
ESTÉRE :M:EGHALSZ

Sz;nmű egy felvonásban

Irta GYURKOVICS TIBOR

Január 6. Zöldre festett kopottes vonat - betölti a s.zínpadot. Két óríási ablakká
nagyitva, melyekben, mint megvilágított, sótét háttel'ű árkádokban, játszanak a sze
replők. A ,kocsi keresztben a színpad ba van ágyazva kerekestöl, de a kerekek nem
látszanak. A szereplők viszont magasabban állnak ezáltal, mint a s.?ínpad.
Az ablakokat elválasztó falak, a tetőrész, a kocsiföljáró jobb oldalon, a lépcsők.

peron - vékonyak, olyan mintha a vonat csontváza lenne, vázlata, de illúziót keltő,

valóságos. Másik oldalra, balra az egyil~ ablak szélével zárul a színpad, egyszeruen,
folytatólagosan.

A díszlet az embel'i szállítóeszköz és az utak ideiglenes jellegét van hivatva
szolgálni. Játék alatt legtöbbször elég a lépések, a mozgások hatására létrejövő

természetes zötykölődés, ingás, - hangokkal, zenével, nyikorgásokkal kell érzé
Jceltetni inkább, hogy a vonat megy. Külső kiáltások, füttyök beépithetők a me
net kívánalma szerint, ugya'nígy az állomások, vagy a vesztegelés.

A háttér ablakai sötétek, esik az eső (hátul valódi üvegen). A reflektor köz
vetlenül az esőben ér véget, ott zár, addig "belátni".

Szereplők:

IVÁN, festő (Mensáros László) INDI, lány (Damján Edit)

IVÁN: magas, testes, nem szép, emberes. Haja szürkül, negyven körüli. Sok
mózgású és magába hullott egyszerre - égett, de lendületes ember. Intellektusa
olyan, mint a ragadozó, lecsap, megért, fölfal és otthagyja a maradékot. Tele van
a dolgok legapróbb részleteivel, látvánnyal, érzés-töredékek rengetegével. de búr
rni kor kiég és elhal. Míritha valaminek a szélén állna.
Öltözete: vörös magas nyakú pulóver, rozsdabarna kabát. szüríce nadrág. Elegáns,
de van benne valami bohócos és ideges. Könnyű, hét-nyolcados bundúban jön be,
kis kofferrel.
INDI: törékeny, átlátszó, áhítatos. Halkan beszél, magányosan. Mintha egyedül
lenne. Olykor feltűnik, hogy ez visszafojtottság, olykor olyan, mint egy falevél.
Fiatal, huszonnégy. Haja rövid, barna, fiús, de kis hullámok töredékei nőiessé

teszik. Mindig majdnem sír, mindig majdnem boldog, csöndes extázisban van.
Mmtha valaminek a szélén állna. Mozgása könnyű, indiai, de olykor megtörik, nem
természetes. Fejét lehajtja.
Öltözete: magas nyakú sötétkék ruha, kis arany gornbok. hosszú ujjak, a gyásv
és ünnep keveréke. Mintha esküvői pár lennének egy lehetetlen, mégis reális
térben.
Fekete bőrkabátban jön be.

(Iván és Indi bejönnek a kocsiba, szaladtak.)
IVÁN Ide, jó lesz?
INDI Persze, csak üljünk le, összeesem.
IVÁN Mi baj van?
INDI Mi baj, mi baj. Hát semmi, csak izgulole.
IVAN Hogy kiadják a lakást?
INDI A lakásban biztos vagyok, csak benned nem.
IVAN Bennem? (Nevet) Mért, mí baj van velem?
INDI Jaj, te is tudod. Hogy addig kitarts, ,1míg lejővünk. ts megegyezünk. És

rendesen beszélj velük.
IVÁN Mért, nem szoktarn rendesen beszélni?
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INDI Nem erről van szó, Csak ügy összekévered az embert. Mí van egyáltalán?
Nem fáj semmid?

IVÁN Mért fájna míndig valarnim ? Megvagyok. egész jól. Jobban. Látod. Egész
tűrhető kedvem van, megyek, utazom. Mí kell még?

INDI Jaj.
IVÁN Mért jajgatsz mdridíg ? Megyünk, Mindjárt indul a vonat. Te. Kicsi ez a

vonat. Nem?
INDI Hogyhogy kicsi?
IVÁN Lassan megy, piszkos, szóval kisvonat. Nem vicinális?
INDI Te, ezt én már nem birom. Úgy Izgultam. hogy edgyere, időben, lemchessünk.

Mert ki akarják adni két diáknak a szobát, De nem szoba ez, lakás! Ház! Elöl
kert is van.

IVÁN Kutya van?
INDI Ilyenekkel jössz. Látod ez az. Nem birom.
IVÁN De komolyan kérdezem. Tudod, a kutyákkal ...
INDI Eszembe se jutott ma reggelig. Ma jutott eszembe, va:n, de nem veszélyes.

Majd meglátod.
IVÁN Na, mindegy. Parasztház?
INDI Nem. Egyszerű ház, de nem falusi. Majd meglátod. Csak ki akarják adni

két diáknak, az öregasszony nagyon kérdezősködött, hogy házasok vagyunk-e?
IVÁN Mit mondtál?
INDI Hát én végig úgy beszéltem, hogy a férjem, meg mindent mondtam, hogy

nyugalomra van szükséged, és dolgozni akarsz ...
IVÁN En? Nem is tudok.
INDI Nem birom ezt. Ne gyötörj. Szóval, hogy ketten vagyunk.
IVÁN És gvanakodtak ?
INDI A bácsi nagyon rendes. Valamí vasutas lehetett, de tanultabb ember. A nem

gyanakvó. Majd meglátod. Hogy a lánya - tanult emberek a gyerekei - egy
fizikus, egy matematikus, ilyenek. Szóval, hogy a lányával meg kell beszélni,
az adja ki valami diákoknak. de ezek nem biztosak. Mondtarn, hogy lejövünk,
hulnap reggelig.

IVÁN Na. rendben van. Merre megy ez? A másik part ... Ja, ez igen. Zebegény
a túloldalon lesz.

INDI Csak attól félek, hogy mégsem adják ki.
IVÁN Látják az arcomon?
INDI Mit?
IVÁN Hogy öreg vagyok.
INDI Jaj, nem birom ezt.
IVÁN Nem, komolyan mondom. Mit mondtál, ki vagyok.
INDI Mit, mit. Azt. ami az igazság. Hogy nem bírod a várost és le akarsz köl-

tözni, le akarunk, hogy ott dolgozzál ...
IVÁN Furcsa lehet nekik.
INDI Közvetlenül a Duna mellett van. Tíz méterre. El se tudod képzelni.
IVÁN A másik oldalon mi van? Már Csehszlovákia, mi?
INDI Valami falu. Nem is tudom. A ház nagy ám. Csak kicsinek látszik. El van

rejtve a fallal. Én csak mentem, mentem. több helyen voltarn ...
IVÁN űgyes vagy. Én mondtam, hogy lesz hely, ha keresünk, csak végig kell

csinálmi.
INDI Végi;>:. Hát éppen ez az. Nem bírod végig csinálni, míndig arra gondolok.
IVÁN Miórt nem bírnám? .Iól néznénk ki. De milven végül is az a ház, vagy

hogy van az egész?
(Indítanak, kiáltások, ajtócsapkodások. Ezek uttin a vonatzaj természetes bele
zal:atnlása. állomások, kis kérdések, ajtók, ablakok zaja, eső.)

INDI Nézd. úgy láttam, kiadnák ők, meg mindent mondtam is. Érdekelte őket az
egész. hogy festesz. jó lenne neked a nyrrgnlorn, tágas szoba, jó világos, elöl
van egy kis veranda - el se tudod képzelni. Imponált nekik, hogy festő vagy,
de gYcnakodott az öregasszony, hogy férj és feleség vagyunk-e, meg; hogy gye
rek ... Az előző lakókra dühösek. Meg félnek. hogy becsapják őkel. Az asszony
olyan közönséges arcú, azt mondta, hogy azok is bejelentkeztok és már benne
volt a gyerek. Igy mondta. Meg tönkre tették a falat ..., tudod. de nem érde
kes, most ilyen hűlveségről beszélni... szóval, mindent fognak kérdezni ...

IVÁN Hogy szeretlek-e ?
INDI -Iaj, hát nem látod be, hogy szétszedsz ? Hát most koncentrálni keltone.

odafigvelni egy kicsit ...
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IVÁN Olyan, mínt az a ház?
INDI Melyik?
IVÁN Ott, ott. Az a piros, magasabb, mínt a többi.
INDI Á, dehogy. Nem olyan. Mit fogunk nekik mondani?
IVÁN Hogy zuhog! Nézd! Pont most magyünk le.
INDI Hát ne menjünk, Holnap biztos jobban sikerülne.
IVÁN Ha már jövünk. Mért sikerülne holnap?
INDI Talán már nem is fognak várni. Lefeküdtek.
IVÁN Hatkor? Na. jól nézünk ki. De mondj már valamit a lakásról. Használható?

Van W.C.? Es mosdás, stb?
INDI Miriden van. Csoda. Fürdőszoba, külön az udvar másik oldalán. Csak mi

használhatjuk.
IVÁN Mert az kell.
INDI Van. De gondold el. Nem hittem a szemernnek. Be se akartak engedni elő

ször. Gyanakszanak. És az a kis veranda. Nem, azt el se hiszed.
IVÁN Veranda? Mindig verandát akartam. Üveges, rendes veranda?
INDI Igen. Amögött van a lakás. Egy nagy konyhahelyiség ... azt nem is akarták

kiadni és olyan furcsa alakú. Egy padlásföljáró van benn és azt hiszem öt
szögű a konyha. De nagy, gondold el ...

IVÁN És mit fogok én csinálni, amig te lenn vagy?
INDI EJn, hát te nem jössz?
IVÁN De. de. Csak, ha föl kell jonnóm, mégis itt van egy csomó munkám, apró

munkák ; amiből élek. Meg ha hazamegyek, akár anyámékhoz, akár ...
INDI Jaj, ne csiriáljuk ezt. Ezerszer megbeszéltük.
IVÁN Neked nincs is ott lenn állásod.
INDI Legszívesebben nem is mennék állásba. (Nevet, visszafogottan)
IVÁN Muszáj. Nem fogunk tudni megélni. Még a végén engem is neked kell el

tartani. Szóval, milyen?
INDI Nagy. Egy lakás. Különálló ajtó, egészen külön bejárat. A szoba nagy. MOIl1d-

tam, hogy ki kell vinni a bútorokat ...
IVÁN Mért kéne kivinni? Miben akarsz lakni?
INDI Miben, míben. Csak nem képzeled, hogy idegen bútorok közt élünk.
IVÁN Idegen bútorok. Az igaz. De mit teszel be?
INDI Majd veszünk is valamit. Meg ami van. És lerneszeltetjük a konyhát. Már

holnap. Hengerelve van. Most festettek, gondoltam, a festéshez hozzájárarlnánk ...
IVÁN Hülye vagy, ne haragudj. És mégis mit mondtál, te ki vagy?
INDI Hogy tanárnő. Állást fogok kapni az ottani nevelőintézetben vagy az is-

kolában ...
IVÁN És azt ki intézi el?
INDI Te. (Nevet, idegesen) Meg én is megpróbálom.
IVÁN Mért megyűnk mi Esztergomba?
INDI Te, ne kezdjük előlről. &1 nem birom ezt.
IVÁN Nem, csak kérdeztem. Mi is van ott? Mért? Végeredményben nem tudha-

tom, miért. Messze van. És mennyire van az állomástól a ház?
INDI Hát elég messze. Háromnegyed óra.
IVÁN Na, az lehetetlen. Hogy járok én apályaudvarra?
INDI Biciklivel. Azt mondtad, lesz biciklink.
IVÁN Az igaz. Tényleg. Otthagyhatnám valahol az állomáson. megbeszélném. Meg

nagy kirándulásokat tehetnénk a város körül. Nagyon szép a környéke. A bá
tyám odajárt iskolába, bennlakó volt, mi meg Iátogattuk. Nagyon szép volt.
Kis utcák, a nagy Bazilika. Meg Babits is ott élt. Helyesebben ott halt meg.
Csak nem akarod, hogy meghaljak? Mért megyünk rní Esztergomba? Meg
halni? Feltámadni?

INDI Nem birom ezt. (Sír)
IVÁN Na, nem, nem, csak kérdezem. Szeretem Esztergomot. Olyan. mint egy vár.

Balassi Bálint a kardjával ...
INDI (Sírósan) Mindig mellébeszélsz,
IVÁN Azt hiszed? Halálosan komolyan mondom. Csak mit csinálok én Eszter

gomban?
INDI Dolgozol.
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IVAN Nem bírok. Nem megy, Csak ülök ott egy esztergomi szobában és állandóan
otthon jár a fejem.

INDI Akkor ne is menjünk, Ezt érzem mindig, Nincs jelenléted. Akárhogy sze
retsz, nincs jelenléted. Nem vagy jelen. Már mész, Mindig mész, Nem bírsz
meglenni egy helyen. Pedig ki se próbáltad. Tudod, hogy így nem bírod tovább.
Összeroppansz.

IVAN Mért roppannék össze? Egész jól megvagyok.
INDI IlYE"I1kor. Egy kicsit jobb kedved van. Holnap csak fekszel és fekszel. A vég

telenségig. Aztán fölugrasz és dolgozol az összeesésig. Nem fogod bírni. Nem
vizsgáltatod meg még egyszer a n1ájadat?

IvAN Mit vizsgáltassak hetente? Imre megnézte. Tudod te is.
INDI Nem azzal. A nagybátyáddal. Azt mondtad, még egyszer megnézeted. hogy

Imre adatai jók-e?
IVAN Jók. persze, hogy jók. Csak ahogy mondta, tudod.
INDI Azért kellene elmenned a másikhoz is.
IVAN Tudod, ahogy vizsgált. Volt benne valami elégtétel.
INDI Képzelődsz.

IVAN Nem. Mondta is, a kifejezés sokszor elárulja az embert. Dög melog volt.
Dőlt rólam a víz, meg tudod anyám is benn feküdt nála, nem akartam, hogy
meglásson. halálra izgatná magát. Meg minden. Gondoltam, vért vesz, kész.
Azt mondja, vesd le kérlek, az irigedet. Leveszi az ember, mint a katonáékriál,
ha rádszólnak. Szégyelltem magam ott a nyitott kezelőben. fél:meztelenül, más
orvosok is jöttek be meg ápo.lónők, és tudod, hogy van. Persze, halál-udvarias
volt. Mint mind~g. Tudod, együtt jártunk, még húsz évvel ezelőtt, első gim
náziumtól nyolcádiklg, meg a főiskolán is egy darabig, és nagyon szerottük
egymást. Ö zárkózott gyerek volt, a srácok félreértették, mi nagyon kiegészí
tettük egymást. Őbenne nincs semmi - hogy mondjam, tudod, szabálytalan
vagy túlfűtött, ő egy zárt ember, meg a rnűvészet. is távol áll tőle -, szóval
hosszan együtt jártunk, leveleztünk naponta a vakáció alatt, meg minden,
évekig a legjobb barátság, dehát az mindig egy kis rivalizálás is. persze erre
nem is gondoltam akkor, csak valahogy rajta észleltem néha kis jeleket, igen
ilyesmit, szóval mindegy, azt mondja, kérlek, vedd le az ingedet. légy szíves,
és parancsolj lélegzeni... Tudod, így... Gondolhatod, milyen ember. De jó.
Közben, nagyon jó, csak ilyen. Mondom, nem kellene megvizsgálni, azt hittem,
csak vért vesztek... Ha már egyszer a kezem közé kerültél, nem eresztem el
ezt az alkalmat. Ezt mondta, szóval, Aztán megnyomkodott. És akkor is, mint
ha nem eléggé fájlaltam volna a szerveimet. Belémnyomott.

INDI Azt úgy vizsgálják.
IVAN Tudom, de akkor is. Úgy akarta valahogy, hogy igaza legyen, hogy Iájjak,

hogy beigazolódjon valami ...
INDI 'Jaj, ne gyötörj még ezzel is!
IvAN De! Úgy, ahogy mondorn. És szertartásos, Gondolhatod. Amikor a leletek-

kel várt, akkor is. "Dies irae ..." kezdte. Rossz ezt hallani.
INDI VicceIni akart.
IVÁN Hát annyi t iszom én?
INDI Annyit.
IVAN Öt-hat pohár sör, néha rövid ital. Ez olyan sok?
INDI Neked sok. Meg amúgy is tönkre vagy menve. Agyonélted magad, most

ne kezdjük ezt is elölről, ezt nem lehet kibírni.
IVAN Hogy ne igyak egy darabig semmit. Aztán csak alkalomadtán. Hogy ó is

így volt. De abba kellett hagynia. Helyrejön. De a máj sejtjei már károsodtak,
majd regenerálódnak ... Tudod, már nem birom ezt az orvosi dumát. Nem
hiszem el, hogy beteg vagyok.

INDI Hát ne hidd. Majd összeesel és elhiszed. Ennyi az egész.
IVAN Mért esnék össze? Sose estem össze. Most is megyek veled Esztergomba.

Hogy míért ?
INDI Ne kezdjük elölről. Nem bírom.
IVAN Jó, nézzük a tájat. Esik az eső, fl. Magyar Népköz ...
INDI Ne kezdd megint. Inkább arra gondoljunk, mit fogunk mondani. Ezek ké

pesek a szernélyi igazolványt is elloérní.
IVAN Kérjék, meglepődnek.

INDI Mit akarsz még gyötörni? Azt kéne mondani... azt kéne mondaní ...
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IV AN Ugye, te se tudod. Mert nincs mit mondani. Csak kétféle ember van. Benn
a társadalomban, kinn a társadalomból. Nincs újítás. Amikor eljöttem abból a
rohadt állásból. mít mondtak Balázsék a Színháznál ? Tizenöt év alatt nem tudott
annyi összeköttetést szerezní, hogy legyen egy másik állása? Mért akar más te
.rületrc menni? Jó, hogy nem megyek el rajztanárnak és este festenék, lámpa
fénynél, mínt Arpád. Kérlek, nincs mít mondani. A társadalom hozzá van szok
va ahhoz, hogy az embernek lakása, állása, szabályos felesége legyen ...

INDI Ugyan hagyd már, annyira megkínzol. Ha látnád a helyet, megnyugodnál.
IVAN Es mí lesz a fűtéssel?
INDI A víllanykályhával fűtünk.

IVAN Kicsi lesz. Nem fűti be a nagy helyiségeket. Mekkora lehet aswba?
INDI Nagy. Szép. Meg fogsz nyugodni. Egyik ablaka a tornúcra nyílik, másik a

verandára. Es a konyha ...
IV AN Köves a szeba is?
INDI A szeba padlós. Mit képzelsz? Úgy emlékszem, a konyha is.
IvAN Ném a múzeumban van ez?
INDI Ne gúnyolódj, Higgyél.
IV AN Ez az, amit nem tudtam. Ellenérezni tudok csak.
INDI Veszem észre. Azt fogjuk mondaní, te teljesen elváltál ...
IVAN N em jó. Elválás. A feleségem disszidált és itthagyott agyerekekkel ...
INDI Ilyen meséket!
IVAN Mért? Mondjuk meg ... Mi t akarsz mondani? Meg fognak ijcdni, ha meg

mondjuk, három gyerek, hát azt mondod, a gyerekektől félnek csak. Bízd rám.
Disszidált. .. a gyerekeket az anyjánál hagyta ...

INDI Akkor azt fogja hinni, odavisszük agyerekeket ...
IVAN Mért, ne legyek agyerekekkel ...?
INDI Nem erről van szó. Tudod, hogy én akarom a legjobban, hogy ...
IVAN Meg a magyar állam. Hogy fogok onnan hazajárni ?
INDI Rendesen. Mért? Sok vonat jön. Biciklivel mész az állomásra. Busz is jár.

Az alig több egy őránál.

IVAN S te végeredményben hány éves vagy?
INDI Négy éve kérded.
IVAN Elfelejtem.
INDI Csak ne mondtarn volna, ne éleztem volna ki annyira, hogy ...
IVAN Mondtam, hogy ne mondd. Ketten, ugye, valakivel ...
INDI Ezeknek? Csak nem képzeled. Be se akartak engedni. Hogy ők félnek, meg

járták. .. Meg mondorn, megtudták az előző lakókról, hogy házasság előtt is
éltek már együtt ...

IVAN Ilyenek?
INDI Még a bácsi nem is annyira, az asszony. Olyan ravasznak látszik. figyel

ám míndenre ...
IVAN Milyen a fürdőszoba?

INDI Nagy. Mondom. Borotválkozní is lehet benne. Ott lenni. egyáltalán.
IVAN Talán menjünk a fürdőszobába lakni. Honnan van a víz? Van csap?
INDI Van minden. Meg az udvaron is van víz.
IVAN Meleg víz nincs.
INDI Mire te fölkelsz, .én már régen mindent elintézek.
IVAN Nagy szájad van. Majd meglátjuk. Kár, hogy annyira férjeztél. Ketten,

ugye, jövünk, ugye, a ... valaki.
INDI Hát nem érted, hogy nem tárgyaltak volna velem? Nem tnrdod te ezt. Nem

értesz hozzá ...
IVAN Semmihez se értek.
INDI Na. Ne. Te majd kívágod magad. Csak ne lennél rosszul.
IVAN Nem vagyole én rosszul. Semmi bajom. Mílyen az a ház? Olyan?
INDI Melyik? Nem. Nincs szalmateteje.
IVAN Milyen teteje van?
INDI Rendes. Cserép.
IVAN Piros ház?
INDI Nem. Világosabb.
IvAN Rózsaszín ház. Nem rossz.
INDI Dehogy js. Szép, hidd el.
IvAN Mindig hidd el. Nem tudod megmondani, rnilyen. Mekkora? A-r. öreg

dolgozik?
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INDI Nem dolgozik, csak ott a ház körűl. Van valami szőlőjük Szeritendre felé.
Oda járnak el. Vasutas volt.

IVAN Akkor hogy lehet házuk?
INDI Van.
IVÁN A gyerekek ott laknak?
INDI Esztergomban. De nem náluk.
IVÁN Ok se bírják.
INDI Jaj, ne vicc'elj már.
IVÁN És mihez kezdesz te állás nélkül?
INDI Lesz állásom.
IVÁN Mindent nekem kell elintézni, majd meglátod, Na, mindegy, Szomszéd van?
INDI Honnan tudjam? Csak azt tudjuk rendbe hozni, hogy kim vagy nekem?
IVÁN Kid vagyok?
INDI Ketten élnek csak ott. Nagyon szép. Jaj, Istenem.
IVÁN Te, és mért megyünk mi Esztergomba?
I?\'DI Ne kezdd elölről, nem tudom már mit mondjak. Majd meglátsz mindent. Ha

zafelé a Dunaparton jöttem végig, van egy kis sziget, közvetlenül a városban.
Oda is el fogunk mcnní, Most nagyon tetszett a város. Először annyira ki vol
tam merülve, nem is tudtam nézni. Most gyönyörű volt. Jó az egész.

IVÁN És mí lesz ott? (Nem beszélnek, csak az eső zuhog, vonat megy)
INDI Minden.

(Lassan, csöndesen) Húsvétra már minden rendben lesz. Ott fogunk élni a nagy
szobában, kimegyünk averandára, besüt a nap, és te mindent elfelej tesz, ami
veled történt. Azért megyünk le.

IVÁN Hogy mindent elfelejtsek. (Kötekedőn)

INDI (Csöndesen, áthatott a saját meggyőződésétől) Igen.
IVÁN Én nom akarok míndent elfelejteni. A gyerekeket sose akarom elfelejteni.

Nem tudok nélkülük élni.
INDI Nem is kell. Majd velük leszünk néhány év múlva.
IVÁN Néhány év!
INDI Igen. Meg kell ... szóval türelmesnek kell lenned, mindennel, velem is ...
IVÁN Mese. Amit" nem érünk el soha, arra azt mondjuk, türelem.
INDI El kell felejtened mindent. Húsvét lesz, jó szag. A függönyöket leeresztj ük,

ott leszünk. Szabad leszel. Akkor dolgozol, amikor akarsz, jókat fes tesz, meg
látod majd. Megpihensz. Télen meg olyan nagy hó lesz, a kőfal tetején fog
állni. Nagyon szép ott. Meg mínden lesz. (Csönd, megy a vonat)
Nem jut eszedbe semmi rossz. Magyünk az utcákon, néha egy-egy mozíba is
élmcnyünk, Tudod, mozi után mindig tudtál festeni. Összekavarodnak a képek,
aztán kitisztulnak. Már olyan régen nem voltunk mozíban, sehol. Csak a futás.
A környéken olyan nagyok a hegyek. Te mondtad mindlg, csak ott érdemes
élni, ahol hegy van vagy víz. Ezek belejönnek az emberbe. Ez a táj. Tőled

tudom.
(Csönd)
Tulajdonképpen míndent tőled tudok. Csak te elfelej ted. Másnapra elfelejted
a saját mondásaidat, Ha iskolatársaiddal vagy, azok idéznek és te újra ráis
mersz a régi szavakra. Szép lesz ott. Már most úgy éreztem, vasárnap, Iste
nem, ez tökéletes. El ne vedd tőlem, még imádkoztam is aKisbazilikában.
Tudod, amelyiknek olyan vörös teteje van, az állomástól befelé az úton. Rác
kádnak hívják ott - olyan mint egy rác kád. Azt kértem, sikerüljön. Mint
egy vizsga. Majd meglátod, milyen egyszerű az egész. Szeretni fogod. S7.o
retní fogod! (Sírni kezd)

IVÁN Most mí van? (Gyengéden, közelről beszél nekí) Mí a nyavalyának sírni?
Én is le akarok menní.
Igazad van.
Csak nyugodj meg.
Én találtam ki. Akkor mít ijesztgeted magad előre. Meg engem is. T1udom,
a bátyám odaiárt, ismerem Esztergomot. Még a vendéglőtt is ismerem. A
templomait. Utcáit. Bejárok majd a múzeumba is dolgozni - valami konkrét
állást is adnak talán, nem kell míndíg a saját ... míndíg a saját gondolataim
között lennem, vagy festeni. Ugye? Mért félnél hát?
(Csönd)
Mit kell nekem ott mondanom?

INDI Ne kezdd már, nem birom.
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IVÁN Nem akarlak gyötörni.
Csak mégis, mit... mit mondjak? Miért? Min mentem keresztül? ... Ki va
gyok, aki lenn akarok élni Esztergomban, veled, éppen veled ...

INDI Eppen velem ...
IVÁN Nem úgy értem, szóval, valami magyarázatot ... Gondold csak meg ...
INDI Meggondoltam.
IVÁN Kimegyek az utcára... van ott pad?
INDI Jaj!

(Lassan, fáradtan)
A folyó partja ez. Ahol Iakimk.
Nagy út vagy sétány, már nem merek semmit se mondani, mert belekötsz.
Padok, le lehet ülni, járni ...

IVÁN Gondold el, kimegyek az utcára. Jönnek szembe az emberek Mit érezzek?
Mit mondjak? Mivel indokoljam?

INDI Megölsz. Tisztára megölsz, lehetetlen.
IVÁN Na, nem. Csak most eljátszom neked, nehogy azt gondold, hogy olyan

könnyű.

INDI Eljátszed. Hát ez az. Mindig eljátszed. Valóban eljátszed. (Komolyan)
IVÁN Erts meg. Ez nem olyan egyszeru. En míndig ott éltem, számomra az a

város. .. a főváros ...
INDI Mindig azt mondtad, menjűnk el innen. Ezt hallottam, egy más tájon, más vá

rosban újra lehet születní. Itt már ég a lábam alatt a talaj. Fm-ró, éget. Új
életet lehet kezdeni. Csak egy kis vacak lakás lenne. Egy szoba is akár. Most
megvan. Gyönyörű. Nem akarom már mondani. Veranda is van. Ha tavasz
szal dolgozol ...

IVÁN Tavasszal?
INDI Megindul a Duna, kiárad... Más a vidék ott. dolgozni fogsz ...
IVÁN Tavasz messze van. Olyan messze,
INDI Mit akarsz ezzel mondani?
IVÁN Nem. Semmit. Csak hogy ...
INDI Gyötörj.
IVÁN Dehogy.

Idegenek közt ...
INDI Idegenek közt, Most is idegenek közt élsz, nem? Mért? Kik nem idegenek

neked?
IVÁN Anyám nem idegen ...
INDI Negy hónap alatt kétszer aludtál náluk.
IVÁN Mert bejönnek a szobámba. Meg kiesik a városból. Nincs is rendes ...
INDI Istenem.

Hát hol akarsz élni? Vagy hogy akarsz élni'?
IVÁN En? Mért ? Megvagyok jól ... fönn ...

A busz elég gyakran jár?
INDI Megy vagy három-négy naponta.
IVÁN Igen. Valami festékbolt is kell, persze, vagy majd itthon beszerzem ...

Igen. Kivel fogok ott barátkozni?
INDI Hát nem szakadsz el teljesen... mmdenkitől. Meg lejönnek Bandíék, Ali,

Kata ... Es ...
IVÁN Ott nem lesz senkim.
INDI Mire mondod ezt? (Idegesen)
IVÁN Nem. Csak mondom, Ott nem lesznek emberek, akik rám nyitnak. rám

se fog nyitni senki ...
INDI Hát nem egyedül akarsz lenni? Dolgozni, lemerülni , ahogy te mondod ...
IVÁN Persze. Emberek nélkül? Mit? Te, és versenyek?
INDI Uszoda van.
IVÁN Igen. De a versenyeket sem nézhetem. Müyen úszók lehetnek ott! Meg II

tertiszt. A fehér játékot.
INDI Feljössz! Hát nem vagy te oda elásva. Nem rabságba mész. Szabad akarsz

lenni.
IVÁN Szabad ...

Nem vagyok elásva ... (Lassan)
Milyen az a ház?

INDI (E:lénken)
Te, várj csak ...
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IVAN (Elénkebben)
Olyan?

INDI Melyik?
IV AN Ott, látod, tornáoos.
INDI Van tornác, van. Az is tele van virággal.
IVAN Annyira nem szeretem a virágot, hogy mindenütt ... (Nevetnek)
INDI Olyasmi, nézd csak... Ott, ott a harmadik. Talán.
IVAN Nem tudod?
INDI Jaj, hagyjál már. Egyszer láttam.
IVAN (Játékosan) Szóval, te nem is tudod. Nem is láttad talán ... csak bizo

mányiba ... Szép lehet. Kapu?
INDI Mondorn. Teljesen magas, fából van, nem lehet belátni se.

Nagy csöngő, mint egy mísecsöngő...
IvAN Ajtó is van? (Nevetnek)

Te, mért megyek én Esztergomba?
INDI Ezt te is olyan jól tudod, mint én. Nem mogy itt tovább az élet. Ahogy

élsz Pesten. Össze-vissza. Azért is iszol. Véged van.
IV AN Na, ez kedves. (Nevet)
INDI Csak nevess.
IVAN Hát mít csináljak?
INDI Lemegyünk. Csak rendesen beszélj velük. Meg fognak riadni tőled.

IVAN Mért, én valami szörny vagyok?
INDI Nem, de ha így beszélsz, szetesern. Egyszeruen szétszedsz ezzel a beszéddel.

Két napig nem tartasz ki valami mellett. Újat akarsz. Mást. Míndíg elölről.

Nem én akarok Esztergomba menni.
IVAN Hát én?
INDI Látod, ez az. Le kell mermed, Véged van így. Nem bírod. Te is tudod,

most mit kezded elölről. Fölrobbansz. Nincs nyugtod. (Halkan) De lehet, hogy
nem is lesz.

IV AN Mi t mondasz?
INDI Hogyan találod te meg a nyugalmadat? Majd meglátod, azt a házat.
IVAN Mért, milyen?
INDI Csoda. Kimész és a Duna kanyarodik ott nagy ívben. Simán, ott a nap, a

part, kis utcák. Fölötted a Bazilíka. Majd meglátod. Szeretni fogod.
IVAN Fogok én még szeretni valamit?
INDI Jaj. Ne beszélj így.
IVAN Néha arra gondolok, nem megv, Lehetetlen. Annyi mlriden vesz körül,

nem tudok kitalálni. Nincs semmi út. Tudod, a gyerekek. Néha azt érzem, egy
percre se tudok tovább nélkülük élni. Aztán, ha otthon vagyok, olyan ideges
ség vesz körül, nem tudunk már a feleségemmel se mit kezdeni. Rendes ő, meg
egyáltalán összekötnek a gyerekek is, okos, tudod, de egyre merevebb. Nem
lehet. Olyan, mint egy kar, amiben görcs van, nem lehet behajlítani. Pedig
most rendes, megvagyunk. Nem tudom. Ha rágondelek a gyerekekre ... tudod,
földönfutó lettem... Anyám monríta egyszer, a maga szörnyű szeretetében,
amikor vacsorát adott, úgy idesúgta, hogy apám se hallja: földönfutó. Van
ebben valami.

INDI Belelovalod magad. Nem bírom ezt. Ne kezdjük elölről.

IV AN Nem, nem, csak mondom.
Tudod, hogy van. Teveled jó] megvagyok. Csak már nincs erőm újrakezdeni.
Merrc ? Hova? Mit csináljak én holnap reggel?

INDI Helyrejössz. ha meglátod ezt a házat. Van egy hátsó kijárat, ott nem lehet
kimenni, csak arra van a kert egy része. Végig a nagy Duna, szélesen. Friss
levegő.

IV AN Nincs ott hideg?
INDI A Dunáról fúj a szél.
IVAN (Énekli) A Dunáról fúj a szél ... Nem rossz. Szegényember nundig él.

Vagy bajjal él? Hogy van?
INDI Ne csináljuk ezt.
IVAN Mit ne csínáljunk? Mindig valamit ne csináljunk? Hol ezt, hol azt. Egé

szen szabályos ember lettél az utóbbi időben. Hogy ne mondjam, konstruktív.
Mint egy társadalom. Azt rnondogatja míndíg, ezt ne csináljuk, ilyen ne le
gyen ez a mű, meg ilyesmik. Mire kell folyton vigyázni? Mi a baj? Milyen
nek kell lenni? Mit akartok?
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INDI Nem akarunk semmit. Csak ne kiabálj. Szóval, ne ess szét,
IV AN Ne ess szét, Itt állj a helyeden. Ez a munkád. Ez a párod. Milyen kártya

van még kiosztva?
INDI Te meg örökké összeleevered a kártyákat.
IV AN Hát ez lehetetlen. Folyton erre vigyázni. Jaj. Ezt ne mondd, ezt ne tedd,

így ne fessél... mi a fenét akartok?
I1'iiDI Majd megnyugszol, ha megérkezünk. Mintha miridig ott laktál volna. Ha

zamész.
IvAN En már nem érek haza. Nem is voltam otthon. Mi az, hogy haza? Egy út,

egy kapu, vagy emberek, rneleg? Mi az?
INDI Te is tudod.
IV AN De nem tudom. Meg kellene már tanítani rá. Nem gondolod? Ideje lenne.

Van három gyerekem és nincs otthonom. Van négy lakásom és nem vagyok
senkivel. Vagytok ti ...

INDI Mindig ti. Kik azok? Remélem, nem sorolsz ...
IV AN Mí t fogok én még csinálni? Hol? Helyileg? Emberileg?
INDI Ezt akarjuk megoldani.
IVAN Megoldani. Marhaság. Úgy érzem magam, mint egy tehetséggép, ami működik,

működík, de fogalma sincs, hogyan. Ha nem tudnék néha festeni, mcgdöglcnék.
Mit akartok? Semmi összefüggés köztem és magam közt, Örülök, ha festeni
tudok, ha összeáll egy-egy részlet legalább. Nem én. Mint egy bagoly, ami
szőröstül-bőröstül megeszi az áldozatát - nem tudok válogatni. Örülök, ha
fölfalni tudom az életet, egyben. S kiadni, ami emészthetetlen. Ernészthetet
lenek vagytok! Megeszlek titeket, de emészthetetlenele vagytok! Nem bírlak
ki titeket! Neked az arcod. neki a szemét, neki a makacsságát! (Kiabál, Indi
csillapítja, kimennek a pemnra) Nem tirdok mit kezdeni! Belediiglök az em
berekbe. Hogy ilyenek. Megjátsszátok az angyalt körülöttem. Nem kellenek
angyalok. E6'Y vidéki lotyó kellene, aki röhög rajtam. Belenyomja a tejemet
a hideg vízbe, ha hazajön. Nem ez a jóság! Mindig ez. Nem tudok tovább
állni. Sose csalódom bennetek, csak vagytok, vagytok, mint egy pokolgép. Min
dig robbanásra, panaszra készen, szeretotro éhese-n. Nincs bennem több s ze
retet ! Ertsétck meg, nincs bennem semmi már! Nem jön ki belőlem, sem
mi már! Csak az emészthetetlen csont, toll, nyavalya! Nem tudok már veletek
mit kezdeni. A hajatok, a szagotok: Vége, kedveseim. Mit akartok még? Esz
tergom! Fenéket! Nem hagytok. Megtudtútok, mi az szerctni - nem hagytok,
Élni nem hagytok, lélegzení .. ,

INDI Igazságtalan vagy. (Halkan)
IVAN (Csuklik, liheg, fölajzott a végsőkig) Ilyen vagy, olyan vagy, Kerek vaav

gömbölyű, iszol. Nem tudsz így élni. Mért nem tudok? Mért pofáztok bele.
hogy tudjak és hogy nem? Hát nem tudok? Hát eddig nem tudtam? MÚjU3
ban még kórházban voltam, ma itt rohadok veled a vonaton. Robinson Crusoe.
Esztergomba me,qyek, új életet kezdeni, kis ház, arany ház, k is utcák, n2g'y
Bazilika, szép erdők ...

INDI Igazságtalan vagy. Te mondtad, hogy Esztergom ...
IVAN Holnap már a gyerekekkel a vurstliba, kell nekik egy kis szórakozás, úgy

is imádod őket, mindig ezt mondják, nincs ilyen apa ... Hát az biztos, hogy
nincs. Aki így él. Harmadnap megint megnyugtatní vallakit ...

INDI Te is tudod, hogy nem tehetsz pontot, nem ...
IVAN Mért ? Ennekern csak cipelni kell végig az egész gárdát?
INDI Azért megyünk Esztergomba, hogy távolság legyen, jobban belásd martadat.

az embereket, akiket szeretsz, a gyerekekkel is alakul, dolgozni tudsz esetleg ...
IVAN Meghülyülsz esetleg. Mit akarsz? Még ezt a távolsúgot is a nyakamba ve-

gyem? Ne tudjam, mí van itt, ne tudjam, mi van ott ...
INDI Ez az. Mindent akarsz. Nem lehet mindent akarni.
l VÁ N Csak egyet. Téged.
INDI Nem. Nem mondtam, Tudod, sohase mondtam. Te magad vonszolod magad.

után a halottaidat. Sokkal jobb lett volna idejében végezni velük, levágni ma
gadról. Nekik is, neked is. (Egyenletesen beszél) Egynapos ember vagy. Ennyi
az egész. Néha azt, gondoltam, egyéves. Néha azt, hogy felnősz. Nem.
Soha. Egynapos vagy. Nem nősz. Egyétlen nap. egyetlen élet. Nem
szeretní kell téged: ápolni. Ne érts félre. Tudom, mí van benned.
Egy világ. Egynapos világ. Talán a földön senkiben sincs annviru ,
benne a világ, mint benned. Teljesen, mínt Istenben. De nincs tovább
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Estére meghalsz. Megismertelek, ahogy senki. Látlak, ahogy senki. Szeretlek,
ahogy senki. Nem akarom ezt hangsúlyozni. Nem segít rajtad. Nem lehet té
ged megváltaní. Magad akarod megváltani magadat, és be se tudod pólyální.
Csak tehetséges vagy. De már az ecsetedet nem tudod beszerezni. Csak sze
retní tudsz. De már meghalhat rnelletted holnap a másik. Agyonégve, más
szeretetre képtelenül, lehetetlenül, kifordulva, mint egy csiga. Megeszed, ahogy
mondod. Nincs tovább. Csak az állandó hajsza, sírás, végeláthatatlan éjszakák:"
Nem panaszként mondom ezt. Egy nap után már nem vagy. Nem találsz haza,
kifogásokat keresel, azt mondod nem szeretnek eléggé, pedig te nem szeretsz,
Ki égsz, kiégetsz mást. Másnap már rá se ismersz az áldozatra. Na. nem úgy,
hogy nem szeretnéd, az jó volna. Férfitempó. De te nem azt csinálod. Halálo
san megszorctteted magad, mint egy gyerek, akit nem lehet többé elhagyni.
Mindenben ilyen vagy. Azért szerotnek ennyire. És ezt szerctem én is benned.
Tiszta vagy. Ha nem bántanálak meg vele, azt rnondanám, szerencsétlcn. Ben
ned a világ, a teljes világ, azért olyan jók és rosszak a képeid. Szétmennek,
de ha összcf'oqod. a teljes, isteni világ. Tudom, ki vagy. Nem azért mondom
ezeket, hogy új életet kezdjünk. Nem fogsz tudni új életet kezdeni. De most
utazunk Esztergomba, mert te mondtad, monjünk Esztergomba, ott megnyug
szorn. Istenem! Mí lyon nagy dolog, hogy még elhiszed magadnak ezt. Mit ke
rcsel Esztergomban? Velem akarsz élni? Csudákat. Nem akarsz te velem élni,
szaladnál el rögtön, ha megüí a csönd. Gyerekkori húzakat böngeszel Eszter
gomban, elveszett golyókat ker-esgélsz, egy templomtornyot, Isten helyett, láb
nyomot láb helyett. Ki vagy szolgáltatva, Nyers ember vagy, tiszta. A leg
egyszerűbb ernber út játszik téged, A legjellemzőbb, ahogy németül vagy fran
ciául beszélsz. Sehogy. Hiába tudsz, dadogsz, elhallgatsz. Akkor láttalak meg
igazán. Nem tudsz beszélni se. Ki vagy szolgáltatva, mindcn nap elölről. Újra
megszületsz. Ennyi a táv. Ennyit tudsz befutni, egynapos szakaszokból rakod
össze keservesen az életidőt, a végtelent. ahogy csak egyszerre tudsz dolgozni,
ec;,'végtében. Végtelenűl. Egyetlen nap alatt akarod megoldani az életedet.
Nem lehet. Nincs rá semmi remény. (Révetegen bes.zél, egész halkan) Azért
utazol most, azért biztattál. hogy monjck, szei-ezzek Iakúst Esztergomban 
én csak a te segítségeddel tudtam ezt végrehajtani, csodát csinálsz az ember
rel - szerezz lakást, lemegyünk, meglátod, mínden helyrejön, elrendeződik 
hallom a hangod, ahogy mondtad - meglesz a distancia köztem és a világ
közt, sose volt meg, most elhatárolom magam, az ember clhatarolás.. hogy
tudod mondani! A legtöbben azt hiszik, szedited őket, de nem - igazat mon
dasz, a legnagyobb igazat, amit nem is lehet teljesíteni. Hallom a hangod.
Mindcnre tudsz valamit. A távolsúg majd tisztáz engem - ezt mondtad. Rá
látok az életemre, mint ét Bazillkáról a Dunára. Már tudom, hogy nem jössz
el velem Esztergomba. Holnap reggel kezdődik elölről. Ezer kifogás, ha aka
rod, most elmondom, neked, eleitől végig. Csak nem olyan eredetien, színesen.
Holnap meg fogsz győzni engem, hogy lehetetlen Esztergomban élni, neked
különösen, a pesti ügyek miatt, pénz, állás, aggodalom, fl gyerekeket nem lát
hatod egy pillanat alatt - tudom. A legfőbb érv, amit már moridtál is ma 
a távolság. Hogy nem tudsz elszakadni az alapemberektől. meghalsz kommuni
káció nélkül - tudom. A távolság megöl. Ilyeneket fogsz monrlaní. Holnap
reggel hatkor. Addig élünk. Vagy estig. Lehet, hogy már estére klf'ejtcd, leg
feljebb nem akarsz megbántani. Azt fogod mondani, én találtam ki, te nagyon
jól megvagy Pesten, neked kell ez a lüktetés, megörülsz egy helyen. Kivülről

tudom. Remélem, érted, hogy nem akarlak megbántani. Nincs utam más, mint
te. Egyetlen ember vagy, aki nekem megadod a világot, mínt egy tárgyat,
kezembe adod, mint egy almát. De nem is ez a legfontosabb. Saját magamat
adod a kezembe, a nagy csöndet, önmagamat. Olyan, mint a halál. Attetsző,

érthető - én vagyok. Azáltal, hogy megismertelek. Megértottelek. Mindig sze
rettelek, de most már teljesen az enyém vagy, mondom, azzal, hogy megértet
telek, megnyugodtam. Megváltottál. Nem szercted, ha ezt mondom, de most
szóról szóra el akarom mondani, amit gondolok. Hagyd végig. Úgy értelek,
mintha kezembe vehetnélek, megértelek teljesen. S ezáltal kioldódtam, mint
egy zsineg, önmagam partjairól. Nem vagyok elveszve benned, ne hidd. Csak
föloldva. Szétáradva, megértve. Ahogy áthatlak, akkor érzem rni vagy, ki
vagy. (Csönd)
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(Zakatol a vonat, nyikorog, csapódnak a benti ajtók, a sínek fölkattognak, fü-
tyül a mozdony, sivít.) .
Hova is mennél haza, magad is megmondtad. Két percre, két napra, két órára?
Milyenek azok a falak, amelyek megbartanának? Milyen bútorokra ülhetnél
mint egynapos fejedelem, akit új országok várnak. Ö, te. A te kiszolgáltatott
ságod. Meztelen, Elhagyott. Hova megyünk? Én is kérdezhetriém, meddig Iehet
így mermí - reménytelenül. Csaknem reménytelenül, mert nem a tájakat, sze
mélyeket kellene megváltoztatnod magad körül, te is tudod: magadat. De már
túlfordult a hajókerék, a hajó mindig körbe jár, nem kel át, nem megy se
merre, Ez a betegséged ils azért van. Meddig gondolod, hogy húzod ezt a nagy
hajszát, ezt a mindennaposat? Hova? Holnap reggel, tudom ...

IVAN (Gyöngéden, mintha nagyon messziről jönne a hangja)
Kicsi, milyen az a ház?

(Függöny)

•

NÉMETH GÉZA VERSEI
Az irányt a kereszt mindkét gerendája mutatja.
A horizontális távliatok nélkül a művészet kétségkívül vak, ám a vertikális

erővonalak hiányában béna marad.
Olyan lírát szerétnék teremteni, amiben egy tükörben válik láthatóvá a világ

és az Isten arca.
Ezért láttam neki kezdettől fogva Magyarország szocíográfiai Iírájának, meg

rajzolni igyekezvén a tájat, a népet, a történelmet, s ugyanakkor, egyugyanazon
lélegzetvétellel nyomon követni-a lét végső titkait, felvázolni a kor arcára a jézusi
összefüggések igazi koordinátáit.

Így lettem mindenütt otthon és mégis hontalan. Hidat építenék oly egybe
tartozó, de tragikusan egymástól elszakadt értékek, mint a szociális felelősség, a
humán kultúra, a természettudomány, a nemes tradíció, a modern életérzés és az
újrafogalmazott krisztiánum magva közt; ám rníg a versben egy uj világ színtézí
sét igyekszem msmkální, addig én magam egyre inkább kirekesztve érzem azokból
a védett karámokból, amik a különböző, de életünket koncentrikusan körülölelő

közösség-tipusok természetes védőrendszerét alkotják.
Mí lesz e szellemi laboratóriumi kísérlet vége? Nem vagyok biztos ön ma

gamban, s olykor félek A személyes létbe vetített feszültség remegésében várom,
hogy a most egymást metsző egyenesek párhuzamos sínekbe szelídüljenek

Németh Géza

REQUIEM

ELKÖTELEZETTSÉG

Üres vödör '/wngat
kiszáradt kutak ban
valaki sikongat
tűzbe temetkezik
a te tested az!
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MENETELOK

Köd előttii.nk

Köd utánunk
V ége nincs az utaknak

csak néha
egy szempillantásig

villan föl
ARCA

egy másik utasnak

HALOTTEVŰK

Egyugyanazon
foszló hul!it
etet fel
halálraszánt
fiaival
a fel bomló világ.


