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EriCH Nagyon szomjas vagyok.
MariE Hozok neked egy sört, ha 

kérsz. És ha adsz hozzá pénzt.
FraNz Nekem is hozz egyet.
PaUl Nekem is. Jó szolgáló, meg kell 

hagyni. Megdugtad már?
HElGa Pauli!
EriCH Megdugni? Kemény, nagyon 

kemény szöveg. Így senki nem fog 
követni téged. 

HElGa Hiszen nem is beszélgetünk. 
Mindig csak ez a fecsegés. semmi 
tisztelet sincs bennetek, egyikőtök-
ben se. 

PaUl sikerült már valakit megdug-
nod a tisztelettel? az nem megy. 

MariE Meghoztam. a sört. Köszönöm 
szépen, mondanák a jólnevelt em-
berek. 

PaUl a jólneveltség mást jelent, mint 
a köszönöm szépen. 

MariE Ha valakinek nincs esze, ak-
kor hallgasson. 

EriCH igaza van. a jövedelmemet 
csökkentették. Mivel megváltoztak 
a körülmények, mondták. És mit 
csinálok? Befogom a pofámat. 

HElGa Ha már az iskolai osztálytár-
said közül valaki gyárigazgatónő. 

EriCH a Plattnerné? Egy munkása 
van neki. És mit gyártanak? Csoda-
szatyrokat!

HElGa Jobb, ha csodaszatyrokat 
gyártanak, mintha valaki másnak 
trágyát hordanának. 

EriCH Én nem hordok trágyát. 
Traktorral dolgozom, de egy ilyen 
gyáram nekem is lehetne. 

r a i N E r  w E r N E r  F a s s B i N d E r

a vendégmunkás
Marieluise Fleißernek
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PaUl legyen átkozott, már megint 
jön a vonat…

MariE valószínűleg pontos, ha kí-
váncsi vagy rá. 

FraNz Ha lenne itt minden héten 
egy táncmulatság, akkor sokkal 
szebb lenne itt.

EriCH Már beszéltünk a kocsmáros-
sal. Micsoda veszteség, mondta a 
ronda pofájával. 

HElGa azt hiszed, te szebb vagy? 
EriCH Nála mindenképpen. a kör-

nyező falvakból is jönnének, ha be-
vezetnénk. 

FraNz a zenekar túl drága.
PaUl És egy zenegép? 
EriCH az senkit sem vonzana ide, 

mert zenegép mindenütt van. 
FraNz Már a Koronában is van egy.
HElGa de ott túl kicsi a hely. Ott nem 

lehet táncolni. 
Jorgos jön.
EriCH Nézd csak, hogy néz ez.
MariE Micsoda egy alak. 
PaUl Kellene neki egy kis bajuszka!
MariE Mondd már.
EriCH Tudom, tudom!
HElGa Mindjárt idejön. 
PaUl Mit akarsz, hé?
FraNz Keresel itt valamit? 
MariE Micsoda egy alak vagy te? 
EriCH Nem tudsz beszélni, ha kér-

deznek? 
PaUl Nahát!
HElGa Keresel valakit? Egy bizonyos 

valakit keresel? 
PaUl Micsoda műsor, ez teljesen hü-

lye!
FraNz Talán beszélni akar velünk. 

Talán nem vagyunk elég jók neki. 
EriCH Beszélned kell. Beszélj!
JOrGOs Then katalavo!
HElGa Ez egy külföldi.
EriCH Mondtam én. 
PaUl Én mondtam. 
FraNz valószínűleg olasz. 

EriCH Egy ithakai.
HElGa Mi vagy te? Olasz?
JOrGOs Olasz nem. 
PaUl Egy olasz, nem más. Egy olasz.
MariE Mit akar ez itt nálunk? 
FraNz Ezt én is szeretném tudni.
EriCH Egyszerűen idejön, és egy szót 

sem szól. 
HElGa Biztosan megy valahová. 
PaUl Egy olasz.
HElGa de valahová mégis mennie 

kellene. 
EriCH Úgy van.
HElGa Hová kell menned?
PaUl ahová neked is. 
HElGa semmi cím? … Ez itt az Elisa-

beth Plattner cége.
PaUl az Elisabethhez megy, mon-

dom én. 
HElGa Megmutatom neked az utat, 

gyere csak!
PaUl az elmúlt évben ő volt Olaszor-

szágban. Most meg ez jön ide.
MariE ide-oda hullámzanak. 
HElGa az Elisabethhez jött. Én min-

dig is mondtam, van egy ilyen fér-
fi-őrület. Figyelj csak.

PaUl Mert mi nem vagyunk elég jók 
neki. 

FraNz És te meg pláne nem.
PaUl de te sem. 
FraNz Talán ábrándozik.
PaUl Egy olasz, Olaszországból.
HElGa az ember el sem akarja hinni, 

ezt a szégyentelenséget. de anyám 
mindig is mondta. Ne barátkozz az 
Elisabethtel. Mindig mondta. 

PaUl Egy olasz, Olaszországból.
MariE a vonat.
HElGa azt hiszem, itt maradok. Be-

szélni kellene az itteni emberekkel. 
PaUl Most jön.

*
ElisaBETH Először is az aláírásokról 

kell beszélnünk. a társadalombizto-
sításról és mindarról, amit le kell 
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vonni. itt, nálunk is aludhat, azt le 
fogjuk vonni. azért hívtam, mert a 
helyiek számomra nem jönnek szó-
ba, leszámítva a Brunót, akivel ha-
marosan meg fog ismerkedni. Ezek 
renitensek. a munkát könnyű meg-
tanulni, de gyorsan kell csinálni, 
mert ezen múlik a termelékenység. 
Ezek itt nekem arcátlan bérkövetelé-
sekkel jönnek. annyit kérnek, hogy 
már én is szeretném tudni, hogyan 
lehet ennyit megkeresni. annyi 
lump elem van közöttük, az itt ma-
radt menekültek és mások. És még 
nálam is esznek, de azt levonom. a 
Franz egy hétig dolgozott nálam, és 
akkor panaszt emelt, még a Brunónál 
is járt, de már megszoktuk. vagyis 
hozzá kell szoknia ahhoz, hogy szö-
vegelnek. Kerestem egy törekvő em-
bert, mert a lustákkal semmire se 
megyek. Most már mindent tud.

*
EriCH Kiről van szó?
PaUl az olaszról.
EriCH Ja.
GUNda És? Mi újság?
PaUl Egy olasz. semmi egyéb. 
Bruno jön.
PaUl Úgy. Na mi van?
BrUNO Nem olasz, nem.
PaUl Nem?
BrUNO Görög. Görögországból. 
EriCH Úgy? de Görögországban egy-

általán nem járt, mármint az Elisa-
beth. 

BrUNO Ennek nincs köze ehhez, ez 
egy idegen munkás. 

GUNda Micsoda?
BrUNO ahogy mondom. idegen 

munkás. 
EriCH Hogyhogy? itt nincs elég mun-

kás?
PaUl Egy görög, Görögországból. 
EriCH Ez így nincs rendjén, mert nem 

igazságos. 

GUNda Úgy van. 
EriCH Mi is dolgozunk, és nem is ke-

veset. 
PaUl Elrabolta már tőled az Elisa-

bethet?
GUNda Hol alszik? 
BrUNO Nálam, az én szobámban. 
EriCH Nálad? Hogyhogy?
BrUNO Mert itt volt hely. 
PaUl És beszélt veled?
BrUNO Nem tud beszélni. de az al-

váshoz levetkőzik. Teljesen.
PaUl Neee!
BrUNO de igen.
GUNda Előtted?
BrUNO semmivel se törődik.
EriCH És hogy néz ki?
BrUNO Jobban, mint mi.
EriCH Hogyhogy jobban?
BrUNO Jobb a fölépítése. 
EriCH Hol?
BrUNO a farkánál. 
Szünet
PaUl a Koronában van egy tévé, 

most oda megyek.
GUNda Én is megyek. szervusztok.
EriCH szervusz. Mit adnak?
PaUl slágereket, meg ilyeneket.

*
GUNda Görögországból jöttél? 
JOrGOs Görögország.
GUNda És tetszik neked itt? Hogy 

tetszik neked itt?
JOrGOs Nem érteni.
GUNda Németország szép?
JOrGOs sok szép.
GUNda Nem sok szerelem?
JOrGOs Nem érteni szerelem.
GUNda szívből. 
JOrGOs semmi.
GUNda Nem? semmi kisasszony?
JOrGOs Mi az kisasszony? Ungabunga? 
GUNda igen.
JOrGOs Nem van. 
GUNda Miért? Miattam?
JOrGOs Ja. Nem van.
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*
iNGrid Én Erichtől hallottam, ő meg 

a Brunótól, azt hiszem. Ma éjjel le-
vetkőzött, az ágyra feküdt, és a gö-
rög nevét kiabálta.

HElGa És aztán?
iNGrid aztán a görög átment, és csak 

három óra múlva jött vissza, telje-
sen kimerülve. 

GUNda Éppen hazafelé mentem, 
amikor a görög szembejött velem. 
Köszöntem, mert nekem volt gye-
rekszobám. És akkor ő megraga-
dott és letepert a földre, és egyre 
csak ezt hajtogatta: ungabunga. 
Hirtelen halálfélelmem lett, és elfu-
tottam.

FraNz Mostantól idegen erkölcsök 
jönnek. 

*
ElisaBETH semmiből nem lesz sem-

mi. Gyorsabban kell dolgoznod, a 
bér miatt. 

JOrGOs Munka nem jó?
ElisaBETH Jó, de nem elég gyors.
JOrGOs Értem, munka gyors.
ElisaBETH Pontosan, annyit keres-

tek, amiért megdolgoztok. 
*

PaUl És aztán megerőszakolta a me-
zőn. 

EriCH a Gundát? Hát, annak sincs íz-
lése.

MariE Én ezt nem tudom elhinni ró-
la, mert mindig olyan egyenesen 
néz.

EriCH Téged is lángra lobbantott?
MariE soha nem fognék tőle tüzet, 

de hogy valaki hogy néz, annak 
mindig van oka.

PaUl Úgy, ahogy mondom, a földre 
teperte és megerőszakolta, és aztán 
jöttek a többiek is. Én mondom 
nektek.

*
HElGa Egymásba karolva mentek 

végig a falun, és hangosan nevet-
géltek. 

GUNda Ez most már nem megy. a 
rendőrségre kellett volna mennem, 
mert ez lett volna a helyes.

HElGa Ha hozzám ér, akkor jaj neki. 
GUNda agyonvágni, az lenne a he-

lyes. 
HElGa de az Elisabeth mellette van, 

mert ő jól fekszik a helyi nagysá-
goknál.

GUNda Ha nekem lett volna viszo-
nyom a Burgerrel, én is jól feküd-
nék…

HElGa Egy ilyen vén pasi. És milyen 
idős volt ő akkoriban? Tizenhét.

GUNda a szégyentelen. agyon kelle-
ne ütni az ilyeneket, simán agyon-
ütni. de még eljön az is.

*
MariE szerelmet érzek, mint ami-

lyenről a dalokban énekelnek. 
JOrGOs szerelem nagy jó. 
MariE Mert itt mindenki úgy beszél. 

rólad és az Elisabethről. 
JOrGOs Elisabeth, nem.
MariE azt akarom, hogy én legyek 

az egyetlen, csak velem járj, egy 
lánynak erre van szüksége. 

JOrGOs szemek, mint csillagok.
MariE szemek, mint csillagok, ez szép.
JOrGOs Megérinteni szép.
MariE Görögországban lányok szép?
JOrGOs Ja, szép. Görögországban 

sok szép. Jövünk együtt Görögor-
szág. sok nap és tenger.

MariE Magaddal viszel, tényleg?
JOrGOs Biztos, sok szerelem.
MariE Én is szeretlek, érzem, hogy 

már totál fáj, ez biztos.
*

ElisaBETH azt terjesztetted, hogy 
odavagyok érte? 

BrUNO Egy szót se szóltam. soha 
nem mondanék semmi rosszat ró-
lad, mert nem tudnék.
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ElisaBETH Érzem, amikor végigme-
gyek a falun, hogy a baráti  köszö-
nésük álságos, közben meg ferdén 
néznek rám.

BrUNO Én semmit se mondtam, de 
tényleg. 

ElisaBETH Mert így még sohasem 
beszéltek rólam, ilyen gonoszan. 

BrUNO Nem tudnék beszélni rólad, 
ezt tudnod kell, mert a szerelmem 
ebben megakadályoz.

ElisaBETH a munka most már job-
ban megy neki. lassan beletanul – 

BrUNO de én még jobb vagyok nála.
ElisaBETH a kezeddel. 

*
PaUl Most aztán megkapta a Marie-dat.
EriCH Kinyalhatja a seggemet, min-

dig csak a házasságról beszélt. 
Miért vennék el egy ilyen nőt? 
Becsavarodott.

PaUl És az ingrid? 
EriCH vonzódik a magasabbren-

dűhöz. azt gondolja, hogy a házas-
ság nem neki való. Mert az elvenné 
az esélyét a jövőre. Érzelmek nél-
kül. Nem beszélgetni, csak kefélni. 
És ez jó így.

PaUl a Helgának most gyereke lesz.
EriCH Komoly?
PaUl ahogy mondom: a harmadik 

hónapban van.
EriCH Nem vigyáztatok.
PaUl azt mondta, nem lehet gyereke, 

egy orvos mondta neki München-
ben, most aztán benne vagyok. 
apám agyvérzést kap, ha megtud-
ja. amikor megmondta nekem, azt 
hittem, megölöm, mert mindig 
olyan kotnyeles a Helga. 

*
FraNz ahonnan jön, ott kommunis-

ták vannak.
iNGrid Görögországban?
FraNz az újságban olvastam. sok a 

kommunista.

iNGrid sok?
FraNz Hát, persze. Egész Görögor-

szág tele van kommunistákkal.
*

GUNda az ingrid a Franztól hallotta, 
aztán elmesélte nekem. 

HElGa az ember sose tudja, hogy mi 
minden lehetséges. 

GUNda az ember bekerül a dolgok 
közepébe, és nem tudja, mi lesz az 
egészből. a kommunisták mindig 
veszélyesek.

*
EriCH a kommunisták ilyenek, be 

kéne őket tiltani.
PaUl Mert ez illik ahhoz, ami már 

amúgy is van. 
EriCH Be kéne tiltani.
PaUl És idemerészkedik, egy ilyen 

alak. 
EriCH Be kéne tiltani, és ezért tenni 

kell valamit. 
*

FraNz Honnan jöttél Görögország-
ból? Melyik város?

JOrGOs Pirea.
FraNz Mi az?
JOrGOs sok nap, sok tenger, és sok 

ember más országból. 
FraNz És munka nincs ott?
JOrGOs Munka igen, pénz nem.
FraNz Mennyit keresel a Plattner-

nénél?
JOrGOs Nem érteni.
FraNz Mennyi a pénz? itt?
JOrGOs Kétszázhúsz márka. Enni és 

aludni.
FraNz Úgy? Nekem háromszázhú-

szat fizetett, és az étkezést. Én ezt 
nem fogadnám el. 

JOrGOs Mindenkit hazaküldeni. 
asszony és gyerekek.

FraNz Házas vagy?
JOrGOs asszony és gyerekek.
FraNz Hány gyereked van?
JOrGOs Kettő.
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*
HElGa Olyannal jársz, aki házas és 

gyerekei vannak.
MariE ahogy mondod. 
GUNda Én szégyellném magam a he-

lyedben. Pontosan tudod, miféle 
egy alak. 

MariE És miféle?
GUNda Egy bűnöző, ahogy minden-

ki tudja. 
MariE Nekem nem bűnöző. 
HElGa Mert te rossz ember vagy.
MariE Hogy kibe vagyok belezúgva, 

az hadd legyen az én dolgom. 
GUNda Mert egy disznó, és durván 

odavagy érte. 
MariE Mert tőled semmit sem akart.
GUNda Nem akart semmit. Csak a 

földre tepert.
MariE Talán álmodban, mert egyál-

talán nem vagy az esete. 
HElGa Mintha érdekelné ezt, ki az 

esete. Csak dugni akar.
MariE Mert te annyival különb vagy.
HElGa Nekem te csak egy ribanc 

vagy, semmi más.
*

EriCH itt fekszik, és semmire sem 
gondol. 

PaUl Ki kellene herélni.
EriCH És még jól is érzi magát nálunk. 
PaUl Na, ennek nemsokára kampec.
EriCH Jó kis hecc lenne. Egyszerűen 

levágni neki. azután leshetné, ho-
gyan kefél, mert semmi más nem 
jár az eszében. 

PaUl És közben olyan büdös, mint 
egy disznó.

EriCH a Bruno azt mondta, hogy so-
sem mosakszik – 

PaUl Mivel náluk az emberek nem 
mosakodnak.

EriCH Egy pisztoly kéne, azzal meg-
ugrasztanánk. szerinted? Hogy 
ugrálna?

FraNz Mint szökkenő szarvas.

PaUl de a herélés jobb, mert arra to-
vább fog emlékezni. 

EriCH aztán leöntjük benzinnel, és 
odaajándékozzuk a Marie-nak a 
születésnapjára.

PaUl az lenne az igazi show.
FraNz Mit szól hozzá az Elisabeth, 

hogy most a Marie-val jár?
EriCH Még sírt is, mert hogy az jó 

volt hozzá.
PaUl azt elhiszem, mert az egy disz-

nó, semmi más.
*

iNGrid a producer azt mondta, hogy 
olyan jó hangom van, mint a 
Catharina valentének, és hogy mi-
nél előbb költözzek Münchenbe. 

GUNda Kell, hogy legyen iskolázott-
ságod, énekelni mindenki tud. 

iNGrid Mintha te tudnál énekelni.
GUNda annyira én is tudok, mint te. 
iNGrid Képzelődj csak.
GUNda Mintha te különb lennél. 

ócska rongy vagy, és ha valami 
képzelődés, akkor a producered az.

iNGrid Én énekelni fogok, te meg a 
tévében nézed, és az majd neked 
frankón büdös lesz. 

GUNda ahogy te a szádból bűzlesz, 
olyan büdös nekem sohasem lehet. 

iNGrid Ha én a számból bűzlök, ak-
kor te már rég elrohadtál. Jobban 
tennéd, ha a bibliai korodra tekin-
tettel már csak hallgatnál. Ezt mon-
dom neked.

Helga
HElGa Hallottatok már ilyet? a ven-

dégmunkás, aki már majdnem 
megdöglött, félig agyonverte az 
Erichet. Tiszta hülye volt. Hirtelen 
megragadta és elkezdte ütlegelni. 

iNGrid az Erichet? Miért?
HElGa senki nem tud semmit. a Paul 

és a Franz ugyan ott voltak, de totál 
lefagytak az őrülettől.

GUNda És nem segítettek neki?
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HElGa Totál lefagytak az őrülettől.
GUNda Ez történhetett. Én mindig is 

mondtam: az idegen munkásnak el 
kell tűnnie.

iNGrid Pontosan. Mert az emberek 
rosszak lesznek, ha idegen van kö-
zöttük.

Paul, Erich, Franz
HElGa Hát itt vagytok.
iNGrid sokat nem lehet látni a vere-

kedésből.
EriCH Mert én igazi férfi vagyok, és 

tudok hallgatni, egyébként már ré-
gen agyonvertek volna.

PaUl Hát ez az.
EriCH de ezt még visszakapja. a 

bokszerrel és az összes haverunk-
kal. El kell húznia innen. 

FraNz szervezünk egy bandát elle-
ne.

PaUl És aki nem vesz részt benne, az 
az ellenségünk, és harcolunk ellene 
is, mint ő ellene. 

HElGa Hogy visszatérjen a rend –
GUNda de a Plattnerné is milyen már. 
EriCH Úgy van. El kell innen tűnnie, 

mert ő az oka mindennek. 
Meglátjuk, mi lesz, hogy mit akar-
nak tenni az egész ellen. 

*
HElGa Még a templomba is magával 

viszi. Hihetetlen.
GUNda ahol nincs szégyen, ott nincs 

szégyen.
HElGa Egészen biztosan nem keresz-

tény.
GUNda Egyáltalán nem keresztény.

*
EriCH dögöljön meg. 
PaUl És ők is.
EriCH Csak a Brunót sajnálom, ő nya-

kig benne van. 
PaUl Természetesen.

*
MiNdaNNyiaN
Krisztus vére tápláljon engem.

a víz Krisztus oldalából mosson meg 
engem.

Krisztus szenvedése erősítsen engem
ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem
rejts el a sebeidbe engem
sose hagyd, hogy elváljak tőled 
Hogy dicsérhesselek téged
a szentjeiddel egyetemben
Mindörökké. ámen
GUNda El kellene mondanunk a 

papnak is. Mert itt már megszűnt a 
szégyen.

*
EriCH vettem egy bokszert München-

ben.
PaUl de titokban kell csinálnunk.
EriCH leszarom a titoktartást. 

Csapjunk bele, lehetőleg azonnal. 
PaUl Csak óvatosan.

*
FraNz de miért hozta el a templomba?
MariE Mert ez a szokás, neki is van 

hite. 
FraNz igen, de milyen?
MariE itt mindenki egyenlő.

*
ElisaBETH Hallod, hogy beszélnek? 

a suttogásuk tönkreteszi a pap 
prédikációját.

BrUNO semmit sem hallok.
*

MiNdaNNyiaN
Ím a bárányt megöltük
az áldozatot bevégeztük
Íme most szemléljük
Kegyelmed és erőd istenünk.
EriCH semmiből nem lesz semmi. 

Bele kellene fognunk.
PaUl Ütős lenne bőrdzsekiben, mint 

egy show-ban. 
EriCH Ez nem ok arra, hogy várjunk.
GUNda Utána leszólítom. 
HElGa Én is.
GUNda akkor ketten megmondjuk 

neki, hogy micsoda alak.
*
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MariE Félek, mert senkitől sem vár-
hatunk semmi jót. 

FraNz a dolgok olyanok, amilyenek, 
ezen nem változtathatunk.

*
MiNdaNNyiaN
ajtónk vérrel jelölve.
s ő a mi húsvéti bárányunk
Forró szeretetben sütve.

*
PaUl, EriCH, FraNz Minden néger 

ribancnak gumicsöcse van, de a 
magunkfélének semmije sincs. 

ElisaBETH Talán rám gondolsz?
BrUNO Ne köss bele.
ElisaBETH azt csinálhatnak, amit 

akarnak?
HElGa És te csinálhatsz azt, amit 

akarsz, mert a nagyok lotyója vol-
tál? 

ElisaBETH Mert tőletek nem akar-
nak semmit. 

GUNda akarni akartak volna, de mi 
tisztességesek vagyunk. Nem va-
gyunk könnyen kaphatók.

ElisaBETH Jobb a mindenki, mint a 
senki. Ha úgy néznék ki, mint te, 
még magam előtt is szégyellném 
magam. 

GUNda Egy idegen munkást hívtál, 
mert neki jobban bejössz.

ElisaBETH Kinek mi köze hozzá? És 
nem idegen munkás, hanem ven-
dégmunkás. 

HElGa az ágyban ez nem jelent kü-
lönbséget. 

ElisaBETH az én ágyam, az én or-
rom, a sajátodat fogdosd.

PaUl, EriCH, FraNz Minden néger 
ribancnak gumicsöcse van.

ElisaBETH Magad is láthatod, hogy 
nincs itt semmiféle néger, és ő jobban 
dolgozik, mint közületek akárki. 

EriCH Beszéljünk vele?
PaUl Egy szót sem beszélünk vele. 
JOrGOs Mi ez, nem érteni.

EriCH Majd megérted, ha már nem 
találod a csontjaidat.

JOrGOs Nem érteni.
GUNda Mert rendetlenséget hozott 

közénk, mert nyugalmat akarunk.
HElGa a béke fontos nekünk.
ElisaBETH akkor engem hagyjatok 

békén, és meglesz a ti nyugalma-
tok is. 

EriCH Menjetek, ne szemtelenkedje-
tek, mintha egy kommunista lenne 
a házamban…

ElisaBETH Ne érj hozzám a mocskos 
mancsoddal.

EriCH Mocskos lenne a kezem? 
Nézzetek ide.

PaUl Egyáltalán nem mocskos.
EriCH És ha mocskos is lenne, 

olyan mocskos nem lehetne, mint 
a tiéd. 

HElGa Mert nem ismered a szégyent.
GUNda Mert mindenkivel összefek-

szel, aki errefelé csavarog.
PaUl És mindig csak a mások kezét 

figyeled.
ElisaBETH Elmegyek, mert veletek 

nem lehet beszélni.
EriCH agyonütöm a büdös kommu-

nistát.
PaUl Hagyd abba, ez veszélyes lehet.
EriCH Nem lehet velem bármit meg-

tenni. 
PaUl Majd ha egyedül találkozunk 

vele. 
MariE Ebből baj lesz.
FraNz akkor így jártunk. 
MariE Csak ez a szerelem dolog ne 

lenne.
*

BrUNO Mert ha mindenki beszél, 
csak akkor van értelme.

ElisaBETH itt senki sem ért semmit.
BrUNO ami elmúlt, az elmúlt. Ez van.
ElisaBETH És mi volt?
BrUNO az, hogy kavartál vele. az 

volt.



1240

ElisaBETH semmi sem volt. volt, 
volt! Marhaság.

*
MariE Úgy szeretlek, de van egy fur-

csa érzésem. 
JOrGOs Érzésem.
MariE Ezek készülnek valamire, va-

lami brutálisra. 
JOrGOs Nem érteni.
MariE Ebből bumbum lesz. 
JOrGOs Nem bumbum.
MariE Te olyan kedves vagy. Tényleg 

el akarsz vinni Görögországba?
JOrGOs Együtt menni Görögország.
MariE És a feleséged? 
JOrGOs Nem érteni.
MariE a feleséged. Jorgos felesége.
JOrGOs Nem érteni.
MariE Mert fáj. itt. Mindenki tud róla. 

de engem nem érdekel.
*

iNGrid Öt hét múlva elkészül az első 
lemezem, mert most már elég jó a 
hangom. 

HElGa És? Mennyit fizetnek?
iNGrid Még nem tudom. de nagyon 

kedves ember. És fényképeket is 
fognak csinálni rólam.

HElGa És aztán majd benne leszel az 
újságban.

iNGrid igen. Minden újságban. az 
összes megtakarításom ráment.

HElGa Neked kellett fizetned? 
iNGrid a karrierem érdekében.
HElGa Ja.
iNGrid Nézd, az ember csak egyszer 

fiatal, és később nincs több esély. 
Később nincs.

*
PaUl Én ragaszkodnék a bőrdzseki-

hez. Mindig jobb, ha kerül valamibe.
EriCH És szerinted mennyibe kerül 

egy ilyen? Háromszáz márka.
PaUl Megőrülök.
EriCH de ilyen dzsekiket lehet kapni 

az amerikaiaktól. Kékek. És hátul 

valamit rájuk lehet ragasztani. 
Mondjuk: Chicago rockers, vagy 
ilyesmit. 

PaUl Jobb, mint a semmi. 
EriCH És mindenkinek kell egy 

boxer. az ember másképp érzi ma-
gát, ha van egy ilyen a zsebében. 
Bruno is benne van, már mondta 
nekem. 

PaUl Most már tízen vagyunk. de 
kellenének a bőrdzsekik.

*
GUNda És a házasság? Nem akarsz 

megházasodni?
FraNz Nem tudom. 
GUNda a házasság, az már valami. a 

rendszeresség tiszteletreméltó. 
FraNz az ember sose tudja, hogy mi 

lesz.
*

ElisaBETH Hallottad, mi mindent 
beszélnek rólunk?

JOrGOs Jorgos érteni mindent. 
ElisaBETH de fontos, hogy mit be-

szélnek. Te és én, érted?
JOrGOs Érted.
ElisaBETH Mert te mindenkinek tet-

szel. de te a Marie-val vagy együtt.
JOrGOs Marie szép lány. 
ElisaBETH És én?
JOrGOs sok szép.
ElisaBETH És? Tőlem nem akarsz 

semmit? 
*

EriCH Bedobta a vízbe.
iNGrid de miért a vízbe?
EriCH a gyerek miatt. Hogy elmenjen.
iNGrid És? 
EriCH Nem ment el. de sokkot ka-

pott. 
iNGrid És a Paul?
EriCH Bocsánatot kért tőle. Most ösz-

sze akarnak házasodni.
iNGrid az ilyesmiről hallani sem 

akarok.
EriCH És a szerelemről?
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iNGrid arról sem. Mert öregít.
*

MariE Meg akarta ölni. 
GUNda Biztos csak baleset volt. 
MariE ingrid most elmegy a városba 

énekelni.
GUNda Mert tud egy kicsit énekelni.
MariE Mindenesetre jobban, mint mi.
GUNda Persze mindent neki kellett 

fizetnie. a fényképészt is, meg 
mindent. 

MariE Mert ez így szokás.
GUNda Mit tudjuk mi, hogy mi a 

szokás? 
*

EriCH Elégedett vagy a külföldiddel?
MariE Elégedettebb, mint veled. 
EriCH Mert ribanc lettél, azért.
MariE Ha így van, szívesen vagyok az.
EriCH Hogy valaki így lecsúszhat a 

moráljával.
GUNda Muszáj veszekednetek?
EriCH Mi jobb benne, mint bennem?
MariE Ez az én dolgom. 
EriCH agyon kéne ütni téged a nagy 

pofádért. 
GUNda Így nem beszélhetsz senki-

vel, mert ez mindenkit felbosszant.
MariE Úgy beszélek, ahogy akarok. 

*
PaUl Bántott valaki? 
EriCH senki sem bántott. Csak dühös 

vagyok, ennyi az egész. 
FraNz Ki jön itt?
PaUl Tényleg, ki jön itt? Nocsak, no-

csak.
BrUNO a görög, ahogy kell.
EriCH Mocskos disznó, mid keresni-

valód van itt? azt hiszed, errefelé 
mindenki járkálhat?

PaUl Miért vagy ilyen csöndben? 
JOrGOs Nem érteni.
EriCH Értesz te engem, te kommunis-

ta. vissza akarsz ütni? Na gyere 
csak ide. 

JOrGOs Pustis malakka! 

PaUl Tiszta sor.
EriCH Hogy megjegyezd magadnak, 

te kommunista disznó.
JOrGOs Malakka, malakka, ochi!
EriCH lennél kedves csöndben ma-

radni? 
JOrGOs Ochi parakalo, ochi!
BrUNO itt és itt.
EriCH Hogy megjegyezd, mától itt 

már nem lesz szép neked.
*

GUNda Ennek egyszer meg kellett 
történnie. Már úgy járkált itt, mint-
ha ide tartozna.

HElGa És úgy bámulta az embereket, 
mint a vásárban.

GUNda És folytatódni fog. El kell 
tűnnie. 

HElGa Így van. Helyre kell állítani a 
rendet. 

*
iNGrid És te is ott voltál? 
FraNz Hát persze. 
iNGrid És most el akar menni?
FraNz Fogalmam sincs. Én elmen-

nék a helyében. az biztos. 
*

PaUl Bosszút kellett állnunk. 
EriCH igen.
HElGa És felkelt? 
EriCH Nem tudom, én elmentem.
PaUl Nekünk mindegy.
EriCH Mindegy hát.
PaUl Most biztosan elmegy.
EriCH Biztosan.
HElGa Mert már nem szép itt.
EriCH Mi idetartozunk, és senki más.

*
ElisaBETH Nem lett volna szabad 

belekeveredned. Mert nem volt 
szükséges.

BrUNO Egyszerűen ott találtam ma-
gam a közepében. Nem is tudom, 
hogyan. 

ElisaBETH Ha segíteni nem akarsz, 
a te dolgod. de részt venni…
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BrUNO Nem akartam részt venni. 
Nem tudom, hogy történt. 

ElisaBETH szerintem nem vagy ész-
nél.

BrUNO akkor nem vagyok észnél.
*

JOrGOs Nem érteni, miért.
MariE szeretlek, soha nem foglak el-

hagyni.
JOrGOs Nem érteni, miért bumbum.
MariE Most már vége, legyél kedves 

hozzám.
JOrGOs Mindenki bumbum.
MariE Ölelj át, gyere.
JOrGOs Mindenki nekem, bumbum.
MariE adj egy csókot, mert az olyan 

szép.
JOrGOs Én semmit nem érteni. 

Görögország szép. Németország 
sok hideg.

MariE Csókolj meg, mert úgy aka-
rom.

*
GUNda És? Most elmegy?
BrUNO Nem.
PaUl És megmondtad az Elisabeth-

nek, hogy legközelebb ő is így jár-
hat? 

BrUNO igen, de nem hiszi el. 
EriCH szerintem nincs észnél.
HElGa Könnyen be lehet látni, hogy 

mi a jobb.
BrUNO azt mondja, hogy ez jobb az 

üzletnek. 
EriCH Ha ittmarad?
BrUNO Pontosan. 
GUNda És miért?
BrUNO Mert többet termelünk, neki 

meg 650 márkát fizet. Nálam alszik 
a szobában, ezért levon tőle 150 
márkát.

GUNda 150 márkát? Komolyan?
BrUNO Komolyan. És az étkezésért 

még 180-at. Ez összesen 330 márka. 
Így csak 320-at fizet ki neki. 

EriCH Elismerésem.

BrUNO Ezt mondta neki a müncheni 
férfi az idegen munkás állásokról. 
Így kell ezt csinálni, többet terme-
lünk, ha ezek itt vannak, és a pénz 
az országban marad.

EriCH Ez így megy? 
BrUNO Pontosan. Ez egy trükk. 

Németország érdekében. 
HElGa az üzlethez van érzéke az 

Elisabethnek, azt mindig is tudtuk. 
BrUNO És azt mondta, hogy elkülde-

ni nem fog senkit, inkább idehoz 
még egyet.

PaUl az embernek használnia kell az 
eszét, erről van szó.

*
GUNda Elhagyta, de most mégis ösz-

sze akarnak házasodni. 
iNGrid Hát, ez nem az én világom. 

Elhagyni, házasodni. 
GUNda És ha semmi sem lesz a karri-

eredből?
iNGrid akkor talán. a korom miatt. 

Tudod. 
*

ElisaBETH Hosszú órákba tellett, 
míg rábeszéltem, hogy itt marad-
jon.

BrUNO Nem tehetek róla. 
ElisaBETH Ha elmeséli Münchenben, 

hogy mi történt vele, akkor már 
senkit sem fognak ideküldeni. 

BrUNO Nem tehetek róla. Egyáltalán 
nem.

ElisaBETH Ha még egyszer előfor-
dul, kirúglak.

BrUNO Én nem tehetek róla.
ElisaBETH És be is kell jelentenem, 

mert ilyen nem fordulhat elő.
BrUNO Én semmit se csináltam.

*
EriCH És márciusban bevonulok a se-

regbe. Mert az sokkal jobb, mint itt 
dolgozni.

PaUl valószínűleg nekem is ezt kell 
majd.
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EriCH Ott nincs kérdés. Egy tenger-
alattjáróra szeretnék kerülni, mert 
az más, mint a szárazföldön. 

PaUl Oda kell menned, ahová irányí-
tanak.

EriCH Tulajdonképpen mindegy is, 
hogy az ember hová kerül.

*
ElisaBETH Januárban jön egy kollé-

gád. Egy török, mert az építkezés-
hez már túl öreg, vagy valami 
ilyesmi.

JOrGOs Torok?
ElisaBETH Egy török jön ide. 

dolgozni, mint te.
JOrGOs Torok nem lenni jó. Más nincs?

ElisaBETH Nincs, mert azt kell elfo-
gadnom, akit küldenek. 

JOrGOs Torok nem jó. Jorgos és torok 
nem dolgozni együtt. Jorgos másik 
városba menni.

*
MariE Nyáron elvisz magával 

Görögországba.
HElGa És a felesége?
MariE az nem számít. Görög-

országban minden másképp van, 
mint itt.

HElGa Nem tudom. Egyszerűen el-
utazni. És ilyen messzire? 

wEiss JáNOs fordítása

FOrdÍTói JEGyzET

Ha valaki összeállítana egy legalább közepes terjedelmű antológiát a 20. század legjelentő-
sebb német drámáiból, a Katzelmachert (jelen fordításban: A vendégmunkást) biztosan bele 
kellene vennie. a mű történetét talán így lehetne elmesélni: rainer werner Fassbinder 1967-
ben tagja lett a müncheni action Theaternek, ahol rendezőként Büchner Leonce és Léna című 
darabjával debütált, és 1968. április 7-én itt mutatta be a Katzelmacher című saját darabját. a 
darab a közelmúltig megközelítőleg száz rendezést ért meg, Franciaországban tízet, 
amerikában nyolcat. Fassbinder ezzel a darabbal lett világhírű. aztán 1968 májusában az ő 
kezdeményezésére feloszlott az action Theater; a régi tagok egy része létrehozta az 
úgynevezett „antiszínházat”. Ennek fő célja az volt, hogy az aPO-hoz (a parlamenten kívü-
li ellenzékhez) kapcsolódva, politikai-felvilágosító szándékkal aktuális témákat dolgozzon 
fel. a Katzelmacher ennek a programnak nemcsak a megelőlegezése, de a legjelentősebb al-
kotása is. Fassbinder egyszerre volt rendező, színész és szerző, ezért a művek kimondottan 
„work in progress”-ként születtek. Egy interjúban a Katzelmacherról azt mondja, nem dön-
tötte el előre, hogy a vendégmunkásokról, azok helyzetéről és létállapotáról akar beszélni. 
arra a kérdésre pedig, hogy érez-e valami rokonságot Brechttel, ezt válaszolta: „Nem, in-
kább az osztrák Ödön von Horváthtal. Ő is – ellentétben Brechttel – közvetlenül az ember 
iránt érdeklődik.” 1969-ben a darabból film is készült, ez azonban lényegesen eltért az ere-
deti szövegtől, teljesen új részekkel egészült ki. Fassbinder egy 1973-as interjúban ezt nyi-
latkozta róla: „Nem szeretem különösebben ezt a filmet, de egy színházi darab megfilmesí-
tése mindenképpen nagyon jó, tiszta és tisztességes eljárás. a darab Eörsi istván fordításában 
megjelent magyarul A digó címmel a Nagyvilág 1981/5. számában, ám e szöveg mára gya-
korlatilag hozzáférhetetlen.”

Weiss János 


