
Sarusi Mihály

Beöntés a Szabadságban

Szín: kocsma előtt 
– a háttérben a harmadik torony alatt gumibotkerítés,  

némi kolbászmaradékkal –

Ivó előtti asztaloknál kopott munkaruhás férfiak iszogatnak, előttük a 
poros utca, túlfelől a mező; a csapszék melletti kerítésen föliratok: HA-
ZÁNK NEM RÉS, HANEM ERŐS BÁSTYA A BÉKE FRONTJÁN! 
Tovább: A SORBA ÁLLÁSSAL IS AZ ELLENSÉGET TÁMOGATOD!

1. téeszcsés: (a csapszék előtt elhaladónak) Gazduram, nem lenne jobb be-
lépni a téeszcsébe?! 

 Ilyen korán dologba menni, szántani, vetni… Nem fárasztó? Látja, 
a téeszben milyen jó dolga van a munkás embernek! A magángazda 
meg csak robotol, húzza napestig az igát… 

Többi téeszcsés: Hahaha! Bruhaha… (röhögnek, térdüket csapkodják, sör-
habos szájukat törölgetik, koccintanak a sörrel, meghúzzák, odaintenek 
a szekerén ekével a határba tartó gazdának) Egészségedre! Pláne ha 
belépsz… Hahaha… Gazduram, nem jobb így élni? Nem könnyebb 
együtt?!

Gazduram: Aggyisten. (biccent oda a jókedvű téesztagoknak a kocsma felé, 
és továbbhajt, magában:) Hogy fordulnátok föl. Dolgozni, azt nem 
szerettek. Naplopók.

1. téeszcsés: Fiam, nem lenne jobb dolgod nálunk?!... (kiált az apja után 
igyekvő gazdalegényre)

2. téeszcsés: Gyere, de akkor el kell költöznöd apádtól! A földet hozhatod, 
avval már beléphetsz, de nem lakhatsz egy födél alatt olyan személy-
lyel, aki magángazdálkodó! Kulák, hogy magyarul mondjam.

Többi téeszcsés: Úgy van! Jól megadtad neki… Jöjjön, szeretettel várjuk, 
kell a dolgos keze…

2. téeszcsés: Hallod, jól mondod, ’kell a dolgos keze’… Hahaha!
Többi téeszcsés: Hihihi!... Erre inni kell… Igyál, betyár, múlik a nyár!
1. téeszcsés: Nem tartasz velünk? Vigyázz, ha az ellenséggel vagy, pórul 

járhatsz. Ha otthon valamiért kitelik az esztendő, nem kapsz mun-
kát, nem tanulhatsz tovább, ha bevonulsz, csak ’lapátos katona’ le-
hetsz… Jól vigyázz! Nem ijesztgetünk, mi jót akarunk neked!

3. téeszcsés: Mint a keresztapjának, amikor bevertük a fejét… Gyorsan alá 
is írta a belépési nyilatkozatot… Mennyit is hozott a közösbe? 40-et, 
42 holdat?... Rohadna el a kulák fajtájuk.
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4. téeszcsés: Vagy rád gyújtjuk a házad!
1. téeszcsés: Halkabban, ezt nem árulhatjuk el…
3. téeszcsés: Marha vagy, mit jártatod a szád?! Iszol egy kicsit, aztán kiadsz 

bennünket.
2. téeszcsés: Nagy baj nem lehet, a hatósági elvtársak megvédenek.
3. téeszcsés: Az ávh-ra gondolsz?
2. téeszcsés: Meg a többi népi demokratikus hatóságra, mindre, ami már a 

miénk! Igyunk a néphatalomra!
Többi téeszcsés: Igyunk! Van mire, hála istennek.
1. téeszcsés: Nekem itt ne ’hálá istenezz’, mert még valami baj ér.
2. téeszcsés: Meglát a plébános bácsi.
Többi téeszcsés: Bruhaha. Haha. Hi, he. Hü.
1. téeszcsés: Halljátok, ettől be kell ganézni.
4. téeszcsés: Be, én mondom.
3. téeszcsés: Na jó, én megyek a hugyozóba.
1. téeszcsés: Jó, hogy eddig bírtad. Reggel hatra be a téeszirodára, mun-

kára jelentkezés, jól beosztják az embert, hol a helye, hol fog aznap 
dolgozni, mi lesz a teendője, kimegy a megadott helyre, ahol a brigád 
már nekiállt, hogy kocsmanyitásra a magunk fajta belevaló téeszcsé-
szervező szeszkazán már vissza is érjen ide a tanyasor szélére, hogy el 
ne mulasszunk egy áldott téeszpercet sem… Egészségünkre! 

4. téeszcsés: A néphatalomra!
1. téeszcsés: Ne marhulj, így ne beszélj! Ezzel nem szabad viccelni.
4. téeszcsés: Nem azért mondom.
1. téeszcsés: Tudom, velünk együtt ütötted, amikor ütni kellett a burzsuját! 

A kulákját persze. Csak ma már kevésbé lehet abriktolni.
3. téeszcsés: Azért még csak-csak.
1. téeszcsés: Ha észnél van az ember. Most már, azt mondják az elvtársak, 

az értelem erejével kell meggyőzni a téeszcsétől óvakodó magángaz-
dákat. Becsalogatni…

4. téeszcsés: Tudod isten adnék én nekik…
2. téeszcsés: Mint amikor hülyére vertük azt a gazdát…
3. téeszcsés: … hogy utána fölakassza magát.
1. téeszcsés: Mondtam, hogy pofa be?!... Szerintem jobban teszitek, ha 

visszamentek dolgozni, mert még valami őrültséget csináltok. 
2. téeszcsés: Gazduram, hova siet, hova? A ’földjére’? (szólítja meg a csap-

szék előtt elhaladó újabb gazdát, aki ijedtében biccenteni is elfelejt, nya-
kát behúzva igyekszik tova) Tudja, meddig lesz még a magáé…

1. téeszcsés: Hagyd el, nemrég halt meg a lánya, tüdőbeteg volt.
2. téeszcsés: Akkor: Gyerünk a Leninbe!
3. téeszcsés: Ezzel ne tréfálj… Tudod, mit kap tőlem, aki bántani meri 

Lenin elvtársat!?!
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2. téeszcsés: Bántja a fene… Éppen hogy örök életemben Sztalin-hitű vol-
tam! Rákosié meg pláne! A feleségem nemrég azt mondta, ő a leg-
jobban Rákosi elvtársat szereti! (hukk, mondja közben)

4. téeszcsés: Erre inni kell! (koccint a sörrel)
2. téeszcsés: Magyar ember sörrel nem koccint! Tudod, mióta?! Arad!!! 

Nem esik le?... A  tizenhárom! Damjanics, tudod. 
4. téeszcsés: Az már a múlté, jóba vagyunk a román elvtársakkal. Ott is 

kolhozrendszer van!
1. téeszcsés: ’Kolhoz’, ’kolhozrendszer’?! Jó, hogy nem csajka, csajkarend-

szer! Egy elvtársam így merjen beszélni; akkor mit várjunk a tetves 
kulákfajzatoktól? Meg azoktól, akik szegény ember létükre az uszá-
lyukba kerültek? Mit?! Azt a hétszázát…

4. téeszcsés: Jó, akkor nem koccintunk, de valóban, isten éltessen helyett 
inkább Rákosi éltessen! (és körbekoccintja a söröspoharával a többi 
söröspoharat)

1. téeszcsés: Szóval te mész kapálni, te a raktárba rakodni, te vetőmagot 
tisztítani, én meg irány a brigádiroda! (észbekap, ki száll le a kocsiról: 
nem magángazda a magáéról, csak a kolhozelnök a kolhozéról)… Vi-
gyázzatok, itt van Elnök Elvtárs! Jól le fog bennünket barnítani. A 
déli verőn itt vakarjuk a hasunkat, iszogatjuk az egyre langyosabb 
sört! Kocsmáros! Ide gyorsan, de a leghidegebbet hozza, és ne né-
gyet, mindjárt egy ládával, mert itt az elnökünk! Az pedig ha egyszer 
nekiáll…

Többi téeszcsés: (fölugranak székeikről, van, aki leesik róla, más nekidől a 
büfé falának, a kocsmárost meg kieszi végre a búbánat az odújából) 
Hogy a fene vigye el… Beteszi a kaput… Akkor most igyunk, vagy 
ne igyunk?!...

Kocsmáros: Mi a búbánat bajotok van?... Na, jó, itt a láda sör. Kitűnő Kő-
bányai. Ha megfelel elnök úrnak.

Marci: Semmi ’elnök úr’, üljetek vissza, veletek tartok! Eléggé kimerített 
az eddigi dolog, már szinte kész ideg vagyok. Az egyiknek az nem 
tetszik, hogy nincs mit ennie a fejőstehénnek, ezért keveset tejel, a 
másik nem tartja igazságosnak, hogy a kapálásért mennyi munkaegy-
ség jár, a harmadik meg majdhogy nem a pofámra jön, mert már haj-
nalban pálinkaszagú, és azt hiszi, hogy a maga földjét műveli. Hogy 
én abba ne pofázzak bele! Megáll az ész.

Kocsmáros: Megáll.
Marci: Kocsmáros, óvatosan. Azt hiszed, elfelejtettük, hogy ez a csapszék 

a tied volt?! „Tengerész”, vagy mi. Mert eredetileg az apádé volt, a 
tanyasoron egyedül ő tudott úszni, ezért ragadt rá. Tengerész volt 
Horthy alatt, még az Osztrák-magyar Monarkiában, és amikor haza-
jött a háborúból, hadi érdemeiért, vitézi tetteiért cserébe az ország 
fehér uraitól megkapta ezt az italműveket! Hogy aztán téged csak 
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erőnek erejével lehessen erről lemondatni. Persze, ’önként’ idead-
tad. Oda, a földműves-szövetkezetnek. Nagyon jól tudjuk, hogy te 
ezt ma is a magadénak tekinted. Mint a legtöbb büdös paraszt.

Többi téeszcsés: …Büdös paraszt! Az! Adni kéne…
Marci: Úgyhogy óvatosan azzal az ’elnök urazással’, még megütöd a bo-

kád. Eddig megúsztad, de egyszer te következhetsz. Ha nem tartod a 
pofád!... Na, ide a sört! (issza, egy hajtásra, eldobja, jön a következő) 
Kitikkadtam. (azt is fölhajtja, az üveget hátravágja)

3. téeszcsés: A huzatod a régi. Tehát minden rendben! (kacag vele az egész 
banda) Haha. 

Kocsmáros: Tartom, tartom, bocsánat, ezer… (és már be is fut a korcsmá-
jába)

4. téeszcsés: Sietünk, sietünk, a temetők meg üresek?! (rikkant ki az útra az 
ott elhaladó kerékpáros öregúr irányába, az illető leesik a kétkerekűről, 
majd fölpattan, kalapját, kétkerekűjét, mindenét ott hagyva eliszkol)

Marci: Azért nem kell így ráijeszteni a vén kulákjára! Fiúk, az az idő le-
járt. Most már másképpen kell az emberekkel beszélni. Elsőre szét-
osztottuk köztük a földet, másodjára nem sikerült mindtől elvenni, 
mert túl durvák voltatok. Most jön a harmadik roham! Hogy minden 
a miénk legyen!

4. téeszcsés: ...voltatok?...
Többi téeszcsés: Minden! …de minden…megforgatjuk a világot… Rákosi 

pajtással előre! 
Marci: Öreg, nem az úttörőben vagyunk!... Persze, szép volt, jó volt. De 

akkoriban cserkészetnek, majd leventének hívták. Ha még emlékez-
tek rá!... Persze aki ennyit iszik… (megint fölhajt egy üveggel) Kocs-
máros, nincs kétliteres söröd? Állítólag a németek úgy mérik. Isszák. 
Nem kell ennyit bajlódni. 

1. téeszcsés: Kocsmáros! Még egy láda… Fogy, mint a közösben a megszo-
kottnál több fogyóeszköz.

2. téeszcsés: Elvtársak, hukk, van egy óriási ötletem! Marci: elnök az előbb 
emlegette a kocsma eredeti, Tengerész nevét. Most meg csak annyi 
van kiírva, „4. sz. italbolt.”

3. téeszcsés: Hukk, az jó lesz! (és már föl is állna, ha tudna) És mi legyen a 
neve? Te nagy okos.

2. téeszcsés: Na, mi?! Hát SZABADSÁG, ELVTÁRSAK!
Marci: Ne babrálj ki velem, elég lesz a „Szabadság”! „Szabadság ital-

bolt”... Kocsmáros!... Hol az a gazember? Már megint az imperialis-
ták szekerét tolja?! (megint fölhajt eggyel, nézi, nincs több a ládában)

Többi téeszcsés: Csapos!... Kocsmáros!... 
4. téeszcsés: Nem, csak a Szabad Európát hallgatja. Itt, mellettünk, elvtársi 

kontónkra. 
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Marci: Hülye vagy, jobb, ha befogod. Ez nem vicc. Kocsmáros!!!... Ennek 
kényszermunkatábor lesz a vége.

2. téeszcsés: Két év.
3. téeszcsés: Legalább három, meg egy nap.
Kocsmáros: (kiijed a csapszékéből) Igenis, mit parancsolnak az urak, aka-

rom mondani az elvtársak? Mit hozzak még? 
Marci: Szerencséd, hogy öregapádnak szólítottál… Írd át az italműved 

nevét.
Kocsmáros: Micsoda? (úgy tesz, mint aki nem érti, nem jól hall; nyilván azt 

hiszi)
Marci: Jól hallottad. A „4. sz. italbolt” olyan semleges, a semleges pedig 

gyanús, nagyon gyanús! Ebben a mai világban állást kell foglalni, elv-
társam, akarom mondani Kocsmáros ’úr’. Szóval a mai szent naptól 
fogva legyen a neve „Szabadság italbolt”. Se több, se kevesebb. Eny-
nyi!... Értette? Szépen kerít egy létrát és átírja.

Kocsmáros: Én értem, de mit szólnak hozzá az elvtársak… (félre, vállat 
vonván:) Részeg persze volt éppen elég abban az ’átkozott’ és ’átkos’ 
rohadt kapitalizmusban is…

Marci: Mi vagyunk az elvtársak, világos? Mi itt népgyűlést, sőt, falugyűlést, 
mi több, rendkívüli termelőszövetkezeti csoport közgyűlést tartva a 
helységünk határának e felében tevékenykedő Lenin Tszcs tagsága, 
úgy is, mint a jövő magyar szocializmusának a helybéli talpköve… így 
döntöttünk!... Gondolod, hogy ettől bárki elrettenthet bennünket?... 
Különben is, elfogyott a sör!... Előbb hozd az újabb ládával. Aztán 
folytatjuk az ’értekezletet’. (a kocsmáros sebesen eliramlik, s kisvár-
tatva már jön is, cipeli, amit cipelnie kell e kegyetlen, a türelmünket 
próbára tevő időben)

Kocsmáros: Nem lehet! Akkor engem lecsuknak.
1. téeszcsés: Na nem Horthy-itatónak kereszteljük el, mert akkor kapnál; 

nem is Sztalin-művek, az már van vasgyárban, nem is Elnök-itató, 
mert még félre lehetne érteni; Szabadság!

Kocsmáros: …Szabadság! (vágja magát haptákba, majd észbe kap) Rend-
ben, utánanézek… (el)

More: Halljátok, elvtársak, én elhúzom a nótátokat!... (esik be a színre a 
korcsmai előtérbe a tanyasoron éldegélő cigányzenész a hegedűjével, és 
már hangol, gyantázza a vonóját)

1. téeszcsés: Fiúk, megjött a more! A legjobbkor; elnök elvtárs, mi is a 
kedvenc nótád?

Marci: Elfelejtetted volna?
1. téeszcsés: A Föl, föl, ti rabjai a földnek… mellett, úgy érted?
Marci: Pontosan. Nem is vagy te olyan hülye, mint amilyennek mutatod 

magad. Pláne így öt-hat üveg sör után… De remélem, munkaegysé-
get nem akarsz ezért a napért elszámolni? És ti se?!
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Többi téeszcsés: Nem! … Dehogy… Hogy gondolod… De elvtárs… A k- 
életbe…

Marci: Nekem ti ne elvtársazzatok! Vagy együtt lógunk az első akácfán, 
vagy senkit sem lógatnak föl! Értem?! Együtt, vagy senki. Akarom 
mondani ha én lógni fogok, mert a néphatalomért áldozom az éle-
tem, a népi demokráciáért, értetek, ti kis hülyék (már húzza is le a 
következő üveg sört, mert közbe megérkezett az új szállítmány), ti is.

Téeszcsések: (vakaróznak) 
Kocsmáros: (hozza a létrát, nekitámasztja az italművek oromzatának, előve-

szi a zsebéből az éppen kéznél lévő ácscerkát)
More: (rázendít: úgy húzza, mintha a Száztagú húzná, s vállalja az előénekes 

szerepet is) „Akácos út, ha végigmegyek rajtad én…”
Többi téeszcsés: „…Eszembe jut, egy régi szép emlék…”
Marci: „…Nyár este volt, pacsirta szólt a fán…”
2. téeszcsés: „…madár dalolt a fán…”
Többi téeszcsés: „…dalolt a fán…”
Kocsmáros: (csak írja, rója ákom betűivel a lenini szocialista igazságot: 

„Szabadság, elvtársak!”) Nna, ezzel is megvolnánk… (kászálódik le 
a lajtorján) Ha nekik ez kell, hát tessék. De hogy mit kapok érte…

More: Három és fél év. Legalább!
Többi téeszcsés: „Nyár este volt…”
Rendőr: (be) Mi lesz itt, parasztlázadás? Világos nappal, amikor a nép 

földjét kellene művelni, mi ez a ribillió?! 
Többi téeszcsés: „…cigány”…
Rendőr: (észreveszi az italbolt új cégérét) Lázítunk, lázítunk?! „Szabadság, 

elvtársak!”?! Jó, hogy nem „Kitartás, jön Szálasi!”… Na, megálljatok 
csak… (előkapja a pisztolyát, a levegőbe lő; észreveszi, kik múlatják ot-
tan az időt; az elvtársak akkor már mind a porban hevernek) Elvtársak, 
ti itt? Ti vagytok azok?!... Mi lesz ebből… Mért nem szóltatok?!

More: Hát már ez is baj? (cidrizik a roma) Én csak elhúztam az elvtársak 
nótáját…

Rendőr: Te, bibás, el. Ők is a magukét…

(Részlet a szerző készülő ötvenhatos drámájából)


