
L A J T A  E R I K A

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 )

BEFEJEZÔ RÉSZ

MÁSODIK FELVONÁS

ELSÔ JELENET

Az egész jelenet során egyetlen kivetített festmény uralja a hátteret. Nem Derkovits-mű.
Hanem Borsos József: Lányok bál után című biedermeier-idillje. 

Egy fényűzően berendezett szalonban vagyunk. A finom enteriőrhöz zeneileg kora-
beli filmdalok felcsendülése „tesz hozzá”. 

Hat elegáns fiatal lány csicsergi-nevetgéli végig a jelenetet. Hercegkisasszonyok, gróf-
nők, illetve a pénzarisztokrácia ifjú tag jai. A fiatalság üde bája, gondtalansága sugárzik
belőlük. 

Vaszary János épp azon fáradozik, hogy Borsos József: Lányok bál után című fest-
ménye alapján beállítsa, élőképpé rendezze az illusztris hölgykoszorút. 

Derkovits Gyula lép be a szalonba. Most fekete öltönyt, nyakkendőt visel. Hiába
„úriemberes” a ruhája, lötyög rajta. Nem rászabták. Kölcsönkérte. 

VASZARY JÁNOS (a maga szokott kedves, joviális modorában) Jöjjön, jöjjön,
fiatal barátom! Elkel már nekem a segítség. Segítség a
kompozíció beállításában… Ha ennyi szépséggel találkozik
szembe a férfiember (bókol a hölgyeknek könnyeden, nagy-
világiasan), akkor képtelen tisztán látni. Még ha festő is
hivatása szerint, a szó szoros értelmében elvakul. Szükség
van hát egy friss, elfogulatlan szemre! 

Derkovits Gyula láthatóan idegenül érzi magát ebben a környezetben. Zavartan egy
„Jó napot”-ot mormog, aztán Vaszaryra néz, hogy mit csináljon.

VASZARY JÁNOS (odasúg ja neki) Csókoljon kezet a hölgyeknek. Az egyik
egy Odescalchi hercegkisasszony. A másik egy Andrássy-
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grófnő. A harmadik egy Chorin-lány. És a többi is az arisz-
tokrácia, vagy legalábbis a pénzarisztokrácia berkeiből
származik… Na! Csókoljon kezet! Ne legyen modortalan!
Ne illethessék azzal a váddal, hogy egy faragatlan tuskó! 

Derkovits már-már szót fogad. De aztán megáll a félúton. Nem csókol kezet. Ehelyett
megrázza a csókra nyújtott manikűrözött, gondosan ápolt kezeket. Az ifjú princeszek,
konteszek nem veszik Derkovitsot komolyan: még csak meg se sértődnek. Kuncognak.
Jót mulatnak rajta. 

ELSŐ ARISZTOKRATA 
LÁNY Vadember. Honnan szalajtották ezt ide? A nagy magyar

pusztából? Vagy a külvárosból? 
MÁSODIK ARISZTOKRATA 
LÁNY Ez festő? Én azt hittem a fiatal festők csinosak, lovagiasak.

És sokkalta finomabbak. Végtére is művészek. Én szívesen
lennék egy művész múzsája. Rajongana értem. Halhatat-
lanná tenne engem. 

TÖBBI ARISZTOKRATA 
LÁNY Pszt, Lily, Eugenie! Még meghallja! 

A lányok azért tovább sutyorognak. Vihorásznak Derkovitson. 

VASZARY JÁNOS Több komolyságot, hölgyeim! Tudják jól, hogy a szerve-
zőbizottság negyvenhárom!, ismétlem, negyvenhárom
élőképet tervez színpadra állítani a magyar művészet tá-
mogatására megrendezett, operaházi díszestélyen, amelyet
őfőméltósága, Horthy Miklós kormányzó úr is megtisztel
majd a jelenlétével. Remélem, hogy ahogyan bennem is,
kegyetekben is ott munkál a becsvágy: a mi életképünk le-
gyen a legművészibb, a mi életképünk legyen a leginkább
hű az eredeti műalkotás szelleméhez. 

HARMADIK ARISZTOKRATA 
LÁNY Mester! Mi, hatan, de nemcsak mi hatan, hanem az egész

magyar arisztokrácia is teljes erőnkkel, társadalmi befo-
lyásunkkal a művészet szolgálatába álltunk… Mi azzal,
hogy fellépünk ezen a díszestélyen: élőképek segítségével
izgalmas műtörténeti utazásra invitáljuk az estély vendé-
geit a görög vázafestmények világától egészen Rippl-Rónai
Kalitkás nőjéig, missziót teljesítünk. A művészet nekünk
szívügyünk. Mindent megteszünk, hogy művészeink nyu-
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godtan, anyagi gondoktól mentesen alkothassák meg re-
mekműveiket. 

NEGYEDIK ARISZTOKRATA 
LÁNY Külföldiek is lesznek a meghívottak között. Megmutat-

hatjuk a nagyvilágnak a magyar kultúrfölényt. 

Vaszary János átnyújt Derkovits Gyulának is egy, a Lányok bál után-ról készült fény-
képfelvételt, hogy legyen mivel összevetnie a látványt, aztán ütemesen tapsolni kezd. 

VASZARY JÁNOS Hölgyeim! Hölgyeim, kérem, álljanak vissza abba a pózba,
amelyet oly sok munkával, oly sok odafigyeléssel a leg
apróbb részletekig kidolgoztunk. (A lányok engedelmes-
kednek. Felveszik azt a testtartást, no meg azt a kissé élveteg
arckifejezést, ami a Lányok bál után-t jellemzi.) Mit szól
hozzá, Gyula fiam? … Elég hű az eredetihez? 

Derkovits Gyulán látszik, hogy tulajdonképpen csodálja ezeket a szép, gazdag és előkelő
lányokat, de az is látszik rajta, hogy mivel tudja, mennyire alárendelt helyzetben van
hozzájuk képest, gyűlöli is őket. Számára ők elérhetetlenek. 

Vaszary feljebb emel egy-egy kart, eligazít egy-egy ruhafodrot, más irányba fordít
egy-egy profilt, hogy minél hűbb legyen a Borsos-képhez. 

Derkovits Gyula viszont megkövülten áll. 

VASZARY JÁNOS Ejnye no! Ne tátsa már a száját, Gyula fiam! Segítőnek
hívtam, nem nézőnek! 

Derkovits igyekszik hasznossá tenni magát. Ránéz a Borsos-reprodukcióra, majd ügyet-
lenül odakap az Első Arisztokrata lány karjához, hogy módosítson a kéztartásán.

A lány látja rajta a zavarodottságot, a bizonytalanságot. Kacagni kezd. Társnői vele
együtt kacagnak. 

Derkovits előtt elsötétül a világ. Nagyon a szívére veszi, hogy így megszégyenítették. 

DERKOVITS GYULA Hagyjuk ezt! Nekem ez nem megy! Én elmegyek innen!
Én nem tudom, hogyan kell bánni az ilyen kényes-fényes
úri kisasszonykákkal, de nem is akarom megtudni. Én
nem létezek az ő számukra, és ők se léteznek az én szá-
momra. Most érzem csak át igazán, hogy nekem a felesé-
gem, Viki mellett a helyem. Viki! Viki! Mennyire másként
vagy te nő, mint ahogyan ezek. 

VASZARY JÁNOS (tartóztatná) Várjon! Várjon, maga bolond! Hadd váltsak
magával néhány szót négyszemközt. 
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Félrevonulnak egy sarokba. Leülnek két rokokó székre. Míg beszélgetnek, a lányok között
megbomlik a rend; kacarásznak, zsivajognak. 

VASZARY JÁNOS Mit művel már megint? Ne éljen vissza a türelmemmel és
a jóindulatommal, Gyula barátom! … Nincs festő ma, aki
ne törné érte magát, hogy felkészíthesse az arisztokrata
hölgyeket az operaházi díszestélyre… Élőkép-beállítás?
Könnyű munka. Busás fizetség. Ráadásul a művészember
olyan ismeretségekre tehet szert általa, amelyek később dí-
jakat, megrendeléseket eredményezhetnek… Persze mind-
ehhez az kell, hogy a festő tudja, hol a helye. Tudja, hogy
kell viselkednie olyanokkal szemben, akiktől függ, vagy
legalábbis függhet a sorsa. Tudja, hogy mióta világ a világ,
még a legnagyobb mesterek is: egy Raffaello, egy Tiziano,
egy Rubens és egy Velázquez is megtiszteltetésnek vették,
ha királyokat, császárokat, pápákat festhettek meg… Eszén
van maga, hogy úgy viselkedik, mint elefánt a porcelán-
boltban? Szégyent hoz nemcsak magára, de rám is, aki
ajánlottam… Mielőtt bevonult volna a börtönbe, Viki rám
bízta magát. Kérte, hogy ha tudok tenni magáért valamit,
segítsek. Én Viki kedvéért szereztem magának egy kelle-
mes, szakmába vágó, könnyű munkát,amely nem könyör-
adomány, amely nem odavetett alamizsna, s amelynek még
a célja is helyeselhető: a művészek életkörülményeinek ja-
vítása.

DERKOVITS GYULA Életkörülményeinek javítása? … Mondja inkább úgy, hogy
nyomorának enyhítése.

VASZARY JÁNOS Életkörülményeinek javítását mondok, ha megengedi!
DERKOVITS GYULA (elfintorodik) Vaszary úr! Maga tényleg elhiszi, hogy ez a

cél? Mert én ezt nem hiszem. Egész más a cél… Az, hogy
ezek itt (bök gyűlölködve a lányok felé), ezek meg a hozzá-
juk hasonló kiváltságosak parádézhassanak egy kicsit,
szebbnél szebb ruhákban illegethessék magukat, műbarát-
ként tetszeleghessenek. Úgy, hogy közben még a hajbó-
koló, a rang előtt hasra eső bértollnokok is egyre csak
legyezgetik a hiúságukat. Milyen jószívűek is ők, hogy a
művészeknek gyűjtenek! Milyen áldozatkészek! … Hej!
Ha én egyszer nyíltan, kertelés, köntörfalazás nélkülel-
mondanám róluk a véleményemet! Azt nem tennék ki az
ablakba. 

VASZARY JÁNOS Maga, Gyula javíthatatlan! Hogyha így gondolkodik,
akkor tényleg hagyja ezt az egészet. Egy csomó festő van,
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aki két kézzel kapna egy ilyen lehetőségen. Már maga az,
hogy élőben láthat egy Odescalchi, egy Andrássy, egy
Chorin-lányt…! Már maga az… 

Derkovits menne is, maradna is. Végül felülkerekedik benne a józan ész.

DERKOVITS GYULA Köszönöm, hogy rám gondolt. 
VASZARY JÁNOS (jól felhúzta már magát) Nem magára. Vikire. 
DERKOVITS GYULA Ha Vikire, akkor rám is. Mi ketten összetartozunk. 
VASZARY JÁNOS Arra gondoltam, hogy most, hogy volt az a rendőrségi

ügyük, mármint hogy hatósági közeg elleni erőszakkal vá-
dolják magukat, és magát, Gyula felfüggesztett fogház-
büntetésre ítélték, szegény Vikit meg ténylegesen le is
csukták, maguknak is érdekük, ha normalizálják a viszo-
nyukat a társadalommal. Nem szabad, hogy a végsőkig fe-
szítsék a húrt… Persze, a baloldali sajtó, a Népszava meg a
társai egy emberként maguk mellé álltak. Megható cikke-
ket közöltek a maguk kilakoltatásáról, a végrehajtó és a
rendőrség érzéketlenségéről, brutalitásáról… De a balol-
daltól együttérzésen kívül mit tudnak maguk kapni? …
Gondolja át, fiam, mit? 

HARMADIK ARISZTOKRATA 
LÁNY (odalibben Vaszaryhoz) Amíg maguk, mester, beszélget-

nek, leugorhatunk a cukrászdába? 
VASZARY JÁNOS (oda se nagyon figyelve) Persze. Persze. Csináljanak, amit

akarnak. 

A lány elmegy, s közli a többiekkel a jó hírt. Viháncolva kivonulnak. 

DERKOVITS GYULA (megfáradt, bocsánatkérő hangon) Nem vagyok ám én egy
olyan elviselhetetlen, izgága alak, Vaszary úr, mint ami-
lyennek hisz. Csak… Csak tegnap… Tegnap…

VASZARY JÁNOS Mi volt tegnap? 
DERKOVITS GYULA Most, hogy Viki börtönben van, olyan rossz volt egyedül

abban az albérletben, ahova átmenetileg behurcolkod-
tam… Egy ideig festegettem, rajzoltam, nagyobb cél, am-
bíció nélkül, csak hogy múljon az idő, de aztán olyan
rosszul éreztem magam, hogy nem maradtam tovább ott-
hon… Hogy megnyugodjak, hogy kiszellőztessem a feje-
met, kiutaztam villamossal a budai hegyekbe.
Hűvösvölgybe. A Nagyrétre. Az erdőből kiabálás hallat-
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szott. Gyerekek futottak ki az útra, segítségért kiáltoztak,
mert egy férfit találtak, aki felakasztotta magát egy fára.
A zsebemben kutattam, nálam van-e a bicskám, s ameny-
nyire tőlem telt, rohantam a gyerekekkel. De a férfi – kö-
zépkorú munkásember – már halott volt. Egyik gyerek a
közeli vendéglőbe futott, onnan jelentették az esetet a
rendőrségnek… Szomorúan végződött ez a kirándulás. El-
indultam hazafelé, s útközben a hullaszállító kocsival ta-
lálkoztam. A látvány olyan nyomasztóan hatott rám, hogy
nem törődve azzal, ki hallja meg, mit mondok, keserűen
kifakadtam: „– Ha már idáig jutott, miért ilyen hiábava-
lóan, szamár módon dobta el magától az életet. Legalább
ütött volna vissza, hogy megemlegesse ez a bitang világ!
… Én nem így fogom végezni. Én nem futamodok meg so-
hase. Én visszaütök!”

VASZARY JÁNOS (iménti dühe már elmúlt, inkább szánalom érzik ki a hang-
jából) Maga akar visszaütni? Maga akar visszaütni, fiam?
(megérinti Derkovits sérült, béna karját) Mégis, mivel akar
visszaütni? 

DERKOVITS GYULA (öntudatosan) A festményeimmel! 

Borsos József: Lányok bál után című festményét felváltja egy hangulatában, világlátá-
sában teljesen eltérő Derkovits-mű. A Három nemzedék. Marx Károllyal. 

MÁSODIK JELENET

Derkovits Gyulának a maga nemében egyik legfélelmetesebb, leghátborzongatóbb: Auk-
ció című képével nézhetünk farkasszemet, mely egyfajta vádirat azok ellen a műkincs-
kereskedők, műgyűjtők ellen, akik számára a művészet puszta üzlet, akik a művészek
véréből, verejtékéből gyarapszanak-gazdagszanak. 

Derkovits otthon van. Egy, az előző lakásához hasonlóan dohos, málladozó falú pad-
lásszobában. Ingujjra vetkőzve az Aukció című festményét javítgatja. Hátra-hátra lép,
hogy lássa a hibákat, úgy korrigál. 

Fordul a kulcs a zárban. Viki jön haza egy kiállításról. Kölcsönruhát visel. Egy ki-
fejezetten jó szabású, úrinők ruhatárába illő kosztümöt. Még egy csinos piros kalap is
van a fején. 

DERKOVITS GYULA (ahogy megpillantja Vikit, azon nyomban leteszi az ecsetet,
s odaugrik hozzá; izgatottan faggatja) Mesélj! Hova akasz-
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tották A halárust? (egy pillanatra felvillan ez az 1930-as
datálású, zseniális festmény) Jó helyre került? 

VIKI Várj egy percet! Csak egyetlen percet várj, míg levetem ezt
a kölcsönhacukát, nehogy baja essen, rendben vissza tud-
jam adni, és máris elmondom, mi volt a kiállításon. 

Átöltözik otthoni ruhába. Derkovits alig bírja kivárni. 

DERKOVITS GYULA Na, mondd már, mondd, Viki, hova akasztották a képe-
met! … Remélem, jó megvilágításba tették.

VIKI (habozva) Hát… A megvilágítása nem rossz. Viszont egy
kicsit… egy kicsit magasan van. 

DERKOVITS GYULA (a szívéhez kap) Magasan?! 
VIKI Nem nagyon magasan. Csak egy kicsit… Egy kicsit maga-

san. 
DERKOVITS GYULA (elkomorodik) Ne kímélj, Viki! Mondd meg az igazat! …

Ugye az ajtó fölé tette az a bitang Frönstein, az a galériások
szégyene A halárust? Az ajtó fölé, ahol a kutya se veszi
észre, ahol abszolút nem érvényesül… Ki fog akkor rá fel-
figyelni? Ki fogja akkor majd megvenni az aukción? 

VIKI Gyula! Gyula! Ne izgasd fel magadat! Te is tudod, én is
tudom, hogy A halárus remekmű. Az eddigi legjobb fest-
ményed. Csak úgy izzik a vásznon az arany- és az ezüst fes-
ték. Aztán a te kékjeid, a Derkovits-kékek, és a
narancssárgáid, a Derkovits-narancssárgák, ahogy egymás
hatását felerősítik, ahogy egyberagyognak?! ... Na és az,
amit az árnyékokkal meg a visszatükröződésekkel össze-
bűvészkedtél!

De Derkovitsnak beszélhet Viki! Teljesen magába roskad. Csüggedten ül a széken. 

DERKOVITS GYULA (egy perc teljes letargiát követően újra feltámad benne a küz-
dőszellem; felugrik a székről) Bemegyek! Bemegyek a ga-
lériába, s visszavonom a képemet. Ezt énvelem… ezt
énvelem nem lehet megcsinálni. Azt megtehetik, hogy egy
rajzért száz, egy festményért két-háromszáz pengővel szúr-
ják ki a szememet. De az egész egyszerűen nem járja, hogy
rossz helyre tegyenek. 

Viki megint csillapítani próbálja. 
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VIKI Hidd el, nem olyan rossz az a hely. Olyan a világítás abban
a galériában, hogy sok fény esik A halárusra. Jól mutatott.
Vonzotta a szemet. Többen is megálltak előtte. 

DERKOVITS GYULA (nem bír megmaradni egy helyben, fel-alá járkál, s közben
hevesen gesztikulál) Megnézem, hova került! Kérted, Viki,
hogy ne menjek el a kiállításra, nehogy összerúgjam a port
néhány gyűjtővel vagy műkereskedővel, akiknek látni se
bírom a képét. Meg néhány „kollegával”, akiket szintén
nem sokra becsülök, mert a közönség ízlésének kiszolgá-
lásával jutnak előre... De el kell menjek! Ott kell legyek!
És vissza kell vonnom a képemet, ha nem megfelelő helyre
került. Ezt nem hagyhatom annyiban. Ez nekem becsület-
beli ügy. 

Viki lefog ja és visszaülteti a székre a férjét. Úgy babusgatja, mint egy kisgyereket. 

VIKI Maradj itthon, Gyula! Hagyd ott, a galériában a képet.
Olyan jó kép, hogy bárhova akasztják is, felfigyelnek rá.
Meglásd, megtetszik majd az igazi műértőknek. Belesze-
retnek, s szép árat adnak meg érte. Kifizethetjük belőle az
adósságainkat. 

DERKOVITS GYULA (gyerekes bizakodás tükröződik az arcán) Gondolod? …
Míg távol voltál, egy kicsit elnyomott a buzgóság. Olyan
szép álmom volt! … Kiállítás volt álmomban is, s az én ké-
pemet tették középre, a fő helyre. Hatalmas volt körülötte
a nyüzsgés. A felajzott, lázba jött tömeg egészen a látottak
hatása alá került. Bólogattak. Ámuldoztak. Még a kritiku-
sok és a sznobok nagyhangú raja is letette előttem a fegy-
vert… De a legjobb az volt, hogy a festményem mellett ott
volt egy Vaszary-kép. Mondhatnám, Vaszary-giccs. Azt
senki se méltatta figyelemre………….. (hirtelen feleszmél)
De … De mondd csak, Viki, a galériában hova akasztották
a Vaszaryakat? 

Viki hallgat. 

DERKOVITSGYULA (lesújtva) Szóval, jó helyre. Vaszaryt bezzeg jó helyre akasz-
tották. Én megfojtom azt a mocsok Frönsteint!

VIKI (vonakodva böki ki) Vaszary maga is ott volt. Úgy bántak
vele, mint valami festőfejedelemmel. Egy új Munkácsyval.
Parolázott vele ifjabb Andrássy Gyula gróf, s rekordáron
megvette mind a két kiállított képét. 
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Derkovits arca ismét elsötétül. 

DERKOVITS GYULA Ne is meséld tovább, Viki! 
VIKI Azt még el kell mondjam, Gyula, hogy Vaszary üzent

neked. 
DERKOVITS GYULA (legyint) Képzelem, mit üzent! 
VIKI Tudom, Gyula, hogy nem szereted, hogy Vaszary kéretlen

jó tanácsokkal lát el, és azt se szereted, amiket fest: túl
könnyűkezű, túl híg ő neked. De hidd el, Vaszary igen ren-
des ember, és csak jót akar neked… Azt üzeni, hogy légy
egy kicsit együttműködőbb. A szakmában már híre ment,
hogy úgy viselkedsz, akár valami vérig sértett rabszolga.
Meghasonlott emberkerülőnek tartanak.Vaszary szerint
látszik rajtad, hogy betegesen félsz tőle, hogy megrövidí-
tenek, becsapnak, kihasználnak. Már előre gyűlölöd a vá-
sárlóidat amiatt a haszon miatt, amit a képeid eladásával
majd zsebre vágnak. 

DERKOVITS GYULA Vaszary, Vaszary és megint csak Vaszary! Szarok rá! Szarok
Vaszaryra… Vagyis csak attól félek, hogy Vaszary nem is
Vaszary, hanem te vagy, Viki! Mögé bújsz. A te vélemé-
nyedet az övéként adod elő, hogy ne kelljen velem nyíltan
összeveszned. Mert nagy ravasz vagy te, Viki! Mindig úgy
teszel, mintha nekem adnál igazat. Közben meg… Igyek-
szel eltéríteni. Más irányba terelni. 

VIKI (elengedi a füle mellett a célzást) Vaszary azt is mondta,
hogy más festő, ha díjakat kap, más festő, ha kiállításokon
szerepelhet, akkor azt alázatosan megköszöni. Te viszont…
Te még a római ösztöndíjat is visszautasítottad. Az ellen-
lábasaid azt terjesztik, hogy nem is akármiért utasítottad
vissza. Mert te ugyebár nem vagy hajlandó elmenni a fa-
siszta Olaszországba. 

DERKOVITS GYULA Ez marhaság! Olaszországba akkor is elmennék, ha maga
Belzebub kormányozná, nem Mussolini. Már csak a Co-
losseum, a sixtusi kápolna, az Uffizi-képtár miatt is. De ha
egyszer nincs annyi pénzünk, hogy te is kijöhess velem,
Viki…! Nélküled pedig nem megyek. Össze vagyunk mi
már nőve. Olyan vagy nekem, mint a jobb kezem. A nem-
kacska. 

VIKI ( felkacag) Na látod, Gyula, tudsz te kedves is lenni! Csak
az a baj, hogy leginkább csak itthon, akkor, ha magunk
között vagyunk… Tudod, hogy annak idején én pont a
„kedvességed” miatt szerettem beléd? … A festőiskolában,
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ahol modellt álltam, te már akkor is rettegett kritikusnak
számítottál. Először rám pillantottál, az aktmodellre,
aztán megnézted a rajzot, amit egyik társad készített
rólam. Nem voltál valami tapintatos, amikor megállapí-
tottad: „– Szép, szép! De miért kellett idealizálni? Ennek
a kislánynak a lábai rövidek és kicsit nagy a feje.” Hát ez
volt az első bók, amit tőled kaptam. Szavaid érzékenyen
érintettek. Húszéves voltam. Kedves szóra éhes. Nem tud-
tam, szép vagyok-e. Nem tudtam, fog-e még szeretni va-
laki. Hisz akkor már túl voltam egy nagy csalódáson. 

DERKOVITS GYULA Mondtam, amit mondtam. Nem kellett volna komolyan
venned. Nem szoktam megbámulni az aktmodelleket. Ha
csak nem éppen én festem őket. Akkor meg, mondhatni
szétbomlanak a szemem előtt. Nem karokra, lábakra és
mellekre. Színekre! Formákra! … De különben jó, hogy
szóba került ez a dolog! Be kéne fejeznem azt az álló ak-
todat, ami a múltkor félbemaradt. 

Vikit nem kell kétszer kérni. Anyaszült meztelenre vetkőzik, s pózba áll. 

VIKI Jó így? 
DERKOVITS GYULA Nem éppen… Kicsit lefogytál, te lány! Eszel te rendesen? 
VIKI Ezt most ki kérdezi tőlem? Az egészségem miatt aggódó

férjem? Vagy a művész úr, akinek nincs ínyére, hogy némi
súlyváltozáson ment át a modellje? 

DERKOVITS GYULA (Viki játékosan provokatív szavaira feltámad benne a férfi)
Tudod mit, Viki? Mégse festünk most. Jobb ötletem van…
Illetve nem jobb, csak más. Gyere!

Magához szorítja a feleségét, s keményen a falnak dönti. Amíg ölelkeznek, a háttérben
bevillan a Vikiről festett Álló akt. Viki teste a vörös és a kék ellentétében kel életre. Az
asszonyosan telt test gömbölydedségét az ajtókeret egyenese ellenpontozza. 

HARMADIK JELENET 

A jelenet alaphangulatát Derkovits Gyulának a háttérben feltűnő Halottsiratás című
festménye adja meg.

Ismét Derkovitsék szűkös hajlékában vagyunk. Befejezett és félig kész festmények egymás
hegyén-hátán, a falhoz támasztva. Most mégis másvalami kap hangsúlyt a helyiségben:
az ágy, amelyben a haldokló Derkovits fekszik. 
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Viki üggyel-bajjal megborotválja a férjét és ledörzsöli sósborszesszel, miközben Der-
kovits továbbra is a jövőt tervezi: egyre csak terveiről, művészi ambícióiról beszél.

DERKOVITS GYULA Fel kell kelnem… El kell mennem… El kell mennem fenő-
követ vásárolni, a metszőszerszámaim élesítésére. Újabb
terveim vannak fametszésre! … Aztán meg be kell fejez-
nem az Anya című festményemet és a Fázó asszonyt is.
Mindjárt. Mindjárt jobban leszek és felkelek! 

Ködösen, homályosan felsejlik egy-egy pillanatra a festő által megemlített, két utolsó
Derkovits-kép. 

Derkovits persze nem kap úgy erőre, hogy felkelhessen. Hamarosan elbóbiskol. A fe-
lesége az ágy szélére ülve olvas. Rövid szendergés után Derkovits hirtelen felül és csodál-
kozva néz körül. 

VIKI Álmodtál valamit? 
DERKOVITS GYULA Igen, az édesanyámmal… Ott ült, ahol most te és sze-

memre vetette, hogy megváratom. Ő is ilyenkor, nyáron
halt meg… Még tízéves se voltam. 

Derkovits meg akarja mérni a lázát, hőmérőt kér a feleségétől, de amikor kézbe kapja,
elejti. Az asszony összesöpri az üvegdarabokat és a higanycseppeket, s kidobja őket a sze-
metesbe. 

VIKI Várj egy kicsit! Elszaladok a patikába hőmérőért. Neked
is hozok, Gyula, gyógyszert, és orvost is kerítek. Két sa-
rokkal odébb, az élelmiszerkereskedés mellett tudok egy
orvost, egy amolyan „szegények orvosát”, aki szükség ese-
tén olyanokhoz is kijön, akiknek nincsen annyi pénzük,
hogy honoráriumot fizethessenek. 

DERKOVITS GYULA Felesleges. 
VIKI Mi felesleges? 
DERKOVITS GYULA Az orvos. A gyógyszer… Nem tudom, mennyi a lázam, de

azt tudom, hogy múlt hónapban, amikor megmérettem
magamat a gyógyszertárban, a százhetvenkét centimhez
ötvenegy kiló voltam. Azóta még tovább fogytam. Csont
és bőr vagyok… Nem kell hát gyógyszer, nem kell hát
orvos… Csak felesleges pénzkidobás lenne… Mire hoznál
te gyógyszert, mire hoznál te orvost, amikor beteg a szí-
vem is, a gyomrom is és a tüdőm is… Nincs bennem
semmi, ami ép és egészséges lenne. Ha csak nem az agyam.
Az még működik. 
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VIKI Ennél valamit? … Készítek neked fokhagymás pirítóst
meg egy kis teát. 

DERKOVITS GYULA Az jó lenne. 

Viki térül-fordul. Sietve készíti el a pirítóst a konyhában. Amikor beviszi a szobába,
Derkovits már kézbe se tudja fogni. 

DERKOVITS GYULA Fáradt vagyok, lázas és fáradt… Te etess meg Viki, úgy,
ahogy a gyerekeket szokás. 

Jó étvággyal harapdálja felesége kezéből a pirítóst. Aztán köhint egyet, s mindent, amit-
csak megevett, kiöklendez. 

DERKOVITS GYULA Pedig… Pedig kár érte… Nagyon finom volt. Ilyen jóízűt
még sose ettem… Egy kicsit most szundítok egyet, aztán
felkelek és aláírom a Fázó asszonyt. Majd elfelejtettem az
ecsettel aláírni, hogy Derkovits… Derkovits Gyula. 

Derkovits ismét felül az ágyon, két kezére támaszkodva. Szemei meredten néznek a fe-
leségére, de mintha már nem látnák se őt, se mást. Viki átkarolja, ismét sósborszesszel
dörzsöli meg a szíve táját. Derkovits feje erőtlenül hanyatlik felesége vállára. Az asszony
visszaengedi a párnára. Mesterséges légzéssel próbálkozik, de nem jár sikerrel. 

Ekkor Viki az öklével verni kezdi a szomszéd lakás falát, segítségért kiált. Aztán
újból visszarohan Derkovitshoz, felülteti, minden erejéből rázza, és kiáltja a nevét, ám
ő csak tágranyitott, üveges szemmel néz... Már nem hörög. Elcsendesülve felesége karja-
iban hal meg. 

Ebben a pillanatban felvillan egy, a tragédiához illő, másik Derkovits-kép: a Temetés. 

ELSŐ SZOMSZÉDASSZONY (beront) Mit ordít, Vikikém, mintha nyúznák?
Nem a magáé ez az egész ház. Más egy kis nyugalmat sze-
retne annyi paláver, annyi ramazúri után. 

VIKI Gyula! Gyula! 
ELSŐ 
SZOMSZÉDASSZONY(óvatosan megérinti Derkovits vállát, aztán a zsebéből kihúz

egy aprócska tükröt, és a szája elé tartja) Meghalt a férje?
Ja, az más. Ha meghalt a férje, akkor visszaszívom, amit az
előbb mondtam. Amikor az én férjem dobta fel a talpát,
akkor én is nekibúsultam. Részeges kocsmatöltelék volt az
uram, gyakran randalírozott, gyakran eljárt a keze, de
olyankor, ha meghal egy férj, az ember mindjárt jobb
szemmel néz rá. Kidomborodnak az erényei. 
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Viki összegörnyedve sír, szűköl. Rá se hederít, miket fecseg össze a szomszédasszony. Az
persze egy kis sopánkodás után azon nyomban eltűnik, hogy szétkürtölje a hírt az egész
házban, hogy a negyedik emeleti nyomorék festőnek kampec: beadta a kulcsot. 

MÁSODIK 
SZOMSZÉDASSZONY(ő is beóvakodik a lakásba, hogy szétnézzen, megbámulja a

halottat; tanácsokat ad, hogy kössék fel az állát, nehogy
tátva maradjon a szája) És most mihez kezd, Viki? Mit
fog csinálni? 

VIKI Gyula nélkül? Fogalmam sincs… Illetve, továbbra is inté-
zem Gyula ügyeit. Azt hiszem, be kell majd jelentenem az
orvosnak, hogy meghalt. Meg hát a temetését is meg kell
rendelni. Koporsót, síremléket kell csináltatni. 

Az előtte tornyosuló, sok-sok gyakorlati teendő egy kicsit „visszahúzza a földre”. 
Egyszer csak kipihent, jól öltözött, úriember-forma férfiak lepik el a lakást. Hatan

vannak. Műkereskedők. Műgyűjtők. Azonnal hírét vették, hogy Derkovits meghalt. Ösz-
szegyűltek, mint vad a vérszagra. 

ELSŐ 
MŰKERESKEDŐ Engedje meg, nagyságos asszonyom (hajol meg Viki előtt),

hogy részvétemet nyilvánítsam az önt ért pótolhatatlan
veszteség miatt, egyszersmind jelezzem azon szándéko-
mat, hogy minden olyan alkotást, amelyet eddig még nem
adtak el a mester hagyatékából, en bloc, egy tételben meg-
veszek. Egy összegben, készpénzzel fizetek. 

VIKI (értetlenül bámul rá) Hogyan? 
ELSŐ 
MŰKERESKEDŐ Megismétlem: minden Derkovits-képet, ami megmaradt

a kegyed, az özvegy tulajdonában kedvező, mindenki más-
nál magasabb áron megveszek. 

VIKI Mégis hogy gondolja ezt? Hiszen… Hiszen ez kegyelet-
sértés. Szegény férjem éppen most lehelte ki a lelkét. Még
ki se hűlt. 

ELSŐ 
MŰKERESKEDŐ Ne így fogja fel, kérem! Én, a magam részéről biztos va-

gyok benne, hogy ha Derkovits úr hirtelenjében feltá-
madna, örömmel konstatálná, hogy megtört az őt
világéletében végigkísérő átok. Magasra csapott az érdek-
lődés. Beindult az üzlet. Már most, a halálos ágyánál rop-
pant élénk a munkái iránt a kereslet. 
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MÁSODIK 
MŰKERESKEDŐ Frönstein, maga szörnyen tapintatlan. Az özveggyel nem

szabadna így beszélnie, főleg nem a rá szakadó gyász első
perceiben, első félórájában. Ahelyett, hogy letámadná őt
az ajánlatával, ami persze nem más, mint egy hangzatos
humbug, inkább mondaná azt neki, hogy a férje zseniali-
tása végre elismerést nyer, a férje végre „beérkezett”: belé-
pőjegyet váltott a halhatatlanságba, a magyar festészet
panteonjába. Mert így van. Így bizony! … Egyébként
nagyságos asszonyom, tisztelettel jelentem be, hogy én is
vevőként jöttem. Vevőként jöttem a Derkovits-képekre. 

ELSŐ MŰGYŰJTŐ, 
MÁSODIK MŰGYŰJTŐ, 
HARMADIK MŰGYŰJTŐ 
EGYÜTT Mi is venni szeretnénk. 
ELSŐ 
MŰKERESKEDŐ Mit tud nekünk mutatni? 
VIKI (indulatba jön) Utat! … Egy, kettő, takarodjanak innen,

maguk hullarablók. Eddig nem kellettek maguknak a fér-
jem festményei. Ha meg nagy kegyesen mégis vettek va-
lami kisebb formátumú munkát tőle, hát olyan nyomott
árat fizettek, s azt is csak részletekben, hogy abból megélni
nem lehetett… Maguk miatt halt éhen szegény Gyula!
Maguk a gyilkosai. 

ELSŐ MŰGYŰJTŐ Nono, hölgyem! Megértjük a fájdalmát, de azért kérem,
fogja vissza magát. Mert bizony, ha már arról van szó, mi
is kritikával illethetjük kegyedet. 

Csend támad. Súlyos, vihar előtti csend. 

ELSŐ MŰGYŰJTŐ Azzal ellentétben, amit kegyed állít, nagyságos asszo-
nyom, én nem vagyok a szorult helyzetek kihasználója,
nem vagyok egy árverési hiéna. Én már életében is vettem
Derkovits úrtól egy-két festményt, hangsúlyozom: köz-
vetlenül tőle, nem műkereskedők közbeiktatásával, nem
aukciókon.

VIKI És? 
ELSŐ MŰGYŰJTŐ És tudja meg, nagyságos asszonyom, én neheztelek, igenis

neheztelek magára, amiért nem vigyázott jobban a mes-
terre. Ha egy gondos, beosztó társa van Derkovits úrnak,
még ma is élhetne, még ma is alkothatna… Igaz, hogy
most, hogy a mester földi pályafutása véget ért, a képeinek
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fel fog menni az ára. A halál, pláne a korai halál ugyebár
értéknövelő tényező, hisz itt is érvényesül az a közgazda-
sági tétel, mely szerint a készletek végessége jelentősen
emeli az árat… Derkovits úr, akarom mondani a mester,
több képet már nem fog produkálni. Áremelkedés tehát
lesz, ezt én, a pénzember, ezt én, a bankár mondom! … De
meddig mennek fel az árak? Kérdem én, meddig? … Olyan
mértékig biztos nem, mintha a mester még további tíz-húsz
évig alkotott volna, s ontja magából a remekműveket. 

ELSŐ 
MŰKERESKEDŐ ( felsóhajt) Bizony így is lehet kalkulálni. Nekem is

eszembe jutott ez a szempont. Mi mindent a vászonra ál-
modhatott volna még a nagy Derkovits Gyula a maga ki-
meríthetetlen fantáziájával, ha a neje megteremti számára
az alkotáshoz szükséges nyugodt, biztos hátteret!

Viki felszisszen. 

MÁSODIK 
MŰKERESKEDŐ Úgy, úgy! … Maga éhenhalásról beszélt, hölgyem. De gon-

doljuk át higgadtan, minden indulat és részrehajlás nélkül,
vajon éhen halhat-e egy férfi, akinek jól gazdálkodik a fe-
lesége? 

HARMADIK 
MŰKERESKEDŐ No, erre mit mond? 
ELSŐ 
MŰKERESKEDŐ Lehet, Viki nagysád, hogy kegyednek gyengébb a memó-

riája, mint nekem, én azonban kristálytisztán emlékszem
arra, hogy fél éve két képet is vásároltam maguktól. Az
egyiket hatszáz pengőért. A másikat ezeregyszáz pengőért.
Mit csinált maga azzal a temérdek pénzzel? … Mert ezer-
hétszáz pengő temérdek pénz. Egy szolgabíró kétszáz pen-
gőt ha keres havonta. Egy bányász százat. 

HARMADIK 
MŰKERESKEDŐ Mire pazarolta el? 
VIKI Pazaroltam?!Én – pazaroltam?! De hisz lakomaszámba

ment, ha három pár virslit ettünk meg ketten egy héten,
némi kenyérrel és pár darab burgonyával. Beosztottuk…
Szeletekre felvagdosva tálaltam, hogy többnek tűnjön.
Olyankor meg, ha valamilyen gyümölcsnek, teszem azt a
szőlőnek volt szezonja, fillérekért árulták a piacon, azt et-
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tünk. Azt se bántuk, ha kicsit savanyú vagy rohadt… Ta-
karékoskodtunk. Nagyon is takarékoskodtunk. Megvon-
tuk magunktól még a betevő falatot is! Nem tudtuk, mit
hoz a holnap. 

ELSŐ MŰGYŰJTŐ Á! Most végre kibújt a szög a zsákból. Kiderült az igazság.
Éppen ez volt a baj! Hogy nem megfelelően táplálkoztak.
Az élelmiszerszükséglet az elsőrendű életszükséglet, azzal
nem lehet viccelni! A gyomrot nem lehet megrövidíteni.
Ismétlem, kedves asszonyom, hogy engem mint gyűjtőt
megkárosított a felelőtlenségével. Anyagi kárt szenvedtem
el azért, mert maga nem tudott a pénzzel bánni... Megmu-
tatná nekem a háztartási naplóját? Tételes elszámolást sze-
retnék látni. 

VIKI (megszeppenve) Nincs háztartási naplóm. Ilyen kevés be-
vétel és kiadás mellett nem érdemes háztartási naplót ve-
zetni. Ne várjanak hát el tőlem kettős könyvelést!

HARMADIK 
MŰKERESKEDŐ Hohó! Szálljon magába! Köztudott, hogy ugyanabból a

pénzből az egyik ember nyomorog, a másik meg tucatnyi
gyereket tart el és kertes házat vesz Budapest egyik külső
kerületében, a jó levegőn… Egyeseknek Dárius kincse se
elég. Ott volt Mozart felesége, Constanze is. Mozart elis-
mert zeneszerző volt már a maga korában is, rengeteget
keresett, de Contanzénak, a könnyelmű, hanyag, egész va-
gyonokat elherdáló Constanzénak kifolyt a keze közül a
pénz. Ő és a gazdálkodás két külön fogalom volt! 

VIKI (grimaszt vág) Csak azt ne mondja, hogy ha Constanze
nincs, Mozart még ma is élne!

HARMADIK 
MŰKERESKEDŐ De mondom! 
ELSŐ 
SZOMSZÉDASSZONY(miután fellármázta a környéket Derkovits Gyula halálhí-

rével, visszajött a lakásba, s most kitör belőle az elfojtott
irigység) Viki! Viki! Ezeket az idegen urakat itt becsap-
hatja. De engem, akitől csak egy vékony fal választja el,
nem vezethet az orromnál fogva… Én tudom, hogy
maguk azért egy csomó felesleges dologra is költöttek.
Koncertekre jártak. Moziba. Könyveket is vettek. 

ELSŐ 
MŰKERESKEDŐ (megrovó hangon) Festőeszközökben, metszőszerszámok-

ban is a legdrágábbakat vették meg. Minek? Kérdem én,
minek? A maguk helyzetében.
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VIKI (megtörten) Mert azok voltak a legjobbak. Gyula a szívét-
lelkét beleadta a festésbe, a metszetkészítésbe. Mindig mi-
nőségre törekedett. Ebben sose alkudott meg. 

Leborul a halott Derkovits mellé az ágyra, hogy erőt gyűjtsön. Aztán felegyenesedik és
kitör belőle a düh. 

VIKI Maguk engem okolnak Gyula halála miatt?! Engem?! Az
egyetlen támaszát? … Hát nem én voltam az, aki törődött
vele, gondoskodott róla, aki mellett megtalálta a maga
csendes boldogságát és belső békéjét? Hát nem én voltam
az, aki ha modell kellett neki, tíz-tizenkét órát is álltam
mozdulatlan, akár egy szobor? Művek egész sorát min-
tázta rólam… Gyula számára én voltamaz otthon. Az ott-
hon – az utca, az ellenséges külvilág ellenében. Számos
képe tanúskodik róla, mit jelentettem neki. (láthatóvá vál-
nak Derkovits úgynevezett „otthon-képei”) Most pedig
menjenek! Menjenek innen! Hordják el magukat, de rög-
tön! A férjemen, ha már éltében nem kellett maguknak,
holtában ne nyerészkedjenek!

Viki egyenként kilökdös minden betolakodót a lakásból, aztán ismét visszaül halott férje
mellé az ágyra. Megsimogatja a kezét. 

VIKI Gyula! Gyula! Együtt kellett volna meghalnunk. Miért is
maradtam életben?

Hirtelen egy idősebb, kopottas öltözetű férfi lopakodik be a lakásba. Viki rákiált. 

VIKI Ki maga? Ki hívta ide? Mit zavarog itt nekem? 
TEMETKEZÉSI 
VÁLLALKOZÓ Temetkezési vállalkozó vagyok. 
VIKI (csöndesebben) Az más. Akkor joga van ide belépni… De

azt tudnia kell, hogy nem valószínű, hogy meg tudunk ál-
lapodni. Sajnos nem vet fel a pénz… A férjem művészem-
ber volt. Annyi pénz se maradt utána, hogy
eltemethessem. 

TEMETKEZÉSI 
VÁLLALKOZÓ Ne is folytassa, asszonyom! Biztosra veszem, hogy meg tu-

dunk majd egyezni. Én ugyanis kifejezetten az olyan ha-
lottak temetésére szakosodtam, akik után nem maradt
annyi pénz, hogy eltemethessék őket. 
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HARMADIK FELVONÁS

ELSÔ JELENET

A jelenetet a Munkásgyászinduló /„A zsarnokság dőzsölt és ülte torát”/vezeti be. 
1958 augusztusában járunk; az 1956-os forradalom leverése után két évvel, ami-

korra a Kádár-rendszer már konszolidálta a hatalmát, olyannyira, hogy immáron kü-
lönböző identitás-erősítő, kulturális-szimbolikus erődemonstrációkra is futotta tőle. 

A Munkásmozgalmi Panteon építési munkálatai javában zajlanak a Kerepesi te-
metőben. (A háttérben az építkezésről készült korabeli fényképfelvételek válnak látha-
tóvá.) 

A majdani, ekkor még csak félkész állapotban lévő Munkásmozgalmi Mauzóleum-
hoz egy középkorú, pohospártfunkcionárius kíséri oda özvegy Derkovits Gyulánét, Vikit.
Az asszony haja itt-ott már őszes, világosszürke ruhát visel. Huszonhárom évvel idősebb
az előző jelenethez képest és most még gömbölydedebb, még jobban kikerekedett.

Viki és a párt részéről a Derkovits Gyula újratemetése ügyében intézkedésre kirendelt
pártfunkcionárius együtt bukdácsolnak a lassan, tempósan dolgozgató, vagy éppen ki-
fejezetten lazsálómunkások között. Kerülgetik az építkezés során keletkezett gödröket,
sitthalmokat, kupacokba dobált kődarabokat, gerendákat.

PÁRTFUNKCIONÁRIUS (belerúg egy, a földön heverő márványlapba a cipője orrával,
s a fájdalomtól feljajdul) Júj! Az anyja hétszázát! … Vigyáz-
zon, Derkovits elvtársnő! Vigyázzon, meg ne botoljon, el
ne essen! 

VIKI Tudok én vigyázni magamra, Szedlacsek elvtárs. Miattam
ne aggódjon. Engem megedzett az élet. 

PÁRTFUNKCIONÁRIUS (miután odaérnek a panteon belső, elkészültekor majd va-
sajtóval elzárható részéhez mutogatni kezd) No, ez a hely
lenne az, Derkovits elvtársnő, ahol Derkovits elvtárs ham-
vai nyugodnának… Hogy tetszik? Mit szól hozzá? … Ugye
remek? Ha én egyszer idekerülhetnék! (vágyakozva meg-
simogatja az egyik falat) Ej! De hisz dehogy kerülhetek.
Ide, a Munkásmozgalmi Panteonba csak a legjobbak, leg-
derekabbak kerülhetnek!

Viki körülnéz. Egyelőre még csak csupasz falakat lát. Annyit, hogy monumentális, gran-
diózus – rosszabb indulatú megközelítésben megalomán – lesz a panteon.

VIKI (mindenáron próbál valami pozitívumot belelátni ebbe az
egészbe) Hát… Nagy… úgy értem, nagyszerű lesz ez az épít-
mény, az már most látszik. 
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PÁRTFUNKCIONÁRIUS (ragyog a büszkeségtől, mintha személyesen ő ötölte volna
ki) Meghiszem azt! A szovjet példa lebegett itt is a sze-
münk előtt. Természetesen nem szolgaian lemásolva,
hanem a nemzeti sajátosságainkhoz igazítva… Legtehet-
ségesebb és a szocializmus ügye iránt legelkötelezettebb
építészeinket és szobrászainkat kiküldtük Moszkvába ta-
nulmányútra. Megtekintették a Kreml falában kialakított
díszsírhelyeket, ahol a szovjet és a nemzetközi munkás-
mozgalom legkiemelkedőbb harcosai nyugszanak. Abból
az élményből merítettek. 

VIKI Kinek honnan jön az ihlet. 
PÁRTFUNKCIONÁRIUS (lelkes, nagyon beleéli magát, élénken gesztikulál) Szocia-

lista hazánk hálás. Szocialista hazánk megbecsüli azokat
a leghűbb, az emberiség haladásáért, mindnyájunk szebb
jövőjéért a vérüket is ontani kész fiait, akik a kommuniz-
musért, a népért éltek. Pártunk is tisztelettel őrzi forradal-
már elődei dicső emlékét… A Kerepesi temető ezen,
legfrekventáltabb, legszebb részének a teljes kiürítése már
tavaly befejeződött. El lettek távolítva a felesleges, a régi
időkből itt maradt sírok: kapitalisták, grófok, egyházi
méltóságok és hasonló népnyúzó elemek sírjai. S azóta 
gőzerővel halad a Munkásmozgalmi Parcella kialakítása…
Mint azt már a sajtóban is olvashatta, Derkovits elvtársnő,
az a terv, hogy a magyar munkásmozgalom kimagasló-
alakjai egytől egyig ide kerüljenek. Ide, ebbe panteonba,
bárhol hantolták is el őket eredetileg. Természetesen Der-
kovits Gyula elvtárs, a magyar proletariátus lánglelkű fes-
tője is itt kapna helyet. (az üres falra mutat) Itt, az
elvtársai, itt, a harcostársai között. Mert mi Derkovits elv-
társat a szocialista realizmus világszintű képviselőjeként
tartjuk számon. 

Egymás után végigfutnak a háttérben Derkovits Gyula Dózsa-ciklusának elementáris
erejű, valós forradalmi pátosszal áthatott, a társadalmi igazságtalanságok, az elnyomás
és a kizsákmányolás elleni tiltakozást kifejező darabjai. Láthatóvá válik még három to-
vábbi műve: a Világ rendje és A tőke árnyékában, valamint egy tusrajz: az 1930. szep-
tember 1-jei transzparens középső, rácsot szaggató munkást ábrázoló képe. 

VIKI Bocsásson meg, Szedlacsek elvtárs, szörnyen elfáradtam.
Hiába, én se leszek már fiatalabb! Nem tudna nekem ide-
hozatni egy széket a temetőirodáról? … Sajnos rettentően
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fájnak a lábaim. A reuma! Az a fránya reuma! A háború
előtti penészes lakások örök emléke.

A Pártfunkcionárius intézkedik. Goromba, arrogáns stílusban odaszól a munkásoknak,
úgyhogy azok Vikinek is, és neki is hoznak a közeli temetőirodáról egy-egy széket. 

PÁRTFUNKCIONÁRIUS (amint letottyanhat, zsebkendővel törölgeti izzadt homlo-
kát)Jó, hogy mondta, Derkovits elvtársnő, hogy le kéne
ülnünk. Rám is rám fér már egy kis pihenés. Amit én sza-
ladgálok! Amit én lótok-futok! Na, azt nem sokan csinál-
nák utánam! … De hát a jó ügyekért, s ez, a mártírok méltó
nyughelyen való eltemettetése jó ügy, az ember mindenre
kész. Kileheli akár a lelkét is.

Viki is piheg. Kifújja magát. Egy ideig nézelődik, nézi a körülötte folyó, továbbra is in-
kább csak tessék-lássék végzett munkát, aztán megszólal. 

VIKI Tudatában vagyok, nagyon is tudatában, milyen óriási
tisztesség az Gyulának, hogy ide, a Munkásmozgalmi Pan-
teonba kerülhet. A legnagyobbak mellé. Köszönöm, hogy
a párt nem feledkezett meg róla. Ugyanolyan nagy dolog
ez, mint amikor 1948-ban megkapta a Kossuth-díj I. fo-
kozatát Bartók Béla és József Attila mellett… Viszont…
Viszont van egy kis gond. Velem mi lesz? 

PÁRTFUNKCIONÁRIUS Magával? Magával, Derkovits elvtársnő mi lenne? Majd
kijár szépen ide. Majd gyönyörködik a panteonban. Én
láttam a tervrajzokat, higgye el, roppant hatásos lesz.
Vörös márvány talapzatra helyezik majd rá a karcsú, fekete
urnákat a hamvakkal… A férje, Derkovits elvtársnő, pon-
tosabban szólva a férje földi maradványai egy eredeti Zsol-
nay-urnában lesznek majd elhelyezve. Gondolta volna ezt
akkor, amikor meghalt 1934-ben, idestova tizennégy esz-
tendeje? Hogy ilyen páratlan megbecsülésben lesz majd
része. 

VIKI (eltöpreng, s a töprengés végeredményeként ezt mondja)
Nem. Nem gondoltam volna. Amikor Gyula meghalt…
(elcsuklik a hang ja) Amikor Gyula meghalt, egy dúsgaz-
dag műgyűjtő havi húsz pengős részletekkel tartozott ne-
künk egy festményért. Nagy gondban voltam. Honnan
teremtsem elő a temetési költségeket? Elmentem hát
hozzá, s megkértem, legalább ötven pengőt fizessen ki egy
összegben. Mire a műgyűjtő így szólt: „ – Szégyellje magát
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ez az ország, ha Derkovitsot nem tudja közköltségen elte-
mettetni!” S nem adott egy fillért sem. Hát ilyen ember-
ektől függött az életünk akkoriban.

PÁRTFUNKCIONÁRIUS No látja, Derkovits elvtársnő. Ennél jobb példát keresve
se lehetne találni, hogy kivilágoljon, mi a különbség a ka-
pitalizmus és a szocializmus között. A kapitalizmusban a
pénz volt a legfontosabb. A szocializmusban az ember…
„A legfőbb érték az ember” – de hisz tudja… Az EMBER.
Nagybetűvel! … Akkor hát kedves Derkovits elvtársnő
magamint özvegy is örömmel veszi, hogy Derkovits elv-
társ hamvait ide, a Munkásmozgalmi Panteonba helyez-
zük át a művészparcellából? 

VIKI Őszinte leszek! Én mindig úgy gondoltam, hogy én és az
én Gyulám együtt alusszuk majd örök álmunkat. 

PÁRTFUNKCIONÁRIUS Nos, ez nem megy. Ne haragudjon, Derkovits elvtársnő,
de ez nem megy. A Munkásmozgalmi Panteon nem a csa-
ládi kapcsolatokról, hanem az érdemekről, a pártnak, a
népnek tett szolgálatokról szól… Tudjuk, Derkovits elv-
társnő, hogy maga méltóélet- és harcostársa volt a férjé-
nek, emellett egy szép, megható, a kommunista párthoz
való hűségét kellően kidomborító könyvet is írt róla. Ám
azért, lássa be, hogy Derkovits elvtárs és a maga érdemei
nem összemérhetőek. 

VIKI (lehajtja a fejét, szemérmesen elmorzsol egy könnyet)
Tudom. Tudom… De azért azt is tudni szeretném, hogy
velem mi lesz? Velem mit terveznek? 

PÁRTFUNKCIONÁRIUS Kiemelt helye lesz magának is. Tudja hol? A Munkásmoz-
galmi Parcellának a bejárathoz közeli sétány-részében…
Ha tudná, már most milyen túljelentkezés van oda is.
Egyesek a fél karukat is odaadnák, hogy odakerülhesse-
nek. Ingyen temetés fúvós zenekarral, díszőrséggel, illuszt-
ris vendégekkel, a pártvezetés tagjaival… Örök időkre
szóló végső nyughely… A gondozást: virág, sírkőtisztítás,
renoválás, satöbbi, mind a párt finanszírozza. 

VIKI (belenyugszik) Jól van. Rendelkezzenek velünk, ahogy
jónak látják… Ha nem is egymás mellett fekszünk majd,
azért mégiscsak közel leszek Gyulához. 

PÁRTFUNKCIONÁRIUS Akkor hát megegyeztünk? … Nem mintha szükség lenne
a családtagok beleegyezésére a panteonban való eltemet-
tetéshez, elvégre azok, akik idekerülnek, éppen azért ke-
rülnek ide, mert messze túlláttak családon: férjen,
feleségen, gyereken, és a népnek, a kommunizmusnak, egy
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igazságosabb társadalom felépítésének szentelték életüket.
De azért tudja, Derkovits elvtársnő, én mindig arra tö-
rekszem, hogy a családdal is megértessem, miért jó ez
nekik is. 

Mindketten kitikkadtak a nyári melegben. A Pártfunkcionárius vizet hozat a munká -
sokkal. Ugyanolyan durva, lekezelő velük, mint az előbb, amikor széket kért. 

VIKI Annyit áruljon még el, Szedlacsek elvtárs, hogy pontosan
hova, ki mellé kerül majd a férjem. Olvastam az újságban,
hogy a munkásmozgalom legkiemelkedőbb személyiségei
a mauzóleum felső szintjén lesznek majd elhelyezve. Akik
pedig csak szimpla kiemelkedő személyiségek voltak,
azoknak az urnája az alsó szintre kerül… Remélem, hogy
Gyula a felső szinten kap majd helyet. 

PÁRTFUNKCIONÁRIUS A felső szinten kapna helyet, nem is kérdéses, ha nem
lenne vele egy kis probléma. 

VIKI (megijed) Probléma? Miféle probléma? Miféle probléma lehet az én
Gyulámmal? 

PÁRTFUNKCIONÁRIUS Nézze, Derkovits elvtársnő! Mi…(úgy ejti ki a „mi” szót,
hogy érteni lehessen belőle: a Pártot érti alatta), mi nem va-
gyunk prűdök. Mi tudomásul vesszük, hogy az emberek-
nek nemcsak tudatuk van, hanem van testük is. Nekem is
van testem. (magára mutat) Magának is van teste, kedves
elvtársnő. (Vikire mutat) Még Lenin elvtársnak is volt
teste, látható is bebalzsamozva, a Lenin-mauzóleumban.
És hát adódhatnak helyzetek az életben, amikor ez a test
meztelen.

VIKI Adódhatnak. 
PÁRTFUNKCIONÁRIUS Nekünk még az ellen sincs kifogásunk, ha egy művész le-

festi ezt a meztelen testet. Elvégre nem festhet mindig állig
begombolkozott traktoroslányokat, kalauznőket. De… de
(emeli fel a mutatóujját) mindezt erkölcsösen tegye! Nem
mondom mindjárt, hogy a szocialista erkölcs szerint, mert
ahhoz ugye majd fokozatosan kell fölnőni. De erkölcsö-
sen. Ennyit elvárhatunk. Nem? 

VIKI (egész halkan) Igen. 
PÁRTFUNKCIONÁRIUS ( felpattan a székről és felordít) Mondja! Mondja hát meg

nekem, hogy akkor Derkovits elvtárs miért festett olyan
ocsmány, hányadék képeket is, amelyeket a múzeumok
raktáraiban kell rejtegetni a nagyközönség elől? Miért? 
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VIKI (elpirul) A szükség vitte rá szegény Gyulát, hogy erotikus
rajzokat csináljon. 

PÁRTFUNKCIONÁRIUS Erotikus?!Még hogy erotikus?! Pornográf ! Nevezzük
nevén a gyereket. 

A háttérben meg jelenik egy kis ízelítő a Pandämonium-album képeiből. 

PÁRTFUNKCIONÁRIUS Böhöm nagy nemi szervek, melyek nedveket
buzognak?!Pisilő lány?! Egy nő hátsóját nyalogató kutya?!
Csoportszex, ahol mindenki leszop vagy kinyal minden-
kit, mert hát tisztesség ne essen szólván, ez a helyzet. Va-
lóságos orgia! Orgia – egy munkásfestőtől?! Hogy
magyarázzuk ezt meg a tömegeknek? Mondjuk azt nekik,
hogy csak a házastársukkal, mikor látják: mással is lehet?

VIKI (ő is feláll a székről) Esküszöm magának, hogy a férjemnek
legalább úgy forgott a gyomra attól, amit festenie, rajzol-
nia kellett a megélhetés kedvéért, a megrendelők kérésére,
mint ahogy magának forog a gyomra. 

PÁRTFUNKCIONÁRIUS És én ezt el is higgyem? Nagyon olyan hatást tesznek,
mintha az, aki festette őket, élvezte is volna. 

VIKI ( feldúltan, elfúló hangon magyarázkodik; csaknem ugyan-
úgy izgalomba jön, mint hajdan, a kilakoltatásukkor, ami-
kor a férje védelmében rátámadt a rendőrökre) Amikor
Derkó, azazhogy Gyula ezeket készítette, még fiatal lány
voltam és meglátogattam a lakásán … nem, nem azért,
amit maga gondol, hanem azért, hogy segítsek neki a ház-
tartásban. Belépek a szobába… Az ágyon kiterítve rajzok,
odamegyek, látom, mit ábrázolnak. Meglepetten akarok
kimenni, kezem már a kilincsen, de az övé is – belép. 
„– Milyen rajzok ezek? Hát te ilyesmit elvállalsz?” – tá-
madok neki. Sokáig nem szólt semmit. „– Azt hiszed,
nekem nincs elegem ezekből a klozet-izékből? Ez nem mű-
vészet… Ne is beszéljünk róla!” – kérte és az egészet leta-
karta pokróccal. 

A Pártfunkcionárius érzi, hogy az asszony ezek után már teljesen a markában van. Zsa-
rolható. Semmire se fog nemet mondani.

PÁRTFUNKCIONÁRIUS A férje letakarta őket pokróccal. Mi is letakarjuk… Haj-
landóak vagyunk fátylat borítani rájuk. Akár meg is sem-
misíthetnénk mindet. De egyelőre ezt nem tesszük. Csak
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annyit teszünk, hogy nem állítjuk ki őket nyilvánosan,
nem reprodukáljuk a Derkovits-összesben. 

VIKI (hálásan) Köszönöm, Szedlacsek elvtárs. Gyula… Gyula
csak azért ment bele a Pandämonium-album elkészítésébe,
mert néha még kenyérre se futotta neki. Koplalt. Éhezett.
Hadd idézzek egy verséből, mert ha nagyon fájt neki va-
lami, akkor a fájdalmát versekbe öntötte. „Kipp, kopp,
kopik az állad, pedig csak ajkaid rágod… Nem tudod,
ember vagy-e vagy pedig már állat… Jobb, jobb, ha állat
vagy, vadállat, ki tép, marcangol, de éhen nem halhat. De
neked, embernek kell látnod kövér, jóltáplált pofákat és
érezned, hogy üresen kóvályog a beled. Króó, króó, szabad
vagy nem szabad, beleid morognak.” … Láthatja, Szedla-
csek elvtárs ebből is, hogy a nyomor, a Horthy-korszak ret-
tentő nyomora volt az oka mindennek. 

PÁRTFUNKCIONÁRIUS (átkarolja Vikit) Ha meg kell bocsátani, akkor a Párt meg
tud bocsátani… Derkovits elvtársat mi ennek a… ennek az
erkölcsi botlásnak a tudatában hozatjuk ide, a Munkás-
mozgalmi Panteonba, s vállalunk vele közösséget… Olyan
helyre fogjuk elhelyezni őt a panteonon belül, amely az
összes körülmény mérlegelésével kifejezi, mit tartunk
róla… Remélem, egyetért, elvtársnő.Remélem, méltányos-
nak tartja a hozzáállásunkat… Cserébe persze lesz egy
aprócska kérésünk.

VIKI Úgymint? 
PÁRTFUNKCIONÁRIUS Szándékunkban áll, hogy újra kiadjuk a férjéről írt életraj-

zát. Egy helyen azonban föltétlenül módosításra szorul.
Oldalszámot nem tudok mondani, gondolom így is ki
tudja majd keresni, amit kifogásolok. Valahol a végefelé
azt írja, hogy Derkovits elvtárs nagyon tisztelte Rákosi
Mátyást. Szerintem Rákosit kihagyhatná az új kiadásból. 

VIKI (szolgálatkész) Esetleg írjam be, hogy Kádár elvtársat tisz-
telte? 

PÁRTFUNKCIONÁRIUS Hova gondol?Kádár elvtárs akkor még nagyon fiatal volt.
Kilógna a lóláb.

A Pártfunkcionárius rendbe hozza magát: megigazítja nadrág ját, zakóját.

PÁRTFUNKCIONÁRIUS Most már menjünk, Derkovits elvtársnő! Hisz már min-
dent megbeszéltünk és hát hamarosan zár is a temető.
Gondolom, maga se szeretne itt ragadni. Ezzel az egyéb-
ként illusztris társasággal együtt éjszakázni. 
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Saját szellemeskedésén hosszasan göcög, röhögcsél. Viki kényszeredetten vele nevet. 

MÁSODIK JELENET

Az 1970-es években járunk. Egy lakótelepi panellakás kisszobájában látjuk először a
bakfis Lajta Erikát (hosszú barna hajú, nyápic kamaszlány koptatott farmerben, el-
szutykosodott tornacipőben) és a miatta erősen gondban lévő szüleit. 

Lajta Erika épp átnyújtja az ellenőrzőjét az édesapjának a soros rajz elégtelennel. 

APA Őrület! Én még soha senkiről nem hallottam, aki egyest
kapott volna rajzból! … De őkelme… De őkelme megmu-
tatja nekünk, hogy rajzból is meg lehet bukni! 

Az Anya helyesbít. 

ANYA Bukásról azért nincs szó. Bukásra csak tornából áll, de hát
azon nincs mit csodálkozni, amikor se kötelet mászni, se
úszni nem tud, és a labdajátékokban se terem neki sok
babér… Tudod jól, hogy már az óvónő is figyelmeztetett
bennünket annak idején, hogy a készségtárgyakkal majd
nehézségei lesznek Erikának. Ő volt az egyetlen az óvo-
dában, aki még nagycsoportos korában se tudta befűzni a
cipőjét. Javasolták, hogy vegyünk neki csatos cipőt. Vet-
tünk… Püff neki! A csatot se tudta becsatolni. 

Az Apa Erikához fordul. 

APA Magyarázd már el nekem, hogy lehet egyest kapni rajzból?
… Mert ha matematikából kapnál egyest, azt még csak
megérteném. De rajzból?!

LAJTA ERIKA (meg játszott flegmasággal) Megint egy szar köcsögöt kel-
lett lerajzolni, és nekem nem ment… Azzal megy el az
egész óra, hogy kancsókat meg köcsögöket kell rajzolni,
vagy pedig almát és körtét. Aki lerajzolja – ötös. Aki nem
– annak meg beírnak egy egyest.

APA De hát vak vagy, vagy mi az isten? Ha egyszer előtted van
az a köcsög, miért nem tudod lerajzolni? Mégse az a fel-
adat, hogy sokalakos történelmi vagy mitológiai kompo-
zíciókat vessetek papírra. 

ANYA Ugyanazért nem tudja lerajzolni, mint amiért nem tud ha-
mutartót barkácsolni meg virágtámasztó karókat kifaragni
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gyakorlati ismeretekből, mint amiért még csak meg se kí-
sérli, hogy végigmenjen a gerendán, vagy pedig átugorja
az akármilyen alacsonyra feltett magasugró lécet.

APA Nahát, ezt biztos nem tőlem örökölte. Én egyes-egyedül,
mesterember segítsége nélkül csináltam meg a spájz pol-
cait! Én átúsztam a Balatont, én lovagolni is tudtam és én
játszottam a veszprémi Schönhercz FC-ben, az NB III-
ban! Egyszer majdnem felkerültünk az NB II-be!

Az Apa beleesik a saját maga által állított csapdába. Lánya előveszi a festékkészletét s a
zsírkrétáit a fiókból és több rajzlapot tesz le eléje az asztalra. 

LAJTA ERIKA Tóni bácsi, a rajztanár azt mondta, hogy ismer téged sze-
mélyesen, tudja, hogy ott dolgozol a tanácsnál, s nem
akarja lerontani a bizonyítványomat… Megígérte, hogy ad
egy négyest vagy ötöst, ha a következő órára beviszek neki
egy szabadon választott témájú rajzot. Mondjuk, lerajzo-
lok egy virágot. Vagy lerajzolok egy őszi erdőt… Mondtam
Tóni bácsinak, hogy megpróbálom. Úgyis, apuka, te jól
tudsz természet után rajzolni…

APA (nem először környékezik meg hasonló kérésekkel, ezért csak
tessék-lássék tiltakozik) Na nem, nem! Mindennek van ha-
tára. Szerintem egy virágot, mondjuk egy tulipánt, még te
is le tudsz rajzolni. 

LAJTA ERIKA (hízelkedőn a nyakába ugrik) Most miért vagy ilyen,
apuka? Te vagy a legjobb rajzoló a családban. 

Az Apa az Anyára néz, nem bújhatna-e ki ez alól a feladat alól.Ám amikor látja felesége
arcán, hogy nem, megadóan a kezébe vesz egy zsírkrétát és rajzolni kezd. Pillanatokon
belül egy egész szép kis pasztellt skiccel fel. Lánya szakértő szemmel vizsgálgatja. 

LAJTA ERIKA Nem. Nem. Ez nem lesz jó, apuka! (széttépi apja első rajzát
és a földre dobja) Gondolkozz csak egy kicsit! … Egy ilyen
túl jól sikerült rajzzal nem megyünk semmire. Erről ordít,
hogy nem én csináltam. Olyat rajzolj, ami csak egy kicsit
jobb annál, mint amit én tudnék csinálni, mert ha sokkal
jobb, akkor azonnal lebukunk, hogy csaltunk. 

APA Te aztán rafinált vagy! Nő ízig-vérig… Ha nem ismernélek,
azt mondanám: lám, lám, miből lesz a cserebogár. 

LAJTA ERIKA Rajzolj csak kedved szerint. Dobj össze öt-hat rajzot.
Aztán majd anyuka és én eldöntjük, melyik a leggyengébb,
s azt adom be a rajztanárnak. 
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Az Apa szakmányban gyártani kezdi a zsírkrétával készült rajzokat. Meg jön a kedve.
Vizet hoz egy pohárban és az ecsettel merész kalandra hívja a vízfesték zöldjeit, kékjeit,
liláit. 

APA (közben már csak a tisztesség kedvéért is méltatlankodik egy
kicsit) Hát ilyen nálunk nem fordulhatott volna elő! Hogy
helyettem az apám csinálja meg a házi feladatot. 

LAJTA ERIKA (az apja ölébe bújik, és összevissza csókolja) Hát persze,
hogy nem fordulhatott volna elő, apuka. Te ügyes voltál.
Én meg ügyetlen vagyok. Ilyen egyszerű! 

APA De mi lesz majd akkor, ha én már nem leszek? Ki fogja he-
lyetted az ilyesmiket megcsinálni? 

LAJTA ERIKA Majd találok egy férfit… Egy balekot… Egy palimadarat…
( felnevet) Na nem ám, nem! Nem akarom én mások vérét
szívni, nem akarok én idegen tollakkal ékeskedni. Rajzból
például elvállaltam jövő hétre egy kiselőadást. Derkovits
Gyuláról. Ha megtartom a kiselőadást, akkor kapok egy
ötöst, s év végén akár még négyes is lehetek a korábbi egye-
sek ellenére. 

ANYA Derkovits Gyula? Miért éppen Derkovits Gyulát válasz-
tottad? 

LAJTA ERIKA Nem választottam. Egyedül Derkovits Gyula maradt,
mert a többiek Picassót és Munkácsy Mihályt már lestop-
polták előttem… De egyébként is Picassót én utálom. A
suli fala tele van az ő kétfejű nőivel, meg egyéb deformált
alakjaival. Bikák. Kentaurok. Brr! … Ez a Derkovits Picas-
sónál százszor jobb… A rajztanár vetített nekünk néhány
diát a dolgairól, s volt egy ökrösszekeret ábrázoló festmé-
nye, ami egész bejött nekem. De a többieknek is. Irtó
klassz. 

Felvillan az Igásfogat című kép. 

APA Örömmel hallom, hogy kiselőadást vállaltál. Azt egyedül
is meg tudod csinálni, nem? 

LAJTA ERIKA Hát azért nem egészen… Tóni bácsi kérte, hogy minden-
képpen menjek el a Nemzeti Galériába, megnézni Derko-
vits képeit, s ha vannak képeslapok a munkáiról, akkor
hozzak belőlük az osztálynak. 

ANYA (már szervez; szervezi az ő kis családját) A legjobb az lesz,
ha szombaton mentek majd el a múzeumba. Vasárnap ha-
talmas tömeg szokott lenni. 
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APA Ez a többes szám engem fed?
ANYA Ki mást? Felteszem, nem te akarod a hétvégi ebédet meg-

főzni… Na, ne vágj ilyen savanyú képet! Egyszer kihagy-
hatjátok az esedékes Újpesti Dózsa meccset. 

APA (az, hogy nem mehet el kedvenc futballcsapata következő
meccsére, igen érzékenyen érinti; fellázad) Derkovits
Gyula…! Derkovits Gyula…! A proletárfestő… Az éhen
halt festő… A nyomor ódaköltője… Azaz a pártkreál-
mány.A felülről ránk erőltetett vátesz. A felfújt lufi.

ANYA Gondold meg, miket beszélsz a gyerek előtt. Még majd
előadja a bölcselmeidet az iskolában. Te bánnád a legjob-
ban. 

APA (megragadja az alkalmat, hogy végre letehesse az ecsetet és
a dolga után menjen) Nem szeretem, amikor pártkatona
művészettörténészek mondják meg nekem, mi a szép, és
mi a jó. Nem lenne nekem semmi bajom Derkovitscsal, ha
nem akarnák ránk tukmálni olyan nagyon. Nem nevez-
nének el róla ösztöndíjat, meg általános iskolát, meg mű-
velődési házat, meg lakótelepet. S miért? Csak mert
kommunista volt. És mert éhen halt a Horthy-korszak-
ban… (a lányára pillant, s hirtelen feltámad benne a peda-
gógusi véna) Ezzel persze nem azt akarom mondani, hogy
jó volt egy olyan kor, amikor a művészek éhen haltak.
Csak azt, hogy puszta éhenhalással nem lehet bekerülni a
művészettörténetbe. A hazaiba talán még igen. A szocia-
lista táborban is méltánylást érdemelhet az elhalálozás
ilyetén módja. De az egyetemes művészettörténet! hűhűj!
– ott már más szempontok vannak. Nemcsak a pártosság,
a munkásmozgalomnak tett szolgálatok, vagy pedig az,
hogy az adott művész életében és halálában milyen pro-
pagandaérték rejlik… Na, de ezzel be is fejeztem a festést
és a rajzolást, helyetted Erika. Szerintem ez a zöldeskék tó-
nusú erdő a leggyengébb mázolmány az összes közül. Erről
el lehet hinni, hogy te festetted. Jó esetben kapsz rá egy
négyest. Rossz esetben egy hármast. Legrosszabb esetben
a rajztanár kiszúrja, hogy a házi feladatot nem először és
nem is utoljára a szülő csinálta meg. 

A lánya felé nyújtja rajzait, festményeit. 
Az többször is átnézi, melyik hogy sikerült. Egyet kiválaszt. A többit széttépi. 
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LAJTA ERIKA (tréfásan megfenyegeti az ujjával az apját) Egyelőre még
csak félig teljesítetted szülői kötelességedet, apuka! Ké-
szülj a szombatra! Nincs focimeccs. Van: Derkovits Gyula. 

HARMADIK JELENET 

A háttérben a Munkásmozgalmi Panteonról készült fényképfelvétel.
A pilonok előtt, a hosszú lépcsősor kellős közepén ketten üldögélnek: Derkovitsné,

Viki, aki most hajszálpontosan annyi idős – jó harmincas –, mint az első felvonás első
jelenetében volt, valamint az immár felnőtt Lajta Erika.

LAJTA ERIKA Segítenie kell nekem, Viki! Segítenie kell meggyőznie a
férjét, hogy itt tovább nem maradhat! 

VIKI Túlbecsül engem. Én életében se nagyon tudtam Gyulát
semmiről se meggyőzni. Halálunkban pedig, tudja jól,
elszakadtunk egymástól. Nem engedték, hogy egy sírba
kerüljünk. Így aztán nem hinném, hogy túl nagy befolyá-
som lehetne rá. 

LAJTA ERIKA Azért csak próbáljuk meg! Mondtam már magának, Viki:
itt hagyni Derkovitsot bűn lenne. Én gyerekkoromtól na-
gyon tisztelem őt. A gimnáziumban írtam róla egy kis -
előadást és dicséretet kaptam rá. 

Odamennek a mauzóleum vasajtajához, nagy nehezen kinyitják, s bemennek ketten
együtt. Néhány perc múlva már hárman jönnek ki. Velük van Derkovits Gyula is. 

DERKOVITS GYULA (húzódzkodva) Mi ez az egész? Nem értem. Miért akarsz
innen, Viki, elvitetni? Hát nem hurcolásztak engem már
éppen eleget ide-oda, mint halottat? Három temetésem
is volt. Most legyen egy negyedik is, mint József Attilá-
nak? … Még a politikusoknak is általában csak egy-két te-
metést kell elszenvedniük, pedig hát annak a híre még
hozzám is eljutott, hogy azóta, amióta itthagytam a földi
árnyékvilágot, Magyarországon már jó néhány gyökeres
társadalmi fordulat, s azok kapcsán totális átértékelés volt.

VIKI Nem én akarlak elvitetni. Hanem néhány, téged nagyra
becsülő művész, akik közé ez az írónő, Lajta Erika is tar-
tozik. (Lajta Erikára mutat.) Azt mondják, hogy most,
hogy a szocializmus összeomlott, téged nem szabad itt, a
Munkásmozgalmi Panteonban hagyni. 
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LAJTA ERIKA (buzgón bólogat) Így van. Pontosan így. A Munkásmoz-
galmi Panteon ma már nagyon snassz.

DERKOVITS GYULA Az számít valamit, hogy én mit akarok? Mert nem azt
mondom, hogy jól érzem magam itt, de egy kicsit már be-
leuntam az örökös költözködésbe. Fárasztó. Holtan is. 

LAJTA ERIKA Az ügyét már a kezünkbe vettük. A temető vezetőségéhez
intézett kérvényükben kifejtettük: magát, Derkovits úr,
ki kell emelni „a kellemetlenné vált kontextus”-ból. Hisz
maga több, mint holmi kurzushoz kötött proletárfestő, vi-
lágviszonylatban is figyelemre méltó alkotásokkal gazda-
gította a magyar képzőművészetet. Szóval, jogtalanul
sajátította ki a párt, meg a mozgalom. Vissza kell hát te-
metni a korábbi nyughelyére: a művészparcellába. 

DERKOVITS GYULA Az eredeti síromba? 
LAJTA ERIKA Nem az eredeti sírjába. Azt időközben elfoglalta egy ma-

tematikus.
DERKOVITS GYULA Gyönyörű! Márpedig én, ha már valahova, az eredeti he-

lyemre szeretnék visszakerülni. 
VIKI (közbeszól) Az, Gyula, amit te az eredeti sírodnak mon-

dasz, igazából nem a legeslegelső, az ős-eredeti sírod volt.
Jól tudod, hogy álltunk anyagilag… Pénzhiány miatt elő-
ször csak az Új Köztemetőben tudtalak eltemettetni. A
szegénysoron. A felszabadulás után nyílt csak rá mód,
hogy a Kerepesi temető művészparcellájába kerülj. Utóbb
aztán, 1959-ben hatalmas megtiszteltetés ért: ünnepélyes
keretek között áthelyezték a hamvaidat a Munkásmoz-
galmi Panteonba. Ez eddig három hely. Három hely,
három temetés, amelyeket még én, az özvegy vezényeltem
le. (Ahányszor csak elhangzik a három szó, Viki annyiszor
mutat hármat az ujjaival.) 

DERKOVITS GYULA (morózus hangulatban van, s ezt nem restelli másokkal is
éreztetni) Mint özvegytől egy kicsit megfontoltabb ügy-
intézést vártam volna el tőled, Viki! Hát hogy nyugodjak
így békében? … Olyan dolgok történnek meg velem még
a halálom után is, hogy forognék a síromban, már ha lenne
egy normális sírom.

VIKI Azt mondod, Gyula, hogy nem jól intézkedtem? Pedig én
mindig és mindenkor csak a te érdekedet néztem. Ahogy
a feleségedként, úgy az özvegyedként is. Csakis akkor te-
mettettelek újra, ha az számodra előrelépést jelentett.
„Rangemelkedés”-t. Azt hittem, ezt te is helyeselnéd. 
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DERKOVITS GYULA Egy biztos: ha én éllek túl, én nem teszlek ki hasonló tor-
túráknak. 

Viki ajka megrándul. Elpityeredik. 

LAJTA ERIKA Mester! Már meg ne haragudjon, de szerintem Vikinek
volt igaza, amikor újra meg újra jobb helyre vitette. Most
is hasonló a célunk. Véget értek a pártállami idők. Ideje,
hogy újra művészként kezeljék… Megengedi hát, hogy
egyfajta szimbolikus gesztusként visszatemettessük a mű-
vészparcellába? 

DERKOVITS GYULA (habozik) Nem is tudom. Olyan szép, formatervezett ur-
nában vagyok… Viszont ami magát a mauzóleumot mint
építményt illeti?! Meg a hozzá tartozó szobrokat, dom-
borműveket, bronz reliefeket?! Nézze meg őket! (mutat
elborzadva a háta mögé) Senki el nem hinné, hogy nekem
milyen kínszenvedés nap mint nap látni, hogy ami belő-
lem, Derkovits Gyulából sarjadt ki a magyar művészetben:
a szocialista realizmus, hogyan silányodott szocreállá.
Úgyhogy ilyen szempontból nem is bánnám olyan na-
gyon, ha egy szép napon jönnének értem a munkások és
elvinnének innen.

LAJTA ERIKA (örvendezik) Remek! Akkor az átszállítását záros határ-
időn belül megszervezzük.

DERKOVITS GYULA Lassan a testtel! Még nem egyeztem bele semmibe. Azt
azért tudni szeretném, kicsoda maga, mielőtt csak úgy át-
adnám magának szabad felhasználásra a hamvaimat. 

Hirtelen újra kinyílik a mauzóleum vasajtaja, s kilép rajta Derkovits Gyula egyik fes-
tőtársa: a szintén a panteonban „örök nyugalomra helyezett” Dési Huber István. Sza-
kasztott úgy néz ki, mint a Vörösinges önarcképén. (a színpadon való megjelenését ennek
a képnek a felvillanása kíséri) 

DÉSI HUBER ISTVÁN (Derkovitshoz siet, és kitörő örömmel fog vele kezet) Gyula!
Gyula! Hát nem mentél el végleg? Jaj, de jó! Mostanra te
vagy már az egyedüli itt, aki feldobod a színvonalat. 

DERKOVITS GYULA (tartja a három lépés távolságot) Nem sokáig. Visszakerü-
lök a művészparcellába. 

DÉSI HUBER ISTVÁN Csakugyan? Örülsz, mi? 
DERKOVITS GYULA Nem. Nem annyira. Mert … slusszpoén! … ha rajtam

múlna, akkor az utolsó kívánságom az lenne, hogy ne-
gyedszer máshova temessenek újra. Igazából én mindig a
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szülővárosomban, Szombathelyen szerettem volna nyu-
godni. Az édesanyám mellett. De hát ki a fenét érdekel ez? 

DÉSI HUBER ISTVÁN Ne elégedetlenkedj! Hogy én hogy irigyellek! Ha én is a
művészparcellába kerülhetnék! Egy művészembernek, egy
festőnek ott a megszolgált, kiérdemelt helye… Aztán meg
itt, a mauzóleumban egyre feszültebb a hangulat, egyre
rosszabb a társaság. Te is tudod… Nem is arról beszélek,
hogy egy kicsit sok itt az egy főre jutó tömeggyilkosok
száma. Inkább az a baj, hogy azokat, akik egy kicsit is ér-
demesek közülünk, fogják és „kimentik innen”. Egyiket a
másik után. Maradnak a Lenin-fiúk. A vörös terror hó-
hérlegényei. A későbbi, a hatalomátvétel utáni időkből
meg a pöffeszkedő, propagandaszólamokat szajkózó párt-
funkcionáriusok… Ó, ha rám is gondolna valaki! De nem
fog. (állapítja meg csüggedten) Nincs senkim. S veled el-
lentétben, Gyula, annyira híres se vagyok, hogy az érde-
meimre tekintettel szabadítsanak ki innen. Itt fogok hát
maradni az idők végezetéig. … Azazhogy, ha te, Gyula…
Ha te, Gyula tenni tudnál valamit az érdekemben... 

DERKOVITS GYULA Ne haragudj, cimbora, de te is tudod, ugyanúgy, mint én,
hogy az égvilágon semmit se tudok tenni. 

Dési Huber István mélyet sóhajt. Lassan, szédelegve visszamegy a helyére. A vasajtó na-
gyot csikordul. Hatalmas dörrenéssel vágódik be utána. 

LAJTA ERIKA Ki volt ez? Csak nem Dési Huber István? 
DERKOVITS GYULA De bizony ő, szegényfeje. 
LAJTA ERIKA (amint vége van az előbbi intermezzónak, a legkisebb késle-

kedés nélkül belefog a mondókájába) Térjünk a tárgyra! Az
újratemettetés csak az egyik dolog, ami miatt felvettem
magukkal a kapcsolatot, Viki és Gyula. Azért is hívtam
magukat ide, hogy az áldásukat, a jóváhagyásukat kérjem.
Egy drámát szándékozom írni magukról. Egy drámát az
életükről, s most, hogy ismerem, milyen mozgalmas volt
a temetésügyi utóéletük, a halálukról is. 

DERKOVITS GYULA Hát… Ha valaki, én aztán jól tudom, hogy egy művészt
képtelenség eltántorítani a kitűzött céljától. Mégis…
Mégis, valóban úgy gondolja, hogy a Derkovits Gyula név
olyan jól cseng a 2017-es esztendő Magyarországán? Mert
én nem! 
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Az előző felvonásokban már fel-feltűnt műkereskedők, műgyűjtők szaladnak be a
színpadra. Mielőtt leülnének ők is a lépcsőre, összevissza futkosnak, kiabálnak. Meg-

erősítik Derkovits véleményét. 

MŰKERESKEDŐK ÉS MŰGYŰJTŐK EGYÜTT Inkább Vaszary Jánosról vagy
Batthyányi Gyuláról írjon. Sokkal divatosabbak Derko-
vitsnál. A nagypolgár… Az arisztokrata… 

LAJTA ERIKA Engem Derkovits Gyula jobban érdekel. Mi ketten sokban
hasonlítunk egymásra. Jellemre. Gondolkodásra.

DERKOVITS GYULA Ezt meg honnan veszi? Kezdjük azon, hogy egyáltalán sze-
reti maga a festményeimet?

LAJTA ERIKA Merhetném azt mondani, hogy nem szeretem? 
DERKOVITS GYULA (gyanakvó; keresztkérdéseket tesz fel) Melyik a kedvenc fest-

ménye tőlem? 
LAJTA ERIKA A Vasút mentén.
ELSŐ MŰGYŰJTŐ (suttogva) Jó válasz. 

Máris ott a kép a vetítőn. 

LAJTA ERIKA (mintha egy iskolai rajzórán felelne, úgy darálja le egy
szuszra) Nagyon egyéni a színvilága. Az ezüst és a hozzá
csatlakozó hideg kékesszürkék, melyek körülveszik a tova-
robogó mozdony mellett a hajnali ködben munkába siető
házaspárt, egy ellenséges külvilágot jeleznek. Az ezt meg-
törő két, csaknem földszínű emberalak az okkerek, bar-
nák, rózsaszínek visszafogottsága ellenére is kiáltó
ellentétként hat. A kép végeredményben valamiféle fájda-
lomban ringó álomvilág. Ezüstös színek, finom tónusok
halk melódiája. 

DERKOVITS GYULA (barátságosabbá válik) Én is szeretem a Vasút mentén-t. Ez
volt az egyetlen munkám, amire életemben díjat kaptam.
A múzeum is megvásárolta. 

VIKI (közbeveti) Ötszázötven pengőért. 
DERKOVITS GYULA (csettint) Micsoda memória! Egy példás, a háztartásunk-

ban minden fillért megfogó háziasszony memóriája! …
Tényleg ötszázötven pengőt adtak érte. Hogy ma mennyit
érhet? Ki tudja? … Mindig is utáltam az aukciókat. A mű-
vészek, a műtárgyak rabszolgavására. 

ELSŐ 
MŰKERESKEDŐ Ma milliókat ér. 
MÁSODIK 
MŰKERESKEDŐ Még annál is többet: igazából csak eszmei értéke van. 

51



LAJTA ERIKA És nemcsak ez az egy, egészen egyéni színvilágú műve van.
Ott van még a másik nagy kedvencem, a Híd télen is. Ja,
és el ne feledkezzek a Család című képéről! 

A szóba került festmények is láthatóvá válnak.

DERKOVITS GYULA Úgy látom, csakugyan ismeri a képeimet… Bevallom, ele-
inte kissé gyanús volt nekem a maga érdeklődése. Tartot-
tam tőle, hogy kizárólag politikai okokból akar velem
foglalkozni. Mert, tudja, áldozata lettem a politikának…
Van körülöttem egy hatalmas hallgatás. De van körülöt-
tem valami harsány, vásári csinnadratta is. Nagyon elegem
van már abból, hogy ha szóba kerül a nevem, akkor több-
nyire nem a műveim ugranak be az embereknek, hanem
az „éhen halt festő”. Holott minden álszerénység nélkül ál-
lítom, hogy én azért nagyobb dolgokat is végrehajtottam
életemben annál, mint hogy éhen haltam. 

LAJTA ERIKA (a szemtelenség határát súrolva) Tisztázzuk! Akkor hát
nem halt éhen? 

DERKOVITS GYULA Ha akarom, éhen haltam. Ha akarom, nem. Az én legyen-
gült szervezetemmel, az én legyengült általános állapo-
tomban jobb élelmezésre lett volna szükségem. Ez
természetesen nem orvosi diagnózis. Csupán a személyes
véleményem. 

VIKI Gyula! Hát te is… Te is ezt mondod? 
DERKOVITS GYULA Nem vádaskodni akarok. Csak egy tényt állapítok meg…

Mondom, az nagyon nincs az ínyemre, hogy a különböző
kisded politikai játszmákban bizonyos körök adu ásznak
használják fel az én éhhalálomat. Arra kellek nekik, hogy
a máskülönben általam se imádott Horthy-rendszert lejá-
rassák. Pusztulásra ítéltek egy őstehetséget. Pusztulásra
ítéltek egy korszakos zsenit.

VIKI (átveszi a szót) Ez még csak hagyján! Énszerintem azok
még ocsmányabb alakok, akik képesek egész könyveket,
egész tanulmányokat szentelni annak, hogy bebizonyít-
sák, Gyula a közhiedelemmel ellentétben nem halt éhen.
Komoly megbecsülésnek örvendett. Szépen keresett. Akár
a Rózsadombon is vehetett volna egy csinos kis villát. Az
volt csak a pechje, hogy kifogott egy olyan feleséget, aki
képtelen volt gazdálkodni… (ironikus mosollyal önmagára
mutat)
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DERKOVITS GYULA (csitításképpen a felesége vállára teszi a kezét) Ne húzd fel
így magad, Viki! Hidd el, csak pár agyalágyult van, aki
téged okol. A legtöbben tanúkat ráncigálnak elő, állítóla-
gos barátokat, ismerősöket, hogy igazolják: az alapprob-
léma az én összeférhetetlen természetem volt. Sőt, egyesek
attól se riadnak vissza, hogy komplett futóbolondnak ál-
lítsanak be. Szó szerinti idézet egy neves művészettörté-
nésztől: „mivel Derkovits azt hitte, hogy agitáló céljától
eltéríti, ha a polgári jólét enyhet adó berkeibe vonul, mes-
terségesen nyomorgott, hogy élete és művészete egybe-
hangozzék.”. 

VIKI Még hogy mesterségesen nyomorogtunk?! Jó vicc! Elhisz
egy ilyen szemenszedett hazugságot, Erika? … Nem kellett
nekünk mesterségesen nyomorognunk! Mindennapos
vendég volt nálunk az ínség… Nézzék csak meg a férjem
életművét! Osztrigákat, rákokat látnak a festményein,
mint egynémely németalföldi mester csendéletein? Ugye
nem. Három Halas csendéletet is festett. Miért? Mert egy-
szer-egyszer, ha nem virsli, akkor valami nyiszlett kis ke-
szeg került az asztalunkra. 

Felvetül a falra a Halas csendélet mindhárom verziója. 

DERKOVITS GYULA Különben…! (húzza el a száját gúnyosan) Azt kell mond-
jam, hogy a halálommal kapcsolatos legeslegújabb össze-
esküvés-elméletek még nekem, magamnak is derűs
perceket szereznek… Ezek szerint a kommunista párt, az
elvtársaim voltak azok, aki miatt meg kellett halnom. Ők
ugyebár rászedtek, a tehetségemmel visszaéltek. A sztori
a következő: a párt a harmincas években megkért, hogy
vegyek ki a Hunyadi téren egy lakást. Úgy tettem, ahogy
mondták, azt hittem, segíteni akarnak rajtam. De nem
erről volt szó. Arra ment ki a játék, hogy ők feltűnés nélkül
találkozhassanak nálam. Pártösszejövetelek színhelye lett
a lakás, melyben rendszeresen megfordult Lukács György,
Sallai Imre, Révai József. A rendőrség hamar kiszúrta a
konspirációt, s figyelni kezdte, ki jön, ki megy. A főembe-
rek látták, baj van, elmaradtak, s nem is üzentek többé.
Közben nekem elfogyott a pénzem, nem tudtam tovább-
fizetni a lakbért. Azt hittem, a párt vezetői, néhányan ban-
károk, dúsgazdag üzletemberek fiai majd kimentenek a
bajból. Nem így lett. Hagyták, hogy kilakoltassanak. Aho-
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gyan hagyták utóbb azt is, hogy éhen haljak. Ami azt je-
lenti, hogy megöltek.

MŰKERESKEDŐK ÉS 
MŰGYŰJTŐK 
EGYÜTT Ebben van valami. Inkább ők, az elvbarátai ölték meg,

mint mi. 
LAJTA ERIKA (be akarja végre fejezni ezt a témát) Látom, ez egy nagyon

kényes, heves indulatokat, komoly vitákat kiváltó kérdés.
Ígérem, diplomatikusan kezelem. Az én drámámban a le-
hető legvisszafogottabb, szinte csak jelzésszerű lesz az
éhenhalási jelenet. (Derkovitshoz fordul) Hanem hadd kér-
jek magától valamit, mester! Ugye ír nekem néhány sort,
amelyben a színházak figyelmébe ajánlja a magáról ké-
szülő drámámat? 

DERKOVITS GYULA Van papírja?
LAJTA ERIKA Van, persze. (a táskájában lévő műanyag-mappából kivesz

egy üres papírt, s átadja) 
DERKOVITS GYULA És tolla is van? 
LAJTA ERIKA Az is van. (a tollát is átnyújtja)
DERKOVITS GYULA No, és alátét? Alátétje is van? 
LAJTA ERIKA Alátétnek megteszi ez a mappa. (a mappát úgyszintén Der-

kovits kezébe nyomja) 
DERKOVITS GYULA Ha egy festőnek van papírja, van tolla és még kemény alá-

tétje is, amin rajzoljon, akkor nincs az az isten, hogy ezeket
a mindennél becsesebb kincseket ajánlások írogatására fe-
csérelje el… Ajánlást egyébként elvi okokból se szívesen
adnék, mert az ajánlást és a protekciót csak egy paraszt-
hajszál választja el egymástól. Írjon valami olyan jót, hogy
az maga ajánlja magát. 

Lajta Erika megsértődik. 

LAJTA ERIKA Mindenki nem lehet zseni. Mint maga. 
DERKOVITS GYULA Ne durcáskodjon! … Maga sokat foglalkozott velem.

Maga komolyan tanulmányozta a munkásságomat. Meg-
szoktam az életben, hogy mindenért meg kell fizetnem,
semmit se kapok ingyen. Festők között általános szokás
az, hogy rajzokkal, festményekkel fizetnek. Úgy döntöt-
tem, lerajzolom magát, Erika… Fordítsa csak balra az
arcát! Jól sejtettem. Az a jobbik, karakteresebbik profilja. 

Lajta Erika először gyerekesen ujjongni kezd, ám hamarosan lelkesedését veszti. 
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LAJTA ERIKA De milyen leszek én azon a rajzon? 
MŰKERESKEDŐK ÉS 
MŰGYŰJTŐK 
EGYÜTT Hjaj! Ne is kérdezze!
LAJTA ERIKA Pont ettől félek… Tudják… Tudja, mester, én elég hiú va-

gyok. Nem mondom, ha Renoir rajzolna vagy festene le,
arra nem mondanék nemet. 

Derkovits kezében megáll a toll. Szúróssá válik a pillantása.

LAJTA ERIKA Itt most nem arról van szó, hogy kit tartok nagyobb fes-
tőnek, meg kit nem. Csak arról a tapasztalati tényről be-
szélek, hogy Renoir festményein a legcsúnyább nők is jól
néznek ki (pár illusztráció villan fel a háttérben ezen állítás
igazolásaként), míg mondjuk Cézanne-nál minden nő úgy
fest, mintha a saját öreganyja volna. (újabb illusztrációk) 

VIKI (kaján arckifejezést vág) Szóval, maga szerint Gyula, aki a
munkásokból mindig kihozta a maximumot, képtelen
megragadni a női szépséget? 

LAJTA ERIKA Tisztesség ne essék szólván, Viki, de az a kép, amin a férje
piros blúzban és kék sapkában örökítette meg, hát… Hát
az minden, csak nem szép. Malacszerűen aprók rajta a sze-
mei, durvák az arcvonásai, s az orra se szépívű. Inkább
krumpliorr. Életben… akarom mondani a valóságban sok-
kal csinosabb. 

ELSŐ MŰGYŰJTŐ (tudálékosan hozzáteszi) Néhány éve a Kieselbach Galéri-
ában egész olcsón vesztegették ezt a portrét, potom
1 200 000 forint volt a kikiáltási ára. 

MÁSODIK 
MŰGYŰJTŐ Mégse vette meg a kutya se. 
HARMADIK 
MŰGYŰJTŐ Ki a fene tenne ki egy ilyen rondaságot a falára? Ha csak

nem egy múzeum. 

A szóban forgó kép is látható válik. 

DERKOVITS GYULA (úgy nevet, hogy a könnyei is potyognak) Köztünk legyen
szólva, annak idején Viki se egykönnyen barátkozott meg
ezzel a portréjával. Ő se találta magát rajta elég vonzónak. 

VIKI (kacér mosollyal, évődve jegyzi meg) Vaszarynál klasszisok-
kal jobb nő voltam. Ezt neked is el kell ismerned! 
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DERKOVITS GYULA Már megint Vaszaryt emlegeted? (újra Lajta Erikára néz)
Akkor hát, Erika? Belevág? Vagy fél, hogy magáról is va-
lami hasonlót rajzolok? 

LAJTA ERIKA Maga szerint nincs meg az okom rá, hogy féljek? 
DERKOVITS GYULA (kacsint egyet) Dehogy nincs! … De tudja mit? Legyen

merész! Vállalja a kockázatot, hogy mit látok meg magá-
ban, mit hozok ki magából. Cserébe én is vállalom a koc-
kázatot, pedig nekem is már előre fáj a fejem amiatt, miket
irkál majd össze rólam abban a bizonyos, beígért drámá-
ban. 

A korábbi, Munkásmozgalmi Panteonos háttér eltűnik. Fehér, semleges háttérré „tisztul ki”. 
Derkovits Gyula, a művész és Lajta Erika, a modell a színpad előterébe lépnek.
Derkovits beállítja a pózt. Lajta Erika pedig szófogadóan belemerevedik az adott

pózba. Derkovits megnyalja a szája szélét, összehunyorítja a szemét, aztán gyors tollvo-
násokkal skiccelni kezd. 

Függöny.
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