GYôRI LÁSZLÓ

A végrehajtó
JELENÉS NÉGY JELENETBEN
VARGÁNÉ
VARGA
VÉGREHAJTÓ
AGITÁTOR
ADÓüGYES
ELSô
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JELENET

VÉGREHAJTÓ: (a szekrényre mutat) Akasztós?
VARGÁNÉ: Akasztós.
VÉGREHAJTÓ: Egy darab akasztós szekrény. Fenyô?
VARGÁNÉ: Dió.
VÉGREHAJTÓ: (ír) Ötven forint.
VARGÁNÉ: Uramisten, ötven pengôért csinálták a háború elôtt.
VÉGREHAJTÓ: Maga visszasírja a régi pengôt?
VARGÁNÉ: Dehogy sírom, de ötven pengôért csinálta a Thúróczy.
VÉGREHAJTÓ: (a másik szekrényre mutat) Polcos? Polcos nem kell.
VARGÁNÉ: Csak akasztós? Olyan idôk járnak. Vigye a polcosat is! Vigye mindet, úgyse marad már lassan semmi. Mikor vettem én utoljára akasztanivalót?!
VÉGREHAJTÓ: Akkor sírt volna, amikor nem fizette be a hátralékot!
VARGÁNÉ: Én befizettem.
VÉGREHAJTÓ: Nem egyenlítette ki! Nem vagyunk egyenesben. (Egy ajtóra mutat) Az
mi?
VARGÁNÉ: Fürdôszoba.
VÉGREHAJTÓ: Fürdôszoba! (benyit) Öntöttvas?
VARGÁNÉ: Eddig az volt.
VÉGREHAJTÓ: (ír) Egy öntöttvas kád. Harminc forint. Nincs még egy? (számol) Huszonöt, tíz, ötven, harminc.
VARGÁNÉ: Száztizenöt.
VÉGREHAJTÓ: Azt én mondom meg, hogy mennyi. Itt én adok össze. A túróért meg
a tejfölért is többet számolt.
VARGÁNÉ: Tojás is volt.
VÉGREHAJTÓ: Tojás is, tojás is! Száztizenöt. De itt én számolok! Meg ne lássam a piacon még egyszer!
VARGÁNÉ: Pedig meglát. Valamibôl csak élni kell!
VÉGREHAJTÓ: Fölolvasom, aztán írja alá. „Transzferálási jegyzôkönyv.”
VARGÁNÉ: Az meg micsoda? Hát maga nem végrehajtó?
VÉGREHAJTÓ: Nem, transzferáló. Mi transzferálunk. Egy tükör tíz forint, és így tovább, és így tovább.

VARGÁNÉ: (a fejét csóválja) Akasztós szekrényért, dióért ötven forintot számolni!
Megveri magát még az Isten!
VÉGREHAJTÓ: Tessék aláírni, Istent pedig a templomban emlegesse!
VARGÁNÉ: Dióért ötven?! Egy akasztósért?! Kötelet nem tetszik hozzá transzferálni?
VÉGREHAJTÓ: Még egy ilyen mondat...! Szerencséje, hogy nem hallottam. (kikiált)
Szokolai! Gyüjjön, Szokolai! Ugrin, maga is! A többit majd odakinn. Gyorsan, gyorsan!
MÁSODIK

JELENET

Kopogtatnak.
AGITÁTOR: (ugyanaz, mint a végrehajtó) Jó napot kívánok!
VARGA: Jó napot!
AGITÁTOR: Varga elvtárs?
VARGA: Vargának Varga...
AGITÁTOR: A Szabad Nép dolgában jöttem.
VARGA: Már vártam. Ne is mondja tovább! Szabad?
AGITÁTOR: Mi szabad? A nép?
VARGA: Népsport nem lehet? Sakkélet?
AGITÁTOR: Az is lehet, mind a kettô, de elôbb Szabad Nép.
VARGA: Hát akkor szabad? Szabad aláírnom?
AGITÁTOR: Örülök, hogy az új elôfizetôk táborában üdvözölhetem. Én is a Szabad
Népet járatom. Nekem muszáj, magának meg szabad. Tudja, mi voltam én azelôtt?
Postatiszt. Most meg... Azt hiszi... Ugyan...! Itt írja alá! Egész megkönnyebbültem.
Két helyrôl kirúgtak, három helyre be se eresztettek, öt helyen sírtak. Én a maga
helyében nem fizettem volna elô. Adó, én mondom, hogy adó. Maga úgysem jelent föl. Egyformák vagyunk.
VARGA: Hát nem lett volna belôle semmi bajom, ha nem fizetek elô?
AGITÁTOR: Nem.
VARGA: Nem hiszem, én már semmiben sem hiszek. Nézzen be, nézzen csak be a
fürdôszobába! Mit lát? Megmondom: egy hengert. Van kád? Nincs kád! Minek akkor a henger?
AGITÁTOR: Fûteni. Jó az fûteni.
VARGA: Mit szól egy partihoz? (két figurát dug a háta mögé, az agitátor választ)
AGITÁTOR: Hát akkor én vagyok a sötét. (tologatják a figurákat)
VARGA: Spanyol megnyitás.
AGITÁTOR: Spanyol? Azt mondja, spanyol?
HARMADIK

JELENET

Kopogtatnak.
ADÓüGYES: (ugyanaz, mint a végrehajtó) Ötszáz.
VARGA: Jó lenne.
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ADÓüGYES: Ne alkudozzon, Varga úr, amíg úrnak hívom. Mellényzsebbôl kifizeti.
VARGA: Úri viselet az, én paraszt vagyok, uram, paraszt.
ADÓüGYES: Paraszt? Nem kulák egy kicsit?
VARGA: Azt a bélyeget sütötték rám. A földet a saját verejtékemmel...
ADÓüGYES: Varga bátyám...
VARGA: Hogyhogy Varga bátyám?
ADÓüGYES: Hát nem ismer meg? A kisbérese voltam.
NEGYEDIK

JELENET

Kopogtatnak. Varga jön be a konyhába, de ugyanaz, mint a végrehajtó.
VARGA: Nincs itthon a férje?
VARGÁNÉ: Oda van végrehajtani.
VARGA: Feketén?
VARGÁNÉ: Isten ôrizz! Délután minket hajtott végre. Transzferált.
VARGA: (a konyhaasztalon álló sakktáblára mutat) Abbahagyták? Világosnak szépen alakul. Lássuk csak! E 2, E 4, huszár üt, gyalog lép, rövid sánc. Most megfogtalak! Király hátrál, de hova, de hova! Hiába hátrál! Sakk. Még egy sakk. Három lépésen belül.
VARGÁNÉ: Négy lépésen belül.
VARGA: Örüljön, Juliskám, hogyha csak négy lépésen belül. Hát nem ismersz meg?
Én vagyok a férjed.
VARGÁNÉ: Este begyújtok.
VARGA: Csak úgy, ahogy szoktuk minden szombat este.

12

