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Csörsz István

Mátyás felfedezi Amerikát
Komédia két részben

Csörsz István darabja a létez� szocializmus úrhatnám elvtársainak dologtalan hét-

köznapjaiba vezet el minket – s ezzel történelmi id�utazásra hív, de példázatosságá-

ban mindig is riasztó, rendszerekt�l függetlenül dermeszt� jelenetekkel is szolgál. 

A komédia fekete humora Mátyás király alakját csak ötletszer�en hozza be a képzet-

társítások körébe, s ehhez egy sokszoros ökörködéssel többször, többféleképpen 

kifi gurázott lovagi jelmez jelenléte ad alapot. Ahogy a jelmez is jobbára csak a nyers 

bohózatok stílusában kerül ilyen-olyan – köztük Mátyás alakját is megidéz� – helyze-

tekbe, a Mátyás király körül tobzódó asszociációk is egyre inkább egy részeg elvtársi 

tivornya stílusához h�ek. A maguk alantasságában és m�veletlenségében természe-

tesen – híven mutatva ezzel a szerz� ítéletét ezekr�l a félm�velt bugrisokról, akik 

a történelmi tényekkel a saját zavaros sleppjük el�tt szabadon vagdalkoznak, de a 

váratlanul felbukkanó feleségeik el�tt azonnal szolgamód meghunyászkodnak.

Szerepl�k:

Lukács, trösztigazgató

Lukács felesége

László, a gondnok

Mária, a felesége

Feny� Péter, elnökhelyettes

Füvész Simon, vendég

Anika, takarítón�

Jani, a v�legénye

Két t�zoltó

Két sörös

Részlet: a színm� befejez� része

(A sörös visszajön.)

LUKÁCS�Mit láttál?

II. SÖRÖS�Hát nem sokat.

LUKÁCS�Ugye megmondtam. Ezt jól 

csináltad. Tiéd a tartomány.

II. SÖRÖS�Nem kaphatnám meg in-

kább azt a kis f�det az erd� alatt? 

Száz négyszögöl az egész. Senkié 

az, gaz n� rajta.

LUKÁCS�Vigyázz, még nincs vége! 

Megint mozognak.

II. SÖRÖS�Oda csak a kóbor kutyák 

járnak cicerélni. Megmutatom.

LUKÁCS�Akkor mutattad volna meg, 

amikor ott voltál. Most már kés�. 

Felriasztottad �ket, rám hoztad 

a bajt. Csata végén jelentkezel 

a káplárnál húsz botra. Szóljon, 

aki menni akar! Senki? Jól van. 

Magam megyek. Figyelsz, deák? 

Hallod, hogy mit mondtam?

SIMON�Hallom.

LUKÁCS�Jegyezd fel minden szava-

mat! Ne féltsetek!

SIMON�De féltünk.

LUKÁCS�Egymagam elbánok az 

egész bandával. Bemegyek a tá-

borukba, fi gyeld meg. Eleszem 

el�lük a vacsorát.

MÁRIA�Úristen, ez még tud enni.

LUKÁCS�Kilopom a seggük alól az 

aranyat! (El�rehajol, és a t�zoltók-

hoz lopózik. Azok elbújnak el�le 

a székek mögé.) Beszívom �ket a 

porszívóba! Hol vagytok, zsíros po-

fájúak? (Az egyik t�zoltó nyílpus-
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kája kiáll a szék mögül – Lukács 

leüti a jogarával. Ráül a fotel kar-

fájára.) Itt szoktak dögleni, amikor 

embert zabálnak. Fuj, de büdös 

van! Hát undorító nép ez geneti-

kailag. Úgy élnek, mint a disznók. 

Hová a francba menjek, hogy mél-

tó ellenfelet találjak? Mondd meg, 

deák! Van valami ötleted?

SIMON�Egy kecskenyájba, felség.

LUKÁCS�Hahaha! Nem rossz. De nem 

ám! Na én most úgy átvágom eze-

ket, hogy belehülyülnek! (Beszól 

a szék mögé.) Fogjatok el! (A két 

t�zoltó lassan feláll.) Nem értik!… 

Mit mondtam? Állnak, mint a mar-

hák. (Rájuk üvölt.) Fogjatok el! Fe-

ny�kém, adj nekik valami kötelet 

vagy akármit, mert ezeknek ma-

guktól még az se jut az eszükbe. 

Látjátok, az a sok nohabor, az a 

sok l�re!… (Péter odadobja nekik 

a függönyzsinórt.)

I. T�ZOLTÓ�Tessék valahová helyet 

foglalni.

LUKÁCS�Halljátok, azt mondja, hogy 

foglaljak helyet! Csak úgy! (Leül a 

földre.) Így jó, te langyos?

I. T�ZOLTÓ�Ha a Lukács elvtársnak 

jó.

II. T�ZOLTÓ�Nekünk miért ne?

LUKÁCS�Na, kötözz már, te ana-

konda! (A két t�zoltó egymásnak 

adja a zsinórt, végül mindketten 

megfogják ugyanazt a végét, és 

távolról kezdik körbecsavarni Lu-

kácsot.) Mint a tetvek, hát ötször 

elszaladhatnék közben! Fogtatok 

ti már foglyot, az istenit?

I. T�ZOLTÓ�Csak amikor le tetszett 

l�ni. Nem szoros?

LUKÁCS�Ez neki szoros! Húzd meg, 

az apád istenit! Még jobban! Hát 

ez felháborító! Kösd már oda va-

lamihez!

I. T�ZOLTÓ�Nem tetszik felfázni? 

Szívesen feltesszük oda ni.

LUKÁCS�(megadja magát) Tegyetek 

fel! Hát én ezek helyett leküldök 

ide két poroltót a Danuviából! (Fel-

teszik a kerevetre.) (Üvölt.) De 

lejövök innen! Lejövök, ha aka-

rok!… (Le akar gurulni, a t�zoltók 

ijedten utánakapnak.)

II. T�ZOLTÓ�Jobb lesz, hogyha 

meger�sítjük egy kicsit. (Megkötik 

a kezét-lábát a kerevethez, aztán 

tanácstalanul megállnak.)

LUKÁCS�Hahaha! Most nincs vezére-

tek, ugye? Most megkaptátok! Ad-

dig becsüld meg, amid van, amíg 

van! Utána már becsülheted! Csak 

úgy itt hagynak, hát kínozzatok, 

vallassatok, hát fogalmatok sincs 

róla, hogy én mit tudok! Gyújtsá-

tok meg alattam ezt a vacakot, egy 

ötlete sincs egyiknek se?! Te mi-

lyen rangban vagy a t�zoltóknál, te 

szerencsétlen?

I. T�ZOLTÓ��rmester.

LUKÁCS�Le vagy fokozva. Meg az a 

másik is! Menjetek trágyát hor-

dani!

I. T�ZOLTÓ�De kérem, mi mindent 

megcsináltunk rendesen.

LUKÁCS�Rendesen, hahaha! Bekö-

tötted a szememet, te marha?! 

Ijesztgettél, hogy megsütsz, vagy 

valami?

I. T�ZOLTÓ�Hát ha csak ez hiány-

zik… (Beköti Lukács szemét egy 

kend�vel, és a fülébe kiált.) Hu!…

II. T�ZOLTÓ�(A másik füléhez hajol.) 

Hü!…

(Lukács ordít. Az egyik sörös oda-

megy és felborítja a kerevetet. A má-

sik eloldozza Jani lándzsáját.)

LUKÁCS�Na végre, ez ki volt? Kap 

egy mázsa kukoricát. (A  sörös 

még egyet fordít a kereveten. 

Péter arrafelé somfordál, és jól 

oldalba rúgja Lukácsot.) Az anyád, 

ez ki volt?
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II. T�ZOLTÓ�Nem tudjuk, mi errébb 

álltunk.

I. T�ZOLTÓ�Itt vagyunk. Mi voltunk 

a kiabálók.

(Jani ráül Lukács mellére a páncélban.)

LUKÁCS�Hé te, szállj le! Ez melyik 

itt? (Anika ráönt egy kupa sört 

a fejére. Mária rákaparja a ma-

radék mákos tésztát a fazékból. 

Simon ráhúz kett�t a korbács-

csal, aztán leveti Lukács cip�-

jét, zokniját, és bekeni a talpát 

a ken�ccsel. Lukács üvölt.) Ezt 

megkeserülöd! Ez tudom, hogy te 

voltál, gazember!

(Addig verg�dik, amíg kiszabadul. Mi-

re letépi szemér�l a kend�t, mindenki 

a régi helyén áll, vagy az asztalnál 

ül. Jani visszadugja a lándzsát a szék 

hátába, az egyik sörös visszaköti rá 

a kend�t.

Lukács lemossa a talpát a hordó 

csapja alatt, iszik egyet, megtörli tal-

pát a sz�nyegen, visszateszi a koro-

nát a fejére, és csüggedten leül Anika 

mellé.)

LUKÁCS�Megérdemelnétek, hogy el-

veszítsetek. Tudom, hogy te voltál, 

deák. Mindent láttam. Add vissza 

a pénzt annak az asszonynak, de 

gyorsan!

PÉTER�De miért neki?

LUKÁCS�Te meg a többit, de sebe-

sen! (Visszaadják.) Na jól van. Per-

sze mit érne az arany, ha a t�zben 

füstté válna? Mire való volna a kor-

mányos, ha csak jó id�ben tudna 

kormányozni? (Majdnem suttog-

va.) Sorakozó! (Üvöltve.) Sorako-

zó! (Halkan.) Egy kicsit majd ránc-

ba szedjük itt a fegyelmet. Deák!

SIMON�Alig vártam ezt a napot.

LUKÁCS�Csak nem tudod még, hogy 

mi lesz a vége! Állj csak oda! Nem, 

inkább oda. Egyem azt a gyönyör� 

pofádat! Tudsz-e még valami játé-

kot, kutyuskám?

SIMON�Bevégeztetett.

LUKÁCS�Ezt neked! (Mutatja.) Szóval 

nem tudsz. Hát akkor én most fel-

vágatlak. Mint a kolbászt!

SIMON�Így képzeltem.

LUKÁCS�Igen, akkor valami mást ki-

találok neked. De ne hazudj, mert 

kiszúratom a szemedet, érted?

SIMON�Marad még kett�.

LUKÁCS�Marad, akkor valami kul-

turáltabb kéne, ugye? Mit szólnál 

egy kis rémálomhoz? Ez az utolsó 

kívánságod, ugye, drágám?

SIMON�Jöhet.

LUKÁCS�Na, várj csak!

ANIKA�Nem lehetne elereszteni most 

már �t? A Janit?

LUKÁCS�Ott fog megrohadni a pat-

kányok között. Még enni se kap. 

A saját lábáról fogja lerágni a húst!

ANIKA��  inkább tésztás. Meg leve-

ses.

LUKÁCS�A saját lábáról fogja lerágni 

azt a tésztát!

PÉTER�És velem mi lesz, Lukács 

elvtárs?

LUKÁCS�Nem jeleskedtél a harcban.

PÉTER�Hisz én voltam a nyilazó!

LUKÁCS�A  hátsó lándzsás. Majd 

seggbe szúrtál.

PÉTER�Én a hátvédet védtem.

(Lukács leveszi a palástját, és Péter 

fejére borítja.)

LUKÁCS�Látod-e a jöv�t, fi am?

PÉTER�Nem látom.

(Lukács leveszi a köpenyt a fejér�l.)

LUKÁCS�Hát most látod-e?

PÉTER�Most se látom.

LUKÁCS�Akarsz-e visszabújni mégis 

alá?

PÉTER�Nem, felség.

LUKÁCS�Örülj, ha nap süt a segged-

re!
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PÉTER�De megígérte, Lukács elvtárs!

LUKÁCS�Kapsz egy sült kacikát. Menj 

tégláért! Építkezünk. (Odamegy Si-

monhoz.) Be akarsz-e kapcsolódni 

a termelésbe, te szar értelmiségi? 

Megengedem, hogy �rizetlenül sé-

tálj Montezuma városában.

SIMON�Három nap múlva kedvez� 

választ adok felségednek.

LUKÁCS�Most adsz, vagy megsodor-

tatom a nyelvedet!

SIMON�Amíg harminc fogam van, 

senkit�l se félek.

LUKÁCS�Nem-e? Lefejeztetlek vagy 

felakasztatlak, ahogy akarod.

SIMON�Hát már csak akasztass fel!

LUKÁCS�És hol akasztassalak fel?

SIMON�A határon.

LUKÁCS�Jó, melyik határon?

SIMON�Sopronnál. Arccal Magyaror-

szág felé.

LUKÁCS�A szöveget azt tudja. Ez az 

egy megvan benne. Kár a fejedért, 

deák. Egy kicsit kinyújtjuk majd 

a kocsányát.

SIMON�Úgyis rövid. Sose látok át a 

kerítés fölött.

LUKÁCS�Kaphattál volna állást is.

SIMON�Milyent?

LUKÁCS�Ide alám. De csendben ám. 

Min röhögsz?

SIMON�Azon, hogy a lovak csak az 

els� kerekeket húzzák, és az utol-

sók meg utánuk gurulnak.

LUKÁCS�Hát ez mindig így volt.

SIMON�De te vagy a hátsó.

LUKÁCS�Ezt meri mondani nekem. 

A hatalmam tet�pontján. Te, tudsz 

valamit?

SIMON�Mohácsi vész.

LUKÁCS�Azt a vihart nem én hozom, 

hanem a tatár infl áció.

SIMON�De te is ott leszel. A  Csele- 

patakban.

LUKÁCS�Ez tud valamit. Akarod a 

fele trösztömet?

SIMON�Melyik felét?

LUKÁCS�Az iparit.

SIMON�Egye fene!

LUKÁCS�Na, akkor már csak dolgoz-

ni kell. (A t�zoltóknak.) Ássátok ki 

azt a várárkot! De jó mély legyen! 

(Simonnak.) A Fordék termelnek?

SIMON�Megteszi.

LUKÁCS�Búza van?

SIMON�Két kalász.

LUKÁCS�A vas és acél országa lettünk!

(Kint kett�t dudálnak, Mária kinéz.)

MÁRIA�Szent isten! Itt van a nagysá-

gos asszony. Egy tele busz úttö-

r�vel!

LUKÁCS�Miféle hülye tréfa ez?

(Úttör�k hangja kívülr�l, sípszó. Nyí-

lik az ajtó, belép Lukácsné úttör�ve-

zet�-ruhában, nyakkend�vel és egy 

b�rönddel. Péter kikapja a kezéb�l a 

b�röndöt.)

LUKÁCSNÉ�(körülnéz) Mulatunk?

(Lukács, mint az �rült, vetk�zni kezd, 

a  zsinórt bogozza a derekáról. Visz-

szagyömöszöli a ruhákat a doboz-

ba. A  n�i korona Lukácsné lába elé 

gurul: felveszi, forgatja. Odamegy a 

tükörhöz és felpróbálja. Visszafordul 

Lukács felé és mosolyog.)

Miért? Mert több mint 30 év után került el� az író hagyatékából nagyon sok kézirat között Mátyás 

királyról szinte csak címében szóló színpadi m�… M�helyünk esztend�k óta eddig is igyekezett 

napvilágra segíteni Csörsz-kéziratokat. E mostani se füle-se farka közlés: játékos f�hajtás.


