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Bevezető 
 

 

A közreadott munka célja az volt, hogy egy olyan rétegzett és sokrétűen felhasználható oktatási 

csomagot nyújtsunk át a 12-16 év közötti korosztály és az őket tanító pedagógusok számára, amely  

• átjárást biztosít a felhasználó diákoknak és pedagógusoknak a három művészeti ág, a színház, a 

kép és mozgókép, valamint az irodalom között; 

• a színház oldaláról kiindulva segít megtalálni az összefüggéseket a három különféle művészeti 

irány valóságszemlélete és kifejezésmódja, nyelve között (rendszerbe szedve a hasonlóságokat 

és különbségeket); 

• játékos színháziszöveg-értési feladatrendszeren keresztül megtanít a színházi jelrendszer 

ismeretére és értelmezésének módozataira; 

• az alapul szolgáló epikus irodalmi alkotások megismertetésével és a színházi adaptációk 

szövegeinek közlésével alapot teremt egy összehasonlító feladatrendszeren keresztül arra, hogy 

a diákok önálló tanulás keretében is föltárhassák az irodalom és a színház működésének, sajátos 

nyelvi kifejezésformáinak természetét; 

• képessé teszi őket arra, hogy a kiválasztott regényadaptációkon keresztül olyan „húsba vágó”, 

az életkori sajátosságaiknak megfelelő filozófiai kérdésekkel találkozzanak, amelyek 

hozzásegítik őket önmegismerésükhöz és énképük felelősségteljes alakításához; 

• kitekintést ad számukra a mérvadó kortárs európai ifjúsági irodalom néhány jelentős alkotójára 

és műveikre, ezáltal orientálja is olvasási szokásaikat; 

• drámamunkaötletekkel segítséget ad a pedagógusoknak is arra, hogy a drámapedagógia 

eszköztárát használva az egyéni tanulási tapasztalatokat összegző módon építhessék be a 

közösségi tanulás és tapasztalás folyamatába; 

• s egyúttal hozzáférhetővé teszi a drámaszövegeket és színház-pedagógiai tapasztalatokat más 

színházak alkotói közösségei számára. 

 

Az oktatási csomag hat drámaszöveg köré csoportosítva azonos felépítésben közli az anyagokat: 

 

1. FELFEDEZŐ  

(az adaptáció alapjául szolgáló kortárs irodalmi mű szerzőjéről közöl információkat) 

2. DRÁMASZÖVEG 

(az alapul vett regényből készített drámai adaptáció szövege olvasható itt) 

3. LEGYÉL TE IS DRAMATURG!  

(összehasonlító feladatok a regényszövegek különböző típusú szövegműfajainak –  elbeszélés, 

leírás, jellemzés, dialógus, monológ – adaptációjára a színházi környezetben a színházi nyelv 

jelrendszerének áttekintésével a képalkotásra koncentrálva) 

4. DRÁMAMUNKAÖTLETEK 

(módszertani segítség  a pedagógusok számára a drámai alapmű motívumainak feltárásához, a 

közös drámajátékon keresztül való tanulási folyamat szervezéséhez) 

 

  



Az alábbi kortárs ifjúsági regények köré szerveződnek a feladatrendszerek (a pedagógiai munka 

átgondolt tervezéséhez megadom a drámák kulcsmotívumait is): 

 

Leonyid Gabisev (orosz) – Németh Ervin 

Dúvadnevelde 

A kulcsmotívumok: az emlékek és az emlékezet szerepe identitásunk megőrzésében; az „amőba-lét” és 

a szabad emberi lét szembeállítása; a személyes szabadságunk megőrzésének lehetőségei. 

Janne Teller (dán) – Németh Ervin 

Semmi 

A kulcsmotívumok: a lét értelmének örömteli bizonyossága és a létbe vetettség szorító érzése; 

meggyőződés és meggyőzés határvonalai; az egyén és egyéniség integritása és szabadsága; közösség és 

egyéniség alá-, fölé- és mellérendeltségi viszonyai; az elv és a megvalósulás, a cél és az eszköz 

ellentmondásai; az emberi közösség állati hordává züllésének stádiumai; a felelősség kérdése – a 

felelőtlenségünkkel és következményeivel való szembenézés nehézségei. 

Robert Williams (angol) – Németh Ervin 

Luke és Jon 

A kulcsmotívumok: az élet értelmén és önmaga helyzetén gondolkodó kamasz sajátos helyzete kortársai 

között; szembesítés az elvesztett lény elengedésének lehetséges megoldásaival; egy romba dőltnek 

látszó élet újraépítésének esélyei; milyen a következményei vannak, ha felelősséget vállalunk valakiért. 

Vlagyimir Zseleznyikov (orosz) – Németh Ervin 

Bocsáss meg, Madárijesztő! 

A kulcsmotívumok: a közösségi elvárásoknak való megfelelés vagy elhatárolódás; az önmagunkkal és 

tetteinkkel való szembenézés felelőssége; a bocsánatkérés és -elfogadás határai; meddig lehet 

megbocsátani annak, aki vétkezik ellenünk, ám szeretjük.  

Anna Gavalda (francia) – Németh Ervin 

35 kiló remény 

A kulcsmotívumok: mire való az iskola, mit tartunk a tudásról és annak hasznosságáról; hogyan értse 

meg a kamasz a felnőtteket, hogy azok is megérthessék őt; „boldogtalannak lenni sokkal könnyebb, mint 

boldogulni”; mi az én problémám, mi a másik problémája – ebből mit kell felvállalnunk, kinél van a 

megoldás. 

Henning Mankell (svéd) – Németh Ervin 

Csillagkutya 

A kulcsmotívumok: a másság elfogadása – az empátia és megértés hasznossága – az igazi barátság 

kritériumai – a gyermeklét és felnőttlét határa – a felelős döntések meghozatalának képessége – a 

képzelet szükségletének felismerése. 

 

 

Élvezetes és haszonnal járó munkát kívánok diáknak és tanárnak egyaránt! 

A Szerző 



 

 

  

Felfedező – a szerző: Leonyid Gabisev  * 

Dúvadnevelde – színjáték * Legyél te is 

dramaturg                        

 

 

DÚVADNEVELDE 
      

Németh Ervin 



FELFEDEZŐ 
A szerző: Leonyid Gabisev 

 

Egykötetes szerzőként emlegetik az új orosz irodalomban Leonyid 

Gabisevet, bár oroszul a nevezetes első kötetén kívül gyűjteményes 

kiadásban megjelent még további két regénye is. Titokzatos szerző: a 

Dúvadnevelde (Одлян или воздух свободы – Odljan, avagy a 

szabadság levegője) c. regényének kéziratával 1983 őszén jelentkezett 

Andrej Bitov orosz írónál Moszkvában. Bitov a megjelent regényhez írt 

előszavában zömök, furcsa és félelmetes külsejű fiatal férfiként 

emlékszik rá, akinek szinte csak a sebhelyét látta. Az aktatáskájából 

kilencszáz oldalnyi kézirat került elő.  

 

„Az elfoglalt mester fáradt hangján engedélyt adtam rá, hogy a 

kéziratot nálam hagyja betekintésre, csak arra kértem, ne sürgessen.  

– Jó, holnapután benézek – egyezett bele. [...] 

– Ide figyeljen, maga mennyit ült? 

– Öt évet. 

– És mennyi ideig írta? 

– Pont egy évig. 

– És azt akarja, hogy egy nap alatt olvassam el? 

– Le se tudja majd tenni.” 

 

Andrej Bitov így összegzi olvasmányélményét: 

„Félelmetes, furcsa történet ez! […] Az a legnagyobb erőssége, hogy hogy olyasmiről tud beszélni 

nekünk, amiről valószínűleg senki más, még  szavak mestere sem. Az az élet, amelyről ő ír, erősebb 

bármilyen szövegnél. Ezt az életet leélni is lehetetlenség, nemhogy beszélni róla. Képzeljék el egy 

égetőkemencében vagy egy gázkamrában lévő ember érzéseinek hiteles leírását, művészi 

megformálásban. […] Gabisevnek két adománya van, tud mesélni, és ki tudja mondani az igazságot; 

egyik adományt a természettől kapta, a másik csakis az emberé. 

Története a zónáról szól. Az olvasó a zóna levegőjét szívja az első oldalaktól, az első fejezetektől kezdve, 

amelyeket a hős szabad gyerekkorának szentelt a szerző. Mert az embert a születésétől kezdve 

körülveszi a zóna. A nagyapa paraszt, az apa a rendőrség parancsnoka, az unoka elítélt. A regény 

központja és szíve a kiskorúak telepe, Odljan. Odljan: ez a név fogalommá válik, meg vagyok róla 

győződve. Itt tölti a gyermekéveit a paraszti unoka, aki a zónában találja meg a szabadságot, s érti meg 

annak értelmét, amelyről közülünk túlságosan is sokaknak, akik szabadon élnek, halvány sejtelmünk 

is.” 

 

LEONYID GABISEV 

A leendő író 1952-ben született az akkor még szovjetunióbeli Omszk városában. A legkisebb gyerek 

volt a családban, az egyetlen fiú. Apja magas rangú vezetőként szolgált a rendőrségnél. Egy Padun nevű 

faluban nőtt fel. 

Az ötéves Leonyiddal tragikus esemény történt: puskával meglőtték – ahogy ez történt az Odljan, 

avagy a szabadság levegője (magyarul: Dúvadnevelde) című regényének főszereplőjével is. Az arcába 

kapta a lövést, s fél szemét elvesztette. Csodával határos módon túlélte a sebesülést, ám az esetnek 

nemcsak külső nyomai maradtak, hanem a sokkal később, felnőtt korban jelentkező idegi panaszai is 

erre vezethetőek vissza. 

Leonyid Gabosev későbbi sorsa sem nevezhető szerencsésnek. Kamaszkorúként a fiatalkorú 

elítéltek büntetőtelepére, a zónába került, ahol öt évet töltött le. Szabadulása után beiratkozott a 

volgográdi építészeti technikumba, amelyet 1977-ben végzett el. Ezt követően a városban élt, többféle 



szakmával is próbálkozott, miközben a sérülése miatt minden olyan munka tiltva volt számára, amely 

erős szellemi igénybevételt követelt. 

1983-ban fejezte be első regényét, a Dúvadneveldét (Одлян, или воздух свободы), amely azonban 

csak 1989-ben látott napvilágot rövidített változatban a Novij Mir c. irodalmi folyóirat hasábjain. 

Gabisevet 1990-ben felvették az orosz írószövetség tagjai közé. 

Ezt követően megírta a Dúvadnevelde folytatását „Из зоны в зону” (Zónából zónába) címmel. A 

főhős, Kolja Petrov kiszabadul a büntetőtelepről, s Moszkvába utazik. Végre szabadnak érzi magát, s ez 

a szokatlan szabadság megrészegíti. Megismerkedik a rokonaival, munkát vállal, beiratkozik az 

iskolába… De a börtön és a megszenvedett múlt végül nem ereszti… 

Megírt még egy regényt „Жорка Блаженный. Дневник-

исповедь” (Együgyű Zsorka vallomásai) címmel, amely már szerzői 

kiadásban jelent meg. A könyv egy pszichiátriai intézet ápoltjának 

története, amelyben elmesélődik annak az embernek a szenvedéssel 

teli élete, aki végül aztán az intézetbe kerül.  

1995 körül jelentkeztek a gyerekkori trauma következményei, s 

2000 óta Leonyid Gabisev a kotovi pszichiátria állandó lakója. Lánya 

és nővére rendszeresen látogatja. 

 

 

Megjelent könyvei oroszul: 

Odljan, avagy a szabadság levegője. In: Novij Mir, 6-7. szám (rövidített kiadás) – Moszkva, 1989.  

Odljan, avagy a szabadság levegője. (A. Bitov előszavával). – Moszkva, 1990. 

Odljan, avagy a szabadság levegője. (Ifjúsági kiadás). – Moszkva, 1992. 

Odljan, avagy a szabadság levegője. (Gyűjteményes kiadás) – Odljan, avagy a szabadság levegője; 

Zónából zónába; Együgyű Zsorka vallomásai; Elbeszélések. – Moszkva, 1994. 

 

Magyarul: 

Dúvadnevelde. (Ford. Árvay János; előszó: Andrej Bitov). – Európa Könyvkiadó, Bp., 1991. 

 

 

Feladatok 

 

1. Az alábbi négy orosz kiadás közül melyik lehet az ifjúság számára készített kötet? Indokoljátok meg 

a választásotokat! 

 

         
 

 

 

 



2. Egy belga fotós, Carl de Keyzer 2000 és 2002 között lehetőséget kapott arra, hogy a Szibériában 

létesült büntetőtelepeken, a zónákban fényképezze a fiatalkorú elítéltek mindennapjait.  

a) Hogyan alakul ezek alapján a zónáról kialakult képetek, amelyet a drámai szöveg, a regény 

leírása és az írói életrajz alapján megformáltatok? 

 

 

Miről árulkodik a kép megkomponáltsága? 

Érzékeltek-e ellentmondást a falak színe, a 

folyosó kövezete és a folyosón látható 

dekorációk között? 

Milyen furcsaságot érzékeltek a felmosás 

módszerében?  

Véleményetek szerint rejlik-e a módszer 

kiválasztása mögött bármiféle koncepció? 

 

Az előző képpel ellentétben ezen a fotón a 

tér „kinyílik” – csak éppen más irányba.  

Miért támad mégis olyan érzésünk, hogy a 

szabadságélmény hamis? 

Mi jelentheti a látszólagos szabadság 

élményét a tornázó fiatal elítéltek számára? 

 

Egy tantermi pillanatkép, matematikaórára 

lestünk be a fotóssal együtt. Az osztály a 

földrajz szaktanteremben tanul: a falon 18-

19. századi orosz utazók, földrajzi 

felfedezők képei. Egy táblán Belinszkij 

mondása: „Szeretni a Hazát annyit tesz, 

mint ismerni őt.” 

A képen a kamera is „felfedez”. Miről 

árulkodnak a tekintetek? Hogyan 

viszonyulnak ehhez a felfedezéshez?  

Tudtok-e valamiféle kapcsolatot teremteni 

a képi ábrázolás és a Belinszkij-idézet 

között? 



 

Egy hálóteremben vagyunk, a lakók talán 

az ágyak végénél sorakoznak, mikor a fotós 

elkészíti a felvételt. A falon a Titanic c. 

film fotójával illusztrált naptár: ha 

ránagyítotok, még az is látszik, hogy erre a 

naptárra egyszerre három év napjait 

nyomtatták: 1999–2000–2001. Véletlen? 

Vizsgáljátok meg a kép kompozícióját! 

Miért kerül be a naptárkép a képbe? Mit 

tesz hozzá a jelentéshez? 

Miről árulkodnak a tekintetirányok a 

plakáton és a szobában? 

 

 

Egy furcsa helyzet a zónában – de miért? 

Hogyan emeli a ki a kép kompozíciója a 

fiatal nő alakját? 

Mi lehet a valóságos szituáció, s miről 

mesél a kép? 

Gondoljátok végig, mi járhat a fiatalok fiúk 

fejében! 

 

 

3. Ez a fénykép azokba az esztendőkbe röpít vissza bennünket, amelyekben a Dúvadnevelde című 

regény alapjául szolgáló élményeket szerezte a regény legfontosabb szereplője, Kolja Petrov.  

 

Tételezzük fel, hogy a 

kép közepéről ő néz 

szembe velünk.  

 

Hangosítsátok ki (vagy 

írjátok le) a gondolatait! 
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Dúvadnevelde 
 

Leonyid Gabisev regényének motívumaiból színpadra írta 
 

Németh Ervin 
 
 
 
 

Szereplők 

 

Szása – 15 éves kamaszfiú 

Igor – 17 éves kamaszfiú 

Ljosa – 16 éves kamaszfiú 

Kosztya – 15 éves kamaszfiú 

Vászka – 15 éves kamaszfiú 

Szerjozsa – 13-14 éves kamaszfiú 

Őr – idősebb férfi 
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NÉVSOROLVASÁS 

 

Négyzet alakú, viszonylag szűk játéktér, amelyet minden oldalról a közönség székei határolnak – az 

első sorokban egy-egy meghatározott hely kihagyva a későbbi szereplőknek. 

Amikor a játék elkezdődik, a tér és a közönség sorai is üresek. A terem ajtajában az Őr áll, kezében 

lista, amelyről neveket sorol, miközben a nézők folyamatosan érkeznek be a terembe, s elfoglalják a 

helyüket 

 

ŐR: Ivan Mihajlovics Antyipin, Dmitrij Nyikolajevics Anyukin, Alekszandr Petrovics Barisnyikov, 

Oleg Viktorovics Vasziljev, Dmitrij Alekszejevics Petrov […] Igor Vasziljevics Popov… 

IGOR: (belép) Jelen. (Leül) 

ŐR: Alekszandr Szergejevics Bocsarov… 

SZÁSA: (belép) Jelen. (Leül) 

ŐR: Konsztantyin Ivanovics Voronyin… 

KOSZTYA: (belép) Jelen. (Leül) 

ŐR: Szergej Mihajlovics Lopatyin… 

SZERJOZSA: (belép) Jelen. (Leül) 

ŐR: Aljosa Dmitrijevics Fjodorov… 

LJOSA: (belép) Jelen. (Körülnéz, megáll az egyik sarokban) 

ŐR: Vaszilij Andrejevics Nyemcsinov… 

VÁSZKA: (belép) Jelen. (Leül) 

 

 

A SZTOLIPIN 

 

IGOR: (átkiált a másik oldalra) Anton!? Mi a szart keresel itt? Megint a boltok, mi? 

SZÁSA: (oldalt néz) Mit bámulsz? Anyádat bámultad volna szülésnél! 

KOSZTYA: (odafordul a mellette ülő nézőhöz) Hé, jó a csukád! Cserélünk? Megéri! 

SZERJOZSA: (magában méltatlankodva) Ezt a bűzt! Nyisson már valaki ablakot! 

IGOR: (Szerjozsának) Hol élsz, Kisköcsög!? Ez itt a sztolipin! 

LJOSA: (odalép az egyik néző által elfoglalt székhez) Hé, ez az én helyem! Vedd már észre magad! 

(Vár) Nem? Majd később. Felírtam... (Leül a helyére) 

VÁSZKA: (az őr felé kiabál) Eresszenek már ki! Hugyoznom kell! 

IGOR: (Vászkának) Kussolj már! Felhúzod az őrt! 

ŐR: (becsapja az irattartóját) Na, galambocskáim! Akkor indulhatunk! 

 

 

UTAZÁS  

 

Megszólal Cseburaska dala, a Голубой вагон az orosz animációs mesefilmből. A filmbeli szöveg 

elhangzása után elindul a némajáték: 

• Kosztya lép be a térbe, mintha egy menetoszlop tagjaként menetelne, mozgása gépies, stilizált. 

Megérkezik a másik irányból Ljosa is, hasonló mozgással. Szása a helyéről „belökődik” a 

játéktérre Ljosa lábai elé, mintha a cellába löknék be. Egy ideig még fekszik a fájdalomtól, 

majd lassan föltápászkodik, megáll Ljosa előtt, a kezét nyújtja. Ljosa megvetően elfordul tőle, 

átmegy a cella másik sarkába. Szása megrándítja a vállát, és Kosztyához lép, kezét nyújtja. 

Kosztya – mielőtt elfogadná a kezet – ránéz Ljosára. Szása tekintete is Ljosára függesztődik. 



 

 
3 

 

Szása kiköp Ljosa után, majd nagy lendülettel elindul a cella másik sarka felé. Aztán – mintha 

átgondolná a helyzetet – mozgása lelassul, megáll, majd hirtelen fordulattal odaszalad 

Ljosához, odatérdel elé, megalázkodva átkarolja a térdét. Ljosa olyan mozdulatot tesz, mintha 

jutalomfalatot dobna fel a levegőbe, majd ellép Szása elől. Szása arca felragyog, elkapja a 

levegőben a neki vetett koncot, majd miután megérti, mit tett, magába roskad. 

• Hirtelen váltással a zóna gyurdájában találjuk magunkat: minden fiú – Szerjozskát kivéve –  

erősítő gyakorlatokat végez, tornázik. Szása fekvőtámaszokat nyom. Szerjozska lép be a 

gyurdába, megáll Igor előtt. Igor felugrik, felkínálja Szerjozska számára a lehetőséget: „Na, 

gyere, ha te többet bírsz, mutasd meg, mit tudsz!” Szerjozska elkezdi nyomni a támaszokat, 

Ljosa feltartott kézzel látványosan számolja az eredményt. Szerjozsa fáradni kezd, majd elterül 

a földön Igor lábai előtt. Szerjozska mintha egy rúgást kapott volna Igortól, átgurul Ljosa 

lábaihoz, onnan – mintha egy újabb rúgást kapott volna – visszagurul Igorhoz, majd ismét 

Ljosa elé. Hirtelen összehúzza magát – mintha Ljosa hasba rúgta volna a földön fekvő 

Szerjozskát. Ljosa és Igor látványos cirkuszi gesztussal (Voilà!) mutat a földön fekvő 

Szerjozskára. Kitartott kép. 

• Szását belökik a kör közepére. A többi fiú fenyegetően kezd körözni, egyre szűkebbre vonva 

Szása körül a kört. Szása egyre riadtabb tekintettel próbál kitörni. Amikor teljesen bezárul a 

kör, a fiúk egymás vállára teszik a kezüket: Szása teljesen eltűnik közöttük. A fiúk összefogózva 

leguggolnak, maguk alá gyűrve Szását. Mire a dal végére érünk, már minden mozdulatlan, 

csak Szása meztelen karja emelkedik ki lassan a kupacból – mint egy fuldokló karja a vízből. 

 

A zene lezár, a fiúk szétrebbennek, Szására függesztve a tekintetüket ülnek dermedten. 

 

 

NAGYAPÓ 

 

SZÁSA: (lassan leereszti a kezét, sokáig nézi) Nagyapó... Elcsesztem. Emlékszel a vidámparkra? Te 

vittél el. Beléptünk a kapun… és én mindenre fel akartam ülni. A szellemvasútra, a hullámvasútra… 

és még az elvarázsolt kastélyba is be akartam menni. Akkor elengedtem a kezed… Szaladtam… de te 

már csak ballagtál utánam, aztán leültél egy padra. Azóta sem találom a kezed. 

 

 

BEAVATÁS 

 

Zaj kintről. Szása felpattan, mindenki kifelé figyel 

 

SZÁSA: Lehet, hogy ma? 

IGOR: Kizárt. 

SZÁSA: És ha mégis? 

VÁSZKA: Húzzák, ameddig tudják.  

LJOSA: Szívatnak. 

SZERJOZSA: Engem nem. 

VÁSZKA: Hol élsz, Szerjozsa, ez nem a Vadnyugat?! 

SZERJOZSA: Te hülye vagy! 

KOSZTYA: Mit vagytok betojva? Én már… (Feltűri az ingét) Idenézzetek! 

 

Döbbenten figyelik Kosztya karján a jelet 
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LJOSA: Láttam már különbet is… 

SZÁSA: Ennél? 

LJOSA: Simán. 

VÁSZKA: Ez piszkosul mély! Égették? 

 

Csend 

 

IGOR: Vorkuta? 

KOSZTYA: Te is ott voltál? 

IGOR: (felhúzza az ingujját, megmutatja a vállán a heget. Keserűen nevet. Kosztyának) Eszelős volt, 

mi? 

VÁSZKA: Mondjad csak… 

IGOR: (Kosztyának) Rád emlékszem. Te kettőt kaptál… Akkor volt a névnapod. 

KOSZTYA: Felköszöntöttek. 

IGOR: Szép kis ajándék. (Feláll, elindul a fiúk között) 

SZÁSA: Vorkuta? 

IGOR: Egy másik zóna… (Belerúg Szerjozskába, mintha útban lenne) Csak rosszabb ennél. 

LJOSA: Ennél? 

IGOR: (megáll Kosztya fölött) Mesélj, Kosztya, ezt te tudod a legjobban! 

KOSZTYA: Egy fölizzított kiskanál… egyre közelebb a bőrödhöz…már érzed az égett hús szagát… 

IGOR: (Kosztya felé mozdul, beleüvölt az arcába) Aztán üvöltesz, üvöltesz, üvöltesz! (Csendesen) 

Igaz, Kosztya? Üvöltesz… 

KOSZTYA: Üvöltöttem. Mindenki üvöltött volna. 

SZÁSA: Igen. Én biztosan. 

KOSZTYA: Aztán leöntötték a sebet vodkával. 

LJOSA: (felszisszen) Az kurvára fájt… 

VÁSZKA: Akkor ti már védve vagytok, azt hiszitek? 

IGOR: Neeem. Csak nem érhet meglepetés. 

 

Zaj kívülről 

 

SZERJOZSA: Jönnek! 

ŐR: (hangja kintről) Nnna, kússzatok csak le a latrinába, galambocskáim! 

 

 

BÍRÓSÁG 

 

IGOR: Hé, mi van, Vászka? Azt nem mondhatod, hogy le se szartak! Az egyik köcsög még le is 

hugyozott. 

VÁSZKA: Mindenkinek jutott belőle. 

LJOSA: Főleg Szerjozsának. 

 

Röhögés 

 

SZÁSA: Pfuj, Szerjozsa, te azóta nem fürödtél? 

SZERJOZSA: (Szásának) Szagold csak meg! 
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IGOR: (megszagolja Szerjozsát) Gyerekek, szappan! (Odébb löki Szerjozsát, majd Vászkának) Nem 

viselt meg. Kimondottan jól úsztál a lében! 

VÁSZKA: Volt már rosszabb is. 

IGOR: Rosszabb? 

SZÁSA: Egyáltalán, hogy kerülsz te ide? 

VÁSZKA: Hosszú történet. 

LJOSA: Van időnk. Neked mennyi is? 

VÁSZKA: Nyolc. 

 

Igor elismerően füttyent, elindul Vászka felé 

 

SZÁSA: Mit követtél el? 

KOSZTYA: Betörés? 

SZÁSA: Rablás? 

LJOSA: Azért nem adnak annyit! 

IGOR: (megáll Vászka fölött) Gyilkosság. 

VÁSZKA: Nem öltem embert. 

Ljosa: De azért ítéltek el… 

IGOR: Na, elmondod? (Vár, majd kijelöli a szereplőket) Ügyész, ügyvéd, ülnökök… (Magára mutat) 

Bíró. (Vászkának) Vádlott. Helyszíni szemlét rendelek el. Kezdjük! 

VÁSZKA: (lassan felemelkedik) Ketten voltunk azon az estén. Én meg a barátom. Egy diszkóban. A 

Xeroxban. Nagy volt a csődület… Elég jó zenék mentek… Ittunk. Volt bennünk pár feles… 

LJOSA: Bíró úr! Fiatalkorút szeszesitallal szolgáltak ki. Ez hogy lehet? 

VÁSZKA: Aztán odajött hozzánk egy hapsi. Kötekedni kezdett. Nem tudom, mit akart. A haverom 

megpróbálta leszerelni. És akkor előkerült egy kés… (Odarohan Igorhoz, mintha a barátjához menne) 

Csak annyit láttam, hogy a barátom a földre rogyott… A kezemet a sebére szorítottam… Próbáltam 

fölemelni, de mintha ólomból lett volna… (A kezére mered) Csupa vér volt minden. 

IGOR: (csodálkozva kikászálódik Vászka kezei közül) Akkor nem is te voltál? Ez beszarás. És a 

bíróságon? 

VÁSZKA: (feláll) Gyorsan letudták. 

LJOSA: Rád vertek nyolc évet. 

IGOR: (hitetlenkedve) Úgy, hogy nem csináltál semmit?! 

KOSZTYA: Tiltakozom! Nem is volt bizonyíték. 

SZÁSA: Ilyenek ezek. 

 

 

A KONZERV 

 

IGOR: Srácok, jön! 

ŐR: Itt a vacsora! 

VÁSZKA: Nagypapis konzerv! 

IGOR: (osztja) Tessék, neked is egy! Parancsoljon! (Szerjozskának) Nyugi van! Kéne, mi? Na, pitizzél 

csak! 

 

AIgor Szásához lép, aki fejét lehajtva ül. Igor nézi, majd lecsapja elé a konzervet. Szása nem reagál. A 

többiek nem nyúlnak a konzervhez, nézik 

 

IGOR: Na, mi van, nem esztek? 
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KOSZTYA: Nem is vagyok éhes. 

LJOSA: Nem kéne elpazarolni. 

IGOR: El is cserélhetjük. 

LJOSA: A szomszéd cellában cigit adnak érte… 

SZERJOZSA: És ha hozatnánk érte egy kurvát? 

IGOR: Arra a 120 kilós bárisnyára gondolsz a konyháról? 

VÁSZKA: Agyonnyomna, Borisz! 

SZERJOZSA: Le vagytok ti… 

 

Röhögés 

 

LJOSA: (nézi a konzerdobozt) Ezt a kaját még az őr is szereti… 

VÁSZKA: Ha szépen beszélünk vele, vodkát is ad érte. 

SZERJOZSA: A vodkát pedig mindenki szereti. 

IGOR: Jobbat tudok! A tisztacserénél van egy spanom, tud szerezni új ágyneműt. Akár át is 

huzatolhatnánk. 

LJOSA: Nem ebben a hugyos szarban kéne aludnunk. 

KOSZTYA: Hatvan éve itt rohad. 

VÁSZKA: Deee… ha nincs csere, még mindig megehetjük. 

SZERJOZSA: Akkor most… eltegyük? 

IGOR: Lófaszt! 

 

Lecsapnak a konzervre. Kitartott kép. Csend 

 

SZÁSA: (felriad a zajra) Hogy? Mi van? 

IGOR: Mi van, mi van… Jó étvágyat! 

LJOSA: Itt járt a Mikulás! (Nézi Szását) Te nem vagy éhes? 

SZÁSA: Majd később megeszem. 

IGOR: (elindul Szása felé) Talán nem ízlik neked a nagypapis konzerv? 

KOSZTYA: Akár nekünk is adhatod. 

VÁSZKA: Barátságod jeléül! 

LJOSA: Hiszen befogadtunk a brancsba, emlékezz csak! 

 

Körbeveszik Szását 

 

IGOR: Szása, nézd meg ezt a bácsit a konzerven. Nem ismerős a tekintete? 

LJOSA: Fehér bajusz… 

KOSZTYA: Kopaszodó fej… 

SZERJOZSA: Anyajegy a szeme alatt. 

VÁSZKA: Úgy néz ki, mint az az öreg hapsi ott az ágyad fölött a képen. 

SZÁSA: Igen, tényleg… egy kicsit hasonlít. 

LJOSA: Mi az, hogy hasonlít?! Mintha odafényképezték volna! 

IGOR: Kiköpött a nagyapád! 

 

Csend 

 

VÁSZKA: (fenyegetően) És te megennéd a nagyapád?! Rohadt kis kannibál! 

IGOR: Megennéd a nagyapád?! 
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MIND: (egymás szavába vágva) Megennéd a nagyapád?! Megennéd?! Te szemét kannibál! 

SZÁSA: (felordít) Nem! (Falhoz csapja a konzervet) 

IGOR: (tettetett sopánkodással) Basszus, még az üveget is eltörte! 

LJOSA: Most odamész és felnyalod! 

SZÁSA: (nyugodtan) Nem. 

LJOSA: Nem? (Int) Szerjozsa, Vászka!  

 

A két fiú felemeli Szását. 

 

LJOSA: Nyald fel! 

 

Odalökik Szását a földre. 

 

LJOSA: (fölé lép) Nem kell a konzerv? Akkor kezdd a cipőmmel! 

SZÁSA: (ellöki) Neeeeeeeem! 

 

A srácok ütni kezdik Szását. 

 

ŐR: Mi ez itt? Takarodjatok aludni! Veled még számolok! 

 

 

ÁLOMBÁL 

 

Megszólal a bölcsődal. 

Kosztya nézi a volt kedves fényképét. Felteszi a falra. Mintha felkérné táncolni a lányt. Keringőznek a 

cellában. 

Vászka is meghajol a lány előtt. Helyben toporogva keringőznek. 

A többi srác is lassan ébredezik, csak Szerjozsa alszik nyugodtan. 

Szása egy fényképet néz. Megdörzsöli az üvegét. Lassan feláll, felteszi a falra. Nézi. 

Belép a cellába az Őr. Kihúzott derékkal, hátratett kézzel, hatalma tudatában sétálgat. Odalép Szása 

elé, a kép helyére. Felkéri táncolni. Előbb finom, elegáns lépésekkel viszi, aztán felgyorsul a táncuk. 

Az Őr megpörgeti Szását, majd otthagyja. Kilép. 

Szása szédülten pörög. 

A többiek elnyugszanak, a keringőzők is megállnak. Csak Szása forog maga körül.  

Szerjozsa tápászkodik fel. Értetlenül bámulja Szását.  

Szása elszédülve lerogy a földre. 

Szerjozsa döbbenten néz körül a panoptikumban.  

Kitartott kép. A zene lezár. 

 

 

AZ ÖREG EBÉDJE 

 

Szerjozsa beszédül, elterül az ágyán. Érkeznek a többiek 
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VÁSZKA: Jaj! 

LJOSA: A francba! 

KOSZTYA: Hú, ez kemény volt! 

LJOSA: Lerohad a kezem. 

VÁSZKA: Vagy nyolcvan ládát végigcsiszoltam. 

SZÁSA: Az is valami. 

KOSZTYA: Észrevettétek? 

LJOSA: Mit? 

VÁSZKA: Kétszer annyit dolgoztunk, mint máskor… 

KOSZTYA: A-a! Az Öreg. 

VÁSZKA: Tiszta ideg volt. 

LJOSA: Csak egy pohár vizet kértem tőle, de elzavart. Pedig máskor  szokott adni egy korty vodkát 

is… 

KOSZTYA: Még pihenőnk se volt. 

LJOSA: Kirohad a belem. 

IGOR: (belép, Szerjozsa felé bök) Szerjozsa? 

LJOSA: Alszik. 

IGOR: Aha. 

KOSZTYA: Te is elfáradtál volna… 

IGOR: (ránéz) Szarban vagyunk. 

LJOSA: Mért? 

IGOR: Épp jöttem vissza a műhelyből, amikor a fülembe jutott, hogy… 

LJOSA: Mondd már! 

IGOR: Ellopták az Öreg ebédjét. 

LJOSA: Ez csak kamu! 

KOSZTYA: Ellopták? 

IGOR: Ellopták. 

SZÁSA: (keserűen) Meg is volt a böjtje. 

IGOR: Ja, az Öreg is böjtölt. (Szerjozsára néz) Ki jött be legelőször? 

VÁSZKA: Szerjozsa. 

IGOR: (odalép Szerjozsához) Szerjozsa! (Szerjozsa nem reagál) Vászka! 

VÁSZKA: (Szerjozsához lép, megnézi, aztán fenékbe rúgja) Szerjozsa, kelj már föl! Keresnek. 

SZERJOZSA: (föltápászkodik) Mi van? 

IGOR: Te jöttél be a műhelyből elsőnek? 

SZERJOZSA: (kábán) Miért? 

IGOR: Ellopták az Öreg ebédjét. 

SZERJOZSA: Nem mondod! 

IGOR: Egyedül neked volt időd arra, hogy megedd a kaját… Vagy elcseréld! 

VÁSZKA: Láttam két fickót a műhelyben. Nem hozzánk tartoztak. Lehet, hogy… 

IGOR: Szóval eladtad nekik. És mit kaptál érte? 

SZERJOZSA: (hitetlenkedve) Semmit. 

IGOR: Semmit?! (Közelebb lép Szerjozsához) Na, akkor oszd meg velem azt a semmit! 

 

Szerjozsa értetlenül bámul Igornak a felé nyújtott markára 

 

IGOR: Szóval nem osztod. Akkor szólhatok… (Kifelé indul) 

SZERJOZSA: (kétségbeesetten) Jaj, azt ne! 
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IGOR: (megtorpan) Hát akkor… Csináljátok, fiúk! 

 

A srácok rárontanak Szerjozsára. Kitartott kép 

 

 

KIJUTNI! 

 

Igor és Vászka szotyit köpködnek. Ljosa és Szerjozsa jönnek velük szembe. Vászka szembeköpi 

szotyihéjjal Szerjozsát, aki az arcához kap 

 

LJOSA: Bántottak, Szerjozsa? (Feláll, Vászkáék felé) Na, megállj csak! 

 

 Szerjozsa derék kuytaként lesi a gazdáját. Ljosa parancsolóan elkéri a szotyis zacskót, Vászka 

odadobja neki. Szerjozsa megpróbálja elkapni a zacskót, de nem sikerül 

 

LJOSA: (Szerjozsának) C-c-c-c. Ne szemtelenkedj! (Szétosztja a szotyit) Vászka, tiéd a legtöbb, 

mégiscsak te szerezted. Igor, neked kétszer annyi, mert jól falaztál. (Boriszt keresi) Borisz, egy adag 

neked, mert szépen tartod a markod. (Észreveszi, hogy Vászka áll Borisz helyén) Na, tűnj a francba, 

Vászka! (Szerjozskához lép, átöleli) Szerjozsa, te is szeretnél egy kis magocskát? Kicsi 

galambocskám, tubi, tubi, tubi, tubicám! Na, itt van neked is, mert befogod a csőröd.  

SZERJOZSA: És a többi? 

LJOSA: Az enyém, mert… (Vezényelni kezd Vászkának és Igornak) 

VÁSZKA, IGOR: (együtt, kántálva) Mert igazságosan elosztottad, Ljosa. 

 

Röhögés. Köpdösik a szotyolát 

 

SZÁSA: (felhevülten érkezik) Helyzet van, fiúk! A nagyfőnök ünnepi műsort akar! 

IGOR: Basszus. 

SZÁSA: November 7-ére! 

VÁSZKA: Fingjunk kórusban? 

LJOSA: Ja, csak nem adnak babot. 

SZÁSA: De lesz jutalomkonzerv! A nagyfőnök megígérte… 

LJOSA: Ja, az más! Hát akkor… (Vászka felugrik Igor hátára, égnek lendíti a karját; Ljosa mintha 

attrakciót jelentene be) A munkásosztály felemelkedése… a vérvörös csillagokig! 

SZÁSA: (fejét fogva) Ez meg mi a franc?! Engem fognak seggbe rúgni. 

LJOSA: Neked semmi se jó? Na, figyu! 

 

A srácok cirkuszi zenekart imitálnak 

 

SZÁSA: Megadom magam! De inkább énekeljetek! 

 

Rázendítenek a Kalinkára, s közben körtáncba kezdenek. Vászka szólózik. 

Szása észreveszi Kosztyát, aki nem szállt be a buliba 

 

SZÁSA: (Kosztyához lép) Mi van, Kosztya, neked november 7-e smafu? 

KOSZTYA: Dehogyis, csak… most hagyjatok ki ebből. 

SZÁSA: Valami bajod van. Na, bökd már ki! 

KOSZTYA: Elegem van az egészből! Ki akarok jutni innen… 
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VÁSZKA: (röhög) Vársz pár évet, kisapám, aztán már itt se vagy! 

LJOSA: Na, figyelj! Innen kétféleképpen lóghatsz meg. Az egyik, hogy magadra vállalsz egy újabb 

stiklit… De ezt nem ajánlom. Ismered a fogatlan Fegyát? Hú, neki már nagyon teli volt a töke. 

Bevallott még egy betörést, amit nem is követett el. Elszállították a tárgyalásra… és rávarrtak még egy 

évet! Érted… 

IGOR: A másik, hogy kanalat nyelsz. Na?  

VÁSZKA: Két hét garantált szanatórium – és még éhes se leszel közben. (Röhög) 

SZERJOZSA: De ha mégis – ott a kanalad! 

KOSZTYA: Nincs valami egyszerűbb változat? 

VÁSZKA: Kréta? Ha benyeled, olyan lázas leszel tőle, hogy tojást süthetsz a hátadon.  

IGOR: Két hétre kivisznek a gyenguszra. Az már valami, nem? 

KOSZTYA: Na és honnan szerezzek? 

LJOSA: Van egy srác a 6-os cellában, börtönsuliba jár. Tőle kaphatsz… 

KOSZTYA: (felcsillan a szeme) Összehozol vele? 

 

A többiek röhögnek 

 

LJOSA: (röhög) Ja, össze. De nem adja ingyen… 

KOSZTYA: Mit kér érte? 

LJOSA: Téged. 

 

Döbbent csend. 

 

 

A BESZÉLŐ 

 

ŐR: Beszélőre sorakozó!  

 

A fiúk felugranak, vigyázzba állnak, majd az őr vezényszavaira körbemasíroznak 

 

Lépés in-dulj! Bal, bal… Húzd ki magad, te szarházi! Egy, kettő, egy kettő… Mozgás, rohadt csürhe! 

Bal, bal, bal jobb, bal… Te se maradj le! Egy, egy, egy, kettő, egy… Lépés állj, egy, kettő! Leülni! 

 

A fiúk egymásnak háttal, a négyszög négy oldalán – arccal a nézők felé – leülnek 

 

SZÁSA: Anyámék? … Aha, értem. Apám még húzza az igát? … És nagyapó? 

 

IGOR: Te még kint vagy? Ez érdekes. A családi hagyományokhoz híven én lehúzok pár évet. … Itt 

bent? Egy-egy pofon… jobb esetben. Ha nem bírod, hamar amőbát csinálnak belőled. De te ezt 

nagyon is jól tudod, nem igaz, bátyó?! 

 

SZERJOZSA: Az öcsém jól van? Bárcsak veled mehetnék… haza… 

 

LJOSA: Mi van, bátya? Bűntudat, mi? Ja, csak unatkoztál… Azért utaztál egy hetet, mert unatkoztál. 

… Ha én nem viszem el a balhét, még hatvanévesen is ülnél! … Pedig te cseszted el az egészet. Ha 

nem ütöd le azt a köcsögöt, még mindig vidáman héderezhetnénk, érted?! 
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VÁSZKA: Ja, megvagyok, muter. Tesó már szabadult? … Jól van, ne traktáljál már ilyen 

hülyeségekkel! … Nem,  nem is érdekel! Úgy kellett neki, mért piált annyit! 

 

KOSZTYA: Igen… Régen jóban voltunk a csajjal. Még mielőtt… Nem érdekes. .…  

 

VÁSZKA: Szopás! Ha benn lennél, te is megtudnád, milyen! … Túlélem, ne izgulj már! 

 

SZÁSA: Mondd meg nagyapónak, hogy… itt van velem… mindig. 

 

SZERJOZSA: Mi az a nyaklánc rajtad? De hiszen… azt én viseltem a mama temetésén! … Igaz, nekem 

itt úgyse kell, csak elszednék tőlem… 

 

VÁSZKA: Nem, nem vertek meg! Nem vagyok majrés! 

 

KOSZTYA: Mit akarsz tudni? Mit akarsz tudni?!… Inkább azt mondd meg, hol voltál, amikor 

szükségem volt rád?! 

 

VÁSZKA: Pofa be! Ez most egyáltalán nem érdekel! … Jó, jó, nyugi van. 

 

ŐR: Vége a beszélőnek. 

 

SZÁSA: (döbbenten) Mért nem írtátok meg? (Elsírja magát) Mért nem írtátok meg… (Dühösen 

felugorva üvölt) Kibaszott szarháziak, mért nem írtátok meg?! 

 

A többiek megpróbálják visszatartani. Kitartott kép. 

 

 

A SATU 

A társaság szétrebben, mindenki háttal Szása és Igor kettősének. Szása középen, Igor egyre szűkülő 

körben járkál körülötte 

 

IGOR: Hogy mennek a dolgok, Szása? 

SZÁSA: Rendben. 

IGOR: Na és a sikereid? 

SZÁSA: Mondtam, hogy minden rendben. 

IGOR: Értem én, hogy nálad minden rendben, de… mennyire van ez rendben? 

 

Szása hallgat 

 

IGOR: Ez az, ez az, gondolkozz csak, gondolkozz. Várok. 

SZÁSA: Igor, nem értem, mit kérdezel. 

IGOR: Kérdezlek, te meg nem érted. Ilyen nem létezik. (Körülnéz) Először azt mondd meg, hogy 

hívják ezt a szerszámot. 

SZÁSA: Satu. 

IGOR: Satu. Helyes. És azt tudod-e, hogy mire használják? 

SZÁSA: Hát arra, hogy valamit összeszorítsanak vele. 

IGOR: Nagyszerű. Hát azt tudod-e, hogy mondjuk egy kezet is össze lehet szorítani benne? 
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Szása hallgat 

 

IGOR: Nézd meg a kezem. Látod? Neked elárulom, hogy satuval szorították össze. És a te kezed is 

mindjárt összeszorítom. Nem hiszed? Gyere közelebb. Dugd be a kezed. 

 

Szása bedugja a bal kezét, az arca elfintorodik 

 

SZÁSA: Igor, ez fáj. 

IGOR: Én azt gondolom, Szása hogy te nem vagy hülye. Ha még egy kicsit csavarok rajta, 

megroppannak a csontjaid. Igaz? 

SZÁSA: Igaz. 

IGOR: Húzd ki a kezed. Tehát az a helyzet, Szása, hogy ha nem felelsz egy kérdésemre, akkor igazán 

beszorítom a kezed. Megértetted? 

SZÁSA: Meg. 

IGOR: Régóta dolgozol a nagyfőnöknek? 

SZÁSA: Senkinek sem dolgozom. 

IGOR: Azt kérdeztem, régóta dolgozol a Nagyfőnöknek? 

SZÁSA: Igor, én senkinek sem dolgozom, a Nagyfőnöknek sem. 

IGOR: Jól van, elég a meséből. Tehát a Nagyfőnöknek dolgozol. Megoldom én a nyelvedet, ne félj. 

Egy percet adok a gondolkodásra. Gondold meg, mielőtt „nem”-et mondasz. 

 

Csend 

 

IGOR: Az egy perc letelt. Add a kezed. (Szása odanyújtja a bal kezét) Miért a balt adod? A jobbra 

vigyázol… Á, szeretnél megtanulni gitározni. Igaz? 

SZÁSA: Nem, dehogy. 

IGOR: Akkor mért sündörögtél mellettem, mikor a srácoknak gitároztam? 

SZÁSA Csak úgy, szeretem a dalokat. 

IGOR: Csak úgy… 

SZÁSA: Nem megy a gitározás nekem. Rövidek az ujjaim… 

IGOR: Sebaj, mindjárt még rövidebbek lesznek. Dugd a satuba a kezed. Szóval azt mondod, nem 

akarsz megtanulni gitározni. 

SZÁSA: Nem akarok. 

IGOR: De a dalokat szereted. 

SZÁSA: Szeretem. 

IGOR: Sokat tudsz? 

SZÁSA: Sokat. 

 

A satu szorul 

 

SZÁSA: (felszisszen) Igor, fáj. 

IGOR: Semmiség. Lesz még rosszabb is. Szóval szereted a dalokat, és sokat ismersz. Ügyes fiú vagy. 

Ezért is hallgattad olyan gyakran, amikor énekeltem, igaz? 

SZÁSA: Igaz. 

IGOR: És a dalokon kívül semmire sem füleltél? 

SZÁSA: Nem. 

IGOR: Elhiszem. No, de mégis, miért sündörögtél körülöttünk? 
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SZÁSA: A dalokat hallgattam. 

IGOR: A dalokat.  

 

A satu szorul 

 

IGOR: Az jó, ha csak a dalokat. 

 

Szása vinnyog 

 

IGOR: Rajta, Száska, mosolyogj, mosolyogj! És hogy tudd: lassan fogom csavarni, amíg meg nem 

roppannak a csontjaid… vagy amíg be nem ismered. 

SZÁSA: Nem bírom már, Igor. Nem dolgozom senkinek. 

IGOR: Szóval nem bírod. Jól van, elhiszem. Hát ha szereted a dalokat, akkor énekeld el a kedvencedet.  

SZÁSA: (fájdalmában sziszegve) Ka-lin-ka, ka-linka… kalinka- mojá, V szadu… jágoda… malin-ka… 

malinka.. mojááááá. 

IGOR: Szása, most pedig mondd meg, régóta dolgozol a nagyfőnöknek? 

SZÁSA: Nem dolgozom neki, nem bírom tovább, Igor! 

IGOR: Hát akkor kinek? Ismerd be, és befejeztük! 

SZÁSA: De hát senkinek sem dolgozom, Igor! Nem bírom… 

IGOR: Beszélj, rajta, vagy mindjárt teljes erőből meghúzom, na! 

SZÁSA: Mért dolgoznék neki? Ha neki dolgoznék, tán könnyebb lenne az életem?! 

IGOR: (kiveszi a satuból Szása kezét) Jól van, Szása, egyelőre elég lesz. Este majd elmegyünk veled a 

kazánházba. Bedugjuk a jobb kezed a kazánba, és ott tartjuk, amíg be nem ismered a dolgot. Eredj! 

 

Igor kimegy. 

 

 

BÖLCSŐDAL 

 

Megszólal a zene.  

 

Visszafelé múlik az idő. A szereplők lassú mozgás közben kerülnek át a következő állapotokba:  

• előbb hat kamaszt látunk: van, aki cigizik, másik egy buliban iszik, más valaki szipuzik;  

• aztán tízéves kissrácokká változnak át: egyik rollerezik, másik repülőt utánozva szalad körbe, 

harmadik kártyázik;  

• majd ötéves óvodásokként játszanak: egyik várat épít, másik teherautót, kisvonatot tologat; 

• aztán kisbabaként kúsznak-másznak, hemperegnek; 

• végül magzatpózban elalszanak. 

 

Zárókép: hat kiskölyök összegömbölyödve alszik a tér közepén, közrefogják Szását, aki a görcsbe 

rándult bal kezét nézi. 
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NAGYAPÓ KEZE 

 

SZÁSA: (a bal kezét nézi) Emlékszel, nagyapó? Mindig a jobb kezed nyújtottad, azt mondtad, az nem 

ám olyan kacska meg balog. Az megvéd, kis unokám. (Keserűen) Már hiába is nyújtanád… nincs 

mivel kapaszkodjam belé.  

 

 

ÚJRA A SZTOLIPIN – UTAZÁS 

 

Megszólal a rajzfilm zenéje, a Голубой вагон. A kölykök betámolyognak a sztolipinba – most ülnek 

vissza a székükre a játék során először. A szövegeik fásultan darálva hangzanak 

 

SZÁSA: Mit bámulsz? 

KOSZTYA: Cserélünk? 

IGOR: Mi a szart keresel itt? 

LJOSA: Vedd már észre magad!  

VÁSZKA: Hugyoznom kell! 

SZERJOZSA: Ezt a bűzt!  

IGOR: Hol élsz, kis köcsög!? Ez itt a sztolipin! 

 

Tovább szól a zene 

 

ŐR: (bejön) Röpüljetek csak, galambocskáim. Jó tágas a kalitka! (Távozik) 

 

Szól a zene, egyre erősebben, kíméletlenül, az utolsó motívum, a vonat zakatolása nem elhalkul, 

hanem felerősödik, a kerekek csattogása egyre elviselhetetlenebb, majd hirtelen süket csönd. 

 



LEGYÉL TE IS DRAMATURG!  
DÚVADNEVELDE 

 

Az elolvasható drámaszöveg egy egészen különleges adaptáció (átalakítás, átültetés egy új környezetbe) 

eredménye. Az alapja Leonyid Gabisev – a magyar fordításban Dúvadnevelde címmel megjelent – 

regénye, amelyből azonban a drámai szöveg szerzője igen kevés dialógust vett át. A drámai szöveg 

megteremtése egy közös alkotófolyamat során történt, amelyben a játszó személyek megismerkedtek a 

regény világával, majd az abból vett rövid helyzetleírások alapján improvizációkat (rögtönzés) 

készítettek. A legsikeresebb improvizációkat rögzítették, majd ezek mondatainak csiszolása után 

összeállt egy-egy jelenet. A jelenetek összefűzése később egy átgondolt dramaturgiai döntés nyomán 

valósult meg, s így született meg az előadás alapjául szolgáló drámai szöveg. 

 

1. Az alábbi két részlet összehasonlításával vizsgáljuk meg, hogyan lesz a regényszövegből drámai 

szöveg, vagyis hogyan készül az adaptáció. A regényszöveg a történet első részének elejéről való, 

amikor megismerkedünk a helyszínnel és színre lép a későbbi legfontosabb szereplő is, Kolja Petrov. 

 

A regény szövege A dráma szövegkönyve 

Az elítéltek kelletlenül indultak be a porta előterébe. 

Amikor beértek, becsapódott utánuk az utcai kapu. Az 

előtérben valamivel melegebb volt.  

   Néhány perc múlva a küszöbön megjelent egy 

zömök századoszubbonyban, sapkában, kezében az 

elítéltek papírjaival. […] 

  – Felsorolom a neveket – mondta a százados –, 

lépjenek ki, mondják meg a kereszt- és a családi 

nevüket, a születési helyüket, évüket, a törvénycikket 

és a büntetés időtartamát. 

   Elkezdte a neveket kiabálni. Az elítéltek az ajtó felé 

nyomakodtak, és miután válaszoltak a századosnak 

úgy, ahogy parancsolta, mellette beléptek az ajtón, 

majd egy másikon, és végül egy cellába jutottak. A 

cella négyszögletes, apró kis helyiség volt. Kopott 

falait csúfnevek, dátumok, a haveroknak küldött 

jókívánságok borították. A jobb sarokban, az ajtónál, 

masszív, rozsdás kübli állt. […] 

    

 

Névsorolvasás 

Négyzet alakú, viszonylag szűk játéktér, amelyet 

minden oldalról a közönség székei határolnak – az 

első sorokban egy-egy meghatározott hely kihagyva a 

későbbi szereplőknek. 

Amikor a játék elkezdődik, a tér és a közönség sorai is 

üresek. A terem ajtajában az Őr áll, kezében lista, 

amelyről neveket sorol, miközben a nézők 

folyamatosan érkeznek be a terembe, s elfoglalják a 

helyüket 
 

ŐR: Ivan Mihajlovics Antyipin, Dmitrij Nyikolaje-

vics Anyukin, Alekszandr Petrovics Barisnyikov, 

Oleg Viktorovics Vasziljev, Dmitrij Alekszejevics 

Petrov […] Igor Vasziljevics Popov… 

IGOR: (belép) Jelen. (Leül) 

ŐR: Alekszandr Szergejevics Bocsarov… 

SZÁSA: (belép) Jelen. (Leül) 

ŐR: Konsztantyin Ivanovics Voronyin… 

KOSZTYA: (belép) Jelen. (Leül) 

ŐR: Szergej Mihajlovics Lopatyin… 

SZERJOZSA: (belép) Jelen. (Leül) 

ŐR: Aljosa Dmitrijevics Fjodorov… 

LJOSA: (belép) Jelen. (Körülnéz, megáll az egyik 

sarokban) 

ŐR: Vaszilij Andrejevics Nyemcsinov… 

VÁSZKA: (belép) Jelen. (Leül) 

 

a) Hogyan szervezi újra a drámai tér az elbeszélő szövegben olvasott tér formáját?  

b) Mit tudsz meg a szerzői utasításból? 

c) Mivel tudja a drámai szöveg (szerzői utasítás és dialógus) visszaadni az elbeszélésben bemutatott 

jelenet hangulatát, atmoszféráját? 

d) A nevek felsorolásáról másképp értesülünk a kétféle szövegből. Mi lehet a különbség oka? 

e) Az elbeszélői szöveg csak egy nevet emel ki, a későbbi főszereplőjét. A drámai szövegben az utolsó 

hat név más kontextusban, már dialógus formájában jelenik meg. Miért?   



2. A regény szövegét tovább olvasva kiderül, hogy ugyanabban a térben vagyunk, egy cellába érkezünk 

be. A drámai szöveg azonban másképp működik. Hasonlítsuk össze a két szöveget! 

 

A regény szövege A dráma szövegkönyve 

   Azok az elítéltek, akik elsőként léptek a cellába, 

sorban leguggoltak a fal mellett, azok pedig, akik 

később érkeztek, leültek a cella közepén. […]  

   A dohányosok cigarettáztak, a nemdohányzók 

beszívták a füstöt. Kolja is rágyújtott, miközben a 

többiek beszélgetését hallgatta. Sokan beszéltek: a 

földik, a cimborák, ki kivel tudott, de halkan, suttogva. 

A füst vastagon tódult kifelé a mennyezet alatti falba 

vágott, ráccsal lezárt nyíláson, ahol egy lámpa is 

pislákolt. 

A sztolipin 

 

IGOR: (átkiált a másik oldalra) Anton!? Mi a szart 

keresel itt? Megint a boltok, mi? 

SZÁSA: (oldalt néz) Mit bámulsz? Anyádat bámultad 

volna szülésnél! 

KOSZTYA: (odafordul a mellette ülő nézőhöz) Hé, jó a 

csukád! Cserélünk? Megéri! 

SZERJOZSA: (magában méltatlankodva) Ezt a bűzt! 

Nyisson már valaki ablakot! 

IGOR: (Szerjozsának) Hol élsz, kis köcsög!? Ez itt a 

sztolipin! 

LJOSA: (odalép az egyik néző által elfoglalt székhez) 

Hé, ez az én helyem! Vedd már észre magad! (Vár) 

Nem? Majd később. Felírtam... (Leül a helyére) 

VÁSZKA: (az őr felé kiabál) Eresszenek már ki! 

Hugyoznom kell! 

IGOR: (Vászkának) Kussolj már! Felhúzod az őrt! 

ŐR: (becsapja az irattartóját) Na, galambocskáim! 

Akkor indulhatunk! 

 

a) Mikor és hogyan derül ki a néző számára drámai szövegből, hogy milyen térben vagyunk, hol 

játszódik a jelenet? Hova érkeznek a nézők és a hat szereplő? Mi a hatása ennek a megoldásnak? 

 

Derítsd ki! 

Honnan ered a helyszín megnevezése? 

Mi az a sztolipin? 

 

 

 

 

 

 

 

Milyen összefüggés van a fenti leírás és a kép 

között? Keress utána a világhálón! 

 

 

b) Az elbeszélő szöveg csak annyit közöl erről a jelenetről, hogy „sokan beszéltek: a földik, a cimborák, 

ki kivel tudott, de halkan, suttogva”. Miben különbözik ettől a drámai jelenet dialógusa?  

c) Mi a szerepe ennek a dialógusnak a darab dramaturgiai szerkezetében? Hol tér vissza újra a sztolipin-

jelenet? Milyen különbséget érzékelsz a két jelenet között? Mi a következménye a különbségnek a darab 

értelmezése szempontjából? 

 

3. Az utazás, majd a zónába való megérkezés 

után kerül sor a „befogadás” jelenetére, amely a 

darabban egy zenére komponált mozgásjáték 

formájában jelenik meg. Fordítsd át ezt a 

jelenetet dialógussá, s írd meg azt! 

Az elítélteket legtöbbször vasúton, direkt erre a 

célra kialakított, ablaktalan vagonokban szállít-

ják több ezer kilométeren és több időzónán ke-

resztül. Az úgynevezett Sztolipin-kocsik 3,4 

négyzetméteres fülkéibe akár tíz embert is be-

zsúfolnak a személyes holmijukkal együtt. 

 

Kosztya lép be a térbe, mintha egy menetoszlop tagjaként 

menetelne, mozgása gépies, stilizált. Megérkezik a másik 

irányból Ljosa is, hasonló mozgással. Szása a helyéről 

„belökődik” a játéktérre Ljosa lábai elé, mintha a cellába 

löknék be… Keresd meg a drámai szövegben a jelenetet! 



4. A darab zenei világa két különböző szinten épül fel: az egyiket a kívülről érkező zörejek, csattanások 

alkotják, a másik szinten viszont zenei bejátszások hangzanak el.  

 

a) Milyen összefüggésben vannak a zörejek a darab terével és atmoszférájával? 

b) A darabot elindító zene – amely az utolsó 

jelenetben visszatér – az orosz gyerekek kö-

rében nagyon népszerű és jól ismert animá-

ciós mesefilm, a Cseburaska (Чебурашка) 

egyik dala, a Kék vonat (Голубой вагон).  

       Hallgasd meg a dalt, ill. nézd meg a  

        rajzfilm jelenetét a kép alatti linkre  

        kattintva!         

A mese főhőse egy furcsa játékfigura, 

Cseburaska (a képen középen ül), akivel senki 

sem akar barátkozni a játékhősök közül. Végül 

barátra lel Krokodil Géna személyében, s 

együtt indulnak új kalandok felé.  

c) Milyen szerepet tölt be a dal a darab elején? Hogyan változik meg a dallam a játék végén? (Olvasd el 

figyelmesen a szerzői utasítást a drámaszövegben!) Mi lesz a szerepe ennek a változásnak a játék 

szereplői szempontjából? 

d) A darab zenei hátterét – a szerzői utasításban közöltek szerint – egy másik orosz gyerekdaltípus, a 

bölcsődal (колыбельная) alkotja. 

 

Álombál  

Milyen emlékek idéződnek fel a fiúk álmaiban? 

Melyik a legszebb s melyik a leginkább szürreális 

    jelenet az álmok között? 

Hogyan és miért változik át rémálommá a jelenet? 
Mi a szerepe ennek a képnek a játékban? 

Hol ér össze az álom a valósággal? 

 

 

 

 

 

 

 

 Bölcsődal 

 Merre halad az idő ebben az álomban? 

 Melyik életszakaszt milyen cselekvéssel idézi fel 

    a fiúk játéka? 

 Ha összehasonlítod a cselekvések mögött rejlő  

    értékmozzanatokat, mit tapasztalsz? 

 

 

e) Megfelelőnek, hitelesnek tartod-e a gyerekeknek készült animációs filmet felidéző ének és a 

bölcsődalok megjelenését a darab dramaturgiájában? Milyen többletjelentést tudnak hozzátenni a 

szövegben és játékban megjelenő cselekményhez és a darab világképéhez?  

https://www.dailymotion.com/video/xuzys6 

 

Hallgasd meg a jelenet alatt elhangzó bölcsődalt ezen a linken:  

https://www.youtube.com/watch?v=UpeMu0QtgvI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K1gkBUK1MjE&list=RDK1gkBUK1MjE&start_radio=

1&rv=K1gkBUK1MjE&t=137 

https://www.dailymotion.com/video/xuzys6
https://www.youtube.com/watch?v=UpeMu0QtgvI
https://www.youtube.com/watch?v=K1gkBUK1MjE&list=RDK1gkBUK1MjE&start_radio=1&rv=K1gkBUK1MjE&t=137
https://www.youtube.com/watch?v=K1gkBUK1MjE&list=RDK1gkBUK1MjE&start_radio=1&rv=K1gkBUK1MjE&t=137


5. Két fontos, többször visszatérő motívum vonul végig a darabon: a KÉZ és a VÍZ. A kéz-motívum 

mindig a cselekménymenetben jelenik meg, reális szinten, „materiálisan”,  a víz-motívum pedig  mindig 

a gondolatban, fejben, álomban, szürreális szinten, „immateriálisan”. 

Mi egymás mellé helyeztük a drámaszöveg különböző pontjain megjelenő elemeiket, értékeket 

rendeltünk melléjük, te pedig keresd meg a hozzájuk tartozó jelentéstartalmakat. Írd be az általad 

gondoltakat a megfelelő helyekre! 
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Milyen irányba mutat a kéz-motívum értékváltozása?  
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 S milyen irányt vesz a víz-motívum értékváltozása? 

Hogyan viszonyul a két értékváltozás egymáshoz, s mi lesz a következménye a darab 

világképében? 

 

 

6. Mi tartja meg, mi segíti a főszereplőt, Szását a megmaradásban? Érvényesnek találjátok-e az író 

Danilo Kiš gondolatát erre a történetre:  

 

 

 Tudja, miért pusztulnak ki a gesztenyefák? Mert nincsenek emlékeik. 



 

 

  

Felfedező – a szerző: Janne Teller  * 

Semmi– színjáték * Legyél te is dramaturg 

* Drámamunkaötletek 

 

 

SEMMI 
      

Németh Ervin 



FELFEDEZŐ 
A szerző: Janne Teller 

 

Az osztrák–német felmenőkkel rendelkező dán írónő 1964-

ben Koppenhágában született. Eredetileg közgazdaságtant és 

jogot tanult, majd az ENSZ és az Európai Unió gazdasági és 

politikai tanácsadójaként dolgozott szerte a világban. 

Munkája során olyan veszélyeztetett térségekben is 

tevékenykedett, mint Tanzánia, Mozambik vagy Banglades. 

1995-ben hagyott fel szakmai karrierjével, hogy teljesen az 

irodalomnak szentelje magát. Életét jelenleg Koppenhága, 

New York, Milánó és Párizs közt osztja meg. 

Több esszé, novella és tanulmány után debütáló regénye, a modern északi saga stílusában elbeszélt Odin 

szigete 1999-ben jelent meg. Azóta számos sikerkönyvvé vált kötetet publikált. Könyvei élénk vitát 

kavarnak a világban. Mindig súlyos és kényelmetlen kérdéseket tesz fel, szembesít tetteink 

legszörnyűbb következményeivel, és állásfoglalásra kényszerít. Olyan konfliktusokat helyez művei 

középpontjába, melyek mindannyiunkat érintenek. Leghíresebb műve, a nagy port 

felvert Semmi (Intet) nem egyszerűen ifjúsági regény, hanem súlyos filozófiai, erkölcsi és generációs 

problémákat boncolgató mű. Hatása példátlan volt Dániában: eleinte betiltották az iskolákban, majd a 

megjelenést követő évben (2001) váratlanul elnyerte a dán Kulturális Minisztérium Gyermekkönyv-

díját – azóta kötelező olvasmány. A botránykönyv nemzetközi bestseller lett; 2008-ban megkapta a 

legjobb ifjúsági regénynek járó francia díjat (Le Prix Libbylit). Dániában, Svédországban, 

Finnországban, Norvégiában és Franciaországban színdarab formájában is előadják. Magyarországon is 

több színházban műsorra tűzték és évek óta nagy sikerrel játsszák. 

Díjai:  

• Drassow Díj Dánia 2014, irodalmi művek a béke és az emberi megértés iránt 

• Peter Pan Díj, Ezüstcsillag, Svédország 2013 

• Teskedsordnen, Svédország 2012, anti-fanatizmus díj 

• Michael L. Printz Díj, USA 2011, irodalmi kiválóság 

• Mildred L. Batchelder Díj, USA 2011 

• Die Zeit, Luchs Díj, Németország, August 2010 

• Le Prix Libbylit 2008, Az év legjobb ifjúsági regénye 

• A Dán Kulturális Minisztérium Díja 2001, az év legjobb gyermekkönyve 

  
Az alábbi könyveket ajánljuk számodra – ha sikerül helyükre vezetned a címeiket! 

 

    Semmi              Ha háború lenne nálunk                  Minden 
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Fogadó zene 

 

Amikor a közönség megérkezik a négyszög alakú térbe, a szereplők már ott állnak a nézők székei 

mögött, mint akik már hamarabb érkeztek a fogadásra. A nézőket ünnepi zene (Bach) fogadja – ez illik 

leginkább egy rekonstruált XVII. századi épülethez. Ahogy minden néző elfoglalta a helyét, a zene 

elhalkul. 

 

A polgármester köszöntője 

 

POLGÁRMESTER:  

 

Tering városának tisztelt lakói! Kedves fiatalok! 

A város polgármestereként örömmel köszöntöm Önöket, köszöntelek Benneteket! 

A hely, ahol most összegyűltünk, minden szegletében régi és új egyszerre.  

Új, hiszen az Európai Unió támogatásával példás gyorsasággal, alig másfél éve alatt épült föl a 

városunk több száz éves büszkeségének számító régi Malom romjain. 

És régi is, hiszen az építők minden eresztékében igyekeztek visszavarázsolni hajdani mivoltát. 

Nem volt könnyű munka. A tűzvész, amelynek martaléka lett, semmit sem kímélt. Nem kímélte az 

épületet, de nem volt tekintettel az emberekre sem. Nem volt tekintettel rátok, ifjú barátaim, akik közül 

többeknek ez a malom a legkedvesebb gyerekkori játszóhelye lett.  

Ugye, így volt, kedves Szofi, Ole, Henrik és a többiek?  

A tűz semmibe vette az emlékeiteket, mint ahogy elvette egyik barátotok, Pierre Anthon életét is. 

Emlékeznünk kell erre a fájdalomra, ám a mai nap mégis az örömé. Megújult a Malom, s mostantól a 

tiétek, fiataloké! 

Ezennel átadom nektek a Malom Ifjúsági Központ kulcsait. Érezzétek benne otthon magatokat, most 

pedig mulassatok jól! 

 

 

A fogadás tánczenéje hallatszik (Bach). 

Érkeznek a táncolók egymás után: fiatalosan koreografált táncuk groteszk ellentmondásban van Bach 

zenéjével és a tánc közben elmondott Pierre Anthon-szövegekkel egyaránt. 

 

Pierre Anthon „kiabálásai”: 

 

SEBASTIÁN: Semminek sincs értelme, ezt régóta tudom. Ezért semmit sem érdemes csinálni. Erre most 

jöttem rá. 

 

KAJ: Minden mindegy! Mert minden csak azért kezdődik el, hogy egyszer véget érjen. Születésetek 

pillanatában haldokolni kezdtek… 

 

SZOFI: Minden egy nagy színjáték, és csak arra megy az egész, hogy úgy csináljunk, „mintha”, és 

hogy épp ebben a „minthá”-ban legyünk a legjobbak. 

 

ROSE: Miért tesz mindenki úgy, mintha minden, ami nem fontos, nagyon fontos lenne, miközben 

baromira el vannak foglalva azzal, hogy úgy csináljanak, mintha a valóban fontos dolgok egyáltalán 

nem lennének fontosak? 
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JAN-JOHAN: Rá fogsz jönni, hogy bohóc vagy egy jelentéktelen cirkuszban. És arra is rá fogsz jönni, 

hogy a hírnév és a nagyvilág rajtad kívül vannak, és hogy benned legbelül semmi sincsen. És ez így is 

marad. 

 

HANS: (Hát a szerelmesdinek mi értelme van, csajok?) Először szerelmesek leszünk, aztán járunk, 

aztán már nem vagyunk szerelmesek és szakítunk. És így megy ez, egyik a másik után. Aztán 

megunjátok az örökös ismétlést, és úgy döntötök, hogy épp a közeletekben lévő fiú az egyetlen igazi. 

És akkor jó képet vágtok az egészhez. 

 

HENRIK: Azért járunk iskolába, hogy dolgozhassunk, és azért dolgozunk, hogy utána szabadságra 

mehessünk. De akkor miért nem kezdjük rögtön a szabadsággal? 

 

RICHARD: Hatmilliárd ember él a Földön. Ez is sok, de 2025-re már nyolc és fél milliárdan leszünk. A 

legtöbb, amit a világ jövőjéért tehetünk, az, hogy meghalunk! 

 

FREDERIK: Esküszöm, hogy idióták vagytok! Ha semminek sincs értelme, akkor semmi sincs, ami 

miatt haragudni lehet. Ha nincs miért haragudni, akkor nincs értelme a verekedésnek sem. Emiatt a 

szaros halom miatt verekedtek?! 

 

OLE: Ha könnyű meghalni, az azért van, mert semmi jelentősége a halálnak. És ha nincs értelme a 

halálnak, az azért van, mert az életnek sincs értelme. De azért mulassatok jól! 

 

A szereplők tovább mondják a saját szövegeiket a másiké alatt is, majd a mantrázásból egyre nagyobb 

hangzavar lesz, a szereplők koreografált tánca pedig vad, gomolygó lökdösődéssé változik. Amikor 

már szinte elviselhetetlen a hangzavar, behátrálnak középre, a fülüket betapasztják. 

 

OLE: (üvöltve, befogott füllel) Fogd már be szád! 

 

Csend. 

 

OLE: Tennünk kell valamit. 

ROSE: De mit? 

SEBASTIAN: Meg kéne verni. 

SZOFI: Fiúk? 

RICHARD: Hülye vagy?! Pierre-Anthon ötödikes korában lefejelt egy kilencedikest. 

HANS: A srácot meg agyrázkódással vitték kórházba. 

JAN-JOHAN: Ez nem túl jó ötlet. 

KAJ: Imádkoznunk kell. 

OLE: Fogd már be! Nem elég Pierre-Anthon nagy pofája, mióta nem jár be az iskolába?! Még te is? 

HENRIK: És ha beárulnánk? 

ROSE: Kinek? 

HENRIK: Eskildsennek. 

FREDERIK: Az osztályfőnökünk ránk se bagózik. 

HENRIK: Akkor az igazgatónak. 

SZOFI: Na, ne röhögtess már! 

OLE: Nem árulhatjuk be egyiknek sem. Egyetlen felnőttnek sem. Na, miért? Mert akkor el kellene 

mesélnünk, hogy miket kiabál utánunk. 

SZOFI: És azt nem lehet. 
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JAN-JOHAN: Mert? 

SZOFI: Mert a felnőttek nem akarják hallani, hogy tudjuk: igazából semmi sem valami, és mindenki 

csak úgy csinál, „mintha”. 

OLE: És akkor jönnének a szakértők meg a pszichológusok… és vizsgálnak és meggyőznek… 

MIND: (koncerten) És vizsgálnak és meggyőznek, és vizsgálnak és meggyőznek…. 

 

Csápolnak 

 

FREDERIK: (elterül) És analizálnak… és analizálnak… és analizálnak… és analizálnak… 

OLE: (Frederik fölé hajol) Velem őszintén beszélhetsz. 

SZOFI: (Hansnak felmutat egy tesztképet) Mit látsz benne? 

HANS: Ez egy dinó! Nem, egy madár! Rosszat mondtam!? N-n-em tudom… 

OLE: És feladjuk. És elfelejtünk kételkedni. S egy idő után megint úgy teszünk, mintha lenne értelme a 

dolgoknak. 

SZOFI: (Henriket átkarolva) Látod, Henrik, csak időpocsékolás lenne, és nem jutnánk vele semmire. 

ROSE: Tőlem kiabálhat Pierre Anton, amit akar… 

SEBASTIAN: Persze, Rose. Mert te divattervező leszel… 

ROSE: Igenis, világhírű divattervező leszek, s az már valami!  

RICHARD: (tapsol) Váó, valaki leszel.  

JAN-JOHAN: És ha rájössz, hogy a hírnév és a nagyvilág rajtad kívül vannak?  

SZOFI: És hogy benned legbelül semmi sincsen? 

ROSE: Fogd be! Pontosan úgy beszélsz, mint Pierre-Anthon! 

OLE: Na, látod. Éppen ezért kell tennünk valamit. Nekünk. Magunknak. 

SZOFI: Be kell bizonyítanunk Pierre-Anthonnak, hogy igenis vannak dolgok, amelyek számítanak. 

OLE: Hát akkor harcra fel! Itt találkozunk a malomban, ez lesz a főhadiszállás! Itt építjük föl a Fontos 

Dolgok Halmát! 

 

 

A gyűjtés képei 

 

ROSE: Nem, nem! Nem árulok semmit, Urszula néni! Rose vagyok, az alsó utcából. 

 

KAJ: Jó napot, tiszteletes úr! Nem, most nem bibliaórára jöttem. Gyűjtünk. Nem, nem az árváknak. 

Fontos dolgokat… Kinek, mi.  

 

RICHARD: Csókolom, Gerda néni! Ne tessék félni, nincs nálam vízibomba! Van olyan holmi, ami 

fontos magának? 

 

HANS: Igen, Elza néni! Biztosan én vagyok az, Hans a szomszédból.  

 

ROSE: Nem, tényleg nem árulok semmit. Ugye, emlékszik rám. Az előbb már elmondtam. 

 

KAJ: Egy zsoltároskönyv?  Elvihetem? Köszönöm. 

 

RICHARD: Azt a... egy festett favonat. Ezzel én is szívesen játszanék! 

 

HANS: Nem hiszem el… egy katonai egyenruha. Peter bácsié? 
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RICHARD: Ja, a gyerekéé volt… Azért odaadná? 

 

HANS: Ez a lyuk… Bocsánat. Nem akartam. Természetesen visszahozom. 

 

ROSE: Egy rózsa? Az esküvői csokorból… 59 évvel ezelőtt… Ez csodálatos. (Megérkezik a malomba) 

 

SZOFI: (átfogja Rose vállát) Azért ez tényleg fontos lehetett. Az álom, hogy fehér ruhában, szép 

csokorral a kezünkben megcsókoljuk a férfit, akivel leéljük az életünket… 

HANS: (befordul) Cupp-cupp! 

ROSE: Urszula néni, öt év után elvált. 

HANS: Na tessék, ennyi! 

SZOFI: Akkor ez felejtős. 

 

Kaj énekelve betáncol (Szép város Kolozsvár…) 

 

OLE: Kaj, te mit hoztál? 

KAJ: (tovább énekel, leül) Jaj, drágám, gyere már. 

RICHÁRD: (belép) Ez melyik zsoltár, Kaj? 

KAJ: (Richárdnak) Hülye! (Olénak) Egy zsoltároskönyv. A tiszteletesé volt. 

OLE: Hátlap nélkül? 

KAJ: Hát… Néhány oldal hiányzik belőle, de… a 27. és a 389. oldal között minden megvan. 

OLE: Jól bevásároltunk veled! (Jan-Johanhoz fordul) Jan-Johan? 

JAN-JOHAN: (középre teszi) A Beatles-kazettám. 

FREDERIK: (gúnyosan) Azért jobb lett volna, ha flopin hozod! 

JAN-JOHAN: Ennek eszmei értéke van, te infóbuzi! 

 

Frederik bemutat, Kaj leszereli 

 

OLE: Egy ilyet az ócskapiacon sem tudsz eladni. 

JAN-JOHAN: Menj a francba! A Beatles a legjobb. 

SZOFI: Jobban játszod a számaikat, mint ők. 

RICHÁRD: Fénykorukban! 

SZOFI: Ugyan már!  

JAN-JOHAN: Akkor mit akartok? Rakjam be magam a gitárommal együtt?! 

SZOFI: Na, ez már valami! Hozd be a gitárodat! 

JAN-JOHAN: Az túl értékes ehhez. 

SZOFI: Hát nem erről szól a játék? 

HANS: Szofi, te mit hoztál? 

SZOFI: A babámat. 

 

Nevetés 

 

ROSE: És hol a feje? 

SZOFI: Leharapta egy farkaskutya. 

SEBASTIAN: És le is nyelte? 

SZOFI: (beteszi) Az is itt van. 

HANS: Ezzel akarod kiszúrni a szemünket? 

SZOFI: Hatéves koromban még sírtam is miatta. 
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HENRIK: Szofi, és te azóta vele alszol? 

FREDERIK: (röhög) Ez kész horror! 

SZOFI: Jó, na a padláson ástam elő egy dobozból. 

OLE: Mi ez? Ez a Fontos Dolgok Halma?! Egy nagy rakás szar. Ezzel akarjátok meggyőzni Pierre-

Anthont, hogy ér valamit ez a halom?! Ki fog röhögni minket. Nincs. Semmi. Se. 

SZOFI: Igazad van. Mégiscsak vannak fontosabb dolgok. Nem túl nagy dolgok, lehet, de mégiscsak 

fontosabbak ezeknél. Számunkra fontosabbak. 

OLE: Akkor miért nem azok vannak itt? 

 

Richard története: A távcső. Richard lehajtott fejjel piszkálja a padlót 

 

OLE: Richard, egy lencse?  

HANS: Azt értem, hogy ez a lelke, de miért nem hoztad el az egész távcsövet? 

SEBASTIAN: Miért, ha te két évig spórolnál rá, behoznád? 

OLE: Senki nem állította, hogy könnyű ezekről lemondani. 

SZOFI: És mint tudjuk, Richard – ha derült az égbolt – a csillagokat kémleli minden éjjel. 

KAJ: Aha, akkor ezért karikás a szeme reggelente! 

OLE: Csillagásznak készül… 

JAN-JOHAN: Távcső nélkül nehéz. 

RICHARD: Foglalkozzatok a saját dolgotokkal. 

HENRIK: Azt hiszed, nekünk könnyebb?! Mit gondolsz, mit mondok apámnak, hová tűnt a pecabotom? 

FREDERIK: (halcuppogás) Benyelte egy harcsa. 

 

Röhögés. Hans története: A kapuskesztyű 

 

HANS: Na, mi lesz? 

RICHARD: Legyen meg az örömötök. Behozom. Te viszont add be a kapuskesztyűdet! 

HANS: Azt nem lehet. Családi ereklye. 

OLE: Családi ereklye? Annál jobb. 

HANS: De innen edzésre megyek.  

SEBASTIAN: Majd csupasz kézzel védesz. 

HANS: És mit mondok a z edzőmnek? 

JAN-JOHAN: Elvesztetted. 

HANS: Én? A kapuskesztyűmet? Azt soha. 

…: Akkor nem mész edzésre. 

HANS: Az lehetetlen. Apám és az edzőm esténként együtt söröznek. Biztos elmondja neki, hogy nem 

voltam… 

FREDERIK: (átkarolja Hans vállát) Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl… 

MIND: (nevetve) Ahol a kurta farkú malac túr… 

OLE: (mint a gyereknek) A mesének vége. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. (Kemény hangra vált) 

Te meg add be a kapuskesztyűdet. 

 

Hans becsúsztatja középre, majd megakad a szeme Sebastianon 

 

HANS: Sebastian, mi együtt doboltunk. 

SEBASTIAN: Na és? 

HANS: Hozd be a dobfelszerelésed. 

SEBASTIAN: (elképed) Az egészet? A piszok sok meló. 
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HANS: Hozhatod egyenként is. Ha neked úgy könnyebb… 

SEBASTIAN: Apámat ne hozzam be? 

HANS: Ha akarod… 

SEBASTIAN: (halkan) Tőle kaptam… 

 

Rámutat Sebastianra 

 

 

Sebastian története: Apa távozásának emlékképe 

 

Hans – Sebastian apjának szerepében – vadul dobolni kezd 

 

APA: (felugrik, Anyának) Jó, akkor elmegyek. (Kifelé indul) 

SEBASTIAN: Mi van, apa? 

APA: (visszafordul Sebastianhoz) Elegem van anyátokból. Csak a cirkuszt csinálja. 

SEBASTIAN: És most mi lesz? 

APA: Mi lenne? (Elindul) 

SEBASTIAN: És a dob?! Én kaptam… 

APA: (visszafordul) Tőlem. (Visszaül a helyére, az előző gesztussal Sebastianra mutat) Majd akkor 

dobolsz, ha nálam leszel. (Rámutat Sebastianra) Emlékszel? 

 

Sebastian dermedten áll, majd szó nélkül berakja a dobot. Fölnéz Frederikre 

 

SEBASTIAN: Frederik. Te következel. 

 

 

Frederik története: A labda 

 

Frederik egy játék mackót nyújt oda Barnának 

 

OLE: Egy mackó? A Százholdas Pagonyban érzed magad? 

HANS: (négykézlábra ereszkedik) Nem látta valaki a farkamat? Hol a farkam? 

SZOFI: (óvó néniként) Szegény Füles, elvesztette a farkát. Keressük meg! 

 

A többiek a Micimackó szerepeit alakítva körbeveszik Frederiket 

 

SEBASTIAN: (kenguruként) Zsebibaba, Zsebibaba, hol vagy? Hol vagy, Zsebibaba? 

SZOFI: (Frederiknek) Róbert Gida, keresd te is! 

SEBASTIAN: (Olénak) Nem láttad Zsebibabát? 

 

Zsebibaba szamárfület mutat Olénak 

 

OLE: (Sebastiannak) Jó, elég volt!  

SEBASTIAN: Zsebibaba, hányszor mondtam, hogy nem szabad elcsatangolni… (Észreveszi Ole 

tekintetét, visszaül a helyére) 

OLE: (a játék mackónak) Üdvözlünk, Micimackó! (Frederiknek) Vagy nem ez a neve? 

FREDERIK: Barna. 
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Röhögés 

 

OLE: Ne röhögtess, azt hittem, jegesmedve! Vele is alszol? 

ROSE: Biztos be is takargatja. 

SZOFI: (Frederikhez hajol) Énekelsz is neki? 

SEBASTIAN: Csicsijja, babujja, alszik a Barnácska… 

 

Röhögés 

 

JAN-JOHAN: Puszit is kap? 

 

Hans csücsöríti a száját, Jan-Johan felé cuppant 

 

JAN-JOHAN: (dühösen megindul Hans felé) Menj a francba! (Észreveszi Ole tekintetét, visszaül a 

helyére) 

SZOFI: (Hansnak) Hagyd már! 

OLE: (Frederiknek) Tudod, mi van? Bementél az öcséd szobájába. Random kiválasztottál egy mackót, 

és idehoztad. Csúnyán megvezetsz minket… 

SZOFI: C-c-c-c-c-c-c. 

OLE: Kezdem magam úgy érezni, mint Marlon-pacino-deniro-alcapone a Keresztapában. (Maffiafőnök 

stílusára vált) Te pedig szétzilálod a családunk egységét. (A játék macihoz) Na, idefigyelj, mackó! 

Téged nem is Barnának hívnak. Nem ismered Frederiket, soha nem is aludtál vele. Igaz? (Csend) Nem 

válaszolsz? (Mindenkihez) Mi jár annak a mackónak, akiből áruló lesz? Nagypapa? 

SEBASTIAN: (öreg maffiózóként, botjára téve a kezét) Letépjük a fejét. 

OLE: (felugrik) Az árulókkal leszámolunk. (Frederiknek) De előtte… elszámolunk. (Int  a fejével a 

többieknek) 

 

A csapat rárohan Frederikre, kifeszítik. 

 

OLE: (kéjesen Frederiknek) Most pedig visszafelé számolunk. S mire a számok elfogynak, te szépen 

eldalolod, minek kéne itt lennie a Fontos Dolgok Halmazában. 

SZOFI: Tíz, kilenc, nyolc… 

FREDERIK: (nyögve) LeBran James… 

OLE: Mi van? 

SZOFI: Hét, hat… 

FREDERIK: Kosaras… 

OLE: Nem mondod?! 

SZOFI: Öt, négy, három… 

FREDERIK: Dedikálta a labdámat… 

OLE: Váó! 

SZOFI: Kettő… 

OLE: Elhozod? 

SZOFI: Egy… 

FREDERIK: (sóhajt) Holnapra itt lesz. 

 

 

Ole története: Az örökbefogadási okirat 
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Nagy üdvrivalgás, otthagyják Frederiket, aki feltápászkodik 

 

FREDERIK: (Ole felé) Hát idefigyelj, Ole! Tudod mit? Akkor te meg hozd be az örökbefogadási 

bizonyítványodat!  

 

Az elképedés hangjai 

 

SZOFI: Ole, téged örökbe fogadtak? 

RICHARD: Az igen! 

KAJ: Ezek szerint… 

OLE: Az egy hivatalos okirat. 

FREDERIK: Ki nem szarja le. 

SEBASTIAN: Biztos van belőle másolat. 

FREDERIK: Az eredeti kell! 

OLE: Az nem nálam van. A… szüleimtől csak tizennyolc éves korom után kapom meg. 

FREDERIK: Oldd meg! 

ROSE: Senki sem állította, hogy ezekről a dolgokról könnyű lemondani. 

SZOFI: Úgy látszik, rólad könnyű volt. 

OLE: (elindul Szofi felé) Mit tudsz te arról? Mit tudsz te arról a kisgyerekről? Mit tudsz te azokról az 

emberekről?  

SZOFI: Egyszerűen eldobtak! Nem kellettél nekik! 

KAJ: Egy senki vagy! 

OLE: (nekiugrik Kajnak) A senki az te vagy! Na, ki a senki?! 

KAJ: (sivít) Te vagy a senki! Senki, senki, senki! 

SZOFI: Ole, hagyd már!  

 

A többiek leszedik Kajról Olét, aki lihegve fekszik a földön, mellette Szofi térdel. 

A fogadás zenei háttere hallatszik 

 

POLGÁRMESTER: (Ole apjának) Á, igazgató úr! Olvastam a beadványát az árvaház új adoptációs 

programjának támogatására. Remek projekt! És nagy szükség van rá. Most amikor egyre több a 

szétszakadt család… Persze, Önnek sokat segít a saját tapasztalata. És Helga asszony nagyszerű anya, 

úgy szereti a fiút, akár a sajátját… Ó, bocsásson meg, ha tapintatlan voltam. Természetesen, nem 

úgy… Eh, igazán röstellem. Na, és hogy érzi magát a fiú? Ole, ugye? Ole…  

 

Ole ájultan fekszik a földön 

 

TÖBBEN: (kiabálva) Ole! Ole! 

 

POLGÁRMESTER: (kiáltva) Ole! 

 

Kitartott kép: Ole fekszik a földön, a többiek a segítségére siető pózban megdermedve állnak, 

legközelebb Szofi. A fogadás zenei háttere lassan kiúszik 

 

OLE: (révületben mintha Helga asszonynak) Ne félj! Tudom, nagy vagyok már… De ugyanolyan 

csupasz baba voltam, mint a… tiéd, akit… elvesztettél! Szükségünk van egymásra… Anya! 

SZOFI: (mintha az anyja lenne, ébresztgeti) Ole, ébredj! Kelj fel! Itt biztonságban vagy.  Csak mi 

vagyunk itt.  
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Ole föltápászkodik, s Frederik elé áll 

 

OLE: Behozom. (Kaj felé) Én a nélkül a papír nélkül is vagyok valaki.  

 

 

Szofi története: A szüzesség 

 

SZOFI: (Olénak) Te választasz. 

OLE: (körbenéz, fütyülni kezd: „…hegyek között, völgyek között zakatol a vonat, / én a legszebb lányok 

közül téged választalak…”) Szofi. 

SZFI: Mit akarsz? 

OLE: Téged választalak. 

SZOFI: Ezt hogy érted? 

OLE: Ugyan már. Ezt mindenki érti. (Röhög) Szofi a legjobb csaj az osztályban. 

 

Frederik füttyent 

 

HENRIK: Szofi, te még szűz vagy? 

SZOFI: Én nem így képzeltem. 

OLE: Ez itt senkit nem érdekel.  

JAN-JOHAN: Valamikor el kell kezdeni, Szofi! 

SZOFI: Őrültek vagytok. Mind őrültek vagytok. 

OLE: Á, szóval mégis fontos dolog! 

SZOFI: Én ebbe nem megyek bele. 

OLE: Erről szól a játék, nem? 

SZOFI: Mégis, hogy képzelitek? 

SEBASTIAN: Biztos akad rá vállalkozó. 

KAJ: Hatodik parancsolat: ne paráználkodjál! 

JAN-JOHAN: Savanyú a szőlő, Kaj! Esélyed sincs! 

HANS: De neked se, kispöcs! 

JAN-JOHAN: (nekiesik Hansnak) Ki a kispöcs?! Na, most mondjad! 

OLE: Állítsd le magad! Nagy a szád, Jan-Johan! Akkor mutasd meg, mit tudsz! 

 

Jan-Johan feltápászkodik, körülnéz, zsebre dugja a kezét, Szofira néz, dobol a lábával 

 

JAN-JOHAN: (dúdolni kezd) Yesterday… 

 

A többiek átveszik a dallamot, lassan kifordulnak a körből.  

Szofi óvatosan befelé indul. Megretten, elszalad az ablakig. Reménykedve kinéz, majd csüggedten 

visszafordul.  

Jan-Johan Szofit nézi szótlanul.  

Szofi Jan-Johanra néz, elhátrál a falig, menekülési utat keres. Didereg, fázósan összehúzódik. Kicsit 

felhúzza a térdét, mintha női mivoltát védelmezné. Térdre rogy, fölnéz Jan-Johanra, majd hirtelen 

félrekapja a fejét.  

 

SZOFI: Árnyék lettem… Tegnap könnyű játék volt… a szerelem…  
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Lassan oldalra omlik, magzatpózban összekuporodik. A Beatles dallama átúszik a Szofi dúdolta 

Brahms-bölcsődalba. Lassan feltérdel, egyre szaggatottabban énekel, négykézláb kúszik a földön, 

tenyerével szinte őrülten üti a ritmust. 

 

 

 

Henrik története: Emil koporsója 

 

Szofi odakúszik Henrik elé 

 

SZOFI: Henrik, a kisöcsédet! 

HENRIK: Tessék?! 

SZOFI: Hozd be a kisöcsédet! 

HENRIK: Nem lehet. 

HANS: Hogy a francba képzeled, hülye vagy, már egy éve halott. 

SZOFI: Pont azért. 

ROSE: Úgy érted, koporsóstul? 

OLE: Ez tetszik, Szofi! 

RICHARD: Ki akarjátok ásni? 

HENRIK: Azt nem lehet. 

OLE: Már hogy a fenébe ne lehetne. 

SEBASTIAN: De hát miért hozná be? Utálta, mint szart. 

ROSE: Hogy beszélsz, mégiscsak az öccse! 

SEBASTIAN: Te is így beszélnél, ha a szüleid két évig le se szarnának. 

RICHÁRD: Mert csak az öccsét ápolták… 

HANS: Akkor emiatt csavarogtál… 

JAN-JOHAN: Majdnem megbuktál matekból… 

SZOFI: Jaaa, ezért költöztél a nagyszüleidhez? 

FREDERIK: A nagyszüleihez? Hülye vagy? Egy darabig ott csövezett az áruház mögött. 

OLE: Na elég! Mégiscsak a testvére, az már valami, nem? 

HENRIK: Nem, ilyet nem szabad csinálni. 

OLE: Nem arról van szó, hogy szabad-e vagy sem, egyszerűen megcsináljuk és kész! 

KAJ: Ez szentségtörés! Csak magunkra haragítanánk a Jóistent. A halottaknak békében kell 

nyugodniuk. 

OLE: Hagyd már abba! A Jóisten is unja a szövegedet. 

FREDERIK: De hát a temető kurva messze van! 

RICHARD: Ki kell ásni… le kell hozni a dombon… elcipelni a malomig… 

JAN-JOHAN: És éjjel, ha nem akarunk lebukni. 

OLE: Hat emberre lesz szükség. Négyen felváltva ásnak, ketten pedig őrködnek. 

 

Csend 

 

OLE: Senki? Akkor sorsolunk.  

FREDERIK: Ja. Ecc-pecc, kimehetsz, holnapután bejöhetsz…cér-… (Fejbe verik) 

OLE: Nem a dedóban vagyunk! Kártyával. Az a négy, aki a legértékesebb lapot húzza, megy a 

temetőbe. 

RICHARD: Négy? 

OLE: Mi nem világos? 
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RICHARD: Oké, én vagyok a hülye! Te és Henrik nyilván benne lesztek a hatban. 

SEBASTIAN: Hazaugorjak kártyáért? 

OLE: Késő van. Majd holnap. 

 

Monológ 

 

ADRIÁN: Bevonultam a szobámba a kártyáimmal. A piros-kék mintás nem tűnt az igazinak… azt se 

akartam, amelyiknek lófej díszíti a hátulját… de a bohócosat sem. Végül egy pakli maradt. Az nagyon 

is illett a feladathoz. Volt benne valami vészjósló. A kártyák hátlapja fekete volt, teljesen fekete… 

vékony aranycsíkkal a szélén. Megvan! Mind a négy kettesről lekaparom az aranyszegélyt a sarkoknál. 

Ez az! Kis jóindulattal kopásnak tűnik… Megúsztam. 

 

JAN: Oké. Álljatok sorba. Hogy ne lehessen csalás, mindenki a legfelső kártyát húzza a pakliból. 

 

Sorba állnak, húznak. Oldalt lépnek, fellélegezve megállnak, belenéznek a másik kártyájába. 

 

Monológ 

 

ADRIÁN: (elindul Ole felé) Mikor rám került a sor, láttam, hogy végem. Egy ép szélű kártya volt felül. 

A pikk ász. 

 

OLE: Akkor 11-kor találkozunk Richardék sufnijánál. Onnan nincs messze a temető. 

KAJ: Nagyon rossz ötlet ez az egész. Még a gyülekezetből is kidobhatnak. 

HENRIK: Szerintem se jó ötlet. Nem tudnál valami mást kitalálni? Mondjuk az órámat… apámtól 

kaptam, mielőtt átköltöztem a nagyszüleimhez. 

 

Rose a fejét csóválja 

 

HENRIK: És az iPhone-omat? 

SZOFI: Szó se lehet róla.  

ÉLI: Jó. Csak pontosan meg kell jegyeznünk, hol voltak a virágok, hogy azután jó helyre tegyük 

vissza. 

OLE: Akkor este. 

 

Hangjáték és mozgásjáték. 

 

OLE: Megvan minden? Ásó, lámpa, kötél. 

FREDERIK: Az utcán nem volt senki. Csak két szerelemre éhes macska. Jól megkergettem őket. 

HANS: Sötét volt. Sötétebb. Még sötétebb. Vaksötét. 

FREDERIK: Jobban lehűlt, mint gondoltam. 

KAJ: A lámpák kísértetiesen világítottak. 

HENRIK: Itt nyugszik Emil Jensen, szeretett fiunk és testvérünk. 

SEBASTIAN: Bármibe fogadnék, hogy a szeretett testvérünk kitétellel nem ért egyet. 

HANS: Pufff, ssss, pufff, ssss, pufff, ssss. Nagy robaj. Megvan a koporsó. 

KAJ: Annyira árván és szomorúan feküdt kint a kavicsos úton. 

RICHARD: A fizikának erről a törvényéről nem tanultunk az iskolában. Ha egy testet eltávolítunk a 

földből, akkor a föld a test egykori helyén annak térfogatával összeesik. 

HENRIK: Néhány sírkő. Sohase jönnek rá. Hacsak nem felejtjük el a virágokat visszatenni. 
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OLE: A toronyóra elütötte az éjfélt. 

SEBASTIAN: Csikorgott a kavics a hátunk mögött. Hamupipőke volt. A halott Sörensen öreg kutyája. 

Máshol nem volt hajlandó aludni, csak a gazdája sírján. 

HANS: Sötét. Sötétebb. Még sötétebb. Vaksötét. 

JAN-JOHAN: Fölkapcsoltam a villanyt. Az erős fényben már nem tűnt olyan félelmetesnek… hiszen 

csak egy halott gyerek, kívül meg egy kis deszka. 

OLE: Siessünk haza. 

 

Hangjáték: egyre erősödő hangok majd hirtelen csend. 

 

 

 

Kaj története: A Jézus-szobor 

 

OLE: Henrik! Te következel! 

HENRIK: Kaj. A Jézus-szobrot. 

KAJ: Megőrültél?! Te nem vagy normális. Az templom legféltettebb kincse. Mindenkinek fontos. 

OLE: Főleg neked. 

KAJ: Az lehetetlen. 

OLE: Nézd, Kaj, az is lehetetlennek tűnt, hogy Jézus a vízen járjon. És megcsinálta! Vagy nem? (Kajra 

néz) Na, akkor most a nyomdokaiba lépsz.  

JAN: Még a végén híres leszel. 

FREDERIK: Ne sírjál már. Úgyis csak egy darab fa az egész. 

RICHARD: Én már egy csomószor néztem a csillagokat. De a távcsövön keresztül még egyszer se 

láttam. Se Jézust, se Istent. Akármennyit kerestem. 

FREDERIK: És így járt a világ összes asztrofizikusa is. 

HANS: Váó, hogy te miket tudsz?! (Pacsiznak) 

KAJ: De… egyedül nem bírom. 

OLE: Jaaaaaj… 

ROSE: A segítség legyen veled. 

HENRIK: (ájtatosan) A segítség legyen velü-ü-ü-nk! 

MIND: És a te lelked-de-e-e-l! 

OLE: A segítség mi vagyunk. Sebastian és én megyünk. Önként jelentkező? Nagyszerű! Richard és 

Jan-Johan. Elégedett vagy? 

KAJ: De hogyan fogunk bejutni? A templom istentisztelet után zárva van. 

OLE: Nnna, itt a megoldás! Te ott maradsz, elbújsz, és beengedsz minket!  

KAJ: Honnan fogom tudni, hogy ti vagytok? 

OLE: Majd hármat kopogunk. 

HENRIK: A szentháromság nevében. 

KAJ: Kulcs is kell. 

HANS: Mindenre kifogást keresel? Van pótkulcs, nem? Megoldod! 

KAJ: Bűnbe visztek… 

JAN: Majd meggyónod.  

SZOFI: Neked mindent megbocsát. 

KAJ: Sötét lesz, nem gyújthatunk villanyt. 

OLE: Nem is kell, majd a glóriád világít nekünk. 

KAJ: Hogy akarjátok leszedni? 

SEBASTIAN: A glóriát a fejedről? 
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OLE: Légy kreatív, és Isten is megsegít. 

KAJ: Ti most szórakoztok velem? 

SEBASTIAN: Dehogyis. Inkább adj hálát nekünk., hogy idehozzuk. Itt mindennap imádkozhatsz hozzá. 

OLE: Akkor ott maradsz istentisztelet után. Az Úr legyen veletek. (Elindul) 

MIND: (vigyorogva kántálják) És a te lelkeddel… 

 

Kaj énekel. 

Ole lép be, oldalra néz. Richard oson be, fázósan összehúzza magát. Jaj-Johan észrevesz valamit. 

Sebastian nézelődik, meglát a falon egy árnyékot. Richard összerezzen. Jan-Johan óvatosan hátrébb 

lép. Sebastian hátrál, fellök egy gyertyatartót, megijed. Richard lassan megfordul, fölnéz a 

templomablakra. Épp kibukkan a hold. 

Kaj éneke lehalkul, csöndben mindenki feléje fordul: a hold megvilágítja a keresztet. 

Megszólal a passió. Kaj keresztet formál. 

 

ROSE: Jan-Johan és Richard megpróbálták leszedni Jézust a keresztről. 

HANS: Hiába ráncigálták, nem használt. 

FREDERIK: Henrik odament Jézushoz. 

SZOFI: Abba a pillanatban, ahogy hozzáért Jézus szögtől véres lábához, mintha megégette volna 

magát. 

SEBASTIAN: A templom nagyon üresnek és végtelenül nagynak látszott. 

ROSE: Egyszerre mintha életre kelt volna a Jézus-szobor. 

HANS: Jézus nagy robajjal levált a falról. 

FREDERIK: Nagy puffanással lezuhant. 

SZOFI: És eltörte a lábát. 

ROSE: Kis híján futásnak eredtek. 

SZOFI: Jézus teste már-már természetellenesen nehéz volt. 

HANS: Néhányszor meg kellett állniuk. 

SEBASTIAN: Elbújni a legközelebbi fa vagy bokor árnyékában. 

FREDERIK: Nehogy meglássák őket a járókelők. 

 

A passió zenéje elhalkul. 

 

KAJ: Ilyet nem lehet! Ez szentségtörés. 

OLE: Fogd be a pofád! Nem Jézus mondta, hogy minden bűnösnek megbocsáttatik, föltéve, ha hisz 

benne!? (Hamupipőkének) Ne ugass már, hülye kutya! 

SZOFI: Hamupipőke, fogd már be! 

SEBASTIAN: Biztos azt hiszi, hogy Jézus vette el a gazdáját. 

OLE: És ez így is van. 

SEBASTIAN: De most komolyan mondom. 

ROSE: Tudjátok mit? Amíg fölrakjátok a halomra, megsétáltatom Hamupipőkét. 

SZOFI: Veled megyek. 

 

Rose és Szofi hátat fordítva kilépnek a játékból. 

 

 

Rose története: Mogyoró 

 

OLE: (Kajnak) Te választasz! 
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KAJ: Rose, neked van egy hörcsögöd.  

ROSE: Van. 

KAJ: Hogy is hívják?  

ROSE: Mogyoró. 

KAJ: Mogyoró. Szép név.  

SEBASTIAN: Tényleg nem rossz. Mogyoró. 

RICHÁRD: És nem dió! 

KAJ: Hozd be! 

ROSE: Egy hete kaptam. 

KAJ: Pont azért. 

ROSE: Jó, behozom, de csütörtök és péntek délután nem érek rá. Úgyhogy valakinek etetnie kell. 

SEBASTIAN: Az lehetetlen, szőrallergiám van. 

HENRIK: Családi program. 

JAN: Nekem matekkorrepetálás. 

HANS: Azt már ismerjük. Hogy hívják a csajt? 

FREDERIK: Csak nem képzeled, hogy ezért kutyagolok idáig? 

RICHARD: Tudod… edzés. Bocs! 

SZOFI: Péntekenként ráérek, Rose. 

KAJ: Fölösleges. Holtan akarom. 

ROSE: Normális vagy?! 

SEBASTIAN: Ezt hogyan számolod el az isteneddel? 

OLE: Ne dumálj, ez nem a te köröd! 

 

 

Rose monológja 

 

ROSE: (a kezében tartja Mogyorót) Mogyoró, kicsi Mogyoró! Már egy hete be vagy ide zárva. Nem 

akarsz egy kicsit világot látni? Elviszlek sétálni. Na? Tudod, milyen sok ember nyüzsög ilyenkor az 

utcán? De te ne félj tőlük! Bízz bennem, velem leszel! 

 

Rose megérkezik a malomba 

 

SZOFI: (Rose-hoz lép) Nem gondoltam volna, hogy ennyire szelíd. 

ROSE: Ne félj, Mogyoró. 

SZOFI: Olyan tehetetlen. 

ROSE: Szeretlek. (Leteszi Mogyorót) Kérlek, bocsáss meg nekem. 

SZOFI: Nézd, hogy remeg. 

 

Mindenki a hörcsögöt nézi. Süket csend. 

 

OLE: Hm, Kaj, te akartad! Te csinálod. 

 

Kaj feláll, elindul a hörcsög felé 

 

SZOFI: Hé, Kaj, mit csinálsz? 

FREDERIK: Kaj, tedd le azt a betonlapot! 

SEBASTIAN: Ne csináld, Kaj! 
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Megpróbálják lefogni Kajt. Üvöltés. Lecsapódik a betonlap. Süket csönd. 

 

RICHARD: (hátralép) Vadállat. 

 

 

Jan-Johan története: A mutatóujj 

 

Barna vigasztalja Lindát 

 

OLE: Rose! Rose! Rose! Most te választasz. 

ROSE: Csak te maradtál, Jan-Johan. Félsz? Az ujjadat kérem. 

JAN-JOHAN: Mi van?! 

ROSE: A mutatóujjadat akarom. 

HANS: Ugye csak viccelsz? 

OLE: Kért, választott, megcsináljuk… 

SZOFI: Eddig is komolyan vettük a játékszabályokat. 

HANS: De hát itt fog elvérezni. 

OLE: Ugyan már. 

SZOFI: Nem hagyjuk meghalni… majd bekötjük valamivel. 

OLE: Kaj, itt a bringád? 

KAJ: Ja. 

OLE: Villámgyorsan kórházba viszed. 

RICHARD: És mivel akarjátok csinálni? 

SZOFI: Legalább nem hiába loptad el apádtól a hentesbárdot.  

OLE: Barkácsoltál. Baleset. 

SZOFI: Hihető! 

JAN-JOHAN: Basszus! Hogyan fogok gitározni?! 

HANS: (hátba veri) Nem ismered a rocktörténetet? Pont te? Tudod, volt az a pasi… 

RICHARD: A Jimmy Hendrix! 

HANS: Az, az! Tudod, az még a nyelvével is… 

OLE: Meg a lábával. 

 

Ole elkapja Jan lábát, középre vonszolja, léggitározni kezd, a többiek csápolnak 

 

SZOFI: Az első sorban állunk… 

OLE: Csápolunk neked… 

MIND: Jeeeeeh! 

 

Elcsendesednek 

 

KRISZTIÁN: És ki fogja megcsinálni? 

 

Csend 

 

OLE: Na, vág az eszed, mint a hentesbárd! 

KAJ: Hagyjatok ki ebből. 

HANS: Azt se bírom nézni, ha anyám csirkét vág. 

SZOFI: Rose? 
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Csend 

 

SZOFI: Akkor majd én. 

JAN- JOHAN: Beköplek… 

SZOFI: Nem fogsz árulkodni. 

JAN-JOHAN: Beköplek titeket. Igenis, beköplek. Beköplek titeket! 

RICHARD: Anyámasszony katonája! 

OLE: Verést is akarsz?! 

SZOFI: (Márknak) Te fordulj el, s figyelj az ajtónál, nehogy meghallja valaki! 

RICHARD: Fujj, ez bepisált! 

SZOFI: Ha nem maradsz nyugton, feljebb kell levágni. 

JAN-JOHAN: (üvölt) Neeeee… 

SEBASTIAN: Nincs mitől félni! Csak egy ujj az egész. 

FREDERIK: Igen, és nem hal bele az ember. 

ROSE: És ha nem fájna, nem is lenne olyan fontos. 

 

Üvöltés. 

 

SZOFI: Akkor ezzel meglennénk. 

 

 

Zárlat 

 

OLE: December 14-e van. Már csak tíz nap karácsonyig. Akkor vasárnap idehozzuk Pierre-Anthont. 

Istentisztelet után. És megmutatjuk neki a halmot! 

 

1. kép: P-A. szövegei szövegeit egyszerre mormolva elindulnak kifelé. Amikor a szövegük 

végére érnek, onnantól a „Fogd be!” kifejezést motyogják. 

 

2. kép: Még kifelé tartava egyre erősebbek a mondatok: „Fog már be a pofád!” – „Fogd be!” – 

Hagyd abba!” – Fogd be a pofád!”  

 

3. Kiérnek a kör szélére, elhangzik Ole utolsó kiáltása: „Nem hallod, Pierre-Anthon?!” 

 

4. Mindenki befordul erre a mondatra, és a „Nem hallod?!” kiáltással középre rohan. 

 

Csend. Felhangzik a János-passió dallama. 

Nyitott tenyérrel kifelé fordulnak a szövegekre:  

 

SZOFI: Furcsán kitekeredve feküdt, hátracsuklott nyakkal, kék-zöld foltos, bedagadt arccal. 

HENRIK: Vérzett az orra, és a szája meg a kézfeje is véres lett, amikor a kezével próbálta védeni 

magát. 

OLE: Csukott bal szeme a felrepedt szemöldök alól furcsán-ferdén dülledt ki. 

ROSE: Jobb lába természetellenes szögben kitekeredve, a bal könyöke kifordulva. 

 

Lassan leülnek a helyükre. 

 



 

 
18 

 

SEBASTIAN: Elmentünk a temetésére. 

RICHARD: Akadt, aki még sírt is közülünk. 

KAJ: Azért sírtunk, mert elvesztettünk valamit, és kaptunk valamit cserébe. 

HANS: A temetés után visszamentünk a malomba. 

FREDERIK: Már nem füstölgött. 

JAN-JOHAN: Kézzel adagoltuk a hamut. 

OLE: Azt a szürke valamit, ami megmaradt az élet értelméből, gondosan bezártuk a dobozkákba. 

 

A János-passió lezár. 

Csend. 

 

SZOFI: És már azt is tudjuk, hogy az élet értelmével nem szabad játszani. Nem igaz, Pierre-Anthon? 

Nem igaz? 

 

 

 

 

-  V é g e  -  

 



LEGYÉL TE IS DRAMATURG! 
SEMMI 

 

A Semmi című regényből sokféle színpadi adaptáció született: játszották ifjúsági színházként, ahol a 

Hasznos Dolgok Halmának minden rekvizituma megjelent. Bemutatták az élőszereplőket és a bábot 

vegyesen használó bábszínházi előadásként, de láthatták már a nézők egyszemélyes kamaraszínházi 

játékként is. Az itt olvasható adaptáció öt dologban teljesen más alapokra helyezte a regényről és a 

színházi előadásról való gondolkodást: 

• a szövegkönyv megszületését bő egyhetes drámamunka előzte meg a leendő diákszereplőkkel, 

amely során az improvizációkból sok személyes történet is bekerült a darabba; 

• a játék során egyetlen eszközt sem használnak a játszók, minden tárgy átképzeléses formában, 

a gesztusok segítségével jelenik meg; 

• a drámai szövegben a regénycselekményt beindító szereplő, Pierre Anthon nem jelenik meg 

fizikai valójában, szereplőként; 

• az alapművet a vége felől kezdte olvasni a szövegkönyv készítője, így átrendeződtek az 

időviszonyok a drámai szövegben; 

• keretjátékot kapott az előadás, amely alkalmat teremt arra, hogy – ha kényszerűen is, de – 

szembenézzen mindegyik szereplő önmagában önmagával a történtekkel kapcsolatban; 

 

 

Személyes történetek 

1. Sebastian története az egyik az improvizációk során 

született történetek közül. Keresd meg a szövegkönyv-

ben, majd állapítsd meg, miben különbözik a távcsöves, 

a bokszkesztyűs és a mackós-labdás történetektől! 

2. Az apa távozását felidéző jelenetről hogyan derül ki, 

hogy felidézésről van szó? Milyen színházi eszköz 

mutatja meg, hogy az adott jelenet egy idővákuumban 

játszódik le? 

3. Miről árulkodik az a tény, hogy Hans belép az apa 

szerepébe?  
 

 

 

A gesztusok játéka 

Az alábbi három kép egymást követi a cselekménysorban. Keresd meg a drámai szövegben a helyüket, 

olvasd el újra ezt a részt. (A cselekvéssor alatt Bach János-passiója szól.)  

1. Mit tud elmondani a három gesztus?  

2. Milyen összefüggésben vannak a mozdulatok a három szóval: gyilok – tükör – hamu (hamv). 

 

   
 



A hiányzó szereplő 

1. Mi következik abból, hogy a drámai szöveg 

kiiktatja a regényszöveg egyik legfontosabb 

szereplőjét, Pierre-Anthont?  

2. Milyen formában jelenik meg mégis a 

szereplő? Olvasd el újra a nyitó jelenetet (a 

polgármester avató beszéde) és a Pierre-Anthon 

szövegei mellett található szerzői utasítást! 

3. Honnan ismerős az itt bemutatott képen látható 

szereplők mozdulata, gesztusa? Melyik jelenettel 

„rímel”? Mi köze van ennek a gesztusnak Pierre-

Anthonhoz? 

4. Hol létezik ezek szerint Pierre-Anton?  
 

 

A vége felől olvasott regény és az idősíkok 

1. Mire utal a regény utolsó, XXVI. fejezetének kezdősora: 

„Azon a nyáron…” 

2. Mennyi idő telt el a regény szerint, s mennyi a 

drámaszöveg szerint azóta? 

3. Miért nem játszanak együtt, miért nem találkoznak 

egymással a valamikori jóbarátok? 

4. Olvasd el újra Ole történetét, az örökbefogadási okiratról 

szóló részt a drámából! Hogyan bizonyítja a drámai szöveg 

és az itt látható jelenet, hogy egymásra kopírozódik a 

fogadás jelen ideje és a múltbeli történések?  

5. Véleményed szerint hol zajlanak le a 

múltbeli események? 

 

 
 

 

 

    Azon a nyáron szétszéledtünk a 

szélrózsa minden irányába. Különböző 

középiskolákba kezdtünk járni, Sofie pedig 

egy olyan helyre került, ahol a hozzá 

hasonlókat megvédik önmaguktól. 

    Nem játszottunk többé együtt, és nem 

találkoztunk egymással, kivéve, ha 

véletlenül összefutottunk az utcán. 

Senkinek nem jutott eszébe 

osztálytalálkozót szervezni, és kétlem, 

hogy bármelyikünk is elmenne rá, ha 

esetleg az egyik tanárnak ilyen ötlete 

támadna. 

    Nyolc éve történt mindez. 



A keretjáték 

 

A keretjáték azzal is fölerősödik a drámai szöveget használó előadásban, hogy a nézők olyan jegyet 

kapnak az előadásra, amely meghívóként szolgál a teringi Malom Ifjúsági Központ avató ünnepségére. 

Vagyis ugyanarra az eseményre érkeznek, mint maguk a szereplők. 

 

 

 

Olvasd el újra a polgármester avató beszédét! 

 

1. Melyek azok a momentumok, amelyek egyértelművé teszik, hogy mi a jelen idősíkja, s hogy Pierre 

Anthon miért nem lehet itt? 

2. Miért van mégis idegesítően jelen Pierre Anthon az avató ünnepségen? 

3. Mi teremti meg azt a groteszk ellentmondást és a belőle fakadó kényelmetlenség érzetét, amely az 

egész jelenetet uralja? Hogyan függ össze egymással a mozgás, a zene és a szöveg?  

 

 
 

 

 

4. Melyik az első pont a jelenbeli eseménysorban, amely visszavisz minket a múltbeli kiindulópontra? 

Milyen színházi eszköz segít ebben?  

5. Miért nem érzik igazából jól magukat a gyerekek az ünnepségen? Milyen titok lappang az események 

hátterében? 

 

Ezen a linken meghallgathatod azt a zenét (Bach: BWV 1067 Suite No. 2 – Badinerie), 

 amelyet a szerzői utasítás javasol a jelenet alá! 

    https://www.youtube.com/watch?v=x04g3gzH7HA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x04g3gzH7HA


DRÁMAMUNKAÖTLETEK 
Hasznos munkaformák a Semmi drámaszövegéhez 

 

1. KISCSOPORTOS JELENET: Mi lenne, ha bekerülnétek hírként a médiába? 

 Telefonbeszélgetés a főszerkesztő és a csoport egy tagja között. 

 Keressetek érveket, amelyekkel el tudjátok „adni” az ügyeteket! 

 

a) helyi hírmondó 

b) egy regionális lap 

c) egy országos lap 

d) egy bulvárlap 

e) helyi rádió vagy tévé 

f) országos rádió vagy tévé 

 

2. ÁLLÓKÉPEK: Írjatok egy üzenetet (forgassátok le a klipet v. készítsetek képsorozatot), amelyet egy 

közösségi hálón, az üzenőfalatokon helyeznétek el! 

 

a) Mit remélsz ettől az információs forrástól? 

b) Mi a szándékod azzal, hogy itt jelenteted meg? 

c) Milyen következményekkel számolsz? 

 

3. FÓRUM SZÍNHÁZ: Két sarkos vélemény áll egymással szemben a médiában. 

 

a) Megzabolázhatatlan vadhajtások ezek a gyerekek, akiknek javítóintézetben a helyük. Ez 

az osztály megérkezett az emberi közösség állati hordává züllésének stádiumába… 

 

b) Amit a gyerekek létrehoztak, valójában műalkotás, sőt a magas művészet mesterfoka, 

amely érzéki erővel egyszerre jeleníti meg a lét értelmének örömteli bizonyosságát és a 

létbe vetettség szorító érzését… 

 

Gyűjtsetek érveket, készítsétek fel a vitázó feleket! 

 

4. KONCENTRIKUS KÖRÖK: a) család és gyerekek / b) a médiaszerkesztőség 

 

a) Meghívtak benneteket egy tévéshow-ba, Atlantába, egy világszerte sugárzott adásba, ahol 

egy sztárriporter faggatna benneteket. Elutazhattok-e? 

 

b) Egy véletlenül meghallott beszélgetés, amit a sztárriporter a főnökével (operatőrtársával, 

másik riporterrel) folytat arról, miért is nem utazik el veletek riportot csinálni… 

 

A koncentrikus körök váltva szólalnak meg! 

 

5. HANGALÁMONDÁS (kiscsoportos – szereplőnként): Valakinek lenni – az azért valami! 

 

a) Válasszatok egy szereplőt! 

b) Készítsetek róla egy fotót, ahogy megjelenik a médiában! 

c) Felváltva mondjátok alá a tévé riporterének szavait, ill. a szereplő saját belső monológját, 

ahogy a helyzetére reagál! 

 

6. VITA: Az osztály tudomására jut, hogy egy New York-i múzeum három és fél millió dollárt ajánlott 

fel a Fontos Dolgok Halmáért. És adtak egy dátumot, amikor elszállítják a műalkotást! 



 

 Mi legyen?(A vita lehetséges tartalmai) 

 

- szaros kupac → eladtuk → tehát nincs értelme 

- eladtuk → a jelentése is odalett 

- FHD = az élet értelme → akkor most hol van? 

- Van és Semmi lesz → Mi értelme tenni valamit? 

- Tizenhárom, tizennégy, felnőtt. Halott. 

- Hogy mi a fontos, és minek van értelme, az relatív és ezért nem fontos. 

 

 

7. UTOLSÓ BESZÉLGETÉS:  

 

Hol van hát Pierre Anthon? Kicsoda ő? Miért nem jelenik meg a darabban? 

 

 

***** 

 

 

Egy drámafoglalkozás képeiből  

 

 
 

 
 

(A felvételek a csepregi általános iskolában tartott foglalkozáson készültek) 

 

  



A rendezői koncepció néhány alapelve 

a Semmi című előadáshoz 

 

A történet. „Semminek nincs értelme, ezt régóta tudom. Ezért semmit sem érdemes csinálni. Erre most 

jöttem rá.” Ezt mondja egy nyolcadikos fiú az osztályának a legelső tanítási napon, majd kisétál az 

iskolából. Az osztálytársakat elképeszti és felháborítja Pierre Anthon álláspontja, s szövetkeznek arra, 

hogy bebizonyítsák neki az ellenkezőjét. Egy elhagyott pajtában összegyűjtik azokat a dolgaikat, 

amelyeknek szerintük értelme van. A bizonyítás során azonban – a közösségi cél érdekében – rendre 

elkövetik a legnagyobb hibát: sorra megsértik egymás személyiségének integritását. Majd a nemes 

közösségi cél tragikus vétséget szül… 

      Az adaptáció az alapul szolgáló regény végpontját tekinti kiindulópontjának. Ott ugyanis azt 

olvassuk, hogy a megtörtént eseményeket követően az osztály tagjai egy éven át soha nem találkoztak 

egymással (más városban tanultak, nem keresték egymás társaságát, nem beszéltek egymással a 

történtekről). Miért kerülik egymást? Erre ad választ a visszafelé fölfejtett és elmondott, „kinyomozott” 

történet, vagyis annak kiderítése, mi is történt Pierre Anthonnal, azzal az osztálytárssal, aki a „semminek 

semmi értelme” tételét kb. két évvel korábban megfogalmazta.  

 

A játék és a játéktér összefüggése. Az előadás tantermi színházként működik, vagyis a játéktér kereteit 

az osztályterem mérete és berendezése határozza meg: egyszerre egy osztálynyi gyerek (kb. 30 fő) 

részese a játéknak, s négyzet alakban üli körbe a 4x4 méteres játékteret. Az adott szituációban a fogadás 

meghívottjainak szerepét kapják a néző-résztvevők, vagyis ugyanolyan státusba kerülnek, mint a Pierre 

Anthon elleni bűnt elkövető gyerekszereplők. 

 

Az előadás egy polgármesteri fogadás szituációjával kezdődik, amelyet a városka leégett malmának 

újjáépítés utáni felavatása alkalmával ad a városvezetés. Ide invitálják a város összes lakosát – beleértve 

azokat a gyerekeket is, akiknek közük volt a malom s vele együtt osztálytársuk, Pierre Anthon 

pusztulásához.  

     Ez elől az invitálás – s a vele együtt járó szükségszerű találkozások – elől most nem térhetnek ki… 

Az előadás menetében a nyomozás krimiszerű izgalmával derül fény visszafelé a történtekre, vagyis 

hogy mi vezetett a „lét értelmének vagy értelmetlenségének” kínzó kérdésével szembesítő osztálytársuk 

meggyilkolásához. A „nyomozás” a fogadás során egymás mellé sodródott gyerekek kényszerű 

találkozásának pillanataiból bomlik ki, ezeken keresztül idéződnek fel a valamikori szituációk – mintegy 

a szereplők tudatából kivetítve. 

 

A szereplők. Az előadásban egy felnőtt – a polgármester – és kilenc diák szereplő játszik együtt, a többi 

szükséges felnőtt szereplő az „odaképzeléses-kiegészítős” technikával jelenítődik meg. Az eseményeket 

elindító Pierre Anthon nem jelenik meg hús-vér szereplőként – ő mindvégig a hiányával lesz jelen. 

 

Az előadás világképének kulcsmotívumai: a lét értelmének örömteli bizonyossága és a létbe vetettség 

szorító érzése; meggyőződés és meggyőzés határvonalai; az egyén és egyéniség integritása és 

szabadsága; közösség és egyéniség alá-, fölé- és mellérendeltségi viszonyai; az elv és a megvalósulás, 

a cél és az eszköz ellentmondásai; az emberi közösség állati hordává züllésének stádiumai; a felelősség 

kérdése – a felelőtlenségünkkel és következményeivel való szembenézés nehézségei. 

 

 

 

 

 



 

 

  

Felfedező – a szerző: Robert Williams  * 

Luke és Jon – színjáték * Legyél te is 

dramaturg * Drámamunkaötletek 

 

 

LUKE ÉS JON 
      

Németh Ervin 



FELFEDEZŐ 
A szerző: Robert Williams 

 

 

 

Robert Williams 1977-ben született,  s az észak-angliai kisvárosban, 

Clitheroe-ban nőtt fel. Szülei a  kisváros könyvtárosai voltak, gyerekként 

szinte a könyvek között nőtt fel. Később maga is könyvesbolti eladó és 

könyvtáros lett, de kipróbálta a zeneszerzést és a zenélést is a The Library 

Trust nevű zenekarban.  

   

 

 

     

Első regényét hosszú ideig titokban tartotta, még kéziratos formában nyerte el 

a  Luke és Jon az Egyesült királyság vezető könyvkereskedésének egyik díját. 

A Luke és Jont a Daily Telegraph lenyűgöző debütálásnak nevezte, s a könyv 

azóta is szerepel az iskolásoknak ajánlott olvasmányok listáján. Tíz nyelvre 

fordították le. 

       

 

 

Második regényét, a Hogyan kezdődött a baj címűt a Portico szépirodalmi díjra 

jelölték. Ennek hőse, Donald Bailey tizenhat éves. Nem tudja elfelejteni azt a 

traumát, amely nyolcéves korában történt, amikor a rendőrséget hívták. Az 

anyja sem felejtheti el, és még a szülővárosuk elhagyása sem segít. Ekkor 

Donald összebarátkozik Jake-kel, aki nyolcéves, és rettentően sebezhető. 

Miközben védeni próbálja, Donald nem látja a legnyilvánvalóbb veszélyt. És 

nem érzi, hogy a baj közelebb van, mint gondolná… 

  

 

 

 

 

 

Az Into the Trees a legújabb regénye. Kislány főhőse, Harriet Norton folyton 

sír, a szüleit lassan az  őrületbe kergeti ezzel. Rejtélyes módon a kislányuk csak 

akkor nyugszik meg, ha a bleasdale-i erdő ősi fái alatt tanyázik. A Nortonok 

eladják városi házukat, és az erdő mélyén elhagyatottan álló házba költöznek. 

Közel a nyugalom, ám egyik éjszaka egy csoport férfi tör át a fák között… 



Feladat 

Alább megmutatjuk a különböző országokban és nyelveken kiadott Luke és Jon című regényének 

borítóit.  

1. Melyiket tartod a regény lényegét leginkább kifejezőnek? Miért? 

2. Melyik számodra a legizgalmasabb? Miért? 

3. Melyiket találod a legesztétikusabbnak? Mi tetszett meg rajta? 

 

                     
 

          
 

 

A történet ismeretében – hiszen legalább a drámaszöveget elolvastad már – írj egy ajánló fülszöveget 

az osztálytársaidnak, amelyben felhívod a figyelmüket arra, miért lenne érdemes nekik is elolvasniuk a 

regényt! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luke és Jon 
 

– színházi nevelési előadás – 

 

 

Robert Williams azonos című regényének motívumaiból írta 

Németh Ervin 

 

 

Szereplők 

Luke (13 éves) 

Jon (13 éves) 

Ralph (fiú osztálytárs) 

Apu 

Anyu  

Nagyi (Jon nagyanyja) 

Kamionsofőr 

Gyámügyes 

Tanárnő – Mrs. Theobalds 

Halász – Mr. Theobalds 
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Nyitány 

Fogadó zene szól, amíg a nézők beülnek a körben kialakított helyükre – anyu kedvenc zenéje a Led 

Zeppelintől: Down by the seaside. A nézők helye a körben, amely négy helyen van megszakítva: itt 

helyezkednek el két-két széken a szereplők. 

Apu és Luke érkeznek meg a néhány méter átmérőjű, kör alakú térbe, amelyet körberakott székek 

határolnak. Szemügyre veszik a három szabad helyet. Elindulnak az egyik felé, aztán Apu meggondolja 

magát, átül a másikra.  

Most Luke áll fel, átülne a harmadik szabad helyre, de érkezik Jon, és elfoglalja előle a helyet.  

Luke visszaindul az előbbi helyére, de közben érkezik Anyu, és elfoglalja előle a helyet.  

Most Apu áll fel, Luke elindul az ő helyére, de Jon gyorsabb és elfoglalja előle. 

 

Megszólal a „nyitány” zenéje.  (In my time of dying) 

 

Sorra kelnek fel az eddig belépők, s mindig eggyel többen lesznek a szereplők – Luke hiába akar leülni 

egy helyre, mindig elé lép valaki.  

Ritmusos kavalkád. 

 

A zene elhalkulásával a tér is kiürül. Apu és Luke maradnak csak egymás mellett 

 

APU: (Luke-nak) Gondold meg alaposan, Luke. Vedd fontolóra, mennyire meg fog változni az élet, ha 

állandóan itt lesz valaki más is velünk. 

 

Luke megvonja a vállát. Apa leül 

 

LUKE: Azt hittem, csak kifogásokat keres. De alábecsültem, mennyire más lesz minden. Néha ordítani 

szerettem volna, hogy hagyjanak békén, hogy ne kelljen állandóan valaki mással foglalkoznom. Néha 

meg szerettem volna egyszerűen eltűnni, kiradírozni magam az egészből, és nem állandóan azon 

aggódni, mit érez valaki más. Mintha Jonnal egymás árnyékai lennénk, akik elszívják egymás 

levegőjét és egymás sarkára taposnak. 

Bocsássatok meg, nem is itt kellett volna elkezdenem. Ilyen vagyok: néha dühös és hebehurgya… 

 

APU: Néha meg a tej is megalszik a szájában. Főleg, ha festeni kezd. Olyankor semmi másra nem 

figyel. 

 

ANYU: Akárcsak az apja. Még soha nem találkoztam nála különlegesebb férfival. Azért is szerettem 

bele, még a középiskolában. Először azt hittem, megjátssza magát. Szándékosan akar más lenni, mint a 

többi fiú. De nem. Mindig egy szobron vagy valami ilyesmin dolgozott. Egy másik bolygón élt… 

 

A kamionsofőr, Brian Stuart fütyülni kezdi egy protestáns temetési ének 6/8-os dallamát (521-es ének) 

 

ANYU: Amikor a nap végén hazaindultam, ott várt rám az iskola kapujában, kezében a legújabb 

műremekével, arcán széles mosollyal. 

APU: Még meg sem száradt a tinta az érettségi bizonyítványunkon, Loch Nessbe mentünk nászútra. 

ANYU: Ősszel Gerard beiratkozott egy iparművészeti tanfolyamra… 

APU: Meggie pedig egy ügyvédnél kapott állást. Béreltünk egy jó lakást a városközpontban… 

ANYU: És egy évvel később megszületett a fiunk, Luke.  

LUKE: Esztelenül boldogok voltak.  

 

A kamionsofőr tovább énekel: Pam-pam-param-papam…  

Apu és Anyu forogva táncolnak.  
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A kamionsofőr lép oda hozzájuk, lekéri Anyut, s kitáncol vele. 

Luke és Apu egyedül maradnak. 

 

 

A baleset 

 

GYÁMÜGYES: Ne nyomd azt a dudát, nem látod, hogy én se tudok menni! 

RIPORTERNŐ: Figyelj csak, azért hívlak, mert valami baleset miatt beállt a főút. Nem fogok odaérni 

idejében. Csináljátok meg a híradót nélkülem. Vagy tudósítsak a helyszínről? 

FIÚ: Apa, adj gázt, vagy kerüld ki. Meccsre megyünk! 

AUTÓS APA: Én igyekeznék, de nem látod, hogy nem tudok?! 

FIÚ: Élet-halál meccs lesz! Az edző leveszi a fejemet! 

AUTÓS APA: Akkor szólj a rendőröknek, hogy talán vezessenek föl szirénázva! 

SZÍNÉSZNŐ: Jesszusom, mit mondjak! Ez már sok lesz a rendezőnek! Tegnap a dugóban ragadtam… 

Tegnapelőtt a macskám… Megvan! Megmostam a hajam, aztán elvették az áramot, s nem tudtam 

megszárítani… Halló! 

GYÁMÜGYES: Ne dudálj már, te barom! Akkor se tudom hamarabb elintézni a szociális segélyedet! Mi 

történt ott elöl? 

 

LUKE: Április 11-e volt. Aznap hiába vártam az iskolánál anyu piros kis autóját… 

APU: (Luke-nak) Azonnal meghalt, semmit sem érzett. Csak úgy elment. Egyetlen másodperc alatt. 

Azt mondták, senki sem hibáztatható. (Kilép a képből) „Tragikus baleset történt, amely életvesztéshez 

vezetett.”  

LUKE: (Apunak, feleselve) Persze, a kamion és a vezetője megúszta. Amekkora batár, a holdba is 

belehajthatott volna, és a hold járt volna rosszabbul. (Nyugodtabban magának) Később láttam egy 

fényképet róla az újságban… 

 

 

A kamiontelepen 

 

Luke nézelődik. A kamionsofőr érkezik 

 

KAMIONSOFŐR: Mit csinálsz itt, kölyök? 

LUKE. A kamiont lesem. 

KAMIONSOFŐR: Tetszik?  

LUKE: Szoktam nézni a versenyeket a tévében. 

KAMIONSOFŐR: Én is figyelem a Dakart. Úgy volt , hogy jövőre elindulunk rajta, de… közbejött 

valami. Melyik a kedvenc kamionod? 

LUKE. Az Iveco.  

KAMIONSOFŐR: Az jó. 

LUKE: A piros. 

KAMIONSOFŐR: Na, hát… az most nincs itt. 

LUKE: Mióta vezet kamiont? 

KAMIONSOFŐR: Már nem vezetek. 

LUKE: Miért? 

ANYU: Miért? 

LUKE: Miért?! 

ANYU: Miért?! 

KAMIONSOFŐR: Na, menj innét! A telephelyen gyerek nem tartózkodhat. (Elfordul) 
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Megszólal a zene: „Down by the seaside” 

Anyu odasétál Luke mellé, megfogja a kezét. 

 

KAMIONSOFŐR: (visszafordul) Na, mi van, süket vagy? Ennyire szeretnél kamionsofőr lenni? 

(Elkomorodik) Tudod, van egy nagy gép, fölmászol a vezetőfülkébe, és azt hiszed, hogy te vagy az 

utak királya. Aztán szembejön valaki, és rájössz, nem  biztos, hogy te irányítasz… 

 

Zene ki. 

 

KAMIONSOFŐR: Sajnálom. 

 

Anyu dúdolni kezdi a „Megyek már, ó, Uram…” kezdetű éneket. Odalép a kamionsofőr mellé, vállára 

teszi a kezét, és elkíséri. 

 

LUKE: (Anyu és a Kamionsofőr után néz) Elsírtam magam. Úgy festett, mint akinek ki kell szállnia a 

testéből… Úgy nézett ki, mint apu, s ettől a szívbaj jött rám. 

 

A kamionsofőr éneke és anyu dúdolása hallatszik:  

„Megyek már, ó, Uram, Mindig feléd, Fájdalmak útjain Mindig feléd!” 

 

 

Az új élet kezdete 

 

LUKE: (leül a körbe a nézők közé) A régi életem valahol máshol befejeződött, az újnak pedig itt kellett 

elkezdődnie. Ezt a házat azért engedhettük meg magunknak, mert düledezik. Lyukas a tető, 

repedeznek a falak, az ablakkeretek pedig elkorhadtak. Tehát itt lakom a dombtetőn. A házunk a 

kisvárosra néz. Szép kilátás. Nemrég költöztem ide az apámmal. Szóval ezek vagyunk mi. A 

játékkészítő és a ragyogó zöld szemű fiú. Két hangyás fazon a dombon. 

 

 

Új fiú az osztályban 

Ralph odalép Jon elé 

 

RALPH: Hú, basszus. mi ez a bűz? Valaki egeret hord a zsebében? Ez csak te lehetsz, Jon. Tudod, a 

szappan sokat segítene. És mi ez a szerkó rajtad, saját kollekció? 

TANÁRNŐ: Valami probléma van, Ralph? 

RALPH: Semmi, tanárnő, igazán semmi, csak barátkozunk.  

TANÁRNŐ: Otthon minden rendben van? Mondd meg a nagymamádnak, hogy felkeresem hivatalos 

családlátogatás céljából. 

RALPH: Azért gázálarcot vigyen magával. 

TANÁRNŐ: Ralph! 

RALPH: Csak segíteni akartam. 

 

Tanárnő riadtan keresi Luke-ot 

 

TANÁRNŐ: Luke, Luke! Luke Redridge! Redridge! Merre vagy? Ááá, hát idebújtál! Csak semmi 

félelem, az osztályunk nem eszik embert! 

 

Belépnek az osztályba 
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TANÁRNŐ: Bemutatom nektek az új osztálytársatokat, Luke Redridge-et. Pár hete költöztek ide a mi 

kis városunkba az apukájával. Olvastam a jellemzésében, hogy – szó szerint idézem – csodálatos 

festőművész. (Luke-nak) Úgyhogy érezd magad szeretettel üdvözölve. 

 

RALPH: Helló, Picasso! 

 

Tanárnő eléje lép 

 

TANÁRNŐ: (visszafogott hangon) Szeretném, ha befogadnátok az osztályközösségbe. Amúgy is nagy 

szüksége van... Néhány hónapja meghalt… (Zavartan köhint) Néhány hónapja tragikus körülmények 

között elhunyt az édesanyja. Legyen vele mindenki barátságos és segítőkész ebben a nehéz 

időszakban. (Luke-nak, vidáman) No, érezd köztünk otthon magad. És délután várlak a 

rajzszakkörömre! (Kimegy) 

 

Ralph érkezik 

 

RALPH: Mi van, új fiú! 

LUKE: (felnéz) 

RALPH: Köszönni nem tudsz? Na, mi van? Elvitte a cica a nyelvedet? 

LUKE: (újra felnéz, rajzol) 

RALPH: Milyen furcsa a szemed! Nem mindenkinek van ilyen… Akár a macskámé! Na és melyik 

korszakodban tartasz, Picassókám? Túl vagy már a kéken? Ja, hogy a rózsaszínben. Jól áll neked. 

LUKE: Te ki vagy? 

RALPH: Hallottál már valamit rólam? 

LUKE: Nem. 

RALPH: Tényleg? Semmit? Na, akkor igyekezz megtudni. 

 

 

A dombon 

 

LUKE: Mióta ideköltöztünk, mindennap kijöttem festeni a dombtetőre. Ez állandóan elfoglalt. 

Kiürítette az agyamat. Aztán egyik nap borítékot találtam a kövek között. Nekem volt címezve… 

 

Megszólal dúdolva az 521-es temetési ének 

 

LUKE: (mintha olvasná) A halál tulajdonképpen jelentéktelen dolog… 

valójában csak átmentem ide a szomszéd szobába. 

Én én vagyok, te pedig te… 

 

ANYU: (átveszi a szöveget) Én én vagyok, te pedig te. Akármit jelentettünk is 

egymás életében, ez mit sem változott. 

Nevezz csak nyugodtan a megszokott nevemen, 

beszélj velem ugyanazon a könnyed hangon, 

 melyen eddig is 

beszéltél. Ne változtass a hangszíneden. Nevess  

ugyanúgy, ahogy valaha együtt nevettünk a vicceken. 

 

A kórus énekre vált: „Csillagvilágokat Elhagyva már Elfáradt lelkem is Hazatalál.” 

A kórus tovább dúdolja az éneket 
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ANYU: Az élet nem kapott semmiféle új jelentést. 

Minden olyan, mint amilyen volt, nem szakadt meg 

a folytonosság.  

 

A kórus befejezi az éneket: „Ott majd megnyughatom Örökre én.” 

Belép Jon, anyu elé állva eltakarja őt 

 

JON: Az, hogy nem látnak, még nem jelenti azt, 

hogy nem kell rám gondolni. Várok rád, itt vagyok 

a közeledben – egészen közel. Nincs semmi baj. 

 

APU: (kintről) Luke, látogatód érkezett. Gyere ki az odúdból, légy szíves. 

JON: Szia. Megkaptad a levelemet? 

LUKE: (ingerülten) Szóval te voltál az! Te rejtetted a kövek közé a dombon? 

JON: Én. Ez az egyik legnépszerűbb temetési szöveg. Gondoltam, szükséged van rá. Én is úgy kaptam 

valakitől, amikor meghalt az anyukám… 

 

Megszólal a zene: „Black dog” 

 

LUKE: Kérsz egy csésze teát? 

 

A zene lezár. 

 

 

A nagyi 

 

A „Black dog” elhaló dallama 

 

NAGYI: Te vagy az, Jon?  

JON: Én vagyok, nagyi. (Luke-nak) Egész életét ebben a házban élte le. (Bekiabál nagyihoz) És itt van 

a barátom. 

NAGYI: Nem szeretem az idegeneket. Csak fölborítják a rendet.  

JON: Nem idegen, nagyi. Itt lakik a szomszéd dombon… 

NAGYI: A Brownéknál? 

JON: Nem náluk. Megvették a házat. 

LUKE: Pár hete költöztünk oda.  

NAGYI: Elátkozott egy hely, én mondom. Jó lesz vigyáznotok. A Brownék szellem még mindig 

visszajár. Régebben, amíg a papa élt, jó barátságban voltunk velük. Aztán az emberem meg az a 

Brown összevesztek… Min is, Jon? Már nem emlékszem… 

JON: Az egyik rét sarkának a tulajdonjogán. Papi így szokta mondani. 

NAGYI: Igen, már emlékszem. A rét… A rét…Melyik is? 

JON: Mindegy már, nagyi. 

NAGYI: Persze, mindegy. 

 

Kintről behallatszik a Gyámügyes hangja. 

Jon csendre inti Nagyit és Luke-ot 

 

GYÁMÜGYES: Mrs. Mansfield! Itthon van? Jon! Mrs. Mansfield! Joan Greeen vagyok, a gyámügyi 

hivataltól. Be kellene mennünk, hogy megnézzük magukat.  



 

 
6 

 

 

NAGYI: Ki az, Jon? Anyád? Megint későn jön haza… 

JON: Nagyi, pszt! Nem szabad, hogy meghallja, itt vagyunk. Vagy szívesebben lennél az öregek 

otthonában? Engem meg bedugnának az intézetbe. 

 

GYÁMÜGYES: Csak pár perc az egész. Rutineljárás. Ki kellene tölteni a nyomtatványokat. 

(Hallgatózik) Jon! Mrs. Mansfield. (Unottan feljegyzi) A látogatás meg-kí-sé-rel-ve. 

 

NAGYI: Nem anyád volt? Hát hiába mondtam neki, hogy csináljon rendet… 

JON: Nagyi! Anya meghalt, mikor hatéves voltam. 

NAGYI: (Jonnak) Te semmit se tudsz, folyton összezavarsz. Pontosan emlékszem, jöttünk haza papa 

meg én a földről, kapával a kezünkben, és te itt gubbasztottál a küszöbön… Itt, éppen itt… Mintha 

most is látnám. 

JON: (Luke-nak) Apámat sose láttam. Mikor anya meghalt, valaki visszahozott ide… 

NAGYI: (Luke-nak) Csak nézett rám a nagy kék szemével… Akár az anyjáé. Az anyjának gyönyörű 

szeme volt. Mindig mondtam neki, az lesz a veszte. Meg az a sok zene. A Zeppelin… Ki nem 

állhattam.  

JON: Nagyi… 

NAGYI: Aztán jött egy legény… és elszöktek… (Luke-nak) Na, menj, menj! Nem szeretem a 

jövevényeket. Eridj! 

 

 

Álmaimban 

 

LUKE: Álmaimban anyu sokszor megjelent. Ahogy régen: vicces volt és sziporkázott. Imádta a 

színeket. Ha értem jött a suliba, már messziről kiszúrtam a piros kalapját. Közlekedésilámpa-piros. 

 

Anyu Luke-hoz lép 

 

ANYU: Figyelj csak, Luke! Ma milyen színű legyen a körmöm: leguánzöld vagy narancssárga? Azt 

hiszem a mai naphoz a gyíkzöld illenék… 

LUKE: És akkor még nem beszéltünk a fülbevalóiról 

ANYU: (nevetve forog) Végre, végre, végre, esik már a hó, a hó! Mi illik hát hozzá? Hógolyó-

fülbevaló! (Luke-hoz lép) Hogy tetszik? Hamarosan itt a karácsony. Mit szólnál ajándékképpen… 

mondjuk… egy hintalóhoz? Apu csinálhatna egy igazi remekművet! (Játékos csalódottsággal) 

Elszöntyömpöntyörödtél… Nem bízol apuban? (Felnevet) Jó, jó, csak vicceltem, tudom, hogy kinőtted 

már a hintalovat!  

 

Anyu vidáman dudorászni kezd, majd egyre kedvetlenebbül folytatja: „Jingle bells, jingle bells, Jingle 

all the way…” 

 

LUKE: Megmondom az igazat: nem mindig volt ez így… Sziporkázott, mint szokott, aztán hirtelen jött 

az összeomlás és a könnyek. Anyu mániás depresszióban szenvedett. Egyszer leült mellém, hogy 

elmagyarázza… 

ANYU: (lelkesen) Tudod, Luke, olyan ez, mintha egyszeriben a világon mindent tudnék. Felgyorsulnak 

a gondolataim, és valamennyi érzékem kiélesedik. Mintha minden fűszál pont a megfelelő helyen, 

minden madár a megfelelő fán lenne. Minden ember, akivel találkozom, csupa ígéret. Ilyenkor úgy 

érzem, bármire képes vagyok. (Elkomorodik)  
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Elindul a „Fekete álom” zenéje (? Csak cinek és dobok) 

 

ANYU: Egy idő után viszont mintha túl sebesen mozognál és gondolkoznál. Már nem te uralkodsz, 

hanem rajtad uralkodnak, és a végén teljesen elveszted az irányítást. Egyszer késő éjjel autóztam haza 

a barátnőmtől. Az összes ház sötétségbe burkolózott, és csak azt láttam, hogy szomorú emberek ülnek 

fekete szobákban, és elnyeli őket a boldogtalanság. Valamennyi szoba előtt egy-egy hatalmas fekete 

kutya őrizte a foglyot. Nem tudtam elhessenteni magamtól a képet… A depresszió alján, mélyen 

benne, nem látsz kiutat. Már-már elviselhetetlen. Vannak, akik számára néha teljesen elviselhetetlenné 

válik. (Hirtelen vidámsággal) De miattam ne aggódj, drágám. E egyszerűen nem fér össze a 

természetemmel. És jól vagyok; a legutóbbi alkalom óta sokkal jobban, nem igaz? 

 

A „Fekete álom zenéje erősödik. 

 

 

Apu és Jon 

 

Még hallatszik a „Fekete álom” zenéje, majd elhalkul 

 

LUKE: Apu egyre fogyott. Mintha fele méretűre kisebbedett volna. Nem tudtam volna megmondani, 

ezért mennyiben felelős a bánat, s mi írható a whisky számlájára.  

 

A zene kiáll. 

 

LUKE: Ki kellett találnom valamit. Jon sokadik látogatása kapóra jött. Hátraküldtem Apu műhelyébe.  

 

Csend. Mintha angyal szállt volna el fölöttünk 

 

LUKE: Jont elbűvölték apu játékai, aput pedig elbűvölte Jon. Néztem őket, ahogy a fájuk fölé 

görnyedve csiszoltak és formáztak. Boldogság sugárzott a csendjükben.  

Nem éreztem magam mellőzve. Kimentem a dombra a köveimhez. A délután végén összetalálkoztunk 

a konyhában. Nekem festékes volt a kezem, az ő hajukban faforgácsok virítottak. 

 

 

Az összehasonlítás 

 

Nyugtalanító zene. (In the light, 0:03 – 1:40)  

Luke a kör közepén áll. Odasétál Apuhoz, megáll előtte, nézi. Aztán átsétál Anyuhoz. Megérinti Anyu 

arcát, végigsimít rajta az ujjaival. 

 

LUKE: Bekattant az agyam. Képeket vetít. Ugrál egyikről a másikra. Nem tudok elaludni. 

Gondolkodom. Ha választhattam volna… 

 

ANYU: Ki menjen érted azon a napon a rajzszakörre… 

APU: Kit ültettél volna a volán mögé? 

ANYU: Ki menjen érted… 

APU: Kit ültettél volna… 

ANYU: Aput... 

APU: Vagy anyut? 
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ANYU: Anyut... 

APU: Vagy aput? 

ANYU: Aput… 

APU: Vagy anyut? 

LUKE: Nem tudom, létezik-e erre helyes válasz. A mostani apum nem az az apu, akit korábban 

ismertem. És anyuval ugyanez lett volna a helyzet, ha apu tűnt volna el egyetlen másodperc alatt. Aki 

marad, megváltozik. Aki meghalt, eltűnt. A halál a legtökéletesebb eltűnős trükk. 

 

A zene lezár 

 

 

A ló terve – A térkép története – A híradó 

 

LUKE: Láttam a rajzaidat. 

APU: A lovakét?  

LUKE: Aha. Meg valami térképfélét… 

APU: Á… jól van. 

LUKE: A lovak jól néznek ki. 

APU: Kösz. Az ötletem már évekkel ezelőtt megvolt, de aztán nem kezdtem vele semmit. Emlékszel a 

hintalovakra? Mindig is azokat szerettem a legjobban faragni. Persze, az játékszer, nem műalkotás. 

Korlátok nélküli faragványt akarok csinálni. Egy irtó nagy falovat. Serpenyő nagyságú szemek, 

zongorabillentyű méretű fogak,  

LUKE: (nevet) És akkora lábak, hogy le tudják rúgni a fejedet a nyakadról.  

APU: Szabadtéren szeretném felállítani, de nem akarom, hogy egy park közepén vagy egy domb 

tetején álljon.  

LUKE: Hát akkor? 

APU: Valami olyan helyen, ahol valaki véletlenül belebotolhat.  

 

Apu kifelé indul, mintha italért menne. Kinn bekapcsolja a rádiót: Down by the seaside – Anyu 

kedvenc zenéje szól 

 

LUKE: Folytatod, apu? 

APU: (kintről) Mindjárt. Csak iszom valamit.  

 

Csak a zene hallatszik egy ideig. Luke elindul Apu után, de Apu váratlanul megjelenik. Luke 

megtorpan 

 

APU: (Luke vállára teszi a kezét) Itt van a domb mögött a Remete-erdő. Több kilométernyi jelöletlen 

ösvény, csapások, amelyek fokozatosan elfogynak.  

 

Apu leül Anyu mellé, Luke melléjük telepszik 

 

APU: Sosem tudhatod, hol lyukadsz ki. 

 

Térképes történet – Szól a zene az autórádióból (Down by the seaside) 

 

APU: (Anyunak) Lejjebb tekernéd, Meggie?  

ANYU: De hát miért? Egészen jó zene. (Dúdol) 



 

 
9 

 

APU: Marhára zavar! Van egy olyan érzésem, egy ideje már nem jó irányba megyünk. 

ANYU: (dúdol) 

APU: (felcsattan) Nálad van az a rohadt térkép, a te dolgod, hogy irányíts, nekem a vezetésre kell 

koncentrálnom. Legalább kinyithatnád azt a vacakot! 

ANYU: (abbahagyja a dúdolást) 

APU: Csak egy rohadt dolgot kell csinálnod, de azt kurvára nem teszed! 

 

Anyu kikapcsolja a rádiót. Hirtelen feszült csend 

 

LUKE: (látva, hogy Anyu összetépi a térképet) Anyu, mit csinálsz? 

ANYU: (tüntető nyugalommal) Összetépem. Ha már úgyis lementünk a térképről..  

APU: Megőrültél? Úgy viselkedsz, mint egy eszelős, mi meg az ország ismeretlen részén autózunk 

térkép nélkül. (Dühös kínjában nevetni kezd, majd a nevetés feloldódik) Ezt jól megcsináltad! (Nevet) 

Bocsáss meg, drágám, kérlek. (Hízelegve) Ne haragudj! Én vagyok a hibás. Nem is értem, hogy 

követelhettem ilyet tőled. Már régen vennem kellett volna egy GPS-t… 

ANYU: (diadalmasan) Na, látod! Az eltévedésért téged terhel minden felelősség. És ha megállunk, 

vegyél Luke-nak és nekem egy limonádét. A tiédnek az árát büntetésül betesszük a perselybe. 

(Figyelmeztetően) GPS! (Dúdolni kezd) 

 

Újra behallatszik az előbbi zene 

 

APU: (feláll) Megszomjaztam.  

LUKE: Ne a whiskyből tölts. Kérlek. Hozok inkább limonádét. 

 

Luke kimegy. A zene kiúszik 

 

APU: (felsóhajt) Oké. 

LUKE: (kintről) Már ki is nézted a helyét? 

APU: Fogjuk rá. De nem lesznek sem jelzések, sem magyarázatok. Sem interjúk a helyi újságban.  

 

Hírszöveg: Luke hangja hallatszik be kívülről, mintha a rádió beszélne. Apu értetlenkedve és 

kíváncsian figyel, s tétován elindul a hang irányába. 

 

LUKE: Itt állunk a Remete-erdő észak-nyugati szögletében, ahol többen látni véltek egy… 

RIPORTERNŐ: (hangja) …ahol többen látni véltek egy óriás méretű, fából készült lovat. Azt beszélik, 

hogy egy helyi művész, a Hagyományos Játékok Szövetségének tagja, bizonyos Gerard Redridge 

építette ezt a monumentális alkotást. A pontos helyszín felderítésére a városi természetjáró egyesület 

felfedezőtúrát szervezett erre a hétvégére. Innen tudósítunk most. Szerettük volna meginterjúvolni…  

LUKE: (visszajön) Innen tudósítunk most. Szerettük volna meginterjúvolni a művészt is… 

APU: (megállítja Luke-ot) Ő azonban nem akart nyilatkozni. (Rámosolyog) Gyakran beszéltünk róla 

anyuval, de… a beszédnél sose jutottam tovább. 

 

Csend 

 

LUKE: Milyen fát fogsz használni? 

APU: Angol tölgyet. Az az egyik legjobb a szabadtéri faragáshoz. Évekig kitart. 

LUKE: Nem kell hozzá engedély az önkormányzattól? 

APU: Valószínűleg kellene, ha tudnának róla. (Luke-ra kacsint) De hát ki fogja nekik elmondani? 
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LUKE: Mikor akarod kezdeni? 

APU: Már elkezdtem. 

LUKE: Segíthetünk, Jon meg én? 

APU: Persze. Szükségem is lesz rá. (Átöleli Luke-ot) 

 

 

A gúnyrajz 

 

Luke az osztályban rajzolgat, Ralph érkezik 

 

RALPH: Tájképet rajzolsz megint? (Megáll Jon mögött) Hú, ezek a dombok! (Jobban megnézi a képet) 

Te, ez nem is tájkép, hanem mellkép! (Röhög) Neked varázsszemed van, öcsi! (Odahajol) Fogadok, 

hogy Emilyt már le is vetkőztetted szépen… a szemeddel! (Röhögve fejbe csapja Luke-ot, odébb lép) 

Na, ne félj, nem árulom el neki! (Szembefordul Luke-kal) De van egy feltételem… (Körbejárja Luke-

ot) Tudod, van az a nyeszlett srác, sovány, mint a vadászgörény… valami Jonathan vagy Jonas… 

LUKE: Jonnak hívják, már mondtam. 

RALPH: Az az! Nagy rajongója vagyok. (Leguggol Luke elé) Lerajzolod nekem? Tudod, mint egy kis 

görényt…  

 

Kitartott kép, Ralph és Luke tekintete egymásba kapaszkodik.  

 

 

Apu ötlete 

 

APU: Mit szólnál hozzá, Luke, ha még egy személy lenne itt a házban, állandóan? Amúgy is sokat van 

itt, nem? Úgy értem, Jon. Persze, ez azért valami más lenne. Nem egy ottalvós buli. (Csend) Igen, 

tudom. Anyu egy pillanatig sem gondolkodott volna rajta. 

 

 

Néhány feszült pillanat múlva Ralph felugrik, kikapja Luke kezéből a rajzot 

 

RALPH: Ez az! Piszok jó lett! (Kifelé indul) A többi az én dolgom. (Eltűnik) 

 

 

Luke önvádja 

 

LUKE: Tesióra. Valami szivárványszínűt láttam megvillanni a testén. Egy ökölcsapás, egy rúgás 

nyoma. A köpést már letörölte az arcáról… 

 

Jon érkezik  

 

JON: (rezignáltan) Te rajzoltad? 

LUKE: Megígérte, hogy senkinek nem mutatja meg! 

JON: És te elhitted neki. 

LUKE: Nem kellett volna. Ezért még megfizet! 

JON: Nem tehetsz semmit. És ne is tegyél! Nekem már a kést is megmutatta… 
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Ralph megszégyenülése 

 

Ralph jön, átgázol Luke rajzain 

 

RALPH: Jaj, bocsánat, igazán nem akartam. (A többieknek) Jézusom, nézd már, hogy fogja azt a 

ceruzát?! Úristen, de béna! (A rajztanárnő szerepébe lép) Jaj, kisaranyom, tudod, hogy kell fogni… 

Hányszor mutattam már! (Kemény hangra vált) Egyenes a hát! (Mézes-mázasan) Szép színeket 

használsz! (Elkapja Luke karját, keményen) Radírozd ki az egészet! (Luke mellé guggol, beletúr a 

hajába)  

 

Luke egyre feszültebb, görcsösen szorítja össze az öklét, majd egy hirtelen mozdulattal ledönti 

Ralphot, s a mellén megmarkolja az ingét 

 

LUKE: (dühösen) Te rohadt szemét! Hagyj békén, megértetted? (Higgadtabban) Ha még egyszer 

hozzá mersz nyúlni Jonhoz, esküszöm, nagyon megbánod! (Jon és Ralph közé áll) Világos?! 

RALPH: (végigméri mindkettejüket) Majd kiderül. 

 

Otthagyja Jont és Luke-ot. 

 

 

A levél 

 

Apu lép oda Luke-hoz 

 

LUKE: Whiskyszagod van, apu!  

APU: Ne törődj vele. Levelünk jött. Azt írják, új információk kerültek napvilágra. Újratárgyalják anyu 

balesetét… 

LUKE: Új információk? 

APU: Anyu abbahagyta a lítium szedését… 

 

Anyu közbeszólása 1. 

 

ANYU: (mosolyog) A lítium… az a szükséges rossz. Olyan érzésem van tőle, mintha felvittek volna 

egy hegy tetejére, hogy megnézzem onnan a fantasztikus kilátást, de a kocsiban kell maradnom, hogy 

ne érezhessem a szelet, és ne szívhassam be a tenger illatát. 

 

LUKE: De hát az stabilizálta az állapotát, nem? 

APU: Igen. Amikor szedte a lítiumot, sosem lett mániás, és sosem… karambolozott. 

LUKE: Te tudtad, hogy nem szedi? 

APU: (megrázza a fejét) Csak most derült ki. Az orvosa szabadságon volt a baleset idején. Anyu meg 

nem ment el a receptjéért. 

LUKE. És most mit gondolnak? Hogy öngyilkosságot követett el? 

APU: Igen, azt hiszik. 

LUKE: Az nem lehet.  

APU: Nem. Nem lehet. 

 

Megszólal a zene: „In the evening” 
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Anyu közbeszólása 2. 

 

ANYU: Nem szeretném, ha eltemetnének, bepréselve egy fadobozba. Legyen belőlem hamu, és 

szórjatok a tengerbe. Gondolj bele, Luke, mi lehet odalent. Felfedezetlen kontinensek vannak a víz 

alatt, gyönyörű teremtmények és titkok, amelyeket sohasem ismerünk meg. 

 

A zene lezár. 

 

 

A hídnál 

 

Luke az iskola előtt álldogál, Ralph érkezik, egyenesen Luke felé tart. Luke az utolsó pillanatban kitér 

előle 

 

RALPH: Mi van? Provokálsz? (Körülnéz) A barátod? 

LUKE: Mi közöd hozzá? 

RALPH: Hol hagytad? 

LUKE: Késik. 

RALPH: (körbejárja Luke-ot) Késik… Láttam idejövet. (Visszanéz Luke-ra) A hídnál. 

 

Elindul a „hullám” zenéje (In the light: 02:46 – 03:00 → ismételve egy percen át) 

 

Jon lép a képbe lassan, reményvesztetten 

 

JON: Luke, segíts. 

RALPH: Nos? Nem akarod megmenteni?  

JON: Félek. 

RALPH: Vagy már nem is a barátod? Ott kapaszkodik a cölöpbe. Szerintem szédül. 

LUKE: Te aljas szemét! 

RALPH: Fuss! 

 

Ralph otthagyja Luke-ot. Luke Jon felé fordul 

 

JON: Luke, segíts! 

LUKE: Itt vagyok. 

JON: Már nem bírom sokáig tartani magam. Fárad a karom. 

LUKE: Csak egy lépés, Jon.  

JON: Szédülök. 

LUKE: Meg kell tenned. (Vár) Ne nézz a vízre! (Vár) Ez az. Nyújtsd a kezed! 

 

A zene lezár. 
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A döntések ideje 

 

 

LUKE: Jon a hidas kaland után kórházba került, nagyanyja pedig az öregek otthonába. A gyámügyön 

azt mondták, így lesz mindenkinek a legjobb. Apa nem így gondolta… 

 

Apu döntése 

 

APU: (középre lép) Halló! Jon Mansfield ügyében… 

GYÁMÜGYES: Honnan ismeri Jont? Mióta járt önökhöz? Milyen kapcsolatban állt ön Jon 

nagyanyjával?  

És hogyan vélekedik a dologról az ön fia? 

LUKE: Nincs más választásunk, apu! 

APU: (vitázva) Egyáltalán nem muszáj megtennünk, Luke! Tudatos döntést kell hoznunk, és ez téged 

épp annyira érint, mint Jont. Végig kell gondolnod, mit jelent ez majd napi szinten… 

LUKE: Apu, ez világos. 

APU: De hát még végig se beszéltük… 

GYÁMÜGYES: És mit gondol, Mr. Redridge,, Jonnak hogy fog tetszeni az ötlet? 

 

Zavart csend. Apu és Luke is Jon felé fordul 

 

JON: (halkan) Az nagyszerű lenne. 

 

Apu elégedetten fordul a Gyámügyes felé 

 

GYÁMÜGYES: Akkor olvassa el ezeket a brossúrákat, és fontolja meg alaposan, mennyire gondolja 

komolyan az egészet! 

 

Apu kiábrándultan leül 

 

LUKE: Amikor Jon kijött a kórházból, a gyámügy malmai még mindig őröltek. Így aztán egyelőre Mr. 

és Mrs. Theobaldsék vették magukhoz mint hivatásos nevelőszülők. Volt már praxisuk benne… 

 

Theobaldsék 

 

Hangjuk a külső körből hallatszik 

 

MRS. THEOBALDS: Apus! Üdvözlőlap!  

MR. THEOBALDS: Jimmy Rogerstől? 

MRS. THEOBALDS: Majd éppen tőle! Csak két hétig volt nálunk, de arra máig emlékszünk... Betört 

ablak, levizelt matrac… 

MR. THEOBALDS: Tudod, anyus, ha velem is az történt volna, ami Jimmyvel, én is egy csomó ablakot 

betörtem volna, és rápisiltem volna az ágyra. 

 

LUKE: Apunak azonban volt még egy kötelezettsége… 
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Nagyi és Apu az öregek otthonában 

 

Apu leül Nagyi mellé a padra 

 

NAGYI: Ki maga? Azért jött, hogy...? 

APU: Tudom, hogy mit gondol. Idejövök egy törékeny öreghez, hogy elvegyem tőle az…  

NAGYI: Az a kis hölgy, Mrs. … Jaj, nem jut eszembe… 

APU: Mrs. Green? 

NAGYI: Az, az, na szóval ő is járt már itt. Bonbont is hozott. Ki se néztem volna belőle… 

APU: Akkor bizonyára tudja, hogy Jon már hónapok óta átjár hozzánk. Nagyon megkedveltem a fiút. 

NAGYI: Mondták. Jon mondta vagy Mrs. … 

APU: Mrs. Green talán? Akkor van tudomása arról az elgondolásról, hogy Jon esetleg velünk élhetne? 

NAGYI: Ez azt jelenti, hogy Jon itt marad a dombon? 

APU: Ha megy a dolog, ez tényleg azt jelenti. Az előrelátható jövőben legalábbis. 

NAGYI: Az jó. Jó lesz úgy gondolni rá, hogy odafenn van a dombon, s a réteket, dűlőutakat járja. Majd 

ha elmegyek hozzá, és nem lesz otthon, leülök az ajtó elé, s megvárom a küszöbön… 

 

 

 

A ház felújítása 

 

APU: Kicseszés. Minden űrlapot kitöltöttünk. Mindent megírtak, aláírtak, pecsételtek. S akkor még ez 

is! Eljönnek megnézni a házat… Maradt két napunk a látogatásig. 

 

Luke, Apa és Jon felsorakoznak a Gyámügyissel szemben 

 

GYÁMÜGYES: Elvárások, 26/b pont: A gondviselő otthonának festettnek, magas színvonalon 

bútorozottnak és balesetmentesnek kell lennie… 

 

Zenés mozgásjáték (Boogie With Stu): Apu és a két fiú falat festenek; bebútorozzák a lakást; újabb 

falfestés; konnektorjavítás. A zene végére fáradtan egymásra dőlnek 

 

LUKE: Apu, a lábtörlő az ajtó előtt, a függőágyban fekvő macska képével, nem lesz egy kicsit túlzás? 

APU: Miért lenne? Ott a felirat rajta: „Otthon, édes otthon.” 

GYÁMÜGYES: Mr. Redridge! Sajnálattal értesítjük, hogy csak két hét múlva érkezünk. 

APU: Ó, hogy az a…! 

 

Apu feltápászkodik, és visszaül a körben a helyére. 

 

 

Jon könyvtára 

 

Jon felsegíti Luke-ot 

 

JON: Gyere be, Luke! 

LUKE: (körülnéz) Nahát, ezt nem hiszem el! Olyan, mint egy könyvtárban. 

JON: Régebben mindig ide jöttem ki. Mielőtt hozzátok kezdtem járni. Ez az én kis kuckóm. 

LUKE: Egy lepukkant cementgyárban? 
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JON: Itt senki sem zavart. 

LUKE: (körbenéz) És a könyvespolcok? 

JON: Deszkánként hoztam őket. Itt raktam össze. 

 

Luke nézegeti a könyveket 

 

JON: A szőnyeget és a székeket a munkások hagyták itt. 

 

Luke visszanéz rá 

 

JON: De ne izgulj, már kitakarítottam őket! 

LUKE: (mosolyog, visszafordul a polc felé) Madarak könyve. A Királyi Madárvédelmi Társaság 

kiadása.  

JON: A könyvtárban kaptam. Leselejtezték. 

 

Jon egy másik polc elé áll, keres valamit 

 

LUKE: (visszafordul Jon felé) Téged minden érdekel? 

JON: Persze. (Egy atlaszt hoz, leteszi Luke elé) Nézd csak! Ez itt a Csendes-óceán. Tudtad, hogy 

nagyobb, mintha a Földön az összes szárazföldet egymás mellé tolnánk? 

LUKE: Érdekes. 

JON: És itt a Mariana-árok. 

LUKE: Azt ismerem. 

JON: Ha beleraknánk a Mount Everestet, a csúcsút még akkor is jó másfél kilométernyi víz borítaná. 

LUKE: Hm, erre nem gondoltam. 

 

Csend. Jon lehorgasztja a fejét 

 

JON: Még sose láttam a tengert. 

LUKE: Eljönnél velünk? 

JON: (felemeli a fejét, mosolyog) Örömmel. 

LUKE: Azt hiszem, apu beleegyezik. 

 

 

A tengeren 

 

A halász (telefonbeszélgetés) 

 

APA: Halló! Norman Bale? 

NORMAN: Igen, én vagyok. 

APA: Vállal bérhajózást is? 

NORMAN: Ördöge van! Miről lenne szó? 

APA: Úgy két-három kilométernyi út a parttól. 

NORMAN: Örömmel. A kikötőt tudja. 

 

A kikötőben 

 

Apa belép Luke és Jon közé 

 

APA: Az a kis sárga hajó lesz az! 

 



 

 
16 

 

Norman belép 

 

NORMAN: Üdvözlöm a barátaimat a fedélzeten! Senki ne felejtse el felvenni a mentőmellényeket. 

Északnyugati irányban hajózunk ki a nyílt tengerre. A feltételek kedvezőek. A tenger nyugodt és az is 

marad. Megértem, hogy nehéz út ez mindnyájuk számára. Örülök, hogy segíthetek. Készen állnak? 

 

LUKE: Én készen álltam. vagy húsz percig hajóztunk kifelé, s közben azon gondolkodtam, mi zajlik a 

tárgyalóteremben… 

 

Kitartott kép. 

A külső körből a tárgyalóterem hangjai az eddigi szereplők hangján szólalnak meg 

 

TÁRGYALÓ 1: Megan Redridge piros Corsája… 

TÁRGYALÓ 2: A Brian Stuart vezette kamion április 11-én 16 óra 27 perckor… 

TÁRGYALÓ 3: Az útviszonyok a karambol idején… 

TÁRGYALÓ 4: A járművekről szóló műszaki jelentések és az ütközés szöge… 

TÁRGYALÓ 5: A keréknyomok hossza és iránya… 

TÁRGYALÓ 6: És a toxikológiai jelentések… 

TÁRGYALÓ 7: Nem egyértelműen baleset, de nem zárható ki az… 

TÁRGYALÓ 8: …ütközésre nincs perdöntő magyarázat. 

 

LUKE: Csupán két halott ember. 

APU: És nem számít, hogy az a két ember, aki a világon a legjobban ismerte, meg van győződve róla, 

hogy nem követett el öngyilkosságot. Ez csak megérzés és gyanú… 

LUKE: Oké… értem… Az pedig nem számít… Jó… 

 

Feloldott kép 

 

NORMAN: Itt jó lesz? 

APU: Igen, azt hiszem.  

NORMAN: Az Ír-tengerbe bekerülő tárgyak északon egészen Grönlandig, délen pedig egészen Dél-

Afrika csúcsáig is elsodródnak. 

APU: Luke? 

LUKE: Igen, megfelel. 

APU: Fogd az urnát, Luke. Csókold meg te is az oldalát. És most szórd a hamvakat a tengerbe. 

 

A hullám zenéje felerősödik (In my time of dying, 0:00 – 1:07) 

 

LUKE: És ekkor történt meg. Hirtelen arra lettem figyelmes, hogy a hajó egyik fele magasabban van, 

mint a másik, majd a másik oldal is gyorsan felemelkedik, hogy beérje. Fejünk az égben, magasan a 

víztükör fölött, mintha egy hegy tetején lennénk. Ugyanolyan gyorsan zuhantunk vissza, ahogyan 

felemelkedtünk. Úgy pottyantunk le, akár egy kocsi valami szikláról… 

 

A hullám zenéje elhalkul 

 

NORMAN: Senkinek nem esett baja? 

APU: Nem, semmi baj. 

JON: Ez egy Draupner-féle óriáshullám volt, ugye? 

NORMAN: Nem. Ha az lett volna, már valamennyien a tenger fenekén lennénk. De azért az Ír-

tengerhez mérten piszok nagy volt. Piszkosul nagy. Na, már kinn is vagyunk! 

APU: Hoztam magának valamit. Nem a fizetség miatt, csak… 
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NORMAN: Nem kellett volna, igazán, ez túlzás. Ennyi fajáték? Egy egész gyűjtemény. 

APU: Persze, de szétosztandó. (Mosolyog) 

NORMAN: Na, hogyne, mégiscsak három unokám van. Honnan tudta? 

APU: (rejtélyesen) Megérzi azt az ember. 

NORMAN: Köszönöm, igazán köszönöm.  

APU: Csak mi köszönhetjük. 

NORMAN: Ha újra ki akarna menni ugyanarra a helyre, vagy csak úgy hajókázna egyet, hívjon fel. 

 

 

Kóda 

 

Apu a gyámügyes telefonja alatt magához szorítja Jont, aki átöleli a derekát. Luke kissé 

szemrehányóan néz apára. Apu magához emeli Luke-ot is, mindkét fiút átöleli 

 

GYÁMÜGYES: Halló! Mr. Redridge! Joan Green vagyok, a gyámügytől. Örömmel értesítem, hogy 

elfogadták a kérelmét. Mostantól kezdve hivatalosan is ön Jon Mansfield nevelőszülője. Gratulálok! 

 

Fotózás a dacos ló mellett 
 

GERGŐ: Miért gondolta, hogy egy lovat kell állítania az erdő közepére? 

ZOLI: Nem teljesen értem: ez valami utalás Trójára? 

ANIKÓ: Forduljanak ide, kérem! Mosoly! 

BRIGI: Mekkora procedúra volt engedélyt szerezni a polgármesteri hivataltól? 

ANDI: Miért kerülte eddig a nyilvánosságot? 

ANIKÓ: Nézzenek a gép felé, kérem, a dacos ló a háttérben. Együtt dolgozott a fiúkkal? 

ERIKA: Úgy hallottuk, ön játékokat készít, a fia pedig fest. Nem gondolkodtak még egy közös 

bemutatkozáson? 

GERGŐ: A felesége halála milyen inspirációt jelentett a  mű megalkotásában? 

ERIKA: Hamarosan találkozunk a helyi múzeum Játékképek – képjátékok című kiállításán.  

 

Zenei átkötés: Bro-Yr_Aur (2:06) 

Apu és Jon leválik Luke-ról. 

 

LUKE: (Apura néz) Emlékszem rá, mikor apu felszólított, hogy gondoljam meg alaposan, mennyire 

meg fog változni az élet, ha Jon mindig itt lesz velünk.  

(Közel megy egy diákhoz) Néha úgy éreztem, gyűlölöm a közelségét, egyedül akarok lenni!  

(A másik oldalra siet át) Nem Jon hibája, ő semmit sem változott. Engem terhelt a felelősség. 

(Mindenkihez) Aztán meghalt Jon nagymamája. Szörnyű volt látni, mennyire rátelepszik a bánat.  

(Jonhoz lép) Nekiadtam egy Poszeidont ábrázoló festményemet: a legélénkebb kékkel festettem, amit 

csak találtam.  

(Csend) A halálról nem beszélgettünk már.  

(Mindenkihez) De a hullámról annál többet. Különös volt.  

(Középre indul) Egy házmagasságú hullám a semmiből. Keresztülzúdult azon a kicsiny ponton, 

amelyet a tengerben elfoglaltunk, és felrepített bennünket a magasba. És egy rémisztő, de káprázatos 

pillanatra megszűnt a hatalmunk az életünk fölött, és nem volt beleszólásunk abba, mi történik 

azután… Különleges volt.  

(Kifelé indul, majd visszafordul félúton) És szerintem ennyi elég is. (Kisétál) 

 

– Vége – 
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Melléklet: 

 

 

Források 

 

Robert Williams: Luke és Jon. Ford.: Simonyi Ágnes. Scolar Kiadó, Bp., 2012 

Evangélikus énekeskönyv, 521-es számú ének 

 

521 - Hadd menjek, Istenem 

L. Mason 1856  

1. Hadd menjek, Istenem, Mindig feléd, Fájdalmak útjain Mindig feléd! Ó, sok keresztje van, De ez az én utam, 

Mert hozzád visz, Uram, Mindig feléd. 

 

2. Ha este száll reám, S csöndes helyen Álomra hajtanám Fáradt fejem: Nem lesz, hol nyughatom, Kő lesz a 

vánkosom, De álomszárnyakon Szállok feléd. 

 

3. Szívemtől trónodig - Mily szent csoda! - Mennyei grádicsok Fényes sora. A szent angyalsereg Mind nékem 

integet. Ó, Uram, hadd megyek Én is feléd! 

 

4. Az álom s éj után Kél újra fény, Új hittel a követ Megáldom én. Templommá szentelem, Hogy fájdalmas 

szívem, Uram, hozzád vigyem, Mindig feléd! 

 

5. Csillagvilágokat Elhagyva már, Elfáradt lelkem is Hazatalál. Hozzád ha eljutok, Lábadhoz roskadok, Ott majd 

megnyughatom Örökre én! 

1Móz 28,10-18. Sarah Fuller Adams 1805-1848 (angol). 

 

Zenei anyag  

 

A szövegkönyvben jelölt zenei anyag a Led Zeppelin Physical Graffiti c. albumáról való (kivéve a 

Black dog egy részlete, ill. az In the evening c. szám részlete (az In through the out door c. lemezről). 



LEGYÉL TE IS DRAMATURG! 
LUKE ÉS JON 

 

 

Dramaturgiai csodák 

 

A kezdés ebben a játékban egészen különleges, hiszen úgy tűnik, háromszor is elkezdődik a darab. Az 

első kezdés megelőlegezi a történet végét, amikor apa kijelenti a fiának: 

 

 

 

 

Sőt, már az első megszólalás előtt megkezdődik a játék egy zenére komponált mozgássorozattal! 

Hasonlítsd össze a nyitány két részletét!  

 

Az indító mozgássorozat Luke monológja apa első megszólalása után 

Apu és Luke érkeznek meg a néhány méter átmérőjű, 

kör alakú térbe, amelyet körberakott székek 

határolnak. Szemügyre veszik a három szabad helyet. 

Elindulnak az egyik felé, aztán Apu meggondolja 

magát, átül a másikra.  

Most Luke áll fel, átülne a harmadik szabad helyre, de 

érkezik Jon, és elfoglalja előle a helyet.  

Luke visszaindul az előbbi helyére, de közben érkezik 

Anyu, és elfoglalja előle a helyet.  

Most Apu áll fel, Luke elindul az ő helyére, de Jon 

gyorsabb és elfoglalja előle. 
 

Megszólal a „nyitány” zenéje.  (In my time of dying) 
 

Sorra kelnek fel az eddig belépők, s mindig eggyel 

többen lesznek a szereplők – Luke hiába akar leülni 

egy helyre, mindig elé lép valaki.  

Ritmusos kavalkád. 
 

A zene elhalkulásával a tér is kiürül. Apu és Luke 

maradnak csak egymás mellett 

LUKE: Azt hittem, csak kifogásokat keres. De 

alábecsültem, mennyire más lesz minden. Néha 

ordítani szerettem volna, hogy hagyjanak békén, hogy 

ne kelljen állandóan valaki mással foglalkoznom. 

Néha meg szerettem volna egyszerűen eltűnni, 

kiradírozni magam az egészből, és nem állandóan 

azon aggódni, mit érez valaki más. Mintha Jonnal 

egymás árnyékai lennénk, akik elszívják egymás 

levegőjét és egymás sarkára taposnak. 

 

 

1. Milyen összefüggést találsz a mozgásjáték leírása (szerzői utasítás) és Luke monológja között? 

2. Milyen hatást válthat ki a nézőben, hogy szóbeli közlést (gondolati tartalom) megelőzi annak képi 

megfogalmazása? 

3. Hogyan változtatja meg ezt a hatást az, hogy apa és Luke dialógusából egy olyan helyzet rajzolódik 

ki, amely a történet végén található? 

4. Miként módosul a hatás, amikor megjelenik egy olyan szereplő neve (Jon), akiről még semmit sem 

tudunk? 

5. Ez a látszólag érthetetlen kezdés teljesen hiteles mondattal zárul le. Mit tudunk meg belőle, hogyan 

támasztja alá az eddig látottakat? 

  

Gondold meg alaposan, Luke. Vedd fontolóra, mennyire meg 

fog változni az élet, ha állandóan itt lesz valaki más is velünk. 



Narráció kontra dialógus 

 

Az elbeszélői szövegeknek alapvető sajátossága a narráció, vagyis az elbeszélés mozzanata: tehát van 

egy elbeszélő, aki történeteket mond el. Ezzel szemben a drámai szövegben minden itt és most történik, 

s a cselekvéssor dialógus formájában bontakozik ki. Az alapmű – Robert Williams regénye – nagyrészt 

egyes szám első személyű elbeszélés, az elbeszélő maga Luke. Hogy lesz ebből drámai szöveg?  

 

A bekezdés elején a regény szövegében is anya mondatait halljuk 

arról, hogy apa középiskolás korában is szobrászkodott, anya 

megállapítása szerint egy másik bolygón élt… Ebben a pillanatban 

a kamionsofőr fütyülni kezdi egy temetési ének dallamát pattogó, 

6/8-os ritmusban. Anya és apa pedig egymást kézen fogva sétálni 

indulnak Luke körül… 

 

Hasonlítsuk össze innentől a regény-, ill. a drámaszöveget!  

 

 

Luke narrációja a regényben 
Apa és anya dialógusa (páros monológ) 

a drámai szövegben 

  –  Amikor a nap végén hazaindultam, ott várt rám a 

kapuban, kezében a legújabb műremekével, arcán 

széles mosollyal. 

     

Megkapták az érettségi bizonyítványt, és másnap 

összeházasodtak. Némelyek úgy vélték, hibát 

követnek el; utazniuk kellene, világot látni, és 

megnézni, milyen lehetőségek várnak rájuk. Loch 

Nessbe mentek nászútra, egy hetet töltöttek a tó 

partján egy víkendházban. Amikor a nyaralás véget 

ért, hazatértek, és továbbra is a szüleiknél laktak. Nyár 

végén apu beiratkozott a City and Guilds 

iparművészeti tanfolyamára, anyu pedig egy 

ügyvédnél kapott állást. Kibéreltek egy 

városközponthoz közeli kis lakást egy sorházban, és 

egy évvel később megszülettem én. 
    

 Esztelenül boldogok voltak. 

Apu és Anyu kézen fogva sétálnak körbe 

ANYU: Amikor a nap végén hazaindultam, ott várt rám 

az iskola kapujában, kezében a legújabb 

műremekével, arcán széles mosollyal. 

APU: Még meg sem száradt a tinta az érettségi 

bizonyítványunkon, Loch Nessbe mentünk nászútra. 

 

 

 

 

ANYU: Ősszel Gerard beiratkozott egy iparművészeti 

tanfolyamra… 

APU: Meggie pedig egy ügyvédnél kapott állást. 

Béreltünk egy jó lakást a városközpontban… 

 

ANYU: És egy évvel később megszületett a fiunk, 

Luke.  

LUKE: Esztelenül boldogok voltak.  
 

A kamionsofőr tovább énekel: Pam-pam-param-

papam…  Apu és Anyu forogva táncolnak.  

 

1. Hogyan lesz apu és anyu közti dialógus Luke regénybeli narrációjából? 

2. Milyen információk maradnak ki a regényszövegből? Miért? 

3. Mi történik a nevekkel, megnevezésekkel? 

4. Hogyan mutatja meg a színpadi kép az „esztelen boldogságot”? 

5. Milyen disszonáns elem vagy elemek jelennek meg a színpadi képben?  

 a) Hogyan kerül be az ismeretlen piros pulóveres férfi, aki lekéri anyát apától tánc közben? 

     Ki lehet ő? Mennyi információnk van e pillanatban róla? 

 b) Miért éppen ezt a dalt dúdolja tánc közben?  



A színpadi kép és a zene 

 

A színpadi kép többnyire sok rétegű, s különféle színházi eszközök és hatáselemek révén nagyon erős 

asszociációs hálót alkot, amely révén jelentéstartalma is gazdagodik.  

 

1. Keresd meg azt a jelenetet, amelyben 

egyértelművé válik, kicsoda a piros pulóveres 

férfi!  

2. Mire eddig a képig eljutottál, egy különös 

„rádiójátékot” is meghallgattál. Mi ennek a 

jelenetnek a szerepe a drámai feszültség 

megteremtésében? Ha nem tudnád, mi a jelenet 

címe, honnan tudod mégis, miről van benne 

szó? Milyen emberi attitűdöket villantanak fel 

az egyes monológok vagy dialógok? 

 

A piros pulóveres férfi az itt látható kotta alapján dúdolja azt a dalt, amelyre anyu és apu boldogan 

táncolnak.  

 

1. Megfelel-e ennek a helyzetnek a 6/8-os ütem? 

2. Milyen disszonancia keletkezik, amikor a 

szöveget is hozzátesszük a dallamhoz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mi ennek a dalnak a műfaja? 

4. Kapcsold össze az eddigieket: a boldog tánc tulajdonképpen haláltánc? 

5. Ha le kellene „fordítanod” a képet, hogy tennéd meg? 

6. A dallam később még egyszer visszatér, de akkor már a túlvilágról visszatérő anya dúdolja, s kezét 

a kamionsofőr vállára téve kíséri ki a játéktérről. Mi lett a kamionsofőr sorsa? 

 

Anyu, a halál és a darab zenei atmoszférája 
 

Anyu az egyetlen a darab szereplői közül, aki nincs helyhez kötve, 

bárhonnan felbukkanhat, bárhol eltűnhet. Miért? 
 

A drámához választott zenei anyag a Led Zeppelinhez kötődik. 

Nézz utána az együttes történetének, stílusának! 
 

A darabhoz választott kísérőzenék szinte mindegyike egyetlen 

lemezükről való, ez a Physical Graffiti. Jónak találod-e a 

választást ehhez a darabhoz? 

 

 

5. vsz. 

Csillagvilágokat / Elhagyva már, 

Elfáradt lelkem is / Hazatalál. 

Hozzád ha eljutok, / Lábadhoz roskadok, 

Ott majd megnyughatom / Örökre én! 

1 Móz 28, 10-18.  

Sarah Fuller Adams 

1805–1848 (angol) 

Itt ellenőrizheted magad: 

https://www.youtube.com/watch?v=EH6I31ev1GM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EH6I31ev1GM


Ugyanaz mozgóképen? 

 

Készítsd el az itt következő színpadi jelenet storyboardját, s gondold végig, valóban ugyanaz-e filmen 

a történéssor, mint a színházban! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy képes forgatókönyv lehetséges rubrikái 
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 Történés leírása 

vagy 

rajzolt kép 

Plán 

(képkivágat), 

kamera-

mozgás 

Dialóg 
Helyszín, 

atmoszféra 
Zene 

Jelmez, 

kellék, 

egyéb 

       

 

A storyboard vagy  

képes forgatókönyv  

egy olyan, filmgyártásban,  

filmanimációban használt  

eszköz, technikai forgatókönyv, 

melynek segítségével a történetet  

tudják vizuálisan megjeleníteni  

még a forgatás vagy animálás  

megkezdése előtt.  

A stroyboard lehet egyszerű  

(vázlatos, pálcikaemberekkel) vagy 

részletesen, képregényszerűen  

megrajzolt is. Készülhet szabadkézzel 

vagy számítógépes rajzprogrammal is. 

A storyboard nemcsak az egyes 

jelenetek rajzos változatát tartalmazza, 

de gyakran a szereplők szövegét, illetve 

különféle technikai utasításokat is, mint 

például a kameramozgás vagy utalás a  

hang- és képeffektusokra. 

A hídnál 

 

Luke az iskola előtt álldogál, Ralph érkezik, egyenesen 

Luke felé tart. Luke az utolsó pillanatban kitér előle 

 

RALPH: Mi van? Provokálsz? (Körülnéz) A barátod? 

LUKE: Mi közöd hozzá? 

RALPH: Hol hagytad? 

LUKE: Késik. 

RALPH: (körbejárja Luke-ot) Késik… Láttam idejövet. 

(Visszanéz Luke-ra) A hídnál. 

 

Elindul a „hullám” zenéje (In the light: 02:46 – 03:00 → 

ismételve egy percen át) 

 

Jon lép a képbe lassan, reményvesztetten 

 

JON: Luke, segíts. 

RALPH: Nos? Nem akarod megmenteni?  

JON: Félek. 

RALPH: Vagy már nem is a barátod? Ott kapaszkodik a 

cölöpbe. Szerintem szédül. 

LUKE: Te aljas szemét! 

RALPH: Fuss! 

 

Ralph otthagyja Luke-ot. Luke Jon felé fordul 

 

JON: Luke, segíts! 

LUKE: Itt vagyok. 

JON: Már nem bírom sokáig tartani magam. Fárad a karom. 

LUKE: Csak egy lépés, Jon.  

JON: Szédülök. 

LUKE: Meg kell tenned. (Vár) Ne nézz a vízre! (Vár) Ez az. 

Nyújtsd a kezed! 

 

A zene lezár. 

 

 
 R

al
p

h
 –

 H
ei

m
 V

il
m

o
s 

L
u

k
e 

–
 C

so
n

k
a 

M
át

y
ás

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Filmgy%C3%A1rt%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9preg%C3%A9ny


DRÁMAMUNKAÖTLETEK 
Hasznos munkaformák a Luke és Jon drámaszövegéhez 

 

 

1. A KIINDULÓPONT  

    a) Hányszor kezdődik el az előadás? Vagy a történetmesélés kezdődik többször? 

 a) a végéről (Jon már velük van) 

 b) a születéstől 

 c) a költözéstől      

    b) Miért kezdődik el többször is? Az előadás mivel érzékelteti ezt? 

 

2. INFORMÁCIÓSZERZÉS 

    Hogyan kapunk információt Luke korábbi életéről? Kire, mire vonatkoznak ezek? Miért? 

 

3. A BALESET 

    a) Milyen módon értesülünk a balesetről és Anyu haláláról? Honnan tudod, hogy anyu meghalt? 

    b) Olvassuk el a helyszíni riportot a baleset miatt dugóban rekedt emberek gondjairól! 

        Milyen érzéseket kelt benned?   hétköznapi →  tragikus 

    c) Mi az ének szerepe? Hol jelenik meg először? Van-e eltérés a két ének/dallam között? Miért? 

 

4. A HALÁL 

    Mikor jelenik meg a halál motívuma? Milyen elképzelésekkel élnek róla a szereplők? 

 

5. A BARÁTSÁG 

    A gúnyrajz jelenete 

    a) Hogy kerül a képbe az Apu ötlete című beékelés? Mi a szerepe?  

    b) Milyen két állapotot húz egymásra Luke életéből? 

    c) Történhetne-e másként? (Improvizáció Ralph-fal) → FÓRUM-SZÍNHÁZ 

    d) Luke korábbi tapasztalatait most kapcsolja össze a saját tettével. 

        Melyek ezek a tapasztalatok? És hogyan jön ki Luke ebből a felismerésből? 

 

6. A MENTŐÖTLET 

    Aput meg kell menteni. Mitől? Mi lesz a terv? 

 

7. IMPROVIZÁCIÓS JÁTÉK KISCSOPORTBAN 

    Mi történik Luke és Jon között a befogadás után? 

    Egy reggel vagy délután… 

    Képzeljük el! A kiscsoportos megbeszélés után készítsenek a csoportok választhatóan  egy tablót /  

    diasorozatot / némafilmet képaláírással (kommentárral) / lassított felvételt – majd mutassák meg a  

    többieknek! 

 

8. KÓDA 

    Mivel zárul az előadás? Miért ez a zárómozzanat? 

    a) Mi az a legfontosabb pillanat, amit Luke őrizget az eddigi történetéből? 

    b) Hogy kell értenünk a darab záró mondatát: „És szerintem ennyi elég is.” 



Luke és Jon 

Rendezői koncepció 

 

Az adaptáció alapja. Az alapul szolgáló regény Angliában 2010-ben jelent meg, de a szerző, Robert 

Williams már 2007-ben, kéziratos formában elismerést kapott érte, elnyerte az Egyesült Királyság 

vezető könyvkereskedő cégének egyik díját. Egyik kritikusa azt írja róla: „Ez a próza már majdnem 

költészet. A Luke és Jon az ígéretről szól, minden értelemben…”  

 

A történet. A színházi előadássá adaptált történet szerint a 13 éves Luke próbál visszatalálni régi 

életéhez, melyet édesanyja halálával elveszített. A család a veszteséggel összeomlani látszik: az apa az 

alkoholban próbál vigaszt találni, így Luke magányosan küzd a fájdalmas hiánnyal és a tehetetlenséggel. 

Apa és fia megállíthatatlanul távolodnak egymástól. Míg egy nap belép az életükbe egy rosszul öltözött, 

furcsa fiú, Jon. Vajon milyen szándékkal érkezik, s miképpen reagál erre a helyzetre a megbillent család?  

 

Az előadás keretei. A program azokat a diákokat szólítja meg, akik számára a legkevesebb színházi 

előadás születik: a 12-15 éves korosztályt, akik a kamaszkorba érkezvén először kérdezik meg 

önmaguktól, kik is vagyunk, s hol a helyünk a világban.  

 

A darab tér-ideje, eszköztára. A tantermi színházi formával többnyire együtt jár az eszköztelenség, 

vagy a nagyon kevés, ám gazdag szimbolikus tartalmakat magába sűrítő kellékek használata. Luke a 

„varázsszemén” keresztül értelmezi a világot: különös módon lát, a festés segítségével fejezi ki magát. 

A darab tér-idejét az álomjátékok, a múlt és jelen különös módon összeszövődő játékformák határozzák 

meg. 

 

A darab világának lényegi kérdései. A Luke és Jon című „érzékeny” játék: húsba vágó kérdésekkel 

foglalkozik rajta keresztül a színház. Az élet értelmén és önmaga helyzetén gondolkodó kamaszt segíti: 

szembesíti az elvesztett lény elengedésének lehetséges megoldásaival, egy esetleg romba dőltnek látszó 

élet újraépítésének esélyével, továbbá azzal, milyen a következményei vannak, ha felelősséget vállalunk 

valakiért. 

 

Egy kép a színházi nevelési foglalkozásról (Hunyadi János Evangélikus Ált. Isk., Sopron) 

 

 



 

 

  

Bocsáss meg, Madárijesztő! – színjáték 

Drámamunkaötletek 

 

 

BOCSÁSS MEG, 
MADÁRIJESZTŐ! 
      

Németh Ervin 
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Bocsáss meg, Madárijesztő! 
 

Vlagyimir Zseleznyikov regényének motívumaiból színpadra írta 

Németh Ervin 

 

Szereplők 

 

Lenka – 12-13 éves lány 

Gyimka – 12-13 éves fiú 

Nagyapa 

 

Cukorfalat – osztálytárs, lány 

Válka – osztálytárs, fiú 

Kócos – osztálytárs, fiú 

Szeplős – osztálytárs, fiú 

Popik – osztálytárs, fiú 

 

Osztályfőnök 
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Készülődés 

 

Padok elrendezése, az osztály érkezése. Gyimka a táblát törli.  

 

VÁLKA: Állítsa be valaki a cédéjátszót! Tudjátok, milyen háklis az ofő, ha nem működik… 

 

Zene (Я не боюсь…) 

Varjúkárogás. Harangzúgás: esteli harangszó 

 

 

Nagyapa és Lenka 

 

Lenka nagyapa mellett ül, a vállára hajolva 

 

LENKA: (szinte sírva) Nagyapa! Nagyapa, drága! Utazzunk el! Minél hamarabb! Ezek meg falják föl 

egymást! Mind rókák, sakálok, farkasok…  

NAGYAPA: Csöndesebben!... Miről beszélsz? Megbolondultál?! Inkább nézz körül! Nézd, mennyi 

szépség van körülötted. Ezeket a képeket az ükapám festette… Az ott Rajevszkij tábornok, a 

borogyinói hős, aki még Napóleont is…  Nem is figyelsz rám… 

LENKA: (halkan és határozottan) Adjál pénzt az útra! 

NAGYAPA: Messzire készülsz? 

LENKA: Elutazom. 

NAGYAPA: De miért ilyen sürgős? 

LENKA: (kiáltva) Ma van Gyimka születésnapja! 

NAGYAPA: És téged nem hívtak meg, és ezért te máris elutazol? A szívedre veszel minden 

ostobaságot… Végy példát Rajevszkij tábornokról… 

LENKA: (panaszosan) Nagyapa, kérlek, adjál pénzt a hajójegyre! 

NAGYPAPA: És hová utazol, ha nem titok? 

LENKA: A szüleimhez. 

NAGYAPA: A szüleidhez?! A Kaukázus tetejére?! Mit találsz te ki?! Hogy én téged innét…? Sehová!... 

Soha!... Egy lépésre se! 

LENKA: (kiabál) Rád nincs is szükségem! Egyedül utazom el! Egyedül! 

NAGYAPA: És ki fog elengedni? Vedd tudomásul: a szüleid hoztak ide, akkor ők is vigyenek el innen. 

(Lehiggadva körbemutat) Nézd! Ezek a képek tartanak életben… Az ükapám festette őket. No, rakd le 

azt a táskát. 

LENKA: Adjál pénzt! 

NAGYAPA: Nem mész sehová! Megértetted? És hagyjuk ezt az ostobaságot! 

LENKA: Adjál pénzt. Mert különben… ellopok valamit és eladom. 

NAGYAPA: (nevet) A mi ütött-kopott házunkból? 

LENKA: (tehetetlenül körülnéz) Ellopom az egyik képedet.  

NAGYAPA: Egy képet?! 

LENKA: (odarohan a képhez) Amelyik a legkedvesebb. Az Alvó kisfiút. 

NAGYAPA: (felugrik) Ellopnád?! Tényleg ellopnád?! (Pofon üti Lenkát)  

LENKA: Gyűlöllek! Akkor is elutazom! (Kirohan) 

NAGYAPA: (utána kiabál) Én meg akkor sem adok neked pénzt! (Maga elé morogva) Nem adok! 

(Lenka után indul) Lenka, állj meg! (Morogva) Ez teljesen megveszett… (El) 
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A hajóállomáson 

 

Varjúkárogás hallatszik. 

Kócos, Válka és Popik érkezik  

 

KÓCOS: (fölfelé tekingetve) Na, mi van, kajások vagytok? 

VÁLKA: Ha csak eszembe jut Gyimka tortája, máris csorog a nyálam. 

KÓCOS: Te nem zabáltál otthon? 

VÁLKA: Nálunk nincs telipakolva a hűtőszekrény… 

KÓCOS: (nevet) Tiszta szerencse! Minek előre enni, ha úgyis vendégségbe megyünk? 

POPIK: Hű, micsoda buli lesz! 

VÁLKA: Na ja! Gyimkának bezzeg jól megy… Sítábor, focicsuka… Születésnapi buli… Otthon a 

szülei, az iskolában meg a tanárok ugrálnak körülötte… 

POPIK: Talán körülötted kéne, hogy ugráljanak? 

VÁLKA: Na, hogy ki ugrál ki körül, arról te inkább ne beszélj, Popik! 

KÓCOS: Irigykedsz te, Válka! 

VÁLKA: Te talán nem? 

KÓCOS: Én minek irigykednék? Nekem jó ott apámmal az erdészházban. 

POPIK: Odanézzetek! Ott jön Cukorfalat! 

VÁLKA: Nem is jön: vonul! 

KÓCOS: Ez aztán jól kicsípte magát! 

VÁLKA: Ebben a cipőben ölben kéne vinni… 

 

Belép Cukorfalat 

 

POPIK: Hú, Gyimka el fog ájulni! 

CUKORFALAT: Köpök Gyimkára! 

KÓCOS: (somolyog) Hát nem úgy nézel ki! 

VÁLKA: De nem ám! 

POPIK: Hagyjátok, srácok, jó? Inkább induljunk. 

KÓCOS: Még Szeplős sincs sehol. 

SZEPLŐS: (távolabb állva, váratlanul) Rám ne várjatok. Én nem megyek el Gyimkához. 

CUKORFALAT: Nem? És miért? 

SZEPLŐS: (bizonytalanul) Anyám… takarítani hívott a fodrászatba… 

CUKORFALAT: (közel lép hozzá) És igaziból? (Csend) Na, miért hallgatsz? 

SZEPLŐS: Nincs kedvem odamenni. Elegem van Gyimkából. 

CUKORFALAT: Eleged van, azt mondod? (Kócosra néz) Biztos? 

 

Kócos és Válka fenyegetően közelednek Szeplős felé 

 

SZEPLŐS: (határozottan) Igen, biztos. 

 

Kócos behúz egyet Szeplősnek 

 

KÓCOS: (gúnyosan) Na, most már eleged lehet! 

SZEPLŐS: (felegyenesedik) Vadállatok lettetek. (Kihátrál) Vadállatok… 

VÁLKA: Soraink megritkultak… 

KÓCOS: De legalább egységesek vagyunk! 

 

Hajókürt hangja. 

Lenka jelenik meg a túlsó oldalon 
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CUKORFALAT: (észreveszi Lenkát) Kit látnak szemeim? Nicsak, nicsak! A mi kis Madárijesztőnk! (A 

többiek felé) Csak nem jegyet vesz a hajóállomáson? 

VÁLKA: Tényleg! Elutazik! 

KÓCOS: Akkor hát győztünk! 

CUKORFALAT: Reméljük, egy életre megtanulta a leckét! 

 

Válka közben Lenka háta mögé kerül 

 

VÁLKA: (megkopogtatja Lenka vállát) Lenka! Megtanultad a leckét? (Csend. A többieknek) Úgy 

látszik, nem tanulta meg… 

CUKORFALAT: Talán megsüketült? 

VÁLKA: Na! (Megtaszítja Lenkát) 

 

Lenka középre kerül, négyen fogják közre: minden mondatuknál taszítanak egyet rajta 

 

KÓCOS: Menj csak vissza oda, ahonnan jöttél! Te dög! 

CUKORFALAT: Ilyenekre nincs szükségünk! 

POPIK: Madárijesztő! 

VÁLKA: Békaszáj! 

 

Körbeugrálják Lenkát 

 

MIND: Békaszáj, békaszáj, a mocsárba ugorjál! 

VÁLKA: (megtaszítja) Ugorj, Madárijesztő! 

 

Lenka a taszítástól az éppen belépő Nagyapa karjai között találja magát. 

Hirtelen csend 

 

NAGYAPA: (dühösen) Mit akartok tőle?! Majd adok én nektek! 

KÓCOS: (ijedten) A Foldozott! Na, tűzés!  

 

Mind a négyen kifelé indulnak 

 

NAGYAPA: Mi az, inatokba szállt a bátorság? Micsoda dolog, négyen egy ellen! Nem szégyellitek 

magatokat? 

VÁLKA: Mit szégyellnénk? Nem loptunk mi semmit… 

CUKORFALAT: Inkább maga szégyellje az unokáját! 

NAGYAPA: Én? Lenkát? Miért? 

CUKORFALAT: Kérdezze meg tőle. Majd ő szépen elmeséli. 

 

Mind a négyen el 

 

NAGYAPA: (vigasztalva) Ugyan már… Ne törődj velük! Nem tudják, mit tesznek. (Szemébe néz 

Lenkának. Szelíden) És te mit tettél? Miért bánnak veled így? 

 

Lenka kiszakítja magát Nagyapa öleléséből, odarohan a székéhez, összegubózva leül. 

Távolról szól Gyimka születésnapi bulijának zenéje. 

Nagyapa utánamegy 

 

NAGYAPA: Jól van, jól… Bocsáss meg! Úgy döntöttél, hogy elutazol, tehát ezt kell tenned. 

Megszoktalak? Majd elszokom tőled… (Téblábol Lenka körül) Nagyon váratlanul ért ez az egész. Egy 

fedél alatt éltem veled, és mégsem tudtam rólad semmit. Nem tudtam közel férkőzni a szívedhez, 
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látod, ez bánt… (Nézi egy ideig Lenkát, majd szikárabban) Ide hallgass, zárjuk le ezt az ügyet. Menj 

vissza az iskolába, és slussz! 

LENKA: (kiszakítja magát) Te semmit sem értesz! Semmit! Semmit! 

NAGYAPA: (leül) Jól van. Gyere, ülj ide. Nyugodj meg és meséld el… Az egészet, úgy, ahogy volt… 

LENKA: (leül Nagyapa mellé) Csak ne szakíts félbe, jó? Mert akkor belezavarodom, és… 

 

A buli zenéje felerősödik. 

 

 

Az osztályban reggel 

 

Az előző jelenet zenéjére érkezik Cukorfalat, rajzolgatni kezd a táblán. Gyimka jön  

 

GYIMKA: Töröld már le! Az osztályfőnök majd engem fog lecseszni. Jó, akkor firkáld tele! (Elfordul, 

meglátja Lenkát) Hát te ki vagy? 

SZEPLŐS: Eltévedtél? 

KÓCOS: A Holdról csöppentél ide? 

VÁLKA: Gyerekek, ez néma! Csak mosolyogni tud. Békaszáj! (Röhög, elhúzza a száját) Békaszáj, 

békaszáj, a mocsárba ugorjál! (Ugrálni kezd Lenka körül) Békaszáj, békaszáj, a mocsárba ugorjál! 

GYIMKA: (leteperi) Maradj már békén, mit hülyéskedsz?! 

VÁLKA: (nyög) Eressz el, te vadállat! Megmondom a bátyámnak, és kettétör! 

 

Válka elkotródik 

 

CUKORFALAT: Gyerekek, ez nem is békaszáj, hanem Madárijesztő! Csak rá kell nézni, micsoda stílus! 

Igazán felvehettél volna valami rendes cuccot! 

GYIMKA: Hagyjátok már békén! Még nem is ismeritek, minek így belekötni! 

LENKA: Köszönöm. 

VÁLKA: Jé, mégiscsak tud beszélni! 

GYIMKA: Hogy hívnak? 

LENKA: Lenka. Lenka Besszolceva. 

CUKORFALAT: (kipukkan a nevetéstől) Besszolceva?! A Foltozott unokája?! 

LENKA: Ismeritek a nagyapámat? 

POPIK: Hát persze! Anyámnál foltoztatta be a kabátját, mert azt mondja, nem ad ki pénzt újra. 

KÓCOS: Ne már! Annyi pénze van, mint pelyva. A nagyanyámtól megvett egy képet, akkora volt, mint 

a tenyerem, valami kopasz kiscsaj volt rajta. Tudjátok, mennyit fizetett érte? Apám két hónap alatt se 

keres annyit. 

SZEPLŐS: Egyszer beszéltem vele, kérdeztem, miért nem tart kutyát. Azt mondja, nem akarja 

ijesztgetni az embereket… 

KÓCOS: Még szerencse! Így könnyebben segítünk neki leszedni az almát! 

 

Röhögés 

 

GYIMKA: Ne is törődj velük, nem mindig ilyenek. Keress magadnak egy helyet. (Leül) 

VÁLKA: Na, ide nem ülsz, az biztos. 

LENKA: (odalép Gyimka mellé) Szabad a hely melletted? 

GYIMKA: Foglalt. De miért? 

LENKA: Szeretnék melletted ülni. Mert megvédtél. 

GYIMKA: Várj, megpróbáljuk! (Odakiált Cukorfalatnak) Cukorfalat!  

CUKORFALAT: Igen! 

GYIMKA: Az új lány a te helyedre akar ülni. 
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CUKORFALAT: (végigméri Lenkát) Igen? Tessék csak, tessék. Nagyon szívesen átadom a helyem. Már 

amúgy is untam itt. Fő a változatosság. Nem igaz? Pá, pá, Gyimocska, jó mulatást! (Végigméri) 

Micsoda madárijesztő! 

POPIK: Cukorfalat, ülj ide mellém! 

 

Cukorfalat leül. 

Megszólal a zene: az osztály zajongása. 

 

 

 

A kirándulás terve 

 

Zajongás az osztályban 

 

GYIMKA: Hé, hé, hé, egy kis csendet kérek. 

VÁLKA: Na már miért? 

GYIMKA: Az ofő megbízott, hogy beszéljük meg... 

POPIK: Éppen téged? 

VÁLKA: Gyimka a tanárok kedvence. 

GYIMKA: Szóval, hogy beszéljük meg, hová megyünk kirándulni az őszi szünetben. 

VÁLKA. Na, mi van? Lehet beleszólásunk? 

GYIMKA: Igen, elvégre nyolcadikosok vagyunk, nem? 

SZEPLŐS: Ezt is megértük. 

GYIMKA: Szóval? 

VÁLKA: Mit tudom én… 

GYIMKA: Kösz, Válka. 

LENKA: Ez olyan kicsi hely. Jártatok már nagyvárosban? 

SZEPLŐS: Én még sosem. Pedig az apám… 

CUKORFALAT: Menjünk Párizsba! Na, menjünk Párizsba… Légyszi, légyszi, légyszi… Popik, ugye te 

is Párizsba akarsz menni? 

POPIK: Ahová te akarsz, oda megyek én is! 

SZEPLŐS: Hoppá! 

VÁLKA: Miért menjek én Párizsba. Idáig érzem a parfümödből. 

CUKORFALAT: Mert kinéztem egy újat. Meg kellene még rúzs, meg szempillafesték meg… 

VÁLKA: És az egészhez választasz egy új rucit is! 

CUKORFALAT: Igen! Pont erre gondoltam. 

SZEPLŐS: És a pénzre is gondoltál? 

VÁLKA: Ugyan már, Gyimka zsebből kifizeti. Majd kér rá az apjától. 

KÓCOS: Állhatnád az enyémet is. 

GYIMKA: Na jó, Párizs kilőve! Lenka, te honnan is jöttél? 

LENKA: Pétervárról. 

POPIK: Azt ismerem. 1703-ban alapította Nagy Péter cár. Bronzszobra ma is ott áll a Néva partján, 

nem messze a Téli Palotától… 

VÁLKA: Hagyd már abba, te stréber! Elég ebből a töriórán is… 

SZEPLŐS: Mehetnénk Moszkvába… 

POPIK: A három nővér is odavágyik. 

SZEPLŐS: Moszkva jó hely. Az ország fővárosa. Azt mindenkinek látnia kell, nem? 

VÁLKA: Mi van veled, Szeplős? Életedben nem mondtál még három mondatot egyfolytában.  

SZEPLŐS: Moszkva akkor is jó hely. 

GYIMKA: Rendben. Akkor menjünk Moszkvába. Mindenki benne van? 

 

Zajongás 
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GYIMKA: Akkor Moszkva. 

POPIK: De az is rengeteg pénz. A hajójegy, aztán a vonat… 

GYIMKA: Majd kérünk a szüleinktől. 

VÁLKA: Az te vagy, Gyimka! 

LENKA: És ha munkát vállalunk valahol? Kereshetnénk pénzt… A házunktól nem messze van egy 

gyümölcsöskert.  

KÓCOS: Na, azt még nem ismerjük! (Röhög) 

LENKA: Szedhetnénk almát…  

CUKORFALAT: És mi lesz a manikűrömmel?! 

LENKA: Vagy esetleg árulhatnánk almás lepényt… 

KÓCOS: Azt inkább enni szeretem. 

GYIMKA: Sokkal jobb ötletem van. Apám ismeri a játékgyár igazgatóját. Szól neki, és biztosan kapunk 

valami munkát: takarítást vagy csomagolást… 

VÁLKA: Összecsomagollak én téged… 

KÓCOS: Ekkora erővel elmehetnénk bankot rabolni. (Válkának) Majd szólunk a bátyádnak… 

GYIMKA: Más ötlet? Akkor marad a játékgyár. Dőlni fog hozzánk a pénz… 

KÓCOS: Ja, csak tudjuk mibe rakni. 

VÁLKA: Biztos gyártanak ott kiskutyás perselyeket. Tudod, kidugja a nyelvét… (Eljátssza) 

 

Nevetés 

 

VÁLKA: Vagy zsebre rakjam? 

SZEPLŐS: Akkor inkább malacpersely. 

LENKA: Gyűjthetjük az osztálykasszába is. 

GYIMKA: Ez az, Lenka. Hogy ez nekem nem jutott eszembe. Hiszen az amúgy is nálam van! 

CUKORFALAT: Mert benned még az osztályfőnök is megbízik… 

 

Megszólal a zene. 

 

 

Ipiapacs 

 

GYIMKA: Elmegyek a fizetésért. Pakoljátok el az álarcokat! 

VÁLKA: Már megint elhúzott! A meló meg nekünk maradt. Már elegem van… 

KÓCOS: Hát akkor játsszunk! (Felemel egy álarcot) Itt egy róka! Tessék, Cukorfalat! 

VÁLKA: Illik hozzád! 

KÓCOS: Kapd el, Popik, itt egy sakál! 

VÁLKA: Dobjál már nekem is! 

KÓCOS: Hiéna? 

SZEPLŐS: Engem se hagyjál ki! 

KÓCOS: Kapd el az oroszlánt! Ez meg az enyém: egy farkas. 

LENKA: (középre szalad) Én leszek a fehér nyuszi! 

KÓCOS: Nem félsz, fehér nyuszi? 

 

Lenka előbb játékosan, majd egyre riadtabban szaladgál az álarcos gyerekek között. Végül rettegve 

középre hátrál. A többiek lassan, fenyegetően közrefogják 

 

MIND: Nem félsz? Nem félsz?! Nem félsz!? 

 

Gyimka szalad be, Lenka mögé ránt egy széket, medveként felugrik rá 
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GYIMKA: Megvédelek, fehér nyuszi! Brumm! Brumm! Brumm! (Elneveti magát) Na, elég a 

hülyéskedésből! Megvan a pénz! Húzzunk haza! 

 

A zene felerősödik. 

 

 

 

Mozi 

 

A játékzene hallatszik még. 

A fizikateremben. Az osztályfőnök üzenetet ír a táblára, majd kimegy. 

A táblán: A tanárnő beteg, a fizikaóra elmarad. Helyette irodalom lesz az osztályunkban. Of. 

 

KÓCOS: Ez az! Igen!  

VÁLKA: Be ne pisilj örömödben! 

KÓCOS: Nézzétek a táblát! 

POPIK Elmarad a fizikaóra. 

 

Örömujjongás 

 

SZEPLŐS: És elolvastad az alját is? 

POPIK:  A fenébe! 

VÁLKA: Utolsó óra az osztályfőnökkel. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de – „Utolsó óra, utolsó 

nap, Nem fog a ceruza, nem fog az agy”. Én a hátam közepére nem kívánom… 

KÓCOS: Szerinted kívánja valaki? 

CUKORFALAT: Popik! Popik!  

POPIK: Igenis, úrnőm! 

CUKORFALAT: Letörölnéd a táblát?  

 

Popik késlekedik 

 

POPIK: De hát… 

CUKORFALAT: (negédesen) Kérsz cukorkát? 

 

Popik engedelmesen töröl, értetlenkedés 

 

GYIMKA: Hé, mit csinálsz? Mégiscsak az osztályfőnök írta… 

CUKORFALAT: (előrelép) Ti láttatok valamit? (A táblára néz) Nahát! (Szájbarágósan) Az előző osztály 

biztosan letörölte. 

SZEPLŐS: Ez jó! 

KÓCOS: Akkor viszont szabadok vagyunk! Azt csinálunk, amit akarunk! 

VÁLKA: Menjünk moziba! 

CUKORFALAT: Ez tetszik. És mit nézünk meg? 

SZEPLŐS: Párizsi szerelmesek… (Összenéz Cukorfalattal) Jól van na, csak vicc volt. 

VÁLKA: De srácok, nekem nincs zsebpénzem. 

GYIMKA: Semmi gond, majd az osztálypénzből kipótoljuk. 

SZEPLŐS: Hé, hé, hé! Várjunk csak! Akkor miből megyünk Moszkvába? 

GYIMKA: Apámtól este megkapom a zsebpénzem. Az induláskor már újra ott lesz a kasszában. 

SZEPLŐS: Hacsak úgy nem… 

GYIMKA: Gyerekek, mindenki a vendégem! Én fizetem a mozijegyet! 

 

Éljenzés, „Szép volt, Gyimka! Benned nem csalódtunk! Nagy taps az osztály főszponzorának!” 
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GYIMKA: A fenébe! A kassza meg az osztályban maradt… 

LENKA: Majd én visszamegyek érte. 

GYIMKA: Köszönöm, Lenka. 

VÁLKA: Kapcsolj kettesbe! 

 

Lenka elszalad 

 

SZEPLŐS: Amíg visszaér, meglátogathatnánk a fizika tanárnőt. Biztosan örülne neki. 

VALKA: Virágot ne vigyünk? 

CUKORFALAT: Beletűzünk majd egy kis üdvözlőkártyát is… 

POPIK: És mindenki aláírja! 

KÓCOS: Fogadok, hogy elsírja magát a meghatottságtól. 

VÁLKA: Brü-hü-hü-hü-hü! 

 

Nevetés 

 

GYIMKA: Hol van Lenka? Már rég itt kellene lennie… Megnézem. Menjetek előre, a mozinál 

találkozunk. 

 

 

Az osztályteremben 

 

TANÁR: Gyimka, csak egyedül?  

GYIMKA: Igen. 

TANÁR: És a többiek? 

GYIMKA: Elmentek, mert a fizikatanárnő beteg… 

TANÁR: De hát felírtam nektek, hogy irodalomóra lesz. 

Gyimka: Tényleg? Úgy látszik, valaki letörölte. 

TANÁR: Nem valaki, hanem ti! Nem szeretem a hazugságot! 

GYIMKA: Én sem.  

TANÁR: Akkor mondd meg…hová húzták el a csíkot a többiek? Ugye, így kell mondani? 

GYIMKA: (hallgat) 

TANÁR: Félsz megmondani az igazat? Micsoda szánalmas…  

GYIMKA: Szánalmas? Én? 

TANÁR: Te bizony! Szánalmas és gyáva alak! No, megnémultál? 

GYIMKA: Moziba mentek.  

TANÁR: Moziba. És kinek az ötlete volt? Fogadok, hogy Válkáé. 

GYIMKA: Igen.  

TANÁR: Ezt jelentenem kell az igazgatónak. Köszönöm, hogy elmondtad. Majd holnapra minden 

kiderül… Mit állsz itt? Egyedül mit kezdjek veled? No, menj!  

 

Folyosón 

 

GYIMKA: Lenka, te hol voltál? 

LENKA: A nagy sietésben elcsúsztam a lépcsőn. Le kellett mennem az orvosi szobába. Megvan a 

pénz? 

GYIMKA: Persze. Gyerünk a többiek után! 

 

A mozi hangjai. 
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Hajóállomás - kirándulás 

 

Hajókürt hangja. 

 

GYIMKA: Gyertek, gyertek, itt a kék hajónál van a gyülekező! 

 

Zajongás, tumultus, érkeznek a gyerekek 

 

LENKA: Gyimka! Gyimka! Merre vagy? 

 

CUKORFALAT: Popik, hozd légy szíves a bőröndöket! A feketét, azt a barnát, meg a piperetáskámat is! 

POPIK: Melyik fülemre akasszam? 

CUKORFALAT: A jobbra! 

 

KÓCOS: Mi van, Gyimka, idegesnek látszol. Nem tetted vissza a pénzt? 

 

VÁLKA: Nyugi, bratyó, megveszem a kék trikót! Megbízhatsz bennem, nem cseszem el a pénzed! 

 

SZEPLŐS: Anyu, most már ne kísérj tovább! Ciki a többiek előtt. Tudom, persze, át fogom adni apának 

az üzeneted! 

 

VÁLKA: Tök jó volt a tegnapi film!  

KÓCOS: Moszkvában már játsszák a második részt is! 

VÁLKA: Szeplős,  meglátogattad a fizika tanárnőt? 

SZEPLŐS: Nem fogjátok elhinni: egészen meghatódott. 

 

LENKA: Gyimka! Szia! Jól vagy? 

GYIMKA: Ugyan, mi baj lenne? 

LENKA: Csak gondoltam, izgulsz az út miatt… Még sose utaztál ilyen messzire? A mi családunk nagy 

utazó. A szüleim a Kaukázusban vannak. Geológusok. Expedíciót vezetnek… 

GYIMKA: Mit mondtál, merre vannak? 

 

Tanár érkezik 

 

TANÁR: Jó reggelt! Mindenki itt van? A csomagok? Elbúcsúztatok a szüleitektől? Fölösleges volt. Az 

igazgató a házirend megsértése miatt nem engedélyezi a kirándulást. Én fegyelmit kaptam, az osztály 

pedig nem utazik sehová. Találkozunk az őszi szünet után az iskolában. Érezzétek jól magatokat! 

 

Tanár el 

 

VÁLKA: Ki köpte be? Mert hogy valaki köpött, az biztos! Hm? 

POPIK: Mi végig együtt voltunk. Csak ketten mentek vissza az osztályba. Lenka és Gyimka! 

 

Csend 

 

GYIMKA: Én csak a folyosón találkoztam Lenkával. Már mondtam. 

VÁLKA: Akkor? 

 

Csend. Lenka körbenéz az osztályon, majd Gyimkán állapodik meg a tekintete 

 

LENKA: Én voltam. 
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CUKORFALAT: Te szerencsétlen! Tudod, mit csináltál? 

LENKA: Hát persze. Siettem az orvosiba, hogy bekössék a lábam, találkoztam az osztályfőnökkel, és… 

mindent elmondtam neki. 

CUKORFALAT: Te elárultál minket!  

KÓCOS: És miattad fuccs a kirándulásnak! 

VÁLKA: Szét fog verni a bátyám, ha nem viszem neki a trikót! 

SZEPLŐS: És én? Az apám várt Moszkvában. Tíz év után találkozhattam volna vele. De te mindent 

elszúrtál! Köszönöm szépen… 

GYIMKA: Miért kell így nekiesni szegény Lenkának? Ő legalább csinált valamit. Visszament a pénzért. 

Ti is lehettek volna ott, nem? 

CUKORFALAT: Védd csak az árulót! Nézzétek Gyimocskát! A hős lovag, a gyengék oltalmazója! 

GYIMKA: Úgyis elég a bajunk. Semmi értelme bűnbakot keresni! 

KÓCOS: Akkor mi legyen? 

VÁLKA: Máglyára vele! 

POPIK: Tök jó! Máglyára vele! 

CUKORFALAT: Elég a hülyéskedésből! Komoly dologról van szó. 

VÁLKA: Jó, jó, te tudod! 

CUKORFALAT: Bojkott! Bojkottáljuk Lenka Besszolcevát! 

VÁLKA: Bojkott? Az micsoda? 

CUKORFALAT: Kiközösítés. Beszolceva innentől számunkra nem létezik.  

GYIMKA: Gyerekek, de hát miért? 

KÓCOS: Ha sokat beszélsz, te sem létezel!  

VÁLKA: Volt Gyimka, nincs Gyimka! Na, kiáltsd te is! Bojkott a Madárijesztőnek! 

MIND: Boj-kott! Boj-kott! Boj-kott! 

KÓCOS: Kergesd az árulót! 

VÁLKA: Utánuk! 

 

Mindenki elrohan. 

A kergetés zenéje. 

 

 

Gyimka és Lenka kettőse  

 

Egymás kezét fogva. 

 

GYIMKA: Mikor mondtad el az osztályfőnöknek? 

LENKA: Én? Az osztályfőnöknek? (énekel) 

GYIMKA: Miért nem felelsz?  

LENKA: (énekel) 

GYIMKA: Figyelj, azt mondd meg, mikor beszéltél vele! 

LENKA: Egyáltalán nem beszéltem vele.  

GYIMKA: Hát akkor kinek mondtad el? 

LENKA: Senkinek. 

GYIMKA: Hogyhogy senkinek? 

LENKA: Úgy. Senkinek. Ha nem hiszed, ne hidd. 

GYIMKA: Na jó, akkor miért mondtad az osztálynak, hogy te voltál? 

LENKA: Kedvem támadt hozzá. Először nem akartam, de egyszer csak valaki kinyitotta a szám, és az 

én hangomon mondta: én tettem. (Csend) Na, mit nézel így? Tudod, én akkor ott álltam az ajtó 

mögött, és mindent hallottam.  

GYIMKA: Szóval te miattam? 

LENKA: Nem, Alekszandr Szergejevics Puskin miatt. 

GYIMKA: Hát ez… Miattam! És most mit csináljunk? Ki fognak készíteni minket… 
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LENKA: Nem félek tőlük. Hiszen ketten vagyunk, ugye? 

GYIMKA: Ketten. 

 

Megszólal a szerelmes zene. 

 

 

Nagyapa és Lenka 

 

LENKA: És akkor Gyimka egyszer csak idetette a kezét. Tudod, egész úgy, mintha nagyok lennénk. 

Mondd, nagyapa, mikor tizennégy voltál, karoltál át lányt? 

NAGYAPA: Én… Tizennégy éves koromban?  

LENKA: Na látod! De Gyimka átölelte a vállam. Nappal. Mindenki szeme láttára. És nagyon-nagyon 

forró volt a keze. Mintha mondani akart volna valamit. Talán, hogy menjünk vissza a többiekhez, és… 

 

A szerelmes zene lezár. 

 

 

Lenka és Gyimka 

 

GYIMKA: Tudod, arra gondoltam, hogy az osztály nem fog hinni nekem, ha most egyszerre mindent 

elmondok. Azt fogják hinni, hogy csak téged akarlak kihúzni a pácból. Elő kell őket készíteni… Majd 

akkor mondom el, mikor te nem vagy ott… Te hogy gondolod? 

LENKA: Ahogyan te. 

 

Nagyapa és Lenka 

 

NAGYAPA: Szép dolog. Egy szót se szól. Téged bántanak, kergetnek – ő meg egy kukkot se szól. A 

legszelídebb fiú! Egy angyal! 

LENKA: Haragszol rám, amiért megsajnáltam Gyimkát, mert… áruló? 

NAGYAPA: Meg kell bocsátani, persze!... De nem egy árulónak! Ki nem állhatom az aljas embereket! 

LENKA: De hát te mondtad, hogy nem szabad kérges szívűnek lenni! 

NAGYAPA: Mondtam, mondtam! De te azt hiszed, hogy nem vagy kérges szívű, csak mert 

megsajnáltál egy aljas fickót?... Nevetséges. 

LENKA: Ő nem aljas! Nem aljas! Akkor még nem volt aljas… Örülök, hogy segítettem neki… 

NAGYAPA: No, de ha így van, minek utazol el? 

LENKA: (tanácstalanul néz rá) 

NAGYAPA: És igenis kérges szívű vagy! Csak Gyimkának bocsátasz meg mindent… És a többiek? 

LENKA: A többiek rosszak! Gonoszok! Farkasok és rókák, ha tudni akarod! 

NAGYAPA: Hát én azt nem hiszem, hogy minden osztálytársad gonosz. Az lehetetlen. 

LENKA: (bőszen) Nem hiszed? 

NAGYAPA: Nem hiszem. 

LENKA: (halkan) Nem hiszed? 

NAGYAPA: (fejét csóválja) Nem bizony. 

LENKA: (kiabál) Mindegyik egyformán disznó! Nemsokára megérted! 

 

Az önerősítés zenéje: Я не боюсь... 

 

 

Fészer 1. 

Szól még a kergetőzés zenéje 
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VÁLKA: No, srácok, akkor indulhatunk? 

SZEPLŐS: Nem unod még a kergetőzést? Már vízhólyag nőtt a talpamon a sok futkosástól. 

POPIK: Hova is megyünk? 

CUKORFALAT: Popik, térj vissza a földre, első a kötelesség! 

POPIK: Igenis, úrnőm! 

KÓCOS: Gyerekek, kitaláltam valamit! A medvefej! Amit a játékgyárban kaptunk. Ott porosodik a 

polcon.  

SZEPLŐS: Ez jó ötlet! 

POPIK: Na,végre valami hasznát vesszük.  

VÁLKA: Emlékeztek? A gyárban is piszkosul megijedt tőle. 

POPIK: Hogy legyen? 

KÓCOS: Gyimka, ez a te szereped. 

GYIMKA: Akkor az más volt.  

KÓCOS: Dehogy volt más! Akkor is a te fejeden volt. 

GYIMKA: Biztos, hogy kell ezt? 

KÓCOS: Na, ne kéresd már magad! 

GYIMKA: Jó, benne vagyok. 

 

Lenka dúdol: Ja nye bojusz… (Elhalkul) 

 

Lenka és Nagyapa 

 

LENKA: Itt volt az idő. Ilyenkor szoktak megkergetni. De nem jött senki. Gyimka sem. Felhívtam. A 

húga vette fel a telefont. Gyimka nem volt otthon. 

 

Játékzene halkan 

 

LENKA: Kopogtattak az ablakon. Azt hittem, Gyimka jött meg. Odaszaladtam, kinyitottam…és egy 

medve nézett vissza rám. Lekapcsoltam a villanyt. A falhoz lapultam. Reszkettem… 

 

Játékzene erősödik 

 

Lenka és Nagyapa közti mesélő helyzet hangjátékos szituációvá alakul 

 

LENKA: Ki az? 

NAGYAPA: Nézd, Lenka. Sikerült egy újabb képet szereznem. 

LENKA: Nagyapa, egy medve van az ablaknál. 

NAGYAPA: Medve?! Panda, jeges, barna vagy piros?  

LENKA: Nagyapa, vigyázz! 

NAGYAPA: Én nem félek a medvéktől.  

LENKA: Vigyázz! 

NAGYAPA: Nézd, fél kézzel leszedtem a  fejét! Ne is fej, csak egy álarc. 

LENKA: Gyimka!  

NAGYAPA: Lenka! 

LENKA: Nézd, nagyapa. Fogva tartják. Kényszerítették rá, hogy megijesszen. 

NAGYAPA: Nyugodj meg. 

LENKA: Megkötözték a kezét. Mentsd meg, Nagyapa! 

NAGYAPA: Nincs semmi baj, no! Gyere innen az ablaktól. 

LENKA: Eressz, utána megyek! 

NAGYAPA: (utánakiált) Lenka-a-a-a! 

 

Zene felerősödik, majd lezár. Csend 
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Lenka elmeséli a visszaérkezését 

 

NAGYAPA: Mi történt, Lenka? 

LENKA: Becsapott. 

NAGYAPA: Becsapott?! 

LENKA: Ott voltam nála.  Benéztem az ablakon. Mind együtt voltak. És teáztak. 

NAGYAPA: Ha rossz a kedvünk, vagy megázunk, legokosabb, ha teázunk. 

LENKA: Hogy beszélhetsz most teáról, nagyapa? El kell mondanom, mit tettem. Elborult az agyam. 

Megfogtam egy követ, és betörtem az ablakot… 

NAGYAPA: Igen, hallottam valami csörömpölést… Sírj csak, sírd ki magad. Utána könnyebb lesz. Én 

azért felteszem azt a teavizet. 

 

 

Teregetés 

 

Lenka dúdol (Tonkaja rjabina) 

Gyimka lép be az udvarra.  

Lenka eléje lép – szembenéznek egymással, majd kerülgetni kezdik egymást 

 

GYIMKA: Kergettek. 

LENKA: Láttalak. 

GYIMKA: Sáros lett és véres. 

LENKA: Kimostam. 

GYIMKA: És a kő? 

LENKA: Dühös voltam. 

GYIMA: Te nem tudod, ki vagyok én… 

LENKA: De tudom. Gyimka vagy, nem igaz? 

GYIMKA: Én egy szánalmas és gyáva alak vagyok. 

LENKA: Nem vagy az. Hiszen az osztályfőnöknek is elmondtál mindent. 

GYIMKA: Csak magamnak akartam bebizonyítani, hogy nem félek semmitől. De félek. Félek. És este 

azzal a medvével… 

LENKA: Holnapra megszárad. 

GYIMKA: Igen. Aljas vagyok. De most elmondok nekik mindent. Hiszel nekem? 

LENKA: Hiszek. 

 

Csend 
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Lenka és Nagyapa 

 

LENKA: És akkor Gyimka odalépett hozzám, és… megcsókolt. Képzeld, meg-csó-kolt! Nem 

csodálkozol?  

NAGYAPA: Csodálkozom. Nagyon is csodálkozom. 

LENKA: Én is csodálkoztam. Azt mondja magáról, hogy gyáva – és ilyen vakmerő dolgot művel. Ezek 

után köteles voltam neki hinni, nem?  

NAGYAPA: De igen. És szép tőled, hogy hittél neki. Az ember higgyen a végsőkig. 

LENKA: Amikor megcsókolt, először elnevettem magam, aztán csak álltam szótlanul…Lehet, hogy ott 

álltam volna reggelig…. 

 

Válka lép be az udvarra 

 

VÁLKA: Hoppá, Gyimka! Most lebuktál. Készülhetsz a temetésedre. Jöhet a gyászinduló! Tam-tam-ta-

tam, tam-ta-tam-ta-tam… (Lenkának) Vagy a nászinduló? (Megpördül, mintha a szoknyát vette volna 

magára. Gyimkának) Na, hogy áll? Tetszik? 

GYIMKA: Add vissza a szoknyát, vagy ellátom a bajodat. 

VÁLKA: Köpök rád. Elmondom mindenkinek, hogy a Madárijesztővel csókolóztál. Oh, elnézést, 

szabad egy csókot? (Elszalad) Ha kell a szoknya, hozd el a medvefejet a fészerbe. 

GYIMKA: Várj, visszaszerzem. 

LENKA: Veled megyek. 

GYIMKA: Nem, csak én egyedül. Te még megijednél tőlük. (El) 

 

Lenka és nagyapa 

 

LENKA: Engem tényleg elfogott a félsz. Azt gondoltam, nem lett volna szabad egyedül elengedni 

Gyimkát. Még agyonverik, vagy legalábbis csúnyán ellátják a baját. Utána siettem. 

 

 

 

A fészer 2. 

 

Kócos rohan be 

 

VÁLKA: (odadobja neki a szoknyát) Hé, Kócos, kapd el! 

 

A fészer közepén Kócos illegeti magát Lenka szoknyájában, a többiek kiabálnak  

 

MIND: Ez az! Kész színész vagy, Kócos! Akár ha a Madárijesztőt látnám! Kiköpött Madárijesztő! Jól 

csinálod! 

 

GYIMKA: (belép) Kócos, vedd le azt a ruhát! 

KÓCOS: (Lenka hangját utánozva sipítozik) Ne nyúlj hozzám! Csiklandós vagyok!  

CUKORFALAT: Azt mondd meg inkább, Gyimka, hol voltál az előbb. 

GYIMKA: (meg sem hallva) Elég a hülyéskedésből! Még eltéped!  

POPIK: (sivítva) Kócos, ne hagyd magad! 

 

Kócos elkapja Gyimka egyik karját, ugyanabban a pillanatban Szeplős ragadja meg a másikat. 

Kifeszítve tartják 

 

VÁLKA: (felnyerít) Megvagy, Gyimka! Na, mondd csak meg szépen, hol voltál? (Felröhög) Gyerekek, 

oltári hírem van: Gyimka Madárijesztőnél volt!  
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POPIK: Hű, de bátor valaki! 

VÁLKA: És tudjátok, mit csináltak? Csó-ko-lóz-tak!  

CUKORFALAT: (összecsapja a kezét) Ezt nem hiszem el! Mesélj!  

VÁLKA: (utánozva) Szóval odahajolt és - cupp a szájára! 

 

Általános röhögés 

 

POPIK: Nocsak! Két úrnak szolgálsz? 

GYIMKA: (megpróbál kiszabadulni a szorításból) Hallgass! 

VÁLKA: (behúz neki egyet) Áruló!  

GYIMKA: (a fájdalomból sziszegve) Én vagyok áruló?! Te meg egy rohadt tolvaj! 

VÁLKA: (idegesen) Fogd be a pofádat, te… 

CUKORFALAT: (nyugodtan) Na, elég legyen! Hősök! Engedjétek el! 

 

Kócos és Szeplős elereszti Gyimkát 

 

CUKORFALAT: Mit csináltál Lenkánál?  

GYIMKA: Semmi közöd hozzá.  

CUKORFALAT: Megsajnáltad?  

GYIMKA: (kitérően) És ha megsajnáltam?  

CUKORFALAT: (megvetően) Nyamvadt alak. (Elfordul Gyimkától)  

GYIMKA: És ha nem is ő tette? 

CUKORFALAT: (gúnyosan néz vissza Gyimkára) És ha a nagymamámnak kerekei volnának?  

GYIMKA: (kihívó mosollyal néz körbe) Na és ha... én voltam? 

CUKORFALAT: (csodálkozva fordul felé) Те?! Ez már érdekes! 

VÁLKA: És ha tényleg ő volt? 

SZEPLŐS: Miért ne, nagyon is valószínű! 

KÓCOS: Hát akkor részvétünk! 

CUKORFALAT: És Lenka, az a kis hülye, falazott neki! 

 

Csend 

 

GYIMKA: (kínosan mosolyog) Már viccelni se lehet? Ti nem értitek a tréfát. 

CUKORFALAT: (Gyimka elé lép) Nézz a szemembe!  

 

GYIMKA: (lesüti a szemét) Hagyj békén! Mondtam, hogy csak hülyéskedtem! (Nevet) Jó volt, mi? 

CUKORFALAT: Azt mondtam, nézz a szemembe! 

 

Kócos a két tenyere közé fogja Gyimka fejét 

 

CUKORFALAT: Most lebuktál, Gyimocska. Ebből nem mászol ki! 

VÁLKA: Üsd az árulót! 

 

A táblához szorítják Gyimkát 

 

GYIMKA: Elment az eszetek? Segíteni… akartam… Besszolcevának… Sajnálom. Nem vagytok ti 

emberek? 

 

Lenka lép be 

 

LENKA: Eresszétek el! Azt mondtam, eresszétek! 

SZEPLŐS: (bambán suttogva) Magadtól jöttél? 
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LENKA: (természetes hangon) Magamtól.  

KÓCOS: (döbbent csodálkozással) És nem félsz? 

LENKA: Nem félek. (Rámosolyog Gyimkára) Nem tudtam tovább várni rád, úgyhogy idejöttem. 

 

Gyimka kényszeredetten visszamosolyog 

 

VÁLKA: (röhög) Gyerekek, ezek épp most vallanak egymásnak… khm… barátságot! 

CUKORFALAT: Ne hülyéskedj, Válka! (Ridegen Lenkának) Minek jöttél ide? (Csend) Tudjátok mit? 

Rendezzünk szembesítést! (Lenkára néz) Lenka, melyikőtök az áruló? Te vagy Gyimka? 

LENKA: (Gyimkára néz) Регsze, hogy… én. 

 

Csend 

 

CUKORFALAT: Na végre! Tudtam, hogy Gyimka megsajnálta. Mondtam, hogy nyamvadt alak. 

(Könyörtelen hangon Lenkának) Te meg térdelj le... Bánd meg!... Lehet, annyira megsajnálunk, hogy 

meg is bocsátunk neked.  

LENKA: (nyugodtan Kócoshoz fordul) Vesd le а ruhám! 

KÓCOS: (sietős udvariassággal) Kérlek. (Lenka felé nyújtja) Nesze! 

 

Lenka a szoknyáért nyúl.  

Megszólal a játékzene. 

Kócos tovább dobja Szeplősnek, ő még tovább. Lenka kétségbeesetten igyekszik elkapni a szoknyát, 

ide-oda ugrál. A szoknya nagy röhögések közepette egyre gyorsabban jár körbe. Valaki hirtelen 

Gyimkának dobja, aki elkapja.  

A zene lezár. Hirtelen csend. Feszült várakozás 

 

LENKA: (odalép Gyimkához, rámosolyog, a. ruha felé nyújtja a kezét) Megyünk?  

 

Feszült csend 

 

GYIMKA: (átdobja Lenka feje fölött a szoknyát) Hoppá! 

MIND: Hurráááá! 

KÓCOS: Szép volt, Gyimka!  

 

Kócos összeüti a tenyerét Válkával.  

Kitartott kép 

 

 

LENKA: (kétségbeesetten) És akkor pofon ütöttem Gyimkát. Nagyapa… (Tenyerét előrenyújtja) Arcul 

ütöttem Gyimkát ezzel a kezemmel! (Csendesen) És az arc, amit az ember megüt, puha és meleg… 

Még most is itt érzem a tenyeremen. Mintha egy vergődő kismadár lenne benne. 

 

NAGYAPA: Lenka, bocsáss meg nekem. Soha nem ütöttem meg senkit. Úgy neveltem fel az apád, hogy 

egy ujjal se nyúltam hozzá. És akkor amiatt a kép miatt… Eh, amiatt a kép miatt… 

LENKA: De hát már rég megbocsátottam. 

 

Varjúkárogás 

 

VÁLKA: (üvöltve) Máglyára vele!  

MIND: (üvöltenek) Úgy van! Máglyára vele!  

CUKORFALAT: Fogjátok le! Hozzátok ki a kertbe!  
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Szeplős és Kócos lefogják Lenkát. (Szembesítés a bábu-Madárijesztővel) 

 

CUKORFALAT: Na, hogy tetszik? 

 

Tetszésnyilvánító füttyök 

 

POPIK: Mint az igazi! El se hiszem, hogy csak szalmabáb!  

VÁLKA: És a szája! Nézd, hogy vigyorog! Békaszáj, békaszáj! 

KÓCOS: Látod a szoknyád? Jobban áll, mint rajtad! 

 

LENKA: (Nagyapának) A szeme is olyan volt, mint az enyém, és fülig ért a szája. Valami tollcsomó 

meredezett a fején. A nyakamon, vagyis hát a nyakán egy tábla lógott: „A madárijesztő – áruló!” 

 

CUKORFALAT: Gyújtsa meg Gyimka a máglyát!  

GYIMKA: (lehajtott fejjel) Nincs nálam gyufa. 

KÓCOS: Nálam van.  

CUKORFALAT: Na, mire vársz? Gyújtsd meg! Rajta, csináld végig! 

GYIMKA: (térdre rogy) Igenis… 

 

LENKA: (üvölt) Gyimka! Neee! (Kitépi magát a fiúk kezei közül, odarohan Gyimkához, félrelöki, s 

pörögni kezd a tengelye körül) Neeeeee! Neeeeeeeeeeeeeéeeeeeee! 

 

A gyerekek riadtan hátrálnak, Gyimka odébb vonszolja magát a földön  

 

SZEPLŐS: Ez meghibbant'. 

VÁLKA: Tisztára hülye! 

CUKORFALAT: (vállat von) Ha valaki nem érti a tréfát… 

KÓCOS: Hagyjuk a fenébe! Gyerünk!... 

 

A varjúkárogás elhalkul. 

Mind eltűnnek, csak Gyimka marad ott a_földön lapulva. Lenka forgása lelassul, meg akar állni de 

elszédül, lerogy a földre. Rázkódik a válla. Sír.   

Gyimka feltápászkodik, odalép Lenkához 

 

GYIMKA: (lehajol, megérinti Lenka karját) Vérzel… 

LENKA: (elhúzza magát) Ne! Ne nyúlj hozzám!... Ne merészelj! 

 

Gyimka szégyenkezve eloldalog.  

 

LENKA: Senkit nem akartam látni. A bokrok közt lementem a folyóhoz, találtam egy öreg, felfordított 

csónakot, és alábújtam. Lehet, hogy soha többé nem is másztam volna ki onnét, ha nem kúszik be oda 

egy kutya. Hitvány kis kutyus, még nálam is csúnyább. Nyalogatni kezdte a kezem… 

 

Távolról behallatszik Gyimka bulijának zenéje. 
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Váratlan vendég 

 

Távolról behallatszik Gyimka bulijának zenéje. 

Szeplős lép be 

 

SZEPLŐS: Jó estét! 

NAGYAPA: Jó estét!  

LENKA: Szeplős! Jaj, bocsáss meg, nem akartalak így nevezni… 

SZEPLŐS: Ugyan, semmi gond. Már föl se veszem… Elutazol? Szóval te mégiscsak áruló vagy… 

LENKA: Ez nem igaz! 

SZEPLŐS: Akkor miért utazol el? 

LENKA: Semmi közöd hozzá. 

SZEPLŐS: Gyáva vagy, és elmenekülsz! 

LENKA: Hogy én gyáva vagyok? Én semmitől se félek! Nagyapa, ne hallgass rá! Bebizonyítom 

mindenkinek, hogy senkitől se félek, még ha madárijesztő vagyok is. (Elrohan) 

NAGYAPA: Hová rohansz? 

SZEPLŐS: Utána megyek. Lehet, hogy segítségre van szüksége. (El) 

NAGYAPA: Ki érti ezt? 

 

A buli zenéje felerősödik 

 

Születésnap 

 

VÁLKA. Húúú, micsoda buli! 

GYIMKA: Régen volt ilyen szülinapom. 

POPIK: Én meg rég zabáltam ilyen jót! 

 

A buli zenéje elhalkul. 

Szeplős belép 

 

VÁLKA: Nézzétek, megjött Szeplős is! (Szeplősnek) Ezt jól elcseszted, Popik már semmit nem 

hagyott! 

SZEPLŐS: (Gyimkának) Bocs a késésért! 

GYIMKA::Semmi baj! 

KÓCOS: Van még időd! Mulassunk reggelig! 

CUKORFALAT: Jó ötlet! Ugye srácok? 

VÁLKA: Nyomassátok a zenét! Hogy Lenka ablaka beleremegjen! 

KÓCOS: Hadd hallja, hogy mulatunk! 

 

Tánczene.  

Cukorfalat kézen fogja Gyimkát, táncolni kezdenek. A többiek körbeállnak, tapsolnak, majd mindenki 

a maga táncával van elfoglalva.  

A zene lelassul, halkul – ahogy a táncolók mozgása is, majd lezár. 

A táncolók megdermednek. A zene lezár. 

Belép Lenka. Mint a panoptikumban, sétál a bulizók között. A táncolók nem veszik észre… 

 

 

Szimultán tér: Nagyapa háza 

 

NAGYAPA: (csodálkozva  néz Lenkára) Te vagy az, Lenka? Mása?! 

LENKA: Mása, Lenka… Most már ugyanaz. Két kopasz kislány… Az a másik kedves képed, ugye? 

NAGYAPA: (kis hallgatás után) Mindig is téged láttalak benne. (Zavartan) De hát a hajad… miért? 
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LENKA: Cserébe a bátorságért. (Hirtelen) Nagyapa, tudod, mit? Hozd magaddal a képeket, és utazzunk 

el együtt! 

NAGYAPA: Miket beszélsz?!... Ez lehetetlen. Itt születtek… Ezen a földön… Ebben a városban… 

Ennél a folyónál… Örökké itt kell élniük… (Megnyugodva) Érted-e, Lenka? 

 

 

Szimultán tér: a bulizók panoptikuma 

 

Szeplős mozdul Lenka felé 

 

SZEPLŐS: Hát te hol voltál? 

LENKA: Édesanyád keres téged. 

SZEPLŐS: Honnan tudod? 

LENKA: Nála voltam a fodrászatban. Frizurát csináltattam. Bulihoz új frizura kell, nemde?  

 

Szeplős döbbenten nézi Lenkát, kihátrál 

 

LENKA: (közöttük járkálva) Mit nézel? Tetszik? Miért nem táncoltok? Rajta! Csak ugráljatok… Olyan 

szépek vagytok így együtt! Nem is gyerekek, tündérek! (Felugrik egy székre) Én meg madárijesztő 

vagyok! (A fejére mutat) Egy kopasz madárijesztő! (Leugrik a székről, Válkához lép) Szép kis kobak, 

ugye? (Két ujjával széthúzza a száját, vigyorog) És békaszáj! (Gyimkához lép) Bocsánat és elnézést! 

Elfelejtettem boldog születésnapot kívánni. Milyen buta vagyok… (Kezet nyújt Gyimkának, aki 

kényszeredetten elfordul) Miért fordulsz el tőlem, Gyimka? Persze, nehéz lehet neked: egy rossz 

lánnyal barátkoztál, akivel senkinek sem szabad szóba állnia… Mert áruló! (Szeplőshöz lép) Mert 

besúgó! Egy dög! Ezek a te szavaid. 

 

LENKA: (Cukorfalathoz lép) Szia, Cukorfalat! Légy te is boldog: visszaadom neked Gyimocskát! Most 

biztos édesebb lesz, mint valaha! (Mindenkihez) Valahogy olyan unalmas itt… Örüljetek! Holnap 

elutazom. Ti vagytok a győztesek! Úgyhogy rajta, kiáltsátok kórusban… „Nincs többé Madárijesztő!”  

(Vezényelni kezd) Egy-két-há- és… (Csend) Na, mi az? Megnémultatok? (Szomorúan) 

Szerencsétlenek. Sajnállak titeket.. (Kimegy)  

 

 

Nagyapa és Lenka 

 

Harangkondulások 

 

LENKA: És most mi lesz, Nagyapa? 

NAGYAPA: Mi lenne, Lenka? Elutazunk. 

LENKA: Elutazunk?! Hát velem jössz? Elhagyod a házad?! 

NAGYAPA: Egyszer régen, távol innen, azt álmodtam, hogy újra kisfiú vagyok, itt állok a képek között, 

és a nap sugarai futkároznak rajtuk. Akkor határoztam el, hogy egyszer végleg hazajövök a 

szülőházamba. És most úgy érzem, el se utaztam, itt laktam mindig… Érted? Folyton-folyvást… 

(Felsóhajt) Csak neked vallhatom ezt be. Mások nem értenék meg, de te igen… És amikor idejöttél, 

én, vén bolond, álmodozni kezdtem, hogy gyökeret eresztesz itt… Csak járják a világot a szüleid, de te 

itt laksz majd ebben a házban a képek között… (Sóhajt) Nem sikerült. (Elszorul a torka, zavartan 

krákog) No, de… elég legyen! Mit zokogunk itt, mint két ütődött? Talán temetünk valakit? 

Ellenkezőleg – most születünk! És csinálunk még valami nagyszerű dolgot! 

 

Mindketten el.  
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Az osztályban 

 

Kócos középre löki Gyimkát, a többiek körbezárják 

 

KÓCOS: Fogd me-e-e-g! 

VÁLKA: Most megvagy! 

POPIK: Félsz, Gyimka! 

GYIMKA: Eresszetek!  

 

Gyimka szétlöki a többieket, odaszalad az ablakhoz 

 

KÓCOS: Elkapunk, te dög! 

VÁLKA: Most megvagy, mintafiú! 

POPIK: Na, mesélj, hogy is volt ez Lenkával?  

VÁLKA: Ki is az áruló?! 

GYIMKA: (szűkölve) Hagyjatok! Különben… Különben kiugrom az ablakon! 

KÓCOS: Dehogy ugrasz! Még eltörnéd a lábad, az pedig fáj. 

CUKORFALAT: Ezek szerint a leszámolást senki sem kerülheti el… 

 

Lenka lép be 

 

VÁLKA: Szia, Madárijesztő! 

KÓCOS: Te még nem utaztál el? 

POPIK: Kiderült, hogy rendes lány vagy! 

KÓCOS: Engedje meg, kisasszony, hogy megszorítsam a kacsóját! 

CUKORFALAT: Miért nem mondtál el mindjárt mindent? (Kis idő után) Különben ez a te dolgod. 

(Gyimka felé biccent) Nézz rá! Még a szemét se meri felemelni. Megértem, hogy nehéz neked… Hittél 

neki… De most… 

VÁLKA: Kenj le neki egyet! 

LENKA: (halkan) Sohasem. 

CUKORFALAT: De hát miért? Megbocsátottál neki? Hiszen elárult téged… 

LENKA: Ott voltam a máglyán. És kergettek az utcán. Én többé senkit nem fogok megütni... 

 

A tanár lép be 

 

TANÁR: Miféle röpgyűlés ez itt? Figyelem! Lenka most valami fantasztikus hírt közöl velünk! 

LENKA: Miféle hírt? 

TANÁR: Hogyhogy? Nem mondta el nagyapád? Na jó, akkor elmondom én. Lenka nagyapja a 

városnak ajándékozta a házát és a képgyűjteményét, amelyet egy ősük festett, aki itt élt a városunkban. 

Ezután ez lesz a városi képtárunk! 

LENKA: Képtár? 

NAGYAPA: (belép) Bocsánat! Kénytelen vagyok félbeszakítani a… Lenka, elkésünk a hajóról. (A 

tanárnak) Elnézést… 

LENKA: Nagyapa, ezt miattam tetted?! 

NAGYAPA: Nemcsak miattad, bár elég nagy szereped van benne. Régi álmom. És most… Van itt egy 

kép… Az iskolának ajándékozom. A város egy régi lakóját ábrázolja… Vagy nem is olyan régi… Ő 

volt a nagyanyám.  
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LENKA: Nagyapa! 

NAGYAPA: Na, indulás! A hajó nem fog megvárni minket. 

 

Nagyapa, Lenka és a Tanár ki. 

A hajókürt sürgető hangja. 

 

SZEPLŐS: (belép) Láttátok azt a képet? Az ő! 

MIND: (hangzavar) Hol? Ki? Miről beszélsz? 

SZEPLŐS: Azon a képen az a kopasz kislány… Lenka. Mása – Lenka... Mint két tojás… (A táblához 

lép, írni kezd) „Bocsáss meg, Madárij…” 

VÁLKA: A Madárijesztő?! 

SZEPLŐS: (letörli a felirat végéről a Madárij… részt) Rosszul mondod… (Ír) LENKA! 

 

A hajókürt erős, majd távolodó hangja. 

 

 

V é g e 

 

 

 



DRÁMAMUNKAÖTLETEK 
BOCSÁSS MEG, MADÁRIJESZTŐ! 
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ANNA GAVALDA – NÉMETH ERVIN 

 

 

35 KILÓ REMÉNY 
 

Színházi nevelési előadás Anna Gavalda azonos című regényének motívumaiból 

 

 

SZEREPLŐK 

 

Gergő 

Leon apó 

Anya 

Apa 

Osztálytársak  

(két fiú vagy egy fiú, egy lány) 

Tanár, Igazgató 
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CURRICULUM VITAE 

 

Dobszó: Gergő egyre dühödtebben veri a dobot 

 

GERGŐ: Utáltam suliba járni. Az égadta világon semmit nem utáltam úgy. És ezzel még keveset mondtam. 

Majdnem ráment az életem. 

 

Dobolás 

 

GERGŐ: Hatéves koromig, ki merem jelenteni, boldogan telt az idő. Igazából már nem emlékszem, de azt 

hiszem, jól elvoltam. Játszottam, mindenkit szerettem, és azt hittem, mindenki szereti egymást. Aztán hat 

és fél éves koromban beírattak. Elkezdődött a rémálom.  

 

Dobolás 

 

GERGŐ: Most tizenhárom éves vagyok és hatodikba járok. Na ez az. Hoppá! Máris elmagyarázom, 

fölösleges az ujjatokon kiszámolni. Kétszer buktam: először még az elején, aztán másodszor hatodikban. 

Képzelhetitek a cirkuszt otthon az iskola miatt. Anyám sír, apám ordít velem, vagy fordítva: anyám ordít, 

apám hallgat konokul. Mit mondhatnék nekik? Semmit. Semmit, mert ha kinyitom a szám… 

ANYA: Igyekezz! 

APA: Igyekezz! 

ANYA: Igyekezz! 

APA: Igyekezz! 

ANYA: Igyekezz! 

APA: Igyekezz! 

ANYA és APA: (együtt) Igyekezz! 

GERGŐ: Jól van, megértettem! Nem vagyok teljesen kretén, álljon meg a menet. Igyekeznék én, csak nem 

jön össze, ott a gond. Nekem  mintha kínaiul papolnának az iskolában. Nincs közöm az egészhez. Pont.  

 

Egyetlen dobütés 

GERGŐ: Egyetlen boldog évem volt az iskolában, egy Márta nevű tanító néni osztályában. Az elsős 

bizonyítványomba azt írta: „A feje fogékony, a keze angyali, a szíve óriási. Nem csekélység!” Ezt adjátok 

össze! Életemben először és utoljára fordult elő, hogy egy tanár nem húzta rám a vizes lepedőt. 

(Körbenéz) Amúgy ha megkérdezném, ki szereti az iskolát igazából, ki tenné fel a kezét? Senki. És ki 

utálja istenigazából? Nincs tolongás itt se. Nekem – ha az iskolára gondolok – begorombul a hasfájásom. 

De igazából a szaga a halálom: kréta- meg gumitalpszag keveréke – torkon ragad, és dübörög tőle a 

szívem. 

 

Dobolás szívritmusban 

 

GERGŐ: Tele a hócipőm. Telidestele… Annyira tele van, hogy el se hiszitek. Azok a gyilkos házi 

feladatok… Ha anyám segít, a végére mindig elsírja magát. Ha apám, a végére mindig én sírom el 

magamat. Kitálalok itt nektek, de nehogy azt higgyétek, hogy a szüleim szemetek, dehogy, dehogy! 

Klasszak, jó, túlzás, hogy klasszak… Normálisak alapvetően. A suli tesz tönkre mindent. Punk-tum! 

 

Két záró dobütés. 
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AZ ÖLTÖZŐBEN – SZÜLŐK VESZEKEDÉSE - SUFNI 

 

Tesióra előtt 

 

A Fiú/Mario négyütemű csillaggyakorlattal melegít. Gergő magába roskadtan ül 

 

FIÚ / MARIO: (fekvőtámaszban megállva felnéz) Mi van, te nem öltözöl? 

GERGŐ: (kedvetlenül) Nem. 

FIÚ / MARIO: Ne szórakozz már! Tudod, hogy a tesitanár pikkel rád. (Röhög) Nem mersz átöltözni? Félsz, 

hogy meglátom a szívecskés alsógatyádat? 

GERGŐ: Ne hülyéskedj! Nincs tesicuccom… 

FIÚ / MARIO: Miért nem ezzel kezdted? (Feláll) Várj, mindjárt intézkedem! 

 

A Fiú/Mario elindul a lányöltöző felé 

 

FIÚ: (bekiabál) Klau! Klau! Klauuu! Bocs, nem 

akarom rátok törni az öltözőajtót, de… Gergő 

nem hozta el a tesicuccát. (Felháborodva) Mi az, 

hogy és?! Bajban van. Igazolatlant kap! (Elneveti 

magát) Amúgy jól áll a bugyid… (Restelkedve) 

Bocs, tudom, hülye vagyok… Szólnál a 

bátyádnak? Hátha tud segíteni. Köszi! 

MARIO: (bekiabál) Klau! Klau! Klauuu! 

KLAUDIA: Mi van?! Ránk akarod törni az 

öltözőajtót? 

MARIO: Bocs! Gergő nem hozta el a tesicuccát. 

KLAUDIA: És? 

MARIO: (felháborodva) Mi az, hogy és?! Bajban 

van. Igazolatlant kap! 

KLAUDIA: Mit vársz tőlem? Itt állok egy szál 

bugyiban…  

MARIO: (kajánul) Jól áll… 

KLAUDIA: Te tiszta hülye vagy! Különben is, 

mindjárt kezdődik a tesióra! 

MARIO: Nem mondod. Tudtommal együtt 

vagyunk.  

KLAUDIA: (felháborodottan) Mi van?! 

GERGŐ: Jaj, nem úgy! Szólj a bátyádnak, hátha 

tud segíteni. 

KLAUDIA: Jó, megpróbálom. 

 

Csend. A Fiú/Mario vár. Kis idő múlva visszafordul Gergő felé 

 

FIÚ / MARIO: (odanyújtja a cuccot Gergőnek) Tessék. 

GERGŐ: (feláll) Köszönöm. 

FIÚ / MARIO: Ennyit tudtam tenni érted. (Leül) 

 

Gergő feláll, középre sétál, végignéz magán 

 

FIÚ / MARIO: (röhögve Gergőnek) Mi van? Átvertek az ebay-en? 

GERGŐ: (szomorúan) Azt mondtad, segítesz… 

FIÚ / MARIO: (nevet) Tudtam én, hogy a Klau bátyja 110 kilóra hízott? 

GERGŐ: (lenéz a cipőre, elmosolyodik) Mint két ladik. 

FIÚ / MARIO: (Gergő elé lép) Szerintem inkább csónak. 

 



 

 
5 

 

A Fiú/Mario Gergő lábai elé ül, mintha evezőlapátot markolna 

 

GERGŐ: (oktatólag Matula bácsi hangján) Lapjával húz… 

FIÚ / MARIO: (veszi a lapot) Élivel kormányoz. 

GERGŐ: (nevet) Dehogy! Nem látod, hogy hajó? 

FIÚ / MARIO: (Gergő mögül) Britannic és Titanic! 

GERGŐ: (keserűen nevet) Ja, úgy is fogok elsüllyedni! 

 

A Fiú/Mario megfogja a derekát 

 

GERGŐ: (értetlenül) Mi van?  

FIÚ / MARIO: (nevet) Mi lenne? 

GERGŐ: (elérti) Ja! 

 

Gergő széttárja a karját, mint a filmben a hősnő a Titanic orrában, akit Leonardo di Caprio tart a 

derekánál fogva. Együtt éneklik a dallamot: „Every night in my dreams I see you, I feel you… Éles sípszó. 

Belép a tesitanár 

 

TANÁR: Mi ez a maskara rajtad?! 

GERGŐ: Rejtély az egész, tanár úr. A múlt héten még jól állt. Egyszerűen nem értem… 

TANÁR: Na, majd én segítek! Dupla előrebukfenc – zárt lábbal. 

GERGŐ: Már az első hajmeresztően idétlenre sikerült. 

 

Megszólal a MALÉV-szignál 

 

FIÚ / KLAUDIA: (mint egy reklámszlogent) Nike Airlines. Szállunk rendelkezésére. 

 

A szignál lezár 

 

GERGŐ: A bal cipőm a plafonig repült. 

FIÚ / KLAUDIA: (visszaszámlálás a starthoz) Tíz, kilenc, nyolc… 

GERGŐ: Az osztály fetrengett a röhögéstől. 

FIÚ / KLAUDIA: Hat, öt… 

GERGŐ: A kedvükért nekiveselkedtem a második bukfencnek is. 

FIÚ / KLAUDIA: Kettő, egy… Kilövés. 

MARIO: Űrhajó a földi központnak: a második hordozórakéta levált. A levegőellátás stabil, noha kissé 

lábszagú. 

FIÚ / KALUDIA: Az űrhajó földkörüli pályára állt. 

GERGŐ: Kóválygott a fejem… Nem éreztem a súlyomat… 

TANÁR: Ráadásul szívecskés alsónadrág?! 

GERGŐ: Tuti siker! Ekkor döntöttem el, hogy én leszek a tesibohóc. Amikor röhögtetünk másokat, 

valahogy… megmelegszik a szívünk tája. Aztán már olyan, mint a drog: minél nagyobb a röhögés, annál 

jobban hajtod. 

 

Csapatválasztás 

 

MARIO: Te választasz! 
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A Fiú/KLaudia rácsap az egyik kezére. 

 

MARIO: Vesztettél. Gergő, velünk vagy! 

FIÚ/KLAUDIA: Ez nem igazság! 

MARIO: Hja, apuskám, ezt a meccset már előre elbuktátok. Ahogy a tegnapit. 

FIÚ / KLAUDIA: Jó hogy! Annyit hülyült, hogy azt se tudtuk, hol áll a fejünk. 

MARIO: Gergő, a kapuba! 

GERGŐ: Úristen, mekkora ketrec! Majomháznak is sok lenne az állatkertben… 

MARIO: (az osztály egyik feléhez) Megvan a rigmus, csajok? Gyerünk, Gergő, a kapuba, / Miénk lesz a 

sulikupa! 

FIÚ / KLAUDIA: (az osztály másik felének) Nehogy már lemaradjunk! Nagy a kapu, nagy a gól, / Gergő 

hozzá se szagol! 

 

Sípszó 

 

GERGŐ: Jön felém a labda. Kiver a veríték. A hátamon érzem a háló összes csomóját. Most vagy soha!  

MARIO: Gergő, vetődj! 

GERGŐ: Megfogadom a tanácsot. Halált megvető bátorsággal terülök el, akár egy döglött párduc. Az a 

hülye labda meg… Naná, hogy átpattan rajtam!  

 

Sípszó 

 

GERGŐ: Ahogy fölkelek, tele van a szám fűvel… Múúúúúúúúúúú! 

TANÁR: Tisztelt szülők! Sajnálattal hozom tudomásukra, hogy gyermekük ismételten idétlenkedéssel tette 

lehetetlenné a tanórai munkát… 

 

Apa és Anya Gergő fölé tornyosodnak 

 

GERGŐ: (a szüleire bámul, mint borjú az új kapura) Múúú… (Feltérdel) Húúúúúú-ha! 

ANYA: Láttad az ellenőrzőt?  

APA: Van szemem! 

ANYA: Akkor beszélj a fiaddal! 

APA: Miért én? Nem te vagy az anyja? 

ANYA: Fáradt vagyok. 

APA: Én talán nem gürcölök egész nap?! Csak hogy nektek jó legyen! 

ANYA: Igazán köszönjük! 

 

Apa és anya leülnek 

 

GERGŐ: De nem ezért csaptak ki. Hanem a lólengés miatt. Az benne az állati, hogy egyszer az életben 

nem is produkáltam magam. Fel kellett pattanni a dögre úgy, hogy elkapjuk a fogantyúkat, és… 

Elbénáztam. Iszonyúan bevertem a… a… a tudjátok mimet. Laposra döngöltem, na. A többiek persze azt 

hitték, hogy röhögtetni akarom őket, azért vonyítok. 

TANÁR: Irány az igazgatói! 

GERGŐ: A szüleim se hittek nekem.  

 

Apa és Anya dúdolni kezdik az Örömóda dallamát 
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GERGŐ: Mikor fölfogták, hogy végleg repültem, nagy fesztivált rendeztek. Egyszer az életben végre 

összhangban ordítottak, tiszta szívből. 

 

Szülők veszekedése: koreográfia az Örömóda dallamára 

 

SZÜLŐK: (énekelnek)  Lángolj fel a lelkünkben, szép 

   Égi szikra, szent Öröm, 

   Térj be hozzánk, drága vendég, 

   Tündökölj ránk, fényözön! 

   Egyesíted szellemeddel,  

   Mit zord erkölcs szétszakít, 

   Testvér lészen minden ember, 

   Merre lengnek szárnyaid! 

 

GERGŐ: (Apa hátán, szárnyként kiterjesztett karral) Egy valaki tudott volna csak megvigasztalni: a 

nagyapám.  

 

Lebomlik a szárnyas szobor képe. Gergő áll még a szárnyaló pózban 

 

Léon apó sufnija 

 

GERGŐ: León apóm ugyanolyan szenvedélyes barkácsoló, mint én, csak őneki még esze is van. A suliban 

pedálozott, ő volt a csúcs matekból, nyelvtanból, angolból meg töriből, mindenből az égvilágon. 

 

Gergő mikrofont dug Nagyapó orra alá 

 

NAGYAPÓ: Tizenhét évesen fölvettek a Műegyetemre, a leghúzósabbra egész Európában.  

GERGŐ: (a mikrofonba) És utána? 

NAGYAPÓ: Hatalmas építkezéseim voltak: hidak, autópálya-csomópontok, alagutak, duzzasztógátak. 

GERGŐ: Pontosan mi volt a dolga? 

NAGYAPÓ: Hát nem is tudom. Mindig kifogott rajtam, hogy összefoglaljam… Mondjuk úgy, hogy 

odaadták a terveket, és kikérték a véleményem: megáll a lábán ez az akármi vagy összedűl.  

GERGŐ: Ennyi?! 

NAGYAPÓ: Ennyi, ennyi – nem olyan csekélység ez, fiacskám! Ha rábólintasz, és a gát mégis átszakad, 

nagy hülyét csináltál magadból, hidd el!  

GERGŐ: Élek-halok Léon apóm sufnijáért. Nekem az a menedék, az Ali baba barlangja. (Riporterként) 

Kövessetek! (Kiszól Nagyapónak) Léon apó! 

NAGYAPÓ: (kedvesen) Mit akarsz? 

GERGŐ: Megyünk a sufniba? 

NAGYAPÓ: (körülnéz) Naná! (Halkabbra fogva) Nagyanyád úgyis túlteng egy kicsit. Lelépünk 

Léonlandba!  

GERGŐ: Na, itt is vagyunk! Emlékeztek, meséltem: az iskolaszagtól hányingert kapok – hát az ittenivel 

meg nem tudok betelni, maga a boldogság!  

NAGYAPÓ: (körbejár) Ez itt a kátrány, ez a gépzsír, forrasztópáka… műgyanta… Ez meg itt a… 

GERGŐ: (felkiált) Bagó! 

NAGYAPÓ: Csssss!  

GERGŐ: De hát nagyanyó is megmondta… 

NAGYAPÓ: Ne sajnáld tőlem ezt a kis örömöt, hapsikám! Úgyis meghalok. 
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GERGŐ: Hapsikám, ez a kis öröm visz a sírba! 

NAGYAPÓ: (nevet) Hapsikámozni merészelsz engem, hapsikám? (Hangot vált, leül)) Na mondjad, mit hol 

találsz!  

GERGŐ: Kátrány… gépzsír… gyanta… (Beleszagol a levegőbe) Valami fenséges. (Felveszi a „szárnyas 

szobor” pózt) Lepárlom Sufniparfümnek. Hogy beszívhassam, mikor ver az élet. (Csukott szemmel, 

szárnyas pózban) Léon apó!  

NAGYAPÓ: (feszülten) Mit akarsz? 

GERGŐ: (még mindig pózban) Megyünk a sufniba? 

NAGYAPÓ: (szárazon) Nem. 

GERGŐ: (összeomlik) Miért nem? 

NAGYAPÓ: Mert anyád elmondta a rossz hírt. Oké, megbuktál másodikban, mert utálod az iskolát. Aztán – 

emlékszel – hatodikban is mindent elkövettél azért, hogy minél tovább ott fogjanak. Nem lehetsz ennyire 

tökkelütött! Az vagy? 

GERGŐ: Az. 

NAGYAPÓ: (felcsattan) Ettől jön rám az idegroham! Ó persze, a legegyszerűbb kijelenteni, hogy nulla 

vagyok. Persze, így akarta a sors! El vagyok átkozva, sima ügy! No és hogyan tovább? Tervek? 

Harmincéves korodra esetleg kiköhögöd az érettségit? (Dühösen járkál) A fenébe is, tényleg nem értelek. 

Az öreg Léont mindenesetre felejtsd el. Hagyjanak békén a bohócok, akik sajnáltatják magukat… Akik 

fegyelemsértésért kapnak útilaput… Kicsapás! Bravó! Gratulálok! Voltam olyan hülye, hogy mindig 

kiálltam melletted… Mindig! Folyton fűztem a szüleidet, hogy bízzanak benned… Ide hallgass, kishaver: 

boldogtalannak lenni sokkal könnyebb, mint boldogulni. Márpedig én ki nem állhatom, ha valaki beéri a 

könnyű megoldással! Boldoguljál, a teremtésit! Tegyél a boldogságodért!  

 

Nagyapóra rájön a köhögés, kitántorog. 

Megszólal a lélekharang 

 

GERGŐ: Berohant a nagymama, én meg söpörtem kifelé. A sufniba mentem. Irtóra fáztam. Egy ócska 

kannára kucorodtam, és végiggondoltam, hogyan vehetném kézbe az életemet.  

 

Gong. 

 

Megszakítás 
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A NYÁR KLIPJE 

 

Június 

 

Gergő dobolgat a munkapadon: határozatlan taktusok. 

 

GERGŐ: Odahaza a balhé elhúzódott. Június végét tapostuk, és hallani sem akartak rólam másik iskolában 

szeptemberre. A szüleim a hajukat tépték. Tomboltak. (Hasra fordul, kúszni kezd, tolja maga előtt a 

dobot) Én meg mentem össze napról napra. Bemeséltem, hogy ha egészen kicsire összehúzom magam, 

talán tényleg meg is szűnök a végére, s onnantól gondom egy szál se. (Felül) Kezdetben otthon lézengtem 

napestig: délelőtt bámultam a Tévéshopot, délután a régi képregényeket nyálaztam át. De hamar 

besokalltam. Kezdenem kellett a kezemmel valamit… 

ANYA: (felsikolt) Úristen, ki szedte le a deszkát a vasalóállványról? 

GERGŐ: Nyugi, anyu! 

ANYA: Fogadok, hogy apád volt. 

APA: (sóhajt) Persze, biztosan gördeszkának használtam. 

ANYA: Kinézem belőled. 

GERGŐ: De anyu, nem te panaszkodtál, hogy fáj a hátad a vasalás miatt? 

ANYA: Én, én. Majd beszakad. Bárcsak ülve csinálhatnám… 

GERGŐ: Ismered a mesét? 

ANYA: Mesét? 

GERGŐ: „Csuka parancsára, szívem óhajára”… 

ANYA: Miféle hülyeség ez már megint? 

GERGŐ: Neked csak óhajtanod kell, és a csuka máris napirendre tűzi a kérdést. 

ANYA: Szóval te voltál? 

GERGŐ: Ne panaszkodj, egész tűrhető csukát fogtál ki. Estére már ülve vasalhatsz. 

ANYA: (átöleli Gergőt) Jaj, te! Attól kell falra mászni, hogy igenis szorult beléd tehetség… De utálod az 

iskolát, ez van. 

APA: Viszont tizenhat éves korig kötelező, ugye tudsz róla? 

GERGŐ: Kiböjtölöm, amíg tizenhat leszek, aztán belevetem magam a munkába. 

APA: Álmodozol itt! Ugyan, hová mehetsz el állásba? 

GERGŐ: Jó, világos, hogy sehová… Majd feltalálok meg fabrikálok mindenfélét. Elleszek kevés pénzen 

is… 

APA: Na, ne áltasd magad! Jó, hogy olyan vastag buksza nem kell, mint a Dagobert bácsié, de többe van 

az élet, mint hinnéd. 

GERGŐ: (pofát vág)  

APA: Ne vágj, pofákat, nézz már ide, légy szíves. Semmire sem mész, ha az alapvető ismereteket nem 

szerzed meg. 

ANYA: (felvillanyozva) Képzeld csak el, hogy feltalálsz valami világraszólót! Szabadalmaztatni kell, igaz? 

Vagyis fogalmazni, helyesen írni… 

APA: Ráadásul egy találmányt nem lehet benyújtani csak úgy! Tervek, számítások nélkül a kutya se veszi 

komolyan, vagy lenyúlják semmi perc alatt… 

GERGŐ: Gondolod? 

APA: Sőt, biztos vagyok benne! 

GERGŐ: Vegyétek tudomásul, hogy feltaláltam valamit, ami gazdaggá tehet engem, a leendő 

gyerekeimet… sőt esetleg titeket is. 

ANYA: (elmosolyodik) Mondd csak, mi az? 

GERGŐ: Ígéritek, hogy megtartjátok az üzleti titkot? 
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ANYA, APA: (egymásra néznek, majd együtt) Ígérjük. 

GERGŐ: Tessék megesküdni. 

APA: Esküszöm. 

ANYA: Én is. 

GERGŐ: Mondd, hogy „Esküszöm”, anyu! 

ANYA: Esküszöm. 

GERGŐ: Hát jó. Különleges hegymászó cipő… Levehető sarokkal. Fölfelé a szokott helyen van. Sík 

területen levehető. Mikor meg a völgybe indulsz, visszarakod, de nem ugyanoda, hanem előre a lábujjad 

alá, úgy nem billegsz. 

ANYU: Nem bolondság egyáltalán. 

GERGŐ: Hátha érdekelné valamelyik üzletláncot, mondjuk… 

APA: De ha ezt a csodaszerkezetet értékesíteni akarod, vágnod kell a matekot, az informatikát, a 

közgazdaságtant… Lásd be, már megint ott vagyunk, ahol a part szakad… 

 

Gong. 

 

Július 

 

GERGŐ: Így nyüzsögtem június végéig. Anyám továbbra is a telefonon ült egyfolytában. Kutatott az iskola 

után, amelyik kész a mérhetetlen szívességre, hogy felvesz szeptemberben. A postaláda meg dagadozott a 

szép színes iskolai prospektusoktól. (Karikírozva mutogatja a képeket) Ide gyere! Oltári jó hely! Tárt 

karokkal várunk! Egy iskola volt, amelyik tetszett… Na jó, ez így talán túlzás, de rá lehetett fogni, hogy 

tűrhető. Csakhogy hol volt? Az óperenciás tengeren innen, az üveghegyen túl, ott ahol a kurtafarkú malac 

túr…  

NAGYAPÓ: Elég a halandzsából, Totó! Szereztem egy kis nyári munkát. A szomszéd most rendezi be az 

éttermét, szüksége lesz néhány szakemberre. Ő rám gondolt, én meg rád… Segítesz? 

GERGŐ: Hát… ha beveszel a buliba… 

NAGYAPÓ: (nevet) Nélküled semmire se mennénk! 

GERGŐ: Elrepült a július, mint a huzat. Megtanultam tapétázni. Csíkozni, rollnizni. Kismillió dolgot. Meg 

Léon apómnak segítettem keresni a fázisokat. (Énekel) 

NAGYAPÓ: Megy? 

GERGŐ: Nem. (Énekel) 

NAGYAPÓ: És most? 

GERGŐ: Nem. (Énekel) 

NAGYAPÓ: Francba! És most? 

GERGŐ: Most jó! 

NAGYAPÓ: Na azért! (Énekel) 

GERGŐ: Félméteres szendvicseket gyártottam. Pemzliztem az ajtókat, biztosítékot cseréltem. Egyszóval: 

egy hónap boldogság! 

NAGYAPÓ: (az éneke köhögésbe csap át, leül) Átkozott kehe! Hogy élvezze így ki az ember az 

ajándékszivarokat? Jut eszembe, Totó: a szomszéd a zsebembe dugott valamit, amikor elköszöntünk, azt 

mondta, a tiéd. Nézd csak meg a kabátomban… 

GERGŐ: (odalép a fogashoz) Egy boríték. 

NAGYAPÓ: Nyisd csak ki. 

GERGŐ: (elámul) Szent isten! 

NAGYAPÓ: (mosolyog) Szerintem rosszul látod: István lesz az… 

GERGŐ: (boldogan) Egy… kettő… Ez hat darab tízezres!  

NAGYAPÓ: Megszolgáltad. 
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GERGŐ: Húúú, vehetek belőle vagy száz képregényt… vagy légpárnás edzőcipőt! 

NAGYAPÓ: Nem akarsz esetleg Bosch láncfűrészt? (Mosolyog) 

GERGŐ: (nagyapóra mutat) Mikor így mosolygott rám, mindig az jutott eszembe, hogy őt szeretem 

legjobban a világon, ne merészeljen meghalni nekem. Soha. 

 

A lélekharang hangja. 

 

Augusztus 

 

GERGŐ: Az augusztusról nincs különösebb mesélnivalóm. Legfeljebb annyi, hogy hosszú volt és unalmas. 

Mint minden évben, a szüleim nyaralót béreltek a Balatonon, nekem pedig, mint minden évben… 

(Föltekint, nézi a sirály röptét) 

ANYA: Fogd a gyakorlófüzetet, Gergő. Azt, azt! „Útlevél hatodikba”, az iskolakezdéshez. 

APA: Rossz füzetet adtál oda, drágám! Útlevél megint hatodikba. Na, az lesz az… 

GERGŐ: (ábrándozva néz fölfelé) Ez sirály! Átváltozom , és elrepülök a világítótoronyhoz. Ott összejövök 

egy fecskecsajjal, és szeptemberben, mondjuk, elsején együtt kelünk szárnyra a déltengerek felé… 

(Fölfelé bámul) 

ANYA: Tehát a kérdés… 

APA: Hány zsák gipsz kerül egy kupacba? 

GERGŐ: (követi tekintetével a madárszart) Platty!  

APA: (lemondóan) Na, ez a sirály! 

GERGŐ: Tök értelmetlen volt az egész. Arra gondoltam, mit számít itt lenni vagy másutt? Arra gondoltam, 

mit számít lenni vagy nem lenni? Ismerjétek el, matekból siralmas vagyok, de kenem-vágom a filozófiát! 

Délután kimentem a strandra anyámmal vagy apámmal, ketten együtt sose jöttek. Ez is a nyaralási 

szisztémájuk része volt… (Fölkászálódik) Aztán mikor elérkezett a csomagolás ideje, mintha enyhült 

volna kicsit a légkör. Agyrém. Kiadni ekkora rakás pénzt, ennyit utazni, csak hogy a végén 

megkönnyebbülés legyen a hazamenetel. (Leül) 

 

Gong, majd az iskolaharang sürgető hangja. 
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AZ ALTERBEN – LÉON TÁMOGATÁSA – A PROSPEKTUS 

 

Az alterben („Állatmenhely”) 

 

Gergő a közönségnek mesél 

 

GERGŐ: Sárgult a lomb, és visszajött a hasfájásom. Vagyis elkezdtem járni az új iskolámba. Az osztályban 

nem én voltam a legnagyobb nulla, egyáltalán nem. Szóval aranyélet. Ügyesen kitértem a nagy bajkeverők 

útjából. Mondjuk, arról letettem, hogy légpárnás Adidas cipőt vegyek, mert úgy sejtettem, nem sokáig 

örülhetnék neki… 

 

Anya lép be, fáradt 

 

APA: (ingerülten) Hol voltál? 

ANYA: Szia. 

APA: Szevasz. 

ANYA: Egyébként szülői értekezleten voltam. Tegnap mondtam. 

APA: Én meg elfelejtettem. Hazajövök a rohadt kiszállásról, s mit találok itthon? Semmit. Üres a hűtő. Te 

meg… 

ANYA: Mint mondtam, szülői értekezleten voltam. Egyébként ott a szatyor. Keress valamit. 

APA: Mi volt azon az annyira fontos értekezleten? 

ANYA: A szokásos. Mégis volt az iskolában valami furcsa. Olyan érzésem volt, mintha valami 

állatmenhely volna, ahová reggeltől estig beadnak megőrzésre vagy kétezer kamaszt. 

APA: Legalább el van köztük, mint a befőtt. 

ANYA: Na, de hogy október közepe van, és az angoltanárnak vagy tanárnőnek még a színét se látták, az 

azért mégis furcsa, nem? 

APA: (könnyedén) Így már érthető, miért nem osztályoznak. (Elbizonytalanodva) Vagy igen? 

ANYA: Ráhibáztál. A fiunknak egyetlen jegye sincs másfél hónap alatt, viszont napról napra butul. Füvet 

legel nemsokára… Apropó, fű! Ahogy jövök ki az iskolából, mit látok a pláza árkádjai alatt? A vele 

egyidős fiúk ott füveznek… 

APA: Most mit vagy úgy oda? Egyébként… Ki is találta neki ezt az iskolát? 

ANYA: Én. 

APA: Na látod! 

ANYA: Nem hiszem el! Most még ezt a totális csődöt is rám kennéd?! Te mivel is foglalkoztál azalatt, míg 

én a képzési listákat böngésztem? 

 

Leon nagyapó átfogja Gergő vállát, szelíden kimenekíti a családi tűzfészekből. Visszanéznek a veszekedő 

szülőkre 

 

APA: Megszerveztem a nyaralásunk! Az talán kismiska?! 

ANYA: Na ne röhögtess! A nyaralásunk… Tíz éve ugyanoda járunk! 

APA: Mert arra futja! De tudod, mit? Lemondok a következő évi nyaralásról. Azt a pénzt a gyerekre 

fordítjuk. Valami bentlakásos iskola… Az se érdekel, ha három- vagy négyszáz kilométert kell utazni érte. 

Ott majd megtanul a maga lábán állni… 

 

A szülők elégedetten ülnek a helyükre. Gergő riadtan lép vissza a szülei felé, nem hisz a fülének 

 

GERGŐ: Bentlakásos iskola?! Ez aztán tényleg szuper… 
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Léon apó támogatása 

 

NAGYAPÓ: (halkan) Totó! 

GERGŐ: Tessék, León apó! 

NAGYAPÓ: Intézetbe mész, igaz? 

GERGŐ: Valami bentlakásos… 

NAGYAPÓ: Nem örülsz? 

GERGŐ: (nem szól) 

NAGYAPÓ: (odalép) Figyelj ide, Totó, jól figyelj ide! Többet tudok én, mint hinnéd. Tudom, mennyire 

utálod az iskolát, meg azt is sejtem, mi zajlik nálatok otthon. Mármint hogy mit művelnek egymással a 

szüleid… Nem lehet az móka meg kacagás reggeltől estig… 

 

Gergő lehajtja a fejét, hogy ne lássa meg nagyapja a legörbülő száját 

 

NAGYAPÓ: Totó, bízzál bennem, az én ötletem volt az intézet, én ültettem bogarat apád fülébe… Ne nézz 

így rám! Azt gondolom, jót fog tenni neked, ha kiszellőzködsz egy kicsit. Még megfulladsz itt a szüleid 

mellett. Az egy szem fiuk vagy, másuk sincsen… Fel sem fogják, mennyit ártanak azzal, hogy ilyen terhet 

raknak rád… Én… Jaj, Gergő, ne vágj ilyen képet! Öregem, én nem akarok rosszat neked, csak szeretném, 

ha… A fene megette! Még a térdemre se ültethetlek! Nagy cula vagy már ahhoz. Na, lazíts már kicsit… 

Ne sírj. 

GERGŐ: (könnyein át nevet) Semmi bajom, Léon apó, csak az agyvizem csurog.  

NAGYAPÓ: Jaj, öregem… Na, elég ebből! Kapd össze magad, én is összekapom. Be kell fejeznünk ezt a 

szekrényt a szomszédnak. Megígértük. Na, vedd a csavarhúzót! (Elfordul, majd zavartan visszanéz) Csak 

még valamit, aztán befogom a szám. Nagyon fontos… Ne magadat okold, amiért marják egymást a 

szüleid. Erről ők tehetnek, senki más. Te nem szólhatsz bele, nem a te dolgod, értetted? Merem állítani, ha 

tiszta kitűnő lennél, ők akkor sem szállnának ki egymás hajából. Csak kénytelenek lennének más ürügyet 

keresni… (Visszafordul) Na, fogod már végre azt a csavarhúzót?! 

 

 

A prospektus 

 

GERGŐ: Arra mentem haza, hogy a szüleim nagyban böngésznek mindenféle prospektust, és egymás 

kezéből kapkodják a számológépet. (Nevetve elképzeli) Ha képregény, és nem valóság, a fekete füst is 

látszódott volna a fejük fölött. (Elkomorodik) Helló… (Elsunnyog a szobája felé) 

APA: (komoran) Gergő, gyere csak! Ülj le! Anyáddal eldöntöttük, hogy bentlakásos iskolába adunk, ez 

ugye világos… 

GERGŐ: (megfordul, a szüleire néz, gúnyos hangon) Végre egyszer teljes az összhang! Nem siettétek el. 

Kár, hogy pont ilyen hülyeségben egyeztetek meg… (Leül) 

APA: Nyilván nem vagy elragadtatva, de nincs más. Megállt a tudományunk. Nem tanulsz, kicsaptak, 

sehol se kapkodnak utánad. Az itteni iskola kutyafülét se ér. Kimerítettük a választékot. És ha esetleg nem 

tudnád, iszonyúan a zsebünkbe kell nyúlnunk. Vedd észre, hogy anyagi terhet vállalunk… 

ANYA: Komoly anyagi terhet! 

 

Gergő felpattan, hajbókolva bohóckodik 

 

GERGŐ: Jaj… igazán nem kellett volna! Hálásan köszönöm! Hálásan köszönöm, nagyságos uraságok! 

Önök túl jók hozzám! Csókolom a kezit-lábát a nagyságos uraságoknak!  
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Gergő hirtelen lendülettel elindul a szobája felé 

 

APA: Nem is érdekel, hova mész? 

 

Gergő szótlanul áll 

 

APA: (ingerülten) Teszel rá?! 

GERGŐ: (háttal állva) Dehogyis. 

APA: Mert képzeld, nekünk rejtély. Kész fejtörő. Anyád egész délután telefonálgatott, hiába. Honnan 

szedjünk olyan helyet, ahol évközben átvesznek, és… 

GERGŐ: (hirtelen) Jó, megyek. 

ANYA: Hová? 

GERGŐ: (hirtelen megfordul) Ide. (Mintha egy prospektust tartana kezében, elindul Anya felé) 

Odanyújtottam a kis brosúrát, ahol a diákok a munkapadnál vannak lefotózva. (Megáll Anya előtt)  

ANYA: (felnéz rá) Hol is van ez? Nyíregyházától harminc kilométerre északra. Műszaki Líceum… De 

nincs kollégium… 

GERGŐ: De van. Van kollégium. 

APA: Honnan tudod? 

GERGŐ: Odatelefonáltam. 

APA: Még hogy te? 

GERGŐ: Én. 

APA: Mikor? 

GERGŐ: Még a nyaralás előtt. 

ANYA: (hitetlenkedve) Fölhívtad őket? Te? Minek? 

GERGŐ: Csak… Érdeklődtem. 

APA: No és? 

GERGŐ: (lemondóan) Semmi. 

Apa: Hogyhogy semmi?! 

ANYA: Miért nem szóltál nekünk? 

GERGŐ: Mert nem lehet. 

APA: Mit nem lehet? 

GERGŐ: Mert a bizonyítványuk alapján veszik föl oda a diákokat, az enyém meg egy nagy nulla! Még 

gyújtósnak is gyatra… 

 

Mély sóhaj mindkét szülő irányából.  

Gergő egyre lassuló mozgással járkálni kezd 

 

GERGŐ: Másnap rendesen mentem iskolába, azután való nap szintén, azután való nap úgyszintén. És 

kezdtem érteni, mi az, hogy „kiég a biztosíték”. Ez volt nálam a helyzet. Áramszünet. Kikapcsoltam. 

 

A szülők átbeszélnek rajta, Gergő karmesterként vezényli a szülői kórust 

 

APA: Nem érdekli ezt semmi. 

ANYA: Az égvilágon semmit nem csinál. 

APA: Még a legóit is elpasszolta! 

ANYA: Csak a tévét bámulja egyfolytában. 

APA: Klipeket néz kilométerszám. 
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GERGŐ: Igazuk volt. Órákig heverésztem az ágyamban… 

APA: Még a barkácsolással is felhagyott. 

GERGŐ: Rusnya lettem és kretén. Anyám ráhibázott… (Beinti Anyát) 

ANYA: Lassan füvet fog zabálni az asztalnál! 

 

Gergő leinti a kórust 

 

GERGŐ: Még a nagyszüleimet se akarózott meglátogatnom. Kedvesek hozzám meg minden, de nem 

értenek meg egyáltalán. Öregek már ahhoz. (Hirtelen elindul Nagyapó felé) És különben is, Léon apó mit 

foghat föl az én bajaimból? Semmit, mert ebben tökhülye. Neki semmi nem okozott gondot. (Visszaindul 

a helyére) A szüleimet meg hagyjuk inkább… Egymással se beszélnek már. Tisztára, mint a zombik. 

(Dühösen felugrik, elindul Anya felé) Nekik tudtam volna esni, hogy kipofozzak belőlük… (Megtorpan) 

Mit is? Magam se tudom. Egy szót, egy gesztust vagy… egy mosolyt? Csak legyen valami. (Lerogy a 

székbe) 
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TELEFON – LEVÉL – KÓRHÁZ – VONATÚT – FELVÉTELI ELŐTT 

 

Léon apó telefonja 

 

Gergő telefonszignálja: „Boci, boci, tarka…” 

 

Gergő: Halló! 

NAGYAPÓ: Ejnye, Totó, már el is felejtettél?  

GERGŐ: Ne haragudj… 

NAGYAPÓ: Semmi gond, Totó, semmi gond. A sufni megvár. Szóval, ahogy megbeszéltük. 

GERGŐ: Jó, jó. 

NAGYAPÓ: Nem izgatod magad a helyesírás meg a fogalmazás meg az ocsmány kézírásod miatt. Oda se 

neki. Egyszerűen leírod, ami a szívedet nyomja, oké? 

GERGŐ: Oké. 

 

Levél az igazgatónak 

 

GERGŐ: Tisztelt Igazgatónő! Szeretnék az iskola tanulója lenni, noha eddigi iskolai szereplésem alapján 

nem vennének fel. Szerintem azonban nem csak az osztályzatok számítanak. A motiváció sem mindegy. 

Azért szeretnék az iskola tanulója lenni, mert úgy hiszem, itt lennék a legboldogabb. Kis súlyú vagyok, 35 

kiló remény. Remélem, találkozunk. Dobos Gergő (Átdobja a levelet az Igazgató felé) Postára adtam. 

 

Ahogy az igazgató olvasni kezdi, Gergő egyre közelebb araszol hozzá 

 

IGAZGATÓ: Utóirat: Életemben először könyörgök azért, hogy iskolába mehessek. Félek, hogy ez már 

beteges. 2. utóirat: Mellékelem egy banánhámozógép tervrajzát. Hétévesen készítettem. 

 

Gergő kétségbeesetten bámul az igazgató arcába egészen közelről 

 

IGAZGATÓ: Banánhámozógép? Hm… 

GERGŐ: (kétségbeesetten) Én hülye! Nem igazgatónő van, hanem igazgató! Én hülye barom. Harmincöt 

kilónyi barom… Kreténségből a harmada is elég… 

 

Gong. 

Gergő visszaül a helyére 

 

GERGŐ: Jött az őszi szünet. Az egészet anyám testvérénél töltöttem: lyegóztam az unokaöcsémmel. Én 

építettem – ő földhöz vágta. Aztán jót röhögött. Imádtam, ahogy röhögött a kiskölyök. Valahogy 

helyrejöttek tőle a vezetékeim. A szünet végén anya jött ki elém a pályaudvarra… 

 

A pályaudvaron 

 

Anya odalép Gergőhöz, jobbról-balról cuppant egy puszit az arcára 

 

ANYA: Két hírem van, egy jó meg egy rossz. Melyiket mondjam előbb? 

GERGŐ: A jót. 

ANYA: A Líceumból telefonált az igazgató. Hajlandó fölvenni, de írnod kell valami felmérőt… 
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GERGŐ: (csalódottan) Vááo… Ez neked a jó hír? Akkor most dobáljak konfettit? Na, ezek után mi a 

rossz? 

ANYA: Nagyapád kórházban van. 

GERGŐ: (kis csend után) Súlyos? 

ANYA: Nem tudni még. Rosszul lett, benn tartották megfigyelésre. Nagyon gyönge… 

GERGŐ: Rohanok hozzá! 

ANYA: Nem. Egyelőre tilos látogatni. Feltétlenül meg kell erősödnie. (Sír, ráborul Gergő vállára) 

 

A kalauz sípjának hangja.  

Anya megsimogatja Gergő arcát, majd integetve távolodni kezd tőle.  

A vonat doboló hangja 

 

A vonaton 

 

GERGŐ: Léon apóm… Léón apóm… Léon apóm… Ne halj meg!... Léon apóm… Ne hagyj itt!... 

Szükségem van rád… Meg nagyanyónak is… Mi lesz vele nélküled? Belepusztul… Ne halj meg… Nincs 

jogod meghalni. Tisztára zöld vagyok…. A szemed előtt akarok megérni… Azt akarom, hogy 

megismerhesd a gyerekeimet… hogy mehessenek hozzád a sufniba… hogy szagolhassanak… Azt 

akarom, hogy… azt akarom… (Elszenderedik) 

 

A vonat doboló hangja előbb felerősödik, majd elhalkul.  

 

Felvételi előtt a líceumban 

 

NEVELŐ: Várj meg az udvaron, ott a fabódénál. Előkészítem a szállásodat. 

 

Gergő a fabódé oldalára karcolt ábrákat nézegeti. Meglát egy szív alakú rajzot 

 

GERGŐ: K + M… (A szívet követi az ujjával) Örökké együtt! (Keserűen nevet) Ezek nem ismerik a 

szüleimet… (Odébb lép) Szép az élet! (Keserűen) Ja, már akinek… (Leül) 

MARIO: (belép) Hé, öcskös, nem tűnik föl valami? 

GERGŐ: Mégpedig? 

MARIO: Az a pad ott az én helyem! 

GERGŐ: (föláll) Bocs. 

MARIO: (leül) Na, azért! 

GERGŐ: Itt maradhatok? 

MARIO: Felőlem. 

GERGŐ: És te mire vársz? 

MARIO: Közöd? 
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A Fiú lép be 

 

FIÚ: (Gergőnek) Ne is foglalkozz vele. Nem 

mindig ilyen szúrós ám! (Mariónak) Néha azért 

megborotválkozhatnál. Ő kicsoda? 

MARIO: Valami új srác lehet. Kajánál láttam… 

FIÚ: Ízlett a vacsora? 

GERGŐ: Persze, finom volt. 

MARIO: Te, öcskös! Van rágód? 

GERGŐ: (készségesen) Kérsz? 

MARIO: Nem nekem! Mari néninek. 

GERGŐ: (értetlenül) Mari néninek?! 

FIÚ: A konyhás néni. Persze, honnan is 

tudhatnád… 

MARIO: (mint a hülye gyereknek) Egy csomag 

rágó – egy hét repeta! 

GERGŐ: (elmosolyodik) Na, az király! 

MARIO: (félrevonja) Van itt még néhány 

tudnivaló! (A távolba mutat) Látod azt a 

tűzlétrát? Mássz fel a második emeletig. Nézz 

jobbra! Ott az a félig meszelt ablak… 

GERGŐ: Igen, mi van vele? 

MARIO: Lépj följebb két lépcsőfokot! Mit látsz? 

Na, mit? A lányok zuhanyzóját… (Nevet) 

FIÚ: (elképed) A zuhanyzóban akarsz 

ismerkedni?! 

MARIO: (nevet) Hol máshol? 

FIÚ: (értelenkedve) Hülye! 

MARIO: (Gergőnek) Komolyra fordítva a szót: 

arrafelé vigyázz, nagy a tanársűrűség! A 

legveszélyesebb közülük a töritanár… (Pózt vált)  

 

A Fiú is veszi a lapot, a buzgó diák szerepébe lép 

Klaudia lép be 

 

KLAUDIA: (Gergőnek) Ne is foglalkozz vele. 

(Megsimogatja Mario arcát) Nem mindig ilyen 

szúrós ám! (Megpaskolja a fiú arcát. Mariónak) 

Ő kicsoda? 

MARIO: Valami új srác lehet. Kajánál láttam… 

KLAUDIA: Ízlett a vacsora? 

GERGŐ: Persze, finom volt. 

MARIO: Te, öcskös! Van rágód? 

GERGŐ: (készségesen) Kérsz? 

MARIO: Nem nekem! Mari néninek. 

GERGŐ: (értetlenül) Mari néninek?! 

KLAUDIA: A konyhás néni. Persze, honnan is 

tudhatnád… 

MARIO: (mint a hülye gyereknek) Egy csomag 

rágó – egy hét repeta! 

GERGŐ: (elmosolyodik) Na, az király! 

MARIO: (félrevonja) Van itt még néhány 

tudnivaló! (A távolba mutat) Látod azt a 

tűzlétrát? Mássz fel a második emeletig. Nézz 

jobbra! Ott az a félig meszelt ablak… 

GERGŐ: Igen, mi van vele? 

MARIO: Lépj följebb két lépcsőfokot! Mit látsz? 

Na, mit? A lányok zuhanyzóját… (Nevet) 

 

Klaudia lép közelebb hozzájuk 

 

KLAUDIA: Mit susmorogtok itt? 

MARIO: Semmit. Csak megmutattam neki, hol 

ismerkedhet a lányokkal… 

KLAUDIA: (elképed) A zuhanyzóban?! 

MARIO: (nevet) Hol máshol? 

KLAUDIA: (sértetten) Hülye! (Leül) 

MARIO: (Gergőnek) Komolyra fordítva a szót: 

arrafelé vigyázz, nagy a tanársűrűség! A 

legveszélyesebb közülük a töritanár… (Pózt vált)  

 

Klaudia is veszi a lapot, a buzgó diák szerepébe 

lép 

 

 

MARIO: (tanárként belefeledkezve magyaráz) A második világháború 1939. szeptember 1-jén kezdődött, 

amikor… (Se lát se hall, a buzgón jelentkező Fiúra mutat) Németország lerohanta Lengyelországot! 

(Kimérten) Gdanskban mindenki transzban! (Nekilódul) Lengyelország másik felét a Szovjetunió 

annektálta. És meg sem álltak egészen Berlinig! (Heves mozdulattal a távolba mutat, aztán fájdalmasan) 

A francba, a könyökem… (Leül) 
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Röhögés 

 

FIÚ: (Gergőnek) Téged mi szél hozott ide? 

GERGŐ: Az előző iskoláimban nem találtam a 

helyemet… 

FIÚ: Sehol? 

GERGŐ: Sehol. 

MARIO: (nevet) Még a dedóban sem? 

GERGŐ: (átveszi a nevetést) Ott aztán pláne nem! 

Azt mondták, rontom az átlagot. 

MARIO: (kezet nyújt) Köztünk a helyed, 

hapsikám! 

 

Nevetnek 

 

GERGŐ: Holnap felvételit írok… 

MARIO: (műfelháborodással) És még nem lőtték 

föl a pizsirakétát?! 

FIÚ: Na, akkor nyomás aludni! Annak fele se 

tréfa! 

MARIO: Igaz. Kell az energia holnapra! 

GERGŐ: Rendben. 

FIÚ: Remélem, még találkozunk. 

MARIO: (összekacsint Gergővel) A tűzlétrán… 

FIÚ: (kajánul) Hárman sokan leszünk!  

 

Mindhárman nevetnek. 

 

 

KLAUDIA: (Gergőnek) Téged mi szél hozott ide? 

GERGŐ: Az előző iskoláimban nem találtam a 

helyemet… 

KLAUDIA: Sehol? 

GERGŐ: Sehol. 

MARIO: (nevet) Még a dedóban sem? 

GERGŐ: (átveszi a nevetést) Ott aztán pláne nem! 

Azt mondták, rontom az átlagot. 

MARIO: (kezet nyújt) Köztünk a helyed, 

hapsikám! 

 

Nevetnek 

 

GERGŐ: Holnap felvételit írok… 

MARIO: (műfelháborodással) És még nem lőtték 

föl a pizsirakétát?! 

KLAUDIA: Na, akkor nyomás aludni! Annak fele 

se tréfa! 

MARIO: Igaz. Kell az energia holnapra! 

GERGŐ: Rendben. 

KLAUDIA: Remélem, még találkozunk. 

MARIO: (összekacsint Gergővel) A tűzlétrán… 

 

A két fiú nevet 

 

KLAUDIA: (nevetve) Hülyék! 
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TESZT – VISSZAÚT – A PÁLYAUDVARON – AUTÓÚT 

 

GERGŐ: Nehezen aludtam el. Furcsát álmodtam. León apómmal valami parkban mászkáltunk, és az 

idegeimre ment. Folyton a ruhám ujját cibálta… 

 

A xilofon csengő hangja 

 

NAGYAPÓ: Hol van itt a dohányzó, kérdezd már meg… 

 

A xilofon hangja 

 

GERGŐ: Reggelinél nem bírtam enni. A hasamban vasbeton. Aztán elkezdődött… 

TANÁR: Ezt kell csak kitöltened, fiam. Semmiség az egész. 

GERGŐ: Az eleje még nem volt vészes, de aztán kezdtem pánikba esni. A legszarabb egy bekezdésnyi 

szöveg volt: hibákat kellett kikeresni. Pokoli, de nem láttam egyet sem. Egyet sem! A gombóc a 

torkomban elkezdett fölfelé araszolni. Meresztettem a szemem. Tilos sírni. Nem akartam. Nem a-kar-tam, 

értitek?! Aztán mégis lecsöppent az a szemétláda… 

 

Éteri hang, távoli zeneszó 

 

NAGYAPÓ: Ejnye, Totó, ne izélj már! Összenyálazod a ceruzát, mint a disznó! Még elkorhad! Jól van, te 

kis picsogós. Ne parázz, meglökjük azt a szekeret ketten. 

GERGŐ: (körülnéz) Léon apóm, te vagy az? 

NAGYAPÓ: Kit vártál, te süsü? A római pápát? 

GERGŐ: (egyre értetlenebbül nézeget körbe, nem látja a nagyapját) De hát… hogyhogy itt vagy velem… 

és szólni tudsz hozzám? 

NAGYAPÓ: Ne add a hülyét, Totó, mindig is itt voltam, tudhatnád. Na, félre a tréfát! Húzgáld alá a 

ragozott igéket… Azt ott hagyd békén, hol van neki ragja? Most keresd meg, hányas szám, hányadik 

személy… Megvan… Kösd össze kis nyilakkal… Jó… Gondold át, összepasszolnak-e?  A negyedik 

oldalon van még egy kis bibi… 

 

Zeneszó. 

Gergő leesett állal kerüli meg a széket, közben nagyapát nézi, aki visszamosolyog rá. Gergő visszaül a 

helyére 

 

NAGYAPÓ: Na, Totó, most már te következel. A fogalmazásban te százszor erősebb vagy nálam… Bizony, 

bizony… Szóval hagylak, de a helyesírást el ne szúrd! Te vagy a szavak rendőre. Megállítod, és elkéred a 

jogsit, csak aztán engeded forgalomba. Érted már? (Nagyapa eltűnik) 

GERGŐ: (felugrik) Értem. 

 

A zene elhalkul 

 

TANÁR: Halkabban, fiatalember! Elég! (Csend) Egy szót se többet! 

GERGŐ: Újra átnéztem mindent, töviről hegyire. Vagy hatvanszor. Aztán beadtam a füzetet. (Suttog) Itt 

vagy még, Léon apóm? 

 

Csend. 
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A vonaton visszaútban 
 

A vonat zakatolásának hangja 
 

GERGŐ: (suttog) Itt vagy még, Léon apóm? (Vár) Itt vagy még? (Vár) Léon apóm… (Vár, aztán keserű 

grimasz) Ezen a számon előfizető nem kapcsolható. 

 

A vonatzakatolás elhalkul.  

 

A pályaudvaron 
 

A kalauz sípjának hangja. Apa és Anya állnak a peronon. Gergő kászálódik le a vonatról 
 

GERGŐ: (gyanakvóan) Hogyhogy mind a ketten? Valami baj van? Meghalt… Ugye, meghalt?! 

ANYA: Nem. Kómába esett. 

GERGŐ: Mikor? 

ANYA: Ma reggel. 

GERGŐ: Magához fog térni? 
 

Anya semmit sem szól, Gergő vállára dől, átöleli 
 

APA: Nem lehet bemenni hozzá. Tilos. Egyetlen bacilus megölheti… 
 

Apa leül, Gergő visszakíséri Anyát a székéhez, leülteti 
 

GERGŐ: Nagyanyóhoz mentem. Ijesztő volt: lötyögő kék pongyolás kisegér. Csak álltam bambán a 

konyha közepén, mire azt mondja: „Eredj a sufniba, Gergő. Dolgozgass kicsit. Használd a szerszámokat. 

Biztasd őket, hogy visszajön.” Kimentem. Ráborultam a munkapadra. Meddig tartott? Egy óra, kettő… 

három talán? Utána már jobb volt: mintha kifogytam volna a könnyből és a bánatból. (Leül)  
 

A lélekharang hangja. 

 

Autóút 
 

GERGŐ: Felvettek a líceumba. Apám vitt el kocsin, mert amúgy is kiszállásra ment. (Csend) 

Bekapcsolhatom a rádiót? 

APA: Inkább ne. (Csend) 

GERGŐ: Mennyivel megy? 

APA: Kipróbáljuk? 

GERGŐ: Aha. 

APA: (kis idő múlva) Tetszik, mi? 

GERGŐ: Nem rossz. 

APA: (kis idő múlva) Odanézz! Látod azt a panziót? Ott szálltunk meg anyáddal, amikor… 

GERGŐ: (keserű mosollyal) Az még az előző életetekben lehetett. 

APA: (sóhajt) Igazad lehet. (Kiszáll a kocsiból) Hát akkor… 

GERGŐ: (kiszáll) Ugye, azonnal felhívtok, ha van valami? 

APA: (bólint) Gergő… 

GERGŐ: Megyek. 

APA: Még ne. Csak… (Magához inti) Érezd jól magad itt, megérdemled. Sose mondtam neked, hogy… 

szerintem klassz vagy. Nagyon is. (Megöleli) Eredj! 

 

Apa visszaszáll az autóba. Gergő belép a kapun. 



 

 

 

FIÚ / KLAUDIA: (kinéz az ablakon) Nézd, visszajött. 

MARIO: Ajaj! Csúcsforgalom lesz a tűzlétrán. 

 

 

 

 

ÉLET A LÍCEUMBAN – LÉON APÓ 

 

TANÁR: (Mariónak) A tűzlétra hosszú ű-vel írandó. Máskülönben ne is fűzz hozzá nagy reményeket! 

(Gergőhöz) Gergő, hat pont a húszból. (Mosolyog) Remélem, a banánhámozód hatásfoka egy kicsit 

jobb ennél… 

GERGŐ: Azt kell hinnem, becsültek azért a bemutatkozó levélért. Mindenki tudta, hogy a béka segge 

alatt vagyok, de azt is, hogy ki akarok mászni onnét. Technikából bezzeg én voltam a guru… (Felveszi 

a pózt) 

 

A Fiú, Mario és a Tanár Gergő köré térdelnek, meghajolnak 

 

FIÚ: Ó, mester, aki eloszlatja a sötétséget… 

MARIO: Nyisd meg elménket… 

TANÁR:, Mutasd meg nekünk a fényt! 

GERGŐ: (odalép, felemeli, majd lazán) Tanár úr, megnézte már a biztosítékot? 

TANÁR: (elgondolkodik) Nem rossz az ötlet! (Kilép) 

 

A két diák a csillag-gyakorlatba kezd 

 

GERGŐ: (rájuk néz) A tesi viszont maradt a mumusom. Pocsék voltam azelőtt is, de itt jobban feltűnt, 

mert a többiek baromi jól csinálták. 

MARIO: (fekvőtámaszból kifordul fél kézre) Hé, Gergő, izomépítő masinát nem tervezel? 

 

Nevetnek 

 

GERGŐ: Anyám minden héten jelentkezett telefonon. Mindig azzal kezdtem, van-e valami újság…. 

ANYA: Figyelj, Gergő, hagyd ezt. Ne kérdezzél. Biztos lehetsz benne, ha bármi újság van, azonnal 

szólok. Beszélj inkább magadról, mit csinálsz, meg a tanáraidról, meg a haverjaidról, meg a… 

GERGŐ: (közbeszól) Hamar letettem. A nagyapámon kívül semmi nem tudott érdekelni. Érte, ha kell, 

hegyeket hordanék el, felnégyeltetném, lassú tűzön megsüttetném magam. Bármit, hogy megmentsem, 

de egyszerűen nincs mit tenni. A francba! Akkor jött a nevezetes tesióra. Aznap kötélmászás volt 

műsoron... 

 

Gergő középre áll 

 

FIÚ: Nicsak, ki az ott? 

MARIO: Bigyó felügyelő! 

GERGŐ: (végigfuttatja tekintetét a kötélen) Kilenc csomó… Jól figyelj, Léon apóm! Megcsinálom! 

Teérted! Hallod? 

MARIO: (dobol) Bigyó felügyelő zoknit villant! 

GERGŐ: A harmadik csomónál teljesen kivoltam, de összeszorítottam a fogamat. 

MARIO: (dobol) Negyedik csomó, ötödik csomó! 

GERGŐ: Lazult a markom… Ez nekem sok… 

FIÚ: (ordít) Mindent bele, Gergő, tarts ki! 

GERGŐ: Hetedik csomó… Alig bírtam. Az ájulás környékezett… 
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MARIO: (dobol)  

FIÚ: (kiabál) Ger-gő! Ger-gő! Ger-gő! 

MARIO: (dobol, ordít) Bogozd a csomót, Bigyó felügyelő! 

GERGŐ: Még két csomó volt hátra. Léon apóm, nézd, itt vagyok. Tessék, az erőm! Fogadd el! 

MARIO: (dobol) Rajta! Rajta! Rajta! 

GERGŐ: Már véresre horzsoltam a combom. Egyetlen csomó még… 

MARIO: (dobol) Ger-gő! Ger-gő! Rajtaaaaaaa!  

GERGŐ: Könyörgök… (Ordít) Térj magadhoz! (Összeesik) 

FIÚ, MARIO: (dobszó) Ez aaaaaz! Megcsináltad! Éljen Bigyó felügyelő! (Kiszaladnak) 

 

Gergő feltápászkodik 

 

GERGŐ: Aznaptól más ember lettem. Céltudatos. Veszekedett. Tántoríthatatlan. Fújtattam, mint a bika. 

Esténként tanítás után róttam a környékbeli erdőket, mezőket. Órákig. „Tessék, Léon apóm, szívd be 

ezt a jó levegőt. Szívd csak be! Én vagyok a tüdőd. Mi lesz már! Tessék!”  

 

Gergő megáll Nagyapó előtt, közösen vesznek nagy levegőt 

 

GERGŐ: (Nagyapót nézve középre hátrál) Távolsági mesterséges lélegeztetés. (Mély levegőt vesz, 

kifújja. A hátára fekszik, mélyeket lélegzik) 

 

ANYA: Halló!  

GERGŐ: Igen. (Felül) 

ANYA: Rossz hírem van, kisfiam. Az orvosok leállítják a kezelést. Nem ér semmit. 

GERGŐ: (felpattan) Hiszen akkor meghal! (Anya arcába ordít) Kapcsolják is le a gépekről, úgy 

gyorsabb! (Elterül a földön)  

 

Megszólal a lélekharang 

 

GERGŐ: (a földön fekve) Undorított az élet. Már úgy gondoltam apómra, mintha meghalt volna. Aztán 

tegnap este… 

 

A lélekharang hangja nem hallatszik már. Mario térdel oda Gergő mellé, rázni kezdi 

 

MARIO: Ébredj már fel, öreg… 

GERGŐ: Ö…ö… Mi.. 

MARIO: Totónak hívnak? 

GERGŐ: (szemét dörzsöli) Miért? 

MARIO: Mert a hallban egy öreg papi a tolószékéből kiabál, hogy hol a Totója… Csak nem hozzád 

jött? 

 

Gergő lassan felemelkedik.  

Megszólal a xilofon – Nagyapó éteri zenéje 

 

MARIO: Hé, hová rohansz? A nadrágod! 

GERGŐ: (Nagyapót nézi) Egy szál gatyában rohantam le négy emeletet. Bőgtem, mint a csecsemő. Az 

ebédlőajtóban találtam egy fehérköpenyessel. A pasi az infúziós állványt fogta. Léon apómnak meg 

fölragyogott az arca. 

NAGYAPÓ: (mosolyog) Nyitva a slicced, Totó, megfázol. 

 

Szól a xilofon. 
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Gergő visszamosolyog Léon apóra. Nekilódul, majd lelassítva a mozgását, leül a nagyapó lába mellé, 

s a térdére hajtja a fejét.  

Nagyapó Gergő fejére teszi a kezét.  

Kitartott kép  
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1. kép: NYITÓKÉP – KALÓZOS JÁTÉK – A CSILLAGKUTYA 

 

Gertrud fuvolájának hangja hallatszik, egy vidám dallamot játszik. 

A tér közepén egy nagyobb doboz. 

Miközben a nézők elfoglalják helyüket, Joel és Kisjoel kicsomagolják a dobozt: egy vitorláshajó kerül 

elő belőle. 

Hátul, a vitrines szekrénynél az apa, Samuel áll. 

 

SAMUEL: Ide, ide! Itt a vitrines szekrényben lesz a legjobb helye. 

 

Joel féltő kézzel irányozza oda a vitrinhez a hajót, miközben Kisjoel kiviszi a dobozt. 

Samuel és Joel a vitrinbe teszik a hajót. 

 

JOEL: (távolodva nézi a hajót) Igazán gyönyörű! 

SAMUEL / KAPITÁNY: Fedélzetmester! 

KISJOEL / FEDÉLZETMESTER: (belép a játéktér közepére) Rakomány rendben! 

SAMUEL / KAPITÁNY: Kormányt három fokkal északra! 

JOEL / KORMÁNYOS: (miközben belépett a játéktérbe) Három fokkal északra! 

 

Samuel is belép a játéktérbe, s Joellel összekapaszkodva rázendítenek: „Baj van a részeg 

tengerésszel…” 

 

KISJOEL / PAPAGÁJ: (körbe röpdösi őket) Gyurrrika rrumot akarrr! Gyurrrika rrumot akarrr! 

SAMUEL: (nevet) Ne célozgass! 

KISJOEL / ELSŐTISZT: Sebesség 15 csomó. 

KISJOEL / KAPITÁNY: (felfelé kiabál) Matróz az árbockosárban! Jelentést kérek! 

KISJOEL / MATRÓZ: (távcsővel) Hajó a láthatáron! Felvonták a fekete zászlót! Kalózok! 

KISJOEL / PAPAGÁJ: (körben röpdös) Gyurrrika majrrrés! Gyurrrika majrrrés! 

SAMUEL: (ágyúhang) Bummmm! 

KISJOEL / KAPITÁNY: (lassított felvételszerűen elvetődik) Vigyáááááááááááázz! 

SAMUEL / MATRÓZ: Ezer golyó és kartács! 

KISJOEL / KAPITÁNY: (hörög) Kraken… 

JOEL: (a Kapitányhoz lép; nevet) A kapitány félrebeszél. 

SAMUEL: Jack Sparow-nak képzeli magát! 

Joel pacsizik apával 

KISJOEL / KAPITÁNY: (hörög) Hajóács… 

Apa és Joel összenéznek, hogy ki vállalja a szerepet. Apa Kisjoelre mutat 

KISJOEL / HAJÓÁCS: (felfelé kiabál) Felszakadt a hajóoldal! 

KISJOEL / KAPITÁNY: (hörög) Kikötünk a legközelebbi szigeten, és… megreparáljuk… 

SAMUEL / MATRÓZ: Föld! Föld! Föld a láthatáron! 

JOEL: (nevet) Gyurika megint majrés! 

Bennszülöttek (Joel és Apa) köpőcsővel támadják meg a hajót. A Kapitány-Kisjoel menekülne, de 

megsebesül és elterül a földön 

BENNSZÜLÖTTEK: (körbe táncolják a Kapitányt, Joel mintha ételt készítene))  

    Dá-da-da-da / Dá-da-da-da / Dá-da-da-da / Dakata-káj.  

SAMUEL / BENNSZÜLÖTT: Hö! Nem ennivaló! 

BENNSZÜLÖTTEK: (haditáncra váltva) 

    Dé-do-de-do / Dé-do-de-do / Dé-do-de-do / Dakata káj. 

KISJOEL / KAPITÁNY: (lassan felül) Hol vagyok? 



 
3 

 

BENNSZÜLÖTTEK: (letérdelve hajlonganak) Éljen a király! Éljen a király! 

KISJOEL / PAPAGÁJ: (szárnyával boldogan verdes) Gyurrrika a hetedik mennyben járrr!  

 

Samuel és Joel nevetnek 

 

SAMUEL: (odaszól Joelnek) Lefekvés! (Kimegy) 

 

Joel az ablak felé lép, kifelé bámul 

 

KISJOEL: (Joelre néz) A kutya. Vele kezdődött minden.  

JOEL: (visszafordul) A magányos kutyával, akit megpillantottam azon a téli éjszakán. Hirtelen 

felébredtem, talán valami rossz álom, s kibotorkáltam ide az ablakfülkéhez. Csillagos éjszaka volt… 

SAMUEL: Hát te meg mit állsz ott, fiam? 

JOEL: Nem is tudom. Úgy látszik, megint mászkálok álmomban. 

SAMUEL: Menj és feküdj vissza. Még megfázol itten. 

JOEL: Ő az apám, Samuel. Néha kicsit túlaggódja magát. 

KISJOEL: Érthető, ha egyedül neveli a fiát. 

JOEL: Ezért aztán én járok bevásárolni, én főzök, én mosogatok. Én vagyok a saját anyám! 

KISJOEL: (jelentkezik) Meg én is! 

JOEL: (a közönségnek) Mit néztek ilyen furcsán? Ja, hogy már végképp nem tudjátok, kik is vagyunk! 

Nos, mindez csupán optikai csalódás.  

 

Megállnak szorosan háttal egymásnak. 

 

JOEL / KISJOEL: (egyszerre) Én vagyok Joel Gustafson. 

KISJOEL: Ő Nagyjoel, mert néha annyira, de annyira felnőttnek képzeli magát. 

JOEL: Ő meg Kisjoel. Néha olyan gyerekes. (A fejére mutat) A képzelete kicsit… (Ellép Kisjoel 

mögül) Egyébként hetedikbe járok. Itt lakunk Samuellel ebben az északi kisvárosban, Stockholmtól 

vagy ötszáz kilométerre, egy folyó mentén. 

KISJOEL: Ha viharos szél fúj, néha azt képzelem, hogy a házunk egy hajó. Horgonyt vetett a folyó 

mellett, és csak a jó szélre vár, hogy elvigye a tengerig.  

JOEL: (Kisjoelre mutat) Na, mint mondtam?  

SAMUEL: (kintről) Joel, most már tényleg le kellene feküdnöd! 

JOEL: (Kisjoelnek) Hallottad?! 

KISJOEL: (zsörtölődve) Jó, jó. (Odébb kullog, s Samuel szobája felé kezd fülelni) 

JOEL: (Samuelre értve) Amúgy Samuel nem mindig ilyen zsémbes. Szerintem anya meg a tenger miatt 

van az egész. A tenger miatt, amit apa otthagyott, és anya miatt, aki otthagyta apát. (Leül) 

 

Kisjoel ott marad fülelő testtartásban. 
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2. kép: SARA BEMUTATÁSA 

 

KISJOEL: (fülel) Súlyos léptek… 

JOEL: Harag és fáradtság van bennük? 

KISJOEL: Nem, és nem is pálinkásüveg. 

JOEL: (mosolyog) Akkor mesélgetés… 

KISJOEL: Igazi matrózléptek! 

JOEL: (elbizonytalanodik) Mintha mindegyik visszhangot verne… 

 

Apa lép be 

 

APA: Joel, Joel! Merre vagy? Nem egyedül jöttem, remélem, nem probléma. 

 

Sara lép be 

 

KISJOEL: A pincérnő!  

JOEL: A nagymellű Sara! 

KISJOEL: Mit keres itt? Talán újságot akar? 

JOEL: (vállat von) Itt vagyok. 

SARA: Szóval te vagy az a Joel! Mintha már láttalak volna… Á, megvan! Te szoktál újságot árulni a 

kocsmában. (Megpaskolja az arcát) Már sokat hallottam rólad… 

APA: Jót, rosszat – mindent elmondtam! (Nevet) Na jó, csak vicceltem. Sara eljött velem egy csésze 

kávéra. 

JOEL: (gyorsan) Nincs itthon kávé! 

APA: (vidáman) Hogyhogy nincsen? 

JOEL: Elfogyott. Nem volt időm a boltba menni. Annyi van, ami neked holnap reggelre elég. De neki 

nem jut. 

SARA: (nevet) Annyi baj legyen! (Körülnéz) Jó kis lakástok van. (Odalép a hajóhoz) 

APA: Mégis csak bosszantó, hogy nincs kávénk… 

SARA: Ugyan, nem számít. (A hajó mellől) Gyönyörű ez a hajó! (Joel felé) Csak nem te csináltad, 

Joel? 

APA: Ugye, hogy kinéznéd belőle? Ügyes kezű kölyök… (Vidáman dúdol) Haj, hé, de húzz rá egyet… 

(Sarához lép) Micsoda vitorlás! A portói kikötőben tettem rá szert… 

SARA: (a hajóorr felé mutat, évődve) Ezzel a sellőlánnyal együtt? 

JOEL: Hozzá ne nyúljon! 

APA: Joel! 

 

Sara közben már a lakás másik részében jár, a gáztűzhely előtt 

 

SARA: Samuel, csak nem azt akarod mondani, hogy ezen a gáztűzhelyen főztök? Ilyen volt anyámnak 

is.  

APA: Régi jószág… 

SARA: Le kellene cserélned, nem illik ehhez a lakáshoz. 

JOEL: Én is mondtam már. Na, mindegy, megyek a szobámba. Még tanulnom kell. (El Kisjoel mellé) 

 

Apa és Sara leülnek az asztal mellé 

 

APA: Igazad van azzal a tűzhellyel. Tényleg elég ósdi. 

SARA: Nemcsak ósdi, hanem veszélyes is. Egy villanytűzhely sokkal kényelmesebb lenne. 

KISJOEL: (mintha szócsövön kiabálna) Tapaszd be a füled, Apa, elcsábít az énekével ez a szirén! 

APA: Le kellene cserélni már, de hogy mikor kerül rá sor… 

JOEL: (Kisjoelnek) Bezzeg, ha Sara mondja, már ugrik is! 
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KISJOEL: Nézd a szebbik oldalát: legalább lesz egy jó tűzhelyünk! 

SARA: Fodrászhoz kéne menned… 

APA: Ugyan minek? Csak az erdei bagoly lát. Na meg télen jobban is melegít.  

 

Sarah beletúr Apa hajába 

 

KISJOEL: A titkos társaság következő feladata, ha már megtaláltuk a kutyát, aki a csillag felé lohol… 

JOEL: Kikészíteni ezt a nőszemélyt! 

SARA: Van egy jó hajnyíró gépem… 

KISJOEL: Mi ez, szerelmi vallomás?  

JOEL: Még felfalja apát! 

APA: Ha már úgyis kicsinosítasz, talán… Szóval, bál lesz a hétvégén, a kultúrházban. A Tornwallék 

bandája játszik. Nem táncolnál egyet? 

SARA: Nincs a kedvem ellen… 

APA: Ha nem lenne lovagod, szívesen jelentkezem a feladatra. 

KISJOEL: Ezek a végén még összeházasodnak! 

SARA: Meg kell néznem a beosztásom… (Mosolyog) 

JOEL: (gúnyosan) Mintha nem tudná fejből… 

SARA: Nahát, a szombatom szabad! 

KISJOEL: Csak hiszed, kisanyám! Még nem tudod, Sherlock Holmes mire képes! (Megszívja a pipáját) 

Mit tegyünk, drága Watsonom? 

JOEL: Talán ha… 

KISJOEL: Pontosan! Belopódzunk a nőszemély budoárjába… 

JOEL: Megkaparintjuk a noteszét, és… 

KISJOEL: (megszívja a pipát) Ne olyan hevesen, Dr. Watson! Megfeledkezik a vegytintáról. 

JOEL: Itt van, mesterem! 

KISJOEL: Egy kis csepp, és máris… 

JOEL: Volt szabadnap, nincs szabadnap! 

KISJOEL: (kezet ráz Joellel) Remek munka volt, Dr. Watson! 

APA: Joel! Gyere ki, légy szíves, Sara búcsúzni szeretne! 

 

Joel keze előre nyújtva, Kisjoel villámgyorsan kitűnik a képből 

 

SARA: (kezet fog Joellel) Örültem, hogy összeismerkedtünk. Aztán csak gyere bátran a kocsmába, ne 

félj, minden vendégünk lelkes újságvásárlód lesz! (El) 

 

Apa vidáman énekelget (Baj van a részeg tengerésszel…), föl-alá járkál 

 

JOEL: Apa! Apa! Apa! Kaphatok egy biciklit? 

APA: (oda sem figyelve) Persze. 

JOEL: Már mindenkinek van az osztályban, csak nekem nincs. 

APA: Mit akarsz? 

JOEL: Egy biciklit! Én vagyok az egyetlen, akinek nincs biciklije. 

APA: (bele sem gondolva) Persze, hogy kapsz biciklit. (Élénken) Amúgy mit szólsz Sarához?  

JOEL: Csak egy pincérnő…  

APA: Na és? 

JOEL: Nem illik egy tengerészhez. 

APA: Hej, Joel, még csak ő illik igazán! A tengerész és a csaposnő a kikötői kiskocsmából… 

Emlékszel, Joel, a régi játékunkra? A matrózosra! Leülünk az árbóc mellé és… 

 

Apa és Joel hátukat egymásnak vetve leülnek 
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JOEL: Mesélsz anyáról? 

APA: (elkomorodik) Majd máskor. (Nagy levegőt vesz) Azért jó, hogy itt volt Sara! Kicsit unalmas, 

hogy mindig csak egymást nézzük. Neki sem könnyű. Volt egy fia, annyi idős, mint te. Kigyulladt a 

ház, és a fia bennégett. Az apjával együtt. Messze laktak innen. Aztán Sara ideköltözött északra. 

Nehéz lehet neki, valahányszor egy olyan fiút lát, mint te vagy, és eszébe jut minden… (Feláll) 

Elálmosodtál. Aludj. (Megsimogatja Joel fejét, kimegy) 

 

Joel elszenderedik 
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3. kép: A VÉN KŐMŰVES 1. 

 

Kisjoel felrázza álmából Joelt 

 

KISJOEL: Észrevetted? 

JOEL: Mit? 

KISJOEL: Mit, mit… Samuel nem jött haza az éjszaka. 

JOEL: Honnan tudod? 

KISJOEL: Hát nem vagy egy Sherlock Holmes, de neked is feltűnne, ha kinéznél a konyhába… 

JOEL: Hogy? 

KISJOEL: A tűzhely hideg, és nem maradt mosatlan kávéscsésze utána. 

JOEL: (maga elé) Samuel nem jön többé haza. 

KISJOEL: Mit motyogsz? 

JOEL: Elment, mint annak idején anya. 

KISJOEL: Hm, még annyi fáradtságot se vett, hogy a szomszéd néni gondjaira bízzon.  

JOEL: És miért választotta éppen Sarát? 

KISJOEL: Biztosan úgy találta, hogy nem voltam elég jó anyja saját magamnak. 

JOEL: Legjobb lesz, ha kimegyek az erdőbe.  

KISJOEL: Ez az! Olyan messze megyek benne, ahonnan már nem találok vissza. Sokan tévedtek már el 

az erdőben, akik aztán sose jöttek vissza… (Kilép) 

JOEL: Most eggyel többen lesznek. Viszont én leszek az egyetlen, aki szántszándékkal téved el. 

 

Az erdőben. Messziről hallatszik a Vén Kőműves hangja 

 

VÉN KŐMŰVES: Hé, te ott! Gyere, segíts! (Belép) Gyere már! 

JOEL: Mit csinálsz? 

VÉN KŐMŰVES: Hogy mit? Hát kifektetek egy kötelet a hóra. Szerintem az úgy szép. Csak olyasmit 

csinálok, amiből valami szép lesz. Neked talán nem tetszik? 

JOEL: (hirtelen rávágja) De igen, klassz. 

VÉN KŐMŰVES: (lefekszik a hóba, kinyújtózik) Nem érzem annyira egyedül magam, ha valami szépet 

csinálok. Ez az orvosságom. Olyan sokáig voltam beteg. Azóta vagyok egészséges, amióta szép 

dolgokat csinálok. 

JOEL: (kiszól Kisjoelnek) Bolond ez? 

KISJOEL: (visszasuttog) Éppen, hogy nem! 

JOEL: (Kisjoelnek) Nincs épeszű ember, aki szépnek lát egy hóra fektetett kötelet! 

VÉN KŐMŰVES: A föld gömbölyű és forog, forog. Néha egészen elszédülök, s olyankor le kell 

feküdnöm a hóba, hogy kihűljön a fejem. Olyankor minden eszembe jut, ami volt és ami lesz. 

Olyankor tudom, hogy élek. Ha meghalok, nem gondolok majd semmire. Ilyen egyszerű ez. Csak az 

aggaszt, hogy ha már nem leszek, senki se fogja tudni, milyen fontos egy kötelet szépen kifeszíteni a 

hóra. Ha legalább volna egy tanítványom… 

KISJOEL: (suttogva) Hé, kérdezd már meg! 

JOEL: És miért jársz körben éjszaka a teherautóddal? 

VÉN KŐMŰVES: (felül) Mert már nem tudok aludni. Nincs magányosabb érzés, mint magányosan 

aludni egy magányos ágyban egy magányos házban. Olyankor beülök az autómba, és furikázom. 

Közben énekelek. A legokosabb, ha kiénekled magadból a gondjaidat. Fütyülsz, énekelsz, és a ronda 

emlékek sose merészkednek vissza… (Feltápászkodik) Kösz, hogy segítettél. Most már mehetsz. 

Szeretnék egyedül lenni. (Kifelé indul) De egyszer majd gyere vissza… Mutatok neked valamit. 

(Elmegy) 

JOEL: (utánanéz) Sara… 

KISJOEL: (elélibben magát mórikálva) A vörös kalapos Sara! 

JOEL: (énekelni kezd)  Baj van a részeg tengerésszel, 

   Baj van a részeg tengerésszel, 
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   Baj van a részeg tengerésszel, 

   Minden áldott reggel! 

 

Közben Kisjoel – mint egy viaszbábu a hőtől – egyre kisebbre zsugorodik össze 

 

JOEL: (örömmel) Működik!  

 

Joel és Kisjoel – ahogy korábban apával – egymásba karolva, körtáncot lejtve énekelnek: Haj, hé, de 

húzz rá egyet, / Haj, hé, de húzz rá egyet, / Haj, hé, de húzz rá egyet / Minden áldott reggel. Kisjoel 

olyan mozdulatot tesz, mintha ráhúzna a rumosüvegre 

 

JOEL: (nevetve megfenyegeti) Nana!  

 

Mindketten nevetve kiszaladnak. 
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4. kép: TURE ÉS JOEL ELSŐ TALÁLKOZÁSA 

 

Ture a sziklán ül, Joel érkezik messziről, elbizonytalanodva. Ture távcsövön át nézi 

 

TURE: (leteszi a távcsövet) Ide akarsz ülni a kőre? 

JOEL: Az az én sziklám. 

TURE: (vigyorog) Van telekkönyvi kivonatod? 

JOEL: Telekkönyvi… az meg micsoda? 

TURE: Aki egy követ birtokol vagy bármi mást, annak telekkönyvi kivonat kell róla. Papír – pecséttel, 

helyrajzi számmal… Anélkül nem megy. 

JOEL: Mindegy. Az a szikla akkor is az enyém. Rajtam kívül nem ülhet rá senki. 

TURE: És ha ez a szikla kétszemélyes? Nyugi már! Nem akarom elvenni tőled. Mi is a másik neved, 

Joel? 

JOEL: (rávágja) Gustafson. (Gondolkodik) De honnan tudod, hogy Joel vagyok? 

TURE: Bele van karcolva a sziklába. Csak a te neved lehet, ha annyira erősködsz, hogy a szikla a tiéd. 

KISJOEL: Ide szoktam járni gondolkodni… 

 

Joel leül Turéval szemben 

 

JOEL: Na és a te neved? 

TURE: Ture. 

JOEL: Ture micsoda? 

TURE: Ture Johanson. Az apám a bíró. Ott lakunk a bíróság épületében. 

JOEL: Aha.  

 

Joel kitartott képben figyel Turéra. Ture Kisjoelt nézi 

 

KISJOEL: Az előző bíró ott halt meg a Nagyszálló lépcsőjén. Jött lefelé, megcsúszott, és úgy esett 

tarkóra, hogy rögtön vége volt. Ott a sírja a temető elején. Ha nem akarsz felelni a suliban, csak ugorj 

keresztül rajta… 

JOEL: (Turénak) Még sose láttalak az iskolában. 

TURE: Ma költöztünk. De nem jókedvemből jöttem. Hoztak. 

JOEL: Na és honnan jöttél? 

TURE: Az nem érdekes. Úgyse maradok itt sokáig. 

JOEL: Hogyhogy? Akkor te iskolába se jársz? 

TURE: Felmentést kaptam, mert a félév közepén vagyunk már. Apám elintézte, hogy év végén 

magánvizsgát tehessek. De addigra én meglépek innét. (Az órájára néz) Egy hét, három nap, két óra 

és… (Mintha a másodperceket számolná) …kilenc perc múlva lelépek. Már ha kíváncsi vagy rá. 

 

Miközben Ture az óráját nézi, Kisjoel odalép Joel mögé 

 

KISJOEL: (megböki Joel vállát) Nem semmi ez a srác! Egy óraütésre kereket oldani… Ilyet még én se 

tudok kitalálni! (Mintha egy pisztolypárbaj végén elfújná a füstöt a pisztolya csövéről, leül) 

JOEL: Miért pont akkor lépsz le? 

TURE: Mert akkor indul egy vonat a fővárosba.  

 

Joel feláll, Turénak háttal odasétál Kisjoel mellé 

 

TURE: Az apám meg épp akkor vezet egy tárgyalást a bíróságon. Senkinek se fog feltűnni, hogy 

kiviszek egy bőröndöt a házból. Sok mindenem van, amit feltétlenül magammal akarok vinni. Persze, 

jó lenne, ha valaki segítene… 

JOEL: (Ture felé fordul) Segíthetek. Én is gondoltam már rá, hogy lelépek.  
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KISJOEL: (megrángatja Joel nadrágszárát) De hát sose hagynád itt Samuelt… 

TURE: Van valami izgalmas ebben a porfészekben? 

KISJOEL: (sértődötten) Porfésze-e-ek?! Ha te azt tudnád, miféle érdekes emberek laknak errefelé! 

Fogadok, hogy sose találkoztál még a Vén Kőművessel. Éjszaka egy furgonnal járja a várost, mert 

nem tud aludni. Sara a sörözőből meg jobb, mint egy kidobólegény! És Gertrudról még nem is 

beszéltünk! Na ő aztán… 

JOEL: (Kisjoel száját befogva Turénak) Van egy titok. De éjszaka. (Odalép Ture elé) Csakis éjszaka. 

Te meg olyankor alszol, mi? 

TURE: Dehogyis!  

JOEL: A vagonok között várlak, a teherpályaudvaron. A bíróság mögött. Pontban éjfélkor. De nem 

várok sokáig. 

TURE: Ott leszek. És mi fog történni éjszaka? 

JOEL: Egyáltalán nem biztos, hogy történik valami. De van egy titkos társaság… 

TURE: Titkos társaság? 

JOEL: CSITT. 

TURE: (félreérti) Mit izgulsz? Senki se hall minket! 

JOEL: CSITT – Csillagkutya Imádók Titkos Társasága. Majd éjszaka meglátod. 

TURE: Jövök. 
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5. kép: TÉRKÉPMESE  

 

Apa lép be, Joel a hajó felé bámul 

 

APA: Joel! 

JOEL: Igen, apa! 

APA: Megvan már a hajó neve? 

JOEL: Még gondolkodom rajta. 

APA: Jó, jó, nem sürgetlek. (Tiszteleg) De mint első tiszted, kötelességem felhívni a figyelmedet, hogy 

a hajót mindig a kapitány nevezi el. (Vidáman) Akkor jöhet az esti mese? 

JOEL: (örömmel) Hát persze! 

 

A térkép fölé hajolnak 

 

APA: Kihajózunk a göteborgi kikötőből… 

JOEL: A rakomány: sózott hering és eleven lovak. Úticél: Ausztrália. 

APA: Úgy van! Az első kikötő: Rotterdam. 

JOEL: Felpakoljuk a feketetulipán-hagymákat, aztán… 

APA: Ne olyan sietve! Melyik országban is járunk?  

JOEL: Hollandia! A csatornák országa, a szélmalmok országa és a… 

 

Kisjoel érkezik a képbe biciklin 

 

KISJOEL: (megáll Apa és Joel között) Csingiling, csingiling, csingiling… (Várakozóan néz Apára) 

APA: (elmosolyodik) És a biciklik országa! Értem a célzást. Ígérem, hogy néhány… hónap múlva 

veszünk egyet. Nézd ki addig, milyen legyen! 

 

Joel és Kisjoel egymás tenyerébe csapnak, Kisjoel kilép a képből 

 

JOEL: Horgonyt fel! 

APA: Bő két nap múlva elérjük a spanyol partokat… (Torreádort játszik) Torro, torro! Torro, torro, 

torro! 

 

Kisjoel bikaként fújtatva szalad neki a vörös posztónak. Nevetés 

 

APA: Na, elég a léhaságból! Ki a vízre, s már el is értük Afrikát! Elefántcsontpart… Miről is 

nevezetes? 

 

Kisjoel elefántormányt formál, trombitál 

 

APA: (tettetett szigorral) Joel, ne gyerekeskedj!  

 

Kisjoel visszavonul 

 

JOEL: (jó tanulóként) Kávé, kakaó, olajpálma… 

KISJOEL: Mindenből piszok sok! 

APA: Hát… így is lehet mondani. (Odébb lép, kényszeredetten hadarva) Igen, elhaladunk Dél-Afrika 

mellett… és megérkezünk Ausztráliába… 

 

Kisjoel leguggol a térképhez, rábök. Joel leguggol mellé 

 

APA: Kipakoljuk a sózott heringet, a lovakat kengurura cseréljük, és már indulunk is… 
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KISJOEL: (Joelnek) Hohó, Fokvárosnak csak messziről integettünk? 

JOEL: (Apának) Dél-Afrikában is ki szoktunk kötni. 

APA: (kedvetlenül) Szoktunk, igen. Most kimaradt… 

JOEL: (értetlenül) De hiszen ott ismerkedtetek meg anyával! 

APA: (túl akar lenni rajta) Igen, ott volt önkéntes. Kikötöttünk, találkoztunk, megörültünk egymásnak, 

hogy két svéd… Beszélgettünk, aztán leveleztünk, összeházasodtunk, megszülettél te, aztán… 

(Elhallgat, majd felsóhajt) Aztán visszaérkezünk Göteborgba. (Kis téblábolás után) Jó éjszakát! 

(Kifelé indul) 

JOEL: (utánaszól) Apa! Megvan a hajó neve. 

APA: És pedig? 

JOEL: (tiszteleg) Celestine! Ahogy anyát hívják… 

APA: (visszafogottan) Az első tiszt ebbe nem szólhat bele. (Ki) 
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6. kép: ELSŐ LÁTOGATÁS GERTRUDNÁL 

 

Vidám fuvolaszó hallatszik ki Gertrud házából. Joel érkezik 

 

JOEL: (bekiabál) Hahó! Van itthon valaki? Hahó! Újságot hoztam. Hahó! 

GERTRUD: (észreveszi a fiút, abbahagyja a muzsikálást) Igen, itt vagyok. Jövök már! Bocsánat, csak 

nem hallottam… (Megáll Joel előtt) 

KISJOEL: Azt a! Ennek tényleg nincsen orra! 

JOEL: (leinti Kisjoelt) Kussolj már! 

GERTRUD: Jaj, megfognád ezt egy pillanatra? (Joel kezébe nyomja a fuvolát) Mindjárt itt vagyok, 

hozom a pénzt… (Észreveszi, hogy Joel az orra helyét bámulja) Ó, ne ijedj meg, igazán semmiség! 

Egy műtét során elvesztettem az orromat… Hűtlen lett hozzám az a gazember! (Nevet) De ha zavar, 

felveszem a piros bohócorrot, az mindig segít…  

JOEL: (szabadkozva) Nem, igazán nem… 

GERTRUD: Rendben, jobb is így: még a gondolataimba is könnyebben olvasol! (Kimegy) Gyere csak 

beljebb, nézz körül nálam. Előkeresem az újságravalót… (Kintről) Kérsz valamit inni? 

 

Joel csodálkozva áll meg a bakancsba ültetett virág előtt 

 

JOEL: Nem, köszönöm. 

KISJOEL: Ez a nő tényleg dilis! 

JOEL: Hát… nem tudom. 

GERTRUD: (visszajön) Na mi az, min csodálkozol? (Átveszi Joeltől a fuvolát)  

JOEL: Ez valami különleges virág? 

GERTRUD: Dehogy! Közönséges futómuskátli. 

JOEL: (elmosolyodik) Á, akkor már értem. 

GERTRUD: Micsodát? 

JOEL: Hogy miért visel edzőcipőt! 

GERTRUD: Ja, persze, másképp semmi esélye se lenne szegénynek a növényolimpián! 

 

Gertrud kimegy, leteszi a fuvolát. Joel a medvefüles könyvespolc előtt áll meg 

 

GERTRUD: Ne ijedj meg tőle! Az a polc már azelőtt is medve volt, hogy ráerősítettem volna a füleket. 

Csak segítettem neki megtalálni önmagát… 

JOEL: Dehogy félek! Amúgy igazad van: ha nem medve lenne, meg se bírná tartani ezt a sok könyvet. 

(Körülnéz a polcon) A medvéd sok Csehovot olvas? 

GERTRUD: (visszajön) Mi mást? De szereti Gogolt is! 

KISJOEL: (béget) Beeeeee! Beeeeee! 

 

Joel a másik irányba fordul, ahol egy báránybundával takart ládikót lát. Gertrud odalép a ládikóhoz 

 

GERTRUD: Ismerkedjetek össze!  

KISJOEL: Beeeeeeee! 

GERTRUD: Ez itt nem a báránybőrbe bújt farkas, csak egy birkabundás ládikó. Jó meleg a szőre! 

Kipróbálod? 

 

Joel a ládikó felé indul, de Gertrud kiáltása megállítja 

 

GERTRUD: (középre mutat) Vigyázz! Még eltaposod! Ez a baba a leghálásabb hallgatóm. 

Törzsközönség! Több mint húsz éve minden koncertemen ott van. 

JOEL: (meghajol a baba felé) Igazán nem akartam megsérteni a mélyen tisztelt publikumot. 
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Gertrud mosolyogva nézi a játékba belefeledkező Joelt 

 

GERTRUD: Tetszik itt neked? 

JOEL: Mint a mesében. 

GERTRUD: Máskor is eljöhetsz, ha kedved tartja. Nem sok vendég jár nálam. Tudom, hogy sokan 

haragszanak rám, mert úgy járkálok az utcán, mint akárki más. Talán úgy gondolják, hogy ketrecbe 

zárva kellene mutogatni engem, mint egy furcsa állatot? Tíz évig nem mertem belenézni a tükörbe. 

Most már belenézek. (Leül, kezébe veszi a fuvolát) Hogy hívnak?  

JOEL: Joel Gustafson. 

GERTRUD: Fogd a pénzt, Joel, most menj. Be kell fejeznem a koncertemet. A közönség már 

türelmetlenül várja a második részt.  

 

Gertrud játszani kezd 

 

JOEL: Ez az! A Titkos Társaság következő feladata… 

KISJOEL: Elérni, hogy publikum lehessünk… 

JOEL: Már ha utánajártunk a kutyának! 

 

Gertrud fuvolájának hangja elkíséri Joelt. 
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7. kép: FÉNYKÉP ANYÁRÓL 

 

JOEL: (felpattan) Beszélnem kell vele. 

KISJOEL: Apával? 

JOEL: (kimérten) Samuellel. Ha elárulja, hol van anya, felőlem annyit ülhet Sara ágyán, amennyit csak 

akar… 

KISJOEL: (rémülten) Ez azzal jár, hogy kistesóink lesznek? 

JOEL: Naná! És persze húgok! Sok kicsi Sara vörös kalapban…  

KISJOEL: (indián kiáltást hallat) U-u-u-u-u-u-u-!  

JOEL: Mi az, rézbőrű testvérem? 

KISJOEL: (a földre tapasztja a fülét) Nem hallom még a Sápadtarcú lépéseit… 

JOEL: Akkor használjuk ki az időt, míg mokaszinje távol jár.  

KISJOEL: Átkutatjuk a wigwamét! Kell lennie egy arcmásnak valahol!  

JOEL: Uff! Én beszéltem. 

 

Kutatni kezdenek Apa szobájában, benéznek a székek alá 

 

JOEL: Előbb az ügyetlen rejtekhelyeket vegyük sorra. A rádió alatt? 

KISJOEL: Semmi. Könyvespolc?  

JOEL: Ott sincs. A borotválkozótükör mögött nézted már? 

KISJOEL: Nem nyert! (Középre mutat) A hímzett terítő alatt! 

 

Anya alakja jelenik meg lassan lépkedve, Joel megbabonázva nézi 

 

JOEL: (halkan) Megvan. Ez csak ő lehet… 

 

Anya mosolyogva kisimítja a homlokából egy hajtincsét. Joel tükörként ismétli a mozdulatát 

 

JOEL: Éppen olyan magas a homloka, mint az enyém. Több a semminél… 

 

Anya int, s lassan kihátrál a képből 

 

JOEL: (halkan) Bárcsak itt lennél… 

APA: (kintről) Joel! (Belép) Megjöttem. Milyen volt a suli? 

JOEL: Semmi különös. (Váratlanul) Az éjjel Celestine-nel álmodtam. 

APA: Na és merre kormányoztad a tengeren? 

JOEL: Nem a hajóval. Anyával. 

APA: Úgy. És mit álmodtál róla? 

JOEL: Arra már nem emlékszem. De biztosan ő volt. 

APA: (bosszúsan) Rá vallana, ha egyszer csak elkezd kísérteni az álmaidban… 

JOEL: Hogy érted? 

APA: Jobb, ha nem gondolsz annyit anyádra. Tudom, hogy nem könnyű anya nélkül felnőni. De 

Celestine nem volt jó anya. Nem az volt, akinek hittem. 

JOEL: Akkor milyen volt? 

APA: Erről még beszélünk egyszer, ha nagyobb leszel. 

 

Apa mögé lép, összeméri a magasságát vele 

 

JOEL: Jó, jó, de mennyivel nagyobb? 

APA: (kényelmetlen a helyzet, kilép belőle) Te most még minden szépet és jót gondolsz anyádról. És 

én nem akarok csalódást okozni neked. Ha kicsit nagyobb leszel, majd beszélünk róla. (Hirtelen 

derűsebb hangra vált) Ne meséljek a tengerről? 
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JOEL: (morogva) Már félig alszom. 

APA: Akkor hát aludj jól. Talán holnap… (Tétován ki) 

 

Joel tekintete a hajóra téved, s elindul felé 

 

JOEL: Hajónapló, 77. bejegyzés. A hajó egész legénysége odavan. Utoljára Samuel Gustafson 

elsőtisztet sodorták le a hullámok a fedélzetről. A hajón már nincs senki más, csak Joel Gustafson. A 

kapitány. Egyedül. 

 

Joel áll a hajó mellett, megsimítja az oldalát. 
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8. kép: JOEL BÁTORSÁGPRÓBÁJA 

 

Joel és Ture a teherpályaudvaron 

 

Joel körülnéz, egyensúlyoz a sínen, majd akcióhőssé változva tüzel néhányszor a képzelt ellenségre. 

Leül, s abba az irányba néz, ahonnan Ture várható. Ture váratlanul megjelenik Joel mögött 

 

TURE: Itt vagyok. Azt mondtad, van valami titok. 

JOEL: (Ture felé fordul) Úgy is van. Emlékszel? CSITT.  

TURE: Az a csillagkutyás ügy? 

JOEL: Az bizony. Egy magányos kutya, akit egy téli éjszakán pillantottam meg. 

KISJOEL: Ott ültem az ablaknál az előszobában. Az a kutya meg loholt az utcán, elhagyatottan. Az 

utcalámpa alatt megállt, körbeszimatolt. Aztán egyszer csak futásnak eredt. Mintha félt volna 

valamitől… 

JOEL: Azóta se megy ki a fejemből. Talán egy távoli csillag felé igyekezett. Ki kéne deríteni… 

TURE: Ez olyan gyerekes! 

KISJOEL: (felháborodva) Tudod, mi a gyerekes!  

 

Joel elhallgattatja Kisjoelt 

 

TURE: Egy társaság az komoly dolog. Alapító okirat, célok, tevékenység… Apropó: ki az elnök? 

JOEL: Hát én! Én találtam ki a társaságot… 

TURE: Az rendben van, de az elnökséget ki kell érdemelni! Meg kell tudni, hogy érdemes vagy-e rá. 

JOEL: Mért ne lennék érdemes?! 

TURE: Majd ha kiálltad a próbát, kiderül. 

JOEL: (értetlenkedve) Miféle próbát? 

TURE: Emlegettél valami Gertrudot... Aztán elhallgattál… 

JOEL: Az orrtalan Gertrud. Teli van a háza csupa érdekes holmival. 

TURE: No ez az! Akkor hozd el azt, ami neki a legkedvesebb! Az lesz a társaság tulajdona. Egy 

komoly társaságnak kell, hogy tulajdona legyen. 

JOEL: (zavartan) Értem. 

TURE: Hát akkor… (Az órájára néz) Három nap… mínusz 15 perc múlva ugyanitt találkozunk. 

 

 

Apa számonkéri Joelt 

 

APA: (észreveszi Joelt, aki megpróbál elillanni mellette) Joel, beszélhetünk egy percet? Kitakarítottam 

a szobádat… 

JOEL: Nem kellett volna. 

APA: Ráfért. 

JOEL: Kösz, apa. 

APA: Semmiség. A hajóládában, ahol a játékaid vannak, találtam egy babát. Egy lánybabát… Nem 

emlékszem rá, hogy… 

 

Joel előkeríti Kisjoelt, Apa elé tuszkolja 

 

KISJOEL: Woodoobaba, apa! Te is meséltél ilyenről. Emlékszel, amikor az afrikai partoknál 

hajóztatok… 

APA: Joel, ne ködösíts! 

 

Joel visszaáll Kisjoel helyére 
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KISJOEL: Én megpróbáltam! 

JOEL: Az az igazság, hogy én ezt a babát elhoztam… 

APA: Elhozta-ad? Mégis kitől? 

JOEL: Gertrudtól. 

APA: Az Orrtalan Gertrudtól, aki a folyón túl lakik? 

JOEL: Tőle, igen. 

APA: És Gertrud tud róla? 

JOEL: Dehogy! Bátorságpróba volt, ezt kaptam feladatnak. Hogy meg merem csinálni… 

APA: De ha Gertrud nem tud róla, akkor ezt úgy hívják: lopás! 

 

Csend. Joel leszegi a fejét 

 

APA: Nézz rám, Joel! Értem én ezt a próbázós dolgot, mi is csináltuk, mikor gyerekek voltunk. 

Végigmenni éjjel a temetőn, egyedül… Na, de lopni?! Még ma vidd vissza Gertrudnak! Elvárom 

tőled. 

 

Joel áll némán, Apa kifelé indul 

 

APA: (visszafordul) Ha találkozom Gertruddal, ugye megkérdezhetem, hogy… (Apa el) 

 

 

Gertrudnál 

 

Fuvolaszó – szomorú dallam. Joel közeledik. A fuvola elhallgat.  

Gertrud észreveszi Joelt 

 

GERTRUD: Tetszett? 

JOEL: Szépen játszottál. Csak olyan szomorú a dallam. Mintha sírna a fuvola… 

GERTRUD: Biztosan bánata van. (Elmosolyodik) Azért köszönöm a bókot. De nem ezért jöttél… 

JOEL: Honnan tudod? 

GERTRUD: Nem tudom, csak érzem. 

JOEL: (megkönnyebbülten) És mit súg a megérzésed? 

GERTRUD: Nemrég jártál nálam. Utána vettem észre, hogy eltűnt a babám. 

JOEL: (hitetlenkedve) És te ennyi holmi között is számon tartod? 

GERTRUD: Feltűnik, ha nincs a helyén valami. Te vitted el? 

KISJOEL: (élénken) Olyan ütött-kopottnak látszott… Csak meg akartam javítani! 

 

Joel egy határozott mozdulattal leinti Kisjoelt 

 

GERTRUD: Jó az úgy. Gyerekkori emlék. Édesanyám varrta rá a ruhát. Arra kérlek, hozd vissza úgy! 

 

Fuvolázni kezd. 

Joel megfordul, elindul. A szomorú dallam utána úszik. Pár lépés után megáll, visszanéz Gertrudra, s 

el.. 

 

 

A titkos társaság ülése (Joel és Ture a lopás után) 

 

Ture az óráját nézi, Joelt várja. Miután senki nem érkezik, leül 

 

TURE: A Titkos Társaság ülését ezennel megnyitom. Hiányzik… 

JOEL: (belép) És hiányozni is fog. 
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TURE: (meglepetten néz fel) Csak nem azt akarod mondani, hogy… 

JOEL: Hülye próba volt. 

TURE: Jó, lehet. De a szabály az szabály! 

JOEL: Voltam Gertrudnál. Szomorúnak látszott. 

TURE: Megsajnáltad? 

JOEL: Más baj is van. Apám takarított a szobámban. Észrevette a babát… 

TURE: (gúnyosan) És kislánynak nézett?  

JOEL: (hátat fordít Turénak) Ne szemétkedj! 

TURE: (feláll) Tudod mit? Helyrehozhatod a hibádat, ha… (Kivár) Nem is érdekel, hogyan? 

JOEL: (Ture felé fordul) Van más választásom? 
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9. kép: A NÉGY SZÉL TAVA (VÉN KŐMŰVES 2.) 

 

Joel belép 

 

VÉN KŐMŰVES: Hallottam, hogy jössz. 

JOEL: Hogy hallottad meg? 

VÉN KŐMŰVES: (az egyik sarok felé mutat) Lukács meghall mindent. 

JOEL: Lukács? 

VÉN KŐMŰVES: A kutyám. 

JOEL: Akkor jó kutya. (A kutya irányába indul, visszasandít Kisjoelre) Hm? 

KISJOEL: Olyan, mint amelyik a csillag felé lohol. Olyan, de… mégsem az. 

VÉN KŐMŰVES: Gyere csak beljebb! 

JOEL: Mit olvasol? 

VÉN KŐMŰVES: Nem érdekel a könyvek címe. Ebből is olvasok egy kicsit, abból is, s ha valami nem 

tetszik, akkor kijavítom. Ennek a könyvnek a befejezése például egyenesen bosszant. Úgyhogy írok 

egy másikat helyette, olyat, ami nekem tetszik. 

JOEL: Szabad ilyet csinálni? 

VÉN KŐMŰVES: Annyi mindent nem szabad! Biztosan könyveket megváltoztatni sem szabad. De én 

megváltoztatom. Nem ártok vele senkinek. (Hosszasan nézi Joel arcát) Nem valami vidám a képed. 

Úgy festesz, mint akinek a feje olyan gondolatokkal van tele, amiktől a legszívesebben 

megszabadulna. 

JOEL: De még mennyire! 

VÉN KŐMŰVES: Azt ígértem, mutatok neked valamit, ha eljössz. Gyere! 

 

Beülnek a teherautóba 

 

KISJOEL: Váó, sose ültem még teherautóban! De miért észak felé?! Ha délnek mennénk, akár a 

tengerhez is elérhetnénk! (Körülnéz) Persze, ez se rossz! A havas erdő a végtelen tenger, a teherkocsi 

meg a hajó… (Fázósan húzza össze magát) Hej, matróz! (Helyzetet vált) Mindenütt jégtáblák, 

kapitány! 

 

A Vén Kőműves feltápászkodik 

 

VÉN KŐMŰVES: Innen gyalog megyünk tovább. 

KISJOEL: De kapitány, és ha a jég összeroppantja a hajót?! (Kilép a játékból) 

JOEL: (feláll) Egy tó! 

VÉN KŐMŰVES: Ott az a kis evezős csónak. 

JOEL: Belefagyott a tó jegébe… 

VÉN KŐMŰVES: (elmosolyodik) Akkor biztosan nem lóg meg. Gyerünk! (Leülteti Joelt) Ülj csak ide az 

evezőpadra! (Mesél) A térképen nincs neve ennek a kis tónak. De én nevet adtam neki. Titkos nevet. A 

Négy Szél Tava. Tudod, hogyan született ez a név? Amikor először jártam itt, nagyon szomorú 

voltam. Épp akkor engedtek haza a kórházból sok-sok év után, a zárt ajtók és rácsos ablakok 

mögül…Kijöttem ide. Tél volt, akárcsak most. Kisétáltam a jégre, és – magam sem tudom, miért – 

elkiáltottam a nevemet. Erre négy szél indult meg az erdőből, mindegyik égtáj felől egy. Az egyik 

hideg volt, és azt suttogta a fülembe: Bánat! A másik azt süvítette: Bosszú, Bosszú! A harmadik szél 

meleg volt, szelíden simogatott, és azt susogta: Jókedv! A negyedik szél meleg is volt, hideg is, eleinte 

alig hallottam, mit mond. Aztán megértettem: válasszak magam, melyik szelet akarom, hogy az 

arcomat legyezze. Hátat fordítottam az első két szélnek, és a harmadik felé tartottam az arcomat. És 

éreztem, hogy a szomorúság kiszállt belőlem, és jókedvűen tértem haza. Arra gondoltam, rajtad is 

segíthetnek… (Elindul) Én most visszamegyek a kocsiba, és ott várok rád. Egyedül kell maradnod, 

hogy a szelek előmerészkedjenek az erdőből. Csak kiáltsd el a nevedet, és várj! (Kimegy) 
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Joel egyedül marad, körülnéz, majd Kisjoelhez lép 

 

JOEL: Nincs is beszélő szél. Csak a mesékben vannak nevető sziklák meg éneklő gombák… 

KISJOEL: Azért a nevünket még elkiálthatjuk. Lehet, hogy visszahangzik! 

JOEL: (kiált) Joel! (Fülel) 

KISJOEL: Hangosabban! 

JOEL: Joe-e-e-el! (Fülel) Semmi. 

KISJOEL: Akkor képzeld el magadnak! Hiszen szükségünk van rá. 

JOEL: (elmosolyodik) Igazad van. Na, siessünk! Ma biztosan sikerül beszélni Samuellel. Lehet, hogy 

már rá is unt a vörös kalapos Sarára. 

 

Kisjoel ki 

 

VÉN KŐMŰVES: Sikerült? 

JOEL: (bólint) De most már haza kell mennem. 

VÉN KŐMŰVES: Elviszlek a házatokig. 

JOEL: Tegyél ki inkább az utca elején. 

 

Vidáman fütyörészni kezdi a tengerészdalt. 
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10. kép: A KŐ (APA ÉS SARA) 

 

Joel a tengerészdalt fütyörészve szökdécsel, majd lép egy hosszút, s úgy marad. Visszanéz, mintha egy 

lépcsőn állna 

 

JOEL: Megvan! Megcsináltam! (Kisjoelnek) Láttad?  

KISJOEL: Hát persze. A múlt héten nekem még csak három lépcsőfokot sikerült átlépnem… 

JOEL: És most megvan a négy! 

 

Samuel magába roskadtan ül a székén 

 

KISJOEL: (Apa felé int a fejével) Odanézz! 

JOEL: (döbbenten nézi apát) Samuel… 

KISJOEL: Egészen kicsi lett. Mint mikor megszállják a rumosüveg dzsinnjei… 

SAMUEL: (felsóhajt) Szerencsétlenség történt. Egyikünkre rádőlt a fa. Bevittük a kórházba, de már… 

Reggel még felkelt, és kávét főzött. Nem gondolta, hogy meghalni megy ki az erdőre… 

JOEL: Hányszor mondtam már, hogy semmire se jó az az erdő! Miért nem költözünk el innen? Miért 

nem mész vissza matróznak? Legközelebb a te fejedre dől a fa. És akkor mi lesz velem? Átköltözöm a 

szomszédba? Vagy talán Sarához? 

SAMUEL: Erre már én is gondoltam… Hogy mi lesz, ha velem történik valami… 

JOEL: (határozottan) Sarához nem költözöm. Akkor már inkább Simonhoz! 

SAMUEL: A Vén Kőműveshez? Hiszen az bolond! 

JOEL: Szerintem több esze van, mint sok másnak. 

SAMUEL: (fejét rázza) Arról szó sem lehet! De már gondoltam arra, hogy… 

JOEL: Nekem nem tetszik Sara! Miért találkozol vele? 

SAMUEL: Sara nagyon is rendes nő. Jókedvem lesz tőle.  

JOEL: Mi is nevetünk, nem? 

SAMUEL: (idegesen) Hagy már ezt az örökös összehasonlítgatást! (Sóhajt) Néha olyan szörnyen 

hiányzik… 

JOEL: Anya? 

SAMUEL: Persze. És rohadt dolog, ha az hiányzik nekem, akinek én nem hiányzom… 

JOEL: Honnan tudod, hogy nem? 

SAMUEL: Elment. Itt hagyott mindent, amit elterveztünk. Csak néhány évig maradtunk volna itt, amíg 

kicsi vagy. Akkoriban sehol sem kaptam munkát a tengerészetnél. Úgy gondoltuk, kihúzzuk pár évig 

itt… De ő faképnél hagyott… (Felugrik) Nem kell ma vacsora. Te főzhetsz valamit magadnak. 

Megtudod csinálni. Én járok egyet. 

JOEL: (könyörögve) Ne menj Sarához! Csak hozzá ne… 

SAMUEL: Ahhoz megyek, akihez akarok! (Összeráncolja a szemöldökét) Te Joel! A múlt éjjel valaki 

követ dobott Sara ablakába. Ugye nem te voltál? 

KISJOEL: (kettejük közé lép) De én! Én voltam, Joel Gustafson! Én dobtam be a követ! És én 

hurcoltam oda a létrát, és én lestem be az ablakon, és láttam, hogy Samuel Gustafson meztelenül ül a 

Sara ágyán… Én hajítottam be a követ, és azt reméltem, hogy kupán találja Sarát, és akkora búb nő a 

feje tetején, hogy nem fér rá többé a vörös kalapja… (Kihátrál) 

JOEL: Nem, nem én. Semmiféle követ nem dobáltam. 

SAMUEL: (halkan) Csak úgy kérdeztem. (Toporog) Tudod mit? Gyere te is! Elmegyünk Sarához, 

csinál neked is vacsorát. (Elmosolyodik) No gyere, menjünk együtt! Jössz vagy nem jössz? 

 

Joel elindul Samuel felé, de ellépve mellette Kisjoel elé áll 

 

JOEL: Ezentúl Samuelt újra apának nevezzük. Kezet rá!  

 

Joel és Kisjoel kezet ráznak 
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SAMUEL: Na mi van? Meggondoltad magad, Joel? 

 

Joel elindul Samuel felé, velük szemben érkezik Sara 

 

SARA: (örömmel) Joel! De jó, hogy te is eljöttél!  

 

Sara keze elindul, hogy megpaskolja Joel arcát, de a mozdulat fennakad 

 

KISJOEL: Vigyázz, nehogy hozzád érjen! Kapd már el a fejed! 

SARA: (megpaskolja Joel arcát, aki hagyja) Érezd otthon magad. Nézz csak körül! 

 

Joel körbe indul, Kisjoel szorosan a nyomában, közben Joel ruhája ujját rángatja 

 

JOEL: Nem túl nagy… Kisebb, mint a miénk… 

KISJOEL: (kaján örömmel) Ez az! 

JOEL: De világos, meleg… és jó a szaga. 

KISJOEL: (megrántja Joel karját) Mi van veled? Megegyeztünk, hogy utálni fogjuk… 

JOEL: És van villanytűzhelyed is! 

SAMUEL: (Sarának) Joel szeretné, ha vennénk egy villanytűzhelyet. 

SARA: Tiszta sor, hogy kell nektek egy villanytűzhely. 

KISJOEL: (idegesen) Ezt már a múltkor is mondta… 

SARA: (megsimítja Samuel karját) Te talán nem így gondolod?  

 

Samuel és Sara leülnek. Közben Joel – Kisjoellel a nyomában – a törött ablakhoz ér 

 

KISJOEL: (fojtottan) Vigyázz, az ablak! Ott a lyuk! Csomagolópapírral van beragasztva. Ne bámulj 

már rá olyan hülyén!  

SARA: (kintről) Merre vagy, Joel? 

JOEL: A falinaptárat nézem. 

SARA: (Samuelnek) Erről jut eszembe, fel is írtam oda. Az üveges csak holnap tud jönni. 

KISJOEL: Térjenek már valami más témára! Hülyén veszi ki magát, hogy ennyi ideig bámulunk egy 

naptárat… 

JOEL: Gyönyörűek az ételfotók! 

SARA: (nevet) Jó, jó, értek én a szóból! A vacsora tálalva van. 

JOEL: (nevet) Hát ezt is megértem. Végre nem én vagyok a saját anyám! Jövök már! (Kiszalad) 

KISJOEL: (lemondóan tárja szét a karját) Elvégeztetett. (Kioldalog) 

 

(Gertrúd zenéje) 

 

 

  



 
24 

 

11. kép:  BOCSÁNATKÉRÉS – FÖLDGÖMB (JOEL GERTRUDNÁL 2.) 

 

Gertrud vidám dallamot játszik. Joel érkezik, zavarban van. Gertrud abbahagyja a játékot, Joel elé 

siet 

 

GERTRUD: Tudtam, hogy eljössz. 

JOEL: (zavartan) Épp csak erre jártam. 

GERTRUD: (elmosolyodik) Jó, hogy jöttél. 

JOEL: Nem tudom, hogy… miért csináltam. 

KISJOEL: (értetlenül) Ezt most miért mondtad el neki? 

JOEL: (Kisjoelnek) Nem tudom, érted? Nem tudom! 

GERTRUD: Helyes. Nem beszélünk róla többet. (Egy földgömbbel jön) Nézd csak, mit találtam! 

JOEL: Egy földgömb! 

GERTRUD: A templomban, ahol takarítani szoktam, na ott, a padláson akadt a kezembe. Rejtély, hogy 

került oda. (Rábök egy pontra a földgömbön) Ezt nézd meg itt! 

JOEL: (csodálkozva) Egy lyuk. 

GERTRUD: Éppen Afrika közepén. Szerintem ezt a lyukat olyan valaki szúrta ide, aki ott lakott hosszú 

ideig. Talán egy misszionárius, sok-sok évvel ezelőtt. 

JOEL: Lehet.  

GERTRUD: (eszébe jut valami) Várj csak! (Kilép) 

JOEL: (a földgömböt nézi) Erre hajózott Samuel is. (Gertrud után szól) Én is arra fogok, ha nagy 

leszek. (A visszatérő Gertrudnak) Samuel az apám. 

GERTRUD: (egy kis zacskót tart a kezében) Ezt szagold meg. Érzed, milyen szaga van? Kömény. 

Zanzibárból hozták. 

KISJOEL: Az oké, de honnan érzi a kömény illatát? 

JOEL: (vállat von) Honnan tudjam? Én vagyok Sherlock Holmes? 

GERTRUD: (kitalálja Joel gondolatait) Most már nem érzem a szagokat. De még gyerekkoromból 

emlékszem a köményre. Valahányszor, ha meglátom, eszembe jut a szag. Nem is szag, illat! (Elneveti 

magát) Orr nélkül is lehet szagokat érezni. 

JOEL: Illatokat! 

GERTRUD: (elneveti magát) Persze, persze. (A földgömb felé int) Pörgesd csak meg! (Odahajol a 

gömbhöz) Hallod? 

JOEL: (odahajol) Aha. 

GERTRUD: Van benne valami. Talán egy mag. Lehet, hogy még él… Egyszer csak kibújik a 

földgömbből, talán…itt a lyukon, Afrikánál. Hát persze, majomkenyérfa! (Joelnek) Hunyd be a 

szemed! Képzeld el, ahogy szétrepeszti a földgömböt, és egyre csak növekszik. Áttöri a tetőt, és túlnő 

a fenyőfák csúcsán is… Az ágai már a folyó fölé nyúlnak… 

JOEL: (elmerülve) A Kongó! Samuellel nagyon sokszor hajóztunk arrafelé. Van egy hajónk. Egy 

vitorlás. 

GERTRUD: Egy vitorlás? 

JOEL: Igazi tengerjáró! Celestine a neve. 

GERTRUD: Egyszer majd… megmutatod? 

JOEL: Persze. 

KISJOEL: (odalép Joelhez) Én ezt nem értem. Itt beszélget velünk, pedig mi elloptuk a legkedvesebb 

játékát. Különös. Ennyire magányos lenne? Akárcsak a Vén Kőműves… Ezt fel kell írnunk a 

hajónaplóba!  

 

Gertrud játszani kezd a fuvolán. Joel elvarázsoltan hallgatja. 
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12. kép: TURE ÚJ TERVE 

 

Joel titkosügynök módjára kémlel körül. Ture bukkan fel váratlanul 

 

TURE: Miért nem jöttél tegnap este? 

JOEL: Vendégségben voltunk apámmal. És ott is aludtam. Nem jöhettem. 

TURE: Tudtam előre. Gyáva vagy. 

JOEL: Nem vagyok gyáva. 

TURE: Félsz a feladattól, amit kitaláltam neked. Belakkozhatnád a Gertrudod ribiszkebokrait. 

JOEL: Nem félek. De nem akarom. 

TURE: Aki cserbenhagyja a Társaságot, az átmászik a híd vasívén. Így szólt a szabály. (Felnéz a híd 

ívére) Szép feladat, nem? Te cserbenhagytad a Társaságot. Tegnap nem jöttél el. Vártalak, és te nem 

jöttél. 

JOEL: De hát elmondtam… 

TURE: Egy Titkos Társaság nem kíváncsi a magyarázatokra. Amit az ember megígér, azt megteszi. 

(Felnéz a hídra. Vigyorog) Várok. 

JOEL: (kényelmetlenül érzi magát) Nem tudtam jönni, értsd meg. (Halkan) Nem jöhettem, és kész. 

TURE: A ribiszkebokrok vagy a híd. 

JOEL: (riadtan) De ha mondom, hogy nem jöhettem! (Odébb lép) Pisálnom kell. 

TURE: (vihog) Majd fönn a híd tetején pisálhatsz. 

JOEL: (visszafordulva) Még az a jó, hogy hamarosan eltűnsz innen. 

TURE: (gúnyosan) Mielőtt eltűnök, látni akarom, hogy átmászol a hídíven. Megfutamodtál. 

JOEL: Három nap múlva felmászom a hídra. És a tetejéről a fejedre pisálok! 

 

Joel futva elindul. Ture röhög a háta mögött. Megszólal Gertrud szomorú fuvolája 

 

JOEL: (Kisjoelnek) Igenis, felmászom a hídra. Fölállok az ív tetején, lehúzom a sliccem, és a fejére 

pisálok!  

KISJOEL: (Joel vállára teszi a kezét) A Titkos Társaság a miénk, és nem az övé! 

JOEL: A cél az, hogy megkeressük a kutyát, és nem az, hogy elszomorítsuk az embereket. 
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13. kép: A JÓTETT ÖTLETE – RANDEVÚ 

 

Joel idegesen járkál 

 

JOEL: Még három napom van.  

KISJOEL: Három napod? Mire? 

JOEL: Kell valami jót tennem életemben. 

KISJOEL: Csak nem… meghalni készülsz? 

JOEL: Azt nem tudom. Csak azt tudom, hogy jóvá kell tennem, amit Gertruddal szemben elkövettem. 

Olyan szomorú néha. 

KISJOEL: Ki ne lenne szomorú, ha hiányzik az orra? 

JOEL: Éppúgy vagyok, mint Gertrud: neki nincs orra, nekem nincs anyukám. 

KISJOEL: És Sara? 

JOEL: Az más. (Hirtelen) Megvan! Abban nem tudok segíteni Gertrudon, hogy visszakapja az orrát. 

De nem csak az orra hiányzik, férj is kellene neki! Harmincvalahány éves, és nincs férje, nincs 

gyereke. 

KISJOEL: (kicsit kajánul) És ezen te tudnál segíteni? Nem vagy túl kicsi hozzá? 

JOEL: (nem is figyel Kisjoelre) Igen, ez az, megvan! Az lesz a jó cselekedet, hogy szerzek egy férjet 

Gertrudnak. Olyan magányos. Összehozom valakivel, aki feleségül veszi. 

KISJOEL: Kinéztél már valakit? 

JOEL: Saránál a sörözőben bő a választék… 

KISJOEL: Éppen ott? 

JOEL: Jobb a semminél.  

KISJOEL: A srác, akit mindenki csak Kaviárnak szólít? 

JOEL: Az jó lesz! Emlékszel, apa mondta, a kultúrházban bál lesz szombaton. Vágod már? 

KISJOEL: Hát… 

JOEL: (felveszi a Sherlock Holmesos pipázó figurát) Egy levél Gertrud postaládájába a fiútól, drága 

Watsonom. (Nevetve vállon veregeti Kisjoelt) Igen. (Letérdel Kisjoel elé, mintha szerelmet vallana) 

Már régóta szeretném elmondani kegyednek… 

KISJOEL: (veszi a lapot) És egy másik levél a fiú postaládájába Gertrudtól! (Kézcsókra nyújtja a kezét 

Joelnek) Találkozzunk talán… 

JOEL: (megfogja Kisjoel kézfejét, s nagyot ránt rajta) Gyerünk, nincs lazsálás! 

 

Gertrud vidám fuvolazenéje.  

Joel és Kisjoel egymásnak háttal levelet körmölnek.  

Szembe fordulnak egymással, kicserélik a leveleket.  

Mint kisinasok, tálcán átnyújtják a levelet gazdáiknak, Gertrudnak és a fiúnak. 

A feladat teljesítése után középütt vidáman összeverik a tenyerüket. 

A csattanásra abbamarad a zene. 

Joel és Kisjoel nagyon lassan oldalra fordítják a tekintetüket. 

 

JOEL: A Kaviárfiú! 

KISJOEL: Meg a haverjai… 

JOEL: Röhögnek. 

KISJOEL: Egy papír van a kezében… 

JOEL: A levél, amit mi írtunk apa levélpapírján… 

KISJOEL: Gertrud levele! 

JOEL: Összetépi… 

 

Gertrud lép a bejárat elé.  

Ahogy Joel észreveszi, hirtelen feléje fordul, két kezével elrekeszti a kultúrház bejárati ajtaját. 
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GERTRUD: (meglepetten) Joel! 

JOEL: Ne menj be, Gertrud! Ne menj be! 

GERTRUD: (kedvesen) Ugyan már! Táncolni van kedvem. 

JOEL: Ne menj oda, kérlek! 

GERTRUD: (értetlenül) Mi ütött beléd? Ott benn találkozóm van valakivel. 

JOEL: Tudom! Azért mondom, hogy ne menj oda! 

GERTRUD: (megsejt valamit) Mit tudsz te? (Követelően) Mit tudsz te?! (Dühösen) Mit tudsz te?!?! 

JOEL: (kiabál) Én írtam a leveleket! De jót akartam! 

 

Gertrud rezzenéstelen tekintettel nézi 

 

JOEL: Igazán jót akartam. Úgy gondoltam, hogy te meg a Kaviárfiú összeházasodtok… 

GERTRUD: (megragadja és megrázza Joelt, rikácsol) Mi a fenéről beszélsz?! 

JOEL: (üvölt) Én írtam a leveleket, nem érted?! 

 

Gertrud egy pillanatra megdermed. Aztán hirtelen pofon üti Joelt, és elviharzik. 

Joel az arcára tapasztja a tenyerét, majd lassan elveszi onnan, s dermedten nézi. 

 

JOEL: (maga elé) Önmagán belül is eltévedhet az ember. Nem kell ahhoz az erdőbe menni. 

 

Gertrud fájdalmas fuvoladallama szól. 
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14. kép: A HÍDON 

 

Gertrud fuvolája messziről is idehallatszik. 

Joel és Kisjoel lassan besétálnak középre, megállnak egymásnak háttal, felnéznek a híd ívére. 

A fuvolaszó elnémul. 

 

JOEL: Nem, ez nem fog menni. Ha leesem az ívről, halálra zúzom magam. Akárcsak az a favágó, akire 

rádőlt a fa… 

KISJOEL: Akkor csak egyet tehetsz: nem mész el ma éjszaka. Meg később se, amíg Ture le nem lép 

innen. 

TURE: (elsétál mellettük) Jobb, ha tudod: én addig nem megyek el, míg te föl nem mászol a hídra. 

(Megáll a másik oldalon) Csak nem félsz, Joel?  

KISJOEL: (mindkét karjával belekapaszkodik Joelbe) Jól megkapaszkodsz, és nem nézel le. Hiszen 

olyan jól mászol fára. Még szédülni sem szoktál. 

 

Megszólal Gertrud fuvolája egy lágy dallammal 

 

SAMUEL: Hát te meg mit állsz ott, fiam?  

JOEL: Nem is tudom. Úgy látszik megint mászkálok álmomban. 

SAMUEL: Menj és feküdj vissza. Még megfázol itten. 

JOEL: (fölfelé néz) Milyen magas a csillagos ég… 

SAMUEL: A déli égbolton van egy csillagkép, a Dél Keresztje. A régi időkben az vezette a hajósokat. 

(Elmosolyodik) Hm, jó is lehet a fedélzetről nézni, miközben meleg szél simogatja az arcunkat… 

 

A fuvolaszó elhalkul 

 

JOEL: (még mindig fölfelé néz) Három perc elég, hogy végigmásszam rajta. 

KISJOEL: Vagy talán öt.  

JOEL: Öt perc az nem is olyan sok. Olyan rövid idő az ember életében, hogy észre se lehet venni. 

TURE: (vigyorog) Sose fogsz felmászni az ív tetejére. 

 

A fuvola idegesítő hangjai. 

Joel és Kisjoel mint két cowboy a párbaj elején kisétál a tér szélére. Feszült pillanatok. 

Hirtelen csend. Joel háttal áll, Kisjoel cowboyként – mintha egyetlen mozdulattal előrántaná a 

fegyverét – visszafordul. Kitartott kép. 

 

TURE: (gúnyosan Kisjoelnek) Nem működik? 

KISJOEL: (felsóhajt) Nincs kibúvó, mászni kell. 

JOEL: (visszafordul, Turénak) Ne vigyorogj! Állj a híd közepére, hogy a fejedre pisálhassak! 

TURE: A felétől visszacsúszol… 

JOEL: Majd meglátod. Állj a hídra! 

 

Feszült csend. Ture besétál a tér közepére, farkasszemet néz Joellel. 

 

KISJOEL: (Joelnek) Szorosan a vashoz. Kúszni. És nem lenézni. 

 

A fuvola idegesítő hangja. Joel széttartott kézzel, behajlított térddel lassan elindul Ture felé.  

Ture is felveszi a lopakodva támadó pozíciót. 

 

TURE: (fojtottan) Mint egy béka… 

 

Lassan körbe fordulnak, egymást szemmel tartva 
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KISJOEL: (egyre riadtabban) Zsibbadok… Samuel, ez nem megy… Ebbe bele fogok bukni… 

 

JOEL és Ture egymás szemébe nézve állnak egymással szemben, mozdulatlanul 

 

KISJOEL: Fönn vagyok… És most tovább… fejjel lefelé… előre… (Éles kiáltással) Apa, segí-í-í-ts! 

 

A fuvola éles visítása, majd disszonáns hangjai 

 

SAMUEL: (messziről kiabál) Feküdj nyugodtan! Ne mozdulj, Joel! Meg ne moccanj… (Közelebbről) 

Csak nyugodtan! Ne moccanj, feküdj nyugodtan… (Átkarolja Joelt)  

 

Csend. 

 

SAMUEL: (nyugtatóan) Itt vagyok… Kússz hátrafelé! Lassan, nagyon lassan… Tartalak. 

 

Joel lassan felegyenesedik, átkarolja Samuelt 

 

JOEL: (suttogva) Fázom. Azt hiszem… bepisáltam. 

 

Ture lassan kioldódik a dermedt pozíciójából, kisétál oldalra 

 

TURE: (közömbösen) Nem is másztál át a hídon… 

 

Joel kibontakozik Samuel öleléséből, megindul Ture felé 

 

JOEL: (fojtott dühvel) Megteszem még egyszer. Akarod? 

TURE: Ha nem futok segítségért, még most is ott lapulnál… 

JOEL: Te szájhős! Hogy tudd: egy hajóra bárminek elszegődnék, de neked nem leszek a kisinasod. 

Tanulj meg ember módjára viselkedni! 

TURE: (megvonja a vállát) Te tudod… (Eltűnik) 

SAMUEL: Hagyd el, Joel. Hazamegyünk. (Átöleli Joelt) Aztán… Ne meséljek a tengerről?  

KISJOEL: (fülig érő szájjal csatlakozik) Dehogynem! A hullámokról, a delfinekről… meg a meleg 

monszunszélről, amely India felől fúj… 

 

Megszólal Gertrud fuvolájának csendes dallama 

 

SAMUEL: (nevet) Akkor hát… hát a hátnak… 

 

Leülnek az árbóc tövébe mindhárman, hátukat egymásnak vetve. Hallgatják a fuvolaszót. 
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15. kép: HAJÓNAPLÓ – GERTRUD LÁTOGATÁSA – BÚCSÚ 

 

SAMUEL: (Joelnek) Mire gondolsz? 

JOEL: Semmire… 

SAMUEL: Te kölyök, ha onnan leesel, halálra zúzod magad. És azt én nem éltem volna túl. 

KISJOEL: (Joelnek) Hallottad? Nem élte volna túl.  

JOEL: Ez azt jelenti, hogy… 

KISJOEL: Hogy apa sosem fog elhagyni! Lehet, hogy találkozik Sarával, és az ágyában alszik, de 

eltűnni sohasem fog. Ez most már bizonyos. 

JOEL: Akkor ezt följegyzem a hajónaplóba! (A Celestine-hez lép) A tegnapi hatalmas vihar idején 

Samuel Gustafson elsőtiszt felmászni kényszerült a legmagasabb árbócra, hogy lesegítsen egy sebesült 

megfigyelőt… 

SAMUEL: Tudom ám, mi jár a fejedben. Leemeltem a hajót, hogy alaposan leporoljam. Akkor láttam, 

hogy egy füzet van alatta. Mindjárt tudtam, hogy a tiéd. Ne félj, ki se nyitottam. Mindenkinek megvan 

a maga titka. És titkot csak az fedhet fel, akié a titok, és csak akkor, ha maga akarja. Hát én most… 

odatettem a titkomat. A hajó alá… 

JOEL: (meglepetten) Egy levél. Anyától. 

 

Csend. 

 

SAMUEL: Mit gondolsz, tavasz lesz valahára? 

JOEL: Úgyis olyan helyre költözünk, ahol nincs hó állandóan. 

Samuel: Úgy bizony. Olyan helyre, ahol sose fagy be a tenger. 

 

Csend. 

 

JOEL: Mi van benne? 

SAMUEL: Neked szól. (Zavartan) Egy nem túl régi levél. Sokáig őrlődtem azon, hogy mikor mutassam 

meg neked, hogy… hogy odaadjam-e egyáltalán. Most úgy érzem… (Elgondolkodik) Talán túl fiatal 

volt. Ma már leginkább így látom őt. Amikor gyereke született neki, te, Joel, talán még gyerek volt 

maga is. Ki tudja, talán most, hogy ő is felnőtt… (Odalép Joelhez) Csak rajtad áll, ha találkozni akarsz 

vele… Természetesen jogod van hozzá… 

JOEL: És te? 

SAMUEL: Velem más a helyzet. Oly régen történt. És nekem már itt van Sara. 

 

Joel felemeli a hajót, Kisjoel a dobozt teszi le középre 

 

KISJOEL: (zsörtölődve) A vörös kalapos Sara! Azt továbbra sem értem, miért lesz olyan vidám, ha Sara 

ott van a közelében, de hát… A felnőtteken nehéz eligazodni. Csak azokat a felnőtteket lehet 

megérteni, akik olyan okosak maradtak, mint a gyerekek. Mint az öreg Simon és Gertrud… 

 

Gertrud lép be, magával hozta a fuvoláját is 

 

GERTRUD: Jó napot! Eljöttem megnézni a hajót. Celestine-t… Ugye, jól emlékszem? Celestine-nek 

hívják. (Samuelnek) Joel azt ígérte, megmutatja… 

SAMUEL: Éppen jókor. A Celestine ugyanis kihajózásra vár. 

GERTRUD: Még jó, hogy magammal hoztam a hangszeremet. (Maga elé) Mintha megéreztem volna… 

 

Joel beleteszi a dobozba a hajót.  

 

SAMUEL: Mit ígér a csillagok állása, kapitány? 

JOEL: Orion, az égi vadász már maga mellé intette a kutyáját. 
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SAMUEL: Akkor hát szerencsés vadászatot. 

 

Gertrud játszani kezd. 

Joel kifelé indul a dobozzal. 

Kisjoel Samuel mellé lép. Samuel átkarolja.  

 

SAMUEL: Akarom mondani: jó szelet, kapitány! És szerencsés visszatérést. 

 

Gertrud fuvolájának hangjai kikísérik Joelt. 

 

 

 

V é g e  

 

 

 



DRÁMAMUNKAÖTLETEK 
CSILLAGKUTYA 

 

1. A keresés, kutatás szerepe. 

a) Anyával kapcsolatos emlékek után → az eredet, az önmeghatározás 

b) A csillagkutya után → Milyen jelentést adsz ennek a motívumnak? 

- Csillagkutya (különösség, fantáziavilág, titokzatosság) 

- Dél Keresztje (segítség a helymeghatározásban) 

- Orion, az égi vadász már maga mellé intette a kutyáját 

 

2. A főhős különös figurája → megkettőződés: mit képvisel Kisjoel illetve Joel? 

 

Visszajátszás: Térképmese (Mi a szerepe Kisjoelnek?) – Milyen színházi eszköz működik? 

 

3. A történet főhősének alig vannak kortárs kapcsolatai. Talán csak TURE nevezhető barátjának. 

Vagy tévedek? Nevezhető-e kettejük kapcsolata barátságnak? 

 

Visszajátszás: A hídon (feladat – a híd megmászása ~ Ture és Joel közötti küzdelem) 

 

 

hangjáték                     képi világ: párviadal (western, birkózás) 

 

 

4. Idézet: „Felnőni annyi, mint csodálkozni. És felnőtté válni annyi, mint lassan elfelejteni, hogy 

gyermekként mennyire csodálkoztunk.” Hogyan kell ezt érteni? 

 

a) „A felnőtteken nehéz eligazodni. Csak azokat a felnőtteket lehet megérteni, akik olyan 

okosak maradtak, mint a gyerekek.” Kikben találja meg Joel ezt a „gyermeki okosságot”? 

Miért? 

 

5. GERTRUD (visszajátszás vagy FÓRUMSZÍNHÁZ): 6. kép – Első látogatás Gertrudnál „Máskor is 

eljöhetsz. Nem sok vendég jár hozzám. Tudom, hogy sokan haragszanak rám, mert úgy járkálok az 

utcán, mint akárki más. Talán úgy gondolják, hogy ketrecbe zárva kellene mutogatni engem, mint egy 

furcsa állatot? Tíz évig nem mertem belenézni a tükörbe. Most már belenézek.” → a megoldás: 

önmagunk elfogadása 

 

VÉN KŐMŰVES: Mit tanul az öregtől? (kiéneklés; Négy Szél Tava → Van? Nincs? 

Képzeld el magadnak!) 

 

6. A fiúk örök küzdelme az apákkal 

(ivás; levéltitok; az új nő megjelenése; mesék; becsületesség stb.) → Hogyan értelmezitek az 

utolsó képet? (Joel el a hajóval, Apa – Kisjoelt átölelve – integet utána) 

 

7. CSOPORTOS MEGBESZÉLÉS + FÉNYKÉP: Mit tartalmazhatott anya levele?  

Milyennek képzelitek el Joel jövőjét? (fénykép, kommentárral) 

 

8. Mit viszel magaddal? (kép, gondolat, érzés) 

  



 

A szimbólum szerepe 

 

Az alábbi képen a Csillagkuyta c. színjáték egyetlen kellékét látod. 

 

 
 

 

1. Miért tölt be fontos szerepet a történetben? 

2. Milyen jelentéstartalmakat sűrít magába? 

3. Milyen cselekményelemek, szereplők, szövegrészletek vagy más motívumok kötődnek a hajóhoz? 

    Kinek miért fontos? 

 

 

Feladat 
 

Írjátok meg a hajónaplót egy általatok fontosnak tartott útról, amikor képzeletben kifutott veletek a 

hajó a tengerre! 

 


