
rOTH LÁSZLO:

PÉNZTÁR 9-2-IG
RÉSZLET EGY SZINMOBÓL

A színmű alapgondolata az, hogy az igaz ember beszennye
zett lelkiismerettel nem fogadhatja el a nyugodt, boldog éle
tet még ha a bűnrlll, amelyet elkövetett, a világ soha nem
szerez iS tudomdSt. A színmű egy fiatal bankpénztdros tör
ténete, aki szorgalommal, becsülettel végzi munkáját. de
egyszer, önhibdj6n kívül hibdt követ el. Egy napra kölcsön
ad a rábízott pénzblll ezer penglIt egyik kollegájdnak. aki
másnap - nem képes ezt a pénzt visszaadni. A pénztárban
ott van a könyörtelen hiány, ezt semmiféle magyardzattal
nem tüntetheti el. A pénzt (J vette ki. tehát Sikkasztott. A
rádöbbenéS hatása alatt ellJbb öngyilkosságra gondol, azutdn
elhatdlrozza, hogy följelenti magdt. Ekkor betörnek a bankba,
kirabolják a pénztárt. Hogy a rabláS nem sikerül teljes mér
iékben, ezt a bank neki köszönheti, mert (J volt az, aki re
volverTel a kez'ében megakaddlyozza a páncélszekrén.1Jek tel
jes kilosztáSát. A revolverharc közben barátja, akinek az
ezer penglJt kölcsönadta, meghal az egyik bandita golyójától.
(j is megsebesül s a bank h/Jsnek kiáltja ki a fiatal bank
pénztárost, valóSdIggal ünneplik s az ezer penglJ hiánydra
most már soha nem derülne fény. A bankjában, amikor fel
gyógyulva e!lJször bejön újra, kis házi ünnepséggel fogadják.
maga a vezérigazgató köszönti fel, kartársai lelkesedéssel
veszik körül, közöttük az a ledny is, akit ezeret. Ez a leány
egy kis idlJre meg is ingatja s beleringatja kettlJjük boldog
jövendlJjének ábrándjdba. De akkor következik az altíbbi
jelenet, amelyben magdraeszmél,

A szín a bankfiók helyisége, amelyben a házi ünnepség
után egy kis idlJre Pdntzél Tibor, a pénztáros magára ma
radt. A redlJnyök az utcai ajtó és ablak ellltt le vannak
eesztoe, a pénztártermet nagy csillár világit ja meg. Pántzél
fm-adtan ül, mert az ünnepség, a beszédek. meg az a beje
ientés, hogy a rendlJrSég mindjárt kiszáll helyszini szemlére,
erllsen felizgatta. Pedig az orvosok megmondták. hogy min
den izgalomtól kimélnie kell magát.

JANOS SZOLGA: (öregember. Bejön tálcával a kezében, mefJáll a fülke
ajtóban és vár, amig Pántzél észreoeszi.)

PANTZÉL: (Csak néhány pillanat múlva néz arra, de láthatóan megörül
az öregnek. Feláll, hozztílép) Hogy van, kedves János bácsi?

JANOS BACSI: Én j61 vagyok ... Nem én feküdtem a k6rházban, hanem
a pénztáros úr.

PANTZÉL: Nem is örül nekem? .. Hogy meggy6gyultam?
JANOS BACSI: örülnék, ha bizonyossággal tudnám, hogy igazán meggyó

gyult a pénztáros úr... De úgy látom, még igen gyenge.
PANTZÉL: (Elkomorodik.) Bizony, magam sem tudom, öregem! ... No,

mi jót hozott nekem?

• A színmüvet Staud Géza jelenetezte át "Pénztár 9-2-ig" című

régebbi regényemböl.
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JANOS BÁCSI: (Leteszi a tálcát az asztalra.) Mary klsasssonyka küldött
egy kis tízórait... Tessék... Tea, sonkás-zsamlye meg egy alma.
Parancsoljon.

PANTZÉL: Köszönöm. (De nem nyúl hozzá.)
JÁNOS BÁCSI: (Indulni akar, de a másik visszatartja.)
PÁNTZÉL: Ne menjen még János bácsi ... Szeretem, ba itt van velem.

nem tudom, miért, - de nyugodtabb vagyok. Ezt maga nem érti
persze, de ha maga velem van, valahogy úgy érzem, míntha ismét
gyerek volnék, ártatlan, tiszta kis gyerek... Maradjon I

JÁNOS BÁCSI: Ahogy kívánja. De tessék megenni a tízórait.
PÁNTZÉL: (Mer{jen nézi.) Talán azért jut eszembe magáról a gyerek

korom, mert nagyon basonlít anagyapámboz . .. ÉPp,Jn csak hogy
neki lekonyult a bajusza, meg örökké kócos volt az ősz baja. De ép
pen olyan tiszta kék szeme volt ... Egyszerü ember volt a nagyapám,
de én nagyon szerettem... Akkor még gyerek voltam, jó kis fiú.
Igen ... jó, becsületes kisfiú, az voltam akkor. (Ijedten elhallgat.)

JÁNOS BÁCSI: (Hosszan nézi, szomorúanés nyugodtan.) Pénztáros úr
kérem ...

PÁNTZÉL: Mondani akar valamit nekem?
JÁNOS BÁCSI: Már régen szerettem volna tanácsot kérni a pénztáros

úrtól. Van egy ismerősöm, magamfajta szegény öregember. Hivatali
állása van, olyanféle, mint az enyém s nemsokára nyugalomba VODUl.
Van egy kis spórolt pénze, ezen egy kis földet vett vidéken. Nemsokára
nyugdíjazzák. Szeretne leutazni vidékre. Maga szeretne egy kis há
zat építeni a földjére s maga szeretné megmüvelní azt a földet. De
nincs senkije se égen se földön. Nincs se felesége, se gyereke, se
rokona. Ha tudna a pénztáros úr egy fiatalembert, akinek kedve vol
na velemenni . .. dolgozni... egyszerű, de becsületes életet élni.
együtt ébredni a madarakkal, együtt lefeküdni az állatokkal ...
lesni a fákat tavasszal, bogyan változnak át kopasz szürkéböl sűrű

lombú zöldbe... (Nagy szünet.)
PANTZÉL: (Nem figyel oda, a Szeme etréved, valami egészen távoli

hangon beszé!.) Akkor kezdödöttaz egész... régen... régen ...
gyerekkoromban... talán ötéves lebettem akkor, vagy hat, Nagy
apámmal egyszer bentjártam egy üzletben... Nagyapám szögeket

. vásárolt. Én ide-oda császkáltam a boltban és egy sarokban meglát
tam egy csillogó kis tálat. Valami réztál lebetett, de úgy csillogott,
fénylett, mint az arany. Sötét volt, nem nézett oda senki... Gyorsan
elvettem és zsebretettem a kis réztálat. Aztán hazamentünk. Otthon
besurrantam nagyapám szobájába. Egyedül. Kivettem a zsebemből a
réztálacskát s eldugtam az ágy alá. Aztán kiosontam a szobábó!.
Délután, mikor sötétední kezdett, újra bementem nagyapámmal a
szobájába. Akkor lebuj tam az ágy alá s úgy tettem, míntha most
találtam volna valamit l Kijöttem az ágy alól és mutogattam a kis
réztálat ... Loptam, hazudtam, csaltam. Sobasem derült ki. Nagy
apám nem vett észre semmit. Sohasern kereste senki rajtam a réz
tálat. És én mégis... mégis hosszú esztendőkön át szenvedtem
miatta. Később is. Diákkoromban is. Egyetemi hallgató koromban
is ... (lehajtja fejét) most is ... mikorI (Szünet.) Milyen rosszul ég
ez a csillár... folyton sötétebb lesz.

JÁNOS BACSI: Még mindig nem egészen egészséges a pénztáros úrI
(Fejét rázza.) A csillár teljes fénnyel ég, kérem l

PÁNTZÉL: (ijedten.) Nem tudom ... pedig itt sötétedik. Igaza van, be
tegebb vagyok, mínt voltam ... Még most is bánt az a kis réztálca ...
olyan kicsi tálca volt, mint amiben mí a pénzt ... Jaj, egészen sötét
van l (Elalél, a csillár egy pillanatra kialszik, azután a teremben
megint világos lesz, de a fény kékszínű éS csak (jket mlágítja meg.
Pántzél kiegyenesedik ...) Mi lesz a réztálcával, nagyapa? (Ránéz
János b/Ú;Sira.)

JÁNOS BÁCSI: (Kiegyenesedve áll elfJtte, de az (jsz haja kócos, a baju
sza lefelé konyul. szomorún néz Ptíntzélra és vádlón.) Mit esináltál.,

PÁNTZÉL: A réztálca. .. baragszol?
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JANOS BACSI: (Ugyanúgy, mint ellJbb.) Másról van itt szól
PANTZÉL: Ne haragudj ... mondd, hogy nem haragszol ... el kell veled

végre intézni ezt a dolgot.
JANOS BÁCSI: Ezt nem lehet velem elintézni. .• Mással kell ezt el

intézni. " mással •..
PANTZÉL: (Ljedlen.) Kivel?... Igen, én tudom, hogy ezt az egész dolgot

el kell intézni, hogy ezt nem lehet így hagyni... de kivel... a ve
zérrel?

JANOS BÁCSI (Mozdulatlanul áll szembe vele és nem [elel.)
PÁNTZÉL: (Kiáltva.) Kivel?
JÁNOS BÁCSI: Magaddal. Ott belül, a szívedben.
PÁNTZÉL: (Lehajtja a fejét.) Ott ... (A pénztárfülke felé néz,)
JÁNOS BÁCSI: (Vállára teszi kezéi.) Nem kell kimondani. Csak érezni.

Érezni mélyen és nagyon... És hallgatni.
PÁNTZÉL: (Bzűnet után.) Úgy fájl
JÁNOS BÁCSI: Az jó ... az jó, ha fáj. Akkor már jó.
PÁNTZÉL: Olyan szörnyű ez a szégyen, ahogy jön velem és nem bagy

el. .. Bepiszkította és nem törli le semmi ... Soha, .. (Elfulladva.)
Soha nem múlik el.

JANOS BÁCSI: Elmúlik.
PÁNTZÉL: Mikor?
JANOS BÁCSI: Amikor méltó leszel rá.
PANTZÉL: Mikor lesz az?
JÁNOS BÁCSI: Amikor már nemcsak kínlódni fogsz miatta, de elindulsz

az új úton is.
PÁNTZÉL: Milyen úton?
JÁNOS BÁCSI: Az .új élet felé.
PÁNTZÉL: Hol találom?
JÁNOS BÁCSI: Keresd meg.
PÁNTZÉL: Merre?
JÁNOS BÁCSI: Magadban. És abban amit magad körül teremtesz.
PANTZÉL: (KétSégbeesetten.) De mivel teremtsem újjá az életemet?
JÁNOS BÁCSI: Először is ezzel .•. a könnyeiddel.
PÁNTZÉL: És azután?
JÁNOS BÁCSI: Szeretettel, jósággal.
PÁNTZÉL: És még?
JÁNOS BÁCSI: új munkával ... kemény, keserves új munkával ... új

kezdéssel.
PÁNTZÉL: Olyan szomorú vagyok.
JÁNOS BÁCSI: Nagy dolog a bánat. A legnagyobb dolog akkor is, ba

nem érdemeljük meg. Mindig jobbak leszünk tőle. De ha magunk
szereztük magunknak, ha a magunk bűne fáj benne, akkor a legjobb.

PÁNTZÉL: És ez elég?
JANOS BÁCSI: Nem, tenni is kell.
PÁNTZÉL: Mit tehetek én?
JÁNOS BÁCSI: Elmehetsz innen.
PÁNTZÉL: Hová?
JÁNOS BÁCSI: Akárhová. Csak el innen. Minél messzebb. Ha itt

maradsz, sohasem gyógyulsz meg. Ha ittmaradsz, egyre mélyebben
fogsz begubózni ebbe a bűnbe, később már észre sem veszed, meg
szokod, még majd meg is nyugszol. De egyszer eljön az óra, amikor
majd mégiscsak felelni kell mindenért. És akkor majd gyűlölni

fogod magad, mert nem tudtál elég erős lenni.
PÁNTZÉL: És ha tudok?
JÁNOS BÁCSI: Akkor egy napon olyan könnyen fogsz kibújni belőle a

fényre és az örömre, mint a lepke a gubójából. Választanod kell. A
választás míndíg rajtunk áll.

PÁNTZÉL: Olyan gyöngének, olyan összetörtnek érzem magam. Mit
kezdjek én? Mit, hol és hogyan?

JÁNOS BÁCSI: Ez már nem az én dolgom. (Blfordul, lassan vi~sza.

nyeri a görnyedt testtartását, majd a régi hangon szólal meg. Ismét
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az öreg bankszolga.) Nem tetszik megenni a tizórait, pénztáros úr
kérem? (A csillár a régi tiszta fénnyel ég,)

PÁNTZÉL: (Magához tér, körülnéz.) Nem... nagya... izé ... János
bácsi. .. nem vagyok éhes... beteg vagyok még... nagyon.

JÁNOS BACSI: Akkor kiviszem a tálcát. (Lassú, görnyedt járással ki
megy, tálcával a keeéoen.)

PANTZÉL: (Hosszan néz utána. Végig simltja a fejét. Feláll, a pénztár
fülke felé néz. EgéSZ halkan, maqénak.) ... Igen ... magamnak kell
elintézni! . . . T6th Lászl6

RÖNAY GYÖRGY:

E S O
Eső szitál, rákezd meg abbahagyja,

olyan akár a versed:
dadog, dúdolgat, már-már elakadna,

aztán tovább szemelget ...
Költője hajtja? Nem az! - tán a kertek

tavaszi illata.
Hallgat a tájék. Kutyák feleselnek.

Leszáll az éjszaka.
No, volt idő bizony, hogy úgy iramlott

szívedből ld az ének:
magad se tudod, kinek szél a hangod,

földnek-e vagy az égnek.
Te csak daloltad, ámde nem te mondtad,

s úgy nézted remegön
röptét, mint pásztor ami füttye volt csak,

pacsirtát a mezőn.

Bezzeg ma már! Pacsirta nincs, se pásztor.
a fütty is félretéved.

A hegyre nem szökellsz, de szinte mászol,
figyelve érvérésed

nehogy talán ha mégis csak nierészen
gyorsabb ütemre vált,

fölébreszd melled horpadt üregében
a szendergő halált.

Zendül a zápor, pattog az esőben

a frissen fakadó lomb.
Harminc körül az ifjú láz szünöben,

az ember egyre bólong:
hol erre, hol meg arra mint a vének,

fejével int csupán,
s tünödve, partról néz a hűtlen évek

hullámai után.
No hullj esőI Ha rügy nincs, mosd az ágat!

No csörgedezz csak ének!
Nehéz a szó, nem vágtat a világnak

s nem éget úgy, - de mélyebb.
Gyönge vagy már a vakmerő futáshoz

s kifullaszt a hegyoldal?
Költözz föl a tetőre és barátkozz

az áll6csillagokkal!
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