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ugyanÃgy hajszolunk gyarlÂ csodÀt
pedig egy-egy kontinens¡nk veszett el
vel¡k d¢lszaki sziget elmer¡lt
ÀgÀlhat a szÁnen zÃghat az ember
nem t´lti meg utÀnuk azt az ürt
magashegys¢g pÀrÀk f´l´tti csÃcsÀn
tÀg fennsÁk ÃjjÀk´ltû Âzona
a megb¢k¢l¢s fensûbb Àlma GyurkÀn
kÁv¡l mÀs nem vezethetett oda
tÀjfun s´p´rte el tarka korallszirt
tÀrsas l¢tet csÃfolÂ majmait
s hajÂt´r´ttj¢t kirûl messze lÀtszik
nagyzÀs bohÂca s urukat Lacit
a bÃtor mosdÂ l¢tra lift a dÁszlet
maradt de heher¢sz¢s se sirÀm
semmi ¢letjel¡k kivÀgta nyeszlett
nyelv¡k angolos tÀvozÂ IvÀn
hogy t´rûdn¢nk a vesztes¢gbe abba
s¡ketn¢ma k´rnyezet vesz k´r¡l
pusztÀn fuldoklunk levegûtlen¡l
s kÁs¢r bÀbusereg humortalanja

SpirÂ Gy´rgy

HONDERþ
(Kom¢dia)
Szereplûk
ANNAMARI
FRíDHOF
PUKçNSZKY
ZOLTçNFFY
VANCSURA

T´rt¢nik 1997-ben Budapesten
SzÁnhely: egy szÀzadfordulÂn ¢p¡lt budapesti belvÀrosi b¢rhÀz levÀlasztott lakÀsÀnak nagyszobÀja. A k´z¢ptûl kiss¢ balra, hÀtul az elûszobÀba vezetû ajtÂ. Az elûszobÀbÂl a nyitott ajtÂn Àt
lÀthatÂ a fal egy r¢sze. A bal oldali falnÀl, el´l pianÁnÂ, elûtte zongorasz¢k. Az ajtÂtÂl jobbra,
hÀtul hÀrom szegmensbûl ÀllÂ r¢gi tÁpusÃ ablak, m´g´tte halvÀny dereng¢s, a f¡gg´ny feh¢r vÀszonbÂl k¢sz¡lt, Àttetszû, de nem ÀtlÀtszÂ, rajta finom, Ázl¢ses virÀgminta. Az ablak¡veg m´g´tt
hiÀnyos vakolatÃ tüzfal. Az ablaktÂl jobbra, hÀtul r¢gi dÁvÀny, rajta takarÂ, dÁszpÀrna. A dÁvÀnytÂl jobbra, a sarokban f¢s¡lk´dûasztalka hÀromszÀrnyÃ t¡k´rrel, elûtte puff. Jobbra, el´l k¢t
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r¢gi, vedlett bûrfotel, elûtte dohÀnyzÂasztal. A padlÂn szûnyeg. A mennyezetrûl sokkarÃ csillÀr
lÂg, valamennyi karban gyertya ¢g. A pianÁnÂ tetej¢n petrÂleumlÀmpa vilÀgÁt. Mellette, szint¢n
a pianÁnÂ tetej¢n zsebrÀdiÂ ¢s telefon. K´rben, a falaknÀl v¢gig r¢gi k´nyvespolcok a mennyezetig,
tele k´nyvekkel. A pianÁnÂ m´g´tt, a bal sarokban cser¢pkÀlyha, elûtte kovÀcsoltvas kÀlyhaelûke,
benne piszkavas

I. felvonÀs
1. jelenet
Annamari, 82 ¢ves h´lgy, a f¢s¡lk´dûasztalka elûtt ¡l a puffon, ¢s a sminkj¢t t´k¢letesÁti gondosan. ElegÀns, s´t¢t, csipk¢kkel dÁszÁtett ruhÀban van, nyakÀban sÀl. LÀbÀn magas sarkÃ cipû.
Cs´nget¢s
ANNAMARI

Megyek mÀr, megyek, rep¡l´k! (FelÀll, kisiet, az ajtÂt nyitva hagyja)

AjtÂnyitÀs hangja
VANCSURA (hangja) CsÂkolom. ¹zvegy dr. Belogorodszky Aur¢ln¢?
ANNAMARI Belohorodszky, àhÊ-val! Mint a kocsik hÀtuljÀn a H betü...
VANCSURA (hangja) Remek. Annyira ´r¡l¡k, hogy megismerhetem a n¢nit!

°n most
itten benyomulok...
ANNAMARI De k¢rem!...
VANCSURA (hangja) Nem kell megijedni, kezicsÂkolom... Az igazolvÀnyom... ez vagyok
¢n... (Megjelenik a szobaajtÂban. Harminc ¢v k´r¡li fiatalember, ´lt´nyben van, nyakkendûben,
kez¢ben aktatÀska ¢s igazolvÀny. Annamari belohol utÀna)
ANNAMARI Maga kicsoda, mit akar?! HÁvom a rendûrs¢get! SikÁtok!
VANCSURA HÀt a v¢grehajtÂ, kezicsÂkolom. Tess¢k megn¢zni, ez itten ¢n vagyok, ugye.
Tess¢k nyugodtan le¡lni, nem lesz semmi baj... Milyen sz¢pen fel van ´lt´zve a n¢ni!
Ez jÂ, mert van, ahol pizsamÀban, hÀlÂingben...
ANNAMARI Hogyhogy v¢grehajtÂ?
VANCSURA A n¢ni megkapta a fizet¢si meghagyÀst, alÀ is tetszett Árni, hogy Àt tetszett
venni... ¢s nem tetszett fellebbezni... k¢tfel¢ tetszik adÂsnak lenni, gÀz meg villany, ¢s
nek¡nk, ugye, akkor ki kell j´nni, itt a v¢gz¢s, ¢s mi reggel hattÂl este tÁzig a t´rv¢nyek
szerint bÀrmikor. Tess¢k nyugodtan l¢tezni... egy kicsik¢t foglalok itten, aztÀn mÀris
megyek...
ANNAMARI Uram, ma nekem nem alkalmas!
VANCSURA HÀt nagyon sajnÀlom, de ¢n nem tudok csak Ãgy mÀskor...
ANNAMARI °n minden hivatalos levelet kidobok. Olvasatlanul visszaadom a postÀsnak,
dobja ki a szem¢tbe.
VANCSURA Igen? HÀt ez hiba. Akkor ki Árja alÀ?
ANNAMARI °n mindet alÀÁrom, de fel se bontom, a postÀs odalent kidobja.
VANCSURA JÂ, hÀt ¢n errûl nem tehetek. Most itt, ugye, mÀr jogÀllam van, tetszik tudni,
adÂss, fizess. ä Tess¢k le¡lni, fûzni, akÀrmi, p¢ldÀul van, ahol kÀv¢val kÁnÀljÀk az embert, azt, ugye, el szoktam fogadni, mert m¢rt bÀntsam meg ûket a micsodÀjukban...
°n f¢lÂra alatt felbecs¡l´m, akkor sz¢pen alÀ tetszik Árni, azt Ãgy hÁvjÀk, hogy jegyzûk´nyv, ¢s ¢n mÀr itt se vagyok.
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Nem ¢rti, hogy ma a legkev¢sb¢ sem alkalmas?
(kinyitja a tÀskÀt, kotorÀszik) ¹zvegy micsodÀn¢, ´zvegy dr. Belohorodszky
Aur¢ln¢, itt van a k¢t v¢grehajtÀsi lap, ugye, az ´sszes tartozÀs meg az eljÀrÀsi dÁj, ebben
benne van a bÁrÂsÀg meg a v¢grehajtÀs k´lts¢ge, meg a kamatok, tess¢k, 44 536 frongÀsz. (Leteszi a papÁrt az asztalra) Ha ezt most ki tetszik egyenlÁteni k¢szp¢nzben, ¢n mÀr
itt se vagyok, kezicsÂkolom.
ANNAMARI Foglaljon le, amit akar, de j´jj´n mÀskor! J´het holnap reggel hatkor is
akÀr!
VANCSURA Az egy mÂdszer, kezicsÂkolom, ugye, hogy az adÂs az ingÂsÀgait elrejti, de
az mÀr b¡ntetendû.
ANNAMARI Holnap reggel viheti az ´sszes bÃtoromat, ha akarja!
VANCSURA Elvinni, Ágy a k¢t kezemmel? M¢g sose tetszett v¢grehajtva lenni?! °n felbecs¡l´m, ami van, ¢s felveszem a jegyzûk´nyvet, amit alÀ tetszik Árni, ¢s akkor ¢n
elmegyek, ¢s minden itt marad. Majd valamikor j´nnek a szÀllÁtÂk, ¢s elviszik a Margit
k´rÃt 16.-ba, ahol van egy Àrver¢si csarnok. °s mondok egy jÂ hÁrt: addig a n¢ni tovÀbbra is Ãgy hasznÀlhatja, mintha a sajÀtja lenne. VilÀgos vagyok? SzÂval hasznÀlni
lehet, csak elvinni nem ¢s fûleg eladni nem, mert az mÀr zÀrt´r¢snek szÀmÁt, ¢s az
büncselekm¢ny, tetszik ¢rteni?
ANNAMARI Akkor v¢gezzen gyorsan!
VANCSURA Ez itt nekem a negyedik ¡gyem ma, ¢s m¢g van legalÀbb tizen´t, de nekem
itten, ugye, f´l kell becs¡ln´m. Az¢rt az egy munkav¢gz¢s, tess¢k nekem elhinni.
ANNAMARI De mi¢rt ¢ppen ma!?
VANCSURA Azt ¢n d´nt´m el, szabadon, mint ´nÀllÂ bÁrÂsÀgi v¢grehajtÂ, hogy kin¢l
mikor. Ne tess¢k nekem mondani, hogy nem tetszett erre szÀmÁtani. Csak feltünt a
n¢ninek, hogy levonnak a nyugdÁjÀbÂl?!
ANNAMARI Nem vettem ¢szre.
VANCSURA A legalacsonyabb ´regs¢gi nyugdÁj mentes, af´l´tt letiltanak, ugye, egy
adÂssÀgnÀl 33%-ig, aztÀn t´bbn¢l 50%-ig... °s itt t´bb van, az Elm¡ is, tess¢k n¢zni,
meg a DÁjbeszedû Rt.
ANNAMARI Nekem ´zvegyi nyugdÁjam van... Annyit kapok, mint r¢gen.
VANCSURA Akkor a n¢ninek a legalacsonyabb ´regs¢gi alatt van, vagyis most az 13
ezer... HÀt van ilyen... AttÂl m¢g nekem foglalnom kell. A nyugdÁjasok mind melÂznak
feket¢n, az ilyen ´zvegy doktorn¢k p¢ldÀul jÂsolni szoktak, ha m¢g eddig nem tetszett,
hÀt tudom ajÀnlani. Na akkor most tess¢k nyugodtan l¢tezni, mintha itt se lenn¢k, az
idû p¢nz, tetszik tudni. °s az nem jÂ, ha az adÂs akadÀlyozza a foglalÂ munkÀjÀt. Annak, ugye, k´vetkezm¢nyei vannak, jogi meg minden. Ugye, ha fizetni tetszett volna,
ez az eg¢sz nincs. De hÀt. Viszont m¢g meg lehet gondolni, ha megvan ez a mennyi,
ez a 44 ezer, akkor ¢n adok egy nyugtÀt ¢s kalap. °s ha k¢telkedni tetszik, hogy ¢n,
az ¢n vagyok, akkor be tetszik telefonÀlni, hogy Ágy meg Ágy n¢z ki, ¢s akkor ûk bent
megmondjÀk, hogy az bizony t¢nyleg ¢n vagyok. Telefon van? Vagy ki lett kapcsolva?
ANNAMARI Azt fizetem, az nincs kikapcsolva.
VANCSURA Mert van nÀlam ilyen mobil, bunkÂfon. (Nevet) °s azon is lehet hÁvÀst eszk´z´lni. Az adÂs k´lts¢g¢re persze. V¢grehajtÀsi kifogÀst is lehet ellenem tenni, azt
majdnem mindig szoktak, csak hÀt hiÀba, ¢n t´rv¢nyesen mük´d´k.
ANNAMARI Meddig tart egy ilyen becsl¢s?
VANCSURA AttÂl f¡gg, ugye, csÂkolom. (K´r¡ln¢z) Na de ezekbûl ki fog j´nni. Ez a gyakorlattÂl van, tetszik ¢rteni. Majd megn¢zem p¢ldÀul azt a pianÁnÂt, az mÀr ´nmagÀANNAMARI
VANCSURA
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ban valamennyi... Ez a csillÀr, ez is lehet mennyi, hÀrom-n¢gyezer... Ebben mi van,
gyertyÀk? Hogyhogy gyertyÀk?
ANNAMARI Valamivel muszÀj vilÀgÁtanom.
VANCSURA Na de gyertyÀval a huszadik szÀzad v¢g¢n!? °s az ott micsoda, petrÂleumlÀmpa?
ANNAMARI Az.
VANCSURA Na de minek, kezicsÂkolom!?
ANNAMARI Mert kikapcsoltÀk a villanyt...
VANCSURA De hÀt attÂl m¢g! KezicsÂkolom! HÀt olyat nem tetszett hallani, hogy lopni
az Àramot?!
ANNAMARI Hallottam.
VANCSURA HÀt akkor?!
ANNAMARI Amikor kikapcsoltÀk, felajÀnlottÀk, hogy ûk maguk feket¢n r´gt´n visszak´tik... miutÀn leplombÀltÀk az ÂrÀt... a gÀzosok szint¢n...
VANCSURA HÀt akkor?! M¢rt, tÃl sokat k¢rtek?
ANNAMARI Nem k¢rtek tÃl sokat... De ¢n nem.
VANCSURA Na de hÀt, kezicsÂkolom, jobb Ágy, hogy gyertyÀval kell vacakolni?
ANNAMARI Jobb. Azt nem tudjÀk kikapcsolni.
VANCSURA De viszont le lehet foglalni, a csillÀrral egy¡tt.
Cs´nd
JÂ, hÀt nem az ¢n dolgom... De akkor se mosog¢p, se frizsider!...
ANNAMARI MosÂg¢pem sose volt, a frizsidert elajÀnd¢koztam.
VANCSURA °s a t¢v¢?!
ANNAMARI Nincsen t¢v¢m. Nem jÂ az, kedvesem, ha mindene

megvan az embernek.
Akkor nem tartja ´ssze semmi. ValahÀnyszor jÂ sorom volt, csak ûrj´ngtem unalmamban, ¢s megûrjÁtettem magam k´r¡l mindenkit.
VANCSURA Na ne tess¢k itt nekem. Minden nyugdÁjas a t¢v¢t bÀmulja eg¢sz nap. El
van az dugva.
ANNAMARI Nem hiszem, hogy a maga felhatalmazÀsa gyanÃsÁtgatÀsra is szÂlna, uram.
VANCSURA Mi?
ANNAMARI Gyorsan becs¡lje f´l, ¢s hordja el magÀt.
VANCSURA °n udvariasan, kezicsÂkolom, Ãgyhogy ¢n erre nem szolgÀltam rÀ. (KotorÀszik a tÀskÀjÀban, elûvesz valami papÁrt) Itt az van, hogy bankszÀmla vagy takar¢kbet¢tk´nyv nem lett megÀllapÁtva.
ANNAMARI Nem lett megÀllapÁtva...
VANCSURA De, ugye, nek¡nk jogunk van, hogy a matracba meg akÀrhova rejtett k¢szp¢nzt is lefoglaljuk a tartozÀs fej¢ben.
Kis cs´nd
A v¢grehajtÂ jogosult. Viszont a szem¢lyi motozÀs tilos. Tetszik engem ¢rteni? (Kis
cs´nd, Vancsura sÂhajt) Nem tetszik valami nagyon ¢rtelmes n¢ni lenni... Egy ´zvegy
doktorn¢!... KÀrpÂtlÀsi jegy is jÂ...
ANNAMARI Nincs. KÀrpÂtlÀs!... UndorÁtÂ!
VANCSURA N¢ni k¢rem, ¢n elkezdem itt a bÃtorokkal, addig a n¢ni kimegy... Haris-

SpirÂ Gy´rgy: Honderü

ã

1205

nyÀba k´nnyen be lehet dugni, ¢s ¢n nem veszem ¢szre, mert ¢n piszmogok itten...
Sose fogom megtudni, mennyi k¢szp¢nz lett eltitkolva... Tetszik engem ¢rteni?
Cs´nd
Mi embers¢gesen szoktunk, ¢n meg aztÀn plÀne, hÀt hogy magyarÀzzam meg jobban!!
ANNAMARI Maga ne kiabÀljon, ez az ¢n lakÀsom! V¢gezze a dolgÀt, ¢s aztÀn takarodj¢k!
VANCSURA Na jÂ, hÀt ilyen hangon is lehet, ¢n azt hittem, a n¢ni egy nem h¡lye n¢ni,
egy ´zvegy doktorn¢, de tudok ¢n mÀsk¢pp is, aztÀn lehet fellebbezgetni ¢vekig! Annak nincs halasztÂ hatÀlya! Tetszik tudni, mi az?!
ANNAMARI °n a maguk b¡kkfanyelv¢t jobban ismerem, mint maga. V¢gezze mÀr a
dolgÀt, mire vÀr?!
VANCSURA Tess¢k n¢zni... egy sz¢k marad, egy asztal marad... egy huszon´t´s ¢gû marad... Ez¢rt is hiba, hogy nem tetszik lopni az Àramot... Marad v¢letlen¡l k¢t sz¢k,
p¢ldÀul, v¢letlen¡l... °s lehet mondani, hogy a foglalÀs utÀn tetszett venni... Ha nagyon tetszik ragaszkodni mondjuk a pianÁnÂhoz, mert azon tetszett a n¢ninek klimpÁrozni kislÀnykorÀban, akkor ¢n mondjuk ¢szre se veszem, hogy van ott egy pianÁnÂ...
ANNAMARI Foglalja le sz¢pen a pianÁnÂt, oda is lÀncolhatja a kÀlyhÀhoz.
VANCSURA JÂ, hÀt ha a n¢ni ilyen...
Annamari nevet
Most mit tetszik vihogni?! Ahol ¢n megjelenek, ott nem vihognak, ott sirÀnkoznak,
ott k´ny´r´gnek!
ANNAMARI NahÀt, ¢n ezt el fogom mes¢lni! (Nevet)
VANCSURA F´ljelenteni, azt lehet. Csak ne nagyon tess¢k rem¢nykedni.
ANNAMARI F´ljelenteni, ¢n, magÀt? JÂember, hova gondol! ä Na mit szÂlna egy jÂ erûs
kÀv¢hoz?
VANCSURA K¢rem? ä JÂ, hÀt lehet... Csak ne tess¢k azt k¢pzelni, hogy valami m¢rget
tetszik beletenni...
ANNAMARI (hahotÀzik) M¢rget! HuhÃ! (Le¡l az egyik fotelba, keresztbe teszi a lÀbÀt, nevet)
Ha megengedi, ¢des fiam...
Vancsura zavartan n¢zi, cs´nd
Ez egy jÂ nap...
Cs´nd
VANCSURA Tess¢k ide figyelni... Tess¢k elûszedni a t¢v¢t, ¢s akkor m¢g valamit foglalok,

¢s ennyi volt. Na?
ANNAMARI Aha.
VANCSURA Na.

Cs´nd
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Nekem jÂ a modorom, jobb is a hatÀsfokom. K¡ldhetek olyan palit, aki olcsÂn Àtk´ti
a villanyt, ¢s a plombÀnak kutya baja se lesz. °s akkor a n¢ni elûszedheti a t¢v¢t a
pinc¢bûl, ¢s tetszik bÀmulni, amÁg el nem viszik. °s majd vehet a n¢ni hasznÀltan egy
mÀsikat.
ANNAMARI °des gyermekem, nekem nincs t¢v¢m. R¢gen persze volt, n¢melyik f¢rjem
n¢zte, de amiÂta v¢glegesen ´zvegy vagyok, nincs. ElajÀnd¢koztam. SzÁnes volt, nagyk¢pernyûs, tÀvirÀnyÁtÂs... °s akkor m¢g volt Àramom... (RÀgyÃjt) Gyermekem, maga
nem dohÀnyzik?
VANCSURA De. (Zavartan Àll)
ANNAMARI Ha nem k¢r kÀv¢t, van whisky, konyak... a legjobb mÀrkÀk... Vagy azt is le
lehet foglalni? Majd maga elûtt bontom fel az ¡veget, hogy lÀssa, nem t´lt´k bele semmit, jÂ, kicsi fiam?
VANCSURA Nem, ¢n... Munkaidûben, ugye... ögyhogy nem...
Cs´ngetnek. Annamari felpattan, kisiet. Vancsura zavartan Àll. Kint ajtÂnyitÀs hangja
ANNAMARI (hangja) Ja, csak maga az...
HANG KezicsÂkolom... K´sz´n´m... CsÂkolom!

Annamari bej´n, kez¢ben egy lev¢l
A postÀs. (Megn¢zi a borÁt¢kot) írt az unokÀm! Boldog nap! °n ugyan megÁrtam neki, hogy Árjon angolul vagy franciÀul, de û inkÀbb kÁnlÂdik a magyarral, pedig
magyarul sose tanult Árni... °n is Árok neki angolul, franciÀul, hogy gyakoroljam, de
ÀltalÀban nem k¡ld´m el neki, minek terheljem egy v¢nlÀny sirÀmaival?... Honnan a
csudÀbÂl Árt most? KanadÀbÂl? Hogy ker¡l û KanadÀba? (Le¡l a zongorasz¢kre, kezdi
felbontani a levelet) A legutÂbb VenezuelÀbÂl Árt... Hogyhogy most KanadÀbÂl?! Azok
odaÀt mind l´k´ttek, a gy´kereiket keresik, a boldogtalanok... ä N¢zze, ezt a kisrÀdiÂt
is tûle kaptam, elemes, de vilÀgvevû... kilenc ¢ve, ¢s remek¡l szÂl most is!
VANCSURA (odan¢z a pianÁnÂn levû kisrÀdiÂra) HÀromszÀz forint. ä Ha a n¢ni f´lemeln¢
v¢gre a fenek¢t, akkor ¢n most felbecs¡ln¢m a zongorasz¢ket, nekem drÀga az idûm.
ANNAMARI

Annamari felÀll, a levelet felbontatlanul a pianÁnÂra teszi
Nyikorog, a lakkozÀsa lepattogzott, az illeszt¢sek l´ty´gnek... szÀz´tven forint, ¢s akkor jÂlelkü voltam...
ANNAMARI Nagylelkü, kisfiam. Azt Ãgy mondjÀk magyarul.
VANCSURA Van ¢nnekem szakvizsgÀm. (Valamit f´ljegyez, majd a k´nyvespolchoz l¢p) Ezek
itten micsodÀk?
ANNAMARI K´nyvek, kisfiam.
VANCSURA De milyen k´nyvek?
ANNAMARI Azok ott latin nyelvüek, a g´r´g´k kiss¢ jobbra talÀlhatÂk...
VANCSURA Na, ezek nem ¢rnek semmit.
ANNAMARI Nem?
VANCSURA Ki vesz ma k´nyvet? A k´nyvtÀraknak nincs rÀ p¢nz¡k, ¢s raktÀrozni se
bÁrnak. Tess¢k n¢zni, ez az ´sszes k´nyv itten lehet Ãgy n¢hÀny mÀzsa... be tudom
szÀmÁtani hullad¢kpapÁr-Àron, ha tetszik akarni... (Valamit f´ljegyez, tovÀbbl¢p)
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ANNAMARI Csak nem akarja lefoglalni a k´nyveimet?!
VANCSURA Azok is ¢rnek valamennyit, talÀn k¢t-hÀromezer forintot is, ennyi k´nyv...
ANNAMARI Foglaljon le mÀst, csak a k´nyveket ne!
VANCSURA Na, szÂval most rÀtapintottunk valami l¢nyegre, ugye. °n igazÀn a legjobb

akarattal, embers¢gesen, ¢s akkor a n¢ni azon a hangon! HÀt mi a fen¢t foglaljak le
¢n itt? Ez a k¢t fotel... (PrÂbÀlgatja a fotelokat) A rugÂk kiÀllnak, a huzat kid´rzs´lve,
lyukhiÀnyos, ugye, ¢s a lÀbak l´ty´gnek, a karfa l´ty´g, minden l´ty´g... DarabjÀt beszÀmÁtom 600 forinttal, ¢s akkor m¢g Àllati jÂlelkü voltam... Ez az asztal, ez 100 forint,
csÂkolom... HÀt Ágy nehezen lesz ki a 44 ezer, Ãgyhogy sajnos a k´nyveket is be muszÀj
szÀmÁtani.
ANNAMARI Francia, n¢met, olasz, angol elsû kiadÀsok, n¢melyik tizenhetedikätizennyolcadik szÀzadi! T´bb milliÂt ¢r ez a k´nyvtÀr!
VANCSURA A LajtÀn tÃl, kezicsÂkolom, de nem itt. Tetszett volna odasz¡letni a n¢ninek. A gyüjtûk r¢g disszidÀltak, vagy ÀtÀlltak minden mÀsra, csÂkolom, a k´nyvn¢l
m¢g az alpakka is jobb. Ha t´bb milliÂt ¢rnek ezek itten, akkor m¢rt nem tetszett eladni
kettût-hÀrmat, ¢s t´rleszteni az adÂssÀgot? Na? Ez egy k¢rd¢s a n¢nihez.
ANNAMARI Vigye a pianÁnÂt, akÀrmit, csak a k´nyveket ne!
VANCSURA HÀt nem tetszik felfogni a n¢ninek? Itt marad, amÁg Àrver¢sre ker¡l a sor,
hÀt nem mondtam mÀr? Mondtam!...
ANNAMARI N¢zze meg a dÁvÀnyt, m¢g az elsû f¢rjem csinÀltatta! MahagÂni!
VANCSURA °n szÁvesen megn¢zem azt a dÁvÀnyt, de, ugye, a n¢ninek mÀsik fekhelye
nincsen... ¢s akkor ¢nnekem hivatalosan ezt a dÁvÀnyt nem kell megn¢zni, mert egy
Àgy, az a t´rv¢ny szerint marad. Tetszik engem ¢rteni?
ANNAMARI °n lemondok rÂla. Egy ilyet ma szÀzezer¢rt se lehet kapni!
VANCSURA Azt nem a n¢ni mondja meg, mert a n¢ni nem egy szak¢rtû. °s lemondani
nem lehet a fekhelyrûl, ha csak az az egy van belûle, mert a t´rv¢ny embers¢ges, tetszik
¢rteni? De az ez¡st ¢tk¢szletek meg ilyenek, azok becsl¢sre ker¡lnek. Csak ÂlomkristÀly vÀzÀval ne tess¢k j´nni, mert az ki van menve a divatbÂl.
ANNAMARI Ki van menve?
VANCSURA Mondom, hogy ki van menve.
ANNAMARI (nevet) Ki van menve!
VANCSURA Nem tetszik felfogni? Ki van menve!
ANNAMARI °rtem ¢n, ki van menve! (Nevet)
Kis cs´nd. Vancsura a falakat tanulmÀnyozza
Maga a falakat is felm¢ri?
VANCSURA Neeem, kezicsÂkolom, csak szoktÀk, hogy a k¢peket leveszik, eldugjÀk,
ugye, fûleg az ilyen ´zvegy doktorn¢k, de a helye az ott marad, azt a szem lÀtja...
Cs´ngetnek
ANNAMARI

°n most ki vagyok menve... (Kimegy)
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2. jelenet
AjtÂnyitÀs hangja. Vancsura a falakat tanulmÀnyozza
ANNAMARI (hangja) Na v¢gre! A t´bbiek?
FRíDHOF (hangja) Azt hitt¡k, mÀr itt vannak...
ZOLTçNFFY (hangja) CsÂkolom, drÀga Annamari... NahÀt, maga milyen fess!
ANNAMARI (hangja) M¢rt, mit vÀrt?
ZOLTçNFFY (hangja) Ezt vÀrtam, drÀga Annamari! Pont ezt vÀrtam, de m¢gis le vagyok

nyüg´zve! ValÂsÀg ¢s k¢pzelet! °g ¢s f´ld, ahol a f´ld a menny!
Bej´n Annamari, FrÁdhof, ZoltÀnffy, megÀllnak az ajtÂban. FrÁdhof is, ZoltÀnffy is 82-83 ¢ves,
mindketten s´t¢t ´lt´nyben, feh¢r ingben, mell¢nyben, nyakkendûben, s´t¢t cipûben vannak, nagyon elegÀnsak. FrÁdhof kez¢ben orvosi tÀska meg egy mÀsik tÀska
Ez a fiatalember v¢grehajtÂ, mondtam neki, hogy ma nem alkalmas, de
nem tÀgÁtott... HÀtha gyorsan v¢gez.
ZOLTçNFFY ñ, az ´rd´gbe! HÀt hogyhogy?! DrÀga Annamari, ha tegnap errûl minket
felvilÀgosÁt!
ANNAMARI Nem tudtam, hogy ma j´n. Azt se tudtam, hogy valaha foglalni fognak nÀlam.
VANCSURA KidobÀlja a hivatalos ¢rtesÁt¢seket, meg se n¢zi, mi van benn¡k, û mondta.
ANNAMARI °des fiam, ¢n csak a privÀt leveleket veszem Àt, azokbÂl is fûleg a szerelmes
leveleket. A t´bbinek nincs ¢rtelme.
FRíDHOF JÂ napot, fiatalember.
VANCSURA Napot.
ANNAMARI

Cs´nd
FRíDHOF (´r´mmel) ZoltÀnffy, akkor ez ma tÀrgytalan.
ZOLTçNFFY Mondja, maga hatÂsÀgi ember... mennyi

idût vesz ig¢nybe a maga itteni
t¢nyked¢se?
VANCSURA HÀt azt elûre ugye nem lehet tudni...
FRíDHOF Annamari, mennyi a tartozÀsod?
VANCSURA Negyvenn¢gyezer forint, itt van, a v¢gz¢s, tetszik tudni a bÀcsiknak, mi az
a bÁrÂsÀgi v¢gz¢s?
Kis cs´nd
ZOLTçNFFY (FrÁdhofra n¢z) Negyvenn¢gyezer?
FRíDHOF (k´r¡ln¢z) Te Annamari... van neked egyÀltalÀn Àramod?
ANNAMARI çramom, az nincs nekem.
FRíDHOF MiÂta?!
ANNAMARI Egy ideje.
FRíDHOF De m¢rt nem szÂltÀl, az ¢g Àldjon meg!
ZOLTçNFFY ¹sszedobtuk volna, drÀga Annamari, mi¢rt nem szÂlt?!
ANNAMARI Nem hiÀnyzik.
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VANCSURA Azt mondja a n¢ni, m¢g t¢v¢je sincs... °s ezt ¢n higgyem el.
ZOLTçNFFY N¢ni? Ki az?
VANCSURA HÀt a n¢ni.
ZOLTçNFFY Mit mond, maga hivatalos ember?
VANCSURA K¢rem?
ZOLTçNFFY N¢ni?!
FRíDHOF ZoltÀnffy, moderÀld magad.
ZOLTçNFFY N¢ni!? Tudja, ki ez az asszony?! Tudja? Nem tudja! Ez az asszony
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Magyar-

orszÀg leggy´ny´rübb asszonya!
VANCSURA (r´h´g) HÀt ahogy Ágy eln¢zem...
ZOLTçNFFY Milyen hangot hasznÀl maga?!
FRíDHOF ZoltÀnffy!
ZOLTçNFFY ñ, ha lenne kardom!
FRíDHOF ZoltÀnffy!
Cs´nd
VANCSURA Mit mond, fater?
FRíDHOF Fiatalember! Mi nem

tudtuk, hogy Annamarinak tartozÀsa van... De ´ssze-

dobjuk...
ANNAMARI Eszetekbe ne jusson!
FRíDHOF De hÀt kikapcsoltÀk nÀlad az Àramot!
ANNAMARI Fizettem, amÁg annyira fel nem emelt¢k, hogy Ãgy d´nt´ttem, nem fizetem

t´bb¢. Ez elvi k¢rd¢s. A k´z´s k´lts¢get sem fizetem, a k´z´s k¢pviselû erûszakos, sumÀk Àllat, egy tipikus nyilas-bolsi, elsikkasztja a felÃjÁtÀsi alapot... De a banknak a r¢szleteket t´rlesztem, nehogy mÀr elvegy¢k a lakÀst, mert a k´lcs´nnel jelzÀlogot szereztek rÀ... ¢s a telefont is fizetem... Arra sz¡ks¢gem van... Nehogy ´sszedobjÀtok azt a
nyavalyÀs negyvenn¢gyezret! Hajtsanak v¢gre, kit ¢rdekel! Csak a k´nyveimet ne vigy¢k el.
FRíDHOF Gyertya a csillÀrban...
ZOLTçNFFY PetrÂleumlÀmpa!
ANNAMARI Eleinte nem tudtam, hol lehet petrÂleumot szerezni, de most mÀr tudom.
ZOLTçNFFY Az b¡d´s.
ANNAMARI A hÀborÃban is azzal vilÀgÁtottunk, '56-ban is...
ZOLTçNFFY Akkor is b¡d´s volt.
ANNAMARI Mit isztok?
FRíDHOF Semmit.
ANNAMARI Hozattam whiskyt, konyakot ä a legjobbat...
FRíDHOF Most nem iszunk.
ZOLTçNFFY Nem iszunk.
VANCSURA °n nem ¢rtem a n¢nit, drÀga italokat vesz, ¢s k´zben nem fizet!
ZOLTçNFFY KÀlmÀn¢k m¢g nem j´ttek?
ANNAMARI Nem.
ZOLTçNFFY Csak nem fognak k¢sni?
ANNAMARI EgyÀltalÀn, mi ez az eg¢sz?
FRíDHOF Figyeljen ide, fiatalember. Most nincs nÀlunk annyi p¢nz, de est¢re biztosan
lesz.
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FrÁdhof! Megmondtam, hogy nem fizetek! Ez elvi k¢rd¢s! °s ti sem fogtok
helyettem fizetni!
ZOLTçNFFY FrÁdhof, szerintem tiszteletben kell tartanunk Annamari m¢ltÂsÀgÀt.
FRíDHOF Annamari, adj egy cigarettÀt. Leszoktam hat ¢ve, Ãgyhogy nincs nÀlam...
ANNAMARI

Annamari cigarettÀval kÁnÀlja, FrÁdhof rÀgyÃjt. Cs´nd
ANNAMARI Fiatalember, igyekezz¢k.
ZOLTçNFFY Mit f¡rk¢szi a falakat, handl¢ Ãr? Sz¢fet keres?
ANNAMARI Az ¢rt¢kes festm¢nyek hely¢t keresi...
VANCSURA °n nem vagyok handl¢!
ZOLTçNFFY BocsÀnat. Akkor vig¢c.
VANCSURA Hogy mi?
ZOLTçNFFY Vig¢c.
VANCSURA Az mi?
ZOLTçNFFY Az olyan, mint a handl¢, csak pont magÀra hasonlÁt.
FRíDHOF Hagyd b¢k¢n, el¢g bajt csinÀltÀl mÀr.
ZOLTçNFFY FrÁdhof, vond vissza.
FRíDHOF JÂ, visszavonom.
ANNAMARI Mi bajotok van nektek?
FRíDHOF Fiatalember, a vig¢c kereskedû, tudja, az utcÀn Àrult, be-becs´ngetett

a lakÀsokba, a jÀrÂkelûket n¢met¡l k´sz´nt´tte hajdanÀn, ilyesformÀn: Wie geht's Ihnen,
vagyis: Hogy van; inn¢t ragadt rÀ a n¢v...
ZOLTçNFFY Csak nem fogsz ennek n¢metleck¢t adni?
FRíDHOF JÂ, nem fogok. (Idegesen szÁvja a cigarettÀt)
ZOLTçNFFY FrÁdhof, figyelem: Honderü!
Annamari ¢s FrÁdhof elneveti magÀt, aztÀn ZoltÀnffy is nagyot nevet
VANCSURA Maguk rajtam r´h´gnek?
ZOLTçNFFY Vig¢c urat Ãgy hÁvjÀk, hogy Honderü?
VANCSURA Honderü? Nem Ãgy hÁvnak...
ZOLTçNFFY Akkor mibûl k´vetkeztet arra, hogy magÀn nevett¡nk?
VANCSURA Mi az, hogy Honderü?
ZOLTçNFFY FrÁdhof, ez az Àllami ember nem tudja, mi az, hogy Honderü.
FRíDHOF Volt egy magyar grÂf, kedves fiatalember, Sz¢chenyi IstvÀn nevezetü,

¢s û a
mÃlt szÀzad k´zepi Pest-BudÀt szerette volna Honderünek elnevezni...
ZOLTçNFFY Csak aztÀn felhÁvtÀk a figyelm¢t... (Nevet)
FRíDHOF Ez a szÂ franciÀul Ãgy hangzik, hogy àaz utca sz¢gyeneÊ, honte de rue, Ãgyhogy
Sz¢chenyi grÂf elÀllt az ´tlettûl, Ágy lett a vÀros neve Budapest.
Cs´nd
VANCSURA

Mi olyan r´hejes akkor?

Annamari, FrÁdhof, ZoltÀnffy nevet
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Nem lesz jÂ, ha a munkÀmat akadÀlyozzÀk. Az ennek a legszebb magyar n¢ninek baromira nem lesz jÂ.
ZOLTçNFFY JÂl hallom, FrÁdhof, amit hallok, azzal a marad¢k f¢l f¡lemmel?
FRíDHOF Fiatalember. Felteszem, maga most mint becs¡s mük´dik, ¢s aztÀn felvesz
egy jegyzûk´nyvet. HÀt vegye fel. AztÀn mi a p¢nzt elvissz¡k a megfelelû helyre, hiÀba
tiltakozik Annamari, ¢s Àrver¢s mÀr nem lesz.
ANNAMARI °n ezt a nyavalyÀs negyvenn¢gyezret ki tudnÀm fizetni. Az unokÀm ¢vek
Âta havi szÀz mÀrkÀt k¡ld nekem, ¢s ¢n abbÂl nem k´lt´ttem el egyetlen fill¢rt sem.
FRíDHOF HÀny ¢ve k¡ldi az unokÀd?
ANNAMARI '88-ban jÀrt MagyarorszÀgon elûsz´r ¢s utoljÀra, Ãgyhogy azÂta.
FRíDHOF Kilenc ¢ve?
ANNAMARI Kilenc ¢ve.
VANCSURA De hÀt az egy csomÂ p¢nz! Kamattal egy¡tt, tess¢k vÀrni...
ANNAMARI Csak nem k¢pzeli, hogy bankba teszem?
VANCSURA M¢rt nem?
ANNAMARI Egy ilyen orszÀgban?!
ZOLTçNFFY Handl¢ Ãr csak nem bankban tartja a megtakarÁtott p¢nzecsk¢j¢t?!
VANCSURA Persze hogy bankban...
ZOLTçNFFY O, sancta simplicitas! Itt nemzed¢k nemzed¢ktûl soha nem tanul! ç, a boldogtalan handl¢ Ãr m¢g nem tudja, milyen orszÀgban ¢l. De megnyugtathatom, majd
megtudja egyszer. GarantÀlom a handl¢ Ãrnak, lesz itt m¢g ÀllamosÁtÀs, lesz itt m¢g
tÀrsb¢rlet, lesz keny¢rjegy meg internÀlÀs meg romÀnäszerb megszÀllÀs...
VANCSURA De hÀt az kamatos kamattal sokkal t´bb lenne mÀra!... (SzÀmolÂg¢pet vesz
elû) így csak a csÃszÂ le¢rt¢kel¢st tetszik kiv¢deni... (ºt´geti a g¢pecsk¢t) 10 800 mÀrka!
T´bb mint egymilliÂ forint! Tess¢k vÀrni, kiszÀmolom... csak az ¢vi kamatokbÂl meglenne a n¢ni havi rezsije, villannyal, gÀzzal egy¡tt... k´r¡lbel¡l havi 12 ezer, csak a
kamatokbÂl!!!!
ANNAMARI T´bb. Havi 18 ezer, ha lek´tn¢m...
VANCSURA De hÀt akkor mi ez a 44 ezer a n¢ninek?! °s ha itt van elrejtve, akkor Àt
tetszik nekem adni 410 mÀrkÀt k´r¡lbel¡l, de pontosan is kiszÀmolhatom, ¢s akkor
nem kell foglalni!
ANNAMARI Ahhoz a p¢nzhez ¢n nem nyÃlok, azt nem ¢n kerestem, abbÂl lesz az unokÀm hozomÀnya. °ppolyan hebrencs lÀny, mint ¢n voltam, ami p¢nze van, azt elszÂrja.
Kiv¢ve ezt a havi szÀz mÀrkÀt. °n vagyok a bankja. Kamatot nem tudok felszÀmolni
neki, de majd Ágy is vehet belûle egy sz¢p kelengy¢t.
VANCSURA HÀt ¢n ezt nem ¢rtem...
ZOLTçNFFY FrÁdhof, Annamarinak igazsÀga vagyon. Nem fizet¡nk helyette. Sz¢p ez
a csillÀr, Ágy tele gyertyÀval, nekem tetszik. °s a petrÂleum illata is tetszik. Otthonos.
A hÀborÃra eml¢keztet, a nagy orosz t¢lre eml¢keztet, a mÁnusz hÃszfokos Àldott fedez¢kre eml¢keztet, mikor odakint mÁnusz negyven volt, az ´tvenes ¢vekre eml¢keztet, a kitelepÁt¢sre eml¢keztet, kifejezetten heimlich. Meleg ¢rz¢s tÀmad tûle az embernek a szÁve tÀj¢kÀn.
FRíDHOF M¢gis k´ltûnek kellett volna menned, ZoltÀnffy. ä Annamari, adjÀl m¢g egy
cigarettÀt. (Megkapja, rÀgyÃjt)
VANCSURA Mondja, fater, akkor ¢n most foglaljak vagy ne foglaljak?
ZOLTçNFFY Ha ¢n vagyok a fater, handl¢ Ãr, akkor foglaljon.
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VANCSURA Nem vagyok handl¢.
ZOLTçNFFY Akkor vig¢c. V¢gezze

a k´teless¢g¢t, vig¢c Ãr.

Vancsura gyanakodva n¢z rÀjuk, aztÀn a pianÁnÂhoz megy, n¢zegeti
ANNAMARI ºljetek le, fiÃk. T¢nyleg nem isztok?
FRíDHOF Most nem.
ZOLTçNFFY Egy kÀv¢t az¢rt szabad, nem?
FRíDHOF Csak ne legyen tÃl erûs. ä ögyis fel fog menni a v¢rnyomÀsod, nehogy aztÀn

agyv¢rz¢st kapjÀl itt nekem.
ANNAMARI Gy´nge kÀv¢t csinÀljak?
ZOLTçNFFY Gy´nge kÀv¢t k¢r¡nk, nagysÀgos asszonyom.
ANNAMARI FrÁdhof, mi ez a v¢rnyomÀs?
FRíDHOF Ha a fiatalember v¢gez...
ANNAMARI Ti tudjÀtok. Mindig ûr¡ltek voltatok.
ZOLTçNFFY Ez¢rt vagyunk olyan helyesek.

Annamari kimegy. FrÁdhof ¢s ZoltÀnffy le¡l a k¢t fotelba, n¢mÀn n¢zik Vancsura t¢nyked¢s¢t
3. jelenet
ZOLTçNFFY

R¢g itt k¢ne lenni¡k. A KÀlmÀn nem szokott k¢sni. IdiÂta, de k¢sni nem

szokott.
FRíDHOF Jobb lenne, ha el se j´nn¢nek.
ZOLTçNFFY FrÁdhof, ez k¢rlek nem volt ausgetippelt

lovagias megnyilatkozÀs.

FrÁdhof hallgat
Na ¢s hogy vagytok? A fiad?
FRíDHOF J´vûre fog ¢retts¢gizni.
ZOLTçNFFY Kedves nejed?
FRíDHOF K´nyvelûi tanfolyamra jÀr...

utÀnam nem sok ´zvegyi nyugdÁjat fog kapni,
legyen egy jÂ szakma a kez¢ben.
ZOLTçNFFY HÀny ¢ves is most?
FRíDHOF Negyvenh¢t.
ZOLTçNFFY MÀr ilyen ´reg?! Amikor te szÀznyolcvanhÀrom ¢ves leszel, û szÀznegyvenh¢t... egy v¢n banya! Ideje lecser¢lned egy fiatalabbra.
FRíDHOF Nekem is eszembe jutott.
ZOLTçNFFY Na ¢s megcsal?
FRíDHOF Ha van esze!? Okos nû. Nem mindegy? Szeret.
ZOLTçNFFY A kÂros bek¢pzelts¢gen kÁv¡l mid van m¢g neked, Alzheimer-kÂrod?
FRíDHOF ç, csak reuma, meszesed¢s, hallÀsromlÀs, gerincs¢rv, ¢rszük¡let, cukorbaj,
na meg gyÂgyÁthatatlanul progrediÀlÂ kopaszodÀs... HÀt neked?
ZOLTçNFFY °nnekem, k¢rlek? HÀt a s¡kets¢g... a vaksÀg... Meg ez, meg az... Te ÁrtÀl
f´l nekem tegnap milliÂ gyÂgyszert, nem? Nem is eml¢kszel rÀ? Senilitas delectat...
FrÁdhof nevet
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MÀr csak hÀrom perc alatt Ãszom a szÀzat...
FRíDHOF Gyorson?
ZOLTçNFFY HÀton. A gerincem miatt. °s mÀr csak egy kilom¢tert futok mÀsodnaponta... A tenisz m¢g menne, de hÀt a partnerek... Se szÂ, se besz¢d, egyik h¢trûl a mÀsikra
kinyiffannak... Evezni is csak mÂdjÀval, a hÀlyogmüt¢tem Âta...
FRíDHOF (bÂlogat) HÀlyogmüt¢t utÀn gyakori a retinalevÀlÀs. KirÀndulni jÀrsz m¢g?
ZOLTçNFFY TurisztikÀzom, k¢rlek, havonta egyszer. Kimegy¡nk a hegyekbe a fiatalokkal, ¢s begyüjtj¡k a szemetet.
FRíDHOF F´lszeditek az egyik csÃcson, ¢s lerakjÀtok a mÀsikon...
ZOLTçNFFY (nevet) HÀt igen, el¢g sziszifuszi...
FRíDHOF Felj´hetn¢l egyszer...
ZOLTçNFFY Te is elj´hetn¢l... A nejedet ne hozzad, mert elcsÀbÁtom... BÀr egy kicsit
´regecske...
Vancsura a f¢s¡lk´dûasztalnÀl az ´regekre figyel, vigyorog
Maga mit bÀmul, handl¢ Ãr?
Vancsura a f¢s¡lk´dûasztal fel¢ fordul, a fiÂkjait hÃzogatja
VANCSURA (mormol) L´ty´g a gombja...
FRíDHOF ZoltÀnffy... Nekem ez a dolog nem tetszik. Ezt mÀr tegnap is mondtam.
ZOLTçNFFY Eml¢kszem, k¢rlek, hogy mondtad. Nekem jÂ a memÂriÀm. Fel tudom

mondani az ´sszes Cicero-besz¢det. Quousque tandem abutere Catilina patientia
nostra... Quamdiu furor iste tuus nos eludet...
FRíDHOF Ne!
ZOLTçNFFY Akkor alea iacta est.
FRíDHOF Meg vagytok ti ûr¡lve. Azt rem¢ltem, mÀra elmÃlik a d¡h´d...
ZOLTçNFFY Negyven ¢ve azt tanÀcsoltad, hogy vigyÀzzak, mert kolerikus alkat vagyok.
°n vigyÀztam, ¢s nem is kaptam agyv¢rz¢st. Infarktust is mind´ssze kettût, ¢s egyik
se volt hÀtsÂ fali. ArrÂl nem tehetek, hogy kilyukadt a dobhÀrtyÀm, ¢s leszakadt a retinÀm, ¢s forrasztÂpÀkÀval kellett visszasz´gecselni. Azok nem pszichoszomatikus dolgok.
FRíDHOF Minden pszichoszomatikus. A halÀl is.
ZOLTçNFFY Mit hallok!
FRíDHOF Meghal a pszich¢d is, meg a szÂmÀd is, rÀadÀsul egyszerre. Ha ez nem pszichoszomatikus, akkor semmi sem az.
ZOLTçNFFY (nevet) FrÁdhof, te h¡lye vagy. (VancsurÀhoz) Mondtam mÀr, handl¢ Ãr, hogy
ne bÀmuljon, hanem v¢gezze a dolgÀt!
VANCSURA A bÀcsinak orvosnak tetszik lenni?
ZOLTçNFFY Hallod ezt a tûsgy´keres szÂzatot, FrÁdhof?
FRíDHOF Igen, orvos vagyok.
VANCSURA °n mondok a doktor Ãrnak valamit. Itt van ez a f¢s¡lk´dûasztal, p¢ldÀul.
°n ezt felbecs¡l´m, rendes Àron. Mondjuk... hÃszezer¢rt. Meg itt van a pianÁnÂ, nem
egy mÀrkÀs darab, de az legyen huszonn¢gy. Mi? °s a doktor Ãr leperkÀl nekem negyvenn¢gyezret, mi az egy doktor Ãrnak, ¢s akkor kalap. A n¢ni kap egy foglalÀsi jegyzûk´nyvet, û azt hiszi, le van foglalva, de mert a doktor Ãr kifizette, sose j´nnek ¢rte
a szÀllÁtÂk... °s k¢sz vagyunk. °n ugye megkapnÀm a bruttÂbÂl a szÀzal¢kot, hivata-
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losan. TehÀt ¢n marha rosszul jÀrok ezzel, amit mondok... De ¢n egy embers¢ges pali
vagyok. Ha a n¢ni nem akarja, akkor amÁg kint van, csak tess¢k sietni. Tûlem nem
tudja meg. °n kiÀllÁtom a jegyzûk´nyvet, ¢s a n¢ni alÀÁrja, ¢s kalap. Nekem m¢g van
tizen´t ¡gyem mÀra, ¢n nem ¢rek rÀ gatyÀzni.
Cs´nd
ZOLTçNFFY

Hallod ezt, FrÁdhof? M¢g egy lovagias ¡gy!

Cs´nd
FRíDHOF

Honderü.

ZoltÀnffy nevet. Cs´nd
VANCSURA Maga mit r´h´g? Rajtam r´h´g?
ZOLTçNFFY ñ, dehogy, handl¢ Ãr. Maga nem

tudhatja, hogy a doktor Ãr egykor szeg¢nys¢gi fogadalmat tett... a doktor Ãrnak sose volt egy fill¢rje se... ¢s nemcsak szeg¢nys¢gi fogadalmat tett, hanem sz¡zess¢gi fogadalmat is, ¢s be is tartotta harminc
¢vig...
FRíDHOF (¢lesen) ZoltÀnffy!
Cs´nd
BocsÀnatot k¢rek. H¡lye Àllat vagyok. ä Maga v¢gezze a dolgÀt, handl¢
Ãr, amÁg sz¢pen mondom!
VANCSURA Sz¢p kis rokonok maguk!
FRíDHOF Nem vagyunk mi testv¢rek!
VANCSURA A n¢ni rokonai, nem?
ZOLTçNFFY AnnÀl mi sokkal t´bbek vagyunk. A barÀtai vagyunk!
ZOLTçNFFY

Vancsura a fej¢t csÂvÀlja, visszafordul a f¢s¡lk´dûasztal fel¢
FRíDHOF Hova rakta Annamari a cigarettÀt?
ZOLTçNFFY A dohÀnyzÀs, k¢rlek, Àrt az eg¢szs¢gnek.
FRíDHOF Most hallom elûsz´r.

Vancsura a csillÀrt kezdi tanulmÀnyozni
Nem hiszem, hogy Annamarinak lenne megfelelû magassÀgÃ l¢trÀja... De
mi majd bakot tartunk a vig¢c Ãrnak, hogy k´zelebbrûl felbecs¡lhesse a gyertyÀk ÀllagÀt, hû¢rt¢k¢t ¢s miegymÀsÀt, mÀr ami a gyertyÀknak ÀltalÀnosan szokott lenni.
VANCSURA Nincs neki l¢trÀja? Akkor hogy bÁrta meggyÃjtani?
ZOLTçNFFY Tudja, r¢gen az operahÀzakban hatalmas, t´bb szÀz karÃ gyertyÀs csillÀrokkal vilÀgÁtottak. Azokat is meg kellett gyÃjtani valahogy. °s elm¢s emberek kitalÀltÀk, hogy egy emelû segÁts¢g¢vel a csillÀrt fel lehet kurblizni a mennyezetre, ¢s le lehet
kurblizni a f´ldszintre. °rti? MagÀnak csak a kurblit kell megtalÀlnia, vig¢c Ãr.
ZOLTçNFFY
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kurbli sok szÀzezret ¢r, mert ritkasÀg.

Cs´nd. FrÁdhof ¢s ZoltÀnffy igen komolyan n¢z VancsurÀra, aki nem tudja, higgyen-e nekik.
Cs´nd
ZOLTçNFFY (komolyan) Honderü.
FRíDHOF (komolyan) Honderü.
VANCSURA (kifakad) Mi az isten az a honderü?
ZOLTçNFFY MÀr mondtuk, handl¢ Ãr: Budapest

neve, mÀsk¢ppen.

Cs´nd
FRíDHOF

Te ZoltÀnffy, az valÂban ¢rdekes k¢rd¢s, mennyit ¢r az a f¢s¡lk´dûasztal.

Nem?
ZOLTçNFFY Mire c¢lzol, FrÁdhof?
FRíDHOF Szerintem a fiatalember nem mondott tisztess¢gtelen Àrat. A piacon, gondo-

lom, megadnak ¢rte vagy harmincezret.
VANCSURA Annyit nem, de huszon´t´t igen... Nem vÀgom
FRíDHOF (nem figyel VancsurÀra) Csakhogy, mint tudjuk, a

Àt magukat, t¢nyleg!
piaci ¢rt¢k sok szubjektÁv
¢rt¢k eredûje. ObjektÁv ¢rt¢k, nemdebÀr, nincs is. MÀrmost szerintem az a f¢s¡lk´dûasztal sokkal t´bbet ¢r, mint hÃszezer forint...
VANCSURA Mondom, huszon´tezret meg¢r...

4. jelenet
Bej´n Annamari, kez¢ben tÀlca, azon kÀv¢, cs¢sz¢k, poharak, megÀll
FRíDHOF Tekintve, hogy a f¢s¡lk´dûasztal Annamari¢, legalÀbb k¢tszÀzezret
ZOLTçNFFY Meg¢r az n¢gyszÀzezret is, ¢ppen mivel Annamari¢.

¢r.

Annamari elmosolyodik
VANCSURA Na ne tessenek velem!...
FRíDHOF A fiatalember nincs tisztÀban

azzal, hogy valÂjÀban egyetlen ÀtszellemÁtetlen
tÀrgy sincs az ember k´rnyezet¢ben.
ZOLTçNFFY Fogalma sincs rÂla.
FRíDHOF Fiatalember! Tartanak egy Àrver¢st mondjuk Londonban vagy New Yorkban, ¢s a tÀrgyak k´z´tt akad egy k´z´ns¢ges tonettsz¢k, amely azonban valaha Benjamino Gigli¢ volt, vagy Toscanini¢. Maga mennyire becs¡ln¢ fel azt a sz¢ket?
VANCSURA KicsodÀk¢?
ZOLTçNFFY Gigli. Toscanini.
VANCSURA Azok kicsodÀk?
ZOLTçNFFY Honderü...
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Mondjuk az a sz¢k Michael Jackson¢. ä A fiam szokta hallgatni, r¢mes. ä
Mennyire becs¡ln¢ maga azt a sz¢ket?
VANCSURA HÀt az egy vagyon lenne.
FRíDHOF Na lÀtja. Ez a f¢s¡lk´dûasztalka Annamari¢. Elfogadom ZoltÀnffy Ãr becsl¢s¢t, hogy emiatt n¢gyszÀzezer forintot ¢r. De az is lehet, hogy m¢g enn¢l is t´bbet.
ZOLTçNFFY Meg¢r az egy milliÂt is!
FRíDHOF ReÀlis. Akkor az a l´ty´gû fiÂkgomb a f¢s¡lk´dûasztalka egyik fiÂkjÀn egymagÀban bûven fedezi Annamari tartozÀsÀt. Nem nyilatkozhatom ugyan Annamari
nev¢ben, de szerintem belemegy, hogy maga azzal a l´ty´gû fiÂkgombbal a kez¢ben
diadalmasan tÀvozz¢k, fiatalember.
FRíDHOF

Cs´nd. Vancsura ¢rtetlen¡l bÀmul. Annamari nevet, ¢s az asztalkÀra teszi a tÀlcÀt
VANCSURA Most
ANNAMARI Ezek

mit tetszik szÂlni!
mÀr csak ilyen lurkÂk, aranyom. ä MagÀnak is hoztam kÀv¢t, cukrot
meg tejet maga tegyen bele. ä °n mÀr sokszor gondoltam, feladok egy hirdet¢st, hogy
àz´ld´vezeti lakÀsomat cs´ndes k´rny¢ken eladomÊ...
VANCSURA Z´ld´vezeti? Cs´ndes? Ebben a ker¡letben?
ANNAMARI (felÀll, elhÃzza a f¡gg´nyt) Tekintse meg a kilÀtÀst, fiatalember.
Vancsura felÀll, az ablakhoz megy, kin¢z
Mit lÀt?
VANCSURA HÀt egy tüzfalat. Ja hogy ez¢rt kell nappal is vilÀgÁtani!
ANNAMARI Ide sose s¡t be a nap. Csak a csel¢dszobÀba, d¢lutÀn, f¢lÂrÀra.
VANCSURA Csel¢dszoba is van?
ANNAMARI Ott halmoztam fel a hÃsz kilÂ arany ¢kszert. ä Ez volt a csel¢dtraktus,

mielûtt levÀlasztottÀk. Szemben volt egy ¡res telek, mert lÀncos bomba ¢rte azt a hÀzat,
aztÀn a hetvenes ¢vekben ide¢pÁtett¢k az irodahÀzat, a tüzfala elvette a kilÀtÀst. Na,
eltelt egy-k¢t ¢v, mÀr kezdett mÀllani a vakolat az Ãj tüzfalon, amikor ¢szlelem, hogy
a reped¢sekben fÀk kezdenek nûni... EcetfÀk. LÀtja?
Vancsura bÂlint
Nyomorult kis ecetfÀk, ig¢nytelenek ä de a level¡k z´ld. AzÂta megnûttek, ¢s ¢n az
ecetfÀk lombjÀra lÀtok. °s amiÂta itt van a tüzfal, nem hallatszik be semmi, m¢g a büz
se j´n be. Cs´ndes, z´ld´vezeti a lakÀs, vagy nem?
FrÁdhof ¢s ZoltÀnffy nevet. T´ltenek a kÀv¢bÂl. Vancsura is az asztalkÀhoz megy, de a k¢t fotel
foglalt. Annamari a zongorasz¢ket az asztalkÀhoz hÃzza, le¡l. Vancsura Àll
FRíDHOF Az ecetfÀt is vegye leltÀrba, fiatalember.
ZOLTçNFFY BÂlogat, bÂlogat az ecetfa lombja...
VANCSURA (mogorvÀn) Milyen vicceseknek tetszenek lenni.
ANNAMARI NyÀron, k¢sû d¢lelûtt f¢l ÂrÀn Àt eg¢szen k¡l´n´sek

a f¢nyek ä az ecetfÀk
lombja olyankor halvÀnylila. Gy´ny´rü. Fûleg a vakolathibÀk rajzolatÀval mint hÀtt¢rrel egy¡tt. Azt a f¢l ÂrÀt nyaranta sose mulasztom el. ä °des fiam, hÃzza ide azt a
puffot, ¡lj´n mÀr le, kihül a kÀv¢ja!
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Vancsura odahÃzza a puffot, le¡l, t´lt magÀnak. Cs´nd
K¢pzelj¢tek, ez a kedves fiatalember azt hitte, m¢rget akarok t´lteni a kÀv¢jÀba...
ZoltÀnffy majd' megfullad a nevet¢stûl, FrÁdhof is cikÀkol egy kicsit, Vancsura s¢rtetten hallgat
ZOLTçNFFY Honderü! Honderü!
ANNAMARI Ugye megbocsÀtja? Figyelmeztettem magÀt, hogy el fogom mes¢lni...
ZOLTçNFFY DrÀga Annamari, ¢n mindig sejtettem, hogy magÀban egy Lucrezia Borgia

rejlik... A szem¢nek a babonÀs szÁne, az orrÀnak a mer¢sz hajlÀsa, a f¡lcimpÀjÀnak a
nemes Áve mind-mind k¢kv¢rü BorgiÀra vall!
FRíDHOF De pont kÀv¢ba?! Az fantÀziÀtlan. MÀr megbocsÀss, Annamari, de tûled eredetis¢get vÀr az ember.
VANCSURA M¢rt, engem bottal, konyhak¢ssel, mankÂval szoktak fogadni... pitbullt
uszÁtanak rÀm... ez nem olyan nevets¢ges! Mikor ¢n a munkÀmat v¢gzem! De vesz¢lyess¢gi pÂtl¢kot, azt persze nem kapunk!
FRíDHOF TahÂkardia. A bunkokrÀcia foglalkozÀsi betegs¢ge.
ZOLTçNFFY A bunkÂcskÀk, a drÀ-À-ÀgÀk.
Annamari ¢s ZoltÀnffy nevet. Cs´ngetnek. Annamari felÀll
ANNAMARI
VANCSURA

Na v¢gre. (Kimegy)
Mi az, m¢g j´nnek? Olyan v¢n szivarok, mint maguk? A temetûk meg

¡resek?
Kis cs´nd, FrÁdhof int ZoltÀnffynak, aki ´sszeszorÁtja a szÀjÀt
FRíDHOF Olyanok j´nnek. M¢g ketten.
ZOLTçNFFY Minket az utolsÂ b¢ke¢vben

¡t´ttek ´ssze, de mÀr az elsû hÀborÃba sz¡lett¡nk bele... ¢s azÂta isten tudja, mi¢rt, de egyhuzamban ¢l¡nk...
FRíDHOF (nevet) Tudja, fiatalember, a praxisom legm¢lyebb tapasztalata, hogy ´reg
ember sokÀ ¢l.
ZoltÀnffy nevet
5. jelenet
AjtÂnyitÀs hangja
PUKçNSZKY (hangja) Itt vannak
ANNAMARI (hangja) Itt vannak.
PUKçNSZKY (hangja) Szia.
ANNAMARI (hangja) Szia.

mÀr?

Bej´n Annamari ¢s PukÀnszky, aki szint¢n 82-83 ¢ves lehet, ¢s û is elegÀnsan van ´lt´zve. PukÀnszky egyik kez¢ben hatalmas hajÂkoffer, de k´nnyed¢n hozza, mÀsik kez¢ben nagy csokor virÀg.
PukÀnszky megÀll, leteszi a koffert
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PUKçNSZKY Helyettem kis virÀg...
ANNAMARI (elveszi a virÀgot) Timeo

Danaos et dona ferentes...

FrÁdhof, ZoltÀnffy ¢s PukÀnszky nevet
PUKçNSZKY Labor omnia vincit...
ANNAMARI Negyven ¢ve nem vett¢l nekem virÀgot.
PUKçNSZKY MÀr negyven ¢ve? Milyen szem¢t vagyok.

(A t´bbiekhez) Szervusztok. Mi
az, a KÀlmÀn nincs itt?
FRíDHOF Szervusz. Nincs itt. ögy volt, hogy egy¡tt j´tt´k, nem?
PUKçNSZKY ögy volt. Ott vÀrom a sarkon egy ÂrÀja. Azt hittem, elfelejtette, ¢s r´gt´n
idej´tt. A marha. Mindig egy marha volt... De akkor hol van?
FRíDHOF Honn¢t tudjam?
PUKçNSZKY Ez az ¡rge meg kicsoda?
FRíDHOF V¢grehajtÂ. °ppen foglal.
PUKçNSZKY °pp ma?!
FRíDHOF °pp ma. ögyhogy ¢n azt hiszem, a mai nap ez¢rt nem is alkalmas...
PUKçNSZKY Majd a v¢grehajtÂ sz¢pen tÀvozik. FrÁdhof, l¢gy szÁves, k¢rdezd meg ZoltÀnffytÂl, szerinte alkalmas-e.
Cs´nd
FrÁdhof!
FRíDHOF ZoltÀnffy, a PukÀnszky azt k¢rdezi, szerinted ma alkalmas-e.
ZOLTçNFFY FrÁdhof, mondd meg a PukÀnszkynak, hogy nekem alkalmas.

Cs´nd
PUKçNSZKY FrÁdhof!
FRíDHOF ZoltÀnffy azt mondja, hogy neki alkalmas.
PUKçNSZKY NahÀt akkor. (Le¡l Annamari hely¢re)
ANNAMARI Mi az, ti nem vagytok besz¢lû viszonyban?

Cs´nd
PUKçNSZKY HoznÀl nekem egy cs¢sz¢t?
ANNAMARI MÀris ugrom, szÁvem. Szaladok,

boldogsÀgom.

Vancsura ¢rtetlen¡l bÀmul. Annamari kimegy. Cs´nd
PUKçNSZKY Ott vÀrom a sarkon, t¢ved¢s kizÀrva, m¢g û k¢rte, hogy ott talÀlkozzunk!...
ZOLTçNFFY FrÁdhof, k¢rdezd meg a PukÀnszkytÂl, hogy elhozta-e.
FRíDHOF PukÀnszky, a ZoltÀnffy azt k¢rdezi, hogy elhoztad-e.
PUKçNSZKY FrÁdhof, mondd meg a ZoltÀnffynak, hogy elhoztam.
FRíDHOF Azt mondja, hogy elhozta.

Cs´nd. Annamari hozza a cs¢sz¢t meg egy vÀzÀt vÁzzel, benne a csokorral, leteszi a cs¢sz¢t az
asztalra, a vÀzÀt a pianÁnÂra ÀllÁtja
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PUKçNSZKY NÀlad nincs villany?
FRíDHOF Se gÀz, se villany. KikapcsoltÀk.
PUKçNSZKY Akkor a kÀv¢t mivel fûzted?
ANNAMARI SpirituszkockÀval. Van egy hÂdolÂm a boltban.
ZOLTçNFFY Ne tegyen f¢lt¢kenny¢, drÀga Annamari!

Annamari nevet. PukÀnszky felÀll, kifel¢ indul
FrÁdhof, k¢rdezd meg a PukÀnszkyt, most hova megy.
FRíDHOF Hova m¢gy, PukÀnszky?
PUKçNSZKY A konyhÀba hokedli¢rt.
FRíDHOF A konyhÀba megy hokedli¢rt.
ZOLTçNFFY Mondd meg neki, hogy a cs¢sz¢t is behozhatta volna û maga, micsoda do-

log Annamarit ugrÀltatni.
Azt mondja a ZoltÀnffy, a cs¢sz¢t is behozhattad volna, nem sz¢p, hogy Annamarit ugrÀltatod.
PUKçNSZKY Mondd meg a ZoltÀnffynak, hogy ezt a k¢rd¢s¢t a k¡l´nleges k´r¡lm¢nyekre valÂ tekintettel vÀlasz n¢lk¡l hagyom, k¡l´nben a k¢p¢re mÀszn¢k. (Kimegy)
FRíDHOF Erre nem hajlandÂ vÀlaszolni.
ZOLTçNFFY Csak ennyit mondott?
FRíDHOF Csak ennyit.
FRíDHOF

Cs´nd
ANNAMARI (le¡l a fotelba) Mi ez, valami fogadalom, hogy csak tolmÀcs ÃtjÀn ¢rintkeznek
egymÀssal?
ZOLTçNFFY Olyasmi...
ANNAMARI (VancsurÀhoz) Ezek ilyen fiÃk, tudja. Egyszer ûk ketten elhatÀroztÀk, hogy
azontÃl magÀzÂdni fognak, ¢s aki t¢vesztett, fizetett tÁz pengût.
ZOLTçNFFY ¹tven´t ¢ve, ¢s ¢vekig tartott... Speciel ¢n nyertem, legalÀbb k¢tszÀz pengûvel vertem a PukÀnszkyt... bÀr akkor mÀr millpengûben szÀmoltunk...

FrÁdhof ¢s Annamari nevet
FRíDHOF Na ¢s mit vett¢l rajta?
ZOLTçNFFY Semmit, k¢rlek, mert

bej´tt a forint...

Annamari ¢s FrÁdhof nevet. Bej´n PukÀnszky a hokedlivel, az asztalnÀl leteszi, rÀ¡l
VANCSURA A bÀcsik ilyen r¢gen tetszik ismerni egymÀst?
FRíDHOF Egy¡tt jÀrtunk gimnÀziumba. TÁz¢ves korunktÂl tizennyolc ¢ves korunkig...

Az nagy idû... Fûleg, ha bennlakÀsos... GyerekkortÂl felnûttkorig... nyolc ¢ven Àt k´z´s
dormitÂriumban...
PUKçNSZKY Akkor egy tizennyolc ¢ves ember felnûtt volt, nem Ãgy, mint ma...
ZOLTçNFFY Mi n¢gyen maradtunk meg az osztÀlybÂl.
PUKçNSZKY Bambini di Budapest.
VANCSURA A n¢ni is abba az osztÀlyba jÀrt?

1220 ã SpirÂ Gy´rgy: Honderü

Annamari, FrÁdhof, PukÀnszky nevet
PUKçNSZKY

Honderü!

Erre m¢g ZoltÀnffy is nevet
VANCSURA (idegesen) Ez is honderüzik!
FRíDHOF Mi tiszta fiÃosztÀlyba jÀrtunk... vagy hetven fiÃ...
VANCSURA Egy osztÀlyban?
FRíDHOF Egy osztÀlyban. Akkoriban m¢g nem kellett fegyelmezni¡k

a tanÀroknak...
Minden diÀk boldog volt, ha beker¡lhetett...
PUKçNSZKY M¢g csak az kellett volna, hogy lÀnyok is jÀrjanak! T´nkretett¢k volna a
szÁnvonalat! Nek¡nk m¢g paptanÀraink voltak, szerzetesek!...
FRíDHOF SzÂval nem Annamari a negyedik, hanem a KÀlmÀn, aki k¢sik...
VANCSURA Melyik gimibe tetszettek jÀrni?
FRíDHOF A ciszterekhez. K¢sûbb JÂzsef Attila lett belûle, most megint Szent Imre, ha
jÂl tudom...
ZOLTçNFFY Mi voltunk a mÀsodik legjobb gimnÀzium Budapesten! R´gt´n a piaristÀk
utÀn! Tudja, ki mindenki jÀrt oda?! P¢ldÀul a VÀrkonyi ZoltÀn... felett¡nk jÀrt pÀr
¢vvel, minden ¡nneps¢gen û szavalt, ¢s nyolcadikos korÀban megnyerte az orszÀgos
magyarversenyt... UtÀlta is az eg¢sz iskola...
PUKçNSZKY FrÁdhof, mondd meg a ZoltÀnffynak, hogy csak mÀsodik lett...
FRíDHOF Csak mÀsodik lett.
ZOLTçNFFY Mindegy. °n fell¢ptem vele, mi szÁndarabokban is jÀtszottunk, meg operÀkban, a Rajeczky Benjamin tanÁtotta be... aprÂd voltam...
PUKçNSZKY °n is jÀtszottam benne, ¢n nyitottam ajtÂt a VÀrkonyinak!
VANCSURA Az kicsoda, akirûl besz¢lni tetszik?
Cs´nd
ANNAMARI Maga nem tudja, ki volt
VANCSURA HÀt nem...
ANNAMARI SzÁn¢sz meg rendezû...

VÀrkonyi ZoltÀn?

Cs´nd
ZOLTçNFFY TÁz-egyn¢hÀny ¢vvel utÀnunk odajÀrt a Latinovits, arrÂl se hallott?
VANCSURA Az a szÁn¢sz, aki vonat alÀ ugrott.
FRíDHOF Oda jÀrt a R´sler Endre, az opera¢nekes... A Wehner Tibor, a zen¢sz...

WalkÂ Gy´rgy, az irodalmÀr... a L¢kai LÀszlÂ, aki ma bÁboros ¢rsek...
PUKçNSZKY OdajÀrt a Staud G¢za...
VANCSURA Kicsoda?
PUKçNSZKY Staud G¢za! SzÁnhÀzt´rt¢n¢sz! így se ugrik be?
VANCSURA HÀt nem...
Cs´nd

a
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ZOLTçNFFY A Staud G¢za tartotta a magasugrÀs rekordjÀt ¢vekig...
FRíDHOF '32-ig.
ZOLTçNFFY MÀr '24-ben ugrott 160-at!
FRíDHOF Mi m¢g ollÂzva ugrottunk magasat.
ZOLTçNFFY Mi voltunk a j´vendû magyar elitje...
PUKçNSZKY (nevet) A kereszt¢ny k´z¢posztÀly... A Bitter Ill¢s volt a diri, egy

igazi cÁmzetes clairvaux-i apÀt!
ZOLTçNFFY Amikor az Ãj ¢p¡letbe k´lt´zt¡nk '29-ben, mert addig a VÀli utcÀba jÀrtunk, akkor maga Horthy MiklÂs j´tt az avatÀsra...
FRíDHOF Meg a Klebelsberg KunÂ...
PUKçNSZKY Meg a teljes p¡sp´ki kar... a Werner Adolf, a zirci fûapÀt... Ott volt a Sipûcz
Jenû, a polgÀrmester...
FRíDHOF Mi Àlltunk sorfalat mint kiscserk¢szek... Ott vonult el a kormÀnyzÂ Ãr... Ilyen
k´zel voltam hozzÀ, mint most magÀhoz! Bizony Àm!... A Krantz Tibi mondta az ¡nnepi verset, û maga Árta...
ZOLTçNFFY àEl nem felejtj¡k a szent ezer¢vet,
ZOLTçNFFY A t´rt¢nelem bÀrmit is akar,
ZOLTçNFFY Szent Imre f´ldj¢n nem lesz egy¢b ¢let,
ZOLTçNFFY Nem lesz itt mÀs, mint kereszt¢ny s magyar!Ê
Cs´nd
FRíDHOF Te erre Ágy eml¢kszel?
ZOLTçNFFY àEx scholis omnis nostra salus, omnis felicitas, divitiae

omnes ac splendor
constansque stabilitas...Ê Ez volt az avatÀsi felirat.
FRíDHOF Sz¢p.
ZOLTçNFFY Non scholae, sed vitae discimus... Handl¢ Ãr netalÀn azt se tudja, ki volt
Szent Imre.
VANCSURA HÀt valami szent...
ZOLTçNFFY LegalÀbb sejti, milyen nemzetis¢gü volt?
ANNAMARI Ne bÀntsa, nem tehet rÂla.
ZOLTçNFFY Magyar volt, az istenfÀjÀt, Szent IstvÀn fia volt ¢s szüz! Megnûs¡lt, de szüz
maradt! A liliomos kirÀlyfi! így se tudja?!
VANCSURA Megnûs¡lt, de szüz maradt?
ZOLTçNFFY Most k¢pzelje, vig¢c Ãr! AztÀn meg´lte a vadkan.
VANCSURA Ne tess¢k velem viccelni, az a ZrÁnyi MiklÂs! Azt ¢n is tanultam!
FRíDHOF A legenda szerint Szent Imr¢t is vadkan ´lte meg huszonhÀrom ¢ves korÀban.
ZOLTçNFFY O tempora, o mores! HabÀr a KÀllay MiklÂs drÀmÀjÀban led´fi egy Urkund nevü szereplû, aki Vazul hÁve...
FRíDHOF (nevet) Urkund! Frenetikus! ýskund... ýsbÃvÀr Urkund... Urkund Abig¢l...!
PUKçNSZKY (nevet) FrÁdhof, mondd meg a ZoltÀnffynak, hogy aquila non captat muscas.
FRíDHOF PukÀnszkynak az a n¢zete, ZoltÀnffy, ami nekem is, hogy aquila non captat
muscas.
ANNAMARI Ez latinul van, ¢s azt jelenti, hogy a sas nem kapdos legyeket.
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(nevet) A hÀborÃ utÀn ezt Ãgy mondtuk, hogy AquinÂi Szent Ter¢z nem
fogdos muszkÀkat.
PUKçNSZKY

Annamari, FrÁdhof ¢s ZoltÀnffy nevet, Vancsura hallgat
(FelÀll) Hol a csudÀba marad ez a KÀlmÀn? FelhÁvom. (K´r¡ln¢z) Hova lett a telefon?
ANNAMARI Ott van a pianÁnÂn.
PUKçNSZKY De nem ott volt!
ANNAMARI Most ott van.
PUKçNSZKY EgyÀltalÀn, hogy n¢z ki ez a szoba?! Semmi sem ott van!
ANNAMARI °desem, azÂta Àtrendeztem.
PUKçNSZKY Ez¢rt rem¢nytelen ez az orszÀg, semmi folytonossÀg, semmi ÀllandÂsÀg,
itt mindenki f¡ty¡l a hagyomÀnyra.
ANNAMARI (nevet) °desem, nekem azÂta volt legalÀbb hÀrom f¢rjem.
PUKçNSZKY HÀt aztÀn?! Tetszett volna minden f¢rjet ugyanabba a kalickÀba k¢nyszerÁteni.
VANCSURA Maguk r¢gen?...
ANNAMARI A PukÀnszkynak is voltam a feles¢ge, igen. HÀny ¢vig is?
PUKçNSZKY K¢t ¢vig sz¢p volt, a t´bbi nem szÀmÁt.
ANNAMARI A legszebb az elsû este volt... Tudja, mi akkor presszÂkba jÀrtunk, ¢n akkor
el¢g sokat ittam, szerelmi bÀnatbÂl kifolyÂlag, mindegy, na ¢s ott asztalozott a PukÀnszky, Ãgy ismertem meg...
VANCSURA Asztalozott?
ANNAMARI Asztalozott. Vicceket mes¢lt a haldoklÂknak, akiket az¢rt vittek a rokonaik
a presszÂba, hogy a PukÀnszky felvidÁtsa ûket egy kicsit. °s ez¢rt fizettek is neki. Akkor
ebbûl ¢lt a PukÀnszky. Oda¡lt az asztalukhoz, ¢s megnevettette a haldoklÂkat. Na szÂval ¢szrevett v¢gre a PukÀnszky, ¢s meghÁvott egy teÀra a lakÀsÀba. °s akkor levitt egy
mocskos b¢rhÀz pinc¢j¢be, ahol egy pincerekeszben lakott akkoriban, volt a PukÀnszkynÀl gyertya, meggyÃjtotta, bokÀig Àllt benn a vÁz, volt benn egy vasÀgy matrac
n¢lk¡l, valami rongyok voltak rÀterÁtve, patkÀnyok szaladgÀltak, û k´rbemutatott, Ágy,
sz¢les gesztussal, ¢s felkiÀltott: àHa Âhajtja, nagysÀgos asszonyom, itt minden a magÀ¢!Ê
Mindenki hahotÀzik
VANCSURA Eg¢sz jÂ fejeknek tetszenek lenni!
ZOLTçNFFY Mennyit r´h´gt¡nk mi akkoriban!
ANNAMARI Azok voltak a legszebb ¢vek, sose r´h´gt¡nk
ZOLTçNFFY Az¢rt a hÀborÃ alatt is sokat r´h´gt¡nk...
ANNAMARI A hÀborÃ alatt is r´h´gt¡nk, de az ´tvenes

annyit, mint akkoriban...
¢vekben m¢g t´bbet r´h´g-

t¡nk...
Nek¡nk Annamarival sokÀig volt ´sszesen k¢t szoknyÀnk, egy bricsesz¡nk
¢s hÀrom klottgatyÀnk, ¢s m¢gis milyen sz¢pen ¢lt¡nk!
PUKçNSZKY

Nevetnek. Cs´nd
(PukÀnszky a pianÁnÂhoz megy, felveszi a telefont, tÀrcsÀz) HallÂ, itt PukÀnszky, a KÀlmÀnt
k¢rem...
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Cs´nd
°rtem. (Leteszi a kagylÂt, Àll)
ZOLTçNFFY Mi az, otthon van m¢g?
PUKçNSZKY Otthon van.
ZOLTçNFFY Nem is j´n? Mit k¢pzel? Vele besz¢lt¢l?
PUKçNSZKY Az unokÀjÀval.
ZOLTçNFFY De mi¢rt nem j´n?
PUKçNSZKY Nem j´n.
ZOLTçNFFY °s otthon van?
PUKçNSZKY Otthon van. Meg van halva. Ma reggel.
Cs´nd
HÀt ez jellemzû a KÀlmÀnra. Mindig ilyen megbÁzhatatlan volt, eg¢sz ¢let¢ben. Most mÀr eszerint bÁzvÀst ÀllÁthatjuk, hogy eg¢sz ¢let¢ben.
PUKçNSZKY HÀt igen, mindig ilyen h¡lye volt a KÀlmÀn.
ZOLTçNFFY Mindig ilyen hirtelen, Àtgondolatlan elhatÀrozÀsai voltak.
PUKçNSZKY Most aztÀn a h¡lye KÀlmÀn miatt battyoghatunk ki a temetûbe... Fejemet
rÀ, hogy hideg lesz, esû, sz¢l, jÂl megfÀzunk... ¢s a pap ÂrÀkig fog hablatyolni...
ZOLTçNFFY Mindig ilyen h¡lye volt a KÀlmÀn.
FRíDHOF Eml¢keztek? Mikor vÀratlanul elhatÀrozta, hogy indul helybûl tÀvolugrÀsban, ¢s r´gt´n az elsû ugrÀsnÀl elt´rte a karjÀt!
ZOLTçNFFY

FrÁdhof, PukÀnszky, ZoltÀnffy nevet
KistarcsÀn p¢ldÀul, ¢n ott csak hÀrom h¢tig voltam, aztÀn vittek a Csillagba... ût meg jÂval k¢sûbb valahova, talÀn Recskre...
FRíDHOF De nem, az az Elem¢r volt...
PUKçNSZKY Az Elem¢r?
FRíDHOF Az Elem¢r, akit agyonvertek, mert le akarta szoktatni ûket a suks¡k´z¢srûl...
PUKçNSZKY KistarcsÀn k¢rlek a KÀlmÀn azt magyarÀzta, hogy ezt mÀr nem fogjÀk türni az angolok meg az amerikaiak, ¢s fel fognak minket szabadÁtani!
PUKçNSZKY

FrÁdhof, PukÀnszky, ZoltÀnffy nevet
¹sszefutok a KÀlmÀnnal a fronton, egy ukrÀn faluban, mÁnusz negyven
fok, mondja nekem a KÀlmÀn, most mÀr biztos, hogy k¢t h¢ten bel¡l felvÀltanak minket, hallotta a vez¢rkarnÀl... hogy az eg¢sz hadsereget felvÀltjÀk... a tiszteket is... na
aztÀn le is hÃzott k¢t ¢vet a sarkk´r´n tÃl, valahol Norilszkban... na ott volt mÁnusz
´tven´t is...
PUKçNSZKY Mindig h¡lye volt a KÀlmÀn.
ZOLTçNFFY

Cs´nd
FRíDHOF Heute rot, morgen tot.
PUKçNSZKY Sz¢p halÀl.
ZOLTçNFFY Mindig a h¡ly¢knek van

szerencs¢j¡k.
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Cs´nd
PUKçNSZKY Na most akkor mi
FRíDHOF így nem lehet.
ANNAMARI Mirûl besz¢ltek ti?

legyen?

Cs´nd. PukÀnszky vissza¡l a hokedlire, VancsurÀra n¢z, aztÀn FrÁdhofra. Megint VancsurÀra
n¢z, megint FrÁdhofra. Cs´nd
PUKçNSZKY Na?
FRíDHOF SzÂ sem lehet rÂla.
PUKçNSZKY Mi¢rt nem?
FRíDHOF Csak makulÀtlan elû¢letü Ãriember
PUKçNSZKY FrÁdhof, te obstruÀlsz!
FRíDHOF Nem ÀllÁthatod, hogy Ãriember!
PUKçNSZKY Honn¢t tudod, hogy nem az?!
FRíDHOF Ne l¢gy nevets¢ges, PukÀnszky.

lehet.

FrÁdhof, PukÀnszky, ZoltÀnffy merûn n¢zi VancsurÀt
PUKçNSZKY Olyan l¢ny, hogy kit´lti test¢vel az ürt, mely a teste n¢lk¡l
FRíDHOF Nem pontos. Olyan l¢ny, hogy pont annyit szorÁt ki a t¢rbûl,

¡res volna.
amennyi a t´-

mege.
ZOLTçNFFY Nem pontos. Olyan l¢ny, hogy nem szorÁt ki t´bbet a t¢rbûl, mint a t´mege.
VANCSURA Mit bÀmulnak rajtam?
PUKçNSZKY FajsÃly tekintet¢ben bÀrmely k´zegben lebeg.
ZOLTçNFFY Maga a k´zeg.
ANNAMARI Szerintem troglodita.
PUKçNSZKY AttÂl m¢g lehet Ãriember.
FRíDHOF öriember ilyen munkÀt nem vÀllal.
VANCSURA Mit tetszik mondani?
PUKçNSZKY Egy f´ldesÃr lehet Ãriember?
FRíDHOF Lehet.
PUKçNSZKY KizsÀkmÀnyolÂ egy f´ldesÃr?
FRíDHOF MarxistÀn fogalmazva felt¢tlen¡l.
PUKçNSZKY °s m¢gis lehet Ãriember. Ha bebizonyÁtom, hogy a k¢rd¢ses egyed kizsÀk-

mÀnyolÂ, akkor lehet Ãriember, igaz?
ZOLTçNFFY Igaz.
PUKçNSZKY FrÁdhof?
FRíDHOF Ha kizsÀkmÀnyolÂ, akkor Ãriember? (Nevet) JÂ. BizonyÁtsd be. °n fogom v¢deni. Ki lesz a bÁrÂ, Annamari?
PUKçNSZKY Egy nûnemü asszonyÀllat? Soha!
ZOLTçNFFY Akkor ¢n leszek a bÁrÂ.
Vancsura felÀll, a pianÁnÂhoz megy, felhajtja, n¢zegeti
°n nagyon ´r¡l´k, hogy itt vagytok, r¢g nem lÀttalak benneteket, de ez
most micsoda?
ANNAMARI
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Nem ¢rtem, szÁvecsk¢m, ezt a szemrehÀnyÂ Àrnyalatot a hangodban. Te
is meglÀtogathattÀl volna minket!
ANNAMARI °n nem jÀrok ki... ElcsÃszom, aztÀn combnyakt´r¢s... ¢s ezen a k´rny¢ken!... Le¡tnek, kifosztanak... A nyanyÀkkal is csak telefonon diskurÀlok... MÀr
presszÂba se jÀrok vel¡k... k¡l´nben is, majdnem minden barÀtnûm meghalt mÀr...
Van egy bejÀrÂnûm, az j´n hetente egyszer, az be is vÀsÀrol, meg elmegy a patikÀba...
N¢ha a fiatalok is... akiknek franciaÂrÀt meg n¢metÂrÀt tartok... Kedvesek... De nem
is az, hogy f¢lek... csak n¢zem az embereket... ¢s valami r¢mes, ¡veges ¡ress¢g van a
szem¡kben... °n itt mÀr annyi nemzed¢ket megismertem... azokat is kÀr volt... ¢n ezeket mÀr nem akarom megismerni... lÀtni se akarom ûket...
PUKçNSZKY A sz¢gyen utcÀi... Les rues du l'honte.
ZOLTçNFFY Les rues de l'honte.
FRíDHOF De la honte.
PUKçNSZKY JÂ, akkor de la honte.

PUKçNSZKY

PukÀnszky ¢s ZoltÀnffy Vancsura hÀtÀt nÀzi. Vancsura p´ty´gni kezd a zongorÀn: àSzÀz forintnak ´tven a fele...Ê
Annamari, nek¡nk n¢ha vÀd- meg v¢dûbesz¢det kellett tartanunk latinul a rÂmai jog
fogalmaival... ¢s az eg¢sz osztÀly szavazott, kinek az ¢rveit fogadja el... A legh¡ly¢bbek
padsora, az ablak felûl, az volt a cigÀnyok padsora... A nihilistÀk¢... Capite censi... °s
a mindenkori legh¡ly¢bb gyerek volt kinevezve cigÀnyvajdÀnak... De ûk is szavazhattak... Nemcsak a plebs meg a szenÀtus...
FRíDHOF çt lehetett ker¡lni egyik padsorbÂl a mÀsikba, ha tanult valaki. Ott m¢g nem
szÀmÁtott mÀs, csak a tudÀs.
ZOLTçNFFY Latinul nem vÀllalom. Annyira m¢g nekem se jÂ a memÂriÀm.
PUKçNSZKY Magyarul.
FRíDHOF Hagyja mÀr abba azt a klimpÁrozÀst!
VANCSURA (abbahagyja) °n, k¢rem, a munkÀmat v¢gzem. °n szeretem a melÂmat, sok
helyre be bÁrok jutni, ahova k¡l´nben nem... °n szeretek bÀnni az emberekkel...
ZOLTçNFFY BÀnni... Az emberekkel... (BÂlogat)
VANCSURA Nem mindenki ilyen micsoda. M¢rt, kicsodÀk maguk?! Mire vannak f´l?
MindjÀrt ´sszeÁrom a lefoglalt tÀrgyakat, ¢s akkor az adÂs alÀÁrja a jegyzûk´nyvet, mert
azt Ãgy hÁvjÀk, hogy jegyzûk´nyv, abbÂl egy p¢ldÀnyt itt hagyok, ¢s kalap. HiÀba prÂbÀltam itten embers¢gesen segÁteni...
FRíDHOF Hagyjuk futni.
PUKçNSZKY FrÁdhof! Ez nem is obstrukciÂ, ez mÀr Ãriemberhez m¢ltatlan gyÀvasÀg!
ANNAMARI Mi van veletek?
Vancsura irkÀl valamit, v¢gigjÀrja lassan a lakÀst
ºgy¢sz Ãr, v¢dû Ãr, mindenn¢mü morÀlis ¢s szociÀlis megfontolÀst tegyenek f¢lre. Ez bÁrÂsÀg.
PUKçNSZKY Igenis. Nos tehÀt. KizÀrÂlag gazdasÀgi szempontbÂl szeml¢lve az ¡gyet,
teljess¢ggel ¢rtelmetlen nyugdÁjasoktÂl k´z¡zemi dÁjhÀtral¢kot foglalÀssal behajtani.
A szolgÀltatÂ vÀllalatok kinnlevûs¢gei legalÀbb feler¢szben nagyvÀllalatok adÂssÀgÀt
k¢pezik, ezeket az Àllam politikai okokbÂl el szokta engedni, ¢s a szolgÀltatÂk elûbbutÂbb leÁrjÀk. A kisfogyasztÂk tartozÀsa nem sokat szÀmÁt a szolgÀltatÂk m¢rleg¢ben.
ZOLTçNFFY
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Az adÂssÀg mindenk¢ppen tartozÀs, ¢s tartozÀst foglalÀssal behajtani jogszerü. Az ´sszeg nagysÀga jogilag k´z´mb´s.
ZOLTçNFFY így van.
PUKçNSZKY Felteszem, a szolgÀltatÂ az adÂssÀg behajtÀsa ¢rdek¢ben a bÁrÂsÀgnÀl eljÀrÀst indÁt, majd a v¢grehajtÀsi v¢gz¢st k´vetûen megt´rt¢nik a foglalÀs, majd az Àrver¢s, majd az elÀrverezett tÀrgyak elszÀllÁtÀsa. Ezek a k´lts¢gek elûlegk¢nt a szolgÀltatÂt terhelik. Mire ezt is be tudja hajtani, a p¢nz romlott. Az Àrverez¢s szer¢ny bev¢telt
hoz csupÀn, a kinnlevûs¢g alig cs´kken.
FRíDHOF Sok kicsi sokra megy. Az ilyen Àrverez¢s, amennyiben publicitÀst kap,
visszatartÂ erejü lehet.
ZOLTçNFFY így van.
PUKçNSZKY Az eljÀrÀs munkÀt ad eg¢sz sor embernek: a bÁrÂknak, a g¢pÁrÂknak, a
v¢grehajtÂnak, a kikiÀltÂnak, a szÀllÁtÂknak... meg azoknak, akik az ilyen peres ¡gyekkel a szolgÀltatÂknÀl foglalkoznak, a b¡rokratikus g¢pezetet duzzasztva ¢s hat¢konysÀgÀt rontva. Mindezek sem az Àllamnak, sem a szolgÀltatÂ vÀllalatnak nem hajtanak
hasznot, csakis sajÀt maguknak. RÀadÀsul olyan r¢tegeket fosztanak ki v¢gk¢pp, amelyeket sem az Àllam szociÀlis gondoskodÀsa, sem civil szervezet nem v¢d.
FRíDHOF Ez nem ide tartozik.
PUKçNSZKY K¢rem. Az olyan embert, aki v¢grehajtÂnak Àll, k¢nytelen vagyok ¢lûsdinek, tehÀt kizsÀkmÀnyolÂnak tekinteni.
FRíDHOF Hol az extraprofit, amit egy v¢grehajtÂ lef´l´z? UtasÁtÀst kapott, hogy egy
adÂssÀgot, amelyet nem vitat senki, behajtson. Ez nem kizsÀkmÀnyolÀs.
PUKçNSZKY Egy v¢grehajtÂ nem katonai szervezet tagja, nem k¢nyszerrel soroztÀk be,
amit cselekszik, azt nem parancsra teszi. Ha nincs szakk¢pesÁt¢se, utcasepr¢st is vÀllalhatna. ý azonban a meg¢lhet¢snek ezt az alantas ¢s k´nnyü formÀjÀt vÀlasztotta.
FRíDHOF Ez demagÂgia! A vÀd mintha azt sugallnÀ: ha senki sem vÀllalna erk´lcsileg
problematikus ÀllÀst, akkor senki sem menne el v¢grehajtÂnak, s Ágy a tÀrsadalom kik¢nyszerÁthetn¢ az adÂssÀgok elt´rl¢s¢t... Ez felforgatÂ n¢zet. Sz¢p eszme, csak utÂpisztikus.
PUKçNSZKY Egyes d¢l-amerikai orszÀgokban az ÀramszolgÀltatÀs ingyenes. Est¢nk¢nt
csodÀlatos lÀtvÀnyt nyÃjtanak a ragyogÂan kivilÀgÁtott nyomornegyedek. A dolog
anyagilag is meg¢ri, a turistÀk miatt. Konszenzus k¢rd¢se, milyen szolgÀltatÀs¢rt kell
fizetni...
ZOLTçNFFY GazdagsÀg k¢rd¢se...
FRíDHOF VisszautasÁtom, hogy a magyar jogrendet tÀvoli jogrendekkel hasonlÁtsÀk
´ssze. Vannak sajÀt t´rv¢nyeink, amelyek olyanok, amilyenek, de a betartatÀsukrÂl a
tÀrsadalomnak gondoskodnia kell.
PUKçNSZKY Engem b´rt´nbe kell dugni, Annamarit le kell csukni, a ZoltÀnffy v¢dû
urat ki kell telepÁteni... Akkor is voltak t´rv¢nyek, ugye, ¢s be kellett ûket tartani...
ZOLTçNFFY Ez nem tartozik a tÀrgyhoz.
FRíDHOF °n is erre akartam figyelmeztetni.
PUKçNSZKY Visszavonom. Csak arra akartam felhÁvni a figyelmet, hogy aki maga ¢rt¢ket nem termel, ¢s aki a legszeg¢nyebbek tovÀbbi elnyomorodÀsÀt cselekvûleg segÁti
elû, az kizsÀkmÀnyolÂnak tekintendû. Igaz, hogy a mai magyar tÀrsadalomban a kreativitÀs abban mer¡l ki, hogy a megl¢vût ¢lik fel ¢s osztjÀk el Ãjra ä ez a norma azonban
civilizÀlt Àllamban nem tekinthetû normÀlisnak...
FRíDHOF Ez szociÀlis ¢s erk´lcsi ¢rvel¢s, amellyel egy bÁrÂsÀg nem tud mihez kezdeni.
FRíDHOF
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V¢dencem jogÀllamban t´rv¢nyes ¢s bevett munkÀt vÀllalt. Nem tekinthetû kizsÀkmÀnyolÂnak.
ZOLTçNFFY Uraim: minden jogrendszer a tÀrsadalom legerûsebb r¢tegeinek az ¢rdekeit v¢di, ergo magÀt a kizsÀkmÀnyolÀst ¢s a jogtalansÀgot v¢di a tÀrsadalom mük´dûk¢pess¢g¢nek ¢rdek¢ben. Elvont igazsÀgossÀgra a szÂnokok ne hivatkozzanak. ä
ñszeres Ãr!
VANCSURA Nem vagyok Âszeres!
ZOLTçNFFY Akkor vig¢c Ãr! Mennyi a maga javadalmazÀsa?
VANCSURA KiszÀllÀsonk¢nt kapok minimum k¢tezret... ¢s a becs¢rt¢k szÀzal¢kÀt,
´sszegtûl f¡ggûen degresszÁve... n¢gy szÀzal¢ktÂl f¢l szÀzal¢kig... van k´lts¢gÀtalÀny,
´sszegtûl f¡ggûen degresszÁve nyolc szÀzal¢ktÂl egy szÀzal¢kig... De ebbûl fizetem az
irodab¢rletet, a titkÀrnût, a telefont, mindent!
ANNAMARI Rendes a pasas. FelajÀnlotta, szerez valakit, aki feket¢n bek´ti a villanyomat...
VANCSURA A gÀzt is!
ZOLTçNFFY Mi is ezt csinÀltuk, mikor a TºKER-n¢l voltam lehordÂ: megbuherÀltuk
a m¢rleget, ¢s az utolsÂnak eladtuk, ami a platÂn megmaradt...
FRíDHOF Ez nem tartozik a tÀrgyhoz.
ZOLTçNFFY BocsÀnat. ä Amit a tanÃ elûadott, az nem enyhÁtû, hanem sÃlyosbÁtÂ k´r¡lm¢ny. Tudatosan meg akarja r´vidÁteni a v¢grehajtÀst k¢rû Àllamot vagy szolgÀltatÂt. A vÀd ¢rveit nem tudom elfogadni, a v¢delem ¢rveit igen, de a tanÃ vallomÀsa
alapjÀn azt az Át¢letet hozom, hogy a vÀdlott kizsÀkmÀnyolÂ.
Kis cs´nd
PUKçNSZKY Ha kizsÀkmÀnyolÂ, akkor Ãriember. Akkor pedig felk¢rhetû.
FRíDHOF Ez amolyan hegeliÀnus, m¢g inkÀbb brechti dialektika. Semmi

valÂsÀgtar-

talma.
De hÀt ebben egyezt¡nk meg az elej¢n! Azt nem lehet utÂlag felrÃgni! Az
nyilas-bolseviki eljÀrÀs lenne! K¢rdezd meg a ZoltÀnffyt, felk¢rhetj¡k-e!
FRíDHOF Felk¢rhetj¡k, ZoltÀnffy?
ZOLTçNFFY Ha Ãriember, akkor igen.
PUKçNSZKY KizsÀkmÀnyolÂ, vagyis Ãriember, a felt¢telek szerint.
PUKçNSZKY

Cs´nd
VANCSURA Mirûl besz¢lnek maguk?
PUKçNSZKY Egyet se f¢ljen, vig¢c Ãr, maga a magyar j´vû.
ANNAMARI Gyerekek... mit akartok ti müvelni az ¢n lakÀsomban?
PUKçNSZKY Annamari, telefonban nemigen tudtuk volna... Illetve hÀt el tudtam volna

mondani, de akkor te ma be se engedsz ide minket... Ha ez az Ãr nem lett volna itt,
mÀr r¢g tÃl lenn¢nk rajta... Illetve nem, mert a KÀlmÀn nem j´tt el... talÀn szerencse
is, hogy itt van ez az Ãriember...
ANNAMARI Mit akartok itt csinÀlni?!
FRíDHOF N¢zd, Annamari, ha lenn¢nek m¢g olyan helyek... Bay B¢la vÁvÂterme
mondjuk, vagy HÀtszegi¢... °n nagyon nem szÁvesen veszek r¢szt ebben...
PUKçNSZKY MegÁg¢rted!
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ZOLTçNFFY MegÁg¢rted!
FRíDHOF MegÁg¢rtem.
ANNAMARI Mit akartok müvelni a lakÀsomban?!
FRíDHOF PukÀnszky, vedd elû.
PUKçNSZKY (a hajÂkofferhoz megy) StÁlszerübb lenne egy hegedütokban... de az r´vid.
ANNAMARI Mi van abban a kofferban, PukÀnszky!?
PUKçNSZKY Darabokra szerelt g¢pÀgyÃ ´sszecsukhatÂ müanyag karÀcsonyfÀnak Àl-

cÀzva.
ANNAMARI

(´nk¢ntelen¡l elneveti magÀt) De h¡lye vagy te, PukÀnszky.

PukÀnszky kinyitja a koffert, kivesz belûle k¢t hosszÃ, rozsdÀs kardot, ¢s feltartja ûket. Annamari
felsikolt. F¡gg´ny

II. felvonÀs
1. jelenet
Mint az elsû felvonÀs v¢g¢n. PukÀnszky leereszti a kardokat, majd a pianÁnÂra teszi ûket. Cs´nd
Rozsdamarta, nem ragyog. (Nevet) Pisztolyt k´nnyebb lett volna szerezni,
m¢g aknavetût is Àrulnak potom Àron... De igazi kardot nem.

PUKçNSZKY

Vancsura odamegy a pianÁnÂhoz, n¢zegeti a kardokat
ANNAMARI Gyerekek, ne csinÀljÀtok! FrÁdhof!
FRíDHOF °n prÂbÀltam ûket lebesz¢lni...
PUKçNSZKY Nem is s¢rt¢s volt, de gyalÀzkodÀs!
ZOLTçNFFY Ha a PukÀnszky annak fogja fel, Ãgy ¢n hajlandÂ vagyok lovagias el¢gt¢telt

adni.
VANCSURA Ezek igazi kardok! A maguk¢?
PUKçNSZKY Annamari, a ZoltÀnffy azt mer¢szelte

ÀllÁtani, hogy te megcsaltÀl engem,
m¢g amikor a feles¢gem voltÀl. Ez nem s¢rt¢s? A ZoltÀnffy a becs¡letedbe gÀzolt, Annamari!
ZOLTçNFFY Ellenkezûleg! Mindig is m¢lys¢gesen megragadott, ma is meghat ¢s rajongÀsra k¢sztet Annamari ellenÀllhatatlan, t¡nem¢nyes nûiess¢ge! °s ha megcsalta a f¢rj¢t, akÀrmelyik f¢rj¢t, biztos, hogy neki volt igaza! °n csak azt sajnÀlom, hogy nem
velem!
PUKçNSZKY Az az igazsÀg, hogy ¢n csaltam meg ût. ý pedig engem soha... mÀr ameddig a f¢rje voltam.
ZOLTçNFFY Ez az igazÀn s¢rtû ÀllÁtÀs, nem pedig az eny¢m! JÂl tudjuk, ha a f¢rjnek
mÀssal van viszonya, arrÂl mindig a feles¢g tehet! Az nem is valÂdi csalÀs, az csak k¢nyszercsalÀs! A volt feles¢gedet hibÀztatod a sajÀt disznÂsÀgod¢rt! Te s¢rtegeted ût, nem
¢n!
PUKçNSZKY Vig¢c Ãr, jegyezze meg: ha egy nût meg akar tartani, akkor folyamatosan
csalja meg. A nû csak azt szereti, aki utÀn kapaszkodnia kell.
FRíDHOF Annamari, megcsaltad te a PukÀnszkyt?
ANNAMARI Nem eml¢kszem... Isten bizony, nem eml¢kszem!
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PUKçNSZKY Teljesen mindegy, mi t´rt¢nt a valÂsÀgban! A s¢rt¢s attÂl m¢g s¢rt¢s!
FRíDHOF °ppen Ãgy veszekedtek, mint mikor arrÂl volt szÂ, ki dobta messzebbre

a
f¡les labdÀt! °s ki segÁtette Àt a mÀsikat a nyÃjtÂn a nagykelepn¢l!
PUKçNSZKY °n ût.
ZOLTçNFFY °n ût.
ANNAMARI De hogyan, mikor?
FRíDHOF Tegnap a presszÂban. OdahÁvott a PukÀnszky, hogy valamit megbesz¢lj¡nk,
k´zben v¢letlen¡l bet¢rt a ZoltÀnffy, le¡lt, besz¢lgett¡nk, ¢s akkor... AztÀn felhÁvtuk a
KÀlmÀnt, j´jj´n le a presszÂba... °n addig b¢kÁtgettem ûket... AztÀn a KÀlmÀn is... ý
m¢g idegesebb lett, mint ¢n... Nem siker¡lt. Annamari, prÂbÀld meg te.
PUKçNSZKY A s¢rt¢s egy h´lgyet ¢rt, aki maga nem k¢rhetett el¢gt¢telt, k¢rtem tehÀt
¢n mint a h´lgy becs¡let¢nek k¢pviselûje.
ANNAMARI Magam is meg tudom v¢deni a becs¡letemet!
PUKçNSZKY IrrelevÀns. °n vagyok a kihÁvÂ.
ANNAMARI Ha a ZoltÀnffy bocsÀnatot k¢r, elmarad a pÀrbaj?
PUKçNSZKY Akkor el.
ANNAMARI ZoltÀnffy, k¢rjen bocsÀnatot!
ZOLTçNFFY Nem k¢rek. °n semmi s¢rtût nem mondtam, ¢s ha ezt m¢gis s¢rt¢snek
fogja fel, akkor meg kell verekedn¡nk.
ANNAMARI FrÁdhof!
FRíDHOF Tudod, hogy ilyenek.
Cs´nd
ANNAMARI A pÀrbajhoz n¢gy seg¢d kell! Orvos is kell...
PUKçNSZKY Orvosnak itt van a FrÁdhof. Seg¢d meg lesz kettû... sz¡ks¢ghelyzet.
ZOLTçNFFY °n lovagiasan hozzÀjÀrultam, hogy csak k¢t seg¢d legyen, ¢s az egyik¡k

egyÃttal az orvos is, a FrÁdhof. A mÀsik seg¢d a handl¢ Ãr lesz... ha mÀr a KÀlmÀn volt
olyan aljas, ¢s meghalt ma nek¡nk...
PUKçNSZKY Nem seg¢d, annak az¢rt nem el¢gg¢ Ãriember, hanem tanÃ.
ANNAMARI Mi a k¡l´nbs¢g?!
PUKçNSZKY Jogilag semmi. De az¢rt m¢gis.
ZOLTçNFFY ValÂban. Nem second, hanem temoin.
PUKçNSZKY Ha a Brisits tanÀr Ãr hallanÀ a kiejt¢sedet, forogna a sÁrjÀban!
ZOLTçNFFY àBrisits Frici, Frici, m¢rt maga oly pici, piciÊ...
ANNAMARI Gyerekek, ez valami Ãj vicc?
FRíDHOF Nem Ãgy fest.
VANCSURA Maguk itt mit fognak?... Ezekkel a kardokkal?
PUKçNSZKY FrÁdhof! A seg¢dek Àllapodjanak meg a felt¢telekben!
ZOLTçNFFY A seg¢d meg a tanÃ.
PUKçNSZKY A seg¢d meg a tanÃ.
FRíDHOF AjÀnlatos lenne, ha a tanÃ Ãrnak mindenki bemutatkozna. Ahogy szokÀs.
VANCSURA Mi vagyok ¢n?
PUKçNSZKY Tisztelt tanÃ Ãr, engedje meg, hogy bemutatkozzam: PukÀnszky B¢la G¢za t¡z¢r szÀzados, biztosÁtÀsi ¡gyn´k, faipari rabmunkÀs, asztalozÂ vicctulajdonos, aszfaltmunkÀs, villanyszerelû, jogtanÀcsadÂ, jelenleg nyugdÁjas... KivÀlÂan tudok hegeszteni, b¡t¡be gyalulni... (¹sszevÀgja a bokÀjÀt, tiszteleg)
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FRíDHOF Mikor öjvid¢kre vez¢nyelt¢k, epilepsziÀt szÁnlelt, r´gt´n visszahelyezt¢k Bu-

dapestre... sose volt muszÀj disznÂsÀgokban r¢szt venni, tudja... m¢g ebben a szÀzadban sem... hazudik, aki ezt ÀllÁtja... fel is mentette '45-ben a n¢pbÁrÂsÀg...
PUKçNSZKY '45-ben m¢g igen... (Nevet)
ZOLTçNFFY ZoltÀnffy KÀroly lovassÀgi szÀzados, miniszt¢riumi osztÀlyvezetû, internÀlt
f´ld- ¢s pÀlyamunkÀs, TºKER-lehordÂ, g¢pkocsivezetû, ¡zletk´tû, vÀllalati szb-titkÀr,
jelenleg nyugdÁjas... (¹sszevÀgja a bokÀjÀt)
FRíDHOF Dr. AjtÂsy Gyula gyermekorvos.
VANCSURA Maga nem micsoda, FrÁdhof?
PUKçNSZKY Az csak a magyarosÁtott gÃnyneve, akkor kapta, amikor megtudtuk, hogy
seb¢sz akar lenni... Friedhof n¢met¡l azt jelenti, hogy temetû.
ZOLTçNFFY A FrÁdhof elfajzott alak, sose volt mÀs foglalkozÀsa, m¢g csak le se sittelt¢k...
egy dezertûr... egy d´g¢sz...
VANCSURA Hogy mi, halottk¢m?!
FRíDHOF (nevet) Dehogy, csak orvos... a b´lcs¢szek hÁvtak Ágy minket, orvostanhallgatÂkat...
ZOLTçNFFY M¢gse seb¢sz lett, hanem gyerekorvos...
PUKçNSZKY Mi¢rt, seb¢szk¢nt a Pommersheim mellett volt adjunktus a RÂkusban!
VANCSURA Kicsoda mellett?
PUKçNSZKY A Pommersheim mellett! A hÁres Pomi! Nem hallott rÂla? M¢g negyven
¢ve sincs, hogy meghalt!
VANCSURA °n m¢g nem is ¢ltem akkor!
PUKçNSZKY Az nem kifogÀs. Tess¢k megtanulni az orszÀgot, ahol ¢lni m¢ltÂztatik. Micsoda dolog. A FrÁdhof k¡l´nben most itt csak seg¢d lehetne, de szerencs¢re okleveles
seb¢sztudor is, ahogy a pÀrbajkÂdexben Àll... JÂ szakma az ´v¢... Az ugyan nem biztos,
hogy sz¢p honunkban egyÀltalÀn lesz-e m¢g gyerek, de beteg gyerek, az mindig lesz...
ZOLTçNFFY TanÃ Ãr ismeri a hÀziasszonyt?
VANCSURA ¹zvegy... doktorn¢...
ZOLTçNFFY ¹zvegy dr. Belohorodszky Aur¢ln¢, korÀbban ´zvegy KÀposztÀs Korn¢ln¢, korÀbban ´zvegy dr. Benvoli Oliv¢rn¢...
PUKçNSZKY TovÀbbÀ volt PukÀnszky B¢la G¢zÀn¢, volt bÀrÂ Weiss Samun¢, volt grÂf
Abonyi MÂricn¢... Mi aztÀn tudjuk, mi a szerelem, vig¢c Ãr!
FRíDHOF Fiatalember, fogadjon el egy tapasztalatot: azt m¢g kibÁrjuk valahogy, ha
minket nem szeretnek, de azt nem bÁrjuk ki, ha nincsen kit szeretn¡nk.
PUKçNSZKY Az embert sose szerethetik el¢gg¢.
ZOLTçNFFY Az embert tÃlsÀgosan szeretik n¢ha, ahhoz k¢pest...
PUKçNSZKY A Weiss bÀrÂt, Annamari mÀsodik f¢rj¢t ¢n bÃjtattam a hÀborÃ alatt, mert
a bÀrÂ Ãr szÀrmazÀsa nem volt makulÀtlan... egy szekr¢nyben cs¡cs¡lt a bÀrÂ Ãr hÂnapokig a leg¢nylakÀsomban... K´zben meg Annamari megcsalta ä na nem velem,
hanem egy vez¢rûrnaggyal...
ANNAMARI Mindenkinek azt kellett hazudnom, hogy a Weiss lel¢pett SvÀjcba, engem
itthon hagyott a hütlen ember, ¢s ezt csak Ãgy tudtam hitelesen elmes¢lni, hogy valÂban el is hittem. ý lel¢celt, engem meg itt hagyott egyed¡l! °s megharagudtam rÀ, ¢s
bosszÃbÂl meg is csaltam...
ZOLTçNFFY Annamari, magÀt ez¢rt senki sem hibÀztatja! Maga akkor ment hozzÀ a
Weisshez, amikor az mÀr ¢letvesz¢lyes volt!
ANNAMARI °n azt akkor nem tudtam, ¢n csak beleszerettem.
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A Kassai-Schwerer is ezzel j´tt, egy osztÀlytÀrsunk, mikor elvett egy zsidÂ
lÀnyt... hogy beleszeretett...
PUKçNSZKY Sz¢p lÀny volt...
ZOLTçNFFY Kedves is volt...
PUKçNSZKY Kedves is volt...
ZOLTçNFFY Na mikor j´ttek a zsidÂt´rv¢nyek, a feles¢g mentes¡lhetett volna mint Àrja-pÀrja, de û inkÀbb leugrott az ´t´dikrûl, kez¢ben a csecsemûvel... ¢s a nagyobbik
gyerek, az ´t¢ves fiÃ, ott Àllt, ¢s n¢zte...
PUKçNSZKY AztÀn felnûtt a nagyobbik gyerek, lediplomÀlt, ¢s huszon´t ¢vvel k¢sûbb
felballagott ugyanazon a l¢pcsûn az ´t´dikre, ¢s leugrott û is...
ZOLTçNFFY Le bizony.
ANNAMARI Komoly szemü, ¢rz¢keny lÀny volt, nem tÃl¢lû tÁpus... K¢sûbb Ãgyis elpusztult volna az ostrom alatt vagy m¢g k¢sûbb a kitelepÁt¢sben...
FRíDHOF Annamari f¢rjeirûl is k´teteket lehetne Árni...
PUKçNSZKY Annamari legnagyobb hûstette a KÀposztÀs... Tudja, Âszeres Ãr, Annamari
mÀr hatvan k´r¡l jÀrt, ¢s meghirdette a csel¢dszobÀt, ¢s a KÀposztÀs is jelentkezett
alb¢rlûnek... °s szent¡l fogadta, hogy nûk nem fognak jÀrni hozzÀ, dehogy jÀrnak
hozzÀ nûk... de aztÀn kider¡lt, hogy jÀrtak viszont hozzÀ fiÃk... Annamari bepipult,
elcsÀbÁtotta, ¢s megt¢rÁtette a KÀposztÀst... hatvan¢vesen... a KÀposztÀs mennyi volt
akkor, negyven´t?
ANNAMARI Mi¢rt, a D¢nes Zsuka kilencvenkilenc ¢vesen is aktÁv volt, maga a Szepi
mes¢lte... A KÀposztÀs, az ¢des fiÃ volt... Nagyon szerettem... KÀr, hogy beteg lett...
Àpoltam k¢t ¢vig, m¢gis meghalt... negyvenh¢t ¢vesen...
FRíDHOF Pedig akkor m¢g nem volt AIDS.
ANNAMARI AzÂta nem kÁs¢rleteztem alb¢rlûvel.
PUKçNSZKY HÀnyszoros ´zvegy is vagy? HÀromszoros? Akkor neked voltak¢ppen hÀromszoros ´zvegyi nyugdÁjat kellene kapnod!
ZOLTçNFFY Annamari... ¢n itt most tanÃk elûtt kijelentem, hogy ha a pÀrbaj utÀn ¢letben maradok, megk¢rem a maga kez¢t!
ANNAMARI (nevet) Elûbb is esz¢be juthatott volna, ZoltÀnffy!
ZOLTçNFFY DrÀga Annamari, nekem hatvan ¢ve mÀs sem jÀr a fejemben! °n titokban
a maga minden f¢lrel¢p¢s¢t f´ljegyeztem...
ANNAMARI Akkor mi¢rt nem k¢rt meg elûbb?
ZOLTçNFFY Mert hol maga volt f¢rjn¢l, hol ¢n voltam nûs. Hol maga volt b´rt´nben,
hol ¢n voltam internÀlva...
VANCSURA A n¢ninek b´rt´nben is tetszett lenni?
ANNAMARI Tetszettem.
PUKçNSZKY Az Annamari mÀr elvÀlt a mÀsodik f¢rj¢tûl, de lefogtÀk az elsû f¢rj¢t, a
grÂfot, aki nem emigrÀlt idejekorÀn, ¢s vilÀgos volt, hogy Annamarira is vadÀszni fognak... A vagyonbÂl maradt annyi, hogy nyitott egy trafikot... ¢s akkor rÀfogtÀk, hogy
´sszeesk¡vû, mert nem fogadja el a forintot... n¢gy ¢vvel a forint bevezet¢se utÀn!
ANNAMARI (nevet) Elterjedt a r¢mhÁr, hogy a szÀzforintost le fogjÀk b¢lyegezni... vagyis
¢rv¢nytelenÁtik... ¢s mindenki szabadulni akart a szÀzasÀtÂl, mindenki szÀzassal fizetett, ¢n meg hiÀba prÂbÀltam aprÂt beszerezni, nem tudtam visszaadni... ¢s f´ljelentettek, hogy nem fogadom el a forintot...
PUKçNSZKY DaliÀs idûk. MiutÀn kij´tt a b´rt´nbûl, akkor j´ttem ¢n.
ANNAMARI Dehogy, elûtted volt egy... aki elhagyott... akkor kezdtem inni, ¢jjel a
presszÂkban...
ZOLTçNFFY
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ZOLTçNFFY Akkor m¢g reggelig voltak nyitva a presszÂk... Istenem, az ´tvenes ¢vek!
PUKçNSZKY Ja igaz. Mindegy. AztÀn ¢n szereztem ÀllÀst Annamarinak... Sofûr lett a

TEFU-nÀl.
VANCSURA Hogy micsoda?
ANNAMARI TeherautÂsofûr. '56-ig. Jobb, mint traktoristÀnak vagy buszsofûrnek lenni.
PUKçNSZKY '56-ban kimehett¡nk volna...
ANNAMARI BocsÀss meg, ¢desem, mi akkor mÀr el voltunk vÀlva.
PUKçNSZKY Ja persze.
ANNAMARI Hogy mehettem volna ki? Negyvenegy ¢vesen?! A f¢rjem kiment a lÀnyommal... AzÂta se lÀttam a lÀnyomat, csak az unokÀmat, egyszer, '88-ban...
VANCSURA Lett egy lÀnya a n¢ninek?
ANNAMARI Mielûtt letartÂztattak. Az¢rt utÀl a lÀnyom azÂta is, mert hagytam magam
b´rt´nbe csukni, ¢s û anya n¢lk¡l nûtt fel... De hÀt amikor kij´ttem, vele akartam ¢lni!... de a f¢rjem nem akarta, m¢g hogy az û lÀnya, egy b´rt´nt´ltel¢k ¢s osztÀlyidegen
anyÀval?!... az egy vonalas pali volt, aztÀn û ment ki '56-ban elsûk¢nt...
ZOLTçNFFY Annamari, az a fûmufti magÀnak nem volt a f¢rje! °n ezt pontosan tudom!
ANNAMARI T¢nyleg. Mindegy, a lÀnyom apja.
ZOLTçNFFY Annamari, hozzÀm j´n feles¢g¡l?!
ANNAMARI Eddig mi¢rt nem k¢rt meg? Ismerj¡k egymÀst ¢vtizedek Âta...
ZOLTçNFFY Mert olyan jÂ volt Àlmodozni magÀrÂl... eg¢sz ¢letemben... aki m¢g ott
van a talonban... jÂ volt tudni, hogy van egy ideÀl... akire lehet vÀgyva vÀgyni... Az
el¢rhetetlen... Az eszmei... Jobb volt Ágy, mintsem elvenni magÀt egy idûre... De most,
hogy maga is sokszoros ´zvegy, meg mÀr ¢n is ´zvegy vagyok... Nincs k´z´tt¡nk t´bb¢
akadÀly! Meg hÀt, korÀbban maga m¢g nem is volt ¢rett.
PUKçNSZKY A hÀzassÀgra, Ãgy ¢rted?
ZOLTçNFFY ögy.
PUKçNSZKY Volt neki hat f¢rje, legalÀbb hat huzamos ¢lettÀrsa...
ZOLTçNFFY Az ¢n kezemre nem volt ¢rett!
PUKçNSZKY Az mÀs. ä Annamari, menj hozzÀ!
ANNAMARI (nevet) De m¢rt nem akar elvenni egy fiatalt?
ZOLTçNFFY Mert azokban nincsen meg az alÀzat. Az alÀzat a szerelem irÀnt, az alÀzat
a mÀsik ember irÀnt. KÁs¢rleteztem az ´sszes ¢vjÀrattal, higgye el, ¢s mondhatom, hiÀba simÀbb a bûr¡k, hiÀba peckesebb a mellbimbajuk, nem tudnak azok semmit, csak
hiszt¢riÀzni. J´jj´n hozzÀm feles¢g¡l, Annamari!
ANNAMARI Ha ezt a pÀrbaj-h¡lyes¢get abbahagyjÀk, akkor igen.
ZOLTçNFFY Azt nem lehet.
PUKçNSZKY HÀt nem is. ä FrÁdhof, l¢gy szÁves.
Cs´nd. FrÁdhof elûvesz egy k´nyvet, ¢s kinyitja
FRíDHOF Mint vezetû seg¢dnek a b¢kÁt¢ssel kell kezdenem!
PUKçNSZKY Tess¢k az elej¢rûl!
ZOLTçNFFY Legyen szabÀlyos!
VANCSURA Maguk pÀrbajozni fognak?! Ezzel a k¢t rozsdÀs karddal?!
PUKçNSZKY Nem valami gyors a felfogÀsa magÀnak. ä °s mi az, hogy rozsdÀs?! PatinÀs!

Egy mÃzeumbÂl loptam. Tudtam ¢n, hogy ezek az urak b¢nÀk, ¢s nem szereznek...
Gondoltam, elûsz´r is ki kell kapcsolnom a riasztÂt... m¢g jÂ, hogy voltam villanysze-
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relû... N¢zem a portÀsf¡lk¢ben, hÀt be sincs kapcsolva... AztÀn kider¡lt, hogy a r¢zkÀbelt is kiloptÀk a falbÂl...
VANCSURA De hÀt azt nem lehet! Az gyilkossÀg! Nem veszek r¢szt!
FRíDHOF Mentem mortalia tangunt...
VANCSURA Mit mond?!
ZOLTçNFFY àLelk¢t meg¢rintette az emberi sors...Ê Vig¢c Ãr itt van vel¡nk egy ÂrÀja,
¢s m¢g mindig nem tud latinul!
PUKçNSZKY Nem tÃl tanul¢kony az ipse.
VANCSURA Micsoda... idej¢tmÃlt iz¢!
PUKçNSZKY Idej¢tmÃlt?! Hol ¢l maga? Mi ugyanis a k´z¢pkorban ¢l¡nk, vig¢c Ãr. Keresztesek vonulgatnak Àt ¢des hazÀnkon ENSZ-lobogÂ alatt, az utcÀn bÀrmikor led´fhetnek valami gyiloklesûvel, vilÀgi t´rv¢nykez¢s szinte nincs, cuius religio, eius regio,
rÀolvasÀssal gyÂgyÁtanak, gazdasÀgi racionalitÀs nem l¢tezik, ¢s akkor elavult a pÀrbaj?
A maga feje tele van s´t¢tebb babonÀkkal, mint azok¢ a boszorkÀny¢getûs k´z¢pkorban!
VANCSURA Magukat megûrjÁtette a sok rendszervÀltÀs...
PUKçNSZKY Nem a rendszer a l¢nyeg, hanem hogy mit müvelnek egymÀssal az emberek.
ZOLTçNFFY Minden rendszer az emberre hasonlÁt, handl¢ Ãr.
FRíDHOF Az emberbûl sose j´n ki mÀs, csak ami benne van... Legf´ljebb nem tud rÂla,
de az van benne... ¢s az j´n ki belûle, nem mÀs...
ZOLTçNFFY Persze k¢rd¢ses... Csupa szerepet jÀtszottam vilÀg¢letemben... eljÀtszottam a gyereket, a fiatalt, az ¢rettet, az ´reget... ¢s egyik se volt az igazi...
PUKçNSZKY Na gyer¡nk.
FRíDHOF A felt¢teleket ¢n mint vezetû seg¢d ÁrÀsban mÀr r´gzÁtettem. Ahogy szabÀlyos. SzigorÁtott kardpÀrbaj elsû v¢rig. Majd a tanÃ Ãr jÂvÀhagyja. (Elûvesz egy papÁrt)
HelyszÁn Annamari lakÀsa, dÀtum ma, felek neve itt van, seg¢dek neve... KihÃzom a
KÀlmÀnt, ¢s beÁrom a tanÃt. Szabad az igazolvÀnyÀt...
Vancsura Àtadja a f¢nyk¢pes igazolvÀnyÀt
Vancsura LÀszlÂ KÀroly IgnÀc ´nÀllÂ bÁrÂsÀgi v¢grehajtÂ...
PUKçNSZKY De sok neve van magÀnak!...
ZOLTçNFFY Apage satanas!
FRíDHOF BeÁrom... (Az igazolvÀnyt visszaadja

VancsurÀnak, aki elteszi) Amint lÀtja, Vancsura Ãr, ez a k´nyvecske Clair Vilmos pÀrbajkÂdexe. Singer ¢s Wolfner irodalmi int¢zet Rt. kiadÀsa, Budapest, tizenhatodik kiadÀs.
PUKçNSZKY (elûvesz egy k´nyvet) °n is elhoztam...
FRíDHOF Ez az¢rt s¢rtû!
PUKçNSZKY Csak a biztonsÀg kedv¢¢rt... A szerzû 1929. mÀjus havÀban kelt elûszava
szerint, id¢zem: àNincsen nemzet a vilÀgon, ahol annyi becs¡let¡gyet int¢zn¢nek el
lovagias Ãton, mint ¢ppen minÀlunk, MagyarorszÀgon. TÀrsadalmunk ¢s igazsÀgszolgÀltatÀsunk hiÀnyos berendez¢se is jelent¢kenyen hozzÀjÀrul, hogy Ágy legyen... Azt a
mer¢nylût, aki az ember morÀlis ¢lete, egy¢ni m¢ltÂsÀga, becs¡lete ellen t´r, egyszerü
p¢nzb¡ntet¢ssel sÃjtjÀk, ¢s csak ritka esetben foghÀzzal... AmÁg a t´rv¢ny csak Ágy v¢delmezi a becs¡letet, addig a pÀrbajok nemhogy f´l´slegesek, de sz¡ks¢gesek...Ê ä SzÂval mÀr akkor is... A pÀrbajrÂl, Vancsura Ãr, jegyzûk´nyv k¢sz¡l, ¢s mindenki alÀÁrja.
Maga is.
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FRíDHOF A negyedik paragrafus szerint, id¢zem, àpÀrbajt vÁvhat mindenki, akit erk´lcsi

¢lete ¢s az ellene vagy Àltala elk´vetett s¢rt¢s lovagias fegyverekkel valÂ el¢gt¢telre minûsÁt, illetve k´telez. PÀrbajk¢pes, aki ¢let¢nek f¢rfikorÀt mÀr el¢rte...Ê. (K´r¡ln¢z) Ez
stimmel. à...¢s akit a becs¡lettel ´sszef¢rhetetlen cselekm¢nyek vagy ¡zelmek nem terhelnek...Ê TanÃsÁtom, hogy ûket nem terhelik. àA pÀrbaj szÁnhely¢n csak a vÁvÂfelek, a
seg¢dek vagy tanÃk ¢s az orvosok lehetnek jelen...Ê Vagyis Annamari kimegy.
ANNAMARI Nem megyek ki!
FRíDHOF Pillanat... (Visszalapoz) àNûk sem mint vÁvÂfelek, sem mint seg¢dek vagy tanÃk nem szoktak szerepelni...Ê
PUKçNSZKY àNem szoktak.Ê Vagyis nincs kizÀrva. Clair Vilmos nûk pÀrbajait is emlÁti!
P¢ldÀul Jeanne d'Arc pÀrbajÀt Montmorency herceggel... Meg azt a k¢t h´lgyet, akik
Richelieu bÁboros szerelm¢¢rt vet¢lkedve pÀrbajoztak egymÀssal...
FRíDHOF JÂ, felûlem Annamari bent is maradhat. Majd le¡l sz¢pen a fotelba, ¢s v¢gign¢zi, mint Gertrud v¢gign¢zte Hamlet ¢s Laertes pÀrbajÀt.
ZOLTçNFFY °s hol lesz a m¢reg?
FRíDHOF A Vancsura v¢grehajtÂ Ãr kÀv¢jÀban.
ZOLTçNFFY Honderü!
FRíDHOF Nem egyszerü s¢rt¢st Ártam be a jegyzûk´nyvbe, hanem gyalÀzÀst annak
alapjÀn, hogy, id¢zem a 10. paragrafusbÂl: (lapoz) àA megcsalt f¢rj s¢relme a tettleges
bÀntalmazÀs kategÂriÀjÀba tartozik, ¢s annak legsÃlyosabb esete... A nû ellen elk´vetett
s¢rt¢s egyenlû ¢rt¢kü az illetûnek v¢delm¢re feljogosÁtott f¢rfiÃn esett s¢relemmel...Ê
PUKçNSZKY Helyes.
ANNAMARI FrÁdhof! Hogyhogy te ezt a t¢bolyt tÀmogatod?!
FRíDHOF A k´vetkezû passzust mindazonÀltal megfontolÀsra ajÀnlom, id¢zem: àHa
azonban nem t´rv¢nyes hÀzastÀrsrÂl van szÂ, a s¢rt¢s jÂval enyh¢bben minûsÁtendû.Ê
PUKçNSZKY Mit akarsz ezzel mondani?
FRíDHOF Hogy k¢nytelen leszek a gyalÀzÀst kihÃzni ¢s s¢rt¢ssel helyettesÁteni, ¢s akkor
a pÀrbajfelt¢telek is enyh¢bbek.
PUKçNSZKY Ne viccelj velem, FrÁdhof! °n a f¢rje voltam Annamarinak!
FRíDHOF De a s¢rt¢skor mÀr nem voltÀl a f¢rje.
PUKçNSZKY De a s¢rt¢s tÀrgya ¢n mint f¢rj voltam, illetve Annamari felt¢telezett hÀzassÀgt´r¢se ä amikor m¢g ¢n voltam a f¢rje!
FRíDHOF A kÂdex semmif¢le halasztott s¢rt¢srûl nem tud. így a s¢rt¢s nem s¢rt¢s, ¢s
pÀrbajnak nem lehet helye.
ANNAMARI Remek, FrÁdhof! ä Gyerekek, elmarad a pÀrbaj.
Kis cs´nd
Add ide a kÂdexet, FrÁdhof. (Elveszi a k´nyvet, lapoz, keresg¢l, olvas) Azt
mondja, 15/e paragrafus: àNû ellen elk´vetett s¢rt¢s eset¢ben a nût a f¢rje s ha a nû
m¢g hajadon vagy ´zvegy volna, a fiv¢re, vûleg¢nye, esetleg fia, az ¢desatyja vagy elsû
Àgi unokafiv¢re, ha pedig hivatott v¢dûje nem volna, egy idegen gentleman is k¢pviselheti...Ê PukÀnszky idegen gentleman, mert mÀr ¢vtizedek Âta nem a f¢rje Annamarinak, Ágy megv¢dheti.
FRíDHOF Add vissza a k´nyvet. (Visszaveszi, olvas) à...egy idegen gentleman is k¢pviselheti, akit a megs¢rtett nû a s¢rt¢s szÁnhely¢n ¢s a s¢rt¢s elsû pillanataiban v¢delm¢re
felk¢rt.Ê Ezt nem olvastad fel, ZoltÀnffy! Felk¢rte PukÀnszkyt Annamari a v¢delemre
ZOLTçNFFY
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tegnap d¢lben a presszÂban? Nem k¢rte fel. PukÀnszky t¢ged ki se hÁvhatott! PÀrbaj
tehÀt nem lesz.
PUKçNSZKY Pillanat. Azt olvastÀtok fel, hogy a s¢rtett nû vûleg¢nye is k¢pviselheti a
s¢rtettet. így van? Akkor ZoltÀnffy mint Annamari k¢rûje kihÁvhat engem, mert szerinte ¢n s¢rtettem meg Annamarit.
ZOLTçNFFY Ki is hÁvlak.
PUKçNSZKY °n pedig elfogadom a kihÁvÀst.
FRíDHOF Pillanat. ZoltÀnffy csak a k¢rûje Annamarinak, de m¢g nem a vûleg¢nye!
PUKçNSZKY MondjÀl igent, Annamari, ¢s mÀris a vûleg¢nyed!
ANNAMARI Nem szeretem, ha az exf¢rjem szerez nekem vûleg¢nyt... Tudok ¢n magam
is szerezni, ha akarok...
PUKçNSZKY FrÁdhof, k¢rdezd meg ZoltÀnffytÂl, megverekszik-e velem, ha te sem vÀllalod a levezet¢st, ¢s mÀs sem.
FRíDHOF HÀt nem is vÀllalom.
ZOLTçNFFY Megverekszem.
FRíDHOF Ti nem besz¢lhettek egymÀssal!
PUKçNSZKY K¢nytelenek vagyunk, ha a vezetû seg¢d ilyen.
ZOLTçNFFY Egyet¢rtek.
ANNAMARI Mi¢rt akartok ti verekedni mindenÀron, az ¢g szerelm¢re?!
FRíDHOF (lapoz) à33. paragrafus. T¢nyleges tisztek a kardpÀrbajt vissza nem utasÁthatjÀk. Kiv¢telt k¢peznek a vilÀghÀborÃban vagy egy¢bk¢nt megrokkant, de t¢nyleges
szolgÀlatban ÀllÂ tisztek, akiknek rokkantsÀga lehetetlenn¢ teszi, hogy kardpÀrbajt vÁvhassanak.Ê B¢nÀk vagytok, s¡ketek, vakok, ¢n aztÀn tudom, ¢n Árom fel nektek az orvossÀgot...
ZOLTçNFFY Pardon, mi nem vagyunk mÀr t¢nyleges tisztek. Ez a paragrafus rÀnk nem
vonatkozik. °s ha vonatkozna is, csak arrÂl van benne szÂ, hogy visszautasÁthatjuk a
pÀrbajt, de mi azt nem tessz¡k.
PUKçNSZKY °ppen ellenkezûleg.
FRíDHOF (olvas) à88. paragrafus. A seg¢dek a kardpÀrbajt megtagadhatjÀk: a) Ha megbÁzÂjuknak karja annyira b¢na, hogy azzal a kardot kezelni k¢ptelen. b) Ha megbÁzÂjuknak jobb karja vagy egyik lÀba hiÀnyzik.Ê Fiatalember, maga a PukÀnszky tanÃja a
KÀlmÀn helyett. K´zl´m magÀval, hogy a PukÀnszky jobb karja b¢na.
PUKçNSZKY Majd vÁvok ballal.
ZOLTçNFFY Akkor ¢n a jobbik helyet k´vetelem! Balkezes vÁvÂval szemben az engem
megillet!
ANNAMARI K¢tbalkezes...
PUKçNSZKY Annamari, ez most komoly.
FRíDHOF TanÃ Ãr, felhÁvom a figyelm¢t, hogy PukÀnszkynak izomsorvadÀsos a bal lÀba, ¢s nem bÁrja hasznÀlni.
PUKçNSZKY Van rajta ilyen modern micsoda, elasztikus merevÁtû, ha akarja, letolom
a nadrÀgomat, megn¢zheti.
FRíDHOF TanÃ Ãrnak felhÁvom a figyelm¢t, hogy PukÀnszky vesebajban ¢s prosztatabajban szenved...
PUKçNSZKY GrÂsztata-prosztata... Kit ¢rdekel?! K¡l´nben is, mindez csak a test¡nk,
az nem szÀmÁt. Add ide azt a k´nyvet. (Lapoz a sajÀt k´nyv¢ben) Id¢zem: àHa azonban
ezen testi hibÀban szenvedû egy¢nek csalÀdi ÀllÀs ellen valÂ s¢rt¢st k´vettek volna el,
mindezek a tekintetek mellûzendûk.Ê
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Cs´nd
ZOLTçNFFY TalÀn kezdj¡k. (Odamegy, elveszi a pianÁnÂrÂl az egyik kardot)
FRíDHOF A mÀsik v¢g¢n van a markolat!
ZOLTçNFFY K´szi. Egy pillanat. (Felteszi a szem¡veg¢t) Csak a test roml¢kony,

a szellem
szabad, a l¢lek halhatatlan. (Kit´r¢st mutat) Tus À gÂs! Tus À droÀ!
PUKçNSZKY A Brisits tanÀr Ãr megint forog a sÁrjÀban.
ZOLTçNFFY Ezt a kardot megfogni se lehet rendesen...
PUKçNSZKY Mert ez igazi.
FRíDHOF Annamari, ¢n mindent megprÂbÀltam. ä Mint vezetû seg¢d, tisztemn¢l fogva
felszÂlÁtom ´n´ket a b¢k¡l¢sre. K´zl´m tovÀbbÀ, hogy amennyiben a s¢rtû f¢l bocsÀnatot k¢r, az el¢gt¢tel meg van adva, ¢s pÀrbajra sz¡ks¢g nincs.
PUKçNSZKY Dehogy k¢rek bocsÀnatot!
FRíDHOF Nem neked kell bocsÀnatot k¢rned, hanem a ZoltÀnffynak!
ZOLTçNFFY Nem k¢rek bocsÀnatot.
FRíDHOF Pillanat. Nekem mint orvosnak k´teless¢gem a kardokat t´k¢letesen fertûtlenÁteni. Az urak szÁveskedjenek megmutatni a kardjukat. (Megszeml¢li a k¢t kardot)
Ezek, uraim, felett¢bb rozsdÀs kardok. Ezeket a nÀlam l¢vû szerekkel fertûtlenÁteni
nem tudom. (Olvas) àA seg¢dek becs¡let¡kkel felelûsek az¢rt, hogy a pÀrbajnÀl hasznÀlt fegyverek felt¢tlen¡l tisztÀk legyenek.Ê (Cs´nd, megint olvas) àJusson esz¡nkbe
Kerr Alfonz hÁres mondÀsa: ÏNem a golyÂk, nem a peng¢k ´lnek, hanem a seg¢dek.ÎÊ
Cs´nd
ZOLTçNFFY Szerezz mÀsik pÀr kardot, ha tudsz.
PUKçNSZKY (olvas) 128. paragrafus: àA kardvizsgÀlatnÀl

k¡l´n´sen nagy sÃly helyezendû a fegyverek tisztasÀgÀra, mert a legparÀnyibb tisztÀtalansÀg, p¢ldÀul rozsda, a
legkisebb sebz¢st is v¢gzetess¢ teheti.Ê (Feln¢z) BeÀll az ÀltalÀnos szkepszis... (Nevet, majd
tovÀbb olvas) àF´l´tte ajÀnlatos az is, hogy az orvosok k´zvetlen¡l a pÀrbaj elûtt fertûtlenÁts¢k a kardok peng¢it.Ê Na k¢rlek sz¢pen. F´l´tte ajÀnlatos. De nem k´telezû.
ZOLTçNFFY F´l´tte ajÀnlatos, de nem k´telezû.
PUKçNSZKY Nagy sÃlyt helyezt¢l, FrÁdhof, a kardvizsgÀlatnÀl a rozsdÀra, ezt nyugtÀzzuk. Figyelmeztett¢l benn¡nket. K´sz´nj¡k. Kezdhetj¡k.
ZOLTçNFFY Kezdhetj¡k.
Cs´nd. PukÀnszky ¢s ZoltÀnffy vÁvÂÀllÀsba helyezkedik
FRíDHOF Az urak szÁveskedjenek ingujjra vetkûzni.
PUKçNSZKY Pardon. MÀris. (Leveti a zakÂjÀt ¢s a mell¢ny¢t)

ZoltÀnffy is leveti a zakÂjÀt ¢s a mell¢ny¢t. Megint vÁvÂÀllÀsba helyezkednek
FRíDHOF

NadrÀgtartÂ nem maradhat, nadrÀgszÁjjal kell helyettesÁteni.

PukÀnszky leveszi a nadrÀgtartÂjÀt. ZoltÀnffy vÀr, neki nadrÀgszÁja van
PUKçNSZKY

Annamari, valamelyik f¢rjedtûl csak maradt egy nadrÀgszÁj!
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Nem tudom... Ki szoktam dobÀlni mindent, Ãgy ¢vtizedenk¢nt...

ANNAMARI

PukÀnszky ´sszefogja a nadrÀgtartÂt, ¢s megk´ti a derekÀn. PukÀnszky is, ZoltÀnffy is vÁvÂÀllÀsba helyezkedik
FRíDHOF

K¢retik a magyaros menzÃrÀt megtartani!

PukÀnszky ¢s ZoltÀnffy kinyÃjtott karral ¢s karddal egymÀs kardjÀnak hegy¢t ¢rintik. Annamari
le¡l a fotelba, tünûdve n¢zi ûket
FelhÁvom az urak figyelm¢t, hogy a corps-¥-corps tÀmadÀs tilos.
PukÀnszky ¢s ZoltÀnffy bÂlint
Az urak n¢gy vez¢nyszÂt fognak hallani. Az elsû: En garde. Ennek hallatÀn az urak
tisztelegnek egymÀsnak. A mÀsodik: Pr¨t! Ezt hallvÀn az urak vÁvÂÀllÀsba helyezkednek. A harmadik: Allez! Ezt hallvÀn az urak megkezdik a tÀmadÀst. A negyedik: Halte!
VÁvÀs k´zben bÀrmelyik seg¢d vagy tanÃ ezt a vez¢nyszÂt kimondhatja, s ´n´knek
k´teless¢g¡k azonnal megÀllni. Az urak tisztÀban vannak e vez¢nyszavak jelent¢s¢vel?
PUKçNSZKY Igen.
ZOLTçNFFY Igen.
FRíDHOF Minthogy gyalÀzkodÀsrÂl, nem pedig egyszerü s¢rt¢srûl van szÂ, az urak a
kardjukkal nemcsak vÀgni, de szÃrni is jogosultak.
VANCSURA J¢zus MÀria...
FRíDHOF Maga fogja be!
Kis cs´nd
S'il vous pla¬t! En garde!
PukÀnszky ¢s ZoltÀnffy tiszteleg a karddal
Pr¨t!
PukÀnszky ¢s ZoltÀnffy vÁvÂÀllÀsba helyezkedik. Cs´nd. Vancsura gyorsan kit´lti a k¢t ürlapot
VANCSURA Maguk meg vannak veszve. (Annamarihoz) Itt tess¢k alÀÁrni.
PUKçNSZKY (leereszti a kardjÀt) AlÀ ne Árd!
VANCSURA Azt is lehet. Majd egy tanÃ a hÀzbÂl alÀÁrja. Mindig szoktak

akadni... (Az

ajtÂ fel¢ indul)
ZOLTçNFFY

FrÁdhof, n¢zz oda...

ZoltÀnffy Vancsura fel¢ int, PukÀnszky is odan¢z. PukÀnszky ¢s ZoltÀnffy eldobja a kardot, megelûzik VancsurÀt, ¢s fenyegetûen az ajtÂba Àllnak. Vancsura megÀll
VANCSURA

NÀlam van spray, velem nem lehet! HatÂsÀg elleni erûszak! Az sÃlyos!
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PukÀnszky ¢s ZoltÀnffy egyszerre rÀveti magÀt VancsurÀra, leteperik, kicsavarjÀk a kez¢bûl a
sprayt, ZoltÀnffy elszedi a mobilt, ¢s zsebre vÀgja, Vancsura mell¢re t¢rdel, Vancsura ny¡szÁt,
rugdal, FrÁdhof is odasiet, lefogja, PukÀnszky k´r¡ln¢z, feltÀpÀszkodik, kihÃzza a telefont, ¢s a
telefonzsinÂrral ´sszek´t´zi Vancsura kez¢t meg lÀbÀt, majd ZoltÀnffy ¢s FrÁdhof segÁts¢g¢vel a
pianÁnÂ fel¢ gurÁtja
ANNAMARI Ne csinÀljÀtok, gyerekek,
FRíDHOF InkÀbb a fiÃkat f¢lten¢d.
ANNAMARI Ti megûr¡ltetek!
FRíDHOF HÀt meg.

mit csinÀltok, az ¢g szerelm¢re?! FrÁdhof!

PukÀnszky ¢s ZoltÀnffy megigazÁtja a ruhÀjÀt, lihegve, tÀmolyogva visszabotorkÀlnak k´z¢pre,
nagy nehezen, ny´gd¢cselve felveszik a kardjukat. FrÁdhof is rendbe szedi az ´lt´z¢k¢t, k´z¢pre
megy. Cs´nd
PUKçNSZKY M¢g szerencse, hogy nincs bennem a kat¢ter... Ki van mÀr vezetve.
ZOLTçNFFY Az a legrosszabb, amikor cs´vek lÂgnak ki az emberbûl.
PUKçNSZKY AnnÀl csak az rosszabb, amikor cs´vek lÂgnak bele az emberbe.
ZOLTçNFFY Meg mikor reggel elviszik a melletted levû ÀgyrÂl az estv¢li hullÀt...
PUKçNSZKY AnnÀl csak az rosszabb, amikor egy fiatal gyÂgyultan tÀvozik...
ZOLTçNFFY Az¢rt kicsit erûlk´dhett¢l volna!
PUKçNSZKY A jobb kezem b¢na, isiÀsz...
ZOLTçNFFY CsÃzom, csÃzom, mondd meg n¢kem...
PUKçNSZKY írni se bÁrok vele, megtanultam Árni ballal... A bal lÀbam merev... Megta-

nultam csak jobbal jÀrni... Mi¢rt, te olyan fickÂs voltÀl!
ZOLTçNFFY °n f¢lig nem is lÀtok! Lehajolnom nem is volna szabad!
PUKçNSZKY Nemigen fogunk mi mÀr bosztont vagy shymmit jÀrni...
ZOLTçNFFY JÀrunk majd slow-foxot...
FRíDHOF (VancsurÀhoz, aki a f´ld´n ny¡szÁt) Nem lesz semmi baja, fiatalember, csak viselje jÂl magÀt.
ANNAMARI Ti meg vagytok veszve, ez rajtam bosszÃt fog Àllni!
PUKçNSZKY Nem fog. Elmet¢lj¡k neki a nyakÀt.
ANNAMARI FrÁdhof, csinÀlj vel¡k valamit!
PukÀnszky ¢s ZoltÀnffy vÁvÂÀllÀsba helyezkedik
FRíDHOF

En garde... Pr¨t... Allez!

PukÀnszky ¢s ZoltÀnffy ´sszecsap, majd hÀtrÀlnak. Nem t´rt¢nt s¢r¡l¢s. ZoltÀnffy tÀmad, PukÀnszky v¢d. PukÀnszky tÀmad, ZoltÀnffy hÀtrÀl. Cseleznek. ¹sszecsapnak. Semmi
Halte!
PukÀnszky ¢s ZoltÀnffy megÀll, k¡z¢pre mennek, vÀrnak
En garde... Pr¨t... Allez!
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PukÀnszky ¢s ZoltÀnffy ´sszecsap. Egyszerre megszÂlal a telefon ZoltÀnffy zakÂjÀnak zseb¢ben.
PukÀnszky ¢s ZoltÀnffy megÀll
Mi az ´rd´g?
VANCSURA A mobilom! AdjÀk ide, tartsÀk a f¡lemhez!
FrÁdhof ZoltÀnffy zakÂjÀhoz megy, kiveszi a mobilt
FRíDHOF Hol kell ezt elzÀrni?
VANCSURA Adja ide!
FRíDHOF F´ldh´z vÀgom, ha nem mondja meg!
VANCSURA Azt a z´ld gombot ott lent...
ZOLTçNFFY így nem lehet vÁvni, ilyen k´r¡lm¢nyek

k´z´tt! PÀrbaj k´zben megszÂlal
egy telefon, hÀt ki hallott m¢g ilyet?!
PUKçNSZKY A vezetû seg¢d Ãr ne egy telefonnal piszmogjon! Nevets¢ges!
FRíDHOF Hol van itt z´ld gomb?
ZOLTçNFFY SzÁnvak a vezetû seg¢d, ilyen nincs! Add ide!
FrÁdhof odaadja a mobilt ZoltÀnffynak
HallÂ... igen, igen...
VANCSURA Ne besz¢ljen az ¢n nevemben!
ZOLTçNFFY Egy kicsit zajos helyen vagyok,

csÂkolom... Tess¢k csak mondani... Hogy
az adÂs m¢g tartozik a kamatokkal? HÀt ilyen van, kezicsÂkolom... Hogy oda tetszik
menni, ¢s fejbe tetszik vÀgni? HÀny ¢ves a n¢ni? Hetvenkilenc? ç, az nem kor... ¢n
aztÀn tudom... Hogy az ¡gyv¢d mit mond?
VANCSURA Ez az ¢n ¡gyem, hÀt hogy k¢pzeli!?
ZOLTçNFFY Semmi, csak egy mÀsik ¡gyf¢l... CsÂkolom, ¡zenem az ¡gyv¢d Ãrnak, hogy
inkÀbb û menjen oda, ¢s û vÀgja fejbe az adÂst... HÀt fejsz¢vel, kezicsÂkolom... KisbaltÀval, ahogy szoktÀk... (ElzÀrja a mobilt, ¢s a nadrÀgzseb¢be dugja) Na, ez most hatÀstalanÁtva van.
VANCSURA Ha nem megyek haza, megn¢zik a komputerben a mai cÁmeket, ¢s idetalÀlnak! A titkÀrnûm hÁvni fogja a rendûrs¢get! A rendûrs¢g ide fog j´nni! Magukat le
fogjÀk tartÂztatni!
PUKçNSZKY Hü, de megijedt¡nk!
ZOLTçNFFY (a pianÁnÂhoz megy, ¢s a kardot Vancsura nyakÀhoz szegezi) Ne vinnyogjon, kisfiam! Maga egy lovagias ¡gyben tanÃ, becs¡lje meg magÀt! Legyen b¡szke, kisfiam,
hogy megtapasztalhatja, milyen is a magyar virtus. Ilyen manapsÀg mÀr ritkÀn adÂdik,
kisfiam. °s vigyÀzzon, mert ez a kard nagyon rozsdÀs. Ettûl v¢rm¢rgez¢st lehet kapni,
kishaver.
PUKçNSZKY ñszeres Ãr, ne bûszÁtse a ZoltÀnffyt, mert a ZoltÀnffy egy nyakas kÀlvinista!
FRíDHOF Tudja, Vancsura Ãr, jÀrtak hozzÀnk evang¢likusok meg kÀlvinistÀk is, nemcsak katolikusok...
PUKçNSZKY A ZoltÀnffy mindig ellÂgta a hittant, azt f¡llentette, hogy û k¡l´n hittanra
jÀr...
ZOLTçNFFY Na. (Visszamegy a hely¢re) Mi van? Ez pÀrbaj vagy t´rt¢nelmi lecke fiÃknak?
FRíDHOF Eln¢z¢st az uraktÂl. En garde... Pr¨t... Allez!
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PukÀnszky ¢s ZoltÀnffy megint felÀll, nekiveselkednek, lihegnek, igyekeznek, sÀntÁtva ¢s f¢lig b¢nÀn hadonÀsznak. PukÀnszky tÀmad, de ZoltÀnffy kiv¢di, ¢s alulrÂl megvÀgja PukÀnszky hasÀt,
PukÀnszky hasÀn az ing v¢res lesz
Halte!
PukÀnszky ¢s ZoltÀnffy leÀll, leengedik a kardjukat
VANCSURA V¢rzik!
FRíDHOF Uraim, megÀllapÁtom,

hogy az ´n´k k´z´tt f´lmer¡lt ¡gyben a megs¢rtett
becs¡let lovagias Ãton el¢gt¢telt nyert.
ZOLTçNFFY PukÀnszky, bocsÀnatot k¢rek.
PUKçNSZKY °n is bocsÀnatot k¢rek, ZoltÀnffy.
PukÀnszky ¢s ZoltÀnffy ´ssze´lelkezik. Annamari a tenyer¢be temeti az arcÀt. PukÀnszky ¢s ZoltÀnffy arcon csÂkolja egymÀst. AztÀn leteszik a kardot a f´ldre. Cs´nd
VANCSURA De hÀt v¢rzik, nem lÀtjÀk?!
FRíDHOF (odamegy PukÀnszkyhoz, kez¢ben

az orvosi tÀska) Vesd le az ingedet, megn¢zem,
kitisztÁtom...
PUKçNSZKY Semmis¢g, nem kell...
FRíDHOF Hadd n¢zzem meg...
PUKçNSZKY Noli me tangere!
FRíDHOF PukÀnszky, ne h¡ly¢skedj!
PUKçNSZKY Ugyan, k¢rlek, semmis¢g! Ne f¢lj, Annamari, a szûnyegedet nem fogom
lecs´p´gtetni, majd befel¢ fogok v¢rezni... (Nevet, felveszi a mell¢ny¢t, majd a zakÂjÀt, ¢s
le¡l a szabad fotelba) Annamari, hozhatnÀd a piÀt.

2. jelenet
Annamari kimegy. ZoltÀnffy is f´lveszi a mell¢ny¢t meg a zakÂjÀt, le¡l a hokedlire. FrÁdhof leteszi
az orvosi tÀskÀt. Cs´nd
VANCSURA De hÀt v¢rzik!... El fog v¢rezni!
PUKçNSZKY (ZoltÀnffyhoz) Sz¢p vÀgÀs volt... Kvintbûl indÁtva... Tercre szÀmÁtottam...
ZOLTçNFFY (nevet) Te vÀgtÀl meg mindig ezzel a csellel... Mindig tercre szÀmÁtottam...
PUKçNSZKY Ha tudnÀm hasznÀlni a jobb karomat, sose vÀgtÀl volna meg.
ZOLTçNFFY M¢rt, nekem volt rosszabb, egy balkezes ellen! (VancsurÀhoz) Tudja, Âszeres

Ãr, mi rengeteget vÁvtunk hajdanÀn... MÀr a k´z¢piskolÀban elkezdt¡k, jÀrtunk k¡l´n
vÁvÀsra a D¡pponghoz...
PUKçNSZKY ý volt a Szent Imr¢ben a tornatanÀr... NÀla vÁvtunk heti k¢t ÂrÀban, de
bÀrmikor lemehett¡nk a tornaterembe...
FRíDHOF Kedves kis emberke volt... Minden osztÀlynak û tartotta a testnevel¢st...
ZOLTçNFFY Illetve volt nek¡nk m¢g egy testnevelûnk, a NÀndor... a rajztanÀr...
FrÁdhof, PukÀnszky ¢s ZoltÀnffy nevet
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PUKçNSZKY M¢g egy testnevel¢s be volt Árva, amit csak a NÀndor tartott... a rajztanÀr!...

ugyanis û tartotta a l´v¢szetet... A zsidÂk meg a r´vidlÀtÂk f´lment¢st kaptak, a mÀzlistÀk... Nek¡nk, magyar fiÃknak nem lett volna szabad lûn¡nk, ugye, Trianon utÀn...
a b¢keszerzûd¢sben megtiltottÀk a nagyhatalmak... erre talÀltÀk ki a furfangos magyarok, hogy m¢g egy testnevel¢st Ártak be, ¢s a rajztanÀr tartotta... jÂl Àtvert¡k a nagyhatalmakat...
ZOLTçNFFY Mi mindig pompÀsan Àtvert¡k a nagyhatalmakat, ebben az ¢vszÀzadban
k¡l´n´sen...
FrÁdhof, PukÀnszky ¢s ZoltÀnffy nevet
A NÀndor volt az egyetlen, aki pofozta a k´lyk´ket. Az ilyenek talÀltÀk fel a
ker¢kpÀros-zÀszlÂaljakat a t¢li KÀrpÀtokba...
PUKçNSZKY A D¡ppong MihÀly kedves pofa volt. TûrvÁvÀsban orszÀgos mÀsodik lett
a csapatunk!
ZOLTçNFFY AztÀn sokat vÁvtunk a LudovikÀn is...
PUKçNSZKY A LudovikÀn tarolt a Boronkay Lajos, f´l´tt¡nk v¢gzett a Szent Imr¢ben,
´ttusÀzott, mindig û nyerte kardban a dandÀrbajnoksÀgot, sebes¡lten esett fogsÀgba
'43-ban, ¢s nem ker¡lt elû, maradt utÀna hÀrom gyerek...
ZOLTçNFFY A Demjanovich JÂska is jÂl vÁvott, aki magyarosÁtott Barankayra... De a
Boronkayt sose bÁrta megverni... Rohamt¡z¢r-parancsnok volt, '44 augusztusÀban
esett el... Nûtlen volt, nem maradt utÀna gyerek...
FRíDHOF OsztÀlytÀrsak voltak, a Boronkay meg a Barankay, aki DemjanovichrÂl magyarosÁtott... '27-ben ¢retts¢giztek...
FRíDHOF

Cs´nd
PUKçNSZKY

°rdekes, pÀrbajozni mi sose pÀrbajoztunk. Megvetett¡k azokat, akik pÀr-

bajoznak...
ZOLTçNFFY

Sose pÀrbajoztunk. °ppen ideje volt mÀr.
3. jelenet

J´n Annamari tÀlcÀval, rajta poharak, n¢hÀny ¡veg jÂ ital. Leteszi a tÀlcÀt az asztalra, sz¢tpakol,
majd le¡l a fotelba
PUKçNSZKY

(mindenkinek t´lt) Kedves eg¢szs¢getekre!

PukÀnszky, FrÁdhof, ZoltÀnffy, Annamari iszik
ANNAMARI (VancsurÀhoz) UgrÀljon ide pÀros lÀbbal, ott van magÀnak a zongorasz¢k!
Nyugodtan igy¢k, senki nem fog v¢grehajtÀsi panaszt tenni magÀra!
ZOLTçNFFY PukÀnszky, most mÀr elengedhetn¢nk a handl¢ urat.
FRíDHOF Elûbb sz¢pen alÀÁrja a jegyzûk´nyvet! MindjÀrt meg is Árom. Engedelmetekkel... (FelÀll, a pianÁnÂhoz megy, ¢s valamit Ár egy lapra, amit a tÀskÀjÀbÂl vesz ki)
ZOLTçNFFY A FrÁdhofnak igaza van, a formÀkat be kell tartani. ä Handl¢ Ãr, sz´kd¢cseljen ide, magÀnak is t´lt´tt¡nk!
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PUKçNSZKY B¢ka¡get¢s, vig¢c Ãr!
VANCSURA (fekszik a hely¢n) De hÀt v¢rzik!

Ott folyik ki a v¢re a zakÂja alatt! El fog v¢rezni! Meg vannak ûr¡lve! Ilyen a vilÀgon nincs!
PUKçNSZKY Te ZoltÀnffy... Szerinted mennyit ¢r ez a k¢t kard?
ZOLTçNFFY Ez a k¢t rozsdÀs b´kû?
PUKçNSZKY PatinÀs! ä Szerintem meg¢rnek vagy 44 ezer forintot.
ZOLTçNFFY Szerintem pontosan 44 ezret ¢rnek.
FRíDHOF (feln¢z az ÁrÀsbÂl) Vancsura Ãr, mennyi is volt Annamari tartozÀsa?
Vancsura hallgat
V¢grehajtÂ Ãr, k¢rdeztem valamit.
VANCSURA ýr¡lt gyilkosokkal nem tÀrgyalok...
ZOLTçNFFY Benne is fel¢bredt a magyar virtus!

(VancsurÀhoz megy, ¢s a kardot hanyagul
a torkÀnak tÀmasztja) A legjobb barÀtom v¢r¢t nem Àtallom ontani, ¢s akkor a te v¢redtûl
megijedn¢k?
VANCSURA Ott van az asztalon...
PUKçNSZKY (felveszi a papÁrt az asztalrÂl, megn¢zi) 44 536 forint. ZoltÀnffy, mennyit ¢r
akkor egy patinÀs kard?
ZOLTçNFFY 22 268 forintot.
PUKçNSZKY Na, Âszeres Ãr. Lefoglalta ezt a k¢t dÁszkardot, ¢s ezzel az ¡gy be van fejezve. MagÀnak Ãgyis enyves a keze. Hand-l¢s...
ZOLTçNFFY Na ne!
FRíDHOF Jaj, ne!
PUKçNSZKY Pardon. ä Maga t´lti ki a jegyzûk´nyvet, vagy t´ltsem ki a bal kezemmel
¢n?
VANCSURA Vigye vissza a mÃzeumba, tolvaj!
PUKçNSZKY Dehogy viszem! Ellopni k´nnyü volt, de visszalopni?! Azt ¢szrevenn¢k,
megyek be k¢t karddal, ¢s lÂgatom fel a falra... Ez olyan, mint liliomtiprÀs utÀn
visszaadni a h´lgy sz¡zess¢g¢t!
FRíDHOF Vancsura Ãr, Ãgy gondolom, az ajÀnlatunk korrekt. El is sinkÂfÀlhatja, ha
akarja...
ZOLTçNFFY Az ilyenek szoktak kulipintyÂt birtokolni a Balatonon... A t´bbi jobbÀgytelekre hÃzott viskÂ mellett... Az erk¢ly¡k´n szarvasagancs... (Nevet) A kardok majd
ott dÁszelegnek a pozdorjafalon, lehet mutogatni az ÀmulÂ zsell¢rnûknek...
FRíDHOF Mielûtt a k¢t kard lefoglalÀsÀt alÀÁrÀsÀval hitelesÁti, szÁveskedj¢k a pÀrbajrÂl
k¢sz¡lt jegyzûk´nyvet is alÀÁrÀsÀval hitelesÁteni.
VANCSURA Azt hova k¡ldik?!
FRíDHOF SehovÀ. Nincsen mÀr fellebbviteli test¡let, Ãgyhogy ¢n fogom ûrizni. °s a
halÀlom utÀn a fiam. Ha ugyan ki nem dobja azonnal.
VANCSURA Akkor minek alÀÁrni?!
FRíDHOF Mert ez a forma, Vancsura Ãr. A formÀk tisztelete n¢lk¡l minden sz¢tesik.
Majd fogja tapasztalni.
ZOLTçNFFY A D¡ppong szokta volt mondogatni: àA bolseviki tempÂ ott kezdûdik,
hogy az ember tÃlteszi magÀt a szabÀlyokon...Ê
FRíDHOF Ameddig ezeket alÀ nem Árja, addig itt fog heverni ´sszek´t´zve.
Cs´nd, FrÁdhof visszamegy az asztalhoz, le¡l. Koccintanak, isznak. Cs´nd
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N¢zz¢tek, gondolkozik! Hallom a kerekek csikorgÀsÀt az agyÀban... MÀr
amennyire egy ilyen Jedermann egyÀltalÀn gondolkozni k¢pes.
PUKçNSZKY Egy everyman.
ZOLTçNFFY Everyman... A te angolszÀsz vonzalmaid! InkÀbb homunculus. Az ilyenek
miatt volt kibÁrhatatlan az ¢let¡nk. Pedig milyen sz¢pen ¢lhett¡nk volna, m¢g ebben
a szÀzadban is! Sût m¢g itt, MagyarorszÀgon is! Budapest is milyen sz¢p vÀros lenne
¡resen!
FRíDHOF Honderü.
ZOLTçNFFY A b´rt´n se lenne rossz hely, az a baj, hogy ott is emberek vannak.
PUKçNSZKY Az jÀrt jÂl, aki magÀnzÀrkÀba ker¡lt ä de csak ha vallÀsos volt vagy gazdag
lelk¡letü.
ANNAMARI Milyen jÂ is lett volna egy magÀnzÀrka!
ZOLTçNFFY Majd szÂljatok Szent P¢ternek, hogy engem ugyan ne tÀmasszon fel embernek az Ãristen... kÂbor macskÀnak igen, ecetfÀnak igen... csak embernek ne, soha
t´bb¢.
PUKçNSZKY Majd szÂlok. HabÀr, azok odaÀt, mes¢lik, s¡ketek ¢s vakok ä a legrohadtabb b¡rokratÀk.
ZOLTçNFFY

Cs´nd. Koccintanak, isznak
VANCSURA AlÀÁrom.
FRíDHOF Na. (Odamegy, megprÂbÀlja kiszabadÁtani a telefonzsinÂrbÂl, veszûdik)
ZOLTçNFFY DrÀga Annamari, nem gyûz´k csodÀlkozni a maga fenomenÀlis elûrelÀtÀ-

sÀn, ami¢rt ilyen hosszÃ telefonzsinÂrt hasznÀl!
Az a szokÀsa, hogy telefonÀlÀs k´zben k¢sz¡l¢kkel a kez¢ben mÀszkÀl. R¢mes. Ez legalÀbb annyira vÀlÂok, mint a hideg lÀb. Nem akarlak lebesz¢lni, hogy elvedd, de ne mondd, hogy nem figyelmeztettelek.
PUKçNSZKY

FrÁdhofnak k´zben siker¡l kicsomÂznia a telefonzsinÂrt. Vancsura a tagjait d´rzs´li. FrÁdhof
visszadugja az aljzatba, felveszi a telefont, majd visszateszi
FRíDHOF

Van vonal. ä Na itt Árja alÀ.

Vancsura nagy nehezen felÀll, alÀÁrja a pÀrbajjegyzûk´nyvet. PukÀnszky felveszi a papÁrokat az
asztalrÂl, odaviszi a pianÁnÂhoz. Vancsura gyorsan mindk¢t p¢ldÀnyba Ár valamit, valami mÀst
ÀthÃz, ¢s alÀÁrja. PukÀnszky az egyik p¢ldÀnyt elveszi, belen¢z, bÂlint, visszaviszi az asztalhoz
PUKçNSZKY Annamari, ez a te p¢ldÀnyod. Tedd el
ANNAMARI (Àtveszi, belen¢z) Pecs¢t is kell rÀ!
VANCSURA (odasÀntikÀl, elûszedi a pecs¢tj¢t, lepecs¢teli,

jÂl, te kardos menyecske...
cs´nd) A mobilom!

ZoltÀnffy felÀll, kiveszi a mobilt a nadrÀgzseb¢bûl, a kardokat ¢s a mobilt rÀteszi a pianÁnÂra,
majd vissza¡l az asztalhoz
°n a maga hely¢ben nem kÁs¢rletezn¢k f´ljelentget¢ssel. A kez¡nkben van
a pÀrbajrÂl k¢sz¡lt jegyzûk´nyv, handl¢ Ãr. A maga alÀÁrÀsÀval. Maga ennek a bünt¢nynek a r¢szese volt. Sz¡ks¢g eset¢n mi valamennyien tanÃsÁtjuk, hogy maga ´nk¢nt

ZOLTçNFFY
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¢s dalolva. ArrÂl nem besz¢lve, hogy maga ezeket a kardokat hivatalosan lefoglalta.
Hat f¢rj utÀn mind´ssze k¢t patinÀs kardot ´r´k´lni, az a minimum. De hozzÀtehetem,
ezzel a jegyzûk´nyvvel mi nem fogunk vissza¢lni. Mi Ãriemberek vagyunk, handl¢ Ãr.
Kis cs´nd
MagÀval egy¢bk¢nt nem az a baj, vig¢c Ãr, hogy rossz ember. MagÀval az a baj, hogy
ember.
PUKçNSZKY Ha sz¢gyell k¢t karddal mÀszkÀlni, Âszeres Ãr, magÀnak ajÀnd¢kozom a
hajÂkoffert.
Vancsura kinyitja a koffert, belerakja a k¢t kardot, becsukja, zsebre vÀgja a mobilt, elteszi a jegyzûk´nyvet
VANCSURA

ýr¡ltek! (Kez¢ben a kofferral kirohan)

4. jelenet
PUKçNSZKY Hogy siet!
ZOLTçNFFY (kiÀlt) Ne siessen, vig¢c Ãr, oda¢r! ä Ezek
PUKçNSZKY V¢gre magunk k´z´tt vagyunk. ä Az¢rt

m¢g sietnek...
a KÀlmÀn igazÀn meghalhatott

volna holnap reggel.
ZOLTçNFFY ç, mindig linkÂci volt a KÀlmÀn. ä Az Oppermann Balduin ¢pp egy AranyballadÀt elemzett, mikor odan¢z: àMi az, te eszel?Ê Mire a KÀlmÀn: àNem, tanÀr Ãr
k¢rem, csak a fogamon van valami...Ê
Nevetnek
Azt bÁrta mondani a Schwartznak n¢metbûl: àTell schoss das Haupt seines
Kindes gl¡cklich abÊ!
PUKçNSZKY

Nevetnek
A KÀlmÀn volt az elsû tÀblÀs, mikor mÀsodikak lett¡nk sakkban a nyolcadikosok m´g´tt...
PUKçNSZKY Mikor kint voltunk a cserk¢sz-vilÀgdzsemborin AngliÀban... Ahol m¢g a
Rothermere grÂffal is talÀlkoztunk... àJustice for HungaryÊ... Na, ott volt egy fingÂverseny, azt a KÀlmÀn nyerte meg... Csak a sÀtorban volt ¢rv¢nyes... lehetett lÀtni, hogy
t´bb szÀz m¢terrûl egyszerre hÀrman rohanni kezdenek... be a sÀtorba... k¢t tanÃnak
kellett jegyzûk´nyveznie... (Nevet) Negyven´t nemzet fiai n¢zt¢k, ¢s nem ¢rtett¢k, mit
rohannak a magyarok!
FRíDHOF Megette az aranyhalat, elevenen... (Annamarihoz) ögy lehetett beker¡lni az
osztÀlyelitbe... A ZenkÂczi Árta az USA-bÂl, hogy a fia a Harvardon egy fraternitybe
Ãgy ker¡lt be, hogy meg kellett ennie egy aranyhalat, elevenen, a hatvanas ¢vekben...
ZOLTçNFFY Mikor a BosnyÀk Pongi felhÁvta latinbÂl, hogy milyen szerkezet ez, ¢s a
KÀlmÀn azt mondta, accusativus cum infinitivo... K¢rdi a Pongi: àHol van itt accusativus, hol van itt infinitivus?!Ê Mire a KÀlmÀn: àNincsenek kit¢ve!Ê (Nevet)
FRíDHOF
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FrÁdhof ¢s PukÀnszky is nevet
FRíDHOF Nincsenek kit¢ve! (R´h´g)
PUKçNSZKY Nincsenek kit¢ve! (Vinnyog)
ZOLTçNFFY àHol van itt accusativus, hol van

itt infinitivus?Ê Erre a KÀlmÀn: àNincsenek kit¢ve!Ê
FRíDHOF àHol van itt accusativus, hol van itt infinitivus?Ê
PUKçNSZKY àNincsenek kit¢ve!Ê
FrÁdhof, PukÀnszky ¢s ZoltÀnffy harsogva r´h´g
FRíDHOF Honderü!
PUKçNSZKY Halhatatlan honderü!
ZOLTçNFFY Verhetetlen honderü! ä

Nincsenek kit¢ve!

Lassan megnyugszanak m¢g fel-felr´h´gve, koccintanak, isznak. Cs´nd
A HorvÀth Lacika volt az elsû halottunk, ´t´dik utÀn nyÀri sz¡netben el¡t´tte a villamos...
FRíDHOF Milyen jÂ volt matekbÂl...
PUKçNSZKY çcsorogtunk a n¢metv´lgyi temetûben, ¢s nem ¢rtett¡nk semmit...
ZOLTçNFFY AztÀn m¢g a temetût is felszÀmoltÀk...
Cs´nd
(feln¢z a csillÀrra) Milyen meleg f¢ny¡k van... àMelo, melo po vszjej zemlje,
/ vo vszje pregyel¡. / SzvecsÀ gorela na sztole, / szvecsÀ gorela...Ê
ZOLTçNFFY Mit j´ssz megint a Don-kanyarral?!
PUKçNSZKY Paszternak, a Zsivago-versekbûl. àAz asztalon meg gyertya ¢gett, / gyertya
¢gett...Ê A hatvanas ¢vek elej¢n oroszul akartam tanulni, k¡lker levelezû Âhajtottam
lenni... FelhÁvtam a Simonffy-TÂth Ernût, de neki nem volt ideje, tanÁtott a Bolyaiban,
û ajÀnlotta a MihÀly bÀcsit... Mihail Popov... Nem mes¢ltem?
ZOLTçNFFY K¢rlek sz¢pen, mi olykor ¢vtizedekre szem elûl vesztett¡k egymÀst, ha nem
csalÂdom... ¢s ha lenne m¢g csalÀdi f¢szk¡nk, nem lenn¢nk megint ennyire jÂban...
FRíDHOF BezÀrult a k´r.
PUKçNSZKY Lehetett hatvan-egyn¢hÀny ¢ves a MihÀly bÀcsi akkoriban... HÃsz ¢vvel
volt idûsebb, mint ¢n... ¢s bÀcsiztam...
ZOLTçNFFY Egy hatvanas taknyost?! Istenem, ha ma voln¢k hatvan¢ves!
PUKçNSZKY Orvos volt ifjan P¢tervÀrott, a cÀri gÀrdaezred orvosa... volt egy sz¢p feles¢ge, k¢t sz¢p kislÀnya, mikor kit´rt a forradalom... a feles¢g¢t meg a kislÀnyait felkoncoltÀk... na akkor emigrÀlt PÀrizsba, ott ´sszeveszett a feh¢rekkel, akkor elment
BulgÀriÀba, ott ´sszeveszett a t´bbi feh¢rrel, ¢s akkor elj´tt MagyarorszÀgra, a harmincas ¢vek elej¢n. LefogtÀk, ¢s internÀltÀk mint bolsevik ¡gyn´k´t. ºcs´r´g a tÀborban a MihÀly bÀcsi, vÀratlanul j´n egy humanitÀrius lÀtogatÂ, valami grÂf, lÀtja,
intelligens a MihÀly bÀcsi arca, besz¢dbe elegyedik vele franciÀul, n¢met¡l, angolul,
¢s pÀr h¢t mÃlva kiengedt¢k MihÀly bÀcsit, ¢s egy ¢v mÃlva û lett a magyarorszÀgi
pravoszlÀvok fûpapja... °n se akartam elhinni, de mutatta a f¢nyk¢p¢t, gy´ny´rü f¢rfi
abban a papi dÁszruhÀban, szakÀllasan... Mondta, buktak rÀ a magyar nûk, hÀt el is
PUKçNSZKY
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hiszem... Na, j´tt a hÀborÃ, lefogta a Gestapo mint bolsevikot, j´ttek az oroszok, kiszabadÁtottÀk, ¢s vitt¢k MunkÀcsra mint feh¢r emigrÀnst, ¢s elÁt¢lt¢k ¢s felk´t´tt¢k. °s
ott lÂg az akasztÂfÀn a MihÀly bÀcsi, mikor hÁrn´k jû lÂhalÀlÀban, hogy a SztÀlin ¢pp
aznap t´r¡lte el a halÀlb¡ntet¢st. Na, levÀgjÀk gyorsan a MihÀly bÀcsit, fel¢lesztik, ¢s
elvitt¢k a tajgÀba, ott g¡rc´lt ¢vekig, mÁnusz hatvan fokban. °s k´zben Árogatta a leveleit a K´zponti BizottsÀgnak, hogy û magyar ÀllampolgÀr, engedj¢k vissza a hazÀjÀba... °s csodÀk csodÀja visszaengedt¢k, meg is ¢rkezett Budapestre '56 szeptember¢ben egyetlen fill¢r n¢lk¡l... '56-ot mÀr szimplÀn megÃszta... oroszt tanÁtott aztÀn...
Na a MihÀly bÀcsinak megvolt egy csomÂ Nyugaton kiadott orosz k´nyv, az '59-ben
PÀrizsban kiadott Zsivago is, azt olvasgattuk... àMetyel lepila na sztyekle / kruzski i
sztrel¡, / szvecsÀ gorela na sztole, / szvecsa gorela...Ê àA hÂvihar az ¡vegre k´r´ket,
nyilakat rajzolt, ¢s az asztalon gyertya ¢gett, gyertya ¢gett...Ê Akkor mi mÀr nem voltunk egy¡tt, Annamari, m¢gis rÀd gondoltam... Most is gyertya ¢g...
Cs´nd
Szeg¢ny MihÀly bÀcsi... Mennyi lehet most? SzÀz´t-szÀzhat ¢ves...
Cs´nd, FrÁdhof ¢s Annamari ´sszen¢z
FRíDHOF ýk is megkaptÀk a maguk¢t,
ZOLTçNFFY MegkaptÀk ûk is...

az oroszok...

Cs´nd
PUKçNSZKY (megk´sz´r¡li a torkÀt) JÂ volt nÀlad, Annamari. JÂ volt veletek, fiÃk. Mint
egy omlÂ szirten... az idû zÀtonyÀn... ä ZoltÀnffy, vedd feles¢g¡l. Annamari, neki m¢g
nem voltÀl a feles¢ge. ä FrÁdhof, k´sz´n´m...
FRíDHOF Ne Árjak neked gyÂgyszert?
PUKçNSZKY Nem kell, van mindenem. (FelÀll) Megyek... m¢g nincs k¢sz a leck¢m...
KÁnai nyelvtanfolyamra jÀrok mÀsf¢l ¢ve... Neh¢z nyelv... JÂ neh¢z... De mÀr nem adnÀnak el a pekingi piact¢ren... Fiatalokkal tanulok egy¡tt, helyesek... M¢g nincs k¢sz
a leck¢m holnapra... Hazamegyek.
FRíDHOF VÀrjÀl, elkÁs¢rlek.
PUKçNSZKY Nem kell, majd a k´rÃton fogok egy taxit.

A t´bbiek is felÀllnak. PukÀnszky megcsÂkolja ZoltÀnffyt, FrÁdhofot arcon, majd kezet csÂkol Annamarinak, ¢s kimegy
5. jelenet
°n is indulok... (FelÀll) Ja, mielûtt elfelejten¢m: Annamari, j´jj´n hozzÀm
feles¢g¡l! ä A gyerekeim nem t´rûdnek velem, az unokÀim nem t´rûdnek velem...
Addig jÂ, amÁg kicsik a gyerekek, ûket k´nnyü imÀdni... aztÀn felnûnek, az baj, de
akkor j´nnek az unokÀk, amÁg kicsik, k´nnyü ûket imÀdni... de azok is felnûnek... ¢s
akkor van a baj... azt mÀr t´bbnyire tÃl se lehet ¢lni, hÀl' istennek... de hÀt nekem
pechem van, lÀtja... miÂta meg´zvegy¡ltem, mÀszkÀlok otthon a n¢gy fal k´z´tt, az
ZOLTçNFFY
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egy koporsÂ, ¢n meg mint egy rovar... nem lehet folyton futni, Ãszni meg evezni...
szinte felmÀszom a falra, szinte felmÀszom a mennyezetre... mint egy rovar... ha hozzÀm j´nne, visszamÀszn¢k a padlÂra... Olyanokat Àlmodom, hogy bel¢pek egy felvonÂba, tele van, miattam nem indul, kitess¢kelnek... pÀternoszterral kÁs¢rletezem, de
nem tudok beszÀllni, ¢s ha m¢gis, nem tudok kiszÀllni ott, ahol szeretn¢k...
FRíDHOF °n azt szoktam Àlmodni, hogy meccsen vagyok a fiammal, kigyullad a stadion, menek¡ln¢nk, de nem tudunk a t´megtûl...
ZOLTçNFFY Ez jÂ Àlom, m¢g van kit f¢ltened... ä Eleinte az apÀmhoz kezdtem hasonlÁtani, az jÂ volt, aztÀn a nagyapÀmhoz, m¢g az is jÂ volt, most a d¢dapÀm n¢z rÀm a
t¡k´rbûl, akit sose lÀttam... ¢s k´zben a lelkem olyan, mint egy kamasz¢!
ANNAMARI Nem az a baj, hogy meg´regszik az ember. Az a baj, hogy a vÀgy nem ´regszik.
FRíDHOF írjak neked gyÂgyszereket?
ZOLTçNFFY Tegnap ÁrtÀl a presszÂban, nem eml¢kszel? (Kezet csÂkol Annamarinak) °n
aztÀn nem csalnÀm meg... Csak legyen kivel veszekedni, legyen kit utÀlni! Nem bÀnom, ha megcsal, de engem csaljon meg! J´jj´n hozzÀm feles¢g¡l! Szeretn¢k eldicsekedni vele a srÀcoknak... Nagyot n¢z majd a KÀlmÀn!... Meg a srÀcok mind... AjtÂsy,
Angyal, çrendÀs, BÀn, BiczÂ, Boncz, CseresznyÀk, Csizmazia...
FRíDHOF OrszÀgos elsû lett latinbÂl, a Csizmazia...
ZOLTçNFFY Ne zavarj! ä CseresznyÀk, Csizmazia, Czoba, DÂzsa, Erûdi-Harrasch,
Fetsch, Fischer, FollÀth, F´ldes, GÀspÀr, Gl¢dula, Gonda...
Kis cs´nd
Na szia, FrÁdhof!
Szia.

FRíDHOF

ZoltÀnffy kimegy
6. jelenet
Cs´nd. Annamari le¡l. FrÁdhof le¡l. Isznak. Cs´nd. S´t¢tebb lesz, mÀr csak a petrÂleumlÀmpa
¢s a gyertyÀk vilÀgÁtanak
ANNAMARI

Egy csomÂ altatÂt kellett volna felÁrnod a PukÀnszkynak. Sok-sok altatÂt.

Cs´nd
FRíDHOF Gondoltam rÀ.
ANNAMARI írathatnÀl magadnak

az orvos barÀtaiddal. írhatnÀl nekem, ¢n alÀÁrom a
v¢nyt, te pedig kivÀltod, ¢s odaadod a PukÀnszkynak...
FRíDHOF Csokonai matematikÀt tanult a halÀlos ÀgyÀn...
Cs´nd
Tele van Àtt¢tellel. Csoda, hogy az agyÀt m¢g nem tÀmadta meg.
kap most?

ANNAMARI Biztos, hogy v¢rm¢rgez¢st
FRíDHOF Nem biztos. De lehet.
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Cs´nd
Az elsû eutanÀziÀm... Milyen lehet otthon egyed¡l bevenni azt a rengeteg gyÂgyszert?
így k´nnyebb volt neki...
Cs´nd
°n m¢g sose ´ltem embert... Illetve egyszer igen...
ANNAMARI (¢lesen) FrÁdhof! Nem te ´lted meg a kislÀnyodat, hanem a feles¢ged! Nem
tehetsz rÂla, hogy megt¢bolyodott a feles¢ged!
FRíDHOF Dehogynem tehetek rÂla. °n ragasztottam rÀ a magam bajait...
ANNAMARI Harminc ¢ven Àt vezekelt¢l! Nem volt el¢g? Harminc ¢ven Àt gyerekek ezreit gyÂgyÁtottad vezekl¢s¡l!
FRíDHOF Min¢l kev¢sb¢ lÀttam az ¢let ¢rtelm¢t, annÀl d¡h´dtebben gyÂgyÁtottam a
gyerekeket...
ANNAMARI Gondolj a fiadra! KÀrpÂtlÀsul k¡ldte ût neked v¢ns¢gedre az isten!
FRíDHOF àVit¢zek, mi lehet e sz¢les f´ld felett...Ê HÀt a semmi... Milyen furcsa, hogy
m¢gis van büntudat, m¢gis van vezekl¢s... ä Alig lÀtom a srÀcot, korÀn megy, k¢sûn
j´n... Reggel m¢g jÂ, kimegyek a konyhÀba, n¢zem, amikor reggelizik... az az Àlmos
kamasz, abban m¢g benne van a gyerek, aki az eny¢m... pÀr szÂt besz¢lget¡nk... az
jÂ... PrÂbÀlom elûre lÀtni, mi lesz belûle, tiszta ember-e, mocsok ember-e... ¢s nem
tudom, mit kÁvÀnjak neki... Sokat gondolok a Kelemen adjunktusra... a Pommersheim
mellett dolgozott... elgÀzosÁtottÀk a feles¢g¢t ¢s a k¢t kicsi gyerek¢t... a hÀborÃ utÀn
elvett egy sz¢p, rigid ¢s frigid nût, azzal a felt¢tellel, hogy sose lesz gyerek¡k, ¢s nem
is lett... Eg¢sz ¢let¢ben bosszÃt akart Àllni... De kicsodÀn? AztÀn meghalt infarktusban... a feles¢ge rÀkban, pÀr ¢ve...
Cs´nd
°rdekes, bÀrmennyire imÀdom is a fiamat... ¢s bÀrmennyire nem vagyok is hÁvû...
mostanÀban Ãgy ¢rzem, nemsokÀra talÀlkozom az ¢n kicsi lÀnyommal... vÀr rÀm valahol... Most negyvennyolc ¢ves lenne, talÀn egy fiatal nagymama... de û n¢gy¢vesen
vÀr engem... ¢s ez megnyugtat, ´r´mmel t´lt el, az ´r´mtûl sÁrok... Ne haragudj, Annamari...
ANNAMARI írjÀl nekem altatÂt.
FrÁdhof v¢nyt vesz elû, kit´lti, leteszi az asztalra, felÀll
Szerinted a ZoltÀnffy tudta?
FRíDHOF °n nem mondtam meg neki... A PukÀnszkynak se Ãgy mondtam meg tegnap... HÁvott, n¢zzem meg a leleteit... Nem lehet ûszint¢n megmondani, nem igaz,
hogy lehet... V¢gig az volt bennem, mit mondjak a PukÀnszkynak, ha sok altatÂt akar
felÁratni... De nem k¢rte... °s akkor bej´tt a ZoltÀnffy, ¢s valahogy nagyon hamar
´sszekapott a PukÀnszkyval... Hetvenk¢t ¢ve elkezdt¢k ugratni egymÀst a Verpel¢ti
Ãton, ¢s sose hagytÀk abba, most meg mintha komolyan... A ZoltÀnffy fura pasas... az
egyik legh¡ly¢bb volt az osztÀlyban, aztÀn kitünûen ¢retts¢gizett, nem is ¢rtett¡k... ý
nem olyan, aki tudja... de mindent ¢rez...
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ANNAMARI V¢letlen¡l jÀrt arra a ZoltÀnffy?
FRíDHOF Azt mondta... ¢s ´sszekaptak... Elûsz´r

nem vettem komolyan... AztÀn odahÁvtuk a KÀlmÀnt... nem lÀtszott marÂdinak, csak rettentûen felizgult...
Cs´nd
Lehet, hogy a KÀlmÀn ebbe halt bele?! Akkor ez nem egy eutanÀzia, hanem kettû!...
Cs´nd

Hogy ezek ´sszebesz¢ltek a hÀtam m´g´tt?... °s a KÀlmÀn r´gt´n felfogta?...
Szerinted a kardokat tegnap d¢lutÀn szerezte a PukÀnszky? Bement lÂhalÀlÀban az elsû mÃzeumba, ¢s csak Ãgy leakasztotta ûket a falrÂl?
ANNAMARI

Cs´nd
FRíDHOF

A szemetek! (Nevet) HÀt, lehet...

Cs´nd
Annamari, hÁvjuk fel a PukÀnszkyt, odamegyek, kitisztÁtom a seb¢t, van nÀlam a tÀskÀban tetanusz... °n orvosi esk¡t tettem!
ANNAMARI Ez nem orvosi ¡gy.
FRíDHOF M¢gis, hÁvjuk fel!
ANNAMARI Mindig ilyen volt, a hÀzassÀgunk alatt is û provokÀlta ki, hogy megs¢rtsem... Ez a jÂ neki...
Cs´nd
°s mit kÁvÀnjunk neki? °s mit kÁnÀljunk neki?
Cs´nd
Milyen alapon akarjuk ût fel¡lbÁrÀlni? ý is felhÁvhat t¢ged, ha meggondolja magÀt.
FRíDHOF Nem fog felhÁvni, ismerem.
Cs´nd
Menj feles¢g¡l a ZoltÀnffyhoz, Annamari. ä Ne haragudj, az ital...
(alÀÁrja a receptet) Ne felejtsd itt.

ANNAMARI

FrÁdhof elteszi a receptet, kezet csÂkol Annamarinak, ¢s kimegy
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7. jelenet
Annamari a telefonhoz megy, f´lveszi, belehallgat, majd leteszi. MegigazÁtja a virÀgot, keresztet
vet. TÀrcsÀz
HallÂ... MÀr otthon? Ja, hogy taxival... Maga csak fut, de s¢tÀlni nem bÁr?
°n nem fogok magÀval futkorÀszni, hallja? Figyeljen ide, ZoltÀnffy... °n feles¢g¡l megyek magÀhoz... Ne ¡v´lts´n, megs¡ket¡l´k! ä TalÀlkozzunk holnap... A maga kedv¢¢rt hajlandÂ vagyok lemenni az utcÀra... Ne ´r¡lj´n, vÀrjon... Van egy felt¢telem.
K´t¡nk hÀzassÀgi elûszerzûd¢st vagy mi a neve... A vagyonunk k¡l´n marad... °n a
sajÀt lakÀsomban maradok, ¢s maga is a sajÀtjÀban... Ne ¡v´lts´n, m¢g nem a f¢rjem!...
Hogy mi¢rt? Mert magÀnak olyan zseniÀlis ´tlete is tÀmadhat, hogy az egyik lakÀst
adjuk ki, ¢s akkor ¢jjel-nappal szagolhatom a maga hÂnaljszagÀt... ¢n abbÂl mÀr kinûttem... JÂ... holnap d¢lutÀn n¢gykor... (Leteszi a telefont, felveszi a pianÁnÂ tetej¢re tett
levelet, k´zelebb hÃzza a petrÂleumlÀmpÀt, feltesz egy szem¡veget, hangosan betüzgeti a levelet)
àKedves Nagyike, rem¢lem a p¢nzt kapod meg. Ha k¢ne t´b, Árd hozÀm ¢s ¢n k¡ld´m
neked akor m¢g. Rem¢lem jÂl vagy Nagyike. °n a Bernardot otthagytam fak¢p ¢s
most van nekem szeretû Juan, egy t¡zes mexikÂi ¢s megyek vele hamar Gr´nland
ahol û Às. Juan nagyon sz¢p csak van neki csalÀd MexikÂba ¢s n¢gy gyerek, nagyon
szereti ûketek, csak nem a feles¢g szereti, de engem nagyon szeret. HÀt nem tudok.
Lehet hogy k¢t ¢v mÃlva megy¡nk EurÂpe, ha ott lesz neki meg a projekt, akkor tenÀlad is beugrunk. Nagyike, vegy¢l emailt a computer... (öjra betüzi, m¢g k´zelebb hÃzza
a petrÂleumlÀmpÀt) Vegy¢l emailt a computeredba ¢s akkor gyakraban Árok hozÀd. Adig
hozÀm ÁrjÀl, te sose nem Ársz, de az¢rt ¢n nem haragszok ¢s ¢n nagyon szeret t¢gedet.
A Juant te biztos nagyon szeretni fogol...Ê
ANNAMARI

F¡gg´ny

Mosonyi Aliz

BOLTOSMES°K
HullÂ K´nnyek Boltja
A HullÂ K´nnyek BoltjÀba j´nnek a vevûk, hull a k´nny¡k. ä Mit akarnak ¢ntûlem
akkor? ä k¢rdezi a boltos, hiszen hÀt hull! ä Hogy hulljon szebben, zÀporozzon, a pillÀkon rezgû harmat, hogy a szÁvre hasson, a szÁvre, a szÁvig! ä Ilyeneket ¢n nem tudok
ä mondja a boltos. ä Akkor maga csak egy semmi kis esûmester ä mondjÀk a vevûk,
¢s kimennek a boltbÂl, sÁrva.

