.
Vilma: Beléd?
Lidi: Nem belém, hanem a kisasszonyba!
Vilma: És hogy gondolod?
Lidi: Bízza rám a kisasszony!
Vilma:(Meglátja a belépô Hangait) Egy férfi!

(Vilma és Lidi félrehúzódnak, hogy kilessék Hangait, aki jobbról besétál és 
a kezében lévô verseskötetbôl fennhangon felolvas.) 

Hangai: 
„Világ kezdete óta mi a nô?
Érzô kebel, hol fúriák dühöngenek,
Szelíd virág, melyben kígyó sziszeg.
Isten kezébôl tisztán jött ki Éva.
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—  A FáTyOL TITKAI  —

S már csalfa volt.” (A tér közepére érve észreveszi a két lányt.)
Jaj! Falra festettem az ördögöt! Két Éva egyszerre! Futás! (Eldobja a 
könyvet és kirohan.)
Vilma: Mi zajlik itten? Azok hárman úgy akarnak asszonyt szerezni, 
mint lóvásáron? Ez meg itt nôgyûlölô? Hát megbolondult a világ? 
Lidi: A kisasszonynak az imént az nem tetszett, hogy házasodni 
akarnak, most meg az nem tetszik, hogy ez még csak szeretni sem 
akar. Hát mi tetszik a kisasszonynak?
Vilma: A tiszta, igaz szerelem. (Vilma felemeli a könyvet.) Várj! 
Fellapozom ennek a költônek egyik szerelmes versét. Bizonyára 
visszajön a könyvéért ez a szerelem-gyûlölô. Meglátjuk, mit szól hozzá.

(Lapoz, megtalálja a szerelmes verset, majd kinyitva leteszi a könyvet. 
Mindketten elbújnak egy fogas mögé. Megjelenik Hangai, óvatosan, félve 
körülnéz.)

Hangai: Hál’ Istenek elmentek. Hol is hagytam abba? (Fölveszi a 
földrôl a könyvet és elkezdi megint fennhangon olvasni)
„Nem érzek semmit is, 
Csak azt, hogy szeretem!
Világnak gondjait
E szóba temetem.” (Döbbenten nézi a könyvet.)
Miféle könyv ez? Szomjazom! Égek! Lángolok! Szerelmes vagyok!… 
Csak tudnám, hogy kibe? Szerelmes vagyok? Szerelmes vagyok! 
Azonnal találnom kell valakit, akibe… (Ekkor pillantja meg a fogas 
mögött megbújó Vilmát) …akibe e pillanattól… szerelmes vagyok! 
Szerelmes vagyok! Szerelmes vagyok! (Kirohan.)
Lidi: Ez hamar ment a fiatalúrnál. Az ég kegyelmezzen annak a 
lánynak, akivel most ez összeakad.
Vilma: (Tûnôdve.) Pedig nem elvetemült. Csak könnyen hajlik.
Lidi: Meg kell ôt büntetni! Csapjuk a három mellé negyediknek!
Vilma: Nem bánom, Lidi. Leckéztessük meg ôt is!

(Mindketten el. Sötét. Zene. Átrendezés.) 

II. KÉP 

Helyszín: Vilma szobája.

(A színpad jobb oldalán Vilma szobája – asztalka, két szék –, másik 
oldalon a ház elôtti utcarészlet. A szobában Vilma és Lidi. Vilma a széken 
ül és valamilyen terítôt hímez. Este van.)

Vilma: Meséld el, hogy volt!
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—  A FáTyOL TITKAI  —

Lidi: Elindultam. Azt mondták, „tejcsárdába” mennek. Tehát rögtön 
a „Vidám kefekötôhöz” címzett kocsmát néztem meg. Ahogy belesek 
az ajtón, épp szemben meglátom az egyiket, Rigó Rezsôt. Ahogy 
hajtja fel a sört. Ô is meglát engem, nagyot csuklik, arcába borítja 
az egészet, hogy tiszta sörhab lett mindene, és mint egy hóember, 
rohan felém.
Vilma: Jaj istenem! Megcsókolt?
Lidi: Én is azt hittem, kisasszony. És már éppen engedni akartam 
az erôszaknak, amikor azt mondja: „Hol lakik a kisasszonyod, te 
kecskebéka?”
Vilma: És mit mondtál neki?
Lidi: Hogy jöjjön ide ma este, és adjon a kisasszonynak éjjeli zenét.
Vilma: Micsoda? Botrányt az ablakom alatt?
Lidi: Gondom volt erre is. A másik sarokhoz rendeltem, ott 
szemben, a vén Katica ablaka alá.
Vilma: Milyen eszed van, Lidi!
Lidi: Meglett volna az elsô. Hát csak sétálgattam tovább.
Vilma: És megtaláltad a többit is?
Lidi: Ahogy sétálok egy üzlet elôtt, éppen lép ki az ajtón a mi Guta 
Gergônk szép új, zsabós ingben. Ahogy meglátott, nekem esett az is. 
Még a ruháját is összegyûrte.
Vilma: Látod, Lidi, tetszel azért te is.
Lidi: Igen. Hogy mondjam meg a kisasszony lakcímét, azért 
szorongatott.
Vilma: És mit mondtál ennek a Gutának?
Lidi: Hogy jöjjön ide ma este tízkor éjjeli zenét adni.
Vilma: Ezt jól kiforraltad. És a harmadik jómadár?
Lidi: Kimentem a szigetre. Még ki sem kötöttünk, hát kit látok a 
parton topogni nagy virágcsokorral a kezében? Kacor barátunkat.
Vilma: Kacor! Micsoda név ez is?
Lidi: Meglát engem a ladikban, felkiált, és mint az ôrült, belegázol a 
Dunába: 
„Ó, bizonnyal szeret, s engem szeret.
Csak engem, a legboldogabb Dezsôt!”
Vilma: Ez neked szavalt?
Lidi: Én is azt hittem, de ahogy olvadozva átveszem a csokrot, ô forrón 
az arcomhoz hajolt és megszólalt:  „A kisasszony címe, galambom?”
Vilma: Mind a három énrám pályázik. Ez nagy szemtelenség ugyan, 
de a bosszú szempontjából kitûnô. Mit mondtál neki?
Lidi: Hogy jöjjön ide ma este tízkor éjjeli zenét adni.
Vilma: És egyik sem tud a másikról?
Lidi: Egyik sem.
Vilma: Fel fogják falni egymást itt ma este.

(Kopogtatás, Katica viharosan be.)

Diákszínház 2016_02.indd   14 2016.11.02.   11:52:27



15

—  A FáTyOL TITKAI  —

Katica: Üdvözlöm, kedvesem! Csak egy percre jöttem.
Lidi: (Jelentôségteljesen) Csak egy percre jött a Katica kisasszony!
Vilma: Isten hozta, kedvesem! Foglaljon helyet!
(Lidi ki akar somfordálni.) Lidi, itt maradsz!
Katica: Képzelje, megrágalmaztak!
Vilma: Magát? Ki mondhat magáról rosszat, Katica?
(Lidibôl kipukkan a nevetés, újból ki akar somfordálni.) Lidi, itt 
maradsz!
Katica: Bizony Vilma, az emberek olyan rosszak, hogy még rólam is 
tudnak rosszat mondani.
Vilma: Ki volna ilyen elvetemült?
Katica: Kicsoda? A Tormándiné! Ô rágalmazott meg.
Vilma: Megrágalmazta?
Katica: Megrágalmazott, hogy én ôt rágalmazom. Hallott már 
ilyet? Hogy én még a szenteket is lerántom az égbôl. Hogy én a 
ma született bárányra is ráfogom, hogy anyajuh. Hát mondja meg, 
kedvesem, lehet egy ma született bárány anyajuh?
Vilma: Ne izgassa fel magát, drága Katica!
Katica: Már hogyne izgatnám fel magam! Éppen ez a Tormándiné 
merészel piszkálni engem?! Ô, akivel múlt héten találkoztam a Váci 
utcában. Képzelje, jön szembe az a nagy debella, dehogyis debella, 
dromedár! Az a félszemû, mert az egyik szeme mintha üvegbôl 
lenne, az ember azt hiszi, egy hulla kacsint rá. Nem is tudom, talán 
tényleg üvegbôl van.
Vilma: Tormándiné, Tormándiné. Akinek az a jóképû kapitány férje 
van?
Katica: Volt, angyalom, csak volt! Eltette láb alól szegényt, három 
napja temették. Maguk nem is tudják? Ah, édesem, ha tudnák, amit 
én tudok!
Vilma: Most majd megtudjuk.
Katica: Nem bánom, elmondom. Képzelje, az a kapitány bánatában 
halt meg. Szegény ember azt hitte, hogy az ô híres menyasszonya 
tizennyolc esztendôs, esküvô után azonban a keresztlevélbôl kiderült, 
hogy harmincnyolc!
Vilma: Pedig tényleg fiatalnak látszik.
Katica: Az?! Fiatalnak?! Hiszen mindenki tudja, hogy amikor 
elôször megcsókolták egymást, a hölgy egyik foga a kapitány 
szájában maradt.
Vilma: Ugyan már, Katica! Ezt csak a rossz nyelvek mondhatják.
Katica: Pedig így igaz, édesem.
Vilma: Lidi! Itt maradsz!
Katica: És a bácsikája?
Vilma: Kilovagolt valamerre. Tudja, nem szereti az asszony-fecsegést.
Katica: Kár, pedig mindenki mondja, milyen szép férfi. Nincs is 
szebb, mint egy delifi.
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Vilma: Delifi? Ön szavakat is alkot?
Katica: Bizony édesem, még maga a vezér, Karzincki Ferenc is 
megdicsérte néhány leleményes újításomat.
Vilma: Mondjon már néhány ilyen szót, Katica!
Katica: Például: Virány.
Vilma: Virány? Szép.
Katica: Azután: Borda. 
Vilma: De hiszen ez a szó már létezik.
Katica: Igen, mint mellkas-borda, de mint kocsma, ahol bort 
mérnek – még nem. Mennyivel szebb a borda, mint a kocsma! Ugye, 
kedvesem?
Vilma: Ezt is megdicsérte „Karzincki”?
Katica: Ezt sajnos ezt nem. Ô sem volt mindig elég fogékony az 
újításaim iránt. De vannak egész szókompozícióim is. (Katica ablaka 
elôtt sorra megjelennek a szerenádozók, Rigó, Guta, Kacor. Kezükben 
hangszerekkel és énekelni kezdik a „Tavaszi szél” címû dalt.) Például: 
Nászoldalölelvény.
Vilma: Az meg mi?
Katica: Magának persze még nem is volna szabad tudnia, hogy mit 
jelent, de nem bánom, elárulom. Azt az ágyat nevezik így, ahol a 
fiatal pár az esküvô után elôször találkozik.
Lidi: (Felpattan.) Kisasszony! Itt vannak! Hát a… (Katicára néz, észbe 
kap) …a…azt akartam mondani, hogy a Katica kisasszony ablaka 
alatt…
Katica: (izgatottan felugrik) Mi van az ablakom alatt? (Ahogy meglátja 
a szerenádozókat, kirohan.)

(Vilma szobája kissé elsötétül, a fény a szerenádozókat világítja A 
szerenádozók Katica ablaka alatt énekelnek, zenélnek, majd észreveszik 
egymást.)

Kacor: Ezer villám! Ki csúfolódik itt?
Rigó: Menjen tovább, kinek más dolga van. Ne rontsa itt a tiszta 
levegôt. Itt én tisztelkedem.
Guta: Meg én!
Kacor: Menjen tovább, ki békeszeretô! E durvaságot tûrni nem fogom.
Rigó: Kis durvaság, uram…! (Pofon akarja ütni, de az utolsó 
pillanatban megáll a keze, felismeri a barátját.)
Kacor: Te mit keresel itt?
Rigó: Te mit keresel itt?
Guta: Ti mit kerestek itt?
Kacor: Nekem van már választottam. (Dulakodni kezdenek.)
Rigó: Nekem is.
Guta: Az enyém itt lakik.
Kacor: Az enyém is!
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(Katica be. A szerenádozók észreveszik a közeledô hölgyet, majd 
szerelmesen térdre rogynak egymás mellett.)

Katica: Ne folyjék vér itt e boldog ház elôtt! Ah, lelkeim, ne 
küzdjenek értem! Ezer szívem ha volna, s mind arany, felosztanám 
mind hármójuk között. Egyszerre három kérô ostromol! Ah, én 
elájulok!

(Az elôtte egy sorban, térden állva hódolók karjaiba ájul. Az udvarlók 
most veszik csak észre, hogy a megjelent hölgy nem Vilma.)
 
Guta: Huh, mely Sibilla!
Kacor: Angyalt kerestem, és banyát lelek?
Rigó: Már csak egy seprû hiányzik ez alól!
Katica: (Felemeli a fejét.) Ah, édesek! Szûnjék a háború! Rendkívül 
felhevültem, s olvadok! Sorsoljanak! S a nyertesé vagyok! (Visszaájul.)
Guta: Hallottátok, a sárkány mit beszélt?
Rigó: Hogy ily soká él nôben a kívánság!
Kacor: Meneküljünk!
Guta: Sibilla néném, szép jó éjszakát! (Felpattannak, földre ejtik 
Katicát és kirohannak)
Katica: Várjanak! Jövök! (Utánuk szalad.) Hát nincs senki? Vagy 
álom volt az egész? Vajh, kik lehettek ôk, az értem égôk, értem 
küszködôk? Óh, csillagok, ne nézzetek reám, én egy szemérmes, 
félénk lány vagyok! Ha itt találnak, hírem oda lesz. Fel, álmodozni 
édes álmokat! Jó éjszakát te éj, ti csillagok. (Katica el, Hangai be.)
Hangai: „Szerelmedért eldobnám eszemet és minden gondolatomat,
Akár meg is halnék, ha megcsókoltalak.
Érezzem csak egyszer, egyszer lángodat!”

(Ismét megvilágosodik Vilma szobája.)

Vilma: Hát ez kicsoda?
Lidi: Én nem tudom. Fogalmam sincs. Honnét tudnám? Mibôl 
gondolja kisasszony, hogy én tudom?
Vilma: Te Lidi! (Hátat fordít Lidinek, izgatottan.) Ô az! (Hangai Vilma 
ablaka alatt áll meg.) Minden szava perzsel!
Lidi: Szent igaz! Ennek aztán jól befûtöttek!
Vilma: De ki fûtött be neki?
Lidi: Hát én! Én csak annyit mondtam neki, hogy jöjjön ide ô is ma 
este éjjeli zenét adni.
Vilma: Tehát te hívtad ide?
Lidi: Nem a kisasszony mondta, hogy büntessük meg ezt is?
Vilma: Csakhogy ez, ha bûnös is, mégis csak jobb fajta, mint az a 
három.
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Lidi: Azért hívtam a Vilma kisasszony, és nem a Katica ablakához.
Vilma: Helyes, Lidi. Próbára tesszük!
Lidi: Végre, csakhogy a régi virtust látom buzogni a kisasszonyban.
Vilma: Menj hozzá Lidi, és mondd meg, hogy holnap sötétedés után 
a ligetben fogok sétálni!
Lidi: De hol itt a büntetés?
Vilma: Várd ki a végét! Mondd meg, hogy szigorú nevelôapám miatt 
fátyolban leszek, csak így tudok eljönni hazulról!
Lidi: Szaladok. 
Vilma: (ábrándozva) Azt hiszem, ô nem olyan, mint a többi, tetszik 
nekem. Nem bánnám, ha…

(Vilma az ablakhoz lép, kinéz az utcára. Közben Lidi leszalad Hangaihoz. 
Látjuk, ahogy beszél az izgatott Hangaival, aki sugárzó arccal elrohan. 
Lidi fejcsóválva néz utána, majd fordulna vissza, mikor hirtelen 
megrohanja a három dühös szerenádozó, Rigó, Kacor és Guta.)

Rigó: állj, te kecskebéka!
Lidi: Jaj! (Másfelé akar futni.)
Guta: állj, te paszulykaró!
Lidi: Jaj!(Másfelé akar futni.)
Kacor: állj, te boszorkánykerítô!
Lidi: (Látja, hogy bekerítették.) Nini, maguk azok? Már megijedtem, 
hogy nem maguk azok.
Rigó: Rászedtél?
Guta: Egy aszalt kísértetnek udvaroltattál?
Kacor: Egy süvöltô csontváznak adtam éjjeli zenét?
Lidi: Nem szégyellik magukat? Így rárontani egy védtelen lányra!
Rigó: Felelj!
Lidi: Azt sem tudom, mirôl beszélnek!
Guta: Majd eszébe juttatom!
Lidi: Mondják már meg, miért ordítoznak. Hadd tudjam én is!
Rigó: Miért küldtél a sárkány ablakához?
Lidi: Hová?
Kacor: Oda ni, a jobb sarokhoz. (Katica háza felé mutat.)
Rigó: Azt mondtad, a jobb sarkon lakik a kisasszonyod.
Lidi: Akkor nagyot hibáztam-, vagy maguk értették rosszul. Hiszen a 
bal sarokra kellett volna menni, ott lakik a kisasszony.
Rigó: Ó, én birka!
Guta: Ó, én ló!
Kacor: Ó, én vadszamár! (Mindhárman a fejüket fogva trédre 
rogynak.)
Lidi: Látják! És engem hibáztatnak!
Rigó: (Felpattannak.) De mivel bizonyítod, hogy most igazat 
mondasz?
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Guta: Lehet, hogy a bal sarkon egy másik Sibilla lakik.
Kacor: Nem élném túl még egyszer.
Rigó: Bizonyítékot!
Guta: Addig nem eresztünk!
Kacor: Bizonyítékot! (Fenyegetôen köröznek Lidi körül.)
Lidi: (Fölnéz az ablakra, meglátja Vilma sziluettjét és odamutat.) Hát 
nézzenek oda fel! Ki áll az ablakban?
(Mindhárman felnéznek, meglátják Vilmát.)
Rigó, Guta, Kacor: (egyszerre) Vilma kisasszony! Viiilmaa…kisss…
asszony…!!
Lidi: És azt üzeni, hogy holnap sötétedés után kint sétál a ligetben.
Rigó: A ligetben!
Guta: Holnap!
Kacor: Sötétedés után!
Lidi: De fátyolban lesz, mert szigorú nevelôapja miatt csak így tud 
elszökni otthonról. És most engedjenek. (Lidi el. A kérôk a földre 
rogynak.)
Rigó: Mi aztán jól kifogtuk ezt a közös menyasszonyt! De, 
maradjunk a logikánál. Ha mind a hármunknak kell a lány, akkor…
Kacor: Akkor mindhármunké lesz.
Guta: Úgy van!
Rigó: Süketek! Már hogy lehetne mindhármunké?
Guta: Igaz.
Kacor: Igaz.
Rigó: Hanem akkor nem csaphatunk szerzôdés szerint hármas 
esküvôt!
Guta: (Felpattan, majd a többiek is.) Megváltoztatjuk a szerzôdést!
Rigó: Vilma csak egyikünké lesz! Azé, aki neki leginkább 
megtetszik.
Kacor: Úgy van. Hárman rohamozunk, és az egyikünk nyer.
(Mindhárman el.)

(Vilma szobája. Ismét teljes fényben.)

Lidi: (Be.) Ó a pimaszok!
Vilma: Rájuk szabadítjuk a vén Katicát! Holnap reggel átmégy 
Katicához! Azt mondod, üzenetet hoztál a három éjjeli lovagtól. 
Legyen sötétedés után a ligetben, de fátyolban! Férjet lehet fogni!
Lidi: Remek. Ez kedvemre való mulatság lesz.

(Sötét. Zene.)
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III. KÉP

Helyszín: Liget, fák, félhomály. (Az I. kép helyszíne.)

(Hangai ül a padon, verses könyvet olvas. Vilma belép, észreveszi a férfit, 
leereszti a fátylát, majd odalép Hangaihoz.)

Vilma: Sajnálom, uram, hogy csalódást okozok Önnek. Vilma nem 
jön el.
Hangai: Nem jön el?
Vilma: Mi barátnôk vagyunk. Engem küldött maga helyett.
Hangai: Hirtelen rosszul lett?
Vilma: Hirtelen kilovagolt! Ez az igazság.
Hangai: Kilovagolt?
Vilma: Nagy társasággal nyargal most valahol a város környéki 
erdôben.
Hangai: Miféle társasággal? Hát nincs szíve?
Vilma: Már hogyne lenne! Az ô szíve – hogy is mondjam –, mint 
egy szép üvegház.
Hangai: Üvegház?!
Vilma: Melyben jégvirágok nônek. Nincs benne élet és éltetô meleg.
Hangai: Ezt a Vilmát én jól kifogtam.
Vilma: Látja, én sosem tudnék olyan kegyetlen lenni, mint ô. Én 
megbecsülöm az irántam lobbanó érzelmeket.
Hangai: Istenem! Hogy, miért nem találkoztunk elôbb?
Vilma: Nem vél árulónak, ha azt mondom: még nem késô?
Hangai: Hogy érti ezt, kisasszony?
Vilma: Vilma olyan hideg és kegyetlen Önhöz is, aki…
Hangai: Nem, nem! Ne is mondja ki, nagyon kérem! Én Vilmát 
szeretem, senki mást!
Vilma: Hál’ Istennek!
Hangai: Tessék?
Vilma: Azt akartam mondani, hogy megértem Önt.
Hangai: Tudja kisasszony, ez az elsô eset életemben, amikor érzem, 
érzem…
Vilma: Istenem! (Hirtelen elszalad.)
Hangai: Kisasszony! Hova szalad? Várjon! Üzenni szeretnék 
Vilmának… Várjon! 

(Utána szalad. Katica lelkendezve be, még fátyol nélkül.)

Katica: Itt vagyok. Azt üzente az én lángoló lovagom, hogy 
fátyolban jöjjek. Milyen titokzatos! Milyen romantikus! Mint egy 
regényben! De jön is. Ahogy kérte, fátyolba vonom arcomat. 
(Leereszti a fátylát.)
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Rigó: (Be.) Itt van! Végre beszélhetek vele! (Letérdel Katica elé.) 
Elpusztulok a lángtól, mely belül éget! Oltsa el, kisasszony! Legyen a 
feleségem! (Lehajtott fejjel, négykézláb a földre borul, megragadja Katica 
lábát.)
Guta: (Be.) Ez megelôzött. Szerelmem tüze fellángol az égig. Oltsa 
el, kisasszony! Legyen a feleségem! (Térdre ereszkedik, és megragadja 
Katica másik lábát.)
Katica: Oh! Gyengülök!
Kacor: Ezek megelôztek! (Odarohan, bebújik Katica lábai közé.) 
Szerelmem forrósága jéghegyeket olvaszt! Kisasszony, legyen a 
feleségem! (Mindhárman a földön, szorosan egymás mellett, lehajtott 
fejjel, négykézláb vannak.) 
Katica: Nem bírom tovább! Elájulok! (A három lovag hátára alél. Az 
udvarlók összenéznek, észreveszik egymást.)
Rigó: Te mit keresel itt?
Guta: Pusztulj innét!
Kacor: Ti mit kerestek itt? Ti pusztuljatok innét! (Lökdösôdnek.)
Katica: (Felül a kérôk hátán.) Párbajozni fognak! Vérüket ontják értem!
Rigó: (Felnéz.) Kisasszony! Válasszon!
Guta:  (Felnéz.) Födje föl tündöklô arcát és válasszon!
Kacor:  (Felnéz.) Félre a fátylat! Válasszon!
Katica: Én ezt nem élem túl, ezt a boldogságot! Itt vagyok, édes 
lovagjaim! (Felfedi fátylát.)
Rigó, Kacor, Guta: (Rémülten néznek Katicára, majd egymásra.) 
áááá…! 

(Kirohannak, Katica utánuk.)

Lidi: (Be.) Hova lett az én Vilma kisasszonyom? Eltûnt, mint a 
kámfor. De le a fátyolt, ahogy a játék elôírja!
Hangai: (Loholva be.) Végre! Kisasszony, mért szalad elôlem?
Lidi: Én szaladok?
Hangai: Üzenni szeretnék Vilma kisasszonynak! Kérem, mondja 
meg neki…
Lidi: Mit akar üzenni, amikor neki is megmondhatja?
Hangai: Hogyan?
Lidi: Idehívom, aztán beszéljenek! Ez megzavarodott a szerelemtôl.
Rigó: (Átrohan a színen és elrejtôzik egy fa mögé.) Itt van a 
nyomunkban!
Guta: (Átrohan a színen és elrejtôzik egy fa mögé.) Öngyilkos leszek, 
ha ez utolér!
Kacor: (Átrohan a színen és elrejtôzik egy fa mögé.) Ilyen vén, és hogy 
tud futni még!

(Katica berohan, Hangai szenvedélyesen elébe szalad.)
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Katica: (Be.) Itt vagyok, édes lovagjaim!
Hangai: Kisasszonyom!
Katica: (Megtorpan.) Újabb kérô?
Hangai: (Letérdel.) Igen, újabb kérô, de az igazi! Ne hallgasson üres 
hódolói csapatára! Csak én szeretem egyedül!
Guta: (Egymásnak suttognak.) Ez Vilma!
Rigó: Valaki térdel Vilma elôtt!
Kacor: (Hangosan.) Vilma kisasszony!
(Mindhárman odarohannak, félrelökik Hangait, térdre vetik magukat 
Katica elôtt.)
Guta: Szépséges kisasszony! Szerelmem tüze fellángol az égig!
Rigó: Imádandó hölgy! Elpusztít a láng, mely belül éget!
Kacor: Drágalátos gyöngy! Szerelmem jéghegyeket olvaszt!
Katica: Ennyi boldogság sok nekem! Nem bírom tovább! Én 
elájulok!
(Az ölükbe ájul.)
Hangai: Mit mûveltek, gazemberek?
Guta: (A kérôk felállnak Katicával az ölükben.) Elájult.
Rigó: Fektessük a pázsitra!
Kacor: Vizes kendôt a homlokára!
(Katicával ölükben jobbra ki.)

Hangai: Fektessétek le! Én hívom a barátnôjét! És utána 
számolunk, gazemberek!
(Hangai balra fut, összeütközik a belépô Lidivel.)

Hangai: Ó, kisasszony, éppen Önt keresem! Barátnôje elájult!
Lidi: Kicsoda ájult el?
Hangai: Hát Vilma kisasszony!
Lidi: Egek ura! Mit mûvel vele?
Hangai: Én semmit! Esküszöm, hogy semmi! Csak éppen…
Lidi: Gyorsan! Hol van? (Ki.)

(Jobbról artikulátlan ordítás, kórusban. Majd Kacor, Rigó és Guta 
berohan. Mindannyian beleütköznek Hangaiba.)

Hangai: Mi van a kisasszonnyal?
Kacor: Nézze meg!
Rigó: ápolgassa!
Guta: Már várja Önt! (Mindhárman elbújnak egy-egy fa mögött.)
Hangai: Gazemberek! Magára hagytátok? (Jobbra ki.)

(Vilma lép be fátyolban. A léhûtôk észreveszik, majd odarohannak.)
Rigó: Megvagy végre, Lidi!
Kacor: A kis boszorkány!
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Guta: Le a fátylat!
(Rigó félrerántja a fátylat, megpillantják Vilmát.)
Rigó, Kacor, Guta: (Meghökkenve.) Vilma kisasszony…!
Vilma: Pimasz fráterek!
(Vilma villámló pillantást vet rájuk, majd faképnél hagyja ôket.)
Rigó: Utána!
Guta: Utána!
Kacor: Utána!

(Mindhárman Vilma után balra ki. Jobbról megjelenik a boldogságtól 
ájuldozó Katica Hangaival. Leülnek a padra, majd Katica lefátyolozott 
fejét Hangai ölében fekteti. Vilma jelenik meg egy pillanatra, ahogy 
meglátja Hangaiékat, kiszalad.)

Hangai: (Észreveszi az újabb fátyolos alakot.) Hát, hány Vilma van 
itt? Bolondot ûznek belôlem? (Felpattan, mire Katica a földre gurul. 
Hangai el.)
Katica: (Feltápászkodik.) Mindegyik elszalad! A végén mindegyik 
elszalad! Várjon, kedvesem! Várjon, szerelmem! (Kirohan Hangai 
után.)
Lidi: (Nevetve be.) Szegény vén Katica! Szegény bolond Katica! 
(A három udvarló a színpad három különbözô részérôl be, elbújnak a fák 
mögött. Nem látják egymást, csak a lefátyolozott Lidit.)
Rigó: Vilma kisasszony! Bocsásson meg! Legyen a feleségem!
(Guta és Kacor visszhangszerûen ismétlik Rigó szavait.)
Lidi: (Fenyegetôen körülhordja tekintetét az udvarlókon.) Jól van! De 
ahhoz elôbb meg kell kérni a kezemet, illendôség szerint!
(A kérôk ettôl kezdve visszhangként beszélnek.)
Rigó: Hol?
Guta: Mikor?
Kacor: Most?
Lidi: Nem most, hanem holnap délután ötkor. És nem tôlem, hanem 
az én szigorú nagybácsimtól, nemzetes Ligeti Sándor táblabírótól.
Rigó: Szigorú?
Guta: Nemzetes?
Kacor: Táblabíró?
Lidi: De vigyázzon! Az én bácsikám nemcsak szigorú, hanem 
bogaras is.
Rigó, Guta, Kacor: Bogaras?
Lidi: (Rigóhoz.) Csak a mokány, magyar embereket szereti. Magyar 
ruha, magyar bajusz, mokány szó!
Lidi: (Gutához.) Csak a franciás urakat szereti. Paróka és otkolon!
Lidi: (Kacorhoz.) Csak a régi, törökös urakat szereti. Kopasz fej, 
bugyogó, jatagán!
(Mindhárman hangosan ismételgetik Lidi hozzájuk intézett szavait.)
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Lidi: (Hármójukhoz.) És kérem, vigyázzon! Ha a bácsikám azt 
mondja: Nocsak! – akkor ütni szokott.
Rigó: Nocsak!
Guta: Nocsak!
Kacor: Nocsak!
Rigó: Ütni szokott?
Guta: Ütni szokott!
Kacor: Ütni szokott…
Rigó: Ég áldja…! (El.)
Guta: Vilma kisasszony…! (El.)
Kacor: Holnap délután…! (El.)

(Lidi el. Hangai be, majd leül a padra.)
Hangai: Eltûnt mind három! Bolondot ûznek belôlem! Ó, miért 
nem maradtam nôgyûlölô?!
Vilma: (Jobbról be.) Mert az a legnagyobb bûn, amit férfi elkövethet.
Hangai: Itt az egyik! Most aztán el nem engedem! (Odaugrik a 
lányhoz és megragadja a karját.) 
Vilma: Ne szorítsa úgy a kezem! Nem szököm el. Vilma vagyok!
Hangai: Csakhogy én nem hiszem! (Felfedi a fátylat.) Vilma! Vilma 
kisasszony! Bocsásson meg!
Vilma: Ne kérjen bocsánatot! Inkább én követem meg…
(Csók. Sötét. Zene.)

IV. KÉP

Helyszín: Ligeti szobája. 

(Jobbra elôl asztal és szék, hátul középen széles kanapé. Kanapénak 
praktikus a már korábban használt pad, csak le kell takarni egy 
drapériával! Ligeti az asztalkánál ül. A feje letakarva egy ronggyal, 
inhalál egy lábas fölött, a lába lavórban ázik.)

Ligeti: Történt valami érdemleges, amíg nem voltam itthon?
Lidi: Semmi, tekintetes uram, semmi. Akarom mondani…
Ligeti: Ugye, ugye. Ki vele, gyorsan!
Lidi: Csak a Katica kisasszony…
Ligeti: Katica?
Lidi: Hiszen tudja a tekintetes úr, az a vénlány, onnét szembôl, a 
másik sarokról…
Ligeti: Tudom már.
(Kopogás.)
Lidi: Kopogtak. Kinyitom a kaput! Mindjárt visszajövök, tekintetes 
úr! (Kiszalad.)
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Ligeti: Ez a Vilma! Biztosan megint valami kalamajkát csinált. 
Pompás lány, de nem fér a bôrébe. Férjhez kellene adni. De kihez? 
Ez itt a kérdés. Kihez?
Rigó: (Képtelen betyár jelmezben belép. Kezében karikás ostort, amivel 
pattint.) Hozzám! Pálinkás tiszteletem!
Ligeti: Nocsak! (Ijedtében elrúgja a lavórt.)
Rigó: (Rémülten.) Jaj! (Védekezésül maga elé kapja a kezét.)
Ligeti: (Feláll.) Ilyenek ezek a mai fiatalok: maskarák! Egy ilyenhez 
adjam Vilmát?
Rigó: Éppen hogy Vilma kisasszony, illetve ténsasszony ügyében, 
azaz hogy a rittyentôjét, kérem szépen!
Ligeti: Uram, teremtôm! Miféle fajzat ez?
Rigó: Ha megengedi, táblabíró uram, vagyis bátyám-uram, hej azt a 
gatyaszármadzagos teremtettét, egyszóval bemutatkoznék.
Ligeti: Ideje.
Rigó: Rigó Rezsô, szolgálatjára!
Ligeti: Örvendek!
Rigó: Magyar ruha, magyar bajusz, mokány szó. Ez a jelszó! 
Fékomadta!
Ligeti: És mihez ért? Semmihez, igaz?
Rigó: Táblabíró uram! Életemet és zabomat Vilma kisasszonyért! A 
rézfánfütyülôjét!
Ligeti: Nocsak!
Rigó: Jaj! Ne! (Elbújik a kanapé mögött.)

(Ebben a pillanatban lép be Guta, parókában, rokokó öltözékben.)

Guta: Jaj! (Arca elé kapja a kezét.)
Ligeti: Hát ez meg kicsoda?
Guta: Monsieur! Presetation, représentation, education! Je suis: 
Gergô de Guta!
Ligeti: Üssön meg, fiam!
Guta: Ha megengedi, Monsieur, egy kis otkolon!
(Üvegcsét vesz elô, kézfejére csöppenti, orrába szippant.) Viola! Voici! 
(Közeledik az üvegcsével Ligetihez, mintha meg akarná locsolni.)
Ligeti: Vigye ezt a büdös vizet innen! Nincs húsvét!
Guta: Pardon! Pardon!
Ligeti: Bökjék már ki az urak, mit óhajtanak?
Guta: Mademoiselle Vilma de Ligetit.
Rigó: (Elôlép.) Én voltam itt elôbb, hé, a teremtésit!
Ligeti: Még a végén összeverekednek! Nocsak!
Rigó: Jaj!
Guta: Jaj!
(Mindketten a kanapé mögé ugranak. Ebben a pillanatban lép be Kacor, 
török ruhában, kopaszon, hatalmas jatagánnal hadonászva.)
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Kacor: Jaj! (Arca elé kapja a kezét.)
Ligeti: (Rámered.) Jelmezbált rendeznek a házamban?
Kacor: A keleti vér nem szûnt meg csörgedezni az ereimben. Kacor 
Dezsô vagyok!
Ligeti: Én meg Ligeti Sándor. Azt hiszem. Legalábbis az imént még 
az voltam.
Kacor: Kopasz fej, bugyogó, jatagán!
Ligeti: Hánykor kezdôdik a jelmezbál? Hadd tudjam én is!
Kacor: Nos, amikor nagy fejedelmünk, II. Rákóczi Ferenc 
Rodostóban menedéket kapott török testvéreinktôl…
Ligeti: Mit óhajt, testvérem?
Kacor: Nemzetes Ligeti Vilma kisasszonyt…!
Guta: Pardon! Én elôbb voltam itt…
Rigó: Eb ura fakó! Én voltam itt elôbb…
Ligeti: Nocsak! (A három maskara egymás mögé próbál bújni. Ligeti 
felveszi a Kacor leejtett jatagánt.) Csak lassan a testtel. Elôbb tán 
üljenek le uraságotok: Ehhez a dologhoz Vilmának is lesz egy-két 
szava. (Kimegy.)

(A három barát, dühösen méregeti egymást a kanapén ülve.)

Guta: Mi a láncos gutát kerestek ti itt?
Rigó: Táguljatok! Nekem van itt dolgom!
Guta: Meg nekem!
Kacor: Meg nekem is! (Szünet.)
Rigó: Szépen rászedtek bennünket.
Kacor: Rendkívüli költségekbe vertek.
Guta: Ti aztán szép maskarát húztatok.
Rigó: Ô beszél! A harisnya majom! (Belecsíp Guta lábába.)
Guta: (Fájdalmasan.) A kúúú…! A kutyák megugattak.
Kacor: Engem, mint törököt, majdhogy másodszor is kivertek Buda 
várából.
Rigó: Országos bosszút fogok rajta állani!
Katica: (Kívülrôl csak a hangja hallatszik.) Olyan szenvedélyes volt! 
Szerelmet vallott, a legforróbb szavakkal! Azt mondta, ma délután 
eljön és megkéri a kezemet!
Rigó: A Sibilla!
Guta: A banya!
Kacor: A zörgô halál!
(Egy pillanat alatt felugranak és hátulról a kanapé alá bújnak.)
Katica: (Beviharzik.) Itt kell legyenek! Innét hallottam a hangokat. 
(Csalódottan körülnéz.) Hova lettek? Hova mentek? Ah, egy idô óta 
csak úgy enyésznek elôlem a férfiak!

(Ligeti belép.)
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Katica: Ah, Ligeti úr, nemde?
Ligeti: Katica kisasszony, nemde?
Katica: Mely virányos érzemény, hogy megismerhettem, uram!
Ligeti: Ó, kisasszony, ön nyelvújító?
Katica: Ah, észrevette?
Ligeti: Az elsô pillanatban! Mely szerencse!
Katica: Hogyan?
Ligeti: Hiszen magam is régi szép mozgalmunk veteránjai közé 
tartozom.
Katica: Veterán?
Ligeti: Természetesen csak magamra értettem kisasszony, hisz az ön 
fiatalságán még a tavasz éldel.
Katica: Éldel! Mely csodás szóképzemény! Lelkem üledény, melybôl 
íme, az ön varázslatára a régmúlt virányai kinyílandanak. Apropó! 
Ön Orthológus, vagy Neológus?
Ligeti: (Hebeg.) Ôôô…tológus.
Katica: Akkor, jó! Emlékszik? Üteny. (Egymással szemben térdelve 
kissé erotikus, hintázó játékba kezdenek a kanapén.)
Ligeti: Teteny.
Katica: Tejész.
Ligeti: Tevész.
Katica: Rudacs.
Ligeti: Dugacs.
Katica: Dühönc.
Ligeti: Gügyönc…
Katica: Óh, van-e szebb dolog az életben, mint a nyelvújítás?!
Ligeti: Nincs, nincs Katica kisasszony! Nemde még sokat, nagyon 
sokat fogunk társalogni a nyelvújításról! (Szinte összeér a szájuk.)
Vilma: (Kézen fogva Hangaival belép.) Mit hallok, bácsikám?
Ligeti: Csak a nyelvújításról beszélgettünk Katica kisasszonnyal.
Katica: Vilma drágám! Eddig eltitkolta, hogy milyen értékes, nagy 
tudású bácsikája van. Kis hamis!
Vilma: Egy fiatalembert szeretnék bemutatni!
Hangai: Hangai Sándor, tisztelettel.
Ligeti: Mi járatban vagy nálunk, fiam?
Hangai: A legnagyobb tisztelettel szeretném megkérni Vilma 
kisasszony kezét!
Katica: Nálam is járt három kérô, de hogy hová tûntek…? 

(Megmozdul egy pillanatra a kanapé.)
Ligeti: És te mit szólsz mindehhez, Vilma?
Vilma: Én mindig azt teszem, amit bácsikám parancsol.
Ligeti: Ó, a ravasz hízelgôje. No jól van, nem bánom, beszéljük meg 
a dolgot négyesben!
Vilma: És közben eltervezhetjük a négyes esküvôt!
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Ligeti: Miféle négyes esküvôt?
Vilma: Hát a mi négyünk esküvôjét. Vagy nem?
Katica: De! De! De!

(Zene. A párok táncra perdülnek. Ahogy kiürül a szín, Rigó, Guta és 
Kacor lassan elôbújik, megnyúlt képpel bámulnak egymásra.)

Guta: Van egy gyanúm.
Rigó: Nekem is.
Kacor: Nekem is.
Guta: Itt nem nekünk fognak esküvôt rendezni.
Rigó: Ezek szépen egymásra találtak.
Kacor: Micsoda négy galamb!
Guta: A hátam borsódzik az ilyen turbékolástól.
Rigó: Hallottad a vén temetôi rémet? Csicsergett!
Kacor: Csókra csücsörítette a kirepedt ajkait.
Guta: Majd kiestek a fogai.
Kacor: Az a fickó pedig jól elhalászta Vilmát az orrunk elôl.

(Belép Lidi. Tesz-vesz a szobában, illegeti magát. A három kérô egyre 
bûvöltebben bámulja a kacér szolgálót. Lidi el.)

Rigó: (Jelentôségteljesen.) Van egy ötletem…!
(Sötét. Zene.)

VÉGE
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Ren de zôi aján lás

Az ere de ti da rab szer zô je, Vö rös mar ty Mi hály sze gény ne me si csa lád-
ban szü le tett, így ti zen egy éves ko rá ban már ná la fi a ta lab bak ta nít-
ga tá sá val sze rez te meg a ma ga szá má ra a ru há ra és éle lem re va lót. 
Di ák ko ra óta ver sel ge tett, s jó for mán gye rek, ami kor már igen ele ve-
nen él ben ne a ma gya rul írás ha za fi as köl tôi ön tu da ta és am bí ci ó ja. 
Már vég zett ügy véd ként ab ban az idô ben igen nagy me rész ség re val ló 
el ha tá ro zás ra ju tott: meg akart él ni a tol lá ból. Ab ban re mény ke dett, 
hogy köl te mé nye i nek, köz ben el ké szült szín da rab ja i nak ki adá sá ból 
fenn tud ja tar ta ni ma gát. Hosszas, sok szor re mény te len nek és hi á ba-
va ló nak lát szó igye ke zet után ál lan dó mun ka tár sa lett a kor szak leg je-
len tô sebb iro dal mi lap já nak, az Au ró rá nak, mely vé gül is meg él he tést 
és füg get len sé get adott Vö rös mar tynak. Sok ol da lú an vet te ki ré szét a 
re form kor iro dal mi-kul tu rá lis fel ada ta i ból is, és mint drá ma író, il let ve 
szí ni kri ti kus szol gál ta a nem ze ti drá ma meg te rem té sé nek, ki bon ta ko-
zá sá nak ügyét.

Leg is mer tebb szín da rab já ban, az 1830-ban írt Cson gor és Tün de 
cí mû fi lo zó fi ai mély sé gû me se drá má já ban a ma ga sze mé lyes bol dog-
ság vá gyát, egyé ni sé gé nek szép ség re és gyö nyör kö dés re áhí tó mély igé-
nyét mint az egész em be ri ség bol dog ság vá gyát fo gal maz za meg. 

A fá tyol tit kai cí mû Vö rös mar ty -ko mé dia 1835-ben szü le tett. A mû 
Kis fa ludy Kár oly ko mi kus kez de mé nye zé sének és a shakes peare -i víg-
já ték stí lus nak az öt vö ze te, mely ben a szer zô föl vil lant ja a ki bon ta ko zó 
pes ti ne me si-pol gá ri élet szá mos jel lem zô ké pét, és kí sér le tet tesz az 
úgy ne ve zett tár sal gá si víg já ték stí lu sá nak ki ala kí tá sá ra. Az ere de ti 
szín da rab meg ha tá ro zó ko mi kai ele me az ar cot el rej tô „fá tyol”, mely 
szin te vég nél kül szü li a fél re ér té se ket, a vá rat la nabb nál vá rat la nabb 
víg já té ki hely ze te ket.

A víg já té ki cse lek mény fô moz ga tó ja Vil ma kis as  szony, az elô ke lô 
és szel le mes ne meslány, aki sze rel mes ha rag já ban elôbb ne vet sé ges sé 
te szi, majd meg té rí ti, vé gül je gye sé vé eme li a nô gyû lö lô fi a tal po é-
tát, Han gai Sán dort. Sze rel mes csel szö vé sei köz ben meg tré fál, át ejt, 
bo lond dá tesz há rom unat ko zó if jút (Ri gót, Gu tát, Kacort), akik 
szer zô dést köt nek, hogy egy hét alatt meg há za sod nak. Öt le tes és 
fur fan gos ter vei vég re haj tá sá ban Vil ma leg fon to sabb part ne re szo ba-
lá nya, a paj kos és tûz rôl pat tant Li di. A da rab ta lán leg ko mi ku sabb, 
már-már saj nál ni va ló nôi sze rep lô je Ka ti ca kis as  szony, a ti pi kus 
vén le ány, agg szûz, aki igen csak sze ret ne férj hez men ni, így foly ton-
foly vást a fél re ér tett hely ze tek kö zép pont já ba ke rül. Ô és az unat ko zó 
if jak lesz nek cél táb lái és egy ben ál do za tai Vil ma és Li di fon dor la tos 
csel szö vé se i nek.

A há rom if jút ne vet sé ges sé te vô sze rel mi pró bák, éj sza kai ka lan-
dok és „jel mez bál ok” nem csak le le mé nye sek és for du la to sak, ha nem 
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szám ta lan ko mi kus hely zet for rá sai is. Vil ma és Li di el mé sen játs  szák 
ki az if ja kat, akik mi nél több ször és lát vá nyo sab ban csa lód nak, an nál 
in kább bi za kod nak. Ku darc ról ku darc ra buk dá csol va egy más után 
szü lik és ej tik el ter ve i ket, de vé gül is min dig hop pon ma rad nak. 
Együtt ér kez nek min den ho vá, vé let le nül mind a hár man egy le ány ba 
sze ret nek be le, mind meg vesz te ge tik Li dit, aki két szer is sze mér met le-
nül mind a hár mu kat lép re csal ja. Sor ra fel sül nek, s mi kor va la me lyik 
azt hi szi, hogy most a ma ga sza kál lá ra dol go zik, a má sik ket tô már 
rej te ké bôl le si, egy más ról per sze mit se tud va.

Vö rös mar ty a ko ra be li tár sal gá si be szé det köl tô i vé eme li A fá tyol 
tit ka i ban. Han gai és Vil ma be széd stí lu sa szép és még is ter mé sze tes, 
emel ke dett, még is kön  nyed, el més, és még is ér zel mes fi nom sá gú. 
Shakes peare ha tá sá ra árad ben ne pá tosz és hu mor. A ket tôs cse-
lek ményt Vil ma sze mé lye kap csol ja ös  sze. Vö rös mar ty jel lem raj za  
a kép ze let és a nép me se vi lá gá ból me rí tett. Az ala kok egy tôl egyig 
terv sze rû el szánt ság gal cse lek sze nek, s vagy célt ér nek, mint Vil ma, 
vagy fel sül nek, mint a há rom if jú. Utób bi ak egész vi sel ke dé se af fé le 
pa ro disz ti kus já ték, ka cér ko dás a szín pa di tech ni ká val. Jel le mük ben 
nincs vál to za tos ság, csak a tré fa ked vé ért van nak ki ta lál va, va ló sze rû-
sí té sük re nem is tö re ke dett a szer zô. Kedv ben, szán dék ban, cse lek vés-
ben, ku darc ban egy aránt egy for mák. 

A da rab legnagyobbré szt a há rom if jú bo hó za ta. Vil ma, a vi dá man 
ked ves, dé vaj, ha mis ká san le dér kis as  szony is az ô bo hóc ko dá su kat 
irá nyít va, bo nyo lít va vá lik iga zán öt le tes, víg já té ki lag gaz dag fi gu rá vá. 
Mel let te, az ô sze ke rét tol va szer vez ke dik Li di. 

Vil ma ap ja, a gaz dag föld bir to kos is kulcs fi gu ra. Az ô jó zan, hig-
gadt, racioná lis gon dol ko dá sa ad mér té ket a töb bi ek ne vet sé ges fél-
szeg sé ge i nek meg íté lé sé hez.

Nem mel lé kes a da rab szín he lye. A ko ra be li víg já ték ok jel lem zô en 
vi dé ki kas té lyok ban, kú ri ák ban, vá ro sok ban, fa lvak ban ját szód tak. 
Vö rös mar ty ez zel szem ben a fô vá ros ban, Pes ten he lye zi el a tör té ne tet. 

Gör gey Gá bor 1968-ban „Handabasa avagy A fá tyol tit kai” cím mel 
ak tu a li zál ta Vö rös mar ty víg já té kát. A sze rep lôk és a já ték lé nye ge 
ugyan az, de a ma em be re szá má ra fo gyaszt ha tó és emészt he tô cso-
ma go lás ban. Gör gey az aláb bi a kat ír ja az ô vál to za tá ról: „Vö rös mar ty 
Mi hály az 1830-as évek ben epig ram ma cik lust írt, mely nek mot tó ja: 
Ki nek nya va lyás az ha sa, an nak jó az handabasa. Vö rös mar ty a dü hö-
sen gú nyo ló dó epig ram mák ban a handabasa fej- és gyo mor tisz tí tó, 
bu ta ság- és rossz in du lat ûzô ha tá sát di csé ri. A fej-, gyo mor-, jel lem- és 
ke dély pur gá lás vi dám cso da szer ét vá lasz tot tam te hát, hogy cím adó ja 
le gyen an nak a ko mé di á nak, amit Vö rös mar ty víg já té ká nak anya gá-
ból ír tam. Az új cí met az iro dal mi tisz tes ség is meg kö ve te li, hi szen 
je lez nem kel lett, hogy nem A fá tyol tit kai le por lá sa, még csak nem is 
át dol go zá sa volt a cé lom. Az ere de ti mû ala pos is me re té ben új da ra-
bot akar tam ír ni, oly mó don, hogy a meg emész tett anyag rész le tei, 
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ele mei, mint egy ug rás ra ké szen hal mo zód va ben nem, bi zo nyos hely-
ze tek ben or ga ni ku san be le épül je nek az új ko mé di á ba. […] Új és ta lán 
szent ség tö rô nek tet szô mód szer rel ál lí tot tam ös  sze a dal szö ve ge ket. 
Né hány ki vé tel tôl el te kint ve – pél dá ul a nyi tó és a zá ró dal nál, ahol 
a szi tu á ció na gyon szi go rú an ha tá roz ta meg a da lok tar tal mát, és így 
ma gam ír tam a szö ve get – egyéb ként min de nütt Vö rös mar ty -ver se-
ket, -sza ka szo kat, -so ro kat vagy csu pán -ele me ket dol goz tam ös  sze. 
Egy-egy dalt, né hány hely zet dik tál ta ki egé szí tés sel, né ha há rom-négy 
Vö rös mar ty -vers bôl öt vöz tem. Va la hogy úgy, ahogy a fes tôk más 
ké pek bôl, új ság ki vá gás ok ból, kész ele mek bôl és a ma guk ecset vo ná sa-
i val kol lázst ké szí te nek.”

A kötetben közreadott diákszínpadi változat alapját a Görgey Gábor 
által készített átirat adta. E változat 45–50 perces előadást tesz lehe-
tővé a különböző dramaturgiai összevonások, húzások következtében. 
Az előadás egyszerű és hétköznapi díszletek között is megvalósítható, 
a lényeg az, hogy többfunkciós díszletelemek kerüljenek felhaszná-
lásra. A darab színpadra állításánál feltétlenül ügyelni kell a fe szes 
rit mu sra, a gyors jelentváltásokra, és a helyzet- és jellemkomikumból 
adódó színjátszói lehetőségek kiaknázására. Lényeges a játszók egy-
másra figyelése, a szituációk átélése és a közönséggel való interakció 
folyamatos fenntartása. A fátyol titkai ezen diákszínpadi változata 
kezdő csoportok számára is ajánlható, hiszen a fordulatos történet 
során többségében fiatal szereplőket kell megjeleníteni, a karakteráb-
rázolás egyszerű eszközeivel.

Irodalom: Vörösmarty Mihály (1955): Vörösmarty Mihály összes drámai művei I-II. 
Szerkesztette: Horváth Károly, Tóth Dezső. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest.
Görgey Gábor (1971): Alacsony az Ararát. Szerkesztette: Fábri Anna. Magvető 
Könyvkiadó, Budapest. 
Görgey Gábor: Handabasa avagy a fátyol titkai komédia, a Szerzői Jogvédő Hivatal 
kézirata
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Szereplôk

Lombai Sándor, nemes úr

Mokány, szomszéd földesúr

Lidi kiasszony, Lombai rokona

Elek, Lombai fia

Elemir gróf

Lina, fiatal özvegy

Vilma, Lina társalkodónôje

Luca, vénkisasszony

Kényesi báró

Szobalány

A színpadra állítás eszközei

Zene: Felix Mendelssohn – Szentivánéji álom 
(részlet)

Színpadtér: legalább 30 nm2, virágmintás, 
színes aljszőnyeggel letakart tér, lehetőleg 
különböző magasságok kialakításával

Díszletek, díszletelemek: belógatott 
virágmintás függönyök

Jelmezek: a XIX. századot idézők

Főbb kellékek: a belógatott függönyök játsszák 
el ezt a funkciót 
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Csalódások

Kisfaludy Károly műve alapján diákszínpadra 
átdolgozta: Kaposi József 
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I. KÉP

Helyszín: Lombai házának belseje.

Tér: stilizált tér, amelyben díszes virágos függönyök lógnak le, ezek 
tudnak különböző tereket a térben jelezni, különösképpen akkor, ha egy 
aljszőnyeggel leterített a színpad, amely különböző magasságokat rejt. 
Lényeges, hogy a rendezői jobbon egy kiemelkedés legyen, hogy oda 
lehessen fókuszálni a kulcsjeleneteket. Ez a színpadtér teszi lehetővé a 
gyors helyszínváltásokat, és teszi feleslegessé az átrendezéseket.
Zene: Felix Mendelssohn

(Lombai és Mokány beszélgetés közben.)

Lombai: Jól teszed barátom, ha plánumom szerint megházasodol, 
hi szen a szabad életnek is vannak láncai, kivált, ha elöregszik az 
ember.
Mokány: Az örökös dínomdánom is utóbb csak bánommá lesz. 
Tavaly télen úgy elunatkoztam, hogy az öreg gazdasszonyomnak 
kellett elôttem csevegnie.
Lombai: Én szeretem, ha a szívek úgy összevissza fonódnak. Tudom, 
uraságaim is nemsokára összekelnek.
Mokány: Úgy?
Lombai: Összeillenek ám!
Mokány: Ugyan soká halasztják a mennyegzôt.
Lombai: Ôk tudják, mit gondolnak, de hogy szeretik egymást, az 
bizonyos. Az olyan bizonyos, mint hogy téged Lidi szeret. Barátom! 
Nem azért mondom, hogy én neveltem, de a lány jó, fürge, eszes és 
hidd el, szeret.

(Lidi belép.)

Mokány: Hallja csak, ez a bátyja azt mondta, hogy engem szeret, 
igaz?
Lombai: Mondj igent, mert jaj lesz! Ugye, szereted ezt a jó urat?
Lidi: Igen! Úgy…, úgy…!
Mokány: Úgy? Amúgy? Ô? Nesze neked!
Lombai: Hát több kell még, te boldog vôlegény? Nem látod, hogy 
meg van lepve? Lidi, szólj!
Lidi: Mit szóljak édes bátyám?
Mokány: Rövid emlékezete van, galambom. Ha szerelme sem 
hosszabb, fogjunk kezet és menjünk szét.
Lidi: Én szeretem, mint felebarátomat, igen úgy…
Lombai: Hallod, Mokány? Az annyit tesz: feled akar lenni, te meg ô 
fele; a barátság a ráadás!
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Mokány: Úgy értetted?
Lombai: Plánumom szerint jövô héten kézfogást tartunk, két hónap 
múlva esküszünk, s te feleséget kapsz, de olyant…!
(Lombai és Mokány ki.)
Lidi: Én agyonsírnám magamat, ha ez nem volna puszta feltétel 
bá tyám tól. Huh! Ez a vadember lenne az enyém? Inkább…! Isten, 
bocsáss!

(Elek be.)

Elek: Lidi! Kedves, édes Lidim!
Lidi: Én szomorú vagyok, atyád igen rám ijesztett.
Elek: Mokánnyal? Ne búsulj! Semmi sem lesz abból; tudod, az 
öregúr mindig tele van plánummal, s egyet se végez. Ô azt akarja, 
hogy ne szeressük egymást, de én nem fogok szót fogadni.
Lidi: Én meg egy hajszállal sem vagyok jobb náladnál.
Elek: Keményen megtiltotta, hogy együtt legyünk.
Lidi: Én pedig száz ember közt is egyedül veled vagyok.
Elek: Én pedig el nem hagylak. (Csókolóznak.)

(Lombai belép.)

Lombai: Megint együtt vagytok? Ej! Tüstént el egymástól! Lidi te 
mennyasszony vagy, s vége! Menj! (Lidi el.) Elek! A te szívedhez 
nagy szólásom van. Te Lidit szereted, de én haragszom. Te Lucánál 
maradj!
Elek: Jaj nekem!
Lombai: Mid fáj édes fiam?
Elek: Megbetegszem, ha Lucára gondolok is.
Lombai: Meggyógyulsz, ha jószágát megismered.
Elek: Agyonbeszélne.
Lombai: Életre hoz aranya.
Elek: Anyám lehetne.
Lombai: Annál jobb, nem kell féltened. Édes fiam! Én írtam 
Lucának, hogy jöjjön el háztûznézôbe.
Elek: De idôt csak enged édesatyám gondolkodásra?!
Lombai: Mennyit?
Elek: Legalább harminc esztendôt!

(Elek kimegy.)

Lombai: Gonosz fiú! Igaz, rám ütött. Én is, míg fiatal voltam, a 
szél hátán jártam házasodni, de most egy okos plánum, mindent 
felülmúl.

(Szobalány be.)
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Szobalány: Inspektor úr! A városból jöttünk Elemir gróffal.
Lombai: A gróf? A mennydörgettét! Mi hozta a grófot, miért e 
meglepetés?! Itt marad?
Szobalány: Tegnapelôtt nagy mérgesen hazajött, néhányat 
sóhajtott, leült, írt, s engem a Lina asszonysághoz küldött, ki 
komoran nézett a levélre. Tegnap felültünk, s ma itt vagyunk. 
Azt beszélik, hogy az asszonyság naponként megízlelte a városi 
mulatságot, az én uram meg naponként inkább elkomorodott.
Lombai: Értem, értem! Olyan kis szakadás. Semmi több.

(Elemir belép.)

Elemir: Jó napot, Lombai!
Lombai: Nagyon örülök nagyságos uram! Rég nem volt szerencsénk!
Elemir: Ezen túl többet mulatok itt.
Lombai: Az asszonyság egészséges?
Elemir: Igen, úgy hiszem.
Lombai: Tán eljön, s udvarunk is zajosabb lesz?
Elemir: Nem tudom…, lehet…, zajosabb, igen.
Lombai: Tán a javításokat méltóztatik megszemlélni? Ó, mi 
nem vagyunk restek; azon kívül sok gazdaságbeli plánum várja 
nagyságodat; teszem…
Elemir: Majd máskor, még ráérünk, fejem most egyéb dolgokkal van 
tele. Szállásom rendjén van?
Lombai: Minden, minden! Én nem alkalmatlankodom, úgyis 
vendégem érkezett. Mokány, egyik szomszéd földesúr.
Elemir: Nem emlékszem rá.
Lombai: Pedig ô többször beköszönt hozzám, vagyis lányomhoz.

(Lombai és a szobalány kimegy.)

Elemir: Vajon mit szól Lina gyors elutazásomhoz? Tán magába tér, s 
lemond a zajos életrôl? Így kellett tennem, megmutatnom erômet.
Ó Lina! Lina! Be más voltál, míg a nagyvilág hívságai el nem 
kábítottak!

(Lidi be.)

Lidi: Elekkel nem szabad szólnom. Nem baj. Ezeket a virágokat a 
szobájába teszem, majd beszélnek helyettem.
Elemir: Lidi kisasszony. 
Lidi: Ah, gróf úr!
Elemir: Szabad tudnom, mit akar annyi virággal? Tán Mokány 
úrnak szánta? Most mondta bátyja…
Lidi: Ó, annak csak dohányfüst kell: én szebb célra szántam, de…
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Elemir: Még titok?
Lidi: Ha megmondom, majd együgyûnek tart, és… én… félek.
Elemir: Mitôl tart, ha szép célra szánta?
Lidi: Én nagysád szobáit akartam édes illattal tölteni… engedelmet 
kérek…!
Elemir: Valóban…? Édes, jó Lidim! Megérkezésemet mindjárt 
kedves virágokkal akarja fûszerezni…?
Lidi: Bátorságomért bocsánatot kérek!
Elemir: Ó, éppen nem…
Lidi: Tiszteltetni kívánom jó szívét!
Elemir: Örülök, ha jót gondol felôlem. Én azt hiszem, hogy elôttem 
egy tiszta lélek áll.
Lidi: Nem vagyok én jó, gróf úr! Lássa, bátyám mindig perel velem, 
s csintalannak nevez, kivált, ha Mokány úron valami csínt teszek. 
Hamis ember ám az a Mokány! Akkor néz az égre, ha iszik. Úgy 
bizony!
Elemir: Szóljon bátran! Magam sem tudom, mint óhajtom úgy 
bizalmát.
Lidi: Majd késôbb, most mennem kell. (Félre.) Ezt meg kell nyernem, 
tán segíthet ügyemen. (El.)

(Lombai és Mokány belép.)

Lombai: Gróf úr! Szerencsém van Mokány urat bemutatni.
Elemir: Hallja Lombai! Nem szokásom a hízelkedés, de meg kell 
vallanom, nevelt lánya becsületére válik.
Lombai: Alázatos szolgája: Íme Mokány úr!
Elemir: A jövendô bizonyosan megjutalmazza szorgalmát, én 
ismerem az asszonyi szívet, s mondhatom, szép virágot nevelt.
Lombai: Alázatos szolgája: Mokány úr!
Mokány: Engem úgyse! Már a derekam is fáj a sok hajladozástól. 
Isten hozta gróf urat!
Elemir: Barátom, Lombai! Kellemes húgát ily embernek fel ne 
áldozza, ennél jobbat érdemel! Nekem elhiheti.

(Elemir kimegy.)

Lombai: Ki hitte volna? Micsoda plánum?!  Elemir gróf és Lidi! 
Új plánum nyílik elôttem, új élet, új világ! (Mokányhoz.) Kedves 
barátom, én most azt akarom neked megmutatni, hogy milyen az 
igazi barát. Lásd, húgomat nem adom neked, nem illik hozzád.
Mokány: Ej, cinegefajta, miért nem? Hisz magad ajánlottad.
Lombai: Ez igaz, de a leány nem szeret. Az még nem volna baj, 
hanem elgondoltam, a leány hozzád képest csakugyan fiatal.
Mokány: De hiszen…!
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Lombai: Nem hiszem, hogy boldogítani fog, igen sajnálom, mert 
szeretlek. Persze, ha Lidi az én szememmel nézne…!
Mokány: Mondasz valamit, magam is tanakodtam már.
Lombai: Hanem egyet mondok: Lina asszonyság megérkezett, vele 
jött Vilma a társalkodója. Nem olyan szép ugyan, hogy hozományt 
vonna maga után, hanem, mégis szép. Én azt tanácsolom, nyúlj 
ahhoz, majd én elintézem a dolgot! 

(Kikíséri Mokányt.)

Ennek már van keresztje. Ráadásul, egy újabb plánum: Lina 
asszonyság és… és, mért ne? Elek! A fiú csinos és tüzesen néz! 
Hahaha! Felséges plánum!

(Sötét. Zene: Mendhelssohn, Szentivánéji álom – Átrendezés.)

II. KÉP

Helyszín: Lombai házának udvara.

(Lombai és Lidi beszélgetnek.)

Lidi: Édes bácsikám! Most találkoztam Mokány úrral. Hála 
Istennek, nem kellünk egymásnak!
Lombai: Ugye, te…!
Lidi: Bocsásson meg, ha csak egy pillanatig is kételkedtem jó 
szívében! Bácsi minden jóság kútfeje, minden öröm forrása.
Lombai: A forrás tengerré lesz, ha szót fogadsz. Lidi! Nem láttad a 
gróf minô gondolkodó? Tudod-e, ha szól is, téged említ…? Érted mi 
ez?
Lidi: Nem bíz’ én édes bácsim.
Lombai: Megmondom hát én: a gróf téged szeret. Édes kislányom! 
Forgolódjál a gróf körül, mutasd, hogy bármilyen nagyúrhoz is 
beillenél! Ha keres, hagyd magadat feltaláltatni, ha szívérôl szól, 
dôlj reá!
Lidi: Édes bácsi…!
Lombai: Szót se! Te ismersz, mily keményen veszem, ha felteszek 
valamit. állhatatos legyen az ember!
Lidi: Én az vagyok, de bácsi minduntalan változik. Elôbb Mokány…
Lombai: Most másról van szó! Én úgy akarom, s vége!

(Lombai el.)

Lidi: Megint új zavar! Elekkel sajnos nem szólhatok. Nem baj…
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(Lidi levelet ír, melyen egy nagy „E” betû látható. Közben belép Elemir, 
aki magában szaval.)

Elemir: „Az igaz szerelem zajtalan, mint a valódi erkölcs” Ó Lina! 
Lina! Te csak a zajos világot szereted. A zajos hódolatban leled a 
tiszteltetést. Ó Lina! Lina…!
Lidi: Csak méltóztassék olvasni…! Igen szép könyv lehet… Én 
tüstént távozom.
Elemir: Nem, nem!
Lidi: Ah, nagyságos uram! Én… szörnyû meglepés…
Elemir: (Meglátja Lidi levelén az „E” betût.) Aki ily gyöngéd jelben 
tud beszélni, annak a szó szükségtelen. Szegény Lidi! Értem e néma 
bájos nyelvet, melyet az ég csak a…
Lidi: Magam sem tudom, mi jutott eszembe…
Elemir: Értem, félig játék, félig a legmélyebb való. Jöjjön, szép Lidi!

(Elemir elvezeti Lidit. Elek belép.)

Elek: átkozott látvány! A gróf és Lidi!

(Lombai be.)

Lombai: Fiam láttad? Hallottad? Ezt elôbb megmondhattam volna; 
Lidi megvallá…
Elek: Mit vallott Lidi? Mit?
Lombai: Csak ne nézz olyan morcosan! Ez természetes. A gróf 
gazdag, tud érezni. Lidinek pedig…
Elek: Ó asszonyi szív! Más nap, más induló. Csak most ismertem 
meg!
Lombai: Fiam! Bosszuld meg magadat, üss tábort a szép özvegy 
körül…!
Elek: Hogy tréfálhat most édesatyám, midôn tudja, mi bosszant?
Lombai: Az özvegy is bosszankodik, indulatban van, ilyenkor a 
legokosabb asszony is gyermek. Vedd körül, vigasztald, hízelkedjél 
neki, tûrd el szeszélyeit! Fiam! Szép fiam! Tudod mi az? Fél 
uradalom! He! Nem ugrál szíved?
Elek: De hogy gondolhat ilyet édesatyám?
Lombai: Nem vagy vérem, ha ellenkezel! Az özvegy szép, fiatal… és 
készpénz!
Elek: Édesatyám örökké új meg új plánumot kohol, csak engem ne 
venne tárgyul, s eszközül!
Lombai: Mindenembôl kitagadlak, ha akaratom ellen cselekszel. 
Légy nyugodt, majd alattomban én is dolgozom…!
Luca: (Kintrôl.) Kedves szomszéd uram!
Lombai: Ezer mennykô! Itt jô Luca. Hm, hm! Mit mondjak ennek?
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Luca: (Belép.) Inspektor úr! Lina asszonyság mulatságra hívatott, 
különben is a levél, melyet nekem régen írt…
Lombai: Igen én kívántam, én akartam! Hogy van, édes kisasszony? 
Ugye, szép idônk jár? Hogy áll a gazdaság? Sok báránya van már?
Luca: Tûrhetô. De, csintalan szomszéd, kit értett levelében?
Lombai: Elek fiam itthon van szabadságon. (Elekhez.) Ne ijedj meg, 
ettôl felmentelek!
Elek: Örvendek, édes kisasszony, hogy egészségben láthatom.
Luca: Részemrôl én is, édes hadnagy úr! Hogy felserdült, 
megizmosodott! Alig ismertem meg, pedig együtt nevelkedtünk.
Lombai: Kérem, mi nevelkedtünk együtt!
Luca: Csintalan szomszéd maga!
Elek: Ha tetszik, bekísérem a kisasszonyt Lina asszonysághoz.
Luca: Már voltam nála, elôbb úti ruhámtól kell megválnom. 
Összekel-e most az asszonyság a gróffal? Mi újság van? Szóljon!
Lombai: Nem szólhatok… ez úti köntös terhére van. Fiam! Vezesd 
fel ezt a szép kisasszonyt a kastélyba!
Luca: Hát dolgunkról szólhatunk?
Lombai: Majd késôbb.
Luca: Kedves hadnagy úr! Legyen vitézem! (Elek és Luca kimennek.)
Lombai: Ezzel ugyan hirtelenkedtem. Majd csak valakit találok 
ennek is! (Ki.)

(Kényesi és Elemir belép.)

Kényesi: Hát Lidi volt a hirtelen útnak oka? Íly mezei virág vonzott? 
Hahaha! A zúgó forrás, a gömbölyû pásztorné…?
Elemir: Magadról ítélsz.
Kényesi: Légy nyugodt! Én nem leszek veszedelmes. Az hozott 
engem ide barátom, hogy boldogult kedvesed nekem feltámadt.
Elemir: Sok szerencsét!
Kényesi: A ligetben találkoztam vele, s ô igen nyájasan maga hívott 
meg ide. Több vendég is jön, mint mondta, de irányomban különös 
kegyességét tapasztaltam.
Elemir: Oly hirtelen!
Kényesi: Ó, én mióta megismertem, hódoltam neki. Vigasztald 
magadat barátom! Lina inkább illik hozzám, mert ô víg, én 
mulatságos, neki kellemes férj kell, nekem pénz!
Elemir: S már annyira vagytok, hogy ily gondolatok ébredhetnek?
Kényesi: Már elôbb is tettem volna lépést, csak irántad való 
barátságom tartóztatott.
Elemir: Én részemrôl rég felmentettelek volna ilyen nagylelkûségtôl!
Kényesi: Te könnyen lebegsz az életben, de nekem magammal kell 
kereskednem, házasodnom kell. Mert nincs rosszabb, mint mikor az 
embert úrnak hívják, de egy fillére sincsen.
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(Szobalány be.)

Szobalány: Ah, gróf úr! Nagyságodat keresem. Lina asszonyság ma 
estére mulatságot ád. Uraságod is meg van híva.
Elemir: Egy sereg vendéget gyûjt. Csak a bosszú hozta utánam. Jól 
van. Mondd meg Lombainak, hogy én a kerti házba költözöm a 
kastélyból! Nekem csendesség kell.

(Mind kimegy, majd Lina és Vilma jönnek be.)

Lina: Vilma, csak nem hiszed, hogy Elemir miatt utaztam ide? A 
természet oly vidám, szinte jólesik ismét szabadon lennem. De a 
hitetlenért egy lépést se többé!
Vilma: Te büszke voltál kérelmét teljesíteni, ô pedig kevély, mellékes 
szeretôt játszani.
Lina: Én ôt forrón szerettem, de vádolhat-e, ha szíve mellett az 
ismeretlen világ is vonzott? Klastromból kijövén, szüleim ide, még 
nagyobb magányba adtak egy éltes férfi mellé, ki atyám vala inkább, 
mint férjem. Elemir gróf volt elsô, ki e szívet szerelemre bírta, s 
mivel akarata ellen víg társaságba mentem, távozott.
Vilma: Lina, te neheztelsz reá. Itt pedig újra összeütközöl vele, 
birtokod miatt sem kerülheted el.
Lina: Miért kerülném ôt? Sôt, akarom, hogy lássa, mily keveset 
érdekel a felbontott frigy!
Vilma: Édes Lina! Nekem kedvem volna ôt mentegetni.
Lina: Vesztenél, mert tudd meg, Lombai igen hû emberem, s 
megsúgta, milyen szívesen látja a húgát! Azért költözik a kerti lakba, 
hogy csalárd játékát annál biztosabban ûzhesse. Ah, Vilma! Nem 
hittem, hogy e falakat ily érzéssel lássam valaha! (Szobalány be.)
Szobalány: Asszonyom, van szerencsém Mokány urat bejelenteni!
Lina: Az inspektor már említette. Vilma! Fejem tele van, magam 
szeretnék lenni, fogadd te ôt!

(Lina és a szobalány kimegy, Mokány belép.)

Mokány: Jó napot! Hallottam nagyság érkezését, s mint jó 
szomszéd, magam is beköszöntök. Míg az öreg tanácsos élt, a 
fiatalabb szomszédok elôtt dugva volt nagysád. Nemde jobb az 
özvegység? Eszem a szívét!
Vilma: Tessék leülni, Mokány úr!
Mokány: Nem vagyok fáradt, de ha egész nap a mezôn járok, vagy 
jól kiagarászom magamat, aztán hazajövök, akkor esik jól az ülés. 
Eh! Nagysád inspektora nagy kópé.
Vilma: Hogyhogy?

Diákszínház 2016_02.indd   41 2016.11.02.   11:52:31



42

—  CSALÓDáSOK  —

Mokány: Lássa nagysád, csinos húga van, velem el akarta elvétetni, 
mert kedvem támadt házasodni. ám késôbb lebeszélt, más leányt 
ajánlott helyette. Vilmát, nagysád társalkodónôjét.
Vilma: Hahahah!
Mokány: Miért nevet nagysád, tán igen rút?
Vilma: Kérem, a választól mentsen fel!
Mokány: De a kontyot csak elbírja?
Vilma: Kérem! Kérem! Igen furcsán kezd gyóntatni.
Mokány: Mondja meg, igaz-e, hogy derék leány? Mert annak a 
Lombainak nem hiszek, sokszor hátat fordít az igazságnak. Mondja 
meg, jó leány-e az a Vilma?
Vilma: Ajánlom magamat! Mokány úr igen sokat akar tudni. 
(Kiszalad.)
Mokány: Csak ne fusson, nagysád, ha rossz, otthagyjuk a faképnél! 
Ej, be helyes! Minô gömbölyû, eszem a szívét! Szája olyan, mint a 
csutoraszopóka.  
(Lina belép.) Maga Vilma, kökényszemû angyalom?
Lina: Isten hozta Mokány urat!
Mokány: Ej! Ej! Az a bohó inspektor be eltalálta, ez már ugyancsak 
helyreüti. Halld kincsem, ha kell szeretô, itt áll egy! Tudod-e, hogy 
nekem tetszel?
Lina: Beszéljünk egyebet, Mokány úr!
Mokány: De csak ebben maradjunk! Szeretsz, ha szépen kérlek?
Lina: Mokány úr csalódik…
Mokány: Ha te meg nem csalsz, én nem értek ahhoz, ha 
menyecském akarsz lenni, itt a kezem!
Lina: Csak, tessék távol maradni!
Mokány: A levegôt is kiszorítanám közülünk, és mindjárt 
mátkámmá avatlak.
Lina: Vissza uram! Vissza! Ne erôszakoskodjon!
Mokány: Csak ne kacérkodjál, úgyis tudom…
Lina: Segítség! Segítség!

(Lombai és Elek belép.)

Lombai: Mit parancsol nagysád?
Lina: Ennek az úrnak különös módja van ismeretséget kezdeni.
Lombai: Nagy Isten! Megbántotta tán nagyságodat?
Mokány: Mintha vétek volna, ha az ember egy leányt úgy igazán 
megkér?!
Elek: Mokány úr eltévedt, ez Lina asszonyság!
Mokány: Ej be kár! De maga az oka, miért olyan szép?! Lelkemre 
mondom… De, nem! Semmit sem szólók, mert ismét ferdén ütne ki. 
Ajánlom magamat! (El.)
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Lombai: Engedelmet nagyságos asszony! Ennek én voltam ártatlan 
oka. Vilmát ajánlottam neki. Különben, nagyságod parancsolatát 
teljesítettem, az egész vidéket összehívtam. Addig is, ha társaságot 
parancsol, fiam rendelkezésére áll. (Ki.)
Lina: Szívesen veszem, a katona urak sokat láttak, hallottak, ami a 
keskeny körbe szorult asszony részvétét megnyerheti.
Elek: Parancsoljon nagysád, bármit kíván, készségemet felül nem 
múlja.
Lina: Elôrebocsátom, nem kíváncsiság, hanem tiszta részvét szól 
belôlem. Lássa hadnagy úr! Én szeretem a víg embert, tán azért, 
mivel magam is az vagyok…
Elek: Bocsánatot, de én éppen az ellenkezôt hiszem. Legalább mióta 
elhagyta nagysád a várost, többször oly komor, elgondolkodó.
Lina: Igen… néha… csak úgy… csak asszonyi szeszély, melytôl 
sokat el kell szenvedni. Azon felül, nem a saját ügyemet szándékom 
kutatni, hanem hadnagy úrét. Én úgy veszem észre, hogy maga a 
tépelôdô, szomorú.
Elek: Én… csak néha, igen… olykor…, engedelmet.
Lina: Ha tetszik szíves tanácsomat követni, felhagy a képtelen 
búsongással!
Elek: Ah, nagyságos asszony, ha tudná…!
Lina: Eleget tudok, ezért a barátság – érti – barátság mondatja 
velem: váljon meg oly ábrándozó gondolatoktól, melyek soha nem 
valósulhatnak!
Elek: Kegyes szóval nyújtja nagysád a mérget, de ha bajomat már 
sejti, nem is titkolom tovább. Igaz, én szeretek.
Lina: Elég! Elég! Ne tovább! És ha kérésemet méltatja, egy szót se 
többet a szerelemrôl! (Elek és Lina kimegy.)

(Elemir és Lombai belép.)

Elemir: Tehát az asszonyság vidám, jókedvû: Mit szólt ahhoz, hogy 
a kerti házba vonultam a zaj elôl?
Lombai: Igen egykedvûen vette. Az asszonyság igen sokat változott, 
én gyanítom…
Elemir: Mit? Mit?
Lombai: Saját fejemre szólok, de hûségem…
Elemir: Mit gyanít?
Lombai: Úgy rémlik elôttem, hogy… Ôt a fiam érdekli.
Elemir: Hah!
Lombai: Sajnálom, ha ôszinteségem nyugtalanítja.
Elemir: Ó nem! Ô szabad. Igen, reám csak annyiban hat, mivel 
ismerem.
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Lombai: De nekem gondot ad, mert Lidi is egészen megváltozott. 
Szegény leány egészen odavan, semmi kedve sincs, úgy él, mintha 
mindig álmodna.

(Lidi belép.)

Lidi: Édes bácsi! A reám bízott dolgot elvégeztem, a kerti ház a 
legjobb rendben van.
Elemir: Kedves Lidim! Én annyi hálával tartozom szíves 
szorgalmáért!

(Lina és Elek belép.)

Lina: Változás, úgy tapasztalom, az életnek új színt adott. A szép 
természet engem is kicsalt a városból. De csak a szép természet.
Elemir: Nem reménylett szerencse nagyságodat itt látnom.
Lombai: Forr a keverék! Most olajat a tûzre! (Lidit Linához vezeti.) 
Lidi húgom, nagyságos asszony!
Lina: Csinosan nôtt fel mióta nem láttam.
Lidi: Hogy eddig köteles tiszteletemet elmulasztottam… bátyám…
Lina: Semmi mentséget, édes leányom! Ily tüzes szemek ellenségei a 
hideg udvariasságnak.
Lidi: Nagysád neheztel reám. Igaz, gondatlanság volt tôlem nem…
Lina: Csendesedjél, kedves! Ha nem szólsz is, tudom mily nehéz 
a gondolkodás a te éveidben! Az idô majd megtanít. Ajánlom 
magamat gróf úr! Most már mindent tudok!

(Lina és Elek kimegy.)

Elemir: Kedves Lidi! Most értem pirult, de gondom lesz e sérelmet 
örömmé változtatni.

(Elemir és Lidi kimegy.)

Lombai: Forr már a palota! A plánumom már kiteljesedni 
látszik! Játék, beszéd mindenütt. Hogy nézett a gróf, midôn Lidit 
megpillantá?! És hogy tetszelgett Lina Elek oldalán? Felséges 
plánum! Ha ezt keresztülviszem… Két uradalom egy kézen! 
Fenséges plánum! Egy pillanat! Vilmát is meg kell nyernem. Egy 
jókor elejtett szó mennyit tesz. Ha másképp nem megy, hát, magam 
veszem el. Hozzám csak eljön! Miért is ne…? Micsoda újabb 
plánum?! Én leszek itt az univerzális atya.

(Sötét. Mendelssohn zene. Átrendezés.)
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III. KÉP

Helyszín: Lombai kertjének lugasa.

(Elemir és Lidi két oldalról érkeznek.)

Elemir: Ó asszony! Asszony! Örök titka a teremtésnek! Hûtlenség 
a neved. Mint égett szeme az ifjúra! Csak hódolót akar. Hogy 
még szeretem, forró vérem vallja, de indulatomhoz hasonló legyen 
gyôzelmem.
Lidi: Ó férfi! Férfi! Remeke a csalfaságnak, gyönge nád ércalakban! 
Egy mosolygás rabbá teszi ôket. Hányszor ütköztem Elekbe, de 
számomra pillantása sem volt. (Észreveszik egymást.)
Elemir: Ah, szép Lidi! A részvét hozza utánam, tán észrevette 
nyugtalanságomat?
Lidi: Igen… A levegô oly friss itt…
Elemir: Ahol asszony van, ott a levegô is elromlik. De nem magát 
értem! Maga jó, szelíd, ismerem szívét. Ah, ha az enyém beteg nem 
volna…
Lidi: Nem értem gróf urat!
Elemir: Boldog, míg meg nem ért! Míg édes csalódások ringatják. 
Én kinôttem ezen boldogságból. Higgye el, nagy nyereség felhôtlen 
látni a valót.
Lidi: Azt magam is egy idôtôl fogva kezdem érezni.
Elemir: Értem. Maga szeret, és nem úgy szerettetik, amint 
megérdemli.
Lidi: Ah, gróf úr!
Elemir: Értem! Kelletlen itt a sok szó, de higgye meg… 
(Csókolóznak.)

(Lina és Elek belép. Észreveszik a csókolózókat.)

Lina: Nem becsülök többé férfit. (Kimegy.)
Elemir: Minô tekintet volt ez? Megvetô büszkeség égett benne. Tán 
még ô akarja a megbántottat játszani?! De így van! Ily képtelenségre 
vezet a csapodár szív. Szép Lidi! Jó éjszakát! (Kimegy.)
Lidi: Elek, te oly durcásan nézel, pedig nekem több okom volna a 
haragra.
Elek: Elhiszem, mert éppen rosszkor érkeztem. Ami engem illet, én 
eleget láttam, hallottam. Ezentúl többé nem kételkedem.
Lidi: Ha szemeim nem oly igézôek is, mint a gazdag özvegyé, 
legalább jól látnak, s meggyôzik arról, hogy a szegény leány hûségre 
nem számíthat.
Elek: Nem szükség leplezned érzésedet, én tudom, hogy a gazdag 
gróffal nem mérkôzhetem.
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Lidi: Elek! Késôbb itt lelsz a lugasban, ha még szeretsz, jöjj el!
Elek: Nem jövök.

(Lombai belép.)

Lombai: Mit susogtok, gyermekek? Lidi! Nincs egyéb dolgod?
Lidi: (Elekhez.) Elvárlak. (Ki.)
Lombai: Te Elek, jer az asszonyokhoz mulattasd ôket!

(Lombai és Elek kimegy, Lina és Vilma belép.)

Lina: Vilma! De jó hogy itt talállak! Képzeld, minden mesterségem 
szégyent vallott.
Vilma: Mi háborít annyira?
Lina: Ha láttad volna a grófot! Mint enyelgett Lidivel, mint csüggött 
rajta. Nem tûrhettem, távoznom kellett.
Vilma: Én azt vettem észre, hogy lopva mindig kísér szemeivel.
Lina: Ó nem, ha tette is, csak gúnyból tette, ha szólt is fagyos volt. 
Vilma! Ôt most is szeretem!
Vilma: Így jár az ember, midôn hôs akar lenni és fegyverét elejti.
Lina: De én lemondok róla; gyûlölöm ôt, úgy gyûlölöm, mint ember 
nem gyûlölhetett. Lássa, mi a megbántott szerelem! Én víg leszek, 
víg, mint a boldog menyasszony. Vilma! Én megbetegszem.
Vilma: Lásd, te elkezdtél hamis játékot ûzni, s magad lettél 
féltékeny. Gyôzd meg magadat!

(Lina ki, Luca belép.)

Luca: Mondja meg, aranyom, mért zendültek össze a gróf és Lina? 
Csak ne tettesse magát, azt a vak is észrevette.
Vilma: Úgy, hát többet tud, mint én. Tehát összerezzentek?
Luca: Csintalan maga! Ki tudhatná inkább? Ó, nekem bízvást 
megmondhatja, én titoktartó vagyok. Ó, sok fekszik itt már 
eltemetve, az egész vidék titka nálam van lerakva.
Vilma: Csak tessék az inspektort megkérdezni, ô mindent tud!
Luca: Én azt az embert mai napig keresem, mint egy gombostût, s 
nem akadhatok reá. Ô nekem azt írta, jöjjek ide háztûznézôbe, de 
most hallgat.
Vilma: Csak ott a tónál látok embereket, bizonyosan ott lesz. 
(Kimegy.)
Luca: Megyek is! Tudja aranyom, nekem minden vendég közül az 
a báró tetszik leginkább, oly szépen beszél, oly finom módja van; de 
még lesz szerencsém. (Kimegy.)

(Kényesi és Lombai belép.)
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Kényesi: Tehát az egész uradalom fele az asszonyságé?
Lombai: Igen, a másik fele meg Elemir grófé. Kettôjük frigye 
egyesíthetné a birtokot.
Kényesi: De, ezen frigy elszakadt, én úgy tudom.
Lombai: Igen! De más szövôdött; még titok ugyan, de nemsokára 
nyilvános lesz.
Kényesi: Más frigy a szép özveggyel? Csodálva hallom.
Lombai: Ha jól láttam, nagysád is az én asszonyságom után indult. 
Kényesi: Eltalálta inspektor úr.
Lombai: Már késô, tessék elhinni. Ôszintén egyet kérdek: pénz 
kell-e nagysádnak vagy asszony?
Kényesi: Pénz! Jóember, pénz! Pénz!
Lombai: Várjon csak! Hm, egy újabb plánum! Én szerzek! Látta 
nagyság Luca kisasszonyt?
Kényesi: Azt az ószüzet új ruhában?
Lombai: Banya ugyan, de bánya is, pénzbánya. Ami legjobb, hogy 
mindjárt hoz mindent. Zárja be a szemét nagysád és nyúljon hozzá!
Kényesi: És mennyire becsüli a jövedelmét?
Lombai: Tízezerre évenként, azon felül heverô pénze is van.
Kényesi: Valóban? Nem bánom, tegyünk próbát.
Lombai: Éppen erre jön! Tessék elvonulni, majd én beszélek vele. 
Aztán tudtára adom báró úrnak. A holdvilágnál akár meg is 
egyezhetnek, és nyélbe ütheti a dolgot.
Kényesi: állapotom sürget! Legyen tehát! Én, mint egy hérosz 
nekimegyek a szörnyetegnek.

(Kényesi kimegy.)

Lombai: Szinte könnyebben lélegzem! Most mind 
rendbeszerkesztettem ôket, csak magam vagyok hátra. (Luca belép.)
Luca: Ki ez itt? Ó szomszéd uram! Mondja meg, miért kerül engem? 
Pedig minô fontos dolgot jelentett.
Lombai: Egy titkom van.
Luca: Titok? Titok? Kedves szomszéd úr!
Lombai: Kisasszony! Tekintse bennem kérôjét!
Luca: Menjen szomszéd úr, ne pirítson az ártatlanságra!
Lombai: Báró Kényesi…!
Luca: Báró! Ah aranyom! Báró Kényesi? Az a finom udvarias, 
elmés, szép, kellemes, bájos, mulatságos fiatalember? És báró! Ki 
mondta? Mit mondott? 
Hogyan mondta? Mikor mondta? Ah kedves szomszéd, ha füllent, a 
másvilágon is süssék érte! Hüh, be felgyújtott!!
Lombai: Röviden: Kényesi báró az ön szép keze után áhít.
Luca: Hisz Lina körül lebegett.
Lombai: Míg magát meg nem pillantá!
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Luca: Miért nem szól? Szólni kell az embernek, hogy megértsék.
Lombai: Én voltam az elôszó, a többi cikkelyt maga adja elô, csak 
üljön oda a lugasba, édes kisasszony, mindjárt ideküldöm!
Luca: Repüljön kedves! (Lombai el.) Ilyen a sors játéka, amit soká 
megtagadott, azt most egyszerre adja meg. A lugasba hát…!

(Luca elbújik, Elek belép.)

Elek: Ide rendelt…
Luca: Jô már.
Elek: Itt vagy? Nos, mit akarsz? Sóhajtozol! Van is okod reá! Ó Lidi! 
Lidi! 
Ilyen a te hûséged; de jól teszed, csak suttogd a gróf nevét…!
Luca: Hihihi!
Elek: Te nevetsz? Ó, csak rajta, majd én is nevetek, ha megcsalatva 
sírsz.
Luca: Hihihi!
Elek: Ó, csak nevess! Ez igaz alakod, legalább megismerem! Szólj, 
mit akarsz tôlem?
Luca: Aha, így állunk ifjú uram? (Elôlép.)
Elek: Luca kisasszony! Ördög, pokol!
Luca: Hát féltékeny valaki? Iderendelik egymást?
Elek: Csak tréfa volt édes kisasszony, alázatosan követem, mindjárt 
meg is büntettem magamat és továbbmegyek. átkozott csalódás! 
(Kimegy.)
Luca: Hát így énekel a madár? Most véletlen nyomára akadtam! 
Istenem! Minô romlott fiatalság, iderendelik egymást, ily késôn! Ez 
pirongatást érdemel. Lépteket hallok… tán ô jön…!

(Mokány belép.)

Mokány: Engem úgyse! Az a Vilma derék leány! Elváltunkkor 
megszorítá kezemet, de én is derekasan visszanyomtam. Hehe! Ezt el 
nem szalasztom!
Luca: Ah! Ah!
Mokány: Ki prüsszög itt? Aha, ott fehérlik valaki a lugasban.
Ki vagy? Ki után sopánkodol oly hangosan?
Luca: Mit ráncigálja az embert!?
Mokány: Luca kisasszony! Eszem a szívét! Úgy ült itten, mint egy 
elátkozott szûz, ki az Óperenciás-tengeren által szabadítót vár.
Luca: Kérem Mokány urat, ilyen expesszusokkal tessék megkímélni; 
én nem várok szabadítót, s ha várnék is, mást várnék!
Mokány: Én nem zavartam volna, de akkorát sóhajtott mint a 
trombita.
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Luca: Hát a torkom trombita? Trombita?! Mintha bizony…! Látom, 
más helyre kell mennem, mert itt nincs béke! Trombita!? Hûh, be 
elgyújtott! (Kimegy.)
Mokány: Ennek a nyelve igazán nagy érték, tud is magának 
igazságot szerezni.

(Mokány kimegy, Lidi belép.)

Lidi: Csendes minden, szinte rettegek, ha valaki meglát; de nem 
tûrhetem tovább a kínzó bizonytalanságot.
Elek: (Belép.) Nem lát meg valaki?
Lidi: Elek! Elek! Mégis szép, hogy eljöttél.
Elek: Amint a dolog áll, közöttünk ez utolsó titok legyen. Mi 
szólásod van?
Lidi: Magadtól óhajtanám hallani, igaz-e, hogy Linát szereted? Rég 
kérdeztem volna, de többnyire a kastélyban voltál, engem pedig 
atyád ôrzött, s a grófot bízta reám.
Elek: Igen, a grófot, kinek szerelmes leveleket írogatsz!
Lidi: Én neked írtam, és nem tehetek róla, hogy a gróf magára vette.
Elek: Lidi…
Lidi: Én érted epedtem, de te szerelmet ûztél Linával! Atyád 
mindent megsúgott.
Elek: Nekem is ô súgott, és megvallom, szívembôl bosszankodtam.
Lidi: Ha úgy van, tehát mind a ketten csalódtunk. Elek! állj 
szemközt, nem voltál hamis?
Elek: Én téged szeretlek.
Lidi: Én meg téged.
Elek: Ismét az enyém vagy. (Csók.)
Lombai: (Kintrôl.) Nagyságos asszonyom, erre…!
Lidi: Atyád szavát hallom.
Elek: Jer a lugasba, míg elmegy! (Lidi és Elek félrevonul)

(Belép Lombai és Lina.)

Lombai: Csak egy pillanatra méltóztassék nagysád! Mulattatni fogja, 
amit lát: egy új szerelmes pár! Az én plánumom! Hahaha! Itt a 
lugasban vannak. (Elôre siet.)
Elek: Én vagyok édesatyám!
Lidi: És én!
Lombai: Ej, szedte-vette! Hogy mertek itt ülni? (Linához visszaszalad.) 
Semmi nincs nagyságos asszony! Semmi! (Lidihez.) Meg ne 
moccanjatok, mert megöllek benneteket. (Linához.) Elröpültek már, 
ha tetszik, menjünk vissza!
Lina: Minek e játék? Hisz suttogást hallok.
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Lombai: Igen! Igen… De ne nézzen oda nagysád…! Ilyenkor legjobb 
távozni. Tááávozni!!!
Lina: Miért oly nyugtalan az úr? Hisz, maga hívott ide.
Lombai: Igen! Igen! Tehát megmondom Luca és… báró Kényesi…
Lina: Hahaha! Ezeket látnom kell.
Lombai: Nem úgy, nem! Rosszul mondtam… Az én húgom… igen, 
Lidi…
Lina: Lidi… és…
Lombai: Igen. Lidi… Nem tetszik tááávozni?
Lina: Lidi… és?
Lombai: Mit tegyek? Igen. Lidi és…gróf Elemir.
Lina: Így, hát nem háborgatom ôket. Most vége mindennek. (Ki.)
Lombai: Jertek elô, ti sáskák! Itt összeülni, ily világos este, nem, 
ily sötét nappal! Nem! Nem! A méreg elkábít. Ördög, pokol! Majd 
füstbe ment a plánumom! El egymástól! Elek, te velem jössz, téged, 
Lidi, a pincébe zárlak, el, el egymástól, ti plánumrontók!

(Sötét. Zene.)

IV. KÉP

Helyszín: Lombai háza. 

(Lombai és Vilma beszélget.)

Lombai: Oh, Vilma kisasszony de jó, hogy találkozunk. Mivel 
Mokány urat nem szeretheti a kisasszony, legyen az én feleségem!
Vilma: Ej, ej kedves inspektor úr, mint jövök én e szerencséhez?
Lombai: De micsoda szerencséhez! Lássa, édes kisasszony, gróf 
Elemir szereti húgomat…
Vilma: Azt többször állította már uraságod.
Lombai: Fiam az asszonyságért eped…
Vilma: Akkor a legjobb lenne Inspektor úr, ha innen elküldené, 
hogy meggyógyuljon!
Lombai: Mentsen Isten, inkább itthon tartom, hadd legyen még 
betegebb, az asszonyságnak csak lesz szíve! Lássa édes kisasszony, 
maga e dologban sokat tehetne. Az asszonyság szereti és…
Vilma: Mindezt meg kell fontolnom.
Lombai: Most tudja célomat, számíthatok a kisasszonyra?
Vilma: Majd késôbb! Addig is édes vôlegény, magamat ajánlom. 
(Kimegy.)
Lombai: Mit tesz a fejkötô?! Most egész új famíliát fundálok, és én 
leszek a törzsök!
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(Luca belép.)

Luca: Mit ábrándozik, inspektor úr? Magam is tele vagyok 
mindenféle gondolattal, otthon is dolgom volna, de ez a ház oly 
kellemes.
Lombai: És a báró, mint áll, édes kisasszony?
Luca: Tudja szomszéd uram, én nem tartom magamat szépnek, 
de ô ezt a kis gödröt arcomon mindjárt észrevette, s annyi édeset 
tudott felôle mondani, hogy hinnem kellett. Itt fogta a karomat 
a holdvilágnál, oly gyöngén, mintha szúnyog szállt volna rá. Ezt a 
könyvet Linától hoztam, itt forgatom, tán erre sétál. Minô cédula 
ez? (Olvasni kezd.)
„Hiába rejted el forró szerelmedet,
Ha lángja tiszta volt, többé el nem múlhat,
Azért bizton tüntesd ki ismét szívedet,
S hû érzetem viszont édes jutalmat ad.”
Egy felséges ötletem van! Ezt a cédulát, egy rózsába dugom, és én 
félrevonulok. Ez majd felment a nehéz vallomástól. A báró meglátja, 
elolvassa, megérti, felindul, eljön, megkér, elvesz, s én célomnál 
leszek. Ah, istenem!

(Luca kimegy, Lina és Vilma bejön.)

Vilma: Amint mondtam, Lombai elvesz, ha téged rábeszéllek, hogy 
fiát válaszd.
Lina: Ó azok a férfiak! Önzés és változás az ô lényegük. Vilma én 
csalódtam Elekben! Gondold el, nem engem szeret, hanem Lidit! Ó 
ez az élet örökös csalódás.
Vilma: Hahaha! Az a legjobb benne, hogy ott nincs is veszteség, 
ahol nem bírtál.
Lina: Elôbb megvallotta, hogy azért szomorkodik, mivel a gróf 
legyeskedik kedvese körül és atyja… engem akar menyének.
Vilma: A gondolat éppen nem rossz…

(Kényesi belép.)

Kényesi: Nagysád itt? Mit vétettek ezek a nyíló rózsák, hogy rájuk is 
homályt akar vonni?
Lina: Jó, hogy emlékeztet rájuk, báró úr, majd elmentem volna 
anélkül, hogy kedves illatukban részesülnék.
Vilma: Nem hiányoznak báró úrnak a városi mulatságok?
Kényesi: Korántsem, ahol a természet ily virágokat tenyészt, ott a 
mesterséges varázs holt tetemmé válik.
Vilma: Valóban! Báró úr zsoldjában tartja a szépségeket?
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Lina: Nemhiába rózsa a szerelem jelképe. Édes, de tüskés, s azt 
tanítja: Óvd magad hirtelen hozzá kapni!
Kényesi: Aki már ily boldog, mint nagysád annak csak illatját 
nyújtja.
Lina: Ah báró úr! De mit mondjak? Itt hagyom báró urat e szép 
társaságban. Meglátja, hogy a rózsa keble is sokszor olyasmit rejt 
magába, amit nem képzelünk.

(Kényesi a rózsákhoz megy és megtalálja Luca elrejtett levelét, amit 
hangosan olvasni kezd.)

Kényesi: „Hiába rejted el forró szerelmedet,
Ha lángja tiszta volt, többé el nem múlhat…”

(Elemir közben belép.)

Kényesi: Édes, kedves barátom! Örülj, örvendezz, én boldog vagyok.
Elemir: Mit jelent ez?
Kényesi: Csak egyet kérdek, nem Lina írása ez?
Elemir: De igen!
Kényesi: Ó én háromszor szerencsés! Nem, nem háromszor, hanem 
háromezerszer. Nemde annyi fekszik a jószágon?
Elemir: Nem értelek.
Kényesi: Olvasd és bámulj! Elôbb itt találtam Linát, és ô a 
rózsákhoz küldött édes sóhajtással. Ezt ott lelém. Ô maga dugta oda, 
s azt mondta, megtanít szeretni.
Elemir: Ó, emberismeretem! Most tûnik ki, hogy mindig igazam 
volt.
Kényesi: Szint úgy. Ó, én szerencsés báró! Mint élem majd 
világomat!
Elemir: Ó, csalfa szív! Neki mindegy, csak hódoló legyen. (Kimegy)
Kényesi: Éljen a házasság!

(Luca bejön.)

Luca: Már megtalálta a cédulát! Azért olyan vidám, kedves báró úr!
Kényesi: Luca kisasszony!
Luca: Minô szépen áll báró úrnak az öröm, én is úgy örülök, hogy 
majd kibúvok bôrömbôl!
Kényesi: Azt tegye, kedves, mert a mostani úgyis sorvadni kezd.
Luca: Micsoda?
Kényesi: Én mondom, ne higgye, amit elôbb szóltam, tudniillik hogy 
szép! Én azt javallom, máskor mindig tükrét hordja magával, s ha 
valami férfi hízelkednék, tüstént kacsintson bele!
Luca: Minô gorombaság ez?!
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Kényesi: Zsenialitás kedvesem, s ez mindig ôszinte. Jó egészséget! 
Lakodalmamba majd elhívom.

(Kényesi elmegy.)

Luca: Ej, te vékony lábú szörnyeteg! De így jár, mikor az ember 
szelíd! Hüh, be elgyújtott! De ezen túl a sorsot kiátkozom, hogy 
többé férfit ne mutasson.

(Mokány belép.)

Mokány: Ej, be piros a kisasszony!
Luca: Mokány úr derék ember! Tud-e duellálni? Hívja ki a bárót, 
vágja le legalább a… fejét!
Mokány: Micsodát?
Luca: Engem megsértett! S maga nem is haragszik?
Mokány: Mi közöm hozzá?
Luca: Sziklák vagytok! Ó, de ezen túl epekedhet utánam bárki! Ezt 
ugyan szó nélkül nem hagyom. Ó, galambnak is van epéje! (Kimegy.)
Mokány: Hová oly szaporán?

(Lombai belép.)

Lombai: Victoria! Jer szívemhez barátom! Én az egész világot 
odaszorítanám! Minden plánumom szerint történt. 
Mokány: Szólj, de értelmesen!
Lombai: Már nincs okom titkolni, halld! Fiam elveszi Linát, a gróf 
Lidit, Kényesi Lucát…
Mokány: Hohohó!
Lombai: Én pediglen ezt oly okosan intéztem… hahaha! Csak 
mondd a szépnek: elveszlek! Tüstént mozog akkor, s mindent 
elkövet. Mindezt bizonyosan Vilmának köszönhetem.
Mokány: Mit? Vilma? Ôt én veszem el.
Lombai: Te! Hahaha! De ne búsulj, majd ha megint ráérek, szerzek 
én neked is egyet.
Mokány: Mit csevegsz?
Lombai: Vilmát én veszem el.
Mokány: Azért is elveszem. Ô magától akarom hallani! (Kimegy.)
Lombai: Menj csak elôre a kosárért, én csak gyûrût keresek, s 
mindjárt én is ott leszek! (Kimegy.)

(Elek és Lidi bejön.)

Elek: Szerencsére az asszonyság mindent magára vállalt, ezentúl 
nem kell bujkálnunk, ha szólni akarunk egymással.
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Lidi: Engem is biztatott az asszonyság, ô oly kegyes!
Elek: Majd néznek pajtásaim, ha ily szép feleséget hozok. Lidi! Lidi! 
Te az enyém vagy. Ezzel a csókkal mátkámmá avatlak.
Lidi: Még nem szabad. Lásd, te csintalan. Elek, te megcáfolod a gróf 
emberismeretét: ô azt hiszi, nem is tudom, mi a csók. Pedig, hány ég 
már itt az ajkamon! De, itt jön ô maga.
Elek: Itt hagylak vele, bízd reá, hogy ô is szóljon atyámmal!

(Elek kimegy, Elemir belép.)

Elemir: Lidi! Kedves Lidim! Éppen önt keresem. Magában nem 
csalódtam, én láttam…
Lidi: Ah, tehát meglátta nagyság, hogy most…
Elemir: A szerelem olyan, mint a nap, még a vak is érzi.
Lidi: Tudom, nagysád nem kárhoztat.
Elemir: Ki tehetné azt?! Ez oly érzés, mely gúnyolja akaratunkat.
Lidi: Lássa nagysád, mi együtt nevelkedtünk, s mint gyermekek, már 
szerettük egymást.
Elemir: Mit beszél, édesem? Mi nem nevelkedtünk együtt.
Lidi: Elekrôl szólok. Mi lepi úgy meg gróf urat? Hisz annyiszor 
mondta, hogy szívembe lát!
Elemir: Tehát Elek! Jól van, jól, igen, tudom már! Rettentô csalódás! 
Szégyellem, hogy fejem van.
Lidi: Csak nem megbántottam gróf urat?
Elemir: Miért nem szólt mindjárt… midôn… ördög és pokol!
Lidi: Nagysád pártfogását óhajtom megnyerni, de látom…
Elemir: Ó szívesen! Minden jót kívánok, jó egészséget édes Lidim! 
Szép ártatlanság!
Lidi: Sajnálom, ha…
Elemir: Ó nem szükséges! Nem vágyom sajnálatra, ajánlom 
magamat!
Lidi: Szomorú dolog, úgy látom mi egymást félreértettük. (Kimegy.)
Elemir: Tovább itt nem maradok! Minden szem egy poklot lövell 
rám! El innen!

(Elemir kimegy, Kényesi és Lina bejön.)

Kényesi: Lina! Ím lábainál fekszik a legboldogabb halandó! A rózsa 
kiadta titkát! Lángom tiszta volt, forró és örökös, csak jutalma van 
még hátra. Íme kedves saját írása.
Lina: Az én írásom?! (Ránéz.) Az én írásom!
Kényesi: Ne tagadja, kedves! Én szívét elnyerém.
Lina: Mit akar báró úr tôlem?
Kényesi: Örök frigyet! Boldogságot! Üdvösséget! (Elemir belép.)
Elemir: Hah!
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Lina: Elemir!
Elemir: Engedelmet kérek, hogy egy pillanatra zavarom! Én 
búcsúzni jöttem, és utolsó szavam boldogságkívánás ezen új frigyhez.
Lina: Csalódik a gróf! Valamint a báró is!
Kényesi: Ki látta ilyenkor zavarni az embert, az okos ilyenkor 
behunyja szemét és távozik!
Lina: Csak maradjon gróf úr! Én vagyok itt magam az idegen. 
(Kimegy.)
Elemir: Lina! Lina! (Lina után fut.)
Kényesi: De mi történik itt? Mit jelent ez? Hisz itt írva van…

(Vilma belép.)

Vilma: Hahaha! Én tudom a tévedés okát, Luca egy könyvet vitt 
el asszonyomtól. Bizonyosan az Luca ötlete volt, ô dugta a verset a 
rózsába.
Kényesi: Ezer villám! Akkor, Lucát vigasztalnom kell?!

(Kirohan. Mokány belép.)

Mokány: Édes kisasszony! Úgy hallom, Lombai veszi el, pedig 
magamnak szerettem volna. Hiszen úgyis tudja már.
Vilma: Én, Mokány úr?
Mokány: Legyen ôszinte, melyikünket választja?
Vilma: Lombai iránt soha szándékom sem volt.
Mokány: Eszem a szívét! Tehát az enyém lesz? Azt ne mondja, hogy 
nem! Különben nôtlenségem a lelkén szárad!
Vilma: Se nem! De igen… se mindjárt.
Mokány: Mindjárt ne, hanem aztán? Ej, te kis pipiske, hisz 
szemedbôl látom, hogy feleségem leszel. Uccu! Most lesz még a 
gyöngyélet!

(Lina és Elemir bejön.)

Lina: Feledve tehát minden! Gyöngék voltunk, és fizettünk érte.
Elemir: Ezen túl egymás iránti bizodalommal kerüljük a csalódást!
Mokány: Jobb is, ha az ember kimondja a mondókáját. Nagyságos 
asszony! 
Én Vilmát viszem.
Lina: Mit hallok? Te is…?!
Vilma: Nincs mit várnom, nincs mit válogatnom.
Elemir: Mokány úr! Mi baráti szomszédok maradunk.

(Elek és Lidi belép.)

Diákszínház 2016_02.indd   55 2016.11.02.   11:52:32



56

—  CSALÓDáSOK  —

Elek: Nagyságos asszony! Kegyességében bízván…
Lidi: Én is bátor vagyok…
Elemir: Lidi! Magában csalódtam, de azért szívbéli frigyét 
támogatom.
Lina: (Elekhez.) Hadnagy úr! Én ezen túl is megmutatom, hogy 
barátnéja vagyok.

(Lombai belép.)

Lombai: Összeálltak már, kedves gyermekeim?
Elemir: Lombai!
Lombai: Ó, tessék?!
Elemir: Ím, én Lidi kezét kérem!
Lombai: Ó, igen, igen szívesen, nagyságos fiamuram.
Lina: Lombai!
Lombai: Csak méltóztassék!
Lina: Én pedig Elek fiának kérek áldást!
Lombai: Ó, adok, tiszta örömmel adok, nagyságos leányasszony. 
Hahaha!
Mi boldog nap, magam zárom be! (Elôvesz egy gyûrût.) Vilma 
kisasszony tudja mit jelent ez? 
Elemir: Így tehát minden zavar szerencsésen fejlett ki. Hallja 
inspektor! Én Linával e naptól fogva jegyben vagyok.
Mokány: Én meg Vilmával, azért keress más ujjat gyûrûdnek!
Lombai: Elhalok! Hisz elôbb tetszett…
Elemir: De hogy e nap teljes boldogságot árasszon, Elek fiának Lidit 
kívánom feleségül!

(Luca és Kényesi belép.)

Luca: Tehát csakugyan szeret báró úr?
Kényesi: Igen! Valóban.
Luca: Kedveseim! Engem ez a báró úr megkért, én azért is mostani 
bôrömben maradok, és kosarat adok neki.
Kényesi: Ó kérem kisasszony!
Luca: Nem! Engem nem meg nem indít, én távozom!
Kényesi: Én is, hisz csak játék volt… Hahaha!
Lombai: Báró úr! Luca kisasszony! (Utánuk fut.) Egy újabb 
plánumom van!

VÉGE
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Ren de zôi aján lás

Mi e lôtt Kis fa ludy Károly or szá go san is mert köl tô lett, név te len, 
nyo mor gó, kó bor fes tô; az elôtt pe dig kön  nyel mû, mu la toz ni sze re tô, 
de pénz te len ka to na tiszt volt. Pá lyá ja az ak ko ri ne mes ség szá má ra 
ért he tet len s meg ve ten dô úton, for du la tos, szo kat lan ös vé nye ken 
ka nyar gott. Ap ja igen ne héz ter mé sze tû, va gyon gyûj tô és ne me si elô-
í té le te i be fe led ke zô em ber volt, aki leg ki sebb fi át szü le té sé tôl fog va 
nem szí vel het te, va ló szí nû leg azért, mert a kis Kár oly éle te az any ja 
éle té be ke rült. A ked ve zôt len csa lá di mi li ô bôl a fiú ro ha mos gyor sa-
ság gal sza kadt ki. Jár ta a vi lá got: volt ka to na, ta nult fes té sze tet, vé gül 
az iro da lom nál kö tött ki. Éle tét a családi hagyományok ápolása és a 
változó világ jelenségei közötti  ôr lô dés illetve a folyamatos igazodási, 
át ala ku lási vágy jel le mez te.

1819. áp ri li sá ban a „Ha zai és Kül föl di Tu dó sí tá sok” hí rül ad ta a 
fô vá ros kö zön sé gé nek, hogy a szé kes fe hér vá ri szín tár su lat Pes ten, a 
né met szín pa don fog föl lép ni – még hoz zá ma gyar da ra bok kal. A hír 
fel tû nést kel tett: a fô vá ros öt éve, a má so dik szín tár su lat tá vo zá sa óta 
nem lá tott ma gyar szí né sze tet. A má jus har ma di ki elô adás, a „Ta tá rok 
Ma gya ror szág ban” fé nyes si kert ara tott. Az if jú ság tom bo ló lel ke se-
dé sé ben akar ta fel vin ni a szín pad ra a szer zôt, Kis fa ludy Ká rolyt. A 
tü zes ha za sze re tet, a lo ja li tás és az ér zel mes ség mé lyen meg ha tot ta 
a kö zön sé get. Ezt kö ve tô en vált az ad dig is me ret len Kis fa ludy fél év 
alatt Ma gyar or szág el sô is mert drá ma író já vá.

Kis fa ludy víg já ték írá sa a hú szas évek vé gé re emel ke dik klas  szi kus 
ma gas lat ra. A Csa ló dá sok ban új élet re kel nek ko ráb bi alak jai, de a 
meg vál to zott tár sa dal mi élet meg újít ja ôket. Na gyobb a dif fe ren ci-
á ló dás a tár sa da lom ban: a gaz dag gróf mel lett nya kig el adó so dott 
bá ró, biz tos jö ve del mû kö zép bir to kos, emel ked ni vá gyó gaz da tiszt, a 
bir to kos nô mel lett vá ro si as tár sal ko dó nô tû nik fel. Szé le sebb a há ló-
za ta a va gyo ni ér de kek nek: Lina ura dal ma szomszédos a gró fé val, és 
szét vá lá suk ér de ket sért, Kényesi szám sze rû ös  szeg ben mé ri fel Lu ca 
kis as  szony ér té két, Lombai leg alább fél ura dal mat akar, a fia vé gül 
kap is két száz hol dat. A szín hely pe dig egy kas tély elô ke lô lu ga sok tól, 
nyá ri la kok tól, ró zsák tól, tó tól dí szes park ja. 

A rég múlt idill csak a na gyon gaz da gok, a fi nom gróf és az elô ke lô 
öz vegy éle té ben hú zó dik meg ke cse sen. Mo kány (föl des úr), Lombai 
(ins pek tor), Vil ma (tár sal ko dó nô) mód fe lett jó za nok, s a fi a ta lok (Li di, 
Lina, Lu ca, Elek, Elemir) na iv sá ga sem har ma tos. A ne me si élet idill jét 
szét tép ték a nagy bir tok fej lesz té sé nek, ka pi ta li zá ló dá sá nak gond jai, a 
hi tel szer zés ba jai, a gaz da tisz ti szá mí tá sok fé ken tar tá sa. Az ins pek-
to rok sa já tos élôs di ré te ge pol gá ribb a föld bir to kos nál, de még nem 
sza kadt ki a fe u dá lis vi szo nyok ból, csak azo kon be lül tud erô söd ni. Ele-
ve nebb je len ség, job ban tud szá mí ta ni, mint a töb bi, de kap zsi sá gá ban 
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is élen jár: a fel na gyí tott cse léd, sá fár ra vasz di fi gu rá ja ölt te hát tes tet 
Lombaiban, a Csa ló dá sok fô moz ga tó já ban, a Nagy Ma ni pu lá tor ban.

Lombai re me kül ki e szelt ter vei azon ban ös  sze ku szá lód nak, és vé gül 
sem mi sem lesz be lô lük, el fúj ja ôket pár ôszin te, igaz szó, ami vel Lina 
és Elemir tisz táz zák fél re ér té sü ket. „Jobb is, ha az em ber ki mond ja 
mon dó ká ját” – ajánl ja ne kik böl csen Mo kány. 

A rop pant mód ös  sze ku szált bo nyo da lom rend kí vül egy sze rû 
mó don si mul ki. Fél re ér tést fél re ér tés kö vet, ko mi kus hely ze tek ker-
ge tik egy mást, de minden nek a ki vál tó oka vég te le nül egy sze rû: a 
sok fé le em ber közt alig van olyan, aki nyíl tan kép vi sel né szán dé kát. A 
gaz da tiszt ele ve nem fed he ti fel leg tit ko sabb ter ve it, Li di, mint sze gény 
ro kon lány nem mer har col ni Lombai el len, és Elek sem me ri el árul ni 
ap já nak, hogy Li dit sze re ti. Kényesi bá ró nem köt he ti az ér de kel tek 
or rá ra, hogy ér dek bôl nô sül ne, Lu ca pe dig már csak ál sze mé rem bôl 
sem ud va rol hat Kényesinek. S míg Linának az ön ér ze te, Elemirnek 
a bús fi lo zó fi á ja aka dá lyoz za az ôszin te ki ma gya ráz ko dást. Egyet len 
hiteles, szán dé kát ki is mon dó fi gu ra mo zog kö zöt tük: Mo kány. 

A tom pí tott, nyíl tan be nem val lott szán dé kok ter mé sze te sen von-
ják ma guk után a ko mi kus hely ze tek egész tö me gét. Li di hez, a sze gény 
ro kon lány hoz pél dá ul az il lik, hogy ha már nem be szél het Elek kel, 
a vi rá gok nyel vén üzen jen ne ki. Épp a szo bá já ba vin né a vi rá go kat, 
ami kor elé be top pan Elemir gróf. Ide gen nek val la ná meg sze rel mét, 
ami rôl még Elek nek sem sza bad be szél nie? El pi rul, s azt fül len ti, hogy 
a gróf szo bá ját megy fel dí szí te ni. A gróf pe dig már fog va van. A lány, 
mint nyílt tit kot me sé li el a fá ba vé sett E be tût, fe led vén, hogy az 
Elemir is így kez dô dik. A gróf ezt a za vart ér ze lem ere dô je ként ér tel-
me zi. Ap ró, fi no man ki dol go zott, egé szen ter mé sze tes moz du la tok kal 
ju tunk a két fi a tal lu gas be li ta lál ko zá sá ig, a víg já té ki hely ze tek egyik 
kö zép pont já ig. 

Egy má sik, in kább a jel le met plasz ti kus sá for má ló je le net so ro zat 
Mo ká nyé, mely a Vil ma és Lina kö rü li fél re ér tés ben te tô zik. Mo kány 
jó gaz da. Köny vek kel nem so kat ve szô dik, ap ja se ol va sott, még is 
te kin te tes úr volt. A plá nu mok or szá gát nem sze re ti, ha ma ro san át is 
lát Lombain. Ma gá nyá ra rá unt vi dé ki gaz da ô, aki nem akar sen kit 
sem rab ság ba ej te ni, csak egy olyan jó lányt ke res, aki se gít sé gé re le het 
a gaz da ság ban. Mert ô meg isz  sza a bort, de rend re jár ja a gaz da sá gát 
is. Ter mé sze tes él ve ze te ket ke res, s fe let tébb ôszin te. Kis fa ludy el né zi 
hi bá it; nem az új élet ke rék kö tô jét lát ja ben ne, ha nem ve szély te len, 
ere de ti, ízes pél dá nyát az avu ló nak. 

Elek és Li di kö zül a lány alak ja az élôbb, az elô ke lô ek kö zül is 
Linában van több élet. E két pár mel lé já rul a da rab vé gé re Mo kány 
és Vil ma har ma dik pá ro sa. E pá rok út já nak, ter ve i nek, szán dé ka i nak 
ke resz te zô dé se al kot ja a ter mé sze te sen ku szá ló dó bo nyo dal mat, amely rôl 
Lombai azt hi szi, hogy ô ve ze ti, ho lott egy re in kább ki csú szik ke zé bôl az 
irányítás.
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Kényesi, Lu ca, de fô képp Lombai meg kap ják a ma gu két. Ele ven 
ala kok, élet sze rû en mo zog nak. Kényesi és Lu ca va la me lyest sze lí dí-
tett vál to za tok. Lombai sül fel leg in kább, a da rab leg vé gén lebu kik 
lég vá rából.

Eb ben a víg já ték ban nincs fur fan gos csel. A kis szán dé kok más 
ér de kek be üt köz nek, a gesz tu sok ér tel me más a cse lek vô szá má ra, 
mint amit a ve le ta lál ko zó vesz ki be lô lük, így az tán ter mé sze te sen 
ga ba lyod nak ös  sze a fél re ér té sek át te kint he tet len gom bo lya gá vá. De a 
bo nyo lí tás nak, a fél re ér té sek hal mo zá sá nak ta lán leg fôbb esz kö ze – a 
vé let len hely ze te ken és a jel le me ken kí vül – ma ga a nyel vi ki fe je zés. 
Li di ki mon da ná már, hogy ô Ele ket sze re ti, és kér né a gróf köz ben-
já rá sát, de a gróf köz be vág, így nem cso da, ha azt hi szi, hogy a lány 
ôér te eped. Ugyan így jár Elek Linával. A fél mon dat ok, il let ve a vé gig 
nem mon dott, s en nél fog va fél re ér tett sza vak nyo mán nô a té ve dé sek 
szá ma, meg hat vá nyo zód nak a ko mi kus hely ze tek. Eb ben a víg já ték-
ban Lombai nyughatatlansága, a helyzetkomikumok sorozata és a 
szerelmesek örökös félreértései jelentik a legfőbb humorforrásokat. 

A diákszín padi változat lényegesen rövidebb, mint az eredeti, kima-
radtak azok a részek, ame lyek nem vol tak fon to sak a cse lek mény 
és a sze rep lôk jel le mé nek megjelenítése szempontjából. Az eredeti 
szöveg nyelvileg is egyszerűsítésre került, a diákok számára mondha-
tóbbá vált, szerepek összevonására is sor került (pl. két inas helyett 
egy szobalány). Op ti má lis kö rül mé nyek kö zött kö rül te kin tés sel kell 
meg ol da ni a sze rep osz tás prob lé má ját. Lombai szerepét feltétlenül 
ka rak te res, ha tá ro zott, ki tû nô kom mu ni ká ci ós kész ség gel ren del ke zô 
fiúra érdemes bízni, aki alkalmas arra, hogy újabb és újabb „plánum-
jaival” az előadás mozgatórugójává váljék. Mo kány szerepére érdemes 
egy esendő, szeretetre vágyó fiút találni, olyat, akire ráillik az „örök 
balek” kifejezés. Li di kisasszonyt olyan diáklánynak érdemes megjele-
níteni, aki csen des, sze rény, de talp ra esett. Lombai fiát, Eleket olyan 
diákszínjátszó keltse életre, aki egyszerre képes a tisztelettudó fiút és 
a szerelemre vágyakozó ifjat színpadra kelteni. Elemir gróf in kább 
ud va ri as és ked ves, mint ba rát sá gos, in kább ki fi no mult, mint tisz te-
let tu dó. Lina a gróf hoz ha son ló, ugyan ak kor élet re va lóbb, rend kí vül 
nô i es és vonzó fi gu ra. Vil ma, a tár sal ko dó nô je talp ra esett, be szé des, 
és szerelmre vágyó fiatal hölgy. Lu ca kis as  szonyt olyan diáklány keltse 
életre, aki képes egyszerre ag go dal mas ko dó, sér tô dé keny és elesett 
lenni. Kényesi bá rót lehetőleg olyan diákszínjátszó jelenítse meg, aki-
ben egyszerre van jelen a rá me nôs ség, ked ves ség és az ezt palástoló 
linkség.

Irodalom: Kisfaludy Károly (1954): Kisfaludy Károly válogatott művei. [sajtó alá 
rend. Szauder József] Szépirodalmi Kiadó, Budapest.
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Szereplôk

Szilvai professzor

Camilla, nevelônô

Mariska, a növendéke, árva

Liliomfi, vándorszínész

Szellemfi, vándorszínész

Öreg Swartz, pesti fogadós

Swartz, a fia

Kányai, telegdi fogadós

Erzsi, a lánya

Gyuri, a pincér

Szomszédasszony

Pandúrok

A színpadra állítás eszközei

Zene: Johannes Brahms – Magyar táncok 
(részlet)

Színpadtér: legalább 30 nm2, osztható

Díszletek, díszletelemek: egy paraván, két 
szék, egy asztal, fali képek, utazó láda

Jelmezek: a XIX. századot idézők

Főbb kellékek: színpadi ruhák, paróka, ivó- és 
evőeszközök
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Kaposi József 
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I. KÉP

Helyszín: Camilla lakása.

(Két részre osztott. Bal oldalt Camilla rendezett szobája (székek, asztal, 
váza virággal, kép, fogas, stb.). A másik rész – jobbra – Liliomfi és 
Szellemfi albérlete (ágy, fogas, jelmezek és színházi kellékek rendezetlen 
kupaca, bôrönd, stb.), amolyan tipikus „legénylakás”. A szobákba hátul 
járnak be a szereplôk, mert a két lakrészt elválasztó falon az ajtó „zárva” 
van. Praktikus, ha a válaszfal spanyolfalszerûen összecsukható, rács-, vagy 
más keretszerkezetû, könnyû anyagból készül. A falszerkezetre akasztott 
képekkel, vagy drapériákkal – illetve a falat alkotó elemek tetszôleges 
beállításával és elhelyezésével – gyorsan és könnyedén mozgatható, 
izgalmas, az egész elôadás során jól alkalmazható díszletet kapunk.)

(Camilla egyedül van a szobájában. Egy szál virággal játszik. Láthatóan 
boldog, jókedvû és szerelmes. Szilvai belép kalapján gyászszalaggal, 
észreveszi Kamillát, majd köhint, ezzel zavarba hozza a szerelembe 
feledkezett vénkisasszonyt.)

Szilvai: Szilvai. Szilvai Tódor.
Camilla: (Kissé zavartan.) Végre színrôl-színre tisztelhetem a 
professzor urat! De mit látok? Professzor úr gyászt visel kalapján?
Szilvai: Személyesen akartam meglepni az örömhírrel. 
Camilla: Örömhír? Talán örökölt?
Szilvai: Meghalt feleségem.
Camilla: Fogadja ôszinte részvétemet. 
Szilvai: Elôbb is megtehette volna! 
Camilla: Én? 
Szilvai: Ô!
Camilla: Ah, úgy! És mikor tette meg? 
Szilvai: Csak két hete. 
Camilla: És nem fog újra házasodni?
Szilvai: Házasodni? Hogy megijeszt! Isten mentsen! Abszolváltam 
a házasság iskoláját, örökös vakációt tartok. Mariskáért jövök: 
magammal viszem. De hol van? Képzelem, hogy megnôtt nyolc év 
alatt, mióta nem láthatám. Kérem, hívja elô!
Camilla: Mariska színpadi próbán van.
Szilvai: Micsoda?
Camilla: Csak mûkedvelô. A darab jótékony célra adatik, s 
Mariska, Katalin szerepét vállalta el. 
Szilvai: De már abból semmi sem lesz! Mariska velem jön!
Camilla: (Félre. Szavaival önmagára céloz.) Majd akad más, tán 
ügyesebb e szerepre. De Professzor úr, most azon a ponton állunk, 
hol növendékemtôl válnom kell!
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Szilvai: S ön nem jön velünk?
Camilla: Vannak kilátások, melyek Kolozsvárhoz láncolnak, s 
vannak láncok, melyek által örömest leláncoltatjuk magunkat. 
(Álmodozón Liliomfi ajtajára tekint.)
Szilvai: Bocsánat, nem értem. 
Camilla: Szívem többé nem szabad. 
Szilvai: Ej, ej!
Camilla: Tán, férjhez megyek.
Szilvai: Mi, a kisasszony? Ez lehetetlen! Gondolom a kérô amolyan 
korombeli.
Camilla: Professzor úr!? Ô csak huszonhárom éves. 
Szilvai: (Félre.) Szegény huszonhárom éves fiatalember!
Camilla: De a dologra, professzor úr! Miután Mariskától, 
barátnémtól válnom kell, tudni akarom jövendôjét! Ön nyolc éve 
fizet érte, ez mind szép, de, gyanús!
Szilvai: Kisasszony?!
Camilla: Gyanús, mert hátha az atyáskodás álarca alatt csábító 
lappang? Szóval uram, tudnom kell, mi köze ez árvához?
Szilvai: Fogadott leányom.
Camilla: S miért titokban fogadott? Miért kellett felesége elôtt 
rejteni ez árvát? 
Szilvai: Tudja meg, e lányt édesatyja bízta gyámságomra. Halálos 
ágyánál esküvel fogadtam, hogy Mariskát sohasem hagyom el, 
híven és bölcsen kezelem atyai örökségét. Házamba vettem az 
elhagyott szegény árva gyermeket, de óh sors! Otthon megboldogult 
feleségem, Emerencia azt mondá: vagy én, én megyek ki a házból, 
vagy a gyermek – de ô semmi esetre! Hogy tehát saját házamban 
maradhassak, Mariskát titkon kellett neveltetnem. No, de most 
özvegy vagyok, Mariskát boldoggá teszem és férjhez adom.
Camilla: Kihez?
Szilvai: Unokaöcsémhez, kire ôsi javaim szállnak a törvény szerint. 
Hogy a két vagyon egyesüljön, egy párrá kell lenniök!
Camilla: De, ha nem szeretik egymást?
Szilvai: Ne is szeressék! Ahol nincs szerelem, házasság után megjô, 
ahol van, elpárolog. Exempli gratia: itt vagyok én! De most megyek, 
meglátogatom Kenderesi professzor barátomat. Az alatt készítse el 
Mariskát az útra!
(Szórakozottságból Liliomfi ajtaja felé indul.)
Camilla: Kérem, arra nem lehet, azt a szobát kiadtam!
Szilvai: Kiadta? Kinek?
Camilla: Egy színésznek.
Szilvai: Ejha! De remélem, azok közül való, akik az apákat játsszák?
Camilla: Óh nem, ô szerelmes színész. Hát nem hallá hírét 
Liliomfinak? Lángész! Alig féléve színész s máris különb a többinél.

Diákszínház 2016_02.indd   63 2016.11.02.   11:52:34



64

—  LILIOMFI  —

Szilvai: De remélem, ez az ajtó csak zárva volt ennek a 
liliomszálnak!
Camilla: Ne aggódjék, Liliomfi mást szeret! Egészen mást!
Szilvai: Ki az a más? 
Camilla: Az a más, én vagyok. 
Szilvai: Alászolgálja! (Kimegy.)
Camilla: Professzor úr, a könyve! (Utána szalad.)

(Camilla szobája elsötétül, Liliomfié megvilágosodik. Liliomfi az ágyon 
alszik, Szellemfi belép.)

Szellemfi: Ébresztô, felkelni, a direktor már kiadta a jelszót az 
indulásra!
Liliomfi: És Mariska?
Szellemfi: Hohó! Megálljunk, annyira azért nem kell kétségbe esni! 
Ma este még játszunk. Ehol ni, két leveled jött.
Liliomfi: Tán pénz rejlik benne, addsza! (Kiveszi a borítékból a papírt, 
pénz után kutat.) Hah, üres! (Olvasni kezdi a levelet.) „Tisztelt Liliomfi 
úr! Elég soká voltam bolondja, a tizenhét forint és tizenkilenc 
krajcárt mégsem küldte meg. Már most ne is küldje…” (Félre.) Ne 
félj, engedelmeskedem!
Szellemfi: (Pimaszul beleolvas a levélbe.) Most már ne is küldje 
Egerbe…”
Liliomfi: Micsoda? „…mert útban vagyok Kolozsvár felé.” Végem 
van! „Készítse el addig a pénzemet!” Mintha én bankcsináló 
volnék! „Haragszom az úrra! Gyuri, a pincér” Szegény Gyuri! 
Hát mit csináljak veled? (Kinyitja a másik borítékot.) Ezt meg Gazsi 
komám küldi Pestrôl. „Pajtás, Gyula! Bátyád levelét küldöm.” 
Hohó, itt pénzrôl van szó, lássuk a bácsi levelét! „Öcsém! 
Fájdalmasan értesültem leveledbôl, hogy szabad szárnyra kelvén 
tüstént adósságba verted magadat. A leckét majd itthon meghallod. 
Kövesdi nagykereskedônek írtam, adósságaidat kifizeti. Tüstént ülj 
szekérre és siess haza! Itthon már kijelöltem számodra jövendôbeli 
élettársadat, kit okvetlenül el kell venned, különben tudd meg, az 
örökséget veszted el. Mert nehogy a Szilvai-család kihaljon, magam 
házasodom…” De hát Emerencia? „…mert, Emerencia meghalt! 
Engedelmeskedjél, semmirekellô gazember! Én pedig, a te bátyád 
és gyámod: Szilvai Tódor, juris utrisque, nec non philosophiae 
et artium liberalium doctor, et professzor publicus ordinárius…” 
Hazamenni? Hohó! Nem úgy bácsi! Elég volt tíz évig csücsülnöm 
otthon, bezárva! Lemondjak a felséges életrôl, ahol király vagyok, 
herceg, krózus, kalandor, költô? 
Szellemfi: Mit költesz? Egy krajcárunk sincs!
Liliomfi: Örökös a szabadság!
Szellemfi: És a koplalás.
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Liliomfi: Házasodni, mikor igazi szerelmes vagyok, s éppen azon 
töröm a fejemet, mint szöktessem el? – De igaz, elôbb tudnom kell, 
szeret-e?
Szellemfi: Elszöktetés? Hárman szökünk! Itt a kezem, kompanista 
leszek!
Liliomfi: De értsd meg ember: én feleségül veszem… Azaz, ha 
hozzám jön! 
Szellemfi: Vagy úgy!
Liliomfi: Akkor fuccs az örökségnek!
Liliomfi: Pedig, ha azt egyszer megkapnám, micsoda társulatot 
állíthatnánk! Három szekér, hat ló, harminc kosztüm… Barátom! 
De mit is töröm a fejemet azon, ami még oly messze van, mikor a 
boldogságot itt közel csak egy ajtó választja el tôlem? De az ajtónak 
hogy jussak kulcsához? 
Szellemfi: Majd én megoldom! (Szellemfi ki.)

(Camilla szobája világos lesz. Camilla betáncol. A kezében lévô virág 
szirmait tépegeti.)

Camilla: Szeret? Nem szeret? Szeret? Nem szeret? Szeret? Nem 
szeret? Szeret? Nem szeret? Igen bátortalan, pedig szeret, bizonyosan 
szeret, a színpadról mindig rám nézett.
Liliomfi: Hogy adjam tudtára, hogy szeretem? A színpadról gyakran 
néztem rá: de ô, lesütötte a szemét. Persze, mert a mámi is mellette 
ült. 
Camilla: Vajon nem ment-e el? (Szemével a kulcslyukra tapad.)
Liliomfi: Megnézem, vajon itthon van? (Szemével a kulcslyukra 
tapad.)
Camilla: Ah! Itthon van – átnéz!
Liliomfi: Kék szem – ô az! átnéz – ô az! Diadal!
Camilla: Sóhajt, értem sóhajt. 
Liliomfi: Visszasóhajtott! Óh, ez az ajtó!
Camilla: Valami ürügy alatt megszólítom. (Félénken megkocogtatja 
az ajtót.)
Liliomfi: Kopog, ô kopog!
Camilla: Liliomfi úr!
Liliomfi: (Lelombozódva.) E hang? – a szem ugyan Mariskáé volt, – 
de a hang: Ézsaué!
Camilla: Kérem, mit játszanak ma este?
Liliomfi: Ma? A „Boszorkányok szombatja” lesz.
Camilla: Óh, úgy én is ott leszek!
Mariska: (Belép Kamilla szobájába.) Nénike, igazán elmegyünk? 
Istenem, de boldog vagyok!
Camilla: (Zavartan.) Ah! Tehát megérkeztél? Vége a próbának? 
Remélem, az ifjakat kellô korlátban tartottad!
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Mariska: Ej, kellenek is nekem, hiszen olyan rosszul, de olyan 
rosszul játszanak, nénike! Bezzeg Liliomfi! Az igen. Micsoda Rómeó!
Liliomfi: Ez ô! Itthon van. Hogy szóljak hozzá?
Camilla: Tudd meg, válnunk kell!
Mariska: Válnunk?
Liliomfi: Tudom már, szerepet tanulok! (A rendetlenségben könyv 
után kutat.)
Camilla: árva vagy, szülôidet gyermekkorodban elveszítéd, de atyád 
bátyja, kit ma megismersz…
Liliomfi: (Mintha hangosan tanulná a szerepét.) Szeretlek, 
megszabadítlak! Bár az a vén boszorkány árgus szemekkel ôrizzen, 
elszöktetlek, s utol nem érhet ô. Bár pemetén és seprôn lovagol 
utánunk. Te az enyém vagy!
Mariska: (Félre.) A vigyázatlan! Kedves néni, végre szabad jövômet 
ismernem, (Liliomfi ajtaja felé.) hálámat elmondhatom…
Camilla: Csitt-csitt! Ne háborgassuk Liliomfi urat, szerepét tanulja, 
s ha belesül ma este…! (Félre.) Milyen elmés ötlet! Óh, ô lángész!
Liliomfi: Óh, ha szeretsz, adj jelt, tudasd velem! Óh, hát hiába 
várok? Meg akarsz ölni? Kétségbe essem? Óh, úgy isten veled 
örökre, örökre! (Szemével a kulcslyukra tapad.)
Camilla: (Félre.) Nagy ég! Hogy adjak jelt? Elküldjem Mariskát?
Mariska: (Félre.) Hogy adjak jelt? 
Liliomfi: Hogy menjek által? Hol késik Szellemfi?
Camilla: Ah, megvan! (Átkopog.) Liliomfi úr, itthon van? 
Liliomfi: Parancsol valamit?
Camilla: Ha szíveskednék átjönni, tanácsára lenne szükségünk a 
mûkedvelôk elôadásához! 
Liliomfi: Tiszta szívvel! (Közben Szellemfi megérkezik és átadja az 
álkulcsot.) Ezen az ajtón parancsolja? Én már kinyitottam! (Átmegy 
Camilla szobájába.)
Camilla: Minek kerülne? Méltóztassék!
Liliomfi: Kívántam alázatos tiszteletemet tenni!
Camilla: Kérettük. Mari rögtön elutazván…
Liliomfi: Elutazik? Lehetetlen! S hová? (Félre.) Követem a világ 
végére is!
Camilla: Nagyváradra!
Liliomfi: Nagyváradra? (Félre.) Majd adna nagybátyám.
Camilla: Kedves Liliomfi úr, én ellenállhatatlan szenvedélyt érzek a 
színészethez.
Liliomfi: És Mari kisasszony?
Mariska: Óh, én is!
Camilla: A kisasszonyt senki nem kérdezte. Ôt más hivatás várja. 
Már rég színésznô lettem volna, de hölgynek egyedül, oltalom 
nélkül, igen veszélyes ezen pálya, fôképp, ha szép s fiatal.
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Liliomfi: Óh, nagysád erényei teljes biztonságban vannak. Eszerint 
nagysád nincs elôítélettel irántunk?
Camilla: Én? Ah, dehogy!
Liliomfi: Ha nagysád beleegyeznék, egy javaslatom volna. állítsunk 
társulatot!
Camilla: Óh, én kész vagyok!
Liliomfi: Mari kisasszony játszaná a fiatal szerelmeseket. Velem.
Camilla: Már mondám – Mari nem jöhet velünk. 
Liliomfi: Nem? Ó ej-ej! Pedig nagysád oly jól játszaná a 
vénasszonyokat. 
Camilla: Uram!
Liliomfi: Egy szó, mint száz! Nagysád, én ôszinte fickó vagyok. 
Mari kisasszonyból felséges színésznô válnék s én ezennel jobbjáért 
könyörgök, adja ránk anyai áldását. 
Camilla: Anyai áldásomat? – S ön bátorkodik…
Liliomfi: Ha Mari kisasszony…
Camilla: Egy színész? Hahaha!
Liliomfi: Hiszen csak az imént…
Camilla: Mondám, hogy nem szenvedhetem a színészetet! De hogy 
is mert idejönni? Mily szemérmetlenség!
Liliomfi: Hiszen maga hívott.
Camilla: Én? Én? Mariska, hallod? Én?!
Mariska: Igen, a nénike!
Liliomfi: Hát azt hiszi nagysád, nem vettem észre, hányat ütött az 
óra: Rokokó és ezer púderes pufli! Mari kisasszony, én szeretem önt, 
s ön is szeret engem, ki áll utunkba?!
Camilla: Még ma ki fog költözni a szobámból!
Liliomfi: Egy tapodtat sem bíz én elsejéig!
Camilla: Ne féljen, gyámja Szilvai professzor úr majd rendre 
igazítja. Mindjárt idejön.
Liliomfi: Kicsoda?
Camilla: Mariska pártfogója. Szilvai professzor.
Liliomfi: (Félre.) Szilvai a Mari pártfogója?
Camilla: Már az elôszobában van.
Liliomfi: Ô ide jön?
Camilla: Ide, hogy önt rendre igazítsa!
Liliomfi: Az ajtó nyílik. A viszontlátásra! (Visszamenekül a 
szobájába.)
Camilla: Aha, megszeppent a monsieur!
Szellemfi: No, mi baj?
Liliomfi: Mi baj? A nagybátyám itt van, pusztulnunk kell! 

(Mindketten leskelôdnek és hallgatóznak az ajtónál. Szilvai belép Camilla 
szobájába.)
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Szilvai: Micsoda lárma van itt?
Camilla: Ah, éppen jókor, professzor úr! Képzelje, irtóztató, alig 
szólhatok! Mariska szerelmes!
Szilvai: Szerelmes? Megmondtam, hogy az lesz a komédia vége. 
Camilla: Kitalálta! Színészbe szerelmes. 
Szilvai: Színészbe? Igaz ez?
Mariska: Mi joggal kérdezi ezt, uram?
Szilvai: Mi joggal? Hát nem mondta meg neki a kisasszony?
Camilla: Volt is idôm!
Szilvai: Hát így ôrzötte?
Camilla: Lehet is lányt ôrizni! Fôképp, ha a szomszéd szobában…
Szilvai: Mit? Liliomfi? Ennek a kisasszony az oka. Egyedül Ön!
Camilla: Én?
Szilvai: Mert a jó példával elôre ment. Ezért felelettel tartozik.
Camilla: Micsoda? Mari tud franciául, táncol, varr, zongoráz, 
énekel, mit akar többet? Mert mást szeret? Én feleljek? Csak tessék 
elvinni, én leveszem róla kezeimet! Ôrizze! Vegye feleségül, adja 
feleségül, ahhoz semmi közöm, de engem felelôsségre vonni!? Egy 
óra múlva remélem, nem találom itt, drága szerelmes gerlice pár! 
Adieu!
(Kamilla ki.)

Liliomfi: Mit hallok? Tehát a nagybátyám neveltette? Titokban? És 
pedig magának?
Szilvai: Mariska! Gyermekem, jer közelebb! Hát nem ismersz? Én 
vagyok Szilvai professzor. Én neveltettelek. Boldoggá akarlak tenni. 
De hát Mariskám, az Isten szerelméért kérdelek, hát csakugyan 
szerelmes vagy?
Mariska: Uram… hálám öné, tisztelem önt, de szívem…
Szilvai: Oh, a szív. Ne higgy annak, mondj le arról a jött-mentrôl. 
Én, én foglak boldoggá tenni!
Mariska: Mindent megteszek, csak ezt ne kívánja.
Liliomfi: Az öregúr kosarat kapott! (Hangosan nevetnek Szellemfivel.)
Szilvai: Ki kacag itt? Ah, az a jómadár! Tehát itthon van? Mariska, 
még egyszer kérdelek: lemondasz-e errôl a Liliomról?
Mariska: Inkább az életemrôl.
Liliomfi: Így vagyunk? Urambátyám házasodni akar, engem az 
örökségtôl elütni, s éppen kedvesem által! Hohó!
Szilvai: Velem kell utaznod. Tehát nem? Most tehát parancsolom! 
Érted, parancsolom!
Mariska: Inkább színésznô leszek.
Szilvai: Színésznô? Dii immortales! Színésznô? De szólnom kell 
azzal a mákvirággal. Majd ráijesztek én professzori tekintélyemmel. 
(Liliomfi ajtaja felé indul.)
Liliomfi: Ide akar jönni, csak ez volna még hátra!
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Szilvai: (Kopogtat.) Uram, itthon van ön?
Liliomfi: (Suttogva.) Most mit tegyek? Ah, meg van! Szellemfi, te 
fogadod Liliomfi képében, s mondj le a lányról, érted?
Szellemfi: Csak rám kell bízni.
Liliomfi: Bocsásd be, én az alatt Mariskához lopódzkodom!
Szilvai: Ahá! Megszeppent a fickó. Uram, nem hallja? Nyissa ki!
Szellemfi: (Közben Szellemfi képtelen jelmezt ölt, az orrát pirosra festi, a 
fejére sisakot tesz, kezébe kardot ragad, majd átkiált.) Kicsoda ön?
Szilvai: Szilvai professzor! Juris utriusque nec non philisophiae et 
artium liberalium doctor.
Szellemfi: (Kinyitja az ajtót.) Tessék.
Szilvai: (Nagy lendülettel, határozottan.) Tudja meg, én haragomban 
rettentô vagyok. Uram, mért zárja be az ajtót?
Szellemfi: Reszkess Bizantio! (Szilvai elé ugrik, össze-vissza hadonászik 
a karddal, mint aki szerepet játszik egy csatajelenetben.)
Szilvai: (Döbbenten.) Csodálatos.
Szellemfi: (Ordítva.) Pusztítva dúló!
Szilvai: Alázatos szolgája! Bocsánat! Liliom úrhoz van szerencsém?
Szellemfi: Van szerencséje!
Szilvai: Liliom úrhoz?
Szellemfi: De eadem. Személyesen.
Szilvai: Az úr Liliomfi? Az úr?
Szellemfi: No, hát ki volnék más?
Szilvai: (Félre.) Ez a figura? (Szellemfihez.) Egy propozícióm volna.
Szellemfi: Hallgatom. (Hôsies pózba mered az ágy tetején.)
Szilvai: Tudja meg, önt nem szeretheti Mariska igazán. Ezt a 
következôképpen demonstrálom: Pro primo: ha Mariska az ön 
orrára néz, ott borvirágot láthat. Pro secundo: a borvirág nem a 
szerelem rózsája, hanem részegség jele. Pro tertio: a részeges ember 
nem szeretetreméltó. Ergo: Mihelyt egyszer Mariska meglátja önt 
részegen, vége az illúziónak, ergo, a szerelemnek, ergo: mondjon le!
Szellemfi: S én azt mondom az Úrnak: a bor és a szerelem 
elválaszthatatlan két testvér: mert, pro primo: elôször: Már 
Báthory Máriában is azt éneklik: Éljen a bor, s a szerelem! Pro 
primo: másodszor: Zampában is: Igyál, igyál, igyál! Sôt pro tekcio: 
harmadszor: Fra Diavolóban is: Bort pohárba töltsünk! Ergo: az én 
vörös orrom szeretetreméltó!
Szilvai: Semmi pro primo, a konzekvenciát negálom, s ön nem fog 
szerettetni édes Liliomfi úr!
Szellemfi: Ej uram! Nem az orromért szeretnek engem a nôk! (Felugrik 
az ágyra.) Nézze ezt az állást! (Elôre tolja a csípôjét.) Ezt a mosolyt, ezt a 
kacsintást! Dictum-factum, elszöktetem Mariskát és kész!
Szilvai: Borzasztó ember! De Mariska nem fogja önt követni!
Szellemfi: (Hangnemet vált.) De én nagylelkû leszek. Ha ön zsebébe 
nyúl, Mariskát önnek engedem. 
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Szilvai: Lemond ilyen könnyen?
Szellemfi: No, vagy elszöktessem?
Szilvai: Ellenkezôleg! (Szellemfi kezébe számolja a pénzt.)
Szellemfi: Keresek más szeretôt.
Szilvai: S bizonyosan talál, ilyen szeretetreméltó ifjú, ily Alcibiades!
Szellemfi: Tudja mit? Fizessen még útiköltségül ötven pengôt.
Szilvai: S lemond Mariskáról?
Szellemfi: Örökre. 
Szilvai: Írásban?
Szellemfi: Akár nyomtatásban. 
Szilvai: Üljön le s írjon!
Szellemfi: Írok, de kérem az útiköltséget. 
Szilvai: Az útiköltséget?
Szellemfi: Vagy alászolgálja!
Szilvai: Kérem, kérem! No, ha másképp nem lehet.

(Szilvai átadja a pénz, Szellemfi írni kezd, közben Liliomfi hátulról belép 
Camilla szobájába.)
 
Liliomfi: Enyém leszel-e?
Mariska: Tiéd vagyok. (Összeölelkeznek.)
Liliomfi: Angyal! Kövesd az öreget Váradra! Váradon látjuk 
egymást. Isten veled, Isten veled! (El.)
Mariska: Isten, veled, Isten veled! (Camilla szobájában marad.)
Szilvai: (Elképedve, betûrôl-betûre olvassa a helyesírási hibáktól hemzsegô 
irományt.) „Alulírt nyilvánitom, hogy Bárkai Marit nem szeretem, 
csak bolonddá akartam teni, s feleségül veni, eszem ágában sem vot.”
Szellemfi: „Vót”, hosszú ó-val!
Szilvai: (Félre.) Szörnyû ortográfia!
Szellemfi: Adjon még tíz pengô forintot, azt is odaírom, hogy házas 
vagyok. 
Szilvai: Írja oda, itt a tíz pengô! Ez bizonyosan használni fog. 
Szellemfi: Mindjárt kész leszek. (Firkál még valamit a lapra, majd 
átadja.)
Szilvai: Rögtön utazni fog és nem Várad felé!
Szellemfi: Egyenesen Milánóba, a Scálától úgyis meghívást 
kaptam…
Szilvai: Hogyan? Ez hihetetlen!
Szellemfi: Az olasz operához. 
Szilvai: Ah. – Tehát…
Szellemfi: Statiszta-vezetônek. Alászolgája. (Becsukja Szilvai után az 
ajtót.)
Szilvai: Alászolgája! (Visszamegy Mariskához.) Itt van, itt van, 
Mariska! Olvasd és pirulj! De, hogy is tudtad szeretni? Hová tetted 
szemeidet? Ismerd meg a hálátlant!
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(Liliomfi közben visszaért saját szobájába.)

Liliomfi: Szeret! Szeret! Szeret!
Szellemfi: (orra alá tartja a pénzt)
Liliomfi: Mi ez? 
Szellemfi: Az öreg adta a lemondásért Liliomfinak. 
Liliomfi: Te pénzért árultad az én becsületemet?
Szellemfi: Hát ingyen nem is adjuk!
Liliomfi: Te…!
Szellemfi: Meg van az útiköltség az egész társulatnak. 
Mariska: (Elképedve.) Nem! Ez lehetetlen!
Szilvai: Pedig úgy van!
Mariska: Ez a levél hamis, ezt nem írhatta ô.
Szilvai: Hát hazudom én?
Mariska: Ezt nem ô írta, én nem hiszek ennek. 
Szilvai: Hát, ha szemedbe mondja?
Mariska: Mást fog szemembe mondani.
Szilvai: Mindjárt meglátod. Liliomfi úr!
Liliomfi: Ezer mennykô!
Szellemfi: (Visszakiált.) Mit akar?
Mariska: (Félre.) Ez nem az ô hangja!
Szilvai: Tessék csak átjönni, Mariska nem hiszi, amit írt: mondja a 
szemébe.

(Suttogva alkudozni kezdenek a bezárt ajtón keresztül.)

Szellemfi: Ingyen nem járja.
Szilvai: Adok tíz pengôt.
Szellemfi: Húszat!
Szilvai: Nem bánom.
Szellemfi: Dugja át a kulcslyukon! 
Szellemfi: (Elteszi a pénzt, majd hangosan.) Megyek már.
Mariska: (Félre.) Hiszen ez Szellemfi, most már értem! (Hangosan.) 
Ön írta ezt a levelet?
Liliomfi: Hahahahaha…
Szellemfi: Saját magam. 
Szilvai: Saját maga. 
(Mariska, Szellemfi és a Liliomfi nevetni kezdenek.)
Szilvai: Ugyan kérem, miért nevetnek?
Szellemfi: Az úr bolond. 
Szilvai: Ezért meglakol!
Szellemfi: Valóban? (Visszafut a saját szobájukba, az ajtót becsapja 
Szilvai orra elôtt. Sötét, zene, átrendezés.)
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II. KÉP

Helyszín: Kányai fogadójának étterem része. 

(Balra hátul, ferdén kocsmapult. (Az elsô képben Liliomfi ágyának 
használt hátlapos polc – fadoboz – az élére állítva). Kissé jobbra középen 
asztal székekkel. A korábban térelválasztónak használt két keretszerkezet 
hátul és jobbra, a falakat jelöli, rajtuk tarka drapéria. A kocsma bejárata 
hátul középen található.)

(Erzsi a pult mögött törölget. Gyuri belép, de nem veszi észre a lányt, 
mert épp akkor hajol le a pult mögé. Gyuri az asztalhoz lép, Erzsike 
némán mögé fut és befogja a szemét. Gyuri megfordul és megcsókolja 
Erzsikét.)

Erzsi: Jó reggelt! Hogy aludtál?
Gyuri: Nem aludtam, csak sóhajtoztam.
Erzsi: Te bolond!
Kányai: (Belép és meglátja az összebújó párt.) Ezer hordó és kulacs! 
Majd adok én a legények után ólálkodni! (Erzsike kiszalad.) Gyuri 
szolgám jössz te! Én megyek a vásárra, a búzámat árulják, azután 
borjúkat is kell venni… Azalatt fiam, menj le a pincébe, az ötödik 
hordót csapra ütöd! Vásárra az is jó. Ha nyolckrajcárost kérnek, 
abból adsz. 
Gyuri: S ha tizenkétkrajcárost?
Kányai: Akkor is abból adsz.
Gyuri: S ha tizenhatost?
Kányai: Akkor is abból adsz – persze csak az idegen birkáknak!
Gyuri: Igen, de… 
Kányai: Gyuri fiam, te szorgalmas, becsületes, okos, ügyes, derék 
pincér vagy, de nem értesz a dologhoz, nem tudod, mi az a mismás! 
Most pedig menj, de úgy, hogy az egyik lábad ott, a másik itt legyen!
Gyuri: (Félre.) Csak szólni mernék!
Kányai: Jeles fiú, jobb pincért Párizsból sem kaphattam volna. S 
ami legfôbb, egy krajcárig sem csal meg. Igaz, hogy vigyáztam rá!
Szomszédasszony: (Belép.) Szomszéd, egy szóra!
Kányai: No, szomszédasszony?
Szomszédasszony: Hát csak nem adja a fiamnak Erzsikét?
Kányai: Nem bíz’ én!
Szomszédasszony: Mert hát különb legény az a pincér? Persze, az 
ilyen jöttment mindig kedvesebb, kapósabb!
Kányai: Mi baja a pincérrel?
Szomszédasszony: Hát csak neki adja Erzsikét!
Kányai: Mi köze Erzsikének a pincérhez?
Szomszédasszony: Hát nem tudja? Hát csak értik egymást! 
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Kányai: Micsoda?
Szomszédasszony: Tegnap a kakasom átrepült a szomszéd kertjébe, 
átnézek a palánk hasadékán, és mit kellett látnom?
Kányai: Szomszédasszony, csak annyit mondok, ha hírbe keveri 
Erzsikémet… (Fenyegetôen közeledik az asszonyhoz.)
Szomszédasszony: Csak magát ne keverje hírbe! Képzelje, a pincér 
és Erzsike éppen akkor csókolták meg egymást, éspedig kétszer! 
(Kiszalad.)
Kányai: Heh! Erzsi, Gyuri! De hiszen mindjárt végire járok én a 
dolgoknak. (Erzsi és Gyuri félénken belépnek.) Éppen jókor!
Kányai: Ide csak tubicáim! (Félre.) Mindjárt megtudom én az igazat. 
Igaz-e gyermekeim, galambocskáim, hogy ti egymást szeretitek? No, 
csak ki vele! De hát, mi is van abban? (A fiatalok lesütik szemeiket.)
Kányai: No, csak ki vele! Néma gyereknek anyja sem érti a szavát. 
Erzsi: Szóljon Gyuri!
Kányai: Hm! Fülig elpirulsz. No fiú, édes fiacskám, mondj igazat!
Gyuri: Igen, szeretem.
Kányai: Ugyan, úgy? (Ordítva elkapja a pincér grabancát. A 
pultra emeli és ütni kezdi.) S te naplopó, semmirekellô, jöttment 
pernahajder! Te még Erzsikéig, érted, Erzsikéig merted szemeidet 
emelni? Tudod-e, ki ô, s ki vagy te? (Egy hatalmas pofont ad 
Gyurinak, aki beesik a pult mögé.) De mit vesztegetem rád a szót?! 
Köszönd, hogy országos vásár van a városban, különben standa pede 
elcsapnálak. A vásár alatt szükségem van rád, de ha a konyha felé 
mersz nézni, annál inkább menni…!
Gyuri: (Félénken kidugja a fejét a pult mögül.) De ha ételért kell 
mennem?
Kányai: Az, más!  Tudd meg: Erzsike már másé! A híres pesti 
fogadósnak, Swartz úrnak reménydús fia még ma, vagy néhány 
nap múlva megérkezik. Tehát értsd meg leány: ô lesz a férjed! S ez 
olyan szent igaz, mint hogy ma péntek van. (Erzsihez.) Konyhába! 
(Gyurihoz.) Pincébe! (Körülnéz az üres fogadón, majd ô is kimegy.)

(Erzsike lép be, majd Gyuri.)

Gyuri: Erzsike, szeretsz-e igazán?
Erzsi: Tiszta szívbôl. 
Gyuri: Kit szeretsz jobban, engem, vagy apádat?
Erzsi: Mindkettôtöket.
Gyuri: Van-e erôd atyai akarattal dacolni?
Erzsi: Engem hiába erôltetnek.
Gyuri: Tehát kövess, s keljünk egybe titkon!
Erzsi: Titkon?
Gyuri: Mikor nyilvánosan nem lehet! Egerben láttam sok darabot, 
azokban az apák éppen úgy ellenkeztek, mint a te zsarnok 
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apád. Az okos leány meg elszökött a szeretôjével. Itt sem lehet 
másképp: szökjünk! Zsebemben az engedelem. Titkon kivettem a 
keresztleveledet, esküdjünk össze, ha a feleségem lettél, ütheti apád 
bottal a nyomunkat.
Erzsi: Feltehetsz rólam ilyesmit? Tudd meg te is, én becsületes leány 
vagyok, s apámat nem csalom meg! (A pult mögé megy.)
Gyuri: Már most mit tegyek? A leány nem akar szökni. Így van ez, 
ha nem jár színházba az ember! (Kimegy.)

(Az ajtón besettenkedik Liliomfi és Szellemfi. Erzsike nem látszik, mert a 
pultban pakol. A színészek meglátják a pult tetejére rakott bort. Gyorsan 
töltenek maguknak és inni kezdenek. Ekkor emelkedik fel Erzsike. A 
rajtakapott Liliomfi kiköpi a szájában lévô bort.)

Liliomfi: Jó reggelt angyalkám. A papucskormány által uralkodik-e a 
fogadóban, mint szende nô? Vagy talán az atyai hatalom végrehajtója 
a háznál? Vagy tán szerzôdött tagja a nemes konyhamûvészetnek?
Szellemfi: (Figyelmeztetve inkognitójukra Liliomfit.) Nagyságos GRÓF 
ÚR! Mit méltóztatik reggelizni?
Liliomfi: (Észbe kap.) Ah, John! (Szellemfihez.) Igen jó, hogy 
emlékeztetsz.
Erzsi: Hát szobát parancsol, nagysád?
Liliomfi: Ah, nem, itt is megjárja! (Leül az asztalhoz.) Kocsim eltört 
a szomszéd falu alatt, én meg elôre jöttem, hallván hírét, hogy e 
fogadóban gyönyörû szép fogadósné van.
Erzsi: Fogadósné, az nincs!
Liliomfi: (Zavartan.) Milyen szórakozott vagyok! Hogy a fogadósnak 
gyönyörû szép, bájos leánya van.
Erzsi: Az én vagyok. (Félre.) Ennek a grófnak csakugyan van ám 
esze.
Szellemfi: (Türelmetlenül.) Gróf úr, a reggeli!?
Liliomfi: Ki gondolna most reggelire, midôn angyalt lát, midôn 
nektárt, ambrosiát nyújt maga Hébe? (Feláll és kezdi körüludvarolni 
Erzsikét.)
Erzsi: Miféle étel az, nem értem?
Liliomfi: A nektár, édes angyalkám, franciául két icce bor, az 
ambrosia két adag rostélyos, egyik burgonyával, másik fokhagymával, 
a Hébe pedig Ön édesem.
Erzsi: Kérem, a nevem Erzsi!
Liliomfi: Azaz franciául Hébe! Tehát kedves Elisabeth, mihelyt 
megláttalak, szívem hangos dobbanása azt mondá…
Gyuri: (Belép. Fenyegetôen.) Méltóztatik parancsolni?
Liliomfi: (Riadtan Szellemfinek.) Jaj, ez Gyuri, az én egri hitelezôm!
Erzsi: Gyuri, egy icce bort a nagyságos gróf úrnak!
Gyuri: Hm! Úgy tetszik, kezet is fogtál a gróf úrral!
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Erzsi: Eh, már ismét! Még úgyis van a rováson, édes úrfi. (Kimegy.)
Gyuri: Most még ô haragszik.
Liliomfi: (Takarva arcát Gyuri elöl.) John! Tán megérkezett fogatom. 
Menjünk!
Szellemfi: Egy tapodtat sem én. Felingereltetted az alvó oroszlánt, 
most már ennem kell.
Liliomfi: Szerencsétlen, ez ô!
Szellemfi: Ki ô?
Liliomfi: Gyuri, akinek a pénzét elkártyáztad.
Szellemfi: Vagy úgy? (Hangosan.)  Ah, éppen hallom a fogat 
robogását. Ha tetszik sir… (Megpróbálnak kiosonni.)
Gyuri: (Hátulról elkapja Liliomfit.) Ez a kabát, ez a termet nem 
ismeretlen elôttem. Bocsánat sir – nem nézne velem farkasszemet?
Liliomfi: (Olasz akcentussal kezd beszélni.) Non capisco – non 
capisco! Nem tudok magyarul.
Gyuri: Ha jól emlékszem, Egerben még tudott a sir magyarul.
Liliomfi: Egér?… John, egér-egér? (Felugrik az egyik székre.)
Gyuri: Semmi egér, hanem Egerben. Igen jól ismertük egymást 
Liliomfi úr!
Liliomfi: Liliom? Nincs szerencse nekem. Ön bizonyosan téved.
Gyuri: Nem tévedek. Ön Liliomfi úr, a színész, aki tizenhét forint 
tizenkilenc krajcárral adósom maradt Egerben, és azt ígérte, hogy 
Debrecenbôl megküldi a pénzt. Majd megkapom most. (Fenyegetôen 
felgyûri az inge ujját.)
Liliomfi: (Abbahagyja az idegen akcentust.) Hadd el, édes Gyurim, 
egy batkám sincs nekem. Hanem ott a ruhatár, tedd pénzé, s ami 
fölülmarad a lecitáció után, küldd utánam!
Gyuri: Lássa, én jó fiú vagyok, de nem szép ám a szegény legénynek 
meg nem fizetni.
Liliomfi: Haj, édes Gyurikám, a sors üldöz engemet! De most 
hitelezz nekem reggelig százhúsz percentre, mert különben éhen 
halok, mielôtt meghalhatnék Júliáért!
Gyuri: Júliáért?
Liliomfi: Ma este Rómeót játszom, mint vendég. Jó kassza lesz, 
meglásd! Rengeteg pénzre van szükségem.
Gyuri: Mint rendesen.
Liliomfi: Idehallgass, Gyurikám! Egy égi angyalt kellett volna 
elszöktetnem… A világ legtündöklôbb Júliáját. De egy fillér nélkül 
maradtam. Most vendégszerepeket adok mindenütt, s mihelyst 
együtt lesz a pénz, repülök Váradra és elszöktetem az én egyetlen 
Mariskámat.
Gyuri: Így hívják Júliát?
Liliomfi: Így.
Gyuri: És Váradon van?
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Liliomfi: Útban van Váradra. Mi az Gyuri? Te is sóhajtasz? Te is 
szeretsz?
Gyuri: Tudja, nekem is van egy Erzsikém, aki…
Liliomfi: Szeretnéd megszöktetni?
Gyuri: Hiszen ha lehetne!
Liliomfi: Szólj, fiú, itt vagyok én, elszöktetem én a tiédet is.
Szellemfi: Vagy majd elszöktetem én!
Gyuri: Köszönöm. De az enyém nem akar szökni.
Liliomfi: Tehát reménytelen szerelem?
Gyuri: Szeret.
Liliomfi: S nem akar szökni? Csodálatos! S ki a kôszívû?
Gyuri: Itt a háznál.
Liliomfi: Gazdád leánya?
Gyuri: Hát honnan tudja?
Liliomfi: Fiú, több leány is van a háznál?
Gyuri: Csak egy leányka van, s azt is valami ifjú Swartz kapja 
Pestrôl, akinek az apja az a dúsgazdag fogadós. Az ifjú Swartz jön, 
elviszi a lányt, s én megbolondulok. 
Liliomfi: Lassan fiú, itt valamit tenni kell…!
Szellemfi: Itt valamit enni kell!
Liliomfi: Te hozd a rostélyost. Én segítek rajtad. Apropó, ismeri 
gazdád az ifjú Swartzot?
Gyuri: Úgy vettem észre, nem!
Liliomfi: Dicsô! Így minden rendjén van. Menj fiú és hozz két icce 
bort!
Szellemfi: Négyet!
Liliomfi: Elôször is, mi nem ismerjük egymást. Érted? Elôbb az ifjú 
Swartzot kiugratjuk az apja és lánya szívébôl, aztán téged segítünk 
be. Szellemfi, e perctôl fogva te sem ismersz! Vonulj egyik szegletbe, 
s vigyázz a jelszóra! Igaz is, hogy hívják a fogadóst?
Gyuri: Kányai!
Liliomfi: Kányai? Jó!

(Gyuri elvonul a pult mögé, Szellemfi elbújik a jobb hátsó fal zsanérokon 
mozgó szárnya mögé, Liliomfi leül az asztalhoz, Erzsike belép.)

Liliomfi: (Erzsikéhez megvetôen.) Ez a piszkos csárda az én jövendô 
apósom fogadója? S talán bizony ez az én jövendô menyasszonyom? 
Ha-ha-ha!
Erzsi: Menyasszonya én? A grófnak?
Liliomfi: Gróf? Vajon? S magácskának a gróf megtetszett? No, 
az szép! Maga hûtlen! A szívét akartam próbára tenni. Kiadtam 
magamat grófnak, csak azt mondtam, hogy maga szép, gyönyörû, s 
maga majd kibújt a bôrébôl.
Erzsi: Ez nem igaz! De ön kicsoda?
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Liliomfi: Én Swartz vagyok Pestrôl.
Erzsi: Swartz?
Liliomfi: Igen, az ifjú Swartz vagyok. Apám ide adressált, hogy 
magát feleségül vegyem. Én jöttem inkognito, s maga elárulta magát, 
hogy a gróf pasasiroktól nem éppen vonakodik. 
Erzsi: Tudja meg, ez nem igaz!
Liliomfi: Magának csak velem kellett volna szerelmeskedni, de maga 
ezenfelül a pincért is szereti.
Erzsi: Az, az igaz!
Liliomfi: Ugye igaz? A gróf mindent kispionírozott. Érti, maga 
Georges-ot szereti. 
Erzsi: Ha nem tetszik, tegyen róla! Úgy! Legalább tud mindent, 
úgyis megmondtam volna. 
Liliomfi: S maga kis ártatlanság, maga tán azt is elhitte, hogy 
szép, gyönyörû? Ah, maga szép?! Kis szeme, nagy szája, görbe orra, 
keskeny homloka. S a termete? Hiszen maga kemence!
Erzsi: Én kemence? Gyuri, te mindezt tûröd?
Liliomfi: S az én apám engem ide essefiroz egy libáért?!
Erzsi: Én liba? Nem, tovább nem tûröm! Jöjjön csak haza az apám, 
ha elégtételt nem ad… Én liba? (Hangosan zokogni kezd.)
Kányai: (Belép.) No, mi az? Micsoda lárma ez? Mit sírsz Erzsi? 
Erzsi: Ah, jöjjön, jöjjön édesapám! Azt mondta rám, hogy liba 
vagyok. 
Kányai: Kicsoda?
Erzsi: Ez itt ni. (Rámutat Lilomfira. Kányai már gyûri is az inge ujját.) 
Az ifjú Swartz!
Kányai: (Már megragadja Liliomfit, ám a név hallatára ölelgetni kezdi.) 
Az ifjú Swartz? Isten hozta, kedves öcsémuram! Szakasztott az apja. 
Liliomfi: Micsoda? Mit akar?
Kányai: Hiszen én vagyok Kányai, személyesen Hát nem tudja, 
kedves Feketém?
Liliomfi: Mit, én Fekete? Mit akar maga?
Kányai: Mit? Megölelni, megcsókolni, rossz fiú!
Liliomfi: Csókolni engem?
Kányai: Szaporán Erzsi, Gyuri, reggelit Fekete úrnak! Mert már én 
így hívom, szoknia kell hozzá! 
Liliomfi: Micsoda? Reggelit? Hát tud-e maga nekem adni kaviárt, 
osztrigát, van-e champagner? Én azzal szoktam élni. 
Kányai: (Zavartan.) Azzal nem szolgálhatok: De tej, vaj, kávé, 
rostélyos… 
Liliomfi: Jaj, jaj! Az igen parasztos! 
Kányai: (Félre.) Hm, de kényes gyomra van. 
Liliomfi: Richtig! Az apám azt mondta, hogy magának sok pénze 
van. No jó, ha ez igaz, elveszem a lányát. Elveszem, pedig nem szép! 
Kányai: Nem szép? Bolondgombát ettél, öcsém?
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Liliomfi: Elveszem, mert sokat vesztettem a coeur dámán. Hát 
mennyi pénzt ad a leánnyal, he?
Kányai: Pénzt?
Liliomfi: Na, persze! Van-e ötven-hatvanezer konvencions münze?
Kányai: Semmi kommenció: amit kap, annyit kap.
Liliomfi: Ah nem úgy, édes Kánya úr!
Kányai: Kérem, becsületes nevem Kányai. Alsó és felsô Kányai 
Kányai Zsigmond.
Liliomfi: Tehát, her fon Kánya. 
Kányai: Ká…á…Eny…és ypszilon. 
Liliomfi: Tehát Kánya ypszilon! Csak hamar, addig nem alkuszom! 
Aztán ez a ház tulajdona-e, vagy árenda?
Kányai: Eh, mit vallat az úr? Most már torkig kezdek lenni, azt 
mondom. 
Liliomfi: Hát nem ad semmit vele?
Kányai: Stafirungot, mást semmit. Ha meghalok…
Liliomfi: Hát mikor gondolja, hogy meghal?
Kányai: No, ez már mégis sok! Azt mondta az apja, hogy 
gorombáskodjék velünk, vagy mi?
Liliomfi: Eh! Ha maga csak egy pár ezret ad, az nekem kevés, azt 
egy blattra is felteszem. 
Kányai: De hallja édes uracskám, a blattra semmit sem fog feltenni! 
Liliomfi: Azt is megmondom, hogy nekem Bécsben három, Pesten 
hét szeretôm van. Az így szokás. S az én feleségemnek nem szabad 
engem zsenírozni!
Erzsi: S apám megtûri ôt a házában?
Kányai: De most már vége legyen! Hallja az úrfi, Herr von Swartz, 
az én pénzemet nem blattozza el, sem szererôkre, nem stafírozza! 
Érti maga, goromba fráter?
Liliomfi: Ez sértés, ezért párbajra hívom!
Kányai: De nem itt fog párbajozni, hanem hordja el magát, s 
mondja meg édesapjának, kit nagyra becsülök, ha ily fia tudott 
lenni, jobban tette volna, ha a kedves feleségét el se veszi.
Erzsi: Ah édesapám, csak folytassa! Minden szava aranyat ér.
Liliomfi: Csak apám fogatát ne küldtem volna vissza!
Kányai: Sohase búsuljon, majd elôsegítjük, hogy a lába sem éri a 
földet. 
Erzsi: Óh, kedves, édes, okos, jó apám!
Kányai: Most tehát, alászolgálja!
Liliomfi: Korshome!
Kányai: Ott az ajtó, kívül tágasabb.
Liliomfi: Mit? Fogadó ez, korcsmáros?
Kányai: No?
Liliomfi: Én utas vagyok. Hamar szobát kell nyitni! Azért is itt 
maradok!
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Kányai: Velem egy fedél alatt ugyan nem!
Liliomfi: Ez fogadó, s én fizetek, mindent kifizetek. 
Kányai: Gyuri, szobát az úrnak!
Liliomfi: Csak ne csináljon sok ceremóniát, azt nem szeretem!
Kányai: Gyuri, vezesd az urat! 
Gyuri: Kivessem?
Kányai: Nyiss szobát neki!
Liliomfi: Majd ha nekem tetszeni fog! 
Kányai: Uram, ha tüstént nem lódul…
Liliomfi: Egy icce vöröset!
Szellemfi: (A fal mögül.) Két icce fehéret!
Kányai: (Tanácstalanul körülnéz.) Vigye el az ördög! Erzsi, azt 
mondom, rá se nézz! Mindennek vége. Megírom az apjának. 
Erzsi: Mindig mondtam én, hogy csupán Gyuri jó és becsületes. 
Kányai: Fogd be a szádat! Sem Gyuri, sem Swartz! Érted?

(Belép az ifjú Swartz.)

Swartz: Jó reggelt! Kérem, ez a Kányai uram fogadója?
Kányai: (Félvállról.) Igen, ez!
Swartz: Hol találom Kányai urat?
Kányai: Az én vagyok. Mi tetszik?
Swartz: Hát elôször is, apám ezerszer tiszteli, s itt vagyok én, 
hogy helyette megöleljem. (Meg akarja ölelni Kányait. A kocsmáros 
elhessegeti.)
Kányai: No, no, csak lassan! Ki az úr?
Swartz: Hát nem találja el? És hol van a kedves Erzsike?
Kányai: Erzsike itt áll. De mi köze hozzá?
Swartz: Ez? Szép! Jó atyámnak igaza vala. Kedves Erzsike, hát az ön 
szívecskéje nem sugallja, hogy ki vagyok? Nem dobog-e sebesebben?
Erzsi: Nem, uram, éppen nem!
Swartz: Pedig dobognia kellene, mégpedig galoppban! (Galoppozni 
kezd.)
Kányai: (Lefogja Swartzot.) De hát kihez van szerencsénk?
Swartz: Ej, várjon csak kissé…! De addig, inkognito maradok.
Kányai: Valóban, édes úr? Ha bôrét változtatja, sem fogjuk jobban 
ismerni, mint most. 
Swartz: Öleljen hát meg öregúr; én vagyok az ifjú Swartz! 
Mind: Swartz?!
Liliomfi: (Félre.) Benne vagyok a crédóban. 
Kányai: Micsoda? Az úr Swartz?!
Swartz: Úgy van. Hát ki is volnék más?
Liliomfi: (Feltalálja magát, és elkezdi Swartzot ölelgetni.) Ah, szervusz, 
kamerád! Kedves barátom!
Swartz: Micsoda kamerád? Ki azt úr?
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Liliomfi: Hát miféle ördög bújt megint beléd, hogy magadat 
helyettem adod ki? Ismét valami maliciózus intrika, valami komédia?
Swartz: Ki az úr? Ismer engem? Mi?
Liliomfi: Ki ne ismerne téged, jó madár? Te vagy a híres actor, 
Liliomfi, kivel én tegnap együtt sampanyíroztam. Hát hol hagytad 
kísérôdet, azt a bolondos Szellemfit?
Szellemfi: (Elôbújik rejtekébôl, majd Swartzhoz alázatosan.) Itt vagyok, 
Herr von Swartz.
Swartz: Hát ez kicsoda?
Szellemfi: Jaj, bocsánat, tisztelt principális uram! Bizony bakot 
lôttem! Itt van ni, az egész tervet elárultam! 
Swartz: De hát mi ez?
Liliomfi: A hamis milyen jól játssza szerepét! Tehát, tudja meg 
maga fogadós, tegnap együtt mulattunk, aztán kiterveltük, hogy 
jegyesemet próbára tesszük. 
Kányai: Ô nem az úr jegyese többé, érti?
Liliomfi: No hát, a volt jegyesem szívecskéjét tesszük próbára. Ez 
az úr igen jó színész, s mi egymás közt elterveztük, hogy ô az én 
alakomban, mint az ifjú Swartz fog itt megjelenni, s ha a maga 
Erzsikéje ôt megszereti, hát fuccs, akkor nekem nem kell. Ezt 
csináltuk ki tegnap, de ma nekem jobb gondolatom volt, s én mint 
gróf adtam ki magamat, s megtudtam, hogy Erzsike a pincért szereti. 
Kányai: Az én leányom nem szereti a pincért!
Liliomfi: De igen, szereti, azt már én megtudtam.
Swartz: (Liliomfihoz.) Ha merem kérdezni, kicsoda az úr?
Liliomfi: Hát nem tudja? Elfeledte már? (megpaskolja az arcát.) Ej, ej! 
Én vagyok az ifjú Swartz. 
Swartz: Az úr lehet ifjú is, Swartz is, de az igazi Swartz én vagyok. 
Liliomfi: Ah, mit tréfálsz, hiszem te Liliomfi vagy, az a híres színész.
Swartz: Én Liliomfi?
Liliomfi: Hiába tagadod!
Swartz: Az úr, csaló!
Liliomfi: S én bebizonyítom, hogy te vagy csaló. 
Kányai: Most már okosodjék ki az ember!
Liliomfi: Tegnap azt mondtad, Egerben egy pincérnek adósa 
maradtál Liliomfi barátom, 17 forint 19 krajcárral. Vigyázz, a pincér 
itt van! (Gyurira kacsint.) Georges itt van…!
Gyuri: (Swartzhoz.) Ni, ni! Hiszen ez itt Liliomfi! (Kányaihoz.) Csak 
most ismerek rá! No uram, a 17 forint 19 krajcár váltót megfizeti-e 
vagy sem?
Swartz: Én? Adósa? Hát kicsoda ez?
Gyuri: Hogy tetteti magát! Nem itta-e, mint a gödény az úr a 
pezsgôt nálunk, Egerben? Hiszen gazduramnak is elpanaszoltam, 
hogy adósom maradt. Ugye, gazduram?
Kányai: Igaz, panaszoltad. Tehát ez az a jómadár?
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Gyuri: Ez, ez Liliomfi!
Liliomfi: Szégyellje magát az úr, egy szegény pincért így 
megkárosítani! Most tüstént fizesse meg adósságát, ha becsületes 
ember!
Swartz: Bolondok házába jutottam én, vagy mi?
Liliomfi: Mondhatom, jól játssza szerepét! (Elkapja Szellemfit a 
fülénél fogva.) Hát te, jómadár, mered-e tagadni, hogy ez nem a te 
principálisod, Liliomfi?
Szellemfi: Bocsásson, mindent kivallok! (Swartzhoz.) Principális 
uram, vége a komédiának, itt hiába tettetjük magunkat, felsültünk. 
Itt mindent tudnak.
Swartz: Az urak vagy bolondok, vagy részegek.
Kányai: Tehát az úr afféle komédiás?
Liliomfi: Hát nem látja rajta? Hiszen, nézze csak, itt van ni! 
(Elôkapja Szellemfi batyuját az asztal alól.) Trikó, festék, ritterkesztyû, 
portopé, paróka…! No pajtás, nem kell tréfálni, nincs szükség, a 
leány úgy sem kell nekem, mert a pincért, Georgest szereti!
Swartz: Az hazugság, az úr csaló.
Liliomfi: Most már elég!
Swartz: Micsoda? Ez már sok!
Szellemfi: (Rángatja kifelé Swartzot.) Menjünk, principális uram, 
mert bizony kidobnak!
Swartz: Türelmemnek vége, az urak mindnyájan részegek, vagy 
bolondok.
Kányai: Micsoda? Én részeg? Én bolond?
Liliomfi: Ah! Ez már mégis csak szemtelenség!
Swartz: Belôlem bolondot ûznek!
Kányai: Bolond az úr maga! Itt nem fog bolondítani, komédiázni, 
édes diátrista uram.
Szellemfi: (Rángatja Swartz karját.) Menjünk, principális uram, 
mindjárt kidobnak!
Swartz: Vigyen el az ördög! Kitéped karomat!
Liliomfi: Ki vele, ki vele!
Gyuri: Adja meg a 17 forint 19 krajcáromat váltóban!
Kányai: Takarodjék innen, itt nem kell szemfényvesztés! (Swartzot 
kidobják Szellemfivel együtt.)
Kányai: Így!
Liliomfi: Így!
Gyuri: (Kányaihoz.) Tudom, miért titkolá becsületes nevét, nehogy a 
17 forint 19 krajcárt meg kelljen fizetnie.
Erzsi: Édesapám, ugyan kérem, folytassa csak tovább, dobja ki 
ráadásul ezt az igazi Swartzot is!
Liliomfi: Hohó, mamzel, én vendég vagyok!
Kányai: Elmegyek hazulról, mert ha ezt az embert látom…! (Kimegy 
Erzsikével együtt.)
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Gyuri: (Liliomfihoz.) Óh, milyen boldoggá tett, hogy köszönjem meg?
Liliomfi: Várj fiú, még ezen túl jô a java. Fejem tele tervekkel, de 
gyomrom üres. Azért folytassuk!
Gyuri: A terveket? 
Liliomfi: Nem, a reggelit!
Szilvai: (Kintrôl.) Fogadós! Fogadós!
Liliomfi: Ôk azok!
Gyuri: Kik?

(Liliomfi befogja Gyuri száját, majd leveszi róla a kötényt és beküldi a 
pult mögé, a saját fejére parókát tesz.)

Szilvai: (Belép Mariskával.) Ön a pincér?
Liliomfi: Úgy van uram!
Szilvai: Van itten extra szoba?
Liliomfi: Ej? Extraszobát kíván?!
Szilvai: Kettô legyen egymás mellett!
Liliomfi: Erre parancsoljanak! (Elôre engedi Szilvait, Mariska elôtt 
megemeli a parókáját. A szerelmesek cinkosan összenéznek.)

(Sötét. Zene.)

III. KÉP

Helyszín: Kányai fogadójának szobái. 

A tér három részre osztott. Balra szûk folyosó, ahonnan hátsó ajtó nyílik 
Szilvai szobájába. Szilvai szobája, benne ágy – a kocsmai pult elfektetve 
és letakarva –, fogas. Jobbra – a nagyobbik tér – Mariska szobája. Benne 
asztal, székek. Mariska szobájának két ajtaja van. Az egyik Szilvaihoz 
nyílik, a másik hátra. A Három teret a két – merôlegesen a horizontra 
elhelyezett – keretszerkezet választja el, falakkal és ajtókkal.

(Szilvai és Mariska az asztalnál ül, Liliomfi kötényben és parókában 
felszolgálja az ebédet.)

Liliomfi: A hús.
Szilvai: Miféle mártás ez?
Liliomfi: Ez? Liliomfi-mártás. 
Szilvai: Liliomfi-mártás?
Liliomfi: Óh, ténsúr, ez valódi história! Én ezt Liliomfi-mártásnak 
kereszteltem, s nemsokára még a londoni, párizsi hotelekben is így 
fogják hívni. 
Szilvai: Hm…S kicsoda ez a Liliomfi?
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Liliomfi: Az egy igen híres színész. De hát nem ismeri a ténsúr?
Szilvai: Én…? Nem…nem…!
Liliomfi: Ah! Lehet-e civilizált ember, ki ôt nem ismeri?!
Szilvai: Micsoda? Liliomfi gazember, semmirekellô, vörös orrú, 
részeges, kártyás, csapodár.
Liliomfi: Hát ismeri?
Szilvai: Igen, ismerem.
Liliomfi: Hiszen az imént nem ismerte.
Szilvai: Azaz, hogy… Az, más!
Liliomfi: Úgy van, az, bizony más. 
Szilvai: És nem tudod, hol van most ez a Liliomfi?
Liliomfi: Melyik? Az a másik, vagy az az egyik?
Szilvai: Az a másik!
Liliomfi: Óh, az mindig a tormát ette, szerény jó lélek! Reggel 
mézzel, a mellfájás ellen, délben ecettel, este böfalamóddal… Azért 
neveztem én a tormát Liliomfi-mártásnak.
Szilvai: Hát hol van most az a Liliomfi?
Liliomfi: Ah, messze, nagyon messze!
Szilvai: Messze? Csak nem Váradon?
Liliomfi: Óh, az szomorú történet! (Cinkosan Mariskára kacsint.) 
Egy szép angyali kisasszonyba lett Kolozsvárott szerelmes. De a 
kisasszonyt nagybátyja, gyámapja, vagy mije elvitte onnan. Mert ez a 
nagybátyja valódi szörnyeteg.
Szilvai: Az nem igaz, a nagybátyja nem szörnyeteg!
Liliomfi: Hát ismeri azt a vén filisztert? Liliomfi pedig nem ijed meg 
az árnyékától, a kisasszonyt elszökteti, és feleségül veszi.
Szilvai: No, édes Mariskám, Mit gondolsz? Elszöknék-e azzal a 
kalandorral az a bizonyos kisasszony? 
Mariska: Azt hiszem, akit szeretünk, azért szeretjük, hogy a felesége 
legyünk.
Szilvai: Úgy?! No hiszen, majd elejét vesszük a dolognak. Kelmed 
hordja el magát, küldje a fogadós leányát!
Liliomfi: Nem ér rá.
Szilvai: De ha kéretem!
Liliomfi: Az, lehetetlen.
Szilvai: No, majd akkor magam megyek utána. (Fel akar állni.)
Liliomfi: Azaz, megkérdem. (Félre.) Vajon mit akar? (Kimegy a hátsó 
ajtón.)
Szilvai: Kedves egészségedre! „Akit szeretünk, azért szeretjük, 
hogy a felesége legyünk.” Hiszen majd szemmel tartalak én! Most 
lenyugszom, de nem hagyom a kisasszonyt társaság nélkül. 
Mariska: (Félre.) Ütött a szabadság órája.
Erzsi: (Belép.) A pincér mondta, hogy hívatni tetszett.
Szilvai: Hívattam, édes leányasszony. Maradjon itt húgommal, míg 
kissé leheveredem! Ha ráér. 
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Erzsi: Tiszta szívbôl.
Szilvai: Ígérje meg, s gazdagon megajándékozom! (Félrevonja Erzsit.) 
Tudja, néha húgomnál nincsenek otthon. Beteges. Ki ne bocsássa! 
Ha ki akar menni, költsön fel! 
Erzsi: (Szilvaihoz.) Talán eszelôs? Pedig nem látszik rajta!
Szilvai: Csak rá-rájön néha a bolondság. Ígéri?
Erzsi: Tiszta szívbôl. Ha kell, majd felköltöm a ténsurat.
Szilvai: (Mariskához.) A leányasszony megígérte, hogy mulattatni 
fog. A szokás, az szokás! Jó mulatást! (Átmegy a másik szobába. 
Kabátját a fogasra akasztja, lefekszik az ágyra.)
Mariska: Kérem, mit suttogott önnel az öregúr?
Erzsi: Semmit, édes kisasszony, éppen semmit.
Mariska: De hiszen félrevonta önt?
Erzsi: Azt mondta, hogy a kávé forró legyen.
Mariska: Hiszen sohasem iszik kávét.
Erzsi: Meg hogy a kisasszonnyal beszélgessek.
Mariska: Ugyan kérem!  Hány pincér van itt?
Erzsi: Csak egy. 
Mariska: És hogy hívják?
Erzsi: Gyurinak hívjuk, de azelôtt Georges volt.
Mariska: Az a szôke?
Erzsi: Szôke? Barna. 
Mariska: (Félre.) Igaz, hiszen paróka. Bizonyosan az elôszobában 
rakosgatta fel. Tudta, hogy erre jövünk. (Erzsihez.) Tehát több pincér 
nincs, csak aki nekünk felszolgált?
Erzsi: Nincs, édes kisasszony. (Félre.) Csakugyan eszelôs. Szegény 
leány. (Vissza.) De hát, miért kérdezi?
Mariska: Miért…? Hát hogy viseli magát? Igaz-e, hogy csapodár?
Erzsi: Csapodár? Óh, dehogy, ô igen jó, hû, becsületes fiú, másképp 
nem is tûrnék a háznál.
Mariska: Igazán?
Erzsi: Igen, igen. 
Mariska: Maga úgy tesz, mintha félne tôlem.
Erzsi: Óh, dehogy.
Mariska: Tehát a pincér csakugyan olyan jó?
Erzsi: Óh, igen, igen jó. 
Mariska: Nem mondta-e soha, hogy szerelmes?
Erzsi: Óh, igen.
Mariska: Mondta? A leányasszony tudja?
Erzsi: Mit?
Mariska: Hogy ô valakibe szerelmes. 
Erzsi: Hát ismeri a kisasszony? Ugye, szép legény?
Mariska: Igen, igen, jól ismerem. Ô szerelmes valakibe.
Erzsi: Tehát mondotta a kisasszonynak?
Mariska: Igen, hogy szeret és viszont szeretik. 
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Erzsi: Tehát a kisasszony elôtt nincs mit titkolóznunk?
Mariska: Csitt, csendesen, az öreg meg ne hallja. 
Erzsi: Hiszen hortyog…Tehát, a kisasszony tudja titkunkat…de 
hiszen az már nem is titok. 
Mariska: Nem titok?
Erzsi: Már az apám is tudja. Óh, bár ne tudná!
Mariska: Hogyan? Ô is tudja?
Erzsi: Ma reggel megmondtuk neki. 
Mariska: (Félre.) Szerencsétlen, ha elárulják!
Erzsi: De apám nem akar hozzáadni, pedig mi szeretjük egymást.
Mariska: (Egyre hevesebben.) Szeretik egymást?!
Erzsi: El akart szöktetni, de én nem akartam.
Mariska: El akarta szöktetni? (Félre.) Mást elszöktetni?
Erzsi: De mondom, én nem akarok szökni!
Mariska: Elszöktetni? Mást szeret?
Erzsi: (Félre.) Most már csakugyan rájött a bolondág! Én bizony nem 
strázsálom.
Mariska: (Félre.) Tehát szeretik egymást. Óh, szép, igazán szép! 
(Mariskához.) Nem szégyelli magát? Elszöktetni!
Erzsi: (Mintha apja hangját hallaná.) Mindjárt jövök. Apám hí. 
Mindjárt itt is termek. (Félre.) De hisz várhatsz! (Kimegy a hátsó 
ajtón.)
Mariska: S én ennek az embernek hittem? Erre bíztam volna a 
boldogságomat? Mást szeret…Éppen jókor tudtam meg. Tehát nem 
értem, hanem egy szép csaposleány kedvéért pincérkedik itt?! S én 
kába, szinte elhittem hogy ez nem véletlen találkozás. Megcsalta azt 
is, engem is! De merjen szemem elé kerülni!
(Liliomfi belép.)
Mariska: Éppen jókor!
Liliomfi: Kedves Marim, végre ütött a boldog óra. (Leveszi a parókát 
és az asztalra dobja.)
Mariska: (Hidegen.) Mit akar itt uram?
Liliomfi: (Végig suttogva.) Csendesen, az öreg feltalál ébredni! 
Szeretsz-e még, édes Mari?
Mariska: S meri ezt tôlem kérdezni?
Liliomfi: Csendesen!
Mariska: áruló! Hitetlen!
Liliomfi: (Félre.) Mi történt itt?
Mariska: Hiába tetteti magát, végre igazi alakjában mutatkozott. 
Liliomfi: (Hangosan.) De hát hallgasson meg!
Szilvai: (Felriad a kiabálásra a szomszéd szobában. Az ajtóhoz megy 
hallgatózni.) Ördög és pokol, ez a Gyula hangja!
Mariska: Tagadhatja-e? Ide becsempészi magát parókában és 
álruhában, álnév alatt.
Szilvai: (Az ajtónál hallgatózva) Így vagyunk?
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Liliomfi: De ön félreismer, itt félreértés van. Megmagyarázom. 
Mariska: Én az urat nem szenvedhetem, ki nem állhatom, tudja 
meg!
Szilvai: (Hangosan) Pincér! Kávét!
Liliomfi: Ahol ni, most mindennek vége. (Benyit Szilvaihoz.) 
Parancsol? (Észreveszi, hogy nincs rajta a paróka. Gyorsan visszalép az 
ebédlôasztalhoz és felteszi a parókát.)
Szilvai: Csakugyan ô az! (Liliomfi újra megáll Szilvai ajtajában.) Jó 
hogy itt vagy fiú. Kávét! (Félre.) A hátsó ajtót bezárom. (Miközben 
Liliomfi az ebédlôasztalhoz lép kávét tölteni, Szilvai szobájának bal oldali, 
folyosóra nyíló ajtaját bezárja, a kulcsot a zsebébe rejti.) Többé nem 
menekszel, jómadár.
Liliomfi: Mari, az Istenért, mi történt?
Mariska: Mi? Hogy fölfedem gyámatyámnak. Reszkessen 
haragjától! Ön megcsalt. Nem a fogadós leányát szereti?
Liliomfi: Én, Mari? Itt félreértés van! 
Mariska: Mindent tudok. 
Szilvai: (Belép Mariska szobájába.) No, fiú, számoljunk!
Liliomfi: Parancsára. (Marihoz.) Kérem, Mari…! 
Mariska: Nem hiszek többé. 
Szilvai: No, csak izibe, pincér! 
Liliomfi: Tehát két szoba, két napra…
Szilvai: Micsoda?
Liliomfi: Igen, a szoba öt forint. Leves, három krajcár, hús… (Félre.) 
Vajon, mi baja?
Szilvai: A hús? No?
Liliomfi: A hús…, mi volt? Igen, rostélyos.
Szilvai: Fricando Hilumiluval. 
Liliomfi: Igen…ricando hilumilufilu…  Összesen három forint. 
Szilvai: Pincér úr, kissé zavarodott.
Liliomfi: Csuda-e édes ténsúr? (Marihoz.) Itt tévedés van!  
(Szilvaihoz.) Kettô meg három… Az, kilenc.
Szilvai: Csudálatos számvetés! Hm…! Ugyan menj csak, a 
szelencémet a másik szobában feledém!
Liliomfi: Azonnal. (Átmegy Szilvai szobájába. Miközben a professzor 
rázárja a másik, Mariska szobájába nyíló ajtót is.)
Szilvai: (Félre.) Mindjárt befejezzük a gyámapai számadást. 
(Liliomfihoz.) No, gaz kölyök, most kezemben vagy!
Liliomfi: (Próbálja nyitni az ajtót.) Mi az? Mit csinál az úr?
Szilvai: Ismerlek, jó madár. Tehát pincér vagy te, he?
Liliomfi: Uram, eresszen ki, a gazda hí! (A folyosóra nyíló, baloldali 
ajtót is megpróbálja kinyitni.) 
Mariska: Tehát tudja?
Szilvai: Mindent tudok. (Liliomfihoz.) Innen ugyan meg nem 
szabadulsz. 
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Liliomfi: (Már a saját hangján.) Hiába erôlködik, újra elszököm.
Szilvai: El?! De majd teszünk róla. Mariska, hívd a fogadóst!
Mariska: Mondja meg neki: gyûlölöm, hogy soha, sohase merjen a 
szemem elé kerülni!
Szilvai: Hallgass, szerencsétlen! Látnod kell, látni fogod, vele utazol!
Mariska: Vele ugyan soha! Csapodár, hûtlen, csaló!
Szilvai: Csitt, küldd a fogadóst!
Mariska: De én nem akarom többé látni, ki nem állhatom, nem 
szenvedhetem. (Kimegy.)
Liliomfi: Mit erôlködik? Nem félek többé haragjától.
Szilvai: Velem jössz Váradra!
Liliomfi: De nem megyek!
Szilvai: De jössz! Erôszakkal vitetlek el.
Liliomfi: Korábban kellett volna fölkelnie.
Szilvai: Nem vagy-e gyámfiam?
Liliomfi: Ha az is, de zsarnokom nem lesz. Én nem leszek sem 
koncipista, sem kancellista, én theátrista leszek, s meglátom, ki 
akadályoz. 
Szilvai: Én! Én per zsup vitetlek haza, érted? Vason, vason, per 
zsup! Pandúrokkal!
Liliomfi: Hahahaha!
(Belép Kányai.) 
Kányai: Mit teszik, uram?
Szilvai: (Félrevonja.) Jöjjön, jöjjön édes fogadós úr! Csak egy pincérje 
van?
Kányai: Csak egy.
Szilvai: Tehát tudja meg, ô nem pincér. Ô az én átöltözködött, 
kalandos, kóricáló gyámfiam és unokaöcsém.
Kányai: Micsoda? Az én pincérem?
Szilvai: Úgy van! Unokaöcsém, egy régi nemes család ivadéka. 
Kányai: Az, most már értek mindent! Ô az én leányomért állott be 
pincérnek, hogy elcsábítsa. Ugyan, hiszen ez kézzel fogható!
Szilvai: Szerencsétlen apa! Óh, ez kitelik tôle.
Kányai: S én oly szamár voltam, hogy mindjárt nem ismertem rá. 
Hiszen az arcából is látszott, hogy úrnak született. Gyanítottam én, 
hogy nem igazi pincér. 
Szilvai: Úgy van, nem az, de én rajtakaptam. Képzelje, átöltözött, 
elôttem parókával járt, változtatott hangon beszélt, hogy rá ne 
ismerjek. 
Kányai: Parókát tett a fejére? Most már arra is emlékszem, valami 
komédiás volt itt, annak hánytuk szét holmiját, bizonyosan így 
kaparintotta kézre… No, nézze az ember! Bennünket bolonddá 
tenni?!
Szilvai: De én kézre kerítettem és ide a mellékszobába zártam. Arra 
kérem kelmedet, ôrizze itt! Érti? Én megyek, pandúrokat hozok, 
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elfogatom, vasra veretem, mert képzelje, szökni akar tôlem, megint 
szökni akar! Komédiás akar lenni. 
Kányai: Uram, irgalmazz! Komédiás?!
Szilvai: Hol lakik a szolgabíró vagy az esküdt?
Kányai: A hetes majd odavezeti.
Szilvai: Köszönöm. (Kifelé indul.)
Kányai: Kérem, egy szóra! Gazdag-e az úrfi?
Szilvai: Ôsi javainkat örökli.
Kányai: Mennyi is annak a jövedelme?
Szilvai: Négy-ötezer pengôre rúg évente. De, miért kérdi?
Kányai: Ez már szokásom.
Szilvai: Csak ôrizze, nem bánja meg. (A másik szoba felé.) Várj, rossz 
fiú! Érezni fogod haragomat! (Kimegy.)
Kányai: Ô tehát úrfi, nagy úrfi, gazdag úrfi, földes úrfi? Furcsa! S ô 
el akarta csábítani Erzsikémet…, de azt is mondta, feleségül veszi…
Bizony furcsa! (Leül az asztalhoz, számolni kezd.) Négy-ötezer pengô 
évente. Az tízévente: Negyven-ötvenezer pengô! Százévente…

(Miközben Kányai számol, a bal oldali folyosón megjelenik Gyuri 
fütyürészve. Meghallja a bezárt Liliomfi.)

Liliomfi: Gyuri! Gyuri!
Gyuri: Ki szólít?
Liliomfi: Én vagyok, Liliomfi. Gyorsan nyisd ki ezt az ajtót! (Gyuri 
elôveszi a kulcsait, kinyitja az ajtót. Liliomfi betuszkolja maga helyett a 
szobába, ráadja a kötényt és a parókát az értetlen pincérre.)
Kányai: Százévente…? (Kikiabál.) Erzsi!
Erzsi: (Belép.) Édes atyus, miféle lárma van itt? Tán a kisasszonyra 
megint rájött a bolondság?
Kányai: Erzsi te!
Erzsi: Mit parancsol, atyus?
Kányai: Erzsi, te!
Erzsi: Mi baj, atyus?
Kányai: Hát nem érted?
Erzsi: Mit?
Kányai: Oh, te szerencsétlen liba! Hát csakugyan szereted a pincért? 
He?
Erzsi: Inkább vénleány leszek, mint ahhoz a Swartzhoz menjek. 
Kányai: Eh, Swartznak vége. Az a goromba fickó sohase lesz vôm, 
soha, soha!
Erzsi: Édes lelkem, atyus!
Kányai: De te…, tehát nem élhetsz a pincér nélkül. Kész vagy 
inkább a kútba ugrani. Ugye kész vagy, édes tubicám?
Erzsi: (Bátortalanul.) No, igen. Ha atyus ellenkezik, hát beleugrom. 
Kányai: Ugye minden bizonnyal beleugranál?
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Erzsi: No, Isten neki! (Most már határozottan.) Hát, beleugrom. 
(Félre.) Ez tán segít, üssük a vasat! (Kányaihoz.) Igen, atyus, ha a 
pincérnek nem ad, holnap nem isznak a kútból. 
Kányai: Így már atyai kötelességem leányomat, szegény egyetlen 
gyermekemet megmenteni. Keblemre édes jó leányom, a pincér a 
tiéd. 
Erzsi: Óh, édes jó atyus! Mint szeretem édes atyust!
Kányai: Jó, jó, csak menj az elôszobába! Ha szólítlak, jöjj!
Erzsi: Amint parancsolja. (Indul kifelé.)
Kányai: (Visszatartja.) De vajon akar-e ô is?
Erzsi: Hiszen azt mondta, szökjem vele! 
Kányai: Szerencsétlen! Elcsábított volna?
Erzsi: á, dehogy; azt mondta, az engedelem a zsebében van, s elôbb 
összeesküszünk, aztán szökünk.
Kányai: (Félre.) Zsebében? Annál jobb. (Erzsihez.) Óh, leányom, ha 
tudnád, ki ez a pincér?! De nem szólok, várj az elôszobában! (Erzsi 
kimegy.) Most tapogassunk az úrfi szívére! Gyurikám! Lelkem, 
Gyuricám, egy szóra! (Kinyitja az ajtót, majd félre.) Mint ha semmit 
nem tudnék.
Gyuri: (Átjön a még mindig értetlen pincér.) Mit parancsol, gazduram?
Kányai: (Félre.) A paróka is fején! (Gyurihoz.) Hát úrfi, mire való ez 
a fôn? Mit jelent ez?
Gyuri: Óh, ah tudná gazduram! (Lekapja a parókát a fejérôl.)
Kányai: Csitt! Én mit sem tudok, mit sem akarok tudni. (Visszateszi 
Gyuri fejére a parókát.) Az úrfit ide bezárták, s az a dühös ember 
megesküdött, hogy vason per zsup viteti el, pandúrokkal! Szégyen-
gyalázat!
Gyuri: Óh, rettenetes!
Kányai: Rám bízta, hogy ôrizzelek, mint a szemem világát.
Gyuri: De mit parancsol ô nekem? Nekem sem apám, sem anyám.
Kányai: Tudom, gyermekem. Éppen ez a baj, hogy árva vagy s a 
törvény a gyámapai karmok közé adott. De, hogy is hívnak, édes 
fiam?
Gyuri: Hogy hívnak? Már hogy engem, hogy hívnak?
Kányai: Igaz neveden!
Gyuri: Hát nem mondta az öregúr?
Kányai: Azt nem. 
Gyuri: (Ismét leveszi a parókát.) Kiss György a nevem, hiszen tudja 
gazduram. 
Kányai: Kiss? Az régi, igen régi, ôsi família!
Gyuri: Ah, igen régi. Úgy hiszem, egyenesen a nagy Kissektôl 
származom.
Kányai: Nemes família!
Gyuri: Az, az!  A keresztlevelembôl is látható. (Átadja Kányainak a 
keresztlevelet, aki olvasni kezdi.)
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Kányai: S Biharban születtél? 
Gyuri: Nem voltam jelen, s bizonyosan nem tudhatom…
Kányai: De jószágaid itt vannak?!
Gyuri: Igen. (Félre.) Mind rajtam vannak. 
Kányai: Uram, a megbántott atyától pedig reszkessen!
Gyuri: Tán én bántottam meg?
Kányai: Nem akarta-e leányomat, szegény Erzsikémet, egyetlen 
gyermekemet elcsábítani?
Gyuri: Elcsábítani? Dehogy! Feleségül akarnám venni! 
Kányai: De hát miért nem volt hozzám bizalma, fiatalember?
Gyuri: Hát nem mondtam ma reggel?
Kányai: Igen, de nem az igazi hangon. Erôltetni kellett volna a 
dolgot! Erôszakoskodnia kellett volna velem! S mindent meg kellett 
volna mondania! Érti? Mindent!
Gyuri: (Félénken.) De most, hogy mindent tud?
Kányai: S nem fél az öregúrtól?
Gyuri: Egy cseppet se. 
Kányai: De ha el akarná lányomtól választani?
Gyuri: Azt majd meglátjuk! Ha egyszer feleségem lesz…
Kányai: No, ennek igen-igen gyorsan meg kellene esni!
Gyuri: Akkor, siessünk! 
Kányai: (Ravaszul.) Igen, de az engedelem…?
Gyuri: Itt van. (Átadja az írást.)
Kányai: Nemes Kiss György. Két es!
Gyuri: Igen, két es. (Félre.) Igen kétes.
Kányai: Hé, Erzsike! Erzsike!
Erzsi: (Belép.) Kedves atyus!
Kányai: Jertek ide! Menjetek a tisztelendô úrhoz, kérjétek a 
nevemben, hogy eskessen össze rögtön! Nagy, nagy ok van rá! De 
esküvés nélkül vissza ne térjetek, azt mondom, különben mindennek 
vége! áldásom rátok. Tiétek a korcsma, Swartz ugyan nem eszik 
belôle! No, siessetek!

(Sötét. Zene.)

IV. KÉP

Helyszín: Kányai fogadójának étterem része. (A II. kép helyszíne.)

(Liliomfi ül az asztalnál. Az ifjú Swartz akcentusával kiabál.)

Liliomfi: Hát ez mi? Semmi szolgálat? Hol a Kellner? (Belép Kányai.) 
Ah, itt a Kellner!
Kányai: Kellner? Alászolgája!
Liliomfi: Mást gondoltam, a lányt elveszem.
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Kányai: Késô, amice! Ha-ha-ha! (Megragadja Liliomfi grabancát és az 
ajtó felé rángatja.)
Liliomfi: Én protestálok! Hozzám kell jönnie!
Kányai: De hiszen protestálhatsz már most akár ítéletnapig.
(Épp kipenderítené, amikor belép az öreg Swartz, mögötte fiával, az ifjú 
Swartzcal.)
Öreg Swartz: Csakhogy itt talállak, lelkem, barátom!
Liliomfi: (Félre.) Jaj, ez a Swartz! (Félrehúzódik az asztalhoz.)
Kányai: Kedves barátom, sajnálom! Tiszta szívbôl sajnálom, de fiad 
magának tulajdonítsa! Én nem tehetek róla.
Öreg Swartz: Fiam, magának tulajdonítsa? Mindenrôl 
felvilágosítást kérek!
Kányai: (Liliomfihoz.) No, édes úrfi, majd lefestem most apja elôtt. 
(Swartzhoz.) No, ugyan szép nevelést adtál fiadnak!
Öreg Swartz: Szép nevelést?
Kányai: Soha neveletlenebb bolondot nem láttam!
Öreg Swartz: Az én fiam bolond?
Swartz: Én?
Kányai: (Swartzhoz.) Ki szólt az úrhoz? (Az apjához.) A fiad 
faragatlan tuskó, goromba pokróc!
Öreg Swartz: Eh, az én fiam, a legjobb nevelésû ifjú. Ô, a jó lélek, 
alig várta, hogy lássa menyasszonyát. A gyorskocsin elôresiet, s 
uramfia, itt, itt kidobják!
Kányai: Mi dobtuk ki? Mi? Mi ölelô karokkal fogadtuk!
Öreg Swartz: Ölelô karokkal! Még a frakkját is összetépték.
Kányai: Igen, ölelô karokkal, de ô durváskodik, fitymál, a leányomat 
libának csúfolja, pénzemet kérdi…!
Öreg Swartz: Ezt a fiam nem tehette.
Kányai: Aztán, a fiad maga is lemondott a lányról.
Swartz: Én mondtam le?
Kányai: Ki kérdi az urat? Most takarodjék, azt mondom! (Elkapja az 
ifjú Swartzot.)
Öreg Swartz: Itt van, ni, ez a jó fogadás! Így kell becsületes, mûvelt 
emberrel bánni?
Kányai: Amilyen a mosdó, olyan a törülközô. Ô Swartznak adta ki 
magát, pedig egy rossz komédiás.
Öreg Swartz: Komédiás? Az én fiam komédiás?
Kányai: Igen, a fiad is komédiás, mert oly bolondul viseli magát.
Öreg Swartz: Ez az ember megôrült.
Kányai: Ôrült vagy te!
Öreg Swartz: Most már vége a barátságnak! Jössz te fiam, kapsz te 
másutt is leányt!
Kányai: Az én leányom már kapott is mást.
Öreg Swartz: Annál jobb.
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Kányai: S édes Liliomfi vagy micsoda-fi, szintén hordja el magát, de 
rögtön! (Ismét megragadja az ifjú Swartzot.)
Liliomfi: Igen, édes Liliomfi úr, csak kotródjék!
Kányai: De édes ifjú Swartz, kotródjék kelmed is!
Öreg Swartz: Hát ezt az urat is Swartznak hívják?
Kányai: Ehol ni, most már ismerni sem akarja! Hát nem ez a fiad? 
Vagy mi?
Öreg Swartz: Fiam? Hiszen az én fiam ez itt!
Kányai: Liliomfi, a komédiás? Hahaha! Csakugyan megôrült!
Swartz: Én Liliomfi? (Apjához.) Akkor is ezt a nevet fogták rám, s a 
lábam se érte a földet.
Kányai: Öreg barátom, hiszen ez itt a te fiad. (Rámutat Liliomfira.)
Öreg Swartz: Ez? Kicsoda, micsoda ez?
Liliomfi: (Átöleli az öreg Swartzot.) Hát nem csinál tiktakot atyai 
szíved? Atyám! Óh, jó atyám! (Térdre veti magát és átkulcsolja az öreg 
lábait, aki hátrál, így húzva maga után Liliomfit.)
Öreg Swartz: Az ördögnek vagy fia.
Kányai: Vagy úgy, tagadd meg, mert érdemtelen becsületes nevedre!
Öreg Swartz: Hiszen csak tudom, melyik a fiam?! Ezt itt nincs 
szerencsém ismerni.
Kányai: De már itt eláll az eszem!
Liliomfi: (Szinte zokogva.) Ne tagadja meg a vérség kötelékét, táti!
Öreg Swartz: Még gúnyolódik is?! Meri-e az úr állítani, hogy az én 
fiam?
Liliomfi: Hát az úr meri-e állítani, hogy nem apám?
Öreg Swartz: Ejnye, miféle izgága ember ez?
Liliomfi: (Feláll, és zokogni kezd.) Tehát, kitagad engem? Vérzô 
szívvel ugyan, de lemondok az atyai szeretetrôl! Isten veletek, ifjú 
álmaim! Ez az ember itt nem apám, s én nem vagyok fia. Keressen 
magának fiat a vadállatok között, de én nem leszek!
Öreg Swartz: Hazudik! Hazudik! (Mindkét Swartz kirohan a 
kocsmából. Liliomfi, mintha mi sem történt volna, nyugodtan visszaül az 
asztalhoz és bort tölt magának.)
Kányai: (Gyanúsan méregeti Liliomfit, tisztulni kezd a fejében minden.) 
Tehát az úr nem az ô fia? Nem Swartz?
Liliomfi: Mondottam.
Kányai: (Félre.) Püh…! Rosszat gyanítok. (Liliomfihoz.) Hát hogy 
merte az úr azt mondani, hogy Swartz?
Liliomfi: Én hazudni? Soha! (Ismét Swartz akcentusával.) Igen. 
Swartz vagyok, mégpedig az ifjú. Alig huszonkét éves.
Kányai: De azt mondta, hogy a kávés fia.
Liliomfi: Néha az is vagyok.
Kányai: Csak néha?
Liliomfi: Néha méregkeverô is. Gyakran király, herceg, gróf.
Kányai: Hohó!
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Liliomfi: Gyakran paraszt is.
Kányai: Igen gyakran! És a neve?
Liliomfi: Liliomfi, kedves engedelmével, hôsszerelmes és 
jellemszínész.
Kányai: (Félre.) Ördög és mennykô! Rosszat gyanítok!
Liliomfi: Nem tehetek róla, gyanítani szabad.
Kányai: Hallja az úr?! (Félre.) Talán az öregúr is…? Írtóztató 
volna! Ha rászedtek! Az igazi Swartzot kilökték… Ha mindannyian 
komédiáznak…? (Liliomfihoz.) Uram, most mindjárt elfut a 
pulykaméreg. Mondja ki, mit tud a dologról?
Liliomfi: Tehát tudja meg, szerencsétlen apa, igen is, önt rútul 
rászedték. Tudja meg, azon öregúr hasonlóképpen komédiás, a leány 
is, a kocsis is, még a lovak sem igaziak, csak azért jöttek ide, hogy a 
pincért leányához segítsék, s kiadták magukat mindenféléknek.
Kányai: ájulás környékez. Széket!
Liliomfi: Tessék. De nem én vagyok a fôbûnös. Az egész komlottot 
az öregúr vezeti. Csak ôt vegye az úr kérdôre, mindennek ô az oka!
Kányai: Igen azt, csak azt, az nem menekszik!
Szilvai: (Kintrôl.) Utánam pandúrok!
Liliomfi: Éppen jön, csak vonja kérdôre! Ha tagadja, csak 
hivatkozzon rám, én addig elbúvok, ô persze tagadni fogja, de nem 
kell tágítani. (Félrehúzódik a jobb hátsó fal zsanérokon nyíló ajtaja 
mögé.)
Szilvai: (Belép, az ôt követô két pandúr ôrt áll az ajtónál.) No, kedves 
öregem, itt van? Nem szökött el?
Kányai: S az úr vissza mert jönni?!
Szilvai: Mi lelte?
Kányai: Ismerlek, jómadár! Egy szegény apát tettetek bolonddá.
Szilvai: Tüzes mennykô, ne bolondozzék az úr!
Kányai: De az úr, az úr ne bolondozzék! Vallja meg: engem 
megcsalt, ellenem összeesküdött!
Szilvai: Elsikkasztotta az úr? Akkor reszkessen!
Kányai: Reszkess te!
Szilvai: Hol van a fiú?
Kányai: Minden kisült. Liliomfi nem Swartz, hanem Liliomfi! 
Értjük?
Szilvai: Nem értjük, de majd érthetôvé tesszük.
Mariska: Liliomfi? Hiszen éppen ô az, akit a bácsi becsukott.
Szilvai: No már te is félrebeszélsz? Hiszen ô az én gyámfiam.
Kányai: Gyámfia? Tán a pincér is, a kocsis is a gyámfia? Tán még a 
lovak is gyámfiai? De sok gyámfia van az úrnak!
Szilvai: Ejnye, szemtelen ember! Most azt mondom…
Mariska: Tehát, akit ide becsukott, a gyámfia? (Nevetni kezd.)
Szilvai: Az, gyámfiam.
Mariska: Liliomfi a gyámfia? A hûtlen! Most akadály sem volna!
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Kányai: Hallgasson a leányasszony! Nem szégyelli, ilyen fiatalon 
már komlottba áll? Tudjuk, a leányasszony is a bandához tartozik.
Szilvai: Mit? Az én húgom bandába?
Kányai: Igen, éppen olyan komédiásné, mint amilyen komédiás az úr.
Szilvai: Mint? Én komédiás?
1. Pandúr: De Kányai uram, hiszem ez tekintetes Szilvai professzor úr!
Kányai: Micsoda? Ez Szilvai, a tekintetes Szilvai Tódor úr, a gazdag 
Szilvai?
2. Pandúr: Az hát, ismerem a tekintetes urat, még Váradról.
Kányai: S akit ide bezárt a tekintetes úr…?
Szilvai: Az az én korhely gyámfiam, ki pincérnek adta ki magát, a 
maga lányáért.
Kányai: Ha-ha-ha! Ha-ha…! Mégsem csalódtam.
Szilvai: Mit nem csalódott kelmed?
Kányai: Kedvem volna táncolni, ugrálni, a bôrömbôl kibújni. S én 
bolond, annak a Liliomfinak újra hittem! Óh, én bolond! Én hittem! 
Hahahaha!
Szilvai: Adja ide a kulcsot! Legények, most vigyázzatok!
Kányai: A kulcsot? Micsoda kulcsot? Ô már nincs ott.
Szilvai: Nincs ott?
Kányai: Nincs. 
Szilvai: Az úr kieresztette?
Kányai: Mit hazudjam? Igen, mert én azt hittem, hogy nem az úr 
gyámfia, s minthogy bebizonyította, hogy csak közönséges pincér, s 
minthogy a gyerekek szeretik egymást…
Mariska: Szeretik egymást? Óh, ég!
Kányai: Beleegyeztem. Ôk azóta férj és feleség! Én nem tehetek 
róla, tulajdonítsák félreértésnek!
Mariska: Összeesküdtek! Óh, menjünk innen!
Szilvai: A házasság érvénytelen, akaratom ellen történt, én mint 
gyámapa felbontom. 
Kányai: De nem bontja, dehogy bontjuk! Ô elvette az én leányomat, 
kinek mi köze ahhoz?
Szilvai: No hiszen, majd meglátjuk!
Kányai: Perlünk?! Én is nemes ember vagyok ám! S kikérek minden 
sértést. Ebben a házban én vagyok az úr. 
Szilvai: Ez itt fogadó. Én e házasságot nullifikálom, s az urat 
konvinkáltatom, mint olyat, ki a fidei commissumot megállta. Érti? 
á, dehogy érti! Az én gyámfiam húgomat veszi el, s ezzel punktum!
Kányai: S én opponálok, ôket csak ásó-kapa választja el, punktum! 
(Kézen fogva belép Gyuri és Erzsike.) Ah, éppen jókor.
Kányai: Megtörtént?
Gyuri: Meg.
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Kányai: Hála Istennek! Uram, ne zsarnokoskodjék tovább! Itt nincs 
egyéb hátra, minthogy az úr is áldja meg, ha akarja. (Szilvai elé vezeti 
Erzsikét.)
Szilvai: S maga bátorkodott vele összekelni?
Erzsi: Atyus parancsolta.
Kányai: Semmi gorombaság! Jobb lesz az egész dolgot békés úton 
eligazítani. Jertek gyermekeim, könyörögjetek ti is. Jer fiam, kérd 
kedves gyámapádat, hogy bocsásson meg. (Gyurit Erzsike mellé 
állítja.) 
Szilvai: Micsoda? Mit bocsássak meg ennek a fiúnak? Hát ez ki?
Kányai: Ki? Hát a gyámfia, a pincér. 
Szilvai: Pincér lehet, de nem gyámfiam. Nem ismerem.
Mariska: Jól hallok-e? Hát ehhez adta kelmed Erzsikét? Ha, ha, ha!
Kányai: Mit nevet a kisasszony?
Mariska: Ehhez, hahaha!
Kányai: Ennek az úrnak a gyámfiához.
Szilvai: Kegyelemedet lóvá tették, ez nem az én gyámfiam.
Kányai: Micsoda? Hát te semmirekellô, nem az úr gyámfia vagy?
Gyuri: Hát mondtam egy szóval is? Én Kiss György vagyok. 
Kányai: S az úr gyámfia?
Szilvai: Szilvai Gyula.
Kányai: Oda vagyok! Most már igazán oda vagyok!
Mariska: Édes Erzsikém! Jaj, de szeretlek! Gratulálok!
Erzsi: Kérem, kérem! (Félre.) Ismét rájött a bolondság.
Kányai: Szédül a fejem, megôrülök! Mindent Erzsire írattam. 
Megôrülök!
Mariska: Kedves bácsikám, tehát tudja meg, hogy Liliomfi nem 
más, mint a bácsika gyámfia.
Szilvai: Gyámfiam? S te ôt szereted?
Mariska: Igen, s ô engemet.
Szilvai: Hát aki itt pincérkedett?
Mariska: Ha az, aki pincérkedett, gyámfia, akkor az egyszersmind 
Liliomfi is.
Liliomfi: (Elôlép.) Liliomfi én vagyok.
Szilvai: Te vagy Liliomfi? Hát az a másik, az a vörösorrú? Az lóvá 
tett engem, ott Kolozsvárott?
Mariska: Ugye mindig mondtam, hogy nem vörös az orra!
Szilvai: Liliomfi? Én meg az egész megyében keresem, kutatom 
Szilvai Gyulát, hogy Mariskával összeadjam.
Mariska: Bácsika! (Szilvai nyakába ugrik.)
Szilvai: Ej, no, még megfojtasz. Mariskának köszönd, hogy 
megbocsátok! Ide gyere! A cigányéletnek egyszer s mindenkorra 
búcsút mondasz, s jutalmul megkapod Mariskát feleségül. Holnap 
utaztok a birtokra! Finita la commedia! 
Liliomfi: A bácsi téved, én színész maradok.
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Szilvai: Micsoda?
Mariska: (Félre.) Jaj, csak most el ne rontson mindent! Bácsika, ne 
féljen, majd meglátja! Bácsika!
Szilvai: Micsoda? Micsoda? Hát trikóban és puffhózenben akarsz 
ágálni nagyapa korodig? Sárban hurcolnád meg neves nevüket? 
Orcátlan kölyök!
Liliomfi: Tartsa meg a Szilvai nevet, jó lesz nekem a Liliomfi is.
Szilvai: Ebadta komédiása! Mariska, ide hozzám!
Szellemfi: (Lélekszakadva ront be.) Vége…!
Kányai: Bolondok háza!
Szellemfi: Vége…vége…mindennek vége!
Liliomfi: Mi történt?
Szellemfi: Minden jegy elkelt, végre telt ház…!
Liliomfi: Ez is baj?
Szellemfi: De elmarad az elôadás!
Liliomfi: Már mér maradna el az elôadás? Én még ma este Rómeó 
leszek!
Szellemfi: Nincs Júlia! Érted? Nincs Júlia! A primadonna egy órával 
ezelôtt megszökött Koltay báróval. 
Szilvai: A vörös orrú! Megvan! Ez volt a vörös orrú!
Kányai: Ez is megôrült!
Szellemfi: Vége, nem lesz díszelôadás!
Camilla: (Diadalmasan belibben a színre.)
De lesz, én tudom Júlia szerepét!

(Sötét. Zene.)

VÉGE
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Ren de zôi aján lás

1834-ben egy bi zo nyos Szathmáry Jó zsef Edu árd mér nök hall ga tó szí-
nész nek je lent ke zett a bu dai Vár szín ház ban ját szó ma gyar tár su lat nál. 
Az igaz ga tó azon nal mû vész ne vet adott ne ki. Így szü le tett meg Szig li-
ge ti Ede. A ne me si szár ma zá sú if jú szá má ra azon ban ha mar ki de rült, 
hogy más faj ta te het ség rej tô zik ben ne; a tol lat ügye sen for ga tó se géd-
szí nész kar ri er je egé szen a Nem ze ti Szín ház igaz ga tói szé ké ig ívelt, 
mi köz ben csak nem negy ven év alatt több mint száz szín da ra bot írt. 

A szé le sebb pub li kum szá má ra Szig li ge ti ne ve ös  sze fo nó dott a 
re form kor szí nész víg já té ká val, a Liliomfival. Eb ben a szín já ték ban 
ös  sze gez te mind azt a víg já té ki ha gyo mányt, me lyet a ma gyar drá-
ma iro da lom és szín ját szás egye te mes for rá sából me rí tett, és ele gyí-
tet te azok kal, me lye ket sa ját ma ga ki fej lesz tett. No ha a mû vész té ma 
ki mon dot tan di va tos volt a ro man ti ka ko rá ban, hi szen a nyílt szí nen 
áb rá zol ta az ere de ti te het ség ér vé nye sü lé sét, si ker re ju tá sát, a szer zô 
nyu godt lel ki is me ret tel ír hat ta kéz ira ta cím lap já ra: ere de ti víg já ték.

Szig li ge ti darabbeli főhô se, a fi a tal és te het sé ges Liliomfi sa já-
to s kör nye zet ben és kö rül mé nyek kö zött mutatja be a különböző 
jelenetekben szí né szi adottságait, így egyik jelenetben magát a 
vándorszínészt adja, a másikban új gaz dag if jonc nak (ifj. Swartz) ad ja 
ki ma gát, hoz zá se gít ve Gyu rit, a pin cért, hogy el nyer je a fo ga dós 
lá nya, Er zsi ke ke zét. Ké sôbb ma ga is pin cér nek öl tö zik, hogy az imá-
dott lány, Ma ris ka kö ze lé be fér kôz hes sen. Hû sé ges kí sé rô je, Szellemfi 
szintén nagy alakváltó, azaz a ván dor tár su la tok nél kü löz he tet len 
min de ne se, aki hol magát alakítja, hol a hôs sze rel mes szí nész bô ré be 
bú jik.

Az ala kos ko dás azon ban nem csak a főhős és kísérőjének sajátossága, 
hanem szinte minden szereplőnek van rejtett énje. Ezt támasztja alá 
az, hogy a legtöbb szereplő elmondhatja magáról „nem az va gyok, 
aki nek lát szom”. Szil vai professzor ko moly, tisz te let re mél tó em ber nek 
tû nik, ám hamar ki de rül róla, hogy titokban nevelt lánya, Mariska 
kegyeiért esedezik. De nem ô az egyet len ál szent. Camilla kis as  szony, 
mi köz ben a jó er kölcs rôl pré di kál nevelt lányának, Ma ris ká nak, és 
úgy mond lel kes szín ház ba rát ként jár a já ték szín be, va ló já ban csil la-
pít ha tat lan fér fi éh sé ge ve zér li, mely nek ép pen Liliomfi a tár gya. A 
fo ga dós, Ká nyai uram kép mu ta tá sa is sokszor le lep le zô dik a darabban, 
pl. amikor a pro fes  szor gyám fi á nak hi szi Gyu ri pin cért, akit korábban 
tiltott lányától, Erziskétől, most pedig le en dô ve je ként vi szo nyul hozzá. 

A sze rep já té kok és fél re ér té sek sorozata a darab végéhez közeledve 
éri el te tô pont ját. Szil vai pro fes  szor pin cér ként vi szont lá tott uno ka-
öc  cse há zas sá gá nak ér vény te le ní té sét kö ve te li, me lyet va ló já ban az 
iga zi pin cér, Gyu ri kö tött szív sze rel mé vel, Er zsi ké vel. A leg fôbb csa var 
pe dig: Szil vai pro fes  szor csak ak kor egye sít he ti a csa lá di ja va kat, ha 
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ô vagy uno ka öc  cse há zas ság ra lép Ma ris ká val. Va gyis ép pen azok fri-
gyét se gí te né elô aka ra tá nak kö vet ke ze tes ér vé nye sí té sé vel, akik idô-
köz ben már egy más ra ta lál tak. A félreértések sorozatából következő 
abszurditást Kányai fogadós és Szilvai alábbi párbeszéde jelzi: 

„Kányai: Minden kisült. Liliomfi nem Swartz, hanem Liliomfi! 
Értjük?
Szilvai: Nem értjük, de majd érthetôvé tesszük.
Mariska: Liliomfi? Hiszen éppen ô az, akit a bácsi becsukott.
Szilvai: No már te is félrebeszélsz? Hiszen ô az én gyámfiam.
Kányai: Gyámfia? Tán a pincér is, a kocsis is a gyámfia? Tán még a 
lovak is gyámfiai? De sok gyámfia van az úrnak!”

Szig li ge ti alak jai min dig ele ve nek, kör vo na la zot tak. Szil vai Gyu la, 
ali as Liliomfi igazi komédiás és hősszerelmes, akinek életfelfogását a 
játékosság és a bohémság határozza meg. Liliomfi fi gu rá ja a ko mé di ás 
és a bon vi ván sze rep kö re i nek sa já tos öt vö ze te: bô be szé dû, szel le mes, 
gyors fel fo gá sú, fan tá zia dús, lel kes, ugyan ak kor ud va ri as, sár mos, 
ér zel mes. 

A haj dan ki csa pott di ák, a sze re tet re mél tó Szellemfi mél tó tár sa 
a cím sze rep lô nek, azon ban kicsit más ka rak ter, bár az ő viselkedését 
is a vándorszínészi lét határozza meg, de emellett ra ci o ná lis el me, aki 
a mindennapi helyzetekben talpraesett és életszagú. Mind azo nál tal a 
leg hû sé ge sebb, leg oda adóbb ba rát. 

Ká nyai, a fo ga dós szorgalommal gyarapítja javait, de emberileg 
esendő. Gazdagságra vágyik és társadalmi felemelkedésre, ahogy 
mondani szokás: „lefelé tapos, felfelé nyal”. A gazdagodás vágya 
felülír nála mindent, lá nya bol dog sá gát is csak a jobb üz let me net 
ré sze ként tud ja el kép zel ni. Alattvalóival szigorú, a rang hoz és va gyon-
hoz va ló feltétlen tör lesz ke dé se ugyanakkor kiszolgáltatottá, a darab 
végére pedig nevetségessé teszi. 

Szil vai pro fes  szor művelt úriember, de a rangokhoz való ragaszkodása 
miatt, illetve a nevelt lánya iránti rejtett szerelem  nyomán többször 
nevetségessé válik. Camilla kisasszony ki fi no mult sá ga és gesztusai 
rejtett bu ja sá got, szen ve délyt ta karnak. 

A darab a szerelmi konfliktusok mentén a nem ze dé kek köz ti 
el len téteket is bemutatja. A fi a ta lok nyíl tan és ha tá ro zot tan kö ve-
tik szí vük sza vát, sze rel mü kért har col ni is ké pe sek. Ma ris ka ér tel-
mes, ked ves, el szánt te rem tés lé vén szerelméért szök ni is haj lan dó 
len ne ne ve lô ap já tól. Er zsi ke, a nyílt szí vû, tisz te let tu dó ha ja don, 
ért he tô en, job ban kö tô dik édes ap já hoz, és fél az atyai háztól való 
elmeneküléstől. Gyu ri, a pin cér szor gal mas, ki tar tó és talp ra esett 
ugyan, de bizonytalan anyagi és társadalmi hely ze té nél fog va nem mer 
nyíltan szembefordulni a felnőttek világával.
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A bo nyo dal mat fel ol dó vég ki fej let szin tén ko mi kus to posz: a fi a tal-
ság le le mé nyes sé ge, ér zel mi tisz ta sá ga gyô ze del mes ke dik, az idô sebb 
nem ze dék ve re sé get szen ved. Camilla kis as  szony hop pon ma rad, Szil-
vai pro fes  szor kény te len meg elé ged ni a csa lá di va gyon új ra egye sí té sé-
vel és az öz vegy fér fi élet nyu gal má val, Ká nyai pe dig az zal, hogy Gyu ri 
sze mé lyé ben nem csak vôt és üz let tár sat, ha nem de rék szak em bert és 
utó dot is ta lált. 

A kötetben megjelenő diákszínházi változat (rendezője: Kiss Sándor) 
lényegesen rövidebb mint az eredeti darab, kb. 1 órás. Számos, a 
cselekmény és a jellemek szempontjából nem meghatározó jelenet, 
dalbetét kihagyásra került. A darab színpadra tételét jelentős 
mértékben segíti a stilizáció, amely a színpadképet, jelmezeket és a 
játékmódot is egyszerűsítheti. 

A „Liliomfi” előadása ös  sze szo kott tár su la tot igényel, hiszen a 
helyzetkomikumok megjelenítéséhez nagyon fontos a játszók 
egymásra figyelése. Az előadás főhőseként mindenképpen érdemes 
egy vagány típusú mai fiatal srácot választani, aki életrevalósággal, 
gyors helyzetfelismeréssel rendelkezik és kellő dörzsöltséggel tudja 
kezelni a kényes helyzeteket. A fiatal szerelmesek szerepeivel való 
azonosulás viszonylag egyszerű feladat elé állítja a játszókat, de 
akadnak olyan jelenetek (Mariska–Erzsike félreértésen alapuló 
játéka), amely gyakorlottabb színjátszót igényel. A színpadra állítás 
egyik nehézsége a felnőtt szerepek (Szilvai, Kányai, Camilla) 
kiosztása, hiszen a nemzedéki konfliktust is meg kell jeleníteni. E 
szerepek megformálásánál a stilizáltság mellett fontos a „rejtett én” 
elfojtásának és az ezt kompenzáló viselkedésnek a megjelenítése. E 
feladat megoldásában a mániákusság megjelenítése sokat segíthet, de 
vigyázni kell a túljátszásra, mert az hiteltelenítheti a figurákat.

Lényeges, hogy minél pergőbb ritmusú legyen az előadás, és 
különösen fontos, hogy a végkifejlethez közeledve mindinkább 
„őrültebb szituációk” alakuljanak ki annak révén, hogy mindenki 
másnak hiszi a másikat.

Irodalom: Szigligeti Ede (1954): Liliomfi. Szerkesztette: F. Rácz Kálmán. Művelt 
Nép Könyvkiadó, Budapest.
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ÉBREDÉSEK
— XX. SZÁZADI TRAGÉDIÁK —
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Szereplôk

Wendla, fiatal lány

Bergmann-né, Wendla édesanyja

Menyus, fiatal fiú

Gábor úr, Menyus édesapja

Gáborné, Menyus édesanyja

Marci, fiatal fiú

Márta, fiatal lány

Ilze, fiatal lány

Hoborth, iskola igazgató

Rilow Jancsi, fiatal fiú

Röbel Ernô, fiatal fiú

Fiú 1.

Fiú 2.

Tanárok

Szülôk

A színpadra állítás eszközei

Zene: Bartók Béla – Zene húros hangszerekre, 
ütőkre és cselesztára (részlet), Johann Strauss – 
Tavaszi hangok, Kék Duna keringô (részletek)

Színpadtér: legalább 30 nm2

Díszletek, díszletelemek: három koporsó szerű 
egyedi színpadi elem

Jelmezek: XX. század elejét idéző ruha, 
továbbá papi ruha

Főbb kellékek: iskolatáska, könyvek, aktot 
ábrázoló kép, vessző, pisztoly
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A tavasz 
      ébredése
Frank Wedekind mûve nyomán Bányay Geyza 
fordítása alapján diákszínpadra átdolgozta: Kaposi József 
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I. KÉP

Helyszín: Temetô.

(A temetôben egy-egy koporsón Marci és Wendla, Menyus középen 
térdel, a többi szereplô némán keringôzik, Bartók zenéjére.)

Menyus: (Lassan felemeli a fejét) Pedig nem voltam rossz! Nem 
voltam én rossz! Csakugyan nem, nem én…
(A zene erôsödik, majd sötét. Átrendezés.)

II. KÉP 

Helyszín: Utca.

(A felállított „koporsók”, mint három oszlop zárják le a teret hátul. Fiúk 
rohannak be.)

Menyus: Nem tudja valaki, hova lett Stiefel Marci?
Ernô: Most kihúzza a gyufát! Alaposan megjárja!
Fiú 1: Addig jár a korsó a kútra, míg el nem törik!
Fiú 2: A kutyafáját, most nem szeretnék a bôribe lenni!
Jancsi: Pimasz fickó! Ennek nincs bôr a pofáján!
Menyus: De hát mi az, mi történt?
Jancsi: Hogy mi? Na, ide hallgass…
Fiú 1: Én nem mondanám el!
Menyus: Ha nem mondjátok meg azonnal!…
Ernô: Szóval Stiefel belógott a tanáriba.
Menyus: A tanáriba?
Fiú 2: Oda, a tanáriba! Mindjárt a latin után.
Fiú 1: Ô jött ki utolsónak. Ügyesen a végire maradt.
Jancsi: A folyosó fordulójánál láttam, ahogy bepofátlankodik.
Menyus: Te, úgy megbill…!
Jancsi: Csak aztán ôt meg ne billentsék véletlenül!
Fiú 1: Úgy látszik, a tekintetes igazgatóság rajta felejtette a kulcsot. 
Fiú 2: Vagy Stiefelnek van sperhaknija.
Ernô: Tôle kitelik!
Jancsi: Még jól jár, ha csak egy vasárnap délutánra csukják be.
Ernô: És szabályszerût kap hozzá magaviseletbôl.
Fiú 2: De amilyen rossz tanuló, fix, hogy röpül.
Fiú 1: Jancsi itt van!
Menyus: Hû, milyen falfehér!
(Marci megjelenik, nagyon izgatott)
Fiú 2: Marci, Marci mit mûveltél?
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Marci: Semmit! Semmit se!
Fiú 1: Te lázas vagy!
Marci: A boldogságtól – az örömtôl – majd kiugrom a bôrömbôl…
Ernô: Nem kaptak el?
Marci: átmentem! Menyus, képzeld, átmentem! – Most már 
összedûlhet tôlem a világ! – átmentem! – Hitte volna valaki, hogy 
átmegyek? – Még mindig nem értem! – Hússzor is elolvastam! – 
Nem akartam hinni a szememnek – magasságos ég, pedig mégis 
úgy van! – Úgy bizony! Hogy átmentem! (Mosolyog) Nem is tudom 
– olyan furcsán érzem magam – alig állok a lábamon… Menyus, 
Menyus, van fogalmad neked arról, mit álltam én ki?!
Jancsi: Gratulálok, Marci! Boldog lehetsz, hogy megúsztad!
Marci: Te nem tudod, Jancsi, nem is sejted, mi forgott kockán. 
Három hete úgy csúszok el az ajtó elôtt, mintha a pokol kapuja 
volna. És ma egyszerre meglátom, hogy nyitva hagyták! Ha 
egymilliót ad valaki, azt hiszem, akkor se tarthat vissza! Máris 
odabent vagyok, felütöm az osztálykönyvet, lapozok, megtalálom, és 
közben az egész idô alatt… Jaj, hogy futkároz a hideg még most is a 
hátamon…
Menyus: Mi volt egész idô alatt?
Marci: Tárva-nyitva állt végig az ajtó a hátam mögött. Hogy, hogy 
jöttem ki, hogy botorkáltam le a lépcsôn, magam sem tudom.
Jancsi: Röbel Ernô is átment?
Marci: át. Jancsi, ô is! Röbel Ernô is átment.
Fiú 1: Akkor mégiscsak rosszul olvastad. A szamarak padját 
leszámítva Röbellel és veled hatvanegyen vagyunk, a fönti osztályba 
pedig csak hatvan fér be.
Marci: Én igenis jól olvastam. Röbel ugyanúgy átment, mint én 
– egyelôre persze mind a ketten csak feltételesen mentünk át. Az 
elsô negyedévben válik el, melyikünk csinál helyet a másiknak. 
Szegény Röbel! Tudja fene, én már nem is félek. Olyan mély volt az 
a szakadék, ahová le kellett néznem.
Jancsi: Öt márkába fogadok, hogy te adod át a helyed!
Marci: Mit akarsz? Egy vasad sincs. Nem, én téged nem fosztalak 
ki. Szentséges isten, hogy fogok én mától biflázni! Most már 
megmondhatom – akár hiszitek, akár nem –, tudom, hogy igaz: ha 
most nem megyek át, én fôbe lôttem volna magam.
Fiú 1: De nagy a szád!
Fiú 2: Pont egy ilyen anyámasszony katonája!
Ernô: Megnéztelek volna, hogy lôsz!
Menyus: Téged jó szájon kéne vágni!

(Mind elmennek, csak Marci és Menyus marad.)
Menyus: Szeretném tudni, mi végre vagyunk egyáltalán a világon.
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Marci: Hát én bizony konflis ló is szívesebben volnék, mint 
diák. Mert minek járunk iskolába? Hogy feleltessenek. És minek 
feleltetnek? Hogy megbuktassanak. Hetet meg kell húzniuk, jövôre 
csak hatvanan férünk a terembe.
Menyus: Beszéljünk másról!
Marci: Jött már rád olyan?
Menyus: Milyen?
Marci: Hogy mondtad az elôbb?
Menyus: Férfiúi fölbuzdulás?
Marci: Hm-ühüm.
Menyus: Hát persze!
Marci: Mert rám is…
Menyus: Nálam ez már régi dolog! Majdnem egy éve, hogy elôször 
volt.
Marci: Engem úgy ért, mint a villámcsapás.
Menyus: álmodtál elôtte?
Marci: Alig valamit. Hogy égszínkék harisnyás lábak jönnek föl, a 
katedrán – igazában azt hittem, át akarnak lépni. Egy pillanat volt 
az egész. Ha te azt tudtad volna, mit állok én ki attól az éjszakától 
fogva!
Menyus: Engem annak idején nem ért a dolog ilyen készületlenül. 
Egy kicsit szégyelltem magam. Azzal megvolt.
Marci: Te még nem gondolkoztál rajta, Menyus, hogy, hogy az 
ördögbe is kerültünk mi bele ebbe az egész slamasztikába?
Menyus: Szóval te még nem tudsz semmit?
Marci: Honnét tudjak? Látom, hogy a tyúk tojást rak, és hallom, 
hogy a mama állítólag a szíve alatt hordott engem. De hát elég ennyi? 
Menyus: Majd én elmondom neked az egészet. Olvastam is sok 
mindent, képeket is láttam, és figyeltem a természetet is.
Marci: Én átkutattam elejétôl végig az összes tankönyvet és 
lexikont. Szavak, szavak, üres szavak! Egyetlen értelmes magyarázat 
sincs benne.
Menyus: Láttad már, hogy csinálja két kutya az utcán?
Marci: Nem! De ma még inkább ne is mondj semmit, Menyus! 
Végeznem kell Közép-Amerikával meg Tizenötödik Lajossal. 
Aztán a hatvan sor Homérosz, a hét egyenlet meg a latin – holnap 
mindenbôl betalálok szedni. A biflázás csak úgy megy, ha olyan 
süket és vastag bôrû vagyok, mint az ökör.
Menyus: Gyere fel hozzánk Marci, a szobámba. Háromnegyed 
óra alatt túl vagy Homéroszon, és megkapod az egyenleteket a két 
írásbelivel együtt. Majd rakok a tiédbe egy-két ártatlan hibát, azzal 
kész. A mamától kapunk limonádét, és kellemesen eltársalgunk a 
fajfenntartásról.
Marci: Nem! Én nem tudok kellemesen eltársalogni a 
fajfenntartásról. Írd le inkább, tedd meg a kedvemért. Amit csak 
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tudsz, mindent. Röviden írd, világosan, és dugd be holnap torna 
alatt a könyveim közé.
(A fiúk kimennek, a lányok beszaladnak.)
Ilze: Kibomlik a copfod, Márta!  Vigyázz, nézd, megy szét a copfod!
Márta: Tôlem – hadd menjen! Éjjel-nappal folyton csak a hajamra 
dühöngök. Nem hordhatom röviden, mint te, nem hordhatom 
kibontva, mint Wendla, nem hordhatok csikófrizurát, magamnak 
kell otthon veszôdnöm a hajammal.
Wendla: Holnap beviszek egy ollót a vallástanra és nyissz, levágom!
Márta: Az isten szerelmére, Wendla, még csak az kéne! Hogy 
apám szíjat hasítson a hátamból, a mama meg három éjszakára 
a szeneskamrába csukjon. Mert a mama mindennap megrendezi 
otthon az esti áhítatot, elô is imádkozik hozzá…
Wendla: Én a te helyedben már rég kifutottam volna a világból!
Márta: …hogy na tessék, ugye, hogy az lesz belôlem! – Na ugye, 
hogy! – De ô tesz majd róla, ô ezt bizony nem nézi ölbe tett kézzel! – 
Hogy legalább az anyámnak ne tehessek szemrehányást… Te érted, 
Thea, mit akar ezekkel anyám?
Ilze: Nem én. Hát te Wendla?
Wendla: Én egyszerûen megkérdezném tôle.
Márta: Én csak fekszek ott a földön, bôgök, ordítok. Erre jön a 
papa. Reccs – le az inget rólam! Szaladok, neki az ajtónak! Na, 
tessék! Lám, hova kívánkozik máris, ki, persze az utcára!
Wendla: Ugyan, ez nem lehet igaz!
Márta: Fáztam. Bekéredzkedtem. És egész éjjel zsákban kellett 
aludnom.
Ilze: De hát nem fulladsz meg benne?
Márta: Ugyan, a fejem kinn marad. Az állam alatt kötik be.
Ilze: És aztán folyton vernek?
Márta: Nem. Csak ha valami úgy hozza. Mindig úgy érzem, hogy 
mulatságukat lelik a verésben – csak bölcsen hallgatnak róla. Ha 
énnekem egyszer gyerekeim lesznek, azok tôlem úgy nôhetnek, mint 
a kertünkben a dudva.

(Menyus és Marci megjelenik mögöttük.)
Ilze: Isteni feje van!
Márta: Mint az ifjú Nagy Sándornak, amikor Arisztotelészhez járt 
isibe.
Ilze: Jaj, már megint görög történelem! Annyit tudok csak az 
egészbôl, hogy Szókratész a hordóban feküdt, amikor Nagy Sándor 
eladta neki a szamár árnyékát.
Wendla: Azt mondják, ôrültül sokat tud. Az osztályukban ô a 
harmadik.
Ilze: Ebtschont tanár úr szerint csak rajta áll hogy osztályelsô 
legyen.
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Márta: Szép a homloka, de a barátjának melegebb a pillantása.
Ilze: Kinek? A Stiefel Marcinak? Az olyan nyimnyám!
Márta: Velem mindig nagyon kedves.
Ilze: Jaj, de milyen kínos helyzetbe tudja hozni az embert! A 
Rilowék gyerek zsúrján megkínált pralinéval! Képzeld, Wendla, 
mind puha volt, és meleg! Na hallod! És ráadásul meg is 
magyarázta, hogy túl soká tartotta a nadrágja zsebében!
Wendla: Képzeld, nekem Gábor Menyus ugyanott azt mondta, 
hogy semmibe se hisz, se Istenben, se túlvilágba – semmibe!

(Strauss-zene. Átrendezés)

III. KÉP

Helyszín: Bergmannék és Gáborék lakása.

Kettéosztott tér. Rendezôi jobbon Bergmannék lakása, két „koporsó”, az 
egyik ágyként, a másik felállítva, konyhai ülôke. Bal oldalon Gáborék 
lakása: egy „koporsó” felállítva, két szék.

(Bergmannék lakása. Csak a jobb oldal kap fényt.)
Bergmann-né: Öltözz hamar! Le kell menned Irmához ezzel a 
kosárral
Wendla: (a következôk alatt felöltözik) Irmánál voltál? Hogy van? 
Még most sincs jobban?
Bergmann-né: Képzeld, Wendla, az éjjel nála járt a gólya, és egy 
kisfiút hozott neki!
Wendla: Ôrültül szeretném megtudni, hol repül be a gólya, az 
ablakon vagy a kéményen.
Bergmann-né: Akkor Irmát kérdezd. Ôt magát, kicsim. Irma 
pontosan tudja. Egy jó félórát beszélgettek.
Wendla: Meg is kérdezem tôle, az lesz az elsô.
Bergmann-né: De jól figyelj, mit mond, angyalkám! Engem is 
érdekel, hogy az ablakon jött-e vagy a kéményen át.
Wendla: Ne a kéményseprôt kérdezzem inkább? Az mégiscsak 
mindenkinél jobban tudja, hogy átrepül-e a kéményen vagy sem.
Bergmann-né: Dehogy állj szóba azzal az otromba kéményseprôvel, 
csacsikám, eszedbe ne jusson! Ért is a kéményseprô a gólyákhoz! Az 
csak összezagyvál neked mindenfélét, amit maga se hisz…
Wendla: A nôvérem már két és fél éve, hogy férjnél van, én magam 
háromszoros nagynéni vagyok, még sincs fogalmam se róla, hogy 
megy az egész… Ne haragudj meg, anyácskám, most nagyon kérlek, 
kivételesen ne gurulj méregbe nekem! Kitôl a csudától kérdezzem 
meg, ha nem tôled? Kérlek, édesanyám, mondd meg! Mindent mondj 
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el, édes anyukám! Ne háborodj föl megint, hogy, hogy kérdezhetek 
ilyet! Felelj, mi történik, hogy folyik le az egész?! Magad se kívánhatod 
komolyan, hogy tizennégy éves létemre még a gólyában higgyek!
Bergmann-né: Nem, nem lehet, kicsim! Nem vállalhatom a 
felelôsséget! Hisz akkor megérdemlem, hogy börtönbe csukjanak, 
hogy elvegyenek tôlem…!
Wendla: (a kendô alatt) Bátorság, anyám!
Bergmann-né: Hát ide figyelj…
Wendla: Jaj istenkém, édes istenkém!
Bergmann-né: Ahhoz, hogy gyermekünk legyen, ahhoz egy 
férfit – azt, akinek a felesége vagyunk szeretnünk kell, szeretnünk 
bizony, úgy szeretnünk, ahogy csak férfiembert lehet! Annyira 
kell szeretnünk, de szívünkbôl-lelkünkbôl, annyira – hogy azt már 
kimondani se lehet! Ôt, ôt magát kell szeretnünk, de úgy, Wendla, 
ahogy te, a te korodban még nem is szerethetsz… Hát most már 
tudod!
Wendla: Magasságos Isten!
Bergmann-né: Most már tudod, mi vár rád.
Wendla: És csak ennyi az egész?
Bergmann-né: Isten engem úgy segéljen! Most fogd ezt a kosarat, és 
eredj Irmához!
(Mindketten kimennek.)

(Gáborék szobája Csak a baloldal kap fényt.)
Marci: A paralelepipedon olyan négyszög, amelynek két-két 
szemközti oldala párhuzamos és egyenlô. A paralelepipedon olyan 
négyszög, amelynek két-két szemközti oldala párhuzamos és egyenlô. 
A paralelepipedon olyan négyszög…
Menyus: Ne sodorjak egy cigarettát?
Marci: Köszönöm, nem dohányzom. – Csak menne így tovább, 
ebben a tempóban! Dolgozni akarok, belefeszülni, ahogy csak 
bírom, míg ki nem guvad a szemem. Röbel Ernô a vakáció óta 
már hatszor nem tudott egy büdös szót se: háromszor görögbôl, 
kétszer Ebtschontnál, utoljára meg irodalomtörténetbôl. Én csak 
ötször álldogáltam kint, a katedra elôtt, mint a szamár a hegyen, 
de mától fogva ilyen se lelsz többet! Röbel nem lövi fôbe magát. 
Neki nincsenek olyan szülei, akik mindenüket érte áldozzák. Ô 
elmehet akár légiósnak, akár cowboynak, akár matróznak, aminek 
akar. De ha én megbukom, apámat megüti a guta, anyámat meg 
viszik egyenest a bolondokházába. Azt nem lehet túlélni! A 
vizsga elôtt azon imádkoztam, hogy küldjön rám egy kis tüdôvészt 
a Jóisten, hadd múljon el tôlem a keserû pohár! Most viszont 
megkapaszkodtam, és kúszok egyre följebb. Muszáj, mert nincs 
pardon: csak úgy bukhatok, ha a nyakam, szegem.
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Menyus: Elképesztô, milyen mocsok az élet. A legszívesebben oda 
akasztanám fel magam, az élet fájának ágai közé. – Mért nem hozza 
vajon a mama a teát?
(Gáborné belép)
Gáborné: Tessék, gyerekek, lássatok hozzá. Jó estét, Stiefel úr. Hogy 
van?
Marci: Köszönöm jól, nagyságos asszonyom. Bámulom ezt a kertet, 
ki lehet lesni a természet körtáncát benne.
Gáborné: De nincs valami jó színben! Csak nem beteg?
Marci: Szóra sem érdemes. Csak egy kicsit késôn kerültem ágyba az 
utóbbi napokban.
Menyus: Képzeld, az egész éjszakát végigtanulta!
Gáborné: Ezt nem jól teszi Steifel úr. Vigyáznia kell magára. Az 
egészségére. Az iskola nem pótolja az egészséget. Sétáljon sokat, 
menjen ki gyakran a szabadba, a jó levegôre! A maga korában ez 
még a hibátlan, mûvelt beszédnél is fontosabb.
Marci: Fogok is sétálni rendszeresen. Persze. Séta közben is lehet 
tanulni. Jé, hogy ez eddig nem jutott eszembe! Az írásbelit kell csak 
mindenképpen otthon megcsinálnom.
Gáborné: Milyen könyv az nálad, Menyus?
Menyus: A „Faust”.
Gáborné: Már elolvastad?
Menyus: Még nem egész végig.
Marci: Épp a boszorkányszombatnál tartunk.
Gáborné: Én a te helyedben vártam volna még egy-két évet vele.
Menyus: Ennyi szépet nem találni együtt más könyvben, mama. 
Mért ne olvasnám?
Gáborné: Mert nem érted meg.
Menyus: Honnét tudod? Azt persze én is érzem, hogy az egészet a 
maga nagyságában még nem foghatom át…
Marci: Mindig kettesben olvassuk, úgy sokkal könnyebb megérteni.
Gáborné: Elég nagy vagy már, Menyus, hogy tudd, mi az, ami 
neked való, és mi árt. Csak olyat tégy mindig, amiért önmagad elôtt 
vállalni tudod a felelôsséget. Ha kell még valami fiúk, csak átjössz, 
Menyus, és szólsz. A hálószobában vagyok (El.)
Marci: A mamád a Margit-ügyre célzott.
Menyus: Miért? Elcsámcsogtunk rajta akár egy pillanatig is?
Marci: Nem, hidegvérûbben maga Faust se tudott volna átsiklani 
fölötte.
Menyus: A remekmûnek végtére nem ez a disznóság a lényege! 
Ha Faust egyszerûen megkéri a lány kezét, aztán faképnél hagyja, 
szerintem attól se volna kisebb gazember. Nekem elég lett volna 
Margit halálához, hogy bánatában szakadjon meg a szíve. De veszed 
észre, milyen görcsösen figyel mindenki csakis arra, mintha az egész 
világ a pénisz és a vulva körül forogna!
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Marci: Hogy ôszinte legyek, Menyus, amióta azt az írásodat 
elolvastam, csakugyan úgy érzem, hogy a körül forog. Mindjárt 
a vakáció elején odapottyant a könyveim közül a lábam elé. Azt 
hiszem, behunyt szemmel olvastam végig. A legmélyebben azt 
éreztem át, amit a leányokról írsz. A nô tudod, úgy élvez, mint a 
boldog istenek. Neki természete a védekezés. Az utolsó pillanatig 
mentes marad a legkisebb keserûségtôl is. Hogy egyszerre szakadjon 
rá minden csodás kínjával a mennyország. A férfi kielégülése ehhez 
képest ízetlen izzadtságos.
Menyus: Színezd ki magadnak, ahogy akarod, de ne beszélj róla! Én 
nem szeretek ilyesmin fantáziálni.
(Sötét.)

(Rilow Jancsi szobája: Megegyezik Bergmannék szobájának terével. 
Kikerült a szék és az ágynemû. Jancsi egy képpel a kezében bejön, majd 
háttal a közönségnek leül.)

Rilow Jancsi: Imádkoztál ma este Desdemona? Meglátogatsz 
álmomban néha majd? Tárt karral foglak várni, és kicsókolom 
belôled a lélegzetet. Úgy költözhetsz be hozzám, mint hazatérô úrnô 
elhagyott kastélya termeibe. Egy láthatatlan kéz kitár kaput, ajtót 
elôtted, s lent, a park sûrûjén egy szökôkút felcsobog…
De te kiszívod csontomból a velôt, a hátam meggörbeszted, és a 
fényt kilopd siheder szemembôl. Túl sokat követel meg tôlem e 
szörnyeteg szerénység benned, és horzsolják bôröm moccanatlan 
tagjaid. – Vagy te, vagy én!
Mondd, lányka, lányka, mért szorítod össze térdedet, még most, 
még itt a kifürkészhetetlennek, az öröklétnek kapujában is? Egyetlen 
csöpp vonaglást: máris megkegyelmezek! Hadd lássak rajtad egy 
kis rebbenést, menyasszonyi, a kívánásnak, vonzalomnak egyetlen 
jelét, s itt tartalak, te lány, aranykeretben az ágyam fölött! Hát nem 
veszed észre, hogy csupán a te szemérmetességedtôl leszek én bujává? 
Ó, jaj, jaj annak, ami nem eléggé emberi!
(Sötét.)

(A színpad elülsô, középsô  része. Díszletelemek nélkül.)

Menyus: Hogy kerülsz ide, így egyedül?
Wendla: Három órája járom egyfolytában az erdôt, és nem látok 
egy árva lelket se, aztán egyszerre csak – hipp-hopp! – te toppansz 
elém a sûrûbôl!
Menyus: Mirôl álmodoztál az elôbb, Wendla a fûben heverészve, a 
pataknál?
Wendla: Butaságokról! Mindenféle bolondságról. Arról, hogy 
szegény vagyok, mint a templom egere, koldusgyerek, hajnali ötkor 
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kergettek ki az utcára, hogy szélben, viharban kéregessek egész álló 
nap mindenféle kérges szívû, rideg népségtôl. És ha este, éhségtôl és 
hidegtôl remegve, nem viszek haza annyi pénzt, amennyi apámnak 
kell, akkor üt-ver, agyba-fôbe.
Menyus: Ezt ismerem, Wendla. Ezt az álmot a bárgyú 
gyermekmeséknek köszönheted. Olyan brutális barmok nem is 
léteznek már!
Wendla: De léteznek, Menyus, nincs igazad. Bessel Mártát minden 
este elpüfölik, másnap ott látni a hurkákat rajta. Hogy annak mit 
kell szenvednie! Az embert elönti a forróság, ha beszélni hallja. 
Ôrültül sajnálom szegényt, sokszor telesírom miatta éjszaka a 
párnám. Hónapok óta töröm a fejem, hogy segíthetnék rajta. Bár 
csak egyszer nyolc napot átvállalhatnék tôle!
Menyus: Egyszerûen föl kéne jelenteni az apját. Hogy elvegyék tôle.
Wendla: Te, Menyus, engem még soha életemben nem ütött meg 
senki – egyetlenegyszer se. Elképzelni se tudom, milyen a verés. 
Próbáltam már önmagamat ütni, hogy lássam bírom-e. Félelmetes 
lehet!
Menyus: Nem hiszem, hogy van gyerek, aki megjavul tôle.
Wendla: Mitôl?
Menyus: Ha verik.
Wendla: Például ezzel a vesszôvel, itt! – Hû, milyen suhogós, csípôs!
Menyus: Ettôl egybôl kiserked a vér!
Wendla: Nem csapsz ide egyet?
Menyus: Hova?
Wendla: Rám.
Menyus: Ne csacsiskodj Wendla!
Wendla: Olyan nagy dolog?
Menyus: Ugyan nyughass már! Nem ütlek meg!
Wendla: De ha megengedem!
Menyus: Akkor se!
Wendla: De ha kérlek rá, Menyus!
Menyus: Eszeden vagy?
Wendla: Engem még soha életemben nem ütöttek meg!
Menyus: Hát képes vagy ilyet kérni…
Wendla: Kérlek – könyörgök.
Menyus: …akkor majd megtanítalak én mindjárt könyörögni 
(Rácsap)
Wendla: Ugyan – nem is érzek semmit!
Menyus: Azt el is hiszem – ennyi ruhán keresztül…
Wendla: Üsd a lábam!
Menyus: Wendla! (Erôsebben rácsap.)
Wendla: Te cirógatsz! Menyus, te cirógatsz!
Menyus: Megállj csak, te boszorkány, majd kiverem én mindjárt az 
ördögöt belôled! (Erôsen üti, majd eldobja a vesszôt, és félrehúzódik.)
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Menyus:  Eredj innét! Eredj a közelembôl!
Wendla: Mi van veled? Mért takarod el az arcod?
Menyus: Eredj! Eredj, mert mindjárt ledoblak innen, a padlásról!
Wendla: Most már juszt se megyek (A fiú mellé térdel.) Mért nem 
jössz ki velünk a rétre Menyus:? Olyan fülledt ez itt, olyan sötét! Baj 
az, ha bôrig ázunk? Mit számít az n e k ü n k?
Menyus: Fölséges ez a szénaillat. Kint meg, akár a halotti szemfedô, 
úgy feketéllhet most az ég. Már itt se látok mást, csak a pipacsot, az 
világít a melleden – s a szívedet hallom dobogni…
Wendla: Ne csókolj úgy, Menyus! Ne csókolj annyira!
Menyus: A szíved hallgatom, ahogy dobog…
Wendla: Ha csókolódzunk, akkor szeretünk …Ne, ne, azt nem 
szabad!
Menyus: Ugyan, értsd már meg, hogy szeretni egyszerûen 
képtelenség! Te is tudod, nincs más, csak önzés, egoizmus! Én téged 
éppolyan kevéssé szeretlek, mint te engem!
Wendla: … Ne!…… Ne, Menyus!……
Menyus: …Wendla!…
Wendla: Jaj, Menyus!…Ne……Ne……

(Zene: Bartók. Átrendezés)

IV. KÉP 

Helyszín: Temetôben éjszaka.

Két koporsó – sírhant- és fejfaszerûen – jobboldalon hátul, baloldalt hátul 
a harmadik koporsó állítva.

Marci: (Belép levéllel a kezében.) Aki jobb, az jobb. Nem való vagyok 
én közéjük. Másszon csak a többi egymás feje tetejére! Én becsukom 
magam mögött az ajtót, azzal kilépek. Nem olyan fontos nekem az 
a tülekedés. Nem én erôltettem rájuk magam. Most mit kapkodjak 
utánuk? Nincs énnekem szerzôdésem a Jóistennel. Beszélhetnek 
tôlem, amit akarnak: engem úgy kényszerítettek ide.

(Elôveszi Gáborné levelét, olvasni kezdi, majd meggyújtja.)

Gáborné: (Megjelenik baloldalt elöl, egy fénykörben. Víziószerûen, 
táncolva idézi levelét.) Kedves Stiefel Úr! Egy teljes napja gondolom 
újra meg újra végig azt, amit írt, de még most is nehéz szívvel 
fogom kezembe a tollat. Útiköltséget Amerikába – megvallom 
becsülettel – nem tudok adni. Már csak azért sem, mert nincs 
annyim, de ha volna, és segítô kezem nyújtanám Magának ilyen 
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végzetes meggondolatlansághoz, Isten ellen vétenék. Igaztalanul 
és csúnyán megbánt, Stiefel Úr, ha vonakodásomban a szeretet 
hiányát véli felfedezni Ellenkezôleg, azzal sérteném durván az anyai 
barátné kötelességét, ha pillanatnyi riadalmától én is elveszíteném 
a fejem. A burkolt fenyegetésen, hogy ha nem segítem elô szökését, 
maga el találja vetni az életet magától, ôszintén szólva, Stiefel 
Úr megütköztem. Mert bármily ártatlanul ér is bennünket a baj, 
tisztátalan eszközhöz akkor sem folyamodhatunk soha. Azt, hogy 
engem próbál felelôssé tenni egy netáni rémtettért, holott mindig 
csak jót kapott tôlem, a rosszhiszemûségre nálam hajlamosabbak 
könnyen zsarolásra magyaráznák. De megvallom, ilyesmire azért 
éppen Magától nem számítottam, hiszen máskor nagyon is jól 
tudja, mivel tartozik az ember önmagának. Szilárd meggyôzôdésem, 
hogy csak az elsô rémületében írt, és Maga se tudta egészen, mit 
csinál: Ezért ôszintén bízom benne, hogy soraim már nyugodtabb 
lelkiállapotban találják. Tehát föl a fejjel Stiefel Úr! – Ilyen vagy 
ehhez hasonló válságok elôfordulnak mindegyikünk életében, és 
ki kell bírnunk ôket. Ha mindenki azonnal tôrhöz vagy méreghez 
folyamodik, hamarosan nem maradna ember a földön. Hallasson 
magáról mielôbb! Szívbôl köszönti: Anyai barátnéja.

(Gáborné eltûnik, a levél ekkorra ég el teljesen.)
Marci: Talán azaz egy még itt tudna tartani. Már csak 
kíváncsiságból is. Különleges élmény lehet – mintha zuhatagokon 
ragadnák át az embert. Odaát nem árulom el majd senkinek, 
hogy dolgomvégezetlen tértem vissza. Úgy teszek, mint aki túl van 
mindenen… Elég szégyen, hogy az ember, ember volt, és még csak 
bele se kóstolt a legemberibb dologba.
(Ilze nevetgélve betáncol a színre.)
Ilze: Te mit keresel itt?
Marci: Te mit ijesztgeted így az embert?
Ilze: A városból jövök. Báli cipô van a lábamon. Nagyot néz majd 
anyám! Gyere, kísérj hazáig!
Marci: Hol csavarogtál már megint?
Ilze: A Priapia tagjainál!
Marci: Mi az a Priapia?
Ilze: Nohl, Fehrendorf, Padinskí, Lenz, Rank, Spühler – meg a 
többi! – Plim-plim-plim – hopszasza!
Marci: Azok festenek téged?
Ilze: Fehrendorf oszlopos szentnek. Egy korinthoszi oszlopfôn állok 
neki. Te, hogy ez a Fehrendorf milyen ôrölt kakadu! Múltkor térden 
állva könyörgött kegyelemért, és a végén borzalmasan – de mondom, 
borzalmasan – összecsókolt.
Marci: Ha bent maradsz a városban, hol töltöd az éjszakát?
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Ilze: A tegnapit Nohlnál töltöttem, a tegnapelôttit Bojokevitschnél, 
a vasárnapit Oikonomopulosznál, Padinsky pezsgôt bontott. 
Valabregez eladta neki egy képét, a Pestisest. Adolar a hamutartóból 
ivott, Lenz áriákat zengett „A gyermekgyilkos anyá”-ból, Adolar 
pedig csáléra verte hozzá a gitárt. Én meg úgy berúgtam, hogy nekik 
kellett lefektetniük. – Te iskolába jársz még mindig, Marci?
Marci: Nem… nem, ezzel a negyedévvel kimaradok.
Ilze: Másnapos vagy te is?
Marci: Persze! Az éjjel ittunk, mint a gödény, hajnali ötkor 
tántorogtunk haza.
Ilze: Csak rád kell nézni. – Lányok is voltak veletek?
Marci: Arabella, a sörhableány, az andalúziai pipi! A kocsmáros 
odaküldte hozzánk egész éjszakára…
Ilze: Csak rád kell nézni, Marci! Látod, én már azt se tudom, mi az 
a másnaposság. Farsangkor három nap, három éjjel nem feküdtem 
ágyban, s nem került le a ruha rólam. A Vigadóból át a kávéházba, 
délben a Bellavistába, este a Tingli-Tangliba, éjjel vissza a Vigadóba.
Ilze: Gyere, kísérj már hazáig!
Marci: Miért? Minek?
Ilze: Frissen fejt, langyos kecsketejet inni! Kisütöm szépen a hajad, 
és csengôt kötök a nyakadba.
Marci: Muszáj visszamennem. Nyomják még a lelkem a 
Szasszandiák, meg a hegyi beszéd, meg a paralelepipedon. Szervusz, 
Ilze, jó éjszakát!
Ilze: Szép álmokat! Mire én neked legközelebb eszedbe jutok, engem 
már rég kidobtak a szemétdombra. (el)
Marci: (egyedül) Egyetlen szavamba került volna csak. (Kiált) Ilze! 
Ilze! – Hál istennek, nem hallja. Úgysincs most hozzá hangulatom. 
Ahhoz felejteni képes fej és könnyû szív kell. Kár érte, kár, hogy 
ez az alkalom is odaveszett! … De elmesélem majd odaát, hogy 
mekkora kristálytükör volt az ágyam fölött, és hogy törtem be egy 
makrancos kis csikókancát magamnak; hogy parádéztattam hosszú, 
fekete selyemharisnyában, fekete lakkcsizmában, könyékig érô, fekete 
glasszé-kesztyûvel és a nyakán fekete bársonyszalaggal föl-alá magam 
elôtt, a szônyegen; aztán az ôrület egy rohamában hogy fojtottam 
párnába szegénykét….hát még a mosolyom mennyit mond majd, 
ha nemi csatározásokról lesz szó… és… Ordítani! Üvölteni! Hadd  
bújjak a te bôrödbe, Ilze! Priapia! Eszméletlen gyönyörök! Ezek 
miatt hagy el most az erôm! Hogy épp ennek a szerencselányának, 
napsugár-gyermeknek – ennek az öröm leánynak kell az én 
kálváriámon belémbotlania! Jaj! Ó, jaj nekem! (Lövés dörren.)

(Zene: Strauss, átrendezés.)
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V. KÉP

Helyszín: Temetô.

(Két koporsó a színpad közepétôl kicsit jobbra, egymásra fektetve képezik 
a ravatalt. A harmadik koporsó baloldalt, hátul áll. A ravatal körül 
keringôzô párok, halkan szól Strauss zenéje az egész jelenet alatt.)

Pap: Mert aki visszautasítja a Mennyei Atya kegyelmi ajándékát, 
melyet a bûnben születtek kapnak tôle, az lelki halált hal. Aki 
bûnös makacsságában megtagadja az Istennek járó tiszteletet, s a 
gonosznak él és szolgál, az testi halált hal. ámde ki dacosan elveti 
magától a keresztet, melyet az égi Könyörület bûneiért a vállára 
rakott, az – bizony, bizony mondom nektek – örök halált hal! Ezért 
mi, akik tovább járjuk ezt a tövises utat, magasztaljuk buzgón az égi 
Jóságot, és köszönjük meg neki, hogy kegyelmében kit részesít, kit 
nem – kifürkészhetetlen választása szerint. Mert amiképpen ez a 
szerencsétlen, itt, háromszoros halált halt, azonképpen vezeti el az 
igazakat az Úr a boldogságra és az örök életre. ámen.
Szülô 1: Ez nem az én fiam volt, ez a kölyök! Ez nem az én fiam 
volt! Nekem már egészen kicsi korától nem tetszett.
Hoborth: Az öngyilkosság az erkölcsi világrend ellen elképzelhetô 
legképtelenebb támadás, ugyanakkor az elképzelhetô legképibb 
bizonyítéka az erkölcsi világrendnek, hiszen az öngyilkos maga 
ítélkezik önmaga fölött az erkölcsi világrend helyett, s így maga 
igazolja annak igazát.
Szülô 2: Elfecsérlik, elposványosítják, elszajházzák, elzüllik, 
eltékozolják az életüket!
Szülô 3: Ha a tulajdon anyám mondja, annak se hiszem el, hogy 
egy gyerek ilyen gyalázatosan el tudjon bánni a szüleivel!
Szülô 4: Méghozzá olyan apával, akinek húsz esztendeje nincs 
egyébre gondja, csak a fia javára!
Szülô 2: Most az a legfôbb kötelességed, hogy önmagadra gondolj. 
Hiszen családapa vagy!
Szülô 1: Ez nem az én fiam volt… Ez a kölyök nem az én fiam 
volt…
Márta: Szegény fiú!
Ilze: Én még az okát is tudom.
Márta: Neked mondott valamit?
Ilze: Azt, hogy paralelepipedon, de el ne áruld senkinek!
(A jelenet végére a felnôtt férfiakat játszók kivételével mindenki kitáncol. 
Márta felfekszik a ravatalból „tanári asztallá” változott koporsókra. A 
zene leáll.)
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VI. KÉP 

Helyszín: Iskola.

(Fegyelmi tárgyalás)

Hoborth: (Az egész jelenet alatt az asztalon fekvô lányt simogatja.) 
Tisztelt Uraim! Tételezzük fel, hogy netán mellôznénk a magas 
kultuszkormányzatnak javasolni súlyos vétséggel terhelt tanulónk 
kizárását, ámde ez esetben minket fog a magas kultuszkormányzat 
a reánk tört szerencsétlenségért felelôssé tenni. Ama 
kényszerhelyzetben leledzünk tehát, hogy a vétkest mindenképp el 
kell ítélnünk, nehogy vétlenül magunk ítéltessünk el. Óhajt az urak 
közül valaki hozzászólni?
Tanár 1: Nem hallgathatok tovább arról a sürgetô szükségrôl, hogy 
ideje volna végre ablakot nyitnunk valahol.
Tanár 2: I-i itt olyan, kérem az at-at-atmoszféra, mint valami föld 
alatti ka-ka-katakombában.
Hoborth: Küldjék be Gábor Menyus tanulót! (Menyus belép.)
Jöjjön közelebb, ide, az asztal elé! Midôn a mélyen lesújtott atya, 
Stiefel fôrészvényes úr, értesült fiának elvetemült tettétôl, ama 
reményben, hogy ez által a bûnös elhatározás okának nyomára 
lelhet, átkutatta Márton fia hátrahagyott holmiját, s eközben az 
ügyre nem tartozó helyen olyan irományra talált, mely – ámbár 
a visszataszító tettet önmagában nem teszi lehetôvé – a tett 
elkövetéséhez vezetô erkölcsi züllésre igenis elégséges magyarázatot 
szolgáltat. A „közösülés” címmel párbeszédes formában írt, 
életnagyságú ábrákkal illusztrált, arcpirító trágárságoktól hemzsegô, 
eme húszoldalas értekezés az efféle olvasmánnyal szemben 
elvetemült kéjencek által támasztott, különösen fokozott igénynek is 
megfelel.
Menyus: Én…
Hoborth: Csönd legyen! Ismeri ezt az irományt?
Menyus: Igen.
Hoborth: Tudja, hogy ez az iromány mit tartalmaz?
Menyus: Igen.
Hoborth: Ez az iromány a maga keze írása?
Menyus: Igen.
Hoborth: Maga a szerzôje ennek az ocsmány irománynak?
Menyus: Igen. De kérem az igazgató urat, szíveskedjék egyetlenegy 
ocsmányságot mutatni benne.
Hoborth: Magának az általam feltett, szabatos kérdésekre kell halk 
igennel vagy nemmel válaszolnia!
Menyus: Sem többet, sem kevesebbet nem írtam, csak ami a jól 
ismert tény a tanár urak elôtt is!
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Hoborth: Példa nélkül álló arcátlanság!
Menyus: Kérem, tessék mutatni abban az írásban egyetlenegy 
támadást a jó erkölcs ellen!
Hoborth: Magában épp oly kevés a tisztelet az egybegyûlt tanári 
kar méltósága, mint az illemtudás, az erkölcsi világrend szemérmes 
titkai és az emberiség lelkében leledzô finom érzések iránt. 
Takarodjék! 
(Kielégülten.) Tisztelt uraim! Nem tekinthetünk el attól, hogy a 
magas kultuszkormányzatnak súlyos vétséggel terhelt tanulónk 
kizárását javasoljuk! 
(Bartók zenéje, változás.)

VII. KÉP 

Helyszín: Bergmannék és Gáborék lakása. (Megegyezik a III. kép 
helyszínével.)

(Bergmannék lakása.)
Wendla: Anyu, mit mondott odakint a doktor?
Bergmann-né: Semmit. Azt, hogy von Witzleben kisasszony is 
sokszor elájult. Sápkórnál ez mindig így van.
Wendla: Mondta, hogy sápkóros vagyok?
Bergmann-né: Ha megjön az étvágyad, igyál sok tejet, és egyél húst, 
fôzeléket.
Wendla: Jaj, anyu, anyu, én azt hiszem, nekem sápkórom van…
Bergmann-né: De, fiacskám, az van. Nyugodj meg, Wendla, teljesen 
nyugodt lehetsz. Igenis sápkóros vagy.
Wendla: Nem, édesanyám, nem! Tudom én. Érzem. Nem sápkór ez, 
Vízkór.
Bergmann-né: Sápkór. Megmondta a doktor, hogy az. Nyugodj meg, 
kislányom, szépen rendbe jössz.
Wendla: Nem jövök rendbe. Ez vízibetegség. Meg kell halnom, 
anyu. Jaj, meg kell halnom!
Bergmann-né: Dehogy kell meghalnod, csacsikám! Nem kell 
meghalnod… Jóságos ég, dehogyis kell neked meghalnod!
Wendla: Akkor miért sírsz olyan kétségbeesetten?
Bergmann-né: Nem kell neked meghalnod, drágám! Nincs neked 
vízibetegséged. Gyereked lesz, lányom! Gyereked! Jaj, hogy tehettél 
ilyet velem!
Wendla: Én nem csináltam semmit se….
Bergmann-né: Ne tagadd, Wendla! Mindent tudok. És látod, mégse 
jött ki a számon egy rossz szó sem. Hogy Wendla, az én Wendlám!
Wendla: De hát ez képtelenség, anyu! Hiszen én nem vagyok 
férjnél!

Diákszínház 2016_02.indd   118 2016.11.02.   11:52:40



119

—  A TAVASZ ÉBREDÉSE  —

Bergmann-né: Szentséges, magasságos Úristen! Hisz épp ez a 
baj, hogy nem vagy férjnél! Ez kétségbeejtô! Wendla, Wendla, mit 
mûveltél?!
Wendla: Nem tudom, Isten látja lelkem, nem is emlékszem! 
Hevertünk a szénában… De én igazán senki emberfiát ezen a 
világon nem szerettem, csak téged szeretlek anyu.
Bergmann-né: Egyetlen kis csacsim…
Wendla: De édesanyám, hát mért nem mondtál el mindent?!
Bergmann-né: Jaj, gyerek, gyerek, ne fájdítsuk még jobban egymás 
szívét! Térj már észhez! Ne ejtsd végleg kétségbe anyádat! Inkább 
ne süssön többet a nap rám, mint hogy ilyet mûveljek. Én se 
csináltam másképp, mint néhai jó anyám annak idején énvelem! 
Jaj, Wendla, bízzuk magunkat a Jóistenre, reménykedjünk az ô 
irgalmában, és végezzük a magunk dolgát! Látod, egyelôre még 
semmi visszavonhatatlan nem történt kislányom. És ha nem leszünk 
kicsinyhitûek, a Jóisten sem hagy el bennünket. Bátorság, Wendla! 
Bátorság! (Fényváltás, Wendla sikolya hallatszik.)

(Gáborék lakása)
Gáborné: Bûnbak kellett nekik. És mert épp az én fiam az a 
szerencsétlen, aki a vaskalaposok puskája elé szalad, most talán én, 
az anyja segítsek a hóhéroknak befejezni a munkát? Isten ôrizzen 
tôle!
Gábor: Tizennégy éven át egyetlen szó nélkül figyeltem azt az eredeti 
módszert, ahogy a fiad neveled. Meggyôzôdésem ellenére. Nem neked 
akarok szemrehányást tenni Fanny. De ne állj az utamba, amikor 
próbálom helyrehozni, amit te is, én is vétettünk a gyerek ellen.
Gáborné: Márpedig amíg egy csepp vér folyik az eremben, én 
igenis utadat állom! A fiam tönkremegy a javítóintézetben. Lehet, 
hogy ilyen helyen a bûnözô megjavul. Nem tudom. De a jóravaló 
emberbôl bûnözô lesz. Márpedig Isten engem úgy segéljen, ebbe 
sose fogok beleegyezni! Nem tûröm, hogy szemem láttára gyilkolják 
meg a gyermekemet! Hiszen az anyja vagyok! – Érthetetlen az egész! 
Mert mi az a szörnyûség, amirôl írt? Nem épp az az ártatlanságának, 
butaságának gyermeki tisztaságának a beszédes bizonyítéka, 
hogy ilyet le tud írni? Fogalma sincs annak emberismeretrôl, 
lelketlen bürokrata vagy egyszerûen csak korlátolt, aki itt erkölcsi 
romlottságot szimatol! Beszélhetsz nekem, amit akarsz. Ha Menyust 
javítóba csukatod, én elválok! Aztán majd meglátjuk, találok-e 
valahol széles e világon segítséget és eszközt, hogy kiragadjam a fiam 
onnét, ahol tönkremegy.
Gábor: Belenyugszol majd, meglátod, muszáj.
Gáborné: Engem bánts, ha az igazságtalanság mindenképpen 
bûnhôdést követel! Engem bánts! Tégy velem, amit akarsz! Vállalok 
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én mindent! Csak ne nyúlj azzal a borzalmat osztó kézzel a 
gyerekhez!
Gábor: Visszaélt a bizalmunkkal!
Gáborné: Dehogy élt vissza!
Gábor: De visszaélt. Ma reggel beállít hozzám egy magából kikelt 
asszony, alig képes a szavakat kinyögni, és ezt a levelet hozza – a 
tizenöt éves lányának szól. Ostoba kíváncsiságból bontotta ki, 
a lány épp nem volt otthon. –  Menyus közli benne a tizenöt 
éves gyerekkel, hogy vétkezett ellene, nincs amiatt nyugta, amit 
elkövetett stb., stb., és hogy természetesen mindenért helytáll. Ne 
essen kétségbe, ha érzi is a következményeket. Ô máris próbál 
segíteni, az pedig, hogy kicsapták az iskolából, csak könnyít 
a dolgán. A hibás lépés még javukra szolgálhat egyszer – meg 
mindenféle hasonló zöldség!
Gáborné: Lehetetlen!
Gábor: Mondd Fanny, mit csináljak vele?
Gáborné: Csukasd a javítóba!
Gábor: A javí…
Gáborné: Javítóintézetbe! (Táncolni kezdenek.) ?????
Gábor: Ott elsôsorban azt kapja meg, amiben itthon helytelen 
módon nem volt része: a vasfegyelmet, határozott elveket és olyan 
felsôbb kényszert, aminek föltétlenül alá kell vetni magát. A gyereket 
végre megtanítják, hogy a jót akarja, ne az érdekeset, és tetteiben ne 
a maga feje és természete után menjen, hanem a törvényre ügyeljen.
(Strauss-zene, sötét, átrendezés.)

VIII. KÉP 

Helyszín: Javítóintézet. 

A koporsók rendezetlenül, egymáson elhelyezve a térben.

Fiú 1: Itt egy húszpfenninges.
Fiú 2: Mit akarsz vele?
Fiú 1: Lerakom a földre, ti felálltok körbe, és aki eltalálja, azé.
Fiú 3: Te is játszol Menyus?
Menyus: Nem. Köszönöm, nem.
Fiú 2: A Szemérmetes József!
Fiú 3: Neki nem lehet, ô üdülni jött ide.
Menyus: (magában) Hülyeség elkülönülnöm. Mindenki engem 
figyel. Vagy együtt üvöltök a csordával – vagy megesz itt a fene. – A 
fogság mindbôl öngyilkost csinál. – Ha kitöröm a nyakam, jó! Ha 
megúszom, az is jó! Ezen csak nyerni lehet.
Fiú 1: Eltaláltam! Az enyém!
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Fiú 2: Még én jövök!
Fiú 3: Majd ha fagy!
Fiú 2: Dehogynem! Most jövök én! Jaj, Istenkém, jaj Istenkém…
Mind: E-e-ez igen!
Fiú 1: (elveszi a pénzt) Köszönöm szépen.
Fiú 2: Adod ide, te rohadék!
Fiú 1: Neked, te disznó!
Fiú 2: Keselyû!
Fiú 1: (Az arcába vág) Nesze! (Elfut)
Fiú 2: (Szalad utána) Agyonverem!
Menyus: (egyedül) Itt megy le a villámhárító. Zsebkendôt kell 
rátekerni! Ha Wendlára gondolok, minden vér egyszerre a fejembe 
száll. Marci meg ott hever ólomtagokkal… Wendla gyûlöl, gyûlöl, 
mert erôszakoskodtam vele. Akárhogy forgatom, az bizony erôszak 
volt. Csak abban reménykedhetem, hogy az évek során lassan… 
Nyolc nap múlva újhold. Holnap megkenem a sarokvasat. Szombatra 
mindenképpen meg kell tudnom, kinél van a kulcs! Vasárnap este 
a közös áhítat idején… Minden olyan világosan, tisztán áll elôttem, 
mintha már túl is volnék rajta. Az ablakpárkányról könnyen 
kijutok – egyetlen lendület, elkapom. Csak körül kell tekernem a 
zsebkendômmel!
(Sötét.)

IX. KÉP 

Helyszín: Jancsiék lakása.

(Sötétben ülnek be.)
Ernô: Jancsi! Mit nevetsz?
Jancsi: Már megint kezded?
Ernô: Valakinek csak kell kezdenie.
Jancsi: Ha egyszer majd, harminc év múlva visszagondolunk egy 
ilyen estére, mint ez a mai, csodaszép emlék lesz!
Ernô: És hogy megy magától minden!
Jancsi: Miért ne menne?
Ernô: De ha véletlenül egyedül maradunk – most talán sírnánk.
Jancsi: Ne nyafogj megint! (Szájon csókolja)
Ernô: (visszacsókolja) Azzal jöttem el hazulról, hogy épp csak 
beszólok hozzád, aztán fordulok is vissza.
Jancsi: Én viszont vártalak. Az erény nem rossz ruha az emberen, 
de impozáns termet kell hozzá.
Ernô: Rajtunk még lötyögne egy kicsit. Nem volna soha nyugtom, 
ha nem találkozom veled. – Szeretlek, Jancsi, így még életemben 
sose szerettem senkit…
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Ne nyafogjunk! – Ha ez harminc év múlva az eszünkbe jut, talán 
elhúzzuk a szánkat rajta! De most olyan szép az egész! A hegyek 
lángvörösek, a szôlô a szánkba lóg, az esti szél meg úgy törleszkedik 
a sziklákhoz, mint a játékos cica…

X. KÉP

Helyszín: Temetô.

Megegyezik a kezdôképpel. Marci és Wendla a koporsókon fekszik, a többi 
szereplô a jelenet végére, némán betáncol.

Menyus: Ide a temetôbe nem jön utánam az üldözôk falkája. Míg 
azok a bordélyokat kutatják, én kifújom magam… A kabátom 
rongyokban lóg, a zsebem üres – az árnyékomtól is remegek. A 
holtak birodalma. A padlásablakon kimászni nem volt olyan nehéz, 
mint ez az út most! Lógok a mélység fölött – minden elsüllyedt, 
eltûnt. Bár odavesztem volna! Miért Wendla énhelyettem? Miért 
nem az, aki megérdemelné? És én vagyok a gyilkosa! Én vagyok a 
szegény lány gyilkosa! Nekem meg csak egy maradt: a kétségbeesés. 
Itt még sírnom se szabad. El innét. El…
Érthetetlen a sors! Inkább én törtem volna követ, én éheztem volna! 
Mi tart még mindig talpon? Bûn bûnt fiadzik. Én már benne vagyok 
a posványban nyakig. Nincs erôm, hogy kimásszak belôle…
Pedig nem voltam rossz! Nem voltam én rossz! Csakugyan nem, 
nem én…

(Bartók zenéje egyre hangosabban szól, majd sötét)

VÉGE
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Ren de zôi aján lás

Frank Wedekind élet mû ve és élet mû vé sze te bi zo nyos ér te lem ben a 
„fin de siècle” esz té tiz mu sá val ro ko nít ha tó. Ele in te fes té sze ti, ger ma-
nisz ti kai, jo gi ta nul má nyo kat foly ta tott, me lye ket azon ban so ha nem 
fe je zett be, az tán volt rek lám fô nök, új ság író, cir ku szi tit kár, vé gül sza-
bad fog lal ko zá sú író. „Tolsz toj jal és Strindberggel együtt Eu ró pa nagy 
ta ní tó mes te rei kö zé tar to zott” – hang zott el Brecht Wedekindrôl írt 
nek ro lóg já ban. A kor szak drá ma írá sá nak irány za tai, mint a na tu ra-
liz mus, az imp res  szi o niz mus vagy az exp res  szi o niz mus ugyan egyes 
drá má i ban tet ten ér he tôk, élet mû ve a ma ga egé szé ben egyik kel sem 
azo no sít ha tó, el sô sor ban a kor szak tól va ló kü lön ál lá sát mu tat ja. 

Szem be sze gült a drá mai ha gyo mán  nyal, az iro dal mon kí vül ke re-
sett min tá kat a re vü és cir kusz-szá mok szer ke ze ti el vé ben ta lál ta meg: 
a dra ma tur gi a i lag fel épí tett cse lek mény he lyé re az epi zód so ro za tot 
ál lí tot ta, és szín da rab ja it gyak ran nem ver bá lis, tánc és pan to mim 
ele mek kel gaz da gí tot ta. Eb ben a te kin tet ben a szá zad for du ló szín há-
zát a fi a tal Brecht szá má ra ké szí tet te elô. Drá má i nak alap vo ná sa a 
meg me re ve dett tár sa dal mi kon ven ci ók és az el fojt ha tat lan élet ösz tön 
szem be ál lí tá sa, ahol az ele mi erôk el sô sor ban a ne mi ség te rü le tén nyi-
lat koz nak meg. 

El sô drá má ja, A ta vasz éb re dé se még a szá zad for du ló elôtt, a kor 
er köl cse i nek meg tes te sí tôi, a csa lád, az is ko la és az egy ház el len 
író dott. „Wedekind sze rint a ne ve lés nem más, mint erô szak té tel a 
ter mé sze ten, a gyer me ki ösz tö nök el foj tá sa, ami szük ség kép pen bru-
ta li tás ba, ci niz mus ba vagy tra gé di á ba tor kol lik”. Ra di ka liz mu sát mi 
sem jel lem zi job ban, mint hogy a ser dü lô ko ri sze xu a li tás szél sô sé ges 
meg nyil vá nu lá sa it (masz tur bá ció, sza do-ma zochiz mus, ho mo sze xu a li-
tás) lep le zet len nyílt ság gal áb rá zol ja. 

A ta vasz éb re dé sé nek ter mé sze tes, ér zé ki éle tet kép vi se lô gyer mek-
hô sei fel lá zad nak a tár sa da lom élet el le nes erôi el len. A drá ma szín-
te len, biz ton ság ke re sô, „be gye pe se dett” fel nôtt vi lá ga áll szem ben a 
vi ru ló, egész sé ges fi a tal ság el foj tott vá gya i val. Kór kép egy be te ges, 
ál szent, os to ba vi lág ról, amely el tor zít ja, „el al tat ja” a gyer me kek ben 
éb re de zô ösz tö nö ket és nyi tott sá got. A drá ma ke let-eu ró pai kar ri er jét 
a hat va nas évek tôl a nyolc va nas évek kö ze pé ig, Ber lin tôl Bu da pes tig 
be mu ta tott, kul ti kus elô adá sok fém jel zik, me lye ket az alap té má hoz 
tár sí tott, sa já tos po li ti kai fel hang ok tet tek idô sze rû vé.

A kö tet ben ol vas ha tó dra ma tur gi ai vál to zat egyik leg lé nye ge sebb 
vál toz ta tá sa, hogy eb ben az elô adás ban a nyi tó és zá ró kép meg egye-
zik, ke ret be fog ja, egy szer smind át ér tel me zi a tu laj don kép pe ni cse lek-
ményt. (Ebben az összefüggésben az eredeti mű vége teljes egészében 
megváltozik. Menyus nemcsak „a fejetlen Marcival” nem találkozik, 
de az álarcos úrral való jelenet is kimarad.) A sti li zált, há rom ko por-
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só sze rû dísz let elem kö zé szo rí tott je le ne tek mind vé gig egy faj ta te me tôi 
han gu la tot rep re zen tál nak. A gyer me kek ha lál tán ca ként fel fog ha tó 
drá ma ér tel me zés ben nem a fi a ta lok ha lá la, ha nem az élet tra gi kus. 
Nincs vég ki fej let, a hang súly a vég ki fej té sén van, mely ily mó don 
Menyus em lé ke ze té ben, „szel lem idé zés ében” ját szó dik le. Az ér tel-
met len ha lál az ér tel met len élet, a meg me re ve dett er köl csi rend el le ni 
re mény te len lá za dás pe dig a sza bad ság me ta fo rá já vá lé nye gül át. A 
fi a tal ság „éb re dé sét” a fel nôtt tár sa da lom meg hi ú sít ja, a ser dü lô kor 
esz mé lé sé nek meg nyil vá nu lá sa it ál szent mó don el íté li és meg bün te ti.

Az előadás 1980-as évek elejei bemutatásáról a korabeli színikritika 
így fogalmazott: „A teljes színműből egyetlen metszetet emeltek 
ki, azt, amely a kamaszok szexuális öntudatra ébredésének gyötrő 
anomáliájával foglalkozik… A vállalkozás tiszteletet parancsolóan 
merész. Provokál. Tabukat döntöget. Szülői és pedagógiai érzékenységet 
sért. Kendőzetlenül elfogult. A felnőttekkel nem lehet szót érteni. 
Képmutatók. Elzárkózók. Nyilvánvaló hazugságokkal dekorálják a 
nyers valót… Az egész a megszenvedett élmény erejével hat.” (Részlet 
a „Színház” c. folyóirat 1984. novemberi számában megjelent Dévényi 
Róbert Kritikából.)

A drá ma kö zép pont já ban az át la gos hoz ké pest szabadabban ne velt 
és fel vi lá go sul tabb Menyus áll. Az él ta nu ló úri fiú szá má ra nem egy-
sze rû en a bim bó dzó ne mi ség prob le ma ti ká ja vagy az is ko lai rend be 
va ló be il lesz ke dés je lent bék lyót, ha nem a pis lá ko ló szel lem ki út ta lan-
sá gá nak él mé nye: a „sze ret ném tud ni, mi vég re va gyunk egy ál ta lán a 
vi lá gon” kér dé se. Sor sa a test és a szel lem sza bad sá gá ért va ló küz de-
lem, il let ve csa ló dás tra gé di á ja. 

A fi a ta lok lá za dá sá nak má sik ve tü le te Mar ci és Wendla, Menyus 
leg kö ze leb bi ba rá ta i nak alak já ban bon ta ko zik ki. Mar ci sze mé lyi sé gét 
az is ko lá ban meg tes te sü lô tel je sít mény kény szer nyom ja el. Mi u tán 
kép te len meg fe lel ni az el vá rá sok nak, a ki ta szí tott ság tól va ló ret te gé se, 
szo ron gá sa az ön gyil kos ság ban ta lál ki utat. Wendla a szü lôi ház in fan-
ti li zált, ál sze mér mes kö ze gé nek ál do za ta. Na i vi tá sa ki szol gál ta tot tá és 
vég te le nül se bez he tô vé te szi. A lányt a fé le lem és a szé gyen ér zet fel-
old ha tat lan sá ga ker ge ti ön gyil kos ság ba. Vég sô so ron mind ket ten egy 
torz, ha mis vi lág ál do za tai. Mind ket ten szük ség sze rû en kor lá tol tak, 
szo ron gá so sak. Lá zon gó ösz tö ne ik nek Menyus egyé ni sé ge ad tá pot, 
azon ban a szo ci a li zá ci ós fo lya mat meg gyor sí tá sa fel ké szü let le nül éri 
a bu rok ban ne vel ke dett Wendlát és a komp le xu sok kal küz dô Mar cit. 
„Éb re dé sük”, ki tö ré sük fáj dal ma san szél sô sé ges meg nyil vá nu lá sá ért, 
ha lá lu kért a tár sa da lom Menyust te szi fe le lôs sé. És Menyus va ló ban 
fe le lôs, amen  nyi ben el fo gad juk, hogy a vul kán ki tö rés pusz tí tá sá ért 
a ter mé szet erôi, és nem a tö rés vo na la kat sem mi be ve vô ci vi li zá ci ós 
be ren dez ke dés kár hoz tat ha tó. A da rab te tô pont ja az is ko lá ban tar tott 
fe gyel mi tár gya lás. A ha mi sí tat lan kon cep ci ós per a tisz ta, gyer me ki 
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ôszin te ség el íté lé sé ben a fel nôtt bí rák mocs kos, ál szent ség be bur ko ló-
zó ha zug sá gát lep le zi le. 

En nek az ál sá gos, os to ba vi lág nak egyik leg vak me rôbb bí rá la ta 
Jan csi és Er nô sze rel mé nek áb rá zo lá sa. Kü lö nö sen a drá ma ke re te-
in be lül, ahol ép pen a ho mo sze xu á lis vi szony, Ilze pros ti tú ci ó ja és a 
Márta csa lád ján be lü li erô szak azok az „er kölcs te len sé gek”, me lyek 
nem ke rül nek fel szín re, me lyek rôl nem vesz tu do mást ez a tár sa da lom. 
Ilze sor sá nak ér de kes in terp re tá ci ó ja le het Márta alak já val va ló egy-
be ol vasz tá sa. A két sze rep ös  sze füg gé sé ben az ott hon dur va, ke gyet len 
vas fe gyel me elôl me ne kü lô lány sze re tet hi á nyát túl kom pen zál va vá lik 
pros ti tu ált tá. A tár sa da lom vak sá ga eb ben az ér tel me zés ben ta lán 
még na gyobb je len tô sé get kap. 

A ta vasz éb re dé sé nek fel nôtt tár sa dal mát Menyus szü lei, Wendla 
édes any ja, az is ko la igaz ga tó ja és Márta (Ilze) csa lád ja kép vi se li. 
Mind nyá jan me re vek, kor lá tol tak, szi go rú ak, kö vet ke zés képp ke gyet-
le nek. Bergmanné (Wendla any ja) ne ve lé si mód sze rét az in fan ti liz-
mus, Márta szü le i ét a ter ror, az igaz ga tó ét a lel ki ter ror jel lem zi. Ta lán 
csak Gáborné, Menyus édes any já nak sze rep kö re ös  sze tet tebb. Ô alap-
ve tô en li be rá lis né ze te ket vall, de az el ve in fe lül ke re ke dik sa ját lel ki 
de fek tu sa, ami kor az anyai fél té keny ség ha tá sá ra még is el árul ja mind-
azt, amit ad dig kép vi selt. Sa ját kor lá tai mi att kép te len a tár sa dal mi 
kor lá to kon fe lül emel ked ni. A fel nôt tek lát szat vi lá gá nak, ha zug sá ga-
i nak, be te ges sé gé nek le lep le zô dé se Gáborné „kö pö nyeg for ga tá sá ban” 
vá lik leg nyil ván va lób bá.

A kö tet ben sze rep lô dra ma tur gia nagy hang súlyt he lyez a fel nôt tek 
és a gyer me kek vi lá gá nak jel ké pes áb rá zo lá sá ra is. A fi a ta lok tra gi kus 
ha lál tán cát, ki út ta lan sod ró dá sát Bar tók Béla: Ze ne húros hang sze rek re, 
ütőkre és cse lesz tá ra cí mû ko mor szép sé gû ze né je fes ti alá. A fel nôt tek 
kö zö nyös sé gét pe dig J. Strauss kön  nyed ke rin gô jé nek meg szó la lá sa 
te szi hát bor zon ga tó vá. A ze nei tár sí tás egy szer re erô sí ti és el len pon-
toz za a két vi lág szem ben ál lá sát, mor bid va ló szí nût len sé gét. Ez a 
ket tôs ség a te me té si je lenet ben a leg éle sebb: a ra va tal ko mor ké pét a 
fel nôt tek szenv te len ke rin gô zé se, ér zé ket len csa cso gá sa bont ja meg, s 
te szi egy szer re még tra gi ku sab bá. 

A ka masz kor örök prob le ma ti ká já nak kö szön he tô en, a több, mint 
száz éves szö veg és a né mi leg régies for dí tás el le né re, a mû még ma 
is a di ák szín ját szók ked velt da rab ja ma rad hat. A fi a ta lok szá má ra a 
kor társ ka rak te rek sok te kin tet ben is me rôs élet hely ze te i nek, lel ki vi lá-
gá nak, vagy akár a fel nôt tek el raj zolt fi gu rá i nak áb rá zo lá sa ér de kes és 
ta nul sá gos fel adat le het. A sze rep for má lás azon ban a ser dü lô kor ko rai 
sza ka szá ban, a sze mé lyi ség fej lô dés ki a la ku lat lan sá ga mi att bi zo nyos 
ve szé lye ket is rejt, ezért ti zen hat éves kor alatt nem aján lott.

Irodalom: Frank Wedekind (1980): Drámák. Európa Könyvkiadó, Budapest.
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Szereplôk

Ratched főnővér
McMurphy
Bromden
Billy Bibbit
Cheswick
Harding
Martini 
Cassidy 
Scanlon 
Spivey doktor 
Nővér
Warren
Williams
Candy
Sandra
Idült betegek

A színpadra állítás eszközei

Zene: Forest – Tao, John Lee Hooker – I Want 
To Hug you, John Lee Hooker – Backstabbers

Színpadtér: 50–60 nm2

Díszletek, díszletelemek: orvosi szobát jelképező 
kalitka, könnyen mozgatható székek, elektromos 
szekrényt jelképező nagy tömegű tárgy

Jelmezek: fehér orvosi ruhák, kórházi ruhák, 
pizsama, egyéb mai ruhák

Főbb kellékek: orvosságok, orvosi táska, 
rágógumi, takarítóeszközök, gumibotok, 
elektrosokk kezelést jelképező eszköz, tolókocsi
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Száll a 
     kakukk…
Ken Kesey mûve nyomán színadra alkalmazta Dale Wassermann, 
fordította Bátki Mihály, diákszínpadra átdolgozta: Kaposi József

Diákszínház 2016_02.indd   127 2016.11.02.   11:52:43



128

—  SZáLL A KAKUKK…  —

I. KÉP

Helyszín: Az intézet társalgója.

Középen hátul a nôvérfülke, jobbra elöl kártyaasztal székekkel.
A nôvérfülke mellett jobbra és balra is egy-egy átjáró (folyosó) kezdôdik 
hátra, a hálószobák felé. Balra hátul egy rácsos ablak, az egyetlen
ajtó jobbra hátul található. Balra elöl, az ablak és a nôvérfülke között egy 
derékmagasságú fényes fémdoboz, a kapcsolószekrény ál.

1. Jelenet

(Sötét; rezgetés hang, monológfény. Bromden az ablaknál áll, kékes 
fénnyel bevilágít a hold.)

Bromden: Hallod papa? Megint bekapcsolták a ködgépet. Most 
valami olyasmi fog történni, amit nem akarnak, hogy lássunk, 
ezért fújnak ködöt ránk. Hallod, papa? A fekete gép. Beleteszik 
az embereket az egyik végén, és a másik végén az jön ki, amit ôk 
akarnak. Ez a módszerük. Minden éjszaka oldalára fordítják az egész 
világot, és aki nem áll biztosan a lábán, az, végig kalimpál, egészen 
le a fenékig. Csakhogy addigra mar semmi sem marad belôle, csak 
néhány zörgô fogaskerék, s a vére is csupa rozsda.

2. Jelenet

(Fényváltás, Ratched bejön, Nôvér hátulról – a hálók felôl – bejön.)

Ratched: Jó reggelt!
Nôvér: Jó reggelt!
Ratched: Történt valami rendkívüli az éjszaka?
Nôvér: Nem, teljesen nyugodt éjszakánk volt.
Ratched: Kérem, kapcsolja be a zenét.

(A zene – Forest, Tao – beúszik és folyamatosan, halkan szól.)

Ratched: Jó reggelt uraim! Remélem, Jól aludtak. Kérem, 
fáradjanak ide, gyógyszerosztás következik. (Betegek hátulról 
beszállingóznak és sorba állnak a fülkénél a gyógyszereikért.) Jó reggelt 
Billy, az édesanyja üdvözletét küldi!
Billy: Köszönöm!
Ratched: Jó reggelt Cassidy! Lövöldözött ma álmában?
Cassidy: Nem, ma skalpoltam.
Ratched: Jó reggelt Martini, jól aludt?
Martini: Igen, jól.
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Ratched: Mr. Scanlon. Jó reggelt Mr. Bromden.
Nôvér: Mr. Scanlon, a poharat hozza vissza.
Ratched: Jó reggelt Mr. Harding. Mr. Cheswick, mint mindig, 
utoljára.

3. Jelenet

(Ápolók behozzák McMurphyt, a kezérôl leveszik a bilincset.)

Martini: Nincs kedvetek kártyázni?
Ratched: Jó reggelt Mr. McMurphy! Nézzen körül minálunk!
McMurphy: (Megáll Bromden elôtt, kezet nyújt, de az nem reagál.) 
Hé ember, te aztán igazán megnôttél, Randle Patrick McMurphy 
vagyok.
Cassidy: Ne strapáld magad cimbora, úgysem hallja.
McMurphy: Micsoda?
Scanlon: Süket-néma.
McMurphy: (Körbejár a betegek között.) Szevasz öreg, McMurphy.
Cassidy: Cassidy.
McMurphy: McMurphy.
Scanlon: Scanlon.
McMurphy: (Visszamegy Bromdenhez.) De azért köszönni csak tud, 
nem? Hé, nagyember, csapjál bele! (Beleteszi a kezét a saját tenyerébe.) 
Így ni. Aztán ne lógasd az orrod; mire megnôsz, egész tisztességes 
méreteid lesznek! (Továbbsétál.) McMurphy.
Idült: Én már húszéves vagyok. Húsz éves!
McMurphy: Jól van. (Hátramegy az idült betegek közé, majd visszatér a 
kártyázókhoz.) Hohó, a bûnbarlang, a kártyaasztal. Szevasztok fiúk, 
McMurphy vagyok.
Cheswick: Charley Cheswick.
Martini: Szia, én Martini vagyok.
Harding: Dale Harding.
Billy: Billy Bibbit.
McMurphy: Na mondjátok csak, mit játszotok?
Harding: Huszonegyezünk!
McMurphy: Aha, és csak így?
Cheswick: Miért, lehet másképp is?
McMurphy: Naná hogy lehet fiacskáim, pénzben!
Billy: Azt nem lehet, mert tiltja a házirend!
McMurphy: Ja, persze a házirend. (Elôveszi a saját pakliját, 
amin meztelen lányok vannak.) Látom, tetszik. Gyere, nézd meg 
közelebbrôl!
Cheswick: Martini, hova mész, nem játszol?
McMurphy: Ahány lap, annyi spiné. Fiúk, ti mit szóltok ehhez, 
tetszik?
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Harding: Nekem nem.
McMurphy: Nafene. De nektek igen, igaz? Oké, pakoljátok el ezt a 
francba, most ezzel játszunk. (Osztani kezd.)
Cheswick: Honnan szerezted?
McMurphy: Ne törôdj vele. Mit mondtatok, huszonegy? Oké! De ha 
már ezzel a paklival játszunk, legyen valami tétje is a dolognak! Na? 
Ne vágjatok olyan savanyú képet, az elsô kört én állom! Osztogatni 
vagy fosztogatni, ez a jelszóm.

(Spivey doktor be, folyik a kártyázás.)

Spivey: Jó reggelt! Jó reggelt Miss Ratched, történt valami az 
éjszaka?
Ratched: Jó reggelt Doktor úr, hoztak egy új beteget, itt vannak a 
papírjai.
Spivey: Köszönöm. Megkezdhetjük a csoportgyû1ést?
Nôvér: (Kikapcsolja a zenét. Beleszól a mikrofonba.) Uraim, 
csoportgyûlés következik.
McMurphy: Micsoda?
Nôvér: Kérem, készüljenek fel.
Cheswick: Csoportgyûlés. Minden nap ugyanebben az órában.

4. Jelenet

(A betegek félkörben elhelyezkednek, a fônôvér és a doktor velük szemben 
ülnek le.)

Ratched: Köszöntöm az egybegyûlteket! Megkérem Dr. Spiveyt, 
mutassa be új betegünket!
Spivey: Randle Patrick McMurphy.
McMurphy: Hello doki!
Spivey: áthelyezve az állami büntetôgazdaságból, 35 éves, nôtlen, 
a háborúban kitüntetik, majd lefokozzák, késôbb verekedésben 
vesz részt, letartóztatják súlyos testi sértésért, csendháborításért, 
garázdaságért, lopásért, és egy esetben pedig nemi erôszakért.
McMurphy: Na, na, na, na, nem volt ott semmiféle erôszak!
Ratched: Egy tizenöt éves gyermekkel…
McMurphy: Tizenöt éves? Nôvér, az a kis spiné kinézett tizenhétnek 
is, és különben is azt mondta, hogy tizenkilenc…
Spivey: A törvényszéki orvosszakértô megállapítása szerint…
McMurphy: Doki, doki, doki; az a kis csaj annyira be volt indulva, 
hogy ha nem varrom össze a sliccemet, képes lett volna ott a nyílt 
utcán letérdelni…
Ratched: Ez lenne az új betegünk; doktor.
Spivey: Járt már korábban valamilyen intézetben?
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McMurphy: A megyei dutyikat, és kupikat leszámítva nem.
Spivey: Elmegyógyintézetben.
McMurphy: Ott még sajnos nem, de ôrült vagyok, ezt garantálom.
Ratched: Érdekesnek találom ezt a megállapítást: „nem szabad 
figyelmen kívül hagyni azonban a tényt, hogy az egyén egyszerû 
szimuláns, aki így akar kibújni a kényszermunka alól”. Nos, ehhez 
mit szól?
McMurphy: Nôvér, hát úgy nézek én ki, mint aki normális?
Ratched: Nos, ezt majd meglátjuk. Addig is, térjünk vissza egyik 
múltkori témánkra, mondjuk Mr. Harding esetére. Akar valaki 
hozzászólni?
Billy: Mr. Hardingnak nagyon szép felesége van.
Ratched: Igen, de ô úgy gondolja, feleségének túl nagy keblei 
kisebbrendûségi érzést keltettek benne. Kívánja ezt még valaki 
érinteni?
McMurphy: Hát, ha arról lenne szó, én szívesen megérinteném.
Ratched: Nem arról van szó, Mr. McMurphy. Mr. Harding úgy 
gondolja, hogy feleségének túl nagy keblei okozták a kapcsolatukban 
felmerülô problémákat. Nos Dale?
Harding: Én tulajdonképpen csak egy nôies nôt akartam feleségül 
venni.
Ratched: Miért épp egy nôies nôt?
Harding: Úgy gondoltam, egy ilyen nô talán majd nem próbál 
fölébem kerekedni, hanem majd segít bizonyos problémáim 
megoldásában, segít önmagam megvalósításában.
Martini: A melltartón át?
Harding: Jaj Martini, dehogy!
Ratched: Nem gondolja, hogy az is problémát okozhatott, hogy 
felesége nem végzett egyetemet, mint ön, hanem, mondjuk úgy, 
szellemileg alacsonyabb rendû volt?
Cassidy: Bunkó.
Cheswick: Maradjatok már, hadd mondja végig!
Harding: Ez csak késôbb derült ki. És én még akkor is úgy 
gondoltam, hogy az, hogy ô – úgymond – szellemileg alacsonyabb 
rendû, illetve, hogy ôt a természet milyen adottságokkal áldotta 
meg…
Cassidy: Duma, duma, duma! A lényegrôl beszélj!
Harding: Épp ez a lényeg. Épp errôl akarok beszélni.
Ratched: Folytassa!
Harding: Amikor elmentünk egy áruházba vásárolni, vagy 
egy parkba sétálni, láttam, hogy mindenki megnézi… Én úgy 
gondoltam, ha nem akarom, hogy elhagyjon, ha azt akarom, hogy 
velem maradjon, meg kell neki felelnem… Én a tudásommal, a 
szellemi képességeimmel próbáltam neki…
Cassidy: Bla-bla-bla! A lényegrôl beszélj!
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Scanlon: Neked az ágyban kellett volna boldoggá tenned!
Cassidy: Ott kellett volna kielégítened.
Billy: De te, nem tudtál megfelelni.
Martini: Nem állt fel neki.
Harding: Értsétek meg, hogy én folyóiratokat tanulmányoztam, én 
szakkönyveket olvastam, hogy rájöjjek, mi a gond… Hogy közöttünk 
mi a gond…
Scanlon: Te csak magadat tudtad kielégíteni.
Cassidy: Két kezednek nincsen párja.
Billy: Akkor azért lóbálja mindig úgy a kezeit.
Harding: De értsétek meg, én nem magamat, én másokat akartam 
boldoggá tenni…
Martini: A fiúkat?
Cassidy: Ez buzi.
Martini: És jártál olyan buzibárba is?
Scanlon: És festetted a lábadon a körmöd?
Billy: Ez egy termálfiú!
Cassidy: És köcsög voltál, vagy pajszeros?
Mind: Buzi, buzi, buzi…
Harding: …nem értitek …hallgassatok meg …én nem vagyok buzi 
…nem értitek, hogy nem vagyok buzi nem vagyok buzi! (A Fônôvér 
jelez az ápolóknak, akik leütik Hardingot.)
Ratched: Kérem, vigyék el pihenni! (Az ápolók kiviszik.) Köszönöm! 
A mai csoportfoglalkozás, úgy gondolom, hozzájárult Mr. Harding 
gyógyulásához. Töltsék el kellemesen a délelôttöt! Viszontlátásra!
Spivey: Viszontlátásra!

(Ratched, Spivey, Ápolók kimennek.)

5. Jelenet

Cassidy: Akkor, menjünk kártyázni!
Martini: Jó, menjünk.
McMurphy: Hé, várjatok csak fiúk! Mi volt ez?
Scanlon: Micsoda?
McMurphy: Hogy-hogy micsoda? Hát ez a cirkusz.
Martini: Cirkusz, hol?
Cassidy: Gyógyító terápia.
McMurphy: És ez mindig van?
Scanlon: Minden nap.
McMurphy: Csak nem akarjátok azt mondani, hogy ez használ 
nektek?
Billy: De, Miss Ratched azt mondta, hogy ez jót tesz nekünk.
Scanlon: Úgy van, ô mindig jót akar nekünk.
Martini: Ô értünk van, csak értünk él.
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Cassidy: Se családja, se hétvégéje.
McMurphy: Aha.
Billy: A városi jótékonysági egyletnek is a tagja.
Cassidy: A szegényházba is eljár, amikor csak teheti.
Martini: Minden perce a miénk.
Scanlon: Olyanok vagyunk neki, minthogyha a gyerekei volnánk.
Billy: Ô a mi mamánk.
Cheswick: Egy dög, egy rohadt, szemét dög; és dögöljetek meg ti is! 
(Félrevonul.)
McMurphy: (Cheswickre mutat.) Igazat beszél? (Csend.) Akkor miért 
tûritek, miért hagyjátok? Nem veszitek észre, hogy ez a spiné ott 
fog meg benneteket, ahol a legjobban fáj, a tökötöknél? (Csend.) 
Eszembe jutott nekem valami fiúk. Tudjátok, mi hiányzik innen 
nektek? Egy jó kis buli. Egy igazi jó kis tökös, szaftos buli. Na, 
benne lennétek, mi? Fölpezsdülne itt az élet, lenne egy-két változás. 
Na? Tetszik az ötlet? Hát jó. Én fogadást ajánlok. Nem adok két 
hetet, és dinamitot cserkészek a spiné bugyijába.
Billy: Csendesebben, még meghallja.
McMurphy: Mit vagy betojva öreg, mitôl félsz?
Martini: És mégis hogy gondolod, hogy tudod…?
McMurphy: Bízd csak rám, jó?
Scanlon: Nem lesz ebbôl botrány?
McMurphy: Botrány lesz, balhé, hát azt akarjuk vagy nem? Na?
Cassidy: És mi lesz a tét?
McMurphy: A kérdés jó. Egy az öthöz. Méltányos! Na, ki fogad?
Cassidy: Legyen. (Odadob egy pénzérmét McMurphynek.)
McMurphy: Oké.

(Sötét.)

II. KÉP

Helyszín: ugyanott.

1. Jelenet

(Rezgetés hang, Bromdenre fény.)

Bromden: Ilyenkor éjszaka bekapcsolják a robotpilótát. Ilyenkor 
éjszaka azt csinálnak velünk, amit akarnak, ami túl szörnyû ahhoz, 
hogy napvilágra kerüljön. Egy új beteg papa. Kô agyvelôt, ólom 
bátorságot, réz idegeket adnak neki az igaziak helyett. Mû idejük 
van. Úgy gyorsítják, vagy lassítják, ahogy akarják. Igazad volt papa, 
a kombinát nagy, nagyon nagy…
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2. Jelenet

Helyszín: Az intézet társalgója, a székek össze-vissza borogatva.

(Fény feljön, kintrôl nevetés hangzik, belép a két ápoló.)

Warren: Tegnap olyan jó sört ittam!
Williams: És csapolt volt, vagy üveges?
Warren: A szemem, az üveges volt, a sör meg csapolt, tudod, hogy 
csak azt szeretem.
Williams: Hát itt meg mi történt?
Warren: Ha ezt a Fônéni meglátja, szétrúgja a seggünket!
Williams: Gyere, rakjunk rendet, de gyorsan!
Warren: Ennyi hülyét egy rakáson!
Williams: Emlékszel, múltkor is egy csikk miatt szúrt le minket 
Miss Ratched.
Warren: Ne is említsd!
Williams: Hát te meg mit állsz itt, te lökött serteperte?
Warren: Hagyjad, hisz nem árt ô még a légynek sem.
McMurphy: (Belép. A derekán egy törülközô, a fején a sapkája, 
félmeztelen. Elôször a Bromdennek köszön, majd az ápolókhoz fordul.) 
Hello fônök! Hé fiacskáim, kaphatnék egy kis fogpasztát az 
agyaraimra?
Warren: Hat negyvenötig nem nyitjuk ki a szekrényeket.
McMurphy: Mit beszélsz?
Williams: Tiltja a házirend.
McMurphy: Ja persze, a házirend. Hát hogy is venné ki magát, ha 
valaki 6.45 elôtt akarna fogat mosni, mondjuk 6.30-kor, netán 6.15-
kor?! (A felmosó vödörre mutat.) Hát ebbe meg mi van?
Warren: Felmosó víz.
McMurphy: Jó lesz ez is. (Belemártja fogkeféjét, majd elkezdi mosni a 
fogát.)

3. Jelenet

(Belép Ratched, szigorúan körülnéz.)

McMurphy: á, jó reggelt, Miss Ratched, hogy mennek a dolgok a 
kerítésen túl?
Ratched: Meg kell meg tanulnia, hogy nálunk nem futkoshat ilyen 
öltözékben.
McMurphy: Hát, ha akarja, én le is vehetem!
Ratched: Ne merészelje! Azonnal menjen, és vegye fel a ruháját!
McMurphy: Az a pálya drága hölgy, hogy az éj leple alatt valami 
gazfickó megcsapta a szerkómat.
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Ratched: Warren, nem vette észre, hogy ezen az emberen nincsen 
más, csak egy törülközô?
McMurphy: Meg a sapkám.
Ratched: Azonnal menjen, és hozza ide a beteg kórházi ruháját! 
Maga pedig, nagyon szépen kérem, tûntesse el azt a törülközôt!
McMurphy: A legnagyobb örömmel. (Lekapja magáról a törülközôt, 
alatta egy szívekkel tarkított alsónadrág. Döbbent csend. Belép hátulról a 
nôvér.) Ugye szép; egy barátnômtôl kaptam, aki azt mondta, én egy 
jelkép vagyok. (Elégedett vigyorral az arcán hátramegy.)
Ratched: (Ápolókhoz.) Nincsen semmi dolguk?
Williams: De igen, Miss Ratched.

(Nôvér bekapcsolja a zenét – Forest, Tao, ami lassan fölúszik.)

4. Jelenet

Ratched: Uraim, kérem, fáradjanak ide, gyógyszerosztás következik!

(A betegek némán a pulthoz vonulnak a gyógyszereikért, majd 
McMurphyék leülnek kártyázni.)

McMurphy: Hello fiúk, hol is hagytuk tegnap abba?
Billy: Ott, hogy nyertél.
McMurphy: Akkor ott is folytatjuk. Csak van egy kis bökkenô. 
Reggel, amikor fölkeltem, nem találtam a kártyámat. Nem látta 
valamelyikôtök?
Cassidy: Scanlon?!
Scanlon: Nekem van egy kártyám, de az, az enyém.
McMurphy: Nem véletlenül olyan meztelen csajok vannak rajta?
Scanlon: De olyan, de ez az enyém.
McMurphy: Tényleg? Megmutatod? Ja, de ismerôs… visszaadom, 
csak kölcsön… nôvér, ne haragudjon, nem halkítaná le a zenét? (A 
nôvér értetlenül néz rá.) Nôvér, ne haragudjon, nem halkítaná le ezt 
az egyébként nagyon kellemes zenét?
Ratched: (A mikrofonba.) Sajnos nem tehetem. Megfosztaná 
betegtársait a gyógyító hatású zenétôl? A zene mindenkié.
McMurphy: Fônök, tiéd a zene!
(A betegek még kártyáznak kis ideig.)
Nôvér: (A mikrofonba.) Uraim, csoportgyûlés következik.

(A betegek félkörben elhelyezkednek, a fônôvér velük szemben ül le.)
Ratched: Mr. McMurphy, a kártya!
McMurphy: Megnézi nôvér? Nagyon jó kis csöcsös…
Ratched: Tegye el!
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Spivey: (Belép.) Jó reggelt uraim, Jó reggelt Miss Ratched, remélem, 
nem késtem el! Megkezdhetjük a csoportgyûlést?
Ratched: Nem is olyan régen Billy betegségérôl beszélgettünk; 
de úgy gondolom, doktor úr, ezt a témát még nem merítettük ki 
teljesen.
Spivey: Igen, igen, nem…
Ratched: Billy, akar még valamit hozzátenni a múlt alkalommal 
megbeszéltekhez?
Billy: Nem, kezdje inkább valaki más!
Ratched: Mr. Scanlon? …Mr. Cassidy?
Cassidy: Hát, sokat beszélgettünk az édesanyjáról.
Martini: Ô nagyon szereti az édesanyját.
Scanlon: Az édesanyja is szereti ôt.
Martini: Mindig meglátogatja és hoz neki marcipános tortát.
Ratched: Igen, de nemcsak Billy édesanyjáról beszélgettünk, hanem 
más is szóba került. Felidézné, Mr. Cheswick? …Mr. Harding?
Harding: Szó volt Billy … menyasszonyáról is.
Ratched: Köszönöm. Billy kérem, meséljen egy kicsit a 
menyasszonyáról!
Billy: Ô egy nagyon szép lány volt, hosszú szôke haja volt, meg kék 
szeme.
Ratched: Nagyon érdekes, kérem, folytassa.
Billy: Mi nagyon sokat jártunk sétálni, és órákig cso… csó…
Cassidy: Csókolóztatok!
Billy: Nem, nem, csónakáztunk. És sokat jártunk fagyizni is.
Martini: És milyen fagyit ettetek, vaníliásat?
Billy: Nem, hanem epreset, mert az volt a kedvence.
Harding: És virágot vettél neki?
Billy: Virágot, azt nem, de egyszer vettem neki egy lufit, egy nagy 
piros szíves lufit.
Scanlon: És mit csináltatok még, Billy?
Billy: Hát voltunk moziban is.
Cassidy: És mit láttatok a moziban?
Martini: Biztos valami szexfilmet!
Billy: Nem, nem, hanem azt a Végtelen…
Harding: Szerelmet.
Billy: Szerelmet, igen.
Scanlon: És hol ültetek a moziban, Billy?
Billy: Hát a leghátsó sorban… Igen, mert nagyon nehezen lehetett 
jegyet kapni.
Cassidy: És mi történt a moziban, mesélj!
Billy: Hát meg akartam ke…
Cassidy: Ott a moziban, Billy?
Billy: Jaj, dehogy, az izéjét…
Martini: Az izéjét!
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Billy: A kezét akartam csak megkérni!
Scanlon: És mondd csak, Billy, a mama tudott errôl? Hogy, meg 
akartad kérni a kezét.
Billy: A mama… a moziról igen… arról…
Martini: Nem mondtad el neki?
Billy: Én… akartam…
Cassidy: Hazudtál a mamának?
Billy: Nem… nem hazudtam.
Scanlon: Nem a mozit, hanem hogy a kezét…
Billy: Én nem… én akartam… csak… én…
Harding: Nyugi, Billy!
Billy: Én akartam… én akartam… csak… én akartam… (Kezd 
kiakadni.)
McMurphy: (A fejét fogva felordít, majd vizionálni kezd.) Doktor 
úr! Doktor úr! Egy nagyon különös álmom volt az éjjel. Hogy 
nappal volt vagy éjszaka, arra már nem emlékszem, de az biztos, 
hogy valami nagyon különös hangokat hallottam, és minthogyha 
jött volna valaki felém a sötétben, aki a járásából leginkább a 
nagyapámra emlékeztetett…
Spivey: És mikor találkozott utoljára a nagyapjával?
McMurphy: Én? Én soha, mert meghalt még a születésem elôtt 
évekkel… De ahogy jön velem szembe a nagyfater, akkor látom, 
hogy a homlokából kiáll egy ácskapocs.
Mind: Egy micsoda? ácskapocs?
McMurphy: Mondom, egy ácskapocs. Vagy az ácsapámból a 
nagykapocs…? De az, biztos, hogy úgy balra srégen.
Spivey: Rendkívül érdekes.
McMurphy: Ugye?
Spivey: Ezt azonnal fel kell, hogy jegyezzem.
Ratched: Mr. McMurphy, egy csoportgyûlésen mi csak egy ember 
problémájával foglalkozunk, úgyhogy, talán térjünk vissza…
McMurphy: Drága nôvér, lenne még itt bennem valami… hogy 
mi lenne akkor, ha… ha… holnap megcserélnénk a takarítás és a 
tévénézés idôpontját?
Ratched: Ezeket a gyûléseket gyógyító célzattal rendezzük, és ha 
mindenféle csip-csup ügy miatt közbeszól…
McMurphy: Csip-csup?! Magának a kosárlabda döntôje csip-csup?! 
Látta már maga Los Angeles Lakers csapatát játszani a Chicago 
Bullsszal? Hû fiúk, hogy ott micsoda lukra játszások vannak, meg 
a pálya szélén azok a kis lolók, ahogy rázzák ott magukat, meg a 
pamacsokat… Látta már, nôvér?
Ratched: Sajnos még nem.
McMurphy: És maga, doki?
Spivey: Igen, igen, hogyne, nagyon jó volt.
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McMurphy: Na, hát éppen errôl van szó. Holnap délután hatkor 
kezdôdik a nagy meccs.
Ratched: Emlékeztetnem kell, hogy a szabályzat szerint délután 
hattól nyolcig takarítás van elôírva.
McMurphy: Drága nôvér, éppen azzal kezdtem, hogy mi lenne, ha 
ezt a kettôt megcserélnénk?
Cheswick: Szavazzunk!
McMurphy: Micsoda? Szavazni?
Spivey: Nálunk demokratikus elvek uralkodnak, ha a betegeink 
változtatni akarnak a házirenden, hát jogukban áll.
Cheswick: Szavazzunk!
Ratched: Rendben van, szavazásra bocsátom a kérdést.
McMurphy: Ez az fiúk, aki látni akarja a lukra játszásokat, meg a 
lolókat, dobálja föl a kezét. Ez az Cheswick, na mi van Scanlon, hé 
Martini… Cassidy… hé?
(Körülnéz, de csak Cheswick emelte fel a kezét. Csönd.)
Ratched: Kettô, mindössze kettô. Nagyon sajnálom. Mr. 
McMurphy, van még valami kérdése, kérése, kívánsága?
Spivey: Akkor folytatjuk?
Ratched: Sajnos a közbeszólások miatt nem maradt több idônk, de 
ígérem, legközelebb folytatjuk. Viszontlátásra!
Spivey: Viszontlátásra!

(Ratched, Spivey, Ápolók ki.)

5. Jelenet

(Hosszú, kínos csönd.)
McMurphy: Nem értem, mi történt veletek. Most mi van?
Scanlon: Figyelj, Mac… a kártyámat, vissza
McMurphy: Ki a francot érdekel a kártya, azt mondjátok meg, hogy 
most mi van?
Billy: Tudod, hogyha engem megkérdeznek… nekem…
Martini: De jól esne most egy kis kókuszos csoki!
McMurphy: Arról beszéljetek, miért hagyjátok, hogy ez a spiné 
nyulat csináljon belôletek?
Martini: De, mi nem vagyunk nyuszik!
Cassidy: Figyelj, Mac, ez itt… ez itt olyan, mit a vadnyugat, itt a 
nôvér a serif, és…
Scanlon: Ez nem úgy van, ahogy… ahogy te gondolod.
Mind: (Egymás szavába vágva magyarázkodnak.)
Cheswick: Szarháziak, dögöljetek meg, dögöljetek meg…! 
(Félrevonul.)
Harding: Hát nem látod, nem érted?
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McMurphy: Ilyen már nincs. (Csönd.) Tudod mit, Cheswick, le van 
ejtve mindenki, holnap, sötétedés után kilógunk innen, beülünk 
egy kricsmibe, megnézzük azt a rohadt meccset, sört iszunk, virslit 
zabálunk, még egy-két csajszit is becserkészünk. Na? Benne vagy, 
mi?!
Scanlon: Persze, mert te vagy a legnagyobb menô, mi? Csak 
belerúgsz az ajtóba, aztán, már kint is vagy, mi?!
McMurphy: Nem szívesen tenném tönkre ezt a szép kincstári 
cipômet.
Cassidy: Igazán? De nagy a pofád! És mégis, hogy akarsz innen 
kijutni?
McMurphy: Százféle módja is van annak.
Cassidy: Na, csak egyet mondjál!
McMurphy: (Megfog egy széket.) Mondjuk, fognám ezt, ezt itt ni. 
Belevágom az ablakba, tessék: már kinn is vagyok.
Harding: Próbáld meg.
McMurphy: Rendben van, keresek valami keményebbet. Mondjuk a 
te fejedet.
Harding: Hát, a fejem az tényleg szétmenne, de a rács…?
McMurphy: Hát ti azt hiszitek, hogy csak a levegôbe beszélek?
Cassidy: Így van.
McMurphy: Hogy csak a szám jár, mi? Hát akkor… fognám ezt. 
(Odalép a kapcsolószekrényhez.) Ezt itt, ni! Ez már elég lenne, vagy 
nem?
Martini: De, hát az nagyon nehéz!
McMurphy: Szerinted nem bírom megemelni?
Cassidy: Pontosan errôl van szó.
Billy: Nincs az az ember, aki ezt…
Harding: Az a vacak, majdnem 200 kilót nyom, benne van az 
osztály összes elektromos berendezése, a generátor, kapcsolók, relék, 
vezetékek… (McMurphy megfogja a szekrényt.)
Cheswick: Ez az, Mac, rövidre zárod a vezetékeket, és berobbantod 
ezt a rohadt, szemét klinikát a világûrbe. Ez az!
McMurphy: Szóval, szerintetek nem bírom megemelni?
Cassidy: Így van.
McMurphy: Na, kinek van elveszíteni való öt dollárja? Mert 
nekem senki ne magyarázza be, hogy valami nem megy, amíg meg 
nem próbáltam. (A zsebébôl papírokat vesz elô. A Szekrényre dobja.) 
Tudjátok mit, giliszták, itt vannak az e1ôzô fogadás kötelezvényei. 
Dupla vagy semmi! Na gyerünk, ki fogad?
Scanlon: Nekem megér tíz dollárt, sôt akár húszat is, csak azután el 
ne felejtsd!
McMurphy: Ez az, jegyezd, Cheswick! Na gyerünk!
Cassidy: Nekem is van rá egy ötösöm!
McMurphy: Senki többet? Hát Jó.
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(Nekifeszül a szekrénynek, amit nem bír megmozdítani, majd visszalép.)
Mind: Na, csak ennyi volt? Én mondtam!
McMurphy: Hé, hé, nyugi, nyugi, vissza, vissza! Csak 
bemelegítettem. Húzódjatok hátra, nehogy a nagy erôlködéstôl 
elfogyjon a levegô a környékrôl, ti meg elszédüljetek!
(Teljes erôvel próbálja megmozdítani a szekrényt, de nem tudja. Lehajtott 
fejjel hátramegy. Döbbent csönd.)
Cheswick: Itt a szaros pénzetek. (Lesöpri a papírokat a szekrényrôl.)

III. KÉP

1. Jelenet

(Monológfény.)

Bromden: Van úgy, hogy lelassítják az idôt. Bizony, volt olyan, hogy 
három hónap egy óra alatt történt, s egy év múlt el egy pillanat 
alatt. Talán az a legszörnyûbb, mikor lelassítják. Megfagyasztják ott 
kint a napot, megállítják az órákat, s mi csak ülünk, ülünk itt bent, 
míg szét nem rohadunk.

2. Jelenet

(Helyszín változatlan. Fény feljön.)

Cheswick: (Az ablaknál áll.) Sötétedik. Nem tudja valaki 
megmondani, mennyi az idô?
Scanlon: Mi van, Cheswick, megy a vonatod?
Cheswick: Aha.
Martini: Hozzál csokit!
Cheswick: Szóval senki nem tudja megmondani, mennyi az idô?
Billy: Tudod, nekem nincs…
Harding: Mindjárt háromnegyed hat.

(Ápolok be.)

Warren: Itt vannak a felszerelések.
Williams: Na, gyerünk, takarítsanak!
Warren: Kezdhetik a sika-mikát!
Williams: (A földön lévô papírokra mutat.) Cheswick, ezeket a 
szarokat szedje itt össze!
Warren: Mi lesz már, gyerünk! Takarítsanak!
Williams: Mi van, mire várnak, kezdjék már el!
Warren: (Mindenki takarítani kezd.) Ezt már szeretem.
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Williams: Dolgozzanak csak szépen, jó?! (Hátramennek.)
Cheswick: (Abbahagyja a munkát.) Emlékszem, apám egyszer 
elvitt egy meccsre. Nem láttam semmit, pedig a nyakában ültem. 
Mégis valahogy megfogott az a sok felszabadult ember, pattogatott 
kukoricát ettünk… a sok színes mez, a luftballonok, ordítottam, 
mint az állat, micsoda nap volt, micsoda nap volt, micsoda nap! 
(Hisztérikusan nevetni kezd. Nôvér, Ápolók hátulról belépnek, elôveszik 
a gumibotjaikat és már indulnának Cheswick felé, amikor McMurphy 
megelôzi ôket. Odalép Cheswickhez, vállára teszi a kezét és a szemébe 
néz. Cheswick lehiggad.)
Warren: Na menjünk, kezdôdik a meccs!
Williams: Maguk meg ne álljanak, hanem dolgozzanak! (A Nôvérrel 
együtt kimennek.)

3. Jelenet

Billy: Jó lehetett neked.
Harding: Én sose jártam ki meccsre, talán utoljára az egyetemen 
voltam, a többiekkel.
Scanlon: Pedig azok voltak a jó bulik.
Cassidy: Fôleg a meccsek utáni sörözések.
Martini: És tényleg voltak ott olyan meztelen nôk?
Scanlon: Persze.
Cassidy: És milyenek apám, látnod kellett volna.
Billy: Nekem a mamám azt mondta, ilyen helyre rendes fiúk nem 
járnak.
Cassidy: Hülyeség Billy, mindig ott történtek a legizgalmasabb 
dolgok.
Scanlon: Emlékszem, egyszer a Los Angeles-i meccsen. A New 
york-iak két ponttal mentek, mikor az utolsó másodpercben a center 
félpályáról dobott egy hárompontosat, és nyertünk!
Cassidy: Az semmi! Az atlantai meccsen a center az utolsó 
másodpercben a saját palánkja alól, háttal, becsukott szemmel, karba 
tett kézzel…

(Belép Ratched.)

Ratched: Uraim, nem takarítási idô van? Ha nem törlik le a port, 
és nem söprögetnek össze, sose lesz szép és tiszta a mi kis közös 
otthonunk!
Martini: Nem nézhetnénk inkább a tévét?
Ratched: Jaj Martini, maguk tegnap már döntöttek ebben a 
kérdésben, nem emlékszik? Kérem, kezdjék el!
Harding: Miss Ratched!
Ratched: Igen?
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Harding: Tiltja valami az újraszavazást?
Ratched: Tulajdonképpen, nem.
Mind: Hát akkor… akkor… jó lenne…
Harding: Szeretnénk újraszavazni a délutáni tévénézésrôl.
Ratched: Rendben van. Aki a délutáni tévénézés mellett van, 
kérem, emelje fel a kezét!

(Sorban egyenként mindenki felemeli a karját. Csak az idültek és 
Bromden mozdulatlanok. McMurphy diadalmasan körülnéz, majd a 
tévére mutat.)
McMurphy: áramot bele!
Ratched: Egy pillanat, én csak hét kezet számoltam össze.
McMurphy: Hát heten lennénk, vagy nem?
Ratched: Amennyiben tévézni szeretnének, az osztály 
kétharmadának kell ezt akarnia, ahhoz, pedig legalább még egy 
szavazat szükséges.
McMurphy: Micsoda?
Ratched: A szabályzat értelmében…
McMurphy: Szabályzat? Csak nem azt akarja mondani, hogy 
ezeknek az idülteknek is szavazniuk kell?
Harding: De így van Mac. Minden beteg számít.
McMurphy: Szóval így mûködik itt ez a demokratikus cirkusz?! Ez a 
legnagyobb szarság, amivel életemben találkoztam!
Ratched: Fölindultnak látszik, Mr. McMurphy.
McMurphy: Fölindult is vagyok, mert akivel kicsesznek, annak 
jogában áll fölindultnak lenni.
Ratched: A gyûlésnek vége van.
McMurphy: Egy pillanat!
Ratched: A javaslatot leszavazták.
McMurphy: Csak egy pillanatot várjon! (Odalép Bromdenhez.) 
Figyelj Fônök! Kosármeccs, tudod, tévé, lányok. Emeld fel a kezed, 
tudod, a kezed…! (Egyesével odamegy az idültekhez.) Akkor, te, 
gyere…! A francba… figyelj, gyere…! A fenébe! (Mivel senki sem 
szavaz, már-már feladja, de akkor meglátja Bromden lassan emelkedô 
kezét. Döbbent csönd.) Gyôztünk!  Gyôztünk! (Kezdi a székeket a tévé 
elé hordani.) Gyere Fônök, tiéd lesz a legjobb hely a moziban!
Ratched: Kérem, hagyja abba! Mr. Bromden szavazata nem számit, 
a gyûlésnek vége volt.
Cheswick: Kapcsolja be a tévét!
Ratched: Nem.
(Dermedt csend. McMurphy kezében egy székkel elindul a Fônôvér felé, 
de félúton visszafordul. Leteszi a széket a tévé elé és elkezdi nézni a nem 
mûködô készüléken a „meccset”.)
McMurphy: Ez az! Add már be…! Gyönyörû volt! Most irány 
védekezni…! Húzzatok bele…! Törj elôre, passzolj…! Micsoda zsákolás!
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Cheswick: Papa, a meccs!
(Lassan mindenki leül a meccset nézi. Egymás szavába vágva kezdenek 
szurkolni. Óriási hangzavar támad.)
McMurphy: (Feláll a székére és odakiált a Fônôvérnek.) Nôvér, ha 
megkérném, hozna egy pár virslit, meg egy pofa sört?

(Sötét.)

IV. KÉP

1. Jelenet

Bromden: A vízesés, hogy hallhatom papa, hiszen mindez 
mérföldekre és évekre van tôlem. És mégis, mint akkor tavasszal, 
érzem a hó szagát, ahogy az arcomba fújja a szél, a messzi csúcsról, 
látom a törzset, az egész törzset ott a vízesés fölött. Charleyt, 
Gyorsláb Apót, És Ugró Farkast. Hogy kiabálnak örömükben, 
amikor halat fognak?! Hogy lehet ez Papa? Hiszen mindez elveszett, 
amikor gyerek voltam; mitôl jön ismét vissza?

(Sötét.)

2. Jelenet

Helyszín: Egy hajó fedélzete. 

(A Színpad közepén a nôvérfülke a parancsnoki híd, a hajó korlátját 
a nôvérfülke mellôl kifeszített, elöl összefogott kötél jelzi. Folyamatos 
tengerzúgás. Fény.)

McMurphy: Gyertek elôre fiúk! Mindjárt kint vagyunk az öbölbôl!
Candy: Én még sose loptam hajót!
Cassidy: Láttátok a tulajdonos arcát, amikor elvittük a hajót?
Scanlon: Úgy nézett ránk, mintha hülyék lennénk!
Cheswick: Miért, nem azok vagyunk?
Martini: Nekem még papírom is van róla.
Harding: Merre megyünk Mac?
McMurphy: Irány a nyílt tenger!
Martini: És vannak ott cápák?
McMurphy: Naná, hogy vannak!
Cassidy: Figyelj csak Mac, nem fogunk zátonyra futni?
Scanlon: Nem kapunk léket?
Billy: Én nem tudok úszni!
Candy: Majd én vigyázok rád!
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McMurphy: Figyellek benneteket!
Sandra: Nyugodjatok meg, lazuljatok el, kiránduláson vagyunk, 
nem lesz semmi baj!
Cheswick: Mac, hol tanultál meg ilyen jól hajót vezetni?
McMurphy: Még a nagyapámtól.
Harding: Attól, amelyiknek olyan ácskapocs állt ki a homlokából?
McMurphy: Attól, attól.
Cheswick: És nehéz hajót vezetni?
McMurphy: Dehogy.
Cheswick: Megtanulhatom én is?
McMurphy: Persze. Gyere fel ide mellém, figyeld, hogy hogyan kell! 
(Átadja a kormányt, majd Sandrával hátramegy.)
Candy: Nézd csak Billy, milyen szép kék az ég!
Billy: És nem lesz vihar?
Candy: Ugyan már, augusztusi idôben?
Cassidy: Egyszer egy georgiai nagynéném Dél-Dakotában olyan 
viharba került, kis híján otthagyta a fogát.
Harding: Ott nincs is tenger, te!
McMurphy: Tényleg nincs.
Cassidy: De vihar, az van.
Billy: Figyelj, Candy, nekem… tetszik a… neved.
Candy: Köszönöm. Hogy te milyen aranyos vagy!
Scanlon: Hé, srácok! Ott egy hajó!
Candy: Tényleg, integessünk neki!

3. Jelenet

(Telefon csörgés. Fényváltás. A hajón mindenki mozdulatlanná válik. 
Csak jobbra hátul, az ajtó elôtt álló fônôvéren van fény.)

(A Fônôvér telefonál.)

Ratched: Igen, heten. Hét férfi. A vezetôjük egy többszörösen 
büntetett egyén… világoszöld kórházi ruhában… Igen… Kérem, 
óvatosan bánjanak velük! És ha bármit megtudnak, azonnal 
értesítsenek! …Köszönöm.

4. Jelenet

(Fény a hajóra.)

Cassidy: Odanézzetek! Ott egy hal! Meg még egy! Meg ott is!
Harding: Most mit csodálkozol, ez tenger, ebbe vannak halak!
Cassidy: Meg ott is! Ez tele van hallal!
Scanlon: Fogjuk ki ôket!
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Cassidy: Inkább, lôjük le!
Martini: Jó, fogjuk!
Scanlon: De ne úgy te!
Martini: Hát akkor, hogy?
Scanlon: Hát elôször is, megfogsz egy botot, rákötsz egy damilt, 
a végére egy horgot, arra meg kukacot, vagy paprikás kenyeret. 
Bedobod, és vársz. Azután ha kapás van, berántasz, de vigyázz, mert 
itt nagyon be kell ám rántani, mert ez nagy tenger, ebbe nagy halak 
vannak.
Cassidy: Ez így van. A nagyapám is így csinálta, ô pedig aztán értett 
hozzá. Egyszer megnyert egy területi futóhal-lövészeti versenyt is!
Billy: De jó lenne horgászni!
Harding: A hajón biztos vannak botok, de nem tudom, hogy hol.
Scanlon: Mac biztos tudja!
Cassidy: De, hol van Mac?
Mind: Hé, Mac… hol vagy… hová mentél?
Cassidy: Hé, fiúk, gyertek ide! (Hátramennek, és leselkedni 
próbálnak.)
McMurphy: (Elôrejön.) Mi ez a nagy csend? Mit csináltatok fiúk?
Martini: Mi csak… a horgászbotokat keressük
McMurphy: Ott vannak a hajó végébe. De most már hagyjatok 
békén! (Hátramegy.)

5. Jelenet

(Fényváltás. A hajón mindenki mozdulatlanná válik. Csak jobbra hátul, 
az ajtó elôtt álló fônôvéren van fény.)

Ratched: Igen… Nem esett semmi bajuk? …Mikor érnek ide? …
Köszönöm, nagyon szépen köszönöm!

(Sötét.)

V. KÉP

1. Jelenet

(Monológfény.)

Bromden: Emlékszem egy karácsony estére. Éppen éjfélt ütött az 
óra, amikor megjelent az ajtóban egy nagy kövér ember, hosszú 
szakállal és bajusszal, piros ruhában. Hohó, mondta, maradnék még 
szívesen egy kicsit, de hosszú a névsor, hiszen tudjatok. Akkor az 
ápolók ráugrottak, sakkban tartottak a zseblámpájukkal, beadtak 
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neki valami nyugtatót, és elvitték a dühöngôk közé. Hét évig 
tartották ott. Amikor kiengedték, olyanra volt borotválva a feje, 
mint egy tojás, és vékony volt, mint egy karó.

(Sötét.)

2. Jelenet

Helyszín: Az intézet társalgója.

Ratched: Doktor úr, mit szól Mr. McMurphy újabb ténykedéséhez?
Spivey: Veszélyes ember. Nem vagyok biztos benne, hogy bolond, 
de veszélyes. Mit gondol, nem kéne esetleg visszavitetni az állami 
Büntetô Gazdaságba?
Ratched: Ha visszaküldenénk, azzal csak más nyakába varrnánk a 
felelôsséget, amit én nem szeretnék. Itt akarom tartani az osztályon.
(Két ápoló, és a betegek be. Az ápolók középre jönnek, a betegek egy 
kupacban az ajtó elôtt állnak.) Ez nem volt szép Önöktôl!
Cassidy: (Kibuggyan belôle a nevetés.) Hát, nem.
Ratched: Önök az engedélyem nélkül elhagyták az intézet területét.
Cheswick: Horgászengedélyünk sem volt, mégis pecáztunk. (Nevetés 
a betegek között.)
Ratched: És merre jártak?
Harding: A tengeren. Ott lehet halat fogni. (Nevetnek.)
Ratched: Doktor úr, mit szól ehhez?
Mind: á, hello doki… kár, hogy nem jött velünk
Spivey: Hát, nem is tudom…
Ratched: Nem akarnak nekem mondani valamit?
Martini: Jól éreztük magunkat, És tessék elképzelni, a Billy akkora 
halat fogott, hogy…
Ratched: Warren, Williams, fertôtleníteni ôket!
(Az ápolók elôveszik a fertôtlenítô pumpát, majd egyesével rángatni kezdik 
a betegeket.)
Warren: Na jöjjön Martini! Vegye le a kabátját! Ne ellenkezzen!
Nôvér: Uraim, adják ide a kabátjukat! (Elveszi az esôkabátokat.)
Scanlon: Jaj, ne! Én úgy szeretném megtartani!
Nôvér: Kérem, ne bohóckodjanak!
Warren: Scanlon, jöjjön!
McMurphy: Mit csinálnak?
Harding: Fertôtlenítenek.
Warren: Martini!
Harding: Mindig ez megy, ha kintrôl jön valaki.
McMurphy: Tényleg?
Warren: Cassidy, jöjjön! Cassidy!
Cassidy: (Riadtan.) Engem nem kell, én tiszta vagyok.
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Warren: Ne szórakozzon már, jöjjön!
Cassidy: (Egyre hisztérikusabban.) Engem nem… nem kell 
fertôtleníteni… engem ne!
McMurphy: Miért csinálják, ha nem akarja?
Harding: Muszáj. (McMurphy elindul az ápolók felé.) Ne, Mac 
hagyjad, hallod?
Warren: Menjen innen, ne szóljon bele!

(A két ápolónak nekiugrik McMurphy. Verekedni kezdenek, az ápolók 
kerülnek fölénybe, de egyszer csak odalép Bromden és ô is beszáll 
McMurphy oldalán a verekedésbe. Ratched telefonon segítséget kér. 
Újabb ápolók rohannak be és a gumibotjaikkal és leütik McMurphyt és 
Bromdent, majd megbilincselik ôket. A többieket hátraterelik.)

3. Jelenet

(A fônôvér és az orvos a két letaglózott és megbilincselt férfi mellett áll.) 

Ratched: Nos, doktor úr, ezek után mit tegyünk velük?
Spivey: Nos, az érzelmi kitörés ily módon való megnyilvánulása… 
ugye… ha figyelembe vesszük, hogy a beteg stressz hatására, de hát 
ugyanakkor, egy részleges orientációjú… És hát persze a motivációk 
logikai… akkor, én…
Ratched: Én arra gondoltam, az elektrosokk kezelés megteszi majd 
a hatását. Egyetért?
Spivey: …Igen. Igen…
Ratched: Vigyék el ôket! (Az ápolók kivonszolják a két ájultat.)

(Sötét.)

VI. KÉP

1. Jelenet

Helyszín: Az elektrosokk kezelô – rezgetô – elôtere. 

(Egymásnak háttal ülve, megbilincselt kézzel McMurphy és Bromden. A 
Nôvér belép egy kis dobozkával a kezében.)

Nôvér: (Bromdennek, miközben a kenôccsel bekeni a homlokát.) 
Láttam a kartonját. Már évek óta nem kapott elektrosokk kezelést. 
És most újra itt van. Pontosan huszonharmadjára. Nem hagyná már 
abba a gyerekeskedést?
McMurphy: Mi a franc ez, nôvér?
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Nôvér: Segédanyag. (Az ô homlokát is bekeni.)
McMurphy: És mire való?
Nôvér: Vezeti az áramot. (Gyógyszert vesz elô.) Kérem, vegyék ezt be! 
(A szájukba teszi a tablettát, majd kimegy.)
McMurphy: (Nagy ívben kiköpi a gyógyszert. Miközben a zsebébôl 
elôkotorja a rágógumit magában beszél) Rohadt egy helyzet. Csak 
kibírom, más is kibírta, vagy nem? (Odanyújt egy rágót Bromdennek.) 
Rágó!
Bromden: Köszönöm… (McMurphy döbbenten ránéz.) Ez is mentolos.
McMurphy: A francba, Fônök! Te beszélsz? És hallasz is?
Bromden: Mindent.
McMurphy: Ilyen nincs! átverted az egész osztályt! Az ápolókat, a 
nôvért, még engem is. Csak egyvalamit nem értek, ha ilyen dörzsölt 
vagy, miért ártottad bele magad az én ügyembe?
Bromden: Nem tudom. Talán, segítenem kellett.
McMurphy: Figyelj csak! Soha nem gondoltál arra, hogy lelépj innen?
Bromden: Nincs nekem hova mennem, különben is, elôbb-utóbb 
visszahoznának
McMurphy: Az könnyen meglehet… De nem Kanadából! Ha átérsz 
a határon, már nincs hatalmuk feletted. Kanada! Hidd el, tuti hely!
Bromden: Nem tudom… szerintem én ott is ugyanúgy…
McMurphy: Nem egyedül! Én is veled mennék. Csak te meg én. 
Csak mi ketten!
(Az ápolók belépnek, kezükben az elektrosokk készülék érintkezôivel.)
Warren: Na, melyikkel kezdjük?
Williams: Azzal a nagypofájúval!

(Ráteszik a vezetéket McMurphy, majd Bromden fejére is. Hátravezetik 
ôket és a két karjukat kikötik. A rezgetés közben a villogó fényben látszik 
a testek vonaglása, miközben a fájdalomtól üvöltenek. Sötét.)

VII. KÉP

Helyszín: Az intézet társalgója. 

1. Jelenet

(Csoportgyûlés McMurphy nélkül.)
Ratched: Mr. Harding tegnap különös kéréssel fordult hozzám. Azt 
szeretné, ha eljuttatnék egy levelet a feleségének. Ez már évek óta 
nem fordult elô. Mi errôl a véleményük? Mr. Scanlon?
Scanlon: Azt szeretném tudni, mikor kapom vissza a kispárnámat, 
a kártyámat, a képeslapjaimat, meg a szalvétagyûjteményemet…!

Diákszínház 2016_02.indd   148 2016.11.02.   11:52:44



149

—  SZáLL A KAKUKK…  —

Cassidy: Az ám, hol a negyvenötösöm és a kalapom? Ki látott már 
cowboyt pisztoly nélkül?
Martini: Hol van az édességem? És a játékomat is elvették.
Cheswick: És régebben mindig magunknál tarthattuk a pénzünket, 
de újabban elveszik…
Ratched: Látom, ma nem hajlandók együttmûködni velem. De ha 
már szóba került ez a pénz dolog, szeretném, ha meghallgatnának 
egy-két érdekességet McMurphy barátjukról!
Scanlon: Az ám! És ôt hol tartják, a dühöngôben?
Cheswick: Vagy még mindig lenn van a rezgetôben?
Cassidy: Netán kiherélték az agyát?
Ratched: Mire gondol?
Cassidy: Hát az az izé, amikor az ember fejébôl…
Harding: Mûtéti eljárás, amelynek során a beteg agyából 
eltávolítanak bizonyos részeket, ezzel is elôsegítve a beteg 
gyógyulását.
Ratched: Milyen jól informált. Szó sem volt lobotómiáról, Mr. 
McMurphy az utókezelôben van, de azt hiszem, most nem ez a 
legfontosabb…
Cassidy: És mégis, mikor láthatnánk?
Cheswick: Így van, szeretnénk tudni, mikor lesz újra közöttünk 
McMurphy?
Ratched: Hamarosan újra itt üdvözölhetik, de addig is szeretnék 
megbeszélni egy-két dolgot…
Cheswick: Addig senkirôl sem beszélhetünk, míg nincs jelen a 
csoportgyûlésen!
Ratched: Mi nem akarunk dönteni, egyszerûen csak szeretnénk, ha 
ismernék a tényeket.
Spivey: Uraim! Itt a kimutatás, hogy mennyi pénzt nyert McMurphy 
kártyán az alatt az idô alatt, amíg osztályunkon volt. Gondolom, 
arról valamennyiüknek van némi fogalma, hogy személy szerint 
mennyit vesztett, de azt egyikük sem tudja, mit nyert össze 
McMurphy. A befizetései alapján több mint nyolcszáz dollárt!
Cheswick: És akkor mi van?
Ratched: Szeretnénk, ha ismernék McMurphy indítékait!
Cheswick: McMurphy soha nem titkolta az indítékait, hogy meg 
akar kopasztani bennünket a kártyán.
Billy: És meg is tette!
Harding: Miért lenne az baj, hogy elnyerte a pénzünket? Lényeg az, 
hogy nekünk is megérte. Nem?
Ratched: A mi intézetünkben, amely tudvalevôleg a gyógyulást 
szolgálja…
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2. Jelenet

(Az ápolók behozzák McMurphyt, aki meredt tekintettel, némán, 
tántorogva indul a kártyaasztal felé. Döbbent csönd. Amikor Murphy 
odaér, ránéz a többiekre, majd hirtelen mozdulattal, kiabálva felugrik az 
asztalra.)

McMurphy: Hello fiúk! Itt van Mac, a tízezer Wattot érô 
pszichopata! Hello doki, csók nôvér! Tegyetek le! Fônök, ezt a 
rezgetôbôl küldik. (Odadob egy rágót.)
Ratched: Mr. McMurphy! Éppen egy csoportgyûlés közepébe 
csöppent.
McMurphy: Nagyszerû, Nôvér! Máma kit tépünk széjjel?
Ratched: Elôször is, hozzon magának egy széket!
McMurphy: (Leszáll az asztalról.) Martini! Gyere csak egy kicsit! 
(Elkapja Martini üres székét és ráül.) Hozz már magadnak egy széket!
Ratched: Úgy látom, hogy az elektrosokk kezelés nemigen tett kárt 
a maga természetes életerejében.
McMurphy: Sôt, Nôvér! Sôt! Annyira feltöltötte az 
akkumulátoraimat, hogy az elsô spiné, akit a szabadulásom után az 
ágyamba kapok, úgy fog villogni, mint egy játékautomata, és csak 
köpködi majd a féldolcsikat. Higgyétek el, fiúk, tuti volt!
Ratched: Ha ennyire élvezte, talán nem lenne ellenére még néhány 
kezelés.
McMurphy: Meg is kérném rá Nôvér! Biztos vagyok benne, ha 
megduplázná az adagot, még rádiómûsorokat is fognék.
Martini: És tévét nem?
McMurphy: De, neked külön egyet.
Ratched: Látom, nem értünk még mindenben egyet, de majd 
megteremtjük az egyetértést, nem igaz? Hiszen rengeteg idônk van. 
Hetek, hónapok, esetleg évek… Jöjjön doktor úr! (A fônôvér és a 
doktor kimegy.)

3. Jelenet

Mind: (Körülugrálják Murphyt.) Ez az, Mac! Még egy ilyen ütés és a 
padlóra kerül. Most aztán elkaptad a grabancát!
McMurphy: Maradjatok már! Mit akart ezekkel?
Cheswick: Mikkel?
McMurphy: Hát ezekkel az évekkel. Nem értem, miért viselkedik 
még mindig úgy, mintha nála lenne az aduász?
Harding: Mert, el vagy ítélve.
McMurphy: Na jól van, el vagyok ítélve. És akkor mi van? Öt 
hónap, öt rohadt hónap és irány a nagyvilág, vagy nem?
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Harding: Figyelj, Mac! Ez itt más, mint a börtön. Ott pontosan 
tudod a napot, meg az órát, amikor kiszabadulsz, de ha egyszer ide 
behoznak…
McMurphy: Csak nem azt akarod azt mondani, hogy addig rohadok 
itt, amíg ki nem enged…? Ezek szerint, ugyanannyi veszítenivalóm 
van, mint nektek?
Harding: Nem. Több.
McMurphy: Micsoda?
Harding: Ugyanis… mi önként vagyunk itt. Talán csak a Fônök 
nem.
McMurphy: (Elôször döbbenten néz maga elé, majd nevetni kezd.) 
Jó vicc volt… Mert, valljátok be, hogy csak be akartatok ültetni a 
hintába! Én meg elszédültem. Nem igaz? (Meglátja a többiek riadt 
tekintetét.) Cheswick, Billy! Téged csak behoztak, nem? (Odalép 
Billyhez.) Mondd meg neki szépen… (Billy nem reagál.) Hát akkor 
meg miért? Mi a francot keresel itt, hiszen te fiatal vagy! Neked 
sportkocsikon kellene szaladgálni, meg a csajok szoknyája alá 
nyúlkálni… Akkor meg, mi a francot keresel itt?
Billy: Azt hiszed, hogy én nem szeretnék sportkocsit meg barátnôt?!
McMurphy: Akkor meg, mi a francot keresel itt?
Billy: Mondd, röhögtek már ki téged eletedben?
Scanlon: Persze, mert te nagy vagy és erôs!
Cassidy: Azt hiszed, ez nekünk olyan jó?
Billy: Röhögtek már ki téged életedben?
McMurphy: Akkor csak azt mondjatok meg, arról eddig miért nem 
beszélt nekem senki? Hogy ez a spiné itt tarthat akár …halálom 
órájáig is?
Harding: Ez eszünkbe sem jutott.
Mind: Mi akartuk mondani… tudod, ez nem jut eszünkbe minden 
nap… elfelejtettük, mert…
McMurphy: (Nyugtatni próbálja társait.) Oké, fiúk, oké. Nincs semmi 
baj. Meg van az én bajom és megvan a tietek is. Mindenki törôdjön 
a magáéval! Mondom, nincs semmi baj…!
Harding: De Mac, félreérted, mi nem akartunk átverni…
McMurphy: (Ordítva.) Lekopni!

(Belép Ratched. Murphy felkap egy rongyot, amit fenyegetôen sodorni 
kezd.) 

Ratched: Mr. McMurphy! Azzal ott mi a szándéka?
McMurphy: Az a szándékom, drága hölgy, hogy használni fogom… 
(Lassan elindul a fônôvér felé, majd megáll.) Az a szándékom, hogy 
használni fogom… és olyan fényesre pucolom vele a WC ülôkéit, 
hogy a legyek seggre essenek rajta! (Takarítani kezd.)
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Ratched: Látom, beszéltek vele. El sem tudom mondani, mennyire 
örülök, hogy sikerült neki elmagyarázni a mi gyógyító terápiánk 
lényegét.
(Ratched, majd a betegek egyenként ki. Sötét.)

4. Jelenet 

(Éjszakai félhomály. Bromden az ablaknál áll, kifelé bámul. McMurphy 
még mindig törli a port.)

Bromden: Kanada…
McMurphy: Figyelj csak, Fônök! Úgy érzem, eljött az idô, hogy 
lelépjek innen.
Bromden: Én nem tudok.
McMurphy: Pedig könnyebb, mint gondolnád!
Bromden: Neked, te képes vagy rá.
McMurphy: Ne bolondozz, te is hatalmas vagy és erôs!
Bromden: Az apám, ô nagy volt. Ô azt tett, amit akart. Ezért is 
piszkálták.
McMurphy: Mi lett vele?
Bromden: Mikor utoljára láttam, már vak volt a piától. Nem ô 
szívott az üvegbôl, hanem az üveg szívta ki ôt. Úgy összeaszalódott, 
hogy a kutyák sem ismertek rá.
McMurphy: Megölték?
Bromden: Nem, de ugyanúgy kikészítették, ahogy most téged 
fognak.
McMurphy: Csakhogy én éppen ezt nem akarom megvárni. Vagy 
talán te, te is úgy akarod végezni, mint az apád?
Bromden: Nekem már úgyis mindegy.
McMurphy: Ne ôrülj meg, egy ilyen ember, mint te, nem rohadhat 
meg itt, egy ilyen helyen! Bízz magadban egy kicsit, És hidd el, 
minden sikerülni fog!

(McMurphy zajt hall, visszasiet a kapcsolószekrényhez, folytatja a 
törölgetést. Lassan beoldalognak a betegek.)

5. Jelenet

Harding: Figyelj Mac! Beszéltünk arról a srácokkal, hogy le kell 
innen lépned. Nem akarjuk, hogy kicsináljanak.
Cheswick: Már el is terveztük, hogy hogyan. Éjszaka felgyújtom a 
párnámat És erre hatalmas ricsajt csapunk. Ha jönnek a tûzoltók, 
biztosan nyitva hagyják az ajtót, és el tudsz menekülni.
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Cassidy: És mi van akkor, ha pénteken, amikor viszik el a szennyes 
ruhát, a ruha közé bújsz, És ha kérdezik, hogy hol vagy, majd azt 
mondjuk, a vécén.
Scanlon: Vagy én halottnak tettetem magam, és amikor el akarnak 
szállítani, akkor helyet cserélünk. Ez a legjobb, nem?
Martini: És akkor mi van…?
McMurphy: Higgyétek el, fiúk, nem lehet.
Cheswick: De, el kell menned.
Harding: Muszáj…!
McMurphy: Egyszerûen nem lehet… (Csönd.) Egészen addig, míg 
nem csapunk egy búcsúbulit. Egy igazi, tökös búcsúbulit! Csajokkal, 
zenével és piával…! Pszt!
Nôvér: (Belép.) Uraim, mit keresnek itt ilyenkor?
Cassidy: Hát, …sétálunk.
Nôvér: Talán nem tudnak aludni?
Mind: Nem, nem, nem…
Nôvér: Menjenek szépen aludni, addig bekapcsolom azt a kellemes 
andalító muzsikát.
Harding: Akkor inkább tudunk aludni.
McMurphy: Nôvérke, legyen szíves…! (Félrevonja a nôvért, és 
sugdosni kezd neki.)

(Sötét.)

VIII. KÉP

Helyszín: Az intézet társalgója.

1. Jelenet

(Éjszakai félhomály. Bromden középen sepreget, McMurphy izgatottan lép 
be hátulról.)

McMurphy: Mi van, Fônök, itt vannak már a csajok?
Sandra, Candy: (Kintrôl, csak a hangjukat hallani.) Hé, Mac! Hahó! 
Itt vagy? Hello!
McMurphy: Itt vannak! (Az ablakhoz rohan.) Hello lányok, ne 
kiabáljatok, meghallja valaki! Mindjárt hozom a nôvért a kulccsal.
Sandra, Candy: Siess, itt állunk már egy órája!
McMurphy: (Hátulról jön a nôvérrel.) Nôvérke, nôvér, jöjjön, itt 
vannak a lányok; ahogy megbeszéltük, nyissa ki az ablakot!
Nôvér: Értse meg, nem nyithatom ki!
McMurphy: Nôvérke, kap még egy százast.
Nôvér: Mondtam már, hogy nem a pénz számít…
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Sandra, Candy: (Türelmetlenek.) Mac! Gyere már! Mi lesz…?
McMurphy: Hallgassa csak! Valaki jön, meghallják, lebukunk, 
magát kirúgják… Higgye el, nôvérke…! (Átkarolja, majd a zsebébôl 
kilopja a kulcsot.) Kinyitom az ablakot, oké?
McMurphy: (Kinyitja az ablakot. A lányok beadogatják az italokat, 
majd ôk is bemásznak.) Hello lányok! Ezt kapja el, nôvér! (Itatni kezdi 
az aggódó nôvért.)
McMurphy: Ne tátsa a száját, ezt fogja meg! Szevasz Sandra! 
Hoppá, magnó is van! Hello Candy-baba!
Sandra: Jézusom Candy, milyen helyre kerültünk?!
McMurphy: Érezzétek otthon magatokat!
Sandra: Olyan ez, mint egy hullaház!
Candy: (A szekrényre mutat.) Ez meg itt a boncasztal!
McMurphy: Hagyjuk ezt a hülyeséget! Arról beszéljetek inkább, elég 
volt a pénz a piára?
Sandra: Elég hát! Még maradt is valamennyi.
McMurphy: Jól van, tartsátok meg! Na hadd lássam, mit hoztatok! 
(Kivesz egy kibontott, félig üres üveget.) Ezzel meg mi történt?
Sandra: Hát tudod, a melegben a dugó kilazult, a pia meg csak úgy 
párolog, csak úgy párolog…
McMurphy: Aha, párolog?!
Sandra: (Észreveszi Bromdent.) Mac! Ez egy igazi ôrült?
McMurphy: Naná, majd ki van tömve!
Sandra: Megfoghatom?
McMurphy: Persze, megfoghatod, de óvatosan!
Nôvér: Maradjanak csendben, jön valaki!
Candy: Ez meg mi az Istent izgul itt?
McMurphy: Csitt! (Hallgatóznak.) á, senki, nôvér, rémeket lát! 
Hadd hallom lányok, milyen zenét hoztatok!
Candy: Csak vigyázz, lehetôleg ne tedd tönkre!
McMurphy: Na, hadd szóljon a zene! (Bekapcsolja a magnót. A 
betegek lassan elôre jönnek.)
Candy: Szia Billy!

(Megszólal a zene John Lee Hooker – I Want To Hug You hangjaira 
beszállingóznak a többiek is, eszeveszett pörgés következik, folyik a buli 
szokásos kavalkádja. Egymásba kapaszkodva „vonatoznak” és egyre 
többet isznak. Egyszer csak McMurphy kikapcsolja a magnót és középen 
egy székre áll.)

McMurphy: Hé, csend legyen, csend legyen! Dilinyósok, ôrültek, 
lököttek, csend! A csúcson kell abbahagyni. Úgy érzem, itt az ideje, 
hogy lelépjünk innen. Csajok pakoljatok, aki akar, velünk jöhet. Na, 
Scanlon, jössz? (Próbálja rábeszélni a többieket a szökésre.)
Scanlon: Össze kéne pakolnom, meg… a…
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McMurphy: Oké, látom, mi a gond. Harding?
Harding: Kösz, Mac, de én inkább a magam módján. Tudod, 
aláírok egy papírt, meg telefonálok a feleségemnek, hogy jöjjön ide 
ekkor, meg ekkor. Megértesz, nem?
McMurphy: Persze. Hé, és te hétlövetû barátom?
Cassidy: Hát… jó volt veled.
McMurphy: Köszi! Rendes tôled. Martini. Csoki hegyek várnak 
odakint!
Martini: Küldjél belôle!
McMurphy: Cheswick, gyere, elmegyünk egy tökös kosármeccsre! 
Na?
Cheswick: Megadod a címed, És két hét múlva utánad megyek.
McMurphy: Oké. Ki van még? Billy, legalább te!
Billy: Hello…!
McMurphy: ácsi, ácsi. Mi a baj, Billy?
Billy: Semmi, semmi…
McMurphy: Hogyhogy semmi?
Billy: Szevasz…! Figyelj, a Candy-t is magaddal viszed?
McMurphy: Naná, hogy magammal viszem.
Cheswick: Én is elvinnem.
McMurphy: Gyere velünk te is!
Billy: Most nem lehet… majd, ha lesz egy szabad hétvégém.
McMurphy: Egy szabad hétvégéd, aha. Gyere csak, Candy! (Valamit súg 
a lány fülébe, aki mosolyogva elindul a hálók felé, majd Mac Billyhez fordul.) 
Te Billy, hogy is mondtad, mikor jössz utánunk? Ha mid lesz neked…?
Billy: Hát, ha lesz egy szabad hét…
McMurphy: Igen? Hát akkor itt a szabad hétvége!

(Négyen elkapják és hátracipelik Billyt. Az előző zene folytatódik, folyik 
tovább az ôrület. A lassú számra – John Lee Hooker – Backstabbers, 
elcsendesednek, lassan lemegy a fény, elhallgat a zene. Sötét.)

IX. KÉP

1. Jelenet

(Hirtelen fényváltás, reggel van. Belép Ratched. Irdatlan rendetlenség, a 
földön mindenfelé a részeg betegek fekszenek.)

Nôvér: (Magához tér, de még kába.) Miss Ratched, én nem tudom, 
mi történt… én, én ezt nem akartam, higgye el nekem!
Ratched: Azonnal rakjon rendet, szedje össze a holmiját, és tûnjön 
el a szemem elôl! (Belépnek az ápolók.) Csukják be az ablakot, 
ébresszék fel ôket, és ellenôrizzék a létszámot!
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Warren, Williams: Gyerünk, keljenek fel, mi van már, gyerünk, 
álljon oda!
(Lassan az ablak elé terelik az ápolók a betegeket. Belép Spivey.)

Spivey: Mi történt itt?
Ratched: Azt én is szeretném tudni. Hol van Billy? (Az egyik 
ápolóhoz.) Keresse meg!
(Belökik Candyt, majd Billyt. Mindketten rendezni próbálják a láthatóan 
hirtelen magukra öltött ruházatukat.)

Candy: Na, mit lökdös már? Korán reggel!
Billy: (Nyoma sincs a megszokott dadogásának.) Jó reggelt, Miss 
Ratched! Mindent megmagyarázok.
Ratched: Gyerünk, tegye! Mindent!
Billy: Mindent? Az egészet? Amit Candyvel az éjszaka…?
Ratched: Nem szégyelli magát?
Billy: Nem, egy cseppet sem. Candyvel mi szeretjük egymást, És 
úgy gondoljuk…
Ratched: Én csak amiatt aggódom, hogy mit fog mondani a kedves 
édesanyja, ha megtudja.
Billy: (Hirtelen elkomorul, dadogni kezd.) Miss Ratched… azt hiszem, 
hogy… nem kellene… elmondani neki.
Ratched: Az ön édesanyja az én régi jó barátnôm.
Billy: Miss Ratched… kérem, hogy…!
Ratched: Akkor gondolta volna meg, mikor becipelte magával azt a 
nôt.
Billy: Én nem…
Ratched: Azt akarja mondani, hogy a nô kényszerítette magát?
Billy: Igen, a nô… meg… mindenki…
Ratched: Pontosan kicsoda?
Billy: …a …Mc …McMurphy. De kérem, ne mondja el! (A fônôvér 
lábai elé veti magát, könyörög.)
Ratched: Vigyék ki, vigyék már el!
(Az ápolók kivonszolják Billyt. A nôvér követi ôket.)
Billy: Ne mondja… ne… ne mondja el neki… kérem, kérem… ne!

(Különös zajok a hálók felöl, majd üvegcsörrenés és sikítás hallatszik. A 
nôvér összevérezett köpenyben, riadtan rohan be.)

Nôvér: Miss Ratched…!
Ratched: (McMurphyre néz vádlón.) Most elégedett?
McMurphy: Most megöllek! (Nekiront a fônôvérnek, a földre teperi és 
a nyakát szorítva fojtogatni kezdi. Az ápolók az utolsó pillanatban érnek 
oda, hátulról leütik.)
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Ratched: (Felkászálódik a földrôl, rendezi a ruháját, majd elhaló hangon 
az ápolókhoz fordul.) Vigyék ki ôket!

(Sötét, rezgetés hang.)

2. Jelenet

Bromden: Papa, elkaptak megint. Rám fogják kapcsolni a drótokat, 
és azt kell tennem, amit ôk akarnak. Jobbra át, balra át, ezt csináld, 
azt csináld, ezt írd alá hússzor, ne lépj a fûre, feküdj le, kelj föl, 
légy beteg, gyógyulj meg, szerezz engedélyt, takarodj innét! Hova 
mehetnék, hogy szabadulhatok? Én már sehová se bújhatok, papa, 
én már sehová se bújhatok!

3. Jelenet

(A szokásos éjszakai világítás a társalgóban. Bromden az ablaknál áll, a 
fônôvér a nôvérfülke elôtt várakozik, nyakán kötés. Kinyílik a jobb hátsó 
ajtó, az ápolók betolják egy kerekesszéken a mozdulatlan, fehér gézzel 
átkötött fejû McMurphyt a tér közepére. A nôvér odalép, gondoskodóan 
megigazítja Mac takaróját, megsimítja a fejét, majd kimegy az ajtón az 
ápolók után. Bromden odamegy Machez, lelkesen faggatni kezdi.)

Bromden: Mac! Hát visszajöttél? Már mindenfélét meséltek rólad… 
Mac! (Megrázza Murphy vállát, mert az nem reagál egyetlen szavára 
sem. Mac feje magatehetetlenül elôrebukik. Csönd.) …Én nem hagylak 
itt… Kiszabadítalak… Csak te meg én…, csak mi ketten…! 
Indulunk… (Lassan Mac fejére húzza a takarót, majd a két karjával 
szorítani kezdi. Murphy egyre jobban vonaglik a tolószékben, majd 
egyszercsak elernyed.) Most!

(Bromden nekifeszül a kapcsolószekrénynek, kitépi a helyérôl, a feje fölé 
emeli és belevágja a nôvérfülkébe. Vakító fények, hatalmas robaj. Iszonyú 
hangerôvel megszólal a „nyugtató zene”, sötét.)

VÉGE
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Ren de zôi aján lás

A hat va nas évek ele jén egy ad dig is me ret len, fé lig in di án szár ma zá sú 
fi a tal em ber re gé nye „rez get te” meg az ame ri kai ol va só kö zön sé get. A 
mû egy in kább mû ked ve lô, mint „hi va tá sos” író el sô, és ta lán egyet len 
ma ra dan dó iro dal mi al ko tá sa, a Száll a ka kukk fész ké re (One flew over 
the cuckoo’s nest) volt. A szer zô, Ken Kesey kü lönc sé ge nem csu pán 
re gé nyé ben, de éle té ben is meg mu tat ko zott: a has be szé lô fi a tal em bert 
a csil la gá szat tól a bû vész trük kö kig szám ta lan do log ér de kel te, s mint 
nem ze dé ké nek ti pi kus kép vi se lô je, egyi ke volt azok nak az ön kén te-
sek nek, akik kí sér le ti ala nyai let tek az ak kor még ál la mi lag irá nyí tott 
LSD-ku ta tá sok nak. 

A színpadi változat több vonatkozásban is eltér az eredeti re génytől, 
noha annak alapkonfliktusát és kulcsjeleneteit megjeleníti. A Száll 
a ka kukk… hely szí ne egy el me gyógy in té zet, me lyet la kói „az Üzem-
ként”, a szín da rab ban pe dig „a Kom bi nát ként” em le get nek. Mind két 
me ta fo rá hoz ha son ló kép zet tár sí tás kap cso ló dik: olyan hely, ahol 
mun ká sok szi go rú an szer ve zett rend ben, gé pek se gít sé gé vel hoz zák 
lét re az egy for ma vég ter mé kek tö me gét. Ilyen ri deg, ki szá mít ha tó 
és gé pi es a darabbeli in té zet is. Az alapkonfliktus oka az, hogy az 
el me gyógy in té zet be ér ke zô ide gen (McMurphy) fel bo rít ja a meg szo-
kott ren det, cse le ke de te i vel rá vi lá gít a gé pi es „Üzem” el em ber te le ní tô 
mû kö dé sé re, vi lá gos sá got gyújt az el ho má lyo sí tott, kö dös sze mek ben. 
A rend szer meg inog, a ha ta lom  mindent megtesz annak érdekében, 
hogy megtör je a lá za dó kat és visszaállítsa a „Rendet”. A tu laj don kép-
pe ni cse lek mény hátterét az el be szé lô indián (Bromden) bel sô mo no-
lóg ja i, múlt idé zé sei világítják meg. 

A mû nek két fô hô se (McMurphy–Bromden), két tör té ne te (tra gi-
kus–pes  szi mis ta és meg nyug ta tó–op ti mis ta vég ki fej let tel), két szín te re 
(bel ső–lel ki és kül sô–va ló sá gos) és ket tôs idôisége (je len–múlt) van. 
Az „Üzem” (Combine) ke gyet le nül va ló sá gos „rend je” el le ni lá za dás 
az em ber ben ví vó dó tár sa dal mi és ön meg va ló sí tó Én har ca ként épp-
úgy ér tel mez he tô, mint a min den ko ri rend sze rek egyé ni sé get el nyo-
mó, sok szor el pusz tí tó me ta fo rá ja ként. A konf lik tus, miközben kül sô, 
egy szer smind bel sô is, és alkalmas arra is, hogy kifejezze a szerző 
gondolatait, az emberségről, embertelenségről, szabadságvágyról és 
rabságról, közösségről és magányról, lázadásról és megbénítottságról, 
azaz a világunk tragikomikusságáról.

A Száll a ka kukk ból szá mos adap tá ció ké szült vi lág szer te, ami nem 
csu pán a há lás és örök té má nak, ha nem vi tat ha tat lan dra ma tur gi ai 
meg for mált sá gá nak is kö szön he tô. Ez az át dol go zás a re gény kulcs epi-
zód ja i ból vá lo ga tott drá mai szi tu á ci ók ra, je le ne tek re épül, me lye ket 
a sü ket né ma Bromden lí rai mo no lóg jai fog lal nak ke ret be. En nek a 
ke ret nek – akár csak az ere de ti mû ben – ket tôs dra ma tur gi ai funk-
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ci ó ja van. Egy fe lôl az áb rá zolt vi lág mû kö dé sé nek zárt, de ter mi nált 
„rend jét” su gall ja, más fe lôl az egyéb ként né ma sze rep lô meg vi lá go-
so dá sá nak tör té ne té re irá nyít ja a fi gyel met. A ha ta lom kö nyör te len, 
ma ni pu lá ci ós gé pe ze te meg tö ri, el ti por ja a lá za dó egyé ni sé get. 

A darab alap konf lik tu sa az ápol tak és az ápo lók, a rend szer szen-
ve dô ala nyai és a ha ta lom kép vi se lôi kö zött bon ta ko zik ki, ezért 
szín re vi te le kor alap ve tô a ben ne sze rep lô ka rak te rek elem zé se, tu laj-
don sá ga ik, vi szo nya ik, gesz tu sa ik meg ha tá ro zá sa elengedhetetlen. A 
be te gek egyé ni sé gük kü lön bö zô sé gé ben is kö zös em be ri vo ná sok kal 
ren del kez nek, míg az ápo lók egy for mán sze mély te len, arc ta lan gép-
em be rek. A darab végére ugyanakkor a nézők számára a men tá li san 
sé rült tû nik egész sé ges nek, a nor má lis ôrült nek, mivel lelepleződik  az 
„Üzem” rendjének el tor zult világa. 

A konf lik tus ki rob ban tó ja, a drá ma köz pon ti fi gu rá ja a lá za dó–
lá zí tó McMurphy. A tár sa da lom ra ve szé lyes, ag res  szív haj la ma mi att 
el ítélt bû nö zôt fegy ház he lyett el me gyógy in té zet be zár ják. Az „Üzem” 
rendjét Ratched nô vér és „üveg ka lic ká ja” jelképezi. Azon ban ez a 
leg hát bor zon ga tóbb bör tön: „köd kam ra”, ahol a kény szer kép ze te ket, 
má ni á kat a be te gek em be ri mi vol tá val együtt bé nít ják meg. A rend za-
va ró McMurphy har sány, meg za bo láz ha tat lan szu ve rén egyé ni sé gé vel 
sok kal em ber sza bá súbb, mint lel ki leg nyo mo rult bör tön ôrei. A fô hôs 
apo te ó zi sa így az em ber pro mé the u szi lé nye gé nek, le gyôz he tet len sza-
bad ság vá gyá nak pél dá za ta.

A történet in di án el be szé lô je, Bromden a szín da rab má sik kulcs-
fi gu rá ja: a drá ma egyet len gyô ze del mes ke dô hô se, a harc egye dü li 
nyer te se. A ro bosz tus „fô nök” meg vi lá go so dá sát, gyógy ulá sát csak 
egy jól fel épí tett ka rak ter áb rá zo lás te he ti ér tel mez he tô vé. A da rab 
te tô pont já ig Bromden lát szó lag sü ket né ma mel lék sze rep lô je az ese-
mé nyek nek. A ren de zés fel ada ta, hogy ezt a lát szó la gos sá got ér zé kel-
he tô vé, a fi gu ra né ma je len lét ét tar tal mas sá, McMurphy vi ta li tá sá ra 
va ló fo gé kony sá gát je le net rôl je le net re nyil ván va lób bá te gye. Bromden 
meg ját szott sü ket né ma sá gá nak le lep le zô dé se a né zô szá má ra nem 
okoz hat ak ko ra meg le pe tést, mint McMurphynek. A je le net fe szült-
sé gét nem az te rem ti meg, hogy a né ma vá rat la nul meg szó lal, ha nem 
az, hogy va ló ban meg tör té nik. Az elôz mény nél kü li for du lat ha tás-
va dász, az elô ké szí tett for du lat ha tá sos. A kül vi lág elôl be me ne kü lô, 
vé gül be zárt sá gá ból ki tö rô fi gu ra tör té ne te a da rab egyik meg ha tá ro zó 
drá má ja. 

A két lázadó hőssel szemben álló „Üzemet” döntően Ratched nô vér 
(Főnéni) jeleníti meg. A nô vér McMurphyvel va ló har ca, be te ges hi va-
tás tu da ta, a „rend szer” kri ti kát lan szol gá la ta tu laj don kép pen sa ját 
élet ha zug sá gá nak vé del me: ál szent ség. Más fe lôl, ez az „éber gép em ber” 
az em ber te len, ön cé lú rend, ha akarjuk, a puha dik ta tú ra szim bó lu ma. 
Spivey dok tor el ke se re dett, meg fé lem lí tett „bal fá cán”. Mi vel a Főnéni 
nél kül sem mi re se men ne az osz tál  lyal, nincs ha tal ma fö löt te, az irá-
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nyí tás Ratched ke zé ben össz pon to sul. Az or vos a ha ta lom báb ja, te hát 
ugyan úgy ma ni pu lál ha tó, akár a be te gek. Az ápolók a gé pe zet szol gái, 
ki sebb sé gi komp le xu su kat, je len ték te len sé gü ket csak a rend szer tôl 
ka pott ha ta lom mal ké pe sek túl kom pen zál ni, e nél kül sem mik vol ná-
nak. Ezért szenv te le nek, kér lel he tet le nek.

A színpadi tér kialakítása az előadás létrehozásának egyik fontos 
döntéspontja. Szerencsés olyan térbe elhelyezni az előadást, amelyben 
a közönség is úgy érezheti, mintha ő maga is az „őrültek házában” 
lenne. Erre legalkalmasabb egy olyan tér kialakítása, ahol a közönség 
körül tudja ülni a játszókat, és karnyújtásnyira helyezkedik el tőlük, 
így minél inkább részese lehet a játéknak. 

A ren de zés  egyik meghatározó feladata a főszereplők: az üzem 
lakóinak, a betegek ka rak te rei nek meghatározása és az ebből következő 
színpadi megvalósítás kitalálása. A ka rak ter for má lás so rán el ke rül he-
tet len a sze rep lôk Fô né ni hez, el sô sor ban pe dig McMurphyhez va ló 
vi szo nyu lá sá nak át gon do lá sa. A szö veg is ad eh hez tám pon to kat, pél-
dá ul mennyi ben fo gé ko nyak a „mcmurphizmusra”, me lyi kük ho gyan 
„mer” lá zad ni Ratched nô vér rend je el len, de az egyes fi gu rák meg-
for má lá sa kor min den re ak ci ó ju kat egye di tör té ne tük, tu laj don sá ga ik, 
továbbá rög esz mé ik ha tá roz hat ják meg.

A darab egyik kulcsszereplője Billy Bibbit, a leg fi a ta labb be teg, 
egy ne mi érés sel küz dô, ödipusz-komplexusa mi att sú lyo san gá tolt, 
ere de ti leg da do gó fiú. McMurphy leg lel ke sebb kö ve tô je ként a titkos 
éjszakai bulin si ke rül fe lül emel ked ni ön ma gán, és vállalja férfiasságát.  
Gátlásaitól való felszabadulása az in té zet ve ze tôi sze mé ben a rend-
sza bály ok sú lyos meg sér té sét, a ha ta lom ve szé lyez te té sét is je len ti. A 
gé pe zet te hát tá ma dás ba len dül: a fô nô vér a fiút meg fé lem lí té se és 
meg szé gye ní té se nyomán ön gyil kos ság ba ker ge ti.  Billy Bibbit így az 
el nyo más és a ha ta lom el le ni lá za dás egyik jelképes ál do za ta. 

Az elmegyógyintézet többi betege, a „He ve nyek” színpadi 
megjelenítése és megformálása is komoly kihívást jelent, hiszen a 
hasonló helyzet mellett az egyedi vonásokat is ki kell emelni. A 
különböző ápoltak be teg ség tü ne te i nek, lel ki al ka tá nak meg fo gal-
ma zá sa csak egy jól inst ru ált pró ba fo lya mat so rán bon ta koz hat ki. 
Ajánlatos abból kiindulni, hogy a szerzők szándékok szerint Cheswick 
me lan ko li kus, pes  szi mis ta al kat, aki düh ki tö ré se i vel, hisz té ri á já val 
ki sebb sé gi komp le xu sát kom pen zál ja. Harding pedig a kö zép ko rú 
ér tel mi sé gi in tel lek tu á lis pó zában a szel le mi fel sôbb ren dû sé gével 
valójában sze xu á lis fruszt rá ci ó ját lep le zi. Mar ti ni sze mé lyi ség za-
va rát talán legkönnyebben in fan ti liz mus ként lehet megjeleníteni, 
míg Scanlont klep to mán iásnak szokták áb rá zol ni. A ma gát Butch 
Cassidynek kép ze lô fi gu ra eredetileg nem sze re pel a re gény ben, ez a 
tu dat za va ros sze mé lyi sé g ezen adaptáció sajátossága. 

Va ló já ban a ren de zôi kon cep ció függ vé nye, hogy a darab mi lyen 
meghatározó me ta fo rá ban és mi lyen dísz let ben ölt tes tet. Az elô-
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adás ké pi vi lá ga le het be szé des, de le het egé szen sti li zált is: meg te szi 
né hány szék és né hány do boz, szür ke és fe hér jel me zek. Mi vel több, 
meg ha tá ro zó je le net (pél dá ul az elekt ro sokk-ke ze lé sek, Billy ha lá la, 
a vég sô lo bo tó mia) a hát tér ben ját szó dik, a hang ef fek tek és a ze ne 
szer ves ré sze, ki fe je zô esz kö ze kell hogy le gyen az elô adás nak. A nyers 
drá mai szö ve get csak egy ki fe je zô já ték kal ös  sze han golt lát vány és 
ze nei vi lág kelt he ti élet re.  

A diákszínházi változaton az ere de ti re gény to ta li tá sát, je len-
lét ét nem szabad szá mon kér ni. Az adaptáció a Száll a ka kukk-
ban közismertté vált alapkonfliktust (McMurphy, Főnéni), az 
emblematikus személyeket (Bromden, az indián) és ezek hátterét 
állítja középpontba. A mű emellett felmutatja az „Üzem” működésének 
jellemzőit és ellentmondásait, a betegek és az ápolók egyedi és általános 
arcait, emberi gyengeségeit, vágyait. Arra helyezi a hangsúlyt, hogy 
nem feltétlenül az a normális, aki társadalmi státusza nyomán 
annak látszik, és az az őrült, aki az elmegyógyintézet lakója. Ebből 
következően a közölt adaptáció egyik központi kérdése a társadalmi 
normáktól való eltérés és annak kezelésének problematikája, továbbá 
mindennek lélektana, a „ret te ne tes, tár sa dal mi lé tünk ben ágas ko dó 
ski zof ré ni a”. 

Az eredeti regény és a legtöbb színpadi adaptáció Bromden 
elmegyógyintézetből való elmenekülésével zárul. Az itt közölt 
változatban Bromden nem kimenekül, hanem az „Üzemet” zúzza 
porrá az „üveg ka lic ká ba” dobott elektromos szekrénnyel. Ez a 
befejezés azt sugallja, hogy nem az elmegyógyintézetből („Üzemből”) 
való elmenekülés adja a szabadság lehetőségét, hanem magának az 
„Üzemnek” a széttörése. Egy jó elô adás ennek felismertetése révén 
egyszerre le het sok ko ló, fi lo zo fi kus, sőt ka tar ti kus él ményű is.

Irodalom: Ken Kesey (1977): Száll a kakukk fészkére (ford. Bartos Tibor). Európa 
Könyvkiadó, Budapest. 
Dale Wassermann: Kakukkfészek (1978) (Ken Kesey: Száll a kakukk fészkére 
regénye alapján) Fordította: Bátki Mihály. 
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ELSÔ KÉZBÔL
— MAI MAGYAR MÛVEK —
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Szereplôk

Férfi    I. Fiú

Nô    II. Fiú

Menyhért   III. Fiú

Tanárnô   I. Lány

Fôpolgármester   II. Lány

Családügyi fôtanácsos  III. Lány

Pénzügyi fôtanácsos  Fotóriporter

Tûzoltóparancsnok  Színészek:

Tûzoltó    Rómeó

Idegenvezetô   Júlia

    Benvolio

    Mercutio

A színpadra állítás eszközei

Zene: kemény rock zene, és Záray Márta–
Vámosi János dalok, utolsó dalként Záray–
Vámosi: Ha összecsendül két pohár címû dal

Színpadtér: 60–80 nm2, eltérő magasságú

Díszletek, díszletelemek: hirdetőoszlop, 
futófények oszlopon, színpadi emelvény, 
utazóláda, létra, pad

Jelmezek: mai modern szakadt és elegáns 
ruhák, továbbá tűzoltó ruhák, korabelit 
jelképező Rómeó–Júlia, Mercutio, és 
Benvolio ruhák

Főbb kellékek: urna, gumibotok, sípok, 
elemlámpák, üvegek, méregnek kis üveg
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Válás 
    Veronában
Gáli József mûve nyomán diákszínpadra átdolgozta:
Kaposi József

Diákszínház 2016_02.indd   165 2016.11.02.   11:52:48



166

—  VáLáS VERONáBAN  —

I. KÉP

Tér: A színpad mélységében ketté van osztva. A felsô részen jobb oldalt 
egy magasabb emelvény két lépcsôfokkal. Ez az ágy, a díszpáholy és 
a ravatal. Bal oldalt egy alacsonyabb oszlop, rajta Rómeót és Júliát 
stilizáltan ábrázoló plakát, a következô felirattal: „Nem haltak meg 
hiába!”. Kinyitott létra közrefogja az oszlopot, lent baloldalt egy emelvény, 
a díszelôadás díszlete. A másik oldalon letakart zsámoly. A színpadon 
mindenféle kacat és lom rendszertelenül szétszórva.

1. Jelenet

Helyszín: Tér Rómeó és Júlia háza elôtt. 

(Fiatal régészcsoport, és Menyhért unatkozik az erkély alatt. Egyikük 
felemel egy oszlopdarabot.)

I. Fiú: Egy oszlop!
I. Lány: Dicsôség néked oszlop!
II. Fiú: Dicsôség néked, oszlop, ki végre betöltöd igazi 
rendeltetésedet!
II. Lány: Éljen az ideális oszlop!
III. Fiú: Az ideális ideál!
I. Fiú: Összetörjem?
II. Lány: Menyhért?
Menyhért: Minek?

(Belép az Idegenvezetô, és két tûzoltó.)

Idegenvezetô: Hölgyeim és Uraim! Minden esztendôben ezen 
a napon, szabadtéri színpadunkon legjelesebb mûvészeink 
közremûködésével bemutatjuk Shakespeare Vilmos örökbecsû 
tragédiáját…
III. Lány: …a Rómeó és Júliát.
Idegenvezetô: …a Rómeó és Júliát. A mû némely tekintetben 
már elavult, de sok tekintetben helyi aktualitással bír. Legnagyobb 
érdeme, hogy összehasonlításokra ad alkalmat, és felmérhetjük 
azt az elmondhatatlan, szavakban és százalékban ki sem fejezhetô 
különbséget, mely az Ô korát a mi korunktól elválasztja.
I. Fiú: Éljen az ideális házasság!
I. Lány: Éljen az ideális páros!
II. Fiú: Az ideális ideál!
II. Lány: Minden igaz városi közénk áll!
Idegenvezetô: Hölgyeim és uraim! Bemutatom önöknek városunk 
igen aktív régészcsoportját, mely csoport e kiváló úr vezetésével 
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sikerrel váltja valóra városunk nagyszerû programját: Íme egy oszlop 
Júlia atyjának házából. Ez az oszlop tartotta azt az erkélyt, amelyen 
Rómeó és Júlia végzetessé vált szerelme kibontakozott!
Menyhért: Félek, a tanácsos úr téved. Erkélytartó oszlopból ezen 
a címen már legalább két tonnát exportáltunk a világ különbözô 
múzeumaiba.
Idegenvezetô: Ön kiváló régész, de realitásérzéke nem kielégítô. 
Egy olyan erkély alátámasztására, melyen akkora szerelem 
keletkezett, mint Rómeó és Júliáé, nem hogy két, hanem négy tonna 
oszlop is kevés.
Fiúk-lányok: Éljen!
I. Fiú: Dicsôség néked, oszlop, ki végre betöltöd igazi rendeltetésedet!
I. Lány: Éljen a reneszánsz eszmény!
Mind: Éljen! Éljen! Éljen!
Tûzoltó: Na elég ebbôl, oszoljanak!

(A tûzoltók elzavarják a fiatalokat.)

Idegenvezetô: Hölgyeim és uraim, íme városunk ifjúsága is 
szívvel, lélekkel részt vesz nagy eseményünk megünneplésében. 
Amit itt láthatnak, tradicionális, folklorisztikus, ôsi népi játék új 
tartalommal.

2. Jelenet

Helyszín: A Férfi és a Nô lakása.

(Hátulról belép a Férfi. Hosszú fekete kabátot visel összehúzva, fején sötét 
napszemüveg és sapka. Nézi a sok limlomot, majd felemeli az egyiket.)

Férfi: Egy termosz.
(A Nô fent alszik az ágyon, a zajra felébred.)
Nô: Rom te vagy az? Hogy nézel ki? Mi ez a kabát, meg ez a 
szemüveg?
Férfi: Egy termosz.
Nô: A múltkori kirándulásról való. Nagyon fáradt lehettem, azért 
köthetett ki ott.
Férfi: Egy pipa?
Nô: A bankettrôl maradhatott itt, tudod, azokkal a filmesekkel 
voltunk. Nem is haragszol?
Férfi: Miért? Minek?
Nô: Mi lenne, ha egyszer úgy istenigazában veszekednénk egyet?
Férfi: Nem tudom.
Nô: Tulajdonképpen szörnyû volna.
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(A lakásba egy kisebb tömeg özönlik be. Szendvicseket és italokat hoznak, 
a fôszereplôket figyelemre sem méltatva elkezdik fotóztatni magukat. 
Általános ünnepi hangulat uralkodik.)

Fotóriporter: Talán most egy tablót. Tessék, középre a 
Fôpolgármester urat, ide a Pénzügyi fôtanácsos urat, ide a 
Családügyi fôtanácsos urat, ide a Tanárnôt kérném… Baromi jó! 
(Fotózza ôket.) Hmmm, valami még hiányzik… Ó persze… (A Férfit 
és a Nôt a többiek elé löki a földre.) Így… ez kész is, most néhány 
képet esetleg az…
Fôpolgármester: Nem, nem majd a banketten, köszönöm. 
Gyermekeim! Kedves Júlia! Kedves Rom! Kimondhatatlanul boldog 
vagyok. A ti hitvesi ágyatok a hajó, amelyen a mi városunk egy szebb 
és boldogabb korszak kikötôjébe evezett. Éljetek sokáig! (Taps.)
Családügyi: A ti ágyatok az a hajó, amelynek ágyúival szétlôhetjük 
az álmodern, destruktív családellenesség kalózhajóit. (Taps)
Pénzügyi: Ez az ágy a biztonság kifejezôje. Ez az ágy a mi 
létfeltételeink között városunk fejlettségének kézzelfogható 
szimbólumává objektíválódhatott. (Taps.)
Tanárnô: Na szegénykéim, hol fogtok aludni, ha ilyen sok 
minden lett az ágyatok. Ezután mit mondjak még nektek? Éljetek 
boldogságban, ha már ez a dolgotok.
Fôpolgármester: Így van, ez a dolguk. Júliám ez a szendvics kitûnô! 
Gyerekeim! Van valami különös vágyatok, kívánságotok?
Férfi: Egyedül szeretnénk maradni.
(Meglepett csönd.)
Fôpolgármester: Mit mondtál?
Pénzügyi: Jól hallottam?
Férfi: Jól hallották! Egyedül szeretnénk maradni.
Fôpolgármester: Ez azt jelentené, te most innét…
Családügyi: Azt akarod mondani, hogy menjünk el?
Férfi: Igen.
Nô: (Menti a helyzetet) Ha Rom úgy érzi, hogy valami elválasztja 
tôlem, legyen az a legparányibb szalmaszál, türelmetlensége nem 
ismer határt… Igaz, drágám? Ez az oka annak, hogy megfeledkeztél 
magadról, ugye drágám, így igaz?
Férfi: Igaz.
Tanárnô: Mikor ünnepeljék ôk maguk ketten-kettesben a saját 
ünnepüket? Én megyek!
Fôpolgármester: Uraim, ahogy a Tanárnô asszony megértô 
józansága tanácsolta, viszont látásra a banketten!
Családügyi: És a díszelôadás?
Fôpolgármester: Ó, persze, persze! El ne feledjétek, meg kell jelen-
netek a díszelôadáson is! Majd értetek küldöm a kocsimat, mert ma 
egyikôtök sem vezethet! Ma egy egész város akar koccintani veletek!
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(Mindannyian el.)
Férfi: Végre együtt lehetünk, kettesben.
Nô: Mit mondtál?
Férfi: Téged idéztelek. Azt mondtad nekik, amit hallani akartak. 
Nincs az a sértés, amit meg ne bocsátanának, ha azt hallják, amit 
hallani akarnak.
Nô: Én csak azt mondtam, amiben hiszek.
Férfi: Nagyon jól sikerült! Meg is hatottad ôket! Eszembe jutott 
egy kísérlet. Mi volna, ha a ma esti banketten az égô puncsot a 
Fôpolgármester fejére borítanám, majd elnézést kérve közölném 
vele: semmi, semmi Fôpolgármester úr, az egész csak ôszinte családi 
érzésbôl fakadt, feleségem iránti szerelembôl. Így akartam kifejezésre 
juttatni lángolásomat.
Nô: Nagyon érdekes kísérlet volna. Mondd, hogy mondanád meg 
neki, milyen szavakat használnál?
Képzeld, hogy én vagyok a Fôpolgármester. Már lángol a kopasz 
fejem. Már lángot fogott a díszzsebkendôm is, csurog az égô puncs 
a szmokingomon – most mondd – mondd, hogy lángolva szereted 
Júliát. Hallani akarom! No, mondd! Már ég az abrosz is!
Férfi: Nem értelek.
Nô: Hallani akarom, hogy mondanád meg neki! Mondd: Lán-gol-va 
sze-re-tem Jú-li-át!
Férfi: (Darálja.) Lángolvaszeretemjúliát!
Nô: Már itt vannak a Tûzoltók, a mentôk, valaki lerántja az abroszt, 
csörömpöl a hulló porcelán, csörrennek az ezüst evôeszközök, süvölt 
a sziréna, senki sem figyel rád, senki nem hallja, amit mondasz, 
most mondd, kiáltsd túl a zenebonát.
Férfi: Szeretem Júliát!
Nô: Senki sem hiszi el neked. Rád támadnak. Botrányhôs, 
modortalan fráter, vén hippi, kikérjük magunknak ezt az értelmetlen 
heppeninget! Miért kell botrányt csinálni? Na, miért?
Férfi: (Üvöltve.) Lángolva szeretem Júliát! Lángolva szeretem Júliát!

3. Jelenet

(A színpad teljesen sötét, a fiatalok egymás arcát zseblámpával 
megvilágítják a megszólalásokkor.)

I. Fiú: Légy üdvözölve ó plakátra szegezett…
II. Fiú: …bilire ültetett, hôpalackban tartósított szenvedély!
III. Fiú: Légy üdvözölve ki ott ragyogsz a vasárnapi tyúklevesben…
I. Lány: …kit ráfektettek a patyolat lepedôkre…
II. Lány: …a habszivacsos ágybetétekre. Mert…
Mind: …ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát. Éljen a kiérdemelt 
megbecsülés!
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III. Lány: Ó szenvedély ki biztosítéka vagy…
I. Fiú: …a békés emésztésnek,…
III. Fiú: …a szállodaportások külön keresetének…
II. Lány: …biztosítéka a szeplôtelen fogantatásnak…
II. Fiú: …a békés nemi együttélésnek, mert…
Mind: …hol szerelem ott biztonság, hol biztonság ott béke, hol 
szerelem ott satöbbi, satöbbi, satöbbi.

4. Jelenet

Helyszín: Egy tér Veronában. 

(A színpadon a fiatalok és Menyhért. Szinte azonnal belép hozzájuk az 
Idegenvezetô két tûzoltó társaságában.)

Idegenvezetô: Itt vannak, itt ülnek gúnyt ûzve legszentebb 
eszményeinkbôl.
Tûzoltóparancsnok: Maga, meg maga! Maguk hárman velünk 
jönnek, a többieket, pedig felszólítom, hogy oszoljanak! Egyenként és 
különbözô irányba hagyják el a térséget!
Menyhért: Mit akarnak tôlünk? Ezek a gyerekek a munkatársaim, a 
barátaim.
Idegenvezetô: Ha jól tudom, magának nem a barátja.
Tûzoltóparancsnok: Ha, jól tudom.
Menyhért: Jól tudja.
Tûzoltóparancsnok: Magának át kellene éreznie a mai nap 
fontosságát.
Idegenvezetô: Nem maga ásta ki ôket a kriptából?
Tûzoltóparancsnok: Nem maga hozta ôket a nyakunkra?
Menyhért: De sajnos én.
Tûzoltóparancsnok: Hát akkor?
(Menyhért a fiatalok mellé áll.)
Idegenvezetô: Maga mit akar ott köztük?
Menyhért: Ôket is én ástam ki!
Tûzoltóparancsnok: Kiásta ôket? Nagyon jó. Akkor vigyék ôt is!
Idegenvezetô: Ôt ne, az istenért, ôt ne! Neki ott kell lennie a 
díszelôadáson. Tizenhat tagú archeológus küldöttség érkezett.
Tûzoltóparancsnok: (Nem tudja mi az.) Archeológus? Az más. No, 
induljanak.
Fiatalok: Hol szerelem, ott béke, hol béke, ott biztonság, hol 
biztonság, ott satöbbi, satöbbi, satöbbi!

(A Fiatalok szétszélednek. Belép a Férfi az elsô jelenetben látott 
álruhájában, az oszlop feliratát nézi.)
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Férfi: Nem haltak meg hiába, nem támadtak fel hiába!
Menyhért: Rom! Rom!
Férfi: Tessék?!
Menyhért: Bocsánat, összetévesztettem valakivel.
Férfi: Nem vagyok idevalósi.
Menyhért: Az ünnepségre érkezett?
Férfi: Milyen ünnepségre?
Menyhért: Hát ez nagyszerû! Egy ember, aki semmit sem tud a 
csodákról!
Férfi: Miféle csodákról?
Menyhért: Na jöjjön, egy ital mellett mesélek magának azokról a 
csodákról!

II. KÉP

Tér: Szabadtéri színpad, az esti díszelôadás. Elöl látszik a színpad, és a 
kulissza egy része, a felsô emelvény a fôpáholy. Párhuzamosan játszódnak 
a jelenetek a színpadon, a fôpáholyban, és a színpad „mögötti” területen.

1. Jelenet

Helyszín: Fôpáholy. 

(A Férfi kivételével a teljes városvezetés ott ül már. Mögöttük a Fiatalok 
alkotják a közönséget.)

Fôpolgármester: Hova mehetett?
Nô: Nem tudom, Amikor a kocsi megérkezett, már nem volt otthon.
Fôpolgármester: Kínos. Fölöttébb kínos.
Pénzügyi: Elrabolták.
Fôpolgármester: A mi közbiztonsági viszonyaink ismeretében ez 
elképzelhetetlen.
Családügyi: Annyi ma itt a külföldi, hogy az embernek akaratlanul 
is emberrablás jut az eszébe.
Nô: Romot nem rabolták el.
Pénzügyi: Akkor mivel magyarázod, hogy eltûnt.
Nô: Megkeresem. (Megpróbál elmenni.)
Fôpolgármester: Csak nyugalom, nyugalom. A tûzrendészet teljes 
kapacitással nyomoz.
Nô: Miért kell nekem itt lennem? Nem volna mégis jobb, 
abbahagyni az elôadást?
Családügyi: Még csak az hiányzik!
Fôpolgármester: Ne forgolódjon! Mindenki viselkedjen úgy, 
mintha semmi se történt volna. Ha elôadás közben megérkezik, még 
mindent meg lehet magyarázni.
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2. Jelenet

Helyszín: A díszelôadás színpada.

(Megkezdôdik az elôadás.)

Benvolio: Hej, Rómeó! Hej, öcskös!
Mercutio: Volt esze: Szó nélkül eltûnt, s régen otthon alszik.
Benvolio: Nem, itt futott… a kertfalon beugrott… Hívd jó 
Mercutio!
Mercutio: Hej, Rómeó, veszett bolond, szerelmes! Jelenj meg itt egy 
sóhaj képiben! Csak nyögj ki egy „ó, jaj!”-t a kedvemért. Vagy egy 
rímet, hogy „Kincsem szíve nincsen”.

(A jelenet közben a Nô elszökik a díszpáholyból.) 

3. Jelenet 

Helyszín: A díszelôadás színpada mögött.

(Megjelenik a Férfi és Menyhért.)

Férfi: Mesélsz még nekem?
Menyhért: Mirôl?
Férfi: A csodátokról.
Menyhért: Mit mondjak még róla? Sok jogom nincs hozzá, hogy 
bárkit is csepüljek. Nélkülem nem is lobogna ez a görögtûz. Én 
gyújtottam meg. No, meg néhány hozzám hasonló balek. Mi hoztuk 
be ôket a városba, én meg a barátaim.
Férfi: Kiket?
Menyhért: Ôket, szegényeket. Azt a két boldogtalant, akiket ma 
ünneplünk. Ma már nevetek ezen az egészen. Egy szép napon, a 
város határában, egy régi kriptában rájuk bukkantam – igen, ôrájuk, 
akikrôl ott fent (A színpadra mutat.) a mese szól. Gyönyörûek voltak. 
Romlatlanok. Tiszták. És ez a város már akkor is megérte a pénzét. 
No – mondom magamban – ha ezek itt feltámadnának, úgy ahogy 
vannak, restaurálás nélkül is – anélkül, hogy bármivel is ki kellene 
ôket egészíteni – mert nem hiányzott egy porcikájuk sem – tehát 
úgy, ahogy vannak, meg tudnák változtatni maguk körül a világot. 
Mert bizonyára olyan szépen élnének, amilyen igazul éltek és haltak 
akkor. Ahogy ezt végiggondoltam, abban a pillanatban – akár 
hiszed, akár nem – feltámadtak. Diadalmenetben hoztuk be ôket a 
városba. Persze, rögtön akadtak kétkedôk – fôleg a magas vezetésben 
– vizsgálatoknak vetették alá ôket, még jó, hogy kutatóablakot 
nem vágtak rajtuk, végül is hitelesítették eredetiségüket, noha a 
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vegyelemzéstôl eltekintettek. És én vártam a hatást. Az eredményt. 
A változást. Hát, az be is következett. No, nem a városban, hanem 
ôbennük. Beszippantotta, saját képére formálta ôket a város, s 
noha idegenforgalmunk megnövekedett, szállodáink száma jócskán 
gyarapodott, egy hazuggal sem lettünk szegényebbek. Sôt, ôk lettek 
takarója, cégére hazugságnak, öncsalásnak, megalkuvásnak. Én pedig 
rájöttem, hogy amit reméltem, álom volt csak, melynek „Szülôje 
elmélázó agyvelô, nemzôje fecske röptû képzelet.”
Férfi: És miért mondtad ezt el nekem?
Menyhért: Mert te holnap elutazol innen, és aki elmegy, az talán 
még el tudja viselni az igazságot.
Férfi: Ezért nem mondtad meg nekik?
Menyhért: Kiknek?
Férfi: Annak a kettônek!
Menyhért: Mit?
Férfi: Hát hogy csalódtál bennük. Hogy nem ezt vártad tôlük.
Menyhért: Ugyan már, mi értelme lett volna? Mire újra beszélni 
tudtunk, már teljesen átprogramozták ôket. Semmit sem értettek 
volna az egészbôl. De tessék, vedd szemügyre ôket, ott ülnek 
városunk nagyságai között, és nézik azt, ami egykor voltak. Nem 
hinném, hogy bármit is felfognának hajdani önmagukból. Éppen 
úgy, mint azok sem, akik mellettük ülnek. Hohó, barátocskám, 
valami nincs rendjén! Az ünnepeltek helye üres!
No, ennek utánanézek. (Elmegy.)

4. Jelenet

Helyszín: A díszelôadás színpada.

Mercutio: No jó éjt Rómeó én ágyba térek: Ily virágágy túl hûvös 
nekem. Megyünk?
Benvolio: Gyerünk, no! Annyi szent, hogy elbújt, de reggelig sem 
tudjuk meg, hova.

5. Jelenet

Helyszín: A díszelôadás színpada és párhuzamosan a mögötte lévô 
tér.

(Belép a Nô.)

Férfi: Júlia
Nô: Rom! Jaj, istenem, csakhogy megvagy! És megint ez a sapka…, 
meg ez a szemüveg! Miért nem szóltál, hogy nem vársz meg? A 
Tûzoltók, a mentôk, mindenki téged keres!
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Férfi: Látod, nem vesztem el.
Nô: Olyan furcsán beszélsz! Ma egész nap olyan furcsán beszéltél!
Férfi: Azt hiszem, tegnap is, nem csak ma. És tegnapelôtt is, meg 
azelôtt is. Ha jól meggondolom, tíz éve furcsán beszélek.
Rómeó: (A színpadon.) Sebet gúnyol, kit seb nem ért soha. De csitt, 
mi fény dereng az ablakon?
Napkelte az, és napja: Júlia. Kelj, tündöklô nap, öld meg már a 
holdat, mely rég irigyen sárgul, egyre sorvad, mert százezerszer szebb 
vagy szolgálója, te!
Férfi: Hallod? Annak ott álom élete van, vagy volt, ott lüktet a 
kitalált szavakban, amelyet lehet, hogy én mondtam ki, lehet hogy 
nem, de egy biztos, ez a beszéd ismerôsebb, mint a saját szavam.
Nô: Hová indultál?
Férfi: Belesni hátulról erre a színpadra, meglátni valahol magamat, 
és megtudni valamit, ami nyugtalanít. És sok mindent megtudtam. 
Például azt, hogy a legközelebbi barátunk is ôszintébb egy idegenhez, 
mint hozzám.
Nô: Menyhért?
Férfi: Igen.
Júlia: (A színpadon.) Ó, Rómeó, miért vagy te Rómeó? Tagadd meg 
atyád és dobd el neved! S ha nem teszed: csak esküdj kedvesemmé – 
s majd én nem leszek tovább Capulet! Csak neved ellenségem, nem 
magad. S te önmagad vagy és nem Montague. Mi Montague? Se 
kéz, se láb, se kar, se arc, se test… Ó, válassz más nevet! Eh, mi a 
név? Mit rózsának hívunk, bárhogy nevezzük, éppoly illatos.
(Innen a Nô is mondja a szöveget.)
Ha Rómeót nem hívják Rómeónak, szakasztott oly tökéletes 
marad akármi néven… Dobd el hát neved! És egy élettelen szóért 
cserébe… (A Nô elhallgat.) …tiéd az életem.
Férfi: Mondd tovább! Mondd tovább!
Nô: Késô. Elkésett.
Férfi: Igen. És tudod miért?
Nô: Mert hazudnunk kell. Neked nekem, nekem neked.
Júlia: Tudom, tudom, tagadni illenék. Minden kiejtett szót – de 
félre illem! Szeretsz-e? Mondd! – Azt mondod rá: „Szeretlek” – s 
hiszek neked…
Nô: Mondd utánam: Nem szeretem…
Férfi: Nem szeretem…
Nô: Nem szeretem Júliát!
Férfi: Nem szeretem Júliát!
Nô: Bátrabban, határozottabban!
Férfi: Nem sze-re-tem Jú-li-át!
Nô: Így. Így már jól van.
Férfi: Nem szeretem! Nem szeretem! (Felugrik a láda tetejére, és úgy 
kiabál.) Nem szeretem Júliát!
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6. Jelenet

Helyszín: Fôpáholy, vele párhuzamosan a díszelôadás színpada, 
valamint a mögötte lévô tér.

(A Fôpolgármester, a Családügyi fôtanácsoshoz fordul, mind a három 
tanácsos nyugtalanul összenéz.)

Fôpolgármester: Mi ez a lárma?
Családügyi: Hol a Tûzoltóság? Miért nem intézkednek?
Fôpolgármester: Maga se kiabáljon!
Rómeó: Így nem lehet játszani.
Fôpolgármester: Tapsoljanak, tapsoljanak!

(Menyhért belép a színpad mögötti térbe.)

Férfi: Menyhért! Meg se kérded, hogy miért vagyunk itt?
Menyhért: Hát látom! Privát ráduplázás az összhatásra. Teljesen 
felesleges, sôt – bár semmi közöm hozzá – kissé émelyítô.
Férfi: Menyhért, mi elválunk.
Júlia: Ha tisztességes szándék él szívedben és házastársadul kívánsz, 
üzend meg azzal, kit elküldök tehozzád: Hol és mikor legyen az 
esküvônk.
Menyhért: (Felmutat a színpadra.) Megnyugtató összhangban 
vagytok! Minden esetre azt tanácsolom, hogy ezt ne nagyon 
terjesszétek. Ez a reklámfogás gyerekek – túllô a célon.
Nô: Ez az elhatározás végleges.
Férfi: És nem reklámfogás.
Menyhért: Sem ráfogás, se kifogás, de holnap jön az agymosás a 
Fôpolgármesteri Hivatalban.

(Tûzoltóparancsnok belép a színpad mögötti térbe.)

Tûzoltóparancsnok: Csakhogy megvagytok! (Menyhérthez.) 
Gondolhattam volna mindjárt, hogy a maga firnyákos agysejtezete 
kavarja itt a dolgokat! (Felkiabál a páholyba.) Jelentem megvannak!
Rómeó: Szálljon szemedre és szívedre álom! Bár én szállhatnék oda 
lepke-szárnyon! – megyek sietve szentatyámhoz innen: Bevallom 
titkom – megkérem, segítsen!
Fôpolgármester: Megvannak!?
Pénzügyi: A rablók? 
Tûzoltóparancsnok: (Lentrôl.) A körözött egyének!
Fôpolgármester: Tapsoljanak!
Rómeó: Így nem lehet játszani.
Fôpolgármester: Hova tüntetek? Hát illik ez?
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Családügyi: Illetlen modortalanság.
Pénzügyi: Volt rablás, vagy nem volt rablás?
Tûzoltóparancsnok: A tényállás még tisztázatlan.
Tanárnô: A fô, hogy megvannak!
Családügyi: Talán menjünk a protokollterembe, itt sok az 
illetéktelen személy.
Férfi: Maradhatunk nyugodtan itt is! Amit mondani akarok, az 
nem titok.
Fôpolgármester: Mit akarsz mondani, Rom? Az ünnepélyes 
beszédek ideje még nem érkezett el! Majd a banketten.
Nô: Mi nem leszünk ott a banketten!
Fôpolgármester: Hogyan értsem ezt?
Férfi: Elválunk. (Csend.)
Fôpolgármester: Mit beszélsz?
Családügyi: Ti… elváltok?
Menyhért: Joguk van hozzá! Városunk törvényei…
Fôpolgármester: (Magából kikelve.) Maga hallgasson! Maga az 
oka mindennek! Ha nem találja meg ôket… (Hirtelen hangot vált.) 
Gyerekeim! Ebbôl a rossz tréfából elég! Azt hiszem, folytatódhat az 
elôadás.
Nô: Nélkülünk. Mi elválunk.
(A Fiatalok felkapják a szót és egyre hangosabban ismételgetik: „Elválnak, 
elválnak, elválnak…”, végül már ütemesen skandálják.)
Fôpolgármester: (A Tûzoltóparancsnokhoz.) Intézkedjék! Ez már 
botrány!
Tûzoltóparancsnok: Tapsoljanak!
Családügyi: (A Tûzoltóparancsnoknak.) Intézkedjen, intézkedjen!
(A Tûzoltóság verni kezdi a fiatalokat.)

Idegenvezetô: Hölgyeim és uraim! Amit itt látnak, tradicionális, 
folklorisztikus, ôsi népi játék új tartalommal.

(Sötét. Zene.)

7. Jelenet

(A fiatalok egymás arcát zseblámpával világítják meg megszólaláskor.)

I. Lány: Ó, szenvedély, ki ott buzogsz a poroltókban…
II. Lány: Ha egyszer felállsz a bilirôl…
III. Lány: … ha lelépsz a plakátról…
I. Fiú: …ha kibújsz a hôpalackból…
II. Fiú: …ha kiköpöd a tyúklevest…
III. Fiú: …ha fûre fekszel a lepedôkrôl…
I. Lány: …és a habszivacs ágybetétekrôl…
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Mind: Ó, ha egyszer, ha egyszer, ha egyszer…
III. Lány: …ha lelécelsz a futószalagokról…
I. Fiú: …ha koldusbotra juttatod a szállodaportásokat…
III. Fiú: …ha a magad szárnyán repülsz a holdba…
Mind: Ó, ha egyszer, ha egyszer, ha egyszer…
I. Lány: …lekókasztod a poroltókat…
II. Lány: …szembeköpöd a torz másodat, amivé hazudtak…
I. Fiú: Ó szenvedély, ó szerelem…
II. Fiú: …ha felállsz a bilirôl…
Mind: Ó, ha egyszer, ha egyszer, ha egyszer…

III. KÉP

1. Jelenet

Helyszín: A Férfi és a Nô lakása. 

(A Nô és a Férfi középen a földön ülnek egymás mellett, a városvezetés 
mögöttük áll.)

Családügyi: Nincs az a bíróság, mely kimondaná a válást!
Fôpolgármester: Városunkban mindenkinek módjában áll 
a törvények elôírta módon házasságot kötni és elválni. És azt 
hiszem, hogy ezzel a Családügyi fôtanácsos úr is tisztában van. 
Igen. Jogotokban áll elválni, és a bíróság el is választ benneteket 
egymástól, ha elegendônek találja azt az okot, amiért válni akartok. 
ámde lehet-e elég okotok arra, hogy arcul üssetek egy egész várost?
Családügyi: Semmi okuk rá! A lakásviszonyaik rendezettek, az 
RJ-Fôosztály gondoskodik róluk, taníttattuk ôket, több száz év 
lemaradást hoztak be röpke tíz esztendô alatt.
Pénzügyi: Külön filozófia, ének, zenetörténet, közgazdaságtan órák. 
És mi voltatok azelôtt?
Családügyi: Két középkori maradvány! Mi csináltunk belôletek 
kultúrembert!
Fôpolgármester: Így van. Tudnotok kell, hogy ti nem vagytok 
önmagatok.
Férfi: Tapasztaltam.
Fôpolgármester: Júlia, te okos asszony vagy. Mondd meg világosan, 
mi a bajotok egymással? Miért szántátok el magatokat erre a lépésre?
Nô: Ma reggel erre ébredtünk. A leveles postás hozott egy levelet…
Fôpolgármester: Egy levelet?
Pénzügyi: Kitôl?
Családügyi: Biztos valamilyen anarchista szervezet próbál befonni 
benneteket.
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Pénzügyi: Vagy pedig valamelyik konkurens város manipulációja.
Családügyi: Alapjaiban akarják megrendíteni gazdasági és etikai 
fölényünket?
Fôpolgármester: Hol az a levél?
Nô: A levél tôlünk jött. Mi értesítettük magukat benne az 
elhatározásukról.
Fôpolgármester: Úgy.
Családügyi: A legnagyobb felelôtlenség! Bagatellizálni akarjátok, 
nemcsak ezt a tíz esztendôt, hanem azt is, ami elôtte volt? Ti a 
halált választottátok azért, hogy egymásé lehessetek – inkább a 
halált, minthogy szétválasszanak benneteket. És most egy semmi 
szeszélyért, unalomból, vagy az ördög tudja, miért, széjjelmennétek?
Nô: Ha jól emlékszem, mi sohasem választottuk a halált. Mindig 
élni akartunk.
Családügyi: Ne raboljátok meg a kisembereket, az egyszerû lelkeket 
az álmaiktól!
Férfi: Éljen a példakép, ha hazug is, tündököljön az álom, ha 
elszürkült, akkor is. Hát nem!
Fôpolgármester: Rom! Ti nem vagytok magánemberek. És ez a 
tény elkötelezettséget jelent!
Férfi: Elegem volt ebbôl a kötelezettségbôl!
Fôpolgármester: Júlia! Ismét hozzád fordulok! Nincs egy szavad 
sem?
Nô: Teljesen megértem Romot.
Fôpolgármester: Ennyi sértés, ilyen mérvû indolencia hatására 
mondhatnám azt is, hogy menjetek, amerre akartok!
Családügyi: Ne, ne!
Fôpolgármester: De nem teszem. Sôt. Hogy lássátok, mennyire 
megértô ez a város, idôt adok nektek. Addig is, hogy semmi baj ne 
érjen benneteket; mert ki tudja, mire ragadtatnák magukat jogos 
dühükben azok, akiket megloptatok – igen, ez a helyes kifejezés: 
megloptatok –, védôôrizetet rendelek ki mellétek.
Férfi: Tehát bebörtönöznek?
Családügyi: Ez a legkevesebb, amit megérdemeltek. A ti idôtökben 
az ilyeneket máglyán égették meg!
Fôpolgármester: Nono! Mi modern és felvilágosult korban élünk. 
Mi nem operálunk ilyen eszközökkel, és a középkort, fôtanácsos úr, 
a példálózásainkból is számûztük.
Családügyi: Lehet, hogy erôsebben fogalmaztam a kelleténél, de 
meg kell mondanom, Fôpolgármester úr, hogy – nézetem szerint – 
több erélyre van szükség!
Pénzügyi: Csatlakozom!
Fôpolgármester: Önök netán engem okolnak a történtekért?!
Családügyi: A csak itt és sehol máshol megvalósult életforma 
védelme megköveteli…
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Fôpolgármester: A felmerült problémákat intenzív elemzésnek 
vetjük alá, de nem itt és nem most.
Pénzügyi: Csatlakozom.

2. Jelenet

(Beront a Tanárnô, nagy csomag van nála.)

Tanárnô: Na, halljátok, ide bejutni nem volt könnyû dolog! 
Szó, mi szó, ezt a házat ugyancsak körülvették az egyenruhás 
autogramkérôk! Jó estét.
Férfi: Jó estét.
Nô: Jó estét, drága Tanárnô! (A Tanárnôhöz siet, átöleli.)
Fôpolgármester: Épp jókor jött, asszonyom. Noha a díszôrségnek 
utasítása van arra, hogy feltartóztassa a kíváncsiskodókat, az ön 
személye kivétel. Remélem, önt is éppúgy feldúlja mindaz, ami a mai 
napon történt, mint valamennyiünket.
Tanárnô: Mi történt? Talán megnyertünk valami nemzetközi 
versenyt? Mert arról tudnom kellene.
Fôpolgármester: Nem hallott semmit?
Családügyi: Valami szóbeszédet…
Tanárnô: Szóbeszédet? Szóbeszédet mindig hall az ember.
Fôpolgármester: De a válásról!
Tanárnô: Válni is szoktak az emberek. Az én fiatalkoromban…
Fôpolgármester: De az ô válásukról!
Tanárnô: Mindenre nem hallgat oda az ember. Egyébként is, mi 
közöm hozzá? Igaz, kiabálnak is, meg döntögetnek is az emberek az 
utcán, fôleg a fiatalok, a szabadtéri színpadot is lerombolták félig, 
miután maguk elrobogtak. Szó, ami szó, jó kis murit spricceltek szét 
a Tûzoltók.
Pénzügyi: A Tûzoltók?
Családügyi: Már tüntetnek?
Fôpolgármester: (Férfihez és a Nôhöz.) Tessék, ide vezet az a 
meggondolatlan hôbörgés, felelôtlen és korszerûtlen viselkedésforma. 
Gyerünk!
(A Tûzoltóparancsnok beront, szinte összeütközik a Fôpolgármesterrel.) 

Tûzoltóparancsnok: Elnézést, de a beosztottaim jelentették, hogy 
illetéktelen személy hatolt be ide az ágy térségébe. Asszonyom, 
felszólítom, hogy távozzék!
Tanárnô: Én? Jó ember!
Fôpolgármester: (A Tûzoltóparancsnokhoz.) Kissé késôn érkezett, 
parancsnok úr. Így akár az egész város besétálhatna ide!
Családügyi: Több erélyt! Mindig mondtam, hogy több erélyt!
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Fôpolgármester: A Tanárnô asszony itt maradhat. Még szerencse, 
hogy ô hozzánk tartozik. Meg is kérem, hogy vigyázzon erre a két 
meggondolatlan kölyökre. Ért engem, ugye asszonyom?
Tanárnô: Hát persze, hogy értem! Mi másért jöttem volna, mint 
hogy velük legyek.
Fôpolgármester: A jelenlegi helyzet, városunk érdeke megkívánja…
Családügyi: …hogy bizonyos átszervezést hajtsunk végre.
Fôpolgármester: De nem itt és nem most! Gyerünk! Parancsnok 
úr, ön velünk jön. (A Fôpolgármester és a másik három fô tisztségviselô 
elindul kifelé.) A csak itt és sehol máshol megvalósult életforma…
Pénzügyi: Csatlakozom!
Családügyi: átszervezést! Több erélyt! Önvizsgálatot!
Pénzügyi: Csatlakozom! (Elmennek.)

3. Jelenet

Tanárnô: Na ezeket kifüstöltem. Gyerekeim, én nem kérdezem, 
hogy mit, miért és minek. Ti tudjátok. Minden esetre úgy 
gondoltam, hogy itt a helyem köztetek. Egyet azonban mondhatok. 
A csel nemcsak engedélyezett, de szükséges. Egyébként hoztam 
nektek valamit. A tiétek. Ott szedtem össze a szabadtéri színpadon.
Nô: A hágcsó meg a szemfedô. És az üvegcsém, ami annak idején a 
tetszhalálomhoz segített. Még van is benne valami!
Férfi: (A hágcsó után nyúl.) Ez éppen jókor érkezett. Köszönöm. (A 
hágcsót maga után húzva elindul.)
Nô: Hová mégy?
Férfi: Ügyvédet keresni. A házat ôrzik, de ezen majd leereszkedem. 
Derék hágcsó. Egyszer besegített, most majd kisegít. Így változtatják 
meg rendeltetésüket a dolgok.
Nô: Vagy maradnak hûek a rendeltetésükhöz.
(Sötét.)

IV. KÉP

1. Jelenet

Helyszín: A szabadtéri színpad. 

(A színész Rómeó és Benvolio tök részegen fekszik a színpadon.)
Rómeó: Piszok dolog! Én mondom nektek, piszok dolog. Megfúrtak! 
És ki? Egy sápkóros civil! Aki nélkülem egy senki lenne. Értitek? 
Egy nulla! Akit ketten teremtettünk: Shakespeare és én. Akibe én 
leheltem a lelket évrôl évre, estérôl estére. Itt, ezeken a deszkákon! 
Egy lázadó statiszta, akinek egyszerre csak fejébe száll a dicsôség, 
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és lejátssza a partnereit. Egy ôs civil, aki letépi – letépi? – lelegeli 
az érdemtelenül fejére rakott babért. Értitek? Ha belegondolok, 
hogy életem legnagyobb szerepét egy ilyen fantáziátlan, lelketlen 
karrieristáról mintázták! Bele kell ôrülni! Tönkretett! Kifosztott!
Benvolio: Miért, pókeroztatok?
Rómeó: Ha én lennék a fejesek helyében, tudnám, mit kellene az 
ürgével csinálni. Leváltani! Sittre vele! Vagy vissza a kriptába! 
Azután kinevezni a helyére egy igazit, egy valóságosat, aki 
visszaállítja az ügy hitelét, tisztaságát!
(Belép Menyhért.)

Menyhért: Ne izgassa fel magát, inkább gyönyörködjék a 
napfelkeltében! Hát nem szép? Nézze meg azokat a pici piros 
pamacsokat ott az égen! Új díszlet az ön háta mögé.
Rómeó: Az ember fáradozik, hiába teszi ki a lelkét estérôl estére! 
Semmi foganatja. Büntetlenül letámadhatják. Mire visszajövök, 
tûnjön el innen! Ez nem a maga világa! Tûnés a kriptába, guberáló 
szemetes! Fújj!
(Színészek el.)

Menyhért: (Egyedül.) És nem is tehetségtelen. Itt valami 
ellentmondás rejlik! Tehetséges és ostoba? Tehetséges és hazug? 
Megvan: tehetségesen ostoba.
(Belép a Férfi.)

Férfi: Menyhért!
Menyhért: Hát te hogy pottyantál ide? Épp most beszélgettem a 
teremtôddel. No, nem a Jóistennel, sem az öreg Vilmossal, hanem 
csak Rómeóval, a színésszel. Talán csak nem ezért keltél fel ilyen 
korán, hogy gratulálj neki a tegnap esti alakításához?
Férfi: Ügyvédet keresek, de egy se vállalja.
Menyhért: Arról biztosíthatlak, hogy ezt nem a szokatlan idôpont 
miatt tették. Mondtam neked. Ha mi egyszer valakit felöltöztetünk a 
mi jelmezünkbe, abból kibújni képtelenség.
Férfi: Mit csináljak? Nyugodjak bele? Éljek tovább úgy, ahogy nem 
tudok?
Menyhért: Én nem tudok neked mást mondani, Rom, csak azt, 
hogy sajnállak, és örülök neki, hogy sajnállak. Örülök, barátom, 
hogy akad még két ember, akiért szurkolhatok.
Férfi: Azt mondd meg nekem, hol találok mégis egy ügyvédet? Nem 
szeretem, ha megakadályoznak abban, amit akarok. Nem ismerem itt 
ki magam, hiába élek itt tíz éve. Egy jogász, egy jogtudós kell nekem, 
aki felvilágosít, hogy mit lehet és mit nem. (Menyhért kimegy.) 
Menyhért várj! (Férfi utána fut.)
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V. KÉP

1. Jelenet

Helyszín: A Férfi és a Nô lakása.

Nô: Még mindig nem jön.
Tanárnô: Gyere már el onnan! Úgy bámulsz, mint egy szerelmes 
tinédzser! Hallod? Ne feszítsd túl az idegeidet, szükség lehet még 
rájuk.
Nô: Félek, hogy valaki beállít, mielôtt visszatérne.
Tanárnô: Ha beállít, hát itt lesz. Megkérdezzük tôle, hogy milyen 
az idô… és fôzünk neki egy kávét.

(Belép a Fôpolgármester.)

Fôpolgármester: Már fôzhetik is! Mármint a kávét. Vagy nem jól 
hallottam?
Tanárnô: A Fôpolgármester úr értesülései kiválóak és pontosak.
Fôpolgármester: Igen. Minden esetre szívesen innék egy jó kis 
kávét. Egész éjjel virrasztottam miattatok.
Nô: (Elindul.) Hozom a kávét.
Fôpolgármester: Nem, te csak maradj. Majd a Tanárnô asszony 
megfôzi. A te kávédtól még kiugrana a szívem. Rom hol van?
Nô: A fürdôszobában… Borotválkozik…
Fôpolgármester: Júlia. Nagyon örülök, hogy Rom éppen 
borotválkozik. Úgyis veled akartam elôször beszélni. Te vagy az 
okosabb, a reálisabb, meg is értem, hogy meguntad ezt a fiút. Nem 
is illik hozzánk, ezzel én tisztában vagyok.
Nô: Ha ezt a Fôpolgármester úr komolyan gondolja, ha valóban ez a 
véleménye, akkor a segítségemre lehet.
Fôpolgármester: Mindenben, Júlia, mindenben. Vedd rá Romot 
arra, hogy átmenetileg – kizárólag csak formailag – még egy ideig 
fenntartsátok ezt a házasságot. Mihelyt elcsitul ez a bonyodalom, 
amit okoztatok, és amit egyesek ki akarnak használni ellenem, 
és amit én tulajdonképpen hagynék is, ha nem nézném a ti 
érdeketeket, mondom, mihelyt megszûnik az intrika, szabad kezet 
engedek nektek, és azt csináltok, amit akartok.
Tanárnô: (Belép.) A pénzügyi tanácsos úr van odakint, kérdezteti, 
hogy bejöhet-e?
Fôpolgármester: Remélem, nem mondta meg neki, hogy itt vagyok!
Fôpolgármester: Júlia! Ez az ember engem nem találhat itt. Még 
meggyanúsítanak, hogy összejátszom veletek, és akkor aztán valóban 
veszélybe kerültünk! (Elindul az ellenkezô irányba.)
Tanárnô: A hátsó kijáratot lezárták az ön rendeletére.
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Pénzügyi: (Kívülrôl.) Júlia, Rom! Meddig hagyjátok ácsorogni a 
vendéget?
Fôpolgármester: Merre mehetek ki?
Tanárnô: (Az ágy alá mutat.) Talán arra.

(A Fôpolgármester hirtelen mozdulattal bebújik az ágy alá. Pénzügyi 
belép.)

2. Jelenet

Pénzügyi: Elment? A Tanárnô asszony azt mondta…
Nô: Tévedett. Nem volt itt, amikor a polgármester úr távozott.
Pénzügyi: Jó napot, kedvesem. Már megbocsáss ezért az illetlen 
modortalanságért, ahogy a Családügyi fôtanácsos úr mondaná, de 
másra voltam elkészülve.
Nô: Tessék, foglaljon helyet!
Pénzügyi: Köszönöm. Rom hol van?
Nô: A fürdôszobában. Borotválkozik.
Tanárnô: Hívjam?
Pénzügyi: Nem, dehogyis! Ne zavarjuk! A borotválkozás igen fontos 
mûvelet, majd elôjön, ugyebár.
Tanárnô: Egy kávét nem inna a fôtanácsos úr?
Pénzügyi: Kávét? Azt igen. Nagyon köszönöm! (Tanárnô ki.) 
Rendkívül örülök, Júlia, hogy kettesben maradhatok veled. No, 
félre ne érts, bár azt ne hidd, hogy nem honorálom a szépségedet! 
Illetlenül, sôt modortalanul szép vagy.
Nô: Természetesen.
Pénzügyi: Jó. Hát én minden esetre rövid leszek. Van egy tanácsom. 
Hagyd el a várost. Majd én segítek rajtad.
Nô: Mennyi, de mennyi segítség egyszerre!
Pénzügyi: Mi az, valaki megelôzött?
Nô: Nem, dehogy. Csak nagyon meghatódtam a Pénzügyi fôtanácsos 
úr jóságán.
Pénzügyi: Jóságos, önzetlen, de racionális, Júlia! A kocsim itt 
áll a ház elôtt. Beszállunk, és gázt bele! Ebben az aktatáskában 
szerzôdések vannak. Megszámlálhatatlan kitöltetlen szerzôdés. 
Mind a te nevedre. Szerzôdhetsz beat-zenekarhoz. Hét metropolisz 
történelem-tanszékére professzornônek. Ezen kívül – hogy csak 
az elônyösebbeket említsem – három filmfôszerep, függetlenített 
fôtitkári állás egy reprezentatív és rokonszenves nézetet valló 
Nôszövetségben. De ha ez nem felelne meg, évente két-három 
világkörüli úttal járó agitátori funkció az „Elnyomott Nôk, 
harcoljatok” nevezetû szervezet színeiben. Természetesen én csak 
melletted leszek és sehol máshol, szolgálatodba állítva minden jogi és 
gazdasági képzettségemet. Mi kinôttünk ebbôl a városból, Júlia!
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Nô: S mi lesz Rommal?
Pénzügyi: El akarsz válni tôle, nem? Csináljon, amit akar. Az ô 
dolga, meg ezé a provinciális porfészeké. Nem kell most rögtön 
döntened, hogy melyik ajánlatot fogadod el. Nyugodtan rám 
bízhatod magad. Egy tapasztalt és sokat látott Férfiú segítsége…
Nô: Nem megvetendô abban a helyzetben, amelyben én vagyok. 
Ugye, ezt akarta mondani, fôtanácsos úr?
Pénzügyi: Ezt. Szóról szóra. Mindig tudtam, hogy okos asszony vagy.
Tanárnô: (Be.) Az idegenforgalmi fôtanácsos úr nyújtotta át a 
benevezését, Julkó.
Pénzügyi: Nem találkozhatom vele! Julikám, gondold meg, amit 
mondtam, és dönts! (Meghajol a Tanárnô felé.) Asszonyom…
Tanárnô: A hátsó kijáratot befalazták.
Pénzügyi: Kellemetlen bürokratizmus!
Nô: Ha a fôtanácsos úr nem vetné meg a segítségemet, akkor talán 
ide, az ágy alá… (Felemeli az ágy földig érô terítôjét és az ágy alá mutat.)
Idegenvezetô: (Hangja kintrôl.) Júlia, Rom! Kedveseim! Már megint 
elaludtatok? (A Pénzügyi tanácsos hirtelen leguggol az ágy elé, és már 
befele mászna, de félúton összetalálkozik a Fôpolgármesterrel.)
Pénzügyi: Maga mit keres itt?
Fôpolgármester: Maga mit keres itt?!

(Felemelkedik a paplan, és az ágyból elôbújik a Családügyi tanácsos. 
Mezítláb megáll az ágy tetején.)

3. Jelenet

Családügyi: Most aztán lelepleztem Önöket! Íme az erkölcsi fertô, 
mely az erôtlenség, tutyimutyiság mezébe bújva veszélybe sodorja az 
egész várost!
Idegenvezetô: (Belép az ágy térségébe. Mögötte a turisták.) 
Kedveseim! Egy A-kategóriába tartozó kis létszámú… (A tablóra 
mered.) A csúszó zsalu… a mi csodálatos építészetünk! Dôl a ház, 
s csak térbeli elhelyezkedésünk változik! Mindenki ép! Ó, huszadik 
század! Béke, biztonság, boldogság! (Kifelé tereli a turistacsoportot.)
Családügyi: Vegyék tudomásul, hogy még ma mindent a 
Tanácsnoki kar elé tárok!
Idegenvezetô: Csak itt és sehol máshol!

(Idegenvezetô kimegy, Tûzoltóparancsnok belép.)

Tûzoltóparancsnok: Fôpolgármester úr, fôtanácsos uraim!
Családügyi: Az elkövetett hibákért pedig felelni kell! A morál…
Tûzoltóparancsnok: Fôpolgármester úr!
Családügyi: A morál és a város érdeke megköveteli…
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Tûzoltóparancsnok: Fôtanácsos uraim!
Családügyi: …hogy, levonjuk a konzekvenciákat!
Fôpolgármester: Azt mondja meg, hogy mit keresett itt az ágyban!
Családügyi: Végzem a kötelességem. Ez az ágy közterület!
Tûzoltóparancsnok: (A sípjába fúj.) Uraim, Rom a városban 
tartózkodik. Kiszökött.
Fôpolgármester: Nem borotválkozik?
Tûzoltóparancsnok: Legutoljára a szabadtéri színpad környékén 
látták.
Fôpolgármester: És a védelmi ôrizet? Hát magára nem bízhat az 
ember semmit? (Családügyire mutat.) Ön, miért nem akadályozta 
meg ezt az ágyból, ha már itt volt?
Családügyi: Én önökre összpontosítottam… Íme, a liberalizmus és 
a kétkulacsosság eredménye! Követelem a Tûzoltóság átszervezését! 
Követelem!
Fôpolgármester: Azonnal hozzák vissza! És kettôs védelmi ôrizetet 
a ház köré! A hölgyekkel még számolok!
Tûzoltóparancsnok: A rendkívüli helyzetre való tekintettel a 
tûzveszély fokozódásának figyelembevételével javaslom a speciális 
kollekció készenlétbe helyezésének elrendelését!
Családügyi: Úgy van! Elrendelem.
Fôpolgármester: Talán majd én. Mindent figyelembe véve, 
a nehéz és tragikus helyzetet mérlegelve, a fokozott tûzveszély 
figyelembe vételével elrendelem a speciális kollekció, a különleges 
poroltókészülékek és fecskendôk készenlétbe helyezését.
Tûzoltóparancsnok:  Értettem! (Tiszteleg és elmegy.)
Fôpolgármester: Kérem, az urakat, kövessenek!
Családügyi: (Távozóban.) Mindent a Tanácsnoki Kar elé tárok. 
Mindent.
Pénzügyi: Csatlakozom!
(Fôpolgármester, Családügyi, Pénzügyi, Idegenvezetô el.)
Nô: Milyen nevetségesek, milyen nyomorultak! És ezektôl féltem?

(Sötét. Zene.)

VI. KÉP

1. Jelenet

Helyszín: A szabadtéri színpad. 

(A fiatalok tûzoltók felügyelete mellett rendezgetik a helyszínt. Elöl a 
színpadon a színész Rómeó és Benvolio hever. Belép Menyhért és a Férfi.)
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Menyhért: Gratulálok, gyerekek! Ez szép és gyors munka volt. 
Amit a rossz kölykök tegnap elrontottak, azt a jó gyerekek mára 
rendbe hozták. Hát, csak pihenjetek. Munka után jár a megérdemelt 
pihenés. Látod, Rom, tanulhatsz tôlük: Mindent helyre lehet hozni.
I. Fiú: Nem fognád be a pofád, Menyhért?
II. Fiú: Gúnyolódni könnyû!
I. Lány: Tegnap este is csak a szád járt!
Menyhért: Mi másomat jártattam volna? És mi a fenének? A 
Meteorológiai Intézet jelentette, hogy ma szép idô lesz. Bolond 
lettem volna a rossz kölykök közé állni, hogy ezt a gyönyörû reggelt 
ilyen fáradságos kultúrmunkával rontsam el. (Az egyik Tûzoltó 
elindul, és némán megáll Menyhért közvetlen közelében. Menyhért 
önkéntelenül néhány fokkal feljebb mászik a létrán.)
Férfi: Gyere, Menyhért, kísérj el. Addig nem térhetek vissza 
Júliához, amíg nem beszéltem ügyvéddel.
Menyhért: Ügyvédet keresni most, ezen a békés reggelen? Volna 
szíved elrontani életem egyik legszebb pillanatát? Tudod, hogy 
milyen kilátás nyílik innen, errôl a magas hegytetôrôl? Elém 
tárul szeretett városom boldog lakóival! Öregem, minden ház 
ablakán belátok! Minden kertecske nekem pompázik! Doromboló 
cicák hátán játszik a napocska! Mennek a suliba a gyerekek, a 
gyárakban a dolgozók, a hivatalba a tanácsnok urak. Rom, örömmel 
jelentetem: Mindenki elfelejtette a tegnapi ünnepet. Felejtsd el te 
is! És felejtsétek el ti is, rusnya kölykök, mit ütitek más dolgába 
az orrotokat? Éljetek egymásnak, éljetek a szerelemnek, a szabad 
szerelemnek, titokban akár a csoportházasságnak is. Senki se bánt, 
ha nem ütitek az orrotokat tisztes és idôsebb polgártársaitok életébe! 
Látjátok, akinek tiszta a lelkiismerete, az, nyugodtan lóbálhatja a 
lábát. (Fenn ül már a létra tetején.)
Tûzoltó: Hallja, jöjjön le onnét!
Tûzoltóparancsnok: Ne szítsa a tüzet, mert megjárhatja!
Menyhért: Én? Ugyan miért? Ki akadályozhat meg abban, hogy 
élvezzem a rendet és nyugalmat, ami ilyen csinosan és gyorsan – 
mondhatnám, ripsz-ropsz – helyreállt?
Fiatalok: Hagyd abba, Menyhért, gyere le!
Menyhért: Mi a fenének hoztátok rendbe ezt a színpadot, ha senki 
se tarthat rajta elôadást?
Tûzoltóparancsnok: Elég volt! Jöjjön le!
Tûzoltó: Jöjjön le!
Menyhért: Uraim, probléma egy szál se! Idefigyeljenek! Az ABC 
harmincnyolc betûbôl áll. Úgy mint: A, á, B, C, Cs, D…
Tûzoltó: Felszólítom…
Menyhért: E, É, F, G…
Férfi: Mire jó ez, Menyhért? Gyere le onnan!
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Menyhért: Mire jó. Jogi felvilágosítást kértél, barátom! Azt 
kérdezted, hogy mit lehet és mit nem. Hát, figyelj! H, I, J, K, L…
Rómeó: (A tûzoltókhoz.) És maguk tûrik ezt? Szedjék le onnan! 
Minden szava lázítás!
Menyhért: N,O,P,Q és R…
Rómeó: Gyújtogató!
Tûzoltóparancsnok: Felszólítom, hogy hagyja el a magaslati 
pontot!
Menyhért: S, T, U, V…
Fiatalok: Hagyd abba, Menyhért!
Férfi: Menyhért!
Rómeó: Ez az! Hagyja abba!
Menyhért: Na látod, Rom, kiskoromban megtanítottak rá, hogy 
jogomban áll, sôt, kötelességem tudni az ABC-t, és most egyszerre 
mind, valamennyien, barát és nem barát, azt kiabáljátok: „Hagyd 
abba, Menyhért! Hagyd abba, Menyhért!” Hát azért sem, ha már 
eddig eljutottam, végig mondom az ABC-t!
Családügyi: (Hangja a hangszórókon keresztülhallatszik.) Figyelem, 
figyelem! A Tanácsnoki Kar közleménye. A fokozott tûzveszélyre 
való tekintettel elrendeljük a speciál kollekció, a különleges 
fecskendôk és poroltó-készülékek készenlétbe helyezését. A legkisebb 
gyanús észlelményre tüzet olts!
Menyhért: X, y…
Rómeó: Nem hallották?
Menyhért: És Z!
Tûzoltóparancsnok: Tüzet olts!

(A két Tûzoltó lelövi Menyhértet. Menyhért lecsúszik a létráról.)

Férfi: (Menyhért mellé térdel) Menyhért! Menyhért!
Menyhért: De legalább végigmondtam az ABC-t, és ez nem kis 
dolog.
Férfi: Menyhért!
Menyhért: Probléma egy szál se… (Meghal.)

(A fiatalok körbeveszik Menyhért tetemét.)

I. Fiú: Ez lelécelt.
II. Fiú: Lelépett a plakátról.
III. Fiú: Leszállt a bilirôl….
I. Lány: …a habszivacs ágybetétekrôl.
II. Lány: A maga szárnyán repült a Holdba.
III. Lány: Szembeköpte, amivé hazudták…
Mind: Szeplôtelen fogantatású kéjencek és kurvák.
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Férfi: (A színész Rómeónak.) Gyilkos! Gyilkosok! (Odaugrik a színész 
Rómeóhoz, és a színpadi kardot kirántja a hüvelyébôl, azzal akarja 
leszúrni.)

2. Jelenet

(Belép a Családügyi és a Fôpolgármester.)

Családügyi: Mi történik itt? (a Férfi önkéntelenül megtorpan és 
visszafordul) Rom, fiam, mit hadonászol azzal a karddal? Még kárt 
teszel valakiben!
Férfi: (színész Rómeóra mutat) Gyilkosok!
Családügyi: Gyilkosok? (Észreveszi Menyhértet és fölé hajol.) Szegény 
fiú.
Tûzoltóparancsnok: Várható volt! Mindig keverte a bajt a 
firnyákos agysejtezetével!
Családügyi: Igen kiváló archeológus volt. (Hirtelen hangot 
vált.) Összekülönböztetek valamin? Ejnye, Rom! Már megint 
visszabandukoltál ötszáz évet? Már megint ez a szurka-piszka? 
Mutasd csak a kardodat! (A meglepôdött Férfi kezébôl kiveszi a kardot, 
és a lôtt sebbe illeszti.) Pontosan beleillik a sebbe. (A magasba tartja 
a kardot.) És ha jól látom, véres is. Rom! Ez azért már több mint 
illetlen modortalanság! Mi történt? Ki látta kérem, hogy mi történt 
itt? Tanukat kérek!
Rómeó: Kérem, fôtanácsos úr, én mindent láttam.
Családügyi: Közlöm a jelenlevôkkel, hogy a Tanácsnoki kar 
egybehangzó óhajára, a nehéz idôkre való tekintettel, átmenetileg 
átvettem a Tûzoltóság parancsnokságát. Így van, Fôpolgármester úr?
Fôpolgármester: Így.
Családügyi: Rom! Sajnos sok minden ellened szól. ámde én 
megadom a lehetôséget neked arra, hogy tisztázd magad. Meg van 
a lehetôséged a védekezésre. Sôt, tudnod kell, hogy a látszat sokszor 
csal. Nem akarlak vigasztalni, fiam, de a dolgok visszatérhetnek 
a rendes kerékvágásukba, ha mindenki úgy akarja. Így van, 
Fôpolgármester úr?
Fôpolgármester: Így.
Férfi: Félek. Bûnösnek érzem magam, és ezért félek. De nemcsak 
magamat féltem, hanem a tanulságot is, amit levontam. Mert 
ha már egyszer feltámadtam, végig akarom élni az életemet. 
Mondom: Félek, tehát menekülök. És nem csak az ABC-t akarom 
végigmondani. (Elrohan)
Családügyi: Elfogni!
(A Tanárnô és a fiatalok elállják az üldözôk útját. Sötét.)
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VII. KÉP

1. Jelenet

Helyszín: A Férfi és a Nô szobája, félhomály. 

(A Nô a létra tövében alszik. Belép a Férfi az elsô jelenetbeli álruhájában, 
óvatosan odamegy a Nôhöz.  A Nô hirtelen felriad.)

Nô: Ki az?
Férfi: Csak én!
Nô: Rom! Miért jöttél ide? Üldöznek.
Férfi: Ki keres egy válófélben levô férjet az otthonában, aki ráadásul 
állítólag megölte a legjobb barátját? Ez ellentmond az üldözés 
logikájának. Az egész várost tûvé teszik értem, de ide nem jönnek, 
egyszerûen azért, mert az a kívánságuk, hogy itt legyek. Júlia, el kell 
mennünk ebbôl a városból.
Nô: Együtt? Nem hangzik ez nevetségesen?
Férfi: Rossz csillagzat alatt születtünk. Bármit akarunk, mindig 
akadályba ütközünk. Úgy látszik, elválni sem tudunk egymás nélkül. 
Júlia! Emlékszel a méregre?
Nô: A tetszhalálomra? Eleget hallottam róla, hogy emlékezzem rá.
Férfi: Megismételjük. Újra megiszod a mérget, ôk újra eltemetnek, 
de én most már tudni fogom, hogy nem vagy halott, nem ölöm 
meg magam feletted, hanem megvárom, míg este lesz, és aztán 
lelécelünk.
Nô: Hová?
Férfi: Ahol meg tudunk lenni egymás nélkül külön is.
Nô: Rom! Ezt a trükköt az egész város ismeri! Mindenki tudja, 
hogy csak tetszhalott voltam, és hogy csak azért nem sikerült az 
egész, csak azért pusztultunk el, mert te azt hitted, hogy valóban 
meghaltam!
Férfi: Ha ott fekszel elôttük holtan még ha sejtenek is valamit, el 
kell, hogy higgyék, halott vagy, nem tudnak vitatkozni vele. Ha 
pedig halott vagy, el kell hogy temessenek. Lehet, hogy ôriztetni 
fogják a kriptát, de abból a kriptából könnyebben ki tudlak 
szabadítani, mint ebbôl.
Nô: Mondd, Rom, miért akarod, hogy veled menjek? Kevés az idôd. 
Üldöznek. Nem volna biztonságosabb, ha még ma éjjel itt hagynád a 
várost?
Férfi: Innen nem biztos, hogy ki tudlak vinni. Egyedül, ahogy 
besurrantam, ki is oldaloghatok. Kettônket hamarabb észrevesznek.
Nô: Úgy gondolom, hogy okosabb, ha egyedül mégy. Engem nem 
zsarolhatnak meg úgy, mint ahogy téged.

Diákszínház 2016_02.indd   189 2016.11.02.   11:52:50



190

—  VáLáS VERONáBAN  —

Férfi: Júlia, a levélben, amit a leveles postás hozott, és amiben 
értesítettük magunkat, csak annyi állt, hogy elválunk. Az már nem 
volt benne, hogy okosak leszünk. Okos a fôtanácsos úr, legalábbis 
furfangos elme. Ebben a nagyon okos világban, ebben a túl okos 
világban én megvárlak téged.

(A Nô megissza a mérget, közben a Férfi tesz egy tétova mozdulatot felé. 
Egymásra néznek, majd megcsókolják egymást.)

Nô: Így. És most menj el. Viszontlátásra, Rom.
Férfi: Viszontlátásra, Júlia.

(A Férfi felveszi a sapkát és a napszemüveget és kimegy a szobából.)

2. Jelenet

Tanárnô: (Az ágy mögül elôlép.) Szó, mi szó, jól elaludtam. Hiába, 
öregszem, Julkó. Mintha beszédet hallottam volna. Járt itt valaki?
Nô: Rom volt itt. Sietett. Üldözik.
Tanárnô: Julkó, drágám Nem lenne okosabb, ha fejet hajtanátok?
Nô: Hát maga sem érti, hogy mirôl van szó? Ôk azt mondják, 
élj Így meg Így, úgy vedd a lélegzetet, ahogy mi akarjuk, mert te 
nem tudod, Júlia, hogy hogyan kell lélegzeni, azt csak mi tudjuk 
megmondani neked. És ne Így, hanem úgy tedd szét a lábad, mert 
azt is csak mi tudjuk megmondani neked, hogy hogyan kell, mert te 
nem rendelkezel önmagaddal, Júlia, mert te több vagy önmagadnál, 
Júlia, te az eszme vagy, az egyéni boldogság eszméje. Hát nem. Én, 
én vagyok, és se több, se kevesebb nem akarok lenni önmagamnál. 
(Összeesik.)
Tanárnô: Julkó! Julkó!
Idegenvezetô: (Csak a hangja hallatszik kintrôl.) Nos, erre tessék, 
jöjjenek beljebb.

3. Jelenet

(Belép az Idegenvezetô, a Fôpolgármester, a Pénzügyi tanácsos, a 
Családügyi tanácsos, a Tûzoltóparancsnok és a Rómeót és Júliát játszó 
színészek. Az utóbbi kettô bôrönddel érkezik.)
Tanárnô: (Idegenvezetôhöz.) Meghalt!
Idegenvezetô: Tessék?
Tanárnô: Nem lélegzik! Nem ver a szíve! Meghalt!
Idegenvezetô: Azt a lemezt már egyszer eljátszották, asszonyom. 
Ezzel nem sokra mennek!
Tanárnô: Hát nem érti? Nem él! Nincs.
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Fôpolgármester: Hát, tessék rendezkedjenek be, és gratulálok. 
Szívbôl gratulálok. Az igaz eszme mindig megtalálja az apostolait!
Tanárnô: Meghalt! (Üvölti)
Fôpolgármester: Mit mond, asszonyom?
(a Tanárnô az ágyra mutat)
Pénzügyi: Ócska trükk.
Családügyi: Hisztériás magatartásforma. Modortalanság.
Tanárnô: Meghalt. Nem értik? Meghalt.
Fôpolgármester: (Az ágyhoz lép, megfogja a Nô karját, elengedi.) Úgy 
vélem, uraim, hogy új helyzet teremtôdött, mely alapos értékelést 
kíván. Ha egyszer egy Júlia meghal, akkor elôbb vagy utóbb a 
ravatalánál vagy a sírjánál felbukkan egy Rómeó.
Családügyi: És akkor foganatosítani tudjuk a letartóztatási 
parancsot.
Fôpolgármester: Vagy beszélni tudunk a fejével. Naivak ezek a 
gyerekek.
Pénzügyi: És mûveletlenek.
Családügyi: Elvetemültek.
Fôpolgármester: Azt javallanám, hogy a hölgyet ravataloztassuk 
fel. De lehetôleg a nyilvánosság kizárásával. A legnagyobb 
óvatossággal és körültekintéssel kell kezelni ezt az ügyet.
Családügyi: Azért én kezeskedem, hogy a tetemhez nem fog 
hozzáférkôzni senki. (A Tûzoltóparancsnokhoz.) Utasítom a 
Tûzoltóságot, hogy a tetemet újabb intézkedésig vegye ôrizetbe. A 
ravatalozást a városháza dísztermében fogjuk eszközölni. Különben 
mégiscsak személyesen intézkedem. Az ügy tekintélye megkívánja.
Rómeó: És velünk mi lesz, kérem?
Fôpolgármester: Várnak. Megszokták, nem? Jelenésre várni kell.
Családügyi: Azt hiszem, indulhatunk.
(A Tûzoltóparancsnok int két Tûzoltónak, azok kiemelik az ágyból a Nôt, 
kimennek az ágy térségébôl. A többiek követik ôket, a sort a Tanárnô 
zárja be. Csak Rómeó és Júlia maradnak a színen.)

Rómeó: Tiszta sor! Megjátsszák magukat. Majd a hôs is elôkerül.
Júlia: Láttad? Ennyi átélés nem volt benne! Ennyi! Így meghalni! 
Tehetségtelen liba!

4. Jelenet

(A fiatalok egymás arcát zseblámpával világítják meg megszólaláskor.)

I. Fiú: Meg fogják kérdezni tôled, okos dolog volt-e felállni a bilirôl.
II. Fiú: Mert védtelen maradt a feneked.
III. Fiú: Meg fogják kérdezni tôled, hasznos volt-e kiönteni a 
tyúklevest.
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I. Lány: A combokat felszedik mások és elszopogatják.
II. Lány: Kiröhögnek, hogy a fûre feküdtél, mert a füvön csizmában 
is járnak.
III. Lány: Megkérdezik majd, hogy érdemes volt-e szembeszállni a 
békés emésztéssel.
II. Fiú: Koldusbotra juttatni a szállodaportásokat.
III. Fiú: Mert a szállodaportások összefognak és szövetségbe 
tömörülnek.
I. Lány: Megkérdezik majd, helyes volt-e lelépni a plakátról.
II. Lány: Mert rád dôlnek a hirdetôoszlopok.
III. Lány: Okos dolog-e lekókasztani a poroltókat.
I. Fiú: Mert a poroltók újra megmerevülnek és a pofádba vágnak.
II. Fiú: Hülyének néznek, hogy a magad szárnyán repültél a Holdba.
III. Fiú: A Földön biztonságosabb.
I. Lány: Ülhetsz a bilin, örvendve a békés emésztésnek.
II. Lány: A békés nemi együttélésének.
III. Lány: És a békés halálnak.

VIII. KÉP

1. Jelenet

Helyszín: A ravatalozó. 

(Az ágy le van takarva egy fekete lepellel, rajta kétoldalt gyertya. A 
ravatal körül a Fôpolgármester, a Családügyi és a Pénzügyi tanácsosok 
állnak. A háttérben terített bankett-asztal, szendvicsekkel és pezsgôvel.)
Fôpolgármester: Az elgondolás kitûnô. Tehát összegezve: 
választhatnak. Vagy leülnek a bankett-asztalhoz, vagy tudomásul 
veszik, hogy végleg megszûnik a státuszuk.
Családügyi: A többes számot túlzásnak tartom.
Fôpolgármester: Ne aggodalmaskodjék. A hölgy idejében fel fog 
támadni.
Családügyi: Örülök, hogy a Fôpolgármester úr ennyire hisz a csoda 
erejében.
Fôpolgármester: Már miért ne hinnék? Köztudomású, hogy nem a 
csoda teremtett minket, hanem mi teremtettük a csodát.
Családügyi: Ez így igaz.
Fôpolgármester: (A Családügyi tanácsoshoz.) Remélem, fôtanácsos 
úr, intézkedett, hogy a városban diszkréten elterjedjen azért a 
híre, hogy a városházán ünnepségre készülôdnek, pontosabban: 
ünnepélyes szertartásra. Mert ez az elôfeltétele annak, hogy a fickó 
elôbújjon rejtekébôl. Nyilvánvaló, hogy elôre megbeszélték a dolgot, 
és nyilvánvaló, hogy besétál ide. Bár azt nem egészen értem, hogy 
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ha válni akarnak, miért akarja magával cipelni a feleségét. No, 
mindegy, mindig is hóbortosak voltak.
Családügyi: Ön meg van gyôzôdve róla, hogy el akarja vinni a 
tetemet?
Fôpolgármester: Errôl nem csupán én, hanem minden gyerek meg 
volna gyôzôdve a városban, ha megkérdezné ôket. De hol késik a 
ravatal? A gyertyák már itt vannak, de a ravatal még sehol.
Családügyi: Fôpolgármester úr, az én embereim pontosak és 
alaposak. A biztonsági intézkedések, amelyeket foganatosítattam, 
bizonyos idôt igényelnek.
Fôpolgármester: Arra az esetre, ha nem állnának kötélnek, 
idehozatjuk a színészeket és néhány filmest.
Családügyi: (Élesen.) Kérem, én ezt már eleve így gondoltam. 
Velük fogjuk megünnepelni a bankettet. Nem is értem, miért van 
szükség erre a cécóra, hacsak azért nem, hogy leszámoljunk azzal, 
aki elárulta a várost és önmagát. Sokkal szerencsésebb megoldásnak 
tartom, ha a színészek lennének ôk. át tudják érezni azt a 
felelôsségteljes feladatot, amelynek majd eleget kell tenniük. Azok 
ketten leváltak az eszmérôl, amelyet képviseltek, és amely nélkülük is 
életképes.
Fôpolgármester: Én teljesen egyetértek a fôtanácsos úrral, de a 
praktikum szempontjából jobb, ha az eszme már megszokott, ismerôs 
személyekben testesül meg. De hol késnek a gyászhuszárok?
Családügyi: Aggodalomra nincs ok. A tetemet nem rabolták el, 
csak kis kerülôvel hozzák.
Fôpolgármester: Addig talán nekiláthatnánk. Remélem, a 
szendvics friss, és nem annak a szomorú bankettnek a maradéka.
Pénzügyi: A szendvics friss.
Fôpolgármester: Akkor jó.
Családügyi: Itt vannak.

(Belép két Tûzoltó, egy dobozt hoznak, amit letesznek a bankett-asztal elé.)

Fôpolgármester: (Tele szájjal.) Ez mi?
Családügyi: Urna.
Fôpolgármester: Azt látom. De mi van benne?
Családügyi: Hogy, hogy mi? Nem porcukor, azt garantálom!
Tûzoltóparancsnok: (Tiszteleg.) Jelentem, a hamvasztás tizenkét 
perc negyvenöt másodpercig tartott. A holttestet senki sem kísérelte 
meg elrabolni.
Fôpolgármester: (Alig tud beszélni.) Maguk megôrültek! Ha ennek 
híre megy!
Családügyi: Miért, kérem? A hamvasztás megengedett temetési 
forma! Rendkívül higiénikus!
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Fôpolgármester: (A Családügyi tanácsoshoz.) Befellegzett 
a pünkösdi királyságának, fôtanácsos úr! Maga elevenen 
elhamvasztotta Júliát! Érti? Elevenen!
Családügyi: Ez rágalom! Mindenki látta, hogy halott volt! Ön is 
állította! Én nem vagyok barbár! Én ilyen illetlen modortalanságot 
álmomban sem követnék el!
Fôpolgármester: Maga azt állítja, nem tudta, hogy Júlia Rómeóé 
lehessen egykor, tetszhalált okozó mérget ivott? Az volt a terv, 
hogy Rómeó, akit akkor is köröztek, a temetés után kilopja majd a 
városból az álhalottat! Világos volt, hogy ezt akarják megismételni! 
Azt meri állítani, hogy errôl sejtelme sem volt?
Családügyi: (Cinikusan.) Errôl most értesülök elôször.
Fôpolgármester: És maga volt a gyámjuk?
Családügyi: Kérem, én állandóan az ô ügyükkel voltam elfoglalva. 
Ez az ügy betöltötte az életemet, minden percemet. Én még egy 
díszelôadást sem tudtam végignézni zavartalanul! Nem törôdhettem 
minden részlettel! Minden aprósággal!

2. Jelenet

(Belép a Férfi és megáll az urna elôtt.)

Férfi: Jó estét!
Fôpolgármester: Rom! Tudtam, hogy eljössz. Már vártunk, kérlek. 
Sajnos nem úgy, ahogy szerettük volna. Rom, fiam, itt fatális 
tévedés történt.
Férfi: Folytassák csak a bankettet. Tessék! Folytassák nyugodtan a 
bankettet!
Fôpolgármester: Rom, itt egy szörnyû félreértés történt…
Férfi: Igen. Teljesíteni szeretnék egy megbízást. Júlia bízott meg vele. 
Közölnöm kell: Lángolva szeretem Júliát. Nincs tárgyi bizonyíték: 
égô puncs vagy bólé a kezemben, ahogy ô kívánta, de lángolva 
szeretem Júliát. Lángolva sze-re-tem Jú-li-át! A,B,C,D,E…
Pénzügyi: (A családügyire néz kérôn.) Szabad? (A családügyi 
engedékenyen bólint.)
Pénzügyi: (Tûzoltóparancsnoknak) Tüzet olts!
Férfi: …G, H…
(A Családügyi kibontja a pezsgôt, a dugó pukkanásával egy idôben a 
tûzoltók lelövik a Férfit. Koccintanak és megszólal Záray–Vámosi: Ha 
összecsendül két pohár címû dala. Sötét, egyre hangosodó zene.)

VÉGE
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Ren de zôi aján lás

Gá li Jó zsef éle te a há bo rú után al ko tó ér tel mi sé gi nem ze dék sor sá nak 
egyik emb le ma ti kus tör té ne te. Ti zen négy éve sen csa lád já val együtt 
Ausch witz ba de por tál ták, ahon nan csak ô tért vis  sza. Érett sé gi után 
fel vet ték a Szín ház- és Film mû vé sze ti Fô is ko la dra ma turg sza ká ra, 
ahon nan azon nyom ban ki is zár ták mint „osz tá lyi de gent”, vé gül – 
mi u tán Jó zsef At ti la-dí jat ka pott – még is be fe jez het te ta nul má nya it. 
Ezt kö ve tô en mint az Él ünk cí mû il le gá lis lap szer kesz tô jét és az 1956-
os for ra da lom egyik el len ál ló cso port já nak ak tív részt ve vô jét 1957-ben 
ha lál ra  ítélt ék. Az ítéletet a nem zet kö zi til ta ko zás ha tá sá ra 15 évi 
bör tön bün te tés re vál toz tat ták, vé gül 1961-ben am nesz ti á val sza ba dult.
Később az OSZK Szín ház tör té ne ti Tá rá nak mun ka tár sa ként dol go-
zott, majd ide je ko rán (45 éves ko rá ban) nyug dí jaz ták. 

A Vá lás Ve ro ná ban cí mû da rab ját a hatvanas években írta, és a het-
ve nes évek ele jén az amatőr keretekben működő pest er zsé be ti Csili 
Szín tár su lat (Dévényi Róbert rendezésében) vit te színre. A be mu-
ta tó egyrészt a szerző személye, másrészt a kádári puha diktatúra 
plasztikus és lényegi ábrázolása miatt óriási – bár a nagyközönség előtt 
rejtegetett – botránnyal, betiltással járt. A hatalom közel 50 pontban 
marasztalta el az előadást, és ítélte rendszerellenesnek. 

A Vá lás Ve ro ná ban Shakes peare Ró meó és Jú li á já nak kü lö nös, 
ab szurd elemekkel átitatott pa ra frá zi sa. A hu sza dik szá za di Ve ro ná-
ban, tíz év vel a da rab be li cse lek ményt meg elô zô en, egy ar che o ló gus 
(Meny hért) meg ta lál ja a le gen dás sze rel mes pár krip tá ját, és ki ás sa a 
ha lot ta kat. Ró meó és Jú lia (Fér fi és Nô) élet re kel nek, és im már tíz 
éve él nek há zas ság ban. A vá ros ve ze té se az esz mé nyi sze re lem hal ha-
tat lan sá gát saját politikai hatalmának legitimázálására használja. 

A konf lik tust, akár csak a XVI. szá za di eredeti mû ben, Rómeó és 
Júlia en ge det len sé ge okoz za. A mo dern szi tu á ci ó ban azon ban lá za dá-
suk in dí té ka nem a szü lôi aka rat tal való szem be ke rü lés, a min dent 
el söp rô igaz sze re lem, ha nem a ha ta lom be fo lyá sával és el len ôr zé-
sével való szembefordulás. A konszolidációt és a jólétet szimbolizáló  
PR-sze re lem „le akar jönni a plakátról”. Ró meó és Jú lia vál ni akar.

A kí sér tet vá ros „krip ta szö ke vé nyei” (a Fér fi és a Nô) tíz évi al va já-
rás után rá éb red nek, hogy szép las san el hi de gül tek. A „krip ta hi deg” 
Ve ro ná ban ugyan is min den ér ze lem ki hûl, az egykori szerelmesek már 
csak meg kö vült esz mény ké pek, torz rek lá mok. Éb re dé sük leg fáj dal ma-
sabb fel is me ré se, hogy már nem sze re tik egy mást, hogy ha zug ság ban 
él nek. A ha gyo mány azon ban ab szurd mó don is mét li ön ma gát: a 
haj da ni sze rel me sek el vál ni sem tud nak egy más nél kül, hi szen „rossz 
csil lag zat alatt” szü let tek és „rossz csil lag zat alatt” éled tek új já. 

A da rab ab szur di tá sa, hogy a pár sor sát a ró luk szó ló ha gyo mány 
de ter mi nál ja. Meny hért, a sze rel me sek „élet re kel tô je” és párt fo gó ja, 
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lát va, hogy hősei mi vé let tek, mi vé tor zí tot ta ôket a rend szer, szintén 
fel lá zad a hatalom ellen. Az igaz ság da rab be li me ta fo rá já nak, az ábé-
cé nek a ki mon dá sát a ha ta lom pro vo ká ci ó ként, lá zí tás ként ér tel me zi, 
ezért meg to rol ja. Meny hért már tír ha lá lá nak egyet len szem ta nú ja, 
a ha ta lom sze mé ben szin tén en ge det len válni akaró Rómeó (Férfi/
Rom). A po li ti kai ve ze tés az „ide á lis” hely ze tet a gyil kos ság el tu so lá-
sá ra, az az kö rül mé nye i nek meg ha mi sí tás ra hasz nál ja fel. A Meny hért 
gyil ko sá nak be ál lí tott Fér fi (Rom) ül dö zöt té vá lik, a Nô pe dig vá laszt-
hat: ma rad a Jú li á nak mon dott ma ri o nett bá bu, vagy fér jé vel együtt 
el me ne kül va la ho va, ahol új éle tet kezd het. A Jú lia tetsz ha lál ára épí-
tett me ne kü lé si terv azon ban, a le gen da is me re te el le né re, tra gi kus 
for du lat hoz ve zet: a Nô a tetszhalálból nem éled fel, mi vel el ham vaszt-
ják, Ró me ót pe dig ki vég zik. Helyükre ál- Júliát és Rómeót tesznek. A 
Gá li-fé le tör té net ben így sen ki sem lesz ön gyil kos. A vég ki fej let nem a 
tra gi kus vé let le nek, ha nem a ha tal mi ön kény össz já té ká nak kö vet kez-
mé nye: nem a sors, ha nem a ha ta lom szol gál tat ja ki ôket vég ze tük nek. 

Ve ro na la kos sá ga (a sze rep lôk) egy tôl egyig a rend szer ki szol gál ta-
tott ja. Meny hért, mint Mercutio in kar ná ci ó ja, az al ko tó szel lem, a tisz-
tán lá tás, az egyé ni ség meg tes te sí tô je. A te he tet len ség ben meg ha son lott 
már tír lá za dá sa azon ban ma gá nyos szél ma lom harc, re mény te le nül vissz-
hang ta lan kí sér let az ön ki fe je zés re és ön ér vé nye sí tés re, ami kor a ve ro-
nai vi lág rend ha zug sá gát az ábé cé el mon dá sá val, va gyis a leg ele mibb 
„igaz ság” ki mon dá sá val lep le zi le. A Ta nár nô, nyil ván va ló an a Da da 
alak má sa, nem a „lá za dás”, ha nem a „lá za dók” hí ve, pas  szív tá mo ga tó-
ja, míg a Montague és Capulet-viszály a ve ro nai ve ze tés tri um vi rá tu sa 
köz ti ha tal mi harc ban ölt tes tet. A Fô pol gár mes tert pusz tán po zí ci ó ja 
ha tá roz za meg, se sze mé lyi sé ge, se önál ló aka ra ta nincs. A Csa lád ügyi 
fô ta ná csos sok kal in kább „a tet tek em be re”, ab szo lút er kölcs te len, aki 
sem mi lyen esz köz tôl nem ri ad vis  sza. Mindegyi kük a ha ta lom és az esz-
me meg szál lott ja, és az eszméhez való mor bid el kö te le zett ség tor zít ja el 
ôket. A Pénz ügyi fô ta ná csos ez zel szem ben nem hisz sem esz mé ben, sem 
rend szer ben, ki zá ró lag sa ját ér de kei moz gat ják. A ha ta lom hí vô szol gá-
ló it, a va kon és sü ke ten haj bó ko ló kat pe dig az Ide gen ve ze tô, a Szí né szek 
és a Tûz ol tók kép vi se lik. Az elôb bi ek az esz me hir de té sé ben, utób bi ak, 
élü kön a Tûz ol tó pa rancs nok kal, an nak fenn tar tá sá ban vál lal nak sze re-
pet. Az egyik a száj, a má sik a kéz. Irányíthatóak, vakbuzgók! 

A da rab sa já tos „sze rep lô i” a há rom fi ú ból és há rom lány ból ál ló 
cso por to su lás, az ógö rög tra gé di ák ka rá ra em lé kez te tô kó rus. Ez a kar 
nem szer ves sze rep lô je a drá mai cse lek mény nek, mo no lóg ja ik ref le xi-
ók, meg nyi lat ko zá sok, amo lyan re zo nôr ként funk ci o nál nak.

A ren de zôi uta sí tás ér tel mé ben a da rab egyet len, sa já to san ki ala-
kí tott tér ben ját szó dik: „a szín pad mély sé gé ben ket té van oszt va. A 
fel sô ré szen jobb ol dalt egy ma ga sabb emel vény két lép csô fok kal. Ez 
az ágy, a dísz pá holy és a ra va tal. Bal ol dalt egy ala cso nyabb osz lop, 
raj ta Ró me ót és Jú li át sti li zál tan áb rá zo ló pla kát, a kö vet ke zô fel irat tal: 
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Nem hal tak meg hi á ba! […] Lent bal ol dalt egy kö ze pes emel vény, a dísz-
elô adás szín pa di dísz le te. A má sik ol da lon egy le ta kart zsá moly.” A dra-
ma turg és a szer zô el kép ze lé se sze rint a já ték tér, akár csak a jel me zek és 
tu laj don kép pen a fi gu rák is tel jes egé szé ben sti li zál tak. Akár csak a vi lág, 
me lyet áb rá zol: el mo só dott, ár nya lat nél kü li ka rak te rek gör be tük re. 

A Vá lás Ve ro ná ban szerkezetileg, dramaturgiailag és rendezőileg 
bo nyo lult mû. Min den szi tu á ci ó ja, min den mon da ta, min den sze-
rep lô je sa já tos ref le xi ó ja, árny já té ka a Ró meó és Jú li á nak; kri ti ká ja 
min den olyan rend szer nek, amely ha zug lát szat vi lá gá val el nyom ja az 
egyé ni sé get. A Gá li-da rab vi szo nya a shakes peare -i szö veg hez meg-
le he tô sen ös  sze tett. Az alap mû de mi ti zá lá sa egy fe lôl a ká dár iz mus 
ha zug sá ga i nak le lep le zé sét, a ha la dó szel le mû fi a tal ság el le he tet le-
ní té sé t és a ha zug sá got táp lá ló tár sa da lom ka ri ka tú rá ját, más fe lôl az 
„el ve szett Pa ra di csom” utá ni só vár gás re mény te len sé gé nek, ér vény-
te len sé gé nek áb rá zo lá sát szol gál ja. Ró meó és Jú lia mí to sza ma ga a 
re mény su gár és ma ga a vég zet. Gá li ki for dít ja Shakes peare vi lá gát, 
le mez te le ní ti, ki foszt ja és meg si rat ja. A mo dern Ve ro ná ban nin cse-
nek ér té kek, ki üre sed tek az esz mé nyek, a vá ros már a drá ma kez de-
tén ha lott: ma ga a „krip ta”. A sze rel mes pár „fel tá ma dá sa” va ló já ban 
a da rab vé gén, ha lá luk kal kö vet ke zik be. Itt nem a ha lál tra gi kus, 
ha nem az élet; az ész sze rû, ér zé ket len, min den tü zet, szik rát el foj tó, 
el ham vasz tó, sü ket né ma, ér zel mi leg ste ril vi lág. Eb ben a fa lansz ter-
ben nincs ön ér dek, ön ké nyes irá nyí tás, nincs egyé ni ség, de ve zér egyé-
ni ség sem, csak köz ér dek van: az el nyo mó ma ga a Rend szer. 

Min den ös  sze tett sé ge el le né re, a drá ma kö tet ben ol vas ha tó vál-
to za ta több te kin tet ben is al kal mas di ák szín pa di fel dol go zás ra. A 
min den ko ri fi a tal ság ha la dó szel le mé nek szem be ke rü lé se a min den-
ko ri fel nôtt vi lág meg me re ve dett esz mé nye i vel olyan té ma, amely a 
ka masz kor min den idô ben meg ha tá ro zó alap él mé nye. Emel lett az a 
tény, hogy nap ja ink ban az ér vé nye sü lés, a ha tal mi és üz le ti si ker kul-
csa egy aránt a jó mar ke ting és kom mu ni ká ci ós stra té gia, a da ra bot új, 
a mai fi a tal ság szá má ra is ért he tô, kor sze rû meg vi lá gí tás ba he lye zi. 

A mai tár sa dal mak ban a ha ta lom tét je az in for má ció fö löt ti ren-
del ke zés. A bol dog ság he lyett a hang súly egy re in kább a bol do gu lás ra 
he lye zô dik. A bol do gu lás ára azon ban ha zug ság, az er köl csös ség bé re 
a si ker te len ség. A múlt szá zad ban még meg ha tá ro zó ér té kek, mint 
a jó ér te lem ben vett alá zat, ér te lem, szor ga lom, ön ki fe je zés he lyé be 
az ön ér vé nye sí tést és si ke res sé get szol gá ló eré nyek, a dör zsölt ség, a 
kom mu ni ká ci ós ké pes ség, va la mint a ha tá ro zott ság lép nek. A Vá lás 
Ve ro ná ban ily mó don egy ak tu á lis ol va sa tot is le he tô vé tesz. A mar-
ke ting po li ti ká nak, a rek lám nak és a kom mu ni ká ci ós prak ti kák nak 
alá ren delt, el tor zí tott, sok szor meg ha mi sí tott igaz ság kri ti ká ja ként 
ér tel me zett elô adás ként is meg ren dez he tô.

Irodalom: Gáli József: Válás Veronában, a Szerzői Jogvédő Hivatal kézirata.  

Diákszínház 2016_02.indd   197 2016.11.02.   11:52:51



Szereplők

Kölyök    Kapitány
Rozsdás    Cho
Piszkos Fred   Lányok:
Fôorvos    Lujza
Bunkó     Cili
Earl     Gerti
Bradford   Fiúk:
Fáraó     Szigony
Tom Leven    Krokodil
Madame    Ragyás
Kocsmáros    Matrózok
Patterson   Katonák

A színpadra állítás eszközei

Zene: Kovács áron ádám által írt dalok

Színpadtér: legalább 50 nm2, egyik fele 
emelt magasságú (hajó) 

Díszletek, díszletelemek: belógatott 
függönyök, kötelek, 6 fahordó, lépcső, nylon 
függöny

Jelmezek: modern, inkább lepusztult ruhák, 
táncosnő ruhák, kocsmáros ruha, katonai és 
tengerész ruhák 

Főbb kellékek: üvegek, poharak, puskák, 
pisztolyok, egy szakadt esernyő, kések, asztal, 
papírpénz
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Az elveszett   
      cirkáló
Zenés kocsmarománc

Rejtô Jenô: Az elveszett cirkáló címû regénye alapján 
Írta: Ladányi Bálint
Színpadra alkalmazta: Kaposi József 
Zene, ének, hangszerelés: Kovács Áron Ádám
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l. felvonás

I. KÉP

Helyszín: Pireusz, csapszék.

(A csapszékben jobbra emelt tér, rajta egy asztal, balra a csapszék, 
mindenfelé kisebb-nagyobb hordók, amik székek és asztalok. )

1. Jelenet

(Sötétben felvezetô zene, közben a szereplôk bejönnek. Fény.)

Madame: Úgy fekszel ott kisanyám, mint Jónás a cethalban! Szedd 
össze magadat, nyitunk.
Lujza: Mé’ mindig velem foglalkozik, foglalkozzon a Cilivel! Más 
úgysem teszi.
Cili: Kikaparom a szemedet, te girhes!
Gerti: Így jó leszek? Nem túl kihívó a dekoltázsom?
Madame: Tökéletes vagy, lelkecském.
Cili: (gúnyosan) Igen. Te tökéletes vagy, lelkecském… 
Lujza: Én is az voltam az elsô este.
Cili: Tényleg, az jó régen lehetett.
Lujza: Nem túl kihívó a dekoltázsa… Épp csak a bokájáig ér.
Madame: Igazán tekintettel lehetnétek rá. Ne felejtsétek el, hogy ti 
is elkezdtétek valamikor.
Lujza: Csak az különbség, hogy én a pénzért csinálom, a Cilike meg 
nem tud nélküle élni. 
Madame: Csend legyen már! Aki hisztizik, azt kihajítom! Mehettek 
vissza az utcára.
(Kocsmáros belép.)

Kocsmáros: Ne bántsa már a lányokat! Nagyon fáradtak.
Madame: Maga csak törölgessen.
Kocsma közönsége kintrôl: Mi lesz már? Porzik a vesém! Innék már 
valami szárazat ebben a szárazságban! 
Madame: Gyerünk, gyerünk!
Kocsmáros: Felôlem nyithatunk…
Madame: Lujza, nyiss ki, de óvatosan!
Lujza: Megint én?
Cili: Majd én nyitok… 

(A kocsma közönsége beözönlik, köztük: Gyóntatók: Rozsdás, Bunkó, 
Fôorvos, Hóhérok: Krokodil, Szigonyos Ragyás, stb.) 
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Ragyás: Valami égetettet, de gyorsan, mielôtt megsülünk!
Fôorvos: Jó étvágyat! (isznak)
Madame: Isten hozta Önöket uraim! Érezzék magukat otthon!
Ragyás: Inkább jól éreznénk magunkat.

(Mindannyian táncolni és énekelni kezdenek.)

Kocsmadal

Férfiak: 

Régi jó szokás szerint
foglaljuk az asztalunk
s amíg a kocsmáros
jó reggelt nem böfög
addig mi nem távozunk.

Kihagyni sosem szabad
mi esténként itt vár reánk
ha álmaink asszonya
térdünkön üldögél
s ébreszti fantáziánk.

Ref.
Vidáman élni szüntelen
ameddig hordoz a föld
csak vedelhetünk
és szent ügyünk boldoggá tenni a nôt.
Vidáman éld az életed
nem kell a szomorúság
úgyis majd a
vén kaszás
egy asztalt a képedbe vág.

A lovagkor régen lejárt
nem szóval szerzem a lányt
pénzem van, megkapom
nem bôg, ha elhagyom
s nem tôlem kér új ruhát.

Lányok: 

Nem mondok sosem nemet
ha jól muzsikál a zsebed
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dobd el a gondokat
add nekem át magad
szívem ma csak a tiéd.

Vidáman élni szüntelen
tudjuk, hogy mi kell nekünk
csak válogatunk
a gatyák között
pardont mi nem ismerünk.

Vidáman éld az életed
ameddig tombol a vágy
úgyis majd eljô a nap
és hirtelen kihûl az ágy.

Egyszerre

Férfiak:

Vidáman élni szüntelen
ameddig hordoz a föld
csak vedelhetünk
és szent ügyünk boldoggá tenni a nôt.
Vidáman éld az életed
nem kell a szomorúság
úgyis majd a
vén kaszás
egy asztalt a képedbe vág.

Lányok:

Vidáman élni szüntelen
tudjuk, hogy mi kell nekünk
csak válogatunk
a gatyák között
pardont mi nem ismerünk.

Vidáman éld az életed
ameddig tombol a vágy
úgyis majd eljô a nap
és hirtelen kihûl az ágy.
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2. Jelenet

Fôorvos: És akkor a fickó nekirepült a falnak, hogy csak 
úgy nyekkent, de a következô pillanatban úgy vágta állon a 
vitorlamestert, hogy az lenyelt egy negyed font bagót, amitôl azon 
nyomban csuklani kezdett, és abba sem tudta hagyni a következô 
pofonig. De én még akkora pofont életemben nem láttam!
Bunkó: Meghiszem azt! 
Kocsmáros: Kérem, csak módjával verjék szét a berendezést! Most 
hozattam rendbe a bútorokat!
Fôorvos: Ugyan! Ma nem verekedni jöttünk.
Kocsmáros: Az még nem jelent semmit. A múlt héten volt itt egy 
kisebb asztaltársaság, na ôk szintén nem verekedni jöttek. Aztán 
egy óvatlan pillanatban belépett egy biztosítási ügynök. Valamit 
keresett, vagy csak eltévedt? Ki tudja. Az italszekrényt is alig tudtam 
megmenteni. 
Fôorvos: Van isten!
Bunkó: Meg rum!
Rozsdás: Mi nem akarunk bajt. Hiszen ismer.
Kocsmáros: Éppen azért. 
Fôorvos: Nem szép, hogy ezt mondja. Megkérdezheti a lányait.
Kocsmáros: Nekem fiaim vannak.
Krokodil: Kocsmáros! Rumot ide azonnal!
Kocsmáros: Egyébként mindegy: bármelyik pillanatban beléphet 
ide egy-két biztosítási ügynök. Sose lehet tudni. És a biztosítási 
ügynökök még a legszelídebb emberbôl is elô tudják ugrasztani a 
tomboló fenevadat, nekem elhihetik!
Rozsdás: Mi úriemberek vagyunk. Egyszerre legfeljebb csak hat 
országban köröznek.
Bunkó: Hét.
(A Fôorvoskérdôn néz rá.)
Bunkó: Hát a Kalkuttai kártyabarlang.
Kocsmáros: Az alkalom szüli a kocsmai verekedôt.
Fôorvos: Én kérem az italszekrényekre mindig vigyáztam.
Krokodil: Hé! Kocsmáros! Jön a pia, vagy egész este csak pofázol?
Rozsdás: Tanulhatnál már némi illemet, Krokodil! Éppen 
társalgunk.
Kocsmáros: Jövök már, na! (Megy.)
Ragyás: Kurtúra, he?
Rozsdás: Kultúra. ”L”:lel, mint Lö suttyó. 
Krokodil: Verekedni akarsz, he, Rozsdás?
Rozsdás: Krokodil, sosem állhattam a modorod. De ma, ha a fejed 
tetejére állsz, akkor sem verekszem… 
Szigonyos: Félsz?
Rozsdás: Nagyon.
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Bunkó: Iszunk valamit?
Krokodil: Nédda, Bunkó! Azt meg hol szerezted, he?
Bunkó: A légióban.
Krokodil: Remekül áll. Mi az? Ridikül?
Bunkó: Látcsôtok. Remekül lehet szivarvégeket tartani benne.
Krokodil: Kurtúra, mi? Nem úri dolog szivarvégeket tartani egy 
messzelátótokban, he?
Bunkó: De praktikus.
Krokodil: Ez a praktikus! (Rugóskést húz elô.)
Bunkó: Ez meg a pikk ász. (Bemutat neki egy kártyalapot. Nevetés.)
Rozsdás: Fiúk! Inkább igyunk! 
Krokodil: Veled én nem iszom. (Nekitámad.)
Rozsdás: Én sem veled iszom, ha nem vetted volna észre! 
Krokodil: Én odamegyek… (Dulakodni kezdenek.)
Kocsmáros: (Sürgetôen.) Lányok, lányok kezdjék már a mûsort!

(Mielôtt elfajulna a verekedés, a lányok énekelni és táncolni kezdenek.)

Madame és a lányok dala

Szenvedély és vágy, kényelmes kis ágy
semmibôl sem lesz hiány
bonsoir, uram, hallja hát szavam
itt férfit óhajt sok leány

Nincs szesztilalom és megjósolhatom
hogy csalódottan nem megy el
hisz csupa formás boka, telt kebel, mi várja Önt
ma minden öreg bika lányt ölel

Lányok, ref:
Nézz rám, legyél ma jó fiú, de pajzán
ne hagyd, hogy így epedjek árván
ha férfi vagy, ne tétovázz!

Úgy ám, ne hagyd kihûlni csipke párnám
elég, ha sejtem azt, mi vár rám
elönti testemet a láz.

Szenvedély és vágy, kényelmes kis ágy
semmibôl sem lesz hiány
bonsoir, uram, hallja hát szavam
itt férfit óhajt sok leány
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Pap vagy tengerész, orvos és cipész
mind talpig úr ha itt pihen
uram, hát dobja le a hétköznapi göncök özönét
De jó, hogy újra üdvözölhetem
De jó, hogy újra üdvözölhetem
good evening boys, good evening gentleman!

(Mindenki taposol és éljenez.)

Bunkó: Mire iszunk?
Fôorvos: Amire mostanában szoktunk.
Bunkó: Háromra?
Fôorvos: Nem: Pireuszra!
Bunkó: Akkor Pireuszra!
Rozsdás, Fôorvos, Bunkó: Pireuszra!
Krokodil, Szigonyos, Ragyás: Athénra!

3. Jelenet
(Kölyök be.)

Kölyök: (többekhez, sorban.) Jó estét!
Madame: Mit akarsz itt, kisfiam? Neked ilyenkor már ágyban lenne 
a helyed!
Lujza: Az ágyban?
Cili: De egyedül? Szegényke… Nem unatkozol otthon?  
Kölyök: Nem kérem, hölgyem. Keresek valakit.
Cili: Talán engem?
Gerti: Hozzám nem lenne kedved?
Kölyök: Nem hiszem, hogy élhetnék az ajánlatukkal. Én egy férfit 
keresek…
Cili: Fúj!
Madame: De nem vagy biztosítási ügynök?
Kölyök: Én nem, de a nénikém férje…
Madame: Akkor jobban tennéd, ha eltûnnél innen. 
Kölyök: De kérem…
Madame: Nézd Kisfiam: ez nem kisdedóvó, hanem Kávéház és 
étterem a Négy Döglött Patkányhoz, ahol az úri közönség táncol! 
Kölyök: De itt senki nem táncol.
Madame: Na látod! Jobb lesz, ha szépen eltûnsz.
Kölyök: Kérek egy rumot!
Kocsmáros: (Ad rumot.) Okosabb, ha elhordod az irhád, amíg 
magad tudod megtenni.
Kölyök: Én, keresek valakit. Nem tudja véletlenül…?
Kocsmáros: Nem. Itt nem szokás kérdezôsködni, különben az ember 
reggel könnyen arra ébred, hogy nem ébred!
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Kölyök: Mindenképpen meg kell találnom…
Kocsmáros: Én figyelmeztettelek.

(Fényváltás, egyetlen fénykör – fejgép – a kölyökre.)

Kölyök dala I.

Talán ma megtudom
hogy hol találhatom
kit  régóta már
csak a szívemben él. ( csak az emlék éltet )

Talán még van remény,
bár kevés az esély,
hisz senki sem beszél.

Ref.
Ha nem bíztat semmi sem,
félek, hogy elhiszem,
hogy minden, minden elveszett.
Ki tudja mi vár, ha indulok
talán egy út,
melynek végérôl nem tudok.
Csak remélem titkon, hogy végül hozzávezet.

Ref.
Csak remélem titkon, hogy végül
sok szenvedés után, hozzávezet.

Madame: Nézd fiacskám, ha már minden áron meg akarod magad 
öletni, menj ahhoz a vörös hajúhoz, Rozsdáshoz. Ô a légióból is 
megszökött, és mentett már meg elmebetegeket égô házból, meg 
ilyesmi.
Szigonyos: Nézzétek csak! 
Ragyás: Ki az a nyeszlett alak?
Kölyök: Uraim én Rozsdás úrhoz szeretnék…
Krokodil: á, Szóval Rozsdás úrhoz, he?
Kölyök: Igen Rozsdás úrhoz.
Szigonyos: És hogy állunk a kérdezôsködéssel, mi? (Krokodilhoz.) 
Láttam hogy szimatolgat.
Krokodil: Szimatolgat? Csak nem vagy spicli? 
Kölyök: Nem, én csak… (Krokodil elkapja.) Jaj!
Szigonyos: Azt mondják minden spicli letagadja, hogy spicli!
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Ragyás: Szóval spicli vagy?
Kölyök: Nem, én egyszerûen…
Szigonyos: Aha! Letagadta! 
Ragyás: Akkor spicli!
Kölyök: Nem!
Krokodil: Mi nem szeretjük a rendôrspicliket!
Kölyök: Elnézést gyilkos urak, de én nem vagyok spicli.
Ragyás: Azt mondja, hogy ô nem spicli, Krokodil.
Krokodil: Azt mondod nem vagy spicli?
Kölyök: (mutatja, hogy nem)
Krokodil: Szóval mi hazudunk?
Ragyás: Hazugnak nevezet minket! Intézzük el!
Kölyök: Krokodil úr… Én nem…
Szigonyos: Krokodil úr?
Ragyás: Tudja a nevedet!
Szigonyos: Ez tudja a nevedet!
Ragyás: Honnan tudja ez a nevedet?
Szigonyos: Biztos kiszimatolta.
Ragyás: Akkor biztos, hogy spicli!
Szigonyos: Ráadásul hazugnak nevezett bennünket!
Krokodil: Intézzük el!
Rozsdás: Krokodil! 
Krokodil: …Parancsolsz, kedves Rozsdás?
Rozsdás: Mit akartok attól a kölyöktôl?
Krokodil: Nézd…! Régóta keresünk egy spiclit. És azt hiszem, akit 
éppen megfojtok az rendôrkém. 
Rozsdás: Nem hiszem, hogy a rendôrkéd lenne…, szóval, te ezt a 
nyeszlett kölyköt téglának tartod? Hova tetted a szemedet Krokodil?
Krokodil: Öö… Rozsdás! Ö… Nem szép dolog zavarni valakit, 
amint éppen megfojt egy spiclit.
Rozsdás: A mi asztalunkhoz igyekezett.
Krokodil: Tudod mit, he? Ha megfojtottam beszélhetsz vele.
Fôorvos: Nem hiszem, hogy el tudjuk fogadni az ajánlatodat. 
Krokodil: Csak nem…? Úriemberek vagytok, ti sosem verekszetek 
vasárnap.
Fôorvos: De ma csütörtök van.
Rozsdás: Krokodil, engedd el azt a kölyköt!
Krokodil: (Kölyökhöz.) Na, nézd meg utoljára Rozsdást, mert többet 
nem látod.
Ragyás: Többet nem látsz senkit, he!
Rozsdás: Azt mondtam, engedd el!
Krokodil: Vigyázzatok fiúk, jön a kurtúra! 
Rozsdás: A jobb öklöm jön, nem a kultúra. 
(Bunyó: mindenki bekapcsolódik, Krokodilt kiütik, Rozsdás Kölyköt maga 
után húzva ki, Bunkó, Fôorvos ki.)
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4. Jelenet
(P. Fred be.)

Fred: A társas-foglalkozásnak vége.
Ragyás: Megjött Piszkos Fred!
Cili: Ez Fred!
Gerti: Ez az a Fred!? (elájul.)
Fred: Nocsak. Hol a rumom?
(A Madame és a lányok rámutatnak egy hordóra, amelyet Fred 
komótosan felemel és az utolsó cseppig kiiszik. Sötét, közben a szereplôk 
átrendezik a teret.)

Piszkos Fred dala

A kocsmáról azt hiszed,
egy jól épült ház,
hol a két kezed kinyújtod
és mindent megtalálsz.

Estétôl hajnalig
itt éled életed
s reggel, ha végül talpra állsz
már a ringyód sem érdekel,
mennél a francba el,
de tangót jár még a föld alattad.

Majd a járókelôknek esve,
koldulsz, hogy aznap este
folytatni tudd, hol abbahagytad.

Ref.
Számomra már e hely maradt a végsô állomás,
hol a törvényt nem az ügyvédek rendezik.
Ôk nyomtak víz alá, ômiattuk lettem ôsz, 
és mi átéltem, azt lányregénybe nem teszik.
Tudom már régtôl,  hogy miért döglik a hal,
de mégsem lett ettôl jobb az életem.
Abszolút nyerésre álltam vagy vesztettem a kártyán,
a végeredmény mindegy, úgyis emlék csak nekem.

Lopok és csalok is, ha szükség van rá,
vagy üldözöm bôszen a vak reményt.
Élem az életem, józanul vagy részegen,
de senkit sem szúrok le néhány pennyért.
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Ref.

A kocsmáról tudni kell,
hogy az egyetlen hely,
hol nem vágják hátulról a dzsungelkést beléd…
Ott a pénzed sem dobja fel
a mélybe tûnt hírneved.
Más ott a törvény és más a lét!
Ez nem rulett,
remélem elhiszed,
a játékszabály egyszerû,
de más a tét.
Más a tét!

II. KÉP

Helyszín: utca, középen egyetlen hordó.

1. Jelenet
(Egymás után beszalad Rozsdás, Kölyök, Bunkó és a Fôorvos. Rozsdás a 
hátán cipeli a Kölyköt.)

Rozsdás: No, állj talpra végre. 
Kölyök: Jaj… Köszönöm. Én igazán… 
Rozsdás: Minden rendben?
Kölyök: (Rozsdáshoz.) De hiszen maga vérzik…
Bunkó: Jé, Rozsdás, tényleg.
Rozsdás: Mindennapos eset, igaz, Fôorvos úr?
Kölyök: Fôorvos? Egy igazi fôorvos? Akkor biztos el tudja látni a 
sebét.
Rozsdás: Hát persze. A Fôorvos úr hajdanában egyik szegény 
barátját is áldozatos odaadással gyógyította meg és hozta vissza belé 
a szellem napvilágát. 
Kölyök: Pszichológus?
Rozsdás: Olyasmi. Az illetô volt olyan hülye és elrejtette a Fôorvos 
Úr elôl az ô jogos részét, mire a Fôorvos Úr türelmesen addig verte a 
páciens fejét egy szénvonó lapáttal, míg annak megjött az esze.
Fôorvos: De megjött az esze!
Bunkó: De azután el is ment!
Kölyök: Izé… nagyon örvendek, Mr… Fôorvos. És önben kit 
tisztelhetek?
Bunkó: Bunkó.
Kölyök: Van szerencsém, Mr… Bunkó.
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Rozsdás: Neked van, de nem mindenkinek. Bunkó mesterien kezeli 
a prehistorikus küzdôszerszámokat.
Kölyök: Eh… igen? Akkor majd én bekötözöm… 
Rozsdás: Hagyd csak! 
Kölyök: Jártam elsôsegély tanfolyamra.
Rozsdás: Eláll magától, mint mindig.

Rozsdás dala

Százszor kezdtem újra már e szakadt életet,
nem várhattam senkitôl sem kinyújtott kezet.

Az aljas tettek fölött soha-soha nem hunytam szemet,
kiálltam az igazságért amíg lehetett.

Sorsom, munkám, életem a gépemhez kötött,
átrepültem viharfelhô légörvény fölött.

Kitüntetett voltam, de már ez sem érdekel,
megkaptam az érdemrendet s másnak adtam el.

Ref.
Kemény még az öklöm
helyén van a szívem
rúgtam is ha kellett
vagy más rúgott ki engem.

Tépelôdni késô
a világ ferdeségén
megjártam a poklot
de nem hibbant meg elmém

Lelkemet sem törte meg a rohadt légió
s megtanultam hogy a székláb másra is való …

Fôorvos: Nekünk van még némi elintézni valónk.
Rozsdás: Inkasszáltok?
Fôorvos: Itt az aratás ideje.
Bunkó: No, hát akkor dologra!
(Bunkó, Fôorvos el.) …

Szeretet és erkölcs csak kispolgári flanc,
nem mártom a kést beléd, ha te is élni hagysz.
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Én százszor kezdtem újra már e szakadt életet,
nem várhatsz senkitôl sem kinyújtott kezet,
segítô kezet,
kinyújtott kezet.

2. Jelenet
(Rozsdás, Kölyök.)

Kölyök: Kérem, én nagyon sajnálom a történteket, de… Mr. 
Rozsdás a segítségére lenne szükségem. Meg kell tudnom…
Rozsdás: Menj haza. Ha tovább kóricálsz itt össze-vissza, öt 
percen belül keresztbe lenyel valaki. Itt az emberek nem szeretik az 
idegeneket, még kevésbé a kérdéseket!
Kölyök: Értettem.
Rozsdás: Na. Most egyébként is gyorsan el kell tûnnünk Pireuszból, 
és ezt még meg is kell szerveznem!
Kölyök: Azért köszönöm.
Rozsdás: Isten áldjon!… 
Kölyök: Már megyek is.  Majd megpróbálom egyedül. Ég áldja 
Rozsdás úr!
Rozsdás: Na! Na… gyere ide te marha!
Kölyök: (visszajön.)
Rozsdás: Tulajdonképpen ki a fene vagy te? Úgy nézel ki, mint aki 
most szökött meg a rövidnadrágból.
Kölyök: A nevem…
Rozsdás: A neved nem érdekes. Itt senki nem érdeklôdik nevek 
után. Az magánügy. Mától kezdve csak Kölyök lesz a neved. 
Értetted?
Kölyök: Értettem, Rozsdás úr.
Rozsdás: És, kit keresel Kölyök?
Kölyök: A bátyámat, Tom Levent keresem.

Kölyök dala II.

Bízom benned,
neked elmondhatom ami bánt,
hogy miért vagyok ennyire árva.

Ki tudja tán mióta
valakit keresek szüntelenül
ködszagú szélben, a kikötök útját járva.
Él-e még az az ember,
aki a bátyám volt,
ma egy emlék nesztelen árnya a londoni utcán.
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Hol lehet Tom Leven,
eltûnt ô nyomtalanul
egy vérben úszó, szürke hajnali órán!

Mégis a szemem lehunyva látom ôt, ahogy ír
és rajzol valami tervet
hosszú-hosszú éveken át.

Egy másik kép a feldúlt íróasztal,
és ô ott áll hamuszín arccal
és ôrjöng, tépi haját.

Majd a lányt látom,
akit úgy szeretett
s aki tudta talán, hogy hol lehetett
az a rajz, de egy ólom a másvilágra küldte.

S az újság szerint gyilkos lett az az ember,
akit lankadó reménnyel keresek,
a szívem megszakad érte.

Nem ô a gyilkos!
Nem az ô tette!
Rozsdás segíts nekem!
Kérlek segíts nekem!

Oly gyenge vagyok!
Kérlek segíts nekem!

Rozsdás: És miért most keresed a bátyád?
Kölyök: Tom vezérkari tiszt volt, egy technikai újításon dolgozott. 
Valami katonai ügy.
Rozsdás: És aztán?
Kölyök: Az admiralitás kegyelmet és ötvenezer fontot ígért Tomnak, 
ha befejezi a találmányát.
Rozsdás: Honnan veszed ezt?
Kölyök: A táborszernagytól, aki az ajánlatot tette.
Rozsdás: Ilyen fontos ez a találmány?
Kölyök: Igen. (A táborszernagy írását mutatja.)
Rozsdás: Nézd Kölyök, én ezt az egészet vagy elhiszem, vagy nem. 
Elôször tegyük fel, hogy a bátyád megölte a menyasszonyát, ami nem 
szép dolog.
Kölyök: De a bátyám…
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Rozsdás: Az ember verje meg a nôjét, de ne ölje meg. Másodszor 
tegyük fel, hogy mégis hiszek neked.  Akkor sincs semmi kedvem 
vásárra vinni a bôrömet holmi katonai marhaságért… Eddig sem 
tudom, mi a fene ütött belém… Na jó… Ha akarsz, velem jöhetsz a 
Fáraóhoz. Aztán majd meglátjuk. 
Kölyök: Jó.
Rozsdás: A Fáraó egyébként is tud mindenkirôl, mindent.
Kölyök: Hogy háláljam meg ezt önnek, Rozsdás úr, kérem?
Rozsdás: Hagyd abba az urazást, mert nem a korzón vagyunk. 
Megértetted?
Kölyök: Értettem Rozsdás úr, kérem.
Rozsdás: …
Kölyök: Értettem… 

III. KÉP

Helyszín: Fáraó irodája.

1. Jelenet
(A Fáraó fütyürészve belép, majd rendezgetni kezdi a térben a hordóket, 
mintha az irodájában rakna rendet. Amikor kész, leül az egyik hordó 
mögé.)

Fáraó: Következô!
(Belép a lánykereskedô.)
Lánykereskedô: Van három lányom.
Fáraó: Na és! Nekem meg két zabigyerekem. (Közben a három 
lefátyolozott lány bejön.)
Lánykereskedô: Hat kecskéért a magáé mind.
Fáraó: Minek ezek nekem.
Lánykereskedô: Befektetés.
Fáraó: Szóval lotyók? Legfeljebb öt kecskét adhatok.
Lánykereskedô: Ötöt? Ezek nem lotyók, hanem elsô osztályú mór 
hastáncosnôk.
Fáraó: Ezek a lányok nem is mórok!
Lánykereskedô: De príma hastáncosnôk, nézze csak meg! (A lányok 
mutatják.)
Fáraó: Kérem ez nem lokál, hanem francia állami hivatal.
Lánykereskedô: De mondom, hogy ezek a lányok hastáncosnôk!
Fáraó: Mit van oda. Szerintem az öt kecskével még nagylelkû 
voltam. Legyen inkább négy! 
Lánykereskedô: Legalább hét kell, lotyónként kettô.
Fáraó: Négy, ez igazán szép tôlem.
Lánykereskedô: Rabló.
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Fáraó: Fáraó. Örvendtem. Megegyeztünk?
Lánykereskedô: …Meg.
Fáraó: Na jól van rablókám. Húzzon ki a raktárba és válogasson a 
kecskék között! (A lánykereskedô ki.) Öt perc szünet! (a lányokhoz.) 
Ti pedig menjetek hátra, majd beszélgetünk!

Fáraó dala

Eltûnt talán a barátod,
a húgod, a bátyád, a családod
legjobb lesz, ha rögtön erre térsz.
Nem találod a helyedet,
netán útlevél is kell neked
csak szólj, a fáraó szolgálatra kész.

Pénzed a kártyán elveszett,
kamatmentes ügyleted
hattól tízig itt intézheted.
Rosszul sült el a fegyvered
veszélyben éled az életed
csak szólj, a Fáraó nem mond soha nemet.

Ref.
Itt elsô kézbôl kapható
minden információ, na meg egy teljes modern
fegyverarzenál.
Hétpecsétes nagytitok,
ha fizetsz, rögtön megtudod
csekélyke pénzért minden készen áll.

Fáraó: Kérem a következôt!
Csempész: Van két rekesz molotov koktélom.
Fáraó: Itallal nem foglalkozom.
Csempész: Ezek robbannak. Van hozzá egy tucat gyalogsági aknám 
is.
Fáraó: Mit akar érte cserébe?
Csempész: Amerikai útlevelet és bevándorlási engedélyt, meg némi 
készpénzt.
Fáraó: Van raktáron három mór hastáncosnôm, mindegyik 
hercegnô. 
Csempész: Köszönöm, de nekem útlevél kell. A feleségem elôl 
menekülök.
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Fáraó: Készpénzem nincs. Feleségek ellen pedig veszélyességi 
pótlékot számolok.
Csempész: Gazember! Adja az útlevelet.
Fáraó: Eleonora Paddington, antropológusnô.
Csempész: De én férfi vagyok.
Fáraó: Némi felárért azon is változtathatunk.
Csempész: Na! Adja az útlevelet. Csirkefogó!

(A Fáraó dala Ismétlôdik a refréntôl.)

Ref.
Itt elsô kézbôl kapható
minden információ, na meg egy teljes modern
fegyverarzenál.
Hétpecsétes nagytitok,
ha fizetsz, rögtön megtudod
csekélyke pénzért minden készen áll.

Hát gyere!
Ne félj!
Várlak,
hogy betérj!
Nyitva van az ajtó már neked.
Na gyerünk!
Csak bátran!
Beszélj,
ha baj van!
A fáraó segít majd neked.

Ref.

Csekélyke pénzért minden készen áll!

2. Jelenet

Fáraó: Következô!
(Rozsdás, Kölyök be.)
Rozsdás: Akarsz keresni öt drachmát?
Fáraó: Mirôl van szó?
Rozsdás: Tíz drachmát?
Fáraó: Nos, tényleg, mirôl van szó? 
Rozsdás: Tizenöt drachmát?
Fáraó: Tizenötöt? 
Rozsdás: És fejbe se verlek.
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Fáraó: Nem érdekel. Megmondtam neked a múltkor, hogy 
felhagytam a csempészéssel. Egy állami tisztviselôvel állsz szemben.
Rozsdás: A kettô nem zárja ki egymást… Egyébként nem 
csempészésrôl van szó.
Fáraó: Hát mirôl?
Rozsdás: Ez a kedves fiatalember, akit ne nézz le sovány külseje 
miatt, két évet ült a fegyházban egy fregattkapitány megkéselése 
miatt, szeretne megtudni valamit.
Fáraó: Két év fegyház még nem garancia arra, hogy ki is tudja 
fizetni azt a tizenöt drachmát.
Kölyök: Odaadom elôre az összeget.
Fáraó: No… Mit akarsz? 
Kölyök: A név: Tom Leven. Angol.
Fáraó: (Vár a pénzre, megkapja.) Tom Leven… Tom Leven… Lássuk 
csak… Tomas Leven született Tomas Leven. Anyja neve: Izabelle 
Leven, Apja neve: Tomas Leven, elég kispolgári szokás. Gyilkosság 
miatt körözés alatt. Két éve, január 24-én állt be a légióba. 
Dzsibutiba indult a Constanca nevû gôzösön tavaly február 9-én, 
reggel 5.40-kor. Onnan Birmába, Rangoonba hajózott a Fiorinán, 
február 13-án, pénteken. Szerencsétlen nap…
Kölyök: Most hol van?
Fáraó: Már mondtam, Birmában. …A Constanca egykéményes, 
oldallapátos, kilencszelepes hajó, merülési adatai…
Rozsdás: Köszönjük, ennyi elég lesz.
Fáraó: Egyébként mit lopott tôletek?
Rozsdás: Semmit, meg akarjuk találni.

3. Jelenet
(Fôorvos és Bunkó be.)

Fôorvos: Na mi a helyzet Rozsdás?
Rozsdás: Ahogy megbeszéltük, utazunk.
Fôorvos: És hova utazunk?
Rozsdás: Birmába.
Kölyök: Az hol van?
Rozsdás: Négy-öt hét. Gyors hajóval.
Kölyök: Utána megyek.
Rozsdás: Meg akarsz halni?
Fáraó: Az nem lesz egyszerû, útlevél és beutazási engedély kell… 
Rozsdás: A meghaláshoz, vagy az utazáshoz?
Fáraó: A beutazáshoz.
Kölyök: Én akkor is megyek, ha belehalok.
Fáraó: Meghalni itt is lehet.
Rozsdás: Komoly esélyed van rá egyedül.
Bunkó: Szóval Birmába megyünk?
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Fôorvos: Azt mondják Birma kellemes ebben az évszakban: ötven 
fok van, monszun, ipari krokodilok, cecelégy… Szerintem ez a kis 
pöcök nem bírná az utat.
Rozsdás: Ezt bízd rám Fôorvos, jó?!
Fôorvos: Ahogy gondolod.
Kölyök: Maguk… maguk… egyszerûen…
Fáraó: Nos uraim! Ebben az esetben szolgálhatok különféle fajtájú, 
minôségû és árú, hamisított útlevelekkel.
Rozsdás: Mid van?
Fáraó: Larry Madigan, megboldogult petróleumkutató, egy Dr. 
Heinrich Verhagen, belga álomkór-specialista, meg néhány eddig 
nem körözött matróz igazolványa.
Fôorvos: Nem baj, nemsokára azok lesznek.
Fáraó: Na! Százhúszért megszámítom nektek…
Fôorvos: Te, mondd Fáraó, hogy szolgál az egészséged?
Rozsdás: Ötven.
Fáraó: Száz…
(A Fôorvos és Bunkó kezelésbe veszik Fáraót.)
Fáraó: Kilencven… Jaj, nyolcvan… Jaj…

4. Jelenet
(Piszkos Fred be.)

Fred: Szervusz Rozsdás fiam.
Rozsdás: Halló Freddy bátyám!
Fred: Hogy megy a sorod Rozsdás fiam?
Rozsdás: Megyeget.
Fred: Hogy van az a szegény fregattkapitány, akivel múltkor a 
nadrágjára alkudoztál? Kijött már a megyei kórházból?
Rozsdás: Benn van még szegény…
Fred: Látom, dolgoztok. Nem akarok én zavarni, csináljátok csak, 
várok a soromra.
Rozsdás: Ez kedves tôled Fred. Mennyit is mondtál, Fáraó?
Fáraó: Kilencven. Jaj…
Fáraó: Nyolcvan. Jaj…
Fáraó: Hetven. Jaj… Nem tudok lejjebb menni.
Rozsdás: Van egy ötletem, Freddy bátyám!
Fred: Ki vele Rozsdás fiam.
Rozsdás: Akartok fejenként igen sok pénzt keresni?
Fred: Attól függ,  mit kell érte csinálni… Illetve attól sem.
Rozsdás: Meg kell találni ennek a Kölyöknek a bátyját, aki nagyon 
értékes a Britt Koronának.
Fred: Mennyire értékes? 
Rozsdás: Felettébb.
Fáraó: És mi a garancia a likviditására?
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Fôorvos: Mi van? Milyen likviditibidi? 
Fáraó: Hogy tud-e fizetni?!
Rozsdás: Ez az írás. (a táborszernagy levelét mutatja.)
Kölyök: Rozsdás!
Rozsdás: Persze kockázat nélkül nincs üzlet. De hogy bármibe is bele 
tudjunk kezdeni, pénz kell, indulótôke, ahogy manapság mondják.
Fáraó: Pénz? Nektek? Soha!
Kölyök: Alapítani kell egy társaságot…
Rozsdás: Ez az: melynek a Fáraó kölcsönöz ötszáz fontot. Ez az 
ötszáz font eljuttat minket Colombóba, a maradékból pedig Fred 
hajót és legénységet bérel, hogy továbbmehessünk Birmába.
Fáraó: Ne olyan hevesen. Csak mindent törvényesen… Megvannak 
ennek a hivatalos közgazdasági formái.
Fôorvos: Tudom, mit akar. Ez az, amikor csomó feketeruhás ember 
összejön és sírnak-rínak… mindenki együtt érez a többiekkel…
Bunkó: Részvéttársaság?
Fôorvos: Az az: Részvéttársaság!
Fáraó: Részvénytársaságnak hívják. 
Fôorvos: Ennek semmi értelme.
Rozsdás: Befognátok. Mondom, alapítani kell egy 
részvénytársaságot!
Kölyök: Mert annak a Fáraó már nyugodtan kölcsönözhet. Nem? 
Rozsdás: Igen.
Fáraó: Talán igen, talán nem.
Rozsdás: Benne vagy Fred?
Fred: Egy frászt.
Rozsdás: Most mi bajod?
Fred: Azt mondtad sok pénzt lehet keresni.
Rozsdás: Azt.
Fred: Hát ez az: a sok pénz az olyan meghatározhatatlan fogalom, 
mint a mérsékelt szabadságvesztés, az csak annak kevés aki adja de 
annak sok aki kapja.
Rozsdás: Ötszáz font…
Bunkó: Mi?!
Fred: Ha ezt Wágner úr hallaná, egyfolytában csak azt hajtogatná: 
édes Sztrovacsek…, és tovább sétálna.
Rozsdás: Szabad akaratod van kedves Freddy bátyám, és ne vedd 
udvariatlanságnak, de nélküled is boldogulunk. Azonban hogy lásd 
jó szívemet, megemelem az alaptôkét: legyen ezer font fejenként.
Fred: Alászolgája!
Fôorvos: (Rozsdáshoz.) Szerintem egyszerûen verjük meg.
Rozsdás: Szerintem is.
Fred: Látom, itt nagyban megy a játék, ha már a verekedés szóba 
került. De mit fogtok kezdeni egy tapasztalt kapitány nélkül a 
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hajótokon, már ha egyáltalán lesz hajótok nélkülem? Én tízezernél 
kevesebbért bele sem vágok.
Bunkó: Én benne vagyok ezerért is.
Fôorvos: Én is.
Rozsdás: Háromezernél több lehetetlen, kedves Freddy bátyám.
Fred: Hét. Drága Rozsdás fiam.
Rozsdás: Négy. És nem ver meg senki, ami nagy eredmény lehet a 
mai napra.
Fred: Hat. És elveszem a hasadról a késem, ami szintén nagy 
eredmény.
Rozsdás: Négyezeröt. De…
Fred: Ötezer. És semmi de.
Rozsdás: Öt…
Fred: Öt?
Kölyök: Annyit igazán adhatunk Rozsdás!
Fôorvos: Ne szólj bele!
Rozsdás: Jó, de ô szerzi a hajót, a legénységet, a rumot és a szivart.
Fred: A hajót és a legénységet. A többit ti szállítjátok.
Rozsdás: Csak a szivart. Megegyeztünk?
Fred: Megegyeztünk!
Kölyök: (Fáraónak.) Megegyeztek.
Fáraó: Akkor bejegyezhetem a részvénytársaságot?
Fred: Részvénytársaságot? Fejenként ötezerért? Ha csak ez a 
kívánságotok!
Fáraó: Bejegyezve.

Részvénytársaság dal

Zálogházban nem hagyom az órám
kéregetni többet nem megyünk
s a tôzsdén az árfolyammal együtt
égbeszáll hírnevünk.
Bízz hát a a részvénytársaságban
a bankjegyed a legjobb helyre megy
és élvezd, hogy pénzt fial a tôke
három lesz az egy meg egy.

A sok bába közt megnô az összeg
lám, erre jó a drága kis csapat
a magányos farkas tûnô legenda
nem facsarsz te egymagad az égbôl aranyat.
Lenyúlom én, te majd megôrzôd
ô lesz a néma, hiába kérdezik
a másik szakértôn forgatja tôkénk
szétosztja köztünk majd az ötödik.
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Lottó helyett kaszinóba járhatsz
páholyba szól a bérleted
nem fog senki lôni rád az utcán
s az autó sem robban fel veled.

A sok bába közt megnô az összeg
lám, erre jó a drága kis csapat
a magányos farkas tûnô legenda
nem facsarsz te egymagad az égbôl aranyat.

Lenyúlom én, te majd megôrzôd
ô lesz a néma, hiába kérdezik
a másik szakértôn forgatja tôkénk
szétosztja köztünk majd az ötödik.

Zálogházban nem hagyom az órám
kéregetni többet nem megyünk
a tôzsdén az árfolyammal együtt
égbeszáll hírnevünk, égbeszáll a hírnevünk
a hírnevünk az égbeszáll.

Rozsdás: Akkor, ahogy megegyeztünk. Fred, ebbôl a pénzbôl hajót 
bérelsz és legénységet. (Pénzt ad Frednek.)
Fred: Ez csak a fele.
Rozsdás: (Ad még neki pénzt.) Ebbôl a pénzbôl hajót bérelsz és 
legénységet!
(A Fôorvosékhoz fordul.) Fiúk! Ebbôl a pénzbôl elmentek Colombóba 
és ott találkozunk! (Pénzt ad nekik.)
Fôorvos: (Próbálkozik.) Ez csak a fele.
Rozsdás: (Nem ad nekik egy vassal sem többet.) Ebbôl a pénzbôl elmentek 
Colombo-ba és ott találkozunk! (A maradék pénzt zsebre vágja.) Ebbôl 
meg szigorúan üzleti alapon megkeressük a Kölyök bátyját.
(Bunkó, Fôorvos el.)
Kölyök: Mindannyiuknak köszönöm.
Rozsdás: Ne köszönd Kölyök! Az ilyen kikötôi huligánokat mint 
Fred, csak egyetlen dolog érdekli: a pénz. Nem vagyunk hülyék, 
hogy csak úgy szeretetbôl vigyük vásárra a bôrünket. 
Fred: Pedig ahogy így elnézlek Rozsdás fiam…
(Mindannyian elmennek.)

Sötét.
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IV. KÉP

Helyszín: Colombo, a kikötô, hordók és szemét mindenfelé.

1. Jelenet
(Fôorvos, Bunkó alszik. Megszólal egy hajókürt, Fôorvos és Bunkó 
ébredeznek.)
Fôorvos: Abbahagynád ezt a horkolást…? Hagyd már abba ezt a 
horkolást!
Bunkó: Nem horkolok, ez egy hajókürt.
Fôorvos: Eh, mindegy… Tudod, hogy álmodtam valami érdekeset?
Bunkó: Az elôbb még én is. Mit álmodtál?
Fôorvos: Az az érzésem, nem érdekel igazán.
Bunkó: Ezt eltaláltad… Iszonyatosan hasogat a fejem.
Fôorvos: Azt álmodtam, hogy lila frakkban sétálok az Eiffel torony 
lábánál, miközben egy finom úri dáma két törpe snaucert sétáltatva 
odalép hozzám és megkérdezi: Fôorvos úr, kérem szépen, nem érne 
rá ma este? Bridzs partit rendezünk…
Bunkó: Bridzsparti? Ott voltam?
Fôorvos: Nem voltál ott. Szóval bridzs partit rendezünk a 
kormányzó ôfôméltóságánál, és mint a legsikeresebb részvénytársaság 
igazgatótanácsának tagját, szeretettel várjuk önt is.
Bunkó: Fantasztikus álom.
Fôorvos: Az.
Bunkó: Hány óra lehet?
Fôorvos: Tizenegy felé járhat.
Bunkó: És milyen nap?
Fôorvos: Csütörtök.
Bunkó: Csütörtök?
Fôorvos: Nem, várj csak… péntek.
Bunkó: Péntek?
Fôorvos: Péntek.
Bunkó: Biztos?
Fôorvos: Biztos.
Bunkó: Akkor baj van. Pedig tegnap még csütörtök volt.
Fôorvos: Mért lenne baj?
Bunkó: Ma érkezik Rozsdás meg a Kölyök.
Fôorvos: Affrancba. 
Bunkó:  Frednek még az éjszaka vissza kellett volna érnie. És 
nekünk kell Fredet megtalálni.
Fôorvos: És nekünk kell Fredet megtalálni. 
Bunkó: Ezt én mondom, te mit mondasz?
Bunkó: Szép kilátások!
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Bunkó és Fôorvos dala

Fôorvos
Maradni otthon, szépen csendesen – a francba – 
az lett volna szép
kártyázni a nôcim oldalán és inni a lôrét
nyerni a lóvét!
Miért kell nekem itt szagolni most a város lendületét
dekkolni sok szent tehén között és várni a Fredre
a fene a képét!

Bunkó
Figyelj te örült arc, megjön majd
a várva várt öreg piás
ismerem én ôt, elôbb-utóbb úgyis
elôkerül, ez nem is vitás.

Fôorvos
Tudom, hogy érte megyek, ha addig élek
a sírig kergetem én
elkapom ôt, és semmi se gátol,
hogy léket verjek a koszos fején.

Bunkó
Tudhatnád, Fred mint minden vén kalóz
elôbb a söntést tiszteli meg
s a számlát hogyha rendezi, jöhet az aznapi munka
hát várj a sorodra.
Addig sem kell bôgni, mint valami taknyos hülyegyerek
a lelkünk újra tettre kész, ha jön a jókedély titka
a rum  és a vodka.

Fôorvos
Tátongó üres toroknak
adjuk meg ami jó
Nyomni egy csókot a laposüvegre
úgy lesz a múlté a depresszió.

Együtt
Jaj Fred, ha elkapunk Téged
az Isten sem ad esélyt
lábaid így is a sír felé visznek
mi azon leszünk, hogy elérd a célt!

Tátongó üres toroknak
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adjuk meg ami jó
Nyomni egy csókot a laposüvegre
úgy lesz a múlté a depresszió

Fôorvos: A szép jövôd

Bunkó: Immár homályba vész!

Fôorvos: Üzenj nekünk

Bunkó: Hogyha a pokolra érsz

Fôorvos: Lehetsz te még

Együtt: Ott is jó tengerész!
(Bunkó Fôorvos el.)

2. Jelenet
(Rozsdás és a Kölyök uraknak öltözve,  álruhában be.)

Rozsdás: Bunkónak és a Fôorvosnak már rég itt kellene lennie. 
Kölyök: Mi ez az öltözék Dr. Verhagen?
Rozsdás: Ez a Golfruhám, Mr. Madigen.
Kölyök: És milyen a nyakkendôm?
Rozsdás: Roppant elegáns.
Kölyök: Rozsdás, ez tényleg Colombó?
Rozsdás: Ez Colombó
Kölyök: És ez tényleg olyan veszélyes hely?
Rozsdás: Kicsit sokat kérdezel. Leszokhatnál már róla.
Kölyök: Azt akartam még kérdezni, honnan van ez a csúnya 
monoklid?
Rozsdás: Nem érdekes… Éjszaka kártyáztunk a fûtôvel meg a 
szállásmesterrel… Na, gyere Kölyök, nincs idônk!
(Mindketten ki. Earl és Bradford be.)

Bradford: Elnézését kell kérnem excellenciás uram, fogalmam 
sincs, hol késhet a fogadóbizottság…
Earl: Ne idegeskedjen százados! Hamarosan itt lesznek.
Bradford: Nem bírom a pontatlanságot: egy katona legyen pontos, 
még ha civil, akkor is.
Earl: Ez másodlagos. A fontos most az, hogy sikerüljön a tárgyalás 
Kvanggal Birmában.
Bradford: De uram! E a világ egyik legveszélyesebb kikötôje, 
Colombó.
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Earl: Ugyan már százados. Egyébként, ön szerint ez a Kvang 
Kínából való?
Bradford: Nem tudom. Valami önjelölt generális lehet. És ott 
tanyázik az ôserdôben az embereivel, és azt tesz, amit akar.
Earl: Nagyon remélem, hogy meg tudunk vele békésen egyezni!
Bradford: Nem hiszem. Nem tetszik nekem ez az ügy. Itt van ez 
a Morisson Snider a mindenféle fegyverszállítmányaival, ráadásul, 
felbukkant Thomas Leven is.
Earl: Az a fickó azzal az értékes találmánnyal, és azzal a furcsa 
bûnténnyel?
Bradford: Ahogy mondja, excellenciás uram.
Earl: Sajnálatos eset. Azt mondják elképzelhetô, hogy ártatlan volt.
Bradford: Annyi mindent beszélnek sir…
(Rozsdás és Kölyök be.)
Bradford: álljanak meg, igazolják magukat!
Earl: á, kedves Dr. Verhagen, Mr. Madigan… Örülök, hogy ismét 
találkozhattunk.
Rozsdás: Részünkrôl a miegymás, sir.
Earl: Örülök, hogy megismerhettem magukat, még ha csupán rövid 
idôt töltöttünk is együtt a hajón.
Bradford: Remélhetôleg legközelebb részletesebben beszélgethetünk 
az ön szakterületérôl. Tudja magam is igen érdeklôdöm a különbözô 
trópusi szembetegségek iránt.
Kölyök: Az álomkórra gondol, ezredes úr?
Bradford: Aminek ön ugyebár olyan jeles tudósa, Dr. Verhagen?
Rozsdás: Szerénységem tiltja, hogy mûkedvelônél többre tartsam 
magamat. Egyelôre még csak a kóros szundikálásig és a félálomig 
jutottam.
Earl: Ne szerénykedjen kedves Verhagen doktor. Olvastuk 
nagyszerû cikkét, mely valamelyik londoni orvosi lapban jelent meg. 
Felettébb érdekes volt, amit a mikroszkópos vizsgálatokról írt…
Rozsdás: A mikroszkópikus…?
Kölyök: Dr. Verhangen…! Sajnálom, hogy kevés az idônk, hogy 
részletesen megtárgyaljuk a témát, ugyanis már várnak minket… 
aaa… konferencián.
Rozsdás: Ohhogyne.
Bradford: Különösen a preparátumok rajzai voltak érdekesek…
Rozsdás: A preparátumok? Pedig azok aztán az igazán veszélyesek. 
Kiváltképp ha az ember szemét támadják meg.
Bradford: És mindezek mellett fôleg a sztafilo és egyéb kokkuszok…
Rozsdás: Valóban… A kikötôkben már mindenféle déligyümölcsöt 
lehet kapni manapság. 
Kölyök: Nem halaszthatnánk el ezt a beszélgetést valamivel 
késôbbre? Tudják az az átkozott konferencia…
Earl: Igaza van. Az idô minket is sürget százados.

Diákszínház 2016_02.indd   224 2016.11.02.   11:52:55



225

—  AZ ELVESZETT CIRKáLÓ  —

Rozsdás: Nem is zavarnánk tovább, sir.
Earl: Egyáltalán nem zavarnak, sôt…
Kölyök: Megbocsát, sir…
Earl: Nos, akkor ég Önökkel barátaim, remélem, még találkozunk.
Bradford: Talán hamarosan.
Rozsdás: Remélhetôleg, sir…
Earl: Ég Önökkel!
Bradford: Vigyázzon a preparátumokkal, Dr. Verhagen!

(Rozsdás, Kölyök ki.)

4. Jelenet

Earl: Rokonszenves emberek.
Bradford: Én nem bíznék meg bennük. Nem azok, akiknek 
mutatják magukat.
Earl: Tudom. De vajon melyikünk az?
Bradford: De excellenciás uram…
Earl: Nézze százados: mint tudja, magam is katona vagyok, 
akárcsak Ön. Öt évet szolgáltam az afrikai valamint az indiai 
gyarmatokon. általában meg tudom ítélni az emberekrôl, kik a 
veszélyesek és kik nem.
Bradford: Értettem excellenciás uram. Mindazonáltal…
Earl: Kedves százados. Ön kiváló katona és remek bajtárs. Azt 
hiszem azonban, hogy fontosabb dolgaink is vannak, mint arról 
vitatkozni, ki is lehetett ez a két kedves ember. Megértette százados?
Bradford: Lehet, hogy mire kiderül, már késô lesz.
Earl: Lehet. Csakúgy, mint a birmai helyzet.
Bradford: Hasonlóképpen.

Herceg és Bradford dala

Herceg
Indulni kell, nincs már idô késlekedni
nincs visszaút, rendet kell végre tenni.
Békét viszünk, ez lesz a célunk és eszközünk
nem kell a harc, rend lesz akkor is, ha nem lövünk.

Bradford
Harcolni kell, hisz forr, mint a katlan a gyarmat,
indulni kell megtartani a hatalmat
elvágni a torkát a sok lázadó csôcseléknek
nem kell a szó, nem hatnak itt már az érvek.
Ref. (egyszerre)
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Herceg: Nem kell a harc!
Bradford: Ha nem lövünk hát mind egy szálig elveszünk!
Herceg: Békét viszünk!
Bradford: Mindhiába, többet ér a fegyverünk!
Herceg: Mindegy, ki légyen,
császár vagy éppen a Kvang vezér
Szívbôl remélem, hogy végül talán mégis észretér
Bradford: Különben ízzé-porrá zúzza az angol sereg
Így jár ma az, ki a törvényt nem érti meg!

Herceg és Bradford egyszerre: 
Semmit sem ér, ha száz ember ontja a vérét
agresszió nem hozza meg a békét
s ha még több a fegyver, úgy nô majd az anarchia
tárgyalni kell, így tud erôs maradni Anglia!

Indulni kell, nincs már idô késlekedni
nincs visszaút, rendet kell végre tenni
tárgyalni késô, nem kell más csak a túlerô
pusztuljon el minden összeesküvô.

5. Jelenet
(Kölyök és Rozsdás be.)

Kölyök: Szóval mi volt a szállásmesterrel?
Rozsdás: A szállásmester alulról osztott, mondom.
Kölyök: Nem hiszem.
Rozsdás: Nem is igaz. A fûtô osztott alulról.
Kölyök: Nem azt nem hiszem, hanem a kártyapartidat.
Rozsdás: Hát jó. Az éjszaka körül akartam nézni kicsit a herceg 
kabinjában, de valaki jött a folyosón és beugrottam a rádiósszobába.
Kölyök: És?
Rozsdás: Az a valaki Bradford volt.
Kölyök: Atya ég! És?
Rozsdás: Hallottam, hogy rádiózik. Valami idegen nyelven 
hablatyolt.
Kölyök: Értetted?
Rozsdás: Nem, de gyanús nekem ez az ember.
Kölyök: És a monoklid?
Rozsdás: Mikor elôjöttem a szekrénybôl, észrevett. Valami furcsa 
véletlen folytán kialudt a villany. Aztán megjelent a hajóôrség.
Kölyök: Megütöttek?
Rozsdás: Tízbôl egynek, sikerült. Szegény fiúk! Nem tehettek 
semmirôl.
Kölyök: Nem is áll neked olyan rosszul az a szemüveg.
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Rozsdás: Úgy nézek ki, mint a Vak Gerevits a Két 
Mészároslegénybôl.
Kölyök: Nagyon jól áll… 

6. Jelenet
(Fôorvos be.)

Fôorvos: (Kintrôl.) Majd visszajövök hozzád és összeköltözünk… 
(Észreveszi a szemüveges Rozsdást. Pénzt dob elé.) Ó, szegény ember! 
Vegyen valamit a gyerekeinek!
Kölyök: Fôorvos úr!
Fôorvos: Kölyök! Mi van? Rozsdás? (Kölyök rámutat.) Te meg úgy 
nézel ki, mint a vak Gerevits a Két Mészárosban… (Visszaveszi az 
elôbb adott pénzt.) Na mi újság, minden rendben? (Rozsdás int, hogy 
visszakéri a pézt.) Na mi van? (Visszaadja a pénzt.) Fred még nincs itt?
Kölyök: Nincs.
Rozsdás: Nem is értem teljesen. Úgy volt, hogy itt találkozunk és 
Fred már a bérelt hajóval jön. És hol van a Bunkó?
Fôorvos: Ti nem tudtok még semmirôl?
Rozsdás: Mirôl is?
Fôorvos: Hát egy kicsit bonyolult a dolog. Fred ugyanis meglátogatta 
itt egy barátját, miután megérkezett…
Kölyök: …és a barátjával együtt szerezte a hajót.
Fôorvos: A barátjának csapszéke van a külvárosban.
Rozsdás: Ahol rulett és rum járja.
Fôorvos: Bunkóval próbáltuk elhívni onnan azt a gazembert, de 
amíg egyetlen vas volt a nála levô pénzbôl, addig csak elküldött 
minket a fenébe. Mikor elfogyott a pénze… 
Rozsdás: Azt mondta, hogy a rulettnél csalnak. Ugye?
Fôorvos: Így van, a többi már a szokásos. Kijöttek a tûzoltók és 
eloltották az égô csapszéket meg a verekedôket.
Rozsdás: És Fred?
Fôorvos: Eltántorgott hajót szerezni.
Rozsdás: És Bunkó?
Fôorvos: Ô meg, legénységet toboroz.

7. Jelenet
(Bunkó be.)

Bunkó: Szevasztok. (Rozsdáshoz.) Úgy nézel ki, mint Vak Gerevits a 
Két Mészároslegénybôl. (szünet, leül.)
Fôorvos: Mit csinálsz?
Bunkó: Szivarozok.
Rozsdás: A szivarnak le szokták harapni a végét.
Bunkó: Tom.
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Fôorvos: Akkor mért nem harapod le?
Bunkó: Mert már valaki leharapta. Ha tovább rágcsálom elfogy 
az egész. Inkább lemondok az úri modorról. Nem vagyok olyan 
úriember, mint egyesek, akik pipáznak és eljátsszák mások pénzét.
Fôorvos: Mint Fred?
Bunkó: Mint Fred.
Rozsdás: És ô hol van?
Bunkó: Hajót szerez.
Rozsdás: És a legénység?
Bunkó: Jön. Szereztem.
Rozsdás: De hova jön?
Bunkó: Ide.
Rozsdás: Mikor?
Bunkó: Majd. Ne legyetek már olyan idegesek.
Rozsdás: Nem vagy valami bôbeszédû…
Bunkó: Tom.
Fôorvos: Fred mindannyiunkat elárult!
Bunkó: Tom.
Kölyök: Biztos oka van rá, hogy nincs itt.
Fôorvos: Az egész miattad van!
Rozsdás: Igen?
Fôorvos: Vagyis inkább a francos RT miatt! 
Bunkó: Tom.
Fôorvos: Meg a Kölyök kámfor bátyja miatt.
Kölyök: Tom!?
Fôorvos: Én kiszállok!
Bunkó: Akkor mi lesz a részvényeiddel?
Fôorvos: Nem érdekelnek a részvényeim! Vagy Fred, vagy én. 
Megyek haza.
Bunkó: És az hol van?
Fôorvos: Minél messzebb innen, meg Fredtôl!
Kölyök: Kérem, ha bármiféle kellemetlenséget okoztam volna…
Rozsdás: Fôorvos! 
Fôorvos: Jó… Igazad van Rozsdás. Lehet, hogy a Kölyök tényleg 
nem tehet semmirôl. De ez nem akadályozza meg, hogy ha ez a 
szemét megjön, valamivel ki ne toljam a szemét!
(A Kölyök egy kiskanalat vesz elô, majd odaadja Fôorvosnak, aki gyakorolni 
kezdi a kanállal a szemkivételt. Közben a háttérben megjelenik Fred.)

8. Jelenet

Fred: Hogy vagytok? 
Rozsdás: Köszönjük Freddy bátyám, vagyogatunk, vagyogatunk.
Fôorvos: Épp azon tûnôdtünk, hogy a beleidbôl csináljunk 
akasztófa kötelet, vagy az aranyeredet húzzuk-e a fejedre…?
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Fred: Hát nektek nincs dolgotok, Rozsdás fiam?
Rozsdás: Semmi különös Freddy bátyám. Csak üldögélünk és várunk.
Fred: Aztán mire vártok?
Fôorvos: Egy hajóra, ami elvisz Birmába.
Fred: Aha, egy hajó kellene?
Rozsdás: Hát kellene Freddy bátyám, kellene. De mivel nincsen, 
most kiütjük a szádból a jóreménység fogát.
Fred: Csak lassan a testtel! És hogyan álltok matrózokkal?
Rozsdás: Azok vannak Freddy bátyám.
Fôorvos: Több mint ahány órád hátra van még Fred! Meg ahány 
csepp rum lefolyik a torkodon! Meg… (Fôorvos és Bunkó együtt 
támadnának Fredre egy hordóval, de az utolsó pillanatban Fred 
nekikszegezi a kabátja zsebét, mintha pisztoly lenne nála.)
Fred: Azt mondtam, hogy lesz hajó, és lesz is! Igaz, nem bérelt hajó, 
de hajó.
Rozsdás: állj! Azt akarod mondani Freddy bátyám, hogy lopsz egy 
hajót?
Fred: Már miért ne lopnék? Ma már mindent szabad. Ez a fogysztói 
társadalom.
Rozsdás: Várjatok! Milyen hajót loptál? Nem flangálnak errefelé 
csak úgy a gazdátlan hajók…
Fred: Annyit mondhatok, hogy a Balmorál a karanténból a dagállyal 
kifut Birma felé, aztán majd meglátjuk.
Fôorvos: Kidumálja, mindig kidumálja!
Fred: De pontosak legyetek, mert nem várunk senkire. Mostantól 
nem tûröm a lazaságot.
Rozsdás: Azt akarod mondani, Freddy bátyám, hogy egy hadihajót 
loptál?
Fred: Amennyiben a Balmoral hadihajó. 
Rozsdás: Nézd Freddy bátyám, csónakot lopni rendben, hajót lopni 
rendben, de ellopni egy hadihajót! Ezért biztosan felkötnek!
Fred: Hát lehet. És ráadásul nem is új a hajó. Lehet hogy meg se 
éri. Néhol még meg is van karcolva. Úgyhogy vissza is vihetem és 
maradhatunk a fenekünkön…
Rozsdás: Ti mit mondotok?
Kölyök: Birmában van a bátyám!
Fôorvos: Szerintem menjünk. Fredet meg lehet verni a hajón is.
Bunkó: Nekem mindegy.
Rozsdás: Kölyök? Hallottad?
Rozsdás: Freddy bátyám?
Fred: Én loptam a hajót, fiam. Elfelejtetted?
Rozsdás: Hát akkor azonnal indulunk.
Bunkó: Tom.
Matrózok dala
(alatta legénység – akiket Bunkó toborzott – be.)
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Tengeré-tengeré-tengerészek
holnap új útra indulhatunk
nézd a szél tépi fenn már a zászlónk
messzi földekre visz utunk.

Piszkos Fred lett az új kapitányunk
A legénység mind készen áll
rajta hát, ne tétovázzunk
vízre szállhat a hôs Balmoral
…

Fred: Kik ezek? (a bejött legénységre mutatva.) A hajóra ezek itt nem 
tehetik be a lábukat! Küldjétek el ôket!
Bunkó: Az bajos lesz…
Rozsdás: Mért, kik ezek?
Bunkó: A legénység… Más nem volt.
Fred: Bunkó fiacskám… Rád lehet számítani.
Bunkó: Szellemi munka!
…

Tengeré-tengeré-tengerészek
ritka szép pontos összmunka volt
nem pipált még ilyet ez a város
elkötöttük a páncélhajót.

Tengeré-tengeré-tengerészek
holnap ámul majd a világ.
Íme lóvá tettük bátran
az angol admiralitást.

Tengeré-tengeré-tengerészek
holnap új élet indulhat el
végre immár a szép új hajónkon
minden ember önmagára lel.

Tengeré-tengeré-tengerészek
holnap ámul majd a világ
egy kis ésszel jól megvágtuk
az admiralitást.

(I. felvonás vége)

Diákszínház 2016_02.indd   230 2016.11.02.   11:52:55



231

—  AZ ELVESZETT CIRKáLÓ  —

ll. felvonás

I. KÉP

Helyszín: a cirkáló fedélzete.

1. Jelenet
(Színen vannak: Bunkó, Fôorvos, matrózok)

Munkadal

Ref.
Zsebre ne vágd a két kezed
Rajta hát, munkára fel
Lódulj komám
Úgy mint szél
Aludni északa kell

Zsebre ne vágd a két kezed
Teremj a fedélzeten
Nézzél körül
Megláthatod
Nem lazsál itt 
Senki sem

Régi jó szokás szerint
Ha tengeribeteg leszel
Tégy félre mindent
És szédülj el bátran
A korláthoz nagyon közel
Addig se tátsd itt a szád
Ne nézd a hajó farát
Nem cápa az
Mi a tengerben imbolyog
Az csak a kormánylapát
Ref. …

Fôorvos: Te Bunkó! Miért ilyen beteges ez a legénység?
Bunkó: Miért? Beteges?
Fôorvos: Úgy hullanak, mint a legyek. Honnan szerezted ôket?
Bunkó: Ahonnan Fred a hajót.
Fôorvos: A kikötôi hajó-karanténból? Loptad ôket?
Bunkó: Nem loptam. Kártyán nyertem.
Fôorvos: És ennek miért hámlik az arca?
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Bunkó: A naptól van.
Fôorvos: Ezek biztosan nem fertôzôek?
Bunkó: á, dehogy!

2. Jelenet
(Belép Fred.)

Fred: Emberek! Volna egy-két szavam hozzátok.

(Be: Kölyök, Rozsdás, lárma elül, mindenki elcsendesedik.)

Fred: Emberek! Mindenki tudja, miért vágtunk bele ebbe az egészbe. 
Ez egy nagyon nemes és jövedelmezô küldetés, és a kettô nem zárja 
ki egymást. Ez a hajó, a királyi haditengerészet tulajdona. Nem 
mondom, hogy mindenki úgy vigyázzon rá, mint a szeme fényére, mert 
látom, vannak köztetek sokat megélt személyek is. Ezért azt mondom, 
hogy mindenki úgy vigyázzon erre a hajóra, mint a bicskájára, vagy 
a rumos üvegjére. Elôször is mert pro príma, másodszor, mert mint 
említettem, a királyi haditengerészet tulajdona, harmadszor, meg mert 
rohadt nehéz volt ellopni. És még valami: ha netalán – az álcázás 
végett – fel kellene öltenünk a tengerész-egyenruhát, aki nem úgy fog 
viselkedni, mint egy tengerész, annak magam tolom ki a szemét ezzel a 
kiskanállal. (Elôveszi a Fôorvos kiskanalát.) És most munkára mindenki. 
A hullákat dobáljátok a tengerbe, nem szeretnék meglátni senkit sem 
lazsálni! Van dolgunk elég.
(Mindenki szétszéled, nem ki! Kölyök és Rozsdás maradnak.)

Kölyök: Rozsdás… Mikorra érünk Birmába?
Rozsdás: Pár napon belül. 
Kölyök: A legrosszabb a várakozás, mikor az ember semmit nem tud 
tenni.
Rozsdás: Nem lesz semmi baj. A Fáraó megmondta, hogy a bátyád 
Birmában van, és akkor ott is van. A Fáraó még sosem tévedett. 
Illetve csak egyszer, de szerencsésen felépült és csak kicsit biceg.
Kölyök: Azért nagy szerencse, hogy veletek találkoztam.
Rozsdás: Marhaság!
Kölyök: Nem. Ti tényleg nagyon rendesek vagytok.
Rozsdás: Ötvenezerért? Hát persze!

3. Jelenet
(Színen vannak: Rozsdás, Bunkó, Fôorvos, Kölyök, Fred, matrózok. 
Bunkó hirtelen be.)

Bunkó: Hatalmas vihar közeleg! Most közölték minden hajóval, 
hogy hagyják el a vizet!
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Rozsdás: Errôl Frednek is tudni a kell!… Fred!
Fred: Mi van, Rozsdás, fiam?
Patterson: Mindenhol minket keresnek.
Fred: Ezt már kezdjük megszokni.
Bunkó: Meg azt is mondta a rádió, hogy valamilyen vihar lesz. 
Tornádó, tájfun, nem tudom, hogy mi a neve annak a viharnak.
Fred: Azt én sem tudom, de hogy nôi neve van az biztos!
Rozsdás: Mi készül Freddy itt bátyám?
Fred: Ronda revü kezdôdik nemsokára, menydörgésre és 
hullámverésre egy tételben.
Rozsdás: Kellemes.
Fred: Már hallom, hangolnak a zenészek… Vidd le a Kölyköt a 
kajütjébe. 
Rozsdás: Meglesz, Freddy bátyám…
Fred: És kötözz le mindent, ami mozog: asztalt, széket, szekrényt és 
legvégül a Kölyköt. Ti pedig folytassátok idefent: mindent rögzíteni 
kell! Aztán teljes gôz!
Rozsdás: (bólint, kölyökkel el.)
Fôorvos: Belemenni a viharba? Öngyilkosság!
Fred: Nekem ilyet mondani öngyilkosság. Az egyetlen esélyünk a 
vihar. Így egérutat nyerhetünk.
Bunkó: Nézzétek! A tájfun: mint a kövér Márta a Döglött 
Osztrigából!
Fôorvos: Ne túlozz! Olyan ronda nincs!
Fred: Jó… Csak semmi nyugalom!… Lassíts, félgôz… Jó, elôre, 
elôre, balra… Mondom balra, marhák!
(Kapkodás, rohangálás, kiabálás, megjön a vihar. Vihareffektek.)
Fred: Tartsd a kormányt! Ha oldalt fordul a hajó és felborítanak a 
hullámok, kettétörlek!
Fôorvos: A tatvitorlát! A tatvitorlát! 
Fred: Ez gôzös te fáradt vizicsiga! Nincs is vitorlánk!
Fôorvos: Azt nézd! Mindjárt felemel!
Fred: Teljes gôzt! Kormányt két fokkal északra!
Fôorvos: Mindjárt felrobban a kazán! 

4. Jelenet 
(Színen vannak: Kölyök, Rozsdás)

Rozsdás: (ájult Kölyköt hozza, leteszi.) Hé?! Hé!?… Ébresztô! Jó 
nagyot kaphattál a fejedre… Fenébe, most még játszhatom itt a 
kedves nôvért… (felfedezi, hogy a Kölyök lány.) Jézusom! Egy fiú, aki 
lány. Hát ebbe jól belemásztál Rozsdás fiam…
Kölyök: (ébredezik.)
Rozsdás: Most mi lesz?
Kölyök: Hány óra van.
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Rozsdás: Tizenegy. Jól vagy? 
Kölyök: Minden rendben… Kicsit beütöttem a fejem… azt hiszem. 
Vége a haddelhaddnak?
Rozsdás: A haddelhaddnak? Igen. Persze… Bár azt hiszem, csak 
most kezdôdik igazán. Gyere, segíts!
Kölyök: Köszönöm Rozsdás…
Rozsdás: (ellép tôle.) Na nyomás Kölyök, felkelni! Nincs idô 
kaszinózni… Megtaláljuk a bátyádat. Ígérem. (Ki.)

Kölyök reménység dala
(közben matrózok be.)

London árnya elhaló kis emlék 
A holnap, s a túl part oly közel 
Úgy érzem, már több mint egy álom 
Hogy nem hiába jöttem el 

Minden preccel távolabb a téboly 
A félelem is emlékké fakult 
Nem kínoz, már nem gyötör a bánat 
A nagy viharral együtt elvonult 
A sok bába közt jobb lett a kedvem 
És azt hiszem, már nem reménytelen 
Hogy pár nap csupán, és láthatom a bátyám
Lassan újra ott csobog a régi kis mederben az életem 
Minden perccel távolabb a téboly 
A félelem is emlékké fakult 
Nem kínoz, már nem gyötör a bánat 
A nagy viharral együtt elvonult 

Holnap, hogyha végetért az út, majd
Visszatér a kóborló hitem
Hidd el, rozsdás, azt amit te vállalsz 
Nem felejtem el sosem
Nem felejtem el sosem! 

5. Jelenet
(Színen vannak: matrózok, Kölyök, Bunkó és Fôorvos rohanva be.)

Bunkó: (kenyérdarabbal a kezében.) Rozsdás! Rozsdás!
Rozsdás: (belép.) Mi van?
Bunkó: Valami hajó bajban van.
Rozsdás: Majd kimentik…
Bunkó: Csak mi vagyunk elérhetô közelségében… Vagy mi sem?
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Rozsdás: Mi!? És te itt tömöd a fejed?
Bunkó: Mér? Ha én nem rágok kenyérserclit, attól az a hajó még 
elsüllyed…
Rozsdás: Azt mondtam, hogy oda kell menni!
Fred: Hova kell menni lánghajú barátom?
Rozsdás: Süllyed egy hajó.
Fred: Minek foglalkoznék én süllyedô hajókkal? Elôször is van 
sajátom, ami nagyszerûen úszik, másodszor sietek, harmadszor meg 
az összes tengerek minden hajója a nyomunkban van! 
Rozsdás: Egyet kivéve. Mert az süllyed. És ha egy hajó süllyed, én 
odamegyek. És ha nem fordulunk azonnal délkeletnek, hát addig 
verem a fejedet a hajó korlátjához, amíg öt nap kell hozzá, hogy 
lesmirglizzék róla az agyvelôdet!
Fred: Hagyjuk az állandó személyeskedést.
Rozsdás: Akkor?
Bunkó: (Be.) Megszûntek a vészjelek. (Kicsivel késôbb ki.)
Fred: Na jó, de csak megnézem a romokat, hátha találunk 
valami használhatót, de nem veszek fel senkit a hajóra, ezt elôre 
megmondom.
Fôorvos: Szívtelen kutya vagy Fred!
Fred: Errôl nem vitatkozom.
Rozsdás: Figyeljétek a vizet! 
Kölyök: Ott egy csónak!
Rozsdás: Az a Radzeer mentôcsónakja.
Fred: A Radzeer egy hadihajó.
Rozsdás: Ha jól látom, benne ül Earl of Sudessex és Bradford 
vezérkari százados.
Bunkó: Honnan vannak neked ilyen ismerôseid?
Rozsdás: Még álomkór-specialista koromból… 
Kölyök: És most mit csinálunk velük?
Rozsdás: Kimentjük ôket.
Fôorvos: Megôrültél? Az egy hadihajó!
Rozsdás: Aztán foglyul ejtjük ôket.
Fôorvos: Há jó…végül is? Fôrangokat még úgy sem raboltam el…
Fred: Rozsdás fiam! Neked megártott a nap?
Rozsdás: Dehogyis! Az Earl ugyanazzal az úticéllal hajózik, mint mi.
Kölyök: És?
Rozsdás: Hasznunkra lehet, mert ô is Birma felé tart.
Kölyök: Értem. Az ô nevével sok helyen átjuthatunk.
Fôorvos: Na de attól még a Balmoralból tôkesúlyt csinál az 
admiralitás.
Rozsdás: A Balmoralból igen, mert azt mindenütt keresik, de a 
Radzeerbôl nem.
Kölyök: Némi festék kérdése az egész. 
Rozsdás: Ez az: értitek már?
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Fôorvos: Persze… Mi van?
Fred: Én értem. Ôrültség… de jó. Mintha én találtam volna ki.
Rozsdás: Fôorvos! Húzzátok ki öket a vízbôl! Bunkó! Te menj a 
rádióhoz és jelentsd, hogy ez a Radzeer, Earl of Sudessexszel és 
Bradford vezérkari századossal útban van Birma felé!
Fôorvos: Akkor most mi leszünk a Radzeer?
Rozsdás: Pontosan.
Fôorvos: Jó. De akkor, mi lesz a Balmorallal?
Rozsdás: A Balmorallal? A Balmoral ebben a percben végleg 
elveszett… elvitte a ciklon.

6. Jelenet
(Színen vannak: elôbbiek + Earl és Bradford)

Rozsdás:  Exelenciás uram!
Bradford: (Herceggel be.) Szedett-vedett népség! Ezért 
mindannyiukat felkötik!
Rozsdás: Ha ez a szedett-vedett népség nem lenne, önök most 
szépen szomjan halnának itt a tengeren.
Earl: Dr. Verhagen… Higgye el, jobban járnak, ha megadják 
magukat nekem. Kezeskedem, hogy kíméletes bánásmódban 
részesülnek.
Fred: Mondtam, hogy ne vegyünk fel senkit a hajóra. Még a végén 
nekünk kell beugrálnunk a vízbe!
Rozsdás: Vissza is dobhatjuk önöket a tengerbe.
Earl: Nos, igaza van. Megtehetik.
Rozsdás: Maga tetszik nekem, sir.
Earl: Megtisztel! 
Bradford: Én ezt kikérem magamnak! Csürhe!
Earl: Azt hiszem kedves százados, most mérsékelnie kell magát.
Bradford: Csôcselék! Én egy vezérkari tiszt vagyok! Nem 
bánhatnak így velünk, én….
(leütik Bradfordot, majd kiviszik. Zene. Mindenki ki.)

II. KÉP

Helyszín: Birma, légió.
(Légiós induló hangjai.)

1. Jelenet
(Színen vannak: Rozsdás, Kölyök)

Rozsdás: Nagyobb felhajtásra számítottam.
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Kölyök: Ez a helytartó palotája. A sorfalnyi légiós, ami elôtt 
eljöttünk, és a birmai légió fôkapitánya… Ez nem elég?
Rozsdás: Háát. A szpáhi ezred nem volt rossz.
Kölyök: Örülök, hogy tetszett.
Rozsdás: Félsz?
Kölyök: Hát… igen. Kicsit.
Rozsdás: A Fáraó azt mondta, ha valahol, hát itt megtaláljuk a 
bátyádat. Ha meg megtaláljuk, magunkkal visszük. Egy angol 
hercegnek és századosnak csak egy szavába kerül az ilyen dolog.
Kölyök: De mi nem vagyunk Earl of Sudessex és Bradford százados.
Rozsdás: De ezt csak mi tudjuk.
Kölyök: Én nem tudom végigcsinálni.
Rozsdás: Csak viselkedj természetesen. Mintha férfi… mintha az 
Earl lennél.
Kölyök: Igyekszem Rozsdás.
Rozsdás: Bradford. Én Bradford százados vagyok.
Kölyök: Igenis.
Rozsdás: Ez az! És ha valaki valami olyat kérdeznek, amire nem 
tudsz válaszolni, feleld csak azt, hogy a kerekasztal híve vagy. Az 
Earl szavaiból úgy vettem ki, hogy sok minden függ ettôl a bizonyos 
bútordarabtól.
Kölyök: Rendben kedves Bradford.

2. Jelenet
(Légiós kapitány be)

Kapitány: á!
Rozsdás: á!
Kölyök: á!
Kapitány: á! á! Bienvenue ád chez nous! Isten hozta Önöket!
Rozsdás: á!?
Kapitány: Keddvess Herrceggemmm!
Kölyök: Ö… Kapitány úr!
Kapitány: Századdóssss!
Rozsdás: Khm. Adjisten!
Kapitány: Kérem, foglaljunk helyet. Hamarosan kezdetét veheti a 
díszvacsora.
Kölyök: Azt hiszem, az étkezést késôbbre is halaszthatjuk, Kapitány! 
Kapitány: Oui… Hát igen. Elviselhetetlen ez a forróság, de egy idô 
után megszokja az ember, he, he. De elsô a királynô… Tisztelem 
excellenciád hazafiasságát.
Kölyök: Ez természetes.
Kapitány: Aggódtam Önökért: az angol leadók napok óta valami 
eltûnt hadihajót keresnek… C’est bizarre…
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Rozsdás: Nos igen. Angliának sok hadihajója van és az utolsó 
leltározásnál valahogy elkallódott egy.
Kölyök: Ne terheljük ezzel a Kapitány urat, kedves Bradford.
Kapitány: (diszkréten nevet.) Bien, bien… kényes kérdések várnak 
tisztázásra.
Kölyök: Javaslom, a vacsoráig se tétlenkedjünk, hanem vágjunk bele.
Rozsdás: In Medina Rex, ahogy jóanyám mondotta. 
Kapitány: Ö… oui, oui: egyetértek, excellenciáddal. Nos, hát igen. 
Foglalkozzunk elôször ezzel a Kvanggal, vagy inkább azzal a másik 
esettel, azzal a… hm… Tomas Leven üggyel?
Rozsdás: Tessék?!
Kapitány: (Kölyökhöz.) Parancsol egy kis teát excellenciád?
Kölyök: Ö… semmiség, köszönöm.
Kapitány: Mon dieu! Már azt hittem rosszul van! 
Kölyök: Semmiség.
Rozsdás: Kezdjük akkor elôször talán…
Kapitány: Hát igen. Ebben a szektorban iniciálhatnánk egy közös 
operációs bázisról az offenzívát. Ön, százados? Tea, sütemény, szivar?
Rozsdás: Ezzel… nagyjából egyetértünk, de én azt hiszem 
monumentán pornogálom az asztrológiai élvezeteket. 
Kapitány: Nos gyorsan kell cselekednünk: Morrison Snyder, 
ez a nemzetközi kém, akit a Japánok pénzelnek, egy nagyobb 
fegyverszállítmányt akar bejuttatni Hátsó-Indiába, Birmába. Ha ez 
sikerül és csapatai egyesülnek Kvang embereivel, lángba borul az 
egész vidék. Morrison Snyder semmitôl nem riad vissza, bár úgy 
tudom, Kvanggal még nem jutottak megegyezésre. Az a kérdés, mi 
mit tehetünk?
Kölyök: Én… a… kerekasztal… híve vagyok.
Kapitány: Én nem vagyok ilyen optimista. Kvang ugyan becsületes 
ember hírében áll, mégis óvatos lennék. A helyzet ugyanis 
ellentmondásos: bár Felséged meghívását elutasította, de szívesen 
fogadja felségedet táborában. Itt van azonban az a Morison Snyder 
ez az elvetemült gyilkos…
Kölyök: És mi a helyzet azzal a bizonyos Levennel?
Kapitány: Az az ügy mondhatni lezáródott. 
Kölyök: Hogy érti ezt.
Ôr: (be.) Egy matróz keresi az excellenciás urat a Radzeerrôl.
Kölyök: Küldje el. Fontos tárgyalás közepén vagyunk.
Ôr: De azt mondja, feltétlenül beszélnie kell az Excellenciás úrral.
Kölyök:  Nem érünk rá.
Ôr: Elnézését kell kérnem excellenciás uram, de azt mondja, 
életbevágóan fontos.
Rozsdás: Sir!?
Kölyök: …ha a kapitány úrnak nincs kifogása ellene…
Kapitány: Mon Dieau! Dehogy.
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Kölyök: Küldje be…
Earl: Alázatosan jelentkezem…
Kölyök: …
Rozsdás: Öh… Sir…! Izé: (Kapitányhoz.) Kapitány úr… egyik 
szemem sír a másik nevet, hogy itt látom egyik emberemet… 
Megengedi?
Kapitány: Pas de probléme.
Rozsdás: Csak nem valami baj van… ö… matróz?
Earl: (kérdôn néz a kapitányra, mintha nem tudná, hogy beszélhet-e 
mások elôtt.)
Kapitány: (elérti.) Ha megbocsát excellenciád, míg megbeszélik a 
problémát, elintéznék pár formaságot.
Kölyök: Persze…persze… 
Kapitány: Merci. (El.)

3. Jelenet
Earl, Rozsdás, Kölyök
(társalgás fojtott hangon.)

Earl: Mit gondolnak, most mi lesz?
Rozsdás: Botrány. De nagy.
Earl: Lehetne, de nem azért jöttem.
Rozsdás: Csak nem teázni szeretett volna? Úgy hallottam, felsôbb 
körökben ilyentájt teáznak. 
Earl: Valóban. Aktuális az ötórai tea.
Rozsdás: Akkor rá kell kapcsolnunk excellenciás uram, mert már 
fél hat. 
Earl: (nevet.) Maga rendes fickónak tûnik, Rozsdás.
Rozsdás: Maga is. És a látszat néha nem csal. Elárulná, minek 
köszönhetjük a váratlan látogatást?
Earl: Van egy ajánlatom: ha az utasításaim szerint feltûnés nélkül 
befejezik ezt a tárgyalást, visszajönnek a hajóra, és megadják 
magukat nekem, én garantálom a méltányos elbánást.
Kölyök: Van más választásunk, excellenciás uram?
Earl: Sajnálom, nincs. Megértik ugye?
Rozsdás: Tökéletesen… de elôbb beszélnem kell önnel, excellenciás 
uram, ha megengedi.
Earl: Éppen azt teszem kedves Rozsdás?
Rozsdás: Négyszemközt, ha lehetne…
Earl: Hallgatom. (Az Earl és Rozsdás félrevonulnak.)
Rozsdás:  Ön mindenrôl tud, ami a cirkálót illeti.
Earl: Valóban. De ezt már tisztáztuk.
Rozsdás: De azt nem, hogy az egészet a Kölyök miatt… vagyis: Tom 
Leven ártatlan.
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Earl: Nos… Ez mégsem lehet ok arra, hogy hadihajót lopjanak, és 
politikai kalandokba sodorják Angliát.
Rozsdás: Excellenciás uram… Tudja… ez a lányos külsejû úr, illetve 
uras külsejû lány, szóval ô…
Earl: Edit Leven, Tom Leven húga.
Rozsdás: (Felkiált.) Tudta?! (újra fojtott hangon.) Tudta, sir?
Earl: Már a hajóúton Colombó felé. Annak idején megjelent egy 
fénykép a családról a lapokban amin szerepelt Leven kisasszony.
Rozsdás: Akkor mért nem szólt?
Earl: Kinek lett volna jó az?
Rozsdás: Viszont ô nem tudja, hogy én tudom, hogy ô nem… érti, 
sir? És szóval Tom Leven ártatlan. 
Earl: (vissza Kölyökhöz.) Ami a gyilkosságot illeti,  igaza lehet kedves 
Rozsdás, de lássa be más gyanúsított nincs. 
Rozsdás: És a riválisa, aki a másik tervet benyújtotta?
Earl: Olyan embert vádol, akinek feddhetetlensége minden kétség 
felett áll.

4. Jelenet 
(Bradford, Kapitány, katonák be.)

Bradford: (Kapitányhoz.) Tartóztassa le ezeket a gazembereket! 
árulók és kémek.
Kapitány: (franciául) Bilincseljék meg és vigyék ôket a fogdába!
(Katonák letartóztatják mind a hármukat.)
Earl: Én Earl of Sudessex vagyok!
Bradford: (Az Earl-re mutat.) Erre itt különösen vigyázzanak. 
Az Earlnek adja ki magát, mióta a hajón megölte a herceget. 
Nemzetközi ügynök, közismert nevén… Morison Snyder! 
Earl: Morison… Micsoda? Megbolondult, Bradford? 
Bradford: Magának én Bradford százados vagyok, Snyder!
Earl: Bradford! Mi ütött magába? Én… én… vagyok Earl of 
Sudessex! Kapitány! 
Kapitány: Je ne comprends pas la situation completement… A mai 
napon kicsit sok Earl of Sudessex sétál nálunk. 
Earl: De én tényleg…
Kapitány: Ez az úr itt megcáfolhatatlan bizonyítékokat mutatott, 
melyek szerint ô Bradford vezérkari százados, valamint hogy Önök 
közül egyik sem lehet Earl of Sudessex excellenciás úr, mivel ô 
halott… Nagyon kínos…
Earl: Azt elhiszem, hogy kínos! Én Earl of Sudessex vagyok, és 
követelem, hogy…!
Bradford: Maga itt nem követel semmit, Snyder!
Earl: Gazember!
Rozsdás: Jobb, ha csendben marad, Sir, mielôtt elhallgattatják…
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Earl: Lehet, hogy igaza van… 
Kölyök: És Kapitány úr, mi van Tom Levennel? 
Bradford: A múlt hónapban meghalt maláriában. 
Kölyök: Hogy?!
Bradford: Nem bírta a dzsungelt… cest la vie!
Kölyök: Meghalt?! 
Earl: Hazudik.
Bradford: Egyszer ugye, mindenkinek ez lesz a sorsa… azoknak 
meg kiváltképpen, akik az admiralitás hajóit lopkodják. Az 
olyanokat fel szokták akasztani. Méghozzá elég gyorsan.
Earl: A tolvajoknál csak az árulókkal végeznek gyorsabban!
Bradford: Ugyan… Minden viszonylagos: aki az egyik oldal 
számára áruló, az a másik oldalnak szövetséges.
Rozsdás: Bradford, ha elkapom, becsületemre mondom, hogy éhes 
kolibrik fogják felcsipegetni porrá tört csontjait.
Bradford: Milyen költôi! Kár, hogy soha nem lesz rá alkalma!
Rozsdás: Majd meglátjuk!

(Kintrôl dulakodás zaja. Fred be, zsebre dugott kézzel, mögötte néhány 
matróz, mindannyian gerillának öltözve.)

Fred: (katonáihoz kínai halandzsául) állítsatok mindenkit a falhoz! 
Tereljétek ôket a terem végébe! Aki megmozdul lelôni. (Ezek után 
Bradfordhoz és embereihez normálisan.) El a kezekkel a foglyoktól! 
(Bradford katonái megtorpannak.)
Kapitány: (felocsúdva) C’est ridicule! Mi ez itt? átjáróház? Mit 
akar? Hogy jött be? És ki maga egyáltalán? Csak nem maga is Earl 
of Sudessex?
Fred: Kvang tábornok vagyok, ezek pedig az embereim.
Kapitány: Kvang?!
Kölyök: Kvang?!
Earl: Kvang?!
Bradford: Mi?! Azt állítja, hogy maga Kvang tábornok? Ezt nem 
hiszem el!
Fred: Nem fontos hogy elhiggye. Senki nem tudott róla, még ezek a 
jómadarak sem. 
Bradford: Nem akarom megsérteni tábornok úr, de én önt… 
teljesen más néven ismertem meg.
Fred: A nevek csupán szavak, nemdebár. Mit gondol, hogyan 
tudtam egy hadihajót megszerezni? Hogyan tudott az a Bunkó 
nevezetû szerencsétlen legénységet toborozni? Hogyan voltak 
képesek egyáltalán eljutni idáig?
Rozsdás: Egy kicsit lebecsülöd az érdemeinket, Fred.
Fred: Sokáig tûrtem a nem éppen pallérozott modorodat Rozsdás 
fiacskám. Nos… 
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Bradford: Nos?
Fred: A hajót az én embereim tartják hatalmukban, a matrózok 
pedig mind az én katonáim… Mi felügyeltük az egész küldetést. 
Bradford: De minek?
Fred: Két oka van. Az elsôt nem áll módomban közölni önnel 
százados, a másodikhoz meg semmi köze. 
Bradford: Kapitány! Ez az ember kém! Tartóztassa le!
Kapitány: Itt már mindenki kém? Én… Mon dieau! Lehet, hogy én 
is az vagyok? C’est ridicule!
Fred: Bradford! Maga mindenhol kémet lát? Nehogy tükörbe nézzen!
Bradford: Csak blöfföl.
Fred: Az lehet, de a Radzeer ágyúi nem blöffölnek. Egyébként is, 
mit gondol, miért mentem bele ebbe a kétes vállalkozásba? Hogy 
megtaláljak egy embert a dzsungelben? Ráadásul magamat? Ugyan!
Bradford: Én…
Fred: Maradjon csak, mert még talán arra ébred, hogy halott. 
Kapitány: C’est bizarre!
Fred: Ha a Radzeer tíz percen belül nem kap jelzést tôlem, megkezdi 
a helység ágyúzását. Ha a csapataim nem kapnak jelet tôlem két 
napon belül, kô kövön nem marad Hátsó-Indiában… No… mi most 
akkor a foglyokkal együtt szépen kisétálunk innen, maguk pedig 
szépen elszámolnak ezerig, és addig nem mozdulnak.
Kapitány és a katonák: Un… deux… trois… quatre… cinq…
Rozsdás: (Az Erarl-höz.) Matróz! Velünk jön! 
Fred: (foglyaihoz) Nyomás gazemberek!

Fred dala

Jó, ha az eszed is mûködik
S az öklöd szava csak a második
De legjobb lesz, ha rájössz arra,
Mit jelent, ha jó idôben jár a szád, hiszen ma
mit számít az indulat
ha száz ellen vagy egymagad
Ma csak a jó duma az, mi a csávából kiránt
A pimaszság, az csúf dolog
De ettôl lettünk mind nagyok
Az élelmes a jég hátán is 
táncol vígan, meztelenül. Tudom ma

semmit el nem érhetünk
ha folyton ôröl a szégyenérzetünk
Mit ér a szemérem, ha az életedbe kerül?!
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Ref.

Nem bénít a félelem, ha vastag a bôr a képeden
S a szenvedélynél többet ér már a józan ész
Tanuld meg öcsi, mi az értelem
Ez ma itt a legfôbb lételem
Lassan siess fiam, és tovább élsz
(Ref. ismétlésnél az utolsó verssor megismétlôdik.)

III. KÉP

Helyszín: Cirkáló fedélzetén.

(Nagy fene köd van.)

1. Jelenet
(Színen vannak: Kölyök, Rozsdás)

Kölyök: Köszönöm, Rozsdás, amit értem tettél. 
Rozsdás: Eh. Miegymás.
Kölyök: Nem a te hibád, hogy hiába volt minden.
Rozsdás: Ne mondj ilyet.
Kölyök: De igen. Most, hogy Tom halott, azt hiszem, az utazásnak 
vége.
Rozsdás: Sajnálom a bátyádat.
Kölyök: Sajnálom, hogy nem lettetek gazdagok.
Rozsdás: Nem számít.
Kölyök: Olyan egyedül érzem magam.
Rozsdás: Nem vagy egyedül, Kölyök. Egy egész csomó vad alak vesz 
körül, akik mind tisztelnek, és habár nem látszik rajtuk, de mindent 
megtennének érted, ha bajba kerülnél. Soha nem vallanák be, de így 
van.
Kölyök: És te?
Rozsdás: Én sem vallanám be.
Kölyök: Én… nekem el kell mondanom valamit… Én… 
becsaptalak. Most már mindegy. Én nem vagyok Tomas Leven 
öccse… Én a húga vagyok. 
Rozsdás: Tudom. 
Kölyök: Tudod? 
Rozsdás: Tudom.
Kölyök: Mióta?
Rozsdás: Birma óta.
Kölyök: Mért nem mondtad?
Rozsdás: Mért mondtam volna?
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Kölyök: …
Rozsdás: Te sem mondtad.
Kölyök: Sajnálom, hogy nem mondtam igazat mindjárt az elején… 
ott, Pireuszban. 
Rozsdás: Most már mindegy.

2. Jelenet 
(Fred, Fôorvos, Earl [betegen] be.)

Earl: Köszönöm Rozsdás.
Fred: Mire mennétek ti nélkülem a rengeteg eszetekkel…
Earl: Kapitány! Én nem is tudom, mit gondoljak.
Fred: Ne gondoljon semmit, sir. Csak nem dobok a cápáknak egy 
ekkora üzletet?
Fôorvos: Te Fred!
Fred: Mi van?
Fôorvos: Tényleg te vagy Kvang?
Fred: Te hülyébb vagy, fiam, mint a Nagy Bivaly.
Rozsdás: Ne haragudj Freddy bátyám, de, lehetnél valamivel 
tapintatosabb. A Kölyök most tudta meg, hogy a bátyja halott.
Fred: Ez felettébb sajnálatos, már csak azért is, mert így ugrott a 
részvénytársaság bevétele, ugye.
Fôorvos: Fred, te egy szívtelen kutya vagy.
Fred: Errôl, ugye mint említettem, nem vitatkozom.
Earl: Egy árulónak semmit sem szabad elhinni: se jót, se rosszat.

Reménytelenség dal 

Kölyök:
Igen, elhittem, hogy itt lesz ô és viszontláthatom
hiába minden, most már nincs mit itt keresnem
Úgy hull szét a remény, mint egy hitvány kártyavár,
amit én napról-napra buzgón építettem.

Herceg:
Meghalt mind a gátlás, s a lelkiismeret
Eladó már ma minden, hogy ha van, ki jól fizet
Csak magadban bízhatsz! Ki tegnap még a társad volt, az 
Holnap már a hóhérod lehet.

Kölyök és Herceg egyszerre

Kölyök:
Hittem, van még remény, és van még esély
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hogy nem tûnhet el ma senki nyomtalan
de úgy látszik, a földben nyugszik bátyám jeltelen
Mennék haza, itt már nem tart engem semmi sem.

Herceg:
Én nem hittem abban, mit nem fog senki fel 
Hogy köztünk jár a farkas és báránybôrt visel
A bûnöm az, hogy bíztam, s az igazság az fájóbb
Mint a vég, ami biztos kézzel átölel. 

Kölyök:
Ismét London szürke leple, meg az ôrjítô magány
és az emlék, amit el soha nem felejtek
Más már nem maradt nekem, sem erôm sem hitem
Csak a fájdalom, mivel innen visszatérek
Csak a fájdalom, mivel innen visszatérek.

Fred: Nekem naponta keltik halálhíremet, fiam. És mellesleg ha 
továbbra is itt itatjuk a halakat ebben a rohadt ködben, még a végén 
fel is ébred.
Rozsdás: Igaza van Frednek. Valamit ki kellene találnunk, de 
gyorsan, mert pillanatokon belül beérnek minket. Fôorvos! Nézdd 
meg mit csinál Bunkó a rádiónál!
Earl: Majd én… (Kifelé indul, de megtántorodik.)
Fôorvos: (Odalép az Earl-höz.) Mi az, roszzul van?
Earl: Elnézést, de azt hiszem nem érzem igazán jól magamat.
Fôorvos: És ki érzi jól magát ebben a helyzetben?

3. Jelenet
(Bunkó be.)

Bunkó: Fiúk! Bocsánat, de baj lesz, ha így mászunk, mint az erdei 
csigák!
Fred: Kedves Bunkó fiacskám… Érdeklôdnék, hogy hülye vagy-e? 
Így még hajó nem ment az óceán megalapítása óta, ilyen ködben 
meg egyáltalán nem: mindjárt felrobban a kazán.
Bunkó: Nekem mindegy. Csak mert negyvenkét különbözô 
állomásról fogtam, hogy a Radzeert fenékbe fúrni, szilánkokra 
robbantani, meg ilyesmi.
Fred: Ha elérjük az óceánt, nem lesz semmi baj.
Bunkó: Már kezdtem aggódni. Azt is fogtam ugyanis, hogy a folyó 
torkolatát elállta két ágyúnaszád…
Rozsdás: Nos… ôket pedig nehéz lesz megkérni, hogy legyenek 
szívesebb arrébb húzódni.
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Fred: Nos, ebben az esetben megbocsátanak az urak? Némi 
utasításmódosítást kell eszközölnöm a gépház felé (szócsôbe a 
gépháznak) Állj!!!… Igen most állj!… Stop!!! (többieknek) A 
hadgyakorlatnak vége. (szócsôbe) Ellengôz! (többiekhez) Egy kicsit 
langyosabb vizekre evezünk. Addig lehet sírni.
(kínos szünet.)
Bunkó: Van valakinél kártyapakli? Kinek oszthatok.
(kínos csend.)
Fôorvos: És ha megadnánk magunkat?
Rozsdás: És kinek akarod megadni magadat! Ha meglát minket egy 
ágyúnaszád, annyit idôd sem lesz, hogy a vízbe ugorj.
Bunkó: Mennyi a tét?
Rozsdás: Pillanat! 
Fred: Ne mondd Rozsdás, hogy van egy ötleted.
Rozsdás: Van egy ötletem!
Fred: (gúnyosan) Csak nem?!
Rozsdás: Láthatatlanná kell válnunk!
Fred: Tényleg néha valóban láthatatlanná kellene válnod!
Fôorvos: Nem fejtenéd ki kicsit részletesebben, Rozsdás? Csak a 
többiek kedvéért.
Rozsdás: Mi lenne, ha Bunkóék átszerelnék a rádióadót egy 
mentôcsónakba, amit elôtte kicsit átépítünk, hogy olyan dzsunka 
formája legyen. Beszállnak és szépen áteveznek a folyótorkolaton 
a két ágyúnaszád mellett. Nem lesznek feltûnôk, mert hiszen több 
ezer ilyen dzsunka úszik itt a vizeken. Aztán mikor már elég távolra 
értek, szépen idôrôl idôre leadják, hogy hol járnak.
Fôorvos: Hogy megtalálják ôket?
Rozsdás: Hogy senki ne találjon meg minket.
Bunkó: Asszem értem: szépen magunk után csaljuk az egész királyi 
flottát, ti meg oda flangáltok a Radzeerrel a folyón, ahová akartok.
Earl: Ilyen ködben … nem lesz nehéz. Fél méterre sem… lehet 
látni…
Kölyök: Szerintem ez az egyetlen esélyünk.
Rozsdás: Ha sikerül, akkor túléljük, és ráadásul másodszorra 
tüntetünk el egy egész cirkálót a világ szeme elôl. 
Fred: Végre egy ötlet, Rozsdás fiam. Megint mintha csak én 
találtam volna ki.
Fôorvos: Mentôcsónakot leereszteni!

(Mindenki elmegy a dolgára, csak az Earl, Rozsdás és a Kölyök marad.)

Rozsdás: Mi van önnel exelenciás uram?
Earl: Elnézést! Valami régi betegség, a klíma hozhatta ki.
Rozsdás: Nemsokára partra szállunk.
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Earl: Kvang tábora itt van a közelben. Segítsenek nekem eljutni 
hozzá.
Rozsdás: Miért olyan fontos magának ez a Kvang?
Earl: Nézze! Ha ez a titkos fegyverszállítmány eljut Morisson 
Snyder kezébe, akkor lángba borul egész Birma. Emberek ezrei 
fognak meghalni.
Rozsdás: Jártányi ereje sincs.
Earl: Nem érti Rozsdás? Háború lesz!
Kölyök: Nem hagyhatjuk.
Rozsdás: Amennyiben a hattyúdalát akarja elénekelni Sir, 
beleeggyezem. Mindamellett Angliára sem vetne jó fényt, ha látnák 
milyen rossz bôrben tartja a tisztjeit.
Earl: Azt akarja mondani, hogy baj van az alakításommal, kedves 
Rozsdás?
Rozsdás: Hát lehetne csiszolni rajta.
Earl: Nem egyezkedem.
Fôorvos: (Beront.) Rozsdás! Rozsdás! Bunkóéknak sikerült túljutni 
a torkolaton. Hallgasd csak!

(Zenei bejátszás, közben a rádióból bömböl: Figyelem! Figyelem! A 
Radzeer-t feltartóztatni! S.O.S. Itt a Radzeer. S.O.S. a ??? A Radzeer-t 
feltartóztatni! S.O.S. S.O.S. Itt a Radzeer. S.O.S.)

IV. KÉP

Helyszín: Dzsungel–Kvang tábora

1. Jelenet
(Színen vannak: Kölyök, Cho, Kvang benszülött katonái)

Rozsdás: Elárulná végre, mi ez a marhaság?
Cho: Magát kötni fel… De hát az élet lenni ilyen: egyszer lenn, 
egyszer fenn.
Rozsdás: Elnézést, mintha azt mondta volna, hogy felkötnek?
Cho: Az élet lenni csuda érdekes: mindenbôl lehetni tanulni 
embernek. Lenni ôsi kínai mondás. Esküvôkön szokott elhangozni.
Rozsdás: Nekem inkább úgy tûnik, mint valami gyászbeszéd.
Cho: A meghalás lenni menyegzô a halállal. Ez is Lenni ôsi kínai 
közmondás.
Rozsdás: Én inkább agglegény maradnék, ha lehet.
(A Kölyök belép az Earl ruhájában.)
Kölyök: Engedjék el kérem! Ez valami szörnyû félreértés. Lépjen 
összeköttetésbe a felettesével!
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Cho: Sajnálom, nem tehetni. Kvang generális megparancsolni 
nekem, hogy Bradford századost felkötni, hát én felkötni.
Kölyök: Hadd magyarázzam meg…!
Cho: Kvang generális azt parancsolni, Bradford századost akkor 
kötni fel, mikor ô megérkezni ide, hát én akkor kötni fel.
Kölyök: Hallgasson meg…!
Cho: De Kvang generális nem megparancsolni, Cho lépni 
összeköttetésbe vele és lamentálni!
Rozsdás: Nincs rosszabb a jó katonánál!
Cho: Ezt mért mondani?
Rozsdás: Lenni ôsi kikötôi mondás… Nyugalom excellenciás uram. 
Gondoljon a kötelességre és legyen erôs.
Cho: Ha kívánni, hagyni egyedül kicsit… Bár nem lenni parancs rá.
Kölyök: (bólint, Cho el, ôrök maradnak.)
Rozsdás: Elég szépen nézünk ki.
Kölyök: Én… én elmondom hogy kik vagyunk!
Rozsdás: Úgysem hinnék.
Kölyök: Miért nem csinálsz valamit Rozsdás?
Rozsdás: Az nem lehet véletlen, hogy valaki fel akarja akasztatni 
Bradfordot. Megvallom, ha nem én lennék az áldozat, még 
szimpatikus is lenne az ötlet. 
Kölyök: Jöhetett volna az igazi Earl, egyedül…
Rozsdás: Az Earl nem tehet róla, hogy megkapta a maláriát, jött 
volna ô hôsiesen, meg is tiltotta, hogy lebeszéljem róla. 
Kölyök: Mégsem jött.
Rozsdás: Mert arról sem tehet, hogy valaki rázárta a kabinja ajtaját. 
De ha visszatérsz, azért engedd ki. A kulcs ott van a kajütablak 
alatt.
Kölyök: Istenem!
Rozsdás: Ilyen az élet… Mármint ilyen rövid.
Kölyök: Én… én… nem akarom, hogy meghalj… Én szeretlek 
Rozsdás!
Rozsdás: Majd elmúlik…

Bitófa dal

Rozsdás:
Nos hát úgy látom eljött a pillanat
Nem várok én már itt több csodát
Holnap már alulról nézhetem
Az emberek lába nyomát

Meghalok, mindegy ez nem nagy ügy
Ismerem én már a poklot
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És tudom, hogy egyik sem gyilkosabb
mint egykor a légió volt

Kissé mókás az utolsó randevú
Kérdem, mit mondhatok még neked
Ha felkötnek erre a fára
Takard el szépen a két szemed

Úgy látom senki sem tréfál
De mégsem szorít a félelem
Rándul majd egyet a kötél
És himbál a lágy szellô csendesen

Kölyök:
Nem éltet semmi sem, ha végleg elhiszem
hogy minden, minden elveszett
Jöhet akármily gyötrelem, én vállalom és megteszem
az utat mely hozzá vezet.

2. Jelenet
(Elôbbiek és Cho be.)

Cho: Sezochoo! Unochí! (valami halandzsa, úgy mint Vigyázz, 
Tisztelegj, meg ilyenek.Kvang be, Kölyök felsikít, Cho int, Rozsdást 
majdnem felhúzzák.)
Kvang: Ki ez az ember?
Cho: Lenni Bradford százados, uram, és fog kivégezni, ahogy 
parancsolni.
Kvang: Bradford százados?!
Cho: Igenis, uram. Csak önre várni, ahogy parancsolni. Adni jel 
végrehajtásra?
Kvang: Ez nem Bradford százados!
Cho: Nem… Bradford? Akkor lenni ki?
Kvang: Ezt én kérdezem öntôl, Cho. (Rozsdáshoz) Ki maga?
Kölyök: Thomas? 
Kvang: Parancsol uram?
Kölyök: Thomas Leven?
Kvang: Én Kvang generális vagyok. Nem tudom mirôl…
Kölyök: Tom! Te vagy az!?
Kvang: Ki… Kicsoda maga?
Kölyök: Hát nem ismersz meg? Edit vagyok, jaj Tom!
Kvang: Edit? Edit?! Edit!
(Kvang–Tom és Kölyök–Edith egymás nyakába borulnak.)
Kölyök: Olyan boldog vagyok, hogy végre megtaláltalak!
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Kölyök és Leven dala

Tom:
Csak bámulok, és nem tudom, ébrenlét, vagy álmodom
Itt állsz, és nem hiszem, arcod újra láthatom
oly hirtelen jött ma minden, talán játszik velem a képzelet
s a lelkem százszor beleremeg, hogy a hangod újra hallhatom

Messze vitt a végzetem, elhagytam én hazám
álmaimban sem hittem azt, hogy eljössz hozzám talán
De itt vagy  végre húgom, már nem szomorú az emlék sem 
mit féltve ôriz ma London, vagy elfeledte rég az évek során

Ref. ketten:
Bíztam abban titkon, hogy élve még látlak én
Bár annyi minden történt, és halni készült már a remény
Véget ért a szenvedés, itt vagy újra nekem
Révbeért a hajó talán velem

Tom:
Hát lépj közel, add nekem
a találkozásnak örömét

Kölyök:
Lépj közel, ûzzed el
a tébolyt és a szenvedést

Együtt:
Lépj közel, lássalak
és múlté lesz a bánatunk
a félelem sem kísért már
Új életrôl énekel a fény

Kvang: Az elsô pillanatban meg sem ismertelek… Ez a ruha!
Kölyök: Nem tudtam, hogy te vagy Kvang. 
Kvang: Én sem, hogy te vagy Earl of Sudessex.
Kölyök: Jaj, nem, dehogy… Az Earl beteg. Nekem kellett volna 
helyettesítenem.
Kvang: Már értem. 
Kölyök: Ennek a fiatalembernek pedig Bradford századost.
Rozsdás: Bocsánat, ha már így szóba kerültem… Nem zavarnám meg 
szívesen a meghitt perceket, de valaminek velem is történnie kellene…
Kvang: Engedjék el! 
Cho: Ö… Igenis! (katonákhoz) Jo che! Ukui! (levágják Rozsdást a 
kötélrôl, aki leesik.)
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Kvang: Oldozzák ki! (Rozsdáshoz) Ha nem ismerem fel az utolsó 
pillanatban, hogy maga nem Bradford, nagyon sajnálatos dolog 
történt volna.
Rozsdás: Elég sértô rám nézve, hogy összetévesztettek azzal a 
gazfickóval.
Kvang: Elnézését kérem a történtekért.
Rozsdás: Futó kellemetlenségnek tekintem.
Kvang: Hogyan ismerkedtél össze ezzel a különös fiúval?
Kölyök: Véletlenül. Neki köszönhetem, hogy itt lehetek: Rozsdásnak 
hívják.
Kvang: Rozsdás… Hm… Ez valami gúnynév?
Rozsdás: Én úgy vettem észre, hogy tisztelettel ejtik ki. Olyasmi 
lehet, mint amikor egy vezérkari századost Kvangnak neveznek, hm? 
Egyébként Haliburton vagyok. John Haliburton.
Kvang: Aki gyorsasági rekorddal repülte át a fél világot?
Rozsdás: És aki bénára verte a repülôgyár igazgatóját egy 
redônyhúzóval, mert az rossz anyagot használt. Stimmel.
Kvang: Senki sem az, aminek látszik.

3. Jelenet
(A katonák bekísérik a megkötözött Fôorvost és Bumkót.)

Katona: Uram! Uram!
Kvang: Igen?
Katona: Jelentem, elfogtuk ezt a két gyanúsak alakot, uram.
Kvang: Kik ezek?
Katona: Kémek lehetnek. Egyfolytában azt hajtogatják, hogy csak 
rumot meg szivart kerestek…
Kvang: Ha nem hajlandók elárulni, kifélék, és mit akarnak, 
végezzenek velük. Ha elárulják de kémek, akkor is.
Bunkó: (Rozsdásra és a Kölyökre néz, nem tudja mi tévô legyen.) Csak 
erre jártunk.
Fôorvos: (szintén mint Bunkó.) Ja. Végezzenek velünk. Csak erre 
jártunk. Gondoltuk van erre rum, meg szivar… ez bármilyen 
büntetést megérdemel.
Kvang: Végezzenek velük.
Rozsdás: Elnézést Mr. Leven, egy szóra…
Kölyök: Tom! Ôk a barátaink.
Kvang: Igaz ez?
Rozsdás: Igen, Mr. Leven.
Kölyök: Igen, Tom.
Kvang: (Katonához) Várjon! (Rozsdáshoz) Szóval?
Rozsdás: Bemutatom a Fôorvos Urat, és Bunkó urat. 
Vállalkozásunk oszlopos tagjait.
Kvang: (Bunkóhoz és Fôorvoshoz.) Mért nem mondták ezt rögtön?
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Bunkó: Nem tudtuk, hogy ön már tudja, hogy ôk nem azok, akik.
Kvang: Nos, ebben az esetben örvendek uraim. Már látom, hogy 
Edit a lehetô legjobb kezekben volt. Én Kvang generális vagyok.
Fôorvos: Aha… Tom. 
Bunkó: (Súgva) Tomas. Tomas Leven.
Fôorvos: Tom, hogy Tomas Leven, de ki az az Edit?
Bunkó: A Kölyök.
Fôorvos: Értem. Szóval a Kölyök se kölyök, hanem lány.

4. Jelenet
(Cho be.)

Cho: Uram! Lenni rossz hír. Morison Snyder itt lenni a közelben és 
követet küldeni.
Kvang: Engedje ide Cho.
Követ: (be.) Generális!
Kvang: Beszélj!
Követ: Huvej, vagyok, generális, és mivel a fegyverszállítmány most 
éri el az általad ôrzött átjárót, az én uram, a fekete ruhás tábornok 
kéri válaszodat, meggondoltad-e magadat, és átengeded-e ôket?
Kvang: Mondd meg, annak a Morrison Snydernek, hogy az 
embereim itt a szorosban várják a szállítmányt, és ahogy az elsô 
öszvér megjelenik, tüzet nyitnak rá és megemmisítik.
Követ: Akkor nagy harc lesz, uram.
Kvang: Harc lesz, Huvej.
Követ: Az isteneid legyenek veled, generális.
Kvang: Veled is a tieid, Huvej. (Huvej el.)
Rozsdás: Reméljük nincsenek túl hatalmas istenei.
Kvang: Cho!
Cho: Igen uram!
Kvang: Ôrizzék az átjárót! Egy légy se juthat át!
Kvang: Mennem kell.
Kölyök: Ne, Tom! Menjünk innen! Anglia nem érdemli ezt meg 
tôled, akit elüldözött!
Kvang: Edit… Húgocskám… Én nem Angliáért harcolok hanem 
ezekért az emberekért. Anglia cserbenhagyott, és ha nem lenne 
nálam az a három oldal az ellopott találmányomból, ami nélkül az 
egy fabatkát sem ér, akkor Anglia fütyülne rám. De én meg azokra 
a papírokra fütyülök! 
Fôorvos: Tisztára mint az anyám. Csak akkor érdekelte, hogy az 
apám él-e e hal-e, ha még maradt nála azokból a papírdarabokból, 
amit mások pénznek neveznek. 
Bunkó: Országok esetében az ilyet hívják anyaországnak.
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5. Jelenet: csata
(Lövések és a csata hangjai, egyre erôsödve.)

Kvang: Megkezdôdött… Cho!
Cho: (be.) Igenis Uram!
Kvang: Mi ez?
Cho: Snyder megtámadni a szorost!
Kvang: Egyetlen öszvér sem juthat át! Ôrizzétek az átjárót!
(Rozsdáshoz.) Gyorsan! Vigye a húgomat biztos helyre!
Rozsdás: De…
Kvang: Ez itt egy katonai tábor, és én parancsolok.
Rozsdás: Nem azért teszem, mert megparancsolta, Leven!
Cho: Támadnak uram!
Kvang: Tartsák a szorost!… 
Cho: Túl sokan vannak!
Kvang: Vigye már a húgomat, Haliburton!
Rozsdás: (Kölyökhöz) Gyere!
Kölyök: Itt akarok maradni.
Rozsdás: (Bunkóékhoz) Vigyétek a lányt!
Kölyök: Nem hagylak itt!
Rozsdás: A hajón találkozunk!
Kölyök: Szeretlek!
Rozsdás: (mérgesen) Én is… (Bunkóékhoz) Vigyétek már el!
Fôorvos: A nôk mindig válságos helyzetekben szánják rá magukat a 
vallomásra!
Rozsdás: És általában mindig rosszkor!
Bunkó: És mindig késôn.
Kvang: És akkor is minek!

(Fôorvos és Bunkó a Kölyköt végre kiráncigálják maguk után, csatazaj, 
mindenki el, Rozsdás egyedül marad.)

6. Jelenet

Helyszín: Bradford tábora

(Bradford, Hu-Vej be.)

Bradford: Az átjárót akarom minden áron. Tartsák a elfoglalt 
állásokat! Na menjen már!
(Hu-Vej ki.)
Bradford: (Dühösen.) Hülyékkel vagyok körülvéve.

(Rozsdás be.)
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Rozsdás: Atya világ! Mit keres maga itt?
Bradford: Téged, te lánghajú! (megáll, pisztollyal Rozsdásra céloz.)
Rozsdás: Hol tûz van, ott világosság van! (Körbe forognak, a végén 
kirúgja Bradford kezébôl a stukkert, verekszenek.)
Bradford: Szép volt csavargó! Emlékszel még rám? (pofon.)
Rozsdás: A szagára különösen (pofon, Bradford elesik, Rozsdás 
megvárja, míg felkel.) Újabban átállt Snyderhez? 
Bradford: (Nekiront Rozsdásnak.) Szájhôs! (pofon.)
Rozsdás: És ehhez mit szól Bradford? (pofon.)
Bradford: Csak elismeréssel adózhatom a kocsma söpredékének! 
(pofon. Vesztét érezve kést húz elô.) 
Rozsdás: Szalonnázni akar? (Óvatosan felkel.) 
Bradford: Végezni veled, aztán a kis barátnôddel is…
Rozsdás: Maga egy utolsó gazember, Bradford!
Bradford: Ezt mondta az a szerencsétlen Leven is, mikor megöltem 
a szeretôjét és elloptam a találmányát!
Rozsdás: Hát maga volt!
Bradford: Mért, mit gondol, ki?
Rozsdás: Akkor maga adta be a másik tervezetet!
Bradford: Zseniális! Ég önnel, szájhôs! (döfne épp, amikor….)
Kvang: (be.) Bradford!
Bradford: Leven?!
Kvang: Hála magának, már csak Kvang.
Bradford: Maga Kvang!? (gúnyosan nevet.)
Kvang: Én az vagyok… de maga? Maga megölte a szerelmemet, 
ellopta a találmányomat Snyder!  Mert maga Morrison Snyder! 
Bradford: Valamibôl csak élnie kell az embernek.
Kvang: De ma meghal!
Bradford: Tévedés! Én öllek meg téged Leven!
Kvang: Próbálja meg! (pisztolyt fog rá.)
Bradford: Argh!!!
Rozsdás: Hagyja Leven. Dobja el a fegyvert Snyder! Vesztett!
Bradford: Ne lôjön, Leven!
Kvang: Dobja el a kést, Snyder!
Bradford: Csak ne lôjön. (készül letenni a kést, ekkor Kölyök be.)
Kölyök: Rozsdás!
Bradford: (Elkapja.) Gyere csak madárkám! Dobd el a fegyvert 
Leven, vagy a húgocskád egy fejjel rövidebb lesz!
Kölyök: Ne, Tom! 
Bradford: (Rozsdáshoz) Vissza, te csavargó!
Kvang: (Leteszi a fegyvert.)
Rozsdás: (hátrébb lép.)
Bradford: A viszontnemlátásra! És… csak semmi fejetlenség! 
(közéjük löki a lányt, és elmenekül)
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V. KÉP

Helyszín: Pireusz, feldíszített csapszék.

1. Jelenet
(Színen vannak: Matrózok, Kocsmáros, Madam, Lányok, Hóhérok.)

Madame: Nem lelkecskéim, ma nem dolgozunk… Ma ünnepelünk.
Gerti: De jó!
Cili: De kár!
Lujza: Stréber.
Cili: Most ezt mér mondod, na?
Lujza: Csak… Megigazítanátok a ruhámat hátul, lányok? (Gerti segít.)
Gerti: Az a tegnapi fiú meg teljesen oda van érted.
Cili: De neked nem elég férfias, nem elég erôs… 
Lujza: Ja… 
Cili: Pedig ahhoz kell az igazi erô, hogy valaki téged elviseljen.
Lujza: Kikaparom a szemedet!
Madame: Lányok, ne veszekedjetek! 
Gerti: Nekem olyan férfi kell, mint Rozsdás…
Cili: Róla lekéstél, bogaram.
Lujza: Egyébként is: Rozsdásnak van ízlése.
Cili: Nem is értem, mért nem engem választott?
Lujza: Mondtam, hogy Rozsdásnak van ízlése.
Kocsmáros: A következô kört a ház fizeti!
Madame: Azért ne essen túlzásokba, kocsmáros uram!
Kocsmáros: Most mért mondja ezt? Ünnepelünk, vagy nem?…
Táncol velem, ma este?
Madame: Háát… eh… még meggondolom.
Krokodil: Mi lesz már az italunkkal?
Kocsmáros: Hozom már!
(Fôorvos és Bunkó be.)
Fôorvos: Mindenhol jó, de a legjobb otthon. Madame! Ezt 
egyenesen a dzsungelbôl hoztam. (Egy kalapot ad át.)
Gerti: Meséljetek, mi volt?
Fôorvos: A dzsungelben? Belecsöppentünk egy igazi háborúba. (A 
lányok körülötte.) És akkor jött az a Morrison Snyder, vele szemben 
meg ott állt Leven. Mert elôször azt hittem, négyen vannak, aztán 
hogy hárman, legvégül hogy ketten. A végére meg csak egy maradt, 
aztán egy amit én se láttam, de mesélték… Én akkor értettem meg 
mindent…
Lujza: Értem.
Bunkó: Én már az elején értettem. Csak inkognitóban voltunk.
Fôorvos: Igen ott is voltunk.
Madame: Itt vannak! Itt vannak!
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2. Jelenet
(be: Rozsdás, Kölyök–Edit.) 

Mindenki: Éljen! Éljen!
Madame: Éljen az ifjú pár!
Kocsmáros: Pezsgôt mindenkinek!
Bunkó: No? Megvolt?
Rozsdás: (nevet.) Meg.
Fôorvos: Részvétem.
Rozsdás: Ezt most kinek mondtad?
Fôorvos: Természetesen a hölgynek.
Rozsdás: Akkor rendben van.
Kölyök: Akkor ma nem verekszünk.
Fôorvos: Dehogyis Editke, ma nem!
Kölyök: Én… én… Szeretnék még egyszer megköszönni mindent… 
Hol van Mr. Piszkos?
Bunkó: Azt ígérte, hogy eljön.
Fôorvos: Mint Colombóban.
Bunkó: Ott is ott volt. 
Fôorvos: Büszkék vagyunk rád, Kölyök…
Rozsdás: Én is köszönöm nektek fiúk! És legközelebb, ha bármilyen 
bajba kerülnétek, elmegyek veletek a világ végére is.
Madame: Feltéve, ha a felesége elengedi, fiatalember.
Rozsdás: Elvétve bár, de vannak még házak, ahol a nadrágot a férj 
viseli.
Kölyök: Azért néha a nôk is nadrágot húznak.
Mindenki: hahaha
Madame: Csendet!
Kocsmáros: Hát… csak annyit mondanék, , és hogy remélem, ezek 
után már a saját otthonotokat veritek szét, nem az én kocsmámat. 
Ja, meghogy, sok boldogságot!
Mindenki: Sok boldogságot! Éljen!

(Ekkor Ragyás repülve be.)

Kocsmáros: Mi történt?
Ragyás: Eh… Túlerôben volt…!
Fôorvos: Kicsoda?

3. Jelenet
(ajtó nyílik, Kvang be.)

Kvang: Jó estét.
Kölyök: Tom! De jó, hogy itt vagy! Ezt a boldogságot! Úgy örülök!
Ragyás: Hát még én…
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Kölyök: Engedjék meg, hogy bemutassam a bátyámat.
Krokodil: Részünkrôl a szerencse…
Madame: Érezze magát otthon… Lányok! (tapsol.)
Kvang: Én… hoztam valamit. Egy szakrális ajándékot.
Kölyök: Tom… nem kellett volna. 
Kvang: Fogd. (kis szelencét nyújt át.)
Kölyök: Köszönjük.
Kvang: Nekem most mennem kell.
Kölyök: Na de…
Kocsmáros: De hát csak most érkezett!
Madame: Nem marad itt éjszakára?
Kvang: Mennem kell.
Kölyök: Maradj még!
Rozsdás: Hagyd. Van, akik számára csak két választás létezik: 
menni, vagy meghalni.
Kvang: Boldogok, akik választhatnak.
Rozsdás: Vigyázzon magára, össze ne tévesszék valaki mással!
Kvang: Ez nem fordulhat elô. (el.)
Kölyök: (utána kiált) Vigyázz magadra Tom!
Fôorvos: Most akkor egy szakrális miatt jött el eddig?
Bunkó: Nem egy szelence miatt. A húga miatt.
Fôorvos: Aha. Értem.
Madame: Vagy amiatt, ami a szelencében van.
Krokodil: De mi lehet a szelencében?
Kocsmáros: Ki kellene nyitni.
Fôorvos: És ha nincs benne semmi?
Bunkó: Akkor még mindig becsukhatjuk.
Kölyök: Én tudni szeretném, mi van benne.
Cili: Lehet hogy pénz?
Lujza: …meg autó, meg lakás, meg nercbunda… Egy ekkora 
szelencében!?
Cili: Mért?
Gerti: Tudjátok, szerintem valami különleges drágakô, amit az 
ôserdôben, vad törzsek…
Lujza: Szerintem a jegygyûrûk.
Madame: Lányok!
Cili: Jó…jó.
Kölyök: Kinyissam?
Rozsdás: Rajtad áll. Az élet döntések sorozata. A nagyapám 
mondta. 
Fôorvos: Emlékszem.
Kölyök: Kinyitom. (kinyitja a szelencét.)
Rozsdás: Mi van benne?
Kölyök: Semmi… 
Fôorvos: Na mit mondtam.
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Kölyök: Csak egy mondat. 
Rozsdás: Olvasd!
Kölyök: „Kutyának való a gazdagság…, ha nincs valaki, akivel 
közösen lehet elverni a pénzt.”

(Szünet.)

Cili: És hol a pénz?
Gerti: Milyen romantikus.
Lujza: Inkább smucig. Még a táviratra is sajnálta a pénzt.
Madame: (Kocsmároshoz) Mintha csak magától kaptam volna a 
névnapomra.
Kocsmáros: Szerintem nagyon ötletes. 
Cili: Megvizsgálták már a szelencét? Úgy értem, nincs kis titkos 
rekesze, meg ilyesmi?
Fôorvos: Hát palotát nem épít belôle, az biztos.
Kölyök: Én erre vágytam.
(döbbent csend.)
Rozsdás: Igazad van. Embernek lenni nagy betegség, és sajnos 
gyógyíthatatlan is.
Fôorvos: És?
Rozsdás: Semmi és.
Fôorvos: Szóval azt akarod mondani, hogy egy ilyen szakrális miatt 
jött csak ide? 
Rozsdás: Azt.
Fôorvos: Világos. És hol a pénz?
Rozsdás: Milyen pénz?
Fôorvos: Amit együtt kell elverni.
Bunkó: Téged kell elvernünk, ha nem hagyod abba!
(rövid csend.)

Kölyök: (magában fennhangon.) Köszönöm Tom… Köszönöm…

4. Jelenet
(ajtó nyílik, Earl be, elhal a zaj.)

Earl: Elnézést a zavarásért. (kiszól) Kint várjanak.
Kölyök: (Elé megy) Micsoda megtiszteltetés! Isten hozta, excellenciás 
uram!
Earl: Miss Leven…
Kölyök: Mrs. Haliburton.
Earl: Hm. Gratulálok.
Rozsdás: Kér egy teát, sir?
Earl: Köszönöm. (Kocsmáros hozza.) De elôbb van egy-két hivatalos 
elintézni valónk, ha megengedik. 
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(mindenki elcsendesedik.)
Kölyök: Igen…? 
Kocsmáros: Nincs tea.
Earl: (papírt vesz elô, és olvasni kezdi) Nos… A Britt királyi 
haditörvényszék és az ügyészi kamara megvizsgálta a Korona kontra 
Haliburton és társai ügyet. 
Fôorvos: És társai!
Earl: John Haliburton és társai a következô vádpontokban 
találtattak bûnösnek a távollétükben lefolytatott zárt bírósági 
tárgyaláson: 1. bûnszövetkezet létrehozása, 2. a britt királyi 
haditengerészet Balmoral nevezetû másodosztályú cirkálójának 
eltulajdonítása, 3. az egyenruha jogtalan használata, 4. magas 
rangú katonai személyek lejáratása és megtévesztése, szabadságának 
korlátozása és testi épségének veszélyeztetése. Mindezekért a Korona 
John Haliburton elsôrendû vádlottat halálra, társait pedig mint 
bûntársakat… szintén halálra ítélte…
Mindenki: (döbbenet.) De… de… 
Fôorvos: Mi csak a királynôt szolgáltuk azzal, hogy megpróbáltuk 
visszaszerezni neki, amit elvesztett. Mint a három testôr: A Rozsdás, 
a Bunkó, meg én. (megpróbálnak eliszkolni, de puskacsövekkel találják 
szembe magukat)
Earl: Azt hiszem én a regény egy másik kiadását olvastam… 
Nos… Figyelembe véve a következô tényeket, úgymint 1. A Britt 
korona jó hírének megmentése, 2. különösen komoly és véres 
nemzetközi ellentétek megfékezése, 3. a Korona számára igen fontos 
dokumentumok visszaszerzése, 4. Magasrangú, a Britt birodalom 
számára kivételes fontosságú személyek életének megmentése, amiért 
a Királyi haditörvényszék a vádat elejti… és köszönetét fejezi ki John 
Haliburtonnak és társainak.
Mindenki: Éljen!
Fôorvos: És társai…!
Earl: (int, hogy még van valami.)
Kocsmáros: Csendet… csendet!
Earl: Valamint…  a Leven úr találmányáért járó jogos jutalmat is 
kifizeti. (átadja Rozsdásnak a pénzt.)
Rozsdás: (Zsebre vágja a pénzt.) Az apró, ám értékes ajándékok 
elmélyítik a barátságot.
Fôorvos: Na, osztozzunk!
Earl: E mellett a Korona az elveszett cirkálót, mint leselejtezett 
hadihajót, a Részvénytársaság örökös tulajdonául adja… Theodor 
Willbour fregattkapitány parancsnoksága alatt. (taps.)
Bunkó: Egy idegen?
Fôorvos: Excellenciás uram! Ne haragudjék, de ki az a Theofil, az a 
Wallber kapitány?
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Fred: (be.) Theodor, nem Theofil, te pupák! Egyébként Theodor 
Willbour én vagyok.
Bunkó: Úgy mint Kvang?
Earl: Nem. Minden kétséget kizáróan Mr. Piszkos–Theodor 
Willbour fregattkapitány.
Fôorvos: Fred, van olyan neved, amit rövidebb ideig zavartalanul 
használhatnánk?
Fred: Te önnmagad után ítéled meg az embereket: mindenkit 
piszkos gazembernek nézel.
Kölyök: Ön fregattkapitány volt, Mr. Piszkos?
Fred: Mindenkinek lehetnek fekete foltok a múltjában.

Finálé dal

Mind:
Félre a tegnapi gonddal, koccanjon a pohár!
Semmi se számít, csak inni a snapszot. Ünnep van, ez nekünk kijár
A tátongó üres toroknak adjuk meg, ami jó 
Nyomni egy csókot a lapos üvegre így lesz a múlté a depresszió

Rozsdás:
Holnaptól azt nézhetem, hogy lesz belôlem gentleman

Kölyök:
Egyet se búsulj kedvesem, segít a dolgon Miss Leven 

Fred: 
A hajócska pont jól jött nekem, csak nehezen szokom az új nevem 

Lányok: 
Ugye, majd minket is elviszel? 

Madame: 
Az üzletnek is mennie kell!

Bunkó + Fôorvos: 
Félre a tegnapi gonddal…
Koccanjon…
Semmi se számít…
Ünnep van, ez nekünk „király”

Együtt: 
Tátongó…
Adjuk meg…
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Nyomni egy..
Így lesz…

Fáraó–Bradford:
Nincs semmi baj, ha nem rontod el, mit kiszámolsz 

Herceg–Leven: 
A higgadt erô, több mint a harctér, káosz 

Együtt: 
Jó banda kell, és nem bénít majd a félelem 
Száz évig élsz, ha vastag a bôr a képeden 

Fiúk:
S a szép jövôd

Lányok: 
Ha egyszer homályba vész

Fiúk: 
Ne vedd zokon 

Lányok: 
Tán a pokolba érsz 

Fiúk: 
Lehetsz te még

Lányok: 
Ott is jó tengerész! 

VÉGE
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Ren de zôi aján lás

A P. Howard írói ál né ven köz is mert Rej tô Je nô ta lán az egyet len 
ma gyar író, aki nek ol va sott sá ga ve tek szik Jó ka i é val, en nek el le né re 
az iro da lom tör té net sokáig azt se vette tu do má sul, hogy egy ál ta lán 
élt, pe dig a leg szé le sebb ol va só kö zön ség év ti ze dek óta fal ja a köny ve it. 

Rej tô Je nô élet út ját mint ha csak P. Howard ír ta vol na. Egy ma gas, 
va ló szí nût le nül so vány, fi a ta lon ko pa szo dó fér fi nya ran ként a Ja pán 
ká vé ház te ra szán ül ve hos  szú órá kon át ír ta re gé nye it a fô leg pony va-
re gé nyek kel üz le te lô No va Könyv ki adó szá má ra, az tán es tén ként vil-
la mos ra ült, és ki uta zott a li pót me zei el me gyógy in té zet be, ahol la kott. 
Nap köz ben ugyan is ki en ged ték, mert nem volt ön- és köz ve szé lyes, 
csak sú lyos ideg be teg.

A bu da pes ti kis pol gá ri csa lád fia szín mû vé sze tet ta nult, és ál lí tó lag 
nem is volt te het ség te len, de az is ko la be fe je zé se után nem volt ma ra-
dá sa, in kább ne ki vá gott a nagy vi lág nak. Be csa va rog ta Eu ró pát, még-
hoz zá rend sze rint gya log és ál ta lá ban ví zum nél kül, ezért több íz ben 
be bör tö nöz ték. Az tán egy ha jó po tya uta sa ként el ju tott Af ri ká ba, 
ahol volt sze ren csé je meg is mer ked ni az ide gen lé gió gya nús alak ja i val. 
Hu szon nyolc éve sen ha za tért, írt egy mu lat sá gos ope rett szö veg köny-
vet, majd Laverg ál né ven ki ad ták né hány ka land re gény ét, s ami kor 
ezek már jó üz let nek bi zo nyul tak, a ki adó fel szó lí tot ta, hogy vá las  szon 
ma gá nak an gol ne vet, mert az an gol szász ere de tû kön  nyû ol vas má-
nyok ke len dôb bek. Így szü le tett P. Howard.

A har min cas évek vé gé re ki kris tá lyo so dott Rej tô sa já tos hu mo ra, 
mely a di va tos pony va iro da lom (lé gi ós és bûn ügyi re gé nyek) pa ró-
di á i ban öl tött tes tet. A tra vesz tia el is mert ha zai mû ve lôi, Heltai és 
Ka rin thy ta gad ha tat la nul ha tás sal vol tak rá, ôk pe dig nagy ra tar tot-
ták P. Howard ko mi ku mát. A ha zai gro teszk, il let ve ab szurd hu mor 
ha gyo má nyá nak egyik leg szél sô sé ge sebb vál to za tát kép vi sel te. 

A ka lan dos múlt és a kor „or das esz mé i tôl” va ló ret te gé se az írót 
szo ron gá sos ideg be teg gé tet te. A be teg, le gyen gült Rej tô éle tét a Vo ro-
nyezs kör nyé ki tél pe csé tel te meg. A mun ka szol gá lat ra el hur colt író 
1943. ja nu ár 1-jén halt meg. 

Az el ve szett cir ká ló Rej tô Je nô ta lán leg nép sze rûbb re gé nye. A szó ra-
koz ta tó iro da lom min den kon ven ci o ná lis ele mét stí lu so san al kal ma zó, 
szel le mes, üde ol vas mány. A re cept egy sze rû: végy né hány klas  szi kus 
víg já té ki fi gu rát, hozd ös  sze ôket, egy ne mes, ugyan ak kor ki fi ze tô dô 
cél ér de ké ben, vág ja nak be le egy rej té lyes és ka lan dos uta zás ba, fû sze-
rezd meg a szto rit hu mor ral, csa lás sal, nyo mo zás sal, vé gül cse peg tess 
be le egy kis sze rel met. A tör té net le gyen csa va ros, te le for du la tok kal, 
a szá lak jól ga ba lyod ja nak ös  sze, a meg ol dás még is le gyen ért he tô, és 
min de nek elôtt meg nyug ta tó. 
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A re gény dra ma tur gi á ja tu laj don kép pen ôs ré gi, a shakes peare -i 
víg já ték ha gyo má nyá ra épü lô, klas  szi kus drá mai kon ven ci ót kö ve ti. 
Az alap hely zet: ál ru há ba öl tö zött lány (Kö lyök) igaz ta la nul vá dolt 
báty ja (Tom Le ven) ke re sé sé re in dul. Né hány jobb ér zé sû ka lan dor 
(Rozs dás, Pisz kos Fred, Fô or vos és Bun kó) né mi ha szon re mé nyé ben 
fel ajánl ja a se gít sé gét. A konf lik tus: a cél ér de ké ben a vé let le nül ver-
bu vá ló dott tár sa ság el köt egy ha di ha jót, és kis vár tat va egy nem zet kö zi 
konf lik tus kel lôs kö ze pén ta lál ja ma gát. A te tô pont: az ügy tra gi kus 
for du la tot vesz, a lány fi vér ének ha lál hír ét hoz zák, a ban da ve zért és 
tár sa it majd nem fel akaszt ják. A vég ki fej let: a báty elô ke rül, a bû nös 
(Bradford) le lep le zô dik, a ban da köz re mû kö dé sé vel a nem zet kö zi vál-
ság is meg ol dó dik, ami ért anya gi és er köl csi el is me rés ben ré sze sül nek, 
mel les leg a ban da ve zér és a lány közt me net köz ben szö vô dô sze rel met 
há zas ság gal pe csé te lik meg.

La dá nyi Bá lint szö veg köny ve te hát egy ki vá ló dra ma tur gi ai alap-
anyag ra épü lô, a ha mi sí tat lan rej tôi hang ne met ér vé nye sí tô adap tá ció. 
Ahogy az al cím ként meg je lölt mû fa ji meg ha tá ro zás su gall ja: „kön -
nyed poszt szim fo ni kus kocs ma ro mánc”, il let ve „vi dám-szo mo rú ze nés 
já ték, azok ked vé ért, akik a kon ven ci ó kat ré sze sí tik elôny ben”. 

A szö ve vé nyes tör té net hét kü lön bö zô hely szí nen, ki lenc kép ben 
bon ta ko zik ki. A nyi tó- és a zá ró je le ne tek egy kocs má ban, a töb bi 
az ut cán, egy ki kö tô ben, egy al vi lá gi sze mély (Fá raó) la ká sá ban, az 
el tu laj do ní tott cir ká ló fe dél ze tén, il let ve egy tá vo li or szág ban ját-
szód nak. A ké pe ket költ sé ges dísz let ele mek fel épí té se nél kül, pusz tán 
kü lön bö zô, jel lem zô kel lék kel is le het je lez ni. A szín pa di lát vány nem 
csak a jel me zek és a dísz let ki fej tett sé gé vel ér he tô el. Az el ve szett cir-
ká ló ese té ben a da lok, a ze ne, a moz gás, a ko re og rá fia, a hu mor és a 
ka lan dos szto ri együtt, egy más sal össz hang ba hoz va te remt he ti meg a 
szó ra koz ta tó ha tást. A nyil ván va ló lát vány ele mek fel ci co máz hat ják az 
elô adást, le nyû göz he tik a né zôt, de le bi lin cse lô ha tás csak a je len etek 
„szim fó ni á já nak” vir tu óz já té ká val és di ri gá lá sá val ér he tô el. A „kön -
nyed poszt szim fo ni kus ro mánc” meg szó lal ta tá sá nak alap ja a „han gok 
és té mák” ér zé keny, még is kön  nyed „in to ná ci ó ja”, mely ben a ké pe ket 
je le ne tek re ta go ló, egy szer smind a ka rak te rek jel le mét, il let ve han gu-
la tát alá fes tô son gok elô adá sá nak és ko re og ra fá lá sá nak hang sú lyos 
sze re pe van.

Nem kön  nyû és nem ke vés bé mel lé kes a ka rak te re ket élet re kel tô 
sze rep lôk ki vá lasz tá sa sem. A ja va részt ti pi kus fi gu rák meg for má lá-
sá nak ne héz sé ge az élénk, hi te les jel lem áb rá zo lás ban rej lik. Pisz kos 
Fred egy szi por ká zó an szel le mes, dör zsölt vén ró ka. Alap já ban vé ve 
szá mí tó, hír hedt fi gu ra, vér be li ten ge rész, te kin télyt pa ran cso ló élet-
ta pasz ta lat tal és ka riz má val. A ka land re gé nyek és víg já ték ok ál lan dó 
sze rep lô je az el vá laszt ha tat lan cin gár és me lák pá ro sa. Az el ve szett 
cir ká ló Fô or vos gúny ne vet vi se lô alak ja in kább a tet tek, mint a sza vak 
em be re, ha tal mas ter met tel és erô vel, ugyan ak kor gyer me ki fel fo gó-
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—  AZ ELVESZETT CIRKáLÓ  —

ké pes ség gel és meg le he tô sen egy sze rû ész já rás sal ren del ke zik. Bun kó 
sem jel le mé rôl vagy mo do rá ról, ha nem ál lan dó tar to zé ká ról, egy fur-
kós bot sze rû fegy ver rôl kap ta a ne vét. Mó kás, egy sze rû fi gu ra. A két 
fô hôs, a Kö lyök nek ál cá zott Edith és az éles eszû, fi a tal ban da ve zér, 
Rozs dás alak ja va la me lyest ös  sze tet tebb. Az ál do zat kész úri kis asszony, 
aki va gány fi a tal em ber ként is me gáll ja a he lyét, a ka land so rán érett, 
ha tá ro zott nô vé ser dül. Rozs dás ról pe dig, akit már meg edzett az élet, 
ki de rül, hogy nem is olyan ér des, mint ami lyen nek lát szik, a va gány 
kocs ma töl te lék bôl a da rab vé gé re ne mes lel kû hôs vá lik.

A ki sebb mel lék alak ok is egy tôl egyik ka rak ter sze re pek: Earlt, a 
ha mi sí tat lan an gol urat ka to nás fe gye lem és er köl csi tar tás jel lem zi. 
Fá raó az al vi lág csá szá ra, af fé le ke reszt apa, Tom Le ven ho lly woo di 
hôs tí pus, amo lyan Indiana Jo nes, tu dós és ak ció hôs egy sze mély-
ben. Bradford pe dig a ne ga tív hôs: ra vasz, er kölcs te len, kí mé let len. 
A to váb bi mel lék sze rep lô ket il le tô en a da rab le he tô sé get nyújt ar ra, 
hogy egy szí nész több ki sebb ka rak tert ala kít son. Az el sô kép kocs ma-
töl te lé kei (Kro ko dil, Szi go nyos, Ra gyás) el játsz hat ják a to váb bi szí nek 
kü lön bö zô mel lék sze re pe it: Fá ra ót, a lány ke res ke dôt és Csem pészt, 
ké sôbb a cir ká ló mat róz-le gény sé gét, vagy Kvang tá bo rá nak ka to ná it.

Az el ve szett cir ká ló mu lat sá gos, for du la tos szín da rab, ál cá zá sok kal, 
le lep le zô dé sek kel, ti pi kus ka rak te rek kel, és fül be má szó dal be té tek kel. 
A ze nés víg já ték kön  nyed, ám ko ránt sem kön  nyû mû faj. Ének tu dá son 
és lel ke se dé sen kí vül kell hoz zá egy kép zett „ze ne kar”, és egy „kar-
mes ter”, aki a zon go ris tát, a hár fást, a vo nó so kat, a fú vó so kat és az 
ütô hang sze ren ját szó kat ös  sze han gol ja.

Irodalom: Rejtő Jenő (P. Howard) (1966): Az elveszett cirkáló. Albatrosz Könyvek, 
Budapest.
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Utószó

Ez a kö tet kö zel húsz esz ten dô di ák szín há zi tör té ne té nek egy sa já tos 
met sze te, ha tet szik szub jek tív le nyo ma ta. Azé az idô sza ké, amely ben 
fi a tal pá lya kez dô ta nár ból szin te ész re vé te lül „ôs atya” let tem. Ôs atya, 
aki rôl fi a ta labb kol lé gái bi zo nyá ra azt gon dol ják, hogy ne ki jó, hi szen 
te kin té lye, be fo lyá sa és ne tán ha tal ma is van. Pe dig nem ez a leg fon-
to sabb! Ha nem az, hogy szám ta lan te het sé ges és ke vés bé te het sé ges 
fi a tal lal dol goz hat tam, akik kö zül mind re jó szív vel gon do lok vis  sza. 
Min den ki tôl kap tam va la mit! Egyik tôl nyi tott sá got, má sik tól ken dô-
zet len kri ti kát, a har ma dik tól ba rá ti szót, a ne gye dik tôl együttér zô 
mo solyt, az ötö dik tôl ös  sze vil la nó szem párt, a ha to dik tól ökör sé get és 
ci niz must, a he te dik tôl szen ve délyt és sze re tetet, s a töb bi tôl ki tud ja 
még mi min dent. Hogy köz ben meg akar va-aka rat la nul meg ta nul tam, 
hogy mi ként szü le tik meg egy-egy szín há zi elô adás, és mi lyen ha tás-
me cha niz mu sok mû könek ben ne, mit je lent tör té ne tet dra ma ti zál ni, 
drá mát át ír ni, il let ve va la mi lyen szín há zi mun kát meg ter vez ni, meg-
szer vez ni, egy elô adást be ta ní ta ni és el őad ni. Mind ez – az el múlt húsz 
esz ten dô ben ná lam – a Jibraki név hez kap cso ló dik, hi szen pá lya kez dô 
pe da gó gus ként én ala pí tot tam egy ilyen ne vû di ák szín pa dot. 

A Jibraki Szín tár su lat a Pes ti Bar na bás Élel mi szer ipa ri Szak kö-
zép is ko la, Szak mun kás kép zô In té zet ben ala kult meg 1980-ban az zal 
a cél lal, hogy elô se gít se a kö zép is ko lai di á kok és szak mun kás ta nu-
lók kul tu rá ló dá si le he tô sé gét, va la mint hoz zá já rul jon a mû ve lô dé si 
hát rán  nyal ren del ke zô fi a ta lok sze mé lyi ség-fej lesz té sé hez és ér zel mi, 
esz té ti kai ne ve lé sé hez. Ma ga a név egy be tû szó, mely nek je len té sét a 
nyil vá nos ság elôtt így szok tuk meg ma gya ráz ni: Je les Is ko lai Ba rá tok 
Ré szé re Ala kult Kö zös sé gi In téz mény.

A Jibraki Szín tár su lat el sô je len tô sebb szak mai ered mé nyét, si ke rét 
1983-ban arat ta az zal, hogy be mu tat ta Vö rös mar ty Mihály – Gör gey 
Gábor: A fá tyol tit kai cí mû elô adá sát, mely az Or szá gos Di ák szín ját szó 
Fesz ti vá lon arany mi nô sí tést, a Bu da pes ti Mû vé sze ti He tek al kal má-
val ní vó dí jat ka pott. E pro duk ció be mu ta tó já ra 1982. ok tó ber 20-án 
ke rült sor. A pre mi er kü lön ér de kes sé ge ta lán az, hogy az előadásból 
ké sôb bi ek ben el ha gyott dal be té te ket az ak kor még tel je sen is me ret len 
Garaczi Lász ló ír ta. Az elô adás a két esz ten dôn ke resz tül a Szak szer-
ve ze tek Fô vá ro si Mû ve lô dé si Há za ke re té ben mû kö dô Köz mû ve lô dé si 
Pó di um mû so rá ban is sze re pelt, így he ten te ál ta lá ban két szer egy-egy 
mun kás szál lá son mu ta that tuk be. A mun kás szál lá si kö rül mé nyek 
kö zött tar tott kö zel 40 elô adás ren de zô és szín ját szó szá má ra is em ber-
pró bá ló fel adat volt, hi szen le he tet le nebb nél le he tet le nebb kö rül mé-
nyek kö zött kel lett a szín há zi él ményt lét re hoz ni. Vis  sza gon dol va úgy 
vé lem, ezen elô adá sok na gyon so kat se gí tet tek a szín ház lé nye gé nek 
meg ta nu lá sá ban és meg ér té sé ben. A kö rül mé nyek ugyan is ki kény sze-
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rítet ték min den fö lös le ges manír, hó kusz pó kusz el ha gyá sát. A mun-
kás szál lás okon vál lalt elô adá sok nak nemcsak szak mai, ha nem em be ri 
ho za dé kai is vol tak, hi szen ek kor kö tôd tek a cso por ton be lül má ig is 
mû kö dô em be ri kap cso la tok, ba rát sá gok, sze rel mek. Egy biz tos, hogy 
az itt lét re jött cso port ko hé zió nél kül nem szü let he tett vol na meg az 
1984-ben be mu ta tott Frank Wedekind: A ta vasz éb re dé se cí mû elô adás.

A ta vasz éb re dé se be mu ta tá sa min den kép pen mér föld kö vet je len-
tett a cso port éle té ben. Hogy mi ért? Mert aka rat la nul is tud tuk, 
hogy ne künk nem elég egy jó elô adást csi nál ni, ha nem a leg job bat 
kell. Olyat, ami úgy szól ró lunk, hogy köz ben min den ak ko ri ti zen-
éves gyöt rel mét is fel mu tat ja. Kín lód tunk ve le vég nél kül! A fô pró ba 
bu kás gya nús volt. A be mu ta tó pe dig szak mai re ve lá ció. Nem vé let-
le nül sírt egy más nya ká ban ren de zô és min den szín ját szó a már ci us 
18-ai be mu ta tót kö ve tô en. 

Ma úgy lá tom, hogy az elô adás kü lön le ges ségét azt ad ta, hogy 
az ere de ti da rab ból ki in dul va erô sza kolt ság nél kül je le ní tet te meg a 
nyolc va nas évek kö ze pé nek sa já tos élet ér zés ét, azt, amit ma leg in kább 
a Ká dár-kor szak „ha lál tán ca ként” aposzt ro fál hat nánk. Nem vé let le-
nül ír ta az elô adás kap csán Dé vé nyi Ró bert a Szín ház cí mû lap ha sáb-
ja in az aláb bi a kat: „A váll ala ko zás, tisz te le tet pa ran cso ló an me rész. 
Pro vo kál. Ta bu kat dön tö get. Szü lôi és pe da gó gu si ér zé keny sé get sért. 
Ken dô zet le nül el fo gult. A fel nôt tek kel nem le het szót ér te ni. Kép-
mu ta tók. El zár kó zók. Nyil ván va ló ha zug sá gok kal de ko rál ják a nyers 
va lót. Az egész meg szen ve dett él mény ere jé vel hat.” A ta vasz éb re dé se 
si ke res be mu ta tását kö ve tô en 1985–86-ban az ala pí tó ta gok je len tôs 
ré sze el hagy ta a tár su la tot, mi vel vagy hi va tá sos pá lyá ra kí vánt lép ni, 
vagy ab ba hagy ta a szín ját szást. Még eb ben az év ben új já szer ve zô dött 
az együt tes, oly mó don, hogy a meg ma radt egy-két ré gi tag mel lé –
rö vid stú dió mun ka után – új ta gok épül tek be.

1986 ta va szán mu tat tuk be Kis fa ludy Kár oly: Csa ló dá sok cí mû 
da rab ja nyo mán ké szült elô adá sun kat, mely is mét több szak mai el is-
me rést ka pott. Az elô adás ér té ke it a szak ma el sô sor ban a dra ma tur-
gi ai mun ká ban lát ta, ugyan is a kis sé ne héz kes re form ko ri tár sal gá si 
jel le gû víg já ték ból egy Szent iván éji álom hoz ha son ló sze rel mi for ga ta-
got si ke rült lét re hoz ni 

A kö vet ke zô év ben az is ko lá ban el ké szült a cso port ál tal oly so ká ig 
áhí tott szín ház te rem. Ez le he tô vé tet te, hogy vég re ne tan ter mi kö rül-
mé nyek kö zött pró bál junk, ha nem szín pa don, füg gö nyök kel, fén  nyel 
és kel lé kek kel. Az új szín ház te rem „ki kö ve tel te” azt, hogy új sze rep-
osz tás ban fel újít suk A ta vasz éb re dé se pro duk ci ón kat. A fel újí tás, ha 
nem is lett olyan re ve lá ció ere jû, mint az ere de ti be mu ta tó, még is 
ko moly szak mai si kert je len tett. 

1988-ban a Jibraki ún. má so dik ge ne rá ci ó já nak nagy vál lal ko zá-
sa ként ké szí tet tük el Gá li Jó zsef: Vá lás Ve ro ná ban cí mû elô adá sát. 
A da rab vá lasz tást a meg vál to zott po li ti kai vi szo nyok is mo ti vál ták, 
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hi szen köz vet le nül a rend szer vál to zás elôtt jár tunk. Így di rek tebb 
mó don le he tett po li ti zál ni, és vál lal ni mer tük azt a koc ká za tot is, hogy 
egy olyan da ra bot mu ta tunk be, ame lyet ko ráb ban (a 70-es évek ele-
jén) a Bel ügy mi nisz té ri umban be til tot tak. A pro duk ció nagy ér dek-
lô dés mel lett fe le más szak mai meg íté lést ka pott. Ma már úgy lá tom, 
jog gal, hi szen egy ren de zô i leg és szí né szi leg ke mé nyebb, ke gyet le nebb 
elô adás ta lán ha tá so sab ban fo gal maz ta vol na meg a dik ta tó ri kus 
ha ta lom át adá sá nak, át men té sé nek prob le ma ti ká ját. 

Az 1989–90-es évek az út ke re sés, tár su lat épí tés és vál tás kor sza ka 
volt cso por tunk éle té ben. Meg vál toz tak a tár sa dal mi po li ti kai vi szo-
nyok. Töb ben be fe jez ték a szín ját szói te vé keny sé gü ket és az új ta gok 
a ki ala kult bel sô struk tú ra mi att egy re ne he zeb ben tud tak be épül ni. 
Azt ér zé kel tük, hogy amit ed dig csi nál tunk, azt to vább foly tat ni nem 
le het, így el kez dünk kí sér le tez ni. A kí sér le tek kö zül em lé ke ze tes a 
JIKAB cí mû ab szurd ka ba ré, mely az 1990-es csur gói fesz ti vál bot rá-
nyá vá vált. Mi ért? A ko ráb bi fesz ti vá lok lég kör éhez szo kott kö zön ség 
(szak ma) nem na gyon tu dott mit kez de ni a szó szo ros ér tel mé ben 
ut cá ról be tö rô „mo csok kal”, a nyom da fes té ket nem tû rô mon da tok-
kal, ag res  szi vi tás sal és a min dent el uta sí tó vi lág lá tás sal. 

Az ér tet len ség és el len szenv olyan mér té kû volt, hogy ko moly szak-
mai és er köl csi vál sá got je len tett mind a cso port mind a cso port ve ze tô 
szá má ra. Nem vé let lenül gon dol tam úgy, hogy kis időre háttérbe kell 
vonulnom, hogy magamban is rendezzem a dolgokat.

Hát tér be vo nu lá som nem je len tet te a Jibraki meg szû né sét. Egyik el sô 
ta nít vá nyom, Kiss Sán dor foly tat ta a mun kát. Az ô irá nyí tá sá val ke rült 
sor 1991-ben Szig li ge ti Ede: Liliomfi cí mû da rab já nak be mu ta tá sá ra. Az 
elô adás ban de bü tál tak az ún. har ma dik ge ne rá ció új és te het sé ges fi a-
tal jai, de né há nyan, el sô sor ban az idô sebb sze re pek ben a ré gi ek kö zül is 
meg ma rad tak. Az elô adás osz tat lan szak mai és kö zön ség si kert ara tott, 
oly an  nyi ra, hogy a gö döl lôi fesz ti vá lon az egyik fô dí jat is meg kap ta. 

Az 1992-es év is mét fon tos nak te kint he tô mind a cso port mind a 
sa ját éle temben, hi szen egy tár su la ti sza ka dást kö ve tô en az „öre gek” 
bíz ta tá sá ra is mét át vet tem az együt tes ve ze té sét és be le vág tunk a Száll 
a ka kukk… cí mû elô adás lét re ho zá sá ba. Már a pró ba fo lya mat so rán 
si ke rült a „ma gunk ké pé re” át ala kí ta ni Ken Kesey mû vét. Az a de vi-
an cia és rom bo ló ag res  szi vi tás, amely a Jikab-ban ta szí tó an ha tott a 
kö zön ség re, most leg fon to sabb moz ga tó ru gó ja, szer ve zô ere je lett az 
elô adás nak. (Sôt, ma már úgy gon do lom, hogy so kak ban a pró ba fo lya-
mat ol dot ta fel azo kat a gör csö ket vagy el foj tott ag res  szi ó kat, me lyek 
a fi a ta lok út ke re sé sé nek ne héz sé ge i bôl adód nak, il let ve kö vet kez nek.)

A Száll a ka kukk… cí mû elô adás az 1993/94-es évad ban a Bu da pes-
ti Ka ma ra szín ház jó zsef vá ro si ját szó he lyé nek mû so rán fo lya ma to san 
sze re pelt. Az itt le ját szott kö zel húsz elô adás a ját szók nak és a ren de-
zô nek is azt je len tet te, hogy vé ge az ún. ama tôr kor szak nak, hi va tá sos 
szín ház ban kel lett pro fi elô adá so kat pro du kál ni. Ez gya kor la ti lag azt 
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je len tet te, hogy a Jibraki el mé le ti leg pro fi, de hi va tá sos tár su lat és 
épü let nél kü li szín ház zá vált.

Azt, hogy le zá rul jon a Jibraki ún. ama tôr kor sza ka, és el tá vo lo dá sa 
sa ját is ko lai kö ze gé tôl az is erô sí tet te, hogy 1993-tól a Pes ti Bar na bás 
Élel mi szer ipa ri Szak kö zép is ko lá ban és Szak mun kás kép zô In té zet ben 
az én ve ze té sem mel el in dult a drá ma ta go za tos gim ná zi u mi kép zé si 
for ma. Pa ra dox mó don, a bô ví tés nyo mán a Jibrakiért lét re jö vô szín-
ház te rem bôl ép pen ma ga a Jibraki szo rult ki, hi szen a drá ma ta go za to-
sok nak volt szük sé gük rá. Így fo ko za to san el tá vo lod tunk a „szü lô he-
lyé tôl” és az ak kor ép pen fel ada tát ke re sô bu da pes ti Pin ce szín ház ban 
lel tünk ott hon ra.

1994–1995-tôl fo lya ma to san ket té vált a Pes ti Bar na bás és a Jibraki, 
a Pes ti Bar na bás ban a drá ma ta go zat el in dí tá sá val jó néhány új drá-
ma ta nár ju tott ren de zé si le he tô ség hez (pl. Perényi Ba lázs, Sza ba-
dos Mi hály, Gyom bo lai Gá bor, Ôze áron, Bíró Krisztina, Balatoni 
Mónika), míg a Jibraki kö vet ke zô be mu ta tói gya kor la ti lag a drá ma-
ta go zat tól szin te tel je sen füg get le nül, a Pin ce szín ház ban ké szül tek el. 
A ket tô kö zöt ti kap cso la tot iga zá ból csak sze mé lyem je len tette, mi vel 
az is ko lán be lül én vol tam a drá ma ta go zat mû köd te tô je és „na pi meg-
szen ve dô je” is, hi szen tu catszám ra ke rül tek olyan ön tör vé nyû di á kok 
a kép zés be, akik a ta ná ri kar je len tôs ré szét bi zony ir ri tál ták.

1995-ben már a Pin ce szín ház ban ké szült Ödön von Hor váth: 
Kasimir és Karoline cí mû drá má ja nyo mán az együt te sünk Örök kön él 
a sze re lem cí mû elô adá sa. Az elô adás ban már nem di á kok ját szot tak, 
ha nem fel nôtt szín ját szók. A szín há zi pro duk ci ót más fél éven ke resz-
tül kö zel hu szon öt ször ját szot tuk. Az elô adás té má ja, prob lé ma fel ve-
té se hû en tük röz te a 90-es évek tár sa dal mi, er köl csi vi szo nya it (mun-
ka nél kü li ség, kor rup ció, em be ri áru lá sok, ér zel mek áru ba bo csá tá sa, 
pros ti tú ció stb.) még is szû kebb kö zön ség és szak mai ér dek lô dés övez-
te, mint amit ta lán meg ér de melt vol na. Hogy mi ért? Má ig sem tu dom  
pon to san a vá laszt, leg fel jebb sej té se im van nak. Ta lán a meg vál to zott 
vi szo nyok kö zött a né zôk nem szí ve sen szem be sül tek a min den nap ok 
bor zal ma i val, a bol dog ta lan ság ki lá tás ta lan sá gá val.

Az Örök kön él a sze re lem elô adá sa i nak ta pasz ta la tai alap ján meg fo-
gad tam, hogy hos  szú ide ig nem fo gok ko moly, mély fi lo zó fi ai, er köl csi, 
tár sa dal mi kér dé sek rôl szó ló elô adá so kat ren dez ni. Ezért a Jibraki 
kö vet ke zô két elô adá sa a gye rmek- és if jú sá gi kö zön ség nek szólt. 

1995 de cem be ré ben az együt tes a Pes ti Bar na bás ban mû kö dô drá-
ma ta go za tos gim ná zi u mi ta nu lók be vo ná sá val el ké szí tet te Novák 
Já nos és Tótfalusi Ist ván: Pán Pé ter cí mû me se já té ká nak ze nés vál-
to za tát. A pro duk ció öt ven telt há zas elô adást élt meg a Pin ce szín ház 
szín pa dán, és csak azért kel lett le ven ni a mû sor ról, mert a más fél év 
alatt a ka ma szok fel nôt tek és gye rek sze re pek ben már nem le he tett 
ôket hasz nál ni.
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1998 ôszén hos  szú elô ké szí tô mun ka után mu tat tuk be a Pin ce szín-
ház ban Rej tô Je nô: Az el ve szett cir ká ló cí mû re gé nye alap ján ké szült 
ze nés szín há zi elô adást. A pro duk ci ó ban a Jibraki né hány ré gi tag ja 
va la mint egy-két má s szín pad tól meg hí vott sze rep lô, il let ve drá ma ta-
go za tos di ák vett részt. A re gény ze nés szín pa di vál to za tá nak el ké szí-
té sé ben és szín pad ra ál lí tá sá ban olyan 25–30 év kö zöt ti fi a ta lok dol-
goz tak ve lem, akik, bár ko ráb ban is fog lal koz tak szín ház zal, de még is 
ez az elô adás je len tet te szá muk ra a hi va tá sos szín ház ban va ló meg je-
le nést. A szö veg köny vet ké szí tô La dá nyi Bá lint ed dig sa já to san gro-
teszk, sôt né hol a mor bi di tás ha tá rát sú ro ló pró za író ként vált is mert té 
a két meg je lent kö te te ál tal (Szív és kí gyó, A sze rel vény a he gyek fe lôl 
jött). A ze ne szer zô ként, szö veg író ként és hang sze re lô ként köz re mû kö-
dô Ko vács áron már több pin ce szín há zi pro duk ció ze nei anya gá nak 
el ké szí té sé ben részt vett (pl. Já nos Vi téz, Örök kön él a sze re lem), de Az 
el ve szett cir ká ló volt az el sô iga zán je len tôs szín há zi al ko tá sa. Az elô-
adás alap ve tô en az zal a cél lal ké szült, hogy be mu tas son egy ér de kes, 
for du la tos és cse lek mé nyes me sét, mely akár de tek tív vagy sze rel mi 
tör té net ként is fel fog ha tó. Ezenkí vül azt a nem túl ere de ti s köz is mert 
té telt kí ván ta iga zol ni, mi sze rint nem az gaz em ber, aki an nak lát szik, 
va la mint, az el sô lá tás ra vis  sza ta szí tó kül sô vagy ma ga tar tás mö gött 
mély sé ges em be rség is rej tôz het. A pro duk ció az el sô tíz elô adást kö ve-
tô en a Ko lib ri Szín ház nagy szín pa dán még to váb bi har minc elô adást 
ért meg. Az elô adás ze nei anya gát CD, ma gát a pro duk ci ót pe dig a 
Du na te le ví zió fel vé te le örö kí tet te meg.

2000 ôszé tôl a ha gyo má nyos ér te lem ben vett Jibraki szín tár su lat 
mun ká ja szü ne tel, bár az az óta el ké szült Tol di elô adás fel tün te ti ezt 
a ne vet, de ez már in kább csak a meg szo kás, ha tet szik, a ke gye let 
mi att van. En nek oka, úgy vé lem, ta lán most már köz is mert. 1998 
óta mû kö dik a Ke le ti Ist ván Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la és Mû vé sze ti 
Szak kö zép is ko la, mely nek egyik ala pí tó ja va gyok, így min den di ák szín-
ját szás sal kap cso la tos ta pasz ta la tom, tu dá som és ter mé sze te sen te vé-
keny sé gem eb be az új in téz mény be épült be. De ez már egy új tör té net!

Zárszó: A kötet anyaga másfél évtizeddel ezelőtt rakódott össze, 
eredetileg egyetemi szakdolgozatnak. Gabnai Katalin témavezető 
javasolta, hogy legyen belőle egy könyv. A kötet 2003-ra már lényegében 
készen volt, de a lezárás, véglegesítés elmaradt. Jöttek és mentek az 
évek, újabb és újabb tanulmányok, könyvek készültek, de ez a kötet 
„torzó” maradt. 2015 novemberében, a Jibraki 35. születésnapján 
már egyre kényelmetlenebbül érződött hiánya. Reményeim szerint a 
megjelent kötet az idei karácsonyfa alá tehető!!

Kaposi József
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— Képek, színlapok, újságcikkek, tagok —

Diákszínház 2016_02.indd   271 2016.11.02.   11:52:59



272

Tóth Sándor, Szabó Ildikó

Vörösmarty – Görgey:  

A fátyol titkai 
 

Szereposztás 
 

Ligeti Sándor, táblabíró  Farkas Antal 

Katica kisasszony   Grolyó Katalin 

Vilma kisasszony   Szabó Ildikó 

Lidi kisasszony    Nosztics Ágnes 

Hangai Sándor    Tóth Sándor 

Rigó Rezső     Kiss Sándor 

Guta Gergő     Kun Zsolt/Vécsi Tibor 

Kacor Dezső    Kelemen Szabolcs 
 

Rendező: Kaposi József 
 

Vörösmarty reformkori vígjátékát – mely a szerelem 
tünékenységéről, kiszámíthatatlanságáról szólt – Görgey 
Gábor dolgozta át oly módon, hogy a váratlan fordulatok, 
helyzetkomikumok és a nyelvi humor még színvonalasabban 
érvényesüljön.  
Az előadás a bohóctréfák és vásári komédiák eszköztárának 
felhasználásával kínál igényes szórakozást a 
középiskolásoknak.  

A fátyol titkai
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Nagy Gábor, Kun Zsolt, Kiss Sándor

Grolyó Katalin, Nagy Gábor, Kun Zsolt, Kiss Sándor

Farkas Antal

Grolyó Katalin,
Szabó Ildikó

Nosztics Ágnes
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Csalódások

Juhász Csilla, Győrfi Zsolt

Kun Zsolt, Nagyváradi Erzsébet

Juhász Csilla, Győrfi Zsolt, 
Kun Zsolt, Nagyváradi Erzsébet 
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Liliomfi
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A tavasz ébredése

Mika Róbert, Kiss Sándor, Farkas Antal 

Tóth Sándor 1984

JIBR AKI SZÍNHÁZ

A TAVASZ ÉBREDÉSE
( Játék Wedekind nyomán)

Szereplők:

Menyus: Tóth Sándor
Marci: Nag y Gábor
Gábor úr: Farkas Antal
Igazgató: Kiss Sándor
Jancsi: Kun Zsolt
Ernő: Mika Róbert
Wendla: Nosztics Ágnes
Ilze: Szabó Ildikó
Gáborné: Kovács Emőke
Bergmanné: Grolyó Katalin
Márta: Ulmann Zsuzsanna

Jelmez és díszlet: Füleki Zsuzsanna

Technikus: Mezei András

Rendező: Kaposi József

„ … A teljes színműből egyetlen metszetet emeltek ki, azt, amely a kamaszok 
szexuális öntudatra ébredésének gyötrő anomáliájával foglalkozik … A vállalko
zás tiszteletet parancsolóan merész. Provokál. Tabukat döntöget. Szűlői és peda
gógusi érzékenységeket sért. Kendőzetlenül elfogult. A felnőttekkel nem lehet 
szót  érteni. Képmutatók. Elzárkózók. Nyilvánvaló hazugságokkal dekorálják a 
nyers valót … Az egész a megszenvedett élmény erejével hat.”

(részlet a „Színház” 1984 novemberi számában megjelent kritikából)
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Nagy Gábor Nosztics Ágnes, Szabó Ildikó

Nosztics Ágnes, Tóth Sándor 
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Szabó Ildikó, Nagy Gábor 
(1984)

Lengyel Rita, Pomázi Ildikó, Ganovszky 
Ildikó

Ficzere Béla, Vécsi Tibor, 
Ludányi László, Sipos 
Gábor, Zsombor Ede/Tamás

1987

JIBR AKI SZÍNHÁZ

A TAVASZ ÉBREDÉSE
( Játék Wedekind nyomán)

Szereplők:

Rendező: Kaposi József

„ … A teljes színműből egyetlen metszetet emeltek ki, azt, amely a kamaszok 
szexuális öntudatra ébredésének gyötrő anomáliájával foglalkozik … A vállalko
zás tiszteletet parancsolóan merész. Provokál. Tabukat döntöget. Szűlői és peda
gógusi érzékenységeket sért. Kendőzetlenül elfogult. A felnőttekkel nem lehet 
szót  érteni. Képmutatók. Elzárkózók. Nyilvánvaló hazugságokkal dekorálják a 
nyers valót … Az egész a megszenvedett élmény erejével hat.”

(részlet a „Színház” 1984 novemberi számában megjelent kritikából)

Menyus: Zombor Tamás
Marci: Soha József
Gábor úr: Győrf i Zsolt
Igazgató: Kiss Sándor
Jancsi: Vécsi Tibor
Ernő: Ludányi László
I. f iú: Ficzere Béla
II. f iú: Sípos Gábor
Wendla: Pomázi Ildikó
Ilze: Nag y váradi Erzsébet
Gáborné: Nag y Andrea
Bergmanné: Sándor Adrienn
Márta: Leng yel Rita
Thea: Berta Anna

Technikus: Mezei András
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Száll a kakukk…
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Kiss Sándor Zsombor Ede/Tamás

Ülnek: Ficzere Béla, Kiss Sándor, Győrfi Zsolt 
Állnak: Vécsi Tibor, Horváth Bence, Zsombor 
Ede/Tamás, Szick László, Sipos Gábor  

Győrfi Zsolt, Ullmann Zsuzsanna, Szilvágyi Zsuzsanna 

Vécsi Tibor, Kiss Sándor 
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Szick László, Horváth Bence, Kiss Sándor, Sipos Gábor, Vécsi Tibor, Zsombor Ede/Tamás 

Sipos Gábor, Farkas Diána, Kiss Sándor, Heckenast Judit, Horváth Bence, Szick László, 
Zsombor Ede/Tamás, Hajdú László 
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Soha József, Kelemen Szabolcs

Nagy Gábor, Kiss Sándor, Ficzere Béla 

Nagy Gábor, Sipos Gábor, Kiss Sándor Pomázi Ildikó, Ficzere Béla

Válás Veronában
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Vécsi Tibor

Kiss Sándor, Nagy Gábor

Pomázi Ildikó, Győrfi Zsolt
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Vécsi Tibor, Pomázi Ildikó, Győrfi Zsolt, Sipos Gábor, Kiss Sándor, Nagy Gábor, Ficzere 
Béla, Nagyváradi Erzsébet,Lengyel Rita, Király Zsuzsa, Soha József, Kelemen Szabolcs, 
Nagy Andrea, Sipos Károly

Lengyel Rita Lengyel Rita, Ludányi László

Nagyváradi Erzsébet, Fichere Béla
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Az elveszett cirkáló
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Ficzere Béla, Hajdú László, Bori Viktor 
(takarva)

Szabó Krisztián, Ficzere Béla, Bori Viktor, Holman Brigitta, Vécsi Tibor

Vécsi Tibor

Diákszínház 2016_02.indd   286 2016.11.02.   11:53:17



287

Vécsi Tibor, Kovács Péter, Ficzere Béla, Hajdú László, Holman 
Brigitta, Szabó Krisztián 

Zuti Krisztián, Holmnn Brigitta, Szabó Krisztián, Álmos 
Phedra, Szívós Lívia, Horváth Nikoletta, Hajdú László

Ficzere Béla, Holman Brigitta, Szabó Krisztián
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Díjak, oklevelek, újságcikkek
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Bagi Katalin, Nagy Gábor
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A tavasz ébredése egyik beugró próbája (1985)

Álló sor: Tóth Sándor, Kun Zsolt, Füleki Zsuzsa, Kaposi József, Farkas Antal, 
Kiss Sándor, Nagy Gábor
Ülő sor: Kovács Emőke, Nosztics Ágnes, Szabó Ildikó, Kocsis Márta, 
Jakobszen Nóra

Balról jobbra hátsó sor: Fürst István, Mika Róbert, Kiss Sándor, Tóth Sándor, 
Kaposi József, Turbéki Attila
Középső sor: Jakubszen Nóra, Nosztics Ágnes, Szabó Ildikó, Kun Zsolt
Alsó sor: Farkas Antal, Grolyó Katalin, Nagy Gábor, Kovács Emőke

Jibraki, Kazincbarcika (1984)
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A Jibraki örökös és jeles tagjai
Antal Eszter – jeles tag
1986–1989: élelmiszeripari analitikus szak
Főbb szerepek: Csalódások – Lidi, A fátyol titkai – Katica kisasszony
Jelenlegi foglalkozás: vegyészmérnök

Antal József – jeles tag
1994–1998: dráma tagozat
Főbb szerepek: Pán Péter – Kalóz, Az elveszett cirkáló – Bredford
Jelenlegi foglalkozás: énekes

Bagi Katalin – alapító, jeles tag
1980–1984: élelmiszeripari analitikus szak
Főbb szerepek: Szent János éjszakája – Franciska, Lüszisztraté–
Lampito

Dudás Zsombor – jeles tag
1987–1992: élelmiszeripari analitikus szak
Főbb szerepek: Liliomfi – Szellemfi, Száll a kakukk… – ápolt 
Jelenlegi foglalkozás: zenész

Farkas Antal – örökös tag
1980–1983: sütőipari szak
Főbb szerepek: A fátyol titkai – Ligeti professzor, A tavasz ébredése 
– Gábor úr
Jelenlegi foglalkozás: üveges kisiparos

Farkasné Szilvágyi Zsuzsanna – jeles tag
1988–1993: élelmiszeripari analitikus szak
Főbb szerepek: A fátyol titkai – Vilma kisasszony, Száll a kakukk… – 
Nővér, Örökkön él… – Karoline 
Jelenlegi foglalkozás: könyvelő

Feka Rita – jeles tag
1984–1987: édesipari szak
Főbb szerepek: A tavasz ébredése – Bergamanné, Csalódások – Luca 
kisasszony
Jelenlegi foglakozás: főállású anya

Ficzere Béla – örökös tag
1986–1993: élelmiszeripari gépésztechnikus szak
Főbb szerepek: Válás Veronában – Pénzügyi tanácsos, Liliomfi – Kányai 
fogadós, Száll a kakukk… – Bromden, Az elveszett cirkáló – Főorvos
Jelenlegi foglalkozás: színész

Grolyó Katalin – alapító, örökös tag
1979–1983: édesipari szak
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Főbb szerepek: A fátyol titkai – Katica kisasszony,  A tavasz ébredése 
– Bergmanné
Jelenlegi foglalkozás: papír-írószer kereskedő

Győrfi Zsolt – örökös tag
1986–1989: élelmiszeripari analitikus szak
Főbb szerepek: Csalódások – Elemír gróf, A tavasz ébredése – Gábor 
úr, Válás Veronában – Férfi, Száll a kakukk… – Harding
Jelenlegi foglalkozás: tipográfus, grafikus

Hajdú László – jeles tag
1991–1995: élelmiszeripari gépésztechnikus szak
Főbb szerepek: Pán Péter – Kalóz, Az elveszett cirkáló – Kocsmáros

Heckenast Judit – jeles tag
1990–1995: élelmiszeripari analitikus szak
Főbb szerepek: Liliomfi – Camilla, Száll a kakukk… – Candy
Jelenlegi foglalkozás: közgadász, senior brand manager

Horváth Bence – jeles tag
1987–1992: élelmiszeripari gépésztechnikus szak
Főbb szerepek: Liliomfi – Liliomfi, Száll a kakukk… – Billy Bibbit/
Scanlon 

Janák Farkas – jeles tag
1984–1988: édesipari szak 
Főbb szerepek: A fátyol titkai – Rigó Rezső, Csalódások – Kényesi
Jelenlegi foglalkozás: vagyongazdálkodási mérnök 

Kelemen Szabolcs – jeles tag
1988–1992: sütőipari szak
Főbb szerepek: Liliomfi – ifj. Swartz, Válás Veronában – Benvolio, 
Örökkön él… – Schürzinger 
Jelenlegi foglalkozás: fodrász

Király Zsuzsa – jeles tag
1991–1996: élelmiszeripari analitikus szak
Főbb szerepek: Liliomfi – Szomszédasszony, Száll a kakukk… – Idült beteg
Jelenlegi foglalkozás: környezetvédelmi mérnök

Kiss Sándor – örökös tag
1980–1984: élelmiszeripari analitikus szak
Főbb szerepek: A fátyol titkai – Rigó Rezső, A tavasz ébredése – 
Igazgató, Válás Veronában – Családügyi tanácsos, Száll a kakukk… 
– McMurphy
Jelenlegi foglalkozás: újságíró, kreatív manager

Kovács Emőke – örökös tag
1983–1987: élelmiszeripari analitikus szak
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Főbb szerepek: A fátyol titkai – Katica kisasszony, A tavasz ébredése 
– Gáborné

Kovács Péter – jeles tag
1997–2001: dráma tagozat 
Főbb szerepek: Az elveszett cirkáló – Ragyás

Lengyel Rita – jeles tag
1987–1992: élelmiszeripari analitikus szak
Főbb szerepek: A tavasz ébredése – Thea
Jelenlegi foglalkozás: pénzügyi munkatárs

Ludányi László – jeles tag 
1987–1991: tejtermék gyártó szak
Főbb szerepek: A tavasz ébredése – Röbel Ernő, Válás Veronában – 
Romeó, Liliomfi – Liliomfi, Száll a kakukk… – Scanlon
Jelenlegi foglalkozás: zenész, számítógépes grafikus

Mika Róbert – örökös tag
1980–1984: édesipari szak
Főbb szerepek: A tavasz ébredése – Röbel Ernő
Jelenlegi foglalkozás: üzletágvezető, értékesítési manager

Mondok Péter – jeles tag
1994–1998: dráma tagozat
Főbb szerepek: Pán Péter – Matróz, Az elveszett cirkáló – Krokodil, 
Tengerész
Jelenlegi foglalkozás: rendezőasszisztens

Nagy Andrea – jeles tag
1987–1992: élelmiszeripari analitikus szak
Főbb szerepek: A tavasz ébredése – Gáborné, Válás Veronában – 
Idegenvezető
Jelenlegi foglalkozás: pénzügyi munkatárs

Nagy Gábor – alapító, örökös tag 
1980–1984: édesipari szak
Főbb szerepek: A fátyol titkai – Kacor Dezső, A tavasz ébredése – 
Stiefel Marci, Válás Veronában – Polgármester
Jelenlegi foglalkozás: reklámfelület értékesítő 

Nagyváradi Erzsébet – örökös tag
1985–1987: édesipari szak
Főbb szerepek: Csalódások – Lina, A tavasz ébredése – Ilze, Válás 
Veronában – Nő/Tanárnő
Jelenlegi foglalkozás: színművész

Nosztics Ágnes – örökös tag 
1980–1984: élelmiszeripari analitikus szak
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Főbb szerepek: A fátyol titkai – Lidi, A tavasz ébredése – Wendla
Jelenlegi foglalkozás: titkárságvezető

Pomázi Ildikó – jeles tag
1986–1990: élelmiszeripari analitikus szak
Főbb szerepek: A tavasz ébredése – Wendla, Válás Veronában – Nő/
Tanárnő, Örökkön él… – Karolin 
Jelenlegi foglalkozás: humán irodavezető 

Sándor Adrienn – jeles tag
1987–1991: élelmiszeripari analitikus szak
Főbb szerepek: A tavasz ébredése – Bergmanné, Válás Veronában – 
Tanárnő

Sipos Gábor – jeles tag
1985–1988: édesipari szak
Főbb szerepek: Száll a kakukk… – Martini, Válás Veronában – 
Tűzoltó
Jelenlegi foglalkozás: ápoló

Soha József – jeles tag
1987–1992: élelmiszeripari analitikus szak
Főbb szerepek: A tavasz ébredése – Stiefel Marci, Válás Veronában 
– Mercutio
Jelenlegi foglalkozás: általános iskolai tanár 

Szabó Ildikó – alapító, örökös tag 
1979–1983: élelmiszeripari analitikus szak
Főbb szerepek: A fátyol titkai – Vilma kisasszony, A tavasz ébredése 
– Márta/Ilze
Jelenlegi foglalkozás: orvosi asszisztens

Szick László – jeles tag 
1989–1994: élelmiszeripari analitikus szak
Szerepek: A tavasz ébredése – Stiefel Marci, Száll a kakukk… – Billy 
Bibbit, Örökkön él… – Kasimir 
Jelenlegi foglalkozás: értékesítési szakember

Tóth Sándor – alapító, örökös tag
1981–1985: élelmiszeripari analitikus szak
Főbb szerepek: A fátyol titkai – Hangai Sándor, A tavasz ébredése – 
Menyus
Jelenlegi foglalkozás: színművész

Ullmann Zsuzsa – jeles tag
1980–1985: sütőipari szak
Főbb szerepek: A tavasz ébredése – Ilze, Száll a kakukk… – Miss 
Ratched
Jelenlegi foglalkozás: színművész
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Wallendums Rita – alapító, jeles tag
1980–1984: élelmiszeripari analitikus szak
Főbb szerepek: Szent János éjszakája – Szolgálólány, Lüszisztraté – 
athéni asszony

Varga Gábor – jeles tag
1995–1999: dráma tagozat
Főbb szerepek: Pán Péter – Robi, Az elveszett cirkáló – Herceg
Jelenlegi foglalkozás: színművész

Veres Zoltán – jeles tag
1991–1995: sütőipari szak 
Főbb szerepek: Száll a kakukk… – Spivey doktor, Pán Péter – Apa
Jelenlegi foglalkozás: krupié

Vécsi Tibor – örökös tag
1985–1988: édesipari szak
Főbb szerepek: Csalódások – Mokány, Válás Veronában – Menyhért, 
Száll a kakukk… – Cheswick, Az elveszett cirkáló – Piszkos Fred, A 
tavasz ébredése – Jancsi
Jelenlegi foglalkozás: zenész, színész

Zsombor Ede – jeles tag
1987–1988: gépésztechnikus szak, majd faipari végzettség 
Főbb szerepek: A tavasz ébredése – Menyus, Száll a kakukk… – 
Cassidy
Jelenlegi foglalkozás: számítógépes grafikus

TiszTeleTbeli Tagok:

Füleki Zsuzsa: jelmez és díszlettervező – A tavasz ébredése, Csalódások

Hajós Cecília: színész. Örökkön él… – Kikiáltó, Száll a kakukk… – 
Miss Ratched

Kovács Áron: zeneszerző, zenész, énekes – Az elveszett cirkáló, 
Örökkön él…

Szabados Mihály: színész. Száll a kakukk… – ápoló, Örökkön él… 
– Kasimir

Turbéki Attila
Főbb szerepek: A tavasz ébredése – Rilow Jancsi, technikai munkatárs 

Technikai TámogaTók: 

Jakobszen Nóra: kellékes – A tavasz ébredése, Válás Veronában

Mezei András: technikus – Válás Veronában, Száll a kakukk…
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