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Alina Nelega

BAKELIT TAXI
Arthur Schnitzler ötlete nyomán

1. A ZENE JOBB EMBERT CSINÁL BELŐLED

 Fûlig berendezett alagsor, nem tudni, micsoda. Kurva ûs Taxisof｡r bej}nnek. A Taxisof｡r egy 
zriësi, ｮgy tｵnik, nehûz b｡r}nd}t cipel maga utën.

Taxisofőr: Nem Zppen palota, de egy ZjszakJra megteszi, amig talJlsz magadnak valamit…
KURVA: Mint egy halottashJz… Zs te itt laksz?
Taxisofőr: FenZtﾆ Ez… rZgebben volt egy klubhelyisZgem. De aztJn bed‾gl‾tt.
KURVA: Aha. Sz{val te a csalJdoddal laksz? Bocsi, csak ｯgy kZrdezem… Zs ez a klub, miZrt nem 

mｶk‾d‾tt?
Taxisofőr: HJt… egy csajjal kavartam. Az elejZn nem sz{lt semmit, tudod, de aztJn mJr nem 

nagyon tetszett neki… Hasonlit kicsit hozzJd. AzZrt is vettelek fel. Ahogy mentZl… mintha 
tJncolnJl. De ne kZpzelj most mindenfZlZket… ｢ egZszen mJs volt.

KURVA: Milyen?
Taxisofőr: HJt… mJs. Milyen fura – most j‾v‾k rJ, hogy ‾t Zve nem jJrtam mJr itt. Teljesen ki-

ment az agyamból ez a hely.
KURVA: Látszik. És mi lett vele?
Taxisofőr: Kivel?
KURVA: A csajjal. Meghalt?
Taxisofőr: Van kZt gyerekｲnk.
KURVA: Értem. Elég szomorú.
Taxisofőr: Te szereted a szomorｯ dolgokat, nem? Olyan vagy, aki elb｢gi magJt a ilmeken, elZr-

zZkenyｲl a tZvZ el｢tt? SajnJllak, de Zn boldog vagyok, tudd meg. Olyan Zletet Zlek, amilyet 
kivJntam magamnak. J{ mel{m van, tetszik, elvettem a lJnyt, akit szerettem… csalJdom 
van, szerencsés vagyok. Minden csipszes zacskóban, amit megveszek, találok egy nyertes 
cZdulJt. Megyek az utcJn – t‾m‾tt pZnztJrcJt, gyZmJnt fｲlbeval{t, vagy egyszerｶen csak 
pZnzt talJlok. NJlam mindig z‾ldre vJlt a jelz｢lJmpa. NZzd csak ezt az aut{t – s‾r‾skupa-
kokkal nyertem, pedig már volt egy autóm. Minden zsír, tök jól vagyok. Rosszul számítottál, 
nem a te embered vagyok.

KURVA: Akkor miért álltál meg?
Taxisofőr: Mondtam mJr… FJradt voltam, Zs azt hittem, valaki mJs vagy, Zs er｢sen dobogott a 

szivem pJr mJsodpercig – mint az els｢ randi el｢tt, kamaszkoromban. AztJn bevillant, hogy 
ki vagyok Zs hol vagyok… segiteni akartam neked. Azt hittem, az JllomJsr{l j‾ssz ebben az 
{rJban, hogy nem talJltJl taxit… Nem tudom, mire gondoltam. TZnyleg, a fuvart mZg ki sem 
izetted.

KURVA: Nincs pZnzem. Egyszerｶen kirakott, csak ez a cuccom van. SzarhJziﾆ MZg a fogkefZmet, 
vagy egy cserep{l{t sem hozhattam el. Egy egZsz Zv utJn, mZg egy lejt sem adott… Zs 
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tudod, miZrt? Mert elkapott egy fot{ssal. Pedig pZnzt kｲldtem a lJnyJnak, mert kZt Zve nem 
beszZlnek, ami{ta a kis csaj elk‾lt‾z‾tt otthonr{l, egy barJtn｢jZvel lakik, egy szinZszn｢vel… 
Zsugori alak… Nem tudsz egy j{ ｲgyvZdet? Mert be kZne pereljem, azt kZne.

Taxisofőr: Vagyis nincs pénzed.
KURVA: Nincs. De izetek termZszetben.
Taxisofőr: Hagyjad… semmi szｲksZg.
KURVA: Nem szeretek tartozni.
Taxisofőr: A mennyorszJg f｢bejJratJn akarok besZtJlni, nem a hJts{ kapun… Zs nincs ebben a 

b｢r‾ndben egy t‾r‾lk‾z｢d vagy egy pizsamJd?
KURVA: Nincs.
Taxisofőr: Ne is kérdezzem, mi van benne, ugye?
KURVA: Tudni akarod?
Taxisofőr: AzZrt elZg nehZz volt cipelni. RemZlem… hallod, ugye nem… igyu, beszZlｲnk holnap, 

jó? Szép álmokat!
KURVA: Várj, várj, pasas, nézz csak a szemembe.
Taxisofőr: Szevasz, sietnem kell.
KURVA: Elhiszem, hogy az utcán nem ismertél fel, de most se tudod, ki vagyok?
Taxisofőr: Honnan a fasz…
KURVA: Nem láttál a tévében, te? Én vagyok Bakelit Roberta.
Taxisofőr: Micsoda… Kicsoda?ﾆ HJt, jobb, ha Zn megyek... kZne aludjak egy kicsit.
KURVA: Na persze, ha Zjszaka dolgozol, te nem lJtod azokat a mｶsorokat. Gyere, megmutatom…
Taxisofőr: Nem, tudod, nem igazJn akarom lJtni. Na… mentem… mondom, hogy fJradt vagyok, 

egZsz Zjjel mel{ztam. Holnap, mikor elmZsz, hagyd a kulcsot a lJbt‾rl｢ alatt… na, sziaﾆ Hagy-
jál már, fáradt vagyok, hagyjál már, hallod?

KURVA: TJn csak nem ijedtZl be? A b｢r‾nd‾m bakelitlemezekkel van teleﾆ AzZrt olyan nehZz. Na? 
Felfogtad? Mit hittZl? Hogy feltrancsiroztam a ick{t, s viszem a k{bor kutyJknak?

Taxisofőr: Nem hittem semmit…
KURVA: Megmutassam? R‾vid programmal csinJlom, az JllomJsig simJn…
Taxisofőr: Azt mondod, jó vagy a szakmádban?
KURVA: Száz százalék. Na?
Taxisofőr: Komolyan, bakelitlemezre? Nem mintha visszakoznZk... csak kivJncsisJgb{l… vZde-

kezel?
KURVA: Szerinted miért vagyok életben?
Taxisofőr: Na j{ akkor. De mindent akarok, mindent, amit csak tudsz, j{? Fent, lent, el｢l, hJtul…
KURVA: Nana… MJr nem sietsz?
Taxisofőr: De igen, úgyhogy vágjunk bele, mert mindjárt felkel a nap!

A Kurva bels｣ monol|gja
Az els｢ egy Zrzelg｢s pasi volt:

hazug
tolvaj 

Zs iloz{fus egyben.
Sokat tanultam t｢le.

Kábé mindent.

A n｢ vizi eml｢s,
pisi, vér, könny és tej – 

A n｢ vizi eml｢s,
80% es｢viz.



68

DRÁMA

A huszadik volt Tase,
Jan – a százharmadik,

nyalni, szopni, lökni, tolni,
aztán leléptem Pedróval,

｢ volt a kZtszJzkett｢,
ollé!

A spanyolok igényesek,
sokkal inkJbb, mint az olaszok…

Pedro utJn kezdtem a bakeliteket gyｶjteni.
Mindegyik után egy.

Háromszázhetvenkét bakelit.
Jó kis szám. Le is állok.

A Taxisof｣r bels｣ monol|gja
Honnan j‾tt, hogy hivjJk, szereti a keserｶ kJvZt?

A narancslevet?
A csokitortát?

Milyen volt kislánykorában?
Iskolába járt,

nagy jegyeket kapott, vagy kicsiket,
játszott iskolát?

Egy ártatlan kislány.
Nem, az ilyenek igy szｲletnek,
nem voltak kislányok sosem, 

szJz meg szJz fZri Jtmegy rajtuk,
nincs apjuk,

nincs bátyjuk,
nincs iuk.

Öt perce j‾ttek a vilJgra
Zs ‾t perc mｯlva el is tｶnnek.

KURVA: …hallod, ha ｯgysem hasznJlod ezt a helyet, miZrt nem adod el? (Szünet)
Taxisofőr: Egyszer majd nyerek a lott{n, Zs akkor ｯj klubot nyitok…
KURVA: Azt mondtad, szerencsZs vagy, hogy…
Taxisofőr: Az vagyok. De ez a lottós még nem jött össze. (Szünet) Tudod, el｢sz‾r csalom meg a 

feleségemet. (Szünet) Mondjál már valamit, hogy ez nem számít, hogy úgysem látjuk többé 
egymJst, hogy tulajdonkZppen ez nem is megcsalJs, mert hasonlitasz rJ egy kicsit Zs ｢t 
juttattad eszembe… Proi vagy, nem? SzolgJltatJst nyｯjtasz Zs ennyi. Nem nagy dolog.

KURVA: Tudod, mit, segitek neked talpra Jllni. VZgｲl is, te is segitettZl.
Taxisofőr: Azt mondtad, nincs pénzed.
KURVA: Eladom a lemezeket. 9gy is vissza akarok vonulni, elegem van… Ritka lemezek, gyｶjt｢k 

is keresik. Majdnem egyediek. Ilyesmit már nem találsz errefelé.
Taxisofőr: Nem… nem hiszem, hogy a felesZgem beleegyezne.
KURVA: Nem kell tudjon róla. Te tovább taxizol, én meg vigyázok a helyre, a pénzt meg felébe 

osztjuk.
Taxisofőr: Nem tudom…
KURVA: Meglátod, be fogunk robbanni.
Taxisofőr: És te?
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KURVA: Én teszem a zenZt, bakelitr｢l. KoktZlokat kZszitek. MZg tJncolok egy-egy kuncsafttal. 
Ennyi.

Taxisofőr: És én, semmit nem csinálok?
KURVA: Reklámozod a helyet, behozod a klienseket.
Taxisofőr: J{, 60−40.
KURVA: Micsoda?
Taxisofőr: Én 60, te 40.
KURVA: Vagyis én dolgozok és te kapsz többet?
Taxisofőr: Ha tetszik, j{, ha nem… nem kZrt rJ senki.
KURVA: Te… marhaﾆ
Taxisofőr: Tehén!
KURVA: Wankerﾆ
Taxisofőr: Bｲd‾s kurvaﾆ
KURVA: Manelés!
Taxisofőr: Kurva, kurva, holnap kezdesz, jó?
KURVA: Csókold meg a – disznó!

2. VALAMI TITKOLNIVALÓ 

 Szerepl｡k: Taxisofőr, EGYETEMISTA LÁNY

 Felkapcsolzdik a Bakelit Taxi felirat. A Taxisof｡r meg az Egyetemista lëny a klub el｡tt ëllnak, 
kicsit szûdｱlten. A fûny villzdzik, mert szemben is reklëmfûnyek vilëghtanak.

EGYETEMISTA LÁNY: …Zs… menni fog?
Taxisofőr: …mi menjen?
EGYETEMISTA LÁNY: HJt ez… ami k‾ztｲnk van.
Taxisofőr: Mért ne menne? Van valakid?
EGYETEMISTA LÁNY: Nekem…? Nincs. De te n｢s vagy, nem?
Taxisofőr: FZriaknJl ez nem fontos. A n｢knZl… az mJs. A n｢k amｯgy is… ezt mindenki tudja. 

MZg nagyobb titokban, mint a fZriak. Egy ilyen szZp kis arcocska m‾g‾tt, mint a tied, mindig 
van valami titok.

EGYETEMISTA LÁNY: Én nem titkolok semmit. Neked van feleséged.
Taxisofőr: Mindenkinek van titkolnivalója. Elpirultál, látod, igazam van.
EGYETEMISTA LÁNY: Menjｲnk inkJbb vissza… ｯgy is lJttam, hogy tetszik neked az a platinasz｢ke… 

Raluca vagy Roxana… vagy hogy a fenZbe hivjJk…
Taxisofőr: Ramona.
EGYETEMISTA LÁNY: T‾kmindegy… milyen szZp szemeket vetett rJd: „Ó, Romiiii, milyen szZZZpen 

tJJJncolsz – mit iszoool? Alkohooolt?” TehZn…ﾆ
Taxisofőr: De kurva j{l rJzza… De most komolyan, fogadok, hogy neked is van valami titkod.
EGYETEMISTA LÁNY: Inkább táncoljunk!
Taxisofőr: Mindjárt.
EGYETEMISTA LÁNY: TulajdonkZppen mit akarsz te t｢lem?
Taxisofőr: HJt nem olyan sｯlyos, de lehet, hogy neked sZrt｢…
EGYETEMISTA LÁNY: Te totJl hｲlye vagyﾆ KZsz, Zn elmentemﾆ HagyjJl mJrﾆ HagyjJl, mert kiJltokﾆ
Taxisofőr: J{, j{, okZﾆ Nem bJntalak… csak meg akartam nZzni… kivJncsi voltamﾆ
EGYETEMISTA LÁNY: Nem, nem, rendben van. Igazad van. Szｶz vagyok, igen.
Taxisofőr: Fenét!
EGYETEMISTA LÁNY: Komolyan.
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Taxisofőr: Faszombaﾆ …Zs azok a bogy{k, a fogamzJsgJtl{k… mikor leejtetted a tJskJdat… 
azok mik voltak?

EGYETEMISTA LÁNY: Csak bogy{k. J{l megy a vodkJval. ZseniJlis hatJs. A fejed habk‾nnyｶ, mint 
amikor sokat tJncolsz, mintha befaltJl volna egy JramkJbelt. És minden vibrJl k‾rｲl‾tted. 
Kérsz?

Taxisofőr: Nem, nem, elhiszem… milyen szarsJgﾆ Nagy faszver｢ ez a Tavi…
EGYETEMISTA LÁNY: Milyen Tavi?
Taxisofőr: HJt ez, akivel folyton egyｲtt l{gsz. A fot{s. Taviﾆ
EGYETEMISTA LÁNY: Vagyis Andrei…
Taxisofőr: Az a hJromnevｶ… azt mondta, kurva j{l csinJlod…
EGYETEMISTA LÁNY: …ezt mondta? Andrei? Hazudsz…
Taxisofőr: Komolyan, na, azt hittem, hogy vele is…
EGYETEMISTA LÁNY: …nem hiszem. De akkor tJnc k‾zben miZrt… Zs mit hivogat folyton? És pa-

tetikus SMS-eket kｲld – mint Roberta bakelitlemezei? És aztJn… rJm se nZz hJrom napig, 
aztJn megint…

Taxisofőr: Azt hittem, ｢ a barJtod.
EGYETEMISTA LÁNY: Egyszer hazakísért. Mikor látta, hol lakom, beijedt, úgyhogy elköltöztem albér-

letbe, szakítottam az enyéimmel, csak a bátyámmal tartom a kapcsolatot. Vártam, hátha 
kezdeményez valamit.

Taxisofőr: HJt akkor, menjｲnk be, mit sz{lsz? Akarok vJltani vele pJr sz{t…
EGYETEMISTA LÁNY: Ne, hagyjad. Tetszem neked, ugye?
Taxisofőr: Igen, de nem akarok senkin keresztｲllZpni.
EGYETEMISTA LÁNY: Úgy is ma este akartam elveszíteni, és mindegy, hogy kivel csinálom.
Taxisofőr: Biztos vagy benne? És Tavival mi lesz? Nem akarom, hogy holnap nemi er｢szakkal 

fenyegessen valaki…
EGYETEMISTA LÁNY: Ne agg{dj. Csak egy kZrZsem van… itt tｯl sok a fZny. Menjｲnk a parkba…
 

A Taxisof｣r bels｣ monol|gja
Milyen furcsa – egy kurva

meg egy szｶz,
egymás után,

Zs semmi kｲl‾nbsZg
k‾ztｲk Zs a felesZgem k‾zt.

A cellulitisze,
az úszógumik, 

amiket takargat.
Már nem kapcsolja le a villanyt,

tｯltette magJt ezen − 
kitépte a csillárt a plafonból,

kicsavarta a körtét az éjjeli lámpából,
a foglalattal egyｲtt.

De hiába.
Mert behunyom a szemem

Zs csak ｢t lJtom,
azt a piros ruhás lányt a szemközti tömbházról,

a sörreklámost.
Minden nap elmegyek a reklámtablók alatt,

csak hogy láthassam.
De sosem ｢t kｯrom,
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csak a feleségemet, 
meg a n｢imet,

akik nem sokban kｲl‾nb‾znek a felesZgemt｢l,
s｢t csｯnyJbbak,

butábbak,
mohóbbak.

Én meg csak 
a sörreklámos csajra gondolok.

Az Egyetemista lLny bels｣ monol|gja
Hát, ez van.

Itt már nincs új a nap alatt.
meg kellett tudnom −

milyen?
Hát nem?

Hogy ne haljak meg bután.
Fáj, eléggé nagyon fáj,

eléggé ahhoz, hogy tudd,
életben vagy.

De azért annyira nem fáj,
mint az élet.

Messze nem fáj annyira.
Mert ha találnék valamit,
ami ugyanannyira fájna,

mint minden egyes 
múló másodperc,

és csak késik, késik
a pillanat, amikor végre

kiszabadulok, 
eskｲsz‾m, nem csinJlnJm.

Eskｲsz‾m, hogy fZrjhez mennZk,
gyereket csinálnék,
begyepesednék,

egy kukac férj mellett senyvednék,
mi ketten – két kukac,
aztán három kukac,

négy kukac, 
tíz kukac.

Horkoljunk egyｲtt
családilag.

 
EGYETEMISTA LÁNY: Hát, nagy dolgot nem vesztettem el.
Taxisofőr: Másodjára már jobb lesz.
EGYETEMISTA LÁNY: Olyan pofJt vJgsz…
Taxisofőr: A szemközti sörreklám miatt van.
EGYETEMISTA LÁNY: Komolyan? Hallod, hJny {ra? Öt perc mｯlva ZjfZl, t‾kZletesﾆ
Taxisofőr: Mi olyan tökéletes ebben?
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EGYETEMISTA LÁNY: Tudod, az a szemk‾zti lJny a s‾rreklJmb{l igazJb{l egy j{ tｲndZr. Gyere, kivJn-
junk valamit, j{? De most komolyan, csalJs nZlkｲl… mert beteljesedik… gyereﾆ Te vagy az 
els｢. Hamar, hamar, mondjad… az Zn legnagyobb vJgyam, hogy… hogy…

Taxisofőr: … hogy megismerjem a s‾rreklJmos csajt, a piros ruhJs j{ tｲndZrt, aki rJnk kacsint 
és piros az ajka. Tele van a város ezekkel a reklámokkal. De senki nem hisz benne, látod, mit 
tettek vele? A szemZb｢l feny｢k n｢nek ki, az utcai lJmpa a dekoltJzsJba vJg. Hogy tettZk oda 
fel? A falra, valamelyik budiablak elZ, Zs az a hｲlye kiszｯrta a jobb szemZt, hogy ki tudja nyitni 
a budiablakot, amikor szarik, Zs akkor az ｢ tekintete Zles lesz, Zs olyan mZly mondanival{jｯ 
a nZzZse, tele Zrtelemmel…

EGYETEMISTA LÁNY: TZnyleg meg akarod ismerni? ElintZzem neked… egyｲtt lakunk, albZrletben… 
szinZszn｢.

Taxisofőr: Nem, nem akarom.
EGYETEMISTA LÁNY: Komolyan mondom. Ismerem. Dianának hívják.
Taxisofőr: Nem érted, hogy nem akarom?!
EGYETEMISTA LÁNY: Jó, ne kapd fel a vizet. Ha nem akarod, nem akarod – kész.
Taxisofőr: Ok, rajtad a sor… most mJr ne add felﾆ MindjJrt ZjfZl Zs elillan a szerencsZd. BJtran, 

gyere, csukd be a szemed és mondjad!
EGYETEMISTA LÁNY: A tengeren vagyok. Sｲt a nap Zs a part tele van emberekkel. A vizben vagyok, 

a viz j{ meleg. Áttetsz｢. Lesem, hogy mikor nZz mindenki mJs irJnyba. Mert bele szeretnZk 
pisilni a tengerbe és nem tudok. Mert mindenki engem néz. Pont engem. Egyfolytában néz-
nek. KZrlek, j{ tｲndZr, csinJld, hogy ne nZzzenek t‾bbet. Csak amig tizig szJmolok. (Szünet) 
Mi az? Megijedtél?

Taxisofőr: Nem, csak arra gondoltam… hogy van egy barJtn｢m, f｢n‾kn｢ a szupermarketben. 
Lili. EgZsz nap abban a fehZr fZnyben, abban a zenZben… De egy j{ pszichol{gushoz jJr… 
Zs most mJr rendbe j‾tt. Ha akarod…

EGYETEMISTA LÁNY: Azt hiszed, bediliztem?
Taxisofőr: Dehogyisﾆ Mindenki ezt csinJlja, komolyan. KisvJrosban Zlｲnk, nagy a nyomJs. Ez 

nem azt jelenti, hogy bediliztZl… okZ? Tudod, hogy nagyon tetszel nekem, Zs szeretnZm, ha 
mZg talJlkoznJnk…

EGYETEMISTA LÁNY: Jó, miért is ne? De most haza akarok menni. Elviszel?
Taxisofőr: Maradj mZg. Gyere. TJncoljunk…
EGYETEMISTA LÁNY: Nincs kedvem. VigyZl haza, aztJn visszaj‾hetsz, ha akarsz, vZgｲl is a te klubod…
Taxisofőr: Várjál meg, negyed óra, ígérem nem több. El kell még valamit intéznem Roxanával, és 

hazaviszlek, j{? Gyere, na, ne haragudj, csak egy tJnc, nem nagy dolog. És aztJn megyｲnk, j{?
EGYETEMISTA LÁNY: Ramona.
Taxisofőr: Mi van?
EGYETEMISTA LÁNY: Ramona. Ramonának hívják, azt mondtad. RAMONA!

3. AMUSED TO DEATH (HALÁLRA RÖHÖGÖM MAGAM) 

 Szerepl｡k: EGYETEMISTA LÁNY, PszichiáTer
 A Pszichiëter rendel｡je. Napk}zben. Óriësi ablakok, mint egy ｱvegfal. A Pszichiëter kinûz az 

ablakon. Bejön az Egyetemista lány.

PSZICHIÁTER: Kisasszony, kZsett… Legk‾zelebb vigyJzzon, mert ‾n utJn is vannak mZg pJcien-
sek, és várniuk kell.

EGYETEMISTA LÁNY: Öt percet kZstem. ElnZzZst kZrek.
PSZICHIÁTER: Kereken húsz percet késett! (megfordul, megnûzi)
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EGYETEMISTA LÁNY: Tudja, tulajdonképpen nem voltam biztos benne, hogy el akarok jönni. Sétáltam 
a t‾mbhJz k‾rｲl, leｲltem a parkban, gondolkoztam… felj‾ttem az ajt{ig. Egy egZsz hetet 
felvett…

PSZICHIÁTER: Ismer｢s az arca.
EGYETEMISTA LÁNY: …amig megbarJtkoztam a k‾rnyZkkel.
PSZICHIÁTER: Járt már nálam?
EGYETEMISTA LÁNY: Fentr｢l nZzve a vilJgnak van Zrtelme, nem igaz? Az aut{k gyorsan mennek, 

a jelz｢lJmpJk villognak, az emberek Jtrohannak az utca egyik oldalJr{l a mJsikra. Amikor 
esik, a teraszokat beszedik, Zs megint kipakoljJk, amikor kisｲt a nap. NZha repｲl｢gZp zaja 
hallatszik, nagyon messzir｢l, fentr｢l, de olyan fent mZg a madarak sem szJllnak. Csend van, 
vZgtelen csend. És egy id｢ utJn rJZbredsz, hogy minden csak tettetZs. Nincs semmi cZl. Az 
elején ez ijesztett meg. De igazából, egészen vicces ez az egész.

PSZICHIÁTER: Tudom, honnan ismerlek.
EGYETEMISTA LÁNY: Hallott a parkban meger｢szakolt lJnyr{l? Vagy az Zkszerboltos rablJsr{l? H{, 

hogy szaladtak azok… a rend｢raut{ meg utJnuk. Mindegyiket lel｢ttZk, mindegyiket. TJtott 
szJjjal haltak meg, mint valami hｲlye halak egy akvJriumban. Akkor nevettem legutoljJra ilyen 
j{t, amikor apJm elｲt‾tte a LexusJval azt a k‾vZr csajt az JtjJr{ kell｢s k‾zepZn. Mint Laurel 
Zs Hardy. Én a hJts{ ｲlZsen voltam, de j{l lJttam mindent. Az aut{ ablakai m‾gｲl, pont itt, 
mint magJnJl, az Zlet tisztJra nZmailm, doktor ｯr. 

PSZICHIÁTER: Hasonlítasz az apádra.
EGYETEMISTA LÁNY: Nem hinném. Inkább a bátyámra.
PSZICHIÁTER: Igen, Pepe. Hogy van? Gyakran látogat haza?
EGYETEMISTA LÁNY: Minek j‾jj‾n? MagJt{l teljesen kikZszｲlt…
PSZICHIÁTER: Én jót tettem vele, most rendben van és tanul. De nem gondoltam, hogy te is ilyen 

hamar idekerｲlsz… Itt vagyok, hallgatlak, tessZk.
EGYETEMISTA LÁNY: HｲlyZnek nZz? Nem beszZlgetni j‾ttem. Egyedｲl Pepe tudott meghallgatni en-

gem. Azt hiszi, tudja helyettesíteni?
PSZICHIÁTER: Én proi vagyok. És neked szｲksZged van egy barJtra…
EGYETEMISTA LÁNY: Nagyon sok barJtom van, k‾sz‾n‾m. Csak sajnos, mind proik.
PSZICHIÁTER: TalJlj magadnak egy rendes iｯt, kislJny – valakit, akivel megoszd az Zleted. LegyZl 

szerelmes, szexelj. Akkor majd teljesnek látod az életet.
EGYETEMISTA LÁNY: Mint a magáé? Szex, szex, szex. Meglestem magát.
PSZICHIÁTER: Igen, és mit tudtál meg?
EGYETEMISTA LÁNY: HJt, hogy pZldJul van egy 03 PSI rendszJmｯ kZk lakkcip｢s terepjJr{ja. Innen 

következtettem, hogy minimum három gyerek. De nem házas. Szereti a begóniákat. Bizo-
nyJra Zrzelmi fogyatZkkal Zl. Naponta kZtszer ‾nt‾zi meg ｢ket a nagy mellｶ bejJr{n｢je. Azt 
hiszem, nagyon szereti a virágokat.

PSZICHIÁTER: A páciensem, hozzátartozik a terápiás kezeléséhez.
EGYETEMISTA LÁNY: Ebb｢l arra lehet k‾vetkeztetni, hogy az anyja nem szerette. Azt is tudom, hogy 

hetente egyszer bevásárol a szupermarketben, pénteken, rendelés után. Doktor úr, maga 
gyｶl‾li az apjJt?

PSZICHIÁTER: Van egy mJsik pJciens h‾lgy, aki…
EGYETEMISTA LÁNY: Maga Zrt a n｢kh‾z, doktor ｯr. A neur{s asszisztensn｢vel mindig k‾z‾sen gJr-

dázik, hogy jókat tudjanak kúrni. Nehéz gyerekkora volt, ugye?
PSZICHIÁTER: És mi van ebben rossz? A szex terJpiJs hatJsｯ. A szex a legjobb nyugtat{. Er｢siti az 

immunrendszert, bebetonozza a házasságokat.
EGYETEMISTA LÁNY: Igen? Nem is vettem észre.
PSZICHIÁTER: A szex a legjobb gyógyszer.
EGYETEMISTA LÁNY: KevZsbZ furdal a lelkiismeret? Elｶzi a fZlelmeidet? Megtanit felejteni?
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PSZICHIÁTER: (Elkezdi levetk｡ztetni a lënyt, mint egy gyereket. Lehｮzza a zoknikat, a lëny pedig 
hagyja, szzfogadz, mint aki az orvosnël van.) A szex endorinokat termel, j{t tesz az agynak, 
a mJjnak, a szivnek, a gerincednek, a hasnyJlmirigynek Zs a tｲd｢nek. Visszaszoritja a de-
presszi{t, szZp Jlmokat generJl, mZly, pihentet｢ alvJst, egZszsZges relexeket, nem Zrzed az 
ZhsZget, nem vagy szomjas, t‾kZletes fogy{kｯra. A szex karriert Zpit, szerz｢dZseket ir alJ, 
háborúkat idéz, politizál, világirodalmat ír. A szex azt jelenti, kommunikáció. A szex értelmed 
ad az életednek.

9gy teszｲnk, mintha reggel felZbrednZnk,
ｯgy teszｲnk, mintha meginnJnk a kJvZnkat,

ｯgy teszｲnk, mintha munkJba mennZnk, 
és közben

a sok ruha alatt
meztelenek vagyunk,

utcákon kóválygó állathorda,
vendZgl｢ben eszｲnk,

kJvZz{kban, klubokban szZdelgｲnk,
luxusautókban,

és csak egyvalamire gondolunk.
9gy teszｲnk, mintha megszｲletnZnk,

ｯgy teszｲnk, mintha meghJzasodnJnk,
ｯgy teszｲnk, mintha meghalnJnk,

Zs ez mind-mind csak 
egy dolgot jelent.

Agyunk egy hatalmas szexorgánum.
Minden mást csak 

szimulálunk.

Az Egyetemista lLny bels｣ monol|gja
A fényben minden látszik:

a kis ráncok az arcán,
ahogy er｢lk‾dik,

mint egy kis kZperny｢n
a tévében, 

fehZr-feketZben.
Látszik rajta az igyekezet.

Koncentrál,
izzadságcseppek csorognak rajta,

folyik a nyála,
lJtszik az orrsz｢rszJla.

És nevetnem kell − 
elfelejtett valami kurvára fontosat,

doktor úr:
a szexnél semmi sem viccesebb.

A fZri nemi szervnZl.

PSZICHIÁTER: …rosszul vagy?
EGYETEMISTA LÁNY: Nem, csak Zrzem, hogy megfulladok. Egy kis pJnikroham… leveg｢t…
PSZICHIÁTER: Menj el az ablaktól!
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EGYETEMISTA LÁNY: Igyekszem majd szépen elájulni, valahol egy kicsit messzebb, hogy ne állítsam 
le a forgalmat: csúcsforgalom van. Majd gyorsan felmosnak, az aszfalt meleg és puha.

PSZICHIÁTER: Kisasszony, tessék leszállni az ablakból!
EGYETEMISTA LÁNY: Mondja meg Pepének, hogy szeretem.
PSZICHIÁTER: KZrlek, legalJbb a p{l{dat vedd fel…
EGYETEMISTA LÁNY: Ennek semmi köze a szexhez. De azért vigyázzon, hogy higgyék is el magának. 

Megmondja neki?
PSZICHIÁTER: KZrlek, ne tedd ezt velem…
EGYETEMISTA LÁNY: Doktor ｯr…
PSZICHIÁTER: Nem… igen. Persze, hogy megmondom.
EGYETEMISTA LÁNY: És semmi nyálas duma. Nem kell virág meg ilyen szarságok. Csak táncoljon át 

nekem egy éjszakát a Bakelit Taxiban, ezt kZrem PepZt｢l.
PSZICHIÁTER: KZrlek… legalJbb a farmeredet vedd felﾆ KZrlek, ne tedd ezt… miZrt… nagyon saj-

nálom!
EGYETEMISTA LÁNY: Igen, meg fogja mondani neki.
PSZICHIÁTER: Nagyon sajnálom!
EGYETEMISTA LÁNY: És most hunyja be a szemZt. Egyedｲl akarok lenni, amig elszJmolok tizig.
PSZICHIÁTER: Nagyon sajnálom!
EGYETEMISTA LÁNY: Egy, kett｢, hJrom – ne csaljon… − ‾t, hat, hZt – ne j‾jj‾n k‾zelebb… csukja 

be… − nyolc, kilenc… kilenc Zs fZl… kilenc Zs hJromnegyed…
PSZICHIÁTER: Nagyon sajnálom!
EGYETEMISTA LÁNY: Most nyissa ki. Tíz! Milyen béna arcot vág!

4. ELŐLÉPTETÉS 

 Szerepl｡k: PszichiáTer, főnöknő a szupermarketben 
 A szupermarketben. Vësërlzk, jellegzetes hangok, a hëttûrben idegesht｡ drum&base. A F｡-

n}kn｡ ｱvegfalｮ irodëja. A kûperny｡k}n lëtni az egûsz ｱzletet, k}zûpen pedig egy hangosbe-
mondz mikrofon. 

főnöknő: <zletｲnkben ma szabadid｢s prom{ci{kat talJl a kerti rZszlegen. HJztartJsi Zs kertZ-
szeti szakembereink ajJnlJsJval ma a fｶnyir{ oll{k darabja 15 lej 20 bani, bokorvJg{ oll{k egy 
kZszletben 50 lejZrt, virJgf‾ld tizkil{s kiszerelZsben…

 A Pszichiëter mûg fehûr k}penyben van, benûz az ablakon, majd benyit az irodëba.
PSZICHIÁTER: …Szia… Zn vagyok…
főnöknő: Oh… szia… 8 lej 60 bani… kil{ja… Zs…
PSZICHIÁTER: LJtom, elfoglalt vagy… nem akarlak zavarni…
főnöknő: (a mikrofonba) A szépsége fontos az ön számára? Látogassa meg kozmetikai részle-

gｲnket: lifting arckrZm Zs frissit｢ hatJsｯ testJpol{ az ininiti jeunesse-t｢l… (a Pszichiáternek) 
Mit keresel itt ebben az órában?

PSZICHIÁTER: Nem tudom… taxiba ｲltem. Nem emlZkszem pontosan. Kij‾ttem a rendel｢b｢l – lent 
t‾meg volt, g｢z‾m nincs, mit bJmultak. És egy idi{ta pasas egy idi{ta taxival.

főnöknő: (a mikrofonba) Napi ajánlatunk: A növények varázsa testápoló vaníliaaromával, erdei-
gyｲm‾lcs- Zs k{kuszdi{-kivonattal, csupJn 10 lej 50 baniZrt. 

PSZICHIÁTER: Ott Jllt Zs azt kZrdezte t｢lem: Megismer engem?
főnöknő: (a mikrofonba) <zletｲnkben a legjobb min｢sZg a legalacsonyabb Jron.
PSZICHIÁTER: Azt mondja, ｲlj‾n be, elviszem valahova. És beｲltem, nem kZrdezett semmit, csak 

egyszerｶen idehozott. Letett a bejJrat el｢tt, nem engedte, hogy kiizessem a fuvart. Az ｢ 
lelkéért, mondta. Vásároljon be. Nem hiszem, hogy kivan a négy kereke.
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főnöknő: (a mikrofonba) Ha valahol olcs{bban kapja meg ugyanazt a termZket, mi visszaizetjｲk 
önnek a tízszeres árát. (a Pszichiáternek) Most nem tudok beszélni. Tegnap este vártalak. 
Meg akartalak lepni egy vacsorJval… gondoltam, utJna elmegyｲnk valahovJ csak mi ketten, 
táncolunk majd egy klubban. Miért nem akarsz velem kimenni valahova?

PSZICHIÁTER: Sok a dolgom, tudod. PJcienseim voltak…
főnöknő: (nem mer igazán dühös lenni) Mindig van egy jó kifogás. Most mi volt a baj? Betörtek a 

hJzadba, elloptJk az aut{dat, kigyｯlt a rendel｢, lemondott a kormJny…?
PSZICHIÁTER: Nem. Beszélni akarok. Engedd meg, hogy mondjak nekik valamit. Lehet, hogy ne-

kem is fáj valami.
főnöknő: Mi fájhat neked, Mircea?
PSZICHIÁTER: Valami. Tudni akarod? Elmondom. Megengeded? Csak öt percet.
főnöknő: MJr szJzszor JtbeszZltｲk ezt. Ilyenkor nem lehet, tudod j{l. Mondd el nekem. A barJt-

n｢d vagyok, nem?
PSZICHIÁTER: Meg… meg… MMMMeg (ideges) MMMMeg… egy pJciensem. Megh. Meghhh. 

Nem megy. A mikrofonba akarom mondani, kérlek, engedd meg, hogy beszéljek nekik egy 
kicsit, kérlek.

főnöknő: (az egyik kûperny｡t igyeli) Kérek a hármas kasszához egy alkalmazottat a háztartási 
rZszlegr｢l. Egy alkalmazottat a hJztartJsi rZszlegr｢l a hJrmas kasszJhoz…

PSZICHIÁTER: …rJm igyelsz?
főnöknő: Figyelek, nem?
PSZICHIÁTER: MuszJj elmondanom… El…Meghhh… egy. KZrlek, kZrlek…
főnöknő: MiZrt j‾ssz mindig napk‾zben? Gyere te is zJrJskor... miutJn elmennek a vJsJrl{k… 

akkor beszZlhetsz. Mindig hagytalak, nem? És tudunk egy kicsit meg-meg-elni is.
PSZICHIÁTER: Én nem… akarom mondani: meghhh. Meghhh.
főnöknő: (a kûperny｡t igyeli) …Zn is meg-meg. Tudod, hogy meg-meg Zn is. Mi{ta meglJttalak, 

csak meg-megﾆ MindjJrt befejezem Zs mehetｲnk meg-meg, j{? MindjJrt. Legyen egy kis 
tｲrelmed, tudom, hogy tｲrelmetlen vagy, de ha meg-meg-elni akarsz, akkor kell vJrnod egy 
kicsit… beszZlni pedig csak zJr{ra utJn lehet, ahogy szoktuk, j{? (a mikrofonba) Kérek a 
hetes kasszJhoz egy alkalmazottat a fagyasztottak rZszlegr｢l. Egy alkalmazottat a fagyasz-
tottról a hetes kasszához.

PSZICHIÁTER: Ne kiabJlj… ne beszZlj ilyen hangosan…
főnöknő: Mi van? Rosszul vagy?... te nem meg-meg-elni j‾ttZl. Mircea, nZzz csak rJm. Mirceaﾆ 

Te megcsalsz? EzZrt j‾ttZl, ugye? Szakitani akarsz, ezZrt j‾ttZl, ugye? Err｢l akarsz beszZlni?
PSZICHIÁTER: Nem, nem tudnJlak meg… NEM.
főnöknő: Te nekem nem tudsz hazudni, érted?
PSZICHIÁTER: (muszáj elmondania) …Zs ｢ meghhh… megh..{ﾆ
főnöknő: És hogy hívják a kis kurvát, akivel meg?
PSZICHIÁTER: Kicsoda? Mi van?
főnöknő: Akit megbasztál!
PSZICHIÁTER: Senki. Eskｲsz‾m, nincs senkim. AzZrt j‾ttem. HozzJd j‾ttem, nem Zrted? MiZrt j‾t-

tem szerinted?
főnöknő: Nem tudom, Mircea? Miért jöttél?
PSZICHIÁTER: BeszZlni… beszZlni akarokﾆ BESZÉLNI AKAROK VEL<Kﾆ HOGY HALLJON MEG 

ENGEM IS VALAKIﾆ Akarok beszZlniﾆ BeszZlni akarokﾆ Én is, Zn is… (a mikrofonhoz ugrik)
 Összeverekednek a mikrofonûrt, k}zben elmondjëk monolzgjaikat.
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A PszichiLter kｲls｣ monol|gja
Hölgyeim és uraim, 

ｲzletｲnk mai kｲl‾nleges ajJnlata
nagybaniban Zs kｲl‾n darabokban:

Főnöknő

Csirkehamburger ötkilós kiszerelésben!

A PszichiLter kｲls｣ monol|gja
Idegösszeroppanás 
nagy kiszerelésben,

K‾nnyｲvegcsZk r{zsaszinben
n｢k szJmJra,

fZriaknak kZkben,
pozitív gondolatok

hatos kiszerelésben,
két doboz áráért hármat kap!

Főnöknő

Vaníliás fagyi tízliteres kiszerelésben!
A PszichiLter kｲls｣ monol|gja

KimZr｢s fZlelem
vZgtelen garanciaid｢vel,

Apró kis akadályok
csomagolva

vagy kimZr｢s vJltozatban…
Főnöknő

Finomított szesz családi kiszerelésben,
s‾r‾k kis hord{kban…

szójajoghurtok
eredeti ízesítéssel,

légmentesített csomagolásban
3 lej 50 baniZrt…

A PszichiLter kｲls｣ monol|gja
Csakis a mi ｲzletｲnkben 
kｲl‾nleges JrajJnlattal

várja önöket
az újonnan megnyitott

lefagyasztott érzelmek részlege,
minden színben, 

minden változatban,
minden ízesítésben.

Főnöknő

Fagyasztott pizzák:
Margherita, 
Prosciutto,

Hawaiiﾆ
A PszichiLter kｲls｣ monol|gja

Gy｢z｢dj‾n meg ‾n is:
kedves kiszolgálóink

mintapróbán
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megmutatják önöknek
az alázatot,

az egyｲttZrzZst,
a dｲh‾t,

a melankóliát,
a pánikot,

a szorongást.
Főnöknő

Kett｢t izet, hJrmat kapﾆ
A PszichiLter kｲls｣ monol|gja

Paranoiakivonat,
fｲst‾lt ｲld‾zZsi mJnia 

szeletelve.
Felhivjuk szives igyelmｲket,

hogy a boldogságrészleg
ma zárva van.

ElnZzZst kZrｲnk,
de boldogságtermékeinket

a minisztérium nem hagyta jóvá.
 
 Kimerültek, egymásra néznek. A Pszichiáter boldog.
főnöknő: Mit csináltál te velem, Mircea? Hogy tehetted?
PSZICHIÁTER: (boldog) Mit csináltam?
főnöknő: Mindenki hallotta!
PSZICHIÁTER: Ezek! Kedvesem, nyisd ki a szemed! Ezek nem hallanak semmit. Nem látnak semmit. 

Nem lJtod, hogy mindenki bolond? NZzd meg azt a lila hajｯ n｢t – szerinted normJlis? Ma-
gJban beszZl. Összead, kivon, szJmol. A mJsik hJrom teli szekZr hamburgert Zs szZnsavas 
ｲdit｢italt hｯz maga utJn – ez normJlis?

főnöknő: Jól vagy?
PSZICHIÁTER: Vagy az a fZri, aki hJrom telefonon beszZl egyszerre – az normJlis? És azok az 

agyonsminkelt kamaszlJnyok, normJlisak? Az a terhes n｢, aki instant zabpelyhet zabJl, az 
normális?

főnöknő: Mircea, te rosszul vagy.
PSZICHIÁTER: Az a iｯ a svZd dobozocskJkkal, az normJlis? És az a hJzaspJr, akik egZsz Zletｲket 

a mosógép mellett fogják tölteni, meg a húsdaráló mellett, meg a mikró mellett, meg a plaz-
matZvZ el｢tt – azok normJlisak?

főnöknő: Mircea, Mircea… mit csinJlsz?
PSZICHIÁTER: Az a csaj, aki hJrom doboz whiskyt vJsJrol Zs tamponokat lop, az normJlis? És az 

a gyerek, aki eperizｶ tejet kZr, ｢ normJlis? És az az ‾reg, aki eperizｶ {vszereket vJsJrol, az 
normális? A te igazgatódnak három autója van – normális?

főnöknő: KZt alkalmazottat az ｢rz｢-vZd｢ szolgJlatt{l kZrek sｲrg｢sen az irodJmbaﾆ
PSZICHIÁTER: Mit csinJlsz, hivod a iｯkat? Ismerem ｢ket, az egyik Sertralint szed, a mJsik Stilnoxot. 

Én irtam fel nekik. A f｢n‾kｲk pedig Risperdint szed. A felesZge Prozacot. A szimpi kasszJs 
csajok Carbamazepint szednek. A parkol{s i{k meg Rivotrilt. Te Xanaxot Zs Coaxilt…

főnöknő: KZt alkalmazottat az ｢rz｢-vZd｢ szolgJlatt{l kZrek sｲrg｢sen a felvigyJz{ irodJbaﾆ Sｲr-
g｢sen kZrek kZt ｢rz｢-vZd｢t a felvigyJz{ irodJbaﾆ Sｲrg｢sﾆ Sｲrg｢sﾆ

PSZICHIÁTER: Alkoholmentes sör, laktózmentes tej, gluténmentes kenyér, koleszterinmentes sza-
lJmi, cukormentes cukor – szerinted normJlis ilyesmiket fogyasztani? NormJlis dolog n｢k 
nZlkｲl baszni, vagy Zlet nZlkｲl Zlni? Gy{gyszerekkel kelsz, gy{gyszerekkel fekszel, gy{gysze-
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rekkel étkezel, gyógyszerekkel koncentrálsz, gyógyszerekkel lazítasz, gyógyszerekkel sze-
retsz – ez normális, normális?

 A F｡n}kn｡ arca egy akvëriumi halûhoz hasonlht. Egyre kûtsûgbeesettebben beszûl a mikro-
fonba. Elnûmul. A Pszichiëter }r}mûben tëncol.

5. TUDOD-E, KI VAGYOK? 

 Szerepl｡k: főnöknő a szupermarketben, főÝgyész
 A Napfelkelte negyedben – ez egy ｮj lakztelep, bungalzkkal, amerikai sthlusban. Mûg s}tût 

van, de mër lassan pirkad. A F｡n}kn｡ az ëgyon alszik, a szûles ablakｮ nappaliban. Mellette 
gyertyafûnyes ｱnnepi vacsora. Bej}n a F｡ｱgyûsz, belebotlik a terhtûsbe.

fő<gyész: Az atyasJgos kutyaｯristenit… itt mindig s‾tZt vanﾆ Kint is, bent is… majdnem kit‾rtem 
a nyakamat – a kurva anyjJt… a polgJrmesteri hivatalnak, az elektrikJnak, Zs a kurva anyJ-
mat nekem is, hogy mi a fasznak költöztem el a tömbházból! Ott legalább volt aszfalt! Te mit 
csinálsz, hogyhogy itt alszol?

főnöknő: VJrtalak…
fő<gyész: K‾szi. Mi ｲt‾tt belZd?
főnöknő: <nnepi vacsorJt kZszitettem. Finom borral. Hogy igyJl te is egy pohJr inom bort…
fő<gyész: Kapcsold már fel azt a kurva villanyt!
főnöknő: De hJt miZrt? Olyan szZp igy… mindjJrt felkel a nap. Nem ezZrt tettｲnk kelet felZ nZz｢ 

ablakokat?
fő<gyész: Kapcsold fel a villanyt, nZzz egy kicsit rJm… megismersz?
főnöknő: Persze, kedvesem, nem kell ehhez lJmpaﾆ Mi ez a hｲlyesZg? Gyere, vacsorJzzunk…
fő<gyész: Hajnali négy óra van. Nehéz napom volt.
főnöknő: Gondoltam… engedjｲk ki a g｢zt.
fő<gyész: Én nagyon jól vagyok, köszi. Mondani akarsz valamit?
főnöknő: Igen. Rájöttem, hogy ez nem az az élet, amire vágytam.
fő<gyész: Tessék? Próbálj konkrétabban fogalmazni. (Whiskyt tölt magának.) Hol az a kurva jég? 

Mindig mJshova teszed…
főnöknő: Vagyis – azt akarom mondani, hogy nem ezt akarom. Ami most van. Nem így képzeltem 

az életemet. Nem akarok minden nap munkába menni, nem akarok minden nap hazajönni 
Zs egyedｲl vacsorJzni, nem akarok egyedｲl aludni. Veled egy Jgyban, de mZgis egyedｲl. 
Hogy csak akkor jöjjek rá, hogy mellettem fekszel, amikor hallom a borzalmas horkolásod. 
Nem akarok magamhoz nyｯlni Zs azt kZpzelni, hogy Zlek, mik‾zben… SzeretnZm, ha el‾lr｢l 
kezdenZnk…

fő<gyész: A világon semmi pénzért nem kezdeném újra!
főnöknő: De hát élni akarok, érted? Akkor inkább elválok. Egy esélyt akarok – miért, nem érdem-

lek meg egy esélyt?
fő<gyész: De, de. Nyugodj meg, drJgJm… kibogozzuk majd valahogy. Elmegyｲnk nyJron G‾-

r‾gorszJgba… vagy PJrizsba, ez mZg jobbﾆ MJsodik nJszｯt, akarod? ÍgZrem, hogy jobban 
fogod Zrezni magad. Tｯl sok tZvZt nZzel… az este is nZzted?

főnöknő: (sírva) Igen.
fő<gyész: És… tetszett? J{ voltam, ugye? Lehet, hogy j‾v｢ hZten is behivnak, mert ‾sszeha-

verkodtam ott a stábbal.
főnöknő: (magához tér, kritikus, pragmatikus) HJt… igen. Csakhogy folyton fZlbeszakitottak a 

hirekkel. És nem igazJn Zrtettem, mi ez a felhajtJs a dilis csaj k‾rｲl, aki lesz‾k‾tt az emelet-
r｢l…? EgZsz nap csak ｢ volt a tZvZbenﾆ Ezek a sajt{sok – nagyon tｯloznakﾆ Hogy az orvos 
dobta volna ki… komolyanﾆ Ez teljesen abszurdﾆ Az, szegZny, teljesen mJsvilJgon volt… 
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a szivem szakadt meg, mikor bilincsekben lJttam, mint JZzus Krisztus… Oda kellett volna 
mondjJl nekik pJrat… neked van orrod, kiszagolod a bｶn‾s‾ket, vZgｲl is ez a szakmJd…

fő<gyész: …mi van, te kioktatsz engem? Te tudod, kinek a lJnyJr{l van sz{? Ne sz{lj bele olyan 
dolgokba, amit nem értesz!

főnöknő: Én… nem… (szünet) És utJna mit csinJltJl? Mert vacso… vJrtalak.
fő<gyész: Figyelj ide: kij‾v‾k a tZvZt｢l, taxiba ｲl‾k az ｲgyZszsZgig, hogy elvegyem az aut{t – 

hogy hazajöjjek, amikor felhív a csajszi apja a nyomozással kapcsolatban. Hogy igyunk vala-
mit. Csak mi ketten – inkognitóban.

főnöknő: Te – inkognit{ban? Neeeﾆ Az apjJval…ﾆ És hova mentetek?
fő<gyész: HJt, a sof｢rnek is jJrt a szJja, kommentJlt, hogy igy meg ｯgy. Pont, mint te, hogy a 

doki Jrtatlan… t‾k amat｢r. 9gyhogy, mondom neki, jJrtas ick{nak nZzel ki, nem tudsz egy 
csendesebb helyet, egy ｲzleti megbeszZlZshez – s mondja a ick{, hogy dehogynem, elvi-
szem egy el｢kel｢ klubba, j{ a zene… Nem akartam sokat maradni, ｯgyhogy mondtam neki, 
vJrjon meg. Ötven eur{t igZrtem neki, ha ZjfZlig vJr.

főnöknő: Ötveeen? És odaadtad neki?
fő<gyész: Fasztﾆ KZt {rJt vJrtam, amig megj‾tt az emberem, Zs alighogy belZp… ott terem Bakelit 

Roberta, Zs ahogy meglJtja, elkezd ordibJlni meg visitozni… hangosan veszekednek, ｯgy 
tｶnik, a n｢ ismerte a lJnyJt… mindegy, nem Zrdekes.

főnöknő: Hogyhogy nem érdekes? Mi köze volt Robertának a lányhoz?
fő<gyész: Ha mondom, hogy nem érdekes! Na szóval, amikor lejárt a cirkusz, menni akarok – 

mJr Zjjel kett｢ volt. És a taxis azt mondja nekem, hogy ZjfZlig 50 eur{ volt, most mJr 100.
főnöknő: 100…?ﾆ És mit csinJltJl? Odaadtad neki?
fő<gyész: Az anyjJt adtam oda neki, aztﾆ Fogtam magam szZpen Zs elsZtJltam az ｲgyZszsZg 

parkol{jJig, mert nem volt messze, beｲltem az aut{ba Zs hazaindultam.
főnöknő: És…?
fő<gyész: És a ick{ t‾k idegesen, utJnam.
főnöknő: És…?
fő<gyész: És megel｢z. De Zn, dehogy hagyomﾆ Megel｢z‾m, aztJn ｢ engem, Zs megint Zn. AztJn 

megint megel｢z. Elkezdek dudJlni. Ő meg nem hagyja magJt. Gyorsit. És Zn – utJna, hogy 
érjem utol!

főnöknő: És… Zs?
fő<gyész: És utolZrem, Zs akkor beletapos Zs 160-nal megy, Zs elhｯz mellettem az ｢rｲlt. És nem 

tudtam utolérni.
főnöknő: Oh… Zs?
fő<gyész: Tudod, hol van az az ｯtkeresztez｢dZs, a MallnJl, ahol a rend｢r‾k Jllnak?
főnöknő: Igen. Mert?
fő<gyész: Megállítottak.
főnöknő: Téged?
fő<gyész: KZpzeld. Nem ismertek meg. HｲlyZk.
főnöknő: Megmutattad az igazolványodat?
fő<gyész: Te hｲlye vagy? Hogy cimlapon szerepeljek gyorshajtJsZrt?
főnöknő: Milyen diszn{kﾆ Megbｲntettek?
fő<gyész: Rosszabb, elvettZk a jogsimat. És megfｯjattak… iatal srJcok voltak, elszJlltak. Jegy-

z｢k‾nyvet irtak… nem is akartak sz{ba Jllni velem.
főnöknő: És bevittek a rend｢rsZgre? TZged? 
fő<gyész: KZpzeld el…
főnöknő: InkJbb adtJl volna a taxisnak 100 eur{t…
fő<gyész: HJt mondd meg… hogy ne ismerjenek fel? Annyiszor lJttak a tZvZbenﾆ Tudd meg, ezek 

nem nZzik a Lege fOrO de lege-tﾆ Kapcsold csak fel a villanyt Zs nZzz rJm egy kicsitﾆ
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főnöknő: Hagyjad, nem szｲksZges. Tudom, hogy nZzel ki.
fő<gyész: Hasonlítok a tévés magamhoz?
főnöknő: J{ pasi vagy. Nem egy Keanu Reeves, nem vagy mai csirke…
fő<gyész: Te se vagy Cher, ma chere… ne haragudj na, nem ezt akartam mondani… kiscicJm, 

gyere, ne veszekedjｲnk… el kell vigyelek egyszer oda, a klubba… nem rossz hely, tudd meg, 
egyJltalJn nem rossz…

főnöknő: Igen, menjｲnk mi is ki kettesben, mint rZgen… ki gondolta volna, hogy ennyi ideig 
egyｲtt leszｲnk? SzegZny egyetemista cs{r{ voltJl…

fő<gyész: …te meg kedves kis elJrusit{n｢ az egyetemi kampusz JbZcZjZben. Minden-Lili, igy 
hivtak, mert r‾gt‾n ugrottJl Zs mindent megcsinJltJl… j{ kislJny voltJl… mintha csak tegnap 
lett volna. Volt egy… fehZr… ruhJcskJd… lJtszott a kis hasad a k‾peny alatt… emlZkszel? 
AztJn a kis has elment messzire, messzire… Zs mindenki ezt beszZlte az utcasarkon… mi-
lyen gonosz ez a világ!

főnöknő: …milyen gonosz ez a vilJgﾆ
fő<gyész: (fëradt, rûszeg, leｱl) … milyen gonosz… ez aaaaahhh… milyen napom volt… gyere… 

ｲljｲnk le ide egy kicsit… menjZl csak, mindjJrt j‾v‾k Zn is… kZszｲl｢dj csak… mindjJrt j‾-
v‾k… egy kicsit mZg ｲljｲnk itt… aaaahhhhh… hogy ne ismerjen fel egyik sem… borzalmas… 
hova jutott a vilJg…

 Elalszik az asztalon, a terhtûken. A n｡ enni kezd. Fokozatosan a jelenet a romantikusbzl rideg-
be vëlt ët. Az ablakon beszｱremlik a hajnali fûny, lëtszani kezdenek az olcsz alpaka gyertya-
tartzk, a kiszëradt ûtel, mｵanyag kaja a gyorsûtkezdûb｡l. De ｡ exponenciëlisan eszik.

A F｣n｠kn｣ magLnyos monol|gja
Holnaptól új életet kezdek.

Régóta nem éreztem ilyen jól magam!
Egy hZt alatt kb. hat kil{t tudok fogyni − 

már leadtam húszat,
de ilyen ritmusban 

két hónap alatt
felveszem az érettségi ruhámat.

Konditerembe járok majd.
És az edz｢m – barna hajｯ,
magas, szikrázó szemekkel

rám néz, hosszan, 
hosszan, hosszan…

és három nap után azt mondja,
Kedves kisasszony,

Zs ｯgy nZz rJm, fZriasan…
pedig csak harminc k‾rｲl van…
harminc‾t alatt, mindenkZpp…

és olyan jól néz ki,
olyan…

tｯl Zrett a korJhoz kZpest − 
hasonlít Keanu Reeveshez
amikor Diane Keatonnal

abban a ilmben…
Ha csak rám néz, lemegy rólam egy deka.

Adok neki még egy hónapot,
aztán elhívom vacsorázni.
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A hasamról kell még egy kicsit leadnom,
a többit elrendezem:

egy kis lenge als{nemｶ,
sejtelmes vilJgitJs, whisky…

Segit az ‾nbizalom-n‾velZsben,
érzem, hogy megint lejött rólam 3 deka.

óh, igen,
igen.

 Az ablakon beköszönt a reggel.
 

6. INTERJÚ 

 Szerepl｡k: főÝgyész, Újságírónő
 Ugyanaznap, a F｡ｱgyûsz irodëjëban, a F｡ｱgyûsz az hrzasztalon alszik.
 
fő<gyész: Milyen bｲntetZs?ﾆ Nem izetek ki semmifZle bｲntetZst… felmondJs?ﾆ Milyen felmondJs?
 Bej}n az Újsëghrzn｡. Egy ideig nûzi, amint a F｡ｱgyûsz ëlmëban beszûl.
9jságírónő: <gyZsz ｯr…
fő<gyész: Nem adok be semmiféle felmondást! (Felébred.) F｢. <gyZszﾆ Az JllJsinterjｯZrt a folyo-

són várjál. Hogy jöttél be ide?
9jságírónő: Nem volt kint senki.
fő<gyész: Az interjｯ egy {ra mｯlva kezd｢dik. MenjZl, igyJl meg egy kJvZt addig, bogaram, j{?
9jságírónő: Milyen interjú?
fő<gyész: A titkJrn｢i JllJsZrt, Zdesem. Ez lenne az els｢ munkahelyed?
9jságírónő: TitkJrn｢? Nem emlZkszik rJm? Tegnap… a mｶsorban…ﾆ Egyｲtt voltunk az ‾ngyil-

kos lJnyr{l sz{l{ mｶsorbanﾆ Az ｯjsJgt{l vagyok, els｢nek Zrtem a tett helyszinZre… na, nem 
emlékszik?

fő<gyész: Óﾆ Persze, igen… mit parancsol?
9jságírónő: Adjon egy hiteles infót a holnapi lapszámba. Valami igazat. Nem ezt a pszichológus 

bl｢dsZget.
fő<gyész: A nyomozJs folyamatban van. Nem nyilatkozhatok a sajt{nak…
9jságírónő: Ezt mondja csak szZpen a tZvZnek ｲgyZsz ｯr…
fő<gyész: F｢. <gyZsz.
9jságírónő: Mindegy… Amint lJtja, szemZlyesen kerestem fel ‾nt. Nem hivtam telefonon, nin-

csenek tanuk…
fő<gyész: Miért akarja mindenáron kavarni a szart? Nincs elég bajuk így is azoknak az emberek-

nek?
9jságírónő: Azt hallottam, hogy nem volt j{ban az apjJval… meg hogy a bJtyjJt kｲlf‾ldre kｲldte 

az apja, hogy ne rombolja le a hírnevét. Igaz, hogy a csaj kemény narkós volt? És miért nem 
beszZl senki a iｯr{l?

fő<gyész: Mert nincs amit beszélni. Nincs semmilyen sztori, hiába akarnak a szarból aranyat csi-
nJlni. Olyan csalJd, mint bJrmelyik mJsik, teljesen szokvJnyos. KZt gyerek, kｲszk‾dnek az 
Zlet gondjaival. De a baj nem vJlogat: egy ｢rｲlt orvos meger｢szakolja Zs ledobja az emeletr｢l 
a lJnyukat…

9jságírónő: És ha cserZbe adnZk valamit magJnak…?
fő<gyész: Meg akar vesztegetni? Menjen csak szZpen ki azon az ajt{n…ﾆ
9jságírónő: Jaj, nem akarom. Ne haragudjon, csak úgy kiszaladt a számon – elfelejtettem, hogy 

kivel Jllok szemben… remZlem, nem haragszik rJm.
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fő<gyész: Nem mondom… maga mZg iatal, meg tudom Zrteni. De tｯlsJgosan idealizJlja az igaz-
sJgot – Zs vannak dolgok, amikkel nem szabad viccel｢dni, kisasszony…

9jságírónő: Igen, láttam az este. Milyen szépen fogalmazott, mikor azt mondta, „ezek a dolgok 
Zrtelmet adnak az Zletｲnknek”. A felesZged mellett Zbredni, elvinni a gyerekeket az iskolJba, 
kint lekkenezni a hZtvZgi hJz gyｲm‾lcs‾sZben. UnokJzni, nyugdijba menni Zs tudni, hogy 
nem éltél hiába.

fő<gyész: Igen, igen, pontosan.
9jságírónő: Hazavinni a protokoll JsvJnyvizet, luxusZttermekb｢l kilopni a kiskanalakat, svJjci 

bankban számlát nyitni és nem vallani be, pornót nézni a munkahelyen.
fő<gyész: Mi van… micsoda… MegvJdol valamivel? Tudja, hogy rJgalmazJsi perrel jJtszadozik?
9jságírónő: Nem, csak feltZtelezgettem. Ezek szerint… nem igaz?
fő<gyész: Nem. 
9jságírónő: A f｢n‾k‾m ki fog rｯgni. Pedig most kezdek vZgre belej‾nni a komoly dolgokba…
fő<gyész: Nem fZltelek, feltalJlod te magadﾆ BJtor vagy, okos… nZzd, ha kirｯgnak, Zn felveszlek, j{?
9jságírónő: TitkJrn｢nek?ﾆ
fő<gyész: Jobban izetｲnk, Zs legalJbb lenne valakim, aki tud bJnni a sajt{val. És ne mondjad 

t‾bbet, hogy <gyZsz ｯr.
9jságírónő: F｢. <gyZsz.
fő<gyész: Ej, hivj csak… Nelunak.
9jságírónő: HJt… tulajdonkZppen… nem is tudom, mit kell majd csinJlnom? KJvZt hozni Zs 

kapcsolni a telefonhívásokat?
fő<gyész: Legyen komoly, kisasszonyﾆ Itt van kJvZautomata Zs telefonk‾zpont isﾆ Egy titkJrn｢ 

ennZl j{val t‾bbet kell tudjon – mestersZgetﾆ Nyitva legyen a fｲle, de ne mondjon semmit. 
Nyitva legyen a szeme, de tudjon szemet hunyni, ha kell.

9jságírónő: Legyen hｶsZges, sz{rakoztat{, diszkrZt, bJjos – Zs egyetlen prioritJsa legyen: a 
f｢n‾ke. ÉrtZkelje Zs vZdje meg a napi kellemetlensZgekt｢l – mint egy hｶsZges kis szuka.

fő<gyész: A f｢n‾k pedig – el｢lZpteti.
9jságírónő: Mindig asszisztensZnek nevezi, soha nem titkJrn｢nek. Elhivja vacsorJra, ha mind-

ketten munkaid｢n tｯl dolgoznak. Mindig hazakisZri, ha szｲksZges, Zs ott marad ZjszakJra is, 
ha szｲksZges. Fizetett delegJci{kra viszi magJval – ｯgy vigyJz rJ, mint sajJt lJnyJra.

fő<gyész: Nem, mint a húgára.
9jságírónő: Mint a legjobb barJtn｢jZre. Lelki tJrsJra.
fő<gyész: És testi tJrsJra. HｶsZges, szelid, kedves, j{ a humorZrzZke, tiszteli a f｢n‾kZt, felnZz rJ…
9jságírónő: …a j{ tulajdonsJgaiZrt, a mZg mindig vonz{ fZri testZZrt, hatJrozottsJgJZrt Zs kivJl{ 

jellemZZrt…
fő<gyész: Minden igazi fZrinak szｲksZge van egy titkJrn｢reﾆ
9jságírónő: Nelu… kZrdezhetek valamit?
fő<gyész: Mondjad, cica.
9jságírónő: Ki az a Roberta?
fő<gyész: Ti sosem adjátok fel.
9jságírónő: HJt ennyit csak elmondhatsz… csak egy egyszerｶ kZrdZs, nem? Mi van? Senki 

nincs itt rajtunk kivｲl…
fő<gyész: SajnJlom, kisasszony, az JllJsinterjｯ nem sikerｲlt.
9jságírónő: Mi van?! Rosszul vagyok.
fő<gyész: Igen, bizonyJra szｲksZged van egy pohJr vizre. De sajnos a protokoll vizｲnk elfogyott. 

A foly{son van egy ｲdit｢automata. Csak lassan… vegyZl mZly leveg｢t, szedd ‾ssze magadﾆ 
Ha kimentZl, sz{lj a k‾vetkez｢ h‾lgynek, hogy bej‾hetﾆ 
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7. A MBVÉSZETÉRT SZENVEDNI KELL 

 Szerepl｡k: Újságírónő, foTós
 Bakelit Taxi, retrz a maximumon. Ehhez ill｡ zene. A hely nagyon men｡. Valahol a Taxi ûs a 

nûmailm k}z}tt, hzlûsesen. A Fotzs – metroszexuëlis, egy asztalnël cigizik, Jack Danielst iszik. 
Bej}n az Újsëghrzn｡.

9jságírónő: Szia. Helyszínt váltottál, vagy ezt a Robertát kúrod, vagy hogyishívják? Egész nap 
kerestelek.

FOTÓS: Tudom, telet‾mted a hangpostJmat. Mit vagy ｯgy oda…?
9jságírónő: HJt igZrtZl valami kZpeket… tudod, azokat. CristinJval. A halottashJzb{l. Add ide 

gyorsan, mert nincs id｢m, mindjJrt lapzJrta.
FOTÓS: Pont ez az.
9jságírónő: Micsoda?
FOTÓS: Nem adhatom oda.
9jságírónő: Hogy a fenébe nem? Menj a francba, Tavi! Többet kérsz érte?
FOTÓS: Andrei. És nem adhatom oda, ennyi. Tudom, hogy megígértem, de a dolgok megváltoztak.
9jságírónő: Miért?
FOTÓS: Gondolkodtam… Zs az Zletben sokkal, de sokkal er｢sebbnek tｶnt. Az agyamra ment 

nZha vele. ElvJrJsai voltak, Jlmai, ‾sszevissza beszZlt… nem tudtam, hogy szabaduljak meg 
t｢le. Engem az apja Zrdekelt, ｢ meg folyton rajtam l{gott. Azt hiszem, a r‾geszmZje voltam. 
Mikor meghalt…

9jságírónő: Felsóhajtottál. Furdal a lelkiismeret, vagy mi a baj?
FOTÓS: RJj‾ttem, hogy milyen szZp. Azzal a csｯnya koponyasZrｲlZssel egyｲtt, csendessZg Zs 

tisztaság volt benne – a nyakvonal mentén, a mellek domborulatánál, le a sarkáig. Tökéletes 
volt. A fansz｢rzete is ｯgy nZzett ki, mint egy gyerekrajz: t‾kZletes kis hJromsz‾g a t‾rZkeny 
combok k‾z‾tt. Olyan volt… 

9jságírónő: Te beleszerettél.
FOTÓS: Dehogy! Csak pont ezek a fotók kellenek még a kiállításomhoz. Úgyhogy nem adhatom 

oda, most már érted.
9jságírónő: Csak egyetlen egyet.
FOTÓS: Nem lehet.
9jságírónő: Ok, ‾tszJz – ennZl t‾bbet nem adok. Gyere, na, tudom, hogy cigire sincs pZnzed…
FOTÓS: ÖtezerZrt sem. A mｶvZszetZrt meg kell szenvedniﾆ
9jságírónő: Euró.
FOTÓS: Biztos vagyok benne, hogy talJlsz valami j{ kis sztorit…
9jságírónő: Ne hｲlyZskedj, mert ez fJjtﾆ Akkor… hagyjuk… ismerek egy ick{t a Dimineaﾌa-t{l, 

nyomozó fotós, mint te, az majd elintézi nekem. (Szünet. Hiábavaló próbálkozás.) Figyu, Tavi, 
legyZl mJr j{ iｯ… be tudnZk robbanni ezzel a sztorival… most van rJ helyzet. Cimlapra ke-
rｲl‾k. Bekerｲl‾k a nagyok k‾zZ, te… ne baszd el nekem.

FOTÓS: Nem tudom, érted! És ha még egyszer letavizol, úgy itt hagylak, hogy soha az életben 
nem lJtsz t｢lem t‾bb fot{tﾆ Aprop{, ki ez a Tavi kandｯr, vagy ki?

9jságírónő: Csak vicceltem… (átmegy cicába)… csak egyetlen egyet, kZrlek. Mert olyan j{ iｯ vagy.
FOTÓS: Nem vagyok j{ iｯ. MiZrt, ｯgy nZzek ki?
9jságírónő: (hódítani akar) J{ iｯ vagy… az vagy… tudom Zn, hogy az vagy, j{l tudom…
FOTÓS: Mit csinálsz? Fana, te nem vagy normális – itt akarod?
9jságírónő: Igazad van – gyere, kisZrj ki a vZcZbe…
FOTÓS: A vécé itt van a hátam mögött, az az ajtó!
9jságírónő: AnnJl jobb…
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FOTÓS: És ha benyit valaki?
9jságírónő: Félsz?
FOTÓS: Nem, de Zn mZg soha… a vZcZben… mZg soha nem…
9jságírónő: Komolyan?! Egyszer az életben mindenki kúrt már budiban!
FOTÓS: Én – nem!
9jságírónő: LJtszik, hogy nem lentr｢l kezdted. Akkor gyere velem, Zs Zleted legszebb utazJsJ-

ban lesz részed te, Tavi, te!
 Bemennek. Valaki kopog az ajtzn. Az Újsëghrzn｡ bezërja az ajtzt.

A Fot|s bels｣ monol|gja
Ezt kéne lásd, 

Man Ray!
Azt hitted, tudod, mib｢l Jll egy n｢:

szemek,
kezek,
mellek,
fenék,
ujjak,

fｲlek – Zs az ajkak,
a hJta, mint egy hegedｶtok.

De hazudik a lencsevégre kapott
tekintet.

Semmi nem igaz.
Semmi nem az, amit ábrázol.

Ezek nem szemek,
ezek nem kezek,

fenék,
ujjak.

Ez egy bekeretezett világ.
De az igazi világ,

az igazi világ nagyon rövid.
Egy századmásodperc!

Katt!

Az ;jsLgjr|n｣ bels｣ monol|gja
Nekem nem fáj semmi,

engem nem érint meg semmi,
objektív vagyok,

pártatlan,
megvesztegethetetlen.
Bárhova bemegyek,

el｢ttem nincsenek titkok.
Mindent tudok!
Mindent látok!
Mindent hallok!

Mindent megcsinálok!
Mindent megírok!

Nincs se anyám, se apám, 
nincsenek szeret｢im, se barJtaim.
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Nincs id｢mﾆ
De néha, esténként, mikor felejteni akarom a napot, 

el｢veszem az igazolvJnyomat, amin a rZgi fot{m van,
a falusi kislányos,

Zs eszembe jut, mennyire fJjt az a fZnykZpez｢gZp,
ami el｢sz‾r lefot{zott.
Az els｢ sajt{s fot{m.

PJrtatlan, megvesztegethetetlen, fｲggetlen.

 A Fotós nekitámaszkodik az ajtónak. Cigarettát keres. A lány rendbe szedi magát.
9jságírónő: A fenZbe – elszakitottad a harisnyJmatﾆ MiZrt nem igyelszﾆ
FOTÓS: Megt‾rtZnik…
9jságírónő: Veszel nekem mJsikat? Tudd meg, sokba fog neked kerｲlni, olasz harisnya.
FOTÓS: TZnyleg… akartam is kZrdezni… nem tudnJl k‾lcs‾nadni…
9jságírónő: …nincs pZnzed… Zs mZg te alkudozol velem…ﾆﾆﾆ Akkor azt adod ide, amin az a 

t‾rZkeny hJromsz‾ges… tudod, aztﾆ
FOTÓS: Jól van, odaadom, mert van még egy csomó – és azok ezerszer jobbak. Az amúgy is 

olyan, szokvJnyos…
9jságírónő: Milyen disznó vagy!
FOTÓS: Valaki nemrZg azt mondta, hogy j{iｯ vagyok… Van egy cigid?
9jságírónő: Le akarok szokni. Szóval – ideadod a régi áron!
FOTÓS: J{l van mJr… add ide a pZnzt…
9jságírónő: HJromszJz…
FOTÓS: ÖtszJz volt, nem? … j{l van, hJromszJz, j{l vanﾆ
9jságírónő: Lej…
FOTÓS: Oké, lej!!! Add már ide! Tudtad, hogy beadom a derekam, ugye?
9jságírónő: Sejtettem… mindenki tudja, hogy nincs pZnzed.
 Valaki idegesen kopogtat az ajtón.
FOTÓS: Hallod, nem ismZteljｲk ezt meg egy… kevZsbZ nyilvJnos helyen?
9jságírónő: Miért ne? De most rohanok – mert be kell érjek a szerkibe, hogy összeállítsam az 

anyagot. Gyere be a pénzedért, jó?
FOTÓS: És szerinted mib｢l izetem ki a fogyasztJst? AdjJl legalJbb… egy szJzast.
 Az Újsëghrzn｡ kizërja az ajtzt, ki akar menni.
9jságírónő: IgyJl tartozJsra, kicsim, c’est la vie.
FOTÓS: (nem engedi) Nem hiszem el, hogy el akarod húzni a beled! Nagyon gáz, hogy így akarsz 

kiizetni.
9jságírónő: Jól van, vicceltem. Tessék egy százas.
FOTÓS: K‾szi. Rendes vagy – hallod… de itt csak hetven van…
9jságírónő: A harisnyapénzemet adtam oda. És máskor jobban vigyázz!
FOTÓS: Milyen szarság!
9jságírónő: A mｶvZszetZrt meg kell szenvedni, te, Tavi, te…
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8. CSONTJAINKON A HÚS 

 Szerepl｡k: foTós, színésznő
 Egy fotzs szalonban. El｡kûszｱletek a fotzzëshoz.

színésznő: …hogy talJltad meg ezt a helyet? A tied…?
FOTÓS: Az egyik barJtomZ… majd lesz nekem is egyszer… Milyen ilmr｢l van sz{? Hogy kZpben 

legyek én is.
színésznő: HJt, van ez a srJc, aki most fejezte be az egyetemet Zs ilmet akar forgatni. Állit{lag 

pZnze is van. LJnyokat keres… Zs meglJtott, de att{l mZg be kell adnom a fot{kat. De miZrt 
is ne? ElvZgre ez egy komoly dolog… Így j{ lesz?

FOTÓS: Kicsit jobbra, oda nZzz – igen, nekem balra… kicsit szomorｯbban… iiigy, nagyon szZpﾆ És 
a forgat{k‾nyv? J{ – a hajadat tedd hJtra…

színésznő: HJt… mZg nem adta ide… hallod, meg akartam mJr rZg kZrdezni, hogy… te miZrt ne 
j‾ssz el az el｢adJsaimra?

FOTÓS: Én?ﾆ Olyan nincs, hogy nem j‾v‾k. NZha… nZha… elj‾v‾k.
színésznő: A Sirályt láttad?
FOTÓS: Azt nem. De voltam azon a vetk｢z｢s, vZrfert｢z｢s… Hotline, azt hiszem. Hagyd szabadon 

a vJlladat… legyZl szZp… az a tekintet, az, tudod – ezz azzﾆ
színésznő: Komolyan? LJttad?ﾆ Nagy sikere van…
FOTÓS: Igen, el｢adJs alatt majdnem megfulladtam egy csaj mellett, aki folyton SMS-ezett, Zs 

kilJtszott a hasa Zs egy dJma mellett, aki bｶzl‾tt a Diort{l. (Maradj igyﾆ 9ｯｯｯgy… j{ﾆ Er｢seb-
benﾆ) Mondd csak, kedves, mi volt az a szarsJg a vZrfert｢z｢ iｯval, aki az ‾ccsZt er｢szakolta 
Zs aztJn az ‾ccse ‾ngyilkos lett (<gyesﾆ Nagyon j{ﾆ), aztJn meg j‾n az anyjuk Zs mZrget vesz 
be, amikor meglJtja, mi t‾rtZnik… Zs hazaj‾n munkJb{l az apjuk Zs kisz‾kik az ablakon… A 
valóságban nincs ilyen. (Jó! Most kicserélem a világítást – gyere ide, háttal, fordulj felém egy 
kicsit… iiigyﾆ) T‾bbet aztJn nem is mentem szinhJzba.

színésznő: Komolyan?ﾆ (Így j{ lesz?) Pedig megeskｲdtem volna, hogy tetszett neked. CristinJnak 
tetszett… mondjuk, ｢ hozzJ van szokva az ilyen beszZdhez…

FOTÓS: Komolyan? Mikor szokott hozzá?
színésznő: HJt, ｢ orvosin van Zs – te mit kZpzelsz, milyen duma folyik ott, amikor gJrdJznak? 

Nem túl sok ez a fény?
FOTÓS: Te… most viccelsz?
színésznő: Mit vicceljek? A fénnyel?
FOTÓS: Te tZnyleg… nem tudod? MosolyogjJl, kZrlek.
színésznő: Mit tudjak…?ﾆ
FOTÓS: HJt, Cristina… KacagjJl egy kicsit, nem igy, olyan kedvesen…
színésznő: Mi van Cristinával?
FOTÓS: Mikor láttad utoljára?
színésznő: KZt-hJrom napja. Hivtam telefonon, de azt hiszem, lemerｲlt az akkuja. Nem voltam 

mZg otthon, pr{bJim voltak, Zs egy barJtn｢mnZl aludtam… de miZrt kZrded? Valami baja 
lett? Még kacagjak? 

FOTÓS: Rendben van, abbahagyhatod. Te nem tudod.
színésznő: Mit?ﾆ Mi van vele… hｲlye liba, biztos megint bezJrk{zott az egyik bentlakJsi szobJba 

– tudod, egyszer ott maradt egy egZsz hZtvZgZt annJl a csajnJl, aki... mi? EnnZl is rosz-
szabb…? Mi t‾rtZnt?

FOTÓS: Te hol élsz? Nem olvasol újságot? Nem nézel tévét?
színésznő: De hát nem rólam van szó, nem? (szünet) Balesete volt. Súlyos?
FOTÓS: Ledobta magJt az emeletr｢l, Diana.
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színésznő: Meghalt?
FOTÓS: Voltam a halottashJznJl tanｯsitani, hogy ｢ az.
színésznő: Milyen… faszsJg. Te most hｲlyZskedsz velemﾆ
FOTÓS: Igen. Egy dolog el｢adJsban ‾ngyilkosnak lenni Zs – mJs dolog a val{sJgban. 
színésznő: Hallgass…
FOTÓS: A mｶvZszet Zs a val{sJg – tudod, nemrZg volt egy beszZlgetZsem err｢l egy… barJtom-

mal, fest｢. Hires, nem fontos a neve, ｯgysem ismered. J{ barJtom.
Elkezdi snap-shotban fot{zni. A lJny nem p{zol. Mintha ott se lenne.
színésznő: Hallgass már.
FOTÓS: (folyton kattintgat) Mit csinJlsz, sirsz? Emeld fel a fejed, hogy lJssalak…
színésznő: (felemeli a fejût, nem shr) Sírni? Nem, csak koncentráltam.
FOTÓS: (Jobban szerette volna, ha sír. Megáll. Hosszan nézi.) Tudom, milyen, hidd el – nekem is 

meghalt egyszer egy barJtom…
színésznő: Most megint egy német darabban játszom, a csaj gyógyszereket vesz be. Nem dobja 

le magJt az emeletr｢l, de… Ilyen volt ｢ is. BeszJmithatatlan.
FOTÓS: (elkezdi simogatni) Te mit gondolsz, a mｶvZszet igazi kell legyen vagy… ilyen… k‾lt｢i?
színésznő: (hangsúlyoz, hagyja, hogy simogassák) Milyen grimaszokat vágott néha. És a járása, 

olyan fJradt… el kell gondolkodjak ezen. És hogy ‾lt‾z‾tt az ut{bbi id｢ben. Mindig ｯton 
volt – nem hiszem, hogy az orvosi szakma neki val{ volt. Ki kell birnod, hogy is mondta… Mit 
mondott. Gondolkozzak csak. Ja, a bátyjával való viszonya. Fontos. (rájön, mit akar a srác) 
Te mit csinálsz?

FOTÓS: Nem tudom… olyan szexi vagy, tudtad?
színésznő: Téged ez felizgat? Te nem vagy normális.
FOTÓS: (elkezd játszani vele) Erre gondolsz?
színésznő: Fejezd be – erre. CristinJra Zs mindenre… − {hﾆ 
FOTÓS: Erre – vagy erre – pontosan mire gondolsz?
színésznő: Errrr – e!
FOTÓS: Azt hittem, szereted, ha durván – óh! Ott ne!
színésznő: A színpadoooo – n! Az életben – neeem!
 

A Szjn[szn｣ bels｣ monol|gja
A sok eredetisZgt｢l lepattogzott a fogam,

Zs a mｶvZszet elment az anyjJba,
csak az élet maradt,

ez a szar élet,
amiben ZrzZseket gyｶjt‾getek,

Zs elｲltetem ｢ket, 
mint valami árvácskákat,

ide is meg oda is,
gyｶjt‾m az ZrzZseket,

és valaki, nem tudom, ki,
valaki ott mélyen bennem 

azt mondja:
ez nagyon j{, teheted a gyｶjtemZnybeﾆ

ez nem j{, ez hamis − 
ez csinált,

ezt többet soha ne használd,
utánzás.

Vannak bizonyos szavak, amiket nem mondunk ki,
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mert hamisak.
Vannak bizonyos érzések, amik tilosak,

mert hamisak.
Vannak divatos érzések,

mások elcsépeltek.
Hamisak.

Nem eredetiek.
Megyek az utcán,

keresem az eredetit,
kocsmákba járok,

anyámmal beszélek otthon.
Szeretem anyámat.

De manapság nem divatos
az anyádat szeretni, 

ｯgyhogy addig mimelem a gyｶl‾letet,
míg a végén én is elhiszem.

ManapsJg nem divatos egyszerｶen csak kｯrni.
Ha nem szopsz,

ha nem baszol fenékbe,
akkor mimeld, hogy legalJbb tudod, mir｢l van sz{.

Ha tudsz valamit, akkor is
mímeld, hogy ennél jóval többet tudsz.

Csinálj sokat kevés eszközzel.
Ez a mｶvZszet.

Az eredeti mｶvZszet.
És ha én most azt érzem, hogy 

ki akarom kiabálni magamból a kétségbeesést,
és hogy menjetek mind a faszomba,

akkor ebb｢l mennyi a hamis
és mennyi az igaz?

Seggbe baszlak titeket!
Mindegyik｢t‾ketﾆ

Megbaszlak, baszlak, baszlak.
Ez most igaz, vagy hamis?

 
A Fot|s bels｣ monol|gja

Eleven testek,
halott testek,

szétmálló testek,
meg nem szｲletett testek,

súlytalan testek,
iatal testek, ‾reg,

kövér,
sovány,
fehér,
fekete,
sz｢r‾s,

csupasz testek.
Ezer test.
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Ezer meg ezer.
Egyformák.

Örｲljｲnk, hogy csontjainkon ott a hｯs.
Most.

 
színésznő: KZsz… t‾bbet nem fot{zunk?
FOTÓS: HJny fot{ kell neked? Egy pJr k‾zeli meg mozgJsban Zs… ennyi.
színésznő: Jó, akkor én húztam.
FOTÓS: Csak így elmész? Hova akarsz menni?
színésznő: El｢adJsom van. Biztos nem akarsz j‾nni? UtJna elmehetｲnk valahovJ.
FOTÓS: Nem tudok, mert kiállításmegnyitóm van ma este. De hátha eljössz te – abban a klubban 

lesz, a Bakelit Taxiban. Tudod, hol van, ugye?
színésznő: OkZ, gyere el utJnam… Zs hozd a fot{kat is.
FOTÓS: HJt, nem tudom, hogy elZrek-e. De megvJrlak ott, tizenegykor kezd｢dik, ｯgyhogy van 

id｢d elZrni. Meg fogsz lep｢dni… igZremﾆ
színésznő: Jó, majd meglátjuk! Mindenesetre, ha nem érek el ma, akkor benézek valamelyik nap, 

hogy megnézzem a kiállítást. Mi a címe?
FOTÓS: Boncolások… Nem maradsz mZg egy cigire?
színésznő: Nem, mert sietek… Zs k‾sziﾆ Ha mZgis lenne kedved elj‾nni az el｢adJsra, vJrlakﾆ 

Belevaló vagy, tudtad?
 A Fotzs el｡vesz egy cigit. A lëny elmegy.

9. A SÖRÖS LÁNY 

 Szerepl｡k: színésznő, PEPE

 Az }lt}z｡ben, el｡adës utën. Plakëtok. A Szhnûszn｡ lesminkel. Kopognak.

színésznő: TessZkﾆ Igen..ﾆ igen… gyere beﾆ Be lehet j‾nni… (bejön Pepe egy ízléstelen csokor 
virággal) Pepe virJgot hozott…ﾆ

PEPE: J{ estZtﾆ MJsvalakit vJrtJl? Ne mondj semmit, mZg mindig az el｢adJs hatJsa alatt vagyokﾆ 
Lehet, hogy inkább el kellett volna csendben mennem, hazamenni – és agyban ismét átélni 
az el｢adJst. Fantasztikus voltJl… minden elkZpzelhet｢ sz{n tｯlﾆ

színésznő: Te részeg vagy?
PEPE: …rZszeg? Nem ittam, ami{ta szakitottunk. SzZt vagyok esve, hJrom napja nem alszom.
színésznő: Gyere be, te bohóc! És zárd be az ajtót, nem akarom, hogy valaki ránk nyisson, még 

csak az hiJnyzana…
PEPE: Kicsoda nyisson, az az alacsony csúnyaság a plakátról? Gondoltam, hogy vele vagy. Rövid 

a lába.
színésznő: Mi a fenZt keresel itt? Nem otthon kZne lenned, a tieiddel…?
PEPE: Voltam otthon, anyJm folyton sir Zs be van nyugtat{zva, mint egy liba. ApJm meg eltｶnt.
színésznő: És te idej‾ttZl…
PEPE: Hiányoztál.
színésznő: El is hiszem…
PEPE: OkZ, nem hiJnyoztJl. MegkivJntalak. HabJr ami{ta ‾sszefekｲdtZl ezzel a r‾vid lJbｯval…
színésznő: Valakinek ki kellett izetni a hJzbZrt, nem? Azt hittem, elsz‾ktZl Zs vZgre a magad ura 

vagy. Cristina azt mondta, beálltál az Idegenlégióba, hogy Kubában vagy Irakban, vagy hol a 
francban vagy, Koszov{ban…

PEPE: J{l van, elZg. Halkabban. NZmetorszJgban voltam, egy… tJborban.
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színésznő: Milyen… tJborban?
PEPE: HJt egy… egZszsZgｲgyi… diabZteszes vagyok Zs…
színésznő: Ha-ha…
PEPE: Oké, teljesen ki voltam. Hat hétig azt sem tudtam, hogy hívnak. Nem tudom, ki vitt el oda. 

És miért.
színésznő: MiZrt? Megmondom Zn neked, hogy miZrt: mert a rakoncJtlan kisiｯ szinZszn｢kkel Jllt 

‾ssze Zs elhｯzza a csikot egy kｲlf‾ldi egyetemreﾆ És nem sz{l semmit. TalJn b‾rt‾nbe csuk-
tak? Nem volt ott telefon vagy e-mail? MZg a hｯgodat sem hivtad fel, egyetlen egyszer semﾆ

PEPE: …messengeren beszZltｲnk… Tudtam, hogy mi van vele, minden nap rJm irt. Azt mondta, 
te vagy az ｢ j{ tｲndZre…

színésznő: Akkor Koszov{t meg a t‾bbi szarsJgot ｢ talJlta ki?
PEPE: Gazdag kZpzel｢ereje volt. Kicsi kora {ta fura dolgokat talJlt ki. Hogy a vJros k‾zepZn van 

egy t‾rpetemet｢, hogy lJngra kapott az iskola…
színésznő: Hogy Zn voltam az ｢ j{ tｲndZre…
PEPE: Nem voltatok barJtn｢k?
színésznő: De, de, de… nem ezt akartam mondani. Ne haragudj, csak olyan hirtelen t‾rtZnt… 

Te meg itt vagy most… nem hittem, hogy mZg lJtni fogjuk egymJst, Cristina azt mondta, 
megeskｲdtZl rJ, hogy soha t‾bbet nem j‾ssz vissza. Hogy eleged lett apJdb{l, aki mindig 
megmondta, mit csinálj.

PEPE: Igen, elegem lett. De el kell még intéznem valamit. Meg akarok házasodni.
színésznő: És nekem mi k‾z‾m hozzJ? HoztJl nekem jegygyｶrｶt?
PEPE: Azt nem, de talJld ki, mit hoztam…? A kedvenc aut{dat, Alpha Spider ‘69 – a gyｶjtemZny-

be. Jegyajándék. Erre vágytál, nem, Piroskám? És egy vacsora a Mariottba – ráadásként –, 
mint a rZgi szZp id｢kbenﾆ De ki kell Zrdemelnedﾆ

színésznő: A Mariott? Komoly? Van pofád idejönni és ilyeneket mondani! Nem hiszem el. Meges-
kｲdtem, hogy soha egy szavadat nem hiszem el, utJllak, Zs… Zs… tZnyleg? Alpha Spider? 
Milyen szinｶ?

PEPE: Szerinted?
színésznő: Szeretsz? Nem felejtettél el? Egy kicsit ugye miattam jöttél vissza?
PEPE: Mondd, kZrlek, hogy Igenﾆ Mondd – igenﾆ Menjｲnk el innen, el ebb｢l a szarb{l, j{ mesz-

szire… akarod? Mondj igentﾆ
színésznő: VJrjJl, ne ilyen gyorsan…
PEPE: Mondj igent, mondj igent, mondjigentmondjigentmondjigent!
 

A Szjn[szn｣ bels｣ monol|gja
El akarsz venni felesZgｲl?

Én vagyok a reklámarc a samponokról,
a bio zabpelyhes dobozról,

ez mind én vagyok!
Mosolyom mikrohullámút,

arckrémet,
mosógépet,

májpástétomot dob piacra!
A székesegyház tornyánál magasabban

mosolygok,
én vagyok a Sörös Lány,

és mosolygok.
Engem akarsz?
Engem kérsz?
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Pepe bels｣ monol|gja
Hazajöttem.

Itthon vagyok.
BJr meg kZne bosszulnom apJmat − 
de nem – az én apám vígan éldegél,

jól megy sora,
nem egy szellem.

S｢t, manapsJg minden ｯjsJgban benne van.
Szerencse, hogy anyám sem akarja megölni.

Ez igy tｯl egyszerｶ lenne…
Nem ismerem már a barátaimat sem.

Horatio részeg mérnök lett,
Rosencrantz és Guildenstern brókercéget nyitottak,

Romeo ｢ taxisof｢r,
Gloucester szupermarketekben járkál,

Hamletb｢l fZnykZpZsz lett,
Júliát meg holnap temetik.

OfZlia szinZszn｢ lett.
VZgｲl is semmi sem bｶzlik, 

de minden rothadt.

 Egymës hëtënak tëmaszkodva egy lapos ｱvegb｡l isznak.
színésznő: Akkor mZgsem hagytad abba egZszen…
PEPE: Nem, de dolgozom rajta…
színésznő: Mondd meg az igazat, ugye nem lJttad az el｢adJst?
PEPE: Milyen j{l ismersz…ﾆ
El｢vesz egy spanglit.
színésznő: Ismerlek?ﾆ Igen, igy is lehet mondani… Zs kZrlek, ne szivj ilyesmit az ‾lt‾z｢ben.
PEPE: MiZrt vagy ilyen fantJziJtlan? SzinZszn｢ vagy, nem? SzivjJl te is egy slukkotﾆ Mit sz{lsz az 

ajánlatomhoz?
színésznő: És ha egy nap, mondjuk, gyereket szeretnék?
PEPE: HｲlyesZgeket beszZlszﾆ
színésznő: Gyereket, csalJdot…? Ne mondd, hogy te sosem gondoltJl erre…
PEPE: TZnyleg… szeretnZd? Igent mondasz? Igen?
színésznő: Ezt megszivtadﾆ Na, menjｲnk…
PEPE: Gondolhattam volna… szinZszn｢ﾆ OkZ, menjｲnk s‾r‾zni.
színésznő: Sörözni?! Hát nem a Mariottba?
PEPE: Ezt leszívtad!
színésznő: És a kocsi… a kocsikulcsok?
PEPE: A kulcsok… anyJm Peugeot-ja, k‾lcs‾nadta, hogy legyen, mivel jJrjak, amig itthon vagyok. 

És stoppal j‾ttem, azZrt kZstem le az el｢adJst. Te azt hiszed, apJm Bill Gates? SzJllj le a 
földre, kicsim!

színésznő: Diszn{ vagyﾆ Kikaparom a szemed, te szemZt hazug…
PEPE: … el｢fordul. De te sem vagy a szepl｢telen szｶzmJria…
színésznő: Jól átvertél!
PEPE: Hm. Mire gondolsz?
színésznő: ÁltalJban nem d｢l‾k be az ilyeneknek, de elhittem egy pillanatigﾆ
PEPE: MegsZrt｢dtZl? Ha-ha…
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színésznő: Dehogy, ha-ha-ha… gyere, mert elviszlek Zn valahovJ, akarod? Van egy barJtom, 
akinek ma este lesz a kiállításmegnyitója. Egy klubban – Bakelit Taxi. Elj‾ssz? Ha-ha-haﾆ

PEPE: Bakelitlemezek? Legyen bakelit akkorﾆ Diszletek, zene – abszint… most mJr rJd ismerek, 
mｶvZszn｢ﾆ SzinhJz – nem pisk{taﾆ Ha-ha-haﾆ Milyen hｲlyesZg, bakelit zeneﾆ Ha-ha-haﾆ Na, 
akkor mit sz{lsz, hozzJm j‾ssz, vagy sem? Ha-ha-haﾆ

színésznő: A tieid mit sz{lnJnak? Ha-ha-haﾆ
PEPE: Ha-ha-haﾆ Ha-ha-haﾆﾆﾆ Heppiending lenne. Ha-ha-haﾆ
színésznő: Kinek? Ha-ha-haﾆ
PEPE: Nekikﾆ ApJm szivbeteg… Ha-ha-haﾆ
színésznő: Ha-ha-haﾆ
PEPE: Örｲl‾k, hogy nem haragszol… Ha-ha-haﾆ
színésznő: Dehogyﾆ De ett｢l a cucct{l, ha-ha-haﾆ Holnap vihetsz a temet｢be, ha-ha-haﾆ
PEPE: Ha-ha-haﾆ Te bakelit klubba viszel, Zn temet｢be viszlekﾆ Ha-ha-haﾆ Te bakelit klubba viszel, 

Zn temet｢be viszlekﾆ Ha-ha-haﾆ Te bakelit klubba viszel, Zn temet｢be viszlekﾆ Ha-ha-haﾆ
 A jelenet ｡rｱlten felp}r}g.

10. MONDD, HOGY SZERETSZ 

 Bakelit klub, másnap reggel. Pepe a bárpultnál alszik, szemén borogatás. Roberta összetépett 
fotzkat sepreget, }sszet}rt bakelitlemezeket.

PEPE: …mmmm.
ROBERTA: J{ reggelt…
PEPE: …{h…te… ki vagy? Megvakultam…
ROBERTA: Nem emlékszel, mit csináltál az éjjel, mi?
PEPE: De, de… Egyｲtt j‾ttem egy… mindegy… Zs elmentｲnk… kZs｢ volt. Egy klubba. És… nem 

emlékszem. De igen. Szerencséd volt, hogy a húgom ragaszkodott hozzád. Ott végezhetted 
volna a másik mellett. Remélem, egyhamar nem fog fotózni.

ROBERTA: ElZg nehZz lesz neki, miutJn szZtt‾rted a NikonjJt, szZttZptZl minden fot{t…
PEPE: Hｲlye voltam. Ki kellett volna nyirjam. Ha jobban belegondolok, szerintem mZg Zlvezte is a 

ick{. A nagy mｶvZsz megszenvedett a mｶvZszetZZrtﾆ Na, most ott a sajt{ az ajtajJnJl, hｲlye 
majom!

ROBERTA: LJtod, nem jobb lett volna, ha lehｶt‾d magad?
PEPE: Meglátom, mit csináltál volna, ha meglátod a halott tesódat berámázva, akkor befognád a 

szJd… Hol van?
ROBERTA: Nem emlZkszel? MiutJn mindent-mindent szZtt‾rtZl, mZg egy sztriptizszJmot is le-

nyomtJl… ez betett a te kiscicJdnak, Zs elment a f｢n‾kkel. Meg kell mondjam neked, hogy 
nagyon bezｯgott – nem lJttam mZg ilyen szerelmesnek soha. Szerelem els｢ lJtJsra, ha mZg 
lZtezik ilyesmi…

PEPE: …hm… micsoda hｲlyesZg, ugye?... fel kZne… hol a telefonom… Zs a pZnztJrcJm… Zs az 
aut{kulcsok… Faszombaﾆ Milyen bZnJn Jll ez a nadrJg…

ROBERTA: BZnJn? InkJbb k‾sz‾nd meg, hogy nem hagytalak cs{rZ seggel…
PEPE: OkZ, k‾szi, hogy nem hagytJl cs{rZ seggel… de remZlem, nem aludtam el r‾gt‾n.
ROBERTA: El｢sz‾r megmutattad, mire vagy kZpes. ElZg kevZs, ahhoz kZpest, hogy hogy bereklJ-

moztad magad.
PEPE: Komolyan? Sajnálom. Hány óra van? Az az én órám?
ROBERTA: Dél van, jobb, ha elhúzod a csíkot.
PEPE: Mindegy, ｯgyis elkZstem. Faszombaﾆ Nem mehetek igy ki… mZg maradok, amig ‾ssze-

szedem magam.
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ROBERTA: A túloldalon van a taximegálló. Át tudsz menni az úton? Vagy hívjam a bejárat elé?
PEPE: Hé, az az én telefonom!
ROBERTA: Tényleg? A földön találtam. Ez a szabály – amit találok, az enyém.
PEPE: Nem vagy semmi! És a ruháimat kinek adtad el?
ROBERTA: Én nem adtam el! Elárverezted! Nem fáj a torkod a sok ordibálástól?
PEPE: És a pénzem? Hol van?
ROBERTA: A pZnzed? Mindenkinek izettZl egy k‾rt, mZg mindig tartozol 300-zal.
PEPE: Lej vagy eur{? InkJbb ne is mondd meg… szZtrobban a fejem.
ROBERTA: Mikor belemJsztam ebbe az ｲzletbe, azt hittem, egy barJtomnak segitek lJbra Jllni. 

Idehoztam a teljes bakelitgyｶjtemZnyemet. Ez a klub Zn voltam. De most… nem maradt egy 
ép lemez sem.

PEPE: Veszek neked újakat.
ROBERTA: Ezek ritkaságok voltak.
PEPE: Ha mondom, hogy veszek neked helyette másikat!
ROBERTA: G｢z‾d nincs, mit tettZl t‾nkre.
PEPE: Szartﾆ Ócska mｶanyag karikJk. Mit vagy ｯgy oda? Veszek neked egy ipodot Zs azon 

minden zenZd meglesz, amit csak akarsz. SzJzszor t‾bb zene, ezerszer jobb min｢sZgben. 
Hallgathatod a metr{n is, amikor csak akarod, mosogatJs k‾zben… munka… k‾zben. Nem 
hiszem, hogy zavarná a klienseidet, hogy téged stimulál a zene.

ROBERTA: Mindent tönkretettél.
PEPE: Kiizetem, komolyan. Mondjad, mennyibe kerｲl, Zs este hozom a pZnzt.
ROBERTA: Nem kell a pénzed.
PEPE: Akkor…mi? Vegyelek felesZgｲl?ﾆ VZgｲl is, ha j{l megnZzlek… szexi vagy mZg. SzZp a sze-

med, egy Burberry kis ruhJban bizserget｢ koktZlokat kevernZl.
ROBERTA: ApJdra ｲtsz. Mindketten szeretitek a giccses dolgokat.
PEPE: Nem hasonlitok rJ. Az Zn apJmra senki nem hasonlit – ｢ egyedi Zs univerzJlis. Mindene 

megvan, amit csak akar. És ez teszi tönkre. Engem pedig – engem roppant boldoggá tesz. 
TulajdonkZppen ez az egyedｲli boldogsJgom. Komolyan, hozzJm kZne gyere felesZgｲl. Ez 
mindkett｢nk problZmJit helyre pattintanJ. Mondj egyetlen egy kifogJst… egyetlen egyet. Van 
hJrom pr{bJlkozJsod… Zs ha nem sikerｲl…

ROBERTA: HJt apJddal Zltem egyｲtt… nem egZszen…
PEPE: Apja, ia, mit szJmit az…nem vagy te a szepl｢telen szｶzmJriaﾆ Egy.
ROBERTA: Nem egyedｲl j‾ttZl ide…
PEPE: Akivel j‾ttem, lelZpett mJssal. Kett｢.
ROBERTA: Mondd, hogy szeretlek.
PEPE: Csak ennyi? Csalódtam benned. Szeretlek.
ROBERTA: Nem így.
PEPE: Hanem hogy?
ROBERTA: Igaziból. Egy másodpercig higgyem el, hogy igaz. És azt csinálok, amit csak akarsz. 

Képes vagy rá?
PEPE: Szeretlek. Sze... ret… lek. SZERETLEK. Nem j{?
ROBERTA: Még nem.
PEPE: Szeretlekszeretlekszeretlek…
ROBERTA: Mondjad, mondjad!
PEPE: Szeretlekﾆ NEMﾆ Sze… ret… lek, szeretlek, szeretlekﾆ A picsJbaﾆ (szünet) Hívd fel!
ROBERTA: Kit?
PEPE: Hivd fel, az isten verjen megﾆ ElvZgre csak egy szinZszn｢ﾆ Illｯzi{, Jlarc. Mit｢l fZlsz? Hivd felﾆ
ROBERTA: Nem.
PEPE: Hívd fel, a kurva életbe, és mondd meg neki! Úgyis elmész innen.
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ROBERTA: Nem!
PEPE: Mit veszítesz? Nem olyan nehéz, látod, én is kimondtam. Ezerszer, százezerszer. Szeret-

lekszeretlekszeretlekﾆ Szarszarszarszarﾆ Ha akarod, felhivom Zn helyetted Zs megmondom…
ROBERTA: NEM! (szünet)
PEPE: Az ｢ pechje. HJromﾆ
ROBERTA: VZgｲl is, igazad van, miZrt ne? Itt mJr ｯgysincs semmi keresnival{m. Elmegyｲnk innen. 

Messze, messze.
PEPE: AusztrJliJba vagy az Északi-sarkra. El‾lr｢l kezdｲnk mindent, ｯj Zletet kezdｲnk.
ROBERTA: Gyerekｲnk is lesz.
PEPE: Volt már rá példa.
ROBERTA: Boldogan Zlｲnk, amig meg nem halunk.
PEPE: Gyere, menjｲnk. ElkZsｲnk a temetZsr｢l. HZ, szuvenirek nZlkｲl…
ROBERTA: Egy megmaradt, a lejátszóban!
PEPE: Igen? Jó, vedd ki! Még a végén nyitunk egy klubot.
 

Fordította: Patkó Éva



APROAPE ȘI DEPARTE
Noua regie de la SfKntu Gheorghe a lui LJszl{ BocsJrdi, realizatO jn colaborare cu formaﾌia muzicalO 

sZemp‾l Offchestra, se inspirO din romanul lui Lewis Carroll. Potrivit lui Erika FJm, spectacolul intitulat Alice, 
care reuneｪte muzica, ilmul ｪi teatrul, reprezintO o provocare deosebitO, chiar ｪi din punctul de vedere al 
receptOrii senzoriale, atKt pentru critici, cKt ｪi pentru spectatori, deoarece ji invitO jntr-o lume intensO ｪi con-
struitO pe efecte puternice, prin care vorbeｪte despre problemele cOutOrii identitOﾌii ｪi ale maturizOrii.

Spectacolul Homemade a fost creat jn urma unui proiect iniﾌat de RZka Bir{ ｪi Katalin DeJk, la Teatrul 
din Cluj ｪi cu actorii acestuia. La realizarea spectacolului au colaborat jnsO nu numai actori, ci ｪi studenﾌi de 
la teatrologie, precum ｪi sociologi ｪi psihologi de profesie. În convorbirea sa cu cele douO iniﾌiatoare ale pro-
iectului, N{ra BalJzs, care s-a ocupat de aspectele administrative, abordeazO procesul de creaﾌie, concluziile 
care se desprind de aici ｪi, jn general, posibilitOﾌile unei creaﾌii teatrale de acest tip jn Transilvania. 

Criticul de teatru Kata K‾ll｢ urmOreｪte de multO vreme procesele din teatrul transilvOnean. Anik{ Varga 
a jntrebat-o despre cerinﾌa culturalO pentru criticO jn aceastO regiune ｪi ideile ei despre genul jn sine, dar ｪi 
despre modul jn care vede raportarea tinerei generaﾌii la acesta ｪi mutaﾌiile pe care le sesizeazO, jntr-un cadru 
temporal mai larg, referitor la modul de reprezentare al teatrelor transilvOnene.

Asa cum vede Alice Georgescu, teatrele maghiare transilvOnene sunt admirate jn RomKnia pentru disci-
plina lor artisticO ｪi pentru solida pregOtire muzicalO ｪi coregraicO a actorilor, iar jn Ungaria, pentru libertatea 
jocului ｪi pentru dimensiunea metaforicO a mizanscenelor.

Analiza laturii eroice ｪi, jn acelaｪi timp, vulnerabile din punct de vedere inanciar, a igurii actorului tran-
silvOnean din secolul al XIX-lea ne atrage atenﾌia asupra faptului cO narativizarea selectivO, genul memorial 
ｪi preocuparea pentru pOstrarea prestigiului social ascund din faﾌa publicului informaﾌiile despre nesiguranﾌa 
materialO permanentO, caracteristicO vieﾌii de actor. Studiul intitulat Roluri eroice ｩi crizð inanciarð, semnat de 
Katalin Ágnes Bartha, prezintO situaﾌia materialO precarO ｪi aventurile inanciare ale eroului tragic excepﾌional 
al teatrului, Gyula E. Kovács, ｪi ale soﾌiei sale.

Balurile alumnilor Colegiului Reformat „SzZkely Mik{” au devenit evenimente importante jn viaﾌa oraｪului. 
În studiul intitulat Noi evenimente comunitare – balurile alumnilor din Colegiul „Szûkely Mikz”, Gyöngyvér 
Krecht analizeazO urmOrile mOsurilor politice, respectiv funcﾌia reprezentOrilor ｪi evenimentelor teatrale jn 
contextul acestor evenimente interpretate ca performanﾌe culturale.

În articolul intitulat Turneul clujenilor ｩi critica din Budapesta, Tibor Peth｢ analizeazO recepﾌia criticO a 
spectacolelor Floriile unui geambaｩ, respectiv Cain ｩi Abel, susﾌinute de Teatrul de Stat din Cluj-Napoca la 
Budapesta, jn 1980. Autorul se opreｪte jn special asupra cazului editorului BZla MJtrai-Betegh, ale cOrui cri-
tici pline de aluzii referitoare la dictatura lui Ceauｪescu au stKrnit o adevOratO avalanｪO. Textele sale au jndrep-
tat atenﾌia asupra reprimOrii minoritOﾌilor etnice ｪi au tulburat relaﾌiile romKno-maghiare, iind urmate de lungi 
dezbateri, apologii, schimbOri din funcﾌie ｪi, jn cele din urmO, de pensionarea ｪi moartea tragicO a criticului.

Recent decedatul Mikl{s Jancs{ a evoluat mai jntKi ca actor la Cluj, dupO care s-a  dedicat predOrii ｪi 
scriiturii. MJrta Bod{a recenzat ultimul sOu volum pentru revista noastrO. În aceastO carte degajatO, intitulatO 
A fost odatð un Cluj…, autorul jｪi trece jn revistO amintirile legate de marea pasiune a vieﾌii sale, teatrul, care 
se jmbinO cu viaﾌa cotidianO din oraｪul sOu.

Volumul tKrgumureｪeanului Attila GJspJrik, intitulat Extensia teatrului, a apOrut jn 2016 la Budapesta. 
Printre temele abordate jn aceastO carte, recenzatO de MJrta Vargyas, regOsim trecutul ｪi prezentul teatrului, 
formarea actorilor, critica de teatru ｪi denunﾌOrile, cu participarea unor personaje precum Gy‾rgy KovJcs, 
Miklós Parászka sau János Taub.

Teatrul din Odorheiu Secuiesc organizeazO periodic concursuri de dramaturgie (jn ultima vreme, jm-
preunO cu Teatrul Maghiar din Oradea), din rezultatele cOreia publicO, la iecare doi ani, volume colective de 
drame. Anul acesta a apOrut al treilea volum din seria respectivO. Ferenc Zsid{ prezintO piesele cKｪtigOtoare 
din antologie, preferata sa iind Nu va mai veni dimineaﾊa, Fred de Levente Moravecz.

MUNCĂ
La jnceputul studiului sOu format din trei pOrﾌi, Csongor Kuti oferO o schiﾌO despre caracteristicile pieﾌei 

muncii pe care activeazO artiｪtii interpreﾌi. Cea de a doua parte prezintO cadrele legale care reglementeazO 
valoriicarea producﾌiilor artistice jn RomKnia, iar partea de jncheiere enumerO impedimentele din faﾌa folosirii 
acordului de utilizare jn acest domeniu.  

MAI DEPARTE
Ágnes Bakk ｪi-a structurat relatarea despre festivalul Schillertage din Mannheim jn jurul cKtorva cuvinte-

cheie, pe baza cOrora prezintO aspectele culturale, estetice ｪi organizatorice ale evenimentului, jncepKnd de 



la raportarea oraｪului ｪi a orOｪenilor la festival ｪi pKnO la punctele de vedere de esteticO teatralO, aspectele 
de gen ｪi perspectivele tematice. Textul ne invitO la o plimbare virtualO, care ne permite sO accesOm nu numai 
structura jntregului festival, ci ｪi spectacolele individuale, printre care, jn special, producﾌia teatralO imersivO 
Das Heuvolk a trupei daneze SIGNA.

Eseul lui Ruｽica Anja TadiR (tradus jn limba maghiarO de Krisztina Orovec) prezintO atelierul de psihodra-
mO a organizaﾌiei nonproit Talas din Belgrad, care oferO activitOﾌi refugiaﾌilor afgani din Serbia. Obiectivul 
proiectului constO jn sprijinirea integrOrii participanﾌilor cu ajutorul instrumentelor teatrului, jn conirmarea ｪi 
sprijinirea comunicOrii acestora ｪi jn prelucrarea experienﾌelor prin care au trecut. Eseul conﾌine jn jntregime, 
jn traducerea lui Ágnes Kali, ｪi poemul unuia dintre tinerii participanﾌi ai proiectului.

IMAGINE GĂSITĂ
În rubrica Imagine gðsitð ZoltJn Katona comenteazO un aiｪ publicitar care expune un moment idilic al 

unei familii burgheze – actorii ｪi iul lor formeazO o familie ｪi jn realitate. 

DRAMĂ
Avanpremiera piesei Taxi Vinil de Alina Nelega a avut loc jn 2008, la Teatrul Ariel din TKrgu Mureｪ. Textul 

autoarei tKrgumureｪene, tradus jn limba maghiarO de Éva Patk{, pentru acest numOr al revistei noastre, se 
inspirO din Hora iubirilor a lui Arthur Schnitzler. Pe parcursul celor zece scene se jntKlnesc ｪi intrO jn interacﾌiuni 
diferite personaje, jnsO, spre deosebire de piesa lui Schnitzler, hora teatralO a lui Nelega are jn centru poves-
tea unei sinucideri, care implicO, direct sau indirect, toate personajele dramei. În vKrtejul intens ｪi dinamic de 
scene apar personajele caracteristice ale societOﾌii de consum, ale cOror mentalitate ｪi nebunie sunt omni-
prezente jn relaﾌiile umane, inclusiv jn raportarea la corporalitate ｪi sexualitate. Toate ｪi toﾌi sunt de vKnzare, 
astfel jncKt toate ｪi toﾌi ajung corupﾌi, situaﾌie jn mijlocul cOreia sinuciderea din centrul evenimentelor drama-
tice sparge o breｪO jntunecatO – chiar dacO numai pentru o singurO clipO, cOci valurile stKrnite de aceastO 
jntKmplare par sO ie netezite din nou de legile impecabile ale lumii reprezentate.

CLOSE AND FAR
The new play directed by LJszl{ BocsJrdi in SfKntu Gheorghe, with the participation of the sZemp‾l 

Offchestra musical ensamble, is inspired by the novel of Lewis Carroll. According to Erika FJm, the play Alice, 
through its mixture of music, ilm, and theatre, challenges both theatre critics and viewers even from the per-
spective of sensory reception, as it invites them into an intense world built upon strong effects, while using its 
instruments to examine the issues of the search for identity and growing up. 

The community theatre production entitled Homemade is based on a project initiated by Réka Biró and 
Katalin DeJk at the Hungarian Theatre of Cluj and with the participation of its actors. However, the production 
of this performance involved not only actors, but also theatre studies undergraduates, as well as specialists in 
sociology and psychology. In her conversation with the two initiators of the project, N{ra BalJzs, responsible 
for its administrative aspects, discusses the creation process and the lessons that can be drawn from it, 
along with, more generally, the chances of such an approach to theatre production in Transylvania.

Theatre critic Kata K‾ll｢ has been following the processes in her ield in Transylvania for a long time. 
Anik{ Varga interviewed her about the cultural need for theatre criticism in this region, the genre itself, and 
the younger generation’s relationship with it, along with the changes in the representation of Transylvanian 
theatres within a larger timeframe. 

As Alice Georgescu states, Transylvanian theatres from Romania are admired by Romanians for their 
discipline in artistic work and the thorough musical and choreographic tuition of the actors, while by Hungar-
ians, for the freedom of play and the metaphorical dimension of the mise-en-scYne.

The analysis of the heroic and at the same time inancially vulnerable aspects of 19th century Transylva-
nian actors’ public image draws attention to the fact that selective narrativisation, the memorial genre, and 
the concern for social prestige usually censor the information about the constant economic uncertainty of the 
actors’ life. Katalin Ágnes Bartha’s study, entitled Heroic Roles and Financial Crisis, presents the tight bud-
getary situation and the inancial adventures of the outstanding tragic hero, Gyula E. KovJcs, and his wife.

In his article on Guest Performances from Cluj and the Budapest Critics, Tibor Peth｢ examines the criti-
cal reception of the plays The Palm Sunday of aﾇHorseﾇDealer and Cain and Abel, performed in Budapest 
in the 1980s by the company of the Hungarian State Theatre of Cluj-Napoca. The author focuses especially 
on the case of the editor BZla MJtrai-Betegh, whose allusive critical texts referencing the Ceauｪescu regime 



in Romania started a veritable avalanche. His writings have drawn attention to the suppression of national 
minorities and created tensions within the Hungarian-Romanian relations, followed by debates, defences, 
dismissals and the retirement and tragic death of the theatre critic. 

The balls of the SzZkely Mik{ Reformed College’s alumni in SfKntu Gheorghe have become important 
events in the city’s life. Gy‾ngyvZr Krecht’s paper, entitled New Community Events – Alumni Balls at the 
Székely Mikó College, analyses the consequences of the political measures and the role of theatre perfor-
mances and theatrical events within these events interpreted as a cultural performance.

The recently deceased Mikl{s Jancs{ was active for a long time as an actor and then as a teacher and 
writer in Cluj. MJrta Bod{ reviewed his last volume for this issue of our journal. In his light-hearted book, 
entitled Once Upon a Time, There Was a Kolozsvár…, the author sums up his memories related to theatre, 
his lifelong passion, in association with the everyday life of his beloved city.

Attila GJspJrik, who lives in TKrgu Mureｪ, published his book entitled The Extension of Theatre in 2016. 
This volume, reviewed by MJrta Vargyas, considers topics such as the past and present of theatre, the train-
ing of actors, theatre criticism, and denunciation, with the involvement of such characters as Gy‾rgy KovJcs, 
Miklós Parászka, and János Taub.

The theatre of Odorheiu Secuiesc, recently with the cooperation of the Hungarian theatre of Oradea, reg-
ularly hosts a competition for playwrights, the best plays being published every two years in a drama anthol-
ogy. This year saw the publication of the third volume of the series, reviewed in our current issue by Ferenc 
Zsid{, whose favourite play from the recent anthology is Levente Moravecz’s There Will Be No Morning, Fred.

WORK
Csongor Kuti’s three-chapter paper irst reviews the special characteristics of the Romanian labour mar-

ket of performance artists. In the second part he analyses the legal framework governing the sales of artistic 
productions. The closing chapter lists the obstacles to establishing these transactions on user agreements.

FARTHER
Ágnes Bakk organizes her account of the Schillertage festival in Mannheim around several keywords, 

while expounding the cultural, aesthetic, and organisational aspects of this event, from the relationship of the 
city and its inhabitants to the festival genre and thematic perspectives. Her description offers a virtual tour 
that provides insight into the entire festival’s structure, as well as into individual performances, especially the 
immersive theatrical production Das Heuvolk by the Danish theatre company SIGNA.

The essay of Ruｽica Anja TadiR, translated into Hungarian by Orovec Krisztina, focuses on the psycho-
drama workshop of the Belgrad non-proit organisation Talas, which provides different activities for Afghan 
refugees in Serbia. The project is aimed at helping the integration of the participants with the speciic instru-
ments of the theatre and at encouraging and supporting their communication, along with the processing of 
their experiences. The essay also contains the poem written by one of the younger participants, translated 
by Ágnes Kali.

FOUND IMAGE
In our Found Image column we publish ZoltJn Katona’s commentary about an advertising poster show-

ing a moment of middle-life family idyll – the actors and their son form a real family in life as well.

DRAMA
Alina Nelega’s Vinyl Taxi premiered in 2008 at the Ariel Theatre in TKrgu Mureｪ. The play, translated for 

this issue by Éva Patk{, is inspired from Arthur Schnitzler’s La Ronde. Different characters meet here and 
become involved with each other in ten scenes, however, as opposed to the Austrian author’s play, Nelega’s 
theatrical round dance has at its heart the story of a suicide, directly or indirectly involving all characters. The 
dynamic vortex of scenes displays the igures of consumer society, whose mentality and madness pervades 
all human relations, including the relationship to the body and sexuality. Everything and everyone is for sale, 
and thus everything and everyone is corrupted. The dark issure torn by the suicide at the centre of the dra-
matic events lasts only for a moment, as the waves it stirs up seem soon to be smoothed over again by the 
implacable laws of this world.
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