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1. jelenet  

Riasztás 

Kolompolás 

Udvar. Elsőnek Bildi Margaréta szalad beéppen vásárolni indult volna. 

Majd Zetor Traktor fúrógépel, éppen szerelt valamit 

Zetor Traktor: Mi az? Ki az? Mi történt? 

Bildi Margaréta: Mi az? 

Vadnay be hátulról, a lakásából 

Vadnay Desider: Valaki kolompol… 

Zetor Traktor: Ki kolompol?  

Bildi Margaréta: Jön a vész…Jön a vész… 

Vadnay Desider: Micsoda? Milyen vész? Nem jöhet semmiféle vész! 

Ella: Mi az? Mi ég? Tűz van? ( felkapja a homokdomb melletti vödröt, a csaphoz 

siet,vizet enged a vödörbe ) 

Bildi Margaréta: Tűz? 

Zetor Traktor: Miféle tűz? 

Bildi Margaréta: Mért ne jöhetne vész? Nincs is szebb látvány az égő hajú embernél, az égő 

hajjal repülő embernél… 

Zetor Traktor: Ki kolompol? 

( szünet, csönd ) 

Crni Józsi: Most. 

(mindenki Crni Józsi felé fordul, Ella elzárja a csapot ) 

Pax doktor: ( be ) Én kolompolok. Jön a víz! Jön a víz!   

1. ♫ Alap 

Vadnay Desider: Hogyhogy a víz? 

Pax doktor: Kapcsoljátok be a tévét, és majd meglátjátok. Olyan púpos a háta, akár egy 

tevéé. 
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Zetor Traktor: Kinek a háta? 

Pax doktor: A folyóé! Púpos, mint a tevéé! Támadásra, ugrásra kész. 

Bildi Margaréta: Támadásra? Ugrásra? Kicsoda? 

Pax doktor: A folyó, a víz…A víz! Jön az árvíz! Jön a baj!  (bemegy a lakásukba) 

Vadnay Desider: A víz?! 

Pax doktor: (vissza) Föntről jön. Bármelyik pillanatban ideérhet. (Ella kiönti a vizet) 

Zetor Traktor: Föntről jön? Akkor pikk-pakk elmoshat bennünket. Pikk-pakk, és kész.(be a 

lakása felé) 

Vadnay Desider: A víz?! Jaj istenem… 

Pax doktor: Pánikra semmi ok! ( ki a kapu irényába )Már megrendeltem Szabadkáról a 

kamiont. (vissza) 

Ella: Kamiont? 

Bildi Margaréta: Hol van? 

Pax doktor: Mindjárt itt lesz. Van benne hely bőven! Aki akar, jöhet! Mi 

megyünk!(vissza) Asszony, pakolássz! (a lakásuk előtt ) 

Ella: Nem. (Pax megáll) 

Pax doktor: Tessék?! 

Ella: Én nem megyek sehova. Itt maradok. (leteszi a vödröt )  Ha akarsz, mehetsz. 

Én nem megyek. (ráül ) Te is?! Hova akarsz menni? 

Bildi Margaréta: Tényleg, hova? 

Zetor Traktor: ( kijön) Hova? Hova menjünk? 

Vadnay Desider: Nincs hova mennünk. 

Ella: Miért mennénk? (be a lakásba, elhalad Pax mellett ) 

Pax doktor: Jön a víz. Föntről jön a víz, és ha föntről jön, akkor lefelé kell mennünk.  

Zetor Traktor: De hova lefelé? 

Pax doktor: Szabadkára. 
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Zetor Traktor: Szabadkára? Szó sem lehet róla. Ááá, nem, nem,nem…most renováljuk a 

házat, még be kell pucolni, még be kell malterozni, még be kell festeni, még 

ablakot kell cserélni, a szép nagy ikerablakom, azt még be kell tenni; nem 

megyek én sehova.  

Vadnay Desider: Hogyhogy a víz? 

Pax doktor: Örülhetünk, hogy még nem cseréltük ki az ablakokat, hogy nem nyestük le, 

nem vékonyítottuk el a falakat, hogy nem tetted be azt az ikerablakot.  

Zetor Traktor: Én nem örülök. Egyáltalán nem örülök. Miért kéne örülnöm? 

Pax doktor: Most nehéz volna hozzászokni. 

Zetor Traktor: Hozzászokni? Mihez? 

Pax doktor Az ikerablakhoz. Hirtelen széles vásznon néznéd a közeledő veszélyt. 

Ahogy zúdul a víz. 

Ella: ( jön ki ) „Zúdul a víz”.  

Pax doktor: Zúdul. 

Vadnay Desider: Ennyire nagy a baj? 

Pax doktor: Hát kérlek, Vadnaykám hogy is mondjam csak neked; elég nagy.(hátra) 

Vadnay Desider: Elég nagy. Értem. 

Bildi Margaréta: (Zetornak) Éreztem én, hogy jön a vész, éreztem én, mondtam is az Ellának: 

te Ella, én már napok óta érzem, hogy valami történni fog, hogy valami lesz, 

kiömlött a só, az rossz jel, ugye, Ella, én már előre mondtam? 

Ella: Mondtad, aranyos, mondtad. (igazgatja a kartonpapírokat) 

Zetor Traktor: Pedig már megvettem a vasgerendát meg a rámát.  

Pax doktor: Majd festetsz bele szép házat. 

Zetor Traktor: Mibe? A rámába? 

Pax doktor: Vagy köré. 

Zetor Traktor: Szép házat festetek az ablakráma köré, végre egy olyan igazi házat. 

Pax doktor: Hát persze! Sosem tudni, szomszéd, az ablak nem csak arra való, hogy 

betörjék, hogy betörjenek rajta, néha jól jönne, ha kitörhetne! 
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Bildi Margaréta: Meg álmodtam is, álmodtam, hogy kigyulladnak a házak, ablakaikon csak 

egyenként ugrálhatnak ki az emberek, de hajuk, szép, hosszú hajuk akkor 

már ég. Ég, ég! Ugye, neked meséltem, Ella! 

Ella: Nem pont így, de mesélted. De ha jól sejtem, más is van itt. 

Bildi Margaréta: Mi más?(ránéz Crni Józsira) 

Ella: Ami miatt ezeket álmodod. A veszélyről. A vészről. Hát tudod te azt. 

Pax doktor: Mit? 

Zetor Traktor: Ki? 

Ella: Nem akarok én semmit sem mondani. Semmit se mondok, de sejtem, amit 

tudok. 

Pax doktor: Hát akkor hallgass, Ella, hallgass! 

Bildi Margaréta: Mondd a szemembe! Mire célzol? 

Vadnay Desider: A víz, a víz…a víz még nem vízözön…, ugye? 

Crni Józsi: Most. (elindul) 

2. ♫   Roppanó 

2. jelenet 

Csörgő 

(megbillennek) 

Zetor Traktor: Mi roppant? 

Ella: Mi ropog?! 

Bildi Margaréta: Csörög! 

Pax doktor: Tényleg, mi csörög? 

Ella: Mi ez a zörgés? 

Bildi Margaréta: Dübörög. 

Zetor Traktor: Mi dübörög? 

Pax doktor: Tényleg zörög. 
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Vadnay Desider: A víz? 

Bildi Margaréta: A víz… 

Vadnay Desider: Víz?! 

Pax doktor: Nem, nem hiszem. 

Ella: Tűz! 

Bildi Margaréta: Tűz?! 

Pax doktor: Nem, nem hiszem. Nem tűz. 

Ella: Pedig a tűz ropog így. 

Pax doktor: Nem, a tűz nem így ropog. 

Vadnay Desider: Így a jég ropog! 

Bildi Margaréta: Tán jégbe fagyunk? 

Zetor Traktor: Ebben a hőségben? 

Ella: Nyáron? Jégbe? (Crni Józsi kimegy, de nem a saját lakásukba, többiek 

néznek utána) Haló! 

Bildi Margaréta: Egy hete még tavasz volt, tavasz…(néznek kifelé) 

Vadnay Desider: Jég…. 

Bildi Margaréta: Jégtűk… 

Pax doktor: Ki az? 

Zetor Traktor: Jön valaki? 

Ella: Nézz ki. Nézz ki, no!  

Bildi Margaréta: Borzasztó ez a csörgés. 

Pax doktor: Kik azok? 

Zetor Traktor: És mit csinálnak?  

Pax doktor: A ház körül szaladgálnak…(lassan fordulnak maguk körül, majd egy gyors 

kör, mintha látnák a kinti történést) 

Ella: ( Crni Józsi jön vissza) Ereszd be őket! Mit csinálnak kint ilyenkor? 

Bildi Margaréta: (Crni Józsit nézve)Mit csinálnak? Kik csörögnek így? 
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3. jelenet 

Fólia 

(Horgosi Hilton Emil és Lilike be búvárszemüvegben, pipával, a lány kezében egy dunsztosüveg, 

aranyhallal, és egy doboz, arcára virág van festve) 

Horgosi Hilton Emil: Csókolom! 

Ella: Te csörögtél? 

Pax doktor: Emil! 

Ella: Mit hurcolsz már megint haza! 

Horgosi Hilton Emil: Árvalányhaj! 

Zetor Traktor Árvalányhaj? Árvíz idején!! 

Bildi Margaréta: Ti csörögtetek? 

Ella: ( Lilikére )Érdekes. 

( Glória hangzavarra kijön ) 

Glória: Mi volt ez az őrületes dübörgés?  

Horgosi Hilton Emil: Becsomagoltuk a házat. 

Pax doktor: Az csörgött? 

Horgosi Hilton Emil: Az. 

Glória: A házat? 

Horgosi Hilton Emil: Azt. 

Vadnay Desider: Becsomagoltátok? 

Pax doktor: A házat. 

Horgosi Hilton Emil: Be. 

 ( megnézik ) 

Glória: Ma valahogy olyan rosszul jön nekem a nap, olyan rossz oldalról ér egész 

nap a fény, itt különben sincsenek feltételek a piperére, egyáltalán nincsenek 

feltételek a piperére, nincsenek, csak sár, sár, sár, feketék a fogaim, nincs 

tajtékkő, csak sár, véres bélsár, kopaszok már mind a lukaim- Mi ez a 

komédia már megint? 
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Pax doktor: Kedves Glória, jön a víz. 

Glória: Mit jelentsen ez? 

Pax doktor: Föntről. Jön a víz. Az árvíz. Elönt bennünket! 

Zetor Traktor: Pikk-pakk ideér. 

Pax doktor: Pánikra semmi ok, mindent megoldok! 

Zetor Traktor: Mindent! Pikk-pakk!  

Pax doktor: Pardon, megoldunk! 

Glória: És most be vagyunk csomagolva? 

Horgosi Hilton Emil: Be. Vízhatlan csomagolás, tetszik tudni. Ide be nem jön a víz! 

Vadnay Desider: És ha mégis? 

Ella: Tessék. ( Bildinek Józsira) Már megint. Nézd meg mit csinál. ( Emilhez ) Mi 

ez rajtatok? 

Lilike: Gumi. 

Bildi Margaréta: Miért, mit? Mit már megint? 

Ella: Nézd meg. A tengerre készültök?  

Glória. De szép lehet a tengeren…Már virágban pompázik a part. És az a rengeteg 

víz….( Vadnay szép lassan felmászik valahova, és ott gubbaszt, senki sem 

veszi észre ) Valamikor itt is tenger volt… 

Lilike: A Pannon tenger. 

Glória. Most meg minden száraz, száraz, száraz.... 

Horgosi Hilton Emil: A búvároknak segítettünk, Ella néném. ( Pax doktornak ) Belgrádból 

jöttek. Műanyagfóliával vonják be a töltéseket.  

Pax doktor: Műanyagfóliával…nem rossz, nem rossz….!  

Horgosi Hilton Emil: Bizony. Elemeltünk egy nagy tekercset mi is… 

Lilike: …és becsomagoltuk a házat. 

Pax doktor: Becsomagoltátok a házat. De hogyan? 

Horgosi Hilton Emil: Körbe-körbe betekertük vele a falakat. 
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Lilike: Hogy ne jöjjön be a víz. Phűphűűűű... 

Zetor Traktor: Esik? 

Horgosi Hilton Emil: Kicsit esik is. 

Pax doktor: Megnézem. 

 ( Pax kimegy megnézni ) 

Ella: István, vigyél esernyőt. 

Pax doktor: Ella… 

Ella: (Lilikének) Magácska kicsoda? 

Horgosi Hilton Emil: A barátnőm. Itt fog maradni velünk. 

Glória: És mi az neki ott? 

Horgosi Hilton Emil: Virág van neki az arcára festve. 

Lilike: Liliom. 

Ella: Tényleg virág. Az ő házuk nincs becsomagolva? 

Horgosi Hilton Emil: Nincs. Emeletes. 

Zetor Traktor: Annyi fólia a világon nincs is, mi? 

Lilike: Lilike vagyok. 

Zetor Traktor: Szép kis dög... 

Lilike: Ez itt az aranyhalam 

Zetor Traktor: Milyen kicsi! 

Lilike: Boby. 

Glória: Milyen nedves! 

Lilike: Ez meg itt a liliom. Az én liliom. 

Bildi Margaréta: ( vissza ) Jézusmária! Éreztem, éreztem…(Crni Józsi időközben elkészült 

egy fonattal) 

Ella: ( félig ide, félig oda ) Ugye-ugye… 

Zetor Traktor: És ez? Abban a dobozban mi van? 
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Lilike: A százlábúm. Félszemű. 

Zetor Traktor: És hogy hívják? 

Lilike: Félszemű. 

Ella: De hogy hívják? 

Lilike: Félszemű. 

Zetor Traktor: Félszemű? 

Bildi Margaréta: Ez a neve? 

Lilike: Igen, félszemű Félszemű. 

Zetor Traktor: És ez egy százlábú? 

Horgosi Hilton Emil: Az. 

Bildi Margaréta: Még ilyet!… 

Ella: Láttad? 

Bildi Margaréta: Ne is mondd. 

Glória: Hát, nem lesz könnyű összehangolni e népes társulatot. Félszemű százlábú! 

Becsomagolt ház! Meg ez a liliom!...Nem lesz könnyű, bizony…. 

Ella: És hol fog aludni Félszemű? 

Pax doktor: ( vissza ) Ez az! Ez az! Vízhatlan csomagolás! Fóliába kell göngyölni 

mindent! Fóliába kell göngyölni mindent! A székeket, az asztal lábát…Mi 

ez? 

Lilike A százlábúm, Félszemű…Az aranyhalam, Boby.  

Horgosi Hilton Emil: Lilike, maradjál már!  

Pax doktor: A vízhatlan csomagolás! Ez az! Becsomagolunk mindent! A százlábút, az 

aranyhalat, az asztal lábát, fóliába kell göngyölni mindent! Ide! Ide ki kell 

hordani mindent! Hol a Vadnay? 

MINDENKI: Vadnay! Desider! 

Vadnay Desider: Itt vagyok. 

Pax doktor: Hol, Desider, hol? 
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Vadnay Desider: Itt vagyok. 

Bildi Margaréta: Juj, Desider, mit csinál ott fönt? 

Vadnay Desider: Csak ülök. 

Pax doktor: Gyere le! Még leszédülsz! 

Vadnay Desider: Én ugyan nem. 

Zetor Traktor: De mért másztál föl? 

Bildi Margaréta: Még ilyet…sose ment oda föl, ennek is mi baja lett, hogy oda fölment? 

Hogy jön most onnan le? 

Ella: Ahogy fölment, úgy jön majd le. 

Vadnay Desider: A víz…. 

 

3. a. jelenet 

Hangyák 

Glória: Áááááááááááá! 

Pax doktor: Mi az? Mi az?  

Glória: Hangyák, hangyák…! 

Horgosi Hilton Emil: Még nem tetszett hangyát látni?  

Pax doktor: Hol, Glória, hol? 

Glória: Itt! Lent!  

Horgosi Hilton Emil: Menjen odébb! Álljon félre az útjukból!  

Ella: A mi udvarunkban sose volt hangya! 

Horgosi Hilton Emil: Ezek mongóliai bajszos hangyák. 

Zetor Traktor: Menjenek vissza oda, ahonnan jöttek! 

Bildi Margaréta: De hogy másztak át Mongóliából? 

Pax doktor: Átfúrták magukat. 

Zetor Traktor: Telelyuggatják a járataikkal az egész földgolyót! 
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Horgosi Hilton Emil  Nincs baj! Nincs baj! Szépen, fegyelmezetten vonulnak. Mutatják az 

irányt! 

Zetor Traktor: Milyen irányt mutatnak? 

Pax doktor: Hogy honnan jön a víz. Figyeljél! 

Horgosi Hilton Emil: Erre vonulnak, sré-visz a-ví, tehát:  

Pax doktor: Tehát: föntről jön a víz! 

Vadnay Desider: Föntről?!  

(segítenek neki lejönni) 

Pax doktor: Vadnaykám, össze ne törd magad, minden dolgos kézre szükségünk van! 

Pakolnunk kell. Kipakolunk mindent, aztán becsomagolunk mindent. Jön a 

víz. Kifelé mindent!  

Horgosi Hilton Emil: Ki mindent az udvarra!  

Pax doktor. Fóliába göngyölünk mindent! Mindent ki az udvar közepére! Ki! Ki 

mindent az udvarra!  

Ella: Hogy került most ide ennyi hangya?! Az udvarom! Itt van, most meg 

elindultak ebbe irányba! Összejárják az udvarom!  

Lilike: Ne! Arra ne! Ott a százlábúm! Félszemű nem bírja elviselni a hangyákat! Be 

fog dilizni. Begolyózik. Hangyák között úgy viselkedik, akár repcében a 

tehén.  

(kimegy Ella a Chemotoxért) 

Bildi Margaréta: Ki fog bedilizni? 

Lilike: A százlábú. Bonyolult lelki alkat szegény.  

Zetor Traktor: Még jó, hogy csak a felét látja a nyüzsgésnek.  

Lilike: Be fog dilizni! Be fog dilizni! Vigyék innen a hangyákat!  

(Ella be, fújná le a hangyákat) 

Bildi Margaréta: Nem szabad! 

Ella: Hát akkor kérlek! (kezébe nyomja a Chemotoxot, és ki) 
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(Bildi nem tud mit csinálni a Chemotox-szal, Horgosi Hilton Emil és Vadnay hozzák a 

varrógépet) 

Lilike: Vigyék innen a hangyákat!  

Horgosi Hilton Emil: Maradjál már, Lilike!  

Lilike: Vidd innen a hangyákat! 

Horgosi Hilton Emil: Már elmentek.  

Lilike. Hova? Hova mentek? 

(Pax doktor éjjeliszekrénnyel be) 

Pax doktor: Csak el. Lefele. Szabadkának. 

(Lilike kiássa a százlábút, és elindul vele, csend van, csak a cipője csikorgását hallani) 

Glória: Sétáljon csak el még egyszer itt előttem, kisasszony. 

Lilike: Tessék? 

Glória: Sétáljon csak! Sétáljon…Sétáljon. Így…csikorog…( Ella be a garabollyal, 

Glória neki )Csikorog! Csikorog! 

Ella: Csikorog? Mi? (Glória ránéz Lilike lábára ) 

Bildi Margaréta: Mi csikorog? 

Glória: Csikorog…Ó, nem halljátok, milyen szépen csikorog a cipője?! 

Ella: Csikorog a cipője? ( Lilike járkál )Igen, csikorog… 

Glória: De hiszen ez egy férficipő, kisasszony. 

Lilike: Igen.  

( Ella a Crni Józsit nézi ) 

(Zetor Traktor Glória becsomagolt ruháival jön) 

Glória: Tudja, én is a férfiholmikat szeretem, szeretem a sliccelt nadrágot, a 

férfiinget, a férfizakót, a férficipőt, a férfi…(Zetor ledobja a ruhákat a 

varrógépre)Hé! Mit csinál?? Hé! Az a Csárdáskirálynőből van! Érték! 

(leporolja a ruhát) 

 Jaj, tizenkétszer tapsoltak vissza. Istenem, pedig csak egyszer játsztuk. 
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 Teszárik, Galkó, Radovan, Tardi.... 

Zetor Traktor: Tényleg, mi lett a Radovannal? Visszament péknek? 

Glória: Felakasztotta magát. Szegény jó Rásóm. Nem tudott visszazökkenni. Ne 

bolygassuk. (ki a ruhákkal) 

Zetor Traktor: Akkor pakoljon egyedül a nagysága. 

Bildi Margaréta: Ugye mondtam, ugye mondtam, hogy van valami…hányszor mondtam 

neked, édes Ellám, hogy …ezzel a Glóriával valami nincs rendben, hogy ez 

a nő…hogy ezzel a nővel van valami, no! 

4. jelenet 

Guriga 

Ella: Mondtad, mondtad… ( a Crni Józsit nézi ) A guriga. Tegnap egész nap 

valami gurigát keresett rajtam. 

Bildi Margaréta: Ki? 

Ella: Ő. Az urad. 

Bildi Margaréta: Kinek az ura? 

Ella: A tiéd.  

(Vadnay egy női próbababát hoz be, a Franciás Fannit) 

Bildi Margaréta: Gurigát? 

Ella: Rajtam követelte. Első pillanatban még azt hittem, kitalált valami érdekes 

játékot.  

Bildi Margaréta: A gurigával.  

Ella: Azzal. De csak jött így idegesen utánam. Lökdösött. Rángatott.  

Bildi Margaréta: Na és? Ha rángatott, hát rángatott. Biztosan megint fel akar találni 

valamit…ez a mániája…biztosan megint  

Ella: Ne színezd.  

(Pax doktor fogassal, dobozzal) 

Bildi Margaréta: Szóval gurigát követelt rajtad? 

Ella: Igen. És azután amikor meglátta ezt a rádiót…. 
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Bildi Margaréta. A Károlyét. 

Ella. Ezt, ezt. A Szokolt. Örült neki.  

Bildi Margaréta: Na látod.  

Ella. De szétszerelte! (ZetorTraktor katonaládát hoz) 

Bildi Margaréta: A Szokolba gurigát? Hát az tranzisztoros! 

Ella. Mindegy az nekem. Valami drótot, vagy madzagot, vagy mit keresett benne. 

Bildi Margaréta: Úgyhogy most nem működik. 

(Horgosi Hilton Emil és Pax doktor Glória tükrös szekrényét hozzák) 

Glória. ( bentről kapaszkodik a fiókba ) Nem! Nehogy! Tegyék le! Legalább a 

fiókot vegyem ki belőle! Tegyék le! 

Pax doktor: Vigyázz, Vadnay, el ne ejtsd a vázát! 

Bildi Margaréta: Éreztem, hogy valami baj lesz. Nagy baj…. Mennyi? 

Glória: Mi? 

Bildi Margaréta. Semmi! Mennyiért adta a Károly a Szokolt? 

Ella. Mit tudom én, most nem ez a fontos. 

Bildi Margaréta: Akkor meg mit akarsz ezzel? Ha szétszerelte, hát szétszerelte. 

Pax doktor: Vigyázz, Vadnay, a váza!  

Glória: Összecsúsztak a tégelyek! 

Ella: Most. Most. Ezt hajtogatta. Sziszegett. Most. Később hallottam, hogy bent 

matat a Zetor Traktor sufnijában. Ott is valamit keresett. Most. Most, csak 

ezt sziszegte. Nézd, most is. ( nem néznek oda ) 

Bildi Margaréta. ( Lilikének )Ne nézd. 

Lilike: Mért nem szabad nézni? 

Bildi Margaréta. Ne ingereld! Nem szabad ingerelni! 

Ella: A világért sem! 

Bildi Margaréta: Békén kell hagyni szépen. 

(Crni Józsi harmadik haja elkészül) 
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Lilike: Valami drótokkal bajlódik.  

Bildi Margaréta. Mondom, hogy ne nézd. Nem bírja, ha nézik.  

Glória: Szörnyű! Ez tragédia! (bemegy) 

Bildi Margaréta: Látom én így is, mit csinál.  

Ella: Mit? 

Bildi Margaréta: Gubancol. Most ez a mániája. 

Lilike: Nem értem. 

Bildi Margaréta. Hát ez az. Én sem. 

 

4. a. jelenet 

Főméltóságú 

( csörömpölés, Zetor ágytámlával ) 

Bildi Margaréta: Mi esett le? 

Zetor Traktor: Semmi. Mi esett volna le? És honnan? 

Ella: Nekem úgy tűnt, mintha leesett volna valami. Igaz, honnan?  

Zetor Traktor: A Vadnay Desiré elejtette a kínai vázát. Az esett le. Be van szarva! 

(Pax írógéppel, Vadnay bocsánat kéréssel) 

Pax doktor: A Vadnay Desirének reszket a keze!  

Zetor Traktor: Egy úri szabónak! 

Vadnay Desider: Víziszonyom van! 

Zetor Traktor: Be vagy szarva! 

Pax doktor: A Vadnay Dezsőkével, kérlek, ha lehet, ne prasnyálkodjál! Nem látod, 

szegény mennyire vacog? Nem látod, az egész ember egy végtelen 

vacogság? Úgyhogy ne prasnyálkodjál vele. 

Vadnay Desider: Ugye-ugye?! (kiviszi a reszkető kezét) 

Lilike: A Vadnay Dezső úri szabó?  
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Bildi Margaréta: Bizony, bizony. A Vadnay Dezsőke híres-nevezetes úri szabó volt. A 

főméltóságú úr szabója. Egyszer azt mesélte: öt percig… 

Lilike. Meddig? 

Bildi Margaréta: Öt percig… 

Lilike: Mesélte? 

Ella: Ne ezt meséld. Most ne ezt. 

Lilike. Hogy? 

Bildi Margaréta: Hogy öt percig tartotta… ( Lilike közbe akar szólni ) 

Ella. Ne szakítsd félbe! Te meg ne tereld. 

Lilike. Nem értem… 

Bildi Margaréta: Öt percig tartotta. így, pontosan így a főméltóságú úr húros… 

Ella: Már megint színezed.  

Bildi Margaréta: ( Lilinek ) Isten lássa lelkemet, így volt. 

(Horgosi Hilton Emil a kagyló-kövületeit hozza dobozban) 

Ella. ( Lilinek ) Az igaz, hogy húros tökű volt az öreg!( Margarétának ) Mért 

gubancol? 

Bildi Margaréta: ( nem akarja meghallani ) Körülbelül ekkorák voltak a tökei, mint az 

enyémek, ekkorák.( melleire érti ) Fogd meg, no! Öt percig tartotta így, 

pontosan így-no, ne félj, nem szakítod le- így térden állva…. 

Lilike: Hu! Ez tényleg csiklandós jelenet lehetett! 

Bildi Margaréta: És akkor a Vadnay Dezsőke megkérdezte halk, fátyolos hangján a 

főméltóságú úrtól - ne, Ella, ne szakíts félbe, mert megőrülök! -, hogy 

egészen balra helyezzük-e? 

Ella: Egészen balra! 

Lilike: Egészen balra? 

Bildi Margaréta: Mire a főméltóságú úr azt mondotta, az ő üde üveghangján, hogy 

édeskedves Vadnaykám… 

Ella: Édes-kedves! 
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Lilike: Így szólította a Dezsőkét a főméltóságos úr, hogy édes-kedves? 

Ella: Gú! Főméltóságú úr! 

Bildi Margaréta: Ne szakítsatok félbe, mert tényleg megőrülök! Ebben a bolondokházában 

semmit sem lehet végigmondani! 

 ( be Pax, sparheltot hoz és Vadnay,aki gyúródeszkát, és fullad )  

Pax doktor: ( Vadnaynak ) Fújd ki magad. Különben sem árt, ha egy kicsit kifújod 

magad. Nyugodj meg. 

Vadnay Desider: Meg kell akadályoznunk. Meg kell akadályoznunk, hogy betörjön a víz…én 

meg fogok halni…egészen biztosan megpusztulok…én nem fogom elúszni, 

ha erősödik a szél, átszakadnak a gátak, és akkor jön a víz, de ha nem jön a 

szél, akkor nem mozdulnak a felhők, és akkor is jön a víz…( Ellának ) Ha a 

szél elviszi a felhőket, akkor meg vagyunk mentve, szóval egy kicsit 

közelebb kell kerülnünk a veszélyes ponthoz, hogy megússzuk, és én ebbe 

halok bele. (Pax elveszi tőle a gyúródeszkát, és keresi a helyét) Nem ússzuk 

meg szárazon.  

Ella: Tessék, igyál 

Lilike: Egészen balra? 

Bildi Margaréta: Balra? Ja, édes-kedves Vadnaykám, mondotta üveghangján a főméltóságú 

úr, rakja, ahová akarja, csak az isten szerelmére, engedje már el! És akkor.. 

5. jelenet 

Számadó 

(megjelenik Frőbel Károly, mindenki abbahagyja a pakolást ) 

Zetor Traktor: Nini! 

Pax doktor: Nini! 

Lilike: Csókolom. 

Pax doktor: Kit látnak szemeim! És mit látnak szemeim! 

Frőbel Károly: Jaj, istenem, hányan vagytok?! Sosem voltatok ennyien! Mikor lettetek 

ennyien ?! 

Pax doktor: Ne! Ne mozdulj! Károly bátyám! Ne mozdulj! Egy tapodtad se mozdulj! 
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Frőbel Károly: Mi történik ebben a házban?  

Pax doktor: Mindent szépen megmagyarázok, csak ne mozdulj. Egy tapodtad se 

mozdulj. Te is, pont most akarsz kimozdulni?  

Frőbel Károly: Nem értelek, István, nem értelek! Egyre többen lesztek! Vagytok még? 

Pax doktor: Megmagyarázom, csak ne lábatlankodjál itt nekünk! Pont most 

kénytelenkedik! 

Frőbel Károly: Nem úgy. Te állj! Magyarázatot követelek! Kérdezlek, én téged, István: mi 

az a kezedben? 

Pax doktor: Gyúródeszka. 

Frőbel Károly: Gyúródeszka. Egy gyúródeszkával szaladgálsz az udvaron. Az én 

gyúródeszkámmal. Fel van írva. Pax doktor, 1 darab gyúródeszka.  Hát 

engedd meg drága barátom, hogy itt megálljunk egy pillanatra. Kérlek, 

engedd meg, hogy itt megálljunk egy pillanatra. 

Zetor Traktor: Hát álljunk meg egy pillanatra! 

Pax doktor: Örömmel állok meg, akár egy egész életre, de mégis, most nem a 

legalkalmasabb a pillanat….Károly bátyám, mondhatom, nem alkalmas a 

pillanat…most csak az a fontos, hogy szárazon legyünk.  

Frőbel Károly: ….egy darab „Industrija” babkávé daráló, féláron….beírva… 

a garaboly…. beírva…. 

1 tükrös fésülködőasztal  

 Itt van, jól van, be van vezetve. 

Bildi Margaréta- 3 méter kredenc-csipke, slingölt, beírva… 

Bildi Margaréta: Hozom, hozom... 

Frőbel Károly: Nem kell... 

1 darab Singer varrógép, fizetve…. 

Vadnay Desider- 1 darab hurkatöltő fizetve 

20 darab szarszappan Ellának  

4 darab gyertyatartó. Különféle. 

Pax doktor: Minden itt van, Károly bátyám, minden itt van. (kimegy Károly székéért) 

Frőbel Károly: A Szokol rádió. (Körbenéz) 
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Bildi Margaréta: Szétesett. (megpróbálja összerakni,viszaadja) 

Frőbel Károly: (elveszi) Mi történik itt? 

Pax doktor: Mindent becsomagolunk. Jön a víz. (jön a székkel) 

Frőbel Károly: A víz? 

Vadnay Desider: A víz és a víz és a víz! 

Frőbel Károly: Víz, víz…a víz még nem vízözön. 

Ella: Ne féljen, Károly bácsi, jól becsomagolóztunk, és nem lesz baj… 

Frőbel Károly: Nem, én nem félek. Már nincs mitől félnem: egyszer, legalább egyszer már 

mindentől megijedtem, egyszer legalább mindentől, halálosan. 

(megpróbálja leültetni Frőbelt) 

Ella. Most jön a Don kanyar…. 

Frőbel Károly: Egy dologtól nem lehet kétszer halálosan megijedni.  

Pax doktor. Az a lényeg, hogy tudjuk, mit kell csinálni. Bár nem tudjuk, hogy mi 

történik pontosan, mégis pontosan tudjuk, hogy mit kell tennünk. 

 

6. jelenet 

Copf 

Bildi Margaréta. Józsi, juj, mit csinálsz? 

(mindenki Józsit nézi, aki a sparhelton kuksol) 

Crni Józsi: Most. 

Bildi Margaréta: Még ilyet… 

Ella: Mit csinált a hajával? 

Bildi Margaréta. Juj, Józsikám, mi ez a fejeden?  

Crni Józsi: Most. 

Zetor Traktor: Mi ez? 

Horgosi Hilton Emil: Varkocs. 

Pax doktor. Nem inkább copf? 
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Horgosi Hilton Emil: Co…copf…? 

Zetor Traktor: Mi a különbség?  

Pax doktor Az egyik fonott, a másik nem fonott. 

Lilike: Az a lófarok. 

Horgosi Hilton Emil: Milyen nyelv ez?! Co…co…copf…copf? Milyen különös, nehéz szó –

Cop…copf? 

Pax doktor. Ez egyikre sem hasonlít. 

Bildi Margaréta. Hogy nézel ki? 

Zetor Traktor Hasonlít valamire. 

Frőbel Károly: Ezt nem gondoltam volna. 

Zetor Traktor. Mondja csak, mondja… 

Frőbel Károly: Hogy még egyszer látok ilyet... 

Bildi Margaréta: Mit? Semmi ez! Semmi!  

Ella: Hát erre kellett. A zsinór. 

Zetor Traktor: Mihez? Milyen zsinór? Mondjon már valamit, Karcsi bácsi! 

Frőbel Károly: És éppen ebben az udvarban...jaj... 

Bildi Margaréta: Mondj már valamit, Józsi!  

Crni Józsi: Most. 

Ella: Ugye mondtam?! 

( sokáig csend ) 

Horgosi Hilton Emil: Miért hallgatunk? 

Bildi Margaréta: Várunk. 

Ella: Mit várunk? 

Pax doktor: Na. 

Zetor Traktor: Hagyd abba! Azonnal hagyd abba! 

( Zetor megpróbálja lerántani Crni Józsit, de ő esik el) 
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Crni Józsi: Most. 

Zetor Traktor: (többiek felé, a földön ) Semmi baj, semmi baj... 

Ella: ( Bildi Margarétának ) Lakik a szomszéd utcában egy rendőr… 

Horgosi Hilton Emil: Elszaladjak, szóljak neki?  

Ella: De becsomagolóztunk, nem? 

Horgosi Hilton Emil: Hát be. Be. 

Pax doktor: Azért csak meg kéne nézni, otthon van-e. 

Bildi Margaréta. Nem. 

Ella: Azt hallottam, hogy errefelé is van olyan otthon…. 

Bildi Margaréta: Otthon? Milyen otthon? 

Ella: Hát ahová beviszik. Bezárják. 

Bildi Margaréta. Csak nem szabad ingerelni. Csak ne ingereljük feleslegesen. 

Horgosi Hilton Emil: Én azt hiszem, mégis átnéznék a rendőrhöz. 

Ella: Vigyél egy csokor rózsát, Emil!  

Bildi Margaréta: A rendőrnek? Még ilyet… Rózsát vinni a rendőrnek? 

Ella: Nem a rendőrnek, a rendőrnének… 

Pax doktor: Van annak rózsája, szép vörös. 

Ella: István! ( Emilnek )Vigyél neki sárgát. 

Horgosi Hilton Emil: Még sosem láttam közelről… 

Bildi Margaréta: Mit? 

Pax doktor: A rendőrné rózsáját? 

Horgosi Hilton Emil: Még sosem láttam közelről olyan zubbonyt… 

( Frőbel Károly nevet ) 
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7. jelenet 

Szabásminta 

Pax doktor: Tulajdonképpen házilag is... összecsaphatnánk egy olyant 

Horgosi Hilton Emil: Zubbonyt? 

Pax doktor: Csak kellene a szabásminta… 

Ella: Desider, magának biztosan van. 

Vadnay Desider: Nekem? 

Ella: A Burdákban. 

Vadnay Desider: Régiek azok. 

Ella: Kimásolhatnánk valamilyen szabásmintát! 

Vadnay Desider: Még hogy másolni? Ccc… Vadnay Dezső úgy kezdi, hogy… egy 10x10-es 

négyzetháló segítségével - ami most nincs kéznél - ,….kirajzolja 

ugye…szappannal…legjobb a szarszappan…ha nincs kéznél 

csomagolópapír, újságpapírra. Szépen. Precízen. Aztán az ember kiszabja, 

felgépeli. Majd jön a danubiaszalag. A ruha elejére!  

Ella: (Bildinek ) Angol szabvány!  

Vadnay Desider. Mondhatni. Aztán ugye fogja az ember az egészen sima zubbonyt, kötésben 

beráncolja. 

Ella: Be kell ráncolni. 

Vadnay Desider: S úgy pántolja be! Kissé lazán, dudorosan! Aztán ugye lehet befejezésül a 

szövetből vagy esetleg selyemszalagból, ha a kuncsaftnak arra van gusztusa, 

egyszerű, finom övet tenni. 

 (Zetor Traktornak jelenése van) 

Zetor Traktor: Ez meg most miféle hang? 

Pax doktor: Hang? 

Lilike: Vízhang. 

Vadnay Desider: Jaj, istenem…. 

( Zetor fölkel, és a kút felé megy ) 
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Ella: Ide nem jön be a víz… 

Frőbel Károly: Te ki is vagy, kislányom? 

Lilike: Én a Lilike. Ez itt az aranyhalam: Boby. És a százlábúm: Félszemű. 

Frőbel Károly: Neked mit adtam? 

Lilike. Nekem semmit. 

( Zetor Traktor vízzel lehűti a fejét ) 

Ella: Szét ne fröcskölje! 

Frőbel Károly: A gyúródeszka. Látod ezt, kislányom? 

Lilike: Tetszik. 

Frőbel Károly: Mi tetszik, édeském? 

Lilike: A formája. 

Frőbel Károly: Istenem, a formája. Még Pestről hoztam. 

Lilike: Pestről. 

Ella: Most jön az ostrom, most jön az ostrom… 

Lilike. Mit csinált ezzel a gyúródeszkával? 

Frőbel Károly: Túléltem vele a háborút. 

Lilike: Tésztát árult? 

Ella: A hátára vette, és úgy várta a lövéseket. 

Frőbel Károly: Táncoltam…. 

Ella: Szirénaszóra.  

Frőbel Károly: Megtartottam magamnak. Jól jöhet még. 

Horgosi Hilton Emil: Lilike, hagyd a Frőbel urat! 

3. ♫ Kamionhajó 
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8. jelenet 

Hajó 

Pax doktor: Csönd csak!  

Ella: Mi az?  

Pax doktor. Nem halljátok?  

Zetor Traktor: Ugye?! Ugye-ugye-ugye! 

Vadnay Desider: A víz? 

Pax doktor: A kamion! 

Horgosi Hilton Emil: Ennek nem olyan hangja van. 

Pax doktor: Hát akkor mi? 

Horgosi Hilton Emil: Ez nem kamion. 

Ella: Várjunk csak, várjunk csak…nem. Szerintem sem. 

Zetor Traktor: Ez bizony nem kamion. 

Horgosi Hilton Emil: Ez egy hajó. 

Pax doktor: Hajót küldtek? És a kamion?… 

Horgosi Hilton Emil: Annak annyi… 

Ella: Hajó! Még csak ez hiányzott!  

Pax doktor: Hajó. Kinyomja a vizet! 

Vadnay Desider: És ideömlik! 

Ella: A házzal mi lesz? 

Horgosi Hilton Emil: Néhány év, és különben is leül. 

Vadnay Desider: Talán máris ül?  

Zetor Traktor: ( meredten nézi Józsit ) És ül. 

Ella: Mi ül? 

Horgosi Hilton Emil: A ház leül. 

Ella: Leül? Egy ház nem ülhet le! Egy háznak állnia kell. István! Nem ülhet le. 
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Pax doktor: Akkor ezt most tekintetbe vesszük! 

Vadnay Desider: De a víz…. 

 ( kimennek, bent marad Frőbel,.Crni Józsi, Lilike, Ella, Bildi , Zetor) 

 

 

8. a. jelenet 

Kaktuszok 

Ella: Te nem mondasz semmit? 

Bildi Margaréta: Semmit. (Zetornak) Jól van? 

Zetor Traktor: Á. 

Frőbel rugdossa a hokedlijét 

Lilike: Mit csinál a Frőbel bácsi? 

Ella. ( lerázza )Tornázik. 

Bildi Margaréta: Vezekel. 

Ella. Csak tornázik. 

Bildi Margaréta: Mondom, hogy vezekel. A felesége miatt. Bedobta a kútba.  

Ella: Ezt is mondják. 

Bildi Margaréta: Hogy fönnáll a gyanú. 

Lilike: Neeeem… 

Ella: De nem ez a baja. 

Bildi Margaréta: De. Az asszony megbolondult. Mert meghalt benne a gyerek.. 

Ella: Azt még ki lehet bírni… 

Bildi Margaréta: Csak futott, csak futott a homokpadon, a csalánon, a fémforgácson… 

Ella: Jól van, jól van..…. 

Lilike: Ki? A Frőbel bácsi? 

Frőbel Károly: Én nem.  



 27 

Bildi Margaréta: Az asszony. Károly meg kútba dobta. 

Ella. Nem biztos. 

Bildi Margaréta: Biztosnak nem biztos. Mondják. 

Pax doktor: Be vagyunk csomagolva! 

Horgosi Hilton Emil: Körbe-körbe. 

Pax doktor: Na, göngyöljünk! 

Lilike: Göngyöljünk. 

4. ♫ Fólia 

Ella: ( Crni Józsira, aki szép lassan egymásba illeszt két össze nem illő 

könyökcsövet, Zetor figyeli) Nem beszél, valami gurigát keres, szétszereli a 

Szokolt, gubancol, és most tessék, ez a haj! 

Bildi Margaréta: A kaktuszaim! Kint maradtak a kaktuszaim! Hozzátok be a kaktuszokat! 

(járkál) 

Ella. Ne rohangálj! Összejárod az udvaromat! Állj már meg! 

Bildi Margaréta: A kaktuszaim! Kint maradtak a kaktuszaim! Hozzátok be a kaktuszokat! 

Ella: Hozd be neki, István, addig nem nyugszik. 

Pax doktor. Nem hallom! Vadnaykám, ne csörögjön a fülembe azzal a fóliával! 

Vadnay Desider Mille pardon! Nem én, a víz! 

Pax doktor Mit mondasz? 

Ella: A kaktuszokat! Hozzátok be! 

Pax doktor. Hogy hozzam be? Mondom, hogy nem is tudunk kimenni!  

Bildi Margaréta: A kaktuszaimat akarom!  

Ella. Mit csináltok ott? 

Horgosi Hilton Emil: Vadnay úr, ollót!  

Vadnay Desider: Az élére kérem vigyázni! 

Bildi Margaréta: Jézusom! 
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Ella: Minek az olló? 

Pax doktor: Körbevágjuk a fólia feleslegét, hogy legyen mibe csomagolni! 

( Bildi ki ) 

 

9. jelenet 

Csöpögtető 

 

Lilike: Ella néném. 

Ella: Ne szólíts így. István, kell segítség? 

Pax doktor: Nem! Így is sokan vagyunk! 

Lilike: Hát akkor hogy? 

Ella: Mit hogy? 

Lilike. Hogy szólítsam? 

Ella: Csak így egyszerűen. Ella.  

Lilike: Bocsánat, csak mert az Emil is... 

Ella. Az Emil, az más. Neki lehet.  

Lilike: Ella! 

Ella: Tessék, Lilike! 

Lilike: Nézze meg! Én is reszketek. Nem is reszketek. Rezgek. Rezgek, mint a 

szitakötő teste. Csak én belül. Mert félek. 

Ella:  Szitakötő?   

Lilike. Latin nevén Odonata. 

Ella. Jójójójó...István, biztos nem kell segíteni? (ki) 

Horgosi Hilton Emil: Nem kell, Ella néném. Mit mondtál, Lilike? 

Lilike. Hát hogy...rezgek...mert... 

Ella: Nyugodjál meg, Lilike. Minden rendben van. Na. 

Lilike: De egy kicsit ha beszélgetnénk…lehetne velem. Egyszer-egyszer… 
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Ella: Érek én rá beszélgetni! 

Lilike: Megint egyedül maradtunk, Boby. Mit szoktunk ilyenkor csinálni?  

 (Zetor nézi Crni Józsit) 

Zetor Traktor: ( Ellának ) Miért csinálja ezt? 

Lilike: A tenyerünkbe vesszük ezt a kis homokot. 

Ella: Nem tudom. 

Lilike: ...vízbe mártjuk... 

Zetor Traktor: Kérdezzük meg tőle. Én megkérdezem tőle. 

Ella: Maradj nyugton. (be a lakásukba) 

Lilike: ...és az ujjunkon levezetjük a folyékony, nedves, csöpögő homokot... 

 ....és aki a legjobban tudja rezgetni az ujját... 

Zetor Traktor: Karcsi bácsi! 

Lilike: ...annak lesz a legszebb vára. 

Frőbel Károly: Mi az? 

Lilike: Ez a csöpögtetés. 

Zetor Traktor. (odamegy hozzá) Maga tudja, hogy mi az a fején? 

Frőbel Károly: Jobb volna, ha nem tudnám. 

Lilike: Nekem könnyű virtuóznak lennem... 

Zetor Traktor: Én is akarok olyat. Nekem kell az. 

Lilike: Az egész lényem rezeg. 

Frőbel Károly: Mi? 

Zetor Traktor. Ami a fején van. 

Lilike: Rezeg, mint a szitakötő teste. 

Frőbel Károly: Ebből? 

Zetor Traktor: Szeretnék. 

Lilike. Én egy szép légivadász vagyok. 
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Frőbel Károly: Zetorkám! Erre a biliárdgolyóra? 

Zetor Traktor: Erre. 

Frőbel Károly: Hát akkor növeszd meg. Ha annyira szeretnéd. 

Zetor Traktor: Arra nincs idő. 

Frőbel Károly: Idő.... én is volt úgy, hogy siettettem volna...nem érdemes.. 

Zetor Traktor: Le kell vágni. 

Frőbel Károly: Ollóval? Nem fog menni.  

Zetor Traktor: Van borotvám. 

Frőbel Károly: Honnan van neked borotvád? 

(Zetor hozza a táskát a bebugyolált borotvával) 

Zetor Traktor: Nem emlékszik? A Károly bácsitól vettem. Jó kis muszka borotva. (elé 

tartja, Frőbel elveszi) 

Frőbel Károly: Ennyi idő után is utánam jön....mondtam, hogy nem érdemes siettetni...ami 

akar, megtalál...  

Lilike: Na, Félszemű, megint jól megöntöztük a liliom. (odanéznek) 

Frőbel Károly: Megborotválnál?  

Zetor Traktor: Mit borotváljak magán? ( megsimítja az arcát ) Hát ez sima, mint a baba 

popsija!  

Frőbel Károly: Húsz éve nem borotvált meg senki. Pikk-pakk megleszünk!....Várjunk csak, 

várjunk csak...Pamacs! Adtam egyszer egyet a Pilák gyereknek! 

Zetor Traktor: Akkor az ott lesz a Glóriánál! 

Frőbel Károly: Szappan! Húsz darab szarszappant kapott az Ella! Fel van írva! 

Zetor Traktor: Ez a bögre jó lesz?(előveszi a bögrét a  garabolyból) 

Frőbel Károly: Jó! Jó! Keress egy kis fadobozt. Abba' lesz! (Zetor keresi) 

Zetor Traktor: Ez az? 

Frőbel Károly. Az. Sok habbal. (Zetor Traktor megy a csaphoz) 
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10. jelenet 

Borotválás 

Zetor Traktor: Milyen fazont parancsol? (engedi a vizet) 

Frőbel Károly. Maradjon egy kis bajusz. Épp egy kicsike. Kisebb, mint egy nő fazonírozott 

fanszőre, annak pontosan a fele, éppen csak hogy levezesse a taknyot- és 

akkor már nem halunk éhen!  

Zetor Traktor. (Veri a habot) Károly bátyám, maga szerint azt le tudnám vágni? 

Frőbel Károly: Le. Bármit le lehet vágni. De mit, és honnan, ez a lényeg. 

Zetor Traktor: Azt. A fejéről. 

Frőbel Károly: A Crni Józsi fejéről? 

Zetor Traktor: Szeretném.  

Frőbel Károly: És mire mennél vele? 

Zetor Traktor: Majd tudom én azt. De hogy lehet-e? 

Frőbel Károly: Lehetni lehet. De nem érdemes. Rágni fog belül. 

Zetor Traktor: Éles még a pengéje? 

Frőbel Károly: De még milyen. 

Zetor Traktor: Csak úgy lehet, csak úgy lehet…kényes szerszám ez…egy óvatlan 

mozdulat, és… 

Frőbel Károly: Nyissz. Nem kívánom én azt senkinek. 

Zetor Traktor: Aki egyszer már vágott, az tudja. Károly bátyám is…? 

Frőbel Károly: Akkoriban? ….szúrtunk, vágtunk...késsel, bajonettel, vasvillával....egyszer 

ezzel a borotvával is.  

Zetor Traktor: Tyűűűűűű….Ahhoz biztos kéz kell. 

Frőbel Károly: Kemény idegek. 

Háttal volt nekem. Nem láttam belőle mást, csak ezt. (mozdulat ) Meg a 

szamarát. 

Zetor Traktor. Kint a fronton? 

Frőbel Károly: A hegyekben. Gajdolt, mintha fohászkodna. 
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Zetor Traktor. És a haja...ilyen volt? 

( arra fordítja a fejét, amerre Crni Józsi van 

Frőbel Károly: ...inkább motyogott...Mintha meghallanák a föntiek... 

Zetor Traktor. És ezzel a borotvával? 

Frőbel Károly: Ez volt kéznél. A rohadt tatár! Mögé léptem, és ...(mozdulat) 

Zetor Traktor. Egy vágással? 

Frőbel Károly: Nem vártam meg, hogy befejezze. Azóta itt rág belül. A fekély. 

Ne sajnáld! Szappanozz! 

11. jelenet 

Origó 

 ( többiek be ) 

Pax doktor: Csak türelem, minden megoldódik! Nagyokat a nagyba, kicsiket a kicsibe! 

Ella, itt volt valahol egy köteg kötöződrót! 

Ella: A guriga! 

(Bildi jön egy lekváros kenyérrel, viszi Crninek) 

Pax doktor: Hogy jön ide a guriga? Drótot keresek. Itt volt valahol. Összegubancolódva. 

Bildi Margaréta: Drótot. Jaj istenem! 

Pax doktor: Minden a helyére kerül! Minden feléled, felvirágzik! 

Ella: Ott a drótod! A hajában! 

Pax doktor: Ezt kerestem. ( ránéz a hajára ) Nahát! 

Ella: Mi ez a szag? 

Frőbel Károly: Kapard a képemről a bőrt! Kapard, az úristenit!  

Ella: A szarszappan! Nem igaz, hogy megtalálta… Csinálok egy kis 

kereszthuzatot! 

Lilike: És a víz?!  

Ella: Még ha víz is!  Szellőztessünk, mert ez a szag beeszi magát mindenbe!  

Horgosi Hilton Emil: Sárszag. Párás a levegő. 
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Ella: Akár egy mosodában. A sárszag, a vízszag, a sárszag beeszi magát 

mindenbe! 

Vadnay Desider: Ne! A víz….  

Ella: (kintről) Jaj, a fólia! 

Pax doktor: Lehet, hogy spárga jobb lenne. Vagy valami madzag. (Tartják a tükrös 

szekrényt Horgosival) 

Horgosi Hilton Emil: Madzag az van. (keresi) 

Vadnay Desider: Mindenhol csak a víz, körülölel a víz, körbe-körbe csak a víz, és mi itt  a 

közepén, a körnek a közepén, se ki, se be… körös-körül. (elbújik a 

gyúródeszka mögé) 

 ( Zetor egyfolytában Crni Józsit bámulja ) 

Bildi Margaréta. Zetor, ne bámulja már! Ne ingerelje feleslegesen. 

Zetor Traktor: ( zavarban ) Bámulja a fene! Érdekel is engem ez az izé… … 

Pax doktor. (felemeli a gyúródeszkát)Édes-kedves Vadnaykám, itt a lényeg, édes-kedves 

Vadnaykám, megvan! 

Horgosi Hilton Emil: (megtalálja a madzagot) Itt van! Megvan!  

Pax doktor: A megoldás van meg, Emil, a megoldás! Körbe-körbe csak a víz, és mi itt a 

közepén, a körnek a közepén Igen, igen, a kör sivár!(kilöki Vadnayt) 

Vadnaykám! Mindent körülölel a víz ! De mi vagyunk a közepén! 

Ella: István, a Bayer Aspirin! 

Pax doktor: Nem Bayer, origó! 

Horgosi Hilton Emil: A kör…. 

Vadnay Desider: Se ki, se be.… 

Pax doktor: Igen, igen, igen, igen…! Éppen elegen vagyunk ahhoz, hogy minden 

lehetséges legyen. 

Zetor Traktor: Meg eggyel többen! 

Pax doktor: Húzódjanak hátra!!! 

Ella: Én húzódjak hátra?  
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Lilike: Én ezt nem értem. 

Horgosi Hilton Emil: Maradjál már, Lilike. 

Lilike: Meg sem szólaltam. 

Pax doktor: Mindenki húzódjon hátra! Nem felelek a tetteimért! Mit nekünk kelet! Mit 

nekünk nyugat! Mi vagyunk az origó! A nullapont! A világ közepe! A világ 

köldöke! Fönt, lent… Erre lesz kelet! Erre lesz nyugat! Vadnay, tudsz te 

egyenes vonalat is húzni?  

Vadnay Desider Hellyel-közzel menne. Talán. Azt hiszem. Megpróbálhatom. 

Pax  doktor: Akkor elvágólag nekivágunk! Az átszabás nem más, mint az újrakezdés!  

Bildi Margaréta: Józsi! ( mindenki Crni Józsit nézi )A zubbony. 

Ella: Milyen zubbony? Ne színezd! 

Bildi Margaréta: Most még talán megmenthetjük! 

Zetor Traktor: Mi a fenét akar ezzel a könyökcsővel? Vegye már el valaki tőle azt az izét!  

Ella: Mi vagyok én neki? A pesztrája? Ne engem nyaggassál! (ránéz Bildire) 

Bildi Margaréta: Itt a gép, és megvarrjuk, nem?! 

Pax doktor: Újrahúzzuk a délköröket! A hétfő-vasárnap vonal! Az már biztos, hogy itt 

fogja átszelni az udvart! Az is biztos, hogy a következő meg itt...Pontosan 

itt. 

Horgosi Hilton Emil: Nononono! Pont ott! Ott nem biztos! Ott egyáltalán nem biztos! Tudod, 

hogy mi van itt! 

Lilike: Baj van, Emil? 

Horgosi Hilton Emil: Te most maradjál, Lilike. Maradjál szépen. 

Pax doktor. Emil, kérlek, ez most fontosabb! Hát nem érted? Újrastrukturálunk!  

Horgosi Hilton Emil: Értem én, értem! De nem mindegy, hogy minek a függvényében!  

(az egyik cserép mellé áll, és körülnéz, hogy megvan-e mindegyik) 

Bildi Margaréta: (kinyitja a varrógépet) Vízmentesnek kell lenni. 

Ella: Minek? A zubbonynak? 

Bildi Margaréta: Vízmentesnek. 
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Ella: Na látod, látod. Én mondtam. 

Bildi Margaréta: Megvan! (bemegy a lakásba) 

Vadnay Desider. Akkor most jelöljem, vagy ne jelöljem? 

Pax doktor. Jelöld csak, Vadnaykám, jelöld. Hát igen…igen…ez valóban gondot 

jelent… de meg fogjuk oldani. …Hajlandó vagy tárgyalni? 

Horgosi Hilton Emil: Tárgyaljunk. 

Pax doktor. Tárgyaljunk, Vadnaykám. 

Horgosi Hilton Emil: A rend az rend! Tudod, hogy már akkor is itt állt, amikor origóról szó 

sem volt! Már a vízözön előtt is itt állt! 

Pax doktor. Be kell látnod, Emil, hogy megváltoztak a körülmények. Rugalmasnak kell 

lennünk! Le kell mondanunk bizonyos elvekről.  

Horgosi Hilton Emil: Azt nem lehet. Ennek itt a helye! 

Pax doktor. Amennyiben hajlandó vagy együttműködni, biztosítalak róla, hogy nem esik 

baja. 

Horgosi Hilton Emil: Maradhat minden úgy, ahogy volt? 

Pax doktor: Bizonyos feltételek mellett: maradhat. 

Horgosi Hilton Emil: Akkor gondoljuk át, hogy hogy legyen. 

Pax doktor. Módosítunk, kiiktatunk, bekombinálunk! 

Ella: Összejárjátok az udvaromat! (elrendezi a kartonlapokat, ettől nem lesz 

egyenes a vonal) Megint összejárjátok az udvaromat! Aztán igazíthatom ki! 

Pax doktor: Ne legyél gyerek, Ella! 

( Frőbelhez ) 

Vadnay Desider Bocsánat….elnézést…csak egy csöppet, ha lehetne…Nekem kell 

megtűznöm a Pax doktor körét…az érintőjét vagy az egyenlítőjét vagy tudja 

a fene, hogy minek is az izéjét….ez még csak amolyan férc…, mondjuk így, 

méretvétel….Aztán majd ráigazítjuk… 

Frőbel Károly: Tőlem aztán…! Rajtam már lötyög az élet, Dezső. 

Vadnay Desider Majd azt is kiigazítjuk, Frőbel úr! Később. 
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Pax doktor: Ebből a sivár sivatagból mesés oázist varázsolunk! Majd írásban is 

beterjesztem a részletes leírást! Rajzokat fogok mellékelni! Minden 

megoldódik! Minden a helyére kerül! Minden feléled, felvirágzik! 

Frőbel Károly egy könyökcsővel a kezében énekel, mintegy harmonikázik – „Egyszer nyáron, 

hűs hajnalban” Glória, parókával A háttérben írógépen dolgozik Pax doktor, Horgosi Hilton 

Emil, csak a billentyűk hangját hallani, Bildi Margaréta és Ella a varrógépnél, varrják a 

kényszerzubbonyt, Crni Józsi különböző helyekről hordja össze a szerkezetéhez az 

alkatrészeket, Zetor Traktor árnyékként követi, , Lilike az aranyhalat eteti, az üveg a kezében 

van. Glória leül a tükörhöz, meglátja benne az aranyhalat, megfordul) 

Glória: Álmomban benne ültem a tengerben. És mind lerágták az alsó részemet a 

halak. ( Lilike leteszi a befőttes üveget) De én csak lebegtem a felső 

részemmel, szépen mosolyogva a napba, vitorlások haladtak el integetve, 

hajók, fess kapitányokkal, a frissen festett, még erősen festékillatú 

parancsnoki hídon… 

Lilike: (elindul a csap felé a hallal, majd Bildinek) Bámul belém. Engem bámul. 

Glória: Ne félj tőlem, Glória vagyok, az egykori Csárdáskirálynő. (leveszi a 

parókát, és elkezdi magát kifesteni)  

Lilike: Nem félek…(odaül az egyik ládára, Glória közelébe, majd Ellának) Miért 

bámul engem?  

Ella: Mér’… Mér’?! 

Bildi Margaréta: Az emberek beszélnek össze-vissza! Az igazi neve nem is Glória. 

Lilike: Hanem? 

Bildi Margaréta: Pilák Pinci.  

Lilike: Pilák Pinci! 

Ella: És volt egy ikertestvére.  

Bildi Margaréta: A Pilák Pali. 

Lilike: És ő hol van? 

Glória: Meghalt. 

Lilike: Meg? 
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Bildi Margaréta: Különös halála volt. Sok évvel ezelőtt, húsvét éjszakáján  

Ella. Ne színezd… 

Bildi Margaréta: Leült a hotelszobája asztalához.  

Lilike: Glória? 

Glória: Nem.  

Bildi Margaréta: A Pilák Pali. Vagy hát ki tudja… 

Ella. Nem hotelszoba volt. A saját hálószobája volt. 

Bildi Margaréta: Nem igaz, mert hotelszoba volt. 

Ella: A múltkor máshogy mesélted. Ma valahogy mindent ferdén mesélsz. Miért 

nem úgy mondod, ahogy volt? 

Bildi Margaréta: Úgy mondom.  

Ella. Rosszul mondod. 

Bildi Margaréta: Akkor folytasd te. 

Ella: És a fejére zsákot húzott. 

Lilike: Zsákot? 

Ella: Szorosra kötötte a nyakán, és egy vékony csövön kloroformgőzt vezetett a 

zsák alá. 

Lilike: Kloroformgőzt? 

Ella. És még fel is gyújtotta magát. Így találta meg a rendőrség. Az asztalon pár 

sor. „Te leszel életem folytatása. Nekem sajnos semmi sem sikerült. Egész 

életünkben te voltál a tehetségesebb. Most meghalok. Pilák Pali” 

Lilike: Most meghalok. 

Ella: ( néz Bildi felé, hogy folytatja-e, de ő makacsul hallgat ) Csakhogy nem 

lehetett azonosítani a holttestet. ( még mindig ) Igazándiból soha nem derült 

ki, hogy melyikük halt meg azon az éjszakán. (kész lett a zubbony, de 

láthatóan rossz) 

( Lilike odamegy Bildihez és Ellához )  

Lilike: Lehetséges, hogy a Csárdáskirálynő nem nő? 
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Ella: Lehetséges.  

Vadnay az udvar másik végéből most ér éppen oda a krétájával, szorgalmasan és nagy 

összpontosítással húzza a „délköröket” 

 (Bildi Margaréta megfogja a próbababát) 

Bildi Margaréta: Édes-kedves Vadnaykám, kölcsönvehetjük? 

Vadnay Desider: A Franciás Fannit? 

Bildi Margaréta: Egy kis időre! 

Vadnay Desider: Nem is tudom, nem is tudom… 

Bildi Margaréta: Minek az egy férfiszabónak? Magának úgysem kell. 

Vadnay Desider. Momentán. 

( Glória nézi magát a tükörben, félig ledörzsölt sminkkel, énekel: Ne búsulj, rózsám, mert az...) 

Vadnay Desider: Maga engem ne sajnáljon! ( folytatni szeretné a délkörök húzását, de nem 

tudja, mérgében földhöz vágja a szemceruzát, amivel dolgozott)Ne sajnáljon 

engem senki! ( Ki ) 

(Glória felemeli a szemceruzát, tovább akarja húzni a vonalakat, de felismeri, hogy ez az ő 

sminkkészletéből való, és visszateszi a fiókba. Bildiék rátekerik az anyagot a próbababára, 

Lilike oldja a feszültséget ) 

Lilike: Jól áll majd neki! 

Ella: Mi áll jól neki? 

Lilike: A zubbony. 

Bildi Margaréta. De ennek nincs karja!  

Ella: ( Lilinek ) Állj csak ide! Nyújtsd ki a karod! ( Bildinek ) Tekerd rá! ( Lilinek 

) Ne mozogj már, maradj nyugton. 

Bildi Margaréta: De ő sokkal kisebb! Rövid!  

Ella: Így is- úgy is rá kell hagynunk.  

Bildi Margaréta: Hát úgy lehet. És aztán? 

Ella. Ráhúzzuk szépen, és akkor egy nyisszantással levághatjuk neki.  

Bildi Margaréta: Mindet? 
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Ella. Mindet bizony. 

Bildi Margaréta. De akkor nem marad neki…. 

Zetor Traktor Mi nem marad neki? 

Bildi Margaréta: Hát haja… 

Zetor Traktor: Hát aztán? Ha nem marad, hát nem marad. Nekem sincs sok! 

Lilike: Az olyan, mintha megskalpolnánk. ( ránéznek ) 

Glória: Micsoda? 

Lilike: Skalp.  

Ella: Ezt meg honnan veszed? 

Lilike: Olvastam valahol. Csak már elfelejtettem, hogy kell. 

Bildi Margaréta: A zubbony még csak-csak, de ez a skalp… 

Lilike: Valahogy úgy, hogy itt megfogod… 

Ella: Azt se tudod, mi az a skalp! 

Lilike: ( Lilike kilép a próbababa mögül, kezén a két zubbony-szárnnyal) De tudom. 

Az ellenség lenyúzott fejbőre, ami az övre tűzve megsokszorozza 

viselőjének erejét, és megszabadítja őt félelmeitől. (széttárja a karjait) 

Bildi Margaréta: Ki az ellenség? Ki az ellenség? Lenyúzni! Ki hallott ilyet? Hajvágásról volt 

szó! Jó, hogy nem bőröstül akarjátok!  

Ella: Csak viccelt a Lilike, ugye, Lilike, csak vicceltél? 

Lilike: Csak vicceltem. 

Bildi Margaréta: Kinek árt ő? Nem árt ő senkinek 

Zetor Traktor: Akkor legalább megmaradna nekem egyben. 

Frőbel Károly: Nem cserélheted le a fejed.  

Ella: Hozd vissza az ujjakat! 

Zetor Traktor: És ha átültetnénk? 

Lilike: Én csak azért, mert a Bőrharisnyában sem halt meg a sápadtarcú!  

Frőbel Károly: Nem fog megtapadni! Kiszárad!  
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Zetor Traktor: Egyszerre kellene! ( mozdulat ) 

Bildi Margaréta: Mi van? 

Zetor Traktor: Semmi! Meg tudom csinálni! Ha feladják rá a zubbonyt, meg tudom 

csinálni! 

Frőbel Károly: Rágni fog belül. 

 ( Pax és Vadnay be, térképpel ) 

Pax doktor: ( leteszi a földre a térképet, leguggol )Megvannak a pontos számítások! 

Kijelöltük a szektorokat, ugye, Emil? 

Horgosi Hilton Emil: Ideiglenesen. 

Pax doktor: Jó, jó, ideiglenesen. És most lehatároljuk a zónákat. Vadnay! (Horgosi 

odadob Vadnaynak egy köteg huzalt ) 

Vadnay Desider: Szektorokat? 

Pax doktor: Lehatároljuk a zónákat. 

Zetor Traktor: Várjunk csak, álljunk csak meg! Várjunk csak egy kicsit! 

Pax doktor: Mit akadékoskodsz, Zetor?  

Zetor Traktor: Nem pontosan értem.  

Lilike: Ugye? Ugye-ugye?! 

Zetor Traktor: Te most a mi udvarunkat akarod felosztani?  

Pax doktor: Hát ezt nem mondanám ki ennyire nyíltan.... 

Zetor Traktor: De erre célzol. Doktor Pax, persze!  

Vadnay Desider: Igenis, Doktor Pax. Jön a víz, jön a baj…jön az árvíz…és mi meg fogunk 

menekülni! Ha Pax doktorra hallgatunk, megússzuk szárazon. 

Zetor Traktor: Csak a szája jár neki, Vadnay! Múltkor még kenyérre valójuk sem volt, 

tőlem kértek kölcsön, most meg ő az origó!  

Ella: Én meg a te koszos gatyáidat mosom, szívességből! „Ella, betennéd az 

enyéimet is áztatni, olyan kevés van, ne mossak már külön, meg időm 

sincs…” Szánalmas. Az én uramnak legalább diplomája van…Egész nap a 

hasát vakarássza!  
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Zetor Traktor: ( leül a földre )Megnézném én azt a diplomát!  

Pax doktor: Meg is nézheted!  

Zetor Traktor: Ha olyan nagy koponya vagy, mért nem kellesz sehova? 

Ella: Akinek vaj van a füle mögött, ne nagyon járjon a szája, mert addig 

kotorászik más szemétdombján, míg el nem törik a bokája! 

Zetor Traktor: Az én zsíromon híztok! Ezt a renoválást is kitalálta, aztán jött kuncsorogni, 

hogy előlegezzem meg az ő részüket! Sokba vagytok ti nekem, nagyon 

sokba! Neked direkt jól jött ez az árvíz! Pikk-pakk elmos bennünket, aztán 

kész! Annyi!  

Vadnay Desider: Akkor már édes mindegy, ha jön a víz, akkor már édes mindegy, hogy a te 

pénzed is elúszik!  

Zetor Traktor: Nem mindegy! Egyáltalán nem mindegy!  

Pax doktor: Mi vakartunk ki a szarból!  

Ella: Az asszonyod is otthagyott!  

Pax doktor: Te jött-ment senkiházi!  

Crni Józsi: Most. 

Pax doktor: ( mindenki Crni Józsira néz, majd vissza)Magadban beszéltél!  

Ella: István, ezt nem kellett volna. 

Pax doktor: Ugyan már, mindenki tudja, hogy képzeleg. 

Zetor Traktor: Vond vissza! 

Pax doktor: Eszem ágában sincs. 

Zetor Traktor: Vond vissza, mert megbánod. 

Glória: ( ordít) Zetor, nyugodjon meg. Ne izgassa fel magát. 

Zetor Traktor: Én igenis hallottam egy hangot.  

Pax doktor: Hát persze. 

Vadnay Desider: Ha így haladunk, megfeneklünk, léket kapunk, elsüllyedünk. 

Zetor Traktor: …..hangot, hangot. Se hangosat, se halkat..  



 42 

Pax doktor: Hangot!  

Zetor Traktor: Azt mondta: Zetor Traktor. Felkaptam a fejemet. Körbenéztem. Senki. 

Vártam. És egyszer csak ismét megszólalt: Zetor Traktor. Megint 

körbenéztem. Hiába. Senki.  

Glória: Senki? És? 

Zetor Traktor: És akkor megértettem, hogy Ő szólt hozzám.  

Glória: Ő? 

Pax doktor: Hát persze, Ő. 

Zetor Traktor: Igen, Ő kér. És én megszerezem azt a Crni Józsi fejéről. Mert nekem kell 

fazonra igazítanom a világot. Pontosan megéreztem, hogy teljesítenem kell 

ezt a missziót. Az ő parancsára. 

Glória: Az ő parancsára? Megijeszt, Zetor… 

Zetor Traktor: Megkapod a pecsétgyűrűmet, mondta.  

Glória: Ő? 

Pax doktor: Neked missziód?  

Ella: István, elég volt! Ne sértegesd. 

Zetor Traktor: Majd meglátod. Majd meglátjátok.(sír)  

(pici zavar, majd mindenki visszatér a régi cselekvéshez) 

Pax doktor: Vadnay!....( húzzák tovább a vonalat, elérnek Glóriához )Kérem, kedves 

Glória, tegye szét kissé a lábát. 

Vadnay Desider: És emelje fel…kissé… 

Glória: Tegyem szét? Megdöbbent, Pax doktor. És emeljem fel kissé? 

Pax doktor: Ha meg nem sértem. 

( Glória megteszi ) 

Pax doktor: Köszönöm, Glória. Vadnay, húzhatod. 

Glória: Mit akarnak áthúzni a lábam között? 

Pax doktor: A két szektor között fut az egyes zóna. 
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Glória: Itt? Éppen itt? A lábam között? 

Pax doktor: Igen, a lába között, Glóriám. 

Glória: Az én lábam között? 

Pax doktor: A maga lába között, Glória  

Vadnay Desider: Glória, csak még egy kicsit- 

Glória: Még csak egy kicsit? Ó, de régen mondta már ezt nekem valaki, hogy még 

egy kicsit…( felordít ) Hozzá ért a combomhoz! Hozzá ért a combomhoz!  

Vadnay Desider: ( még jobban reszket a keze ) Bocsánat…nem akartam… 

( Glória tovább ordít, némán ) 

Vadnay Desider: Hagyja abba! Kérem, ne ordítson! Többé nem fordul elő! Tömjétek be a 

száját! Dugjatok Glória szájába valamit! Nem bírom elviselni! Nem bírom 

elviselni! (kirohan ) 

Glória: ( hirtelen abbahagyja) Micsoda hatás! Nem véletlen, egyáltalán nem 

véletlen, hogy tizenöt évembe telt, amíg sikerült felordítanom a színpadon. 

Az igazság az, hogy Európában ma már senki sem tud a színen üvölteni. (el) 

Vadnay Desider: ( vissza )Mit tettem, jaj istenem, mit tettem! 

Pax doktor: Semmi baj, édes-kedves Vadnaykám, nyugodj meg, majd később folytatjuk. 

Pihenjünk egy kicsit. 

Lilike: Mi baja? 

Bildi Margaréta: Kinek? 

Lilike: A Vadnay Dezsőkének. 

Ella. Trauma.  

Lilike: Nem értem… 

Ella: ( Bildi Margarétának ) Mondod? 

Bildi Margaréta: Nincs kedvem. 

Ella: Hát akkor…kérlek. A Vadnay Dezsőke úgy megszorította idegességében a 

főméltóságú úr heréit, hogy az sebzett vadként üvöltött fel, és egy 

hatalmasat ütött a Vadnay Dezsőke kezére. És azóta reszket a keze. 
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Bildi Margaréta: Zetor! 

Zetor Traktor: Igen, Margaréta? 

Bildi Margaréta: Mit akar maga az uramtól? 

Zetor Traktor. Hogy belássa, hogy amit ő akar, azt valójában csak én akarhatom. 

Bildi Margaréta: És honnan tudja, hogy ő mit akar? 

Zetor Traktor: Mert tudom, hogy én mit akarok. 

Bildi Margaréta: Tartsa magát távol tőle. Mit akarhat maga? Hozzá képest? 

Zetor Traktor. Doktor Pax! Persze. Nekem is majdnem lett diplomám! Csak én nem 

kaphattam. Féljetek, nagyon féljetek, mert ami most van, az nem véletlenül 

van! Végre elmossuk a szennyet! És Ő engem választott ki szószólónak! És 

most először nem félek! Mert én egész életemben rettegtem! Mindentől 

rettegtem! Rettegtem, hogy beidéznek!  

Ella: Idéznek? 

Zetor Traktor: És elítélnek. 

Ella: Miért? 

Zetor Traktor: Bármiért. Mert valamiért úgyis hibás vagyok. 

Pax doktor: Ki akarna téged beidézni, Zetor? 

Zetor Traktor: A tefélék. A vadnayfélék, a hiltonfélék, az akarnokok. 

Pax  doktor: Csak fontos embereket idéznek be. Hiába handabandázol, te csak egy 

csődtömeg vagy, Zetor! 

( Frőbel Károly elkezd lövöldözni, senki nem ijed meg, csak Lilike szaladgál, felkapja a 

gyúródeszkát-esetleg) 

Frőbel Károly: Patkány! 

Lilike: Haza akarok menni!  

Ella: Szétlövi az udvarom! 

Lilike: Emil, vigyél haza!  

Horgosi Hilton Emil: Maradjál már, Lilike. Vaktöltény van benne. Már rég kicseréltük. 

Pax doktor: Tedd el azt a fegyvert, Károly bátyám! Nincs itt patkány. 
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Frőbel Károly: Nincs, nincs….Dehogy nincs.  

Ella: Add vissza neki a gyúródeszkáját.  

Frőbel Károly: Ne köll. Beírva, fizetve… Ahol gyűlik a szemét, ott megjelenik a patkány.  

Pax doktor: Minden rendben van, Károly bátyám, vége a háborúnak, itthon vagy. 

Frőbel Károly: Itthon…itthon…itthon?.... Benne vagyunk! Be vagyunk kerítve....  

Vadnay Desider: Micsoda idők…. 

 

6.♫ Gingle és kopf Reklám 

- szünet - 

 

II. rész 

6a .♫ Gingle és kopf: „A reklám után most ismét kapcsoljuk a helyszínt.”  

 (belép Glória, férfiruhában, csend, megindul Vadnay felé, mindenki nézi a jelenetet, Vadnay 

folyton körbe-körbe néz, lesve a reakciókat ) 

Pax doktor: Már csak a szakáll hiányzik 

Glória: Vadnaynak Varrjon nekem egy vadászöltönyt. 

Vadnay Desider: Tessék?  

Bildi Margaréta: Minek magának vadászöltöny, kedves….Glória? 

Glória: Nem kell okvetlenül vadonatúj. A célnak megfelel egy a főméltóságú úr 

öltönyei közül. Majd rámszabja. 

Vadnay Desider: Most nem alkalmas…esetleg később… 

Crni Józsi: leesik egy könyökcső 

Vadnay Desider. Én már régóta nem vállalok… 
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Glória: Tudok róla, hogy maga továbbra is varrja a főméltóságú úr vadászöltönyeit. 

Mindenki tudja. Még most is tele van a szekrénye velük. Újra és újra 

átszabja őket. Át, mert retteg, borzalmasan retteg… 

Vadnay Desider Én? Glória….Nem, én nem rettegek…. 

Glória: Retteg, hogy szorítani fogja, hogy bevág neki lábközt.  

Vadnay Desider: Nem igaz!  

Glória. Hova álljak? Így megfelel?  

Pax doktor: De minek kell magának ez az öltöny? Pont most. 

Glória: Kell.  

Vadnay Desider: ( körbenéz, majd az „essünk túl rajta egyszer, s mindenkorra” érzésével 

előkotor a fóliák alól egy öltönyt, reszkető kézzel kicsomagolja, és a 

nadrágot ráadja a fölötte tornyosuló Glóriára ) 

Crni Józsi: Most. belefúj a csőbe 

Zetor Traktor: Ha jobban forogna a nyelve szegénykémnek, biztosan azt mondaná: Zetor. 

Tessék, kérdezném, mint akinek fogalma sincs, miről van szó. Te, Zetor, 

mondaná a Crni Józsi. Te, Zetor, ez téged illet, ez a tiéd. Csak így, 

egyszerűen ezt mondaná. Ez a tiéd, Zetor, ezt neked adom. Köszönöm, hogy 

belátod, Crni Józsi, mondanám. Ugye, így lenne, Józsi?  

Bildi Margaréta: Hiába nyaggatja. Nem érdemes.  

Zetor Traktor: Mi ketten tudjuk ezt. Igaz, Józsi? Válaszolj! 

Bildi Margaréta: Nem fog mondani semmit.  

Zetor Traktor: Józsi, te értesz engem, te tudod, hogy eljött a végső pillanat! Most. ( erre 

Crni Józsi felfigyel)  

Bildi Margaréta: Zetor, én nem tudom, hogy maga mit akar, de az én uram biztos nem 

támogatná. Úgyhogy, ha kérhetem, ne molesztálja. 

Zetor Traktor: Mi?! Eszem ágában sincs. 

Horgosi Hilton Emil: (Glóriát nézi) Állva pisál. 

Pax doktor: Tényleg? 
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Ella: Azt nem hiszem! 

Horgosi Hilton Emil: Láttam, Ella néném! 

Bildi Margaréta: Mintha dudorodna ott neki valami. 

Ella: Képzelődsz. Vagy? 

Bildi Margaréta: Hány évig játszotta itt a primadonnát! És most tessék. 

Vadnay Desider. … derékban kissé bő… szűkíteni kell…( elkezd fulladni ) akkor ezt most itt 

megtűzöm… 

Pax doktor: Csak nyugodtan….Vadnaykám, csak nyugodtan… 

Vadnay Desider: A combnál is beveszünk egy kicsit….( reszket a keze ) Kérem, kedves 

Glória egy kis terpesz állást, ha lehetne…még egy kicsit…igen…így… 

( megáll pihenni, majd ismét nekirugaszkodik, és nagyon remegő kézzel benyúl Glória lába közé 

Ella: Na? Most. 

Vadnay Desider: Kemény… 

Bildi Margaréta: A sok pipere, rúzs, púder, pakolás, alatta meg a fekete borosta! Ugye 

mondtam?! 

Vadnay Desider: Nagyon kemény…. 

Pax doktor: Csontfaszú…. 

Vadnay Desider: Be kell nyúlnom itt a zsebnél, a bélés miatt, ha megengedi… 

Lilike: Az milyen? 

Pax doktor: Van a vérfasz, meg a hús… 

Ella: István!  

Vadnay Desider: Nedves lett a tenyerem… 

Ella: Hát ez már túlmegy minden határon! 

Glória: Engedje el! Nem hallja?! Engedje el! 

Vadnay kihúzza a kezét, benne egy toboz 

Horgosi Hilton Emil: Ez meg a mi a fészkes fene? 

Glória: Adja vissza! Azonnal adja vissza! 
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Pax doktor: Ez egy toboz. 

Glória: A szerencsetobozom!  

Lilike: Pínea. Conus pinea. 

Pax doktor: Pilák Pinci píneája. 

Lilike: Én ezt nem értem…. 

Horgosi Hilton Emil: Majd később elmagyarázom, Lilike. 

Lilike: Jó.  

Ella: Desider, más nem volt ott? 

Vadnay Desider: Nem! Nem! Benyúltam. Benyúltam, ó, istenem, be mertem nyúlni. De 

hiszen akkor én… (ránéz a nem remegő kezére) Ó, hogy szakítottam volna 

le a főméltóságú úr heréit, és csináltam volna zsonglőrmutatványokat velük! 

Én marha! De legalább eldunsztoltam volna őket emlékbe! Ó, istenem, 

köszönöm, Glória, köszönöm! 

Glória Nincs mit, Dezső úr, igazán nincs mit. (megsimogatja a fejét ) 

Vadnay Desider: Glória! Maga…maga…(zavartan elengedi)  

Pax doktor: Nő. 

Vadnay Desider: Elnézést. Én Vadnay Dezső, úri szabó vagyok, nem varrhatok nőknek 

öltönyt. Elnézést. ( visszapakolja a nadrágot, Glória megsemmisülten 

menne kifelé ) 

Horgosi Hilton Emil: Ne menjen sehova, Glória. A lakásban már nincs biztonságban. 

Maradjon itt, velünk. 

Ella: Vagyunk, ahogy vagyunk, így se könnyű, de egyedül nehezebb. 

Glória: Most először életemben akartam valamit. De becsukódtak, egyszerre 

csukódtak be nekem mind a bótok. Lehet, hogy lesz még világ. Lehet. De a 

bótok többé már nem nyitnak ki. Az is meglehet, hogy hétfőn vége lesz. De 

nekem akkor sem nyitnak ki a bótok. Se hétfőn, se kedden, se szerdán. 

Lehet, hogy a világ vége után vasárnap mind kinyitnak a bótok, de nekem 

akkor sem nyitnak ki. Szombaton, vasárnap meg különben sem nyitnának 

ki. (énekel: Bár az asszonytól senki sem fél ) 
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Horgosi Hilton Emil Most múlt el valami végérvényesen. 

( Horgosi észreveszi, hogy valami nincs rendben, elkezdi szétpakolni a behordott tárgyakat ) 

Ella Egy úr a pokolban is úr. 

Vadnay Desider: És az is nő.  

Lilike: Emil! 

Ella: Mit csinálsz? 

Horgosi Hilton Emil: Valaki ellopott egyet! A legszebbet! A legislegszebbet!  

Lilike: Miről beszélsz, Emil? 

Ella: Lilike, maradjál már! Emil, biztos vagy benne? 

Horgosi Hilton Emil: Házkutatás! Házkutatást tartok! Mindenkinél (bemegy az egyik lakásba) 

Vadnay Desider: Házkutatás? Minek? 

Pax doktor: Felesleges. Minden itt van kint. 

Horgosi Hilton Emil: (vissza, feldobja a levegőbe az összekötözött ágyneműt) Egész nap 

gürcölök, mert jön a baj, becsomagolom a házat, kihólyagosodik a 

tenyerem, itt, nézzétek… és akkor valaki (az ágytámlát is elmozdítja a 

helyéről)megfújja a legszebb paripacitromot! (belenéz a kályhába, a Crnire) 

Éveken át óvtam őket; mint a kincset, úgy őriztem, (kinyitva a 

kályha)gondoztam, retusáltam, beburkoltam, hogy se nedvesség, se pára, se 

szárazság ne tegye tönkre, (odaér a garabolyhoz, és kiborítja) és most? 

(kutakodik a kiöntött holmik között) Hűlt helye! (ránéz Vadnayra, és az 

éjjeliszekrény is gyanús lesz neki) Valaki kiemelte a legszebbet. Ki volt az? 

Lilike: Mi az a paripacitrom? 

Ella: Maradjál már, Lilike. 

Horgosi Hilton Emil: Bronzba akartam önteni őket! Hogy örökké itt ragyogjanak, akár a 

csillagok!  

Ella: Csillagok! 

Horgosi Hilton Emil: Miért ne ragyoghatnának lenn a földön is csillagok?! A legszebb 

citromnak hűlt helye.(lekuporodik a homokkupachoz, homokot szór a fejére) 

Egyszerűen nem bírom elviselni. Bele fogok őrülni!-  
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Ella: Emil! Ettől még nem dől össze a világ!  

Horgosi Hilton Emil: De. Össze fog dőlni, fel fog robbanni a világ!  

Pax doktor: Nem hallgatunk vészmadarakra! Újjáépítjük a világot! (kimegy az 

akkumulátorért)  

Horgosi Hilton Emil: Akkor én meg felrobbantom!  

Glória: ( Lilinek ) Korán elveszítette az édesanyját. A mostohaanyja nem kedvelte. 

Az apja utálta. A nagybátyja nevelte fel. Ő egy kutató. 

Lilike: Az Emil? 

Ella: Nem tudtad? Egy kövületvadász. 

Pax doktor: Vadnaykám! Megérett rá az idő. Feszültség alá helyezzük! (szikrázik az 

akkumulátor ) 

Ella: István, az udvarom! Összejárjátok az udvaromat! 

Lilike: ( Lilike tüntetően énekel, és megfogja a huzalt )Adják elő az ötös számú 

paripacitromot! Követelem. Addig innen el nem mozdulok, amíg a tolvaj 

vissza nem adja azt a paripacitromot!  

Pax doktor: Emil, felszólítalak, hogy vidd a zónából a kis hölgyet, mert nem vállalok 

felelősséget a tetteimért! 

Horgosi Hilton Emil: Lilike, maradjál csak! 

Lilike: Most miért? 

Horgosi Hilton Emil: A zónában! (együtt protestálnak) 

Lilike: Egyetlen millimétert sem mozdulok! 

Pax doktor: Horgosi Hilton Emil, nem hallod, mit mondok?! 

Horgosi Hilton Emil:  De. Sőt. 

Vadnay Desider: Kérem, kisasszony, engedje el, no! 

Lilike: Nem. 

Pax doktor: Nem? 

Horgosi Hilton Emil: Nem. Míg meg nem lesz az ötödik paripacitrom, addig mi nem 

mozdulunk. 
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Vadnay Desider: Azt mondja, hogy addig, míg meg nem lesz az ötödik paripacitrom, addig 

ők nem. 

Pax doktor: Utoljára mondom, engedje el, hölgyem. 

Vadnay Desider: A füle botját sem mozdítja. 

Pax doktor: Én várhatok. (smirgliz ) 

Vadnay Desider: Emil, meddig akarnak így? 

Horgosi Hilton Emil: Akár egész nap. 

Vadnay Desider: A fülük botjaikat sem mozdítják. 

Pax doktor: Ezek az utolsó szavaitok?  

Horgosi Hilton Emil. Ezek. 

Pax doktor. Akkor jöjjön az erőszak! 

(Pax doktor rácsatlakoztatja a vezetéket az akkumulátorra, ez kicsit megrázza őket, és 

Horgosi Hilton Emil ráesik Lilike homokvárára ) 

Lilike: A homokváram! Elpusztítod a homokváramat! 

Horgosi Hilton Emil: A háború áldozatokkal jár! (dobálja az akkumulátor felé a homokot, 

Frőbel Károly a gyúródeszkával védi magát) 

Ella: Az udvarom! Összerondítjátok az udvaromat! Hányszor kértelek benneteket, 

hogy ne járjátok össze az udvaromat! Mire az egyik végét kiigazítom, a 

másikat összejárjátok! 100 éves leszek, és még mindig nem értem ennek a 

baszott udvarnak a végére! Kezdhetem elölről! .És soha nem érek a végére. 

És nem is sejlik az a nap, amikor a végére fogok érni! Amikor végre azt 

mondhatom, rendbe tettem az udvart!  

(Horgosi Hilton Emil megtalálja a homokvár környékén a paripacitromot) 

Lilike: Pfúj! 

Horgosi Hilton Emil: A paripacitrom! Az ötödik paripacitrom! Lilike! Mit csináltál a 

kövületemmel? 

Lilike: Ezér a szarér volt az a nagy felhajtás? ( Glóriától )Mi az a paripacitrom? 

Pax doktor: Lószar, Lilike, lószar. Őrizgetjük az utókornak.( röhög ) 
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Ella: István, még mindig nem vetted be azt az aszpirint! Lilike, valamikor ebbe az 

udvarba jártak a Pilákék itatni.  

Glória Bizony-bizony! Két gyönyörű, fekete lóval. Ahogy bekocogtunk, 

pottyantottak. 

Ella: Szartak. Nem győztem takarítani.  

Horgosi Hilton Emil: Aztán soha többet nem jöttek. 

Glória Meg a lovakat is államosították.  

Lilike: És Glória?  

Frőbel Károly: Itt ragadt. Ezen a trágyadombon. 

Glória: De amikor utoljára itt jártunk... a lovak is.. Mintha megérezték volna 

Ella: Kijöttem feltakarítani a sok citromot...de eltűntek... a helyükön itt álltak 

ezek a cserepek. 

Vadnay Desider A lószar védőburkai. 

Glória Paripacitrom.  

Ella Ekkorka volt még az Emil, és konzerválta őket. Ez volt az első lelete.  

( Bildi Margaréta elindul Crni Józsi felé a zubbonnyal ) 

Horgosi Hilton Emil: És az egyetlen, amit szerettem volna megmenteni. 

Pax doktor: Más mentenivalója nincs!! (mennek hátra, húzzák tovább a határokat) 

Horgosi Hilton Emil: Hát nincs.  

Bildi Margaréta: Hűvös van itt. (Margaréta a tűzhelynél toporog ) 

Ella: Én izzadok. 

Bildi Margaréta: Nagyon hideg van. Nem érzitek? Hideg van. Gyere, Józsi, vegyük fel ezt. 

Zetor Traktor: Én segítek. Ketten talán könnyebben ráadjuk. 

Bildi Margaréta: Maga nekem ne segítsen. 

Zetor Traktor: Csak jót akarok. Hogy gyorsabb legyen! 

Bildi Margaréta: Józsi, én kiköltözöm a Zetor sufnijába....... 

Zetor Traktor: Na, az kéne még!  



 53 

Bildi Margaréta: Menjen a közeléből. (átfogja a lábát ) 

Zetor Traktor: Nézd má’! Már az is baj, ha az segíteni akar.… 

Lilike: Első leleted... Emil, miért nem mesélted el soha? Velem lehet beszélgetni, 

(Zetor Traktor elindul Frőbel felé)) én megértettem volna, én tudom, hogy 

mit jelent, ha az ember magányos, ha ragaszkodik ahhoz, amit meglel, látod, 

én is az enyéimhez, mert nekem is csak ők vannak, meg te, Emil, a leletek... 

tényleg nem akartam… 

Horgosi Hilton Emil: Maradjál már, Lilike! 

(Zetor Traktor odamegy Frőbelhez)  

Zetor Traktor: Nagyon ideges vagyok!  

Frőbel Károly: A tiédre nem passzol. Más a fejformád.  

Zetor Traktor: Majd kitágítom. Nekem kell viselnem. Én hallottam az Ő hangját, nekem 

kell bevégeznem, ez az én feladatom. 

Frőbel Károly: Ne, ne, ne, ne. Rágni fog belül… 

Crni Józsi: Most. (ledobja az egyik részét a zubbonynak) 

Bildi Margaréta: Józsi, én megölöm magam! 

( Lilike  leönti Bobyról a vizet, Ella ezt látja) 

Lilike: Isten veled, Boby.  

Ella. Lilike, ne!  

( Ella felkapja az üveget, és menne vele a kúthoz ) 

Pax doktor: Ella, te oda nem mehetsz át! 

Ella: Oda megyek, ahova akarok! 

Pax doktor: Az már a második szektor egyes zónája, és csak hatósági engedéllyel 

mehetsz át oda! 

Ella: István! Te mindig józan, megfontolt ember voltál, mi van veled? Át kellett 

mennem! Át kell mennem vízért!  

Vadnay Desider: Ella, kérem, ne kísértse a sorsot, mert nem lesz jó vége! 

Ella: Fenyeget, Vadnay? 
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Pax doktor: Nem lesz jó vége!  

(Ella átlépi a huzalt, a kúthoz megy, vizet enged az üvegbe ) 

Vadnay Desider: Azonnal jöjjön vissza!  

Pax doktor. Utolsó felszólítás! Össze-vissza járkálsz a szektorokban! Átléped a 

határokat! 

Ella: ( Jön vissza, tüntetően ugrál a zónákban) Milyen határ? Nincs itt semmiféle 

határ! Miről beszéltek ti egyáltalán? Ez a huzal, ez a határ? Milyen alapon? 

Milyen alapon, István? 

Pax doktor: Ella, ezt nem vártam volna tőled. Hogyhogy milyen alapon? A számításaim 

alapján! 

Ella. Milyen számítások?  

Pax doktor. Vadnay, tartóztassa le a határsértőt határgyalázásért.(összehajtogatja a 

szabásmintát) 

Bildi Margaréta: A saját feleségét? Képes volna?! 

Pax doktor: A sajátomat. Nem tehetünk kivételt senkivel. 

Vadnay Desider: De hogyan? 

Pax doktor: Kötözze meg. 

Ella: István, ezért még számolunk.(elveszi a szabásmintát, és beteszi a Burdába ) 

Lilike: Mit csináltam veled, Boby?! 

( Lilike elindul kifelé ) 

Vadnay Desider: Ella asszony, letartóztatom a határzóna megsértéséért, a... 

Ella: Befoghatja, Vadnay. 

Horgosi Hilton Emil: Lilike, mit csinálsz? 

Lilike: Megyek.  

Horgosi Hilton Emil: Hogyhogy mész? Hova mész?  

Ella: Nem tanúsítok ellenállást. 

Lilike: Félszemű, búcsúzz el szépen, Boby megijedt, ő most, ha nem haragszanak, 

nem köszönne el, de azért üdvözletét küldi… 
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Horgosi Hilton Emil: Lilike, nem is tudsz kimenni. 

Lilike: Mennem kell. Ki kell menni. El kell innen menni. 

Bildi Margaréta: Hova ki? 

Ella: Lilike, a víz, ne butáskodjál, tudod, a víz… 

Lilike: Én haza akarok menni…. 

Pax doktor: Senki nem megy sehova!  

Lilike: Engedjenek ki! Ki akarok menni!  

Pax doktor: Vadnay! Toloncolja vissza! 

Vadnay Desider: Kérem szépen, kisasszony, kérem…Lilike, maradjon a valagán! 

Lilike: Hagyjon békén! (leül a homokkupacba)  

Ella: István, nézd meg, mit csináltál!  

Pax doktor: Végre formában vagyok! Tudom, mit kell tennem! 

Ella: Egész életedben nem csináltál semmit, pont most akarsz bizonyítani? 

Pax doktor. Vadnay! Szólj, kérlek mindenkinek, hogy azonnali eligazítást tartunk! 

(megy kifelé) 

Vadnay Desider: Én? (megy utána ) 

Pax doktor. Te, Vadnaykám, te! 

Vadnay Desider: Azonnal intézkedem… 

Bildi Margaréta: Látod, látod! Most a másik kezedet is! Így nem fogsz fázni. 

Zetor Traktor: Most van itt a pillanat. Ráadta. Elkezdem. (elveszi a helyéről a tükrös 

szekrényt ) 

Frőbel Károly: Én már nem mondok semmit…. 

Lilike: Boby, meg tudsz bocsátani? Már csak ti maradtatok nekem.  

Glória: Minden kicsúszik a kezemből, kicsorbul, elcsempül!  

Frőbel Károly: Klapp! Benne vagy. A patkányfogóban. Hol te vagy a patkány, hol más 

látszik patkánynak, de benne vagyunk mindannyian.  

Kolompolás 
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Bildi Margaréta: Mi az? Ki az? Mi történt? 

Frőbel Károly: A patkányfogó drótos kupolája. Ránkzárul. Mint a Szent Péter bazilika 

kupolája. 

Lilike: Valaki kolompol… 

Horgosi Hilton Emil: Ki kolompol?  

Bildi Margaréta: Mi van már megint? 

Ella: Mi az? Ki kolompol? 

Vadnay Desider: Én vagyok!  

Glória: Jön a víz? 

Ella: A folyó, nyakunkon a víz…Jön az árvíz! Vadnay, kötözzön ki! 

Lilike: Akkor haza mehetünk? 

Vadnay Desider: Nem jön semmiféle víz! 

Glória: Akkor miért kolompol? 

Vadnay Desider. Pax doktor gyűlést tart. 

Zetor Traktor: Szarunk a gyűlésekre! 

Ella. Milyen gyűlést akar tartani az a szerencsétlen? 

Vadnay Desider: Minden kiderül.  

Bildi Margaréta: Várj, kikötözlek. 

Ella. Letartóztattak. 

Bildi Margaréta: Megbuggyantak. Ezek megbuggyantak mind. Minden férfi megbuggyant. 

Vadnay Desider: Figyelmeztetem, asszonyom, hogy nem ajánlatos packázni Pax doktorral. 

 ( Pax esernyővel be ) 

Pax doktor: Mindenki maradjon ott, ahol van! Egy tapodtad se mozduljatok! 

Bildi Margaréta: Nem szoros, Józsi? 

(Pax kiveszi a Burdából a szabásmintát, Vadnay megfogja az ernyőt ) 

Pax doktor: Ez a világ mostantól fogvai felosztása. Ismertetem a szabályokat. 
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Ella: A világé? 

Pax doktor: A világé! Már láthatjátok a különböző szektorokat, melyek elhelyezkedését 

a legnagyobb tengerszint feletti magassághoz képest határoztam meg.… 

Bildi Margaréta: Az melyik? 

Pax doktor: Zetor Traktor sufnija. 

Ella: István, hajlandó vagyok megbocsátani, csak térj már észhez, kérlek! Ez egy 

udvar, István! 

Pax doktor: Ami most az egész világot jelenti! Megszervezem a kereskedelmi 

útvonalakat, határátkelőket állítunk fel!  

Bildi Margaréta: Határátkelők? Itt? 

Vadnay Desider: Még zászlók is lesznek. Vagy nem? 

Pax doktor. Persze! Zászlók! Nemzeti ételek, italok, testvérvárosok, haditechnika, 

minden! Számításaim alapján lesznek országok, amelyek gazdasági 

szempontból, mások turisztikai szempontból alkalmasak a fejlődésre, 

például a mi lakásunkból pompás kilátás nyílik az utcára, ugyanakkor…. 

Ella: István, a mi lakásunk nem az utcára néz. 

Pax doktor. Várd ki a végét, Ella! Ugyanakkor gazdag természeti kincsekben is… 

Horgosi Hilton Emil: Amiket sikeresen tönkretettünk. 

Pax doktor: Pánikra semmi ok, mindent megoldok! Felvirágzik, feléled minden! Tőlünk 

indul a legpompásabb kereskedelmi útvonal, itt van, láthatjátok, könnyen 

megközelíthető! 

Horgosi Hilton Emil: Hogyhogy tőlünk? Kitől? 

Ella: István, miről beszélsz? 

Pax doktor: Én vagyok az origó. Az Alfa és az Ómega. Tőlem kell kiindulnia 

mindennek. A kezdetnek és a végnek! 

Zetor Traktor: Itt a vég kezdete! Engem nem fog megfélemlíteni senki!  

Pax doktor: Én vagyok a Rend! És az Igazság!  

Zetor Traktor: Haha! Nekem szóltak föntről!  
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Pax doktor: Föntről? Zetor Traktor, a te küldetésed egy nagy lószar!  

Zetor Traktor: Súlyos dolgokról van itt szó, barátocskám, nagyon súlyos dolgokról... 

Pax doktor: Zetor, most én beszélek! Emberek! ( indul vissza „szónoki emelvényhez” ) 

Hány éve kerülgetjük Zetor Traktor sufniját? Hány éve tűrjük, hogy Crniék 

kapták a legnagyobb lakást, a vele járó udvarrésszel együtt? 

Bildi Margaréta: Te nem mondasz semmit, Ella? 

Ella: István, fogd be a szád! 

Pax doktor: Leszültél kérlek alássan egy rakat gyereket, aztán egy sem maradt meg! De 

a lakás megszereztétek! Meg bizony! Hát ennek most vége!  

Ella. István!!!!!!  

Pax doktor: Ez az igazság! 

Bildi Margaréta: Ez most fájt. Nagyon fájt! 

Pax doktor: Úgyhogy mi most abba beköltözünk. A Zetor Traktort is kitelepítjük. A 

Vadnay megkapja a sufniját, szalonja lesz ott neki! Emil maradhat a mi régi 

lakásunkban!  

Zetor Traktor: Mondjad csak, mondjad!  

Vadnay Desider: Egy szalon? 

Pax doktor. Bizony, Vadnaykám! 

Vadnay Desider: Én ennek nem örülök. Egyáltalán nem örülök. (becsukja az ernyőt) 

Pax doktor: Édes-kedves Vadnaykám, ahogy gondolod. Asszony, gyerünk! Elfoglaljuk, 

ami jár nekünk! 

Ella: Nem. 

Pax doktor: Tessék?! 

Ella. Én nem megyek sehova.  

Pax doktor: Hogyhogy nem? Harmadszor árultál el, Ella....pedig én mindent csak 

miattad... mindig is erre fájt a fogad…. 

Bildi Margaréta. Mire? 

Ella. Ne figyelj oda! 
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Bildi Margaréta: Kígyót melengettem a keblemen. 

Pax doktor: Haha! Kígyóbőr holmikban járni, öv, csat, cipő, ridikül, minden, szép lakás, 

jó állás, minden! Festett köröm, az enyém meg itt az udvaron….pedig 

gürcölök én is! 

Ella: Fogd már be a szád, István!  

Crni Józsi: Most. (átlép a határon) 

Bildi Margaréta: Jaj, Józsi! Nézd meg, mi lett a vége. Múlt csütörtökön kezdődött. Hazajött a 

munkából. Olyan a tó vize, mint a paradicsomlé. Ezt mondta. Ott üldögélt a 

partján. Egész napokat. Befejezte a munkát, de csak nem jött haza. Mérte a 

vizet. Mániákusan mérte a vizet. Azt mondta, véres víz. Hogy újra vérezni 

kezdett a tó. Véres víz. Ezt hajtogatta. Aztán egyik nap nem mondott 

semmit. Csak nézett fölfelé. 

Vadnay Desider: Hogyhogy véres? 

Bildi Margaréta: Mint a paradicsomlé. 

Zetor Traktor: Sajnálom, barátom, itt az idő!  

(Zetor felmászik a csövekhez) 

Bildi Margaréta: Jöjjön le onnan! Azonnal jöjjön le! 

Zetor Traktor: Zetor Traktor nem torpan meg!  

 (beleszól a szócsőbe) 

Zetor Traktor: Én vagyok az! Hallottam a hangod! Én hallottam a hangod! Haló! Nem 

látszom? Áldozatot mutatok be neked! A legnagyobb áldozatot, amit ember 

hozhat! Nézzed! (borotvával a kezében) 

Bildi Margaréta: Mi az? Mit akar? Ne engedjék!  

Ella. Jaj, Istenem! Emil, csinálj már valamit!  

Horgosi Hilton Emil: Minek? Nem érdemes  

Pax doktor: Vadnay, csináljon rendet!  

Lilike: Ordít! Nem hallják? A százlábúm ordít! Nem bírja a vért!  

( Lilike fejét fogva sikolt) 
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Zetor Traktor: Vizet! 

Lilike: fölfedezi a vizet a padlón   

Mi ez? 

Horgosi Hilton Emil: A víz? 

Bildi Margaréta: Sár ez. 

Lilike: ( megkóstolja ) Sós. 

Ella: Vér? 

Lilike: Víz.  

Bildi Margaréta: Alánk vizelnek. 

Ella: Ki volt az? 

Horgosi Hilton Emil: Onnan jön. 

Bildi Margaréta: Vadnay!  Maga összevizelte magát. 

Vadnay Desider: Elnézést… 

Glória: A hangyák! 

Ella. Hol?  

Glória: Visszajöttek a hangyák!  

Lilike: Félszemű, ne nézz oda! 

Horgosi Hilton Emil: A hangyajáratok! Ahelyett, hogy betömnék a lyukakat, menekülnek, és 

közben a alánk hozzák a vizet! 

Lilike: Persze! Hajszálcsövesség! 

Bildi Margaréta: (odamegy Crnihez ) Víz! (kikötözi a zubbonyt, és ő is bebújik alá) 

Vadnay Desider: Körös-körül….a víz… 

Crni Józsi: Vízbe kell fúlnunk, hogy el ne égjünk!  

( a kályhából elkezd dőlni a füst ) 

Ella: Mi ez a füst? 

Bildi Margaréta: Füst? 

Horgosi Hilton Emil: Tényleg füst. 
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Ella. Istenem! Jaj, jaj! 

Bildi Margaréta. Istenem! Tűz! 

Ella. István, térj magadhoz! Tűz van!  

Horgosi Hilton Emil: Magunkra kell engedni a vizet…Zetor Traktor, segítsen! Mindenki a 

fóliához! (Ki) 

Zetor Traktor: ….ég a hajunk…? 

Horgosi Hilton Emil: Ég a műanyagfólia!  

Ella: István, fel kell szakítani a gátakat! 

Pax doktor: ...szakítani... 

7. ♫ Szirénák 

(pánikban mindent elkezdenek kipakolni a színről) 

Bildi Margaréta: Tűz! 

Ella: Tűz! 

Vadnay Desider: Víz! Víz! 

Strand 

Lilike: Lángos, palacsinta, kisfröccs, nagyfröccs, kürtős kalács!  

Lángos, palacsinta, kisfröccs, nagyfröccs, kürtős kalács!  

Pax doktor: Mi történt a szomszédékkal? 

Frőbel Károly: Hol?  

Pax doktor: Odaát, a túlsó parton.  

Ella Valami történt velük?  

Horgosi Hilton Emil: Becsomagolóztak. 

Pax doktor: De miért csomagolóztak be? 

Horgosi Hilton Emil: Nem lehet tudni. 

Zetor Traktor: Az árvíz miatt. 
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Bildi Margaréta: Milyen árvíz miatt? Szárazság van már jó ideje!  

Zetor Traktor. De miért csomagolóztak be? 

Pax doktor: Az elkülönülési vágy…A konok önös érdekek…a gubóbűz élvezete… 

Zetor Traktor. Bonyolult dolgok ezek. 

Ella. Csak lenne egy kis szellő legalább… 

Glória: Kiszáradok… 

Lilike: Lángos, palacsinta, kisfröccs, nagyfröccs, kürtős kalács!  

Lángos, palacsinta, kisfröccs, nagyfröccs, kürtős kalács!  

Zetor Traktor. Egy lángost kérnék. 

Lilike: Van sajtos, van tejfölös, és van sajtos tejfölös. 

Zetor Traktor. És még? 

Lilike: Lángos. Hagymás. Adhatok 

Zetor Traktor. Egy nagyfröccsöt kérnék. 

Lilike  Nem fog menni. Nincs víz. 

Lángos, palacsinta, kisfröccs, nagyfröccs, kürtős kalács!  

Lángos, palacsinta, kisfröccs, nagyfröccs, kürtős kalács!  

Crni Józsi:: Most szeretnél ebédelni, drágám, vagy majd később? 

Bildi Margaréta: Most. 

Glória: Kiszáradok. 

Pax doktor: Az a kevés nedvesség, ami a vert falakban lehet még, mind náluk van. 

Ella. Hol? 

Pax doktor: A becsomagolt házban. 

Glória: Ég! 

Vadnay Desider: Mi ég? 

Glória: Milyen szépen ég ma az ég!  

Zetor Traktor: Csak az ő házuk nem ég. 

Horgosi Hilton Emil: Úgy néz ki, mint egy jéghegy. 



 63 

Ella. Meddig lesz ez így? 

Bildi Margaréta. Micsoda? 

Ella: Ez a hőség. 

Zetor Traktor: Majdcsak kibírjuk valahogy. 

Glória: Ki. 

Pax doktor: Eddig is kibírtuk, ezután is lesz valahogy. 

Frőbel Károly: Lesz. 

Lilike: Csak ettől rosszabb ne legyen. 

Glória: Úgy még sosem volt, hogy ne lett volna valahogy. 

Ella: Úgy még sosem volt, hogy sehogy se lett volna. 

Vadnay Desider: Úgy se volt még soha, hogy lett volna valahogy. 

Horgosi Hilton Emil: Sose volt még úgy, hogy ne lett volna valahogy. 

Zetor Traktor: Valahogy sosem volt még úgy, hogy ne lett volna sehogyse. 

Pax doktor: Úgy valahogy nem volt soha, ahogyan még volt valahogy. 

Bildi Margaréta: Sehogy se volt soha még, és sosem lesz már valahogy. 

Crni Józsi: Hát nem. 

- vége - 

 

 


