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d a n y i  z o l t á n

a csehek
Szereplők: Egy, Kettő és Három.
Megjegyzés: Az instrukciók közt található „szünet” nem szünetet és nem csen-
det és nem zenét jelöl.

EGy: …hogy neki elege van, elege. Egyszerűen elege van a csehekből, ezzel kezd-
te, hogy most már a csehekkel is tele van neki, tele, így mondta, tele van neki a 
töke, de nagyon, és hogy eddig még azt hitte, hogy a csehek legalább nem hü-
lyültek meg, most viszont már látja, hogy tévedett, és hogy a csehek is taknyok 
lettek, turhák vagy taknyok, valahogy így mondta, ugyanolyan turhák vagy 
taknyok, mint a többi turha és takony, mondta. Elég mocskosan beszélt, szerin-
tem ivott is különben, nem nagyon volt kedvünk vitatkozni vele…

KEttŐ: És miket mondott még?

EGy: a csehekről csak ennyit mondott, hogy ők is el vannak, szóval, hogy ők el 
vannak valamiért, szóval hogy el vannak baszva, elnézést kérek, de így mond-
ta, hogy a csehek is el vannak baszva. de lehet, hogy azt mondta, hogy el 
vannak kúrva, hogy ők is elkúrták, vagy valami ilyesmi, eléggé ocsmányul 
beszélt, de gondolom, csak az ital miatt. azelőtt nem mondott ilyeneket, béké-
sen ásott, csendben vájta a földet az ásóval, de most valahogy furcsa volt, meg-
változott, ijesztő volt. És ahogy nézett, az is ijesztő volt. Mintha szikráztak 
volna a szemei. Korábban nem is vettem észre, hogy zöld szeme van, de most 
úgy villogtak ezek a szemek, hogy majdnem megijedtem, meg aztán az ásó ott 
volt a kezében, nem csinált semmit vele, igaz, csak maga mellé döfte a földbe, 
pihentette rajta a kezét, de azért nem volt mindegy, főleg, ha a villogó szemeit 
látta az ember.

KEttŐ: És másról is beszélt? Úgy értem, a cseheken kívül.

EGy: a csehekkel kezdte. a csehek volt a kezdet, hogy tele van velük a…

KEttŐ: igen, igen. Mit mondott később?

EGy: Elnézést, nem akartam felidegesíteni.

KEttŐ: nem vagyok ideges, csak nem kell még egyszer elismételnie, amit mon-
dott. Folytassa, kérem.
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EGy: nem akartam még egyszer elmondani, elnézést kérek. azzal akartam folytat-
ni, hogy amikor a csehekről ezeket az ocsmányságokat mondta, amik szerintem 
különben nem is igazak, noha én nem jártam soha a cseheknél, de nem hiszem, 
hogy el lennének rontva, vagy hogy valami baj lenne a csehekkel, csak ezt akar-
tam még hozzátenni, elnézést kérek, szerinte viszont takony és fika az egész, 
ilyeneket mondott, így beszélt, kibaszott nagy fika az egész, ezt mondta.

KEttŐ: Jó, rendben, értettem. Mit mondott ezután?

EGy: Ezután fogta az ásót, vagy jobb lenne, ha úgy mondanám, hogy megragadta 
az ásót, mert mintha egy ragadozó mozdulata lett volna, ahogy az ásót meg-
markolta, és akkor azt hittem, hogy na, most akkor törni fog, törni és zúzni, 
biztos voltam benne, hogy szét fog verni valamit, a barakkot, ahol reggeliz-
tünk, vagy a fából összeácsolt vécét, vagy pedig elveszíti az eszét és nekem 
jön, de nem, nem jött nekem, és nem verte össze a barakkot vagy a vécét se, 
hanem csak arrébb szúrta az ásót, beledöfte az agyagos földbe, és akkor azt 
mondta még, hogy csak a benzin, hogy itt már csak a benzin segíthet, lelocsol-
ni ezt a kuplerájt, ezt az egész kurva bandát, elnézést, de így mondta, nem én 
mondom így, hanem ő beszélt ilyen mocskosan és trágárul, hogy le kellene 
önteni benzinnel ezt a kurva, kibaszott országot, és felgyújtani, így mondta, de 
szerintem csak az ital beszélt belőle. Különben sose volt vele semmi gondom, 
jól ásott, hetekig, hónapokig egy szavát nem hallottuk, és nem is ivott velünk, 
amikor reggel meg ebéd előtt meghúztuk a pálinkát, ő akkor se kért, de nem 
ivott munka után se, amikor két pohárral is kaphatott, aki kért, és persze min-
denki kért, aki ott dolgozott, kivéve őt. Szóval, aznap viszont ivott, mert az-
előtt soha nem beszélt így, inkább csendes ember volt, és …

KEttŐ: igen, jó, rendben. Csendes ember, értem.

EGy: Elnézést kérek, nem akartam…

(Hallgatnak.)

KEttŐ: És? Ennyi?

EGy: nem, azt még el akartam mondani, hogy a bordó füzet éppen akkor lett tele, 
azon a reggelen, amikor …

KEttŐ: Bordó füzet? Milyen bordó füzet?

EGy: igen, a bordó füzet, épp ezt akarom elmondani, hogy a bordó füzetemben 
írtam fel mindent, például azt, hogy kinek mennyi előleg jár, és hogy ki meny-
nyi pálinkát ivott, mert a pálinkát mindig le kellett vonni hó végén, nem ál-
lunk mi olyan jól, hogy csak úgy osztogassuk a pálinkát, nem? Úgyhogy a 
bordó füzetbe írtam, hogy ki mennyit ivott, és azt is, hogy ki mennyit evett, és 
azt is, hogy ki mennyit túlórázott, persze, és a hó végén szépen mindent össze-
adtam meg kivontam, ahogy a fentiek mondták, nagyon igazságosan osztot-



3

tam el a bérüket, senkinek nem volt semmi kifogása, így dolgoztunk kezdettől 
fogva, és ő sem ellenkezett, amikor odakerült hozzánk, elmondtam neki, hogy 
mi a rendszer, és a végén kérdeztem, hogy egyezik-e vele, és ő bólintott, szóval 
egyezett. na és, akkoriban épp a bordó füzetben vezettem az evidenciát, min-
dent szépen felírtam reggeli meg ebéd után, és aztán a végzéskor is, túlóra 
után, mert majdnem mindig volt túlóra, úgyhogy szépen azt is bevezettem a 
bordó füzetbe.

KEttŐ: Ez jól hangzik. tisztességes munkát végzett.

EGy: nekem ezt így mutatták fentről, hogy így kell…

HáRoM: Egy bordó füzet.

KEttŐ: És mi lett azzal a füzettel?

(Szünet.)

EGy: …így és így, és ez a bordó füzet éppen akkor telt be, aznap reggel lett tele, 
vagyis inkább, minden bizonnyal, már az előző este megtelt, amikor beleírtam 
az aznapi pálinkát, de csak másnap reggel, vagyis a szóban forgó napon vettem 
észre, amikor a reggeli pálinka után elővettem, hogy megint felírjam, ki mennyit 
ivott, akkor vettem észre, hogy tele van a füzet, és nem tudom beírni a teljes fo-
gyasztást, másik füzetet meg nem vittem aznap magammal, de hát jól van, gon-
doltam, úgyis megjegyzem, hogy ki mennyit ivott, nem olyan nehéz, mindig 
mindenki ugyanannyit ivott, vagyis amikor egy pohár pálinka járt, akkor min-
denki ivott egy pohárral, kivéve őt persze, és amikor pedig kettő pohár járt, ak-
kor mindenki ivott kettő pohár pálinkát, kivéve őt. Ennyire egyszerű volt ez az 
egész evidencia, szóval nem estem kétségbe, hogy betelt a füzet.

KEttŐ: Világos.

HáRoM: logikus. Miért esett volna kétségbe.

EGy: Szóval, éppen aznap lett tele a füzet, amikor ő a reggeli után elkezdte mon-
dani ezeket a dolgokat, csak ennyit akartam még hozzátenni, hogy épp akkor 
telt be a füzet. Mert lehet, hogy van valami jelentősége. Ezt én nem tudhatom, 
ezt majd eldöntik fent, azok, akiknek ez a dolguk. de arra gondoltam, hogy ezt 
is el kell mondanom.

KEttŐ: És még mit? Mit kell elmondania még?

EGy: Mit is –

KEttŐ: Van időnk.

HáRoM: Van. nem sok, de van.



4

EGy: Még azt, hogy –

(Szünet.)

EGy: Szóval, hogy –

(Szünet)

KEttŐ: Szóval –

EGy: igen, szóval az Elnök –

KEttŐ: az Elnök?

EGy: igen, az Elnököt. El –

KEttŐ: az Elnököt? El? Ezt hogy kell érteni? El: -szórakoztatni, -bűvölni, -bájol-
ni, -kápráztatni, -ragadtatni, -kényeztetni, -élveztetni, -szenderíteni? Vagy el: 
-tüntetni, -lehetetleníteni, -nehezíteni, -torzítani? Esetleg el: -ferdíteni, -feled-
ni, -tiporni, -tenni? láb alól?

EGy: El: -mondani.

KEttŐ: El: -mondani?

EGy: az El-nököt kell még el-mondani…

KEttŐ: akkor, kérem, mondja el.

EGy: …merthogy aznap, amikor a füzetem, amibe a pálinkát meg a szalonnát 
feljegyzem, rögtön azután, hogy észrevettem, hogy ez a füzet betelt, elkezdett 
beszélni, nem az Elnökkel kezdte, hanem a csehekkel, ahogy már mondtam, 
hogy mennyire tele van neki a töke a csehekkel, meg hogy fel kellene gyújtani 
ezt az egész kócerájt, de nem akarom elismételni, az előbb már mondtam 
azokkal a szavakkal, amiket ő használt, vagyis hogy fel kellene égetni ezt az 
egész megbaszott országot, így mondta, nem akarom elismételni, csak mondta 
és csak mondta, de aztán az Elnököt kezdte emlegetni, szóval ezt akartam még 
elmondani.

KEttŐ: És?

EGy: És?

HáRoM: És!

EGy: És, hogy akkor ő meg fogja keresni az Elnököt, ezt mondta, megkeresi azt a 
faszfejet, bocsánatot kérek, de az igazság az, hogy így mondta, vagy lehet, hogy 
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úgy mondta, hogy megkeresi azt a faszt, de a lényeg ugyanaz, vagyis hogy meg 
akarta keresni az Elnököt, mert kérdezni akart valamit tőle, ezt mondta, ponto-
sabban, hogy kérdezni akar tőle „ezt-azt”, így mondta, ha jól emlékszem, ezekkel 
a szavakkal. Hogy tehát kérdezne „ezt-azt” az Elnöktől, és hogy lenne néhány 
kérdése ahhoz a balfaszhoz, elnézést kérek, és közben még mindig az ásóval ját-
szott, úgyhogy nem nagyon tudtunk ellenkezni vele, és csak hallgattuk, amiket 
beszélt, elképzelni se tudtuk, hogy mi lesz belőle, és hogy hova vezet ez.

KEttŐ: Úgyhogy csak hallgatták…

EGy: igen. ásó volt a kezében. néha kihúzta a földből, aztán újra beledöfte.

KEttŐ: Érthető. Világos. Előbb kihúzta, aztán beledöfte. Fordított sorrendben 
nem nagyon lehet. Beledöfködni, kihúzás nélkül…

HáRoM: Világos, persze.

(Szünet.)

KEttŐ: Mondana még valamit az Elnökről?

EGy: az Elnökről?

KEttŐ: Hogy miket mondott még az Elnökről?

EGy: nem tudom, mennyire tartozik ide. de talán majd el kell dönteniük azok-
nak, akiknek az a dolguk, hogy eldöntsék.

KEttŐ: igen, majd ők eldöntik, ezen nem kell idegeskednie. 

EGy: nem idegeskedek.

KEttŐ: Hallgatom.

EGy: Én is.

HáRoM: Mintha a tyúkok nem tojnák, hanem hánynák a tojásokat.

(Szünet.)

KEttŐ: Ha lenne szíves mondani arról valamit, hogy miket beszélt ez az Elnökről, 
miközben az ásót lengette.

EGy: Persze, természetesen…

KEttŐ: Hallgatom.
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EGy: igen, igen… Hogyne…

KEttŐ: nehéz?

EGy: nehéz.

KEttŐ: Megértem.

EGy: Köszönöm.

KEttŐ: (Cigarettát vesz elő, megkínálja, de nem gyújtanak rá.) És most, kérem, mond-
ja el, amit még mondania kell.

EGy: (Nézegeti a cigarettát, megszagolja, beleszív anélkül, hogy meggyújtaná.) Jó, na-
gyon jó!

KEttŐ: Kérem…

EGy: Szóval, felsorolta, hogy mennyi mindent utál az Elnökben, és hogy mennyi-
re jellemző ez az Elnök mégis, vagyis hogy mennyire jellemző ránk, mert egy 
ekkora balfasz, bocsánatot kérek, de így mondta, hogy csak nekünk lehet egy 
ekkora balfasz Elnökünk. de szerintem csak az ital beszélt belőle, azelőtt soha 
nem ivott, csendes és visszafogott volt mindig, a többiek folyamatosan ittak, 
ha egy pohár pálinka járt, akkor mindenki megivott egy pohárral, de persze 
mindenki elfogadott volna kettőt is, és amikor kettő pohár pálinka járt, akkor 
mindenki megivott két pohárral, és persze hármat szerettek volna, de ő soha 
nem ivott, se egy, se kettő, se három pohárral, nem ivott semmit, csak vizet, de 
a víz ingyen volt, a vizet nem jegyeztem be a bordó füzetbe, amelyik aznap 
különben épp tele is lett, és csak hallgattuk, amikor elkezdte sorolni, hogy a 
csehek, meg a benzin, meg az ország, és azok a böhöm nagy gödrök, amelye-
ket már hónapok óta, amelyeket már évek óta ásunk, csak ássuk és ássuk eze-
ket a marha nagy gödröket, mondta, és ezt ő mondta, nem én, csak elismétlem, 
amit mondott, mert úgy emlékszem, azt mondta, hogy csak ássuk és ássuk 
ezeket a baszott nagy gödröket, ezeket a baszott nagy árkokat, miközben tud-
juk, mindenki tudja, hogy kinek ássuk ezeket a gödröket és ezeket az árkokat, 
éppen ezért akarja megkeresni az Elnököt, mondta, el akar menni hozzá, mert 
ehhez joga van, nem? Mármint, ezt is ő kérdezte, nem én kérdezem, de azt 
hiszem, nem várt rá választ, már-már úgy beszélt, mintha egy díszemelvényen 
lett volna, tiszta retorika, csak hát közben végig ott volt az ásó a kezében, néha 
csak pihentette rajta a kezét, ez igaz, de ott volt a keze ügyében, és nem tehet-
tünk mást, csak hallgattuk, amiket összehordott. Vártuk, hogy mi lesz a vége. 
Kezdetben nem volt vele semmi gond, nagyon jól dolgozott, mondhatni végig, 
az utolsó percig a legjobban ásott, és nem ivott soha egy kortyot se.

KEttŐ: Kivéve akkor, aznap reggel.

EGy: igen. Kivéve. akkor ivott.
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HáRoM: Érthető.
 
KEttŐ: na de az Elnök elé mégse állhatott volna oda ilyen szöveggel, ilyen mos-

datlan szájjal. nem igaz?

EGy: nem, persze, hogy nem. Vagyis hogy igen, persze, igaz, igaz.
 
KEttŐ: Érti, mire gondolok.

EGy: Hogyne, kétségkívül, persze, természetesen. nem lehet odaállni elé, és 
azokról a baszott gödrökről beszélni, elnézést. „Mélyen tisztelt Elnök úr!” Én 
így kezdeném. És nem gödrökről, inkább völgyekről beszélnék. a szemet gyö-
nyörködtető völgyekről, amelyeket a fényes lapátjainkkal… vagyis amelyeket 
ezekkel a csillogó szerszámokkal… sőt még inkább ezekkel a mi ragyogó mű-
szereinkkel simogattunk ki a földből finoman, gyengéden. a vajszínű, puha 
völgyekről beszélnék, és csak utána térnék át a tetoválásokra.

KEttŐ: a tetoválásokra?

EGy: a tetoválásokra.

KEttŐ: Miért, mi van a tetoválásokkal?

EGy: Hát, először is elmondta, hogy mi a véleménye a csehekről meg az Elnökről, 
ugye… satöbbi… nem ismétlem el még egyszer… Szóval, ezek után kezdett 
beszélni a tetoválásokról, jobban mondva azt mondta, hogy a feje tetején jön-
nek ki ezek a faszevők, vagyis a feje tetején meg a segglukán egyszerre jönnek 
ki, mondta, ezek a náci faszok, akik nemzeti címereket tetováltak a fitymájuk-
ra, pontosabban úgy mondta, hogy a fa…

KEttŐ: Jó, jó, nem kell részletezni, világos, hogy hova.

EGy: …szuk hegyére, és és és annyit mondott még, mielőtt újra rátért volna az 
Elnökre, hogy ő is majdnem odatetováltatta magának, de aztán mégse volt 
akkora barom, és és és végül nem tetováltatott oda semmit.

KEttŐ: Végre, valami rendkívül fontos mozzanat…

EGy: nem tudom, hogy fontos-e, de eszembe jutott, és gondoltam, elmesélem. 
Mást nem is tehetek, csak azt, hogy ezen a megbeszélésen... vagy mi ez… el-
mondok mindent, ami az eszembe jut. azt pedig, hogy mi a fontos és mi nem, 
majd eldöntik azok, akiknek ez a dolguk. a „döntőművészek”, vagy hogy 
mondjam… Ha jól emlékszem, ezt beszéltük meg.

KEttŐ: igen, ebben állapodtunk meg.

(Szünet.)
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KEttŐ: És? Mit mondott még?

EGy: az Elnöknek?

KEttŐ: nem, dehogy az Elnöknek. nem mondtuk az előbb, hogy az Elnökkel 
nem beszélt?

EGy: nem, nem beszélt.

KEttŐ: a tetoválásokról mit mondott még?

EGy: Mást nem, csak ennyit. Vagy lehet, hogy kihangsúlyozta még egyszer, hogy 
neki nincsen. Én legalábbis kihangsúlyoztam volna.

KEttŐ: Szóval, ennyit mondott.

EGy: Ennyit… Hát mit mondott volna, ha egyszer nincs neki?

KEttŐ: Mit, mit! Mintha a semmiről nem lehetne beszélni.

EGy: nem tudom, biztos lehet. Ehhez nem értek. döntsék el azok, akiknek ez a…

HáRoM: Volt a farkán tetoválás.

KEttŐ: Hm… Újabb fejlemény… Ha jól emlékszem, ön azt mondta, hogy nem 
tetováltatott semmilyen címert a micsodájára.

EGy: Emlékeim szerint ezt mondta, igen. de lehet, hogy ezt csak kikövetkeztettem 
abból, amit mondott. nem tudom most szó szerint felidézni, és nem is mernék 
rá megesküdni, mindenesetre akár mondta, akár nem, ez volt az értelme.

KEttŐ: az értelme, az értelme! Hogy mi volt az értelme, azt nem magának kell 
eldöntenie, mondja el azt, amire emlékszik, és be van fejezve, semmit nem kell 
értelmeznie. Most beszéltük meg.

EGy: akkor inkább nem tudom… Szerintem azt mondta, hogy nem tetováltatott 
címert magának oda, ahova a többi tapló. de nem vagyok biztos benne, hogy 
így mondta. nem lehetne inkább kihagyni ezt, mintha meg se említettem vol-
na? nem olyan fontos szerintem.

KEttŐ: Kérem, szépen kérem, ne baszakodjunk ezzel. Maga mondta, a saját sza-
vaival mondta, én pedig a saját füleimmel hallottam, hogy az előbb azt mond-
ta, hogy nem magának kell eldöntenie, hogy mi a fontos és mi nem. nem kell 
dönteni, nem kell értelmezni, csak beszélni, beszélni. Szöveg, szöveg, szöveg.

HáRoM: Mondom, hogy volt neki. Elég nagy.
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KEttŐ: nagy? Mi volt a nagy?

HáRoM: nem a farka. a tetkó.

KEttŐ: a kettő végül is összefügg, nem? 

EGy: Ezt nem nekem kell eldöntenem…

HáRoM: a tetkó volt nagy. legalábbis a farkához képest. Egy nagy tetkó volt a 
farkán, nehéz elképzelni?

KEttŐ: nem, nem nehéz… Elképzelhető…

EGy: Én nem nagyon akarom elképzelni.

KEttŐ: Egy relatíve nagy tetkó.

HáRoM: nyugalmi állapotban, igen, a tetkó a farkához képest kifejezetten nagy-
nak tűnt. de amikor felállt neki, akkor nem látszott olyan nagynak, mármint a 
tetkó. Mármint a farkához képest.

KEttŐ: És a… farka, hogy úgy mondjam… az mekkora volt?

EGy: Ezt nem hiszem el. ilyen nincs. Hogy a faszáról kezdünk itt most beszélget-
ni, ezen a szembesítésen, vagy mi ez? Megáll az ész.

HáRoM: a farka közepes volt inkább, a tapasztalataim szerint.

EGy: (Magának.) a tapasztalatai szerint? Ez jó. a tapasztalatai szerint, ez kurva jó. 
(A többiekhez.) Már elnézést…

KEttŐ: Értem. Őszintén szólva, kedvem lenne a tapasztalatai felől érdeklődni, 
de kénytelenek vagyunk másfelé haladni tovább… Később még visszatérek rá, 
úgy értem, a tapasztalataira. Emlékeztessen, ha elfelejteném.

EGy: ne már…

KEttŐ: Most pedig arra kérem, hogy ha emlékszik talán, mondja el nekünk, 
hogy milyen színű volt ez a tetoválás. Színes volt egyáltalán? Vagy az a szoká-
sos, tudja, az a megszokott zöldeskék, amit a melósok használnak?

EGy: „Jna 64”, „SzEREtlEK iCa”, meg ilyesmi, tudja, ugye?

KEttŐ: Kérem, itt én kérdezek.

EGy: Jó, rendben, elnézést.
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HáRoM: Köteles vagyok erre válaszolni?

KEttŐ: Kérem, nem kínvallatáson vagyunk. Kétségkívül sokat jelentene, ha a 
csekély tudásával, illetőleg a jelentős tapasztalataival hozzájárulna a teljes kép 
megrajzolásához, de nem kötelező válaszolnia… egyelőre.

HáRoM: Színes volt.

EGy: Mi volt színes?

HáRoM: a tetkó.

EGy: Egy színes címer? Melyik? Melyik címert tetováltatta rá ez a szerencsétlen?

KEttŐ: Színes? Őszintén szólva, inkább zöldeskéknek képzeltem…

EGy: de melyiket? a magyart vagy a szerbet?

HáRoM: Színes volt, biztosan állíthatom.

EGy: Vagy a jugoszlávot? Színesben, a fitymájára? nem rossz ötlet! nagy faszok-
ra nagy-Jugoszlávia címerét, kis faszokra Kis-Jugoszlávia címerét tetoválni, ez 
a megoldás. igen, már rémlik is, mintha erről beszélt volna…

KEttŐ: (Higgadtan.) Kérem. Kérem. Kérem. ne zavarjon meg, miközben minden 
erőmmel azon vagyok, hogy összerakjam a szétesett részeket.

EGy: igen, igen, összerakni, erről van szó!
 
KEttŐ: (EGY-hez.) Kérem, kérem! (HÁROM-hoz.) Szóval, egy színes tetkó…

HáRoM: Mondtam már, igen. Fényképem sajnos nincs róla.

EGy: Pfff, nagy kár… Pedig egy fénykép nagyon jó lenne.

KEttŐ: Egy nagy színes tetkó, és az Elnökkel akart beszélni. Értik már?

EGy: Hát, az igazság az, hogy én még mindig nem tudom, hogy most akkor mi-
lyen címerről beszélünk, nagy-Jugoszlávia vagy Kis-Jugoszlávia…

HáRoM: Címer? Ki beszélt itt címerről?

EGy: Hogyhogy ki beszél itt címerről? Hát nem azt mondta, hogy színesben teto-
váltatta oda?

KEttŐ: Kérem, kérem. itt én kérdezek, vagy különben kiüríttetem a termet.
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EGy: Ez nem kérdés.

KEttŐ: Folytathatjuk, kérem?

EGy: Ez már kérdés. Folytathatjuk, igen.

KEttŐ: Helyes.

EGy: És miután a tetkóról beszélt, vagyis miután elküldte, ahogy mondtam, a te-
tovált farkú taplókat a büdös picsába, elnézést, és miután azt állította, mint 
kiderült, tévesen, hogy neki semmi ilyesmi nincs odafirkálva, azután tehát, 
hogy ezeket elmondta, egyszer csak megint elkezdett az Elnökről beszélni, 
vagyis arról, hogy neki az Elnökkel van dolga, meg akar mondani neki ezt-azt, 
mondta, például, hogy mennyire elege van ezekből a kigyúrt seggű újgazdag 
faszokból, így mondta, vagy talán, hogy ezekből a kigyúrt faszú, újgazdag 
seggekből, így valahogy fogalmazott, vagy esetleg úgy mondta, hogy…

KEttŐ: Jó, világos, csak a lényeget mondja, kérem.

EGy: a lényeget, igen, a lényeget mondom, a lényeg az, hogy szerintem csak az 
ital miatt viselkedett így, azelőtt soha nem mondott semmi ilyesmit, csendben 
dolgozott az ásóval, békésen vájta a földet, aznap reggel viszont valahogy fur-
csa volt, az arca is elváltozott, ijesztő volt, ahogy nézett, korábban nem vettem 
észre, hogy zöld szeme van, de most úgy villogtak, hogy majdnem megijed-
tem, és a többiek is majdnem megijedtek, mert az ásó is ott volt a kezében, nem 
csinált vele semmit, az igaz, odadöfte maga mellé, és csak pihentette rajta a 
kezét, de közben a tejgyárról magyarázott, hogy ez lenne a legfontosabb, amit 
az Elnökkel közölni akar, hogy neki elege van a tejgyárból, vagyis hogy amiből 
végképp elege van, az a tejgyár…

KEttŐ: a tejgyár? nincs is tejgyár.

EGy: Hát igen, éppen ezt mondta, hogy nem kellett volna bezárni a tejgyárat, nem 
kellett volna lezülleszteni, nem kellett volna bezáratni és lebontani, ezt mon-
daná az Elnöknek, mondta, ha még élne, mármint az Elnök, meg persze ő is, 
meg hogy szerinte ebben a dologban is a kigyúrt újgazdagok mocsadékos keze 
van, bezárták a tejgyárat, ezzel kezdődött, ezzel vette kezdetét az egész, mond-
ta, a tejgyár szétzüllesztésével és bezárásával és lebontásával, de lehet, hogy 
nem így mondta, hanem hogy szépen tönkrecseszték a tejgyárat, vagyis hogy 
a tejgyárat alaposan tönkrebaszták, vagy talán úgy mondta, hogy kurvára 
tönkrekúrtá…

 
KEttŐ: Kérem, kérem, a lényegre szorítkozzunk, ha lehet, kérem.

EGy: a lényeg, hogy végül habzani kezdett a szája.

KEttŐ: Értem. Még valami?
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EGy: Még csak annyi, hogy habzó szájjal azt mondta, vagy nagyjából azt, hogy 
már egyedül a csoda segíthet rajtunk, de ő nagyon úgy nézi, mondta, hogy 
nincsenek csodák, vagy ami ugyanaz, hogy többé nem lehet hinni bennük, és 
ezek szerint már a csoda sem segíthet rajtunk. Valami ilyesmit mondott, de 
már nem nagyon tudtam figyelni rá, meg a többiek sem tudtak figyelni rá, 
mert akkor már habzott a szája, és csuklani kezdett, és akadozott a beszéde. 
Hogy ő igen, mondta, ő hinne még a csodákban, de már nem lehet, és hogy 
már nincsenek, vagy hogy neki hiányzik valamije, ilyesmit mondott, és vala-
mit még az okokról, vagyis arról, hogy kit kellene okolni mindezért, mert neki 
nagyon úgy tűnik, hogy nincs kit okolni, és ez a legmocskosabb az egészben, 
mondta, de már csuklott is közben, nincs kit okolni és nincs miben hinni, és 
hogy az embernek sírnia kellene, mondta, de nem tud, az ember sírni szeretne, 
mondta, de nem tud már sírni, mert nincs neki könnye, mondta, ha jól emlék-
szem, és közben csuklott, meg a szája is habzott már, és nem értettük, hogy mit 
mond. Mintha valami olyasmiről beszélt volna még, hogy máshol kell keresni. 
de mit? Mit kell máshol keresni? nem lehetett érteni többé, és nem tudtuk 
követni, hogy mit akar ezzel mondani, mi az, hogy nem jó helyen kereste, és 
hogy a hattyúdal, meg hogy térdet, fejet hajtani. Milyen hattyú? Milyen térd? 
aztán az ütések, a suhanások, a kezében még mindig ott volt az ásó, mondott 
még valamit az ütésekről, a suhanásokról, és már nem volt ijesztő, inkább ag-
gódtunk, végül már érte aggódtunk, és hogy nem volt jó, és hogy nem jó he-
lyen kereste, és hogy hiába. de mit hiába? „nem ott volt” – ezek voltak az 
utolsó szavai, amit érteni lehetett, mielőtt összeesett. aztán csak a fehér hab 
jött elő a szájából, lehet, hogy az italt nem bírta, azelőtt soha nem ivott, aznap 
viszont több pohárral is, amin meglepődtünk. de amikor –

KEttŐ: Köszönöm! Elég.

(Szünet.)

HáRoM: Mondtam már, fényképem sajnos nincsen a farkáról.

EGy: Ez nem olyan nagy gond, de azért megmondhatná, hogy melyik címer volt 
az.

HáRoM: Címer? Milyen címer?

EGy: igen, hát ez az, hogy milyen címer. Vagy mi az isten nyila volt rátetoválva a 
farkára?

KEttŐ: Kérem, kérem. Ha lehet, ne kezdjük elölről, kérem.

HáRoM: Miért ne kezdjük elölről?

EGy: a csehektől? igen, azzal kezdte, hogy elege van belőlük, jobban mondva úgy 
fogalmazott, hogy tele van neki. nem? a töke. Hogy a csehekkel is tele a töke. 
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HáRoM: a töke? Vagy a farka?

EGy: a töke, így mondta. Elég mocskosan beszélt, tele van neki ezzel az egésszel, 
erről beszélt, persze nem ez a lényeg, hanem a csehek, nem tudom, mi baja 
lehetett a csehekkel, szerintem semmi baj nincs velük, ő viszont  azt mondta, 
hogy nagyon elege van, és hogy tele van velük, és hogy takony, meg hogy nyál 
és turha és takony, ilyeneket mondott. Gondolom, fejébe szállt a pálinka. Jól 
bebaszott, korán reggel, ezzel kezdődött, és lényegében ezzel is ért véget…

(Kiesnek a szerepből, tegeződnek, magázódnak, összetévesztik egymást.)

HáRoM: a töke.

EGy: a töke.

KEttŐ: nem, nem ezt mondtam, vagy nem így.

HáRoM: nem a tököd?

(Szünet.)

EGy: nem az a fontos, hogy szó szerint elismételjem, nem? Megbeszéltük, több-
ször is megbeszéltük.

KEttŐ: nem, ezt nem beszéltük meg.

EGy: Ha ezt nem, akkor mit beszéltünk meg?

KEttŐ: Hogy nem értelmezzük a történetet.

EGy: És? Szerinted értelmeztem a történetet?

KEttŐ: nem azt mondtam, hogy értelmezte vagy nem értelmezte a történetet, 
hanem azt mondtam, hogy mit beszéltünk meg.

EGy: És mit beszéltünk meg?

KEttŐ: Ezt most kérdezte.

EGy: igen, most kérdezem.

KEttŐ: azt beszéltük meg, hogy elmond mindent, ami az eszébe jut. Mást nem.

EGy: Mindent elmondtam. Elmondtam a cseheket. Elmondtam, hogy hogy tele 
volt velük a töke, vagyis a te tököd volt tele, és hogy az Elnök töke is tele volt 
már, meg hogy a csehek töke is tele volt veled, és lényegében mindekinek tele 
volt már a töke mindenkivel.
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(Szünet.)

KEttŐ: nem ezt mondtam. Vagy nem így. Vagy nem így és nem ezt.

EGy: Próbáljam még egyszer? Kezdjem elölről, a csehekkel? Vagy most az 
Elnökkel? de ha újrakezdem, logikus lenne még előbbről, nem? a gépfegyve-
rekkel.

HáRoM: nekem logikus minden, csak az ásókat nem értem.

EGy: oda volt döfve a lába mellé. az is lehet, hogy nem ásó volt, hanem gépfegy-
ver. Vagy ha nem gépfegyver, akkor műfasz. igen, mondjuk meg végre az iga-
zat. nem gépfegyver és nem ásó, hanem egy műfasz volt a kezében. Egy mű-
fasszal a kezében állt az árok mellett, és azt mondta, elege van a csehekből, 
egyszerűen elege, nem bírja tovább, tele van a csehekkel a töke, így mondta, 
ott állt a félig kiásott árok szélén, kezében egy műfaszt szorongatott, és azt 
mondta, hogy tele van neki, de nagyon…

KEttŐ: annyira tele, hogy szinte már fáj.

EGy: …meg az a sok tetoválás, a műfasz tele volt nemzeti címerekkel, telistele 
volt tetoválva a nemzeti jelképekkel…

HáRoM: Jó fotó lehetett volna.

EGy: …ott lóbálta a kezében, hát mit tehettünk volna? Moccanni sem mertünk, 
csak álltunk és hallgattunk, ocsmányul beszélt, igen, de szerintem csak az ital 
miatt, azelőtt nem mondott ilyeneket, békésen dolgozott, csendben vájta a föl-
det, most viszont különös volt, az arca is elváltozott, lobogtatta azt a nyava-
lyás műfaszt, szikrázó szemekkel, korábban nem vettem észre, hogy zöld a 
szeme, lehet, hogy korábban nem volt zöld. Csak ásunk, mondta, csak ássuk 
ezeket a baszott nagy gödröket, és úgy nézünk ki, mint a rühatkák megtámad-
ta őzek, mondta.

KEttŐ: Jobb pillanatainkban.

EGy: Jobb pillanatainkban, igen, mert a rosszabb pillanatainkban úgy nézünk ki, 
mint ugyanezek az őzek, de már holtan.

HáRoM: Csupa jó fotótéma.

EGy: Először persze gumibotnak néztük, azért nem mozdultunk, vagy lehet, 
hogy már elsőre is láttuk, hogy egy címerekkel teletetovált „műanyag 
nemiszervet” lóbál a kezében, csak nem akartuk elhinni, hogy van ilyen, és 
hogy ez lehetséges, és hogy éppen ott, a gödrök szélén, a mi gödreink mellett, 
úgyhogy ezért inkább gumibotnak néztük, pedig első pillantásra is tudtuk, 
hogy nem gumibot volt, hazudik, aki azt mondja, hogy ő nem tudta, és egé-
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szen kétségbeejtő, hogy egy nyavalyás műfasztól is mennyire meg tud ijedni 
az ember, ha valaki a gödrök mellett veszi elő, és eszelősen rázogatja.

HáRoM: Műfasz vagy gumibot, nem mindegy?

KEttŐ: lehet, hogy mindegy, de őszintén szólva nem hiszem, hogy mindegy 
vagy nem mindegy.

HáRoM: Mindegy vagy nem mindegy, nem mindegy?

(„Gyászmenet.” A szövegeik egymásba folyhatnak.)

EGy: nem sokkal azután, hogy kezdetét vette, lényegében rögtön az elején meg is 
torpant, megrekedt, leállt, lefagyott és kifulladt, kétségtelenül és kíméletlenül, 
naivul és ostobán, mintha a végső csend inasa volna, a „nincs több szó ezután” 
segédje és pártfogója, aki vagy amely darabokra szaggat minket, alkotóele-
mekre tépked mindent, ami vagy aki élt és mozgott és itt lélegzett velünk, a 
gödreink mellett, az árkok szélén, vagy néha derékig benne a félig már kiásott 
földben, ziháló tüdővel, zakatoló szívvel, izzadva és gyötrődve, vagy épp csak 
a harmatot figyelve, ahogy leszáll a fűre, és ahogy elillan, mintha ott se lett 
volna, és előbb ebben a leszállásban, majd pedig az észrevétlen elillanásban 
látta később, úgymond, a sorsok pontosan lekottázott párhuzamát.

HáRoM: nem a lepkékről, nem a pillékről, nem a medveszövőkről, nem a 
szitkárokról, nem a szenderekről, és nem a lepkeszárny változatos, olykor ijesz-
tő színű, érintésre az ujjainkra tapadó pikkelyeiről, és nem a vékony viaszréteg-
ről, amely ezeket a színpompás pikkelyeket bevonja, és lepergeti a harmatot 
vagy az esőt, és nem is a lepkék szájszervének nyaló-szívó funkcióiról, az óra-
rugószerűen felcsavarodó nyelvről, és nem az orsó alakú vagy kampós vagy 
fonalas vagy sörteszerű csápokról, és nem a félgömb alakú szemeikről, amely-
lyel az ibolyán túli sugárzást is érzékelik, szóval nem arról, ahogy a lepkék az 
ibolyán túli fényekben gyönyörködnek, nem, nem, nem, nem, és nem a lepkék 
hallószerveiről, nem, nem, nem, nem a lepkék hallószerveiről, amelyek képe-
sek meghallani a denevérek által kibocsátott ultrarövid hullámú hangokat, és 
nem arról, hogy amikor a közelgő denevérek ultrarövid búgását meghallják, a 
lepkék azonnal cikázni kezdenek, rendszertelenül különféle irányokba repdes-
nek, vagy hirtelen ledobják magukat a fűbe, ahová épp az imént szállt le a har-
mat, a denevérek közeledésére a lepkék levetik magukat a harmatra, de nem, 
nem, nem a harmatról és nem a fűről és nem a lepkék meneküléséről, és a leg-
kevésbé sem a denevérekről, nem.

EGy: a párhuzam mint tökéletes, hibátlan, rezzenéstelen és kifogástalan állandó-
ság, mint teljes fagy, mint gödrök mélyének ridegsége, mint kivételes és tarta-
lom nélküli tökéletesség, mint minden készlet kiapadása, mint minden fény 
felszáradása, mint fénnyel teli vízcseppek illanása, mint az erekben megalva-
dó vér – persze, mondani sem kell, hogy ez is csak félig-meddig következik be, 
ez az alvadás, a vérerek eme tetszhalála, és lényegében minden párhuzammal 
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baj van, mert vérzik az összes hasonlat, és vérzik minden allegóriánk, mélyen 
tisztelt hölgyeim, tisztelt uraim, Elnök úr, a birodalom éléskamrája kiürült, 
erről van szó, előbb a tejgyárat rombolták le, azután a kenyérgyárakat és az 
élesztőgyárakat és a cukorgyárakat, most pedig mi következünk, mi magunk 
kerülünk ünnepélyes lebontásra, ehhez kérjük a rendkívül szigorú fegyelmet, 
és a legegyszerűbb értelem számára is felfogható derűt, jókedvet, vidám mo-
solygást.

HáRoM: Sok az amatőr, egész Csehország tele van amatőrökkel, mármint ama-
tőr rovargyűjtőkkel, akiknek a lepkegyűjtés jelenti a legfőbb örömet, de sokan 
találják meg pihenésüket a hernyók nevelésében is, vagy a tarka zsákmányok 
gyűjteménybe való rendezésében, számos tanár, orvos, mérnök, katona vagy 
más cseh természetbarát vizsgálja életmódjukat, így tehát az ismereteink gaz-
dagok, sőt egyre gazdagabbak, a csehek lassan már mindent tudnak a lepkék-
ről.

EGy: És amikor majd hamarosan szétfut az egész szervezet, és amikor majd szét-
esnek az izmos kötőszövetek, és amikor majd csörömpölve darabokra törnek 
a véredények, és amikor majd átszivárog az, aminek átszivárognia korábban 
nem volt lehetséges, és amikor majd az építőanyagok kiáramlanak a most még 
kíváncsian bökdösött mélybe, és amikor majd üregek és hólyagok támadnak 
ott, ahol azelőtt erős kötegek, tömör rétegek voltak, és amikor majd a tagok, a 
tagköztársaságok elválnak egymástól és a test birodalma darabokra szakad, és 
amikor majd a szerves alkotóelemek néhány végtelenül egyszerű összetételű 
szervetlen végtermékké lesznek, és ha majd ebben a befejezésben nem befeje-
zést, ebben a szétfeszítettségben nem széthullást, ebben a hosszú harcban nem 
hiábavaló ellenállást látunk, hogy megszűnjék, ami nem állítható párhuzamba 
többé azzal, ami elgondolhatatlan.

HáRoM: tudjuk, hogy a fejszőrzetük bozontos, tudjuk, hogy a szárnyuk kes-
keny, tudjuk, hogy a szájszervük ajaktapogatóinak szőrei közül erős sörték 
nyúlnak ki hegyesen, tudjuk, hogy az alsó szárnyukon nincsen rajzolat, tud-
juk, hogy a felső szárny szürkéssárga, és tudjuk, hogy ez majd fokozatosan 
áthajlik narancs-feketébe, tudjuk, hogy a fejszőrzetük mindig, minden eset-
ben, kivétel nélkül rozsdavörös, és tudjuk, hogy a molylepkék éjszaka repül-
nek, és tudjuk, hogy nem szépek, nem hasznosak, egyszerű kártevők.

KEttŐ: Fasz kivan a lepkékkel!

(2011)

Megjelent a Jelenkor folyóirat 2021. júniusi számának mellékleteként.


