
AZ UTOLSÓ AJTÓ
Kamara-komédia, egy felvonásban.

Irta D e á k K d r o l '11

SZEREPLŰK:

A kisfiú
Pízsamás ember
Középkorú asszony
Öszhajú férfi
Öreg nő

Két kislány

Idő: XX. század második felében.

20 éves leány
Félmeztelen férfi
Hegyesorrú .asszony
Szakállas férfi
Pápaszemes férfi
Fiatal nő

Kopasz' férfi

Történik: bárhol

(Lépcsőházrészlet. A nézőtérrel szemben barna lakásajtó, névtáblával,
kerek, tejüveg ablakkal. Egyéb semmi. A függöny szétnyílása után bal
ról egy nyolc év körüli kisfiú lép be, liheg, mint aki gyorsan Jött fel a
lépcsőn. Lassan odamegy az ajtóhoz, s tétova mozdulattal megnyomja a
csengőgombot. Néhány másodperc múlva az ajtó kinyílik, s a háttérben
látszik egy pizsamás férfi alakja.)
KISFIú Kezicsókolom, anyukám elment a nővérem elé az iskolába és

azt mondta, én maradjak itt és csöngessek.
FÉRFI Csöngess? Itt, énnálam? (Szünet) Miért nem felelsz? Azt mondta

anyád, hogy itt, énnálam csöngess?
KISFIÚ Nem. Azt mondta, hogy csöngessek.
FItRFI Hát akkor itt ne csöngess, fiam. Eredj máshová csöngetni.
(Becsukja az ajtót, két másodpercig sötét lesz. Aztán kigyullad a fény, s
megint egy ugyanolyan ajtó látszik, ugyanolyan helyzetben, a nézőtér

ről. A kisfiú balról megjelenik, odamegy az ajtóhoz és csönget. Két-há
rom másodperc múlva középkorú asszony jelenik meg az ajtóban.)
KISFJÚ Kezicsókolom, anyukám elment a nővérem elé az iskolába és

azt mondta, én maradjak itt és csöngessek.
KÖZItPKORÚ ASSZONY Itt? Azt mondta, hogy maradj itt? Its, hogy

csöngess?
KISFIÚ Igen.
KÖZÉPKORÚ ASSZONY Az nem lehet. Biztosan eItévesztetted az ajtót,

kisfiam. Próbáld meg itt, fölöttünk, a harmadik emeleten.
(Becsukja az ajtót; sötét lesz. Aztán újra ugyanazt az ajtót látjuk, s a
kisfiú balról megjelenik. Csönget. Magas, ősz férfi nyit ajtót.)
KISFIÚ Kezicsókolom, anyukám elment a nővérem elé az iskolába és

azt mondta, én maradjak itt és csöngessek.
ŰSZHAJÚ FÉRFI Ha azt mondta, maradj itt, akkor innen kellett elin

dulnia. Már pedig itt nem járt édesanyád. Te sem jártál itt. Nyil
ván elfelejtetted, mit mondott édesanyád.

(Becsukja az ajtót.)
KISFIÚ Nem felejtettem el. Azt mondta, hogy csöngessek.
(Sötét lesz. Aztán újra megjelenik az ajtó. A kisfiú balról bejön. Této
vázva csönget. Hosszú ideig semmi. Végül egy nagyon öreg, görnyedt
asszony kinyitja az ajtót.)
KISFIÚ Kezicsókolom. Anyukám elment nővérem elé az iskolába és

azt mondta, maradjak itt és csöngessek.
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VJ!:NASSZONY (hangosan, mint a süketek): Nincsenek idehaza. Elmen-
tek a rokonokhoz.

KISFIÚ Nem azt mondom.
VltNASSZONY (kiabál) Miért keresed őket?

KISFIÚ (hangosan) Nem keresem őket.

V~NASSZONY En se szeretem őket, de te ki vagy?
KISFIÚ Anyukám azt mondta, hogy csöngessek.
VÉNASSZONY Persze, hogy elmentek, mondtam már. Talán süket vagy?
KISFIÚ Bn nem. De a néni ...
(A vénassszony becsukja az ajtót. Sötétség. Aztán újra az ajtó. Kisfiú bal
ról megjelenik. Kinyújtja a karját és csönget. Két kislány nyit ajtót. Mind
ketten nagyobbak, mint a kisfiú.)
KISFIÚ Kezicsókolom. Anyukám elment a nővérem elé és azt mondta,

maradjak itt és csöngessek.
KISLANYOK (nevetnek)
KISFIÚ (hallgat, áll és vár)
I. KISLANY Majd ad neked az anyukám, csak merészelj itten csönget

ni. Tessék elmenni, igenis.
KISFIÚ Anyukám azt mondta, hogy csöngessek.
I. KISLANY Nem érdekel, mít mondott anyukád, de itt nem fogsz csön-

getni,
KISFIÚ Azt mondta, hogy csöngessek.
KISLANYOK (egyszerre) Nem fogsz csöngetni.
(Becsukják az ajtót; sötét lesz. Aztán újra megjelenik az ajtó, s a kisfiú
balról be. Az ajtóhoz lép és csönget. 20 év körüli lány nyit ajtót.)
KISFIÚ Kézicsókolom. Anyukám elment az iskoláiba és azt mondta, ma-

radjak itt és csöngessek.
LEANY Honnan ismer az anyukád engem?
KISFIÚ Nem tudom.
LEANY Biztos vagy benne, hogy azt mondta: ennél az ajtónál csen-

gess?
KISFIÚ Azt nem tudom.
LEANY. Hát akkor miért csöngettél mégis?
KISFIÚ Mert anyukám azt mondta, hogy csöngessek.
LEANY De nem azt mondta, hogy itt csöngess.
(Kis szünet)
LEANY Nézd csak, én tanítónéni vagyok, ne félj tőlem. Mondd el szé

pen, nyugodtan, hogy mít mondott az édesanyád.
KISFIÚ Elment a nővérem elé és azt mondta, maradjak itt és csön-

~ssek. .
LEANY Ezt nem mondhatta, gyermekem. Hiszen nem voltatok itt, sem

te, sem az édesanyád. Eltévedtél talán?
KISFIÚ Nem tudom.
LEANY Hol lakol?
KISFIú (váZlat von)
LEANY Hát semmit sem tudsz nekem megmondani?
KISFIú De igen. Anyukám azt mondta, hogy csöngessek.
LEANY És neked míndegy, hogy hol csöngetsz? Azt mondta anyukád.

hogy a Tisztviselő-ház hetedik emeletén esöngess?
KISFIú Nem. Azt mondta, maradjak itt és csöngessek.
LEANY De hát hol van az az itt?
KISFlO (megvonja vállát)



LEÁNY Boi voltatok akkor, amikor édesanyád azt mondta, hogy ma-
radj itt és csöngess?

KISFIú (halkan) Egy ajtónál.
LEANY Jaj de butuska gyerek vagy te. Most mit fogsz csinálni?
KISFIú Megyek 'tovább és keresern az igazi csengőt.
LEANY Várj kisfiú. Te elhiszed azt, hogy van igazi csengő?
KISFIú Igen, mert anyukám azt mondta, hogy csöngessek.
LEANY Szegény gyerek, lejárod a Lábad, teljesen hiába. Hát nem vet

ted észre, hogy minden csengő egyforma?
KISFIú A gomb egyforma, de a hang néha más.
LEANY Na és? Nem mindegy? En azt mondom, menj szépen haza és

ne keresd azt a csengőt.

KISFIú Nem lehet; anyukám am mondta, hogy csöngessek.
LEANY (fejét csóválva) Balga gyerek te. Na, Isten veled.
(Becsukja az ajtót: sötét lesz. Aztán újra megjelenik az ajtó, s a kisfiú
balról felbukkan. Odamegy az ajtóhoz és csönget. Félmeztelen férfi nyit
ajtót, az arca be van szappanozva.)
KISFIú Kezicsókolom. Anyukám elment és azt mondta, addíg marad-

jak itt és csöngessek.
FItLMEZTELEN FItRFI Itt? Micsoda hülyeség. Eredj a fészkes fenébe.
(Becsukja az ajtót; sötét lesz. Aztán megjelenik az ajtó, s balról a kis
fiú is. Odaáll az. ajtó elé, kicsit vár, aztán csönget. Kaparászás hallatszik,
aztán kinyílik az ajtó, s egy aggastyán hajol ki, pizsamában.)
KISFIú Kezícsókolom. AnyukámeIment a nővérem elé és azt mondta,

maradjak itt és csöngessek.
AGGASTYAN (megLepetten nézi a gyereket. Kihallatszi,k a rádió hangja:

"A technika mai állása mel1ett... - Visszhangzik: '" Mai állása
mellett ..." - "AlIása mellett ...")

AGGASTYAN Itt, énnálam? Azt mondta?
KISFIú Hogy csöngessek.
AGGASTYAN De nálam?
KISFIú Nem tudom. Azt mondta, hogy csöngessek.
AGGASTYAN De nem énnálam. Nem ismerlek benneteket.
(Becsukódik az ajtó és sötét lesz. Két másodperc múlva ugyanaz az ajtó.
A kisfiú balról be. Az ajtóhoz megy és csönget. Hegyesorrú öregasszony
nyit ajtót.)
KISFIú Kezícsókolom, anyukám a nővérem elé és hogy csöngessek.
HEGYESORRú ASSZONY Mit beszélsz? (Éles hangon) Arra tanított az

úrjézus, hogy szemtelenked]? Az úrjézus nem szereti az ilyen vá
sott kölyköket. Azonnal pusztulj innét, nahát.

(Becsukja az ajtót; pillanatra sötét lesz. S ekkor megint megjelenik az
ajtó. A kisfiú balról, fáradtan, be. Odamegy az ajtóhoz és csönget. Sza
kállas férfi nyit ajtót.)
KISFIú Kézicsókolom. Anyukám elment a nővérem elé és azt mondta,

hogy csöngessek.
SZAKALLAS Már csöngettél. Most mit akarsz?
KISFIú Anyukám azt mondta, hogy csöngessek.
SZAKALLAS Hát csöngess mégegyszer,
KISFIú (csönget.)
SZAKALLAS Akarod mégegyszer?
KISFIú Igen.
SZAKALLAS Na tessék. Csöngess egy jó hosszút.
KISFIú (csönget.)
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SZAKÁLLAS Nem unod még?
KISFIú De igen.
SZAKÁLLAS Hát akkor mí az ördögöt csengetsz?
KISFIú Mert anyukám azt mondta, hogy csöngessek.
SZAKÁLLAS J ából is megárt a sok. Mostmár menj szépen a fenébe.
(Becsukja az ajtót; sötétség. Aztán újra megjelenik az ajtó. Kisfiú balról
be. Alig vonszolja magát. Odamegy az ajtóhoz és csönget. Pápaszemes
férfi nyit ajtót.)
KISFIú Anyukám elment a nővérembe az iskolához és hogy -én addig

csöngessek.
PÁPASZEMES Mit beszélsz?
KISFIú Hogy csöngessek.
PÁPASZEMES Amennyit akarsz. De nem itt.
(Becsukja az ajtót; sötétség. Aztán újra az ajtó. A kisfiú balról be. Fárad-

• tan lépked, aztán csönget. Fiatal nő nyit ajtót.)
KISFIú Anyukám elment az iskolához és azt mondta, addig én csön-

gessek.
FIATAL NO És míért mondod ezt nekem?
KISFIú Mert anyukám azt mondta, hogy csöngessek.
FIATAL NO Ha mégegyszer csöngetsz, leverem a körmödet.
(Eltűnik az ajtó mögött; sötét az ég. Megint megjelenik az ajtó. Kisfiú
balról be és csönget. Kopasz férfi nyit ajtót.)
KOPASZ Mit akarsz?
KISFILJ Kezicsókolom. Anyukám azt mondta, hogy csöngessele
KOPASZ Már csöngettél. de kit keresel?
KISFIú Anyukám elment a nővérem elé -
KÖPASZ Nem érdekel.
RÁDIO ".... ezért felvetődött a legnagyobb felelősség kérdése,

amely .. "
KISFIú Az Iskolába és azt mondta, hogy én addig
(Bevágódik az ajtó. Csönd. Sötétség. A.ztán az ajtó újra megjelenik. A kis
fiú balról be. Csönget. Senki nem jön elő. Ojra csönget. Úriási csönd. Az
ajtó nem nyílik. Rövid szünet után a icisfiú harmadszor is csönget. Megint
csönd és senki sem jelentkezik. Néhány másodperc múlva a kisfiú meg
fordul, tétován, a nézőtér felé, - és sötét lesz. Amikor kigyúl a vmany,
az előbbi ajtók helyett egy szürke ajtó van középen, tejüveg nélkül. Fej
magasságban, egy táblán, ez áll: Padlás. A kisfiú, balról be. Csüngetni
akar, de észreveszi, hogy nincs csengőgomb. Hátrál egy lépést és meg
látja a feliratot: Padlás. Hosszan nézi, majd megfordul, lehorgasztott fej
jel. Látszik meg-megránduló vállán, hogy sír. Néhány másodperc múlva
felemeli fejét, majd egészen előre jön, a színpad elejéig. Szembenéz a kö
zönséggel. Hosszan nézi az embereket, arcán fájdalmas szomorúsággal. Tel
jes csönd. Aztán megszólal.)
KISFIú: Dehát most mi lesz? (Visszhangzík) Most mí lesz? - mi lesz?
(Hirtelen csönd; sötétség. S néhány másodperc múlva: világosság.)

Függöny

•
A napnak egyetlen kis sugara sem megy veszendőbe. De a magnak, amit

fölébreszt, időre van szüksége, hogy megfoganjon és az, aki vet, nem is min
díg látja az aratást. Minden termelő tevékenység, a hit műve.

Albert Schweitzer
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