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Ecsetem a fegyverem
( D R Á M A  D E R K O V I T S  G Y U L A  É L E T É R Ô L , H A L Á L Á R Ó L  –

S  M I N D A R R Ó L ,  A M I  M É G  U T Á N A  J Ö T T )

SZEREPLŐK: 
DERKOVITS GYULA
VIKI, A FELESÉGE 

VASZARY JÁNOS, festőtárs
DÉSI HUBER ISTVÁN, festőtárs

LAJTA ERIKA mint „utókor” + az édesapja + az édesanyja

Műkereskedők, műgyűjtők, pártemberek, végrehajtók, temetkezési vállalkozók: egy
művész életének keszekusza kapcsolatrendszere 

Történik: az 1930-as, majd az 50-es, 70-es évek Magyarországán; az utolsó jelenet
pedig már a rendszerváltás után bő negyedszázaddal: 2017-ben játszódik

Mielőtt kezdetét venné az előadás, Derkovits Gyula önarcképei peregnek le a szemünk
előtt időrendi sorrendben.

ELSŐ FELVONÁS

ELSÔ JELENET 

A Magyar Királyi Képzőművészeti Főiskola egyik műterem-helyiségében férfiaktot fes-
tenek a növendékek. 
Az emelvényen egy antik hadisten pózába beállított, lándzsát tartó fiatal modell áll.
Izmai megfeszülnek a terpeszállástól, a felsőteste viszont teljesen egyenes. Jól érvényesül
a gerincoszlop vonala. A karok és a lábak tökéletes aránya. 
Hatan-heten lesik a festőállványaik mögül. Nagy igyekezettel készítik kompozícióikat. 
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DERKOVITS GYULA (sovány, hajlott hátú, fiatalságában is meggyötört alak, a
bal válla csapott, bal karját úgy mozgatja, hogy látszik rajta:
béna, mozgásában van valami esetlenség, mégsem az az
azonnal félrelökhető fajta; feltépi az ajtót és a pedellussal du-
lakodva beront a műterembe) Hagyjon! Ne álljon az
utamba! Nekem jogom van ide bejönni! Festő vagyok –
és modellnek jelentkezem. (lábával öntudatosan toppant
egyet) Én, Derkovits Gyula, itt vagyok! 

A festőnövendékek kezében megáll az ecset. Kíváncsian néznek rá. Mesterük, Vaszary
János is abbahagyja műveik javítgatását. Derkovits mellé lép.

VASZARY JÁNOS (Derkovitsnál csaknem harminc évvel idősebb, magas, vál-
las, jól megtermett férfi. Higgadt. Jóindulatú arc. Nem, ő
nem tartozik a megkínzott, keresztre feszíttetett művészek
közé. Dinamikus. Életigenlő. Eleven lénye egy a szavával.)
Mit keres itt, kérem? Ne zavarja az oktatást! … Ide nem
szabad bejönnie senki illetéktelennek. Főleg akkornem,
amikor aktfestés a műtermi gyakorlat. 

DERKOVITS GYULA Tudom mi az, hogy műterem. Tudom mi az, hogy aktfes-
tés. Én is festő vagyok, épp úgy, mint maga, Vaszary úr.
Nem is a legrosszabb… Papírom persze nincs róla (csipetnyi
gúny vegyül a hangjába), nem jártam főiskolára, be se irat-
kozhattam volna ide, hisz érettségim nincs, csak három
elemim. Az ám, hazám! 

VASZARY JÁNOS Mit mondott, kollega, hogy hívják? Derkovits?… Derko-
vits… Derkovits… Hallottam már a nevét, bár bevallom,
így, hirtelenjében nem egészen tudom, hova is tegyem.
Miféle törekvések, művészi trendek mögé… Tudja, előre-
haladott korom ellenére (most az ő hangütése vált át iro-
nikusra) nem rekedtem meg az akadémizmusnál, a
természethű ábrázolásmódnál. Figyelemmel kísérem a
honi piktúrát, a legújítószelleműbb, legprogresszívebb
irányzatokat is, úgy is mint festő, úgy is, mint oktató. Hi-
szek a modern művészetben. Abban, hogy a stílus nem
egyéb, mint a korszellem kifejeződése… Amiben még hi-
szek, az a fiatalság, fiatal barátom. 

DERKOVITS GYULA Én nem hiszek a fiatalságban. Talán majd később. Ha vén-
ember leszek. Ha leszek. 

Hallva, hogy beszédbe elegyedtek, a modell lejön az emelvényről, és unottan megkérdezi
Vaszaryt. 
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MODELL Mi lesz, mester? Folytatjuk? Vagy kimehetek a folyosóra
és rágyújthatok egy cigarettára? Rám férne már egy slukk.
Nagyon rá vagyok éhezve. 

VASZARY JÁNOS Ne gyújtson rá! Menjen vissza, fiam, s álljon be az előbbi
pózába, azért fizetjük! … Maga meg, kollega, távozzon,
nagyon szépen kérem. Jöjjön vissza kedden, a fogadóórá-
mon, és majd akkor adja elő, mit akar… Ígérem, ha tudok,
segítek. Van egy szerény kis segélykeretünk rossz anyagi
helyzetben lévő festőtársaink támogatására, úgyhogy ha
elhoz nekem néhányat mutatóba a munkái közül, lehet
olajfestmény, tempera, pasztell vagy grafika, és elnyerik a
tetszésemet, akkor ki tudunk utalni magának ötven pen-
gőt. Esetleg százat is. Jó lesz? 

DERKOVITS GYULA (érzékeli a lerázási szándékot; dacosan mordul fel) Ne „se-
gítsen rajtam”, mint valami kolduson. Én sose fogok pitizni
könyöradományokért, cilinderes urak, csipkekesztyűs jó-
tékony hölgyek által önelégült arccal átnyújtott alamizs-
náért… Maga nem ismer engem, Vaszary úr. Én viszont
ismerem magát és afestményeit is. Olyanok, hogy… Olya-
nok… (a háttérben felvillan néhány könnyed, „franciás” Va-
szary-kép, mondjuk a Nő kerti székben, a Nő profilban,
fekete turbánnal, a Korzó, illetve Vaszarynak a napsütötte
olasz tájakat, a végtelenbe kinyújtózó ultramarin és kobalt-
kék víztükröket megidéző munkái) Szerintem nagyon rosz-
szul venné ki magát, ha maga, Vaszary úr, Vaszary Kolos
esztergomi érsek unkaöccse segélyt adna nekem, egy asz-
talos fiának. S az is rosszul venné ki magát, ha egy maga-
fajta, a társadalmi problémák iránt érzéketlen művész
ítélne meg engem, aki teljesen máshogy látom a világot.

VASZARY JÁNOS Vörösben? 
DERKOVITS GYULA Nem. Nem vörösben. De magánál sötétebb színekben. (Itt

Derkovits osztályharcos, proletárfestőre valló képei idéződnek
be egy-egy villanásra. Láthatóvá válik a Kenyérért!, a Ki-
végzés, Az elítélt II, Az ítéletvégrehajtó, a Statárium, az
Éhesek télen.) Fogadjon fel aktmodellnek a szokásos óra-
bérért, mert szorít a lakbérhátralék. A kilakoltatás szélén
állunk. Végrehajtás fenyeget… Ennyit kérek magától, nem
többet. Igazán nem mondhatja rám, hogy nem értettem
meg a kapitalizmus alaptörvényét. Itt van a testem, tessék!
A lelkemet nem ajánlom, mert az úgyse kéne. De a testem!
A testem az itt van! Eladó! (veri a mellét) Fizessék meg!
Egyedi példány. Ilyen: ugyanezekkel a sebekkel, ugyanez-
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zel az elnyűvödöttséggel, nincs még egy a piacon… Vagy
menjek innen tovább? Bumlizzak be a klinikára? Ajánljam
fel a csontvázamat az orvostudománynak? … Erre is gon-
doltam már. De festő lévén nekem az első mégiscsak a mű-
vészet. A művészetre tettem föl az egész életemet. 

VASZARY JÁNOS (kezd kijönni a sodrából) Ne éljen vissza a türelmemmel! 

Noha eddig türelmesen várakoztak, a növendékek otthagyják a festőállványaikat és egy-
más között súgnak-búgnak. A még mindig az ajtóban ácsorgó pedellus pedig ismét fon-
toskodni kezd. 

PEDELLUS Vaszary méltóságos úr! Ne hívjam a rendőrséget? 
VASZARY JÁNOS Ne! Természetesen ne! 
DERKOVITS GYULA (egyre jobban belelovallja magát, egyre szertelenebbül, kont-

rollálhatatlanabbul viselkedik) Feleljen egyenesen, Vaszary
méltóságos úr! (a méltóságos titulust gúnyosan kihangsú-
lyozza) Miért nem akar engem aktmodellnek alkalmazni?
Miért? 

Vaszary hallgat. Érzi, hogy bármit mondana is, az Derkovits jelen lelkiállapotában
csak olaj lenne a tűzre. 

DERKOVITS GYULA (rámutat a csupa izom, csupa szépség fiatal modellre, aki va-
lóságos Adoniszként éles kontrasztban áll az ő meg jelenésé-
vel) Talán azért nem vesz fel modellnek, mert én nem
vagyok ilyen szép? … Nem. Nem is szép. Inkább mondjuk
úgy, hogy megkímélt. 

A légy zümmögését se lehet hallani. Derkovits vad indulattal vetkőzni kezd, ócska gú-
nyájának foszlott darabjait egymás után veti le magáról, egészen az alsógatyájáig, és
közben torkaszakadtából kiabál. 

DERKOVITS GYULA Mi a baj velem, méltóságos úr? … Csak nem az, hogy
kacska és béna a kezem? … Hja! Volt egy háború… A Nagy
Háború. Egyesek máris Első Világháborúnak hívják, meg-
előlegezve, hogy majd lesz egy Második, Harmadik, vagy
Századik Világháború is, akkor ha a világ hatalmasai, a
Tőke, a Burzsoázia a maguk mohó profitéhségében úgy
akarják… Én ebben a világháborúban, az Elsőben, ahogy
nevezik, megsérültem kinn, a fronton. A bal könyökömön
és az alsó karomon nehéz, roncsolt sebet kaptam. Ampu-
tálni akarták a karomat, nehogy elfertőződjön. De én nem
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engedtem. Tudtam, még szükségem lesz rá, palettát tartok
majd vele… Ez nem tetszik, méltóságos úr? Hogy nyomo-
rék vagyok? Egyetértek magával. Nekem se tetszik. 

Már egy szál alsógatyában van. 

DERKOVITS GYULA Vagy kényes esztétikai érzékét nem is a béna balfelem,
hanem az sérti, hogy göthös, beesett a mellkasom? …
Nézze el nekem! A tüdőbaj az tüdőbaj… Azt is a fronton
szedtem össze. Csontig átfáztam abban a rohadt nagy hi-
degben a papírtalpú bakancsomban, a silány katonaposz-
tóban. Persze méltóságos uram bizonyára nem volt kinn
a fronton. Kijárta magának a felmentést. Honnét is tud-
hatná, milyen hidegek is Szerbiában az éjszakák. (eszelősen
énekelni kezdi a régi katonanótát és közben groteszk moz-
dulatokkal táncol is rá) Megállj, megállj, kutya Szerbia!
Nem lesz tiéd soha Bosznia! Mert a magyar nem enged,
míg a vére megered, bármennyit is szenved. 

VASZARY JÁNOS Elég! … Maga rajtam akarja levezetni az összes feszültsé-
get, ami csak felgyülemlett magában? Engem okol minden
sérelméért, ami az élete során érte? Lelkiismeret-furdalást
akar kelteni bennem, vagy mi? … Azt mondta, maga fest.
Akkor mindketten művészek vagyunk. Ne ágáljon hát úgy
előttem, mint valami proletár! 

DERKOVITS GYULA (csak nem áll le még ekkor se) Van még egy tippem. Esetleg
a fogaim nem tetszenek a méltóságos úrnak? (kiviggyantja
hiányos fogsorát) Pardon! Pardon! Elismerem, hogy rohad-
nak a fogaim. Nincs pénzem megcsináltatni őket. Előbb-
utóbb mind kihullik. Akkor többé nem lesz gondom
velük. 

A festőnövendékek a mesterük, Vaszary János pártjára állnak. Megpróbálják kituszkolni
Derkovitsot a műteremből. Derkovits azonban megfeszíti minden erejét és nem mozdul
egy tapodtat se. 

NÖVENDÉKEK Ne izgasson, ne agitáljon itt! Menjen el egy munkástün-
tetésre, ott élje ki magát. Vagy lépjen be a kommunista
pártba, ha elég nagy legény hozzá.

DERKOVITS GYULA Beléptem már, ha épp tudni akarják. Még akkor, amikor
Bécsbe kellett a nyomor elől kitelepülnöm. Beléptem az
Osztrák Kommunista Pártba. Sajnos nem sok hasznomat
vették, mert egy kukkot se tudok németül, így még azt se
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tudtam skandálni, hogy: „Ez a harc lesz a végső, csak ösz-
szefogni hát, és nemzetközivé lesz holnapra a világ.” 

VASZARY JÁNOS (szelídebben) Szedje a sátorfáját, maga szerencsétlen. Vegye
már észre magát! Vegye már észre, milyen demoralizálóan
hat a növendékekre! És értse már meg, hogy segíteni aka-
rok… Jöjjön el a fogadóórámra kedden, aztán majd meg-
látjuk, mit tehetek magáért. Ha látok magában tehetséget,
kieszközölhetem tehetős műgyűjtőknél, hogy vegyenek
magától valamit. Jó esetben megbízásokhoz is hozzásegít-
hetem. 

Derkovits már lehiggadt. Apátia fog ja el. Magába roskadva áll a műterem közepén. 

VASZARY JÁNOS Vegye fel a ruháját! … Ne csak a nadrágját. Az ingét, a mel-
lényét is.

Derkovitsból elszállt minden energia. Topog. Nem tudja, mitévő legyen. Ekkor robban
be a felesége, Viki. (Egyidejűleg a háttérben megjelenik Derkovitsnak a róla festett, Amű-
vész felesége című, 1931-es keltezésű portréja.) Viki nyersen megmunkált, kerek arcú,
kiugró pofacsontú, ferdevágású szemű fiatal nő. Alacsony termetű. Kövérkés. Kendővel
a fején, molnárkék kötényruhában amolyan külvárosi „proletárszépség”, nem pedig
nádszálkarcsú divatbáb. 

VIKI Hát te itt vagy, Gyula? Csakhogy megtaláltalak! … Miért
jöttél ide, amikor megbeszéltük otthon, hogy fölösleges
idejönni? Mi értelme, hogy megalázd magadat? … Mond-
tam neked, hogy addig, amíg engem látsz, egyet se félj!
Bízd csak rám bátran magadat. Kettőnket is el tudom tar-
tani, hogyha kell. Kötök. Varrok. Kézimunkázok. Taka-
rítást is vállalok.

Kézen fog ja Derkovitsot, aki úgy kapaszkodik belé, mint egy kisgyerek az anyja szok-
nyájába. Engedelmesen hagyja, hogy kifelé vezessék a helyiségből. 

VASZARY JÁNOS (mielőtt elhagynák a műtermet, meglepetten felkiált) Maga
az, Viki? … Viktória. Dombay Viktória. 

VIKI (hálás mosollyal) Hát megismer, mester? 
VASZARY JÁNOS Igaz, hogy két éve nem láttam, s azt se tudtam, él-e, hal-e,

de csak megismerem az egyik legjobb aktmodellt a szak-
mából. Elvégre nekem is többször állt modellt, ha erőtel-
jes, rusztikus alakra, paraszt-Vénuszra volt szükségem. Mi
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van magával, Viki? Hogy megy a sora? Most már úgyis
fuccsba ment ez az óra – meséljen! 

VIKI Férjhez mentem. Ehhez a festőhöz. Derkovits Gyulához.
Jegyezze meg a nevét, mester, mert érdemes. Der-ko-vits-
Gyu-la. A férjem autodidakta, nem volt módja tanulni, ta-
nulmányutakat tenni, ám minden erejével igyekszik
bepótolni a műveltségbeli hiányosságait, a mesterségbeli
lemaradásait. Tehetséges és elhivatott. Kevesebbel be nem
érné, mint hogy megváltsa a világot. Úgy érzi, kötelessége
életünk és társadalmunk jelenségeit maradék nélkül kife-
jezni. Ezért fest annyi munkásembert: szövőmunkásokat,
mészégetőket, homokszállítókat, hídépítőket, hajóková-
csokat, artistákat. (A vonatkozó Derkovits-képek a háttér-
ben láthatóvá válnak) Néha nagy nehezen sikerül
rábeszélnem, hogy urakat, hölgyeket is lefessen. Persze
ezeket a képeket nem teszik ki az ablakba! (tréfálkozva
hozzáteszi) Sajnabajna a falra se. 

Felvillan Derkovits képei közül a kiváltságosokat ábrázoló lornyonos Úrnő és a Telefonáló
című festmény. 

VASZARY JÁNOS Csatlakozom a felesége véleményéhez. Ha be akar futni,
ne prolikat, csavargókat fessen. 

DERKOVITS GYULA Tudok én munkásokat úgy festeni, hogy nemesség sugá-
rozzon belőlük. Urakat meg úgy, hogy látsszon, a belsejük
rohad. 

VASZARY JÁNOS Tanácsolnám, hogy legyen egy picit óvatosabb. Nem jó
az, ha egy embernek az arcára van írva, hogy utál mindent,
hányingere van a környezetétől… Nézze, Viki, én nem ta-
gadom, hogy mindig az élet napos oldalát szerettem, és
nem az árnyékosat. Akárcsak az életben, a festészetben is
mindig a világosság vonzott, a szín, a fény… Nem ismerem
a férje munkáit, de a lényét, az egyéniségét már valame-
lyest igen. Szerintem ráférne, ha… De mit is adok tanácsot,
amikor úgyse fogja megfogadni? … Ha azt mondom, hogy
egy művész mindig őrizzen meg magában egy jó adag op-
timizmust, mert nincs riasztóbb, mint amikor az alkotó
szomorúsága átköltözik a műbe, akkor talán megváltozik
a férje felfogása? Egy frászt! … Mindenkinek megvan a
maga elidegeníthetetlen művészi alkata. Az én álláspon-
tom az, hogy az élet szeretete egy művésznél elengedhe-
tetlen. Ha nem szeretem az életet, ha nem adom meg, ami
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kijár neki, akkor akár ne is keljek fel az ágyból. Ne dolgoz-
zak. Ne éljek, nem érdemlem meg. Csak kedvvel, a nehéz-
ségeken való felülemelkedéssel, a betemető hamut áttörő
lánggal lehetséges a mi munkánk… A maga férjéről, Viki,
viszont első látásra lerí, hogy nem így gondolkodik, hogy
nehéz természet. Öntörvényű. Önsorsrontó. Aki ellensé-
get képes csinálni még a jó barátból is, aki osztálygyűlöle-
tet táplál a felette levők iránt. Pedig egy kutyától se jó
taktika, ha beleharap a gazdi velős csontot nyújtó kezébe…
Ilyen habitussal nem lesz könnyű neki az érvényesülés. Se
emberként. Se művészként. 

VIKI (rémülten pillant a férjére, ám az maga elé mered, mintha
meg se hallotta volna ezeket a próféciákat) oGyere, Gyula!
Gyere, ülj le a folyosón és pihenj pár percet! Túlontúl is
felizgattad magad, az pedig nem tesz jót neked. 

Kikíséri a férjét a folyosóra, aztán amikor a műterem felveszi a szokott képét: a fiatal
modell újra pózba vág ja magát, a növendékek pedig újra festésbe fognak, visszajön. 

VIKI (odamegy Vaszary Jánoshoz) Látta a férjemet… Ha látta,
azt is el tudja képzelni, hogyan élünk mi, ketten. 

VASZARY JÁNOS Muszáj volt, hogy éppen hozzá menjen feleségül?
VIKI Muszáj. Más férfiak is voltak… (helyesbít) lettek volna, de

azok csak szeretőnek akartak. Érthető is. Egy aktmodell
a legtöbb férfi szemében léha, erkölcstelen kis cafka… Fe-
leségnek csak Gyulának kellettem… De ne higgye, hogy
rossz dolgom van mellette… Része vagyok az életének…
Nem. Nem szerelem ez, vagyis hát nem olyan rózsaszín
lányregényes szerelem. Ez egy… Ha nagy szavakat akarnék
használni, akkor azt mondanám, ez két sebzett, meggyö-
tört lélek összetartozása, egymásra utaltsága. Gyula mel-
lett én több funkcióban is próbálok helyt állni… Nő
vagyok a férfinak. Modell vagyok a festőnek. Segéd va-
gyok a mesternek. Én főzöm az alapozó anyagot, feszítem
a vásznat a keretre, segítek a festéktörésben, az ecsetmo-
sásban, tájképfestésnél a felszerelés cipelésében. A társa, a
barátja, a testvére, a pajtása, s a felolvasója vagyok, esti
nagy sétáin a város körül pedig a kísérője. Mindig együtt
dolgozunk. Ha munka közben Gyula látása elfárad, engem
hív oda: kritikát kell mondanom. Hallgat rám, azt düny-
nyögi ilyenkor: „– A te szemed frissebben lát. Az enyém
kifáradt.” De nem festi át rögtön, ha megjegyzek valamit.
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Egy-két napra falnak fordítja a képet, és csak utána, pihent
aggyal ellenőrzi, helyes volt-e a meglátásom. 

VASZARY JÁNOS Most, ahogy így mondja, irigylem a férjét. De voltaképp
irigylem magát is, Viki. A magyar festészetnek már volt
egy-két híres múzsája. Dekoratív szépségek. Vagy éppen
filigrán, babusgatni való teremtések… Kellett már egy fa-
pados szerelem, egy tenyeres-talpas múzsa is. Ha meg nem
haragszik, Viki, hogy ennek nevezem. 

VIKI ( felnevet) Tenyeres-talpas múzsa? Ez jó. Ez nagyon jó…
De annyit azért hadd jegyezzek meg, hogy caklipakli hat-
vanhét kiló vagyok. Lehet, hogy egy grammal se több,
mint egynéhány légies nimfa. Csak kicsit alacsonyabb. 

Derkovits bekukkant az ajtón. Az előbbi dühkitörésével ellentétben most inkább kisfiús,
tartózkodó, visszahúzódó. Szinte félénk. Az ember el se hinné róla, hogy ő produkálta
az előbbi jelenetet. 

DERKOVITS GYULA (alig hallhatóan sóhajtja) Viki! Gyere! Gyere, menjünk
haza! 

VIKI (elköszön Vaszary Jánostól) A legtöbben, akik ismernek
minket, beleértve a legközelebbi rokonaimat is, sajnálnak.
Szép tőlük. Valahányszor csak ellátogatok az anyámhoz,
elmondja nekem, hogy így, ilyen szűkösen, nyomorogva,
egyik napról a másikra élve, mint ahogyan mi tengetjük a
napjainkat, nem lehet élni… Ezért aztán mester, a maga
véleménye, hogy irigyel bennünket, igazi ajándék. Erőt
merítek belőle! … Gyula persze… Ő egészen más eset.
Benne annyi erő van… Annyi hit, akarat… 

VASZARY JÁNOS Benne? 

Ránéz Derkovitsra, s tekintetéből nem az olvasható ki, hogy akár az erőt, akár a hitet,
akár az akaratot meglátná benne. 

MÁSODIK JELENET

Ez a jelenet Derkovits Gyulának és feleségének sorsközösségét, jóban-rosszban való össze-
tartozását kifejező kettős önarcképek bejátszásával veszi kezdetét. 
A leghosszabban az 1927-re datált Mi ketten című kép látható. A kettős önarcképek leg-
szebbike, amelyen Viki óvón-gondoskodón hajol a férje fölé. 
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Derkovitsék elhanyagolt, kietlen padlásszobájában az aznapi munkához készülődik a
házaspár. Legelőször is a szobaajtót kell leakasztani a helyéről, hogy elegendő tér legyen
a festéshez, illetve a készülő kép három lépés távolságból való áttekintéséhez ebben a ki-
csinyke kis lyukban.

DERKOVITS GYULA Gyere, Viki! Gyere, segíts leakasztani a helyéről a szoba-
ajtót… Így ni! Kész is vagyunk. Most már van elég hely,
hogy én idehelyezzem a festőállványomat, te meg oda…
oda kicsit lejjebb ülj… Adok egy szőlőfürtöt a kezedbe.
Hajtsd le a fejedet és tégy úgy, mintha eszegetnéd! … Mé-
lyebbre hajtsd le a fejed. Még mélyebbre! Jó. És most már
ne mozogj! 

Viki felveszi a kívánt pózt. Derkovits festeni kezd. Egy-két percig csendben, nyugalomban
dolgoznak. Egyetlen mukkanás nélkül. 

VIKI (bárhogy próbálja megőrizni a komolyságát és a mozdulat-
lanságát, egyszercsak kirobban belőle a nevetés) Tudod,
Gyula, hogy te a kínok kínjának teszel ki engem? … Enni-
valókat: szőlőt, halat, kenyeret festesz, s adsz a kezembe…
Én meg alig tudom megállni, hogy menten be ne faljam
őket… Most is úgy korog a gyomrom, most is olyan éhes
vagyok, hogy ez a szőlőfürt, amit a piacon tegnap, hosszas
alkudozás után vettem meg egy kofától, egyáltalán nincs
biztonságban a kezemben. Ezt jobb, ha tudod. 

DERKOVITS GYULA (kedélyesen;a festésbe teljesen belefeledkezve) Úgy? Szóval
te is éhes vagy? … Én már akkor, tizenegynéhány éve, ami-
kor hozzám kötötted a sorsodat, Viki, figyelmeztettelek,
hogy ez bizony nem a legjobb ötlet volt tőled.

VIKI (örömmel veszi, hogy a többnyire szűkszavú, hallgatag Der-
kovits olyan kedvében van, hogy el lehet beszélgetni vele)
Emlékszem. Hogy is ne emlékeznék arra a napra, amikor
hozzád költöztem. Akkor már jó ideje ismertelek a festő-
iskolából, tudtam, milyen elhagyatva, elvadulva élsz, tud-
tam, kellene neked egy asszony, aki rendet tart körülötted,
aki mindenben a segítségedre lesz. Híre ment, hogy nyo-
morogsz, teljesen le vagy égve. Híre ment, hogy a hideg
ősz levert a lábadról, naphosszat az ágyban fekszel, tüdő-
bajod kiújult, dolgozni nem bírsz, s már jártányi erőd
sincs. Erre én egy este az útikosarammal felszerelkezve
nagy nekibátorodással beállítottam hozzád. „– Eljöttem
hozzád” – mondtam. Te meg Gyula, elképedve néztél rám.
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„–Hozzám?” „– Igen – feleltem elszántan. – A segítsé-
gedre akarok lenni.” „– Te? – csodálkoztál rám. – Ho-
gyan?” „Megosztom veled a keresetemet.” Akkor
elkomolyodva néztél rám, felém jöttél és két tenyeredbe
vetted az arcomat. Aztán bólintottál. „– No jó… Maradj
itt, de semmi jóra ne számíts, mert az én szemem is kopog
az éhségtől.”

DERKOVITS GYULA (ritka jó kedve van, festés közben hahotázik) Te szegény
Viki! Azóta ugye, százszor is megbántad, hogy velem
kezdtél, vagy nem így van? Nekem bezzeg jó üzlet volt,
hogy „mentőangyal”-nak, „védőszent”-nek szegődtél hoz-
zám. Sose felejtem el, hogy mikor jöttél, hoztál magaddal
öt pár virslit és egy vekni kenyeret. Sürgölődni-forgolódni
kezdtél. A kis, karikás vaskályhára vizet tettél fel és bele-
dobtad a virsliket, hadd főjenek. Aztán egy kannát is fel-
tettél a platnira. A teavíz barátságosan zümmögni
kezdett… Hű, de jó volt az a virsli! Hű, de jó volt az a tea…
Sőt! Akkor, amikor a kosaradból kipakoltál, kiderült,
hogy még további „hozomány”-od is van. Két szegetlen
konyharuhát is hoztál magaddal, mint stafírungot. 

VIKI Az ám! A két konyharuha, amit anyám becsempészett a
kosaramba, hogy mégse üres kézzel jöjjek… Ahogy meg-
láttad, az ujjaid közé kaptad őket, és nagy szakértelemmel
morzsolgattad az anyagukat. Kijelentetted, hogy vásznak
ezek is. Majd festesz rájuk. A mi konyhánknak egy kony-
haruha is elég.

DERKOVITS GYULA (tovább ugratja Vikit) Virsli… Tea… Konyharuha… Mond-
hatom, jó vásárt csináltam veled. 

VIKI (ezt nem engedi elviccelni) Ezzel ne tréfálj, Gyula! … Te mű-
vészember vagy, neked minden gondolatod a műveid, az
alkotás körül forog, az emberek, még én, a feleséged is,
csak mellékes dolgok, statiszták vagyunk az életedben…
Tudom persze, hogy ha már úgy alakult, hogy az öledbe
hullottam… vagy mondjuk szebben, melléd vetett a sors,
akkor te is megszerettél engem, talán szerelmes is lettél
belém. Ha ugyan tudsz te egyáltalán szerelmesnek lenni. 

A szavaiból kiérzik, hogy ez bántja. Nagyon bántja. Mármint az, hogy a férje számára
a művészet az első. Ő csak az után jön. 

DERKOVITS GYULA (hetykén) Már miért ne tudnék szerelmes lenni? 
VIKI Mert te csak egy dolgot szeretsz igazán: a festészetet. 
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DERKOVITS GYULA Na lásd, ez aztán nagyon igaztalan vád. Nemcsak a festé-
szetet szeretem! ( folytatja a korábbi mókázó, évődő-incsel-
kedő modort) Szeretem én a grafikát is. Szeretem én a
rézkarcot is. A fametszeteket. Sőt, mi több! A szobrászatot
is szeretem. 

Csengetnek. 

ELSŐ MŰKERESKEDŐ (amint a palettája mellől nehézkesen felkelő Derkovits
Gyula beengedi a lakásba, mintha csak otthon lenne, azon-
mód elkezdi maga felé forgatni a falnak támasztott kész vagy
félig-kész vásznakat; elégedetlen velük, a fejét csóválja) 
Hjajaj! … Maga Derkovits, tehetséges ember. Magának fé-
nyes jövőt jósol a kritika.Aki csak kicsit is konyít a festé-
szethez, az mind azt mondja, hogy nemzedékének a
legkiválóbbika. Ha akarna, maga meg is élhetne a festé-
szetből. Csakhogy nem akar… A piac igényei magának mit
se számítanak, holott a művészet is ugyanúgy áru, mint a
babkávé, azt is el kell adni… Miért ilyesmiket fest? Ilyen
sötét, nyomasztó dolgokat. Ínséget szenvedőket. Nyomor-
gókat. Didergő, gondterhelt alakokat. (A háttérben felde-
reng a valóban reménytelen hangulatot árasztó a Gond és a
Kendős nő.) Képzelje azt, hogy van magának egy szép,
három, négy- vagy ötszobás lakása. 

DERKOVITS GYULA Képzeljem? Nehéz elképzelnem. 
ELSŐ MŰKERESKEDŐ (nem törődik a közbevetéssel) Kiakasztaná maga a saját fest-

ményeit a szalonja falára? … Ugye nem? 
DERKOVITS GYULA Én nem azért festek, hogy szalonokban akasszák ki a fest-

ményeimet. Hanem azért, hogy a múzeumok falára kerül-
jenek. 

ELSŐ MŰKERESKEDŐ Múzeumok?! … Nem úgy van az, hogy mindjárt a Louvre
vagy a Prado vásárol egy festőtől. Először a műkereskedő-
ket s a magángyűjtőket kell megnyernie magának. Rajtuk
keresztül vezet előre az út. 

DERKOVITS GYULA (türelmetlenségét meg sem próbálja palástolni) Ahogy
látom, magát nem sikerült megnyernem… Nagyon örül-
tem a szerencsének, de ha nem vesz semmit, akkor ha meg-
engedi, folytatom a munkát. 

ELSŐ MŰKERESKEDŐ Majd máskor is eljövök. Addigra remélem, átgondolja
mindazt, amit mondtam, és tetszetősebb, az úri közönség
ízlésének jobban megfelelő műveket fest. 

DERKOVITS GYULA Ezt nem ígérhetem. 
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VIKI Köszönjük a látogatást, Frönstein úr. Nem olyan nagy a
lakásunk, hogy bárki is eltévedhetne benne, de azért kikí-
sérem. Jöjjön, kérem! 

A lépcsőház felől hallatszik, hogy az Első Műkereskedő és Viki elköszönnek egymástól. 

DERKOVITS GYULA (haragtól lobogva mondja a szobába visszatérő feleségének)
A büdös francba! És az embernek még udvariaskodnia kell
egy ilyen alakkal, akit valójában a pokolba kíván! Úgy fel-
dühített, de úgy, hogy két dolgot tehetek. Vagy egy akko-
rát káromkodok, hogy még holnap se lesz vége, de ettől
rád való tekintettel, Viki, inkább eltekintek. Vagy… És ez
lesz az, amit tényleg csinálok, írok egy verset… Hozz csak
egy tiszta papírt, Viki. Diktálok! 

Viki elővesz egy papírt a fiókból, s lejegyzi, ami a férjéből első indulatában kibukik.

DERKOVITS GYULA Véreztem a hazáért, mások
vagyonáért: életembe bele 
mások tapostak,
kik viruló arccal járnak
most…
Sötét van: sorsom
mint homályos fény 
bolyong. 
Kik tipornak? – Kik árulták el
sorsomat? Ők most mosolyognak. 

VIKI Vége? 
DERKOVITS GYULA Igen. Ennyi… El is teheted a többi versem közé, a fiókba.

Még vissza se olvasom… Minek? Verset nem művészi szán-
dékból írok. Csak hogy ne gyilkoljak, ne törjek be, ne ren-
dezzek vérfürdőt, ne robbantsak ki forradalmat. Kiírom
magamból, ami fáj, s azzal huss, a sok-sok indulat, a sok-
sok feszültség egy része elszáll.

Újra dolgozni kezdenek. Derkovits kezében ecset. Viki kezében pedig a szőlőfürt. 

VIKI (halkan, tétovázva) Te Gyula! … Ennek a műkereskedőnek
azért van egy kis igazsága. Ha hallgatnál rá… Akkor…
Akkor nem itt tartanánk. Talán egyszer nekünk is lenne
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egy saját lakásunk, nemcsak egy ócska bérleményünk. Egy
kétszobás lakás. Vagy háromszobás... 

DERKOVITS GYULA Már te is kezded? Te is a többiek nótáját fújod? … Azt hit-
tem, legalább te mellettem állsz és megérted: az én igaz-
ságom is van akkora, mint amekkora a pénz igazsága…De
látom, te is ellenem fordulsz. Azt kéred, tagadjam meg ön-
magamat.

VIKI (meghátrál, nem forszírozza tovább a dolgot) Nehéz ember
vagy. Nehéz. Nagyon nehéz… De én szeretek veled élni.
Átveszem tőled, ami jó benned, és te is tanulsz tőlem, amit
lehet… Gyerekkoromban, meséltem már neked, nem sok
figyelmet kaptam. Illetve néha tán túl sokat is, mert mint
zabigyereket folyton csúfoltak. A tanítónő egyszer meg-
kérdezte az osztály előtt, hogyan lehet, hogy engem Dom-
bay Viktóriának hívnak, mikor az édesapám Kovács
József ? Persze, a többi gyerek csak vihogott… Nálunk, a
családban kedélyes kegyetlenség uralkodott. Apám, ha
ivott, és mikor nem ivott?, tört-zúzott. Hathónapos se vol-
tam, amikor úgy bevágott az ágyba, hogy a deszkája lesza-
kadt alattam. Azt hitték, meghaltam. Anyám talán örült
is, hogy a hetedik gyerekére már nem lesz gondja. Már épp
arra készült, hogy bejelentsea halálomat, de én keresztül-
húztam a számítását. Életben maradtam… Amikor apám
megtudta, nem kell papért meg koporsóért szaladgálniuk,
büszkén mondogatta, látszik, az ő gyereke vagyok. Büszke
volt rá, hogy mindezt kibírtam… Most, mai ésszel már én
is büszke vagyok rá, s úgy vagyok vele, hogy ha ezt kibír-
tam, mindent kibírok. 

DERKOVITS GYULA (egy pillanatra leteszi az ecsetet; ökölbe szorul a keze, míg a
felesége szavait hallgatja) Látod, én azért festek, hogy ilye-
nek soha többé ne fordulhassanak elő. Ne legyenek zabi-
gyerekek. Ne legyenek részeges apák. Többé soha ne
verjenek meg egy gyereket se! 

Újabb csengetés. Egy műgyűjtő (humánus érzésű műbarát?) érkezik. Igencsak jóltáplált.
Igencsak kirí a környezetből. 

ELSŐ MŰGYŰJTŐ (zihál a lépcsőzéstől, fújtat, mint egy gőzmozdony; azonnal
lerogy a sarokban lévő székre) Ez a sok-sok lépcső! Ez a te-
mérdek lépcső! Hű, de kifullasztott… A negyedik emele-
ten lakni?! 
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DERKOVITS GYULA Ha nem a negyediken laknánk, akkor a szuterénben. Az
meg nem igazán tenne jót se az ízületeimnek, se a tüdő-
bajomnak. De ami festőként még sokkal fontosabb szá-
momra: oda nem szűrődne be semmi fény… Kielégítő az
a magyarázat, amit arra adtam, miért lakunk a negyedi-
ken? Egy padlásszobában. 

ELSŐ MŰGYŰJTŐ Hallottam, milyen helyzetben van, Derkovits úr. Koráb-
ban már vásároltam magától egy-két tetszetős, tényleg szép
dolgot, úgyhogy arra gondoltam, hogy köthetnénk egy
mindkettőnk számára előnyös megállapodást. 

DERKOVITS GYULA (enyhe gúnnyal) Mégis mi lenne az? Nehéz elképzelnem
olyan megállapodást, ami magának is, meg nekem is elő-
nyös lenne. 

ELSŐ MŰGYŰJTŐ Hallgasson hát ide! Én rendszeres havi apanázst folyósí-
tanék magának, nem is keveset. Háromszáz pengőt. Maga
pedig festene nekem havi egy képet. Tetszőlegeset. A té-
mába nem szólnék bele. Csorbítatlanul megmaradna a
művészi szabadsága. 

Derkovits Gyula nem utasítja el azonnal az ajánlatot. Látszik rajta, hogy mérlegel. 

ELSŐ MŰGYŰJTŐ Én pénzember vagyok. Bankár. Tisztában vagyok hát
azzal, hogy a legfontosabb az lenne, hogy konszolidáljuk
a pénzügyi hátterét. Így válnának biztosíthatóvá a nyugodt
alkotómunka feltételei… Úgy döntöttem, hogy legelőször
is a lakbérhátralékát számoljuk fel néhány festmény fejé-
ben. Cserébe mondjuk öt festményt fest nekem. Én pedig
rendezem a háziúrral az összes tartozását. Mit szól hozzá? 

Viki csendes szomorúsággal figyeli a férje és az Első Műgyűjtő párbeszédét. Ő már tudja
előre, Derkovits ebbe nem fog belemenni. 

DERKOVITS GYULA Maga, uram, most nyilván azt hiszi, hogy leborulok maga
előtt és a hála könnyeivel öntözöm a kezét, amiért ilyen
gavalléros ajánlatot tett nekem… De tudja, én nem vagyok
kiskorú, s nem vagyok elmebeteg sem. Nem szeretem, ha
gyámkodnak felettem. Ha készpénzt ajánl fel, amivel sza-
badon rendelkezhetek, amit arra költhetek, amire akarok,
akkor esetleg megfontolom a dolgot… Viszont ez így,
ebben a formában nem tetszik nekem. Tudja, mit mondok
én erre? Azt, hogy nekem erről az egészről az jut az
eszembe, hogy egy gazdag ember szemében kétféle sze-
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gény van: a „jó szegény” és a „rossz szegény”. A „jó szegény”
szemlesütve jár, alázatos, csendes. Nem kiabál, ha igazság-
talanság éri. Nem hőzöng. Nem szól vissza. A „jó szegény”-
nek érdemes a hóna alá nyúlni, érdemes őt pártfogásba
venni, mert a „jó szegény” megbecsül bármilyen apró se-
gítséget, köszönetet rebeg érte, és beletörődik abba, hogy
azt kapjon támogatásként, amire neki a gazdag ember sze-
rint szüksége van, nem pedig azt, amire csakugyan szük-
sége lenne. A „jó szegény” ha kell, éhezik, fázik, ha kell,
megvarrja, megfoltozza elrongyosodott ruháit, ha pedig
megbetegszik, magától meggyógyul: se gyógyszer, se
orvos, se kórház nem kell neki. A „jó szegény” elfogadja a
helyzetét. Nem lázong az ellen, hogy oda született, ahova.
Belenyugszik, hogy ebből nem lehet kitörni. Szereti, ha
irányítják, ha döntenek helyette, ha megmondják neki, mi
a jó és mi a rossz… A „rossz szegény”-t viszont másmilyen
fából faragták. A „rossz szegény”? … Nem mondom meg,
hogy milyen. Nézzen csak rám! 

ELSŐ MŰGYŰJTŐ Most már látom, hogy nem a levegőbe beszéltek azok,
akik figyelmeztettek, hogy minden segítő szándék meg-
törik a maga gyanakvó természetén, makacs ellenállásán…
Bolond voltam, hogy eljöttem ide! Úgy látszik, tartoz tam
az ördögnek ezzel az úttal… Az bánt csak, hogy én előre-
látom, hogy a maga nyakassága hova fog vezetni. 

VIKI Bárhova is vezet, maga, uram azok közé fog tartozni, akik
azt mondják majd: megérdemeltük a sorsunkat, magunk
kerestük magunknak a bajt. 

HARMADIK JELENET

E jelenetképi megfelelője a Végzés című híres Derkovits-festmény. Ennek a festménynek
a nyitóképként való felvetítése ébreszti fel a nézőkben a kilakoltatással kapcsolatos asszo-
ciációkat. 
A helyszín tehát továbbra is a Derkovitsék által bérelt kicsiny, nyomorúságos lakás. A
festő és felesége pontosan a képen viselt ruhában, a képen megörökített „pózban”látható.
Derkovits a kilakoltató végzést olvassa fel monoton, színtelen hangon az ablakból be-
szűrődő napfényben, Viki pedig szorongva, a jövőtől félve néz férje arcába. 

Változás. Derkovits szó nélkül munkához lát. Az egyik önarcképén dolgozik. Viki pedig
bérmunkában hímez, hogy ezzel is segítsen előteremteni az elmaradt házbért, s megél-
hetésük egyéb költségeit. 
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Csengetés hallatszik. Egyre erőszakosabb csengetés. Derkovitsék nem nyitnak ajtót,
hiszen sejtik, hogy a végrehajtó jön.

Hosszú csengetés következik, most már megszakítás nélkül nyomja valaki a csengő
gombját. A döbbenet megbénítja Derkovitsékat. Mozdulni se bírnak. Egy-két másodperc
csend. Aztán már az ajtón is dörömbölnek. 

Tovább rikoltozik, valósággal varjúként károg a csengő. Már a világítóudvarból is
kiabálnak, hogy nyissanak ajtót. 

DERKOVITS GYULA Nyisd ki, Viki! 
VIKI De hát… De hát… Nincs menekvés? 
DERKOVITS GYULA Úgyis ránk törik az ajtót. A végrehajtó mindig rendőrök

kíséretében jön ki. 

Derkovitsék még egyszer körülnéznek. Lélekben elbúcsúznak otthonuktól. Derkovits át-
öleli Vikit, bátorítja. Aztán ajtót nyitnak. 
Két rendőr között belép a lakásba a végrehajtó. 

VÉGREHAJTÓ (drabális termetű alak; igen határozott hangot üt meg Der-
kovitsékkal szemben) Derkovits Gyula? És felesége, Der-
kovits Gyuláné született Dombay Viktória? … Két nappal
ezelőtt, folyó hó 17-én egy kilakoltatási végzést küldtünk
ki maguknak ajánlott levélben, melyben ismételten felszó-
lítottuk magukat, hogy haladéktalanul egyenlítsék ki a
lakbérhátralékukat. Felhívtuk a figyelmüket, hogy ellen-
kező esetben kénytelenek leszünk rendőri erővel kilakol-
tatni magukat. Tartozásuk fejében pedig lefoglaljuk
minden ingóságukat. 

DERKOVITS GYULA (elszoruló torokkal) A festményeimet is? 
VÉGREHAJTÓ A festmények is az ingóságok fogalomkörébe tartoznak.

Azok is a tartozásaik fedezetéül szolgálnak. A törvény ne-
vében lefoglalom az összes bútorukat, az összes festmé-
nyüket. Mindenüket.

Jegyzőkönyvet vesznek fel a formaságok rigorózus betartásával. Két hatósági tanút is ke-
rítenek a szomszédok közül. Addig, amíg a jegyzőkönyvet írják, a szállítómunkások
gyors egymásutánban pakolják ki a bútorokat a lépcsőházba. A végrehajtó és a háztu-
lajdonos képviseletében fellépő házmester felszólítja Derkovitsot és Derkovitsnét, hogy
haladéktalanul hagyják el a lakást. 

VÉGREHAJTÓ Távozzanak, mert ha nem hagyják el a lakást önszántuk-
ból, kényszerintézkedést foganatosítunk. ( fejével a rend-
őrök felé int, akik csak a parancsra várnak) 
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Derkovitsék nem mozdulnak. Állnak egymás mellett földbe gyökerezett lábbal, s nézik
az ellenük összesereglett erőket. Az egyik rendőr Derkovits Gyulát ragadja karon, a
másik Vikit. Derkovits közben észreveszi, hogy már a festményei vannak soron: azokat
viszik ki a szállítómunkások. 

DERKOVITS GYULA A képeimet ne vigyék! A képeim az enyémek!
VÉGREHAJTÓ Tévedés. A képeinek már nem maga a jogos tulajdonosa.

Felgyülemlett, tetemes tartozása kiegyenlítése érdekében
ezennel lefoglalom őket. 

DERKOVITS GYULA ( felkiált) Az anyja szentségit! Nem hagyom! Én ezt nem
hagyom! Hallják? … Vigyék a bútorokat, bánom is én! El-
alszom én a földön is. Éppen eleget aludtam a földön, po-
loskák, tetvek között a háborúban, ki fogom én azt bírni,
ha az utcán kell hálnom, vagy épp a híd alatt… De azt nem
hagyom, hogy a festményeimet elvegyék tőlem. Pont ezek-
nek a képeknek az értékesítéséből fogjuk kifizetni a ház-
bértartozásunkat. 

HÁZMESTER (gúnyosan) Na, arra várhatnánk! A háziúr azt üzeni álta-
lam, hogy nagyon elege van már magukból. Mint króni-
kus nem-fizetőkből. Alig várja, hogy megszabaduljon
végre maguktól. 

Dulakodás támad. Két rendőr nem bír Derkovitsékkal, egyikük a sípjába fúj, mire a
lépcsőházból még négy további rendőr rohan a lakásba. 

A szomszédasszonyok is megteszik a magukét: jajveszékelnek, sikongatnak. Élvezik
az ingyencirkuszt. 

Az egyik rendőr újra megragadja Derkovits Gyula karját, hogy erőszakkal kivon-
szolja őt a lakásból. Derkovitsné mint valami anyatigris lép fel a férje védelmében. A
rendőr melléugrik és öklözni kezdi. 

VIKI Ne merjen a férjemhez nyúlni! Legyen tekintettel a béna
kezére! A hazáért sérült meg a háborúban, s íme! (köp ki
egyet) itt a haza hálája. 

DERKOVITS GYULA ( felesége magatartása őt is feltüzeli) Engem még soha …
hallják ezt?, soha, még a Kommün alatt se dobtak ki a la-
kásomból. Amit velünk művelnek, az nem más, mint ház-
bérdiktatúra. Az ilyen túlkapások, jogtalan eljárások pedig
1514-hez, lázadásokhoz, forradalmakhoz vezetnek. 

A végrehajtásban segédkező rendőrök vezetője lecsap Derkovits kijelentéseire. 
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RENDŐROSZTAG
VEZETŐJE Ez izgatás! Ez rendőri intézkedésnek való ellenszegülés! 
DERKOVITS GYULA (magából kikelve) Izgatás? Ellenszegülés? … Én csak annyit

mondtam… Mit is? Hogy jön a forradalom, és hogy még
a Kommün alatt is jobb volt, mint ebben a mostani elnyo-
másban, ínségben, nyomorúságban! … Nem így van? Nem
így van, szomszédasszony? 

ELSŐ 
SZOMSZÉDASSZONY (azonnal kihátrál Derkovits mögül) Ne engem kérdezzen!

… Én sose politizálok. Ha egy szegényember politizál,
abból semmi jó nem sül ki. A politika az urak dolga. 

MÁSODIK 
SZOMSZÉDASSZONY (bólogat) Úgy van, biza. A politika az urak dolga. Még ők

is belegabalyodnak néha. A magunkfajta tanulatlan em-
berek, jobb ha nem ártják bele magukat abba, amihez nem
értenek. A cipész maradjon meg a kaptafánál. 

Derkovitsot közben megbilincselik. Düh és fájdalom torzítja el az arcát. Viki megint a
rendőrökre támad. Egyiküket fojtogatni kezdi.

VIKI Engedjék el! Engedjék el a férjemet, mert különben kika-
parom a szemüket! 

Félrelökik. Kisvártatva mind a kettőjüket: őt is és Derkovitsot is erőnek erejével indulásra
késztetik.

DERKOVITS GYULA (értetlenül bámul a csuklóján lévő bilincsre) De hát miért?
Miért bilincseltek meg? Mivel szolgáltam rá erre? 

RENDŐROSZTAG 
VEZETŐJE Ne adja az ártatlant! Maga addig, amíg mi csak a munkán-

kat végeztük, véges-végig izgatott. 
DERKOVITS GYULA Én izgattam? 
VÉGREHAJTÓ (szóhasználata elárulja, hogy végzettségénél fogva jogász)

Úgy ám! Teljességgel magára illik egy nemrég meghozott,
külön törvényi tényállás… „Az állam és társadalom törvé-
nyes rendjének erőszakos felforgatását és megsemmisíté-
sét, különösen a proletár néven ismert társadalmi osztály
kizárólagos uralmának erőszakos létesítését követelte és
erre izgatott.” Tagadja ezt? 

Derkovits nem válaszol.
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Már az egész ház köréjük gyűlik. Nézik a kilakoltatást, illetve a rendőri elővezetést,
akárcsak valami vásári látványosságot. 

ELSŐ 
SZOMSZÉDASSZONY(bizalmaskodva megérinti az egyik rendőr karját) Hová vi-

szik őket? 
RENDŐROSZTAG
VEZETŐJE Előállítjuk őket a főkapitányságra. 
MÁSODIK 
SZOMSZÉDASSZONY(kíváncsian) És aztán? Aztán mi lesz velük? 
RENDŐROSZTAG 
VEZETŐJE Az már nem a mi dolgunk… De a fejemet teszem rá, hogy

a vizsgálóbírótól meg fogják kapni méltó büntetésüket,
amiért izgattak, ráadásul a hatósági közeg, azaz ellenünk
erőszakot tanúsítottak. 

ELSŐ 
SZOMSZÉDASSZONYAkkor már nem is jönnek ide vissza? 
RENDŐROSZTAG
VEZETŐJE De nem ám! … A ma estét pedig rendőrségi fogdában fog-

ják tölteni. Prostituáltak, zsebmetszők, rablógyilkosok kö-
zött.

(Folytatjuk)
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