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r e g é n y r é s z l e tG E R Ő C S  P É T E R

– Gyerekek! Hahó! Ugrunk a botrányjelenetre!
– De nem kellene megvárni, hogy elmúljon ez az égszakadás? – kérdi Janó, aki rövidgatyában 
és gumicsizmában álldogál a kamerák mögött.

– Már nem dörög. Tőlünk mehet – szól ki a pultja mögül a hangmérnök.
Előlép a vágó is. Robival konzultál az előzőleg felvett jelenet végével kapcsolatban. Robi 

bólint. Újabb instrukciók, újabb átalakítások.
András odalép a gyerekekhez. Kék lencséjű napszemüvegét leveszi a szeméről, és felülteti 

a baseballsapkája simléderére.
– Kiscsibéim. Figyeljetek csak a bácsira! Most az a dolgotok, hogy nem abban a sorrendben 

a jeleneteket, ahogy korábban gyakoroltátok, hanem mert most máshogy. De az mindegy is, 
ugye, csemeték! Csak megfordítjuk az egyiket meg a másikat. Előbb jön a másik, aztán meg 
az egyik. Utána megint vissza, és ott folytatjuk, ahol abbahagytuk. Na, ennyit kell csinálni, jó?

András megfordul, és elviharzik. A gyerekek teljes tanácstalanságba süppednek, de mielőtt 
kitörne a pánik, Andi odaül a színpad szélére, és elmagyarázza, hogy kinek mi lesz a feladata.

János kisiet az épületből, átszalad a buszhoz, majd eltűnik a lépcsőn.
A bepárásodott buszablak mögött két fej dereng, épp csak pár hosszúra nyúló pillanatig. Az-

tán az idegen nő kilép a buszból, elsiet. Egy perccel később kifarol egy autó a parkolóvá alakí-
tott, mocsárrá vált mezőről, majd elhajt a főút felé.

János megjelenik a busz lépcsőin. Vár. Úgy érzi, nem látja senki.
Lelép a kavicsos földre, égnek emeli az arcát, aztán felfordítja a tenyerét.
– Már csak szemerkél. Lassan ki is süt – állapítja meg Ámbris, ahogy visszafordul az ablaktól.
Egy-két vágókép felvétele után végül visszatérnek a jelenethez, úgyhogy a gyerekeket megint 

összezavarják.
Sok az átállás, a piszmogás, az üresjárat.
Újra megjelenik Attila; vonásait, fazonját többé-kevésbé visszaegyenesítették, óriásjelmezét 

kicserélték, haját megszárították.
Mindenki elhelyezkedik a kezdőpozícióba.

FERENC
És ugyan miért háborgatsz te egy óriást? Nem félsz, hogy megharagszik, és valami 
rettenetes dolgot tesz veled és a kis pajtásaiddal?

Werkfilm Werkfilm
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KISLÁNY
Én ugyan nem! (Kihúzza magát.)

FERENC
És ugyan miért nem?

KISLÁNY
Azért, kedves óriás, mert van nekem egy varázslatom.

FERENC
Na és mi lenne az?

KISLÁNY
Azt nem mondom el, (csípőre teszi a kezét, felszegi az állát) csak ha majd szükséges 
lesz. Elégedj meg annyival, hogy hatalmamban áll megvédeni magam és a pajtásai-
mat. Egyetlen szavamba kerül.

FERENC
Te szegény kislány! Jaj, te szegény! (Tenyerébe temeti az arcát, de az ujjai között kiles 
a nézőkre.) Elfelejtették neked elmondani, hogy az óriásokra nem hatnak a varázsla-
tok. Ők varázslatmentesek.

KISLÁNY
Hiszi a piszi!

FERENC
De mondd már el nekem, hogy miben áll a te varázserőd! Hátha tudunk szövetkezni.

A kislány tétovázik, majd odalép a pajtásaihoz, és halk tanácskozásba kezdenek. Aztán egy hatá-
rozott mozdulattal visszaperdül az óriás elé.
KISLÁNY

Jól van, óriás! Te kedvesnek tűnsz, úgyhogy elárulom a titkomat, de cserébe kérek 
én is valamit.

FERENC
Parancsolj velem!

KISLÁNY
Segítened kell tüzelőfát hasogatni, hogy a nagymama tudjon főzni.

FERENC
Ezen ne múljon! És hol van a fa, amit felaprítsak?

KISLÁNY
Hát a nagymama kertjében.

FERENC
Én a faluba be nem megyek! (Toppant az óriás, és mint egy dacos kisfiú, elfordítja a fejét.)

KISLÁNY
De hát miért nem?

FERENC
Mert engem ott nem szeretnek.

Előugrik Norbi, hogy folytassa a mesét.
NORBI

A kislány, ahogy a kedves szülők is láthatják, ekkor megfogja a szomorú óriás kezét, 
és bátorítani kezdi. Azt mondja neki, hogy: „Nem is olyan rosszak azok a falusi em-
berek, hallja-e!”

Itt a kislány átveszi a szót, a jelenet újra megelevenedik, Norbi visszaperdül a színpad szélére.
KISLÁNY

Nem hát! Majd meglátod! Ők is félszegek, mint te. Akit nem ismernek, azzal bizal-
matlanok. De ennyi az egész. Azért kell hogy megismerjenek, mert te jóságos vagy. 
És aki jóságos…

A közönség mögött keresztbe font karral áll egy helyi lakos, Bánár Antal, az egyik színész kisfiú apu-
kája. Átvág a széksorok között, odamegy a gyerekéhez, és elkezdi leráncigálni a színpadról. A gye-
rek felsír. Ferenc odaáll a parasztember elé, és ráordít:
FERENC

Mit csinál maga? Azonnal hagyja abba!
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BÁNÁR ANTAL
Ezt a bohóctréfát többé nem játsszák a gyerekemmel.

A gyerek ordít. A parasztember a vállára kapja, mint a zsákot, és elindul vele az ajtó felé.
FERENC

(Ordít) De hát egyszer már elengedte!
ANTAL

(Foghegyről) Akkor még nem tudtam, hogy ez egy pesti trógerság.
FERENC

Lacika szeret itt lenni!
Antal nem válaszol, már nyitja a művelődési ház ajtaját.
FERENC

És mi lesz a becsületszóval?
(Lelép a színpadról, közvetlenül a nézők elé.) Egyszer már megállapodtunk valamiben. 
Vagy magával mindennap újra meg kell kötni ugyanazt az egyezséget?

Antal ledobja a gyereket a talpára, megfordul, és visszabaktat a székek között. Nem siet.
BÁNÁR ANTAL

Idefigyelj, te ganaj! Elkotródtok innen az egész csürhéddel, vagy bizonyisten felgyúj-
tom a házadat.

A közönség tagjai már állnak. Egy szomszéd odalép Antalhoz, és erősen megmarkolja a vállát. Von-
ná, ha Antal engedné. Áll a polgármester asszony is.
POLGÁRMESTER

Antal, elég legyen!
A főszerepet játszó szőke kislány félelmében sírni kezd. Mindenki odafordul. A kislány, aki városi 
telepesek gyereke, a színpad szélére áll, így valamivel Antal fölé magasodik.
KISLÁNY

(Hüppögve) Menjen most el a bácsi!
BÁNÁR ANTAL

Te nekem meg ne mondd, hogy…
A kislányból, mert szerepe szerint jobb nem juthat eszébe, visítva szakad ki a mese elhallgatott va-
rázsigéje.
KISLÁNY

ISZKIRI!

 – ’nnyi!

Egy órával az égszakadás után már majdnem teljesen felszáradt az eső.
A nap ragyog, a faleveleken még csillog a nedvesség, a stábtagok a sátor alatt ebédelnek 

a gyerekekkel és a szülőkkel.
A délutáni felvétel sikeres. András ugyan nem tűnik maradéktalanul elégedettnek Attila játéká-

val, de emiatt egyszer sem akad meg a forgatás. A gyerekek nehezülő figyelme miatt is csak egyszer.
A végecsapó után az ideutaztatott gyerekstatiszták és szüleik buszra szállnak, és visszautaz-

nak Budapestre. Herbert Kata megy velük, és a kétórás buszút alatt végigmegy az ülések kö-
zött, hogy kiossza a névre szóló borítékokat. Mindegyikhez egy-egy buksisimogatás jár.

Kora este a stáb visszavonul vacsorázni a kemencei szálláshelyre, de a vacsora végeztével ala-
kul egy különítmény, akik vissza akarnak menni Perőcsényre, mert Sándor, az egyik falubelit 
alakító színész felfedezett egy halastavat a település mellett: tüzet akarnak rakni, beszélgetni, 
iddogálni; egyszóval, szeretnének a szép tájban kikapcsolódni.

Janó, a gyártásvezető engedélyezi a buszutat azzal a feltétellel, hogy amikor Imre, a buszso-
főr vissza akar indulni, a többiek is vele jönnek.

Erika már a vacsora alatt leül minden étkezőasztalhoz, hogy propagandatevékenységet foly-
tasson.

„Átugrunk a perőcsényi halastóhoz este. Gyertek ti is!”
Megállapodás szerint fél kilencig várnak az érkezőkre, utána – ha törik, ha szakad – elin-

dulnak. Erika ezt úgy módosítja a zabálni való Imrének, hogy: „Imre, épp három perc múlva 
szalad át egy őz az úton, úgyhogy még várunk öt percet, rendicsek?” „Persze Erika. Rendicsek.”
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A buszban tizenöten-húszan vannak. Robi láthatóan nem tud megszabadulni a szerepétől, 
ezen az úton is a vezetőfülke mellett áll, szemben az utasokkal, és a mikrofont markolja. Igaz, 
most nincs miről tájékoztatni a többieket. Azért csak próbálkozik, a rendesnél valamivel ba-
rátságosabb tónusban.

– Janótól kaptunk pénzt szalonnára meg borra. Katival bevásároltunk rendesen. Bicskát hoz-
tam, úgyhogy tudunk nyársakat faragni, ha gondoljátok.

– De hát most vacsoráztunk.
– Lemegy az hamar, ne félj!

Kúdú, kúdú szalonnát,
Csak egy darab falatkát…

– Kussoljál, Csipikém, köszi!
– Nem nagyon fogunk tüzet rakni. Minden tiszta víz.
– Te csak ne félj, Ádikám! Voltam én már katona.
– Erika.
– Mi az?
– Hoztál kártyát?
– Hoztam.
– Kösz, anyukám.
– És a picsádat is elhoztad?
– Azt most otthon hagytam száradni.
– Imre! Imre! Forduljunk vissza!
Imre lefékez.
– Imre, ne hallgasson ezekre a hülyékre! Csak unatkoznak. Nyugodtan menjen tovább – 

mondja Robi, de azért ő is mosolyog.
Középtájon előbb egy kar lendül a magasba – a marokban üveg rum vagy pálinka –, majd 

Csipi ércesen zengő hangja.

Perőcsényben, Perőcsényben
Van egy kis halastó!
Úgy hívják, hogy, úgy hívják, hogy
Picsánbaszott Jankó!

Itt még jobban kiereszti a hangját, fel is áll, és körbefordul – a dallam fölfelé modulál, a rit-
mus gyorsul.

Há de’ én elmennék
A Picsánbaszott Jankónak a büdös faszára,
Ha vélem jönne, de vélem jönne a
Retkes lucskos anyámasszony Erikatonája!

Füttyögés, taps.
Az utolsó sorokat már Erika felé fordulva énekli. Erika csókot dob Csipinek, aztán jelzi, 

hogy ő is kér az üvegből.
– Te, nézz már ide!
– Mi van?
Edit az ablakon mutat valamit Erikának, aki épp belehúz az üvegbe, aztán fintorog, és el-

suttog egy büfögést.
– Mi az?
– Valami rajz.
– Lehelj rá!
Edit rálehel az üvegre, írás rajzolódik ki, bár olvasni nehéz.
– Ko-zák… Atti-la egy… haa… – ez mi?
Erika segít a kibetűzésben.
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–…zug. Hazug…
–…sza-ar.
A két színésznő értetlenül összenéz.
– Aranycsillag! Add már tovább!
Edit gyorsan letörli alkarjával az üzenetet.
– Nesze!
A busz elmegy egészen a Petőfi utca végéig, és valamivel tovább, ahol még biztonsággal meg 

tud állni a földúton, épp egy gazdaság mellett.
A stábtagok leszállnak, és Erika vezényletével elindulnak a földúton a tó irányába. Még vilá-

gos az ég alja, de a fák között nehezen látni: van, aki a telefonjával világít, van, aki elemlámpával.
Tíz perc múlva érnek a tóhoz. Szemben lankák és mezők derengenek az alkony sötétjében, 

a tó jobb partján fenyőerdő, emitt padok, kis konténerház, előtte hullámpalából tető, ami alatt 
esti horgászok ülnek és iszogatnak egy-egy olajlámpa fényénél.

– Jó estét! Szabad becsatlakozniuk a bunkó pestieknek? – kérdi Zsombor.
– Zsombikám, csitíts magadon!
– Jöjjenek csak! – röhög az egyik horgász. – Én is bunkó pesti vagyok – mondja, és közben 

vontatottan pakolja el a felszerelését.
– Akkor jó.
– Nem pesti az – szól oda valaki a sötétből.
– Az vót a Feri, de má’ mi megneveetük – csatlakozik be egy újabb horgász.
– Hogyhogy? – kérdi Attila, aki egész úton szótlan volt. Szinte látni sem lehetett eddig.
– Hát úgy, hogy régen az vót. Aztán elszökött ide mihozzánk, akkor eleinte még viselte 

a rossz pesti szokásokat, de idővel elhagyta. Nem így van, Pali bátyám?
– De így van! Már hogyne vóna így! – válaszol a nyüzüge falusi, mindenféle meggyőződés 

nélkül.
A stábtagok letelepednek a fából faragott asztalok köré, és itallal kínálják a helyieket. Meg-

csörren egy telefon. Pali bátyám koszos zubbonyából kerül elő; bütykös hüvelykujjával elhúz-
za a feloldógombot.

– Na! –… – Há jóvan, mennék én, de megjöttek a pestiek, úgyhogy most mi beszélgetünk 
még egy kicsit, Katikám. –… – Hogyhogy melyikek? Hát, akik itt csinálják a filmjüket, tudod, 
na! Jóvan, jóvan, ne aggódjál! Megyek majd. Te is, Katikám. Jóvan! – lerakja.

– A felesége? – kérdi Edit, és közben a Robitól kapott bicskával kockázza a szalonnát.
– Az, az.
– Na és mi ez a film? Meséljenek róla valamit! – szólal meg a harmadik egy félreeső, kisebb 

asztalnál.
– Jöjjön ide! Van még hely – a férfi feltápászkodik, átül. Töltenek neki is.
– Szalonnát akarnak sütni?
– Igen. Mi a baj azzal?
– Baj? Hát az éppenséggel nincs, kérném tisztelettel. Régen sütöttem szalonnát én is – vá-

laszolja Pali bátyám.
– Azért, Palikám, mert a parasztok, mint amilyen te is vagy, méghozzá jó nagy, nem üldö-

gélnek egy rakás tűz mellett darab botra tűzött zsírral.
– De mér nem? – kérdi Pali, mint aki maga sem érti, mit miért és miért nem tesz.
A Pestről elszármazott barátja röhögni kezd.
– Hogy miért? Hát mert hülyeség. Otthon vár a jó kis gulyás, füstölt csülökkel. Minek egyél 

akkor zsírt, meg üldögélj a hidegben? Nincs igazam? Ez megint olyan, hogy a pesti elképzeli, 
milyen lehet falun, és hülyeségekkel próbálja utánozni.

– De mér akarja utánozni a pesti a parasztot?
A másik megint röhög.
– Ne adjanak neki többet! Nem bírja az italt.
– Azt én kötve hiszem! – szólal meg Csipi, és rögtön tölt még Pali bátyámnak, aztán foly-

tatja a gallyazást és nyársfaragást. Attila az előbb tüzelőért indult a fák közé. Időnként hallani 
egy pattanást, egy reccsenést az erdőből.

– Egyébként épp erről szól a film – kezdi Robi, akinek időközben az ölébe telepedett Andi.
– Miről?
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– Arról, hogy a pestiek kiköltöznek egy faluba, de nem értenek szót a falusiakkal, azok pe-
dig megutálják őket.

– Mér utálnák má’ meg?
A másik horgász, az elpestietlenedett, röhögve felemelkedik, odamegy barátjához, két te-

nyere közé fogja Pali fejét, és nyom egy puszit a rongyos sapkájára. Aztán nagy kerek hasá-
hoz öleli a törékeny, bajszos, hegyes orrú kis embert. Az lassan kiszabadul az ölelésből, meg-
igazítja a sapkáját.

– Hát de Ottó! – mondja a harmadiknak. – De most mondjad már te is! Mi nem utálunk 
senkit. Mondjad te is!

– Dehogynem, Palikám, dehogynem. Csak nem jó erről beszélni.
Ottó összecsukja a botot, bontani kezdi a szereléket.
– Bemutatkozom – hajol át az asztalon Edit, és nyújtja a kezét Palinak. – Komor Edit.
Pali nem áll fel, csak a szemöldöke emelkedik magasra, mint a megszeppent gyerekeknek. 

Aztán kissé sután a kezét nyújtja.
– Varga Pál, tisztelettel.
Majdnem egyszerre áll fel az egész társaság, és keresztbe-kasul nyújtja a kezét a másiknak. 

Kedélyes névzápor fut végig az esti tóparton.
– Meséljetek arról a híres filmről! – kezdi Feri.
– Mit meséljünk?
– Hát mondjuk azt, hogy ma mit csináltatok.
Attila és Zsombor ebben a pillanatban felegyenesednek az asztalok mögött. A tűzrakó hely-

re felállított farakás pislákolni kezd.
– Nem szívta meg magát vízzel, épp csak a külseje lett nedves.
– Száraz helyről hoztam.
– A mai jelenetnek az volt a címe, hogy faluszínház.
– Oszt mér az vót a címe? – kérdi Pali a poharát bámulva.
Többen felnevetnek.
– Mindjárt mondom, Pali bátyám. Várjon egy kicsit! – folytatja Robi derűsen.
– Várok én. Várok.
– Szóval néhány pesti család, többnyire barátok, ismerősök, úgy döntenek, hogy elegük van 

a városi életből, és kiköltöznek ide, Perőcsénybe.
– Oszt minek? Nincs itt semmi – vág közbe Pali, még mindig a poharát forgatva.
– Dehogy nincs! Itt van például ez a tó. Meg a csönd. Meg a hegy. Egy csomó minden. Szó-

val ideköltöznek, egyikük-másikuk kisgyerekkel. De ez nem tetszik a helyieknek, úgyhogy pár 
hét alatt puskaporos lesz a levegő.

– Igen, ez valószínűleg így történne – állapítja meg Feri, és kiissza a poharát.
– Nem történne így – erősködik Pali. – Kemencén lehet, hogy így történne, de itt miná-

lunk… – rázza a fejét.
Feri legyint egyet.
– De mi ez a faluszínház? A Szepesiék Lajoskája nem mond semmit.
– A történet szerint – folytatja Robi – van egy vezérürü, aki az egész csapatot összeszervez-

te és leköltöztette a faluba. Bocsánat, községbe.
– Ez a fasz volnék én – dörmögi a háttérből Attila, aki még mindig az éledő tüzet nézi.
– Annyi a lényeg – vág közbe Csipi –, hogy össze akarja hozni a helyi gyerekeket a városiak 

gyerekeivel, és a polgármester engedélyével közös színházi előadást rendez a művelődési házban.
– Évek óta nincs ott semmi.
– De a történet szerint most újra van.
– És van egy főszereplőnk is – szólal meg Andi Robi ölében –, egy furcsa figura.
– Hogy híják?
– László.
– A Kiss Laci?
– Nem, ez a film szereplőjének neve.
– Aha.
– És miért furcsa?
– Hát mert…
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Itt Erika veszi át a szót.
– A filmnek az a címe, hogy Második eljövetel. Ez a László nevű figura egy kicsit olyan, mint-

ha egy jézusi figura lenne.
– Miben olyan? – kérdezi Feri.
– Semmiben.
– Csipike, most tedd félre magad egy kicsit!
– Készen vannak a nyársak! Lehet döfködni.
Imre, a buszsofőr diszkréten felmarkol egy nagy kocka szalonnát, és odamegy a tűzhöz.
– Ez mi volt?
– Micsoda?
– Mintha valaki visongatna.
– Vannak itt vaddisznók?
– Vannak, de nem jönnek ide.
Gyerekek szaladnak a tűzhöz, aztán a távolban négy felnőtt jelenik meg.
– Szevasz, Zsolesz! – köszönti Feri az egyik kisfiút.
– Csókolom.
– Jó estét – köszönnek az újonnan érkező felnőttek.
– Jó estét.
– Hallottuk, hogy itt vannak. Na, gondolhatják, a gyerekeknek se kellett több.
– Jöjjenek csak!
– Hoztunk székeket.
– Elég ócskák – szabadkozik a feleség.
– Most miket mondasz má’ megin! Ülni még lehet rajtuk, nem?
– Azt még lehet.
– Feküdni most még nem kell – elméskedik Kari.
– Gyertek, Sanyikám! Az urak épp a filmről mesélnek.
– Na és mit mesélnek? – telepednek le a beszélgetők köré.
– Hogy itt van a falunkban a Jézus Krisztus.
– Szüzanyám! És melyik az? A kemencei Bandi?
– Nem, ez csak a filmben van – magyarázza Feri –, na meg idejönnek a pestiek, és jól ösz-

szevesznek velünk.
– De min vesznek össze? – kérdezi az újonnan érkező szülők egyike.
– Nem vesznek azok össze – mormogja Pali bátyám. – Én mondom, hogy nem vesznek össze.
– A falubeliek nem örülnek neki, hogy ideköltöznek az önelégült pestiek, akik azt hiszik, 

hogy nekik mindent szabad, hogy nekik minden jár.
– Aha.
– De a pestiek békülni akarnak.
– De most akkor mi van ezzel a Jézus Krisztussal?
Erika veszi át a szót.
– A pesti gyüttmenteknek van egy főnöke, a Ferenc, akit egyébként Attila játszik. Híres szí-

nész. Nem tetszenek is merni?
– Nem.
– Na de van egy másik figura is, egy bizonyos László, aki magányos, csöndes, visszavonult, 

de nagyon éber, és mindenkinek segíteni próbál, mindenkivel együttérez. Ferenc próbálkozásai, 
hogy összebékítse a falubelieket a városiakkal, igazából csak még jobban elmélyítik a szakadékot 
a két tábor között. László az, aki mindenkivel szót ért, aki mindenkit megért, és aki összehozza 
a feleket. Ettől Ferenc, a telepesek vezetője irigy lesz Lászlóra. Tudják, úgy, mint Júdás Jézusra.

– Aha.
– Na és ki játssza ezt a… Jézust? Ő is híres színész?
– Nem. Ő nem híres – kapcsolódik be a beszélgetésbe a tűz mellett ücsörgő Zsombor. – 

Még csak nem is színész. A rendezőnk találta valahol. Talán egy bokor alatt vagy egy kapualj-
ban. Nem is igazán tud megfelelni a szerepének.

– De akkó minek játssza ő?
– Na, Pali bátyám, fején találta a szöget! Ez az igazi kérdés! – csap az asztalra Csipi. – Na-

gyon jó kérdés, merthogy a rendezőn kívül senki nem tudja.
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– Nem szeretik akkó… ezt a Lászlót?
– Ez nem igaz – szólal meg Erika, akinek a hallgatásában neheztelés gyűlt fel. – Csak egye-

sek haragszanak rá, mert elvitte előlük a főszerepet.
– Jaaj, Erikám, gyönyörű galambom, te olyan élesen látsz át az emberi pszichén, hogy a te-

kinteted mindenkit emberi kicsinyességére meztelenít – vágja rá Csipi.
A falusiak nem értik a helyzetet. Pár pillanatra kellemetlen csönd feszül rájuk.
– Zizukám, kislányom, ne nyúlkáljatok a tűzbe!
– De most akkor a színészt nem komálják, vagy azt, amit eljátszik? – kérdezi Feri, egyre na-

gyobb érdeklődéssel vagy talán értetlenséggel.
– Tudja, Feri, az a baj, hogy ez a pasas, amúgy Jánosnak hívják, egy tudálékos, különcködő 

okostojás. Nagyon nehéz vele együtt dolgozni…
–…szerintem meg nagyon könnyű vele együtt dolgozni – vág közbe Erika, egyre nyíltabb 

dühvel –, én inkább azt mondanám, hogy egy kedves, szelíd és másokra odafigyelő pali, aki 
csak azért különc, mert a nagypofájú irigy hülyegyerekek kiutálták az közösségből, amiről azt 
hiszik, hogy az az ő játszóterük.

Zsombor füttyent egyet.
– A kutyafáját! Egy újabb szerelmes asszony.
– Elmész te a picsába.
– Nem akkora fasz ez a János, mint hiszitek – szólal meg a tűz mellett Attila. – Tényleg 

furcsa, nem tagadom. Kikutatja az ember titkait, kérdez, vájkál. Ijesztő, ahogy állandóan 
adatokat gyűjt. Elfojt minden érzést, vagy talán nincsenek is neki. Szerintem szétveti a düh, 
csak jól tudja leföldelni. Inkább olyan, mintha… nem is tudom. Mintha pszichopata len-
ne. Amúgy meg… tényleg sokat basztatjátok szegényt. Nem mondom, én is basztattam ele-
get. De az milyen ember, aki megértő és együttérző azokkal szemben, akik basztatják? Én ezt 
nem is hiszem el.

– Szerintem is manipulál – veti közbe Robi. Andi hátrafordul az ölében.
– Most ezt miért mondod? Ennyire nehéz elfogadni, ha valaki kedves?
– Nem azt nem fogadom el, hogy kedves, hanem azt, ahogy kedves.
Egy újabb kisfiú szalad a társasághoz, papucsban. Odamegy Erikához, és csípőre tett kéz-

zel tájékoztatja:
– Tudod, mennyit kerestem ma, csajszikám? – Lajoska az.
– Na, mennyit, te kis vagány csávó?
– Egy húszast – vágja ki Lajoska, és előhúzza a rövidgatya pántja alól a pénzt, közben a tűz 

felé sandít, ahol a többi gyerek játszik.
– Az a csávó meg teljesen okés. Nem kell azt bántani.
– Miért okés az a csávó, kishaver? – kérdi Zsombor.
– Mert szereti a cigányokat. Aki szereti a cigányokat, az csak jó ember lehet. Na császtok! – 

vágja ki Lajoska a tanulságot, és hátraszalad a tűzhöz. Beszivárog a döbbent csöndbe a gyere-
kek megélénkülő zsivaja.

– Szevasztok, csajszikák! Na, ki hozott nektek kurva sok pénzt?
– Hát te már megint itt vagy? Miért nem mész játszani a magadfajtákkal?
– Zizukám, szépen játsszál! – szól hátra az anya. – Vagy megyünk lefeküdni.
– Húú, én is nagyon lefektetnélek – folytatja Lajoska az anyai intelmet.
– Hagyjál már! Olyan hülye vagy!
– Gyerekek! Láttam egy nagy farönköt az erdő szélén – kezdi Attila a körülötte zsibongó 

gyerekekhez fordulva. – Segítsetek idehozni, és akkor mind le tudtok ülni.
– Jó, én segítek neked! – pattan fel Lajoska. – De csak akkor, ha felveszel a nyakadba.
– Nagyfiú vagy te már!
– De ilyen magas ember nyakában még nem ültem. Naa, légyszi már!
– Ez tök hülye – vihogja Zizu a húgának.
Attila felveszi a nyakába Lajoskát, aztán elindulnak az erdő felé.
– Ne segítsünk, Atti? – szól hátra a cateringes.
– Kösz, Ádi, Lajoskával ketten legyőzzük a nagy fát.
Egy autó fényszórója tekereg ki az ösvényen a tópartra; billeg-inog a kerékvágásokban, he-

pehupákon. Aztán megáll, a fényszóró elalszik, csattan az ajtó.
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– Hát jó estét mindenkinek! Nem mondom! – lép ki a sötétből András. Fején még mindig 
ott ül a baseballsapka, ellenzőjén a kék lencséjű napszemüveg, fülében, nyakában apró ezüst-
ékszerek csillannak. A tenyerét dörzsöli.

Egy pillanatig senki nem reagál, aztán mielőtt kínossá válna a csönd, Robi szólal meg.
– Szevasz, András. Csüccs le!
– Mi van veletek, kiscsibék, mi? Janó mondja nekem, hogy tivornya van, meg minden jó-

féle, he? Hogy itt a tóparton. Hát ez mekkora egy…! – András csípőre tett kézzel, hátrahajol-
va bámul körbe a sötétben. Nézi a lankákat, a tófelszínen ringatózó csillagos égboltot. – Hát 
de ide egy jelenetet! Azonnal!

– Mi vagyunk most a jelenet, András. Ülj le, ne dolgozz, igyál!
– Csipikém, én soha nem, tudod te azt jól!
– András, ezek az urak itt: Pali bátyám, Feri, Ottó… a többieknek még be sem mutatkoztunk.
Megint mindenki feláll, és a kezét nyújtja.
– Kezit csókolom! Igen, igen. Szabó András. Endrú. Én vagyok a film rendezője. Jó napot. 

Endrú. Jó napot!
– Akkor hát emeljük poharunkat… – kezdi Robi.
–…várjatok, én is jövök! – kiabál Attila. Nyakában Lajoska, baljával egy kidőlt fatörzset 

húz maga után.
– Emeljük poharunkat a Második eljövetelre!
– Hogy ne legyen szar!
– Milyen szar? Ez lesz a… – veti közbe András – na, majd meglátjátok, ti kis tamáskodók, 

az elmúlt sok-sok legesleg, ami valaha…!
– Ámen!
– A Második eljövetelre!
– A Második eljövetelre!
– Igyunk akkor… a Második eljövetelre, kérem tisztelettel – teszi hozzá Pali bátyám.
– Zsombikám, odaég a szalonnád.
– Ó, a kurva anyját neki!
– Milyen tó ez itt? – kérdi Erika.
– Ez csak az Orzsán-patak. Fel van duzzasztva, hogy tudjunk horgászni.
– Nagyon szép.
– És maguk mit csinálnak?
– Hogy érti?
– Hát a filmben.
– Én színész vagyok. Meg ő is, meg ez a bamba képű is, meg az a nagyszájú is. Ő például 

egy falubelit játszik.
– Aha.
– Ez az úr itt ételt főz a társaságnak, a hátam mögött az a sárga inges úr a szalonnájával, ő 

a buszsofőr, András itt mellettem, mint már hallották, a film rendezője. Kari gyártásvezető-
asszisztens…

– Na és az mit csinál… az a gyártási vezetőasszisztens?
– Mindent – mondja Kari. – Mindent is!
– Mi mindent?
– Mi felelünk azért, hogy rendben menjenek a dolgok. Hogy elég legyen a pénz, hogy az 

emberek időben a helyükön legyenek, hogy mindenki megfelelő körülmények között tudjon 
dolgozni, hogy legyen busz azoknak, akik hazamennek. Adminisztráció, papírmunka, kom-
munikáció… egyszóval mindent mi csinálunk, ami nem bent a díszletben történik. Úgy is 
mondhatnám, mi azért vagyunk, hogy bent a díszletben mindenki nyugodtan dolgozhasson.

– És maguk itt, turbékolók?
– Igen, ezek itt időközben összeturbékoltak. Mikor is? – veti közbe Zsombor.
– Ők az én kis segédeim – válaszol Robiék helyett András. – Rendezőasszisztensek. Az olyan, 

mint a karmester, a dirigens. Ők mindent tudnak: irányítják a színészeket, a technikai stábot, 
indítják a felvételt, felel azért is, na meg persze azért, hogy ne csússzunk, de azért alkotótárs is, 
meg minden. Ha egy kép például blikkzűrös, megállíthatja a felvételt.

– Jó bonyolultul mondja el – értetlenkedik Pali.
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– Egy film nagyon bonyolult. Azért is dolgozunk rajta ilyen sokan – veszi át a szót Andi, mi-
után kiitta a poharát. – Képzelje úgy, mintha egy nagyon magas épületet kéne felépíteni. Kell 
oda először is egy tervező. Vagy inkább több tervező. Évekig csak papíron dolgoznak: hogy 
fog kinézni a homlokzat, milyen talapzatra építik, hány emeletes lesz, hol lesz erkély, hol lesz-
nek a vezetékek, ablakok, lépcsők, meg hogy egyáltalán hogyan illeszkedik majd a környeze-
tébe. Utána kell egy kivitelező, aki összeszedi a rengeteg munkást, és napra előre megterve-
zi a sok évig tartó munkafolyamatot, aztán meg jön maga a gyártási rész, amikor nekiállnak. 
Akkor már tudják, hány ember kell, hány daru kell, hány munkagép kell, mikor melyiket 
melyik cégtől érdemes megrendelni, útlezárásokat engedélyeztetni, honnan érdemes az épí-
tőanyagot szállíttatni, meg ilyenek. Aztán jönnek az építőmunkások, a műszaki osztály, a kő-
művesek, a villanyszerelők, meg mindenki. És még egy csomó más folyamat. Egyezkedni az 
önkormányzattal, engedélyeztetések, millió-millió dolog, amit egy egész stáb intéz. És ha ez 
mondjuk lakóház, akkor a beruházónak, aki a pénzt adja rá, végül értékesítenie kell a lakáso-
kat. Az is több évig tart. Bankokkal kapcsolatban lenni, hitelkonstrukciókat kínálni. Képzel-
hetik, hány száz ember dolgozik az egészen, hosszú éveken át.

– És hogy mennyibe kerül…! – teszi hozzá Feri.
– Hű, de sokat tudsz te – öleli át Robi Andi vékonyka derekát, és ad egy puszit a nyakára. 

Andi hátrafordul, és egészen határozottan ezt mondja:
– Építész vagyok. Vagy már elfelejtetted?
– Hát a kisasszonynak hány házat tetszett már felépíteni, ha szabad kérdeznem? – szólal meg 

Pali, egy kevés dölyffel a hangjában.
– Hogy érti? Hogy én, a két kezemmel?
– Igen, úgy!
– Pali bácsi, én még egy szöget sem tudok egyedül beverni a falba.
Néhányan kuncorognak.
– Na hát akkor csak azé mondom.
– Drága barátom – veszi át a szót Feri – felépített itt Perőcsényben vagy öt házat a két ke-

zével. Büszke is rá.
– Persze hogy büszke rá! – szólal meg az egyik falubeli asszony. – Én is az lennék. Jól dolgo-

zik a Pali. Nagyon jól. A mi házunkat is félig ő építette. Meg az Istiékét… – elkezd számolni 
az ujjaim. – Na, mondjad má’! – fordul a férjéhez – A Tóth Jóskáék, az három.

– A kis Fideléknek is.
– Igen, a Fideléknek is, az négy.
– Ja, igen, az Együd testvéreknek is. Mind a kettőnek.
– Tényleg. Akkor az már hatba van.
– Van az vagy nyóc is, Zsuzsikám. Van az vagy nyóc is. Csak mittudom má’, hogy kinek 

mikó mit. Azé mondom… én is értek valamit az építkezéshez – morogja Pali bátyám, mint 
egy sértett gyerek, és közben le nem veszi tekintetét a poharáról, amit két kezében szorongat.

– Ez nem verseny – vágja rá Edit. – Egészen biztos vagyok benne, hogy Pali bátyám a leg-
ügyesebb kőműves a környéken. És abban is, hogy Andi egy szöget sem tud egyedül bever-
ni a falba. Ez inkább olyan, mint a munkamegosztás. Ha egy felhőkarcolót kéne építeni, ak-
kor Andi megtervezné, utána Pali bácsi megépítené a tervek szerint. Így csináljuk a filmet is.

– Nem kellenek tervek. Csak jó’ kell átgondóni az alapját.
Feri megint felröhög.
– Na, jól van már, te kisgyerek! Iszogasd a borocskádat, és ne zúgolódj! Jó ez a bor, jut 

eszembe. Miféle?
– Nem tudom. Ezt adták a kemencei közértben.
– Ó… kemencei?
– Nem hiszem – Robi vizsgálgatja a flakon kopott címkéjét. – Olaszrizling. Boglári.
– Hát már azok is csinálnak bort?
– Boglár nagyon jön föl az utóbbi években.
– Pancsolt szar az – morogja Pali bácsi.
– Akkó ne igyad, te elmebajos! – förmed rá a barátja, de a feddésnek nincs éle, inkább csak 

kedélyes játék marad.
– Neked meg mi bajod? – kérdezi Zizu anyukája.
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– Nincs énnekem semmi bajom, csak az, hogy ezek azt mondják – mutat a stábtagokra –, 
mi nem szeretjük a másikakat.

– Pali bácsi! – pattan oda Lajoska. – Figyeljen má’ ide! Ez a falu hogy szeretne má’ bárkit? 
Mindenki károg a másikra, úgy haljak meg! Mindenki mindenkit csak leszól. Hogy szeretne 
má’ bárkit? Na, most mondja meg, igaz lelkére!

Pali bácsi rálegyint.
– Hát akkor a Pali bácsinak nem tetszik igazat mondani.
– Hékás! Vigyázzál a szádra te gyerek, mer’ rá találok lépni! – szólal meg Zsuzsi, a másik fa-

lusi asszony.
Lajoska kiölti rá a nyelvét, aztán visszaszalad a tűzhöz.
– Azért a Lajoskának, hadd mondjam el, van igazsága – szólal meg nagy nehezen Ottó, a leg-

csöndesebb horgász. – Mogorva egy népség vagyunk mink. Csöndesek, de mogorvák. Ezt én 
mondom maguknak.

– És miért mondja? – kérdezi Attila, aki időközben átült az egyik asztalhoz.
– Talán az, hogy zsákfalu vagyunk. De ez mán nagyon régtől így van. Tán mindig is így vót. 

Református falu, zsákfalu… mit tudom én. Nagyon magukba’ vannak már itt az emberek… 
akik még akadnak. És akkó’ jönnek a gazdagok a visítozó kölkeikkel, fővásárolják a házainkat, 
lekenik sárga meg kék mázzal, és mindenféle nyavalyákat meg garázst meg mi az úristent épí-
tenek a telekre. Minek az a garázs, kérdem én. Úgysem áll be soha! Fészernek használja, meg 
pingpongasztalt tesz bele. A nagy drága autója meg az utcába’ áll, az Irénke csirkéi elé.

– Mit zavar az téged? – szólal meg Pali, és most belenéz Ottó szemébe. – He? Mi a nyü-
ves fenét bánt az téged? Hát ha nem jönnek, akkó pár év, és úgyis kihal az egész átkozott fa-
lu. Hadd fessék! Hadd visongjon!

– Akkó inkább haljon ki! – vág öklével az asztalra Ottó. Aztán indulata visszahullik a csön-
des komorságba. – Ez itt má’… nem Perőcsény többé.

Ottó feláll, végignéz a stábtagokon, és elmegy.

A társaság java része nemsokára buszra száll, hogy visszamenjen a szálláshelyre. András is visz-
szavisz néhányakat. Csak páran maradnak még poharazgatni. A beszéd időnként megélénkül, 
olykor leül, és szélesebb mederben folyik a csöndes társalgás. A hajnalhoz közeledve pedig egy-
re gyakrabban akad el, hosszú percekre.

Attila már nem gyűjt fát; a tűz lassan elalszik. Már csak ő, Edit, Erika, Kari, Zsombor, Csipi 
és Ádám vannak jelen.

– Ki volt az a nő, aki miatt szarrá áztál, Attikám?
– Egy nő. Teljesen mindegy.
– Jó, csak mert ha nem dugod, akár kölcsön is adhatnád.
– Ahhoz előbb faszt kell növesztened, Zsombikám.
– Holnapra meglesz.
Rövid csönd után.
– Hogy fogunk hazajutni?
– Nem tökmindegy? Majd sétálunk.
– Akkor lassan indulhatnánk.
– Kussolj és igyál. Ismered a teleportálást, nem? Ha ezt megiszod, otthon ébredsz.

Valamivel később János áll meg a füstölgő máglya mellett. Az asztalon nyársak, szalonnadara-
bok, égett kenyérhajak. Elnéz a víz felé. Énekesmadarak százai zsongítják az éppen most vir-
radó, néptelen tájat.   

Gerőcs Péter (1985) író, esszéista. Eddig három regénye és három elbeszéléskötete jelent meg. 
Werkfilm című regényét 2022 tavaszán adja ki a Kalligram.


