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1.

Lizáéknál

SZÁSA Íréssírésszoptat.Azután pedig szoptatésírés
sír.M ajd elölrôlaz egész:írástólasírásig,utánavissza,
ésközben szoptat.

ANNA Szegénygyerek.Am itôazanyatejjel…
SZÁSA Liza!SzegényLiza!
ANNA Ô éppen hogym egnyugodhatna.A lányom ,tudom ,
m árm egbocsáss,dehátm icsodaliba.Csakliba.

SZÁSA Elm entaszerelm e,életeférfija,aférje.Éshátak-
kor igazán m egnyugodhat végre,csakugyan errôlbe-
szélsz,anya?

ANNA Visszakaptaaszabadságát.
SZÁSA Kellafenének.A szerelm ehelyett.
ANNA Ennyitisztessége legalább m aradtaz ô „nagysze-
relm ének”,hogy önkéntvisszaadta.Ésírásban.Ésvég-
leg.

SZÁSA H ogybeszélhetszígy… Fegyáról?
ANNA Fegyáról!Jaj,persze,bocsássm eg,a ticsodálatos
Fegyátokról!

SZÁSA Igenis.(Csend)Csodálatos.
ANNA Ahogy ô képes elinnia családikasszát… Igazán
egyedülálló!M ajd pedig átkelavízen furcsabódulatban,
éseltûnikvalam ibugyorban!Bám ulatos,csakugyan.

SZÁSA Azértm ég ô nagyszerû em ber.Dehátgyenge,az
igaz.Ezértm égnem kelleneelhagyni.

ANNA Persze hogy nem .Vasziljev bácsihosszú könyör-
gésem rem egküldiapénzt,legalábbakam atokra,hogya
hitelezôk kis ideig m ég távolm aradjanak,m erthogy a
családfô valahogy nem képes m egjelennia m unkahe-
lyén,am ikorarem ekFegya,azseniálislum p,határozott
léptekkelvégreelindulabank felé.M ajd elhalad m ellet-
te,tovább,egyenesen afolyónak.

SZÁSA M ajd visszajön.Eddigm égm indigvisszajött.
ANNA Talán m árhozzaisacim boráit,acsapost,azené-
szeket,m indenkit,ésegyenesen anappaliban folytatják



adorbézolást!Sôt:agyerekszobában alkalm asint,ám el-
hagyniperszeakkorsem szabad,akkoréppen nem ,igaz?
Dehátennyijózanságazértcsakhatalm ábakerítetteegy
pillanatra, hogy maga mondja ki: ha még egyszer elindul
avízfelé,akkorLizavisszakapjaaszabadságát.

SZÁSA Ésm inek?M itkezdjen szegényaszabadságával?
ANNA Egynorm áliséletet.Végre.
SZÁSA M ilyen életlehetaz,ahonnan Fegyahiányzik?
ANNA Ésveleazital?M egarejtélyeskim aradások?M egaz
adósságok?Ugyan m ilyen?

SZÁSA Csaknem aztakarod,hogyváljon eltôle?
ANNA Eztm agaFegyaism ertefel,hogyhaism étzülleni
kezd,azm agaleszaválás.Éslám .

SZÁSA EzzelteszitönkreLizát.Végleg.
ANNA Lizavégreboldoglehet.
SZÁSA Fegyanélkül?Egym aga?
ANNA Egy olyan csodálatos terem tés, mint Liza, hogyan is
m aradnaegym aga?

SZÁSA Csaknem gondolod,hogyLizabárkibeisbeletud-
naszeretni,m ígFegyacsaktúlvan afolyón?

ANNA Csakafolyón?
SZÁSA Jó,ésnéhánykönnyelm ûígéretén.Van ilyen.Ô ak-
korisFegya.

ANNA Ezredszer.SzegényLiza.H olelôkerül,holm eg el-
tûnik,deegyikben sincsköszönet.Ezredszerhitegeti.És
ô ezerkülönb férfittalál,akim ind boldog lesz,haLizát
boldoggáteheti.

SZÁSA Jaj,m egintkezdôdik.A „valóságos,titkos,taná-
csos”?

ANNA Éshaô?
SZÁSA H anem lenneottanévjegyén,valóságosnak sem
hinném ,tanácsosnakegyáltalán nem ,Lizaszám árasem -
m iképp.

ANNA Olcsó.
SZÁSA M intaz ablaküveg,olyan átlátszó.Éséppen olyan
érdekes.Nam egolyan szenvedélyesislehet.Eredendôen
titoktalan.

ANNA Gyerekkoraótarajongalányom ért.
SZÁSA Ism erem eztarajongást.Egyszertalán m égacopf-
játism ajdnem m eghúzta?

ANNA Az a bajvele,hogyfinom lélek?H ogybecsületes?
M ertam ikorraelszántam agát,hogynyilatkozzon,addig-
raLizam árFegyávalangazsálódott.

SZÁSA „Angazsálódott”? Belezúgott,m integy bakfis.És
ennéltöbbetnem kaphatottvolnaazélettôl.

ANNA H alkabban,jön.
LIZA (belép,kisírtszem ekkel)Elaludt…
ANNA Ittszakad m egaszívem .Szegénykém .
LIZA Jólvan.M árjobban.Elnyugodott.Ésén is.
SZÁSA Éppen úgynézelki.
LIZA Döntöttem .
ANNA Végre.
LIZA (csendután)Elküldettem Viktorért.
ANNA Tudtam én!M égiscsak a lányom vagy.Ennéloko-
sabbatnem tehettélvolna.

LIZA Nem .(Csend)
SZÁSA Liba.M enthetetlen,csakugyan.
LIZA Átöltözöm .Figyelnétek a gyerekre?H a m égis felri-
adna…

SZÁSA M eggondoltad?
LIZA Szása!
SZÁSA A valóságos.A titkos.A tanácsos.
LIZA M eg… M eg.M eg!

2.

Kocsm ában

FEGYA M ostazt,hogy„Nyevecsernyeja…”.Deúgy… Úgy,
hogy elôbb csak egészen kicsitfájjon.M ajd erôsebben,
m ajd m ég tovább,hatalm asabban és gyönyörûen,m ég
éppen elviselhetôen,m ertkülönben… (Énekel)Dehiszen
tieztjobban tudjátok!M indenttudtok.H ogy létezhet
ennyibölcsesség avilágban,am ikorpedig sem m inek az
égvilágon sem m iértelm e nincsen?Éséppen bennetek?
(Énekel)Dehátholism ásutt!Jaj,neválaszoljatok,csak
sem m itnem ondjatok,m ertazzalelrontjátok.A beszéd
rontelm indent!A világon m indent!M ennyire torkig
vagyok vele!Szó,szó… H ogyisvan tovább?Inkább éne-
keljetek… Akkorpontosan fogalm aztok!És m ilyen gyö-
nyörûen… (Iszik) Lassan és halkan és szinte észrevét-
lenülkezdjétek… Ez az igaziélet,csak ez,am iúgyis
m agába foglalm indent,m indent!Nem az,am iodaát…
Város!Tülekedés!Pokol… M icsodatévedés.Élethelyett…
De ez a „Nye vecsernyeja…”! M indenki a vendégem !
M ása… M ása… M ása!M osttejössz!A hangodatakarom ,
M ása,azt a szólót,a kórus fölött… M indent tudsz a
hangoddal… Nincs ennélsem m itöbb!M inden egyéb
csak látszat!M intha értelm e volna!M intha… volna.De
nincs.Sem m isincs!Élethelyett… De ez!Ez m indent
m egér!Ezértkellettszületni.Ezértkellettkibírnim in-
dent!Nincs ennéltöbb!Nincs nálad több,M ása!„Nye
vecsernyeja…”

3.

Lizáéknál

SZÁSA Jön.Látnisem bírom .Jó,hogynem hozegycsok-
rotism indjárt,eza… Peckes.

ANNA Igenis,egyférfinaklegyen tartása.
SZÁSA Gerinc,nyársból.M eg tisztam andzsetta.Ugye,az
islegyen.M ajd azzaljól… M egvigasztaljaLizát.

ANNA Tám asz.Azkell.Ism erem alányom at.
SZÁSA Szerintem m eg fogalm ad sincs a lányodról.Tá-
m asz m eg gallérm eg titkostanácsos?Kilela hideg.De
biztosvagyokbenne,hogyôtis.

ANNA Alighaazérthívatta,hogykilelje.M egigazítom aha-
jam .Teishogynézelki?

SZÁSA Lánykéréskövetkezik,vagym i?Ízléstelen.
ANNA Jaj,akényeskisasszony!Bezzeg haazisteniFegya
vedelésgajdoléskurvázik…

VIKTOR (kopog,belép)Bocsánat.
ANNA Elnézést,dem égnem készültünkfel…
VIKTOR Lizahívatott.
SZÁSA Na,én m egyek.(M egy)
ANNA Kerüljön beljebb.
VIKTOR Félek,hogyalkalm atlan vagyok.
ANNA Ugyan,alegjobbkor.
VIKTOR Estére akartam csak bejelentenim agam ,de hát
idôközben Lizahívott.

ANNA Ô isittleszazonnal.
VIKTOR H ogyvan?Aggódom …
ANNA A gyerek nyugtalan.Nehéz idôk ezek.De hiszen
gondolhatja.

VIKTOR Ittvoltam ,am ikorLizam egkaptaalevelet.
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ANNA Ennyilegalább voltFegyában.
VIKTOR Éscsakugyan döntött?
ANNA A döntés m ár m egvoltrégen.Nem házasság ez.
Csakkikellettm ondani.

VIKTOR Szerelem .
ANNA Azsem bírkiennyit.
VIKTOR Azövék?
ANNA Fegyaistudja,hogym árnincsvisszaút.Lehetetlen-
ségvolnam indeztm égegyszervégigcsinálni.Eztvégreô
isfelism erte.

VIKTOR DeLiza?Ô istudja?
ANNA Ésleírta egytiszta pillanatában,hogyha m ég egy-
szer, ha egyetlenegyszer visszaindul a folyónak, ha
kim arad,eltûnik,ésbódultvigyorraltérvissza,m íg árad
a pórusaiból az áporodott alkoholbûz és dohányfüst,
akkorlem ond férjijogairól,aházasság sem m is,Lizape-
digegyszersm indenkorravisszakapjaaszabadságát.

VIKTOR Ésvisszaakarjakapni?
ANNA Különben belepusztul.De m ostm isem hagyjuk
annyiban.M egindítjukaválást.

VIKTOR H iszen szereti.
ANNA Lehetegy ilyetszeretni? Nem m ondom ,m icsoda
ígéretvolt!M égm ostanában is,am ikorésznélvan,m eg-
nyerô,szellem es,jó:akárzseniális,dem eddigtartaz!Az
elsô kortyig, az utána következô m ám oros pillanatig,
am ikor énekelnikezd,am ikor hatalm ába kerítivalam i
lebírhatatlan nyugtalanság,ésakkorm árnincsadottszó,
akkorm árnincsszellem ,nincsígéret,sem m isincs,csak
ezam egüvegesedôtekintetésaközepesbariton.Kétezer
rubeltküldöttLiza nagybátyja,fizesse kia kam atokat,
m ertittám elvan zálogosítva m inden.Ô m eg fogja a
pénzt,acsaládfô,azapa,aférj,ésnekiindulavárosnak,
m eg van beszélve a találkozó a bankban,Fegya tehátitt
hagyja a feleségét,itta kicsit,m ajd bekanyarodik a sar-
kon,és határozottléptekkelm egy elm ellette,hátra se
fordul;ennyi.

VIKTOR Igazán… Érthetetlen.
ANNA H apedigm égm indig nem volnavilágos,hátüzen
atúlpartról,hogyLizaküldjön utánatisztafehérnem ût.

4.

LIZA (belép)Annyira,deannyiravártalak.
VIKTOR Azelsôszavadrajöttem .
ANNA Igaziférfi.Ésigazán lekötelezm indannyiunkat.
LIZA Talán m eglepett,hogyhívtalak.Tudom .Illetvenem
tudom .Dehátnem tudokm áshozfordulni.

VIKTOR Ésm ilyen jólvan ezígy.
ANNA No,énrám akkorm árnincsisszükség.(Távozik)
LIZA Tem indenttudsz,am úgyis.(Szélesgesztus)Itt… Er-
rôl… Rólam .

VIKTOR H ogym indent,aztazértnem m ondanám .
LIZA Ism erszm inket.M ióta?
VIKTOR Nem csakism erlek,de…
LIZA (nevetveközbevág)Százéve!
VIKTOR Tizenhatésfél,idejövetpontosan kiszám oltam .
LIZA Nem bírom tovább!(Felsír)
VIKTOR Eztén tökéletesen m egértem .
LIZA Rettenetes,rettenetesegyilyen… elhatározásrajutni.
VIKTOR Ism erlek ésszeretlek,ez lettvolna a m ondatom
vége.

LIZA Deelégerôm sincs.
VIKTOR M ajd lesznekem .
LIZA Fegya… Elm ent.Vissza,afolyón túlra,beleazéjsza-
kába,ism ét.És ez,éppen ennyiaztjelenti,hogy vége.

Közöttünk,m indennek.Ô fogadtam eg egykétségbeesé-
sem éskönyörgésem nyom án,hogynem bírom tovább,
hogyezígynem élet,ésezekszerint… M árnem aférjem .
Szabad vagyok.A m agam ura.

VIKTOR Nesírj.
LIZA Deakkorlegyen!Akkorazvagyok!(Sír)Annyira,de
annyirabántott.H ogyittvagyunk,akicsivel,szeretjükés
várjuk,ésôbezárul,hallgat,haszól,m induntalan ellent-
m ondásokbakeveredik,ingerültleszvagym éla,szórako-
zott,ésavégtelenségigközönyös.Éppen ô!Éppen Fegya!

VIKTOR Ezcsakugyan nehezen m agyarázhatóm agatartás.
LIZA H ogy akkor aztm ondtam :legyen!Ezerszer ígérte
m eg,hogym egváltozik,ésegyszersem bírtabetartani,de
azért… Van m ég szám om rarem ényazéletben,nem ha-
gyom ,hogytönkrem enjekavárakozásban,sírásban,két-
ségbeesésben,hiszen nem csak rólam van szó,de a kis
Fegykárólis…

VIKTOR Biztosíthatlak,hogyén tökéletesen m egértelek.
LIZA Elküldtem abeleegyezésem .Vége.(Csend)Ésezzel…
Nekem isvégem .

VIKTOR M itm ondasz?
LIZA Nem bírom .Eztvégképpnem .M indentinkább,m int
nélküle.H iú voltam ,ostobanô,sértettasszony.Deezek
közülegyik sem jó tanácsadó.Ésegyiknek sincsköze a
szerelem hez.Én… Én azövévagyok.

VIKTOR M it… Akarsz?
LIZA M enjelhozzá.Add oda nekiezta levelet.(Csend)
H ozd haza.

VIKTOR Értem .
LIZA Nem ,nem érted.
VIKTOR Igazad van.Ténylegnem értem .
LIZA Kívánom ,hogy ne is értsd soha.H ogy szám odra a
szerelem ne legyen egy ilyen ôrültvagy-vagy:sivár és
m agányoskínlódás,vagygazdagéspárosgyötrelem .

VIKTOR Ezérthívtál.
LIZA Csak benned bízom .Te ism ered ôt.Én… Én utána-
m entem ,sietve,titokban,kétségbeesetten,kétszoptatás
között,felgyalogoltam a parton,ottvoltam egy egészen
különösépületelôtt… Kihallatszottazakórus,am inekaz
alsószólam átolykoritthon isdúdolniszokta,ésolyankor
m indig aztérzem ,hogyhiányzik valam i,belôlem ,belô-
lünk,hogyén kevésvagyok neki,éshogyez az élet,itt,
énvelem ,boldogtalanná tesziôt.Nem m ertem ebbe be-
lépni.Féltem ,hogyigazavan.Vagyis… Én nem .Dete…
M egteszed?

VIKTOR Neked.M eg.M indent.
LIZA Ésneki.
VIKTOR H ogyne,neki.
LIZA M ostugyecsodálkozol.
VIKTOR Nem ,nem csodálkozom .Illetve,ha ôszinte aka-
roklenni,m eglehetôsen különösnekvélem .

LIZA Azhiányzikneki,am i… Élet?Szenvedély?Vagycsak
m ám or? Narkózis? Egyszóval: zene. De hiába ültem  zon-
gorához,és játszottam a valaha kedvenc M ozart-szoná-
táit,m ertnem általában azenekellneki,hanem azaze-
ne.Am ibôlérzi,hogyél.M ertbárvelem él,detalán nem
érzi… Életnek.Ésezértôvisszaadjanekem azéletem .De
hátnekem azm egígynem kell.Ô kell.H aragszol?

VIKTOR Ugyan,hovagondolsz… Illetveegykicsitigen.
LIZA Szeretsz?
VIKTOR M iértkérdezed.
LIZA Mert akkorjó,hogy haragszol.Mert különben
nagyon nehézlenne.

VIKTOR M indenhogyan nehéz.
LIZA Deegyférfi,ugye.
VIKTOR M egyek.



42007.június XL.évfolyam 6.

LIZA Éselhozod.
VIKTOR El?(Csend)El.
LIZA M enj.És van ittm ég valam i… (Csom agotvesz elô)
Fehérnem û.Kérte.H átküldöm .

5.

SZÁSA (anyjávalbelép)M áriselm ent?
LIZA Én kértem ,hogym enjen.
ANNA Igentm ondott?
LIZA Igent.
SZÁSA Szerelm esbeléd.
LIZA Valószínûleg.
ANNA Ígyvan rendjén.Látod,kislányom …
SZÁSA Tem egsem érdem led Fegyát.
LIZA Én isettôlféltem .
ANNA H allgassm ár,Szása!
LIZA Dem ostm árnem félek.
ANNA M ertvan valaki,akim éltóbb rád.
LIZA Nem .H anem m ertígyválokm éltóváFegyára.
SZÁSA M itbeszélsz?
LIZA A szerelem alighacsakturbékolásésközösháztartás
ésgyerek… H anem …

SZÁSA Tisztam andzsetta!
LIZA Kábulat.Szenvedély.Éshakell:áldozat.
ANNA Csaknem aztm ondod…
LIZA De.
SZÁSA Elküldted?
LIZA Fegyáért.H ozza haza.Ô m egteszi.Értem .Nekem .
M ertszeret.Ésakkorújraélnifogok.M ertakkorm égis
érdem esleszélnem .

ANNA Azakorhely?Azalum p?Akitôlvégleg m egszaba-
dulhattálvolna,higiénikusan éshercehurcanélkül,m ert
hivatalosan iselism erte,hogyazô hibájából!Ésakkor…
Én eztnem bírom követni!

LIZA Szeretem .A férjem .Övévagyok.
ANNA M enthetetlen.Én eztnem bírom … Nem nézem …
Tovább!

SZÁSA Pedigm ostkezd érdekeslenni.
ANNA Félig m ár tönkretett.H áttegyen tönkre egészen.
(Elfullad) Ez letta lányom ból? H itelezôk és züllöttivó-
cim borák között!A kis Fegyka unokám m al… Vodka és
végrehajtó!M unkakerülés és dalolás!Közöny és öntelt
felelôtlenség,tepedig… (H irtelen)Jaj,avérnyom ásom !

LIZA Kím éld m agad.
ANNA Te nem kím élsz engem !De én eztnem csinálom
tovább.Lehet,hogyezvalam iújdivat,lehet,hogyén ne-
veltelek rosszul,lehet,hogy csak Viktortakarod félté-
kennyé tenni, de nekem … Vérnyom ásom  van! Lánykérés
helyett… Talicskázzahazaagazem bertazágyadba!

LIZA A férjem !
ANNA M árnem !Önkéntésírásban m ondottle rólad!És
ezvoltéleténekegyetlen józan gesztusa.Tepedigeztuta-
sítodel,éséppen azzalaférfivalteszed,akitôlpedigegyes-
egyedülrem élhetnél… M egôrülök.Csom agolok.Én ezt
nem várom m eg!

LIZA Azéletem rôlvan szó!
ANNA Ezm árnem élet.Csináld,ahogyan jólesik.
LIZA M ostleszélet.M ertélnicsakvelelehet.

6.

Kocsm ában

ARTYEM JEV Fegya!Fegya!Alszol?H é,nealudj!

FEGYA (hunytszem m el,dúdolva)„Nyevecsernyeja…”
M ÁSA (bekapcsolódik,szóló)„Nyevecsernyeja…”
FEGYA Istenem !M icsodahang… Teishallodazt,am itén?
ARTYEM JEV Figyeljrám ,Fegya!
FEGYA Nem ,nem alszom .H anem álm odom .Aztálm o-
dom ,hogyélek.

ARTYEM JEV Rosszulvagy?
FEGYA Eztaszólót!Ésbenneezta… Különösharm óniát!
Ezazélethangja,ígyzeng… H onnan tudjaeza… Ezanö-
vény!M ertazôhangjában többvan,m intam itm iegyütt
valahaistudtunk,tanultunkvagym egtudhatunk!

ARTYEM JEV A legjobb vendégem vagy Fegya,legalábbis
azóta,hogyújra fizetsz,de azértne hívd növénynek a…
M unkatársaim at!(Felnevet)

FEGYA M ostagitárt,M ása!
ARTYEM JEV Figyeljvégre,Fegya!
FEGYA Növényésisten!H allod ezt?Van egyáltalán füled
azeffélére,tem unkatárs?

ARTYEM JEV Kettô darab,hiánytalanul.Fegya,kom olyan
kellbeszélnem veled!

FEGYA Ennélnincssem m ikom olyabb!
ARTYEM JEV M ostnem errôlvan szó.
FEGYA H iszen elôrefizettem !
ARTYEM JEV Jaj,ezazene!H é!H alkabban.
FEGYA Éppen ezazene!EzaM ása!H allod?H ogylétezik
ilyen csodaaterem tésben?Figyeljcsak:árad,elôtör,m in-
dentbeborít,avilágpulzálbenne,ésm inden alkalom m al
azonoserejû,dem égism inden alkalom m alm ás!Szigo-
rú,pontosésm égism eghatározhatatlan ritm usokkaltör
fel,öntörvényûen és ellenállhatatlanul!M agávalragad,
hiábam inden elôítélet,ellenállás,bárm i!Felfoghatatlan.
Visszaadhatatlan.Lekottázhatatlan.Születik,és m egis-
m ételhetetlen,m intazélet.M indennéltöbb…

ARTYEM JEV H allgasselvégreegypillanatig!
FEGYA M osta„Kanavélát”!Ehhezpedigm ozogjislassan,
M ása!Táncolj… H allgatok,igen!

ARTYEM JEV Figyelj végre, Fegya! Kom oly vendéged
érkezett.

FEGYA Csakis én lehetek itta vendég.A legkom olyabb
vendéged,m egegyeztünk,kifizettem ,nem igaz?H a pe-
dig m ajd eltávozom … Artyem jev,haelazéletnevû ven-
dégségbôl,akkor ezténekeljétek m ajd a tem etésem en,
ahogykísértek visszaaföldbe!Ésakkor!Akkorén em lé-
keznifogokarra,hogyéltem !A földben,lent,hétlábnyira
ahantalatt,drágább lesznekem ezazem lék,m intm in-
den,am itotthagytam afolyón túlikisvárosban…

ARTYEM JEV Onnan jött.A városból.Feltétlenüléssürgô-
sen akarbeszélniveled.

FEGYA M ása!Veddleakendôdet!Úgytáncolj.Sôt:bontsd
m eg az ingedet.Folytasd… Nekem táncolj,te kicsinôs-
tényisten…

M ÁSA A blúzaznincsen benne.Azkülön m egegyezés.Az
négyrubel.

FEGYA Isten éskofa.Zseniészsarol.Tedrágaszörnyeteg!
ARTYEM JEV Igaza van.Tanulékony.A m iszerzôdésünk
errenem terjed ki.(Nevet)

FEGYA Gyerecsak,tem uzikálispiranha.Tedögevôcsalo-
gány.Ide,közelhozzám ,egészen.

M ÁSA Fegya bácsihoz szívesen.Fegya bácsivalóságosci-
gány…

FEGYA Szeretsz-e,én kicsiistenem ?
M ÁSA H iszen tudja.Látszikisaz.
FEGYA Ésbaksistkérsz.
M ÁSA Akitszeretek,annak szebben énekelek.Akitöbbet
fizet,aztpedigm égjobban szeretem .Tisztasor.

FEGYA Ésablúzod…
M ÁSA Négyrubel…



FEGYA A szoknyád…
M ÁSA H at…
ARTYEM JEV Azén hallgatásom pedigtizenkettô.
FEGYA Azm eghogyjön ide?
ARTYEM JEV Gyerekkorú.Tiltjaatörvény.
FEGYA Pénz… M indegy!Csakébredninekelljen!

7.

VIKTOR (elôlép)Én eztnem nézhetem tovább.
FEGYA Viktor!Ezaztán am eglepetés!Azéletgyôzelm ea
nyárspolgáriságon!H add öleljelek m eg,titokzatos taná-
csosom !

VIKTOR Fegya!
FEGYA A legjobbkorérkeztél!M indjártújrakezdiakórus.
M ajd következikM ásaszólója!

VIKTOR H allgass! Rendkívül bizalm as ügyben kívánok
m ielôbb szótváltaniveled.

FEGYA Ah,a m ûvelt,a gáláns!Váltani!Bizalm as!Szót…
Dehiszen váltsunkhát!

ARTYEM JEV Akkorén távozom is.
M ÁSA Én ism enjekel?
FEGYA Csak odáig,csak apadig,hogynecsak tudjam ,de
lássam is,hogylétezel.

VIKTOR Protaszova asszony m egbízásábólérkezem ,egy
írásosüzenettel,továbbá…

FEGYA M inek ez a hivatalos hang,édes Viktor?Add ide
szegényLizácskairom ányát.

VIKTOR Irom ány?
FEGYA H iszen tudod,m ivan benne.
VIKTOR Igen,azthiszem ,tudom .
FEGYA Viktor,kérlek,neítéljfelületesen abból,am itlátsz.
Nem vagyok részeg.Persze ittam ,m ondjuk,elég sokat
ittam ,deharészegvolnékis,feltéve,dem egnem enged-
ve:akkorislegfeljebb enyhe líraidelíria… (H irtelen)És
sem m itsem változtatazelhatározásom on!

VIKTOR Pedigazértjöttem .
FEGYA Te?Azért?H ozzám ?(Olvassaalevelet)
VIKTOR Éppen én.Éppen hozzád.Éppen tôle.
FEGYA Éppen.
VIKTOR Fegya.Gyerevissza.
FEGYA Különöseztéppen tôled hallani.
VIKTOR Igen.Én kérlek.Gyere vissza hozzám ,ha nem
tudszm égLizáhozvisszatérni.

FEGYA M itkezdjekveled?Éstem itkezdenélvelem ?
VIKTOR Lizam iatt.M indennélfontosabb szám om raazô
boldogsága.

FEGYA Noerrôlm ártárgyalhatunk.
VIKTOR Kipihened m agad nálam ,átöltözöl,ésholnap…
FEGYA (sírósan)Teolyan,deolyan jóvagy… Én m egannyi-
ra,deannyirarossz,gonosz,elvetem ült… Teaztelsem
tudod képzelni,m ennyire.

VIKTOR H ahazatérsz,akkornem …
FEGYA (közbevág) H átnem érted a rengeteg eszeddel,
hogy éppen haza nem m ehetek? H ogy Lizocska m iatt
sem ? H ogy sem m inem m ásíthatja m eg elhatározáso-
m at,hogym egszabadítsam m agam tól?

VIKTOR Nem ,azszám áranem szabadság.
FEGYA Élhetne.
VIKTOR Ígynem akar.
FEGYA Én azonban inkább élnék.Vele?… Kedves,kelle-
m es,tudod.Kifogástalan.Akivelm égis úgy ölm eg az
unalom ,hogyészresem veszed.H opp – ésm árnem is
élsz.H árom évalattösszesen ham ásfélóráig voltélet…
Egyóranegyven perc,legfeljebb.Aztán annakisvégelett.
Végleg.

VIKTOR A gyerek?
FEGYA Abban fogant.
VIKTOR Nem ,Fegya,tenem lehetszennyire…
FEGYA M icsoda?Ôszinte?Elvetem ült?De.M ostm árle-
hetek.M ertvisszaadtam aszabadságát.H afájis,egyszer-
reessen túlrajta.Életm entôm ûtét!Nyissz!Kim etszettük
arosszférjet.

VIKTOR Ésam unkádban is!M icsodarem ek állásod van,
cím zeteskandidátus,ajáráseszénekneveztek,am íg…

FEGYA Am ígbejártam .A bejárásesze,hahaha!Dehaegy-
szeréppen aznincs!Értelm e,haígyjobban tetszik.

VIKTOR Nem istudom … Ezolyan… Önzô.
FEGYA Csakugyan?Viktor!Önzetlenülsegítenélnekem ?
VIKTOR Nektek.Azértjöttem .
FEGYA Jó,nekünk.Van húszrubeled?
VIKTOR Fegya!
FEGYA Add ide!Nekem m aradtm égkettô.M ása!
M ÁSA (lassan,tánclépésekkelközeledik)Fegyabácsi?
FEGYA (szám ol)Az annyi,m inthuszonkettô… Tessék,a
tied,ebben bennevan m ám or,blúz,szoknya… (Kikiált)
Artyem jev!Ésatehallgatásidíjad…

M ÁSA (énekel,táncol,közeledik)„Kanavéla…”
VIKTOR Eztnem nézhetem .(Távozik)
FEGYA Látod,m ilyen züllöttvagyok?Félsz,Viktor?Szöksz?
Aztkönnyû!Szem benézniazélettel,odaadnim agad!Azt
próbáld m egegyszer,tanácsosom !

8.

Lizáéknál

ANNA Lem entaláza.Abbam aradtaköhögése.Lassan el-
tûnikarcárólazarettenetes,erôspirosság.

SZÁSA Végre.Szegény.
ANNA ÉsszegényLiza.Azonnalkocsithívattam ésvissza-
jöttem ,am ikorhallottam ,hogyagyerek…

SZÁSA Egész éjjelhogy zihált!De m ég akkor sem sírt.
Ném án bírt,m indent.Ekkoraszem ekkel!

ANNA H ogysiettem vissza!Viktorpersze m egelôzött.És
elhoztaaspecialistát.

SZÁSA El.M eg szôlôtis hozott.Ilyenkor!M erthátLiza
napok ótanem evettsem m it,aszôlônek azonban közis-
m erten nem tud ellenállni.

ANNA Igazi…
SZÁSA (közbevág)Igazi!
ANNA Tudd m eg,hogyelviselhetetlen vagy!
SZÁSA Viktorellenben… M ostpedig nem csak kikíséria
specialistát,deelintéziahonorárium átis.

ANNA Nem apénzm iatt.H anem m ertLizakétbalkezesaz
effélében.A figyelem .A gondosság.A férfi.

LIZA (bentáll)Én csakugyan képtelen vagyokazilyesm ire.
Lehetetlenség.Többetkaptam tôle,m inthaazéletem m en-
teném eg,ésakkorm arkábagyöm öszöljekegyszázast?

SZÁSA Látom ,ízlikaszôlô.
LIZA M ostm árm inden ízlik.
ANNA Alaposan m egm ostad?
VIKTOR (belép)M agam m ostam m eg.M ielôttátadtam .
ANNA M ilyen illatos.
LIZA M iértm aradtatok odalentilyen hosszú ideig?Nem
m ondottm ást?Biztosan nem m entatüdejére?

VIKTOR Biztosan.Felírtm égegygyógyszert,am iértelkül-
dettem .H agond volna.Denem lesz.

LIZA Biztosan nem ?Aztm árvégképpnem bírnám ki,ha…
VIKTOR Nyugodj m eg. Egyél szôlôt. Azután pihenj le
végre.Elnyûttvagy.

SZÁSA M ilyen finom an udvarol.

52007.június XL.évfolyam 6.



ANNA Szása!
LIZA Tudom ,m ilyenvagyok.(M egfogjaViktorkezét)Tudom .
VIKTOR Deapriznicetsem szabad elfelejtened.
LIZA Nem ,nem fogom .H aittvagy…
VIKTOR Igen,persze,hiszen m ennikészültem .
LIZA Nem akarod m egnézni,végre m ilyen nyugodtan al-
szik?Egyenletesen lélegzik,istennek hála.Kicserélem a
priznicetis.

VIKTOR Dehogynem akarom .
LIZA Viktor… (Csend)Olyan, de olyan jó vagy. Olyan hálás
vagyokneked.(Felsír)

SZÁSA Elcsapod agyom rod ennyiszôlôvel.
ANNA Kibírhatatlan vagy,Szása.
SZÁSA Ô fogfosni,nem én.
LIZA Gyere,Viktor.
VIKTOR Azután lepihensz.(Együttel)
SZÁSA Beszélígynorm álisem ber?„Lepihensz…”
ANNA Választékosabb afosás.
SZÁSA Am iaszívem en…
ANNA Undorító.
SZÁSA Ez,ezazundorító!Am im ostodabent…
ANNA Liza elgyengült.M ivan ebben? Éjszaka csaknem
válságos voltFegyka állapota,sem m agára hagyninem
lehetett,sem orvosnélkülm eggyógyítani.Viktorazonnal
jött,intézkedett,éselhozattaalegjobb specialistát.

SZÁSA M ondhatni:ugrásrakészen.
ANNA Ilyenkoregyórakésésisvégzeteslehet.
SZÁSA H onorárium kéntLizocska pedig m ostszétteszia
lábát.

ANNA Egyáltalán nem csodálkoznék,habeleszeretne.
SZÁSA Végülism iértne.Egytávíróoszlopnálfeltehetôen
intelligensebb.H am árFegyáranem lehetm éltó.

ANNA Tem ostm elyikükrevagyféltékeny?
SZÁSA Csakis a vérnyom ásodra. Irigylem tôled, hogy
ennyireeltom pítjaazítélôképességedet…

ANNA H allgass,jönnek.
SZÁSA Én eztnem nézem tovább.
LIZA (Viktorralbelép) Am intláztalan lett,nevetgél.Igazi
angyal.

VIKTOR Tevagyangyali,ahogym ostragyogsz.
LIZA (szájáratesziazujját)Csssst!
SZÁSA No,én m ostm egyek.(M egy)
LIZA M ivan ahúgom m al?
ANNA M indegy.M ostm árvégrem indegy.

9.

Kocsm ában

FEGYA Pezsgôt!
ARTYEM JEV H itelbenincstöbb.
FEGYA Nem tudom felidéznia „Kanavélát”!Pedig m ég
m inden továbbzengészúgbennem … Ésm égsem .Pezs-
gôvelazonban sikerülne!

ARTYEM JEV Zenesincs,am ígnem fizetsz.
FEGYA Lesz pénzem !Te csak ne aggódj!Nincsnagysze-
rûbb ennélazenénél!H apénzkellhozzá,akkor… Pénz
kell.M ajdlesz.M ertkülönben… (Iszik)Nincskülönben!

ARTYEM JEV H am ajd lesz,akkor.
FEGYA Eddigvolt.
ARTYEM JEV H átham ajd rendesen kereselésfizetsz,m i
isrendesen kiszolgálunk.

FEGYA Keressek? Rendesen? No,arra m ajdnem rám en-
tem .

ARTYEM JEV Aztán inkább átjöttélafolyón.
FEGYA Inkább jövök,m intm egyek.Át,m intrá.M itkell
neked m indenttudnod,nagyokos?Am íg fizetek,kiszol-
gálsz,én pedigfizetnifogok.

ARTYEM JEV VagyKarenyin Viktor.M intlegutóbb.
FEGYA Rem ek ötlet.H ahaha!(Csend) M égsem vagy te
olyan ostoba.

ARTYEM JEV M int am ilyennek látni szeretnél, hogy
m agadatnekelljen látnod.

FEGYA Csak ne filozofálj,könyörgöm .Elég jóllátom én
m agam at… Különösen m ásnap,ébredés után.Az a fej!
Azazízaszájban!Azam ardosólelkifurdalás… M indegy!

ARTYEM JEV M ásaelkószált.
FEGYA Ilyenkorelôfordul.
ARTYEM JEV H ogyvan ezteveled m eganôkkel?
FEGYA M iértkellenenekem m indenttudnom ?
ARTYEM JEV M ostisváregyodakint.Denem tudom ,be-
engedhetem -e.Így,ahogyvagy…

FEGYA H ozzám ?Ésteváratod?
ARTYEM JEV Sûrû fátyolm ögött.Úrinônek látszik.Gon-
dotfordítacsom agolásra,hogyazután…

FEGYA H allgass!H ozzegyüvegpezsgôt!
ARTYEM JEV H a kifizeti a kisasszony. Neked m ár a
nyakkendôtûd iszálogban van.

FEGYA Elégm ár!Pezsgôt!
ARTYEM JEV Különleges látogatóhoz különleges pezsgô
illik!M ásáhozfélvodkaiselégvolt.

FEGYA Tesem m itsem értesz.Deapezsgôd jó…
SZÁSA (belép)M iattam nehozasspezsgôt.Én nem iszom .
FEGYA Te… Szása?H ogykerülszide?!Istenem …
SZÁSA M indegy.M ostakárhovaeljöttem volna.
FEGYA Dehátide?Egészen?Tevagyalegodaadóbbhúg…
SZÁSA Ugyan.
FEGYA Ésnagynéni.
SZÁSA M eggyógyultafiad,hatudniakarod.Denem azért
vagyokitt.M iattad jöttem ,Fegya.

FEGYA Ehhezviszontcsakugyan innom kell,hogyeztfel-
fogjam .

Artyem jevbehozzaapezsgôt

SZÁSA Igyál.És… Gyerehaza.
FEGYA Jaj,Szása.Ennyi?Ezértöltesz fátylakat,kelsz áta
folyón,rossz hírû negyedekben bolyongasz egym agad,
lebocsátkozolebbe a bugyorba? Ezért? H ogy m integy
családi,nônem û Viktor…

SZÁSA Nem !Egyáltalán nem !
FEGYA (lassan kibontja Szása fátylát) Vagy ez valam iféle
rokonikötelezettség,ésén isugyanezttenném ,haatest-
vérem rôlvolnaszó?Dete,kedvesSzása,haakkortevol-
nálaz én helyem ben,te iscsak aztm ondhatnád:nem ,
kedvesFegya,azegyetlen,am ittehetek,hanem zavarom
többéazôéletét.(Levesziafátylat)

SZÁSA Azígynem élet.
FEGYA Igazad van.Te értesz engem ,tudom ,te egyedül.
(Leveszia kabátját)De hátm égiscsak az ilyesm ithívják
életnek m ifelénk,nem ?Sôt:olykoréppen boldogságnak
isnevezik eztabornírt,nyom asztó sem m it:kisház,kis
család,kisváros,kisLiza… M erthátahúgod erresajná-
latosan,vagyishátszerencsére,kiváltképp alkalm as.

SZÁSA Ésm égis… M ennyireszeretted.
FEGYA Vagyúgy.Szerettem ,igen.H iszen csodálatosasz-
szony,nem igaz?Álm odnisem lehetkülönbrôl.Ideális,
m intm ondják.Ésm égis,alényege,azhiányzik.Valam i…
Szellem ?Játékosság?Rejtély?M intam azsolaakalácsból…
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SZÁSA Telehettélvolnaezam azsola.H a…
FEGYA H a? H a elviselem .De hátez elviselhetetlen volt.
Nem bírtam tovább.És ettôl m indenféle undokságba
kezdtem ,és lassan m egundorodtam tôle.Terhes volt,
gyereketszült,szoptatott,szeretett,én pedig… Részeg-
ség.Kim aradások.Éneklés.Tudtam volna ôtszeretnia
naiv és ábrándos önfeláldozásával,am ikorén pedig így
viselkedem ?(M atatalánysáljával)Jobb leszneki,haén
nem …

SZÁSA Nélküled jobb?H ogyan hiheted.
FEGYA Csakisnélkülem .Én próbáltam vele,én álltam az
oltárelôtt,ésm egfogadtam neki,én… Denem .Én nem
bírom .Elszakadt.

SZÁSA Lehetetlen.Aznem tudelszakadni.Ésnem azoltár
vagy a fogadalom m iatt.Az végülis m indegy.M iatta?
Nem m iatta?Szám ítazvalam it?

FEGYA M ondod,és közben tudod,hogy...Nem .H ogy
vége.(H irtelen m ozdulattallevesziasálat)

SZÁSA Ism erem anôvérem et.(Csend)Ésm ertén sem bír-
nám ki.

FEGYA Tenem .Tekülönlegesvagy.TeSzásavagy.Deô
igen,ô sajnoskibírja.Az élethelyett.Ezértis,hogy én,
hogyvele… Nem .

SZÁSA Belepusztulnék.
FEGYA Igen,Szása,tevalószínûleg igen.Ésez acsodála-
tos.Ez,hogykibírhatatlan.(Átkarolja)

SZÁSA Fegya…
FEGYA Ésezértm egcsókollak.
SZÁSA Vigyázz,Fegya,eznem …
FEGYA De.Ezigen.Téged,Szása,téged… Lizapedig,m eg-
látod:azzalfogélni,akihozzávaló.Boldogan.

SZÁSA Részegvagy.H ogym ondhatszilyet?
FEGYA Részegvagyok.Ezértlátom pontosan:Viktorm eg-
bízható,kedves,régibarát.Lizaszereti,ôviszont,trallala-
trallala.De hátm égiscsak:Liza becsületes asszony,aki
egykor m egesküdöttarra,hogy engem szeret,így m ár
csakegyetlen akadálytkellelhárítaniúgynevezettboldog-
ságukútjából… (M agáram utat)Én pedigelhárulok…

SZÁSA Nem !Liza ebben a kínlódásában is boldog,m ert
róladszólnakagyötrelm ei,m ígboldogságaViktorralm e-
rôkínlódáslesz.

FEGYA Azm árm ás.Lelkerajta.Viktorlelke,hogypontos
legyek.Deam ígén itten egzisztálok,hogyúgym ondjam ,
addigezaFegya,azélethiányaéshívása,fenyegetése,ez
az árnyék… M égiscsak rájuk vetül.Bárm itörténjék is.
(Iszik)H átnevetüljön.

SZÁSA M irekészülsz?
FEGYA Legyen m eg az ô akaratuk!Nekem így ehhez az
egészhez úgy sincssemmi kedvem!Igazábólközöm
sincs… (Szaval)Visszaadom aszabadságukat,devégleg.
(Nevet)Így m ondd m eg nekik,örülnifognak a boldog-
ságuknak,én kilépek,én ide soha nem térek vissza,én
átadom ôketegym ásnak!Ugyeteérteszengem ,csak te,
és m ostne beszélj,ne szóljsem m it,azzalcsak elron-
tanánkm indent… (M egsim ogatja)

SZÁSA Jaj,attólfélek…
FEGYA Ezbizonyfélelm etesis…
SZÁSA Értelek,félek,hogyértelek…
FEGYA Tecsodás… Tegyönyörû… (Átöleli)Teigazi…
SZÁSA M iért,hogycsakm ost,m iérthogynem akkor… Fe-
gya… Fegya.Fegyaaaa!

10.

Viktoranyjánakszalonjában

VIKTOR Anya,én nem akarom ,hogyelveszítsükegym ást.
DARJA Pedigúgylátom ,éppen ezen dolgozol.
VIKTOR M egértéstkérek.
DARJA M intham agam athallanám .Én kérekm egértést.
VIKTOR M iértnem nézelrám ?
DARJA Ígyjó?
VIKTOR Anya!
DARJA H iábanézlek,nem ism erekrád.Eznem Viktor.Ez
valakim ás.

VIKTOR Felnônek agyerekek.Van ilyen.M ég akisfiúk is
felnônek.

DARJA Csak a fejük lágya,az nem nô be? Nem lehetsz
ilyen ostoba.

VIKTOR M égaziselôfordul,hogybeleszeretnekvalakibe.
DARJA Erreisfelkészültem .
VIKTOR H átm egtörtént.
DARJA Nem .Eznem …
VIKTOR H ogytudhatnád?
DARJA Rólad.Tôled.Abból,ahogym egváltoztál.
VIKTOR Csakarrakérlek…
DARJA Nem .
VIKTOR Végigsem hallgatsz.
DARJA Nem akarom nézni,ahogy tönkrem ész.Ez nem
szerelem .Ez… Részegség.Varázslat.Boszorkányság.

VIKTOR Találkozzvele!
DARJA Eddighallgattálrám .Szám ítottneked,m itm iként
látok.Figyelm esvoltál,gondos,törôdô.Dem ostegym á-
sikViktorlép elô,m ertenneka… BizonyosM izocskának
vagy Lizocskának elm enta férje.Ez az újViktorpedig
m akacs,közönyös,sôt:részvétlen.Nos,m itvárhatokattól
a nôtôl,akinek m ára rád gyakorolthatása is… Kifordít
m agadból?

VIKTOR Szeretem .
DARJA Van ezam eghívásod Nagy-Britanniába.Éljvele.
VIKTOR Nem bíroknélküleélni.
DARJA Képzeldcsak,kiveltalálkoztam tegnap.H átaVarja
Kazancevával!Bûbájosegyterem tés,ilyen szépen kitelt.
Rólad kérdezett…

VIKTOR Jaj,anyám .
DARJA Szeretedaztazasszonyt,értem .Dehiszen ezerféle
form ájalehetaszeretetnek…

VIKTOR Elakarom vennifeleségül.
DARJA Javíthatatlan.(Csend)Boszorkányság.
VIKTOR Téged isfeleségülvettekegykor,hajóltudom .
DARJA Te ennélsokkalintelligensebb voltál.És sokkal
érzékenyebb is.Ésfôként:tiszta,m árkicsikorodban is,
szintepedáns.M itörténik veled?H irtelen belebocsátko-
zolebbea…

VIKTOR Csodába.
DARJA Zûrzavarba. Iszákos férj, apró gyerek, zaklató
hitelezôk… A pletykáknak haafeleigaz,m árazissok…
Ésottaszenvedôasszony,akitazonban m égiscsakazül-
lötturahagyel,noerreôegyenestatekarjaidbavetim a-
gát,ezzelazegészm ocsokkalegyütt…

VIKTOR Ezértkérem ,hogy találkozz vele.H a m egism e-
red,látnifogod,m ilyen rosszulvélekedsz.

DARJA Belegondoltálabba,hogy ezzela nôvelegyüttm i
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várrád?Azegészprocedúra,aválás,abizonyítás,abíró-
ság… M iféle boldogsághoz vezethetm indez?Ez volna a
kedvedrevaló,ilyesm itkíván egyanyaafiának?Viktor!

VIKTOR Éshacsakugyan ezvezetaboldogságom hoz?
DARJA Eza„ha”,ezm égkeservesen eszedbefogjutni,kis-
fiam …

VIKTOR A válásm erôform alitás.Józan pillanataiban nem -
csak hogynem tám asztakadályt,dem agaaférjsietteti.
Lizát eddig visszatartotta a felelôsség, m eg persze a
gyerek,dem árbelátta:ôrajtanem segíthet,m ígengem …
Szeret.

DARJA M ostszeret.Denem voltképesarra,hogyviseljea
férjekeresztjét.M icsodanôaz…

VIKTOR M icsodaszavak!
DARJA Éppen hogynem szavak.
VIKTOR H át akkor nekem is hadd legyen egy utolsó
érvem .

DARJA M i?
VIKTOR Ki.

Kinyitjaazajtót,kiszól;belépLiza

Ésm ostszónélkülhagylakm agatokratiteket.
LIZA Jónapot.
DARJA Ezazután… Jónapot.
LIZA Képtelenség,am it teszek,tudom .Viktor is tudta,
am ikorm egkértrá.

DARJA Jöjjön hátbeljebb.Lizaveta… M indegy.Nem aka-
rom tudniazapainevét.

LIZA Andrejevna.H iszen m ártalálkoztunk.
DARJA Valam ikor,hogyne,a férjétegykor jólism ertük.
Viktorbarátjavolt,többszörjártnálunk…

LIZA Igen,akkor,régen.
DARJA Azután nôülvettem agát.Éstöbbénem jött.
LIZA Egynagyobb társaságban találkoztunk m ég egyszer.
A házasságunkelsôévétkövetôen.Deazután… M árszin-
tesehovasem jártunk.

DARJA Besem m utatta.(Csend)
LIZA Nem .(Csend)
DARJA H átígy.
LIZA Nézze,én nem tudok „benyom ástkelteni”.Viktor
m iattvagyokitt,ôkért,azértjöttem ;denem ,hiába.

DARJA Figyeljen rám ,ôszinte leszek.Senkitnem tudok
szeretni,csakViktort.Egyedülôt,ésism erem isjól,talán
túlzottan jól.

LIZA Viktornagyszerû em ber.
DARJA Tartásavan.Büszke.Nem az eszére,rangjára,va-
gyonára,pedig lehetne.H anem a tisztaságára.Tiszta,
m integy… Lány.

LIZA Tudom .
DARJA Nem szeretettm ég nôt.M agaaz elsô.Rettenetes.
Bocsásson m eg,denem kertelek.Egyanyánakm áraztis
nehéz elviselnie,hogy felbukkantvalakihirtelen a fiam
m ellett,egy nô,és átkelladnom nekiôt,akitegyedül
szeretek. De elszántam m agam erre is, ha m eg kell
lennie,hátlegyen.

LIZA Nekem isfiam van.
DARJA Tudom .Tapasztalnifogja.És aztis tudom ,hogy
m agavégsôsoron nem hibás,csak… Csakannyiban,hogy
szerencsétlen.De m ostez sem szám ít.H anem atiszta-
ság.H am árátadom valakinek,legyen olyan tiszta,m intô.

LIZA Igen,m integylány.Egylány.
DARJA No látja.Ism erem Viktort.M ostm indentelvisel,
sohasem tesziszóvá,m ennyire szenved,de szenvedni
fog.A tisztaságnem feledhetô,nem helyettesíthetô,nem
hazudható.Bocsásson m eg,hogy nyersen fogalm azok,

denekem Viktorboldogságaalegfontosabb.Ígypedig ô
nem leszboldog.

LIZA Nem .
DARJA H acsakugyan szereti,akkorpedig inkább kívánja
azôboldogságát,m intam agáét.

LIZA Ezértjöttem .Segítsen.Beszéljerá,hogyhagyjon el.
DARJA H ogyan?M itm ond?
LIZA H agyjon!El!Nekösseösszeazôéletétazén boldog-
talanságom m al!Én önm agáértszeretem ôt,nem m agam
m iatt,sezértarrakérem ,hogytávozzon azéletem bôl.Én
hiábakértem .Kérjehátm aga.

DARJA Istenem .
LIZA Többépedig nem fog látni.Kérem tehát,hogyanyai
hatalm ánálfogva tiltsa el,átkozza ki,zsarolja,láncolja
m agához,tegyen bárm it.H anem szeretném ,hozzám en-
nék.Ígyazonban lehetetlen.

DARJA Liza… Andrejevna…
LIZA M ostpedigm egyek.
DARJA H aegykor… M inem jutm osteszem be!H aegykor
m agátszerettevolnam eg,am ikorm églányvolt!

LIZA M egszeretettm árakkor.De m erta barátja hódított
m eg,nem akartazútjábaállni.

DARJA M icsodafiam van!
LIZA Fegyávala„zsenijoga”érvényesült.Ígym ondta.M i-
lyen szörnyen hangzikezm ost!

VIKTOR (elôlép)H allottad,anyám … Eztavallom ást?
DARJA Teittvoltál?
LIZA Istenem ,Viktor!Akkorittiscsalásvan?Akkorhátez
sem tiszta?

VIKTOR H allgatóztam ,igen.Tisztátalanulfüleltem ,deígy
legalább m egtudtam , hogy m ennyire, de m ennyire…
Szeretem !Szeret!

LIZA Eztis m iattam ? Eztis én teszem veled? M árcsak-
ugyan m ennem kell.Engedj!

VIKTOR M árnem vagyoktiszta.Követlek.Akárhová.
LIZA Szeretlek.H agyjel.
DARJA Viktor!(Csend)Viktor!

11.

Szûkösszobában

M ÁSA (kopog)Fegya… Fegyabácsi!Engedjbe,deazonnal!
(Rugdossaazajtót)Ígybezárkózni!

FEGYA (kinyitja)Eljöttél,szépségem ?Dejó.
M ÁSA Jó,jó,detem egbezárkózol.Eltûnsz.Feneért.
FEGYA H iszen tudod…
M ÁSA Tudom ,tudom !H ogyszeretlek,azttudom .
FEGYA Nincspénzem ,hátazért.
M ÁSA Azbaj.Nagybaj.
FEGYA Látod,kicsiisten.
M ÁSA Devan annálnagyobb bajis.
FEGYA M ivolnaaz?
M ÁSA H ogyén egészen beléd szerettem .Az.
FEGYA Ezabaj?
M ÁSA Több,m intbaj.M erttem egnem szeretsz.
FEGYA M árhogyneszeretnélek.Sem m im ásnincsm áraz
életem ben,csakaz,hogyszeretlek.

M ÁSA M egaztam ásikat.
FEGYA H átnem értesz?
M ÁSA Régen elváltálvolna,haténylegengem szeretsz.
FEGYA Tudod,hogyfáj,am itm ondasz?
M ÁSA Nem fájteneked sem m ia világon,Fegya bácsi.
Tebenned nincsen isten.

FEGYA (átöleli)Jaj,M ása.Jaj.
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M ÁSA H átszeretsz?

Fegyaránéz

Csak engem szeretsz? Úgy szeretsz,m intahogyan én
szeretlek?Nagyon?Nagyon-nagyon-nagyon?

FEGYA M ása!
ARTYEM JEV (kintrôl)M ása!H átm egvagy!(Betöriazajtót)
Fegya!

M ÁSA Jaj,végem .Jaj,édesdirektorúr…
FEGYA M itörténikitt?
ARTYEM JEV Eztén kérdezhetném .(M ásához lép,m egpo-
fozza)Tetetvesszuka.Tekifordultkapca.Te…

FEGYA No!
ARTYEM JEV H allgassteis!Ésnem erjtiltakozni,te!M ek-
koraadósságothagytálm agad után?Kifogjaaztnekem
kifizetni? Tetejébe m ég elcsábítod és m egrontod a
legtehetségesebblányt… Ezatapírm egalábaközötttart-
ja az eszét,hogyéppen veled adja össze m agát,ésnem
szám ítnekise szerzôdés,se éneklés,se Isten,sem m i
sem szám ít,csakhogyaFegyabácsivalhenteregjen!

M ÁSA Ne bántson!Énekelnifogok,m intrégen!Kedves
leszek avendégekhez!Csakhogyén m eg szeretem aFe-
gyabácsit…

ARTYEM JEV Szeressed!Szeressen téged aFegyabácsiis,
de rendesen,szabottáron,alkalm itarifávalszeressen,
vagyvegyen m eg egyösszegért,tokkal-vonóval,pluszaz
ellátás,pluszarezsi!

FEGYA Kifoglakfizetni,Artyem jev,írd atöbbihez.
ARTYEM JEV H ovaaharapóslóbaírjam ,aztm ondd m eg!
A tartozásaiddalm áraz egész kasszakönyvem betelt!
A tetejébem égeztalánytis…

M ÁSA Nem atetejébe,egyáltalán!
ARTYEM JEV De te is m egtudhatod m ég, m ilyen az,
am ikorborotvávalhúzzákm egazarcvonásaidat!Am ikor
afényesszép hajadategyszerrecsak am arkom ban talá-
lod csom ókban,tekorengedm ényesrüfke…

VIKTOR (elôlépaháttérbôl)Uraim …
M ÁSA M ondja csak,m ondja a direktor úr,de éntôlem
m ondhatja! Én visszam egyek és énekelek rendesen,
ahogyeddig,deengem ethiábazárbe,hiábaborotvázza
az arcom ,hiába tépia hajam ,én csak a Fegya bácsihoz
jövökvissza!M ertaszerelem erôsebb,m intazár,m ega
borotva,m egaszerzôdés… (Sír)Olyan,m intanagyvizek
sodra!

VIKTOR Kopogtam ,denem hallottákm eg.
FEGYA Viktor!Ejha… Ideisutánam jöttél?
VIKTOR Nem kívántam illetéktelenül tanúja lenni az
im éntidialógusnak,dehátm égiscsakazlettem .

ARTYEM JEV Óh,anagyságosúr!
VIKTOR Artyem jevetkövettem ,de láthatóan nagyon si-
etett.

ARTYEM JEV Dem árnem issietek tovább.(Kacsint)M a-
gukrahagyjam azurakat?

VIKTOR M agunkra.
ARTYEM JEV Viszem háta fiatalkorútis.Gyerünk,M ása,
neaggódj.Végülis… Akárm ég jóraisfordulhatittm in-
den!

M ÁSA Innen csakisjóra!Fegya bácsi!Nagyvizek sodra…
(Elm egy,Artyem jevvel)

FEGYA NoskedvesViktor,m ostláttad.Ennélm ársem m i
sincslejjebb.Igaz?

VIKTOR Nem akartam hallani,am ithallottam ,de m ert
hallottam ,kötelesvagyokm egm ondani,hogyhallottam .

FEGYA Sem m ikedvem m agyarázkodni.Egyébkéntalány
nem igazikurva,én sem rontottam ôtm eg,illetvecsakis
aszabad akaratából,m erthátegész viszonyunk lényege

m erô poézis.Dalm eg szabadság,ésbenne az a term é-
szetierô m ûködik,am ibôlaz életkeletkezett.M indegy!
Nem folytatom ,m ertközben csakugyan m indentelittam ,
m ég ezta züllöttArtyem jevetis becsaptam és kifosz-
tottam .Ésham ég valam iértszenvedek,csak azért,m ert
nincsm ibôltovábbinnom .Detenyilván nem ezértjöttél.

VIKTOR Csakugyan nem .
FEGYA H anem ?
VIKTOR H ogytájékoztatástkérjekLizavetaAndrejevnához
fûzôdôviszonyod term észetétilletôen.

FEGYA A feleségem rôlbeszélsz?Vagyisavoltfeleségem rôl?
VIKTOR Igen.Éséppen azáltalad isérzékeltkényeshely-
zetfolytán…

FEGYA Felem ásm egfolytán?Jaj,drágaViktor!
VIKTOR M indezek nyom án pedig értesüléstkívánok sze-
reznitovábbiszándékaid felôl.

FEGYA H a ôszinte és legbelsôbb szándékaim rólszólhat-
nék,hátegy hûvösésalaposvodkára gondolnék,utána
valam ijófélepezsgôre,m ajd pedigM ására,énekeljen új-
raakarral,detenyilván nem ezértjöttél.

VIKTOR Csakugyan nem .Lizaveta… (Csend)
FEGYA AndrejevnaProtaszova…
VIKTOR Igen,Protaszova.
FEGYA Visszaadom a szabadságát.Voltaképpen írásban
m árkorábban visszaadtam ,dem egteszem hivatalosan is,
hakívánjátok.Velekapcsolatban sem m iféleegyéb szán-
dékom nincs,m inteztô isjóltudja.Én m eg azttudom ,
hogy szerettéged,te pedig igazán derék és becsületes
férjeleszel,éshátm ikellennéltöbb?Ésakkorásó-kapa-
nagyharang:áldjon m egbenneteketazIsten.Jóígy?

VIKTOR Igen,csakhogy…
FEGYA Nincsbennem sem féltékenység,sem harag,legye-
tekegym áséivégre,hiszen m iótaisszereted Lizát?

VIKTOR H add nefeleljekerre.
FEGYA Csakhogy,Viktor,az efféle,kinem fejezettérzel-
m ek erôsebbek éshatalm asabbak,m intazok,am elyeket
birtokában tartaz em ber.Inkább ezek tartanak m inket
birtokukban,nem gondolod? Talán éppen ez vetültár-
nyékkéntam iházasságunkra,m indvégig.

VIKTOR Árnyék?M iféleárnyék?
FEGYA Látod:ha nagyvonalúbb vagyok,legyintek,elfele-
dem ,átlépem ;dehátnem vagyok.M ertszörnyen hiány-
zik legalább egykisvodka,ésilyenkorazisgyötör,hogy
nem feledtethettem Lizavetával,hogyteszereted,nyilván
kislánykorátólfogva,éseznem hagytahidegen ôtsem .
A m aga m ódján talán ô is szeretett,de eztönm agának
sem vallhattabe,ám felhôtlen sem lehetettam iegyütt-
élésünk… Am ikorsodródnikezdtem ,m árnem voltm eg-
állásegyikünkszám árasem …

VIKTOR Biztosíthatlak, hogy sem házasságotok idején,
sem annak… Válságában sem m iféle tisztátalan szándék
vagytett…

FEGYA (közbevág)Félreértesz,drága Viktor!Persze hogy
sem m itisztátalan,hogyan is férne össze veled efféle?
Rossz férjvoltam ,sôt:végülm árnem isvoltam aférje,
csak egy em lék,egy nyûg,egy vezetéknév,és m isem
term észetesebb,m inthogyLiza akkorodaforduljon egy
eleven ésszerelm esférfifelé… Szabad!

VIKTOR Tudod,hogynem ilyen egyszerû.
FEGYA Tudom ,tudom .
VIKTOR Segítenipróbáltam Lizának.
FEGYA Ésén eztszívbôlköszönöm .
VIKTOR Dem ostm ár…
FEGYA Elakarod venni.
VIKTOR Igen.
FEGYA Álljakfélre.M égjobban.(Csend)Egészen?
VIKTOR Nézd,Fegya…
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FEGYA Tem plom ban?

Viktorhallgat

Értem .
VIKTOR Tisztán.
FEGYA Akkor… Végleg.
VIKTOR (hirtelen)Fegya!Fegya!De háthogytörténhetett
m indez?

FEGYA Élniakartam !Érted? Vagy legalább érezni,hogy
élek!Lizával… Régen,rövid ideig,m inthaéreztem volna,
deazután nem ,ésegyrekevésbé,ésezértkellettvalam i,
am i… Elhitette.Feledtette.Visszaadtavolna.Azéletetm ár
nem lehetett,legalább az illúziót.A m indentudó vodka.
Ésazene!Denem azopera,m egakoncertanagyterem -
ben,vagyakam arazenélésaszalonban,hanem avalósá-
gos,az életteli,az ellenállhatatlan!Az ôserô,az a m eg-
foghatatlan és nélkülözhetetlen energia,am iegyszerre
beléd öm lik,eltölt,közvetlenülaz érzékeiden keresztül,
hatalm asan!

VIKTOR A vodka?
FEGYA Azis.M eg aszem ek,m osolyok,m ozgás,hang,il-
lat,lehelet,M ása,egym ástólelválaszthatatlanul!

VIKTOR M inthallhattam .
FEGYA Szégyenletes,tudom .Okádnivaló.Alpári,m ocskos,
züllött.A m ásnap reggel… Az a pokol.De hátbankban
dolgoznitalán nem szégyenletes?Igazgatónaklenni,aza
létezéselem entárissodra?VagyBeethoven,m ondjuk,az
Opus111.,am ikoratarkódbalihegnek asznobok,ésre-
cseg afotel… Akkorm árnem fog hiányozni,hogy„Nye
vecsernyeja”?

VIKTOR M icsoda?
FEGYA Nézd,Viktor,am ivilágunkban három útállafér-
fiak elôtt,csak három .Az elsô:dolgozni,szorgalm asan,
ésnövelniaposványt,am iben élünk,ésam ivégülm eg-
fojtjaazéletet.Nos,én eztnem akartam ,nem isértettem
volna hozzá,de nem isakartam .A m ásodik:fellázadni
elleneéslecsapolnieztam ocsarat,deehhezhôsnekkell
lenni,én m egnem vagyokhôs.M aradtaharm adik:ének,
m ulatás,feledés,ital,M ása.Eztválasztottam .

VIKTOR Tudod,m iértjöttem .
FEGYA M indegy.M inek is beszélek.A tárgyra.Tudom .
És… (Csend)M egteszem .

VIKTOR M eg?M eg?Fegya!De… M ikor?
FEGYA Várjcsak… H add gyûjtsek erôt.(Ürespoharátfor-
gatja)Ésakkor.Rendben?

VIKTOR Biztosan?Szám íthatunk rád?(Tárcájátkeresi,de
csaktollatéspapírtveszelô)

FEGYA Ebben… Igen.Addigelrendezekm indent.A válást
is,hivatalosan.M agam ravállalom .(Csend)Ésén?(H irte-
len)Ebben avégsôrendrakásban… Szám íthatokrád?

VIKTOR Persze!M indenben!(Egy pillanattétovázásután
elôveszipénztárcáját,ésazasztalrateszi)Fegya!Tehát?

FEGYA Igen.M egkelllennie.Legyen!
VIKTOR Fegya!A kezedet!(M egragadja,m egszorítja)
FEGYA Igen.M eglesz.

12.

Lizáéknál

LIZA M agam sem értem .H irtelen olyan világoséstiszta
lettm inden.

SZÁSA Nos,igen.Lehet,hogyanô m égsem olyan bonyo-
lultszerkezet?

LIZA Ahogym egtudtam ,hogym ásnôvel… Érted?Ésnem
azért,m erthûtlen volt.

SZÁSA Igen,azalighanem félreértésvolna.
LIZA H anem asokatem legetettszabadság.Visszakaptam ,
csakugyan.Pedig m ennyire aggódtam Fegyáért,vissza-
vártam ,virrasztottam ,üzentem ,odaszöktem ,fehérne-
m ûtküldtem utána… H uss!Egyszerrevégelett!

SZÁSA Vége?Biztosan?
LIZA Tudod,Szásenyka,az isfeszélyezett,hogy aztérez-
tem :kétférfitszeretek.H ogyén akkorbecstelen nô va-
gyok,m ertez képtelenség.És ahogy m egtudtam ,hogy
összefeküdtm indenféle…

SZÁSA Liza!Neígyfogalm azz,kérlek.
LIZA Tudod,m ilyen jóeztkim ondani?M égdurvábbakatis
tudnék.

SZÁSA Nem ism erekrád.
LIZA Tudom ,hogynem lenneszabadharaggal,deam ikor
attólszenvedtem ,hogynem akar,nem kíván,sôtszinte
undorodik tôlem … Elviselhetetlen volt.Ám ahogy m eg-
tudtam végre,hogy azértnem kellek neki,m ertm ások
kellenek,m íg engem m ás szeretnitudna,háthirtelen
leszakadtrólam ezazegészsúly,ezaszom orúság,eza
rem énytelen,elm últéletem ,ésm ostittvagyok… Fegyka
is egészséges,a nap is süt… Viktorpedig rövidesen itt
lesz,és m indentelintéz,m ertô csakugyan olyan jólel
tudintéznim indent,ésezértén nagyon,denagyon nagy-
rabecsülöm ôt.

13.

Kocsm akülönterm ében

FEGYA Elhoztad?
ARTYEM JEV Ahogy parancsoltad. (Csom agot bont ki,
pisztolytveszelôbelôle,ésazasztalrateszi)

FEGYA Tölts.
ARTYEM JEV H afogytánvan,ottakövetkezô.VeuveCliquot.
FEGYA Befejezem alevelet,éselviszed nekik.
ARTYEM JEV M icsodajelenetlesz!Tégedagolyópusztítel,
ôketatenagylelkûséged!

FEGYA A teszádbólezrettenetesen hangzik.
ARTYEM JEV Tudokm égfennköltebben isfogalm azni!H a
a búzaszem elnem hal,csak m aga m arad,de ha elhal,
ezerújéletetterem …

FEGYA H agyjbékén!
ARTYEM JEV (gúnyosan szaval)Egyetlen gesztussalnyersz
visszam indent!Nem züllésvolt,m egdorbézolás,m eglili-
om tiprás,hanem azsenikerestehelyét.Denem találta…
Eltávozotthátavilágból,ésti,kicsinyek,m égalábanyo-
m átsem illethetitek.Csakahiányátésabûntudatotokat…

FEGYA Csendlegyen!Eztaleveletelviszedhozzájuk.M in-
denrôlrendelkeztem ,azadósságaim rólis.

ARTYEM JEV Szórasem érdem es.M ostm ár.
FEGYA Ésígyabecsületem rôlis.Am itm áskéntnem sze-
rezhetekvissza,deezzel,így,igen.

ARTYEM JEV Csakegynagyutazás.M intazélet… M intaz
álom … Deszép is!

FEGYA M osthagyjm agam ra.Ittlesz a levél,elôttem ,az
asztalon.

ARTYEM JEV Egy legutolsó kérés.H a m ajd m eghúzod a
ravaszt,arrafelétartsdacsövét,ugyanishanem am eszelt
falon, hanem az olajfestékesen m egy szét az agyad,
könnyebb leszlepucolni.

FEGYA Figyelnifogok.(M egtöltiafegyvert,hom lokáhozem e-
li)Figyelni.
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Artyem jevelm egy

Igen… Nem … Bírom … Nem bírom … (Végigsim ítaz olaj-
festékesfalon)Erre… Tehát.(Kintrôlerôskopogás,hirtelen
összerezzen)Kiaz?

M ÁSA (kintrôl)Kiaz,kiaz!H átkivolna!
FEGYA (leeresztia fegyvert) M ása!A hétnyavalyáthozod
rám !

M ÁSA Engedjbe,haIstentism ersz.Engedjbe,m ertelrá-
gom azerem et!

FEGYA (ajtótnyit)M ásátism erem .
M ÁSA Ôtaztán alaposan!AhogyaBibliában áll:jólm eg-
ism erted M ását,aztán… (A pisztolyram ered)Aztán?

FEGYA H ogykerülszide.
M ÁSA Nem ,tenem ism erszIstent.
FEGYA Eztakicsiistentism erem .
M ÁSA Kerestelek a lakásodon,a folyónál,aztán Artyem -
jevhezfutottam ,ésakkorahazudozásábóltudtam m eg,
hogy… Denem sejtettem ,m ekkoraabaj.

FEGYA Kicsiazisten,nagyabaj.
M ÁSA Ez m i?(Felveszia fegyvert)H át… Ennyi?(Kétségbe-
esettdühvel)Csakugyan?

FEGYA M ása,nem .Nem bírom .
M ÁSA Tecsakugyan nem ism ered Istent.Kicsi,nagy,ne-
ked egyrem egye.Egyiksem szám ít.

FEGYA Tedd le.
M ÁSA M inthaavilágon sevolnék.Sem m i.Levegô.A szí-
ved nem esik m egrajtam ,azén sorsom on,azén szerel-
m em en…

FEGYA Ésham iattad isakarom ?
M ÁSA Fegya bácsi,a józan eszeden vagy? Én a te szép
fejedetitten akarnám nézniátlukasztva,vagym i?

FEGYA Szabad lennél.Ésôkis.
M ÁSA Ôk,ôk,m indig azok az ôk!Szám ítm ás neked?
Legfeljebb m égte,te.Ésén?

FEGYA Olyan fiatalvagy.
M ÁSA Ésm árnem tudoknélküled élni.
FEGYA Ésvelem ?
M ÁSA Sem m im áséletnem élet.
FEGYA Tönkretennélek,elhasználnálak,ésm égaszép kis
arcocskádatisszétsírnád m ellettem .

M ÁSA Nem ,én egyáltalán nem sírnék!(Sír)Én sohanem
sírok,hogytéged azördögbuzerálnam eg!(Zokog)

FEGYA DrágaM ása!Én csakaztakartam tenni,am ialeg-
jobb.

M ÁSA Neked!M erttecsakm agadragondolsz,senkim ásra!
FEGYA Jóvolnanekem ,ham egölöm m agam ?Csakugyan
azthiszed?

M ÁSA M égannálisjobb!Pukk,szétdurran afejed,aztán a
világnakjójcakát!Dehátvégülism itakarsz,tudodegyál-
talán,m it?

FEGYA Perszehogytudom .
M ÁSA Aztatm ondjad akkor,ésnem ást!
FEGYA Ígéretettettem nekik,m egkelltartanom .M ásként
nem tudom ,m ertén undorodom attól,hogybelevágjaka
házastársak hivatalos szétválasztásának gusztustalan és
m egalázóprocedúrájába.

M ÁSA Naés?Köpszutánakettôt,aztán annyi.
FEGYA Szabadon kellengednem ôket.Kedves,értékesem -
berek,ésm ostén akadályozom ôketabban,hogyboldo-
goklegyenek.

M ÁSA Kedves?Értékes?Azapeckes,akiittjárt?M egaza
nô,akiképesrá,éselhagytéged?

FEGYA Az,akiittjárt,azértjött,hogym egm entsen.H iába.
Elhagynipedignem azanôakarengem ,hanem én ôt.

M ÁSA Nem úgyvan azám !Sohanem !A nôokozza,hogy

tem árnem bírod vele!Nem ám ,hogym indigôaszent,
tem egabûnös.

FEGYA Deháttégedistönkreteszlek,kedvesM ása,haélet-
ben m aradok,véged.

M ÁSA Bízd rám azén végem et,Fegyabácsi.
FEGYA NoésFegyabácsim iattiskell.Tudod,tudodte,m i
lehetettvolnabelôlem ?(Csend)Éslátod,m ilett.Ennyiis
elégahhoz,hogy… (Felvesziapisztolyt)

M ÁSA Ilyen okosem berhogylehetilyen ostoba.
FEGYA Tehervagyok csak a világnak.Neked is,nekik is.
M agam nakis.

M ÁSA Élô em bervagy!Ritkaság aföldön!Éppen tehagy-
nád itt?(Észreveszialevelet)Ezm egm i?

FEGYA Írtam nekik.(Elveszi)
M ÁSA M it?
FEGYA M indegy.
M ÁSA H ogym egölöd m agad?
FEGYA H ogyén nem leszektöbbé.
M ÁSA Dejó!
FEGYA M itm ondasz?
M ÁSA Pisztolyrólisírtál?
FEGYA M inek?Nem .
M ÁSA Gyerekkorom ban voltatelepen aRahm anov-„ügy”.
M égarendôrségisbejött!Nyom ozók,öten!Ism erted?

FEGYA Nem .
M ÁSA Pedig sokatbeszéltek róla.Rahm anovfogtam agát,
ésúgycsinált,m intakivízbefúl.Denem .Tudszúszni?

FEGYA Nem .
M ÁSA Dejó!H ogym ondjákazt,am italevélheztoldanak?
FEGYA Postscriptum .Utóirat.
M ÁSA Azpediglegyen benne!M ajdm ondom is,m icsoda!
Add csak ideatárcádat,aruháidat,m indent,végülezta
levelet!Letesszükm indafolyóparton,afüzesnél,aholaz
örvényekkeletkeznek.

FEGYA Noésazután?
M ÁSA Azután?Nagyvizeksodra!
FEGYA M ása,hátlehetezt?
M ÁSA Persze!Figyeljrám !(Kiterítialevelet)

14.

Lizáéknál

VIKTOR M egígérte.(H om lokáttörli)Szavátadta.Az nem
lehet,hogyneteljesítse.

LIZA Viktor,Viktor.Próbálgatom aneved.Viktor!
VIKTOR Liza,jaj,Lizanyka.H atudnád.
LIZA Tudom .Am ikorpedig m egtudtam ,hogy nem egy-
szerûen m egcsalt,deegycigánylánnyal,ráadásulszinte
egygyerekkeladtaösszem agát,hátm inden,dem inden
m egváltozott… Vess meg, de hát ezek… Ápolatlanok. Fel-
tehetôen tetvesek,ráadásulm ég ez a fejletlen testés a
hiányos higiéné… Egyszerre fellélegeztem . Ki tudom
m ondani,m intm égsoha:Viktor.Viktor!

VIKTOR M ennyiidejem ár?Éssem m ihír.
LIZA Jaj,hadd m ondjam tovább.Nem ,ez nem féltékeny-
ség,m ertha,m ondjuk,VarjaKazancevávalcsalm eg,aki
esetlegkülönbnálam ,úgyalulm aradtam egypuhábbalés
kerekebbel szem ben, de hát ez, ez… Betegség. Ez gyógyí-
tásraszorul,dem árgyógyuljon nélkülem !

VIKTOR M inden iratnálavan.Lépniekell,m ertam ígnem in-
dulm egazeljárás,addigkapcsolatunkisrendezetlenm arad.

LIZA Viktor!Eddig olykoraztgondoltam ,kettôtszeretek,
és akkor én becstelen vagyok, elôtted kim ondhatom :
am olyan kurvinca…
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VIKTOR Liza!
LIZA De hátnem lehetközöttünk m indentelm ondani?
(M egcsókolja)M ostm árvilágosságvan alelkem ben,sze-
retlek,szeretlek,szeretlek.M árcsak a helyzetünketkell
hivatalosan is tisztáznunk ahhoz, hogy m inden jóra
forduljon,ugye?

VIKTOR H anem beszéltem volnavele,hanem ism erném
úgyésazóta,ahogyism erem ,aztgondolnám ,szándéko-
san késlekedik,várat,netán akadályoz…

LIZA Nem ,Viktor,ez inkább csak gyengeség.Talán m ég
egycsipetbecsületesség is,hogym ostm árnem aradjon
sem m itisztázatlan vagycsalás.

VIKTOR H acsakazértnem .
LIZA Vagym egbántottság.Nem kellettvolnapénztadnod
aválásköltségeire.Azolyan… Nem szép.

VIKTOR Form aság.H ogyaz se akadályozhassa az eljárás
m egindítását,haátm enetilikviditásigondjavolna.

LIZA M ilyen önzôleszazem beraszerelem ben!
VIKTOR Csodálod?Ennyiévvárakozáséssóvárgásután?
Am ikorvégrefeltûnikaboldogságkörvonala?

LIZA Nem körvonal!Szintefürdés.(Ölelés,csók)Lubicko-
lás,pancsolásebben azerôsáram lásban,am elyringatés
sodorm inket,hogyegyszerrem ajd átcsapjon rajtunk.

VIKTOR (kinéz)Jöttvalaki?Nem ,m égnem .
LIZA H apedigboldogságvan,akkorm inden rendben van:
Fegykam akkegészséges,anyádszeretengem ,m ipedig…
Ugye?Ugye?

VIKTOR Ugye?
LIZA Ugye!
VIKTOR Tudod,m iótasóvárogtam m ár?EgykorNagy-Bri-
tanniábólhazatérvevártahír,hogyelvesztettelek.

LIZA Látod,nem vesztem el.M iattad nem .Érted nem .
VIKTOR Késôbb egyszer ism éttalálkoztunk,m ajd egyre
többet,ésabarátságunkban m indig éreztem egycsipet-
nyi… Egyhajszálnyi…

LIZA Kurvincát!
VIKTOR Ésezértlelkifurdalásom volt,hogyabarátom fele-
ségével,akivelcsakistisztaésönzetlen kapcsolatotlétesít-
hetnék,azt… Deháttudtam ,hogytesem látodeztm ásként.

LIZA Am ígnem kellettm áskéntlátnom .
VIKTOR Am ikorpedigFegyakínoznikezdett,hirtelenolyan,
de olyan boldog lettem … Jaj,ne érts félre,de am ikor
végre szóltál,hívtál,m ertszükséged voltrám ,m egsej-
tettem , hogy talán m égsem kell végleg lem ondanom
rólad.

LIZA A lapostetû aszôrzetekben él?
VIKTOR M icsoda?Aztgondolom ,igen.
LIZA Jaj,bocsássm eg.
VIKTOR Am ikorFegyam egírtaaztalevelet,hogyvissza-
adja a szabadságodat,végre elm ondhattam m indent…
Em lékszel?Sírtál,és…

LIZA Ésleakartam m ondanirólad.Végleg.
VIKTOR ÉsakkorAnyika ism egszeretetttéged,én pedig
m égôrültebben,m ertakkorm árelkezdhettem azon dol-
gozni,hogyéletünketegyesítsük.M árcsak am últatkel-
lettlezárni,nem csak a szívünkben,de hogyúgym ond-
jam ,közjogilagis.

LIZA A közjogazholél?A szôrzetekben?
VIKTOR M ivan veled,Liza?
LIZA Csakannyi,hogyboldogvagyokésrakoncátlan.M ert
m ostérzem végre,hogy nekem eztnem kell„lezárni”,
ezta m últatés vele m inden fájdalm am at,hanem egy-
szerûen lezárult,kész,ott,belüla szívem ben,ottvégre

ragyogóan tisztaésvilágosm inden.Nincsottm árm ás,
csakte,titkoséstanácsos!

Kintrôlkopogás

VIKTOR Végre!Ittaválasz!
LIZA Látod,hogym inden jórafordul?(Kiszól)Tessék!
ARTYEM JEV (belép)Protaszovúreztalevelethagytaönök-
nek.(Átadja)

VIKTOR Köszönöm .
ARTYEM JEV De…
VIKTOR (közbevág)Ez csak egy szem élyesüzenetnek tû-
nik.M ásegyebetnem hagyott?H ivatalosiratokat,effélét?

ARTYEM JEV M ástnem .Ésazótanem láttuk.
LIZA Nohát.
ARTYEM JEV Dekeressük.
VIKTOR M itörtént?Ez m inden?H alogat,késlekedik,vá-
rat?Eznem szép.Nem süllyedhetidáig…

ARTYEM JEV Nem tudok többet.Voltaképpen ennyitsem
tudok.Ajánlom m agam at.(El)

LIZA M ivan ittm árm egint?
VIKTOR Isten vele.(Felbontjaalevelet,olvassa)H iszen ez…
Rettenetes!

LIZA Olvasd!
VIKTOR „LizaésViktor,nektek írok,desem tisztelt,sem
kedves,sem dráganem jön atollam ra.Keserû vagyokés
vádaskodó,én lehetek m indennek az oka,de m égsem
tudok m egbocsátaninektek.M indenttudok.Bárén va-
gyokaférj,m égisén kerültem atiutatokba,ésbárm ind-
kettôtöketszeretlek,m osthidegvagyok,értetlenséggelés
haraggaltele.”

LIZA Ezô… Összetéveszthetetlen ahangja.
VIKTOR „Am iközöttünk voltésvan,ésamilett,aznem
írhatóleolyanfogalmakkal,amelyeknyomán jogilag
ítélni,tehátválnilehetne.Kívánságotokatezértnem úgy
teljesítem,mintahogyeztkértétek,ésahogyénígértem.
Lehet,hogyállhatatlanvagyok,vagyéppenzüllött,de
egyszerûennem bírom…Nem bírom…Más utatválasz-
tok.Hogy boldogoklegyetek,összekellházasodnotok.
Ennekén akadályavagyok,ezértelhárítomeztazaka-
dályt…”

LIZA (felsikolt)Viktor!
VIKTOR „Ígyhátam ikoreztaleveletm egkapjátok,én m ár
nem vagyoktöbbé…”

LIZA (felzokog)Uram isten…
VIKTOR „Postscriptum :köszönöm apénzt,am elyéppoly
ízléstelen,m intam ennyirehasznosvolt.H átígytörlesz-
tek.Neharagudjatokrám ,éstartsatokm egjóem lékeze-
tetekben.”M iezittm ég?Aligolvasható… (Betûzi)„Post
postscriptum :élittegyJevgenyevnevû órás.Gyenge,de
derék em ber.Kérlek benneteket,legyetek a segítségére,
hogyrendezhessekuszaanyagiügyeit.Isten veletek.F.”

LIZA M egöltem agát?M eg?!M eg?!
VIKTOR (azajtóhozsiet)H é!Ittvan m égaküldönc?H é!
LIZA Fegya,drágaFegya!M egölted m agad,tedrága?
VIKTOR Liza!
LIZA M egölted m agad,m ertén m árelpusztítottalak!Iste-
nem !Nem igaz,hogynem szerettelek,csaktéged szeret-
telek,csak téged!És m égis elpusztítottalak!(Viktorhoz)
H agyjbékén!

VIKTOR Utánam egyek.Kiderítem ,m itörtént.
LIZA M enj.Ne haragudj,de nem tudok hazudni.H agyj
m agam ra.Éstudjm egm indent.M indent,Fegyáról!
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Terasz,kétévvelkésôbb:idilla teázó Lizával,a kötögetô An-
návalésakertben szaladgálókisFegykával– béke,m osolygás,
napsütés

FEGYA (m ocskosan,szakadtanfeltûnik,távol,akerítésnél,egy
nyom óskútnálm osakszik,agyereknézi)H é… Kisfiú!Gye-
reide… Kivagy?

FEGYKA FegyaProtaszov.
FEGYA Nem bírtam ,hogynejöjjek.Pedignem szabad.Té-
gedsem szabadlátnom .Fegya… Protaszov… Szaratovban
kellettvolnam aradnom ,dehátnem m aradtam .Odavitt
a víz,a M ása nevû folyó,m erthátô csakugyan a nagy
vizek sodra!H ú,deszom jasvagyok.Víznem oltja.Eza
legrettenetesebb,Fegya Protaszov,m ajd m egtudod.H a
innál,denem ihatsz.Nincsm ibôl!M ásragondolnisem
tudsz,ésm égsincs!(M osakszik,köpköd,csapkodjam agát)
Ezzel kínzott,am ikor m ár beteltünk egym ással,be a
szerelem m el,beatitokzatos,újéletünkkel!Elvetteakis
pénzem et.Am ijött,ôrizte,hogy elne igyam .Jóltette.
Etetett,ölelt,énekelt.Azután egyreritkábban énekelt.És
m ár nem úgy,m intazelôtt,m ertaz éneklés is onnan
fakadt,m inta nagy vizek sodra m eg az ital;de azután
lassan apadnikezdett.M itápláltavolna,hanem ihatom ?

LIZA (feláll,a terasz korlátjához lép,látszik,hogyállapotos)
Fegyka!M errejársz?M itcsinálszakerítésnél?

FEGYKA Sem m it!
LIZA Csakm egnehûlj,drágaságom ,ottazárnyékban m eg
nehûlj!

FEGYA M aradtam volnaittveletek?Brrrr!(Fröcsköl)

H irtelen boldogzsivaja teraszon,belép Darja,elegánsutazó-
ruhában

LIZA Fegyka!Gyerefel!Tudod,kivan itt?
FEGYA (Lizátbám ulja)Liza… Karenyina?
LIZA Fegyocska!M egjöttDarjanagym am a!
FEGYA Darja...Nagym am a?H átígy?
FEGYKA A városinagyi!(Elfut)
LIZA M ennyireörülök!Viktorreggelérkezik visszaNagy-
Britanniából!

DARJA Néhánynapotveletektöltök.
ANNA A sarokszobát rendezzük be neked! M ilyen
nagyszerû lesz!

FEGYKA (felérateraszra)Nagym am a!(Átöleli)
DARJA M ekkorátnôttél,Fegyka!Ésteisszépen növekedsz,
Liza.

ANNA M indig könnybelábad aszem em … Viktorúgysze-
reti,m inthaasajátjavolna.

LIZA Anyuka,kérem .
ANNA Intézi,hogyanevérevehesse.
DARJA H asonlítazapjára.Decsakaszívétörökölje,m ástne.
FEGYKA Ittanagym am a!Ittanagym am a!(Szirénázvaelfut)
LIZA Néhaaztgondolom ,elôbb-utóbbm egkellnekim on-
danom .M áskoraztgondolom ,nem .

ANNA M ilyen csodálatosan békítahalál.
DARJA Szinte felidéznisem tudom m ár,m iértis viszo-
lyogtam tôle egykor.Csak arra em lékszem ,hogy Viktor
barátjavolt,értelm es,talán túlzottan isérzékeny,kedves
fiú,olyan,akirôlaztm ondják:„form átum a”van.

ANNA Végsôsoronfeláldoztam agátazokért,akiketszeretett.
LIZA Fegyka annyira em lékeztet rá… M íg persze m in-
denben Viktornevelésielveitkövetjük.

DARJA Lám ,m ostiskönnybe lábad a szem em ,hogy be-
szélünkróla.

ANNA Egyrenôazem lékezetünkben.
LIZA H a visszagondolok azokra a rem énytelen napokra,
estékre,éjszakákra… M intha egy m ásik életlettvolna.
Vagytalán nem isélet,csakbevezetéseennek,am ieljött.
Végre,el.

16.

Kocsm ában

ARTYEM JEV Fizesseki,m ertrendôrthívok.
FEGYA (a sarokban,m ocskosan,elhanyagoltan) Csak m ég
egypohárral.Félpohárral.Legyen könyörületes.

ARTYEM JEV Eléggékönyörületesvoltam ,hogyegyáltalán
beengedtem éskiszolgáltam .

FEGYA Ittpusztulokel,hanem ad.Szavam ra…
ARTYEM JEV Pusztuljon,kitérdekel.Deelôbb rendezzea
szám láját.

FEGYA Nincs… M ibôl.
ARTYEM JEV Nem féltiazéletét,csavargó?
FEGYA Akkorleszvégem ,hanem ad inni.
ARTYEM JEV A hangja egy régivendégem re em lékeztet.
Különös.

FEGYA No?Akkorkapok,ha…
ARTYEM JEV Nem kap!H iszen azlehetetlen!
FEGYA M iértvolnalehetetlen?
ARTYEM JEV Akireén gondolok,kétévehalott.
FEGYA Vízbefúlt?
ARTYEM JEV A feleségeazonosítottaaholttestet.Ittvan el-
tem etve.

FEGYA Felpuffadt,bûzös,oszladozó.Kizabáltákazagyáta
halak,aszem én úsztakki…

ARTYEM JEV A búcsúlevelében pedigm indenrôlrendelke-
zett… Elôttem írta.M agam vittem .(H irtelen,döbbenten)
Fegya!Protaszov!

FEGYA M ostakkor… Kapokegypohárral?
ARTYEM JEV Feltám adtál?
FEGYA Élôholttestvagyok.
ARTYEM JEV Errem árnekem isinnom kell.
FEGYA M ásának igaza volt.Am ikoraztkérdezte:m iért?
M egírtam alevelet,rendben.Dem eghalni?Tényleg:m iért?

ARTYEM JEV A lányisakkortûntel.Deerrem éggondolni
sem m ertem .

FEGYA M égsokáigénekelt.M ajd lassan alábbhagyotteza
sodrás.Én pedig újra ittam ,egyre többet.Azután m ár
egyáltalán nem énekelt.H anem m egszeretettegy hen-
test.Tudod,m ilyen kem ény egy hentes ökle?A pénze-
m et,am itidôrôlidôrekaptam ,ôvetteel.H átígy.

ARTYEM JEV Ittvagy,és… Ôkisittvannak!Tudod?Boldo-
gan élnek,nagyobbházbaköltöztek,afeleségedgyereket
vár… Vagyhogyisvan ez?

FEGYA Elm entem a házuk elôtt.Nem lettvolna szabad.
Elôbb csak sietve,lopva,m ajd lassabban,m avégülm eg-
álltam .Néztem ,sokáig.Egykisgyerek…

ARTYEM JEV A tied.
FEGYA M égegypohárral!
ARTYEM JEV Kapszajobbikból.
FEGYA Nem ,neajobbikból.Ezisjónekem ,ésnincspénzem .
ARTYEM JEV M ajd lesz.
FEGYA A fiam ,igen,afiam .Tölts!
ARTYEM JEV Egészségedre!Élôholttest.
FEGYA Ottállniésnézni,az rettenetes.H a iszom ,akkor
nem rettenetes.

ARTYEM JEV Ésm iazakadályaannak,hogyigyál?A törté-
neted nem csak szép,de rendkívülhasznos történetis.
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Nincs pénzed? M ajd lesz.Az efféle holttestjóljövedel-
m ez.

FEGYA H allgass!
ARTYEM JEV Nocsak, nocsak! H iszen valakinek a
szám ládatis rendeznie kell!M ása is tartozásthagyott
m agaután…

FEGYA Nem ,nem ,azképtelenség,hogy…
ARTYEM JEV H iszen ateváratlan feltám adásodaztjelenti,
hogyôkpedigbigám iában élnek.A házasságukérvényte-
len,agyerm ekekatieid,acselekm énysúlyaszerintabí-
róságbüntetéstszab ki…

FEGYA (m egüti)Átkozott!
ARTYEM JEV (visszaüt,Fegyaösszeesik)Rendôrt!

17.

Teraszon,néhánynappalkésôbb

FEGYKA A papa!Ittapapa!
VIKTOR (belép) Ah,m ilyen m eghittpillanat!Ittvannak
m ind aszeretteim !(Felem eliFegykát,m egcsókoljaLizát)

LIZA Jólutaztál,kedvesem ?
VIKTOR Igen jól.Tudod,Nagy-Britanniában rem ekaköz-
lekedés.(Üdvözlianyósát,anyját)M icsodaváratlan öröm !

DARJA Olyan jóittnálatok!Egyrejobb.
VIKTOR M areggeltôlpedig kétnapotegyfolytában itthon
tölthetek.

LIZA Ilyen sem voltm ostanában!Kim együnk együttafo-
lyóhoz?

VIKTOR Annakiseljön azideje.(Útitáskájátnyitja)
FEGYKA Nekem ?Nekem m ithoztál?
VIKTOR Tûzoltóautó.„RoyalFire Brigade”.M ondd utá-
nam ,akkorm egkapod.

FegykakiragadjaViktorkezébôl,ésszirénázvaelrohan

Valam ibajvan a gyerekkel? Anyám nak shawl.Neked,
Liza,eau de cologne,a zöld cím kés.Annának kashm iri
fonal.Felvettem apostátisútközben.Ittvan egyhivatalos
értesítésaszám odra.

LIZA M ilyen figyelm esvagy.Fogytán voltakedvencillatom .
VIKTOR M ostpedig visszavonulok tisztálkodni,hogy az-
után m indannyian együttkölthessük elazebédet… M ia
baj?

LIZA (sápadtan,aleveletolvasva)Istenem … Istenem !(Felsír)
VIKTOR M ilelt?M ivan benne?
LIZA Él… Él!Istenem … Fegyaél!
VIKTOR (olvassaalevelet)Lehetetlen… Szörnyûség.
LIZA (zokog)M ikorlesz vége ennek?M ikorleszek végre
szabad?M iezazegész?Viktor!

VIKTOR Rettenetes.Fegyaél.(Csend)Lizánakkétférjevan.
M indannyian bûnösök vagyunk.A vizsgálóbíró beidéz,
bigám iatényállásánakalaposgyanújával.

DARJA M icsodaaljasság… H ogym aradhatottéletben?
LIZA Él!M ennyiregyûlölöm !Jaj,m itbeszélek.
VIKTOR M iérttetteeztvelünk?Sem m inem igaz.Sem m i
nem tiszta.

LIZA M indennekvége.(Zokogvatávozik,Viktorutána)
ANNA Deháthogym aradtéletben,ham eghalt?
DARJA Nem tudom ,deannyittudok,hogyam iótaViktor
ebbeam ocsokbakeveredett,azótaez az egész rátekere-
dett,rátelepedett,bepiszkoltaéslehúzza.Ittm inden csa-
lás,hazugság,szenny.M inden!M inden!

18.

Bíróságon

VIZSGÁLÓBÍRÓ Karenyinnéasszony,vagyishátelsôférje
után Protaszova.

LIZA Erreisszükségvan?
VIZSGÁLÓBÍRÓ M indenreszükség lesz,hogyezta… Kí-
nosügyettisztáznitudjuk.

LIZA Kínos… M éghogykínos.
VIZSGÁLÓBÍRÓ Jogavan nem válaszolniakérdéseim re,
ugyanakkortudniakell,hogyazigazságkiderítésem ind-
annyiunkszám áraalegcélravezetôbb.

LIZA Nincstitkom .
VIZSGÁLÓBÍRÓ Ism eriatényállást:férjeéletében m ásik
férfihoz m entfeleségül,anélkülhogy házasságukatföl-
bontottákvolna.

LIZA Nem ,nem azéletében.
VIZSGÁLÓBÍRÓ H anem ?
LIZA Nem tudtam .Nem ,nem ,nem .
VIZSGÁLÓBÍRÓ Több különös m ozzanatm ond ellenta
tagadásának.Az egyik például,hogy nagyobb összegû
pénzküldem ényelôztem egférjeszínleltöngyilkosságát.

LIZA M icsoda?
VIZSGÁLÓBÍRÓ Kétévvelezelôttátutaltak nekiezerkét-
százrubelt.Július17-én felvetteazösszeget,ô pedig 19-
én tûntel.

LIZA A vagyonm egosztás része volt ez, és az uram … Vagy-
isViktorKarenyin intézte.Vártuk ahivatalosválásinyi-
latkozatot,ésnem akartuk,hogyazértkéslekedjen,m ert
aköltségekrenincselégpénze.

VIZSGÁLÓBÍRÓ Ugyanakkorleállították aváláshivatalos
procedúráját.

LIZA M ertm egígérte,hogyeztm ajd ô intézi.Azután pe-
dig,am ikorm egkaptukalevelét… (Elfullad)

VIZSGÁLÓBÍRÓ M ajd sietve felism erte a férjétegy szét-
ázottvízihullában.

LIZA Arcam árnem volt,hatalm asrapuffadthasátm osza-
tokborították… H ogynekelljen Fegyátlátnom benne,azt
m ondtam ,ôaz.(Felzokog)

VIZSGÁLÓBÍRÓ Látja.Az igazság kiderítése m indannyi-
unkérdeke.

LIZA Van m égvalam i?
VIZSGÁLÓBÍRÓ M ár csak a rendszeres pénzküldem é-
nyek kérdése vár tisztázásra.Nem nagy összegek,de
m égis:alétfenntartásraszûkösen elegendôk.

LIZA AzanyagiügyeinketViktor… ViktorKarenyin intézte.
De nem nekiküldtük,higgye el,hogy nem !Voltegy
utóiratabúcsúlevelében…

VIZSGÁLÓBÍRÓ Csakhogya pénz valahogym égishozzá
jutott.(Jegyzetel)Protaszova asszony,m ia törvényszol-
gáivagyunk,deazértérzôlények,em berekis.Értjük,hogy
sok m indenre rávisziaz em berta kétségbeesés.A férje
elitta a családivagyont,kim aradozott,vélelm ezetthût-
lenségetkövetettel,satöbbi,egyszóvaltönkretetteam aga
fiataléletét…

LIZA (sír)Szerettem !
VIZSGÁLÓBÍRÓ De hát a szeretet törékeny dolog, s
am ikorm árm egsokasodik aszenvedés,akkornagyon is
érthetô,hogym egkíván szabadulnitôle…

LIZA Ô akart,akkoris,ô,nem én.
VIZSGÁLÓBÍRÓ Éskéznélvoltegy szabadító,régibarát,
ugye?Dehátezvégülahhozatényálláshozvezetett,am it
kétnejûségnek,jogiterm inussalbigám iánakneveznek,s
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am ely a polgáriperrendtartás szerintkom oly büntetési
tétellelszankcionálandó.A részletestényfeltáróvallom ás
azonban eztaszankciótjelentôsen enyhítheti.

LIZA Nincsm itm ondanom .Elm ehetek?
VIZSGÁLÓBÍRÓ M inek ez a sietség.Vezessék be Viktor
Karenyin urat.

LIZA Istenem …

BelépViktor

VIZSGÁLÓBÍRÓ Ism eriavádat?
VIKTOR Igen.
VIZSGÁLÓBÍRÓ Tudta,hogy házasságkötésük idején fe-
leségeférjem égéletben van?

VIKTOR Nem .
VIZSGÁLÓBÍRÓ Figyelm eztetem ,hogya bíróság félreve-
zetése…

VIKTOR Nincsszükségem afigyelm eztetésére…
VIZSGÁLÓBÍRÓ (ír)Feleljen arra,hogy m ire szolgáltaz
az ezerkétszáz rubel,am itProtaszov eltûnése elôttkét
nappalfolyósítottakneki.

VIKTOR Ez voltLizaveta Andrejevna korábbiférjének ré-
szeaközösvagyonból.M egosztottuk.

VIZSGÁLÓBÍRÓ M ajdhirtelen leállítottákaválásprocedú-
ráját.

VIKTOR M egállapodásunk szerintFegya m agára vállalta
ennekintézését.(Csend)Ezután eltûnt.

VIZSGÁLÓBÍRÓ A szem ük elôlbizonyosan.De nem a
pénzküldem ényeikelôl.

VIKTOR Ezúgyhangzik,m integyvádlótényállítás.
VIZSGÁLÓBÍRÓ H aviötven rubel,éveken át,hogyhangzik?
VIKTOR Jevgenyev órásnak küldtük.Fegya a búcsúlevele
záradékában kérterrem inket.

VIZSGÁLÓBÍRÓ Éseztilyen könnyen m egtették?Egyis-
m eretlennek?Éveken át?

VIKTOR Nem értem ,hogym iértnetettükvolna.
VIZSGÁLÓBÍRÓ Csak aztism ételhetem ,am itProtaszova
asszonynak is elm ondtam .Az igazság lassan m enetel.
Deacélbaér.

VIKTOR Befejezteakihallgatást?
VIZSGÁLÓBÍRÓ FjodorProtaszovm árbevallottm indent.
Csakasajáthelyzetüketnehezítikm eg,ha…

VIKTOR (közbevág)Elm ehetünk?
VIZSGÁLÓBÍRÓ Nem .
VIKTOR Letartóztat?
VIZSGÁLÓBÍRÓ M egtehetném ,dem égnem tartom célra-
vezetônek.H anem szem besítéstfoganatosítunk,avizsgá-
latsikereérdekében.(Kiszól)VezessékbeProtaszovurat!

FEGYA (kintrôl)M égnem jöhetek!Várjanak,m indjártide-
ér… Engedjékhozzám !

VIZSGÁLÓBÍRÓ Vezessékbe!
FEGYA Artyem jev,erre,erre!Elhoztad?
ARTYEM JEV (átad egykisebb csom agotésveleegylaposüve-
get)Tessék.

FEGYA (eltesziakiscsomagot,mohóniszik)Egykortyot!M ég
egyet!

ARTYEM JEV Ésm ostm ársem m ivelsem tartozunk egy-
m ásnak.

VIZSGÁLÓBÍRÓ Figyelm eztetem ,hogyalkoholfogyasztá-
saközintézm ényben…

FEGYA Ugyan,ezcsakvodka!(Visszaadjaapalackot,belép)
LizaésViktor… (Földighajolelôttük)Bocsássatokm egne-
kem … Bocsássatok m eg!Én jótakartam … Én hibás va-
gyok… Én… Én… (M egtántorodik)

VIZSGÁLÓBÍRÓ Kérem ,fejezzebeeztakom édiát,ésfe-
leljen akérdéseim re!

FEGYA Nohátkérdezzen.
VIZSGÁLÓBÍRÓ Neve?
FEGYA Ejha,m icsodakeresztkérdésselkezdi!(Feláll,m eg-
hajol)FjodorProtaszov.(Csuklik)

VIZSGÁLÓBÍRÓ Foglalkozása,kora,vallása?
FEGYA M ostitttréfálkoznifogunk?Ezértkellettezanagy
hercehurca,hogyvégrem egtudja,am itúgyistud?Negy-
venévesvagyok,kandidátuséspravoszláv.M agaittgúnyt
ûzm ásokszenvedésébôl…

VIZSGÁLÓBÍRÓ (közbevág)Rendreutasítom !
FEGYA H am ajd rendesen kérdez,rendesen felelek.
VIZSGÁLÓBÍRÓ Csakm agánakárt,haszabotáljaazigaz-
ságszolgáltatásm unkáját.

FEGYA Azérdekelm ostalegkevésbé,hogym agam nakártok.
VIZSGÁLÓBÍRÓ Feleljen arraakérdésre:tudta-eafelesé-
ge és Karenyin úr,hogy am ikorruhájátaz örvényesnél
hagyvaelbújt,m égéletben van?

FEGYA M árhogyacsodábatudták volna?Én tényleg m eg
akartam ölnim agam at.Bár nem vízben,hanem fegy-
verrel,deazután aM ásanevû körülm ények…

VIZSGÁLÓBÍRÓ M egértem ,hogylelkifurdalásavan,hogy
nagyvonalú akarlenni,denekem azigazság kiderítésea
feladatom .

FEGYA M icsodakópém aga!M égm indigtréfálkozik!
VIZSGÁLÓBÍRÓ H ajlandófelelniakérdéseim re?
FEGYA Testsúly,lakcím ,születésihely? Az igazság na-
gyobb dicsôségére!

VIZSGÁLÓBÍRÓ Sajátm agának ártezzelalegtöbbet.Fe-
leljen tehát,hogyeljutott-em agáhozazapénz,am ithavi
rendszerességgelküldtek…

FEGYA Valam ipénzjutotthozzám ,aztán nem jutott.Azis
a M ása nevû körülm ény m iatt,am itegy hentes jellegû
körülm énysúlyosbított…

VIZSGÁLÓBÍRÓ H am egtagadjaazértelm esfeleleteket,a
jegyzôkönyv aztfogja tartalm azni,hogy a vádlottnem
m ûködöttegyütta hatósággalaz igazság kiderítésében,
ésezóhatatlanulsúlyosbítókörülm énytjelent.

FEGYA M ihez képest,bíró úr?Az életem hez vagyaz éle-
tünkhözképest?Azthiszi,ezennyi?

VIZSGÁLÓBÍRÓ Figyelm eztetem …
FEGYA Nehiggye,hogycsakígybeavatkozhatem berisor-
sokba,ésítélkezhetélôkön és– esetem ben – holtakon,
haha!H ogyan m erészeli? Azért,m ert egykor szorgal-
m asan látogatta az iskoláit,vizsgákat tett,m ajd fehér
kesztyûthúzott,hogyátvegye a diplom áját?Kinek lehet
joga az ítélkezésre,egyes-egyedül,kinek? (Lassan elô-
húzzazsebébôlakiscsom agot,egypisztolytbontkibelôle,a
bíróraszegezi)No,felfrissítsükazem lékezetét?

VIZSGÁLÓBÍRÓ Figyelm eztetnem kell,hogy fôbenjáró,
am ittesz.

FEGYA Írjahát!Élhárom em berebben avárosban,olyan
szövevényeslelkiésérzelm ihálóban,am elyrôla m aga-
fajtánaksohafogalm asem lehet!

VIZSGÁLÓBÍRÓ Ism étlem …
FEGYA Írja! Megkezdôdik a küzdelem  a bennünk élô jó és
az ugyancsak bennünk élô rossz között,elsôsorban a
lélekben,de nem csak ott,hanem érzelm ekben,érzé-
kekben,testben,kocsm ában,folyóban,m indenütt!

LIZA Fegya,kérlek…
FEGYA Ugye,Liza? Ebben azután m egoldásthozott,ha
gyôzelm etnem is,azism erthelyzet!(A Vizsgálóbíróhoz)
A m aga híres „tényállása”!M inden m egnyugszik.Ôk
végre szabadon szerethetik egym ást,ésezzelm egszere-
tikazén züllöttem lékem etis.Engem isboldogsággaltölt
elbukásom ban,hogy legalább az ô életükbôltávoznom
sikerült,s,úgym ond,boldogok lehetnek.És lesznek is!
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Am ikorhibázom ,ism étvisszajövök.Látniakarom m ég
egyszer… A fiam .

LIZA Dehátm iért,m iért,m iért?(Felsír)
FEGYA M indegy! Sikerül, csakhogy porszem kerül a
gépezetbe,segygazem bervéletlenülfelism er.Dem ert
a zsarolásátvisszautasítom ,hátm agához siet,az igaz-
ság bajnokához,hogy a jog eszközeivellegyen segít-
ségérem ocskosüzelm eiben.Ésatörvény,ím e,azigaz-
ság nagyobb dicsôségére:segítis neki!M itérdem el,
bíró úr?

VIZSGÁLÓBÍRÓ Figyelm eztetem ,hogy közelvan ahhoz,
hogyhalm azatibûncselekm énytkövessen el…

FEGYA Én m ost m ár sem m itôl sem félek,én holttest
vagyok,rajtam nincssenkinekhatalm a!Dehátfelfogta-e,
hogy m iért is készül m ost ítélkezni rajtunk? Elôször
azért,m ertboldogságotészavartalan szeretetetakartam
m ásoknak legalább,ha m árnekem nem lehet.Azután
pedig azért,m ertnem öltem m eg m agam at,vagyisnem
követtem elolyasm it,am itm ind avallás,m ind ajog el-
ítél.Végülpedigazért,m ertegygazem bersikeresen élta
kicsikarttudásával,éssegítségéresiet,hogyvégretönkre-
tehesseezeketaboldogtalanságuktólszabadulniigyekvô
sorsokat!Ezahíresjogszolgáltatásuk,gratulálok!

LIZA Csak m agadnak ártasz,hátnem érted?H allgassel,
Fegya,hallgassvégre!

FEGYA H allgassam ,ahogy az igazság nevében ítélkezni
fognak fölöttünk, m egsem m isítve a házasságotokat,
am elyboldog,ésszerelm etek gyüm ölcsétérleli,hogyen-
gem összekössenek ism étveled,kedveskisLizám ,akitôl
végre eltávozhattam ,sakiengem derekasan felednitud-
tál? Érdem es em berek kétségbeesésbe hajszolására ek-
kora apparátustm ozgósítani:vizsgálat,jegyzôkönyv,es-
küdtszék,bíróság,büntetés-végrehajtás? És ha érdem es
is,szabad-e?

VIZSGÁLÓBÍRÓ A fegyveresfenyegetésnélisveszedelm e-
sebb éskártékonyabb azérvelése.

FEGYA Am im agánakveszélyéskár,azsem m im ás,m int
az élô holttestszom orú és végsô felism erése… És egy-
hangúan m eghozottítélete,am ellyelelrendezi… Végleg
és fellebbezhetetlenül… (Szívéhez em elia pisztolyt,m eg-
húzzaaravaszt)Talált.Liza…

LIZA Fegya!Drágám ,m ittettél?
FEGYA Bocsáss m eg nekem !Csak így tehetlek végképp
szabaddá…

LIZA M egm entünk!Élnifogsz…
FEGYA Igen.Élni,élni!Végre… M ilyen jó.
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