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1. A pénz 

 

A lottófőnyeremény kifizetésének napja.  

Margit feszülten várja férjét a konyhaasztalnál. Az óra mutatója űzi az időt. Tak, 
tak, tak tak. Egy perc, még egy, még egy. Órák óta. A nő nem mozdul.  

 

RÁDIÓ Ma reggel jelentkezett a skandináv lottó rekordösszegű 
nyereményének tulajdonosa (pillanatnyi zavar, sugdolózás) 
Elnézést, kis türelmet kérek… (csend, zene) A nyertes nevét 
későbbi kiadásunkban közöljük.  

MARGIT De hát bemondták már! 

 

Megjelenik Pech egy párnával a hóna alatt. Nehéz, alig bírja tartani. Lassan 
óvatosan belép. Körülnéz.  

  

PECH Csukd be az ajtót, Margit! 

 

Margit becsukja (ha van) 

 

MARGIT (ijedten) Hazahoztad? 

PECH Itt van mind. Háromszáztizenhat köteg. (leteszi az asztalra a 
párnahuzatot) Nem bízom én ezekben. 

MARGIT Megszámoltad? 

PECH Minden köteget. Egyikből egy húszas hiányzott. Ötször pörgették 
át a masinán. Hiányzott. Kipótolták.  

MARGIT Hadd nézzem! (nyúl a párnahuzat felé) 

PECH Bezártad az ajtót? 

MARGIT Be. Borika hívott, hogy bemondták a rádióban. 

PECH Be hát! Nem szégyen az. 
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MARGIT No, adj már ide egyet. 

PECH (kihalász egy köteget a párnából) Ez két millió! Száz darab 
húszas.  És ebből van háromszáztizenhat darab. 

MARGIT (nézi) Milyen jó súlya van… 

PECH No hallod! Két milla! Nem játék. 

MARGIT Ilyen szépet én még nem is láttam.  

PECH Margit! Beszélnünk kell! Komolyan. Egész nap ezen 
gondolkoztam. Ez rengeteg pénz. Okosak kell legyünk. Hogy el ne 
szálljunk! 

MARGIT (felnevet) Én nem félek!  

PECH Mindenki kölcsön fog kérni, ránk fognak járni… 

MARGIT Majd elköltözünk. 

PECH A barátaimat nem akarom elveszíteni. 

MARGIT Nincsenek is barátaid.  

PECH Itt az apám. (csend) Margit! Én már tudom, hogy mit fogunk 
csinálni…  

MARGIT Mit? 

PECH Hozzászokunk. A jóléthez. A pénzhez.  Lassan, lépésről lépésre… 
Nem szédülünk meg!  

MARGIT De hogyan?  

PECH Szépen eltesszük a pénzt, jó helyre, és élünk, mint eddig. Csak egy 
kicsit jobban. Egy hajszállal. Annyit veszünk ki a párnából, 
amennyi kell. 

MARGIT Nem veszünk házat? 

PECH Nem. 

MARGIT Nem utazunk el? 

PECH Majd ha szabadságra megyek… 

MARGIT (döbbenten) Szabadságra? 

PECH Én nem adom fel a munkahelyemet… 

MARGIT Micsoda? Van hatszáz milliód és éjjeliőr maradsz?  
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PECH Az. Mint eddig. Nyugalmas, jó állás az. 

MARGIT Te megbolondultál! Az egész világ rajtad fog röhögni. A milliomos 
éjjeliőr. 

PECH (vesz egy köteget) Ezt tedd el valahova könnyű helyre! Két millió, 
napi kiadásokra. 

MARGIT (nevet) Jól hangzik! 

PECH Ez pedig harminc, ha valami váratlan ütne be, betegség, ilyesmi. 
Ezt dugd el itt a konyhában… 

MARGIT És a többi? 

PECH Azt majd én elteszem. 

MARGIT Nem mondod meg?  

PECH Nem. Azt elfelejtjük, hogy meg ne kísértsen! 

 

Margit kiveszi az evőeszközöket a fiókból, begyűri a 16 köteget, alig tudja 
visszacsukni. Áll a kétmilliós köteggel a kezében. Nézi. Könnybe lábad a szeme. Le 
kell ülnie. Közben Jóska felfeszíti a szalagparkettát, beteszi a pénzt a párnahuzattal 
együtt, elsimítja.   

 

MARGIT Te Jóska! Mondhatom? Én arra gondoltam, hogy mindenkinek 
legyen egy kívánsága, egy álma! Neked is egy, meg nekem is. Amit 
megcsinálhatsz ebből a pénzből… Vagy legyen inkább kettő! 
Mondjuk egy nagy álom és egy kicsi. Egy egészen kicsi… 

PECH Például? 

MARGIT Olyan gyerekkori vágy. Mint egy kis fehér kutya. Vagy valami 
apróság, amire mindig vágytál… 

PECH És a nagy? 

MARGIT Az olyan, ami eddig soha nem jutott eszedbe! Minek, ha úgysem 
lehet? Valami nagy, látványos! Egy kert… vagy egy hajó!  

PECH Egy hajó? 

MARGIT Vagy egy tengerparti nyaraló! Horvátországban! Tudod, hánynak 
van? Vagy itt a közelben, a Dunakanyarban… 

PECH Medencével!   
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MARGIT Persze! Lehet sós vízzel is, mint a tenger! 600 millióból telik! 

PECH Rendben van. Két álom, egy nagy és egy kicsi. De minden egyéb 
marad a régiben.  

MARGIT Neked mi a nagy álmod?  

PECH Még nincsen… 

MARGIT És a kicsi?! 

PECH Az sok van… Például egy jó vacsora. (nevet) Készíts valamit, 
hamarosan indulnom kell.  

MARGIT Leszaladok a boltba, itthon nincs semmi. (felkapja a kétmillás 
köteget. Pech kiveszi a kezéből, egy pénzt kihúz közülük, a többit 
vissza a fiókba) 

PECH Csak lassan! Megegyeztünk. 

 

2. A barát 

 

Főnökúr belép. Üveg viszki a kezében. Zakó, nyakkendő. Nagyon udvarias, halk, 
feszült. 

 

FŐNÖKÚR Jó estét, Jóska! (kezet nyújt, nagyon szokatlan ez) Margitka 
kedves, kézcsók!   

MARGIT Mindjárt jövök. (kiszalad a cekkerrel)  

FŐNÖKÚR Hallottam, mi történt! Ezért is jöttem, nem, mint a főnököd… 
hanem mert segíteni akarok. Én tudom, hogy mekkora gond egy 
ilyen izé… jó is persze, de azért gond. Hatalmas gond! Hova 
fektetni, mi legyen vele? És egy jó barát ebben segíthet… 

PECH Nem vagyunk barátok. 

FŐNÖKÚR De leszünk, Jóska! Látod? Ilyenkor derül ki, hogy kire lehet 
számítani. Hoztam egy kis viszkit, koccintsunk a barátságra, az 
eljövendő barátságra! 

PECH Nem ihatok. Tíztől dolgozom. 

FŐNÖKÚR Dolgozol? Hol? 

PECH Ahol eddig. 
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FŐNÖKÚR Nálunk? Most viccelsz? 

 

3. Fannika 

 

Csengetnek. Fannika és a nagydumájú Dorozsmai Vili 

 

FANNIKA Fannika vagyok, a szomszédból. Csókolom! A harmadikról. 
Hallottuk a rádióban, hogy micsoda elkééépesztő mázlijuknak 
tetszett lenni… arra gondoltunk, hogy… Vili, inkább mondjad te! 

VILI Dorozsmai Vili vagyok! Fannika barátja. Próbálom 
menedzselgetni. Mert akkora kincs van ennek a kislánynak a 
torkában. Mutasd meg, Fannika! Egy, kettő, há és! 

FANNIKA (énekelni kezd, eléggé hamis) 

MARGIT (bejön) Zárva a bolt. De csinálok valami hideget, kis szalámi, 
margarin kerül. Hogy mégse menj éhesen! (kenni kezdi, Főnökúr 
némán ül az asztalnál, Fannika énekel) 

FŐNÖKÚR  (kitör) Én nem értelek, Jóskám! Egyszerűen nem értelek! 
(felugrik) Bocsássanak meg!  Úgy érzem, előbb-utóbb 
megbántanálak, ha maradok! Jobb ha elmegyek! Viszontlátásra! 
Kézcsók Margitka! Szervusz, József! A viszkit azért itt hagyom… 
koccintsanak! Akkora nap ez!  (végigcsókol, ölel, lapogat 
mindenkit, kiszalad. Fannika közben énekel, egyre kínosabb. 
Kivágja a végét. Top.)  

VILI Na!!! És ez így szól most! Beéneklés nélkül, képzés nélkül, 
akusztikai rásegítés nélkül. Érzik a kisugárzást, a jelenlétet? Egy 
őstehetség, kérem! És ha mondjuk, kötnénk egy megállapodást, 
egy szerződést, hogy maguk segítenének kiképezni a hangját, a 
legjobb énektanárok, koreográfusok, fotósok, promo, miegymás – 
szóval felépítenénk együtt egy fiatal sztárt! Mi pedig huszonöt éven 
keresztül minden bevétel negyedét, írd és mond 25 százalékát… 
kes! Ha összefogunk: a tehetség és a pénz! Érzik, micsoda 
lehetőség? 

MARGIT Én táncosnő akartam lenni, de a szüleim kivettek… azazhogy be 
sem adtak. Csak otthon, a húgommal. Mindig is táncolni 
akartam… 
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VILI Hát erről beszélek! A gyerekkori álmok! Képzelje, hol tartana most, 
asszonyom! (mellékesen „Vili vagyok, csókolom!) Csak hát a pénz 
ugye?  

PECH Mennem kell. Elkések. 

FANNIKA (utána szalad) Akkor meg tetszik finanszírozni? Szólhatok a tanár 
úrnak? Olyan nehéz bejutni hozzá. Egy régi olasz dallal készülök. 
Biztos tetszik emlékezni: Felicita, felicitá!  (szalad Pech mellett és 
énekel) 

VILI Hova megy ilyenkor? 

MARGIT Dolgozni. 

VILI Dolgozni?  

 

Vili döbbenten néz. Alig tér magához. 

 

4. Éjszaka a portán 

 

Pech Jóska megérkezik a sötét portára. Felkapcsolja a fémburás asztali lámpát. 
Benyomja a rádiót. Leteszi a táskát a székre. Civil ruháját sötét zubbonyra cseréli. 
Kiveszi a vacsorát a táskából, az üveg vizet, az asztalra teszi. Leül. A lámpa 
fénykörében nyugszik a keze. Tizenegy órás hírek. 

 

RÁDIÓ A skandináv lottó e heti rekordnyereménye 632 millió. A 
szerencsés nyertes Pech József éjjeliőr, aki felhatalmazta a 
hírügynökséget neve és foglalkozása közlésére. Arra a kérdésre, 
hogy mire fordítja a nyereményt Pech úr azt válaszolta, idézem: 
„Élni fogunk belőle.” (Jóska elmosolyodik) Kedves hallgatóink a 
Pink Floyd együttes Money című számával kívánok önöknek 
nyugodalmas jó éjszakát. (megszólal a Dark Side of the Mooon) 

PECH Pancserok. (lekapcsolja a rádiót) 

 

Veszi az elemlámpáját, elindul éjjeli szemlére. A fénycsóva ide-oda ugrál előtte. Pár 
lépés után egy cipőre lesz figyelmes. A lámpa felkúszik a vézna nadrágszáron. A 
Főnökúr az. 



8	
	

	

 

FŐNÖKÚR (rebegi) Kérlek, hallgass meg. Átgondoltam a dolgot, Jóska, igazad 
van… keménynek kell lenned, mindenki rád fog szállni. Én is kérni 
akartam, nyakamon az a bazi hitel… de igazad van, ne adj 
senkinek. Csak a barátságokra, az igazi barátaidra vigyázz! Akik 
megmondják neked az igazat, Jóska. Például azt beszélik, hogy 
elrejtetted a pénzt. Nagyon helyes! De tudod te, mennyit veszít 
értékéből a te pénzed minden másodpercben? Kiszámoltam. 
Másodpercenként hatvan fillért. Amíg azt mondom, „Jóska” – te  
buktál 0,6 forintot. Azt mondom: Jóska, Jóska, Jóska, Jóska, 
Jóska… ez már három forint volt. Te meg itt járkálsz össze-vissza, 
csóválod a csóvád, és közben elolvad a pénzed. Engedd meg, hogy 
segítsek… Jóska, könyörgök! Húsz éve ismerlek, barátok vagyunk. 
Leszünk! (előveszi a zsebéből) Hoztam egy kis kóstolót apósom 
körtéjéből. 

PECH Munkaidőben nem szabad. 

FŐNÖKÚR Ha én mondom, akkor szabad. Na húzd meg. Várj, igyunk brudert! 

PECH Húsz éve szívod a vérem… 

FŐNÖKÚR Ezt hogy értsem!? 

PECH Soha egy jutalom, egy szabadnap, soha… 

FŐNÜKÚR Igen… ez igaz… nagyon pontosan látod… nem kedveztem neked, ez 
igaz! 

PECH Nemhogy nem kedveztél, egyfolytában csesztettél húsz éven át! 
Egy szabad karácsonyom nem volt, se húsvét, semmi. 

FŐNÖKÚR Igen. Ez is igaz. Mondjál ki mindent, ami a lelkeden van… 
megkönnyebbülsz, meglátod. 

PECH Semmibe vettél, eltiportál, a többiekkel együtt kinevettél a hátam 
mögött! 

FŐNÖKÚR Mondjad csak bátran! Ne hallgass el semmit! 

PECH Most is csak a kétszínűség és az érdek hajtott ide. A pénzemre fáj a 
fogad! 

FŐNÖKÚR Na, azért megbocsáss, de nekem is van önbecsülésem… van 
idegrendszerem! Majd visszajövök, ha kiadtad magadból az 
indulatot… Könnyű szolgálatot! Azért ezt itt hagyom (leteszi a 
pálinkát – indul.) 
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Megszólal a telefon. Jóska felveszi. Főnökúr nem bírja ki, hogy bele ne hallgasson. 
Nesztelenül visszasodródik, egyre közelebb a telefonhoz. A végén együtt hallgatják 
Jóskával Fannika áriáját.  

 

5. Pizsamában 

 

Fannika az ágyban. Paplan alatt szemérmes lánytest – a hála melege.  

 

FANNIKA Jóska bácsi! Drága Jóska… nem alszik még? Fülébe súghatom, mi 
történt ma? Olyan csodás nap volt, nem is tudom kifejezni, 
mennyire hálás vagyok. Úgy szeretném magamhoz szorítani, 
megölelni és… megcsókolni. Nem haragszik, ugye?  Olyan jó 
magával beszélni, hallgatni a hallgatását… szinte sírok, amikor 
magára gondolok. Képzelje, a Tanár úr volt olyan kedves és egész 
évre vállalta a tanításomat, mindössze húszezer forint egy óra, 
Jóska bácsi nagyvonalú ajándékának hála – egész évre jó kezekben 
vagyok. A számlát majd átküldi postán. Meghallgatja mennyit 
fejlődtem? Egyetlen óra alatt. (énekelni kezd – andalító, szerelmes 
dal. Pech leteszi az asztalra a telefont. Úgy hallgatja) 

FŐNÖKÚR Hát igen. Minden a lábad előtt hever. (kimegy) 

 

6. A tenger  

 

Érkezik Margit a földet mosva. Nyomában Vili a vödörrel. 

 

MARGIT Ez a linóleum is legalább tizenöt éves. Hiába sikálja az ember. Ki 
kéne cserélni már. 

 

Nyújtja a rongyot, Vili kicsavarja. 

 

VILI Annyira csodálom magukat. Kőgazdagok, és mégis ilyen 
szerényen! 
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MARGIT Azért én majd szeretnék ezt-azt…  

VILI  Mindenkinek van olyan vágya, amit nem is mer kimondani. Csak 
őrizgeti! 

MARGIT (sóváran) Hogyne! Nem is egy… 

VILI A legmerészebbet mondja! 

MARGIT Szeretnék egy kertes házat…  

VILI Csak? 

MARGIT És egy tengert a kert végébe. 

VILI Tengert?! Ez már igen! Tengert a kertbe! (komolyan) De tudja, 
hogy egyáltalán nem lehetetlen! Van egy barátom, aki Amerikából 
múlt héten hozott be egy új találmányra épülő sós vizű medencét. 
Illusion of the Pacific – ez a neve. Képzeljen el egy normál kerti 
medencét, - öt méterszer tíz méter – amibe be van építve egy 
állítható hullámoztató. Alapállapotban pajkos vádli-simogató 
hullámzás, a friss kagylóhomok sistergése (a nő fülébe: sssss), 
következő fokozat: holdfényes locsogás, a lábfej lágy nyaldosása, 
(megsimogatja a vállát, karját) aztán az erősödő hullámverés, az 
egész testet körbefonó örvénylés (megforgatja, ringatja a 
derekánál fogva) – és végül a legszilajabb 4-5 méteres 
toronyhullámok a kerti uszodában, amint felkapja a testet és 
játszik vele.  

MARGIT És ilyen lehet kapni nálunk is? 

VILI Andy Vajnának már van állítólag. De pár hét alatt behozzák, ha 
kell. 

MARGIT És akkor fel  lehetne avatni… meghívni mindenkit, a barátainkat, 
szomszédjainkat, meg akit szeretnénk! Erre azért mindenki 
eljönne, nem? 

VILI (hirtelen vált) Nem akarom elrontani a kedvét, asszonyom… de 
ilyen kondival, ezzel a derékkal, csípővel, fenékkel nem mehet ki a 
tengerpartra, akkor sem, ha itt van a kert végében. Megengedi? 
(megfogja a derekát, összecsípi a bőrt) Érzi? Mit érez? 

MARGIT Mintha mozogna? 

VILI Nem mozog!! Lötyög! Ez kérem, lötyög! Az az izomköteg nincs 
megkötve. Puha, lukacsos, tartás nélküli, petyhüdt kötőszövetek… 
Ha jót akar, felkeres egy szakembert, aki kézbe veszi és nővé, úgy 
értem formás, csinos nővé gyúrja magát… 
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MARGIT De hol találok ilyent? 

VILI Tehetünk egy kísérletet. Én két hét próbaidőre elvállalom napi száz 
rongyért. De előbb vegyünk pár normális cuccot, így mégsem 
mehetünk le a konditerembe. (elfordul, nő kihalász egy fél köteget 
a fiókból) 

 

7. Az agg Pech 

 

(Főnökúr)  Kedves nézőink, már jó negyed órája játsszuk ezt a bonyolult, több 
szálon futó történetet. Eddig megúsztuk különösebb törés nélkül. 
Most viszont adódott egy probléma. A szerző nem lottózik. A 
színháznak nem is szabad. A költségvetés pedig mindössze öt 
színészre elegendő. Ezért Pech József apját, az agg Pechet is 
kénytelenek vagyunk ebből a szűkös szereposztásból 
kigazdálkodni. Én fogom alakítani némi maszkmesteri segédlettel, 
és természetesen élni fogok a színészi átváltozás eszköztárával is. 
Ne ijedjenek meg, ha hangom (megremeg) az életkortól remeg, 
akárcsak kezem (ím ) és ha köhögésbe fullad mondandóm (köhög) 
ezt a kor, a hiteles ábrázolás vágya teszi. (közben öreggé sminkelik, 
haja ezüst púdert, szeme mély árnyékot kap. Közben, már 
öregként folytatja) Egyébként a Nemzeti Kulturális Alap is a 
Szerencsejáték pénzéből él. Itt, is másutt is, Angliában is. Egy 
százalék! Úgyhogy ha jó színházat akarnak, lottózzanak. (kész van, 
Zsófika? – kérdi a sminkes lányt) Hol az ágyam? Segítsetek 
beszállni! A legyeket is adjátok be, múltkor kimaradt. 

 

 Lefekszik az ágyba, nehezen, érdesen szuszog. Légydongás. (inti, hogy oké) 

Érkezik Pech Jóska egy mozgássérültek számára gyártott hiper-szuper joystickes 
járgánnyal 

 

PECH (fölé hajol) Apuka! Alszik? 

AGG PECH Józsika! Kisfiam! Hányszor mondtam már, hogy ne herdáld a 
pénzt… azt mondják, lottózol…  

PECH Nyertem, apuka! Kihúzták a számaimat! 
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AGG PECH Mikor jön már meg az eszed végre! Felnőtt ember vagy, és 
ilyesmikre tékozlod azt a kicsi keresetedet… hányszor kértelek, ne 
igyál, ne kártyázz, ne költs, Józsika! És akkor te lottózol!  

PECH Hatszázharminckét milliót nyertem, Apuka! Nézze meg, mit 
vettem! Akkumulátoros!  

AGG PECH (majdnem sírva fakad) Tessék! Erre is csak herdálod  a pénzt… én 
nem tudom, kire ütöttél! Szórod a pénzt, lottózol, meg mindenféle 
szarságokat veszel!  

PECH Nézze meg! Ezzel bárhova elmehet, tessék, előre, hátra, jobbra, 
balra, kanyarodik, forog, körbe-körbe, világít és zenél! Háromféle 
dallamkürtje is van. Nézze! (mutatja) 

AGG PECH Jó, hogy nem vettél mindjárt egy repülőgépet… hát nem tudok én 
elmenni a vécéig és vissza egy rossz bottal? Tessék, előre, hátra, 
jobbra, balra! (mutatja)  

PECH Legalább üljön bele! Próbálja ki… 

AGG PECH Eredj innen, Józsika, csak keserűséget hozol! Mindig is ilyen 
voltál… nemtörődöm, pazarló, felelőtlen! (befordul a fal felé, 
hangtalan zokog) 

 

Pech szomorúan köröz a csilingelő, világító járgánnyal. Száll a por. A portásfülke 
délelőtti magánya. 

 

8. A nerc 

 

Földig érő nercben belibben Margit. Elsétál Jóska előtt, oda vissza. 

 

PECH Ez a nagy álom vagy a kicsi? 

MARGIT Hát a kicsi! Felszámolják a boltot, akciós volt, félmillió szinte 
ingyen van.  És tudod, mi vár kint? 

PECH Mi? 

MARGIT Egy hófehér BMW. Sötétvörös ülésekkel. (int. A BMW dudája, 
mint hajókürt) Azt nem vettem meg, tartós bérlet, amikor nem 
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kell, visszaadjuk. Párszázezer havonta, egy ismerősöm mindent 
elintézett.  (észreveszi a Főnökúr pálinkáját) Mi ez, Jóska? 

PECH A főnökúr hozta. Apósa körtéje. 

MARGIT Ne kezdd el megint! Kérlek! 

PECH Ki se bontottam! 

MARGIT Emlékezz, mennyit kínlódtunk! 

PECH Itt hagyta az asztalon! Meg se kóstoltam! 

MARGIT Nem mondom, hogy egy-két sör, pohár bor… néha! De ne igyál! És 
főleg ne ilyen a szart! Dúsgazdag ember vagy, légy igényesebb 
kicsit! Hamarosan mindenfajta jobb emberek jönnek hozzánk… ha 
elkészül a medence, a Pacifikus Illuzió! Ki fognak nézni maguk 
közül, ha ilyesmivel jössz!  (dudaszó, kétszer) 

PECH Ez magától dudál? 

MARGIT Nem, a személyi edzőm vezeti… tudod, a kis Fannika vőlegénye… 
emlékszel? Dorozsmai Vili. (megpuszilja) Mikor jössz? Ha végzel? 
Rendben!  

 

Elviharzik, Pech magába roskadva ül a székben. Keze elindul az üveg felé. 
Lecsavarja a kupakot. Megáll. Leteszi az üveget. A tenger zúgása. 

 

9. Szivárvány szörfből 

 

Pech Pubi. Korai szüretelésű, álmodozó, görcsös fiú. Ideges nevetéssel. 

 

PUBI Gondolom önök közül az értelmesebbje már kitalálta, hogy én nem 
Vili, a személyi edző vagyok másik ruhában, hanem egy abszolút 
másik ember. Én Pech Jóska első házasságából született fia 
vagyok… csak hát csóró a színház, a szerző meg ontja itt a 
szerepeket, mit lehet tenni? Eljátszom, ameddig van kedvem, aztán 
átszerződöm az Örkénybe, majd sírhatnak utánam. No, lássunk 
hozzá, mi is a szitu! Szóval Pubi vagyok, a Jóska bá’ fia. Apám jó 
pár éve nem látott. Valahogy elmaradt. A mutter sem túlzottan 
erőltette, meg én se igen bírom, olyan lúzer feje van. (hirtelen 
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meglátja) Apa! Apuka! (megöleli) Hát igaz!? Leszakítottad a nagy 
zsét! Apa! Mindig tudtam, hogy zseni vagy! 

PECH Ja, szerencsém volt… semmi más. De téged mi szél hoz erre? 

PUBI  Hunyd be a szemed! Nem lesünk! Pillanat! (elővarázsol egy 
neonlila szörfdeszkát) Na! Mit szólsz? 

PECH Szép… ezzel jöttél? 

PUBI Hülye! (észbekap) Viccelsz mi, öreg csótány! (megölelgeti) Ha 
lenne még tíz ilyenem különböző színekben, mint a szivárvány, és 
egy kisasztal vaskazettával, nyugtatömbbel – meg egy jó helyre 
szóló plázsbérlet  a parton – akkor én császár lennék, apuka! 

PECH Milyen parton? 

PUBI Hát tenger, apukafej! Tengerpart! Hát ki tanított engem a tenger 
szeretetére? Ki oltotta belém a végtelen szabadság és a lassan 
szuszogó horizontvonal vágyát? 

PECH Hát igen! Szép a tenger… főleg nyáron, napsütésben. 

PUBI Na látod, Apa! És ha e szép tenger partján ott heverne tíz ilyen 
deszka a szivárvány minden színében – plusz egy kis táblácska: For 
rent – Á louer - Zum vermieten – 1 óra 10 euró, két óra 17, egész 
napra 50.  

PECH Ez gyönyörű, fiam! Gratulálok! 

PUBI Hé, Apa – de mindez nincs! Csak lesz, ha egy-két millával 
kisegítesz. Egyetlen fiadat! 

IRMA  (a háromfogú nej) Segítsd a gyereket, Jóska! Ne vonakodjál… (a 
nézőkhöz) Aki nem találta ki, hogy én ennek a nyeszlettnek az 
anyja, és ennek a szerencsétlennek az első felesége vagyok, az ne is 
maradjon itt tovább, mert tisztára kár belé. A pénz miatt ugye?! 
Nagyszínpadra öt színésszel – aki ezt kitalálta! Játszhatom itt a 
Szépet is, meg a Szörnyeteget is! No de mindegy! Megtesszük, amit 
tudunk! Rajtam nem fog múlni. Hol is tartottam?! (ordít) Jóska! 
(előtte áll) Segíts már azt a gyereket, ha már megcsináltad, oszt 
évekig felénk se néztél… 

PECH Minden héten jöttem… de nem engedtél be, Irma… én mindig 
jöttem. 

IRMA Hogy meg ne szóljanak az emberek. De egy fillért sem adtál soha! 

PECH A fizetésem negyedét kaptad minden egyes hónapban… 
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IRMA Mert levonták! De magadtól soha nem adtál semmit, csak ami járt. 

PECH Vettem neki mindent, táskát, könyveket, iskolaszert… téli kabátot, 
csizmát… 

IRMA Persze, mert azzal tudtál hencegni! De nem törődtél vele! 

PECH Nem engedtél hozzá, Irma. Elmentél dolgozni, és a gyereket is 
vitted magaddal… 

IRMA Álltam volna haptákba neked? Azok után, hogy ott hagytál minket, 
egy ribancért! 

PUBI Hagyd, anya, látod, hogy most is ki akarja húzni magát! Nem ad ez 
egy fillért sem. 

IRMA És akkor miből veszel szörfdeszkát? Miből bérelsz helyet a 
strandon? És mivel viszel ki engem repülővel, mert vonattal én 
nem megyek?! Ne légy ilyen mamlasz Pubika, kérj pénzt tőle, 
szorítsd sarokba! Azt hiszi, hogy ingyen van! Hogy más is csak úgy 
nyeri a pénzt a lottón. Azért mi megdolgozunk, érted!  (dohogva 
leül) 

PECH Mennyi kell? 

PUBI Induláskor nyolc millió, aztán évente öt, amíg be nem indul…  

PECH És hol lenne ez? Melyik tengeren? 

PUBI Hát Ibizában, nem is a Balcsin! Jól néznénk ki! 

IRMA Ne vágj ilyen sanyarú képet, mintha nyúznánk! Látom, hogy 
sajnálod. A saját véredtől, egyetlen édes fiadtól! Ülsz itt, mint egy 
rakás szerencsétlenség a rokkantjárgányodban és sajnáltatod 
magad. Hogy ne kérjen senki tőled, mi? Szégyelld magad, Jóska! 
(pfuj) Gyere Pubika, ez az ember meghalt számunkra! 

PUBI De hát adott volna, Mama. 

IRMA Csak megjátszotta magát! Ismerem én jól. Hogy fulladna meg! 

 

Kimennek. Jóska ül a tengerzúgásban. Letekeri a kupakot. Meghúzza a pálinkát.  
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10. GUCCI 

 

Hosszú, vékony, hűs ujjak fonódnak az üveg nyakára, és finoman kiveszik a kezéből.  

 

GUCCI (súgja, leheli)  Gucci…  Guccih…  guccsihhhh! (odalép Jóskához) 
Gyönyörű neve van! Mister Peeeh… Milyen lányt szeretne, Mister 
Pech? Mint a manökenbabák a kirakatban? Én jó lennék Önnek, 
Mister Pech? Gucci… Lehetnék én a névtelen Gucci lány, aki az ön 
sorsát keresztezi? (vált, személyes) Csak egy egészen picike 
szerepem volt eddig…  kérem, Mister Pech! Hadd legyek én a 
névtelen eladólány a Guccinál!  Nézze! (elindul, minden hullámzik 
rajta, mint a tenger: váll, mell, csípő) De ez csak egy forma Mister 
Pech, ne tévessze meg! Változom, mint az álmok. Amilyennek látni 
szeretne! Hívjon, ha máshova vágyik, Mister Pech! Hívjon, ha 
álmodni akar… Mister Pech! (eltűnik) 

 

Pech dallamkürtje sokáig kering a nyomában. 

 

11. Panoráma 

 

Vili érkezik két MediaMarkt-os szakival, egy óriástévével (3D, szemüveges) és két 
tömött élénkszínű reklámszatyorral. 

 

VILI Tegyék oda! Állítsák is be! (átveszi az ívet) Itt írja alá, Margitka. 
Ajándék a Media Marktól, délután kettőre jön a fotósuk. Én is 
szeretném meglepni valamivel!  (nyújtja a szatyrokat) Öltözzön 
fel, elviszem ebédelni. (Nő kiveszi a cuccokat, erős színek, extrém 
szabások) Remélem eltaláltam a méretét. Az Azték Divatháztól – 
ajándék, némi promoért cserébe. Oda is be kell nézzünk. 

SZAKI Végeztünk, kérem! Itt a 3D-s szemüveg. Két darab. Próbálják ki. 

VILI Gyönyörű képe van! Köszönöm! (Jattot ad, szakik el. Margitka 
nézi a képernyőt, épp egy lassított felvétel megy a vízen szaladó 
gyíkról) Elfordulok, kapja magára. (Háttal löki tovább.) Egy 
elképesztő hely nyílt a Várban, teljesen exkluzív, csak tagságival. A  
„Lajhársimogató”. Komolyan! Ez a neve. Képzeljen maga elé egy 
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őserdőt, egy ősesőerdőt, vagy esőőserdőt… mindegy! Szóval 
fatörzseken ülünk, körülöttünk dzsungel, de frankón megcsinálva, 
és időnként végigsöpör rajtunk az eső, a langyos, illatos 
amazonászi zápor – csuromvíz mindenki, de nem érdekes, mert 
kvázi ágyékkötőben vagyunk, meleg van, pára. Csak úgy csöpög 
minden és az indákon igazi lajhárok! Az ember érzi a tarkóján a 
leheletüket, tíz centiről bámulnak a szemébe. A  kaja, pia is 
minden originál. Ecuadori a tulaj! De az igazi specialitásuk ez! (kis 
lapos dobozt vesz elő) Kóstolja meg, nyugodtan. Nyaljon bele! 
Teljesen legális, amíg be nem tiltják… érzi azt a fanyar ízt? (ő is 
nyal egyet) – Állítólag szintetikus kokó, de mivel egy bizonyos 
ecuadori popsikrém is erre épül, babaholmiként bármennyit be 
lehet hozni. Csak az ára nem kismamáknak való. 

MARGIT (nevetni kezd, először könnyed derűvel, aztán egyre 
viharosabban) Lajhárok a tarkómban… Jaj, miket mond Vili! 
Olyan furcsán érzem magam! Fogja meg a kezemet! 

VILI Szédül? 

MARGIT Inkább repülök! Fogja a kezemet, és meséljen még! Ez annyira jó! 
(nyal még) Ecuadori kismamának érzem magam… aki belenyalt… 

VILI A krémbe! (együtt nevetnek) 

MARGIT Még, mondja még! 

VILI Körben látszik Pest panorámája, mert az étterem körbeforog. (ők 
is, nevetve, egymást ölelve) És a pincérek őserdei népek… perfekt 
angolsággal, persze!(kitör a röhögés) De hátul pucérak…. a nők is, 
férfiak is. Meg lehet simogatni, benne van az árban. 

MARGIT A lajhárokat is, pincéreket is!  Aztán jön az eső, és mindent elmos! 
Ssss… még, adjon még!  (nyalja) Olyan szerencse, hogy 
találkoztunk, Vili! Megnyitottad előttem a világot! A ruhák, meg a 
kocsi, meg a panoráma, amint körbefordul velünk…  Nélküled csak 
ülnék itt a panelban, a halom pénzen! (belekapaszkodik) Jaj, én 
mindjárt felszállok, olyan könnyű vagyok… 

VILI Mert neked van stílusod, Margit! Az első pillanattól éreztem! Stílus 
nélkül a pénz csak festett papír! Legalább százötvenet hozz! Ötven 
a beugró… plusz a fogyasztás…  

 

Margit szedi ki a pénzt a fiókból. 
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VILI (röhög) Ott tartjátok a lét! A kanalak között! Hát ez őrület! 
Mondom, hogy van stílusod!  

MARGIT Az aprót! A napi kiadásokra… mennyit mondtál? 

VILI Kettőötven, tudod, száz nekem, a holnapi tréningért! (Megszólal a 
telefon) Bocs, ez a Stohl! Felveszem. 

MARGIT A Stohl András? (lehuppan a székre) Az én lakásomban. 

VILI Áhá, kihangosítom. Szevasz András! 

HANG Ki vagy? 

VILI Vili vagyok, Dorozsmai Vili. Találkoztunk a… (halkan, Margitnak: 
A menedzsere)  

HANG Ja, igen! Egy lottósorsolást el tudok intézni, előtte rövid interjú… 

MARGIT Az Andrással? 

HANG Lehet, hogy felvételről… Meglátjuk. A többit majd személyesen. 
Okés. (leteszi) 

 

Csend 

 

MARGIT Vili, én szeretnék elolvadni, eltűnni, mindenről megfeledkezni… 
olyan forróság, lebegés… érzed? (ajkuk közeledik) 

 

A lépcsőházból felcsendül a Leningrád együttes Kokain című száma. Zeng a ház tőle. 
Fannika berúgja az ajtót. Fényes pánkszerkóban, tépett póló, bőr, szegecs, bakancs.  

 

FANNIKA Ez egy zseni! Azt mondja nekem: „hagyd a lelked, szart se érdekel!” 
Kicsit be is volt nyomva (nevet), mindig be van! – „Te egy rothadt 
liliom vagy, érted? Semmi érzés, csak bódulat. Ha van egy csepp 
eszed, erre építed a pályádat! No hamvasság, no tisztaság – dőljön 
a mámor,  a kábulat.” Rothadt liliom vagy! Ne felejtsd el! És ezt 
adta! Figyeljétek, nyomom az alapot. (dum,dum) És! 
(zsebmikrofonba ordít) Kokain, kokain! (táncol, vonaglik, majd 
hirtelen vált, megint a kedves lépcsőházi lány) No, milyen? 
Kemény, mi!  Apám teljesen kiakadt…  

VILI Van benne kraft, az biztos! (Margit az asztalba kapaszkodik) 
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FANNIKA Vili elviszel? Busszal már nem érek oda!  

VILI Pillanat! Margitka! (súgja a nő fülébe) Nyújtózz el egy kicsit, 
pihenjél. Elszaladok Fannival az énektanárhoz. Két perc, és itt 
vagyok. Elvihetem a kocsit? 

MARGIT (halkan) Adj egy kis vizet. 

VILI Oké, köszönöm… mindjárt jövök! (elmennek) 

 

Margit lassú bizonytalan léptekkel elindul a fürdő felé. Megáll. Öklendezik. Szája 
szélén kicsurran egy kis átlátszó nyák. Összegörnyed.  

 

12. Csömör 

 

Belép Jóska, táskával. Munkából jön. 

 

PECH Ez honnan van? (Nézi a hatalmas képernyőt. Margit nem felel. 
Jóska felteszi a szemüveget, megijed. Leveszi. ) Ki ne dobd a régit, 
elviszem a faternak. Egész nap csak a falat nézi.  

MARGIT Vizet… 

PECH Dehogy fizet! Tíz éves tévéért mit kérjek az apámtól. (Nézi a nőt) 
Jól kicsípted magad… 

MARGIT Adj egy kis vizet!  

PECH Rosszul vagy?  

MARGIT Vizet! (Pech kiveszi a az ásványvizet a táskából, tölt egy pohárba) 
Az üveget! Add ide!  (mohón issza, közben meginog, lecsúszik a 
földre, férjébe kapaszkodva) A szívem! Jaj, istenem, minden forog 
velem! Jóska… vigyél az ágyba! Nem tudok felállni! 

PECH Túlhajtod magad! Nem vagy te ehhez szokva, Margit. Kapaszkodj 
belém, így szép lassan, bemegyünk és lefekszünk. (a széknél 
megállnak) Kérsz még?  

 (Margit inti, hogy kér. Jóska ad neki. Iszik.) 

MARGIT Már jobb. Leülök egy kicsit!  
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 PECH Láttad az újságokat?!  Ezek meg vannak veszve! (elővesz egy köteg 
színes lapot) „Tehetségkutatón indul Pech József, a 
lottómilliárdos!… vagy „Tengerparti nyaralóban tölti a hátralévő 
éveket”… vagy „Minden nap más színű BMW-t használ” „Apja 
magatehetetlenül fekszik, míg ő Ibizán szörföl” vagy „Éjjeliőrnek 
állt a magyar milliárdos.” (összegyűri) Mi ez a rengeteg baromság, 
Margit!? Ezt honnan szedik?!  

MARGIT Jövő héten leszünk, a TV-ben. Ott mondd el, hogy ez nem igaz! 

PECH Dehogy mondom…  

MARGIT Az egész ország látna! Hogy ki vagy valójában!  

PECH Hagyjanak engem békén! Nem megyek én sehova! 

MARGIT Milyen büszke lenne Apukád! 

PECH Sírni fog! Azt se bocsájtja meg, hogy nyertem! 

MARGIT Nem zárkózhatunk be, Jóska! Akkor minek nyertél? 

PECH Azért mert kihúzták! Húsz éve játszom, többet fizettem be, mint ki! 

MARGIT (gyűlölettel) Néha elnézlek, és… azt gondolom magamban… 
(elhallgat, szelídre fogja) Költözzünk el innen, Jóska! Nem nekünk 
való környék ez! Tegnap is végighúzták a kocsit… kulccsal, egész 
oldalát! Négyszáz lesz a fényezés! Hát kell ez a stressz? Szerinted 
hány milliomos lakik itt a lakótelepen?! 

PECH Nem számoltam. 

MARGIT Akkor legalább vegyük meg a lépcsőházat.  

PECH Ezt a másfél szobát se bírjuk takarítani. 

MARGIT Ötven millióból meglenne, és akkor nem kell találkozni mindenféle 
alakokkal.  

PECH Eddig jóba voltál velük. Mi bajod lett hirtelen? 

MARGIT Nekem semmi! Ők változtak meg! Nem köszönnek! Inkább 
elfordítják a fejüket!  Összesúgnak a hátunk mögött, minden 
lépésünket figyelik! Kérlek, Jóska… költözzünk el innen! 

PECH Hová? 

MARGIT Vili tud egy csomó jó házat, medencével, ksza… szka… kvsza… 
szkvaspályával (így!), körkörös padlófűtéssel, hogy a falak is 
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melegek, szóval minden extrával. És bárhol: lakópark, diplomata 
negyed, Béla király, minden eladó. 

PECH Csömör. 

MARGIT Micsoda? 

PECH Kertes ház. Csömörön. (elővesz egy kivágott hirdetést) Pubi 
találta. Tizenhét millió, kétszázas telek, gyümölcsfákkal, kis 
műhely, közel a HÉV. 

MARGIT Te nem vagy normális! (Szinte sír) És mit csinálunk mi Csömörön? 

PECH Élünk.  

MARGIT Csömörre én nem megyek! Megértetted?! (kiszalad, majdnem 
fellöki a másodikra felkecmergő Apukát, aki egy nagy fekete 
táskával jön) 

 

13. Infúzió 

 

AGG PECH Kikészítetted az asszonyt is, mi? 

PECH (ül megtörten) Nem gondoltam, hogy ez ennyire nehéz. 

AGG PECH Azért jöttem, hogy segítsek, fiam! Ne csüggedj! Apádra mindig 
számíthatsz! No, hol van?  

PECH Micsoda? 

AGG PECH Hát a pénz? 

PECH Miért? 

AGG PECH Elviszem, és szépen beosztom nektek. Mindig kapsz annyit, 
amennyi kell. No, rakd ide bele! És húzd be a cippzárt, ne lássák!  
Senkinek semmi köze hozzá!  

PECH (hallgat, nem mozdul) 

AGG PECH No, rakjad már bele! Mert sietek! Nem szívesen mászkálok 
sötétedés után. Még belelépek valami gödörbe, oszt a bokának 
annyi. No, hol van? 

PECH Nem. 

AGG PECH Hogyhogy nem? 
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PECH Be tudom osztani magamnak. Felnőtt ember vagyok. 

AGG PECH Látom! Mutatta a szomszéd, miket írnak rólad az újságok!  

PECH Hazudnak össze vissza! 

AGG PECH Rólam például miért nem írnak ilyesmit? 

PECH Nem, mert… 

AGG PECH Ne vitatkozz, Józsika! Vedd a táskát és gyerünk. Nem érek rá. 

PECH Nem! Ez az én pénzem. Adok Apukának, amennyi kell… 

AGG PECH Na, jól nézünk ki! Hogy te tartsál el engem! Hol van? 

PECH Nem mondom meg! 

AGG PECH (elsápad) Hogyhogy nem mondod meg?! 

PECH Nem akarom! 

AGG PECH Józsi! (megtántorodik, a szívéhez kap) 

PECH Apuka jól van? 

AGG PECH (féltérden) Engedd el a kezemet! Ne nyúlj hozzám! 
(belekapaszkodik az asztalba, Pech ugrál körülötte) 

PECH Hívom a mentőt! 

AGG PECH Szó nem lehet róla! (fulladozik)  Adj egy kis vizet… és rakjad meg a 
táskát! Ne mondjam még egyszer! 

 

Kapaszkodik az asztalba, közben ballonja zsebéből elővesz egy üveget, egy 
gumicsövet, egy kis zacskóban port meg egy injekciós tűt. Pech hoz egy pohár vizet, 
Agg Pech imbolyogva az üvegbe önti – arca lilul közben – a port belekeveri, felteszi 
a tűt a gumicsőre – kész az infúzió. 

 

PECH Hadd, hívjam az ügyeletet! 

AGG PECH Meg ne próbáld! Ezt én megoldom! (csöpög vénájába az infúzió) 
Engedetlen kölyök! Sírba teszel, és még díszkíséretet is hívsz!  

PECH Legalább a kocsiba üljön be! Az megtartja a hátát. 
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Nagy nehezen besegíti apját a hiperszuper fogyatékos-járgányba. Kopognak. Két 
rövidet. Csend. Még egyszer két rövidet. Pech és Agg Pech összenéznek. Az öreg 
arcán rémület. (IRMA: „Én vagyok, Jóska!”) Nyílik az ajtó. Az első feleség. Az Agg 
Pech eldobja az infúziót és a csodajárgánnyal elmenekül. 

 
14. Visszavágó 

 
 

IRMA Az apád volt? Korához képest jól tartja magát. 

PECH Jól. 

IRMA Bejöhetek?  

PECH (nem felel) 

IRMA Nagyon belehúztatok! Új autó, új tévé, új járgány az apukának. 
(sóhajt) Hát, jól megy egyeseknek.  

PECH Jól.  

IRMA Egy ruhára valót azért adhatnál… ne nézzek ki így! 

PECH (odamegy a fiókhoz, kivesz egy kötegből egy húszast) 

IRMA Ott tartjátok? 

PECH Az aprót… Tessék! 

IRMA Egy húszas? (nézi, vár) De azért köszönöm… Akarod, hogy 
elmosogassak? Akkora kosz van a konyhában, hogy csak na! 

PECH (felveszi a 3D-s szemüveget) Nem érdekes. 

IRMA (felveszi a másikat) Nézhetem én is? 

PECH Én inkább hallgatom. Idegesít, hogy állandóan jön felém a kép. 

IRMA Majd megszokod. A jót könnyű megszokni. (hallgatnak) Te Józsi! 
Ez a nő nem hozzád való! Láttam, ahogy bevágta magát a kocsiba. 
Ez egy dáma! Az ilyen le se tekeri az ablakot, ha egy olyan mint te 
kis aprót kér tőle… 

PECH Nem hiszem, hogy rászorulok. 

IRMA Hát nem! Te egy életre el vagy intézve. (hallgatnak) Te Józsi! Ez 
csak a pénzedért van veled! Ezt úri fiúk ddd… du… dongják… Ne 
haragudj, hogy nyíltan a szemedbe mondom. Ezért szerettél, 
nem!? 
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PECH Ezért hagytalak el! 

IRMA Én hagytalak el! Mert elegem volt belőled! Szegényen is pont ilyen 
voltál! A tej megaludt a szádban!  

PECH Menj el, ha nem tetszik.  

IRMA Nézz magadra! Ülsz itt a félrevasalt nadrágodban, és nézed a bazi 
tévédet! Még távkapcsolód sincs! Azt nézed, amit mutatnak! 

PECH (feláll) Semmi dolgunk egymással Irma! Tévedés voltál… én is 
tévedés voltam neked! (visszaül, felteszi a szemüveget) Egyébként 
van távkapcsolóm. 

IRMA Nagyképű lettél! Az újság is azt írta. A fejedbe szállt a pénz! Ki vagy 
cserélve Józsi! Egy gőgös pénzeszsák lettél, egy burzsuj! 

PECH (nevetni kezd) Burzsuj! Ahaha! Méghogy burzsuj! De rég nem 
hallottam ezt a szót… (egyre jobban élvezi) Utoljára az iskolában 
mondták: a népnyúzó burzsoá-földesúri rendszer! Ki gondolta 
volna, hogy egyszer én is az leszek. Egy burzsuj! Ez nagyon jó! 

IRMA Szégyelld magad! Ennyit mondhatok. (kimegy) 

PECH (átkapcsolja a TV-t, egyik csatornán épp egy Chaplines film 
megy, hájas bőrszivaros pacákkal, macákkal. Pech élvezettel 
nézi) Így kéne élni! (fogja a whiskys üveget, meghúzza - nevet) 
Mint egy burzsuj!  

 
15. Herr Manelig 

 
 
Hatalmas tükör, médiadizájn. Ember sehol.  
Érkezik Vili és Fannika. Utóbbi svéd népviseletben. Szürkéskék vastag szoknya, 
sárga kötény, fehér tölcséres fejfedő. Nehéz papucs. 
 

VILI Itt lesz minden az asztalon, kis púder, alapozó! Lemosót is 
hagytak. Lejárt a munkaidejük. 

FANNIKA Mikor kezdünk? 

VILI Azt mondták, várjunk itt. Majd szólnak.  

FANNIKA Én úgy félek, Vili! 

VILI Ne izgulj, húsz másodperc az egész… vágóképnek kell! 

FANNIKA Muszáj volt ez a ruha?   
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VILI Csak így tudtalak eladni. 650 ezren nézik! 

FANNIKA Öregek, gondolom! Ki néz lottósorsolást?! 

VILI No, vegyük át még egyszer! 

FANNIKA Apám azt mondta a skandinávoknál nincs is ilyen lottó. Magyarok 
találták ki az egészet, hogy egymást etessék.  

VILI Nem mindegy! Kezdd már el! 

FANNIKA Szóval se cím, semmi? Egyből belevágok… 

VILI Majd én intek! Egy, két, há… És! (indítja a zenét) A kiejtést figyeld! 

FANNIKA Herr Mannelig herr Mannelig trolofven i mig 
För det jag bjuder så gerna 
I kunnen väl svara endast ja eller nej 
Om i viljen eller ej: 

VILI,  A második része legyen szexisebb, pörgősebb! (mutatja a ritmust) 

FANNIKA De hát ez egy ballada! 

VILI Na és, ki tudja azt!  Az a lényeg, hogy lássák, tudsz szomorút is, 
vidámat is. Érted? Kicsit tedd szét a lábad, ne állj úgy, mint egy 
faszent! És dolgozz bátran a kezeddel is. A svédek még ringatóznak 
is. No, vedd át párszor! Megnézem, mi a helyzet! (elmegy) 

 

Fannika magára marad, feszülten, bizonytalanul áll. Nézi magát a falnyi tűkörben. 

 

FANNIKA (előveszi a szöveget egy cetlin, a kezdőszót többször elismételi, 
hogy svédebbül hangozzon) Vidáman! „Herr Mannelig”  

 

Énekelni kezd, ringatózik is, kezével hívja a lovagot. Csábosan, kislányosan, mint 
Lena Meyer-Landrut az Eurovízión. És már-már sír közben. 

 

VILI (dühösen) A fenébe! Lekéstük! Azt mondták, hogy hívtak, 
mindenhol kerestek! (megnézi a Fannika mobilját) Tessék! Itt 
van! Tíz nem fogadott hívás! Mi a halálnak nem veszed el! 

FANNIKA Azt mondtad, hogy némítsam el! 
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VILI Hát jól elnémítottad! Most felvették nélkülünk! Hogy az isten! 
(belerúg a falba) 

FANNIKA És az öreg csaj? 

VILI A Margitka?!  Ő benne volt. Persze, mert reggel óta itt ült. Már el is 
ment taxival! (nagyon ideges) Hogy én micsoda állat vagyok!  

FANNIKA Hazaviszel? Mégse menjek így a metrón. 

VILI Miből, Fannika! Ötvenet kértem hétfőn a bátyámtól. Egy jatt ide, 
egy oda, fél tank benzin, fodrász, ennyi.  

FANNIKA És a Margitka nem adott? 

VILI Egy húszast, első nap. Én pedig nyolcvanat költöttem.  

FANNIKA Miért nem kérsz? 

VILI Még az kéne, hogy gyanút fogjanak! Szép lassan be fog ez indulni. 
Te is légy kedvesebb az öreghez, kicsit engedd közelebb, nem baj, 
ha rajtad felejti a kezét. Érted? Muszáj kiszedjük belőlük. (nyújtja 
a lemosót) Na, töröld le magadról! 

FANNIKA De azért szeretsz? 

VILI Nagyon kérlek, ne menjünk le erre a szintre! 

FANNIKA Este se jöttél fel! Folyton kiabálsz, veszekszel…  

VILI Fáradt vagyok, feszült! Miért nem lehet ezt megérteni? 

 

Fannika lesminkel. Elkeni. Megcsúnyul. Néz a tükörbe. Sírni lenne kedve. 

 

FANNIKA Akkor elviszel? Ne menjek így a Metrón! 

VILI Mivel? Még bérletem sincs… Itt a zakóm, vedd fel! (ledobja) A 
kurva életbe! Ezt jól elcsesztük! (dühösen el) 

 

Fannika leszedi a fejéről a főkötőt, ledobja. Kilép a kötényből. Lerúgja a fapapucsot! 

 

FANNIKA Na, elég! Én ezt nem csinálom tovább! Elég! (szomorúan kimegy) 
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16. Új szövetség 

 

Éjszakai porta. Fémburás lámpa. Hajnali dzseszz a rádióban. Lopakodva érkezik 
Főnökúr. 

 

PECH Nem alszom. 

FŐNÖKÚR Isten ments! Dehogyis azért! Hoztam egy kis reggelit. A tea még 
meleg. 

PECH Már kajáltam. (csend) Nem történt semmi az éjszaka. 

FŐNÖKÚR Hát mi történt volna?! Húsz éve nem történik semmi. 

PECH Az a jó.  (Hallgatnak) 

FŐNÖKÚR Lesz a feleséged a TV-ben. A műsorújság is megírta. 

PECH Majd megnézem. 

FŐNÖKÚR Kérdezhetek valamit? (Pech bólint) Mennyit kaptok egy ilyen 
lottóhúzásért? Mert nem ingyen van, gondolom. 

PECH Hagyd már a pénzt! Teljesen bele vagy szédülve! Örülök, ha nem 
gondolok rá! 

FŐNÖKÚR Könnyű annak, akinek van. 

 

Hat órás hírek. Jóska lekapcsolja a rádiót.  

 

PECH Na, ennyi volt az éjszaka. (Nyúl a zubbonyért. Főnökúr felugrik, 
segít neki) 

FŐNÖKÚR Elvigyelek? 

PECH Hagyjál engem! Rossz nézni, ahogy bokázol! Ha meghalok, hagyok 
rád. De addig ne kunyizzál! Legyen annyi tartás benned!  

FŐNÖKÚR Persze, abszolút! (nyújtja a táskáját) 

PECH Jössz? 

FŐNÖKÚR Még maradok. Hétre jön a főnökség. Állítólag eladják a céget. 

PECH Na, minden jót. (elindul) 
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FŐNÖKÚR (kihajol a portásfülke ablakán) Te nem veszed meg?  

PECH A céget? Nem ettem meszet. 

FŐNÖKÚR Mert akkor biztosítva lenne a munkahelyed. Így ki tudja. Lehet, 
hogy mindenkit kirúgnak. (Pech elment) Érdekel is az téged! Ez a 
rossz a gazdagokban: semmi együttérzés! 

 

Egy hang a sötétből. 

 

IRMA Jól mondod, András! 

FŐNÖKÚR (riadtan) Ki az? 

IRMA Irma. 

FŐNÖKÚR Te mit keresel itt? 

IRMA Egész éjjel nem aludtam. Nem a pénz miatt, hanem az emberi 
része! Vetted észre, hogy megváltozott? Mintha ki lenne cserélve! 
Csak úgy int a kezével, kisujjból: „elég, leléphetsz!” Ezt érdemlem 
én huszonöt év után? 

FŐNÖKÚR Velem dettó ugyanígy! Szinte keresi az alkalmat, hogy belém 
rúgjon! „Nem adok, nem kapsz” – mint egy hörcsög ül azon a 
halom pénzen! Én még ilyen embert nem láttam!  

IRMA Egy vadállat! Mindig is az volt! Egy töketlen vadállat! 

FŐNÖKÚR Kérsz egy kis teát? Még meleg. 

IRMA Köszönöm, András! Benned van emberség. 

FŐNÖKÚR Benned is van, Irma. Ez az egy megmaradt. A világ meg elhúzott 
mellettünk. 

IRMA Tölts még! Úgy átfáztam… másfél órája állok itt. 

FŐNÖKÚR Mit csináltál? 

IRMA Néztem. 

FŐNÖKÚR A volt férjedet? Hát mit néztél rajta? 

IRMA Néztem, és gondolkoztam. 

FŐNÖKÚR (felnevet) Ez jó! Nézted és gondolkoztál! 
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IRMA Te, András! Büntessük meg ezt az embert! 

FŐNÖKÚR Hogy? 

IRMA Lopjuk el a pénzét. Tanítsuk meg becsületre! 

FŐNÖKÚR Megérdemelné, az biztos! 

IRMA Én tudom, hol tartja. No, benne vagy?! (nézik egymást) Ha nem, 
felejtsd el! 

FŐNÖKÚR Várj Irma! Nem mondtam még semmit! 

IRMA Félsz! Látom én a szemedben. 

FŐNÖKÚR Dehogyis! Reggel mindig ilyen a szemem, mert kiszárad. 
Csepegtetnem kéne bele, de elfogyott a szer. 

IRMA Te nem vagy normális! Én milliókról beszélek, te meg jössz a 
szemcseppeddel!  (hosszan, mereven nézi a kushadó Főnökurat) 
Öreg vagy te már ehhez, András. 

FŐNÖKÚR Dehogy vagyok! Tavasszal is felmásztam egyedül a Dobogókőre… 
fel a csúcsra! 

IRMA És akkor mi? 

FŐNÖKÚR Hát hogy nem kell engem leírni. 

IRMA Figyelj ide! Holnapután munka előtt elhívom Jóskát a Lúdláb 
presszóba! 

FŐNÖKÚR Acapulco, az most a neve.  

IRMA Amikor udvarolt, Lúdláb volt! Ez a lényeg! 

FŐNÖKÚR Persze. Fél hatra hívd. Öttől Margit zumbafitnessen van Pasaréten. 
Kiírtam a telefonjából. 

IRMA Nagyon jó! Ötkor odamész a házhoz, és biztosítod a terepet. Ha jön 
valaki, benyomod ezt! (elővesz egy régi Nokiát) Az akció után 
beledobod a kanálisba. Nem a kukába, nem a bokorba! Ezen 
szoktak lebukni. 

FŐNÖKÚR Mi ez? 

IRMA Vészjel!  

FŐNÖKÚR Kinek? 

IRMA Elég, ha én tudom. 
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FŐNÖKÚR Nem bízol bennem, Irma? 

IRMA Nem!   

FŐNÖKÚR Persze! Világos! (kis idő múlva) Van pénzed presszóra? 

IRMA A Jóska fizet, nem? (nevetve elmegy) 

FŐNÖKÚR Ügyes nő ez! Jól kitalálta. (elvigyorodik) De egy dolgot elfelejtett! 
(nézi a telefont) A markomban van!  (belső zsebébe teszi a telefont, 
el.) 

 
17. Születésnap 

 

Fürdőkád plafonig habbal. Kilóg belőle egy üveg félédes BB. A dal ritmusára leng.  

 

PUBI  (hangja a hab mögül) Még egy pezsgő, Apuka? (durranás) 

PECH Hogyha nékem sok pénzem lesz, felülök a repülőre  

 Úgy elszállok, mint a fecske, odafent a levegőben… 

  (kidugja a fejét a habból) Gyere ide, hadd nézzelek meg! 

PUBI  (előrejön vadiúj hiphop szerkóban, piros, narancs, azúr, sárga – 
és szülinapos csákóban) Itt vagyok! Hogy ez milyen rendes tőled, 
fater, egyszerűen nem térek magamhoz! Nekem eszembe se jutott. 
A tizennyolcadik volt az utolsó, amit megtartottam… És amikor te 
reggel ezzel kezdted, hogy ébresztő öcskös, szülinap! Hát én 
majdnem elsírtam magam. Komolyan! És utána az ajándék! Nézd 
ezeket a cuccokat! Ne tudd meg, hogy néztek a csajok az utcán… 

PECH Isten éltessen, Pubikám!  

PUBI Jó áll, mi? 

PECH (kidugja a fejét a habból) Nem is hasonlítasz rám! (nevet) 

PUBI Meghoztam a piákat is! (kipakolja) Ezt nézd meg: Vörös, narancs, 
sárga, zöld, kék, azúr! Mint a szivárvány! Csupa úri pia! Úgy 
betépünk… egyszer vagyok 21 éves! Mint a szivárvány! 

PECH Mit szivárványozol folyton, csak nem vagy te… 

PUBI Sajnos nem… 

PECH Hogyhogy sajnos? 
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PUBI (tölti a piákat kúp alakú koktélpoharakba) Akkor dupla esélyem 
lenne. 

PECH Te nem vagy magadnál! (kiemelkedik a habokból) 

PUBI Ne húzd fel magad, fater. Csak vicceltem. De tény, hogy a fiúk 
sokkal nyitottabbak, a lányok csak a pénzre hajtanak! Ez a 
Curacao! Szagolj csak bele! (koccintanak, lehajtják) 
Belemoshatom a kádba, hogy ne mászkáljak ki folyton? Nem is 
hiszem el, hogy te mekkora arc vagy! 

PECH A rendes nők nem a pénzre mennek. Ha látják, hogy család, 
gyerekek, biztos háttér… akkor … 

PUBI Álmok, fater! Család, gyerek? Ugyan már! (tölt) Ezt kóstold meg, 
Ez kaktuszból van! Milyen a színe? Mint a méreg! Na, 
egészségedre! Fenékig!   

PECH Szevasz fiam! Isten éltessen! 

PUBI Most jön a narancsszínű!  

PECH Hozz egy törülközőt, fázom! (Dúdolja a dalt: Budapestre…) 

PUB Itt van egy nagy szatyor, valami köntössel. Ez jó lesz?  

PECH Szatyor? 

PUBI Azt írja, hogy Vilinek! És egy virág! (kibontja) Ki az a Vili? 

PECH Elírás! Hozzad csak ide! 

 

Pubi kivesz egy nagyon elegáns, vastag, habosított frottírköntöst. Feladja a kádból 
imbolyogva kiszálló Pechre. 

 

PUBI Wow! Apám! Ha elmész így mellettem az utcán, meg sem 
ismerlek!  

PECH (fogdossa)  Azért tudnak élni ezek a gazdagok… kezdek rájönni.  

PUBI Ehhez a köntöshöz egy tengerkék likőr való, tiszta Hawaii. Egy 
szuszra! (felhajtják, nevetnek, összeölelkeznek, szeretik egymást) 

PECH Figyelj ide! Ülj le ide mellém. És hallgass rám… mielőtt teljesen 
eláznánk, mondani akarok valamit! 21 éves vagy, stramm, jóeszű 
gyerek! De se szakmád, se jövőd! Érted? Kezdjél valamit az 
életeddel Én segítek neked! Találj ki valami rendes munkát! 
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PUBI Mixer például szívesen lennék… 

 

Pech hosszan nézi, hogy viccel vagy komoly. Nem tudja eldönteni. 

 

PECH Hülyéskedsz!? Egyetlen fiam vagy, úgy szeretném, ha boldog 
lennél! (sírni kezd) Kicsit sokat ittam… azt hiszem. No, menj 
nyomd be a tévét… mindjárt jön anyád.. azaz a feleségem! Jön 
Margit a tévében! 

 

18. A műsor 

 

Nagy lendülettel érkezik Margit kisminkelve, frizírozva. Fél fejjel magasabb az 
őzikecipő miatt, plusz a konty. Egy fertilitás-bálvány a plazma TV korából. 

 

MARGIT  (bejön)  Gyorsan! Nyomjátok be, kezdődik! Húh, teljesen ki vagyok 
gyúlva! Olyan tágak a pórusaim, mint az orchidea! A kondiban 
mondták! Szantálparázs! Egyszer próbá… (elakad a szava, amikor 
meglátja a köntösben kilépő Pechet)  

 

Nézik egymást döbbenten. A Tűsarkú konty a habosított Köntöst.  

 

MARGIT Ez… izé, honnan van? 

PECH A szatyorban volt. Gondoltam a népnapomra vetted. 

MARGIT Hát, igen… Jól áll! 

PECH Te is jól nézel ki! A mindenit… (körbejárja) 

MARGIT Jobb így rád nézni, mint kopott nadrágban, félretaposott cipővel. 
Ha lejönnél egyszer-kétszer a fitneszbe, férfiaknak is van… 

PECH Ne kezd, Margit! Annyit mondtam csak, hogy jól nézel ki… ennyi! 

 

Megszólal Margit telefonja. 
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MARGIT Igen, persze! Hogyne néznénk! Mindjárt kezdődik! (leteszi) Az 
autókereskedő, hogy látták az előzetest! (elhelyezkedik a kanapén) 

PUBI Na, csókolom. Megyek. A mutter lent vár. Már kétszer is hívott! 

PECH Miért nem jön fel? 

MARGIT Ha nem akar, ne erőltesd!  

 

Pubi elővesz egy köteg pénzt a zsebéből. 

 

PUBI Ez megmaradt. Hetven valamennyi… mi legyen vele? 

PECH (kivesz belőle egy húszast, odaadja Pubinak) Nesze, a 
szülinapodra! A többit visszateszem a helyére. (kimegy a 
konyhába) 

PUBI (felmarkol három színes üveg likőrt) Ezeket elviszem, nem baj? 

MARGIT Vidd csak! Legalább nem iszik! 

PUBI Szevasz, fater! Köszönök mindent.  

 

Megszólal a Skandináv lottó überolhatatlan főcímzenéje. Hüpü,hüpü. 

 

PECH (a konyhából) Te, Margit! Két köteg hiányzik! 

MARGIT Mi van? 

PECH Azt mondom, hogy két köteg hiányzik. 

MARGIT Hallottam! Nem vagyok süket!  

TV (a harmonikus bombázó) Jó estét kívánok! 

 (a csibészes jóképű) Szerencsés jó estét minden kedves 
nézőnknek! Ez itt a skandináv lottó élő sorsolása.  (hüpü, hüpü) 

PECH Két köteg az négy millió forint!  

MARGIT Van még a táskámban párszáz ezer… Megnézem utána! (megszólal 
a telefonja) Persze, hogy nézzük, hívj utána! Úgy izgulok! 
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TV (a kedves) Szabályaink nem változtak, vagyis az önök által 
megjátszott hét szám ma is két sorsoláson vesz részt, először a 
gépi, majd a kézi sorsoláson. 

PECH Négy millió egy hét alatt? Hogy a büdös fenébe?! 

TV (a jóképű) A sorsolást ma is este is a felügyelőbizottság felügyeli… 
(a többit nem lehet érteni a szóváltás miatt) 

MARGIT Itt van minden, nem ettem meg! A kocsi, a ruha, a kondi, a fitnesz! 
A köntösöd is abból van. 

 

Csengetnek. Pech kimegy, Főnökúr áll az ajtóban. 

 

PECH Már csak te hiányoztál! Nem vagyok itthon! (bevágja az ajtót) 

TV (A harmonikus) Múlt héten senki nem vitte el a főnyereményt, így 
a mai szerencsés nyertes 87 millió forintot vihet haza. (fanfár) 

MARGIT Nyolcvanhét?! Jó peches, aki ezt nyeri! 

PECH Hogy a fenébe tudtál öt nap alatt négy milliót?!  

MARGIT Te pedig iszol! Megígérted, hogy abbahagyod! Megígérted, nem?! 

TV (a sármőr) Kezdjük a sorsolást. Andi, fáradj át a sorsológéphez, én 
pedig nyomom a gombot. És ezzel kezdetét veszi a gépi sorsolás. 

MARGIT Két éve is a szakadék széléről hoztalak vissza! És ez a hála!  

PECH Hol a pénz!? 

MARGIT Ha nem hagyod abba, felmegyek a szomszédhoz!  Hát már egy 
műsort se lehet végignézni!?   

PECH Ülj le! Ne menj sehova! (kimegy a fürdőbe, behozza a pezsgőt és a 
smaragdot) 

TV (a harmonikus) Gépi sorsolásunk első nyerőszáma a 13-as! 

MARGIT Ha iszol, mindig ilyen agresszív vagy! 

PECH Megbeszéltük, hogy vigyázunk a pénzre! 

MARGIT Azt is megbeszéltük, hogy nem iszol! Tedd már le azt az üveget! 

TV A mai második nyerőszámunk az 1. 
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PECH Azt csinálok, ami jólesik. (Meghúzza a BB-t, a szénsav a torkára 
fut. Köhög.)  

MARGIT Igyál csak! Azt az egyet tudsz!  

TV Harmadik nyerőszám a  45-ös. 

MARGIT (telefonba) Igen, igen! Persze! A gépi után jövök! Hívlak! Puszi! 

PECH   Három éve nincs állásod, az én fizetésemből élsz! Még van képed?!  

MARGIT Mostam rád, főztem rád, takarítottam rád! 

 

Némán csörögnek a golyók. Hüpü, hüpü. 

 

TV Az ötödik nyerőszám a 2-es.  

PECH Ebből nekem elegem van! 

MARGIT Egyszer az életben vagyok a TV-ben! Hadd nézzem meg magam! 

PECH Nézzed! 

 

Erélyes, elszánt kopogtatás az ajtón. Pech odamegy, ököllel rávág.  

 

PECH Menj a pokolba!  (Meghúzza a pezsgőt. Áll az ajtóban. Imbolyog.) 
Lassan már élni sem lehet. 

TV (a cica) Most pedig folytassuk a kézi sorsolással.  

MARGIT Én jövök! Nem nézed? 

PECH (az ajtóból) Én innen nézem. 

TV (a sármos) Ebben segítségünkre lesz a Számhúzó néző. (Pech 
röhög: a szánhúzó) Aki ma rendkívüli módon került kiválasztásra, 
ugyanis ő nem más, mint az júniusi sorsolás nyertese (kis 
tanakodás a fülesben) bocsánat, nyertesének kedves felesége, Pech 
Józsefné! (fanfár, taps, kis moraj) 

TV (a sármos) Köszöntöm, üdvözlöm itt a stúdióban. (zene) Kérem, 
mutatkozzon be!  

MARGIT Margit. (kezet nyújt) 
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TV Ne nekem, hanem a kedves nézőknek 

MARGIT Pech Józsefné, Páskomliget utca 24. 

 

Nevetés. Pech is kajánul keceg. 

 

MARGIT Hogy ezen mit nevetnek? Akkor sem értettem. 

TV Kedves Margit, honnan érkezett – kérdeztem volna, de a választ 
már megkaptuk! Páskomliget 24! Egy nagy tapsot Margitkának! 

PECH (szól a telefonja) Nem vagyok itthon! Hogy nem bírod megérteni!? 
(kinyomja, és a sarokba vágja a telefonját)  

MARGIT Hallgass már… Most olyan jó rész jön! 

TV A főnyereményt ugyebár a kedves férje ütötte meg! Volt-e valami 
különleges módszere, szisztémája? Súgott e valaki a háttérből? 

MARGIT Nem, senki.  Az Isten segítette. 

TV Hát az háttérnek nem kevés!  

 

Nagy nevetés. Pechnek torkán akad a korty. Fuldokol. 

 

TV És ő hol van most? Mit csinál? 

MARGIT  (kacarász) Semmit. 

 

Felcsattanó, nagy nevetés! 

 

TV Nagyon helyes! Váljék egészségére! És van-e már elképzelésük, 
hogy mihez fognak kezdeni ennyi pénzzel? 

MARGIT Hát élünk, mint mindenki. 

 

Tomboló nevetés, taps, kommentárok. 
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TV (nevet) Hát a „mint mindenki” egy kicsit erős kifejezés 
hatszázmillióval a zsebben… De fogadjuk nagy tapssal a 
szerénységüket!  

MARGIT Jól feleltem, mi? 

PECH (nevet) Tökéletesen! Rajtad röhög az egész ország! 

MARGIT Mondtam volna azt, hogy éjjeliőr vagy! És Csömörre vágysz, mert 
közel a HÉV? 

PECH Inkább, minthogy majmot csinálj magadból! 

MARGIT És te hogy nézel ki! Bűzlesz, mint a disznó! 

PECH Mindenki rajtad röhög! Te majom!  

MARGIT De legalább megpróbáltam! Te meg csak tespedsz itt a pénzeden! 

PECH Számhúzó majom! 

MARGIT Te részeg állat! Te disznó! 

PECH Majom!  

MARGIT Disznó! 

Valami kemény tárggyal, a fikusszal vagy a postaládával verik az ajtót. 

PECH Menj, fogadd a rajongódat! Biztos gratulálni jött! (A tévében 
nevetés, hüpü, hüpü) Hol a nadrágom? Össze-vissza csikland ez a 
szar! (letépi a köntöst magáról, meztelenül, félrészegen járkál az 
ágy körül) 

MARGIT Már a nadrágodat se találod!   

PECH Biztos a fürdőben hagytam. (kimegy)  

 

Főnökúr hangja kintről. 

 

FŐNÖKÚR  Margitka, az istenért! Nyissa ki! Életbevágó ügy! Kérem… 

 

Margit kinyitja. 

 
19. Apuka halála 
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FŐNÖKÚR Meghalt Apuka. 

MARGIT Ki?  

FŐNÖKÚR Az apja.  Az öreg Pech! Holtan találtam az ágyban. Álmában 
érhette. Már ki is hűlt… (Csend) Gondoltam fontos. Jó, ha tudják! 

PECH Mi történt? 

MARGIT Meghalt apád. 

FŐNÖKÚR Én fedeztem fel. Rögtön hívtalak is… siettem, hogy szóljak. 

 

Margitka zokogni kezd. 

 

PECH (leül, nadrág a kezében) Értem.  

FŐNÖKÚR Betakartam szépen. Volt egy tiszta lepedő, azzal. 

MARGIT Hol a telefonom? 

 

Főnökúr ugrik.  

 

FŐNÖKÚR Tessék, itt van.  

MARGIT (nyomogatja) 

FŐNÖKÚR Én segítek, Margitka, a temetésben, mindenben. A fél osztályom 
ezzel foglalkozik… Farkasréttől a Kozma utcáig, szinte mindent a 
hatodik cé intéz. Bízza rám, kérem! 

 

Jóska áll, nadrágja a kezében. Nagyon lesújtja a hír.  

 

MARGIT Nem veszi fel! Hol a fenében van? 

FŐNÖKÚR Én találtam meg, kérem! Hadd temessem én, Margitka! Ennyi jár. 
A Becsületes megtalálónak… ugye, Jóska? Az öreget is száz éve 
ismerem… 
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MARGIT Na végre! Vili, képzeld, meghalt Apuka… Jóska apja!  Ma reggel… 
nem, nem. Egyszerűen nem kelt fel! Hozd a kocsit és… (lemerült) 
Haló, Vili!  

FŐNÖKÚR Én is kocsival vagyok, Margit! Jöjjön! Elviszem! Megbeszélünk 
mindent, útközben. Gyere Jóska, induljunk!  

PECH (meztelenül áll a kád mellett. A hab közben leszottyadt.)  

MARGIT Így nem mehetek oda egy halotthoz! Egy rendes fekete ruhám 
nincs! Menjünk a Westend felé, beugrom egy pillanatra.  

FŐNÖKÚR Persze! (Jóskának) Öltözz fel! Visszajövök érted. 

 

Pech ül a kanapén. Ölében törődött nadrágja. Sírni kezd. 

 
 

20. Rilke 

 

Megjelenik a Gucci lány.  Sudáran, kívánatosan 

 

GUCCI Jó napot, Mister Pech. Emlékszik rám? Guccsssih…  

PECH Azt hittem, hogy… 

GUCCI Szabad a kezét? (megfogja) Érzi? Nem álom ez… Hoztam magának 
valamit. Mert bánata van, úgy tudom. És a Gucci lány segít, Mister 
Pech. Szabad? (nagyon míves, nagyon zizegős papírszatyrot vesz 
elő a kanapé mögül) Próbálja fel. Szemre az ön mérete. Ha kell, 
igazítunk. Vegye fel nyugodtan. Nem nézek oda! (elfordul) 

 

Pech kinyitja a csomagot, egy elegáns fekete öltöny, fehér inggel, hozzávalókkal. A 
lány egy pár visszafogott lakkcipőt is tesz a kanapé elé. Hibátlan popóján 
megcsillan a selyem. 

 

PECH Nem értem! (próbál kijózanodni) 

GUCCI Mit nem ért, Mister Pech? 

PECH Hogyan? Miért? Nem értem! 
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GUCCI Hogy szép legyen a temetésen. Ezért vagyunk: Guccihhh 

PECH  (öltözni kezd, megáll) De honnan tudta?! Most történt, öt perce 
sincs… 

GUCCI A vágyak gyorsan szállnak, Mister Pech. (tartja az inget.) Vegye 
fel! 

PECH Nézze, én kifizetem… nem azért mondom.  

GUCCI (nevet) Hát persze, hogy kifizeti! Szabad? (odalép, segít 
begombolni az inget) Velem ne beszéljen pénzről, Mister Pech! 
Szomorúvá tesz. Mint az eső. (Nyújtja a nadrágot) Ha akarnám, 
nekem sok pénzem lehetne. 

PECH De nem akarja? 

GUCCI (inti, hogy nem) Tudja, hányan tesznek ajánlatot? Olaszok, 
németek, egyre több orosz. Válogatnak az szűk, fényes öltönyök 
között, és közben néznek! Ötszáz dollár, egy vacsora, utána gyors 
zuhany… reggelre el is felejteném. 

PECH És nem? (csend) Miért? 

GUCCI (elsuhan) Nem mondhatom meg. 

PECH Hogyhogy? 

GUCCI Nem szívesen beszélek erről. A családban is mindenki nevet 
rajtam. (nyújtja a zakót) 

PECH Min? 

GUCCI Maga sem fogja megérteni. Nevetni fog. 

PECH Nem fogok. 

GUCCI És ha mégis? 

PECH Esküszöm! 

GUCCI Ha nevet, nagyon megbánt! 

 (elmegy pár lépést, kinéz az ablakon)    

Ó, mióta ismerlek, hogy árad 

testem s benne hogy virul a csont; 

frissebb lettem, járásom sudárabb, 

mert te vársz ma rám: ki vagy te, mondd? 
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Nézd, hogy újulok, mindent feledtem, 

mint levél, lehullt, mi régi volt. 

S csillagként ragyog fel majd felettem 

a mosoly, mely rajtad bujdokolt. 

 

S mindaz, gyermekéveim ködébül, 

mely mint víz ragyog s még névtelen, 

rólad kap nevet, az oltár épül, 

rajta izzó hajzatod sötétül 

s melled fénylik, mint az értelem. 

(Radnóti Miklós fordítása)  

PECH (döbbenten nézi) Mi ez? 

GUCCI Tetszett? 

PECH Szépen mondta. De mi köze a…  

GUCCI Az ötszáz dollárhoz? Maga szerint, ha én esténként elmennék 
idegen férfiakkal… el tudnám még mondani ezt a verset? Úgy, hogy 
hiszem is?! „… gyermekéveim ködébül, mely mint víz ragyog”.  
Nem gyönyörű? 

PECH Vagyis egy vers miatt? Igen… (Megfordul, körülnéz) Hol vagy? Te 
lány! Gucci!? Hova tűntél? (bemegy a fürdőbe) Ne játssz! Gucci-
lány! Merre vagy? 

 

 
21. Holt verseny 

 

Apuka szoba-konyhája. Esküvői kép, mintás faliszőnyeg, Sokol rádió, minden a 
helyén. Csak apuka nincs már. Ágya fehér lepedővel leterítve.  

Két oldalról, két koporsó érkezik a színre. Egyik egy amerikai stílbútor, középen 
nyitható, hatfogantyús, selyembéléses gyász-hasáb tetején antikizáló betűkkel R. I. 
P., a másik magyaros jellegű, méhviasszal kezelt tölgyfából készült, réz szegekkel 
kivert, maratott homlokzati kereszttel ékes natúr öröklakás, oldalán kalligrafikus 
ezüst kézírással: élt 73 évet (a név nyilván a másik oldalon van)  
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Középen áll Margit, talpig feketében, hófehér arccal, sötétvörös szájjal, mint egy 
nemzetközi nekrofil - találkozó fővédnöke. A két férfi az ő kegyeiért küzd. 
 
 

FŐNÖKÚR De ez magyar, Margitka! Magyar deszka, magyar mesterek 
faragták. Ezen minden hazai. Apuka is kétkezi ember volt! 
Kifordulna a koporsóból, ha ilyen külföldi műanyag szemétbe 
temetnék! Nézze meg, hát magyar ember tud ilyen bárszekrényben 
nyugodni!  

VILI (a nyugodt harcmodor híve) Én nem vitatkozom. Elég értelmes 
vagy, Margit, megnézed, eldöntöd. (a tölgyfára mutat) Ez a múlt! 
Az ilyen kis családi vállalkozásban, garázsokban, fészerekben 
készült koporsók ideje lejárt… 

FŐNÖKÚR (nem bírja) Miféle fészerről beszélsz!? Ez a Kovács & Kovács Kft, a 
legnagyobb sírkellék forgalmazó Dél-Dunántúlon!  

VILI Igen, lehet, de ez akkor is kisipar.  A világ már nem itt tart, 
Margitka. Nézd meg: ez egy lenvászon szemfedél, a nagymama 
hímezte, anyuka fehérítette hipóval, szagán érezni. Ez kb. három 
hónap alatt szétmállik a földben, volt, nincs. És most fogd meg ezt 
– ez polipropilén, örök darab! Michael Jacksont is ilyennel 
temették. Az emberiség már rég kihal, és ez még mindig ilyen 
fehéren, ropogósan fog keringeni az űrben! Nézd meg ezt a 
feliratot, középiskolás betűkkel, ne haragudj! Kályhaezüsttel. 

FŐNÖKÚR (arca vörös, remeg) Margit, ne hagyja ócsárolni! Lehet, hogy kicsi, 
és szerény, de a miénk! Apuka is hányszor mondta…  (megáll) 
Nem? Emlékszik…  Mindig mondta… (lassul, mint a lendkerekes 
autó) Margit, az istenért! Ne hagyja, hogy kisemmizzenek! 

VILI Mondhat, amit akar, kérem! A halott nálunk van.  

FŐNÖKÚR Hogyhogy? 

VILI Már intézkedtem. Apuka jelenleg a Life & Care magánklinika 
hűtőkamrájában van, megfelelő orvosi kontroll alatt. 

FŐNÖKÚR De hogyan? Mikor? (lerántja az ágyról a leplet.) 

VILI Nem képzeli, hogy hagyom Pech úr édesapját egy forró augusztusi 
napon Rákosligeten a legyek által dongatni? Annyira jellemző ez a 
magyar mentalitás! Csak az önzés, csak a haszon! 
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FŐNÖKÚR (elsápad) Maga! Maga, ezt megkeserüli! És maga is Margitka!  
Megemlegettek ti még engem! Itt minden fel van jegyezve! 
Minden…  

 

Belép Pech. Először nem ismerik meg a Gucci révén. 

 

FŐNÖKÚR (szinte sír örömében) De jó, hogy jössz Jóska! Ezek ketten… 
Margitka meg ez a suhanc… 

VILI Ne hallgasson rá, Pech úr! Kedves édesapja jó kezekben van. 

PECH Elég! Menjetek ki!  

VILI Igen, értettem! Mindjárt érkezik a kedves Apuka. (telefonál) 

 

Főnökúr vöröslő fejjel hátára veszi a koporsóját.  

 

FŐNÖKÚR Megkeserülitek ti ezt! 

 

Vili a nyomában elegánsan kigurítja a politúrkasztnit. 

   
 

22. A vágy 

 

Jóska körülnéz gyerekkora helyszínén. Minden kicsi és szürke. 

 

PECH Ez annyira szíven ütött engem. 

MARGIT Öreg volt már. Beteges. 

PECH Nem az, hogy meghalt. Hanem ez az egész… Ennyi az élet?  

MARGIT Látod, mondom én. Egy-kettőre elrepül…  

PECH Nem jó ez így, Margit! Másképp kéne csináljuk! Másképpen élni. 
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MARGIT (örömkönnyek) Jóska, az istenért! Mióta mondom. Úgy örülök, 
hogy te is rájöttél! 

PECH Eltávolodtunk egymástól. 

MARGIT Soha nem is voltunk közel. Annyira. 

PECH De, az elején.  Amikor megismertelek. 

MARGIT Nős ember voltál. Emlékezz! Menned kellett minden este! A válás 
se volt egyszerű!  

PECH Mégis szép volt. Szerettelek.  

MARGIT Nekem is ez jutott eszembe. Amikor beléptél. Olyan szép voltál, 
Jóska! 

PECH A ruha miatt. 

MARGIT Igen. De hát az is te vagy. Ahogy kinézel. (odalép hozzá) És amikor 
rájuk szóltál, hogy „Menjetek ki!” – ugyanazt éreztem, mint rég…  

PECH Mit? 

MARGIT Úgy szeretném, ha… (megöleli) 

PECH Most, a gyász kellős közepén? 

MARGIT Mindig kitérsz. Hol ezért, hol azért. Aztán meg csodálkozol, hogy 
eltávolodtunk. (nézi) Jól áll neked! Nagyon! 

PECH Neked is!  Jó rád nézni! 

MARGIT Azért tudnak valamit… a gazdagok!  És annyi minden van, amit mi 
nem is sejtünk. (megcsókolja) Jóska! Maradj így egy kicsit! (az 
ajtóhoz megy, rázárja. Visszajön. Letérdel a férfi elé)  

PECH Mit csinálsz? 

MARGIT (izgalommal) Várj… hallgass egy kicsit! (odanyúl a sliccéhez, kezdi 
kibontani) Mi ez? Hogy kell ezt kinyitni? 

PECH Mikro-cippzár! Mágneses, vagy mi? Majdnem bepisiltem az imént! 

MARGIT (benyúl a nadrágjába, keresgél) Hol van? 

PECH Ott, valahol. Csak ez ilyen duplabetétes, kétrétegű… 

MARGIT Érzem, csak nem tudom rendesen megfogni. (próbálkozik)  

PECH Ilyent én még soha... 
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MARGIT Én sem! (liheg) Mikor megláttalak, arra gondoltam, hogy mindjárt 
vége… és annyi mindent nem próbáltunk még! 

 

Próbálkoznak, nem akar beindulni.  

 

MARGIT (fájdalmasan) Te nem kívánsz engem, Jóska! 

PECH Dehogynem… csak ez még új!   

MARGIT Gondolj valami kellemesre! Engedd el magad! 

PECH Én már nem tudok megváltozni, Margit. Látod, nekem erre nem áll 
fel? 

MARGIT (feláll) Az a baj, hogy nem kívánsz! Lehet itt parfüm, smink, 
harisnyakötő… én már nem vagyok jó neked! 

PECH Dehogynem! Este újra nekifutunk! Lefürdünk, iszunk valamit. Ma 
nem megyek dolgozni sem. 

MARGIT Van egy új hálószobai szettem, harisnyakötővel! Felvegyem…  

PECH Ha akarod! 

 

Vili kopog az ajtón.  

 

23. A műkorall 

 

VILI Mindjárt itt vannak! Elképesztő dugó van!  (bejön, kitárja az ajtót) 
Ez egy új szolgáltatás, házhozszállítás, mélyhűtött állapotban. 
Felöltöztetve, előkészítve, úgy, ahogy temetni fogják! (beleszól a 
telefonba.) Adják be a zenét is!  (Megszól Wagner Az Istenek 
alkonyá-nak gyászindulója, 1 perc 20-tól.  

 

Két fehér köpenyes, krómvanádium kocsin lassan tolja a matt, gyönyházfényű 
fóliával letakart hullát.  

 

PECH Hagyják ezt! A pápát temetik így. Apuka egyszerű marós volt!  
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VILI Jogos! Készültünk emberibb tónussal is, egyszerűen, 
szívhezszólóan, amilyen a drága elhunyt volt. (Pech csóválja a 
fejét, de nem szól. Vili a telefonba) Fannika kettes trekjét kérem, 
zongorakísérettel! (Pechnek) Ez a temetőben majd élőben lesz! 
(elindul Albinoni Ave Maria-ja melodramatikus stílben, szerény 
énektechnikával)  

PECH  (elveszti a türelmét) Hagyj végre magunkra! 

VILI Értettem… persze. A gyász mindenkit megvisel! (embereknek) Kint 
várjanak, kérem! (Pechnek) Öt percük van, a hűtés miatt. (kimegy)  

PECH (közelebb lép Apuka holttestéhez, lassan leemeli a nylon 
szemfedőt.) 

MARGIT Menjek ki? 

 

Pech inti, hogy nem kell. Nézi Apukát. Soha nem beszéltek őszintén. Most 
megpróbálja. Az utolsó találkozás. Minden mondat korrekció. Az előzőt helyesbíti - 
próbálja tisztává, igazzá tenni.  

 

PECH Nagyon szerettelek. Volna. Ha hagyod. Ha elfogadsz. Hogy én ilyen 
vagyok. Nem más. Nem olyan, mint te. Apuka. Haraggal haltál 
meg. Tudom. De ha nem halsz meg… (elszorul a torka) akkor ezt 
se tudnám most elmondani. Nem engednéd. De ezt halld meg, 
Apuka. Ez fontos. Én más vagyok. (a füléhez hajol) 
„Gyermekéveim ködébül, mely mint víz ragyog.” Nyugodj békében.  

 

Visszateríti a fóliát.  

 

PECH Vihetik, kérem.  

 

A két fehér köpenyes kigurítja Apukát. Pech ül az ágyon. Sokáig néz maga elé.  

 

PECH Az egyetlen volt, ami anyámról maradt. Az apám.  

 

Megszólal mellette a mobilja. Egyszer, kétszer. Ötször. Pech nem reagál. 
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MARGIT Nem veszed fel? (Jóska nem felel. Margit nem bírja tovább) Haló! 
(idegesen) Mikor? Jézusom! A pénz! (Jóskának) A szomszéd a 
negyedikről! Valaki bemászott az ablakon, a villámhárítón! Jövünk 
azonnal! Siess, fogj egy taxit! Hívom a rendőröket! (nyomkodja) 

 

Pech kiszalad, Margit nyomkodva utána. 

 

24. Betörés 

 

Pechék konyhája közepén ül Pech Pubi a fiók mellett. Körülötte halom pénz. 
Számolja, csoportokba rakja. Fülénél telefon, a vállával tartja. 

 

PUBI Nem, anyám! Többet egy fillérrel sem! (hallgat) Hiába sírsz! 
Fejenként egy százas, havonta… Igen, öt éven át! Szó sem lehet 
róla! Tehát, akkor előlről! Egy évben van tizenkét hónap! (közben 
számol) 5 ször 12 az 60… Igen, per koponya! 60 szor 100 ezer 
pedig… üsd be a telefonba. Én nem tudom, mert beszélek! (ideges) 
Leszarom a Főnökurat! Jelentsen fel! Nem érdekel! (számolja a 
kötegeket) Ne zavarj bele, mert soha nem végzek. (elölről kezdi) 60 
szor 100, az 600 ezer… Nem! Az hat millió!  Egynek! Te anya! Ez 
kettőnknek 12 millió… (számolja a kupacokat) Az túl sok! Annyit 
nem vehetünk el… De hát ennyi, Anya! 

PECH (az ajtóban) Te mit csinálsz itt, Pubika? 

 

Pech nézi a pénzhalmok közt gunnyadó fiát. Odalép. Egy hatalmas pofont lekever 
neki. 

 

PUBI (összehúzódik) Én nem akartam. A mutter találta ki. 

 

Még egy pofon. 

 

PUBI Hidd el, apa, én nem akartam… Esküszöm! 
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Csend. Pech nézi a fiát. 

 

PUBI Bocsáss meg! Kérlek, apa! Bármit megteszek… bármit! 

 

Pech kiveszi a szekrényből a zubbonyt, az elemlámpát meg a táskát. Keményen. 
Komoran. Mint a Húsvét-szigeteki szobrok. 

 

PECH Tessék! Zubbony, lámpa… A gumibot a fiókban van. Holnaptól 
dolgozni fogsz. A helyembe lépsz. 

PUBI És te? 

PECH Én is bejövök veled, amíg beletanulsz. No, vedd fel! Lássam, jó-e 
rád. (Pubi felveszi) Pont a te méreted. Lesz pár év múlva. (kinyitja 
a táskát) Ide a vizet teszed, ide a vacsorát. Ne felejtsd el, mert tilos 
kijönni, és tíz óra hosszú idő. (felkapcsolja a lámpát) Az elem 
három hétig tart.  

 

Kivágódik az ajtó! Fergetegesen érkezik Margit. 

 

MARGIT Hát ezért jártatok fel annyit az anyáddal!? Terepszemlére, mi? De 
most megjártátok! Itt vannak a rendőrök! Bilincsben fognak 
elvinni! Anyáddal együtt… az is itt van valahol a bokrok között! 

PECH Csillapodj, Margit! 

MARGIT Dehogyis! Ne mozdulj, Pubika! Paprikaspray van nálam. (előveszi) 
Kifolyik a szemed, ha egyet moccansz! Fotózzanak csak le, ahogy 
itt ülsz a csomó pénz között… A bűnjel!  

PECH Tedd el azt az izét. És küldd el a rendőröket! Ez családi ügy, semmi 
dolguk itt. 

MARGIT Családi! Hogy ki akartak fosztani minket! Itt számolja a 
pénzünket… és ez neked családi ügy!  

PECH Küld el őket! Téves riasztás… 
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Margit döbbenten nézi a férjét. 

 

MARGIT Hát ennyi önbecsülés sem marad benned! Kifosztanak és te tűröd!  

PECH Állítsd le magad, Margit! 

MARGIT Elegem van belőled! Nem látod, mi megy itt!? Csak ülsz a 
pénzeden, és mindenkit szerencsétlenné teszel! Ezek a 
szerencsétlenek, ezek a múmiák meg lógnak rajtad… a fiad, a 
főnököd, a volt feleséged! Nyínak, és tartják a markukat! De egy 
őszinte szavuk nincs feléd. Annyit érsz, amennyit adsz! Elegem van 
ebből! Nesze, edd meg a vagyonodat! (kiszórja a táskájából a nála 
levő két-háromszázezer forintot, becsapja az ajtót és zokogva 
kimegy)  

 

Pech felveszi az elemlámpát. 

 

PECH Az elemet adják. Ha égve hagyod, hét óra alatt lemerül. Neked kell 
újat venned. A többit majd megmutatom ott a helyszínen. Jó állás. 
Egy éjszaka 3 ezret is megkeresel, tisztán. 

PUBI Három ezret? De hát az két mozijegy, kóla és csipsz nélkül! 

PECH Ha jól viseled magad, beíratnak tanfolyamra, dolgozóknak 
ingyenes. Az OKJ-sok négyet kapnak, fegyveres őr hétégén hatot 
is. Van itt perspektíva, csak becsüld meg magad. Nesze. (odaadja 
holmikat) 

PUBI A Főnökúr azt mondta, hogy felszámolják a céget… 

PECH Mit csinálnak? 

PUBI Hogy eladják. Felszámolják. Hétfőtől már nem kell bemenni 
senkinek. 

PECH (nem felel)  

 

Leül a konyha asztalhoz. Nézi a kezét. Kapcsolgatja az elemlámpát. Ki, be. 

 

PUBI Mi legyen ezekkel? 
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Pech nem felel. Pubi leveszi a zubbonyt. Leteszi az asztalra. Rá a táskát. 

 

PUBI Elmehetek? 

PECH Ne is lássalak. 

 

Pubi kimegy. Pech letérdel a fiók mellé. Pakolja vissza a pénzeket. Két kézzel gyűri, 
tömködi. 

Belép Főnökúr 

 

25. A spicli 

 

FŐNÖKÚR Segíthetek? 

PECH Nem kell. 

 

Csend. A pénzpapír zizegése. Főnökúr elővesz egy tenyérnyi mobil. Bolyhos 
párducszőrrel. Leteszi Pech elé.  

 

FŐNÖKÚR Nejed mobilja. Nálam maradt minap. Ezt nézd meg! Azték fitnesz, 
szantálmasszázs, Vér-bár, zsírégetés, tajcsi, finn szauna, 
tatárlöncs, páros hastánc gőzkabinban. És a lényeg, pirossal. Shá-
ba Vilivel. Érted! Ma is, tegnap is, mindennap. Öttől Shá-ba 
Vilivel! Ott gyúrják, izzasztják egymást! 

PECH Nem érdekel. 

FŐNÖKÚR Ha nem hiszed, hívd fel… tessék! (nyomkodja) 

PECH De hát… 

FŐNÖKÚR Hívd csak fel! Győződj meg róla te magad! Beszélj vele! (nyújtja) 

PECH De hát ez az ő telefonja. Kizárt, hogy felvegye. 

FŐNÖKÚR Igazad van. Ezt nem tudja felvenni.  (gondolkozik) Akkor gyere, 
menjünk oda! Nézd meg a saját szemeddel! 
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PECH Hagyjál engem békén! Végeztem Margittal! Irmával is, a gyerekkel 
is! Mindenkivel! Veled is! Elegem van belőletek! Megértetted? 
Elegem! 

FŐNÖKÚR (hátrál az ajtó felé) Jó, hát én ezt maximálisan tiszteletben 
tartom… (kimegy) Ha eleged van, hát eleged. Ajtót becsukjam? 

PECH (magában) Felejtsetek el engem! (körülnéz, pénzes fiók, zubbony, 
lámpa) Igaza van Margitnak! Élni! Azt kéne! Élni, élvezni az életet. 
Amíg van, addig legyen jó! (előveszi a Guccis szatyrot, pakolja 
bele a pénzt) Elölről kezdeni, máshogyan, másokkal… itt hagyni az 
egészet! És élni! (feltépi a szalagparkettát, kiveszi alóla a 
párnahuzatot) Nesztek, a lakás a tiétek. (leteszi a kulcsait az 
asztalra) Éljetek!  

 

Elindul. Éles fényben áll előtte a Gucci lány. 

 

26. És te? 

 

GUCCI Itt vagyok. 

PECH Mi a neved! 

GUCCI Gucci. 

PECH Nem. Az igazi neved! 

GUCCI (hallgat). 

PECH Én Jóska vagyok. 

GUCCI Tudom. 

PECH Add a kezed. 

GUCCI Miért? 

PECH Érezzem, hogy vagy. (megfogja) 

GUCCI Olyan törődött az arcod. 

PECH (hallgat)  

GUCCI Még soha nem voltál ennyire egyedül, ugye? 

PECH Voltam, de nem zavart. Nem hiányzott senki. 
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GUCCI És most? 

PECH Boldog akarok lenni! 

GUCCI Tudnál? 

PECH Nagyon… Azt szeretném, ha… 

GUCCI Ne mondd ki! 

PECH Én annyira boldog lennék… 

GUCCI Kérlek! 

PECH Mindent megadnék… 

GUCCI (a szájára teszi az ujját) Sss! Ne beszélj… 

 

Csend. Állnak egymással szemben. 

 

PECH Amikor először megláttalak, azóta érzem… 

 

Lány elfordul. 

 

PECH Minden vágyadat, kívánságodat… minden gondolatodat, amit csak 
akarsz! 

GUCCI Ne! 

PECH Hallgass meg! Nekem nem egy éjszakára kellesz. Hanem 
mindenkorra. Nézd, mind elhoztam! (A Lány gesztusára) Engedd, 
hadd mondjam végig! Tessék… itt van mind! Az egészet neked 
adom… Két millió, négy, hat, tessék! Itt az egész. A huzatból is, 
minden! Napokig nem aludtam, mindent átgondoltam. Bármit 
megtennék, hogy boldognak lássalak… és én is az legyek veled! 

 

Leteszi a pénzt a lány elé. 

 

PECH Annyira közel érezlek magamhoz. 

GUCCI (nem felel) 
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PECH És te? 

GUCCI Nekem nem tetszel. 

PECH Hogy? 

GUCCI Mint férfi. Nem tetszel. Szeretem a gondjaidat… a 
szomorúságodat. Szeretem a kétségbeesésedet. De boldogan nem 
tudnálak elviselni… 

 

Csend. 

 

PECH Akkor miért jöttél? Miért kecsegtettél… miért csábítottál? Hallod? 
Gucci lány… Hol vagy? Hova tűntél?  

 

Főnökúr hangja a sötétből. 

  

FŐNÖKÚR Itt vagyok, Jóska! 

 

27. Az álom 

 

Főnökúr áll ott a koporsóval. Vállával tartja. 

 

PECH Mit keresel itt? 

FŐNÖKÚR Nem vették vissza. Ha név is van rajta, akkor nem szokás. Neked 
adom. Ajándékba. Ráírod, hogy ifjabb, és mehetsz apád mellé. 
Együtt lesz az egész Pech-széria. 

 

Jóska elővesz egy köteget a huzatból.  

 

PECH Fogd. 

FŐNÖKÚR (ellöki) Nem kell. A munkahelyről is elküldtek. Harminc év után. 
Annyit adtak, hogy a koporsót ki tudtam fizetni. Végkielégítés! 
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PECH Tedd el, na! Két millió… 

FŐNÖKÚR Nem kell. Engem nem lehet aprópénzzel megvenni. (felállítja a 
koporsót) Fogd meg! Azért jöttem, hogy megmondjam, mit 
gondolok rólad. Szemtől szembe!  

PECH Nem fog eldőlni? 

FŐNÖKÚR Fektesd le!  

 

Megvárja. 

 

FŐNÖKÚR Tudod, mi a te bajod? 

PECH Mi? 

FŐNÖKÚR Neked az a bajod, hogy vagy nagyon kicsi álmaid vannak, egy új 
elemlámpa, egy vacsora, egy belkert Csömörön, vagy 
elérhetetlenek, mint a gazellaléptű lány. Köztük nincs semmi! 
Érted? Ott, ahol a normális emberek álmodoznak, ott te nem 
létezel! Ezért vagy te boldogtalan. Ha százmilliárdot nyersz, s a 
bőröd alatt is pénz lesz, akkor is egy csóró leszel! Egy éjjeliőr 
nappal! 

PECH És neked van álmod? 

FŐNÖKÚR Van. Évek óta dédelgetem. Már az is gyönyörűség, hogy 
rágondolok. Ez a lényege az álomnak. Együtt él veled, minden 
pillanatban… 

PECH Mi az? 

FŐNÖKÚR Kezdem a bejáratnál. Amikor belépsz, fluormaratott üveg fogad, 
mintha ködfátyol terülne eléd, lenyomod az óarany kilincset, 
langyosan simul a kezedbe… érzed a jojoba illatát! És megpillantod 
a testeket, de csak a sziluetteket, a gőzben. Rejtett szpotlámpák 
fülledt fényében lassan mozdulnak, hat lihegés… hat nő edz a 
nyújtón. Dresszükön átütő izzadtságcsepp csillan Vénusz izmos 
dombján. (hangja elhal) Tudom, mit beszélek. Hét éve nem 
voltam nővel… a hét szűk esztendő… 

 

Pech leül a koporsóra. Hallgat.  
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FŐNÖKÚR Látod, ember vagyok én is… hús, vér! És ott állok én a jojobás 
flakonnal! Nyújtsa a kezét. hölgyem! És szépen nyomom a kezére, 
a testére a mézszín olajat! Na, ilyen egy álom, Jóska! Mint a Shá-
ba… 

PECH Szép. 

 

Főnökúr kitesz elé egy gázpisztolyt. 

 

FŐNÖKÚR Ott edz most a feleséged. A Vilivel. Ha férfi vagy, odamész! Én 
elintézem a srácot, te pedig megveszed a termet. Fele-fele.  

PECH És Margit? 

FŐNÖKÚR (Sátáni kacagással) Margit? Hát minek oda, Margit?  

 

Hosszan visszhangzik nevetése, amint a koporsót tolva, kimegy. Pech utána az ölnyi 
pénzzel. 

 

28. Szárazedzés 

 

A Shá-ba különterme. Lágy játéka árnyéknak és fénynek. Az AromaWind kondigép 
sziluettje a beszűrődő fényben. Margit és Vili érkezik. Margit nagyon feszült. 
Összehúzza magán a köntöst. Tétován lép az erőgéphez. 

 

VILI Gyújtok fényt. Hányra kell hazamenned?  

MARGIT Ma nem kell. Maradhatok, amíg jólesik. 

VILI Akarod meztelenül? 

MARGIT Aha… ma jólesne. Vöröset fújj, sötétvöröset. 

 

Ledobja a köntöst. Beáll a bikinifújó gép elé. Halk zümmögés. A fújókák keskeny 
pántokat fújnak az intim tájakra. Vili körüljárja. 
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VILI Kezd kijönni az alakod. Van már kis csípő, a comb is formálódik… 

MARGIT (esengve belesimul a tekintetébe) Tetszem? 

VILI Aha… mit szeretnél ma? 

MARGIT Ellazulni, mindent kikapcsolni. Nem vagyok túl jól. 

VILI Akkor gyantás luccal kezdünk, utána kis barlangi klíma, végül 
hűvös sós tengeri szellő. Érezz rá a ritmusra, engedd, hogy a gép 
dolgozzon, te pedig lazán tarts ellen! Dolgozz együtt a géppel! 
Betöltöm az illatokat. Mehet? 

 

Elindul a szélgép, körbe fújja a testet, belekap Margit hajába, az illatos szellő 
sötétvörös fanszőrzete bolyhaival játszik. 

 

MARGIT Kicsit hűvös… de jólesik! Tedd erősebbre! (hangosabb szélzúgás)   

VILI Indul a vetítés. (bekapcsolja, lassan táncoló luc fenyér) A kapcsoló 
ott a kezednél, olyan erősre veszed, amilyenre szeretnéd. 

 

Margit véletlenül maximumra tekeri, haja röpköd a levegőben, Vili köntösébe is 
belekap a szél, Michelin babává fújja. Alig bírják leállítani.  

 

VILI Csak finoman, Margit… nem tornádó ez!  

MARGIT Bocs, rossz irányba tekertem. 

VILI Adom a zenét.  

MARGIT Ma behunyt szemmel akarom. 

VILI De akkor nem látod a vetítést. 

MARGIT Érezni akarom, hogy itt vagy mellettem! 

 

A gép lassan összehajtja Margitot, majd kinyújtja. Ellentartással. Ember és gép 
egymásnak feszül. A szél felszárítja a kiserkenő verejtékcseppeket, és a nyílt 
pórusokba krétai luc gyantájának mikrorészecskéit préseli. A látvány mediterrán, a 
zene szerkesztett natura.  
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VILI Túl laza az izomtónus. Tarts jobban ellen! 

 

A gép újra összehajtja Margitot.  

 

MARGIT Tudod, hogy ma utoljára vagyunk itt? 

VILI Miért, nem tetszik? 

MARGIT De… (kissé felnyög, ahogy a gép összehajtja) 

VILI Hát akkor? 

MARGIT Ma lejár a bérlet, nem? 

VILI És? Megújítjuk. Nagy ügy! Átteszem vadkaporra, és csípőizmokra. 
Törzsfacsarás! Állj jobban ellent, amennyire bírod!  

MARGIT Beszélni szeretnék veled! 

VILI Kicsit erősebbre teszem, jól dolgozzon meg! A szél most forró lesz! 
Mehet? 

MARGIT Vili… 

 

Rohanó felhők, vadkaporföld. Tüskés buzogányok táncolnak a szélben. Lágy tikfa. A 
gép megcsavarja a testet, a meleg szél arcába vágja a hajat. Margit nyög, hangosan 
veszi a levegőt. 

 

VILI Egy - kettő, feszít, benntart, benntart, benntart, kienged, három 
négy!  

MARGIT Vili… kérlek! 

VILI Feszítsd meg! Kettő… tartja, tartja… nem engedi! Feszíti, úgy!  
Három, négy. 

MARGIT Utána együtt lefürdünk és szaunázunk, jó? 

VILI Nem beszél! Egy, kettő, három… 

MARGIT Feküdj mellém, csináld te is velem! Úgy szeretem, amikor 
mellettem gyúrsz, és verejtékünk illata összekeveredik… 



58	
	

	

VILI Figyelni akarom a lélegzetvételt, a kilégzési technikádat. 
(megsimogatja a mellét, hasát) Itt feszítsd meg, most lazán! Hadd 
forrósodjon, égesse a zsírt. Teszek rád a jojoba-olajból. (fölé áll, 
végigönti a nyakán, mellén. Közben a gép csavarja Margitot, a 
felhők szaladnak. ) 

MARGIT Ott hagytam Jóskát! Eljöttem. 

VILI Tessék? 

MARGIT Ott hagytam. Végleg. 

VILI (nagyfeszültség) Ez vicc? 

MARGIT Nem. Egyáltalán. Szabad vagyok. Addig maradok, amíg akarod… 
Nálad is alhatok. 

VILI No, állj meg Margit! Állítsd le azt a kurva gépet! 

 

Margit véletlenül felcsavarja, süvít a szél, dől a forró kaporillat, Vili köntösét átfújja 
a fején, belegabalyodik, káromkodik. Ököllel rávág a gombra. Szélcsend. Vetítés ki. 

 

VILI Mondd el mégy egyszer, tisztán, értelmesen, hogy mi van? 

MARGIT Szakítottam Jóskával. Eljöttem. 

VILI És a pénz? 

MARGIT Hát az ott maradt. Az övé… ő nyerte. 

VILI Te megőrültél! (ordítani kezd) Hallod! Szállj már le arról a rohadt 
gépről! (rángatja) 

MARGIT Ne légy ideges, Vili, kérlek, nincs semmi baj… (meg akarja ölelni) 

VILI Vedd le rólam a kezed! Mert megfojtalak! Hogyhogy nincs pénz! 
Felelj! Ezt hogy képzeleted!? Visszamegyünk, és elkéred a részedet! 
A fele a tiéd, érted! Vagy a negyede! 

MARGIT Nem akarom. Csúnyán váltunk el… elmondtam mindent, ami húsz 
év alatt… 

VILI Nem érdekel! A ti dolgotok! Magánügy! Na, öltözz gyorsan, 
odamegyünk és kiverjük belőle! Hát mit képzelsz? Szórakozom itt 
veled! (ordít) Öltözz már! (hozzávágja a köntöst) 
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Hirtelen sötét. 

 

VILI Mi ez? Ki oltotta el? 

 

Elemlámpa fénycsóvája az arcába. 

 

FŐNÖKÚR Fel a kezekkel, öcskös! Falhoz! Vagy szétlövöm a fejed! 

VILI Ne izélj már, fater! Gázpisztoly ez, kilométerről ordít! 

FŐNÖKÚR És ha a szemeden lövök be, és szétfröccsentem agyad gázpisztoly-
felismerő központját, te nagyokos! Nem láttad tegnap a híradóban, 
egy manus hármat intézett el, pont ilyen gázpisztollyal… durr be a 
szemébe! 

VILI Nem, nem láttam. 

FŐNÖKÚR Akkor nézd meg az indexen!  

PECH Elég! Menjetek ki! 

FŐNÖKÚR Kint elintézem a srácot! És akkor fele-fele, ahogy megbeszéltük! 
Rendben Jóska? (kilöki Vilit az ajtón) 

 

Pech felkapcsolja a főkapcsolót. Szubterrán csepegés,  barlangi tó, szirénhangok. 

 

PECH Mi ez? 

MARGIT Barlangi atmoszféra. Mohakúra. 

 

29. ÉS BOLDOGOK 

 

Margit az erőpadon fekszik. Zavarja a meztelensége. Próbálja rejteni.  

 

PECH Mi ez a vörös rajtad? 

MARGIT Semmi. Festve van… le lehet mosni. 
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PECH Áhá…  

MARGIT Hogy mindenhol átjárjon a szél. Illat-terápia. Ott fújják. 
Férfiaknak is van.  

 

Pech nézi. Nem szól.  

 

MARGIT És most?  

PECH Tessék? 

MARGIT Mi lesz? Velünk… 

PECH Nem tudom. 

MARGIT Elhagysz? 

PECH Megpróbáltalak… Te is. Úgy látom. 

MARGIT Én úgy megbántam, Jóska. (sírni kezd) 

PECH Ne sírj… (közelebb lép) 

 

Elindul a gép. Hajtogatja, csavarja Margitot. Hátterek változnak, szél kél.  

 

MARGIT Megnyomtad a gombot.  

 

A gép hajtogatja a nőt. Hallgatnak. Csak a masina zaja. Meg a szél. 

 

PECH Hol kell ezt megállítani? (megnyom egy másik gombot, 
lábemelgetős program, felváltva csavar, emel, dönt) 

MARGIT Hagyjad… kibírom. Nehogy elrontsuk! 

 

Hallgatnak. A masina dolgozik. 

 

PECH Margit! Tudod, mit szeretnék? 
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MARGIT Mit, Jóska? 

PECH Egész eddig csak kínlódtam meg dolgoztam…   

MARGIT Én is, nem? 

PECH Szeretnék megtanulni élni, lépésről lépésre… Hogyan kell ezt 
élvezni. (elhallgat) Érted, Margit!?  

MARGIT Velem? 

PECH Szeretnék kiülni a természetbe! 

MARGIT Csömörre? 

PECH Nem. Az erdőbe. Fák közé. Egy patak mellé. Vagy egy teraszon 
reggelizni. Vajat, lágy tojást! Vagy… vagy szeretnék hajóra ülni. 
Vitorlázni. A parton sétálni, kart karba öltve. (egyre átéltebb) 
Elmenni valahová. Egy meccsre. Milánóba. Hideg, habos sört 
inni… Aztán elmenni színházba, szafarira, hegyet mászni, döntőt 
nézni Wimbledonban, szaladni a Bahamák fehér homokján, és 
nevetni, örülni, élvezni minden örömet és gyönyört, amit a világ, 
mint egy színes szőnyeget a gazdagok lába elé terít. (szinte meg is 
ijed a csendtől) 

MARGIT És utána? 

PECH Ennyi…  

MARGIT És gondolod, hogy…. 

PECH Persze.  

MARGIT Hogy boldogok leszünk? 

PECH Igen. Boldogok.  

MARGIT (nevetve) És gazdagok!  

PECH Boldogok és gazdagok! 

MARGIT És boldogok… 

PECH És gazdagok! Tessék! Itt van mind. Elhoztam az összeset! (feldobja 
a párnahuzatot a gépre. A kapcsolóra)  

 

Elindul a tengeri szél, hármas fokozat. Kiragadja a párnahuzatot Pech kezéből, 
felkapja a húszezreseket, pörgeti, sodorja a levegőben. Margit leugrik a masináról, 
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és Jóskával együtt ugrálva kapkodják a levegőben szálldosó bankjegyeket. A tenger 
zúgása erősödik, a hullámok egyre nagyobbak, a pénz is egyre magasabbra száll. 

 

ellenfény 

 

sötét 

  

 


