
Idõgép a mennyben
(Jubileumi minidráma)

Írta: Kovács Tádé Ferenc — Rendezte: Jakus Ottó
(Elõadták 2010-ben, Óbudán)

Szereplõk: Atyaisten, angyalok, Ottó, Bandi bácsi, Márta néni

GÁBRIEL Gyerekek, munkatársi van! Apácskánk vár min-
ket a központi felhõn.

MINDEN ANGYAL Jövüüünk, Gábriel!
ATYA (Miután körülülték) Fiam legyen veletek, édeseim!
MINDEN ANGYAL És a Te Lelkeddel, Apácskánk!
ATYA Ki kezdi?
SEALTIEL Máris kezdem.
ATYA Rendben van, Sealtiel, kezdjed!
SEALTIEL (Kitárt kézzel mondják a bevezetõ imát, min-

denki föláll) Apácskánk, teljesüljön akaratod, ahogy itt a
mennyben, úgy az egész univerzumban!

MINDEN ANGYAL Ámen! (leülnek)
ATYA Uriel, be van gyújtva a kompjuter?
URIEL (Elõveszi tenyérszámítógépét) Ég a led, Apácskánk!

Hová kapcsoljak?
ATYA Nyisd meg az idõgép programot!
URIEL Máris ott vagyunk. Listázási vagy panoráma menü-

ben kívánod?
ATYA Elõbb listázd az égitesteket! Gábriel, adj energiát a

gépnek, le ne merüljön!
GÁBRIEL Máris, Apácskánk!
ATYA Raffael, hová megyünk most?
RAFFAEL A Terra bolygó van soron.
ATYA Uriel, mondd be a megbeszélt századot!
URIEL: Fiad születése után a XX. század vége.
ATYA Barachiel, hol van legnagyobb szükség segítségre?
BARACHIEL Az alkoholizmus hatalmas méretekben szedi

áldozatait, Apácskánk.
ATYA Raffael, számolj be, milyen terápiák léteznek Ma-

gyarországon ezekben az évtizedekben?
RAFFAEL Mûködnek az Anonym alkoholisták, sikeresen

adaptálták az amerikai modellt. Siklós József kezdeményezte
a Kékkeresztet, de õ már itt van nálunk. Idõsb Balogh Zoltán
és párja, Margit vette át a Terrán ezt a református missziót.
Szép eredményeik vannak Magyarországon: szárazak, szaba-
dultak, megtértek, apostolok.

ATYA Jól van. Hát a katolikusoknak milyen eredményeik
vannak?

RAFFAEL Semmilyenek. Még missziójuk sincs.
ATYA Sebaj, majd lesz. Pont ezért hívtalak ma össze ben-

neteket! Most átválthatsz, Uriel, panoráma üzemmódba. Kap-
csold Budapest-Angyalföldet! (Betántorog Ottó a színpadra,
és ledõl) Látjátok azt a részeg káplánt ott a sezlon szélén?
Mindjárt lecsúszik a feje, annyira nem bírja tartani magát.

MINDEN ANGYAL Látjuk, Apácskánk. (Michael fölteszi
a kezét) Mit akarsz kérdezni, Michael?

MICHAEL Sataniel teljesen lefoglalta õt magának?
ATYA De édesem, már a kérdés is fáj! Raffael, indítsd el

ezt a káplánkát a gyógyulás útján, mert belõle csináljuk meg a
KASZ második vezetõjét, lesznek kitûnõ munkatársai szerte
az egész országban, õ szervezi majd meg velük 2010-ben a
KASZ 25. évfordulójának ünnepségsorozatát is. (Raffael kéz-
rátételére Ottó kitántorog. Hénokh jelentkezik) Mit szeretnél,
Metatron?

METATRON (HÉNOKH) Bocsi, Apácskánk, de nekem be
kell írnom a jegyzõkönyvbe ezt a KASZTOT. Csupa nagybetû?

ATYA Igen, de nem KASZT, csak KASZ. A Katolikus Al-
koholistamentõ Szolgálat rövidítése.

METATRON (HÉNOKH) Köszi, Apácskánk. Beírhatom a
KASZ második vezetõjének a nevét?

ATYA Beírhatod, fiacskám: Jakus Ottó a neve. Azért he-
lyezték Angyalföldre, hogy Vigyázó Miki, a plébános vigyáz-
zon rá, ne legyenek körülötte botrányok az ivászata miatt. Ki-
csit fésületlen a szakálla, meg a lelke, de Máriabesnyõn majd
elkezdjük kifésülni, s meglátjátok, milyen remek misszióve-
zetõt faragunk belõle.

MINDEN ANGYAL Dicsõség Neked, Apácskánk!
RAQUEL A faragást mindenkor vállalom. Ez az Ottó gye-

rek valóban hitelesen tesz majd tanúságot Fiad szabadító ere-
jérõl, tudni fogja, mirõl beszél. De kibõl faragjuk a KASZ elsõ
vezetõjét?

ATYA Az meglepi. Egyelõre maradjon az én titkom. Uriel,
állíts az idõgépen! (A sezlont kihúzzák a színpadról) Péceli
plébánia, 1985. (Bandi bácsi bejön, leül, vagy töprengve
föl-alá sétál) Kit láttok, gyerekek?

GÁBRIEL Jelentem: egy hetvenötödik évében járó, õsz ha-
jú pap bácsit.

ATYA Jól látod, Gábriel.
RAQUEL Belõle mit faragunk? Professzort? Püspököt? Ne

legyen Raquel a nevem, ha nem úgy néz ki, mint XII. Piusz
pápa. Csak nem õ lesz az elsõ magyar pápa?

ATYA Rajta nem sokat kell faragnod, Raquel. A váci egy-
házmegye legtisztább, legbuzgóbb plébánosai közé tartozik.
De nem tud nyelveket, és különben is túl „bokros” ezekhez a
posztokhoz. „Illegális” lelkigyakorlatai büntetéséül állam bá-
csi nemsokára nyugdíjaztatja, és Szadára számûzi a gödöllõi
plébánia kisegítõ lelkészeként. Mindenki tiszteli, õ is minden-
kit szeret. Csak ha alkoholistát lát a péceli utcán, megy át ijed-
ten és sajnálkozva a másik oldalra. De hallgassátok csak, mi-
ben töri a fejét! (Atya és angyalok el)

MÁRTA NÉNI (Bandi bácsi betolja tolókocsiban, s maga
is leül) Szervusz, Bandikám! Mesélj! Miért vagy oly feldúlt?
Mondd el a nõvérednek!

BANDI BÁCSI Ne is kérdezd, Mártikám! Kudarc kudarc
hátán. Református testvéreink orrhosszal megelõztek minket
iszákosmentõ missziójukkal, Tóninkat õk gyógyították meg
Bükkszentkereszten. Mi pedig még mindig késlekedünk. Hiá-
ba voltam a püspök atyánál, hiába beszéltem ma a lelkipász-
torkodástan professzorával. Nagyokat bólogatnak, és nem tör-
ténik semmi. A végén ennek a tejfölösszájú Tádénak lesz iga-
za: nekem kell elindítanom a Katolikus Alkoholistamentõ
Szolgálatot.

MÁRTA NÉNI Nem értek hozzá, nem vagyok pap, csak a
testvéred vagyok, de azt mondom neked: Nosza, Bandikám!
(Kacsint. Mindketten el, Atya és Angyalok be)

ATYA Ez a meglepi: — belõle lesz a KASZ megalapítója.
BARACHIEL Vicces hangulatban vagy, Apácskánk! Ezt,

ugye, nem mondtad komolyan? Talán bizony felöntött a ga-
ratra ez a szentéletû pap egyszer is?

ATYA Nem, soha.
MICHAEL Mi lesz hát a hitelességgel? Hiszen azt se tudja,

mi az az alkoholmámor!
ATYA A hitelességet biztosítja a szeretet, Michael. Halász

Endre belenéz Jakus Ottó szemébe Máriabesnyõn 1998. feb-
ruár 10-én, átöleli, és Ottónak többé nem kell innia. Ottónak
és társainak sem a hitelessége gyógyít, hanem a szeretetük,
ugye, Raffael fiam? Kinél rögtön, kinél nem rögtön.

RAFFAEL Úgy van, Apácskánk. Legyen is úgy!
MINDEN ANGYAL Ámen. Ámen. Ámen.
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