Kárpáti Péter
Cinóber hadművelet
Előszó
A CINÓBER HADMŰVELET című mesehorrort Bodó Viktor
felkérésére írtam, és 2017 februárjában mutatták be a bécsi
Volkstheaterben, Operation Zinnober címmel.
E.T.A. Hoffmann Kis Zaches-éből számtalan színházi feldolgozás
született már, én magam is ezzel kezdtem a pályámat, 1985-ben, ez volt
az első darabom. Szolnokon mutatták be, Zoltán Gábor rendezésében.
Akkor, harminckét évvel ezelőtt, a szolnoki színház gyerekdarabként
rendelte meg. Kezdő voltam, huszonhárom éves, de azért éreztem, hogy
valami nem stimmel. Hiszen attól, hogy varázslók és tündérek, sőt békák
szerepelnek benne, ez az írás mégse gyerekeknek való. Sőt, talán a
legaljasabb mű, amit valaha olvastam. Hiszen a főszereplője, az a
kiskölyök, akit az elején megszeretünk, a szemünk előtt válik üresfejű,
szívtelen zsarnokká. Később pont ez a horrorisztikus történet lett a
rendszerváltás utáni évtizedeink alapélménye – tényleg csúnya sztori,
nem gyerekeknek való. 1985-ben még nem tudtam erről semmit, de már
akkor is az elnyomásról, ellenállásról szólt a darab, csak másképpen.
Most, 2016-ban egyetlen szót nem tudtam felhasználni abból a régi
szövegből, most tényleg tündérmesének tűnt az, amit akkor kemény
politikai szatírának véltem. Nyilvánvalóan ezalatt a harminc év alatt a
valóság sokkal cinikusabbá, aljasabbá öregedett. De az még semmi!
Ezalatt a harminc év alatt én magam, mármint az a huszonhárom éves kis
pöcs is aljas, cinikus öregember lett. Csak Hoffmann nem öregszik soha!
Kérem, olvassák gyűlölettel!
Kárpáti Péter
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Nézőtéri fény. Kisiet az előszínpadra a Nagyherceg, a Miniszter és az
Államtitkárnő.
NAGYHERCEG a nézőknek. Jóestét! Köszönöm, hogy pontosan
érkeztek. Megkérném a testőr urakat, hogy zárják be az ajtókat, és
ügyeljenek - nagyon nem szeretném, ha idő előtt kiszivárogna valami.
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A Miniszter és az Államtitkár körbejár, ellenőrzik, hogy be vannak-e
zárva az ajtók.
NAGYHERCEG Akkor kezdhetjük?
ÁLLAMTITKÁRNŐ Kezdhetjük, fenség.
MINISZTER Kegyeskedjék kihirdetni a proklamációt!
NAGYHERCEG Hölgyeim és uraim, tisztelt alattvalók! Szeretnék egy
nagy horderejű bejelentéssel élni. Ütött az óra, tetteink nyomán egy
birodalom fog kiemelkedni az éjfekete káoszból! Ma éjfélkor hazánkban
bevezetésre kerül a FELVILÁGOSODÁS!
Diadalzene. Tűzijáték. Tapsorkán.
A Nagyherceg leinti.
NAGYHERCEG Véget érnek a sötét idők. Fölszámoljuk a tudatlanságot:
a falvainkat iskolákká alakítjuk, a városokat egyetemekké! Fölszámoljuk a
sötét tudatlanság gennyes fészkeit:
MINISZTER a színházakat…
ÁLLAMTITKÁRNŐ parkokat…
MINISZTER a csónakázást, táncmulatságot…
ÁLLAMTITKÁRNŐ Hát igen, az álmok néha valóra válnak!
NAGYHERCEG Azonban nagyszerű vállalkozásunk csúfos kudarcra
jutna, ha nem kötnénk össze egy olyan - hogy is mondjam reformintézkedéssel, mely látszólag kemény, de a józan ész diktálja.
Hölgyeim és Uraim, van önök közt olyan személy, aki gyermekkorában
hallott úgynevezett tündérmeséket?
ÁLLAMTITKÁRNŐ Csacska meséket, varázslókról, manókról, beszélő
rókákról, röpködő lovakról?
MINISZTER És miegyebekről?
Csönd.
NAGYHERCEG Kérdeztünk valamit!
Pár néző jelentkezik.
MINISZTER És azt tudják, hogy e zavaros mesékből megismert lények
közül nem is egy…
ÁLLAMTITKÁRNŐ Sőt, egész sereg!
MINISZTER …a mi országunkban is megtelepedett?
RÉMÜLT HANG A NÉZŐTÉREN Micsoda? Tündérek itt?
NAGYHERCEG Nyugalom, nincs ok a pánikra!
Megszólal egy riasztó, gyorsan kikapcsolják.
MINISZTER Hát igen, ezek a lények itt ólálkodnak közöttünk.
ÁLLAMTITKÁRNŐ És ha kedvük szottyan, sétakocsikázásra indulnak
a levegőégbe.
MINISZTER Durván áthágva a KRESZ-t és a nehézkedési törvényt.
NAGYHERCEG Most mondják meg: egyáltalán érdemes-e bevezetnünk
a Felvilágosodást? Érdemes-e bármilyen ésszerű rendeletet hoznunk,
bármilyen szakmai protokollt bevezetnünk, ha varázslás útján bármi
bárhogyan megtörténhetik?
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RÉMÜLT HANG A NÉZŐTÉREN Nem! Nem érdemes!
MINISZTER Vegyünk példának egy szívműtétet! Most képzeljék el,
hogy az orvos a méregdrága sebészeti műszerek helyett egy
varázspálcával kezd hadonászni a meztelen mellkasuk fölött…
ÁLLAMTITKÁRNŐ Mit tegyünk: zárjuk be egyetemeinket?
MINISZTER Égessük el tudós könyveinket?
ÁLLAMTITKÁRNŐ Tudomány vagy hókuszpókusz – ez itt a kérdés!
MINISZTER Nos? Tudomány vagy hókuszpókusz?
RÉMÜLT HANG A NÉZŐTÉREN Tudomány! Éljen a tudomány!
MINISZTER Hát igen, sajnos az utóbbi időben a csodák száma vészesen
elharapózott.
NAGYHERCEG Olyannyira, hogy a számuk lassan meghaladja a
természet törvényes tüneményeit. Ha így megy tovább, nemsokára a
csoda lesz a szürke valóság - és a valóság lesz csoda!
RÉMÜLT HANG A NÉZŐTÉREN Ez rettenetes! Le a tündérekkel!
NAGYHERCEG Ezek a betolakodók a távoli Dzsinnisztánból
szivárogtak be hozzánk. Dzsinnisztánt állítólag feldúlták a sötét dzsinnek,
és édesapám, a néhai Aranyszívű Demetrius, volt oly együgyű, hogy
menedékjogot adott e söpredéknek.
MINISZTER De a vak is látja: ezek képtelenek beilleszkedni!
ÁLLAMTITKÁRNŐ Törvénytisztelő, hasznos polgárokká válni!
MINISZTER És nekünk elfogyott a türelmünk.
NAGYHERCEG Ma este azért rendeltük ide önöket - a város összes
bátor fegyverforgatóját -, hogy közös erővel megoldjuk a tündérválságot.
ÁLLAMTITKÁRNŐ Humánusan, de annál határozottabban.
NAGYHERCEG Ma, pontban éjfélkor megrohamozzuk a tündér- és
manófészkeket. Nem bántunk senkit, csak felszólítjuk őkelméket, hogy
hagyják el édes hazánkat. Aki ellenkezik, azt kulturáltan átkísérjük a
szögesdróttal megerősített mágikus határzáron.
Miniszter úr! Államtitkár asszony! Készen állunk? Kezdődhet a művelet?
MINISZTER Készen állunk!
ÁLLAMTITKÁRNŐ Kezdődhet a művelet!
EGYÜTT Mehr Licht! Éljen a Felvilágosodás!
Birodalmi giccs-zene.
Kialszik a nézőtéri fény.

2.
A színpadot elöntő füstben látjuk, ahogy egyenruhások egy manót
rángatnak ki a méteres szakállánál fogva egy faodúból. Összeverik,
aztán feldobják egy kocsi platójára.
Két részeg csendőr ráz egy palackot. Kirántják a dugót, a palackból
fekete füst tódul ki, és egy hatalmas dzsinn, a csendőrök rávetik
magukat, összeverik, és a kocsi platójára dobják.
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A magasban kis, foszforeszkáló tündérek táncolnak egy pókhálóból font
aranypalotában. A katonák vízágyúval lövik a palotát. A tündérek
lezuhannak, mint a döglött kolibrik. A katonák a kocsi platójára
hajigálják őket.
A kocsi kigördül.

3.
A mágikus szögesdrótkerítés mögött állnak a tündérek, manók,
gyökéremberek, mindenféle furcsa lények, és némán néznek minket a
rácson keresztül.
Határőr üldögél a rönkön, és egykedvűen szalonnázik.
Egy asszony sír a kerítés innenső oldalán.
ANYA Nem láttak egy kisgyereket? Csak akkora, mint egy pici majom!
Nem látták? Kis kölyköm, szörnyecském, merre vagy?
A kerítés túloldalán mozgolódás, egy majomszerű lény ugrik a rácsra.
ANYA Ott van! Ott az én kicsikém!
HATÁRŐR Megkérhetném, hogy hagyja el a határzár vonalát?
ANYA Ott a kisfiam!
HATÁRŐR Az a kis földimanó?
ANYA Nem manó, ő ugyanolyan ember, mint maga!
HATÁRŐR Pofázol?
ANYA Közönséges kis ember, csak hát így született, szegény…
HATÁRŐR Tessék innen kurvára elmenni.
ANYA Tessék megérteni, hogy tévedés történt! Ő nem manó! Adják
vissza a fiamat!
HATÁRŐR Ne tessék ordítozni!
RÓZSAZÖLDSZÉPY átszól a kerítésen. Őrvezető úr! Igaza van ennek
az asszonynak. Látja, az ott, az egy igazi földi manó, de ez csak egy hibás
kis kölyök.
HATÁRŐR Tündér! Fogd be a szád! - Hé, te rusnyaság! Ne mássz föl a
rácson! Fuj! Mész vissza!
ANYA Ne bántsa, kérem!
RÓZSAZÖLDSZÉPY Gyere, picim, ülj az ölembe. Ne karmolj! Maradj
nyugton, megfésül a néni. Jól van, doromboljál…
Rózsazöldszépy megfésüli a gyereket, és ahogy fésüli, csillogó
cinóbervörös haja lesz.
ANYA Adják vissza!
HATÁRŐR Menjen innen!
ANYA Adják vissza a gyerekemet!
HATÁRŐR Takarodsz vagy megüsselek?
ANYA De szép lettél, édesem! Megfésült a tündér néni?
Cinóber vinnyog és köpköd.
HATÁRŐR Na, jól van, tündér, hajítsa át a kerítés fölött! Ha az anyja
elkapja – viheti.
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ANYA Mi lesz, ha nem kapom el?
RÓZSAZÖLDSZÉPY Elkapod! És minden szép lesz, jó lesz. Vidd
magaddal, neveld föl! A neve legyen: Cinóber! Neveld föl, és húsz év
múlva küldd föl a Fellegvárba! Érted? PONTOSAN HÚSZ ÉV MÚLVA!
Megjegyezted? És most figyelj, mert dobom…
ANYA Jaj, nekem!
RÓZSAZÖLDSZÉPY Repülj, kis Cinóber! Földobja.
Az anya sikítozik - pont a kezébe esik.
A tündérek, manók tapsolnak, hujjogatnak.
HATÁRŐR Várjon, asszonyom! Ejnye, micsoda, elragadó fiacskája van
magának! Adj pacsit, kislegény!
ANYA A kapitány úr, nem átall gúnyt űzni belőlem, amiért ezzel a kis
szörnyszülöttel vert meg a sors!
HATÁRŐR Hogy beszél erről a kis angyalról? Maga meg sem érdemli
ezt a csodaszép gyereket! Adja nekem!
ANYA Ugyan! Hogy adnám magának?
HATÁRŐR Adja ide!
ANYA Nem adom!
HATÁRŐR Add ide, te átokfajzat!
ANYA Ne rángassa! Széttépi!
RÓZSAZÖLDSZÉPY Kapitány úr! Eressze el azt a gyereket!
HATÁRŐR Te ne szólj bele! Mit szólsz bele?
Az anya eliszkol a gyerekkel.
HATÁRŐR Várj! Ne vidd el! Elvitte! Zokog.

4.
Rózsazöldszépy az előszínpadon. Nézőtéri fény.
RÓZSAZÖLDSZÉPY Jóestét! Megkérem a kedves démonokat, hogy
zárják be az ajtókat, és ügyeljenek - tudjátok, a falnak is füle van, nagyon
nem szeretném, ha kiszivárogna, amit mondani fogok.
Bezártátok? Köszönöm.
A nézőknek: Kedves tündérek, manók, alrunák és szörnyek! Most
elindulunk… elindulunk, és addig megyünk, amíg találunk egy helyet,
ahol befogadnak minket. Ne sírjatok, hogy el kell hagynunk ezt az
átkozott országot, amiről elhittük, hogy az otthonunk. Ne is nézzetek
hátra! Még a port is verjétek le a lábatokról! Higgyétek el, hogy még
megemlegetik ezt a napot!
Csönd.
Elmondjam, mit tettem?
Átcsempésztem a szögesdróton egy csinos kis pokolgépet… Húsz évig fog
ketyegni, de HÚSZ ÉV MÚLVA A BOSSZÚ MŰVE ÉLETRE KEL! Nevetni
kezd. Villámok szakadnak ki a kacagásukból. Mennydörgés, égzengés...

5.
5

Sűrű köd ül a kopasz tájon. Vészjósló zene.
Felbukkan a ködből egy torzalak. A cinóbervörös hajáról ismerjük föl a
hajdani gyereket. Már felnőtt, eltelt húsz év.
Cinóber gonoszul elvigyorodik, és elindul a távoli fellegvár felé.
Elszántan megy a ködben.
A ködre kiíródik a főcím:

Kárpáti Péter

CINÓBER HADMŰVELET
E.T.A. Hoffmann Kis Zaches című kisregénye alapján
NAGYHERCEG (később KISHERCEG)
ÁLLAMTITKÁRNŐ (később TITKÁRNŐ)
MINISZTER (később MISTER)
ANYA
HATÁRŐR
RÓZSAZÖLDSZÉPY
BOLDIZSÁR
FÁBIÁN
CINÓBER
MOSCH TERPIN
CANDIDA
EGON

6.

Madarak trilláznak. Vadvirágos, zöld lugas. Kicsit túl zöld, és túl
vadvirágos.
Boldizsár rohan, a nyomában Fábián.
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BOLDIZSÁR Te jót akarsz, és nem haragszom rád, hogy folyton utánam
loholsz, mint a megszállott, és megfosztasz attól, amiről neked sejtelmed
sincsen.
FÁBIÁN Mitől fosztalak meg?
BOLDIZSÁR Szevasz!
FÁBIÁN Mi az, amiről nekem sejtelmem sincsen?
BOLDIZSÁR Jót akarsz, de te is azok közé tartozol, akik veszélyes
elmebajnak tartják, ha EGYEDÜL akar lenni az ember! És rögtön ki
akarjátok gyógyítani!
FÁBIÁN Menjünk a vívóterembe!
BOLDIZSÁR Na, erről beszélek!
FÁBIÁN Gyere már, bazmeg!
BOLDIZSÁR Eredj a pokolba!
FÁBIÁN Jó, akkor ÉN megyek veled.
BOLDIZSÁR De én egyedül szeretnék…
FÁBIÁN Kötelességem, hogy elkísérjelek, és elhessegessem
világfájdalmadat.
BOLDIZSÁR Úristen!
FÁBIÁN Én is szeretek andalogni, pláne jó társaságban. Például Mosch
Terpin professzorunkkal botanikázni maga a gyönyörűség! Ismer minden
gizgazt, a latin nevüket is fújja, még az adószámukat is…
BOLDIZSÁR Amit a professzor botanikának hív, az a természet
megcsúfolása. Ha beszél, azt érzem, hogy az ég a fejemre szakad, és
kirohannék a világból…
FÁBIÁN Beszélj az érzéseidről!
Nyálas zene. Dal:
BOLDIZSÁR
De itt, a ligetben édes nyugalommal telik meg a lelkem,
és a virágos gyepen heverve fölnézek a nagy kékségbe.
Az ujjongó erdő fölött aranyfelhők húznak,
akár egy távoli világból jött boldog látomás!
Ó, Fábián!
Ilyenkor a lelkemből fájdalmas gyönyörrel
valami csodálatos szellem száll elő,
és beszélget a fákkal,
a virágokkal,
az erdei patak fodraival…
FÁBIÁN Ó, ó, ó!
BOLDIZSÁR Mi baj?
FÁBIÁN Testvér! E percben az én szívem is megnyílott, és feltárult
előttem az erdei magány szent titka…
BOLDIZSÁR Tényleg?
FÁBIÁN (a dal folytatása:)
Nézz körül e bűvös bájligetben,
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hol a fajok száma pontosan négyszázhuszonkilenc.
Kitép egy növényt. Ez mi? Ó, szagold! Részeg korpafű vagy
csipkeharaszt?
Mezei zsurló vagy iszapzsúrló?
Blechnum spicant Linneis, bordapáfrány?
Pteridium aquilinium Linneis, saspáfrány avagy aranyos fodorka?
Odanézz, amott egy hölgypáfrány! Ott erdei pajzsika!
Ott a sisakvirág.
Békabogyó.
Berki szellőrózsa.
Mocsári gólyahír.
Poloskavész. Havasi iszalag.
És ez itt, mely szirmaival lelkemig hatol?
BOLDIZSÁR Kussolj már!
FÁBIÁN Ó, mennyi titok! Salátaboglárka. Békaboglárka. Vérehulló
fecskefű. Barna varangy.
BOLDIZSÁR Fogd be a pofád!
FÁBIÁN És ez… ez… ez fehér pimpó avagy tán ezüstpimpó? Netán
homoki pimpó? Vagy aranypimpó vagy vörösszárú pimpó? De mondd
csak, kiváló Főmelankolikusom, ha Mosch Terpin órái ennyire
bosszantanak, akkor minek futsz oda minden reggel? Egyet el nem
mulasztanál! És csak ülsz ott, viharverten…
BOLDIZSÁR Ne kérdezd, barátom! Ismeretlen erő vonz Mosch Terpin
házába, sötét végzetem sodor magával…
FÁBIÁN És Candida pompás segge.
BOLDIZSÁR Te állat! Elrohan.
FÁBIÁN elgáncsolja. Az egész egyetem tudja, hogy a professzor csinos
leánykája…
BOLDIZSÁR Nem bírom! Hallgass!
Verekednek.
BOLDIZSÁR Szállj le rólam!
FÁBIÁN Harapsz, kutya? Agyadra ment a szerelem? Most kell
kiszenvedned, ilyen öregen? Minket már kamaszkorunkban kivert a
ragya, és túlestünk rajta – odanézz!
Ott áll Cinóber.
BOLDIZSÁR Helló.
CINÓBER Jónapot. Meg tudják mondani, melyik ösvény visz a
Fellegvárba?
FÁBIÁN Jé, egy Micetes Belzebub…
CINÓBER Parancsol?
FÁBIÁN Simia Belzebub Linnei, niger barbatus podiid apice brunneis
bőgőmajom. Felkapja. Nézd, milyen helyes állatka! Pompás példány,
dísze a kertnek! Felteszi egy fára.
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CINÓBER Uram, ön megőrült? Én egyetemi hallgató vagyok, maga meg
egy pimasz gazember, amiért gyáván a szemembe nevet! Holnap a
vívóteremben meg kell velem verekednie!
FÁBIÁN Veled, te majomparádé?
BOLDIZSÁR Vigyázzon, leesik!
Cinóber leesik a fáról.
BOLDIZSÁR Nem ütötte meg magát? Fölsegíti.
CINÓBER Vidd a mocskos kezedet!
FÁBIÁN Ne olyan tüzesen, édes moszjő!
CINÓBER A hóhér a te édes moszjőd! Elrohan.
BOLDIZSÁR utána kiált. Ne arra! Ez az ösvény visz a Palotába!
CINÓBER Dögölj meg. Elszalad arra.
BOLDIZSÁR Fábiánnak: Szívtelenség kinevetni valakit, akivel a
természet ilyen mostohán bánt, mint ezzel a szerencsétlennel.
FÁBIÁN Elegem van belőled, te ficsúr. De ez a szörnyszülött tetszik
nekem! Hé, várjon, édes moszjő! Kirohan Cinóber után.
BOLDIZSÁR egyedül marad. Szóval egy olyan szerelmes ficsúrnak
tartasz, aki Mosch Terpin előadásaira szaladgál, hogy legalább egy órán
át egy fedél alatt lehessen… Őrjöng. Ne merészeld szádra venni…!
Belevág egy kést a fába, vér csurog a fából, nyikorgó jajgatás. Boldizsár
faragja: CANDIDA. Olyan szánalmas hülyének tartasz, aki egyedül
kószál az erdőben, hogy pocsék versekkel tegye tönkre a fák kérgét? Aki a
lány jelenlétében képtelen egy épkézláb mondatot kiejteni, csak nyög meg
pofákat vág? Kiabál. És ezért nevet rajtam mindenki?
„Mindenkiiii! Denkiii! Denkiii!” Visszhangzik az erdő.
Minden fa kérgén felizzik a név:

CANDIDA.
A fényben láthatóvá válik, ahogy Mosch Terpin guggol egy bokornál.
MOSCH TERPIN Ah, kedves Boldizsár! Látom, szereti a természetet
(nyög), minden csodájával egyetemben. Akárcsak jómagam, aki egészen
bele vagyok habarodva.
BOLDIZSÁR Jónapot, tanár úr!
MOSCH TERPIN Botanizálgatunk? Föláll, öltözködik. És talált valami
értékeset? Egyébként az emberi nyersanyag egyike a legértékesebb
trágyaféléknek.
BOLDIZSÁR Tényleg?
MOSCH TERPIN Nem tudta? Jóval több benne a nitrogén, foszforsav
és kálium, mint az állatokéban, apropó, holnap egy kis társaság röffen
össze a nagyelőadóban. Gyarapítsa a társaságot becses személyével! Csak
a legszűkebb baráti kör: a nagyherceg, a kormány és a nép, ja és a
kislányom, Candida…
BOLDIZSÁR Oh!
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MOSCH TERPIN Hozzon magával valami harapni - nem harapni:
olvasnivalót. Úgy értem: FELolvasnivalót! De ne legyen benne semmi
ostoba ömlengés: beszélő fák meg sóhajtozó virágok! Ne feledje:
tudományos alapokra helyeztük a művészetet! Írjon egy megható poémát
a bélműködésről, vagy a patkányok vagy férgek szaporodásáról,
örvendtem! Kiszalad.
BOLDIZSÁR Viszontlátásra, tanár úr!
CANDIDA előbújik. Elment?
BOLDIZSÁR Candida!
CANDIDA Beszélnem kell veled…
BOLDIZSÁR Mi történt?
CANDIDA Elszöktem otthonról. Sír. Ölelj meg! Búcsúzzunk el! El fogsz
hagyni engem!
BOLDIZSÁR Mit beszélsz! Én – téged?
CANDIDA (gépiesen beszél és mozog) A ne-vem: Can-di-da. Mehr
Licht! Él-jen a Fel-vi-lá-go-so-dás!
BOLDIZSÁR Rosszul vagy?
CANDIDA Egész nap ezt gyakoroltam! „A ne-vem Can-di-da!”
BOLDIZSÁR Hagyd már abba!
CANDIDA Mindenki nevetni fog rajtad: „szerencsétlen Boldizsár, aki
egy automatába szerelmes…”
BOLDIZSÁR öleli. De te… te nem vagy automata…
CANDIDA Holnaptól az leszek. Apám megbolondult: nem elég már
neki, hogy az egyetem rektora, ő akar lenni a Természet Vezérigazgatója!
Kitalálta, hogy a holnapi ünnepségen mint legújabb találmányát fog
bemutatni: „A ne-vem Can-di-„
BOLDIZSÁR Zagyvaság! Ki hiszi el rólad, hogy automata vagy?
CANDIDA El kell hinniük. Mert aki nem hiszi el, az gyanús! Az nem hisz
a Felvilágosodásban! Neked is el kell hinned, és el fogsz hagyni!
BOLDIZSÁR Hallgass már! Hagyd abba!
CANDIDA Látod, máris goromba vagy - úgy beszélsz velem, mint egy
nyomorult automatával. Elszalad.
BOLDIZSÁR Várjál! Kirohan utána.
A fa átváltozik egy idős emberré: Egon elgondolkozva néz utánuk.

7.
Fölzuhan a függöny, vakító fény. Mosch Terpin a pulpituson, mellette
egy letakart alak.
MOSCH TERPIN Mehr Licht, fenséges nagyherceg!
A nagyherceg biccent a páholyban.
MOSCH TERPIN Mehr Licht, Miniszter úr és kedves Államtitkár
asszony! A nézőknek: És kedves tanítványaim! Pontosan húsz esztendeje
annak – minek? Tessék? Nem hallom! … Igen! Hogy édes hazánkban
bevezettetett a Felvilágosodás…
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MINDENKI Éljen! Éljen a Nagyherceg!
Dörgő taps, a Nagyherceg leinti.
MINISZTER Folytassa, professzor úr…
MOSCH TERPIN Pontosan húsz éve, hogy véget értek a sötét idők.
Fölszámoltuk a tudatlanságot: a falvakat iskolává alakítottuk, a városokat
pedig egyetemekké.
MINDENKI Éljen! Éljen!
MOSCH TERPIN És fölszámoltuk társadalmunk gyulladt gócait: a
színházakat, a múzeumokat, szociális hálót, a választási központokat,
hogy egyéb csacskaságokról ne is beszéljünk…
MINDENKI Éljen! Éljen!
MOSCH TERPIN Kérem, fogadják szeretettel legújabb találmányomat,
életem főművét, a tökéletes emberautomatát, melyet álmatlan
éjszakáimon annyi áldozatos munkával alkottam - a húszéves évforduló
tiszteletére!
Lerántja a leplet: Candida.
Látják? Ő az. El se tudják képzelni, hány meg hány műszaki tervet
készítettem, míg kidolgoztam a legtökéletesebbet. Hány rugó, hány
emelőszerkezet, hány finom óramű és hajszálvékony huzal és fogaskerék
kellett a szerkezet könnyed, már-már légies mozgásának kialakításához!
Mennyi különböző vegyianyag és finom műszerolaj, hogy a végtagjai és
gondolatai ne csikorogjanak! A vezérművet a csinos fejecskében
helyeztem el, és látni fogják, hogy akusztikus ingerek hatására a szerkezet
míly egyszerűen mozgásba hozható. – Tessék, aranyom…
CANDIDA körbeforog. A ne-vem Can-di-da! Mehr Licht! Él-jen a Felvi-lá-go-so-dás!
NAGYHERCEG Szenzációs!
MINISZTER Kolosszális!
ÁLLAMTITKÁRNŐ Csinos.
NAGYHERCEG A tudomány kápráztató csodája! Gratulálok, professzor
úr!
MOSCH TERPIN Ó, kérem, kérem…
VALAKI A KÖZÖNSÉGBŐL Ugyan már! Hogy lenne Candida automata? Hiszen együtt jártunk óvodába!
MÁSOK A KÖZÖNSÉGBŐL Kuss! Pofa be!
VALAKI A KÖZÖNSÉGBŐL Csalás! Szemfényvesztés! Kivezetik a
teremből.
MOSCH TERPIN Candida, kérlek, ne rágd a körmöd…
CANDIDA Mi lenne, ha békén hagynál? Tudod, milyen szégyellős
vagyok.
MOSCH TERPIN Látják, az erkölcsi érzék máris milyen kifejlett benne!
Hajolj meg! (Néhányan tapsolnak.) Mosolyogj! Azt kértem, hogy
mosolyogj!
Candida grimaszol a nézőkre.
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MOSCH TERPIN suttog. Tudod, miben egyeztünk meg…
CANDIDA Nem érdekel.
MOSCH TERPIN Kérlek, ne járass le mindenki előtt.
CANDIDA Leszarom!
MOSCH TERPIN Hogy beszélsz!
CANDIDA Magasról és hígan.
MOSCH TERPIN hangosan: Kedves Candida! Te leszel ennek a
nagyszerű ünnepségnek a gyönyörű kis házi tündére!
A „tündér”-szóra megszólal a riasztó.
MOSCH TERPIN Nyelvbotlás, bocsánat, fuj! Megpofozza magát.
Gyönyörű kis házi KISASSZONYA!
CANDIDA Oké. Az ünnepséget ezennel megnyitom. Az apjának: Meg
vagy elégedve?
MOSCH TERPIN Nagy tapsot kérek a legszebb automatának!
Taps. Candida sírva kiszalad. Boldizsár utána.
MOSCH TERPIN Hova megy, diák úr?
BOLDIZSÁR A kisasszony…
MOSCH TERPIN Kérem, foglaljon helyet! Üljön vissza! – Tisztelt
Hölgyeim és Uraim! És most kezdődjék az ünnepi koncert! De nem olyan,
mint a sötét időkben, amikor Mozart és bűntársai hisztérikus vonyítása
tépte a dobhártyánkat! Csendüljön föl a Természet tiszta harmóniája!
Szóljon a mámorító muzsika!
Fülsiketítő zörejek. A hangpultnál Fábián és Cinóber, mindkettő fején
kötések.
FÁBIÁN Mehr Licht, fenséges Nagyherceg úr! Miniszter úr, Államtitkár
asszony, Professzor úr! (közönségnek) Kedves diáktársaim! Helló,
srácok! Ismertek jól, én vagyok DJ Fábián, a mai este sound mestere, és ő
a segédem, az új fiú! Mutatkozz be!
CINÓBER Hellósztok! Én vagyok DJ Cinóber.
FÁBIÁN Ne csodálkozzatok, hogy össze vagyunk kaszabolva! Tegnap,
mikor összeismerkedtünk, összerúgtuk a port. De most már szent a béke,
ugye, Cinóber?
CINÓBER Dögölj meg.
FÁBIÁN Hahaha! Kikevertünk nektek egy hang mix mastered tracket,
szóval csomóztunk egy csinos örmény hangszőnyeget. Cinóber, barátom,
mondd be a címét!
Cinóber motyog.
MINISZTER Hangosabban! Nem halljuk!
CINÓBER Hülye barmok! Siketek!
FÁBIÁN SZÁRNYCSATTOGÁS a címe!
ÁLLAMTITKÁRNŐ Remek! Kezdjük!
CINÓBER Már elkezdtük, nem hallasz a füledtől?
FÁBIÁN Cinóber, viselkedj! Ez milyen hang, hölgyeim és uraim? Várjuk
a megfejtéseket!
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ÁLLAMTITKÁRNŐ Vonuló vadlibák!
CINÓBER Egy nagy faszt!
FÁBIÁN Nem talált!
MOSCH TERPIN Kondorkeselyű?
NAGYHERCEG Vércsetámadás?
FÁBIÁN Nem, fenség! Ez egy mikro-mikrofonnal készült különleges
hangfelvétel: muslinca szárnycsapások egy rohadt őszibarack körül.
NAGYHERCEG Fantasztikus!
MINISZTER Szinte hihetetlen!
MOSCH TERPIN Fülbemászó.
Új hang.
FÁBIÁN És ez? Ez micsoda?
MOSCH TERPIN Albatrosz?
FÁBIÁN Talált! Új hang. És ez?
ÁLLAMTITKÁRNŐ Én tudom! Rózsaillat?
CINÓBER Eszednél vagy? A rózsa nem röpül!
FÁBIÁN Szabad a gazda?
MINDENKI Szabad a gazda!
FÁBIÁN Denevér!
Új hang: Dübörgés, vijjogás, csattogás.
MOSCH TERPIN El condor pasa!
FÁBIÁN Úgy van! Ez a kondorkeselyű!
Új hang: surrogás.
MOSCH TERPIN Mi ez? Kolibri?
ÁLLAMTITKÁRNŐ Szerintem szarvasbogár.
Vijjog a tündérriasztó.
NAGYHERCEG Állj! Leállni! Hol szerezték ezt a hangfelvételt?
FÁBIÁN rémülten: Fogalmam sincs, fenség! Ez nem volt rajta a
tracken…
CINÓBER Dehogynem! Gonoszul vigyorog. Ő csempészte bele!
MINISZTER Vezessék el! A rendőrök kirángatják Fábiánt.
FÁBIÁN Nem én voltam! Azt se tudom, mi ez a hang!
CINÓBER De tudod! Tündérszárnycsattogás! Hehehe!
FÁBIÁN Nem! Nem! Nem tudom! Nem is sejtem!
NAGYHERCEG Engedjék el! Szerencséje, diák úr, hogy ma van a
huszadik évforduló. Ma mindenki örüljön, vigadjon! Vicsorog. Nem,
nem, nem hagyom elrontani a jókedvemet!
MINDENKI Éljen! Éljen!
FÁBIÁN Köszönöm, fenség! Folytassuk a koncertet?
NAGYHERCEG Ennyi épp elég volt.
MOSCH TERPIN Elmehettek.
NAGYHERCEG Nagyszerű volt! Szívből gratulálok!
ÁLLAMTITKÁRNŐ Egészen fölpezsdült a vérem.
FÁBIÁN Köszönöm! Szívből köszönöm!
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NAGYHERCEG Bravissimo, kedves Cinóber úr! Mennyi kifejezőerő!
Mennyi fantázia!
CINÓBER Köszönöm szépen, csak csináltam, ahogy puffan. Igaz, hogy
ma én vagyok Európa legjobb sound artist designere.
NAGYHERCEG És micsoda kompozíció!
ÁLLAMTITKÁRNŐ Isteni Cinóber!
MINISZTER Földöntúli zeneszerző!
MOSCH TERPIN Nagy tapsot kérek a Mesternek!
Fábián meghajol.
CINÓBER ellöki. Takarodj a jó kurva anyádba!
MOSCH TERPIN Fábián úr, kérem, ne lökdösődjék a színpadon! És ne
káromkodjon ilyen förtelmesen!
FÁBIÁN Én? Ő káromkodott!
MOSCH TERPIN Most már elég legyen! Kérem, takarodjon a jó kurva
– tudja hova!
Fábián kirohan.
CINÓBER Hé, Cézár, hogy hívnak, neked szólok!
NAGYHERCEG Igenis, kedves mester?
CINÓBER Van ott szabad hely? (a királyi páholyban)
NAGYHERCEG Ó, megtisztel minket!
ÁLLAMTITKÁRNŐ Legyen szerencsénk!
Cinóber bemászik a királyi páholyba.
MINISZTER Ide! Ideüljön, kérem!
ÁLLAMTITKÁRNŐ Ide! Csüccs mellém!
CINÓBER Kuss, tehén!
NAGYHERCEG Elég kényelmesen ül?
CINÓBER Az a muff is jöjjön ide!
NAGYHERCEG Milyen muff?
CINÓBER Az automata! Az a szőke!
MOSCH TERPIN Candida! Hallod, milyen kitüntetés ért? Meghívtak a
királyi páholyba!
CANDIDA Menjek oda?
ÁLLAMTITKÁRNŐ Gyere már, járó babám!
Candida bemászik.
MOSCH TERPIN Pompás!
CINÓBER Csüccs ide!
NAGYHERCEG Folytassuk az ünnepséget?
CINÓBER Hurrá! Jöjjön a következő szám!
MOSCH TERPIN Jöjjenek a költők! Boldizsár diákot várjuk a
színpadra!
BOLDIZSÁR kimegy a színpadra. Mehr Licht, fenséges Nagyherceg
Úr! Mehr Licht mindenkinek!
CANDIDA Mehr Licht, kedves Boldizsár.
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BOLDIZSÁR Khm… Tegnap éjjel írtam, egész éjjel nem aludtam, lehet,
hogy kissé rapszodikus lett és túl szenvedélyes, előre is elnézést kérek…
CINÓBER Halljuk!
NAGYHERCEG Halljuk!
CINÓBER Kuss, már kezdi…
NAGYHERCEG Bocsánat.
BOLDIZSÁR Nos… „A szegény féreg”, írta Boldizsár diák!
Candida tapsol.
BOLDIZSÁR meghajol, köhög, remeg a hangja.
Mit értsünk férgen?
Nemhogy a laikusnak, de még a tudósoknak is fejtörést okoz erre a
kérdésre megnyugtató választ adni. A közemberek nemcsak a
farkast hívják toportyánféregnek, hanem néha az embert is.
NAGYHERCEG Úgy van! Kiváló gondolat!
BOLDIZSÁR
De vajon a tudomány tényleg tisztában van-e azzal, hogy mi féreg,
és mi nem féreg? Nos, a Felvilágosodás bevezetése óta…
MINDENKI Éljen! Éljen!
BOLDIZSÁR
…alapjaiban változott meg tudományos gondolkozásunk. A régi,
sötét időkben azt tanították, hogy csak hat állatosztály létezik:
emlősök, madarak, kétéltűek, lidércek, sárkányok és férgek. Mennyi
mindent bele nem tömtek ebbe a „férgek” nevű nagy zsákba!
Milyen biztosan állították a férgek jellemzéseként, hogy ezeknek
előkamra nélküli szívük, és fehér, hideg vérük van...
MOSCH TERPIN Hahaha! Micsoda maszlag!
BOLDIZSÁR
Ma a „féreg” fogalmán valamely szimmetrikus, megnyúlt testet
értünk, mely hengerded vagy lapított.
MOSCH TERPIN Találó!
BOLDIZSÁR
A bőre finom és puha, vastagon borítva száradt váladékkal.
ÁLLAMTITKÁRNŐ Isteni!
CANDIDA Ah, gyönyörű! Én borzongok!
ÁLLAMTITKÁRNŐ Tiszta libabőr vagyok!
BOLDIZSÁR
Mindenki tudja, hogy a féregnek nincs lába. Ezért a féreg vagy
kígyózik (mutatja), vagy szívókorongjával halad. Bélcsövének csak
egyetlen nyílása van, ami egyaránt szolgál a táplálék lenyelésére és
ürítésére. A férgeket igen fejlett párzószervek jellemzik. Filozófiai
rendszerükben pedig felbukkan valami sajátos empirikus
szenzualizmus - ahogy azt egy 18. század végén élt költő féreg oly
találóan megfogalmazta:
„Szegény féreg, megsérted-é a végtelenséget?”
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Kitör a tapsvihar.
CANDIDA Isteni! Remek!
Boldizsár hajlong.
NAGYHERCEG Micsoda költemény!
ÁLLAMTITKÁRNŐ Milyen gondolatok!
MOSCH TERPIN Minő szárnyaló fantázia!
MINISZTER Minő zengzetesség!
NAGYHERCEG Köszönet önnek, kedves Cinóber úr, a költői élvezetért!
Ölelgetik Cinóbert a páholyban.
BOLDIZSÁR Hogyan kérem?
CINÓBER Kérem szeretettel, mára ezt nyújthatom. Apróság, az éjjel
firkantottam kutyafuttában.
MOSCH TERPIN Kiváló Cinóber! Te vagy a legnagyobb költő a világon!
Megbocsátanak… Bemászik a királypáholyba. Keblemre, széplélek!
CINÓBER Eressz el! Fáj! Kikaparom a szemedet!
ÁLLAMTITKÁRNŐ Nem, nem, szépséges barátom, nem szabad
túlzásba vinni a szerénységet.
CINÓBER Eressz el! Kettéharapom az orrodat!
NAGYHERCEG Kiváló ifjú! Hol bujkáltál eddig?
CINÓBER Mi közöd hozzá?
MINISZTER Hogyhogy eddig nem ismertünk?
CINÓBER Majd megismersz, faszom.
NAGYHERCEG Melyiktek, ó, szűzek, aki a nagyszerű Cinóbert a
legtisztább érzéseket oly bensőségesen kifejező költeményéért csókkal
jutalmazza?
ÁLLAMTITKÁRNŐ Én!
CANDIDA Én!
Birkóznak, Candida megcsókolja Cinóbert, aztán kiugrik a páholyból, és
pirulva elszalad.
CINÓBER Várj csak, anyukám… Utána ugrik, leteperi a színpadon.
BOLDIZSÁR Engedd el! Mássz le róla!
MINISZTER Ej, a kis féltékeny.
MOSCH TERPIN Ne zavard a szerelmeseket.
NAGYHERCEG Milyen szépen turbékolnak.
ÁLLAMTITKÁRNŐ Megható.
Candida sikoltozik.
CINÓBER Ne kéresd magad, te szopós kurva.
CANDIDA sikítozik: Istenem. Istenem! Istenemistenem!
ÁLLAMTITKÁRNŐ Brava! Bravissima!
NAGYHERCEG Földöntúli hangok!
MINISZTER Halljátok? Nincs még egy olyan énekesnő a földön, mint
Cinóber!
BOLDIZSÁR ráveti magát. Te szánalmas, torz, gusztustalan, aljas,
undorító kis toportyánféreg! Lerántja Candidáról.
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Cinóber fülsiketítően visítva kirohan.
Csönd.
ÁLLAMTITKÁRNŐ Ez mi volt?
MINISZTER Mi „mi volt”?
NAGYHERCEG Mi volt ez a förtelmes visítás?
CANDIDA Látja, Boldizsár úr, hogy mekkora bajt okozott az undok
miákolásával?
BOLDIZSÁR De hiszen… nem én voltam!
CANDIDA Hanem ki?
BOLDIZSÁR Az a szörnyeteg!
CANDIDA Milyen szörnyeteg?
MOSCH TERPIN Én pontosan megfigyeltem: ön a földre görnyedve,
négykézláb ugrálva pompásan utánozta a bántalmazott, dühös kandúrt.
Én szeretem az ilyen természetrajzi játékokat, dehát könyörgöm, ne a mai
ünnepi órán!
BOLDIZSÁR Értse meg, professzor úr, én csak megmentettem a
leányát!
MOSCH TERPIN Ez már több a soknál!
CANDIDA Ne vegye rossznéven, drága Boldizsár úr, de alighanem azt
akarta velünk elhitetni, hogy valaki itt egy macskának a farkára lépett.
ÁLLAMTITKÁRNŐ Macska?
MINISZTER Macska?
NAGYHERCEG Macska?
MIND üvöltenek. MACSKA! MACSKA! Menekülnek.
Üvöltés, tülekedés, általános pánik, vijjog a riasztó, villognak a lámpák.
MOSCH TERPIN Nincs macska! Nincs itt semmilyen macska! Főleg
nem fekete macska! Nyugalom! Nincs ok a pánikra! Jöjjenek vissza!
Üljenek vissza a helyükre! Folytassuk a gyönyörű ünnepséget! Mehr
Licht! Éljen a Felv- Elnyeli a lárma és sikoltozás.

8.
A kollégium bejárata. Egon szendereg a portásfülkében. Cinóber
odamegy a nyilvános telefonhoz, és tárcsáz.
Megjelenik Rózsazöldszépy, egy virágszirmon hintázik. A telefonjából
buborékok repülnek ki. Fölveszi.
RÓZSAZÖLDSZÉPY Halló?
CINÓBER Én vagyok.
RÓZSAZÖLDSZÉPY Te vagy az?
CINÓBER Mért, kit vártál?
RÓZSAZÖLDSZÉPY Várj, visszahívlak, nekem ingyen van! Tárcsáz
egy napraforgón, Cinóbernél csörög a telefon, fölveszi.
CINÓBER Na, itt vagyok.
RÓZSAZÖLDSZÉPY Hol?
17

CINÓBER A koleszban.
RÓZSAZÖLDSZÉPY Olyan furcsa a hangod…
CINÓBER Halkan mondom, mert itt alszik a portás…
RÓZSAZÖLDSZÉPY Mesélj! Mi újság?
CINÓBER Semmi különös.
RÓZSAZÖLDSZÉPY Mikor lesz az ünnepség?
CINÓBER Már megvolt.
RÓZSAZÖLDSZÉPY Lekésted?
CINÓBER Nem. Képzeld, szerepeltem is. Muzsikáltam!
RÓZSAZÖLDSZÉPY Nagyszerű. És történt valami?
CINÓBER Találkoztam egy lánnyal.
RÓZSAZÖLDSZÉPY Ez remek. És mással?
CINÓBER A Nagyherceggel. Meg a kormánnyal.
RÓZSAZÖLDSZÉPY Tényleg? Ne mondd!
CINÓBER Nagyon kedvesek voltak. Képzeld, meghívtak a páholyukba!
RÓZSAZÖLDSZÉPY Örülök, ha jól érzed magad, de azért ne felejtsd el
a küldetésed…
CINÓBER Nyugi, nem felejtem el…
RÓZSAZÖLDSZÉPY És mi volt még az ünnepségen?
CINÓBER Hát, muzsikáltunk, aztán szavalt egy pöcs, és mindenki
gratulált, nagyon szép volt, aztán összeomlott az emelvény…
RÓZSAZÖLDSZÉPY Milyen emelvény?
CINÓBER Hát a dísztribün.
RÓZSAZÖLDSZÉPY Mért omlott össze?
CINÓBER Mert letaposták.
RÓZSAZÖLDSZÉPY Kik taposták le?
CINÓBER A menekülők.
RÓZSAZÖLDSZÉPY Szóval botrányba fulladt?
CINÓBER Nem ez volt a feladat?
RÓZSAZÖLDSZÉPY De, ügyes vagy. Egyszóval működik a dolog…
CINÓBER Úgy tűnik.
RÓZSAZÖLDSZÉPY Olyan nyugtalan vagyok! Odaküldtelek - az
oroszlán torkába!
CINÓBER Tudok vigyázni magamra.
RÓZSAZÖLDSZÉPY De van egy kis baj.
CINÓBER Micsoda?
RÓZSAZÖLDSZÉPY De ne ijedj meg!
CINÓBER Mondd csak…
RÓZSAZÖLDSZÉPY Szóval van ott valaki, aki… hogy is mondjam… aki
átlát rajtad…
CINÓBER Az hogy lehet?
RÓZSAZÖLDSZÉPY Szóval van ott egy tündér. Várj, bekapcsolom a
varázsszemet, akkor láthatjuk egymást…
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Tűznyalábok csapnak ki Cinóber telefonjából. Ettől kezdve látják
egymást.
CINÓBER ordít. Nem azt mondtad, hogy ez tündérmentes övezet? Hogy
pont ezért küldesz engemet? Ezért varázsoltál el a gecibe? Mert titeket
bejelez a kibaszott tündérriasztó?
Megszólal a riasztó.
CINÓBER ordít. Apátok picsája!
RÓZSAZÖLDSZÉPY Hogy beszélsz?
CINÓBER Most mi a fasz van?
RÓZSAZÖLDSZÉPY Ne haragudj rám, kérlek…
CINÓBER De ki az a tün - ezentúl úgy mondom: vakondok!?
RÓZSAZÖLDSZÉPY Nem tudom, ki a vakondok. Bárki lehet. Onnan
tudhatod, hogy ő az, hogy rá nem hat a varázs…
CINÓBER De itt mindenkire hat, pacekra.
RÓZSAZÖLDSZÉPY Lehet, hogy titkolja…
CINÓBER Nő vagy faszi? Idős vagy fiatal?
RÓZSAZÖLDSZÉPY Édesem, nem tudom, ne kínozz! Bárki lehet! Ne
nézz így!
CINÓBER Leteszem.
RÓZSAZÖLDSZÉPY Jó, de jelentkezz! És fésülködj meg rendesen!
CINÓBER Oké!
RÓZSAZÖLDSZÉPY De FODRÁSZHOZ ne menj! És ne hagyd, hogy
valaki a frizurádhoz nyúljon!
CINÓBER Oké.
RÓZSAZÖLDSZÉPY A kislány se!
CINÓBER Szóval a kislány se.
RÓZSAZÖLDSZÉPY Elalszol mellette, máris kész a baj…
CINÓBER Ő biztos nem vakondok.
RÓZSAZÖLDSZÉPY Miért?
CINÓBER Ő nem olyan, mint a többi nő.
RÓZSAZÖLDSZÉPY Szép dolog a szerelem.
CINÓBER Pláne egy automatával.
RÓZSAZÖLDSZÉPY Ezt hogy érted?
CINÓBER Az apukája szerelte össze.
RÓZSAZÖLDSZÉPY Honnan veszed?
CINÓBER Apukája mondta.
RÓZSAZÖLDSZÉPY Csavarozd szét, biztos, ami biztos, ne bízz
senkiben!
CINÓBER Jön a portás bá, leteszem.
RÓZSAZÖLDSZÉPY Halló!
CINÓBER Köszi, hogy hívtál! Puszi!
Átsétál Egon egy zseblámpával.
EGON Mit csinálsz itt, kisfiam?
CINÓBER Csak telóztam.
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EGON Szólt a riasztó…
CINÓBER Igen, hallottam. Lehet, hogy beszart?
EGON Te vagy az új fiú?
CINÓBER Egon bácsi, kaphatnék egy külön koliszobát?
EGON Most kivel laksz?
CINÓBER Fábiánnal és Boldizsárral.
EGON Mi bajod velük?
CINÓBER Semmi, nekik van velem.
EGON Mi bajuk van veled?
CINÓBER Honnan tudjam?
EGON Na, jó, megnézzük, mit tehetünk… Kimegy.
CINÓBER Köszönöm, Egon bácsi!
Csörög a telefon.
CINÓBER fölveszi. Mi van? Mit akarsz?
RÓZSAZÖLDSZÉPY Nagyon szépen kérlek: hagyd ott a Fellegvárat!
CINÓBER Miért?
RÓZSAZÖLDSZÉPY Sikerült, amit akartunk: tönkretetted az
évfordulót…
CINÓBER Ez még semmi.
RÓZSAZÖLDSZÉPY De legyen elég! Nagyon féltelek! A bosszú nem ér
annyit, hogy…
CINÓBER Szóval azt mondod: az a vakondok, aki látja, hogy milyen
vagyok valójában?
RÓZSAZÖLDSZÉPY Hogy érted?
CINÓBER Aki LÁTJA, hogy egy szánalmas, torz, gusztustalan, aljas,
undorító kis toportyánféreg vagyok?
RÓZSAZÖLDSZÉPY Ne beszélj így magadról!
CINÓBER Tudom, ki a vakondok.
RÓZSAZÖLDSZÉPY Ki?
CINÓBER Mindegy. Holnap kivégzem. Na, helló.
RÓZSAZÖLDSZÉPY Cinóber! Nagyon szépen kérlek: menekülj! Gyere
el onnan, most rögtön!
Cinóber belerúg a telefonba, és kimegy.
RÓZSAZÖLDSZÉPY Halló! Itt vagy még? Halló!
EGON odacsoszog, felveszi. Nincs már itt a fiatalember.
RÓZSAZÖLDSZÉPY Köszönöm. Megmondaná neki, hogy… Maga
kicsoda?
EGON Én vagyok a portás bácsi.
RÓZSAZÖLDSZÉPY Bocsánat, egy pillanatra azt hittem, hogy…
EGON Igen, kérem?
RÓZSAZÖLDSZÉPY suttog. Nem, nem, ezt nem hiszem el… Húsz éve
kereslek! Ugye, te vagy az?!
EGON Nem én vagyok. Leteszi a telefont, és elcsoszog.
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Megint csörög a telefon. Egon bosszúsan legyint: a telefon átváltozik
keselyűvé, és csörögve elrepül.

9.
Az államtitkárnő hatalmas irodája.
Egy rózsát szagolgat.
Kopognak.
ÁLLAMTITKÁRNŐ Nem szabad! Dolgozom!
Valaki benyit.
ÁLLAMTITKÁRNŐ eldugja a rózsát. Ki ez az állat? Takarodjon!
CINÓBER Kukucs!
ÁLLAMTITKÁRNŐ Ah, Cinóber úr!
CINÓBER Mehr Licht! Nem zavarok?
ÁLLAMTITKÁRNŐ Oh, dehogy, mehr Licht, kerüljön beljebb!
Elnézést, hogy megvárakoztattam. Azt se tudom, hol áll a fejem. Mindent
rám hagynak, nélkülem itt megállna az élet! Minek köszönhetem a
kedves látogatását?
CINÓBER A hirdetésre jöttem.
ÁLLAMTITKÁRNŐ Ó, igazán? Foglaljon helyet.
CINÓBER Még nem töltötték be az állást?
ÁLLAMTITKÁRNŐ Még nem.
CINÓBER Remek.
ÁLLAMTITKÁRNŐ Rengeteg a jelentkező, de még nem találtuk meg az
emberünket. Az egyiknek megvolt a képesítése, viszont nem volt
felszerelése. A másiknak remek felszerelése volt, viszont a képesítése a
béka segge alatt. Aztán találtunk valakit, akinek képesítése is volt, és
felszerelése is volt, viszont nem fért be a kéménybe.
CINÓBER Milyen kéménybe?
ÁLLAMTITKÁRNŐ Hát a tetőn…
CINÓBER Mit keres a kéményben?
ÁLLAMTITKÁRNŐ Ki?
CINÓBER A titkárnő!
ÁLLAMTITKÁRNŐ Elnézést, mi nem a kéményseprő-állásról
beszélgetünk?
CINÓBER Nem, mi a titkárnői állásról beszélgetünk.
ÁLLAMTITKÁRNŐ Igazán?
CINÓBER Már betöltötték?
ÁLLAMTITKÁRNŐ Még nem.
CINÓBER Ó, remek!
ÁLLAMTITKÁRNŐ Bocsásson meg, Cinóber úr, de olvasta a hirdetést?
CINÓBER Kétszer is.
ÁLLAMTITKÁRNŐ Akkor talán emlékszik, hogy mi egy csinos, szőke,
reprezentatív, kifejezetten modell alkatú szexbombát keresünk…
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CINÓBER lesüti a szemét. Kérem, ne hozzon zavarba!
ÁLLAMTITKÁRNŐ De tudja, Cinóber úr, a külső még nem minden,
nálunk igen magasak a követelmények: minimum ÖT felsőfokú
nyelvvizsga szükséges.
CINÓBER Nekem hat van.
ÁLLAMTITKÁRNŐ Hát ez remek! De ehhez a munkakörhöz kimagasló
kommunikációs készség is kell.
CINÓBER Én kimagaslóan kommunikálok.
ÁLLAMTITKÁRNŐ Igazán? És kellő motiváltság és elhivatottság…
CINÓBER Rendkívül motivált és elhivatott vagyok.
ÁLLAMTITKÁRNŐ És kiváló elemző és problémamegoldó képesség…
CINÓBER Talált!
ÁLLAMTITKÁRNŐ És pozitív, lendületes, proaktív hozzáállás…
CINÓBER Hiperproaktív!
ÁLLAMTITKÁRNŐ És toleráns, alkalmazkodó, rugalmas
személyiség…
CINÓBER Tömören: ez vagyok én! És precíz és megbízható és
lelkiismeretes és talpraesett és terhelhető és pozitív gondolkodású és…
ÁLLAMTITKÁRNŐ Keblemre, barátom, maga a mi emberünk! Illetve
titkárnőnk. Gratulálok az új álláshoz!
CINÓBER Köszönöm, majd csináljuk, ahogy puffan. Fölveszi a telefont.
Halló! Központ? Kérek egy pezsgőt az államtitkárságra! Igen, két
poharat! Államtitkárnőnek: Fehér? Félszáraz?
ÁLLAMTITKÁRNŐ Az isten szerelmére, mit csinál? Ez nem kocsma,
ez minisztérium!
CINÓBER Hoppá! Igaza van! A telefonba: Ne kettő - HÁROM poharat!
És küldje ide a miniszter urat! … Micsoda? Nem érdekel! Szarok a
mongol küldöttségre! Üzenem, hogy én kéretem! … Én! Mondom, hogy
én! Végeztem! Lecsapja a telefont.
ÁLLAMTITKÁRNŐ Ebből baj lesz, ebből nagy baj lesz, ebből hatalmas
baj lesz.
CINÓBER Ugyan már! Egy pohárka pezsgőből? Csak megisszuk az
áldomást, édes hármasban…
A hivatalszolga behozza a pezsgőt.
CINÓBER Csak tegye le… Nagy nap ez a mai!
MINISZTER tajtékozva beront. Ez példátlan! Miféle állati vircsaft!
Cinóber úr, nagyon csalódtam magában!
CINÓBER Ne dörmögj, vén medve, megvár az a mongol küldöttség!
Csak koccintunk, aztán ki-ki mehet a dolgára…
MINISZTER Mire koccintunk?
CINÓBER Az új titkárnőre! Kinyitja a pezsgőt – pukk.
MINISZTER Nahát! Végre be van töltve az állás?
CINÓBER Öt perce!
MINISZTER Remek! A jó titkárnő: igazi kincs!
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Koccintanak.
MINISZTER az Államtitkárnőnek: Hogy hívják magácskát, Helgácska?
ÁLLAMTITKÁRNŐ Igen, Helgácska, miniszter úr.
MINISZTER Gratulálok! Aztán jól viselje magát! Nehogy pacát ejtsen az
iraton, hehe! Mert keresztben fogja lenyelni az államtitkár úr!
ÁLLAMTITKÁRNŐ – ezután csak TITKÁRNŐ De Miniszter úr,
én…én…én…
MINISZTER Mit tegyünk, ilyen vérmes ember! Titkárnőket eszik
reggelire!
CINÓBER Nem eszik olyan forrón a kását…
MINISZTER Mármint a titkárnőt? Hahahhahahaaa! Megbocsátanak?
Kisiet.
CINÓBER Remek ez a pezsgő! Kér még, Helgácska?
TITKÁRNŐ Kicsit rosszul vagyok.
CINÓBER Fáradjon az asztalhoz, diktálni fogok.
TITKÁRNŐ leesik a földre. Haahhhha! Nevet vagy öklendezik.
CINÓBER Ejnye, máris berúgott?
TITKÁRNŐ Gratulálok, Cinóber úr!
CINÓBER Kérem, ne szólítson a nevemen, illetlenség! Tapsol. Nos,
dologra!
TITKÁRNŐ Igenis! Az asztalhoz mászik.
CINÓBER Írja, kérem… Diktál: „A Felvilágosodás Ellenes
Tevékenységet Vizsgáló Bizottság elnökének.” Leírta?
TITKÁRNŐ Leírtam, államtitkár úr!
CINÓBER Remek!
Zene.
CINÓBER recitativo:
„Tisztelt Elnök Úr!
Kedves Gyuszikám!
Szíveskedjél elfogatóparancsot eszközölni
ismeretlen személy ellen,
aki alaposan gyanúsítható Felvilágosodás ellenes bűncselekmények
sorozatos elkövetésével.
Felhívom szíves figyelmedet, hogy különös eréllyel és óvatossággal
kell eljárni,
az illető ugyanis nem természetes személy,
az illető egy úgy nevezett vakondok
- ugye, érted, Gyuszikám, mire célzok, Gyuszikám -,
ez a vakondok úr az egyetemi kollégium harmadik emeletén, a
négyes szobában húzta meg magát,
a fedőneve Boldizsár diák.
Diszkrét és gyors intézkedésedet remélve maradok odaadó híved
- aláírás:
Cinóber belügyi államtitkár.”
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Köszönöm. Pecsét. Vigye az iktatóba. Mit néz, Helgácska? Ne nézzen így,
nekem menyasszonyom van…
A Titkárnő kiszalad.
Cinóber kiveszi a rózsát a fiókból, szagolgatja, fintorog.

10.
Koliszoba. Emeletes ágy. Fábián alul fekszik. Boldizsár fent üvöltve
zokog.
FÁBIÁN Hagyd már abba! Hogy viselkedhetsz ilyen eszelősen puszta
féltékenységből? Candida megcsókolta? Na, bumm! Be kell ismerned,
hogy a vers, amit a kis görény felolvasott, valóban szívbe markoló!
BOLDIZSÁR Azt mondod, hogy szívbe markoló?
FÁBIÁN Kiváló! Megrázó!
BOLDIZSÁR Komolyan?
FÁBIÁN Még most is hatása alatt vagyok. Énekel: „A bőre finom és
puha, vastagon borítva olvadt váladékkal.”
BOLDIZSÁR SZÁRADT váladékkal!
FÁBIÁN Látod, hogy neked is beégett?
BOLDIZSÁR Szállj le rólam! Kopj le!
FÁBIÁN Szerintem ebben az emberben lappang valami. Ami a külsejét
illeti, most már azt se látom olyan visszataszítónak. És amikor a verset
felolvasta, valami vad, formátlan tehetség szinte megszépítette a
vonásait, szinte már jóképűnek, sőt gyönyörűnek látszott – szerinted
nem?
BOLDIZSÁR De! De! Gyönyörű volt!
Valaki benéz az ajtón.
FÁBIÁN Ki az?
BOLDIZSÁR Ki volt az?
FÁBIÁN Én a helyedben nem irigyelném tőle Candidát. Szerintem
mondj le róla, a fiúval pedig barátkozz meg, mint költő a költővel, biztos
sokat tanulhatnál tőle…
BOLDIZSÁR Megjegyzem, te is…
FÁBIÁN Ezt hogy érted?
BOLDIZSÁR Mint sound designer tényleg lenyűgöző. Őrület volt az a
szám!
FÁBIÁN Melyik szám?
BOLDIZSÁR A Szárnycsattogás.
FÁBIÁN Figyelj, azt én raktam össze, ő csak beledumált és röfögött.
BOLDIZSÁR Bocs, de te röfögtél.
FÁBIÁN Szerintem nagy költő, de kurva szar sound designer.
BOLDIZSÁR Tévedsz, barátom. Én vagyok nagy költő, ő viszont
zseniális sound designer. És ezt a lelked mélyén te is tudod, különben
nem csempészted volna bele a tündérszárnycsattogást – aljas húzás volt.
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FÁBIÁN Nem én raktam bele.
BOLDIZSÁR Undorodom tőled.
FÁBIÁN Én – tőled!
BOLDIZSÁR Kibújt a szög a zsákból!
FÁBIÁN Te nagyképű dilettáns!
BOLDIZSÁR Te rágalmazó! Leugrik a felső ágyról.
FÁBIÁN Fűzfapoéta!
BOLDIZSÁR Megöllek. Felkapja a széket.
HANGSZÓRÓBÓL ÜVÖLT EGY HANG Dobja el a fegyvert! Azonnal
dobja el a fegyvert!
MÁSODIK HANGSZÓRÓ Nem hallották? Kezeket tarkóra!
HARMADIK HANGSZÓRÓ Hasaljon a földre!
MIND A HÁROM HANGSZÓRÓ Hasaljon a földre! Kezeket tarkóra!
Fábián és Boldizsár lehasal.
Az ágy alól hörögve előront egy vérfarkas, és a támadókra ugrik.
Puskaropogás, a támadók menekülnek, rémült ordítások.
Csönd.
A vérfarkas Egonná változik.
BOLDIZSÁR és FÁBIÁN Egon bácsi!
EGON Gyorsan kell cselekednünk, mindjárt visszajönnek.
FÁBIÁN Kik ezek, rablók?
EGON Nem, sajnos attól tartok, hogy a Mehr Licht Police.
FÁBIÁN A rettegett Mehr Licht Police?!
BOLDIZSÁR Mit akarnak tőlünk?
FÁBIÁN Mi ártatlanok vagyunk!
BOLDIZSÁR Nem csináltunk semmit! Esküszöm, Egon bácsi!
FÁBIÁN Menjünk már! Siessünk! Rohan.
EGON Ne a lépcső fele! Gyertek utánam! A csatornában megyünk a
szurdokig.
BOLDIZSÁR elszörnyed. Az hideg és büdös!
EGON Annál jobb! A kutyák szagunkat vesztik…
FÁBIÁN Egon bácsi hogy került ide?
EGON Épp jókor, ugye? Szerencsére éppen erre jártam.
FÁBIÁN És mi volt ez a farkastrükk?
EGON Tetszett?
BOLDIZSÁR Aha, klassz volt!
FÁBIÁN Kicsit ripacs.
EGON Valaha cirkuszban dolgoztam.
BOLDIZSÁR És Egon bácsi mi volt a cirkuszban?
FÁBIÁN Bohóc?
EGON Máskor meg kígyó vagy farkas vagy tűzmadár.
Közeledő helikopterzaj, pásztázó reflektorok.
EGON Utánam! Rohanás!
Elrohannak.
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11.
A félelmetes szurdokban minden visszhangzik.
BOLDIZSÁR Várjatok!
FÁBIÁN Ne maradj le! Szedd a lábad!
BOLDIZSÁR Ne hagyjatok itt!
FÁBIÁN Ez már a szurdok, Egon bácsi?
EGON Már a szurdokban vagyunk.
BOLDIZSÁR Micsoda ormótlan, szörnyű sziklák!
EGON Hát igen, ez pokoli hely.
FÁBIÁN Azt mondják, a Sátán itt született.
BOLDIZSÁR Egon bácsi hol született?
EGON Ide jó közel.
BOLDIZSÁR Hová megyünk?
EGON Siessünk! Halljátok? A nyomunkban vannak!
Távoli kutyavonyítás.
FÁBIÁN Hová visz minket?
EGON Majd meglátod…
FÁBIÁN Nem megyek egy tapodtat se, amíg meg nem mondja!
EGON Nem bíztok bennem?
BOLDIZSÁR Én bízom Egon bácsiban.
EGON És te, fiam?
FÁBIÁN Van más választásom?
Közeledő helikopterzúgás.
BOLDIZSÁR Rohanjunk!
FÁBIÁN Nem megyek! Én ártatlan vagyok! Ugrál, integet. Hahó! Itt
vagyunk!
Egon meglöki, Fábián beesik egy lyukba.
EGON Boldizsárnak. Te is gyere ide, kisfiam…
BOLDIZSÁR Egon bácsi, kérem szépen…
EGON Ha még egyszer azt mondod, hogy Egon bácsi…!
BOLDIZSÁR Egon bácsi!
Egon tüsszent: valami sötét árnyék repül ki a szájából, és fut Boldizsár
felé.
BOLDIZSÁR Skorpió!
Zúg a helikopter, fénypászmák. Az árnyékskorpió Egon felé kergeti
Boldizsárt. Egon elkapja, be akarja lökni a lyukba, verekednek.
BOLDIZSÁR Eressz! Eressz el, te rohadt áruló! Kitépem a szíved, Egon!
Beesik a lyukba. Segítsééééég!
A helikopterről gépfegyverropogás.
Egon beugrik a lyukba. Döngve lecsapja a csapóajtót.
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12.
TITKÁRNŐ Fenség! Miniszter úr! Államtitkár úr! Köszöntöm önöket a
Nemzetbiztonsági Kabinet ülésén. Megállapítom, hogy a Kabinet
határozatképes. Ismertetem a napirendet. Első napirendi pont: a
Belügyminiszter úr beszámolója a titkosszolgálat tevékenységéről.
Második napirendi pont: Előterjesztés a Nemzetbiztonsági Kabinet
tagjainak illetménykiegészítése felülvizsgálatáról szóló határozat
módosításáról. Van más napirendi javaslat? … Nincs? Akkor kérem,
szavazzunk a napirendről!
Feltartják a kezüket.
TITKÁRNŐ Megállapítom, hogy a napirend egyhangúlag elfogadásra
került.
NAGYHERCEG Nagyszerű! Akkor vágjunk bele! Parancsoljon,
Miniszter úr, öné a szó!
MINISZTER Fenséges Úr! Tisztelt Kabinet! A Felvilágosodás bevezetése
óta…
CINÓBER Éljen! Éljen!
NAGYHERCEG Köszönöm.
MINISZTER A Felvilágosodás bevezetése óta…
CINÓBER Éljen! Éljen!
MINISZTER Folytathatom?
CINÓBER Tessék parancsolni.
MINISZTER Szóval a Felv… az örvendetes események óta a mélységi
műveleti információszerzés alaposan elmélyült. Illetve kibővült.
CINÓBER Pofám leszakad!
NAGYHERCEG De Államtitkár úr…
CINÓBER Bocsánat.
MINISZTER Most csak arra utalnék, hogy a tavalyi 8,6 milliárdos
költségvetéssel szemben a jövő évi költségvetésünk 12,6 milliárd.
Cinóber tapsol.
MINISZTER Javában zajlik tehát a kapacitás-növelés. A megemelt
költségvetésünket részben a személyi állomány növelésére, részben pedig
a technikai, műveleti képességek javítására kívánjuk fordítani. A
technikaieszköz-fejlesztés a modern hírszerzésben a személytelen,
műszaki információs eszközök alkalmazása tekintetében
nélkülözhetetlen. Úgy gondolom, hogy az elmúlt időszakban szép
eredmények vannak mögöttünk. Vannak konkrét ügyek, melyekben
komoly műveleti sikereket tudtunk elérni annak érdekében, hogy hazánk
egy erős ország legyen, mely határozottan képes visszaverni minden
befolyásolási kísérletet, jöjjön az égből vagy a föld alól vagy párhuzamos
birodalmakból, köszönöm! Meghajol, várja a tapsot.
Cinóber túrja az orrát.
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NAGYHERCEG Köszönjük az értékes beszámolót. Valakinek kérdése,
észrevétele?
TITKÁRNŐ Megállapítom, hogy nincs kérdés, észrevétel.
NAGYHERCEG Jöhet a második napirendi pont…
CINÓBER Elnézést…
NAGYHERCEG Igen, államtitkár úr?
CINÓBER Lenne egy kérdésem, észrevételem…
NAGYHERCEG Igen? Hallgatom…
CINÓBER Szeretném emlékeztetni a Miniszter urat egy korábbi
nyilatkozatára…
MINISZTER Melyik nyilatkozatomra?
CINÓBER Egy bizalmas nyilatkozatára.
MINISZTER Úgy érti: személyes jellegű?
NAGYHERCEG Miről lenne szó?
CINÓBER Arról lenne szó, hogy állítólag olyan személyek dolgoznak a
Hivatalban, akik nem estek át T típusú nemzetbiztonsági átvilágításon…
MINISZTER Én mikor mondtam ilyet?
CINÓBER Nem emlékszik?
MINISZTER Nem, mert nem mondtam.
CINÓBER Birtokomban van a hangfelvétel.
MINISZTER Ez képtelenség!
CINÓBER Folytathatom?
MINISZTER Fenség, semmi okunk arra, hogy ezt a kínos párbeszédet…
NAGYHERCEG Folytassa, államtitkár úr!
CINÓBER Kérdezem: KIK azok a személyek a titkosszolgálatnál, akik
nem estek át T típusú…
MINISZTER Tudom már, hol készült a hangfelvétel! Tegnap éjjel, a
Veszett Kutya bárban! Az Államtitkár úr sunyin leitatott…
CINÓBER Tiltakozom! Ez nem tartozik a tárgyhoz!
NAGYHERCEG A tiltakozásnak helyt adok.
MINISZTER Nos, tisztelt Államtitkár úr, ki kell ábrándítanom: a
nemzetbiztonsági törvényben az áll, hogy a titokgazda dönthet úgy, hogy
bizonyos munkatársak esetében ELTEKINT a T típusú átvilágítástól.
CINÓBER Ez jogi abszurdum!
MINISZTER Pedig a fenséges úr a megmondhatója, hogy hány és hány
munkatársnak nem volt meg a T típusú…
CINÓBER Kik ezek, név szerint?
MINISZTER Ez nem tartozik a tárgyhoz.
CINÓBER De igenis, a tárgyhoz tartozik!
MINISZTER A titkárnő előtt nem lenne szerencsés…
TITKÁRNŐ Bocsánat, de én átestem a T típusú átvilágításon…
CINÓBER Utoljára kérdem: kik azok?
MINISZTER Például maga, Államtitkár úr!
CINÓBER Ez inszinuáció!
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MINISZTER De Fenséges Úr!
NAGYHERCEG Kérem, ne sértegesse az Államtitkár urat!
MINISZTER Ezek tények, kérem!
CINÓBER Pokolba az ilyen tényekkel!
NAGYHERCEG Titkárnőnek: Semmisítse meg a jegyzőkönyvet…
MINISZTER Fenség! Ragaszkodom a jegyzőkönyvhöz!
NAGYHERCEG De Uraim! Uraim!
CINÓBER Rendben van, így is tudunk beszélni… Kikiált. Uraim,
legyenek szívesek…
Bejön két vasfejű szörny.
MINISZTER Árulás! Kik ezek az alakok? Takarodjanak!
CINÓBER Meg se ismeri őket: jellemző! Az urak a Felvilágosodás
ellenes tevékenységet vizsgáló bizottság munkatársai.
MINISZTER a vasfejűeknek: És arról tudomásuk van, hogy ÉN
VAGYOK a Mehr Licht Police FELÜGYBIZ-elnöke?!
CINÓBER Ön téved: a mindenkori belügyminiszter a FELÜGYBIZ
elnöke!
MINISZTER És kérdem én: ki a belügyminiszter?
CINÓBER Fogod be a rücskös pofádat? Tetves gazember!
MINISZTER Fenséges úr, kérem, oldja föl ezt a fölöttébb kínos
szituációt!
NAGYHERCEG Épp azon vagyok, gyermekem.
Cinóber hasba rúgja a Minisztert.
CINÓBER Elnézést…
MINISZTER Ó, nem történt semmi.
CINÓBER Akkor mi a probléma?
MINISZTER Csak szerettem volna megjegyezni…
CINÓBER tépi a haját. Mit szerettél volna megjegyezni?
MINISZTER Hogy én volnék a belügyminiszter.
CINÓBER Hallotta, fenség?
NAGYHERCEG Igazi mókamester!
Cinóber pofán rúgja, a miniszter leröpül a székről.
NAGYHERCEG Megütötte magát?
MINISZTER Semmiség.
NAGYHERCEG Kérem, foglaljon helyet.
MINISZTER Fenség, kérdezhetek valamit?
NAGYHERCEG Fontos?
MINISZTER Nem én vagyok már a belügyminiszter?
CINÓBER Már megint kezded?
Lerúgja a székről. Leöntik egy vödör vízzel.
NAGYHERCEG Örülök, hogy ilyen jól halad az egyeztetés. Ha
megengedik, én most visszavonulok…
MINISZTER Ne! Ne! Ne menjen el!
NAGYHERCEG Magának is, jóember. Kimegy.
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CINÓBER Beszélj, vagy kitaposom a beledet!
MINISZTER Miről?
CINÓBER Ki vagy te?
MINISZTER – ezután csak MISTER Nem a belügyminiszter, ugye?
CINÓBER Nálad ez mánia? Helgácska, mutassa meg neki a
kinevezésemet!
TITKÁRNŐ a Mister arcába dugja: Látod? Látod? Leköpi. Látod?
MISTER Cinóbernek: Szívemből gratulálok, Belügyminiszter úr! - De
akkor ki vagyok én?
CINÓBER Ki vagy? Ütik. Ki vagy?
MISTER Nem tudom! Jaj, ne bántsanak!
CINÓBER Úgy van, ne raboljuk egymás idejét. Hozzátok, fiúk…
A két vasfejű kimegy.
MISTER Mit, jaj, úristen?
Behoznak egy furcsa reflektort.
MISTER halálra rémül. Ne! Ne! Inkább üssenek, kérem!
CINÓBER Helgácska, kérem jegyezze: „Harmadik napirendi pont:
elvégezzük a T típusú átvilágítást…”
MISTER Takarodj a picsába! Ki vagy te? Hogy kerülsz ide? Ki küldött?
Mit akarsz tőlünk?
A reflektorral telibe lövik - a Mister üvölt, mögötte a falon megjelenik
egy hatalmas, szárnyas sárkány röntgenszerű képe.
CINÓBER Tudtam én. Éreztem!
MISTER Nem! Én nem vagyok!
CINÓBER Mocskos kis sárkány.
MISTER Csak félsárkány! Igen, apai részről, hogy is mondjam,
sárkányszármazású. De én megtagadtam a szüleimet!
CINÓBER Kik a társaid?
MISTER Milyen társaim?
CINÓBER A cinkosaid!
MISTER Nincsenek cinkosaim.
CINÓBER Sorold a manókat, tündéreket, sárkányokat!
MISTER Nem ismerek manókat, tündéreket, sárkányokat.
CINÓBER Boldizsár diák!
MISTER Őt se ismerem.
CINÓBER Hazudsz! Ütik.
MISTER Nem! Nem!
CINÓBER Hol a titkos barlangotok?
MISTER Milyen titkos barlangunk?
CINÓBER Ne kérdezz vissza!
MISTER Nem kérdezek vissza!
CINÓBER Kitépem a nyelved!
MISTER Tépje ki, de akkor se tudom megmondani! jaj! Jaj! Ne tépje ki!
CINÓBER Hol a titkos barlang bejárata?
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MISTER Nem tudom!
CINÓBER Mi a bejárat titkos kódja?
MISTER Ne üssön, hadd gondolkozzam! Kaphatok egy cigit?
CINÓBER Tessék…
MISTER Köszönöm.
Tüzet fúj a cigi végére, mélyen leszívja...
MISTER Nézze, telihold van!
CINÓBER Észre se vettem. Milyen szép, szinte költői.
MISTER Mint egy véres takony.
CINÓBER Tényleg. Fölséges!
MISTER Akkor folytassuk?
CINÓBER Oké, essünk neki. Nekiesik.
A Mister üvölt, tüzet hány, slaggal locsolják és ütik.

13.
A titkos barlang. Biedermeier székek. Kávézóasztal. Boldizsár és Fábián
kortyolják a teát, ropogtatják az aprósüteményt. Az asztalon, tölcséres
gramofonból Mozart-szerenád szól. Egon behunyt szemmel billeg a
hintaszékben...
EGON Hihetetlen! Fogadni mernék, hogy ti is gesz-mollt vártatok a
szextakkord után, és ehelyett már megint ez a dög szextakkord! Taramm,
taramm!
FÁBIÁN Mi ez a macskazene?
EGON Mozart fúvós-szerenád.
BOLDIZSÁR Mozart, az mi?
FÁBIÁN Be van tiltva, nem?
EGON Be, persze. Hallgasd csak, milyen veszélyes, milyen fölforgató…
Felhangosítja, vezényel.
FÁBIÁN Fuj! Ez tényleg undorító! Darabokra töri a lemezt, és
eltapossa.
EGON Egyébként, amit elmondtatok, abból arra következtetek, hogy egy
különösen veszélyes és különösen titokzatos ellenféllel van dolgunk…
BOLDIZSÁR Ezt hogy érti?
EGON Pillanat…
Egy mozdulat: gyorsítva visszajátssza az időt: Fábián fölszedi a földről
a lemezdarabkákat, összeilleszti, fölteszi a gramofonra, újra szól a
zene...
EGON Várjatok csak, az Andante után jön a legpikánsabb rész…
FÁBIÁN Hagyja abba, mert följelentem! Maga perverz Mozart-zabáló!
EGON De ahhoz, hogy fölvegyük vele a harcot… legalábbis
megkíséreljük… tudnunk kell, hogy kivel állunk szemben…
BOLDIZSÁR Kivel állunk szemben?
EGON Biztos, hogy nem közönséges ember.
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FÁBIÁN Akkor micsoda?
EGON Talán sötét mágus.
BOLDIZSÁR Mi az, hogy mágus?
EGON Gonosz varázsló…
FÁBIÁN Ostobaság! Varázslók nincsenek!
EGON Akkor vérevő dzsinn vagy hulladémon.
Boldizsár sikít.
FÁBIÁN Mit ijesztgeti? Nevetnem kell!
EGON Hát nevess…
És Fábián nevet, és nem bírja abbahagyni, kigúvad a szeme, vinnyog,
kaffog...
BOLDIZSÁR Egon bácsi, segítsen, rosszul van!
EGON Nincs rosszul, csak patkánnyá változott.
BOLDIZSÁR Változtassa vissza!
EGON Hogyan? Hiszen „varázslók nincsenek…”
BOLDIZSÁR Juj, ez harap!
EGON Takarodsz innen! Sicc!
A patkány felfut a falon, kibújik egy résen.
Fönt lövések, kiabálás…
BOLDIZSÁR tajtékzik. Hallja? Mért csinálta ezt?
EGON Senki se kerülheti el a sorsát…
BOLDIZSÁR Maga gyilkos!
EGON Hol is tartottunk? Ja, hogy ki a mi ellenségünk…
BOLDIZSÁR Cinóber.
EGON Ki ne mondd a nevét! Körbeszalad, beles a sötét sarkokba. Van
itt valaki?
BOLDIZSÁR Van ott valaki?
EGON Csönd legyen! Visszajön. Meg kell nézzük a saját szemünkkel.
BOLDIZSÁR Odamegyünk? Én biztos, hogy nem!
EGON Ő fog idejönni.
BOLDIZSÁR Ide fog jönni?!
EGON Ide kényszerítjük…
BOLDIZSÁR Ne! Kérem, hogy ne!
EGON Boldizsár – ugye, így hívnak?
BOLDIZSÁR Igen!
EGON Gondolj rá erősen! Érintsd meg a falat!
Boldizsár megérinti, sistergés, fény fut végig a falakon. Egyszerre
hatalmassá nyílik a barlang, és pokoli zene szól. Horrorklip Cinóberről
a teljes panoráma falfelületen.
Hirtelen csönd lesz, és a földből kiemelkedik egy hófehér ágy, benne
Candida.

14.
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BOLDIZSÁR Ez Candida! Hogy került ide?
EGON Lehet, hogy rá gondoltál?
BOLDIZSÁR Mindig rágondolok.
EGON Pancser.
BOLDIZSÁR Most mi lesz?
EGON Menj oda hozzá. Ne félj, menj csak oda nyugodtan…
BOLDIZSÁR Nem fog megijedni?
EGON Abban biztos lehetsz.
Boldizsár odamegy.
BOLDIZSÁR Szia.
Candida bámulja a plafont.
BOLDIZSÁR Nem zavarlak?
Semmi reakció.
BOLDIZSÁR Haragszol rám?
Semmi.
BOLDIZSÁR Egonnak suttog. Mi van vele? Olyan, mint aki nyitott
szemmel alszik...
EGON kiabál. Ébresztő!!! - Látod, nem hallja. Simogasd meg nyugodtan.
Meg is csókolhatod…
BOLDIZSÁR Beteg? Föléje hajol. Nem érzem a bőrét… Mi ez? Ez csak
kép! Nem is valódi!
EGON Dehogynem, csak otthon fekszik, az ágyában.
BOLDIZSÁR És én? Én hol vagyok?
EGON Ilyen egy idiótát!
BOLDIZSÁR Akkor ez most egy varázslat?
EGON Csak egy kis optikai trükk.
BOLDIZSÁR Maga varázsló?
EGON Inkább optikus.
BOLDIZSÁR Nézze: sír! És én nem tudom megvigasztalni!
EGON Hadd sírja ki magát.
MOSCH TERPIN bejön. Kislányom, alszol?
BOLDIZSÁR Jóestét, professzor úr!
CANDIDA Nem alszom.
MOSCH TERPIN Ébren vagy?
CANDIDA Szerinted?
MOSCH TERPIN Zavarlak?
CANDIDA Mit akarsz?
MOSCH TERPIN Itt van egy kedves fiatalember…
BOLDIZSÁR A Tanár úr lát engem?
CANDIDA Nem érdekel.
BOLDIZSÁR Menjek el?
MOSCH TERPIN Ne csináld ezt velem, angyalom, jaj, istenem, hát
kergessem el?
BOLDIZSÁR Elmegyek én magamtól is.
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CANDIDA Mondd neki, hogy alszom.
MOSCH TERPIN Tönkre akarsz tenni? Öltözz fel! Gyere ki a szalonba!
CANDIDA Nem megyek.
MOSCH TERPIN Vegyél föl valamit!
CANDIDA Hagyj békén!
Cinóber benéz az ajtón.
CINÓBER Kukucs!
BOLDIZSÁR Egonnak. Odanézzen!
EGON Nem vagyok vak.
CINÓBER Zavarok?
CANDIDA Igen, zavarsz!
Cinóber odamegy az ágyhoz.
CANDIDA Ne ülj a tiszta lepedőre! És engedd el a kezem!
MOSCH TERPIN Akkor én nem is zavarnék… Kimegy.
BOLDIZSÁR Professzor úr mért megy ki? Ne menjen ki!
CANDIDA Engedj el!
CINÓBER Üss meg!
BOLDIZSÁR Takarodj innen!
CANDIDA Takarodj innen!
CINÓBER Fojts meg, baby!
CANDIDA Megöllek!
CINÓBER Te… te foltos hiéna!
CANDIDA Nem akarlak látni!
CINÓBER Mi rosszat tettem?
CANDIDA Hol voltál?
CINÓBER Dolgoztam.
CANDIDA Nem azt mondtad, hogy jössz?
CINÓBER És itt vagyok!
CANDIDA Hány óra van?
CINÓBER Na, butuskám…
BOLDIZSÁR Ez kibírhatatlan!
EGON Fogd be, és figyelj!
CANDIDA Hol voltál?
CINÓBER Hol, hol! A Nemzetbiztonsági Bizottságban!
CANDIDA És vannak ott lányok?
CINÓBER Persze! Roptuk egész este!
CANDIDA Disznó! Annyira hiányoztál!
CINÓBER Képzeld, fölemelték a fizum.
CANDIDA Mennyivel?
CINÓBER Nyolcezerrel.
Candida megpuszilja.
CINÓBER És kineveztek miniszternek.
CANDIDA Máris? Alig voltál államtitkár!
CINÓBER Puszika?
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CANDIDA Parancsoljon, miniszter úr… (puszi)
BOLDIZSÁR Nem, ez tűrhetetlen.
CINÓBER berakja a lányt az ágyba. Nem álmos a pici miniszterné
asszony?
CANDIDA Tényleg el fogsz venni?
CINÓBER Csak előbb lezuhanyozok.
CANDIDA De siess, szerelmem!
CINÓBER El ne aludj!
CANDIDA Kijövök, megmosom a hátad.
CINÓBER Jó!
CANDIDA Vidd a mancsod, hülye szexmániás! És borotválkozunk is, jó?
Megmosom a hajad.
CINÓBER Ki van zárva!
CANDIDA Mi bajod a hajaddal? Olyan szép!
CINÓBER ellöki. Kértelek, hogy ne érj hozzá! Ezerszer kértelek!
CANDIDA Mi van a zsebedben?
CINÓBER Csavarhúzó.
CANDIDA Minek neked csavarhúzó?
CINÓBER ráveti magát. Hogy szétcsavarozzalak!
CANDIDA Ó, Boldizsár!
CINÓBER Én nem vagyok Boldizsár!
CANDIDA Tudom, bocs.
CINÓBER Mért mondtad?
CANDIDA Véletlenül. Nem érdekel Boldizsár.
CINÓBER Boldizsár meghalt.
CANDIDA Tényleg?
CINÓBER Nem is örülsz?
CANDIDA De, örülök. Lefekszik az ágyra, befordul a falnak.
Cinóber előveszi a csavarhúzót, megpróbálja hátul kicsavarozni.
CANDIDA Hagyjál! Sikít. Takarodj! Ne érj hozzám!
CINÓBER Mit hisztizel?
CANDIDA Segítsééég!
BOLDIZSÁR Engedd el, te féreg!
Cinóber tépi a ruhákat Candidáról.
PUKK – Egon kikapcsolja a képet.
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EGON Láttuk az ellenséget, és alaposan kitanulmányoztuk.
Boldizsár vonyít, üti a falat.
EGON És megállapíthatjuk: nem hulladémon. És nem is sötét mágus.
BOLDIZSÁR Vérevő dzsinn!
EGON Nem.
BOLDIZSÁR Nem?
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EGON Te mondtad ki, hogy micsoda...
BOLDIZSÁR Én? Mit mondtam?
EGON Kis féreg.
BOLDIZSÁR Féreg!
EGON Csakhogy valami hatalmas erejű optikai csalódás segíti. És már
azt is tudom, hol fészkel a varázs…
BOLDIZSÁR Hol?
EGON Szerintem te is tudod.
BOLDIZSÁR A hajában?
EGON Látod, ilyen egyszerű.
BOLDIZSÁR A cinóberpiros hányadék frizurájában!
RÓZSAZÖLDSZÉPY A tied talán szebb, azt hiszed?
Előlép a sötétből.
RÓZSAZÖLDSZÉPY Mi van? Mit bámulsz?
EGON Parancsolsz teát, királynőm?
RÓZSAZÖLDSZÉPY Teljesen átfagytam.
EGON Mézet bele?
BOLDIZSÁR A néni kicsoda?
RÓZSAZÖLDSZÉPY Ne nénizz, mert fejbe rúglak. És nehogy azt
mondd, hogy bocsánat!
BOLDIZSÁR Ja, bocsánat.
EGON Tessék, a tea…
RÓZSAZÖLDSZÉPY Édes szívem.
EGON Te undok néni! Semmit se változtál!
Megölelik egymást, szikrák pattannak belőlük.
RÓZSAZÖLDSZÉPY Mi van veled, öregem?
EGON Semmi, dolgozom, mint mindig.
RÓZSAZÖLDSZÉPY Mennyit kerestelek! A Sziriuszon, Atlantiszon, a
Dél-Kínai-tengeren! Miért nem üzentél?
EGON Nem tudtam, hogy keresel.
RÓZSAZÖLDSZÉPY És te? Te mért nem kerestél?
Újra megölelik egymást, villámok cikáznak, mennydörgés, reng a föld.
RÓZSAZÖLDSZÉPY Szóval te vagy itt az a titokzatos vakondok…
EGON Milyen vakondok?
RÓZSAZÖLDSZÉPY Mindegy, hosszú… De hogyan cselezted ki a Mehr
Licht Police-t? Hogy lehet, hogy húsz év alatt SENKI nem jött rá, hogy…
EGON Ó, én szürke vagyok, mint egy pézsmapatkány.
RÓZSAZÖLDSZÉPY Te vagy a rektor?
EGON Khm, nem a rektor.
BOLDIZSÁR Egon bácsit mindenki imádja. Ő a kedvenc portásunk!
RÓZSAZÖLDSZÉPY elképed. Te portás vagy az egyetemen?
BOLDIZSÁR A kollégiumban.
EGON Éjszakai portás.
RÓZSAZÖLDSZÉPY Prosper Alpanus, a világhírű varázsló - portás?!
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BOLDIZSÁR Ki az a Prosper Alpanus?
RÓZSAZÖLDSZÉPY Beleszól. Már megint beleszól! Kihúzza Boldizsár
nyelvét.
BOLDIZSÁR Ááááá!
EGON Ne bántsd, ő az enyém.
RÓZSAZÖLDSZÉPY elengedi, a nyelv visszacsattan Boldizsár
szájába. De a másik meg az ENYÉM!
EGON Tudom, rájöttem…
RÓZSAZÖLDSZÉPY Ne merészelj hozzá nyúlni!
EGON Sajnos nincs hozzá hatalmam.
RÓZSAZÖLDSZÉPY Hát nincs!
EGON Boldizsárra mutat: Ő fogja megtörni a varázst.
RÓZSAZÖLDSZÉPY Ő?
BOLDIZSÁR Mit fogok én?
RÓZSAZÖLDSZÉPY Meg fogsz dögleni.
A tündér hatalmas macskává változik, ráugrik Boldizsárra, és bekapja.
Egon vérfarkassá változik, és bekapja a macskát.
A tündér forgószéllé változik, és felkapja Boldizsárt.
Egon köddé változik, és mindent beterít.
Eloszlik a köd. Ülnek az asztalnál, kavargatják a teát.
EGON Tudd meg, Boldizsár, hogy Cinóber egy parasztasszony gyermeke,
és az igazi neve: Kis Zaches. Csak egy hiú asszony adta neki a Cinóbernevet. És szörnyeteggé változtatta szegényt…
RÓZSAZÖLDSZÉPY Megmentettem.
EGON Tönkretetted.
RÓZSAZÖLDSZÉPY Széppé varázsoltam!
EGON Tolvajjá!
RÓZSAZÖLDSZÉPY De…
EGON Azt varázsoltad, hogy ha bárki bármi kiválót gondol vagy
cselekszik, azt mind a kis Cinóber javára írják! Szép ember mellett
szépnek látják! Szellemes mellett szellemesnek! Mindig abban tűnik a
legtökéletesebbnek, amiben az ellenfele kiválik! Ez aztán a varázslat!
Csípős és szellemes! - Mért nem tetted széppé IGAZÁN?
RÓZSAZÖLDSZÉPY Mi közöd hozzá?
EGON Mert gonosz vagy!
RÓZSAZÖLDSZÉPY Nem voltam rá hatalmam!
EGON Meg a bosszú fontosabb volt neked!
RÓZSAZÖLDSZÉPY A jogos bosszú!
EGON Igen, a jogos bosszú fontosabb volt, mint az a szegény gyerek,
akiből szörnyeteget csináltál.
RÓZSAZÖLDSZÉPY Ne bánts!
EGON Láttad, mi lett belőle? Temiattad kell elpusztulnia!
RÓZSAZÖLDSZÉPY Én jót akartam.
EGON Aranyom, kiöntötted a teát.
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RÓZSAZÖLDSZÉPY Szegény kis Zaches! Szegény kis Cinóber!
BOLDIZSÁR Ne sírjon, néni.
RÓZSAZÖLDSZÉPY És mi lesz a bosszúnkkal? Húsz éve várunk erre!
EGON Ugyan! Túl régen történt, már senkit sem érdekel, szerintem
téged se…
RÓZSAZÖLDSZÉPY De akkor mivégre élt a kis Cinóber a földön?
EGON Egy tündér is tévedhet. Hát még te, királynőm…
RÓZSAZÖLDSZÉPY Emlékszel… emlékszel az utolsó napra, amikor a
kedvenc cédrusfánk tetején andalogtunk?
EGON És jött a a Mehr Licht Police…
RÓZSAZÖLDSZÉPY És minden elpusztult!
EGON Odanézz…
Ott áll egy üszkös fatörzs, néhány zöld ágacskával.
RÓZSAZÖLDSZÉPY Ébren vagyok, vagy álmodom?
EGON Álmodsz, édesem.
RÓZSAZÖLDSZÉPY Ó, Prosper!
EGON Húsz éve rejtegetem. Neked ápolom, neked gondozom…
RÓZSAZÖLDSZÉPY Látod, fiacskám: az utolsó cédrus a mi elhamvadt
varázsligetünkből!
BOLDIZSÁR Mi az, hogy cédrus?
Rábámulnak.

16.

Hirtelen zenei váltás: forró dzsessz, sejtelmes fények.
Mosch Terpin, Candida, Cinóber és Fábián átvág a nézőtéren.
FÁBIÁN Szabadna kérnem?
NAGYHERCEG a királyi szeparéban: Ide, ide, kedves Miniszterem!
Jöjjenek, foglaljanak helyet!
CINÓBER Na, jó.
MOSCH TERPIN Köszönjük.
NAGYHERCEG Örvendek! Micsoda este!
CINÓBER Ide üljön a kismenyasszony! Oda az örömapa! Fábiánnak: A
testőr úr álljon oda!
FÁBIÁN Igenis!
CINÓBER a Nagyhercegnek: Oda meg álljon maga!
NAGYHERCEG Álljak oda? Miért?
CINÓBER Látja, ott áll balra egy testőr. Fábiánra mutat. És jobbra?
Onnan hiányzik valami. Ne haragudjon, de én szimmetria-kényszeres
vagyok. Szóval szépen kérem, NE KELLJEN KÉTSZER MONDANI!
NAGYHERCEG Ó, ne, ne kelljen. Odaáll.
CINÓBER Ki a mell, be a has! Áll, mint a cövek!
MISTER Éljen az ifjú pár!
TITKÁRNŐ Csókot! Csókot!
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CINÓBER Csókolj meg, édes szerelmecském!
MOSCH TERPIN Csókold meg, nem hallod?
MINDENKI Csókot! Csókot! Csókot!
CINÓBER Kuss! Megrázza - Candida katatón bámul. Professzor, nem
kéne elemet cserélni?
MOSCH TERPIN Csak szégyellős…
Cinóber ráveti magát, nyalja-falja, harapja.
TITKÁRNŐ De édesek!
MOSCH TERPIN Hát igen, ez az élet rendje.
TITKÁRNŐ De cukik!
MOSCH TERPIN Hát igen, a fiatalok: fiatalok.
NAGYHERCEG Igen bájos látvány.
FÁBIÁN Kuss.
Cinóber elengedi, liheg, Candidára csöpög a véres nyála.
MINDENKI Éljen! Bravó! Bravissimó!
CINÓBER És éljen az én jövendőbeli apósom, a Természet
Vezérigazgatója!
MOSCH TERPIN Hoppá! Erre nem is számítottam! Ó! Ó! Megeszem a
kalapomat! Micsoda megtiszteltetés!
CINÓBER Sőt! A VILÁGMINDENSÉG vezérigazgatója!
CANDIDA Boldizsár!
CINÓBER Pofa be!
MOSCH TERPIN Ó! Ó! Kérdezhetek valamit?
CINÓBER Szeretjük a kérdéseket!
MOSCH TERPIN Tessék mondani, a Világmindenségnek véletlenül
nem az Atyaúristen a vezérigazgatója?
CINÓBER Nem, hanem maga. És az én közvetlen beosztottam.
MOSCH TERPIN Ó, igazán?
FÁBIÁN Nem hallotta? Az előbb nevezte ki a Fenséges Cinóber
Nagyherceg.
MOSCH TERPIN Ó, hálásan köszönöm!
CINÓBER Szívesen, máskor is.
NAGYHERCEG Elnézést, volna egy kérdésem…
CINÓBER Imádjuk a kérdéseket!
NAGYHERCEG Nem én vagyok a nagyherceg?
CINÓBER Nem.
NAGYHERCEG Nem?
FÁBIÁN Hallotta, hogy nem.
CINÓBER Van még kérdése?
NAGYHERCEG – ezentúl KISHERCEG Nincs, köszönöm.
MISTER Fenség, kezdődhet a tánc?
CINÓBER Kezdődjék a tánc!
A Mister és a Titkárnő vadul szteppelni kezdenek.
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Egon és Rózsazöldszépy is fekete táncosoknak maszkírozva
beszaladnak, és fantasztikus figurákat csinálnak a levegőben.
MOSCH TERPIN Le a gravitációval! Perzsel a talpam! Tejszínhabos
jókedvemben vagyok a lányom eljegyzésén! Odamegy egy nézőhöz,
meghajol. Szabadna szabadnom? Elviszi táncolni.
EGON és RÓZSAZÖLDSZÉPY A testőrök is táncoljanak!
FÁBIÁN Hurrá!
NAGYHERCEG Táncolhatunk, fenség?
CINÓBER Ma mindent szabad!
NAGYHERCEG Szabad? Meghajol Fábián előtt.
FÁBIÁN adja a karját. Szabad!
Kitáncolnak a parkettra.
Abban a pillanatban előbukkan Boldizsár a királyi szeparéban, és
lekapja Cinóber fejéről a varázshajat.
MOSCH TERPIN Az ifjú pár is táncoljon!
MINDENKI Úgy van! Táncoljon az ifjú pár!
Cinóber kirángatja Candidát a táncparkettra. Mindenki elszörnyedve
bámulja és kiabál.
TITKÁRNŐ Fuj, de undorító!
MOSCH TERPIN Sicc! Takarodj! Ereszd el!
KISHERCEG Mi ez a rút szörnyeteg?
MOSCH TERPIN Ez egy Micetes belzebub podiid apice brunneis,
bőgőmajom.
CINÓBER Hát mindenkinek elment az esze? Én – én vagyok!
MISTER Mit bőg a majom?
CINÓBER Én a mindenható Cinóber vagyok!
TITKÁRNŐ Uraim! Hová tűnt a fenséges Cinóber nagyherceg?
CINÓBER Itt! itt vagyok!
FÁBIÁN Fenséges fenség!
KISHERCEG Hová rejtezett?
Kirohannak.
Öten maradtak: Egon, Rózsazöldszépy, Candida, Boldizsár - és Cinóber
a sarokban.
Boldizsár odaszalad Candidához.
EGON Gyertek, gyerekek, siessünk…
RÓZSAZÖLDSZÉPY Mindjárt visszajönnek…
CANDIDA Menjünk, igen! Összeesik.
EGON Segítsünk?
BOLDIZSÁR Egy pillanat…
CANDIDA Borzasztó álmom volt. Azt álmodtam, hogy egy szörnyeteg
feküdt a mellemen keresztbe, és ha megcsókoltam, akkor…
BOLDIZSÁR Most már minden szép lesz, jó lesz…
EGON Gyertek már!
RÓZSAZÖLDSZÉPY Jönnek! Vigyázzatok!
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KISHERCEG berohan. Nem látták a fenséges nagyherceget?
BOLDIZSÁR De, arra ment.
EGON Siessen!
KISHERCEG Köszönöm. Kirohan.
EGON Na, jöttök végre?
BOLDIZSÁR Igen! Viszi Candidát.
RÓZSAZÖLDSZÉPY Menjetek, utolérlek titeket…
EGON Mit csinálsz?
RÓZSAZÖLDSZÉPY Mindjárt jövök…
BOLDIZSÁR Siessünk! Mit tetszik keresni?
EGON Hagyd, majd jön…
RÓZSAZÖLDSZÉPY keres: Itt vagy? Hova bújtál? Gyere elő,
csillagom…
CINÓBER előbukkan. Dögölj meg!
RÓZSAZÖLDSZÉPY Ne beszélj így velem.
CINÓBER csapkodja a kopasz fejét. Add vissza! Adjátok vissza!
RÓZSAZÖLDSZÉPY Ne kiabálj!
CANDIDA Ki van ott?
BOLDIZSÁR Senki! Siessünk!
EGON Mennünk kell!
RÓZSAZÖLDSZÉPY Nem adom, mert nem érdemled meg.
CINÓBER Ez hihetetlen! Mi rosszat tettem? Pont én, aki a légynek se
tudnék ártani! Leugrik a nézők közé. Látjátok, ezt hívják
bűnbakképzésnek!
BOLDIZSÁR Jönnek!
EGON Futás!
TITKÁRNŐ Állj! Megállás!
MISTER Hé! Hova viszi a fenséges úr menyasszonyát?
MOSCH TERPIN Hova viszi a kislányomat?
FÁBIÁN Boldizsár, le vagy tartóztatva, a nagyherceg nevében! Állj, vagy
lövök!
BOLDIZSÁR Fábián, az isten szerelmére, a barátom vagy!
Fábián lelövi Boldizsárt.
Sikoltozás.
Valaki elkapja Candidát.
Egon villámokat hajigál.
Rózsazöldszépy valami fura, ijesztőt kezd énekelni.
MIND Ott egy tündér! Öljétek a tündéreket!
RÓZSAZÖLDSZÉPY Elegem van belőletek! Fölszáll.
Fábián lő rá, Egon fedezi. Vérfürdő, mindent elborít a füst, kigyullad a
színpad, a füstben haldoklók üvöltenek.
Megszólal a Nászinduló, hárman jönnek felénk, a füstön keresztül, az
előszínpadra:
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A Mister, hatalmas sárkánytesttel. Candida véresen, tépett ruhában. És
Fábián, fején a cinóberhajjal.
SÁRKÁNY Fenség, kegyeskedjék kihirdetni a proklamációt!
FÁBIÁN Tisztelt hölgyeim és uraim! A fenséges Cinóber nagyherceg
elrejtezett. Amíg visszatér, átvesszük a kormányzás nehéz terhét. Kedves
honfitársaim! Hagyományaink, értékeink és ünnepeink védelmében
ezennel bevezetjük a Romantikát!
SÁRKÁNY És betiltjuk a gravitációt!
FÁBIÁN Hát igen, az álmok néha valóra válnak.
SÁRKÁNY Emeljétek arcotokat az ég felé!
FÁBIÁN Bátorság nélkül nincsenek értékek!
SÁRKÁNY Tapsoljatok már! Üvölt. TAPSOLNI!
KETTEN Éljen a Romantika! Vesszen a gravitáció!
Diadalzene. Tűzijáték. Vastaps.
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