
1 Közelkép

Tar Sándor

Szappanevők
Szereplők: Ákos
Vince
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1. Férfi
2. Férfi
1. Nő
2. N6
1. Portás
2. Portás
Szántó
Gyula
Fagylaltos

ÁKOS: Olyan vagy, mint egy egészen fejlett egér.
FONÁK: Miért mondod?
VINCE: Ákos szeret ilyeneket mondani.
FONÁK: Miért szeret?
ÁKOS: Csak.
FONÁK: Akkor jó.
Hangos műhelyzaj, amikor az ajtó nyílik.
GYULA: Mi van? Még mindig itt vacakoltok az öltözőben? Tessék vetkőzni

gyorsan!
ÁKOS: Vince, te tudod, ki ez?
VINCE: Ez Gyula, a menedzser.
GYULA: Mindent levetni! Levetkőzni teljesen!
FONÁK: Nyuorlinsz, az mi?
ÁKOS: Műanyag.
GYULA: Gyerünk, gyerünk, mindenki jegyezze meg, hogy hová rakta a ruháit,

mindig oda fogjátok rakni, és ott fogjátok megtalálni. Akinek másként nem
megy, számolja meg a fogasokat, itt kezdődik.

ÁKOS: Fonák, nevethetsz.
FONÁK: Hehe.
GYULA: Na, gyerünk, csend legyen. Mindenki kész van? Na, figyeljetek.

Ez steril üzem, itt nincsen tiszta ember, csak olyan, aki mosdott. Az üzembe
csak úgy lehet belépni, ha előtte megfürdesz. Nincs csap, ahogy belépsz, rálépsz
a padlóra, és ömlik a víz. A fal mellett, ott, abban az edényben van a folyékony
szappan, mindjárt mutatom, belenyúltok, kivesztek egy marékkal, és alul, felül,
mindenütt alaposan megmosakodtok. Várjál, még ne indulj, majd ha mondom.
Tehát: alaposan megfürödni, aztán odabent nem köpködünk, nem vakarózunk,
akinek viszket, kijön, megfürdik, vakarózik, aztán újra megfürdik és visszamegy.
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Az üzembe csak a fürdésen keresztül vezet az út. Na. Indulás. A zuhany alatt
megálltok, addig kell fürödni, amíg jön a víz. Az ajtó csak utána nyílik. Nem
lehet csak úgy átszaladni. Mehettek.

VINCE: Magának is mindig le kell vetkőzni?
GYULA: Itt még az igazgatónak is.
Zuhanyozás hangja.
ÁKOS: És maguk is mindig fülödnek?
GYULA: Itt nincs kivétel. Hajat is mosni! Mindent! Ezeket a kócokat, komám,

majd égesd le a fejedről, a sapka alól úgysem lóghat ki semmi, csak a szem-
öldököd! Alul is csutakolni, le a kanszaggal, igyekezzetek! Hoztatok fogkrémet?

VINCE: Fogkrémet?
ÁKOS: Azt meg minek?
GYULA: Itt még a leheletnek is sterilnek kell lenni, a füled lyukától a lábad

körméig, na, van fogkrém, vagy nincs?
VINCE: Honnan lenne?
GYULA: Akkor gyerünk, be a szappannal egy falatot, és súrolni, öblíteni!

Ne nyeljétek le, nem mérgező ugyan, de csuklik tőle az ember. Vagy hány.
ÁKOS: Vegyük a szánkba?
GYULA: De gyorsan!
VINCE: Ó, de büdös!
FONÁK: Mi a fene lehet ez?
ÁKOS: Olyan az íze, mint a Viking mosólének.
VINCE: Ebből csinálják.
Öklendező, köpködő hangok.
ÁKOS: Ez habzik!
GYULA: Tartsd fel a fejed, a víz kimossa! Itt köpd ki, mert már bent nem

lehet! Neked meg mi van a szádban?
FONÁK: Rágógumi.
GYULA: Azonnal eldobni! Add ide, majd én! Meg ne lássam a szátokban!

Se cukrot, semmit!
ÁKOS: Nekem van egy tömés a fogamban.
GYULA: Ne humorizálj, mert több is lesz.
Nevetnek, aztán elhal a vízcsobogás.
GYULA: Na, kész. Győztetek. Nyomd meg ott az ajtót, indulás kifelé.
Ajtó nyílik, lassú, erős zajjal. Műhelyzaj.
ÁKOS: Miért van ennek ilyen rettenetes hangja?
VINCE: Hogy halljuk, te lüké.
FONÁK: Te hallod, Vince?
VINCE: Hallom, gyermekem.
FONÁK: Akkor jó.
GYULA: Csend legyen. Álljatok meg, na, így. Tehát kijöttünk, jól megje-

gyezni, aztán egyenesen tovább, ott a falon, a fogasokon a törölköző, mindenki
jegyezze meg, hogy melyik kié, alatta a lócán a ruha, nadrág, köpeny, sapka,
kesztyű és szájmaszk. A lóca alatt papucs.

1. FÉRFI: Mi van ezekkel?
2. FÉRFI: Hogy néznek ki? Tiszta hab a szájuk.
GYULA: Ne dumáljanak már itt, hanem menjenek dolgukra. Fogat mostak.
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1. FÉRFI: Szappannal?
GYULA: Hát mivel?
1. FÉRFI: Ezeket is megetetted, te görény...?
Nevetés.
1. NŐ: Szegények! Mint az ázott veréb...
2. NŐ: Szappanevők...
1. NŐ: Inkább segítene nekik öltözni...
GYULA: Maguk meg ne leskelődjenek ott az ajtóban! Ez férfi öltöző, láthatják.

Vagy nem látják?
Nevetés.
ÁKOS: De jó vicc lehet.
GYULA: Na, nyomás, törölközni, öltözni, meddig mutogatjátok még itt ma-

gatokat a nők előtt?
1. NŐ: Itt mindenki egyforma.
GYULA: Majd ha felöltöztek. Addig még van egy kis különbség, na, gyerünk,

mozgás.
VINCE: Lötyög mindenem ebben a nadrágban.
GYULA: Nem lötyög az annyira, te csak azt hiszed. Itt hátul van egy madzag,

húzd össze, na, fog ez menni. Mindenki megjegyzett mindent?
ÁKOS: A papucsot nem találom.
GYULA: A lóca alatt, azt mondtam.
ÁKOS: Ja...
GYULA: Na, ugye. Belelépsz, jó. Nem fázik senki?
VINCE: Marha meleg van.
GYULA: Megszokjatok. Aki izzad, kérjen papírzsebkendőt, de nem zsebre-

gyűrni vagy eldobni! Majd megmutatom a szemétgyűjtőt. Na, szappanevők, győz-
tetek. Állj. A szájmaszkot, te is, jó. Megy ez nektek! Nem kell túl szorosra.
Rendben. Legközelebb a kesztyűvel kell kezdeni, és a ruhát már úgy felvenni,
igen? Gyertek. Itt az asztal, helyezkedjetek el, és mindenki jegyezze meg a
helyét.

A műhelyzajban néha felhangzik a fröccsöntőgépek erős, nyögésre emlékeztető
bugása, alapzajként a pneumatikus eszközök szuszogó, lihegő zaja hallatszik.

FONÁK: Mintha egy tengeralattjárón lennénk...
GYULA: Akkor megyünk sorba, te ki vagy?
ÁKOS: Horváth Ákos.
GYULA: És te? Gyerünk sorban!
VINCE: Ács Vince.
FONÁK: Fonák.
GYULA: Mi az, hogy fonák?
FONÁK: A nevem. Fonák József.
GYULA: Micsoda egy fonák név!
FONÁK: Nekem jó.
ÁKOS: Neki mindene ilyen fonák, keze lába...
GYULA: Akkor most ti, lányok.
KATI: Szőke Kati.
VINCE: Kati, ti vagytok azok?
GYULA: Csend legyen.
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VINCE: A másik meg Zsuzsa.
GYULA: Milyen Zsuzsa?
ZSUZSA: Nagy Zsuzsa.
GYULA: Szorosra vetted a maszkot, alig érteni, amit beszélsz.
ÁKOS: Hé, lányok, itt vagytok? Ti vagytok ezek a ...
KATI: És? Ki kérdezi?
ÁKOS: Én.
KATI: Fiú vagy lány?
ÁKOS: /Lányhangon./ Lány vagyok... /Nevetés./
GYULA: Na, csend legyen, elmondom röviden, hogy mit kell majd csinálni,

figyeljetek. Kiborítottuk ide az asztalra az anyagot, nyugodtan meg lehet fogni,
egy kicsit még meleg, ismerkedjetek vele, te is megfoghatod nyugodtan. Figye-
lem! Ami leesik, ott kell hagyni a padlón, nem szabad felvenni, világos?

ÁKOS: Lökjük le mindet...
GYULA: Nem ajánlom, darabra fizetünk, amellett, hogy kaptok fizetést, min-

den darab tíz fillér, tessék számolni, ezer darab már száz forint.
VINCE: Mennyit lehet megcsinálni belőle?
GYULA: Amennyit akartok.
VINCE: Kösz. Rendes.
GYULA: Az előző csoportban volt, aki hatszázat is megcsinált, na, nem min-

den nap, de volt Akkor most egyenként mutatom, hogy mit kell csinálni. Ez a
kis alkatrész most jött a gépről, műanyagból sajtolják, és a gép hagy rajta egy
kis sorját, ezt úgy nevezzük. Na, ezt kell róla lekaparni, hogy sima legyen, így.
Itt a kés, vigyázva, ujjal lehet legjobban érzékelni, hogy sima-e vagy nem. Na,
fogjátok. Úgy. Most te, itt még egy kicsit, a lyukat is. Jó. Na lányok? Jó. Meg-
állunk. Figyelsz! Ami kész van, bele a vödörbe. Mindenki mellett van egy vödör.
De ne mellé!

ZSUZSA: Itt az oldalán is?
GYULA: Mindenütt, ahol érzitek. Na. Megy? Van kérdés? Akkor próbáljuk.

Ez az! Jó. Ha a vödör megtelik, kiáltsatok, hogy Gyula. Ez én vagyok. Próbáljuk
meg ezt is, egy, kettő, három...

MIND: Gyula!
GYULA: Hangosabban, mert ha arrébb leszek, nem fogom hallani! Mégegy-

szer, na!
MIND: Gyula!
GYULA: Na, így valahogy. Ha valami bajotok van, akkor is kiáltsatok, majd

megmutatom a vécét, egyébként az öltöző mellett van a fiúké is, a másik oldalon
meg a lányoké. Oda-vissza lehet sétálni, pihenni esetleg az öltözőben, ha egy
kicsit mozogni akartok. De gépekhez közel se menjetek, az szigorúan tilos!
Csak az öltözőig, meg vissza!

ÁKOS: Egy vécé van a lányokkal?
GYULA: Azt azért nem.
ÁKOS: Hát ha mindenki egyforma...
VINCE: És hogy tudjuk meg, hogy ki a fiú, meg ki a lány? /Nevetés./
GYULA: Az most nem fontos, na, ne kutyálkodjunk, gyerekek, csináljuk, jó?

Nekem is van dolgom. Óvatosan a késsel, a kesztyű nem véd. Ha valaki megvágja
magát, mi a teendő?
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MIND: Gyula!
GYULA: Ez az. így valahogy.
SZÁNTÓ: Na, hogy megy, hogy megy? Rendben van minden? Elmondtad,

hogy...
GYULA: Szántó elvtárs, a művezető. 0 engedélyezte, hogy itt dolgozhattok,

ilyen úri helyen. Mindent elmondtam, Szántó elvtárs, tudni fogják, ügyes gye-
rekek.^

SZÁNTÓ: Jó. Az a lényeg, hogy a kézügyességük fejlődjön, nagyon fontos.
GYULA: Ma még kísérgetem őket, aztán már nemigen kell.
SZÁNTÓ: Rendben van. Akkor jól van.
Vízcsobogás, zuhanyozás hangja.
ÁKOS: Kukucs!
VINCE: Te vagy kukucs! Menj arrébb.
ÁKOS: Meleg!
VINCE: Édesanyátokat, teljesen ráadták! Hát nem görény?
ÁKOS: Álljatok a falhoz, ott nem ér annyira!
VINCE: Ki sem tudunk menni, míg el nem áll! Gyula! Gyula!
GYULA: /Kintről./ Mi van? Ti kiabáltok?
VINCE: Nagyon forró!
GYULA: Micsoda?
ÁKOS: A víz, mi a fene lenne más?
GYULA: Már azt hittem, hogy otthon vagytok. Na, így jó?
ÁKOS: Most meg hideg!
VINCE: Direkt csinálja ez a mocsok, fogadjunk, de úgy pofán vágom, már

elegem van...
GYULA: Most jó?
yiNCE: Jó! így jó!
ÁKOS: Hogy lehet valaki ilyen aljas?
VINCE: Nem sokkal lehet idősebb ő sem pedig, csak játssza a fejét...
FONÁK: Mi a fenének kell mosdani, ha kifelé megyünk?
ÁKOS: Mert piszkos vagy.
FONÁK: Akkor jó.
VINCE: Hol lehetnek a lányok? Oda kellene menni...
ÁKOS: Te akarsz odamenni? Ezzel?
VINCE: Na! Ne fogdoss! /Nevetés./ A túlsó oldalon lehetnek, ők ott mentek

be, az épület szimmetrikus...
ÁKOS: Az eszed...
VINCE: Engedj már el! Na! /Nevetve dulakodnak./
ÁKOS: Te meg mit csinálsz? Iszod a meleg vizet?
FONÁK: Nincs elég víz? Vedd ki a kezed a számból.
VINCE: De durva vagy, majdnem kitörted a kezem...
ÁKOS: Srácok, holnap nem veszem fel a ruhát, úgy megyek be!
yiNCE: Az pont jó lesz. Csak a szájmaszkot tedd fel, hogy fel ne ismerjenek.
ÁKOS: Akkor meg ide teszem a maszkot magam elé, bebillegek...
VINCE: Meg kibillegsz. Gyorsan.
Eláll a víz.
ÁKOS: Igyekezzetek, együtt megyünk.



Közelkép

VINCE: Én nem is veszek dzsekit...
ÁKOS: Cipőt azért húzzál.
VINCE: És ha nem? Az az én ingem!
ÁKOS: Nem mindegy? De tényleg, most már érzem a szagáról...
VINCE: Na, add ide.
ÁKOS: Figyelj! Be kellene a lányokat cserkészni. Soha jobb alkalom! Most,

hogy együtt vagyunk.
VINCE: Azt hiszed, hogy...
ÁKOS: Figyelj! Nincs alattuk semmi, ugyanúgy, mint nekünk, ugyanazt a

ruhát hordják, csak benyúlsz...
VINCE: Ahogy te gondolod...
FONÁK: Azt hiszed, hogy csak úgy lehet, ott az asztal alatt...
ÁKOS: Figyeljetek már, hagyd már abba...
VINCE: Nincs elég eszed. Kihívod őket ide a forró vízbe?
ÁKOS: Figyeljetek! Egyszerű, most jutott eszembe. Azt mondjuk, hogy a

vécébe kell menni, itt mindenki egyforma! Nem értitek? Feláll két ember ebben
a géz-micsodában, és kimennek a vécébe, na?

VINCE: A vécébe. Na ne...
ÁKOS: Nem érted?
VINCE: Nem.
ÁKOS: De süket vagy, kimegy két alak, két teljesen egyforma, csak az egyik

lány, a másik fiú...
VINCE: Értem... Ez jó! De ne a vécébe, inkább az öltözőbe, ott belül...
ÁKOS: Az is jó!
VINCE: És melyikbe?
ÁKOS: Nem mindegy, szappanevő? Csak nehogy átverjen valamelyikőtök,

és kicsattogjon velem... /Nevetés./ Na, holnap már ki lehet próbálni.
VINCE: És ha nem akarnak?
ÁKOS: Dehogynem! A lányok ugyanazt akarják. Apám is mondta.
VINCE: Figyelj, mégis a férfi öltözőbe kellene őket vinni, azt nem tudják,

hol van, azt mondod, hogy sétálni, és...
ÁKOS: Ez részletkérdés.
VINCE: És ha meglát valaki?
ÁKOS: Eltévedtünk. A többieknek különben sem szabad napközben bemenni...
VINCE: De ha mégis...
ÁKOS: Eredj már!
FONÁK: Szerintem nem fognak veletek menni.
ÁKOS: Na, tudtam. És szerinted, miért nem? A lányok ugyanolyanok, mint

mi, benne vannak mindenben, de ők nem kezdhetik, tudom...
FONÁK: Honnan tudnád?
ÁKOS: Hát nem onnan, ahonnan te.
FONÁK: Akkor jó.
ÁKOS: Mesélhetnék olyanokat, hogy...
VINCE: Na, mesélj!
FONÁK: Mesélni mindenki tud. Még én is.
ÁKOS: Figyelj csak, elegem van a dumádból, meg hogy mindenből kihúzod
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magad. Ha már itt vagyunk, mi nőzni akarunk, ha te akarod csinálni, akkor
csináld, ha nem, akkor nem.

FONÁK: Akkor jó.
ÁKOS: Fogadjunk, azt sem hiszed el, hogy nekem már volt nőm, nem is

egy! ^
FONÁK: De. Neked elhiszem. Neked mindened van. Meg apádnak. Két

anyád...
ÁKOS: Anyámat hagyd ki, jó? /Dulakodás hangja./
VINCE: Na ne hülyéskedjetek már! Állj már le! Hallod?
ÁKOS: Elegem van már ebből a szerencsétlenből! Olyan, mint egy alvajáró

mindig, de azért okos! Na, fogadsz velem?
FONÁK: Fogadok.
ÁKOS: Azt se tudod, mibe akarok fogadni, te dinnye!
FONÁK: Nem mindegy? Veszíteni akarok. Mondjuk abban, hogy te be akarod

csalni a lányt, ő meg megy utánad.
ÁKOS: Nemcsak én, hanem Vince is. De neked nem muszáj! /Nevet./ Fel-

ébreszt a múltkor is, hogy neki jég van a testén, midenütt, vegyem le, éjszaka,
érted? Utána meg büfiztessem meg, mint egy gyereket. Na, nem igaz? így volt?

FONÁK: így volt. Tényleg úgy éreztem...
ÁKOS: Tessék! Akkor meg nem dumálnék a helyedben.
VINCE: És ha azzal mennék ki, hogy megvágtam a kezem...?
ÁKOS: Eredj már! Mindegy, hogy mivel, akkor mész ki, amikor akarsz, és

azzal, akivel akarsz, ez a lényeg. Fogadok ötszáz forintba, hogy akár holnap,
de egy héten belül bármelyikkel kimegyek. Na?

VINCE: Nekem nincs pénzem...
ÁKOS: Azt tudtam ... és neked sincs, Fonák, ugye?
FONÁK: Én majd megadom. Ha nyersz.
ÁKOS: Jól van, nem érdekes. Én állom a szavam. Na, melyik legyen? Dönt-

sétek el.
VINCE: Kati?
ÁKOS: Helyes. Én is rá gondoltam.
VINCE: És utána majd elmeséled, addig meg csináljuk helyetted is a munkát...
ÁKOS: De senkinek egy szót se, világos? Mondjátok, hogy bizonyisten.
FONÁK: Én nem mondok semmit, engem nem érdekel az egész. Azt akarom

mondani...
ÁKOS: Azt akarod mondani, hogy tele lett a liberód, hogy félsz a lányoktól.

Ha megtudják, akkor mindenesetre tudni fogjuk, hogy ki árulta el. Na, menjünk.
Kész vagy, Vince?

VINCE: Nem várjuk meg...?
ÁKOS: Én ezzel az idétlennel nem megyek. Tanuljon meg járni.
VINCE: Mehetünk... Akkor...
FONÁK: Akkor jó.
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Műhely zaj.
ÁKOS: Te fiú vagy, vagy lány?
VINCE: /Lányhangon/ Lány.
ÁKOS: Akkor eredj innen. Hát te?
KATI: /Mély hangon./ Én is... /Nevetés./
GYULA: Na, mi van? Mi ez a nagy jövés-menés? Üljön le mindenki a helyére,

nyomás, hozom az anyagot!
ÁKOS: Nem tudjuk, ki kicsoda-
Folyamatosán elektronikus bugás hangzik fel.
KATI: Ez mi?
GYULA: Beindult a sterilizálás. Ez jelzi, hogy a környékére sem szabad

menni a sugárkamrának. Itt az anyag. /Csörömpölés./ Tegnap volt egy csomó
selejt. Ma már jobban kell dolgozni, most egyenlően elosztom a selejtet is, újra
kell csinálni. Lehet dolgozni. Tegnapra nem írtam be semmit, olyan kevés volt.

KATI: Meddig búg?
GYULA: Majd megszokjatok. Oda nem léphet be senki, izotóppal sterilizá-

lunk, lent van egy bunkerben a víz alatt, és amikor kell, akkor megnyomunk
egy gombot, felmerül, és olyan, mint az atombomba, sugárzik. Aztán ha letelik
az ideje, visszamerül a víz alá a bunkerbe. Ennyit erről. Nektek bőven elég. /A
bugás néha elhal, aztán újra felhangzik./ Minden bacilust megöl. Ez a legerősebb.

FONÁK: Elolvasztja a jeget is?
ÁKOS: /Nevet./ Ezt már vártam! Ezt a kérdést!
GYULA: Meg diót darál. Ha kell, felhordja a szenet a pincéből. Van még

kérdés? Na, dolgozni. Ha van valami, kiáltsatok.
KATI: Haza akarunk menni.
GYULA: Nem rossz. Én is. Menjünk együtt, jó?
KATI: Mehetünk...
GYULA: Nem félnél?
KATI: Magától?
GYULA: Nem is vagy te olyan kislány...
KATI: Nem is állítottam. Amit fog, az meg a vállam. Nevessük ki! Hahaha...

/Nevetnek./
GYULA: Na, jó, akkor vegyük komolyra. Dolgozzatok. Én meg elmentem.
Műhelyzaj.
ÁKOS: Én belül kezdem, a furatot, úgy gyorsabb...
KATI: Az se igaz, kívül kell kezdeni, és akkor már jobb fogni. Biztos, hogy

ezt akartad mondani?
VINCE: Hogy vagytok, lányok?
KATI: Minket kérdezel?
VINCE: Hát ha lányok vagytok.
ÁKOS: Meg kéne nézni.
KATI: Még a lábatok se ér el idáig az asztal alatt, nemhogy...
ÁKOS: Micsoda?
KATI: A kezetek! /Nevetés./
VINCE: Ti is mindig megfürödtök, valahányszor ki- meg bejöttök?
ZSUZSA: Itt mindenki fürdik.
VINCE: Jaj, minket tegnap leforráztak, titeket is?
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KATI: Minket nem, Joli néni volt velünk, ő állította be a vizet.
VINCE: Minket leforráztak, belépünk, dzsuuu, jön a víz, mint a tűz, le a húst

rólunk...
ÁKOS: Ott álltunk benne vagy másfél óráig, utána meg hideg, tiszta szauna,

már csak a virgács hiányzott...
VINCE: Szólunk Gyulának, dajng, most meg hideg, akkor már mindenki

tiszta fagy volt...
KATI: Mint a kukac...? /Nevetés./
VINCE: Aztán dajng, ki az ajtó, kiestünk, tiszta víz minden...
ÁKOS: Összevissza cserélgettük a ruhát...
VINCE: Fonák a fejébe rántott egy csukát, csak a párjával nem tudott mit

kezdeni, otthon vettük le róla cipőkanállal.
ÁKOS: De csendben vagytok.
ZSUZSA: Nem jutunk szóhoz...
KATI: Oroszlánok nem voltak...?
VINCE: Azok nem...
ÁKOS: Csak görények! Vincének olyan büdös volt a lába, mint a szemétle-

dobó, a zokni csak úgy menekült előle... /Nevetés./ És ti?
ZSUZSA: Mi csak fürödtünk meg hazamentünk.
ÁKOS: Délután megvárhatnátok bennünket.
KATI: De ha ti olyan sokáig fürödtök, meg a zokni után rohangásztok...
ÁKOS: Á, az csak vicc...
VINCE: Nincs is zoknim...
ÁKOS: Figyelj, ott találkozhatnánk a ti bejáratotoknál, ahol a nők járnak be,

jó? Hánykor?
Bugás.
VINCE: Vigyázz! UFO! HÉ, az a te vödrödbe esett!
ÁKOS: Vedd ki. Kiveheted az egészet.
VINCE: Nem, csak...
ÁKOS: Ó, azt hiszed, foglalkozok én vele, hogy mennyi van? Lányok, nektek

kell?
KATI: Rakjad ide, nekünk kell a pénz!
ÁKOS: Itt van, viheted az egészet!
FONÁK: Csináljuk közösben, és adjuk a lányoknak...
ÁKOS: Nekem mindegy...
ZSUZSA: Azt nem lehet! Akkor nem tudják majd, hogy ki mennyit csinált!
ÁKOS: Az minket nem érdekel, igaz, srácok? Úgyis annyit írnak, amennyit

akarnak.
FONÁK: Akkor csináljuk mindet egybe, és a végén majd elosztjuk a pénzt,

amit kapunk.
KATI: Nem jó, mert akkor a fiúk nem csinálnak semmit.
ÁKOS: Ó, de lelkes vagy!
ZSUZSA: Persze! Joli néni mondta, hogy nagyon fontos, már alig várják

valahol, azért adják a tíz fillért is, hogy minél hamarabb kész legyen. Aztán
szerelik majd ezeket...

KATI: Azért meg három forintot adnak. Csak egymásba dugdossák ezeket...
ÁKOS: És azt hol csinálják?
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KATI: Azt is itt.
VINCE: Azt kellene akkor csinálni, ezer darab az háromszáz forint. Mondd

meg Joli néninek, hogy majd mutassa meg...
ÁKOS: Ki az a Joli néni?
ZSUZSA: Itt dolgozik 6 is, valami gépen...
ÁKOS: Na, ezzel kapcsolatban mondanék valamit, Kati, gyere csak!
KATI: Én? És ezzel kapcsolatban?
ÁKOS: Igen, te, gyere már!
VINCE: /Halkan./ Aha... Ákos indít...
KATI: És hová? Mit sugdolóztok?
ÁKOS: Fonáknak a fülébe ment valami, Vince azt akarja beljebb fújni, na,

jössz?
KATI: Mehetünk... /Csend./
ZSUZSA: A szerelésből nem lehet ám ezret csinálni. Ha majd kész leszünk,

egy brigád fogja csinálni, műszak után. /Csend./
ZSUZSA: De 6 nincs benne, csak a főnökök, őt nem vették be... De csendben

vagytok! Te mit csinálsz? Énekelsz, vagy mi?
FONÁK: Á, csak nem figyeltem oda...
ZSUZSA: De énekeltél, olyan furán...
FONÁK: Kezdtem megfagyni... olyan ez a ruha, mint a zúzmara, olyan fur-

csa...
ZSUZSA: De hiszen olyan meleg van...
FONÁK: Te nem mész?
ZSUZS: Hová?
FONÁK: Bárhová. Bárkivel.
Hirtelen felhangzik a bugás, aztán csattanás hallatszik, kiabálás, csengetés.
1. FÉRFI: Álljatok meg! Maradjatok ott!
2. FÉRFI: Gyertek visszafelé, gyorsan!
1. NŐ: Jobb, ha ott maradnak, semmi baj!
1. FÉRFI: Nyugi!
GYULA: Hova az istenbe mászkáltok, bent vagytok a biztonsági zónában,

gyerünk gyorsan....
ÁKOS: Csak ki akartunk menni...
GYULA: Gyertek gyorsan, mert Szántó megesz benneteket, gyorsan!
KATI: Mi a baj?
GYULA: Beléptetek a sugárzónába, még szerencse, hogy az infraérzékelő

lezárta előttetek a bejáratot, amikor elmentetek előtte! Mondtam, hogy nem lehet
itt kószálni!

Csend, csak a műhelyzaj hallatszik.
SZÁNTÓ: Mi volt itt? Mi történt?
GYULA: Semmi, elkószáltak egy kicsit...
SZÁNTÓ: Mondtam, hogy maga felel értük, nem? Gyerekek, ezt nagyon

komolyan kell venni! Ha sugárzás ér benneteket, az komoly betegséget okoz!
KATI: Nem akartunk mi odamenni, csak...
GYULA: Mondtam, hogy ha valami bajotok van, kiáltsatok! Most mondom

mégegyszer!
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SZÁNTÓ: Gyula, nem akarom ezt a csengetést mégegyszer meghallani, tegye
meg a szükséges intézkedést!

GYULA: Azért van az infraérzékelő állandóan bekapcsolva, míg itt vannak,
Szántó elvtárs...

SZÁNTÓ: Nem elég! Tessék újra elmagyarázni, és ha kell, kézenfogva vezetni
mindenkit! Az hiányzik nekem, hogy valamelyik fiatalkorú itt kapjon sugárfer-
tőzést! így is kapok eleget amiatt, hogy dolgozni engedem őket!

GYULA: Rendben van.
SZÁNTÓ: Hogy dolgoznak?
GYULA: Fog menni.
SZÁNTÓ: Csak igyekezzenek! És ne mászkáljanak! Minden jót!
GYULA: Ákos fiam, az ég szakadjon rátok, hát nem tudod, hogy hol a vécé?

Nem mutattam meg tegnap? És még viszi magával ezt a...
KATI: Nem kell minket vezetgetni, tudjuk, mi, hol van..
ÁKOS: Nem vagyunk rabok, jól van, most már tudjuk, hogy oda nem lehet...
GYULA: Gyerekek, a ti érdeketekben van az egész, értsétek meg! Na, felejtsük

el! Ne szomorítsuk egymást, nekem is van dolgom, nektek is. Győztetek. Rend-
ben? /Csend./

FONÁK: Ákos... majd megadom... te nyertél...
Csend. A lányok szobájában.
KATI: ...mondom neki, mit akarsz mondani? De csak megy.
ZSUZSA: És...?
KATI: Akkor megyünk, mondom neki, te, ez a vécé, minek menjek be?
ZSUZSA: Fogta a kezedet is...? Biztosan látott benneteket mindenki...
KATI: Akkor már bent voltunk, és akkor mondja, hogy már régen szeretné

nekem megmondani, már az iskolában is akarta, hogy így meg úgy, és közben
csak fog meg nyom, hogy menjünk, ide figyelj, én itt akkor sem fogok veled
pisilni, mert büdös van, akkor kijöttünk... mentünk amoda, megölelt...

ZSUZSA: Megölelt...
KATI: így fogta a kezemet, és mondta és mondta, meg nyúlkált a zsebébe,

mondom neki, mit keresel... /Nevetnek./
ZSUZSA: És... és milyen?
KATI: Beleszuszogott a számba... akkor szólalt meg a sziréna.
ZSUZSA: Ó... És?
KATI: Hát... azt mondta, szeret.
ZSUZSA: Mondtam, hogy biztos én is, úgyhogy eddig megvolnánk. /Nevet-

nek./
ZSUZSA: Aztán? /Csend./
KATI: Én nem tudom... de olyan jó, ha valaki fogja az ember kezét. És azt

mondja neked, hogy szeret.
ZSUZSA: És ha hazudik?
KATI: Akkor is...
ZSUZSA: Én nem tudom... ez az Ákos olyan nagy... durva, mint egy férfi...

olyan rámenős.
KATI: Főzzünk valamit? Vagy inkább képzelődünk?
ZSUZSA: Én, tudod, olyat képzelek el, aki más egy kicsit, nem is tudom,

szóval kedves, meg...
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KATI: Tehát képzelődünk.
ZSUZSA: Szóval, akinek elmondhat az ember mindent, őszintén, megérintheti,

mint egy testvért vagy egy gyereket, szép...
KATI: Csinos, meg erős, izmos, soroljad... Hol élsz te, te bolond? Én le is

feküdnék vele, ha akarná.
ZSUZSA: Te nem vagy normális...
KATI: Én? Te nem vagy normális, Zsuzsi. Mit gondolsz te, terád lesnek a

mesebeli hercegek? Meg énrám? Pont miránk? Mi egyéb örömöd lehet az éle-
tedben? Lassan felnősz, itt rohadunk, se pénzünk, semmi. Aztán eltelik a fiatalság,
és akkor is semmi. És így tovább. Legalább addig éljünk, amíg lehet... most
először fogta meg a kezemet egy fiú...

ZSUZSA: És most már mindenkivel le akarsz feküdni?
KATI: Mit tudom én... olyan megalázó volt, nem akartam menni, de a testem

csak ment... akkor tudtam, hogy akármit megtennék neki, szinte kiabáltam belül,
hogy el ne engedjen... á, a fene megette az egészet. Tizenhat éves vagyok, jövőre
tizenhét, aztán majd húsz... mennyi egy ilyen lánynak az élete? Ha szerencséd
van, majd belegyömöszöl valaki az ágyába, és vége. Mosás, főzés, takarítás,
aztán gyerek, munka... Mondom, ha szerencséd van. Egy idegennel. /Sóhajt./
Táncolni, szórakozni, élni, élni! Érted?

ZSUZSA: Én nem bánnám... én ha szeretnék valakit, én mindent megtennék,
hogy mondjam, úgy gondolom, hogy hozzáidomulnék, és valahogy szolgálni
szeretném...

KATI: Csak éppen téged nem szeret majd senki. Ne hazudj magadnak, úgy
könnyebb.

Utcazaj.
FONÁK: Tudod, mióta a balesetem volt, azóta olyan furcsa minden.
ZSUZSA: Milyen baleset?
FONÁK: Autót loptunk, egyikőnk sem tudott vezetni, de mentünk, az gyö-

nyörű volt, a Balatonnál, a víz, az emberek, a fák... egynek neki is mentünk...
Összeraktak valahogy, nem tudom, azóta félek is, meg mintha valami köddel
lennék bevonva, ami hideg... gyerekkoromban találtunk egy megfagyott kutyát,
ráfagyott az eső, sirattuk, aztán eldugtuk, hogy majd kiolvad és élni fog, biztosan
onnan van ez az egész, én is azt várom, hogy kiolvadjak... figyelsz?

ZSUZSA: Persze, csak mondjad...
FONÁK: Innen a jégkirálynő meséje is, én találtam ki, elmondjam?
ZSUZSA: Persze!
FONÁK: Hát a jégherceg meg a jégkirálynő egy ilyen nagy kristálypalotában

élnek, megszeretik egymást, és ettől leolvad a jég róluk, boldogok lesznek, aztán
elolvad minden, a virágokról is, mint valami varázs, vagy lehet úgy is, hogy
valaki megbabonázza őket... de ne mondd el senkinek, jó?

ZSUZSA: Megfognád a kezem?
FONÁK: Minek?
ZSUZSA: Csak úgy...
VINCE: Hé! Ne maradjatok le!
ÁKOS: Mit csináltok ott az utcán, hátul?
ZSUZSA: Ölelj át, azért is...
FONÁK: Jó. Olyan picike vagy.
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ZSUZSA: Szorosabban...
FONÁK: így ám nem tudunk menni...
FAGYLALTOS: Itt a fagylalt, tessék! Tessék! Csokoládé, vanília, puncs, eper...
KATI: Fagylaltot akarok enni.
ÁKOS: Váíj, majd én. Hát ti?
VINCE: Minek, csak elejtjük.
FONÁK: Nekem nincs pénzem.
KATI: Micsoda lovagok, na, itt van, nesztek...
ÁKOS: Ne, hagyd, majd én, itt a pénz, várj, fogd csak meg a táskát, nem

is, nyúlj bele a zsebembe...
KATI: Nincs itt semmi.
ÁKOS: Akkor a másikba... beljebb, most!
KATI: Ó...! /Nevetnek./ Bolond is vagy, nemcsak Ákos.
ÁKOS: Ötöt tessék adni, egymás mellé. Nagyot.
FAGYLALTOS: Melyikből?
ÁKOS: Mit tudom én...? Vegyesen.
FAGYLALTOS: Tessék, itt az eleje...
ÁKOS: Na, szappanevők, fogjátok!
KATI: Finom, hideg...
ÁKOS: Az enyémből is kóstolj... most egy puszit... most én...
VINCE: A busznál úgyis el kell lökni,, mert nem szállhatsz fel...
KATI: Megvárjuk a következőt.
ÁKOS: Jaj, én sietek, nem várom a következőt, megyek délután videózni

egy barátomhoz...
KATI: Videózni...?
ÁKOS: Igen, videózni. Miért? Voltam már máskor is. A barátom tud németül,

ő fordít... öregem! Az a szöveg! Meg azok a hangok közben...
VINCE: Mik? Milyen hangok? Minden megy élesben? Pornó?
ÁKOS: Hát olyat ti még nem pipáltatok... Ott aztán minden a maga valósá-

gában...
VINCE: Mik voltak? Mesélj már!
ÁKOS: Hát azt nem lehet elmesélni. Olyan történetek vannak, mikor például

a két stewardess elmeséli egymásnak az emlékeit... ó!
KATI: Na, menjünk, Zsuzsi, meséljük el mi is az emlékeinket...
ZSUZSA: Mi ettől messze vagyunk.
ÁKOS: Egyszer elkérhetem, és felmegyünk hozzátok...
VINCE: Na! Ez jó! Ideadja? Meg filmet is!
ÁKOS: Ha a lányok szereznek egy tévét.
KATI: Az is kell?
ÁKOS: Azon keresztül megy minden. Majd jön a srác is, és fordít.
VINCE: Na! Csináljuk meg!
KATI: Én benne vagyok.
ZSUZSA: Ha meglátnak, kivágnak bennünket...
KATI: Ki látna meg?
ÁKOS: Akkor megbeszélem a sráccal, és majd megmondom, hogy mikor ér

rá, rendben?
VINCE: De filmet is! Sokat!
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ÁKOS: Aztán már nem is kell képmagnó, csak mi megyünk majd, jó?
KATI: Az majd kiderül.
VINCE: De jó lenne egy ilyen szerkezet! Mennyibe kerülhet?
ÁKOS: Ötven-hatvanezer forint, de van csak lejátszó is.
VINCE: Az is jó lenne. Venni kellene egyet. Legalább egy ilyen lejátszót...
ÁKOS: És miből?
VINCE: Összeadnánk, amit itt keresünk...
ÁKOS: Az lesz vagy ötezer forint. És ahhoz már csak egy kevés kell...
KATI: Figyeljetek csak! Veszünk egyet. Összeszereljük ezeket a vackokat.
ÁKOS: Miket?
KATI: Amiket csinálunk. Azt mondta Joli néni, hogy három forint darabja.

/Csend./
ÁKOS: /Halkan./ Ez óriási. És ez csak úgy egyedül jutott eszedbe? Nem

segített senki?
VINCE: Ez tényleg...
ÁKOS: De tényleg! Figyelj, mért ne csinálnánk meg, már próbáltuk is, és

ment. Gyula is azt mondta, hogy jó...
KATI: Akkor?
ÁKOS: Egyszerű! Megcsináljuk, és felvesszük a pénzt!
VINCE: Ez nem ilyen egyszerű. Nem csinálhatjuk meg, ha ók akarják.
KATI: De mi előbb akarjuk.
VINCE: És kié lesz a magnó?
ÁKOS: Hát közös. Aztán ha megunjuk, eladjuk, és szétdobjuk a pénzt.
yiNCE: Sok pénz az...!
ÁKOS: Nem értitek? Senkinek nem lesz képmagnója, csak nekünk! Zsuzsa?
ZSUZSA: Én nem tudom...
KATI: De én tudom. Valami történik legalább veled is. És közben főzhetsz,

ha akarsz.
ÁKOS: És te, Fonák?
FONÁK: Én már láttam azt a filmet...
ÁKOS: Azt persze gondolhattam volna...
FONÁK: De benne vagyok... azt hiszem, az a fontos, hogy akarjunk valamit...

/Csend./ Hülyeséget mondtam?
Csend.
FONÁK: ...Jégországban fogadott a három herceg, hogy melyikük hódítja

meg először a jégkirálynőt, aki nagyon szép volt, csak elvarázsolták, mint a
többieket.

KATI: Miért?
FONÁK: Várjál. Szóval fogadtak, azt mondta a legidősebb, hogy neki egy

hét alatt sikerülni fog. A többiek nem hitték, a jégkirálynőnek a szíve is csupa
fagy volt, ment az idősebb, ide figyelj, szépséges királynő, én téged nagyon
szeretlek, szeress te is. Na, nem így, hanem ahogy a hercegek szokták, szóval
úgy mondta. Azt mondja a jégkirálynő erre, hogy ha megszólít az, aki igazán
szeret, akkor leolvad rólam a jég, és boldog leszek, de most nem történt semmi.
Semmi. Érted?

KATI: Értem.
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FONÁK: Dehogy érted. Na mindegy, menjünk. A három herceg egyébként
megesküdött előtte, hogy senkinek nem árulják el, hogy csak fogadásból volt
az egész. Hogy ki győz. Pénzben fogadtak. Erted?

KATI: Most már nem.
FONÁK: Akkor jó.
KATI: Neked nem is Fonák a rendes neved. Miért mondod mindenkinek?
FONÁK: Miért jöttél ide utánam?
KATI: Kiváncsi voltam.
FONÁK: Mindenkivel bejössz az öltözőbe?
KATI: Mindenkivel.
FONÁK: Akkor te... azt hiszem, kurva vagy.
KATI: Lehet. /Csend./ Én is tudnék mesélni, de azt ti, fiúk úgysem értitek

meg. Nem tudjátok, hogy milyen rossz nekünk. Bezárva magunkba, és csak
várni, várni, hogy majd jön valami herceg, mindegy, hogy jég vagy nem...

FONÁK: Az nem mindegy.
KATI: Vedd le ezt a maszkot, meg akarlak csókolni. Csak így húzd le...
FONÁK: Ákos is megcsókolt?
KATI: Szeretném a te szemeddel látni a mesédet, úgy biztosan gyönyörű...

elolvadták már?
FONÁK: Még nem... még nem látlak...
KATI: Akkor nem is fogsz soha.
Műhelyzaj.
ÁKOS: Gyerekek, meg kell az egészet szervezni, az a lényeg...
VINCE: Tényleg össze tudjuk szerelni?
ÁKOS: Ide figyeljetek, itt van minden a zsebemben, mindenki megpróbálhatja.

Négy darabból áll, oldalról csúsznak egymásba, és a végén bepattintod a lezáró
tagot. Kipróbáltam, el sem lehet rontani, mert úgy nem megy össze.

KATI: Elloptad?
ÁKOS: Mindegyikből egyet... na, jól van, kettőt. Próbáljuk? Most nincs itt

senki, reggeliznek. Zsuzsa számol. Úgy számolj, mint az ejtőernyősök: huszon-
egy, huszonkettő, huszonhárom...

ZSUZSA: Huszonegy, huszonkettő...
VINCE: Rakd le mindet először az asztalra...
ÁKOS: Ne dumáljatok közbe, na, mehet!
ZSUZSA: Huszonegy, huszonkettő...
KATI: Csak nyugodtan... /Erősödő zaj, gépeket indítanak be./
ZSUZSA: Huszonöt, huszonhat...
ÁKOS: Kész! Hat másodperc. Jó, legyen tíz... Egy darab.
VINCE: Ötőnknek ötször tíz, ötven másodperc...
ÁKOS: Na, hagyd abba, szóval tíz másodperc alatt öt darab, 15 forint. Akkor

nyolc órában mennyi is... nyolcszor 3600, az 28800 másodperc, és akkor hogy
is...

KATI: Oszd el öttel...
VINCE: Miért öttel?
ÁKOS: Várjatok már, az 2880 darab, igaz, mert tízzel osztottam, egy em-

bernek, egy műszak alatt. Ha háromezret csinálunk fejenként, az 15000 darab,
és az 45000 forint...
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VINCE: Te jóisten...
ZSUZSA: Azt nekünk úgyse adják ide.
ÁKOS: Miért ne adnák! Ide kell hogy adják, ha megcsináljuk!
VINCE: Rengeteg pénz az. Az biztos, hogy nekünk nem fizetik ki...
ÁKOS: Mi van? Betojtatok? Kell a pénz, vagy nem kell? Én bizonyisten

nem értelek benneteket!
KATI: Úgyse engedik megcsinálni, ne is éld bele magad. Meg sok az a há-

romezer...
VINCE: És hogy gondolod, valahogy el kellene lopni tőlük, vagy...
ÁKOS: Az más kérdés, most az a kérdés, hogy akarjátok-e vagy sem?
FONÁK: Én benne vagyok. És az se érdekel, hogy fizetnek-e vagy nem. Ha

más meg tudja csinálni, akkor nekünk is menni fog.
ÁKOS: Fonák! Látjátok! És még ti járatjátok a szátokat, pedig ő a legsze-

rencsétlenebb! Vince! Mit nyavalyogtok?
ZSUZSA: Nem fogjuk tudni megcsinálni...
ÁKOS: Miért nem? Te nem vagy olyan ember, mint más?
FONÁK: Most bebizonyíthatod... és nem veszíthetsz semmit.
ÁKOS: Erről van szó! És mi győzünk! Na?
VINCE: Egy fene, benne vagyok!
ÁKOS: Kati, szeretsz te minket?
KATI: Az isten verje meg, csak engem szeretne már valaki! /Nevetés./ Én a

szappanevőkkel tartok.
ÁKOS: Erről van szó, megcsináljuk! Lányok, ti Joli néninél tudakozódjatok,

mi meg majd Gyulát faggatjuk ki valahogy...
Zene, aztán műhelyzaj.
KATI: Joli néni azt mondta, hogy ez egy maffia, mindig tanulókkal csináltatják

a rabszolgamunkát, a szerelésre meg összefognak, és felveszik a pénzt.
ZSUZSA: Ott van a steril helyiségben, amit a múltkori csoport csinált...
KATI: Papírládákban, mindegyikben ezer darab, így aztán rögtön észreveszik,

ha valaki odamegy, mert búg a jelző...
VINCE: Ó, Máriám, akkor ez nem is olyan egyszerű...
KATI: A tanulóknak meg adnak tíz fillért darabonként...
VINCE: Csend! Jönnek...
GYULA: Na gyerekek, hogy megy? Egész szépen haladtok. Kapkodni azért

nem kell, csak jól csináljátok. Nagyon fontos ez a kézügyességhez, meg kaptok
egy kis pénzt is. A többi vállalat egyáltalán nem alkalmaz tanulókat szünidőben,
nincs munka, de nálunk más a szellem. Mi is itt kezdtük valamikor.

KATI: Maga hány éves?
GYULA: Nem mindegy?
KATI: Hát hogy ilyen jól belőtte magát itt, ha ide jövök dolgozni, mennyi

időnek kell eltelni ahhoz, hogy...
GYULA: Na, azért az nem ilyen egyszerű. Erről majd akkor beszéljünk, ha

tényleg ide akarsz jönni. Szép lányok egyébként mindig jöhetnek.
ÁKOS: Nem lehetne már valami mást is csinálni?
VINCE: Össze is tudnánk szerelni, az nem olyan unalmas...
GYULA: Dehogynem! Még az csak az unalmas!
ÁKOS: Azt kik csinálják?
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GYULA: A szerelés nem olyan egyszerű, azt a munkások csinálják, ez egy
ilyen egyszer használatos valami, orvosoknak, a beteg egyszer beleliheg, és el-
dobják.

ZSUZSA: Kicsodák?
GYULA: A franciák meg a németek, visszük mindenhová, na, de mennem

kell...
KATI: És az összeszerelésért mennyit adnak?
GYULA: Nem is tudom... ne foglalkozzatok vele, na, megyek, hozok anyagot

még!
ZSUZSA: Nem kellett volna rákérdezni, csak óvatosan...
KATI: Akkor miért nem kérdeztél te, mit sunyítasz itt?
ÁKOS: Megtudtuk, amit kell, nem? Most már csak azt kell megtudni, hogy

mikor akarják szerelni.
VINCE: Mert?
FONÁK: Mert meg kell őket előzni.
KATI: Várjál csak! Joli néni valami olyasmit mondott, hogy a hét végére

érkezik egy francia...
ÁKOS: Megvan! Biztosan az veszi át a portékát, milyen nap van ma?
ZSUZSA: Szerda.
VINCE: Hüüü... akkor itt észnél kell lenni...
Utcazaj.
ÁKOS: Na, ne ácsorogjunk itt a gyárkapu előtt, lányok, szevasztok, most

nem megyünk veletek, nem érünk rá.
KATI: Mi sem.
ÁKOS: Miért?
KATI: Majd megtudod.
ÁKOS: Na, jó, akkor müszi.
KATI: Müszi nektek is.
ZSUZSA: Várunk még?
KATI: Nem muszáj, bemászunk magunk is... /Ajtócsukódás./ Már azt hittük,

nem jön. Zsuzsa, jól ülsz ott hátul?
GYULA: Nem úgy volt, hogy egyedül vársz?
KATI: De. De most így van. Indulunk? Az a lábam, a sebességváltó arrébb

van...
GYULA: Ja... /Indít./ Hazavigyelek benneteket? Vagy hová akartok menni?

Most egy kicsit ráérek.
KATI: Zsuzsát vigyük haza, mert neki főzni kell, ma ő a soros.
ZSUZSA: Kicsoda...?
GYULA: Jó. Akkor majd mutasságok az utat. /Nevetés./ Mindig ilyenkor

jártok haza? Aztán meg otthon ücsörögtök?
ZSUZSA: Nem is olyan unalmas...
KATI: Miért, mit csinálnánk? Pénzünk nincs, van rádió, meg beszélgetünk...

Ebben van rádió? Ja, ez az... /Zene./ Azért egész életemre nem vállalnám, az
biztos, de ezt a két hetet kibírjuk.

GYULA: Iskolába is együtt jártok?
ZSUZSA: Igen, a fiúk is.
GYULA: Már vége is lesz nemsokára. Elszalad az idő. Olyan egyformák
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voltatok, amikor megjöttetek, csak később látszott meg, na, meg az utcai ruha
is...

KATI: Mi látszott meg?
GYULA: Hogy te például egy szép kislány vagy...
KATI: Ha ilyeneket mond, nevezhet Kócnak is, a barátaim úgy neveznek.
GYULA: Kóc... ez jó. Nincs is ez olyan messze, meg is érkeztünk. Akkor?
KATI: Zsuzsa itt kiszáll. Betalálsz egyedül?
ZSUZSA: Majd felvitetem magam... Én nem vagyok szép?
GYULA: /Nevetve./ Dehogynem, de... /Zsuzsa erősen becsapja az ajtót./
KATI: Megsértődött.
GYULA: Neki is van valami beceneve?
KATI: Van, de azt nem árulom el.
GYULA: Jó. Na! Kóc! Mit szólnál egy kis kocsikázáshoz?
KATI: Ha maga vezet, akkor rendben van. Úgysem sokszor ülök autóban.
GYULA: Ez most már csak tőled függ, nem gondolod?
KATI: Ezt nem értem.
GYULA: Egy ilyen szép lány... Huszonöt éves vagyok, délelőtt kérdezted,

te tizenhat, tizenhét...?
KATI: Maradjunk annyiban, hogy tizennyolc leszek.
GYULA: Ketten elszórakozhatnánk néha... és talán lenne pénzed is... persze,

nem arra gondolok, hogy...
KATI: Öleljen már meg, mit idétlenkedik, mindjárt este lesz...
A lányok szobájában. Rádió szól.
KATI: Nem főztél semmit?
ZSUZSA: Miből gondolod?
KATI: Nincs olyan büdös, mint szokott.
ZSUZSA: Akkor majd ezután te főzöl!
KATI: Na, én aztán nem... nekem nincs rá szükségem... visznek a pasasok

autón, húsos palacsintát eszünk...
ZSUZSA: Az mi?
KATI: Utána kávé, konyak... Zene szól, pincér...
ZSUZSA: Mondjad már!
KATI: Mit?
ZSUZSA: Jaj, de undok vagy!
KATI: Huszonöt éves, nős, már itt, az indulásnál lesmárolt, mert mondtam

neki. Aztán elvitt egy vendéglőbe, ettünk valami csuszpájzot, kifizette, és fel-
mentünk a lakására, mert a felesége délutános.

ZSUZSA: És?
KATI: Fogdosott. Annyi keze van, hogy meg se lehet számolni, mindenütt

volt egy, de... /Sóhajt./ Olyanokat mondott, hogy Katinkám, kis Kócom, hol az
én kis kócom? Hol van az én kis kócinkám, mondom neki, itt vagyok, nem lát?
Hol keres már órák óta, nem talál meg? Hajaj....

ZSUZSA: És? /Csend./
KATI: Nem tudom... Ahogy hozzám ért... pedig elterveztem, hogy... még

most is érzem, olyan a keze, mint a linóleum... hát nem ment... brit... ha rá-
gondolok is...

ZSUZSA: Mi nem ment?
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KATI: Semmi. Hogy lehet ilyen hülyén csinálni...? Akkor már dühös voltam
rá, pedig bennem van a hiba, nem tehetek róla, szorítottam a fogamat, majd
kitört... olyan idegen volt. /Csend./ Látod, milyen szerencsétlen vagyok? Hát
látod? Még erre sem vagyok jó. Pedig megbeszéltük, hogy ó majd megtanít
mindenre, szép lassan, és csak járt a keze, járt, meg nyomott... /Csend./ Mi van
énvelem? Mi lesz énvelem? Mondjad, mi lesz énvelem... /Sír./

ZSUZSA: Kóc! Ne sírj már, hallod?
KATI: Biztosan frigid vagyok...
ZSUZSA: Eredj már, miért lennél az? Csak te azt hiszed, hogy ez is olyan,

hogy az ember eldönti, hogy lefekszik és kész. Az volt a baj, hogy nem ereztél
semmit...

KATI: Pedig én boldog akarok lenni, érted? Mindenki boldog, nekem is jogom
van hozzá, én miért nem...?

ZSUZSA: Hagyd abba... nincs abban semmi. Ha nem szereted, nem is fogsz
érezni semmit, és nem is leszel boldog...

KATI: Az a dilis Fonák jutott eszembe, a jéggel, hiába nem akartam, mindig
arra gondoltam, tudod, amit mesélt... Jégkirálynő...

ZSUZSA: De hiszen pontosan ez az, nem érted?
Műhelyzaj.
KATI: Szombat délelőtt akarják szerelni a lihegőt.
ÁKOS: Hogy tudtad meg?
KATI: Fekve.
ÁKOS: Micsoda?
KATI: Mondom, szombat délelőtt. Itt a francia, hétfőn viszi. Gyula ugyanis

nem ér rá szombat délelőtt, pedig nagyon szeretne, de be kell jönni szegénynek
túlórázni...

VINCE: Óriási! Akkor most...
ÁKOS: Várjatok, meg kell szervezni...
VINCE: Hűha, akkor most... akkor előtte...
FONÁK: Péntek éjszaka megcsináljuk.
ZSUZSA: És hogy?
ÁKOS: Csend, majd megbeszéljük...
SZÁNTÓ: Akkor rendben van minden, Gyula?
GYULA: Rendben, Szántó elvtárs. Nem sok van már, azt kényelmesen meg-

csinálják.
SZÁNTÓ: Látom, rendesen dolgoztatok, jó kis csoport voltatok. Derék dolog

az is, hogy együtt adjátok le, közösen, sok felnőtt tanulhatna tőletek.
VINCE: Mi mindent együtt csinálunk...
SZÁNTÓ: Derék dolog, csak így tovább. Gyula, ha készen lesznek, lehet

hazamenni. Holnap.
GYULA: Értem.
VINCE: És hol ebédelünk...?
ÁKOS: Hát otthon, te lüké, utazunk haza, nem úgy beszéltük meg?
VINCE: Ja...
ÁKOS: /Halkan./ Fogd már be a szád... /Hangosan./ Ha tizenegykor el tudunk

menni, elérjük a déli vonatot.
GYULA: Akkor már biztosan elmentek.
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SZÁNTÓ: Na, akkor hétfőn találkozunk, jó pihenést!
ÁKOS: Köszönjük...
FONÁK: Viszont...
ÁKOS: Olyan süket vagy azzal az ebéddel, majdnem elrontottál mindent!
VINCE: Mit?
ÁKOS: Okos! Kimegyünk a portán, és azt mondjuk, hogy hazaküldtek ben-

nünket, mert este vissza kell jönni.
VINCE: Vissza kell jönni?
ÁKOS: Ó, istenem! Hát hogy jössz be a portán, ha nem engednek be?
VINCE: Értem már...
ÁKOS: Hála istennek.
VINCE: Óriási! Bejövünk, összerakjuk a lihegőt, és tartjuk a markunkat, ők

meg pofára esnek, dajng!
Ugyanott.
KATI: Mit ácsorogsz itt?
FONÁK: Csak...
KATI: Nem vagy valami beszédes, elég nehéz a szavadba vágni...
FONÁK: /Nevet./ Most meg zenét hallok mindig, hát nem hülyeség,
KATI: Van így az elején, aztán elmúlik. Megszokod majd.
FONÁK: Bejössz az öltözőbe? Oda indultam, hogy kigondoljak valamit ezzel

az éjszakai munkával kapcsolatban...
KATI: Na, ez egy jó hosszú mondat volt. Gratulálok. Menjünk.
FONÁK: Üljünk le.
KATI: Egyszer már tényleg elmesélhetnéd az összes hülyeségedet. Hidd el,

úgy könnyebb. Alig ismerünk. /Csend./
FONÁK: Lefeküdtél Gyulával?
KATI: Most mire gondolsz?
FONÁK: Valakire...
KATI: Szeretted?
FONÁK: Nagyon... egyszer tényleg el kellene mondanom mindent...
KATI: Én meg rád gondoltam.

FONÁK: Rám?
KATI: A mesédre, a jégkirálynőről... /Csend./ Gyula csak tapogatott, de nem...

de nem mindegy?
FONÁK: És mit gondoltál rólam?
KATI: Hogy mi lenne, ha te... Azt hiszem, igaza van Zsuzsának. Ha nem érez

az ember semmit, akkor nem is lehet boldog. Es semmi se sikerül. Ő csak tudja.
Soha nem érzett még semmit /Nevetnek./ Vedd le ezt a gézt a szádról. És szoríts...
hátha... /Csend./

KATI: Te olyan tiszta vagy... olyan jó, hogy az arcomat simogatod... olyan
megnyugtató. Azt hiszem, neked lefeküdnék... ta sírsz? Folyik a könnyed!

Műhelyzaj.
FONÁK: Egy fotocella van, ami érzékeli, ha valaki elmegy előtte, és lezár a

zsilip, hogy ne lehessen bemenni a sugártérbe. Tehát alatta át kell bújni, egy
méter magasan van.

ÁKOS: Ez eddig rendben. Átbújunk, kihozzuk, és?
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FONÁK: Összeszereljük ezeket, visszarakjuk a dobozba. Megint átbújunk a
fotocella alatt, bevisszük. Az ajtó mellett jobbra van egy kapcsoló, benyomjuk,
bezárul minden, kijön az izotóp, és ha letelik az idő, visszamegy. Aztán auto-
matikusan kinyílik minden.

ÁKOS: Akkor megint át kell bújni az érzékelő fénysugár alatt, és kihordani.
Győztünk. Hogy tudtak meg?

FONÁK: Figyeltem. /Nevetés./
ÁKOS: Kezdek félni tőled...
KATI: Csak szereljük össze, az lesz a sok...
VINCE: És ilyenkor nincs sugárzás?
FONÁK: Csak ha bekapcsolják, és felmerül az izotóp. A fotocella ettől füg-

getlenül mindig be van kapcsolva, előírás.
ZSUZSA: Joli néni azt mondta, hogy nyolc méter mély vízben van...
ÁKOS: Na és, nem tudsz úszni?
VINCE: Én nem megyek be... Ne is haragudjatok...
ÁKOS: Jól van, nem kell bemenned, most ne ezzel foglalkozzatok, hanem

gyakoroljátok a szerelést! Lányok, itt van egy marékkal! És közben gondoljatok
a videóra meg a pénzre! Megőrülnek, ha megtudják a suliban!

Zene: Hendrix. A fiúk szobája.
ÁKOS: Halkítsd már le egy kicsit. Már fáj a fejem. Mindig ezt kell hallgatni?
FONÁK: Itt van a pénzed.
ÁKOS: Milyen pénz?
FONÁK: Te nyertél, nem? Eddig nem tudtam odaadni, most kaptam pénzt.

A fogadás, nem emlékszel?
ÁKOS: Ja, hogy Katival kimegyek? Á, hagyd, nem érdekes. Biztos voltam

benne...
FONÁK: Én nem.
VINCE: Már el is felejtettük.
ÁKOS: És különben is, ti is voltatok együtt, tudom, úgyhogy kvittek vagyunk.
VINCE: Csókolóztatok is... mondta.
FONÁK: Elmondta?
ÁKOS: El.
FONÁK: Bagira is ilyen volt.
VINCE: Az ki? Oroszlán?
FONÁK: Egy lány volt, az is mindenkinek mindent elmesélt. Valahogy ezt

szerettük benne, nem volt titkunk. Ő szerezte ezt a kazettát is., régi már... /Csend./
FONÁK: Beültünk az autóba, üvöltött a zene., jaj, istenem... /Felerősíti a

zenét./ Halljátok?
ÁKOS: Halkítsd már le!
VINCE: Autóval, ti?
ÁKOS: /Kiabálnak./ Ki vezetett?
FONÁK: Én! Az autót is mindig én loptam!
ÁKOS: Nem értem!
FONÁK: Loptam az autókat, beültünk, zene, száguldás...!
ÁKOS: És mi lett?
FONÁK: Meghaltak!
VINCE: Micsoda?
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FONÁK: Mindegyik, csak én nem!
ÁKOS: Nem hallom ettől a vacaktól! /Kikapcsolja, csend./ Ki halt meg?
FONÁK: Mindenki. Csak én nem. Megöltem őket, azt mondták, én öltem

meg őket. /Didereg./
ÁKOS: Ne hülyéskedj már! Mi van veled?
FONÁK: Legalább én is meghaltam volna...
VINCE: Erről még soha nem beszéltél.
FONÁK: Nem kérdeztétek... fázom...
VINCE: Te jóisten...
FONÁK: Ha eszembe jut, kihűlök én is, mint ők, tiszta jég vagyok, nézd

meg, hideg a kezem...
ÁKOS: Na, akkor ezt hagyjuk. Majd kinövöd, rendben?
VINCE: Kiverjük belőled...
ÁKOS: Ne gondolj rá, nem szabad rá gondolni, és rendbejössz.
VINCE: Most különben sem fagyhatsz meg, össze kell rakni háromezer li-

hegőt, kell a munkaerő!
ÁKOS: És különben is... ez meg a kezem! Fogjad!
VINCE: Ez meg az enyém!
ÁKOS: Ez meg egy üveg sör! /Nevetnek./
FONÁK: Akkor jó.
Zene.
ÁKOS: Jóestét!
ZSUZSA: Csókolom...
1. PORTÁS: Hát ti hová mentek?
ÁKOS: Vissza kellett jönni, befejezni az előkészítést, a délelőtti portásnak

szóltunk, amikor hazaküldtek.
1. PORTÁS: Itt, a portán be vagytok írva? Nem látom sehol. Fiatalkorúak

különben sem dolgozhatnak éjszaka.
KATI: Hát mi haza is mehetünk, de holnap szerelnék a lihegőt, itt van érte

a francia...
1. PORTÁS: Ja, a Szántó-féle géemká... És berendelt titeket éjszakára? Hát

ez az ember már mindenre képes. Most mit csináljunk? Szóltak neked?
2. PORTÁS: Valami rémlik... írd be őket. Van valaki felnőtt veletek?
ÁKOS: Maradtak délutánról...
1. PORTÁS: Az sincs beírva... Hát az eszem áll meg. Ilyet! Gyerekeket! Na,

mondjátok a neveteket... És akkor még lányok is...
2. PORTÁS: Odataláltok?
VINCE: Persze, annyiszor jártunk már!
ÁKOS: Különben is ég a villany... /Nevetnek./
1. PORTÁS: Na, menjetek... Úgy látom, nem kell benneteket félteni...
ÁKOS: Ne siess, biztosan néznek utánunk...
VINCE: Győztünk!
ÁKOS: Halkan, te süket! Jöhettek lányok a mi öltözőnkbe is, úgysincs bent

senki. Az közelebb van, és jobb, ha együtt vagyunk.
KATI: Persze, megyünk.
ZSUZSA: Hát nem tudom... nem lesz baj?
VINCE: Mi baj lenne? Csak nem vagy szégyellős?
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Vízcsobogás, zuhanyozás hangja.
ÁKOS: Lesz itt ruha is, amennyi kell... neked mentem? Ne haragudj...
KATI: Á, semmi... /Csend./
VINCE: Csak nyílna már ki ez az ajtó... Csak az idő telik... /Csend./
KATI: Fogat is akartok mosni?
ÁKOS: Nem! /Nevetés, eláll a víz./ Na, kifelé, szappanevők!
Zene.
ÁKOS: Na, akkor mindenki a helyére, hozzuk az anyagot!
FONÁK: Várj, majd én megyek!
VINCE: Miért pont te?
FONÁK: Csak.
ÁKOS: Igaza van, le kell hajolni, ő meg átfér két sugár között is. Megyek,

segítek...
FONÁK: Maradj a kapcsolónál. Itt van, ez az. Be ne zárjon valaki!
ÁKOS: Rendben. Akkor mindenki üljön le! A lányoknak feküdj!
ZSUZSA: Nem fogjuk tudni, hány óra...
ÁKOS: Megkérdezzük telefonon, de azt hiszem, még korai...
FONÁK: /Bentről./ Na, meddig dumáltok még? Ott az anyag az ajtó előtt,

vigyétek! Tolom ki a többit is! Ne gyerek be!
ÁKOS: Hol vagy?
FONÁK: Itt vagyok bent a dobozok között...
VINCE: Öregem...
ÁKOS: Na, vigyük az asztalra, gyorsan! Négyfélének kell lenni, ismeritek,

meg egy kis lezáró lap. Húzódjunk szét egy kicsit...
VINCE: Az üres dobozba meg visszarakjuk, ide teszem középre! /Megüti a

doboz oldalát./ Dajng!
KATI: Fonák hol van?
FONÁK: Itt vagyok már! Csak megnéztem a sugárkamrát, langyos a víz,

lehet fürödni...
ZSUZSA: Bent voltál?
FONÁK: Korlát van a medence körül, nem kell félni. Kezdhetjük?
KATI: Mi már rég csináljuk...
ÁKOS: Fonák, ne menj be, csak ha előtte szólsz, mert hülyét kapunk itt

mindnyájan...
FONÁK: Féltesz?
ÁKOS: Komolyan. És a többiek is.
FONÁK: Ez jó, látod. De nincs is víz. Le van az egész fedve páncéllal, akkor

nyílik fel, ha majd bekapcsolod.
ÁKOS: Akkor is. Na, akkor hajrá, szappanevők!
Zene.
ZSUZSA: Egyszerű ez, mint a pofon. Nem is kell neki hat másodperc.
ÁKOS: Várd ki a végét, nem fog ez mindig ilyen gyorsan menni.
VINCE: Éppen ezért most hajtsunk rá, míg bírjuk...
ZSUZSA: Hogy tudjuk meg, hogy hányat csináltunk?
VINCE: Tényleg...
KATI: Úgy, hogy ezer van minden dobozban, most minden fajtából kiöntöt-

tetek egy dobozzal, akkor mennyi lesz kész, ha elfogy?



Közelkép 24

VINCE: Egyszerű, tényleg, négyezer. /Nevetés./
ÁKOS: Vince! Legalább hallgatnál...
VINCE: Ja, tényleg, csak ezer, akkor siessünk!
ZSUZSA: Jó lenne egy rádió legalább...
KATI: Hallgatod otthon eleget.
VINCE: Én meg éhes vagyok...
ÁKOS: Meg szomjas. Aztán meg pisilni kell.
VINCE: Tényleg hozhattunk volna valami kaját...
ÁKOS: Majd ezzel holnap. Majd holnap. És ez minden további kérdésedre

vonatkozik.
VINCE: Lélegezni lehet, nővérke?
ZSUZSA: Meséljetek valamit. Fonák, te nagy mesélő vagy...
FONÁK: Á, most nem, most jól érzem magam... /Nevetés./
ZSUZSA: Engem úgy hívtak, hogy pondró...
VINCE: Micsoda?
ZSUZS: Pondró. Mert olyan kicsi voltam, mint egy kis hernyó, mikor meg-

születtem.
ÁKOS: Pucér voltál? Mint egy hazátlan csiga?
ZSUZSA: De azért most már ne mondjátok.
ÁKOS: Mi meg együtt nőttünk fel Vincével, együtt jöttünk tanulónak is,

pedig Vince jól zongorázik, el se hinnétek, csak hát ehhez kellett volna egy
zongora is... /Nevetés./ így aztán ipari tanulók lettünk.

VINCE: Nana! Ipar-talan hallgatók... /Nevetés./
ZSUZSA: Most ne Vincéről, hanem magadról mesélj.
ÁKOS: Tudunk mi már egymásról mindent, ennyi idő alatt... De azért valamit

elmesélek. A múltkor úgysem jött össze a magnókölcsönzés.
VINCE: Pornó lesz?
ÁKOS: A lányok most fiúsítva lesznek, rendben?
KATI: Egy darabig.
ÁKOS: Szóval Miskolcon voltam egyszer, aztán volt ott egy szomszédasszony,

napközben rábíztak, összebarátkoztunk. Beszélgettünk. Egyszer azt mondja ne-
kem, de akkor már úgy volt, hogy simogatta az arcomat, puszilgatott, egyszer
meg is fíirdetett...

VINCE: Meztelenül?
ÁKOS: Persze! Te hogy szoktál? Szóval akkor látta rajtam, hogy már nagyfiú

vagyok. Akkor azt kérdezi, hogy mondjam meg őszintén, mit szeretnék most
csinálni legszívesebben. Kiszaladt a számon.

VINCE: Mi?
ÁKOS: Na, Vajon mi? Erre azt mondja, hogy ő is azt szeretné, de velem.

Hát akkor, mondom, egy ilyen családi házban laktak...
VINCE: Mondjad már!
ÁKOS: Nyugi. Elkezd vetkőzni, közben fogta a kezemet, mintha én csinálnám,

aztán én kerültem sorra. A férje kazánkezelő volt, nem volt otthon. És, igen,
Palinak hívott, nem tudom, miért...

VINCE: És?
ÁKOS: Lefekszünk, estefelé volt már, az ablak nyitva...
VINCE: Tovább!
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ÁKOS: Közelebb, közelebb, azt mondja, na, segítek... aztán jött a férje...
VINCE: Ó, de hülye vagy! Nem is volt igaz!
ÁKOS: Nem hát Mi van veled?
VINCE: Az ilyen dumákkal vagyok tele, mindig ezt csinálja, naponta három-

szor, mint az aszpirint... /Nevetés./
ÁKOS: Jól vagy?
VINCE: Hagyj békén!
ÁKOS: Nem volt igaz, de ki lehet találni, nem? Jobb, ha hozzászokunk minél

hamarabb.
Zene.
KATI: /Ásít./ Lehet már éjfél is, mindjárt leragad a szemem...
VINCE: Már én is csukott szemmel csinálom... /Nevetés./
ZSUZSA: Gyerekek, mondja el mindenki a legnagyobb élményét...
KATI: Kinek volt itt élménye...?
VINCE: Mennyi lehet már? Hány darab?
ZSUZSA: Tényleg, meg kellene számolni...
ÁKOS: Minek? Csak az idő telik azzal is.
ZSUZSA: Meg kellene kérdezni, hány óra...
ÁKOS: Csak csináld, arra még ráérünk.
KATI: Ó, istenem, de unom már... Ti nem unjátok? Egyáltalán minek csináljuk?
ÁKOS: Jókor kérdezed.
VINCE: És ha nem fizetik ki?
FONÁK: Akkor megölök valakit...
Zene.
VINCE: Tényleg, nehogy azt hidd, hogy gyáva vagyok, de én akkor se

megyek oda be, a sugárkamrába. Nem azért, de én nem megyek. Pedig nem
vagyok gyáva, elhiszed?

ZSUZSA: El...
VINCE: Álmos vagy? Nagyon?
ZSUZSA: nagyon...
VINCE: Aludj egy kicsit, hajts ide a fejed, mindjárt jobban leszel...
ZSUZSA: Á, mit mondanak a többiek., hogy mi itt az öltözőben, ők meg...
VINCE: Na, dőlj ide az ölembe, na... Figyelj, odahaza volt egy ilyen kislány,

mint te, azt mondta, rendes vagyok, és ha megnő, akkor hozzám jön majd fel-
eségül... Tudod, ezt lassan már el kell dönteni neked is, nekem is... És mi már
ismerjük egymást...

ZSUZSA: Ümmm...
VINCE: Ez alszik.
Zene.
ÁKOS: Gyerekek, ez így nem megy, hogy kiszökdöstök az öltözőbe, azt

hiszitek, nem veszem észre, hogy hol ez, hol az tűnik el? Vagy csináljuk, vagy
nem...

VINCE: Két percre mentem ki, mi van abban?
ÁKOS: Ha mendenki kimegy ötpercenként két percre, akkor ki a fene fogja

ezt a vacakot megcsinálni?
KATI: Hagyd már abba!
ÁKOS: Az előbb is kint volt!
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VINCE: Te is voltál kint!
ÁKOS: Egyszer! Mert kellett! És akkor most én megyek. Alszok egy jól, és

itt egyen meg a fene mindent.
KATI: Ne veszekedjünk már! Te meg menj, ha akarsz!
ZSUZSA: Ez csak egy kis megpróbáltatás, nem szabad elengedni magunkat,

ennél sokkal nagyobbak is várnak ránk az életben!
KATI: Bizony, ha nem tudnátok! /Nevetnek./
VINCE: Igazad van, Zsuzsikám, gyere ide az ölembe, és csináljuk gyorsan,

aztán eldugjuk a mienket... /Elneveti magát, aztán egyedül nevet sokáig./
Öltözőben.
KATI: Hé! Ákos!
ÁKOS: /Álmosan./ Hmmm... hagyjál... Kati! Te is kijöttél?
KATI: Utánad jöttem, de mire ideértem, már aludtál...
ÁKOS: Gyere ide...
KATI: Mit idegeskedsz a többiekkel, van még idő, nem?
ÁKOS: Annyi mindig van... gyere... próbáljuk meg...
KATI: Ó, de hideg a kezed...
ÁKOS: Az a kesztyű, mindjárt lehúzom, na... kérlek... de ne így...!
KATI: Én akarom... de csak nem...
ÁKOS: Várj, akkor most... menj arrébb egy kicsit... /Csend./
KATI: Azt hiszem, Fonákot szeretem.
ÁKOS: Tessék?
KATI: Közben csinálhatsz, amit akarsz, nem zavar, de akkor is. /Csend./
ÁKOS: Épp most mondod? Te nem vagy normális...
KATI: Az lehet. Na, mi lesz?
ÁKOS: Semmi... Mi lenne... Gyulával jobb volt...?
KATI: Nem. Semmi nem volt jobb. Megyünk?
ÁKOS: Mehetünk... Azt hiszem, ezt az éjszakát soha nem felejtem el... /Ke-

serűen./ Nagyon szép volt...
KATI: /Nevetve./Tudod, mikor sóhajtoztál, mindig ez a lihegő jutott eszembe,

hogy na még egy, na még egy, amit csak úgy eldobnak egy lélegzet után...
egyszer össze kellene szedni ezeket a sóhajokat...

ÁKOS: Kösz...
Zene. A műhelyben.
KATI: Bedobom, gyerekek, nem bírom tovább...
ÁKOS: Kati! Mi van veled?
KATI: Nem bírom! nem bírom, elegem van már ebből az egészből...
ZSUZSA: Hát, nekem is...
KATI: Már rég megbántam, hogy belementem ebbe a hülyeségbe...
ÁKOS: Nemsokára vége, egy kicsit tarts ki még! Hallod?
KATI: Mi a fenének ez az egész...?
ÁKOS: Pénzed lesz, nem érted?
KATI: És minek?
ÁKOS: Hogyhogy minek?
KATI: Minek nekünk a pénz, meg a videó, nem mondanátok meg?
ÁKOS: De hát megbeszéltük...!
FONÁK: Nem az a lényeg... hanem, hogy meg tudod csinálni. Te. A saját
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akaratodból. Mert erős vagy. És szabad. Ez olyan, mint a büszkeség... a szépség,
mint a szél... hogy különb vagy, hogy többet érsz... /Csend./ Olyan, mint a
mámor... a száguldás...

KATI: Fonák! Álmodod?
FONÁK: ... mint a magány., és a halál... /Csend./ Ugye, ti is azt hiszitek,

hogy megöltem őket? /Csend./
ÁKOS: Hagyd már ezt, beszéljünk másról...!
FONÁK: Értem... /Csend./
ZSUZSA: Megkérdezem, hány óra...
Zene. Ugyanott.
ÁKOS: Ébresztő! Van egy rossz hírem! Sajnos, nincs több! Készen vagyunk!

VINCE: Ez nem igaz... /Ásításba fúló hangon./ Győztünk...
KATI: Olyan hulla vagyok, hogy már alig örülök.
FONÁK: Jaj, csak most el ne aludjak... még egy kicsit...
KATI: Hány óra?
ÁKOS: Csend! Zsuzsa most kérdezi a pontos időt.
ZSUZSA: Öt óra... tizenhárom perc... húsz másodperc...
KATI: Úristen, csakhogy vége van...
ÁKOS: Még hátravan a sterilizálás, de az már semmi. Tizenöt, tizenhat, ti-

zenhét, tizennyolc! Tizenkilenc! Tizenkilenc doboz! Tizenkilencezer darab! Vin-
ce, hány forint ez, te vagy itt a számítógép!

VINCE: Nem tudom.
ÁKOS: Ötvenhétezer...
VINCE: Az nem igaz! nem tudom elhinni! Számoljuk meg mégegyszer...
FONÁK: Hordjuk oda az ajtóhoz, én bekúszók megint.
ZSUZSA: Jaj, én mozdulni sem tudok...
ÁKOS: Ezt már mi megcsináljuk, ti üljetek le. Na, hajrá. Akkor indulsz,

Fonák?
FONÁK: Számoljátok a dobozokat közben, indulok, ne menjetek a kapcso-

lóhoz...
ZSUZSA: Egy kis vizet kellene inni, meghalok szomján...
KATI: Én csak aludni akarok, aludni...
ÁKOS: Itt a vége, óvatosan...
FONÁK: Számoltad?
ÁKOS: Annyi ez, tizenkilenc...
FONÁK: Nekem is. Akkor kiaraszolok innen.
ÁKOS: Csak laposan...
VINCE: El ne rontsuk már itt a végén, ha már ennyit robotoltunk.
ÁKOS: Gyere, itt már felállhatsz. Semmi baj?
FONÁK: Rendben vagyok. Várj, ne kapcsold még... kint van mindenki?
VINCE: Én be se mennék...
ÁKOS: Lányok, megvan mindenki?
KATI: Én hadd kapcsoljam be...! Ez az?
ÁKOS: Eredj innen, nem lehet itt szórakozni. Menjetek arrébb. Na, akkor...
VINCE: A győzelemre!
ÁKOS: Fenékig! Most figyeljetek...
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Bugás.
KATI: Jaj, de utálom ezt a hangot, olyan földöntúli...
VINCE: Mint ezekben a fantasztikus mesékben, mikor jön a végzet egy nagy

karddal, és hopp!
ZSUZSA: Jaj! Ó, de megijesztettél...
VINCE: Na, adok egy puszit, ne haragudj....
ÁKOS: Meddig szól ez, Fonák, három percig? /Csend./ Fonák! Fonák!!
VINCE: Hol van Fonák?!
ÁKOS: Itt volt!
KATI: Úristen! Ez bent maradt!
ÁKOS: Itt volt, nem érted?! Az öltözőben...! /Rohangálás./
KATI: Sehol...
ÁKOS: Nyomkodjatok meg mindent, hátha leáll...! Csináljatok már valamit...!
VINCE: Rohanjunk a portára... vagy törjük be az ablakot...! /Döngetni kezdi./
ÁKOS: Megőrültél?! Hagyd abba! Istenem... itt volt, esküszöm...
A bugás abbamarad, éles kattanás, aztán még egy. Aztán csend.
FONÁK: Tolom ki a dobozokat, figyeljetek. Ne lépjetek be.
ÁKOS: Hol vagy?! Hogy maradtál bent...?
FONÁK: Visszajöttem, amíg ti vitatkoztatok. Na, fogjátok az elejét, fel sze-

retnék már állni. /Csend./
ÁKOS: Na, pakoljunk... /Csendben húzzák ki a papírdobozokat a padlón./
FONÁK: Na, itt vagyok már.
KATI: Fonák, te élsz?
FONÁK: Persze! Ez a sugárzás csak a kis bacilusoknak árt, az ilyen nagynak,

mint én, nem. /Egyedül nevet, csend./ Mi van veletek? Én... én nem tudok így
élni... azt hittem, ez majd segít...

VINCE: Mit csináljunk vele...?
Ugyanott.
GYULA: Hát ti? Hogy kerültetek ide? Hogy jöttetek be?
FONÁK: Már itt voltunk.
GYULA: Hogyhogy itt voltatok? És mi ez a sok láda?
FONÁK: Volt egy kis időnk, összeszereltük.
SZÁNTÓ: Mi van itt? Mi ez a gyülekezet?
GYULA: Összeszerelték az éjszaka...
SZÁNTÓ: Micsoda?! Megőrültetek?!
GYULA: Ez nem igaz...
SZÁNTÓ: Gyula! Intézkedjen, micsoda csürhe dolog ez? Bontsa ki a dobozt...
GYULA: Te jóisten, tényleg összerakták... Tudjátok, mit csináltatok...?
FONÁK: Összeszereltük. Mind jó, arra mérget vehet.
GYULA: De hogy? Őrültek, a pirosat a zölddel, kékkel! Összevissza! A zöld

a franciáké, a kék megint máshová megy, atyaisten... /Csend./
KATI: Miért nem mondták, hogy színe is van? Miért nem mondták? Azért,

mert vakok vagyunk? Mert nem látunk? Miért nem mondták? Mi meg akartuk
csinálni... hogy bebizonyítsuk... miért nem mondták...?

ÁKOS: Azt hiszik, hogy nekünk mindegy? Én így születtem, de Fonák egy
éve még látott, tudja, mi a piros, meg a kék...

FONÁK: Akkor is megcsináltuk, értitek?



29 Közelkép

KATI: Ő meg bentrekedt a sugárkamrába...
SZÁNTÓ: Micsoda?! Bentrekedt?! Azonnal orvost! Mentőt! Gyula, intézked-

jen... Fektessék az asztalra...
FONÁK: Semmi bajom, láthatják...
SZÁNTÓ: Gyula, fogja, fektessük ide...
FONÁK: Engedjenek már el...!
SZÁNTÓ: Csend! Azonnal elvisznek, hogy megállapítsák, milyen sugárfer-

tőzést kaptál.;. úristen...
FONÁK: Én akartam, én mentem vissza, nem vették észre...
SZÁNTÓ: Csend! Maradj csendben, nyugodtan, ne mozogj! Gyula, a többit

kivezetni, nem! Jegyzőkönyvet felvenni! Igen! Én megtiltottam, hogy oda be-
lépjenek! Beszöktek a portán, és engedély nélkül dolgoztak, miáltal az egyikük
sugárfertőzést szenvedett...

FONÁK: Nem tudjuk aláírni, nem látunk, hahaha... nevessük ki őket, mi
győztünk....!

KATI: Győztünk.../ Hahaha... /Ujjongás, nevetés./
ÁKOS: Fonák! Hogy vagy? Miért mentél be...? /Sírva./ Miért csináltad...?
VINCE: Ugye nincs semmi bajod...? Ugye?
FONÁK: Nincs semmi bajom, semmi....
KATI: Te győztél, Fonák, te győztél...
GYULA: Na, menjetek innen, hagyjátok békén, mindjárt jön az orvos, te is

menj arrébb, ne álljatok el tőle a levegőt, engedjétek már el...!
KATI: Hol a kezed, Fonák...? Jégherceg, látsz már engem?
FONÁK: Látlak, jégkirálynő...
KATI: Én is...


