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I.
 – Kitaláltam az egészet. Roppant megrázó lesz. Tragédia három felvonásban. A helyszín 
egy olasz kisváros, a történet két családról szól. Az egyik családnak fia van, a másiknak le-
ánya, s a végén mindent tönkretesz a viszálykodás.

– Nem akarlak elkeseríteni – jegyzi meg Zsiga –, de szerintem ezt a történetet nem te 
találtad ki.

Karcsi lecsapja az asztalra a könyvet, amiből telejegyzetelt papírfecnik lógnak ki.
– De igen, én találtam ki! Engedjétek, hogy végigmondjam.
– Épp most vágtad elénk a Shakespeare-kötetet, ahonnan szedted – szólalok meg én is.
– Ez csak inspirációs forrás. A színdarab teljesen másként fog zajlani. A fiút Jánosnak 

hívják, a lányt Rózsikának. A két család a rajongásig szereti egymást, s azért, hogy örökre 
össze legyenek kötve, elhatározzák, hogy Rózsika és János össze kell házasodjon. És itt jön 
a csavar: Rózsika és János, amióta csak az eszüket tudják, gyűlölik egymást.

Karcsi itt hatásszünetet tart, és végignéz rajtunk. Talán Misi és Imre lelkesül valameny-
nyire, a többiek hitetlenkedve néznek rá.

– És tovább? – kérdezi Zsiga.
– Rózsika tanácsot kér Lőrinc baráttól, aki azt mondja neki, hogy vegyen be egy olyan 

mérget, amitől halottnak fog tűnni, s a szerelmét (merthogy Rózsi másba szerelmes) be-
szélje rá, hogy szöktesse ki éjszaka a kriptából. Amikor Rózsika halálhírét meghallja, Já-
nos annyira boldog lesz, hogy következő éjjel ő is elszökik a szerelmével, Juliskával. Szóval 
mindkét család gyermek nélkül marad, s ezen annyira összevesznek, hogy örökké tartó vi-
szálykodás alakul ki köztük. Ennyi.

Nem akarok Karcsira nézni, ezért megemelem az asztalhoz vágott kötet fedőlapját, hogy 
lássam az első oldalakat. A borító annyira koszos, hogy nem lehet kiolvasni rajta a címet. 
Karcsi mindenhova magával hurcolja ezt a könyvet, amióta szóba került az évzáró.

– Hát, nem tudom – szólal meg elsőként Zsiga –, szerintem ez nem fog tetszeni a kö-
zönségnek.

– Szerintem meg épp erre van szüksége a közönségnek.
Tény és való, hogy itt, Szentivánban már mindenki hozzászokott a furcsaságokhoz. Egy-

szer, állítólag, a közeli erdőben még tündéreket is láttak, bár ezt senki sem tudja bizonyí-
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tékokkal alátámasztani. Sok itt a furcsa dolog, de én sem vagyok teljesen meggyőződve 
a darab sikeréről.

– Nem tudom, mennyire találó az évzáró ünnepségre egy olyan történet, ami örökös vi-
szálykodással végződik – mondja Józsi.

– Ettől a viszálykodástól drámai az egész – vágja rá Karcsi.
– És ha nagy botrány lesz belőle? – vetem fel.
Egyszer hallottam, hogy éppen egy iskolai előadás balul ütött ki amiatt, hogy az egyik 

szereplő elénekelte a Rákóczi-nótát. Mit lehet azt tudni, hogy mi nem idegesítjük-e fel ez-
zel a darabbal a közönséget.

– Nem lesz ebből semmiféle botrány. A közönség van annyira kulturált, hogy megértse 
a fő üzenetet. Gondoljatok arra, hogy a szerelmesek, János és Rózsika megmenekülnek…

– De ezek nem is szerelmesek – mondja Józsi.
Karcsi idegesen összehúzza a szemöldökét, és könyörtelenül még egyszer az asztalhoz 

vágja a kötetet.
– De igenis szerelmesek, csak nem egymásba!
Karcsi az a fajta író, aki nem tűr ellenvetést. Egyszer állítólag egy pályázaton dicséretet 

kapott, s azóta sokkal erőszakosabb. Úgy döntünk, nem teszünk újabb ellenvetést, s el-
fogadjuk ezt a színdarabot mint az ünnepség fő attrakcióját. Aztán Misi szólal meg las-
san, kimérten.

– De hát nincs egy lány sem az osztályban, ki fogja eljátszani Rózsikát?
– Az nem baj, ha nincs lány. Shakespeare színházában sem voltak lányok – mondja gyor-

san Zsiga.
– Jól van, a színész úr már csak tudja – veszi vissza a szót Karcsi. – Akkor osszuk is el 

a szerepeket!
– Szerintem Zsiga kellene játssza Jánost, mert ő akar színész lenni – veti fel Józsi.
Ebben megegyezünk. Zsigából színész lesz, remek alkalom ez neki, hogy hősszerelmest 

alakítson. Rózsikával kapcsolatban már nehezebben megy a dolog, senki sem akarja elvál-
lalni a szerepét. Karcsi valahogy mégis rátukmálja Imrére, azzal a feltétellel, hogy egy má-
sik jelenetben János apját is játszhatja.

– Ki akar Lőrinc barát lenni?
– Én eljátszom Lőrinc barátot is – kiált fel Imre, aki felbuzdult attól, hogy két szerepet 

is játszhat, és így kiemelten fontosnak érzi magát. Egyszer annyira lelkes lett, hogy a kó-
rusban ő akarta énekelni a tenor és a basszus szólamot.

– Nem játszhatod el ezt is, mert akkor a többieknek nem jut szerep.
Lőrinc barátot egyébként szinte mindenki el akarja vállalni, úgyhogy sorsot húzunk. Jó-

zsi nyer.
– Aztán igyekezzél koncentrálni, mert kulcsszereplő vagy, s el ne törd a mérget tartalma-

zó üvegcsét vagy ilyesmi – veregeti meg Karcsi a vállát.
Ez a figyelmeztetés nem alaptalan, Józsi nagyon kétbalkezes tud lenni, amikor ideges. 

Egyszer véletlen leöntötte borral a papot, amikor az családlátogatni ment hozzájuk.
– Ki akarja Rózsika apját játszani?
Erre én jelentkezem, mert abban bízom, hogy nem fog túl sok szöveggel és szereplés-

sel együtt járni a dolog.
Ezután Karcsi gyorsan kioszt még néhány statiszta-szerepet az osztály távol maradt tag-

jai között, akik még annyi színészi ambíciót sem éreznek magukban, mint én. Ők Rózsi-
ka és János szótlan családtagjaiként fognak feltűnni. Karcsi ezután le akarja zárni a gyűlést, 
de észrevesszük, hogy Misi csendben üldögél köztünk. Egyébként Misi mindig úgy össze-
húzódik, mintha ott se lenne. Egyszer állítólag a szülei véletlen a pályaudvaron felejtették, 
mert nem vették észre, hogy eltűnt.

– Nincs több szerep? – kérdezem.
– Már hogyne lenne több szerep – mondja Karcsi, s idegesen lapozgatni kezdi a köny-

vet –, van még egy nagyon fontos szerep.
Karcsinak több percnyi lapozgatásra van szüksége, amíg megtalálja azt a nagyon fon-

tos szerepet.
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– Te, Misi. A te szereped lesz a legkülönlegesebb, mert mindenkinek te segítesz majd. Te 
leszel a Hold. Vagyis nem. Még jobb ötletem van… Te leszel az Éjszaka.

Misi csodálkozva néz Karcsira.
– Igazán?
– Hát persze, az Éjszaka leszel, sőt Éj úrfi, mert így jobban hangzik.
Én nem igazán értem, miért, de Misi elégedettnek tűnik a szerepével.
– Akkor ennyi mára, holnapra mindenki megkapja a szövegét. Az éjszaka megírom a drá-

mát – mondja Karcsi méltóságteljesen –, addig is lélekben hangolódjatok a szerepekre.
– És mindenki tegye oda magát rendesen, mert jelen lesz az igazgató és a testvére is, aki 

nagy színész Pesten – teszi hozzá Zsiga. – Ez egy soha vissza nem térő lehetőség mindnyá-
junknak.

Összeszedelőzködünk és indulunk. Zsiga, aki egyszer felmondta az utcán a teljes Ham-
let-monológot, úgy hagyja el a gyűlést, akár egy nagy színész. Megáll az asztal mellett, egyik 
pillanatban gyűlölettel néz a Rózsikát játszó Imrére, aztán szerelmes pillantásokkal lép ki 
az ajtón, hogy megszöktesse az éj folyamán az igazi szerelmét.

II.
(Történik az iskolai évzáró ünnepségen, a szentiváni kultúrotthonban. Középen deszkákból ösz-
szetákolt, kis színpad, rajta papírból, drótokból és rongyokból összeállított oszlopok, a háttérben 
egy nagy lepedő, amire házak vannak rajzolva. A színpaddal szemben több sorba rendezett pa-
dok, rajtuk szülők és más szentiváni lakosok ülnek. Az első sorban ül az igazgató és a testvére. 
A színpad mellett, függöny mögé rejtőzve üldögél Karcsi, aki egy személyben drámaíró, rendező, 
dramaturg és súgó. Józsi felelős a függöny össze- és széthúzásáért. A többi diák a színpad mögött 
készülődik. A teremben kétoldalt asztalok, rajtuk sós perec és málnaszörp. Amikor elcsendesül 
a közönség, Karcsi felsétál a színpadra és rövid köszöntőt mond.)

Karcsi:
Mélyen tisztelt közönség,
társulatunk köszöntsék,
mert szép darabbal vár, ó,
az idei évzáró,
és sírjanak csak rajta,
mert meglátják, hogy majd ha
vége lesz, milyen gazdag
élményekkel maradnak.
De húzni a szót fölösleg.
A szép Veronát lessük meg!

(Karcsi lesétál a színpadról, a közönség egy kicsit mocorog. Jön Imre mint János apja, és jövök 
én mint Rózsika apja.)

Imre:
Kedves barátom,
milyen jó, hogy látom,
olyan, jó, hogy családaink…

(Imre megakad, percekig csendben van. Ettől még idegesebb vagyok, mint előtte, a közönségben 
valaki kuncog. Az istenit, nem találom Imre szövegét – hallatszik Karcsi hangja a függöny mögül)

Én:
Olyan jó, hogy családaink ilyen nagy barátok.

(Ezt azért mondom, mert nem tudom Imre szövegét, nem volt időnk sokat gyakorolni. Imre pis-
log néhányat, aztán hozzáteszi:)



76

Imre:
Nagyon igazad van, barátom.

Én:
Hallgasd nagy ötletem,
és sétára jöjj velem:
kettőnk közös vágya
gyermekeink násza.
Ha János, Rózsi egybekel,
nem választ már semmi el,
s meglesz, amire vágyunk:
örök barátságunk.

(A végére elcsuklik a hangom)

Imre:
Igen! A megoldás itt van!
Induljunk is nyomban,
te indulj, és tudod, mármost
keresd meg a fiad, Jánost,
s én megyek oda, ahol lányom,
Rózsit, tüstént megtalálom!

(A francba, Imre, fordítva! – suttogja Karcsi ingerülten – neked nem lányod van, hanem fiad…)
Nem mindegy?! (Kérdi Imre idegesen és, sajnos, hangosan.)

Én:
Nem mindegy, mikor indulunk,
úgyhogy menjünk is. (Nem tudok rímekben improvizálni. Imrét karon ragadom, s lesétá-

lunk a színpadról. A nézőtérről suttogás hallatszik. Jön Zsiga mint János, inge gyönyörűen va-
salva, szemében gyűlölet szikrázik.)

Zsiga:
Atyám, hogy gondolja azt,
hogy egy nász nyújt majd vigaszt?
Amikor oly régről ered
Rózsi iránt a gyűlölet…
Nem, én nem vehetem el!
Nem tartozom semmivel,
és ha az kiút volna, tán
egy kanál vízbe fojtanám.

(A „kanál vízbe fojtanám” a jel. Erre kell betoppanjon Imre mint Rózsika, de Imre még min-
dig bajlódik a szoknyával, nem tud ilyen gyorsan öltözni. Elég meggondolatlanság volt ezt a két 
szerepet ráosztani, de most már mindegy. Zsiga idegesen járkál fel-alá a színpadon. Mivel látja, 
hogy Imre nem jön, még nagyobb haraggal megismétli az utolsó két sort. Karcsi közben hátra-
rohan Imréhez. Nem érdekel, ha nem tudtál teljesen felöltözni – mondja – azonnal ki a szín-
padra! Egy fél perc után Imre, alul szoknyában, felül mentében kilódul a színpadra, a női pa-
róka félre van csúszva a fején. A közönség soraiból nevetés hallatszik.)

Imre:
Ah, itt van ez az átkozott János!
Ki tudja, milyen ügyekben sáros…
Sose megyek hozzád feleségül,
Inkább vadak elé ugrom eleségül.
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Zsiga:
Bár lenne úgy, s megoldódna a bajom.
Nem akarsz tényleg odaugrani, vajon?

(Zsiga és Imre két ellentétes irányban elhagyja a színpadot, Józsi összehúzza a függönyt. Kar-
csi hátrarohan és ordibál velünk három percet, aztán széthúzatja a függönyt, nehogy elmenjen 
a közönség. A nézők épp fel akarnak állni, hogy perecet vegyenek magukhoz, de rögtön vissza-
ülnek a helyükre, amint kilódul a színpadra Imre mint Rózsika)

Imre:
Oh, mit tegyek,
hogy Jánosé ne legyek,
hisz van nekem saját szerelmem,
és nekem vele kell lennem…

(Leül a földre és sír, a közönségből köhögés és kuncogás vegyes hangjai. Jön Misi fekete lepel-
ben mint Éj úrfi)

Misi:
Sötét és semmi voltak, én valék,
kietlen, csendes, lény nem lakta éj,
aki a világot szülte gyermekül,
annak vagyok a másik gyermeke,
tehát édestestvér vagyok a világgal,
s kettőnk közül én vagyok az idősebb.

(Imréhez fordul)
Leányom, jöjj, velem, bajodat megoldom,
én mint Éj úrfi láttam minden
lopakodó szerelmest, lopakodó bujdosót,
s a sötétség leple alatt egy-két dolog elintézhető.

(Kézen fogja Imrét)
Gyere, elviszlek Lőrinc baráthoz.

(Józsi csuhában mint Lőrinc barát, látszik rajta, hogy nagyon izgul)

Józsi:
Ne sírj, fiam…

(Leányom! – kiáltja be Karcsi)
Ne sírj, leányom…

(Józsi kicsit elgondolkozik, aztán hozzáteszi:)
Ne sírjon senki.
Íme, itt egy méreg.
Fizetséget érte nem kérek,
Nincs benne a halál, mint a veronában,
De megoldódik a bajod Veronálban.

(Az istenért, Józsi, fordítva! Verona a város neve!)
E méregtől tetszhalott lehetsz,
s azzal szökhetsz el, akit szeretsz:
halottnak hisznek,
kriptába visznek,
leveledre kedvesed a kriptába megy el,
szederajkaidra csókokat lehel,
s Éj úrfi segítségével elhagyjátok a várost.
Tessék, a szer…
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(Józsi leejti az üvegcsét. Széttörik. A nézőtéren feltör a nevetés.)
Ne haragudj, lányom, ügyetlen vagyok.
Majd küldetek hozzád egy másik üveget postán.

Imre (zsebkendővel letörli könnyeit)
Jól van, megnyugodtam most,
hogy kezemben e méreg,
amellyel szívem szerelméhez térhet.

(Karcsi a fejét csapkodja a Shakespeare-kötettel, de az legyen a legkisebb bajunk, hogy Imre ke-
zében most éppen nincs ott a méreg. Imre és Misi kézen fogva lesétál a színpadról, Józsi rohan, 
hogy húzza össze a függönyöket. A szünet alatt Karcsi odamegy Zsigához. Te még megmenthe-
ted a darabot – mondja – legyen jó az a monológ. Zsiga idegesen kikukucskál a függöny mö-
gül, s csalódottan ráncolja a homlokát. Az a baj, hogy az emberek nem úgy nézik ezt az egészet, 
mintha tragédiát néznének – mondja, de Karcsi nem figyel rá. Ennyi szünet elég lesz – kiabál-
ja –, hol van Józsi? Ne feledd el, amikor az a mondat hangzik el, hogy „Örökös a viszály köz-
tünk”, azonnal kell a függöny, mert így lesz hatásos a vége. Józsi széthúzza a függönyt, a néző-
tér lecsendesül. Zsiga kisétál a színpadra, arcán sugárzik az öröm.)

Zsiga:
Most, hogy Rózsika örök álmát alussza,
s arcát a halál csipkéje fedi,
János is indulhat az éj leple alatt,
oda, hol saját szerelmét leli.
Ha Éj úrfi eljön, elszököm vele,
s mindennek nem marad még nyoma se.

(Imre a házakkal telerajzolt lepedő mögött cibálja le magáról a Rózsika-szoknyát, mert mint 
János apja hamarosan színpadra kell lépjen velem. Akkor kell összevesznünk. Misi siet mint Éj 
úrfi a színpadra, közben véletlen meglöki Imrét, s ő szoknyástól a színpadra esik, keresztül a le-
pedőn. A közönség nevetésben tör ki. Zsiga arca egy pillanatra elborul, de megszólal.)

Zsiga:
Ím jó atyám, az ágyában van éppen,
Úgy elszököm, hogy észre sem veszi,
S elhagyjuk Veronát titokban, szépen…

(A közönség nevetése túlharsogja Zsiga hangját. Zsiga most először néz rá a nézőtérre, az igazga-
tóra, az igazgató testvérére, aki Pesten színész. Elkomorul, s megakad a szövegben. Imre, gyere 
le a színpadról, egyszer János el kell szökjön, utána kell háborogj csak. Imre! Meg vagy te már 
háborodva – kiabálja Karcsi, de kiabálhat, úgysem hallatszik a közönség morajától. Zsiga za-
vartan áll, felfele néz a lámpafénybe, és nem kezdi el a monológot. Karcsi ideges, azt se tudja, 
kinek kiabáljon. Hirtelen megragadja a karomat, kilök a színpadra engem is. Mondjad a szö-
vegedet – ordítja utánam.)

Én:
Lányom halott és fiad elszökött,
Ezt ugyan mivel magyarázod?
Nevemet a porba alázod?
Nem vagy te úr már senki fölött!

(Zsiga, aki úgy szökött el, hogy épp mellettem áll, rám néz egy pillanatra, aztán Imrét figyeli, 
amint valahogy kivetkőzik a Rózsika szoknyájából, és feldönt egy díszlet-oszlopot.)
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Imre:
Egymás felett pálcát törtünk.
Örökös a viszály köztünk.

(Erre a mondatra Józsi felugrik, összehúzza a függönyt. Taps hallatszik a nézőtérről.)

III.
Az osztály együtt áll egy nagy tányér perec fölött. Mindannyiunk kezében pohár, málna-
szörppel. Misi nem vette le magáról a fekete köpenyt, azt mondja, ő megmarad inkább Éj-
szakának. A többiek már átöltöztek. Mellénk lép az igazgató.

– Ügyesek vagytok, fiúk, roppant izgalmas volt a darab. Ki írta ezt a remekművet?
– Én – mondja Karcsi –, bár nem minden úgy alakult, ahogy terveztük.
– Ugyan – vigyorodik el az igazgató –, észre sem lehetett venni a hibákat.
Az igazgató hátba vereget mindnyájunkat, aztán visszamegy a testvéréhez, aki jóízűen ne-

vetgél egy csoportnyi férfi társaságában. Mivel mi csendben álldogálunk, Karcsi megszólal.
– Nem voltak meg a megfelelő színpadi eszközeink. Ezen múlt minden. Aki figyelt a szö-

veg értelmére, annak biztosan tetszett a darab…
Erre sokáig nem válaszol senki.
– Jövőre adjunk elő valamit abból a könyvből inkább – mondja szelíden Józsi, és rámu-

tat Karcsi „inspirációs forrására.”
– Azt akarod mondani, hogy nem volt jó az én darabom?!
– Jaj, dehogy, igazán remek volt – magyarázza Józsi, s még percekig beszél, de nem iga-

zán figyelek rá.
– Már ha jövőre is fogunk szerepelni – jegyzi meg közben halkan Misi.
– Persze, hogy fogunk szerepelni. Akkor is szívesen vállalok több szerepet – mondja Imre.
Ismét csend következik. Hirtelen észreveszem, hogy Zsiga nincs köztünk. Hiába kérde-

zem, senki sem látta, hova lett. Megyek az ajtó felé, néhány foszlányt elkapok az igazgató 
testvérének a szavaiból. Hogy az mekkora jelenet volt, amikor eltört a méreg. Meg amikor 
a szoknyás figura beesett a színpadra. Mekkora jelenet volt, mekkora jelenet volt. Kilépek 
a kultúrotthon ajtaján, néhány szülő az ajtó mellett beszélget. Én akkor is büszke vagyok, 
mondja egy édesanya. Hát persze, én is, feleli egy másik. Egy szakadt papírdarabot sodor 
a cipőm orrához a szél. Felveszem, elolvasom rajta az írást. Atyám, hogy gondolja azt, hogy 
egy nász nyújt majd vigaszt? Ez Zsiga szövege, megismerem. Ekkor veszem észre, hogy elő-
rébb is szerteszóródott, szétszakadt papírdarabok követik az ösvény vonalát. Mintha Jan-
csi és Juliska hagyott volna morzsákat az erdőben. Egy ideig követem a papírkákat, mind-
egyik fecnit összeszedem, mindegyik fecnin Zsiga szövegének sorai vannak. A kanyarnál el-
fogynak a papírkák, s hirtelen belátom az egész utat, ami gyöngéden lejt a házak felé. Zsi-
ga ballag az úton, feje lehajtva. A lenyugvó nap fényétől hosszúvá nyúlik az árnyéka, ahogy 
megy előre, egyre előre. Olyan, mintha a vállát nyomná a nap.   

Fülöp Dorottya 1997-ben született Erdőszentgyörgyön. Jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
mesterszakos hallgatója, novellákat, verseket, tanulmányokat és kritikákat ír.


