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Botond : (ül a kanapén, kávézik, közben újságot olvas. A nézők nem látják az arcát) A Gé-
zát, csak kirúgták. Létszámfölötti, ezzel indokolták. Létszámfölötti ! (lapoz az 
újságban) Harminc éve dolgozik a gyárban. Vagyis dolgozott. A főnök meg-
hallotta, hogy a büfében megjegyzést tett rá. Ültünk a büfében… (kiabál egy 
nagyot, és leteszi az újságot) Hallod, amit mesélek ?

Éva : Hallom !
Botond : Gyere már be ! Te nem konyhatündér vagy, hanem konyhalakó. Ültünk a bü-

fében… (Éva jön be, csinos pongyolát visel, egy tál gyümölcsöt tesz az asztalra)
Éva : Drágám, egyél gyümölcsöt, jót tesz, fiatalít.
Botond : Talán inkább egészséges. A  sör fiatalít, na, meg a finom gyümölcspálinka. 

Vagyis a gyümölcs tele van cukorral.
Éva : Nem azt mondtam, hogy az egész tálat fald fel. Egyél belőle. (A férfi kimegy, 

hoz két sört, poharakat. Leteszi a dohányzóasztalra. Tölt)
Géza, tudom, akinek a szülei ötvenhatban kimentek, és őt itt hagyták a nagyszülőknél. 

Sose jöttek érte vissza.
Botond : Nem igaz, vagyis igaz, de nem akarták elhagyni. Úgy volt, hogy őt később ki-

viszik a nagyszülők, de nem tudták.
Éva : Nem kaptak útlevelet ?
Botond : Semmit nem kaptak. Vagyis kaptak csomagokat, meg pénzt Kanadából. Ott 

élnek a szülők. Jobban mondva, már csak az apja él, az anyja meghalt.
Éva : Miért rúgták ki ?

m a r t o n  m á r i a d r a m o l e t t

A zürichi járat
s z e r e p l ő k :
Károly : fiúgyerek, közgazdász, huszonöt éves, született 1966-ban
Anna : lánygyermek, érettségi előtt áll, született 1972-ben
Éva : anyuka, ötvenéves, tanár, született 1941-ben
Botond : apuka, ötvenöt éves, mérnök, született 1936-ban
Édesmama : nyolcvanéves, született 1911-ben, tolókocsival tud közlekedni

h e lys z í n  :
nappali, a szoba hátsó jobb oldali fal felőli részén nagy ebédlőasztal, körülötte 
hat szék. A színpad mind a két oldalán két kijárati ajtó látható. A szoba bal ol-
dalán hosszú kanapé, közönséggel szemben, kétoldalt egy-egy fotel, a kanapé előtt 
dohányzóasztal. A kanapé mögött könyvespolc, azon kisebb telefon, és középen 
a könyvespolcon hifitorony.
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Botond : Ültünk a büfében, és Géza a főnököt cikizte, mondta : „A mi hülye főnökük 
régen párttitkár volt, most meg régi, harcos ötvenhatos. Hogy szakadna le 
az ég, de csak őrá, az összes felhő.” A mi hülye főnökünk ott állt az üvegajtó 
mögött. Nem vette, vettük észre. Röhögtünk.

Éva : Jézusom ! Akkor lehet, hogy téged is kirúg. Hangosan röhögtél ?
Botond : Drágám, csendben nem lehet röhögni. Kuncogni, mosolyogni, kismókusom, 

azt lehet…
Éva : Tudod, hogy utálom, ha kismókusomnak hívsz.
Botond : Tudod, hogy utálom, ha hülyeségeket kérdezel.
Éva : Végül is csak egy év telt el a rendszerváltás óta. Egy év még egy gyermek éle-

tében sem hoz nagy változást. Szóval, ez biztos ? Istenem, szegény Géza ! Én 
kedvelem Gézát. Segítsünk ! Az iskolánkban portást keresnek. Kétműszakos 
állás.

Botond : Egy év nagy idő. A megszületett gyermek fekszik és sír, az egyéves pedig áll 
és üvölt. Micsoda különbség ! Gézának két diplomája van, és három nyelv-
vizsgája : közgazdász, gépészmérnök, angol és német nyelvből felsőfokúja és 
oroszból középfokúja van.

Éva : És a mi fiunk. A mi fiunk közgazdász, beszél angolul, most már németül is, 
mert Zürichben az kell. A mi fiunk Zürichben pincér.

Botond : Annyit keres, amit mi soha.
Éva : De nem boldog.
Botond : A mi Karcsikánk el se tudott helyezkedni. Miért ne lenne boldog Svájcban ?
Éva : Rossz időben diplomázott, 1990-ben. Egy boldog év, és mégis Karcsikánk-

nak bajt is hozott.
Bolond : Demokrácia van nálunk. Drágám, szabadok vagyunk ! Oda mész, ahova akarsz. 

Valóban kerestek portást ?
Éva : Igen. Az öreg Samu, a régi portásunk, leköltözött falura. Azt mondta, unja 

már a városi életet. Ott legalább minden megterem a földben. Te ötvenhat-
ban ott voltál a Kossuth téren. Kezedben zászlót tartottál. Azt mesélted, hogy 
sírtál, mikor megláttad a tankokat… Zászlóval a kezedben menekültél, sza-
ladtál haza.

Botond : Lőttek, futottam. Nem akarok róla beszélni.
Éva : Gyerekeidnek sem meséltél róla. Én büszke vagyok rád. Ha tanítjuk majd öt-

venhatot, mert tanítani fogjuk, a könyvekben benne lesz, akkor elmesélem 
a tanítványaimnak, hogy az én férjem ott volt, zászlóval a kezében.

Botond : Megúsztam, nem nyírtak ki, nem tartóztattak le. Akár veszélybe sodorhat-
tam volna a családomat is. (iszik a sörből, rágyújt) Géza is ott volt. Ő is meg-
úszta. Szerencsénkre a tömeg megvédett minket. Láthatatlanná váltunk a tö-
megben, futottunk. A zászlót eldobtam. Géza ott volt, a főnökünk biztosan 
nem volt ott, se a Kossuth téren, se másutt. Azt mond, amit akar, a túlélők 
meséiből sző magának hősi múltat.

Éva : És a pártkönyve, a jelene ?
Botond : Leadta a pártkönyvét. Hamis zászlókat lobogtat. Látod, a Gézát is kirúghat-

ta. Létszámfölötti. Régen ilyen nem volt.
Éva : Most demokrácia van, mint az imént mondtad, most új szavakat tanulunk.
Botond : De az új szavak mögött, új sorsok kezdődnek. Szólok a Gézának, hogy jöj-

jön el hozzánk. Beszélünk vele, segítünk neki.
Éva : Először megrökönyödtél, amikor mondtam a portási állást.
Botond : Először. De végül is, míg nem talál újat, jobbat… Már közeledünk a nyug-

díj felé. Nem lehet ugrálni.
 (Anna érkezik meg. Ledobja magát a fotelba, vidám)
anna : Mit csináltok, sziasztok. Kaphatok sört ?
Éva : Hozz poharat. Egy pohárral kaphatsz.
anna : Jó nekem üvegből is. (meghúzza az egyik üveget) Mi a vacsora ?
Éva : Van még tegnapról hús és saláta.
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anna : Az jó.
Éva : Miért a Színművészetire jelentkeztél, amikor semmit sem tudsz megjegyezni. 

Tegnap este mondtam, hogy ma ugyanazt esszük. Lennél Ophélia, ki hosz-
szan monologizál, vagy lennél Júlia ? Ugyan már ! Habár manapság annyi mo-
dern darab van.

anna : Más a színpad, mint ez a rohadt élet.
Botond : Ne beszélj csúnyán. Én se örülök, hogy színésznő akarsz lenni. Minek az ? Ki-

szolgáltatott élet.
anna : Gondolom, arra vágytok, legyek tanár, vagy mérnök. Önmagatokat akarjá-

tok bennem látni. Én olyan vagyok, mint az Édesmama, bohókás, színes.
Éva : Szóval, mi szürkék vagyunk.
anna : Nem azt mondtam. Ti nem tudtok álmodozni, szárnyalni, lebegni.
Botond : Lányom, te flúgos vagy. Egy beképzelt színházigazgatótól fogsz függni, aki 

majd mindig a szoknyád alá akar nyúlni, és ha nem hagyod, nem lesz szere-
ped. Ha egyáltalában felvesznek. Mi lesz, ha nem vesznek fel ?

anna : Akkor kimegyek Zürichbe.
Botond : Leszel pincér. A pincérek, azok nagyokat álmodnak. Tudod, miről álmodoz-

nak ? Hogy tizenkét-tizenhárom órai munka után végre lehúzzák a cipőjüket, 
és a dagadt lábaikat felpolcolják. Majd kibontanak egy üveg bort, vagy egy 
sört és isznak, hogy elzsibbadjanak. Álmuk a jó borravaló, a pénz.

anna : Azért iszol te is sört, mert boldogtalan vagy ? Most éppen kiengedtek, zsib-
badtok ?

Éva : Elárulok egy titkot, hogy ki is az apád…
Botond : Ne ! Nem akarom.
anna : Na, mi ? Csak nem régi káder, és most fél, hogy kirúgják ?
Botond : (arcul csapja a lányát) A drámai jelenetekhez már értesz.
Éva : Apád ötvenhatban ott volt a Kossuth téren, te buta lány.
anna : És ezt én még nem hallottam. Micsoda fordulat ! (fogja arcát, könnyeivel küsz-

ködik, rohanna kifelé, de Édesmama karikázik be a tolókocsival)
Édesmama : Kicsi lányom, miért sírsz, gyere ! (elkapja Anna kezét, de a lány nem hagyja 

magát, kirohan) Mi történt ? Innék kávét, ha lehet.
Botond : Az unokád rád hasonlít.
Éva : Te is kérsz kávét ?
Botond : Igen.
Édesmama : Sok tejjel és két cukorral kérem. Múltkor sem volt elég édes, és alig tettél be-

le tejet. Lányod miért sír ? Csak nem hagyta el a barátja, Lalika ?
Botond : Ki az a Lalika ?
Édesmama : Az a színiiskolás édes pofa fiúcska. A göndör, szőke fürtös hajával, csuda po-

fa.
Botond : Lalika ! Göndör, fürtös hajával ? Ismered őt ?
Édesmama : (szájára csap) Istenem ! Csak nem árultam el az Annát ? Te nem is tudod ? Pe-

dig te vagy az apja. Istenem ! Olyan jó, hogy Istenre lehet hivatkozni, hogy az 
Istent lehet hívni már lassan egy éve. Egy éve még nem volt Isten, csak a párt. 
Téged, fiam, megkereszteltettünk, de erről sosem beszélhettem. Pogány gyer-
mekeid vannak Botikám, ezért beszélnek vissza a gyerekeid. Anna úgy ment 
ki, mint aki rád haragszik.

 (kiabál) Évikém, kérlek, hozz egy pohár vizet is !
Botond : Te mindig Isten után sírsz. Csak tudnám, minek. Nem az Isten segít téged, 

hanem én meg az Éva.
Édesmama : Tegyél otthonba ! De akkor add el a lakást, hogy az otthont ki tudd fizetni. Ez 

a lakás egyelőre az én nevemen van. Ha untok, menjetek el a sunyiba. Mióta 
apád meghalt, lassúbb az élet. Kerekes székhez vagyok kötve, a fenekem más 
törli. Minek élek ?

Éva : (jön be, kezében tálca) Mi szeretünk. De ki az a Lalika ?
Édesmama : Aranyos menyem vagy. Nem is tudom, hogy viseled el a fiam ? Megkeresztel-
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ték, de a gyerekeiteket ti nem. Ötvenhatos hős, bátor ifjú, de senkinek nem 
beszél róla. Csak mi ketten tudjuk. Robotol. Nem jár el sehova. Más férfi né-
ha csavarog…

Botond : Úgy, mint apám, ő csavargott. Sokszor részegen jött haza. Emlékszem, bele-
rúgott a cipősszekrénybe, téged kiugrasztott az ágyból, meleg ételt követelt. 
Utána hallottam vad hörgését, biztosan akkor már részegen rajtad feküdt…

Édesmama : Elég ! Hallgass. Ne beszélj ! Tizenkilenc éves volt a Tanácsköztársaság idején. 
Te a Kossuth téren voltál, ő pedig az apjával harcolt a népért, a szegényekért.

Botond : Csak nem Lenin-fiú volt az én nagyapám ?
Édesmama : Hallgass ! Móricz Zsigmond köszöntötte a Tanácsköztársaságot. És Gorkij, 

a nagy író !
Botond : Az utóbbi Sztálinnak írt levelet. Kun Bélának meg Móricz Zsigmond ?
Éva : Nem ezért szeretjük Móricz Zsigmondot.
Botond : Amióta élek, ezt hallom tőled : hallgass !
Édesmama : Apád és nagyapád nem ölt embert.
Botond : Én sem öltem. De az ember lelkét ki lehet végezni.
Éva : Szép ez az ország. Én szeretem a hazámat.
Édesmama : A hazát és a politikát szét lehet választani ? Azt mondod, utálod a politikát, 

de szereted a hazád. Éva, hányszor mondtad, hogy utálod a politikát ?
Éva : Sokszor. De vannak Churchillek, vagy itt van például Teréz anya, a huszadik 

század nagyembere.
Édesmama : És mit tettek vele a papok ? Meghurcolták, nem fogadták el az elképzelése-

it. Irigykedtek rá. A szűklátókörű papok. Az Irigyek. Isten majd megbünte-
ti őket. Teréz anya forradalmár. A huncut mosolya, apró termete, vasakarata. 
Tessék, ezt teszi az Isten az emberrel. Teréz anya biztos, hogy esténként Isten-
nel diskurál.

Botond : Ő kivételes egyéniség, Isten örülhet neki. De ő nincs itt, a templomainkban. 
Ha nálunk élne, öreglánynak hívnák, és leszólnák, mert csak egy nő.

Édesmama : A papok is politizálnak. Kell valahova tartozni.
Botond : Ez most, hogy jön ide, Édesmama ? Kissé csapongsz. Hova kell tartozni ? A jó-

istenhez ? Valami van felettünk, rendező elv. De mi ez a rendező elv ?
Édesmama : Az Isten.
Éva : Édesmama, kihűl a kávé.
Édesmama : A falumban a pap udvarolni akart nekem. De szép ember volt ! Mikor meg-

látott, csillogott a szeme. Mondta, menjek gyónni. Pördültem egyet előtte, 
szoknyám suhogott, voltam tizenhét éves. Mondtam neki, minek, nincs bű-
nöm. Ő megérintette a karom, még ma is érzem az érintését. Erre azt felelte, 
gyere el este hétre, és beszélgetünk az életről. Kuncogtam, szökdécselve men-
tem hazáig. Apámnak eldicsekedtem, hogy a pap vár engem. Fehér ruhát vet-
tem fel. Apám nem szólt semmit, látta az örömöm, szerelmes szemem. Elkí-
sért a templom kapujáig. Apám azt mondta nekem : mondd a papnak, hogy 
itt várlak, és én érte imádkozom. Bementem, mondtam a papnak. A pap sze-
me sötét lett. Beültetett a gyóntatóba, ő a másik helyen ült. Kérdezte, van va-
lami, amit szeretnék meggyónni. Izzad tenyeremet a hűvös gyóntatószékhez 
nyomtam, és belesúgtam a rácsokba, hogy szeretem őt. A rácsok közt láttam 
elpirult arcát. Elmondott öt Miatyánkot, és a végén kérte, hogy a vallomá-
som legyen a mi kettőnk titka. Kérte, apámnak se mondjam el. Még hozzá-
tette, hogy Isten szereti a lányok titkait. Többet nem hívott gyónni.

Botond : Még jó, hogy elkísért a nagyapa. Ha nem, akkor lehet, hogy utána lett volna 
mit meggyónnod.

Édesmama : Kiugrott a végén, na, nem az ablakon, a papságból. Elvett egy lányt, a szom-
széd faluból. Nekem kellett volna hozzámenni, nem annak a buta libának. 
Egyszer láttam, kövér lett. Végül apádé lettem. Szerettem apádat. Ő harcolt 
a proletariátusért. Mit tudtok ti a múltról ? Apád tíz éve halott. Végigcsinál-
ta a Tanácsköztársaságot. Ötvenhatban otthon ültünk, és vártuk, hogy vég-
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re haza gyere. A második világháborút azért úsztuk meg, mert nagyanyádnál 
éltünk falun. Apád szerette a hazáját, de a politika átgázolt rajta, mint a tan-
kok az ártatlan embereken, még gyerekeken is.

Botond : De apám nem lett Lenin-fiú. Ugye apám nem ?
Édesmama : Kun Béla fiú lett. Örült valaminek, amiről azt sem tudta, hogy micsoda, hogy 

mivé növekszik. Horthyt is van, aki szereti, van, aki utálja. Nem tudom el-
képzelni Horthyról, hogy zsidókat akart ölni.

Éva : És a fehérterror ?
Édesmama : A fehérterrorról jut eszembe, kérlek, ne vegyél barnakenyeret, legalábbis ne-

kem, én a fehéret szeretem.
Éva : A barna az egészségesebb.
Édesmama : Ez a barnaterror. Nem tudok leugrani a közértbe.
Botond : Horthy, Horthy… Egyszerre több lovon akart ülni.
Édesmama : Hallgass ! Ezt hagyd a politikusokra ! Minden politikus több lovon ül. Nincs 

egy ló. Az idealisták ülnek egy lovon, és neki mennek a falnak, majd nagyot 
koppannak. 1911-ben születtem, és azóta ugyanazt hallom, hogy majd jobb 
lesz, majd segítünk, majd felemeljük a munkásosztályt. Kádár idejében nem 
volt antiszemitizmus, elvtársak voltunk. Igaz, Isten se volt.

Botond : Édesmama, ez a terrorháza. Terrorizálsz mindenkit. Ötvenöt éve azt hallom : 
hallgass. Én egy sérült ember vagyok, általad. Kádár idejében is volt antisze-
mitizmus, csak a média nem beszélt róla. Én azt se tudom, mi vagyok. Mik 
vagyunk mi, parasztok, prolik ?

Éva : Elsőgenerációs értelmiségiek.
Édesmama : Mi vagy ? Az én fiam vagy. Anna rám akar hasonlítani. De jól esik. Miért ne 

lehetne színész, miért ne találna rendes igazgatót ?
Botond : Hallgatóztál, már megint. Édesmama, te vagy a család kémje, a hírbegyűjtő-

je, tégelye, mételye.
Édesmama : Ejnye-bejnye, nyenye-benye. (Anna jön be, ismét vidám)
anna : Éhes vagyok. (Édesmamát megöleli) Szia, drága mamuska.
Édesmama : Drágám, tolj az asztalhoz, jön a vacsora. (Éva kimegy a konyhába)
anna : (anyja után kiabál) Nekem csak egy kis húst adj, kenyér között. Sietek.
Botond : Hova mész ?
anna : Apa, megírlak az iskolai újságnak. Készítek veled egy interjút. Apám, az öt-

venhatos forradalmár. Ez lesz a címe. Holnap mesélj róla, ma nem érek rá. 
És máskor ne pofozz fel !

Botond : Máskor ne légy tiszteletlen. Nem bánom. Írd meg ! Mit lehet tudni, talán jót 
tesz a felvételidnél.

anna : Mi köze ennek a felvételihez ?
Botond : Az én apám munkáskáder volt, és ez rajta volt a felvételi papíromon. Számí-

tott.
anna : Nem hinném, hogy ma ilyen dolgok számítanak.
Édesmama : Rosszul hiszed lányom, számít. Sőt, írd rá, hogy nagyapád tanácsköztársasá-

gi harcos volt. Harcolt a proletariátusért.
anna : Nem hinném, hogy Kun Bélának, vagy Leninnek örülnének ma. Egy-két 

éven múlott ez, Édesmama.
Édesmama : És az Isten, az számít ? Vannak, akik manapság keresztelkednek. Nézd meg, 

sokan járnak templomba !
Botond : Ki az a Lali ?
Éva : Botikám, gyere, segíts tálalni !
anna : Elárultál, te pletykás…
Édesmama : (üvölt) Be ne fejezd a mondatot ! (Anna fogja a táskáját, elrohan. Hallani, ahogy 

becsapja a bejárati ajtót) Tessék, most elüldözted a saját lányod. Fiam, miért 
nem tudsz te hallgatni !

Éva : Édesmama, gyere ki ! Anna elment, hárman meg elférünk a konyhában. Nem 
hurcoljuk be a tányérokat.
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Édesmama : Persze, futok a kerekeimen. Csinálok egy kis zenét. Konyhában enni ! Proli 
szokás.

Botond : Te vagy a proletariátus lánya, illik hozzád a konyha.
Édesmama : (a rádióhoz megy, keresgél a sávok közt, végül megáll az egyik adónál. Nat King 

Cole zongorázik és énekel : Love is many splendored című számát hallani. Tesz 
egy kört a színpadon, látszik rajta, hogy élvezi a zenét, majd kikarikázik a kony-
hába, közben beszél)

 Ha tudnék mozogni, újból férjhez mennék, és itt hagynám őket. Éva min-
dig elsózza a húst. Hiába vagyok nyolcvan, én még szép asszony vagyok. Ezek 
ennyi idősen már a temetőben lesznek. Nem szabad az életet komolyan ven-
ni, mert akkor meghalsz. (a színpad üres, de hallani, mit beszélnek)

Éva : Mamuska, kérsz sót ?
Édesmama : Nem. Tudod, mit mondott Teréz anya ?
Éva : Mit ?
Édesmama : Az élet élet – éljed !
Botond : Azt tesszük, Édesmama.
 (Megszólal a telefon, de nem hallják a zenétől. A zene kissé hangosabbá válik, vé-

gig kell játszani a számot, közben a színpad elsötétül, mire vége a zenének, ismét 
világos lesz. Az óra hangos ketyegését hallani, körülbelül fél másodpercig. Üres 
a szoba.)

rádoó : Jó reggelt kívánok, 1996. október 2-a, reggel hét óra van. Ma szeles idő lesz, 
záporokkal, zivatarokkal. A napi középhőmérséklet nem haladja meg a plusz 
öt fokot…

 (Anna jön be pizsamában. Lekapcsolja a rádiót. Álmosan elnyújtózik a kanapén.)
Édesmama : (kiabál) Miért kapcsoltad le ? Tudni akarom, milyen idő lesz.
anna : Nem mindegy, itthon vagy. Jelentőséget tulajdonítasz az időjárásnak.
Édesmama : Ezzel is megy az idő. (Kijön a tolókocsival, elegáns blúzt visel, haja ápolt, arca 

festett. Élénk, piros rúzs a száján) Még mindig pizsamában vagy ?
anna : Kilenckor érkezik a repülő. Anyuék most indultak el. Hét óra, és már elin-

dultak. Mit csinálnak a reptéren kilenc óráig ?
Édesmama : Várják Karcsit. Öt éve kiment, és egyszer sem jött haza. Nem a világ végére 

ment, hanem Svájcba.
anna : (felül) Végleg hazajön. Azt mondta, hogy van egy nagy meglepetése. Mi so-

kat emaileztünk, de még nekem se árulta el, mi a meglepetés. Kérsz reggelit ?
Édesmama : Ettem. Anyád bekészített tejet, és szendvicset. Anyád egy angyal. A bátyád 

itt fog élni újból ? Sokan leszünk. Elfoglaltad a szobáját. Haragudni fog.
anna : Tudja. Azt mondta, hogy nem költözik haza. Ma biztos itt alszik. Gondolom. 

Majd alszik az én szobámban. Mindig az enyém volt a kisebb szoba.
Édesmama : Kisebb szoba, kisebb gyermek. Ez a baj veletek, hogy semminek nem tudtok 

örülni. Más ilyenkor már saját otthonában él.
anna : Vagyis menjek el ? Ez a te lakásod. Hova menjek ? Ma lakást venni ? Lehetetlen. 

Rossz helyre születtem. Az osztálytársam, Klári, a szüleitől kapott egy zuglói 
garzont. Jönnek is rá a fiúk, mint sza... mézre a légy. Az apja autókereskedés-
sel foglalkozik. Az én apám mérnökből lett újságkihordó. Anyut még nem 
rúgták ki. A matektanári állás stabil egzisztencia, kis jövedelemért. Ők ne-
kem sose fognak lakást venni. Egy gazdag férfi kéne.

Édesmama : Szerelem kell.
anna : Szerelem volt a Színművészeti, de nem vettek fel.
Édesmama : Darvas Ivánnak, annak a csodálatos férfinak sem volt diplomája, és mégis 

mindent elért, pedig még börtönbe is csukták. Feladtad, lányom. Azt mond-
tad, rám hasonlítasz. Én mindent elértem, amit akartam.

anna : Lali amatőrszínháza befuccsolt, a kapcsolatunk is befuccsolt. Egyébként jól 
érzem magam ebben a fürdőben. Hosztesz vagyok. Külföldiekkel beszélgetek. 
(nevet) Tudod, mennyi flúgos van ? Van munkahelyi mobilunk, hogy tudjuk 
egymást hívni. Képzeld, hív az egyik masszőr, hogy mit tegyen, a vendég fél-
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lábú, és kérdi, hogy így kap-e kedvezményt a masszírozásra. Mondtam neki, 
hogy mondja meg, ez időre megy.

Édesmama : Miért nem mondta a kollégád, hogy a nem létező lábát nem tudja megmasz-
szírozni, így kevesebb időt szán rá.

anna : Nem, a vendég egy órát fizetett, és egy órát kapott, de kedvezményt akart 
a nem létező lábára. Hozzánk inkább külföldiek járnak : drága, felkapott hely, 
a mi fürdőnket az egész világon ismerik. Mindenhonnan jönnek hozzánk, 
arabok, amerikaiak, angolok, franciák. Van közülük, aki a kabinban a földre 
szarik. Tele van dollárral, arannyal, virágmintás pólóban feszít, de nem megy 
el a vécéig.

Édesmama : Régi szocialisták nem járnak oda ?
anna : Múlthéten jött egy orosz nő : nagydarab, nagyhangú. Az oroszok nagyon han-

gosak. Kéri, hogy oroszul beszéljek. Kéri ? ! Üvölti. Mondom neki : do you speak 
english ? Beszél angolul ? Erre ő üvöltve közli, hogy én egy tartomány vagyok, az 
ő tartománya. Azzal a kevés iskolai oroszommal megértettem, hogy mit üvölt. 
Már piros volt a feje. És kérdeztem tőle angolul : do you speak hungarian ? Be-
szél magyarul ? Erre a nő elment. Be se ment fürdeni. Eljött a folyosóig üvöl-
teni, hogy én egy tartomány vagyok, majd, amikor rájött, hogy ő itt egy sen-
ki, egy idegen, akitől nem félnek, elment. Láttam rajta, hogy elvárja, hogy 
féljek tőle.

Édesmama : A vörösterrort is megéltem. Neked az én múltam már történelem. Gyerekes-
kedtél a puha diktatúrába, ma meg azt csinálsz, amit akarsz. Utazhatsz, válo-
gathatsz a munkahelyek között. Béke van. Szegények járnak a fürdőtökbe ?

anna : A tébések, de ők se igazán szegények. Azokért a kezelésekért is fizetni kell. 
Egy kisnyugdíjas nem tudja megfizetni. Pali, az iszapos mesélte, hogy az egyik 
vendége, tébés, az iszapkezelés után elővett a szatyrából egy kis konzerv kenő-
májast, és a Palinak adta a következő dumával : most voltam apámnál az öre-
gek otthonában. Nem ette meg reggelire, fogadja el tőlem. Szeretettel adom.

Édesmama : Régen ezek a kezelések ingyenesek voltak. Az én gyógyszereim is, kisebb va-
gyonba kerülnek ! Nagy rizikó ma öregembernek, betegnek lenni. Luxus a be-
tegség.

anna : Édesmama ! Ne haragudj, de most, hogy csak kettesben vagyunk, hadd kér-
dezek valamit…

Édesmama : Mondjad, szentem.
anna : A te örökségeddel mi történt ?
Édesmama : A szüleim falusi házát eladtam. Abból újítottuk fel ezt a nagy lakást. Nincs 

pénzed ?
anna : A többi hosztesz lány nagyon csinosan jár. Kéne új nadrág, meg egy jó kis fe-

szülő blúz. Volt pénzem, de elszórtam, tudod, amikor a barátnőmmel elmen-
tünk Párizsba. Feléltem minden tartalékom.

Édesmama : Párizs ! Gyönyörű lehet ! Nem sokat utaztunk nagyapáddal, és mégis boldo-
gok voltunk. Igazad van, hogy utazol. Menj, ha lehet. Adok egy tízezrest, de 
el ne áruld senkinek.

anna : (odamegy a nagyanyjához, megöleli) Te vagy a világ legjobb nagymamája. Sze-
retlek. Ennyi pénz ! Majd megadom. (Édesmama bekarikázik, pár pillanat 
múlva hozza a pénzt)

Édesmama : Nem kell megadnod. Öltözz fel ! Mindjárt jönnek. Szerintem Karcsi megnő-
sül. Jaj, valami svájci nőt idehoz, azt se tudom majd, hogy mit mond. Mit 
beszélnek a svájciak, németet, franciát ? Karcsi mintha németet tanulna.

anna : (bemegy a szobájába, onnan beszél) Nem tanulja, már tudja. Zürichben néme-
tül beszélnek. Mikor Párizsban voltunk, mondtam Karcsinak, hogy átmen-
nék hozzá is, de ő azt mondta, hogy egy perce sincs ránk. Legfeljebb olcsó 
szállást tud szerezni nekünk.

Édesmama : És miért nem mentetek ?
anna : Mert nem nagyon hívott.
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Édesmama : (csendben mondja) Karcsinak én fizettem a repülőjegyét. Az öt év alatt négy 
levelet írt. Most jön. Zürichi járat : oda-vissza. Újabb repülőjegyet nem ve-
szek.

anna : Én is sminkeljek ?
Édesmama : Igen. Ennyi idős koromban, mint ők, én már érett asszony voltam. Irigylem 

őket, hogy nem kell érettnek lenniük. Lehetnek…
anna : (kijön, csinosan, sminkelve) Lehetnek…
Édesmama : Lehettek sokáig gyerekek.
anna : Nem értelek.
Édesmama : Szeretnék újból fiatal lenni. Béke van, legalábbis itt, Magyarországon. A há-

ború öregít. Mi a dolgotok ? Éltek. Tudod, mit mondott Teréz anya ? Az élet 
kaland – vállald !

anna : Mit irigyelsz, drága mamuskám ? Én lakást nem tudok venni. Nem is érde-
mes spórolnom, mert a fizetésemből egyik hónaptól élek a másikig. Ha egy 
szegény fiúba szeretek bele, akkor fizethetnénk albérletet, és örülhetünk, ha 
marad pénzünk mozira. És, akkor még nem is beszéltünk a gyermekvállalás-
ról.

Édesmama : Gyermekvállalás ! Szeretsz, szülsz. Nem szeretsz… akkor egyedül maradsz. 
Okosak, praktikusak vagytok. Nektek a kényelem a fontos.

anna : Hozzam ide a férjem, a gyerekem ? Éljünk itt százan ?
Édesmama : Hatan vagy heten, mint a gonoszok. Karcsi megcsinálta a  jövőjét ! Figyeld 

meg, ő vesz lakást.
anna : A Karcsi, a Karcsi. Az egyik osztálytársamnak van lakása, a Verának. Ő is Svájc-

ban élt, csak ő mint prosti. Tudod, Édesmama, mit jelent a prosti ? Részletez-
zem ? Zürich mellett egy kisvárosban űzte az ipart. Hazajött, lakást vett. Kis-
boltot nyitott, százforintosok boltot. Olcsó áruk boltja az övé. A te szegény 
proletariátusod nála vásárol. Most lesz az esküvője. Tisztes asszonnyá válik, 
ki gyermekeket szül majd. Ha elfogy a pénze, repülőre ül. Vagyis szülés után 
már csak takarítani mehet ki.

Édesmama : Ezzel azt akarod mondani, hogy ebben az országban a lányoknak kurvának 
kell lenni, hogy elérjenek valamit ?

anna : Vagy jó helyre születni.
Édesmama : Ezt már másodszor mondod. (kiabál) Ezzel a mondattal megtagadsz minket. 

Haljak meg a kedvedért. Akkor két lakást tudtok ebből csinálni. Karcsi meg 
vesz magának.

anna : Szeretlek titeket. Szeretem a családom… Hogy mondhatsz ilyet ! Sose halj 
meg ! (meg akarja ölelni a nagyanyját)

Édesmama : Ne ölelgess, most ne ! És most hallgass ! Egy nyolcvanöt évesnek nem mondd, 
hogy sose haljon meg. Egy nyolcvanöt éves embert ne idegesíts ! (Anna leül 
a kanapéra. Hallani a lift hangját) Ők jönnek. Főzz egy jó erős kávét, légy szí-
ves. (Anna kimegy a konyhába)

Édesmama : Én még így is szeretek élni. Két kerékkel több van nekem, és mégis, ha rájuk 
nézek, tudni akarom a holnapot.

 (Karcsi ront be, nagy bőröndöt húz maga után, őt követi Éva és Botond)
Karcsi : Mama, hát végre látlak ! (lehajol, ölelgeti, csókolgatja) Szép vagy. Piros az ajkad, 

mint a mesében az Iluskának.
Édesmama : Menj a fenébe ! Ne szorongasd a nyakam, még a végén megfulladok. Öt év 

alatt írtál négy levelet. Ujjacskáid nem koptak el ?
Karcsi : Telefonáltam. Sose jöttél a telefonhoz.
Édesmama : Sípol a fülem a telefontól. Állj meg előttem ! Hadd nézzelek. (Karcsi megáll, 

szülők leülnek a kanapéra) Jóképű vagy. Sokat látott arcod lett.
Karcsi : Inkább fáradt vagyok. (Anna jön be, hoz mindenkinek kávét. Nagyanyját ki-

szolgálja. Karcsi megöleli húgát, majd megpörgeti a szobában) Szép vagy, hú-
gom. (Karcsi ledobja magát a fotelba, nyújtózik. Kissé harsányan beszél) Hiá-
nyoztatok.
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Botond : Ha még egyszer ez a hülye, idióta, csökkent értelmű gondnok megszólít, én 
megölöm.

Éva : Hallgass !
Botond : Már te is kezded ? Nem hallgatok. Elmaradása van, mérnök úr, háromhavi.
Éva : Megjött a fiúnk.
Botond : Egy kretén, egy paraszt, egy bunkó. Nincs elmaradásunk.
Karcsi : Rosszul idézel : Azt mondta. Elmaradása van, mérnök úr, vagy újságkihordó 

úr, háromhavi. (röhögve beszél) Biztos az újságkihordóval összekevert.
Botond : Igazad van, fiam, a mérnök úrnak nincs tartozása, csak az újságkihordónak.
Éva : Karcsikám, nem vagy éhes ? A hűtőben francia saláta, szendvicsek.
 (Anna ugrik, hozza be)
Karcsi : A repülőn etettek. Semmit. Talán egy sört meginnék. (Anna megy, hoz három 

dobozos sört, poharakat)
anna : Mesélj ! Megörülünk már a kíváncsiságtól. Mi a titok ? (Karcsi tölt a poharak-

ba. Rágyújt. Látszik, hogy boldog)
Karcsi : Isteni itthon. Svájc ! Örülök, hogy megszabadultam tőlük. Napi 14 órát ro-

botoltam. Zürich ! Ott te egy senki vagy, egy idegen. Egymással sem túl ba-
rátságosak. Reggel elmennek dolgozni, este mennek haza. Minden ház előtt 
két, vagy három drága autó, de embert nem látsz a kertekben. Én Zürich-
ben laktam, egy bérházban. Este tíz után nem mehetsz vécére, nem húzha-
tod le a tartályt, nem fürödhetsz, nem moshatsz. Semmit nem csinálhatsz, 
mert a szomszéd feljelent. Általában, mire hazaértem éjfél is elmúlt. Koszo-
san zuhantam az ágyba, vödörben vizet tartottam, azzal öblítettem magam 
után a vécét, hogy ne jelentsenek fel. Az egyik haverom fellázadt, és fürdött, 
és mosott, és vécére ment. Feljelentették, kirakták a házból. (újból iszik a sör-
ből) Nincs egy kis pálinka, jó hazai ? (Botond kimegy, hoz pálinkát)

Botond : Szilva. Géza hozta. Emlékszel még Gézára ?
Karcsi : Igen.
Botond : Manapság sokat jár haza. Kisvárosból jött, Kanizsáról. Ő hozta. Tiszta ital. 

Lányok ?
anna : Én kérek.
Éva : Én nem.
Édesmama : Én is kérek.
Éva : És a vérnyomásod ?
Édesmama : Arra jó a pálinka.
Karcsi : Szép a svájci táj. Az emberek vékonyak, ápoltak. Ha látsz kövéret, az biztos, 

hogy külföldi. Tele vannak tavakkal. A tó partján nincs sütöde, lángosos, kis-
kocsma. Semmi. Pad sincs, csak elvétve. Lemész a partra, és viszed a kis szaty-
rod, benne a szendvicsed, vagy az italod. Ott nem haverkodnak az emberek 
egymással. A svájciak köszönni tudnak. Udvariasan köszönnek, udvariasan 
közlekednek. Távolságtartóak. Szerintem magányosak. Van pénzük. Nem 
látsz szegény embert.

anna : És a pénz, a te pénzed ?
Karcsi : Megérte. Összehoztam egy garzonra valót.
Éva : Miért nem hívtál minket soha ?
Botond : Nem zavartunk volna.
Karcsi : Egésznap dolgoztam, reggeltől estig. Szabadnapomon pedig Zürich környé-

ki kisvárosok panziójában besegítettem.
anna : Vera is ilyen helyen segített be. Mit csináltál ott ? (Karcsi iszik) Édesmama, 

gyere még közelebb.
Édesmama : Innen mindegyikőtöket látom.
Karcsi : Hát, hát házhoz jártam… vittem pizzát. Ki az a Vera ?
anna : Hát, hát ott dolgozott, mint, mint hát kiszolgáló személy.
Botond : Mit dadogtok itt, mint két gyagya ?
Karcsi : Vera által ismertem meg az Ildikót. Ildikót, akivel összejöttünk. Ott dolgo-



75

zott egy panzióban. Takarította a szobákat. Vera ? Kérdezte tőlem ez a Vera, 
hogy van-e húgom. Mondtam, hogy van.

anna : És erre ő mit mondott.
Karcsi : Semmit. Hogy csak kérdezte.
anna : Szóval, a Vera meg az Ildikó takarított, te pedig házhoz jártál, pizzával.
Karcsi : Meg néha italt kellett vinnem. Jól fizettek. Idősebb nők, akik már nem jár-

nak el otthonról, de pénzük, mint a pelyva.
Édesmama : Karcsikám, már értem, miért lett ilyen sokat megélt arcod. Érdemes volt ta-

nulnod, érdemes volt világot látnod.
Karcsi : És most jön a titok. Ildivel utazási irodát nyitunk. Ő már két hónapja Pes-

ten van. Megvannak az engedélyek. Ebben van lehetőség.
Éva : És Ildikót elveszed ? Kik a szülei ?
Karcsi : Tervezzük,majd öt év múlva. Anyja fodrász, az apja elhagyta őket.
anna : És mit tanult a takarításon kívül ?
Karcsi : Kissé cinikus a hangod. Érettségije van. Nem kell mindenkinek diplomásnak 

lennie.
anna : Nem vagyok cinikus. Rossz szót használsz rám. Én vagyok a megdöbbent. 

Most már értem, hogy miért nem akartad, hogy látogassunk. Ennyi munka 
után remélem, tudsz majd szeretni valakit.

Karcsi : Miket beszélsz ! Szeretlek titeket. (odahúzza a bőröndöt) Erre vágytam, hogy 
ismét családom legyen. Nyugalomra és szeretetre vágytam.

Édesmama : Nem égtél ki, ez a lényeg. (arca szomorkás, majdnem sír) Miért nem írtál több 
levelet ? Álmodtam rólad. Azt álmodtam, hogy úszol egy nagysodrású folyó-
ban, és nem tudod elkapni az ágat.

Karcsi : És mi lett az álom vége ?
Édesmama : Felébredtem.
Botond : Most mit drámázol, Édesmama ? Dolgozott. Megdolgozott a boldogságáért. 

Ez az utazási iroda… Szuper ötlet. Mit ér ma egy diploma ? Semmit. Ma nem 
tudod eldönteni, mi a fontos, hová menj tanulni. Vállalkozni kell. Ildikó szép ?

Karcsi : Dögös, vagány, érzékeny. Egy igaz mai nő, tele tervekkel. Szeretjük egymást.
Éva : Remélem, ma itthon alszol.
 (Karcsi a bőröndből csokoládékat, ajándékokat rámol az asztalra. Édesmama 

ajándékát kicsomagolva adja át : kendőt, aranyláncot és nagy bonbont. Minden-
ki csomagolja ki az ajándékát. A nők ékszert és édességet kapnak. Apja órát, sá-
lat és szintén csokoládét.)

Karcsi : Itthon milyen az élet ?
Édesmama : Az élet élet – éljed.
Karcsi : Ennél bővebben.
Édesmama : Ezt Teréz anya mondta. Neki van igaza. Demokrácia van, béke van. Sokat 

zsidóznak, cigányoznak, fröcsögnek a pártok léhűtői, és mégis jó itt. Szere-
tem a hazám.

anna : Kis fizetések. Tévét ne nézz, mert meghülyülsz, elhülyülsz, elsilányulsz.
Éva : Könyvtárba kell járni. Sok jó könyv jelenik meg. Megvenni nem tudod, mert 

olyan drágák. Az ember kimegy a Könyvhéten a Vörösmarty térre, végigsé-
tál, megáll a könyves standoknál, és felírja, mit érdemes kivenni a könyvtár-
ból. Egyet azért mindig veszek. Az csak az enyém.

anna : Sok jó kiállítás van, jó hangversenyek. Jókat lehet bulizni, tele van a város 
szórakozóhelyekkel.

Karcsi : Olyanok vagytok, mint egy híradó, több szólamban.
Éva : (megpuszilja a fiát) Köszönöm az ajándékot.
Botond : (megpuszilja a fiát) Én is köszönöm.
anna : (csókot ad a homlokára) Kösz, bátyus : Ugye Verával nem kell találkoznom ?
Karcsi : Azt se tudom, mi van vele. Ő már nem él kint. Nem tudom, hol van.
Édesmama : Jó főzőműsorok vannak a tévében. Ha ki tudnék menni a piacra, főznék ne-

ked. Jók a receptek.
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Karcsi : Úgy válaszoltok, minta titkolnátok valamit. Mit titkoltok ?
Botond : Nem titkolunk semmit. Várunk.
Karcsi : Mit ?
Botond : Hát a jövőt.
Karcsi : Nem értem.
Éva : A fejlődést várjuk.
anna : Röhögnöm kell. A jövő a pénz. Pénz nélkül nincs semmi.
 (Édesmama megfogja a pálinkásüveget, leveszi a kupakot, meghúzza. Kacag, ne-

vetése éles, körbe-körbe karikázik, és közben kiabál)
Édesmama : Itt a  pénzterror, frankot vegyenek. Pénz, pénz, pénz, pénz. Éljen a  pénz ! 

A pénzt szeresd ! Ne legyen arcod. Ne akarj mást, csak jól járni ! Itt a pénz-
terror ! (Egyre gyorsabban karikázik, Botond próbálja megállítani, végre sikerül. 
Édesmama kizuhan a székből. Beveri a fejét, az idős asszony mozdulatlan. Bo-
tond élesztgeti. Visszaülteti a székbe. Édesmama hátraszegezett fejjel ül, pár má-
sodpercig mozdulatlan.)

Botond : Édesanyám, édesanyám. (Édesmama horkant egyet, magához tér)
anna : (sír) Miért csináltad ezt, Édesmama ?
Édesmama : Hogy sírj, hogy lássam a könnyed, hogy lássam, hogy érzel. Semmi nincs el-

veszve.
Botond : Ki mondta, hogy el van veszve ?
Éva : Együtt vagyunk.
Édesmama : Hatvanöt év felett nem kell bérletet venni. A vonaton is ingyen utazhatsz. 

persze hatvanöt év felett.
Botond : És többit pedig kivárjuk. Nálunk van kiskocsma, lángosos, cimborák. Szeret-

jük egymást. Haverok vagyunk.
Édesmama : Egy család vagyunk.
 (Fokozatosan elsötétedik a színpad. Míg sötétedik, addig József Attila verse hang-

zik el. Az első versszakot Éva mondja, a másodikat Botond, az utolsó versszakot 
Karcsi és Anna egyszerre. Mire elmondják a verset, elsötétül a színpad.)

Éva : „Ó Európa hány határ,
 minden határban gyilkosok,
 ne hadd, hogy sirassam a lányt,
 ki két év múlva szülni fog –
Botond : Ne hadd, hogy szomorú legyek
 mert európai vagyok,
 szabad medvék komája én
 szabadságtalan sorvadok –
anna
és Karcsi : Verset írok, hogy szórakozz,
 a tenger a hegyfokra jött
 s egy terített asztal uszik
 a habon fellegek között.”   
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