
 

1 

 

SELEJTESEK 
A TÖRTÉNETET A FÜGGETLEN SZÍNHÁZ MAGYARORSZÁG 
„SELEJTESEK” ÖSZTÖNDÍJASAIVAL TÖRTÉNŐ SZÍNHÁZI  
MŰHELYMUNKA SORÁN, VALAMINT KAPCSOLÓDÓ 
KUTATÁSOK, INTERJÚK ALAPJÁN ÍRTA: BALOGH RODRIGÓ 

 

 
 

 

2019 



 

2 

 

Egy kórház sürgősségi osztályának kórtermében három fiatal és az őket 
gondozó nővér orvosra vár. Várakozás közben belelátunk az egészségügyi 
dolgozók kihívásaiba, a fiatalok eltérő értékrendjébe, erősségeikbe, egészségi 
állapotukba, és az iránti titkolt vágyaikba, hogy tartozhassanak valahová, illetve 
tehessenek valami hasznosat önmagukért és tágabb közösségeikért.  

SZEREPLŐK 
ÁGOTA    GODÓ IRÉN 

DZSENIFER   GODÓ KATALIN 

NAPSUGÁR   BALÁZS BARBARA 

ZSÓTI    LAKATOS DÁNIEL 

 

KÖZREMŰKÖDŐK 

RENDEZŐ   BALOGH RODRIGÓ  

MOZGÁSRENDEZŐ  HORVÁTH GYULA ANTAL 

DRAMATURG   ILLÉS MÁRTON 

JELMEZTERVEZŐ  SZABADOS LUCA 
FÉNYTECHNIKA                 NAGY FERENC 

VIZUÁL                                  ILLÉS PÉTER 

OKTATÁSI VEZETŐ          SZEGEDI TAMÁS ANDRÁS 

RENDEZŐASSZISZTENS KŐSZEGI JUDIT 

 



 

3 

 

 

0.JELENET – NEM KELLESZ TE SENKINEK   4-8. 

I.JELENET – POLKORREKT LIBSI TEAFŰ        9-12. 

II.JELENET – ZAKLATÓ A KAPUBAN     13-17. 

III.JELENET – „EZ KÓRHÁZ, NEM SZÁLLODA”   18-21. 

IV.JELENET – KÉT BÜDÖS KUKA      22-24. 

V.JELENET – EGY KIS RETUS MEG A WC     25-26. 

VI.JELENET – TERHELT JELLEMEK      27-32. 

VII.JELENET –PROTOKOLLOK              33-35. 

VIII.JELENET – ERŐSZAKIK       36-38. 

IX.JELENET – SZINDRÓMÁK EBÉDRE            39-42. 

X.JELENET – BETEGETIKA        43-45. 

XI.JELENET – A FAGYI VISSZANYAL             46-52. 

XII.JELENET – VÉR A VÉRBŐL       53-56. 

XIII.JELENET – KAMPÁNY        57. 



 

4 

 

0.JELENET – NEM KELLESZ TE SENKINEK 

(Fény Dzsenifer köré) 

Dzsenifer Tudod milyen érzés a világ részének lenni azzal a tudattal, hogy nem 

akart az apád? 

  Téged akartak a szüleid? És téged? 

Hát engem nem. Én csak becsúsztam. Hiába lihegte anyám 

szerelmesen, néhány pillanattal a fogantatásom előtt apának, hogy 

„Szállj ki! Szállj ki!”, apa már akkor sem hallott jól, azt értette: 

„Nándi! Nándi!” 

Csukd be a szemed! Csukd be nyugodtan, jó lesz, semmi terror! 

(sötét) 

  Képzeld el, mikor apa meghallja… (Ágota fénykörben) 

Ágota  Há’ ikrek! Há’ lányok! (bent marad a játéktérben) 

Dzsenifer Bocs a melodramatikus felütésért. Szerintem tök oké azzal a tudattal 

élni, hogy becsúsztál. A szüleink 40 felett jártak. Anyának már akkor 

is fájtak a lábai, a terhesség ideje alatt romlott a visszere.   

Ágota   Ehhez azért az is hozzájárult, hogy cigizik. Sokat cigizik.  
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Dzsenifer Anya akkor sem tette le a cigit, amikor magzat voltam. 

Szívbetegséggel jöttem a világra.  

Ágota Apának is fáj a lába. Orvoshoz nem megy. Gyakran kérleljük, hogy 

menjen már el, de ő hallani sem akar róla.  

Dzsenifer Anya imád gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményeket 

vásárolni… (zene be) 

Ágota (reklámhangon) Há’ Péfree! A péfree egy hordozható, 

akkumulátorral működő készülék, amely bekapcsolva, akár 

gyógyszermentesen is enyhítheti a krónikus rettenet fájdalmait. A 

készülék, működés közben elektromágneses hullámokat bocsát ki.  

(zene ki) Még klinikailag is bizonyított ezeknek a hullámoknak a 

biológiai hatása. Tökéletes fájdalomcsillapító. 

A péfree hordozható, akár nyakba akasztható. Még csillagközi invázió 

idején is feltünésmentesen használható. (zene be) Csak 9999 forint! 

Vegye meg még ma! Há’ Péfree! (zene ki) 

Dzsenifer  Miután anya bevásárolt a gyógyszertárban büszkén, füstölgő cigivel a 

szájában biciklizik a faluban, és meg-megáll a főbb dramaturgiai 

helyszíneken, hogy elújságolja, egyben meg is mutassa a falusiaknak, 

micsoda drága csodaszerre tett szert.  
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Ágota            Há’ Péfree! 

Dzsennifer    Persze nem magának vette, hanem apának, akiről – mint jó feleség – 

gondoskodik. 

Ágota  Többször kérleltük, vizsgáltasd ki magad, Apa! Mit akarsz? Nem 

akarod látni, ahogy bejön nekünk az élet? Nem akarod látni, ahogy 

felnőnek az unokáid? Mintha a falnak beszélnénk. Némán megragad 

anya halálra cukrozott kelesztett kalácsából egy hatalmas darabot és 

majszolja. 

Sem anyának, sem apának nem jut eszébe, hogy valami bajuk eshet. 

Anya dohányzik, de tüdőszűrésre nem megy.  

Tudja, hogy apának magas a cukra, mégis olyan cukros teákat és 

sütiket készít, hogy még nekem is kibírhatatlanul édes. Tudja, hogy 

apának súlyos halláskárosodása van, mégsem figyelmezteti, hogy 

vegye el a fülétől a rikácsoló kisrádiót.  

Arról már nem is beszélek, hogy ha hallókészüléket használna, jobb 

lenne a viszonyunk… mondjuk, értené, hogy mit mondunk. Nem 

tudom, hogy mit gondolnak. Ha elromlanak meg lesznek javítva, mint 

valami porszívó? 

Dzsenifer Anya nem szereti a cigányokat. 



 

7 

 

Ágota  De, anya, mi is cigányok vagyunk, és te sem vagy épp’ a legfehérebb 

rózsa. 

Dzsenifer (anyát utánozva, zene be) Mit? Ezekkel a mocskos putrisokkal veszel 

egy kalap alá engem? Te nem érzed, hogy milyen büdösek? Ömlik 

belőlük a perkeltszag! Ott laknak az erdő mellett, arra se képesek, 

hogy fát lopjanak maguknak, csak döglenek egész nap! Meglett 

férfiak, aszt’ nem csinálnak semmit, csak a gyerekeket. Hagyjá’ má’ 

engem ezekkel a dögökkel! És meg ne lássalak még egyszer azzal a 

mocskos putris Zolikával, mert kitaposom a beledet! Azért 

nélkülöztünk apátokkal, hogy ti tanulhassatok, nem azért, hogy 

összegyere nekem egy ilyen gyüttmenttel. (zene ki) Lettetek volna 

pékek, most mi bajunk lenne? Meglenne mindenünk! Mi lesz 

belőletek, Istenem?  

Ágota  Apa nyugodtan, az egész jelenetből mit sem hallva majszolja a cukros 

kalácsot, köretnek pedig elfogyaszt hozzá egy Milka csokit.  

 A faluban, ahol felnőttünk senki sem kedvelte a háziorvost. A 

gyerekek főleg iskolai igazolás-, a felnőttek csak komoly fájdalmak 

esetén, meg persze a táppénzes papír miatt keresték fel. Ilyenkor az 

orvostól kezelés helyett csak kioktatást kaptak:  

„… ne csodálkozzon, mert így jár az, aki … „ 
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„… korábban kellett volna gondolkodni… „ 

„… egy kicsit talán elkésett ezzel…” 

„…magának úgyis mindegy…” 

„… maguk csak élnek, meghalnak, mint az állatok!” 

Ki akar egy olyan orvoshoz menni, aki ahelyett, hogy arra bíztatna, 

foglalkozz a testeddel, lealáz a rendelőjében? Tekinthette volna 

missziónak is a gyógyítást, de ehhez fejlettebb érzelemvilágra lett 

volna szüksége.  

Dzsenifer Amikor anyám kontrolra vitt a kórházba, a tesóm is velünk jött.  

Ágota Elvarázsolt a fehérség.  

Dzsenifer Emlékszem, mikor felpróbáltad a mosolygós doktornő sztetoszkópját.  

Ágota Odaállított egy tükör elé, hát, mintha a testrészem lett volna.  

Dzsenifer Innentől azt játszotta, hogy megoperál, és én szépen meggyógyulok. 

Olyan volt neki egy játékbaba, mint kutyának a gumilabda. Fél 

perces. Amint a kezébe került, azonnal kibelezte.  

Ágota  Orvos akartam lenni, de még az ápoló szakon is én voltam az 

egyetlen cigány. Így lettem egészségügyi dolgozó. 

Dzsenifer Én meg szívbeteg. (változás zene) 
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I. JELENET – POLKORREKT LIBSI TEAFŰ 

Ágota és Dzsenifer kettesben, hencseregnek egy kórházi ágyon. Dzsenifer 

csikizi Ágotát.   

 

Dzsenifer  „Csoszogi az öreg suszter”… kemény ez a klumpa. Na meg a 

ruci! 

Ágota Ugye!? Napi 12 órában klumpakirálynőt játszom, lassan   

fizethetne a topshop érte, annyit reklámozom. Mondjuk a te 

pizsid se egy befutó kollekció… 

Dzsenifer Gondoltam, túl sok pasizás itt nem lesz, úgyhogy nem csíptem 

ki magam… de ez legalább vicces, a tied csak ijesztően csúnya. 

Ágota   Hát, kösz! Ilyen ronda vagyok? 

Dzsenifer Csak a ruhád. Farsangkor megjárja… 

Ágota   Kölcsönadhatom. Eredetibb, mint egy hercegnőcske jelmez. 

Dzsenifer Legyek nővérke? Sosem voltál a példaképem. 

Ágota (Ágota kinyúl az éjjeliszekrény felé, egy kislábast vesz 

magához, a benne lévő szósszal leöntött salátát Dzsenifer 

szájához emeli.) Akkor nyisd nagyra a szádat! (Dzsenifer 

visszatolja a kanalat, a tartalma bepiszkítja Ágota fehér 
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köpenyét) Jaj már, de makacs! Nesze! (Ágota Dzsenifert is 

bepiszkítja az étellel, majd visszateszi a lábaskát az 

éjjeliszekrényre)  

Dzsenifer (kacag) Most mindketten perkeltkirálynék lettünk. (Ágota még 

intenzívebben csikizi Dzsenifert, aki elerőtlenedik. Dzsenifer 

felül az ágyban). De ez a ruha tényleg szörnyű. Félni kezdek, ha 

ránézek. A sok műhibát akarjátok ezzel a sok fehérrel 

kompenzálni? Le kellene cserélni valamilyen vidámabb színre. 

Ágota A műhiba azért nem túl gyakori, a betegek többsége 

gyógyultan távozik a kórházakból. Még innen is. 

Dzsenifer Mi lesz, ha közbejön valami? Mi lesz, ha bennem felejtenek 

egy ollókészletet, vagy egy tampont? Vagy, ha fertőzést kapok, 

mondjuk, megtámad egy húsevő baktérium és lerohasztja a 

végtagjaimat? Ha túlaltatnak és elfolyik az agyam? És, ha rossz 

vért adnak? Ha nem is az a bajom, ami… 

Ágota   (felül az ágyban, határozottan) Mit mondtam? 

Dzsenifer „Ne rettegjél, ne szorongjál, mert akkor nagyobb az esély a 

sikeres operációra és a felépülésre…” 

Ágota   És még? 
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Dzsenifer „Megnézhetem a műtőt”.  De figgyu! Biztos, hogy holnap lesz? 

Nem akarok megint hoppon maradni. Megjöttek már a 

laboreredmények? Te láttad már? Milyen a nátrium szintem? 

És a májfunkcióm? Egyáltalán, ki fog megműteni?  

Ágota Az eredményeidet közvetlenül az operáló orvos kapja meg, 

majd ő tájékoztat. De nyugodj meg, ki vagy írva holnap 

délelőttre. 

Dzsenifer Figgyu! Mikor a dédinek szívdobogása volt, a galagonya virágos 

hajtásvégét itta teának. Nekem is az kellene, szerezz már 

valahonnan! 

Ágota Neked most operációra van szükséged, nem teákra. Az 

orvostudomány sokkal hatékonyabb, a családi babonáknál. 

És, ha megkérhetlek, ne tömd már tele a fejét az összes 

nyuggernek az osztályon a gyógytea elméleteiddel. Ma reggel 

már teákat követeltek, és nem akarták elfogadni a 

gyógyszereiket… 

Dzsenifer Úgy unatkozom! Jön még ide valaki, vagy ez már a VIP 

lakosztályom? 

Ágota   Nem volt egyszerű elintézni, hogy itt lehess. Lehetnél jobb fej. 
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Dzsenifer Én hálás vagyok, de te össze-vissza rohangálsz, nekem meg 

nincs kivel beszélgetnem. 

Ágota   Lesz majd. Érkezik egy lány, de…de vigyázni kell vele. 

Dzsenifer Miért? (suttogva) Cigány? 

Ágota   Rosszabb! Drogos! 

Dzsenifer Na, ne! 

Ágota De! Itt lesz pár napig, mert az addiktológián nincs már neki 

hely. 

Dzsenifer Ezt most mondod? Te képes voltál beosztani mellém egy 

drogost, aki bódultában ki tudja mit fog csinálni velem? El 

fogja lopni a bukszámat, hogy drogot vegyen magának, és ha 

lefülelem, akkor megfojt. Vagy, mibe fogadsz, hogy ide jönnek 

majd a drogos barátai, akik elveszik a gyógyszereimet… 

Ágota Ez itt nem egy drogtanya, ha idejönnek, szépen kiteszem a 

szűrüket!  

Dzsenifer (Csend) Figgyu! Egyébként mennyiben etikus, hogy kibeszéled 

nekem a jövőbeli szobatársamat? Neked ezt szabad amúgy? 

Szerintem nem. Miért mondtad ezt el nekem? 

Ágota (Sértődötten) Miért ne mondanám? Milyen etika? Egymás 

között nem beszélhetünk arról, hogy kivel fogsz egy szobában 
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tartózkodni? (Utánozva Dzsenifert) Figgyu! Úgy mégis hogyan 

jutottál hozzá ahhoz a polkorrekt libsi teafűhöz, amit 

fogyasztottál? (Ágota ki)  



 

14 

 

II.JELENET – ZAKLATÓ A KAPUBAN 

Dzsenifer  (a nézőknek háttal elkezdi lecserélni a felső ruházatát, Zsóti 

megjelenik az ajtóban, nézi, tetszik neki a látvány, majd miután a 

lány felvette a felsőjét, köhint. Dzsenifer megfordul, megpillantja 

Zsótit és sikít)  

Dzsenifer Ne gyere közelebb! (Zsóti megtorpan) 

Zsóti  Mit szeretnél, maradjak itt? 

Dzsenifer Ne beszélj! (Csend. Dzsenifer rémült. Zsóti zavart. Nézik egymást) 

Zsóti  Megengeded, hogy lecuccoljak? 

Dzsenifer Nem! 

Zsóti  Félsz tőlem? 

Dzsenifer Igen! 

Zsóti  Félsz, hogy bántani foglak? 

Dzsenifer Igen! 

Zsóti  Én is féljek, hogy bántani fogsz? 

Dzsenifer De te fiú vagy! 

Zsóti  Volt már rossz élményed fiúkkal? 
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Dzsenifer Nem érdekelnek a fiúk! 

Zsóti  A lányok érdekelnek? 

Dzsenifer Mit érdekel téged, hogy engem mi érdekel? 

Ágota  (beszalad a kórterembe) Itt is vagyok! Ágotának hívnak (kezet 

fognak). 

Zsóti Zsóti! 

Ágota Ezt adja csak nekem! (Elveszi a fiú táskáját, megindul Dzsenifertől 

távolabb eső ágyhoz és leteszi egy székre, Zsóti nem mozdul) Az 

onkológiáról egészen szépen elsétált idáig, hozzak talán egy 

kerekesszéket? (Zsóti lassan megindul az ágy felé) 

Dzsenifer (odaszalad Ágotához, suttogva) Nem úgy volt, hogy egy lány jön? A 

nyakamra hozol egy perverz, szexmániást? Sosem aludtam még 

fiúval egy szobában, miért kell ezt éppen most…? (Megragadja Ágota 

kezét, könyörög) Nem akarok vele lenni! Tüntesd el innen! 

Ágota (Lefejti Dzsenifer kezét, mosolyog, Zsóti felé) Lépjen már normálisan! 

Az ionizáló sugárzásra vissza kell majd mennie az onkológiára, amíg 

ott nincs hely, addig ez lesz a szobája. (Dzsenifernek és Zsótinak) 

Barátkozzanak, pihenjenek! Ha bármire szüksége van, használja a 

nővérhívót.  (Ágota kifelé indul, Zsóti az ágya mellett áll) 
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Zsóti Ágota nővér! (Ágota visszafordul) Mikor és kivel beszélhetek a 

sugárkezelésről? 

Ágota Az operációt végző orvos szerintem már tájékoztatta, nem?  (Zsóti 

megrázza a fejét) Ki operálta? 

Zsóti Herendi… 

Ágota (Mosolyog) Ő nagyon… tapasztalt… nem lehet, hogy a szüleivel 

beszélt? 

Zsóti Nem tudom.  

Ágota  Megkérdezné a szüleit? Ha nem tudnak semmit, megpróbáljuk 

becserkészni Herendi doktor urat. Rendben? 

Zsóti (Bólint) Ágota nővér! Hol találom a szekrényt? 

Ágota Az nincs. Balesetveszélyes volt és elvitték. Pihenjen! (Ágota kifelé 

indul) 

Zsóti Ágota nővér! (Ágota bepisilés közeli állapotban, mosolyogva 

visszafordul) Megtenné, hogy kinyitja az ablakot? (Ágota az ablak 

irányába megy) 

Dzsenifer Miért nyitná ki? (Ágota megtorpan) Nekem holnap műtétem lesz, 

nem kaphatok huzatot!  

Ágota Résnyire. Jó? Pihenjenek! (Ágota kifelé indul a kórteremből)  

Zsóti Ágota nővér! 
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Ágota Hú, de jóban leszünk mi egymással fiatalember! 

Zsóti Megtenné, hogy a töltőmet bedugja a konnektorba? (Ágota elveszi a 

töltőt, bedugja a konnektorba, Zsóti nyújtja a telefonját, arra rádugja 

a töltőt) 

Ágota (Zsótinak) Most kimegyek, és már nem fordulnék vissza. (Zsóti bólint) 

Pihenjenek! 

Zsóti (Dzsenifernek) Fura, hogy félsz tőlem. Egyébként nem én kértem 

magam ebbe a szobába. Nem kell félned, kislány. (Zsóti a bal heréjét 

igazgatja)  

Dzsenifer A pasik mind egyformák. 

Zsóti Ez nem igaz. Nekem levágták. (Dzsenifer nem hisz a fülének, csend, 

Zsóti vigyorog) Csak viccelek. Ha akarod, nem szólok hozzád. Rád 

sem nézek, de te se vinnyogjál többet az arcomba. (Csend) 

Dzsenifer (Látszik, hogy megakadt bene valami) Hogy lehet az, hogy levágták? 

Hogy maradhass a gyerekkórusban? Nem vagy te ehhez egy kicsit… 

öreg? Miért kellett levágni? És ehhez miért kell sugárkezelés? 

Zsóti (Röhög) Kikapták a jobb herémet, mert összezúzódott. Ennyi. Ha 

lehet, ne verd nagydobra. Örülök, ha a hugyozás összejön, úgyhogy 

ne parázz. Te miért vagy itt? 
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Dzsenifer Eddig egy rakat vizsgálatom volt és, ha minden igaz, holnap lesz a 

szívműtétem. 

Zsóti Félsz! 

Dzsenifer Miért, te féltél? 

Zsóti (Csend) Meglehet. Azt jobban akartam, hogy elmúljon a fájdalom. 

Dzsenifer Na, látod! (Csend, másik irányba néz) Én is csak túl akarok lenni rajta! 
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III.JELENET – „EZ KÓRHÁZ, NEM SZÁLLODA” 

(A kórterembe berobban Napsugár. Kedvesen mosolyog. Odamegy Zsóti ágyához, 

megragadja annak táskáját és elhajítja a Dzsenifer melletti ágyra, Zsóti 

arcába hajolva) 

Napsugár Tipli az indiai lány mellé! (Zsóti szedelőzködik, a táskája után megy) 

Zsóti              Mi van!? 

Dzsenifer (Rákiált Zsótira) Nem megmondtam, hogy ne gyere közel hozzám? 

(Zsóti tanácstalanul nézi a két lányt, majd a középső ágy végéhez 

fekszik a járólapra) 

Zsóti Így jó lesz? (A két lány szenvtelenül nézi, Dzsenifer éppen 

megenyhülne és szólna, Napsugár kitépi a konnektorból a fiú töltőjét, 

és telefonostul felé hajítja, majd felteszi a sajátját. Ágota belép a 

kórterembe Napsugár kórlapjával, megpillantja Zsótit és annak 

ágyába befészkelő Napsugárt, aki épp’ telefont dob a fiúra. Először 

lefagy a lány látványától, majd elönti a düh) 

Napsugár (Ágotának) Maga meg mit bámul?  

Ágota            Ez mi ez itt!? 

Napsugár   Nyugtatóra van szükségem, szörnyen zsibbad a nyakam. Szeretnék 

beszélni az ügyeletes orvossal! (Ágota fel akarja segíteni Zsótit, de 
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ráesik a fiúra, miközben feltápászkodik, a fiút felemeli és lefekteti 

Dzsenifer melletti ágyra) 

Ágota (Napsugár ágya felé fordul, felülről beszél a lányhoz, próbál 

nyugalmat erőltetni magára) Biztosíthatom, hogy minden 

munkatársam a gyógyulásáért dolgozik…  

Napsugár (Miközben elfordul a másik oldalára) Nem takarítónővel, hanem egy 

orvossal akarok beszélni! 

Ágota (Ágota átmegy Napsugár ágyának másik oldalára) Kisasszony, itt, a 

gyógyítást sok-sok éven át tanuló és gyakorló szakemberek 

dolgoznak. Én is egy vagyok közülük. Szakképzett ápoló. 

Napsugár (Gúnyosan) Az ápoló nem orvos. (mintha idézné) „Hat év 

orvosképzés, három év szakképzés, két év ráépített szakképzés, 

folyamatos továbbképzés. 11 év tanulás, kétszer annyi tananyag, 

mint közgázon”. Mégis mit képzelek? Tudom, hogy itt Istenek és a 

szentjeik dolgoznak! Megtenné azt a keveset, hogy szól az egyik 

Istennek, ereszkedjen alá a mennyekből és tolja ide az arcát!? 

Ágota Kikérem magamnak ezt a hangnemet! Ha valami nem tetszik, saját 

felelősségre távozhat az intézményből!  

Együtt (Üvöltenek) Ez egy kórház, nem szálloda! 
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Napsugár Biztos, hogy van még egy kis fölényesség a tarsolyban, például 

(Ágotát utánozva): „Tetszett volna másik kórházba menni, ott 

biztosan jobb lenne az ellátás!”, de hát ebben a 

nemszállodakórházban tényleg nem hallgatják meg a beteget. 

Legalább lett volna hárító: „Ne haragudjon, ez nem az én dolgom, 

keresse a másik kollégámat!” Játszhatná, hogy elfoglalt: „Sajnálom, 

sok a dolgom és látja, egyedül vagyok az egész osztályra!” – ez 

legalább őszinte! Még el is tudnám fogadni! Mit mondana a fásult 

nővér ebben a szituban? Igen! Ja! Hát, ez van. Majd utánanézek, 

hogy mit tehetek, ha tehetek bármit egyáltalán. És mivel nyugtatja 

meg a vajszívű nővérke a beteget? 

Dzsenifer Hogy beszélsz már! Nem látod, hogy teszi a dolgát, és azért mert ide 

kerültél, ne már másokon verd le a bajodat… 

Ágota  (Int Dzseninek, hogy fejezze be, mosolyog) A hangsúly valóban bántó 

egy kissé, de ettől még megilleti a méltó tájékoztatás. Szóval én, a 

vajszívű nővérke azt mondom, hogy: „Köszönöm, hogy jelezte a 

problémát, intézkedem az ügyében.” Elfogadható ez így? (Csend) 

Napsugár (Ágotára kacsint) Igen, és bocsi, hogy takarítónőnek néztem. 
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Ágota Kezdjük újra! Kapni fog nyugtatót, valószínűleg Rivotril-t, vagy 

Frontin-t, de csak akkor, ha az addiktológus orvos erre utasítást ad. 

Még nem érkezett meg a kórlapja, amint itt van, lépünk az ügyében, 

rendben? (Napsugár kényszeredetten felnevet) 

 Előre szólok, nem tudok határidőt mondani, hazudni meg nem fogok. 

(járóbetegeknek) Egyedül én vettem fel a műszakot, tizennegyedik 

órája vagyok itt. Az ide helyezett térdspecialista, akinek ügyelnie 

kellene, még nem érkezett meg, a másik bíróságon van, tanúskodik 

egy perben. Arra kérem magukat, legyenek türelemmel és segítsék a 

gyógyulásukat azzal, hogy nem nyugtalankodnak. Gyakran be fogok 

nézni. Pihenjenek! (Ágota ki) 
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IV.JELENET – KÉT BÜDÖS KUKA 

Dzsenifer Dzsenifer amúgy! 

Zsóti   Zsóti! (csend) 

Napsugár Napsugár! 

Dzsenifer (Napsugárnak) Figyellek, ne hidd, hogy nem! 

Napsugár Essen ki a szemed! 

Dzsenifer Utállak, amiért szándékosan roncsolod a testedet. Én szeretnék 

egészséges lenni, sokat is teszek érte, mégsem gyógyulok. Te meg 

szándékosan halasztod magad. 

Napsugár Mit tudsz te? 

Dzsenifer Elég sokat! Tudom, hogy a gyerekednek is átadhatod. Mit akarsz? 

Drogfüggő kisbabát? 

Zsóti Jaj, Dzsenifer, ne legyél már ilyen szívtelen! 

Dzsenifer (Napsugárnak) Indiai, mi? Hát te meg elég nagy szégyen vagy! Biztos 

most is be van lőve, azért olyan agresszív.  

Napsugár (Csend, Dzsenifernek) Négy napja tiszta vagyok, csak beszoptam egy 

májgyulladást. Szabad akaratomból jöttem ide. Össze-vissza 
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pakolnak egyik osztályról a másikra, két napja egy orvossal sem 

találkoztam. Te nem lennél kiakadva? 

Dzsenifer Miért, mit vártál, hogy majd körbe udvarolnak? Ha kimész innen, 

úgyis visszaszoksz, mert a drogosok mindig visszaesnek, és amikor 

már százszor visszaszoktak, csontsoványan, kiszáradva meghalnak 

egy zsákutcában két büdös kuka között… 

Zsóti (Dzsenifernek) Ha valakinek, neked pont nem kéne előítéletesnek 

lenned.  

Dzsenifer Én legalább vállalom a véleményemet. Te mit vállalsz? 

Zsóti (Meglepődve felül az ágyában) Mit tudsz te rólam? 

Dzsenifer Többet, mint amennyit szeretnél! (Zsóti zavartan átfordul a 

Napsugár felöli oldalra) 

Napsugár (Cigányos hanglejtéssel kezdi mondani Zsótinak) Jáááj, tezsvírem, há’ 

vegyed má’ megfele tüllem ezt a két fél pár cipellőt (mutatva saját, 

két, fél pár futócipőjére), most csóringeltem a pijacrul, nem drága, 

csák héccáz egy fél pár, hogy lopnám kifelé a szívedet a 

mellkasodbúl. (Zsóti felpattan az ágyból, Napsugár papucsát a fiú 

felé hajítja) Nem köll? Odadom haccázér, hadd ne kölljön má’ 
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behívnom a százszemélyes familiámat, oszt kilopatni a többi beteg 

gádzsó alúl a fejpárnát bukszával, há’ nincsen pénzem a vonatra!  

Zsóti   (Zsóti visszadobja Napsugár papucsát, kiakadva) Sérültek vagytok 

mind a ketten. Azt gondoltam, hogy nehéz lesz túlélni a kórházi 

körülményeket, de ennyire zakkant szobatársakra nem számítottam. 

(Dzsenifer elindul a mosdó irányába, Napsugár beelőzi Dzsenifert és 

beslisszan előtte) 
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V.JELENET – EGY KIS RETUS MEG A WC 

 

Zsóti (Telefonját nyomkodva) És… mivel foglalkozol, amikor éppen nem 

drogosoknak prédikálsz? Úgy értem, mi az, ami igazán érdekel? 

Dzsenifer A természettudományok! Szeretek különlegességeket olvasni 

mindenféle állatokkal kapcsolatos viselkedés mintákról… 

Zsóti Állatok…például? 

Dzsenifer Tudod, hogy kell elaltatni egy tyúkot? (Zsóti rázza a fejét) Megfogod 

a tyúkot (mutatja), gyengéden a szárnya alá hajtod a fejét, majd arra 

az oldalára fordítod, amelyik szárnya alá került a feje. Koppantasz 

hármat a talajon és már alszik is. Érdemes hamar felébreszteni, 

nehogy örök álomba szenderüljön. 

Zsóti Gyakran csavarod el mások fejét? (Csend)  

Dzsenifer (Zavartan) És te? Neked van hobbid? 

Zsóti (Telefonját feltartva) Mutatom! (Dzsenifer közelebb megy Zsótihoz)  

Dzsenifer Te amúgy miért nem tudsz ennél értelmesebb dologgal foglalkozni? 

Zsóti Mindenkinek más az értelmes, nekem ez. 
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Dzsenifer Szerintem teljesen retusált az egész csaj, tudnál vele két értelmes 

szót váltani? Én nem bírom ezeket, kifesti, posztolja magát, lehet, 

hogy nem is ő az igazából. 

Zsóti Hát, azért te is elbírnál egy kis retust… 

Dzsenifer (Sértődötten) Én ilyennek születtem, neked mi a mentséged? Hogy 

hasonlíthatsz össze egy ilyen pornós csajjal. És majd biztos szóba 

állna veled egy ilyen nő. Az ilyen nőnek férfira van szüksége, nem 

arra, hogy villogj előtte azzal a fél tököddel! 

Napsugár (Kirobban a mosdóból, még hallja Dzsenifer utolsó tőmondatát, 

láthatóan hányt, Dzsenifer egy zsebkendővel odaszalad) Gyerekek! 

Oda ne menjetek be! (Dzsenifer nyújtja a zsebkendőt, Napsugár nem 

veszi el, mondja tovább) Több tonna szar van benn, kifordul a 

beletek! (Dzsenifer törölgetni kezdi Napsugár száját, ettől 

mindketten zavarba jönnek) 
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VI.JELENET – TERHELT JELLEMEK 

 

(Ágota bejön a kórterembe, lázmérőt tesz Zsóti hóna alá, megindul Napsugár 

felé) 

Napsugár Nővérke, még mindig szörnyen érzem magam, megjött már az orvos? 

Ágota Úgy tudom, úton van felénk egy ügyeletes orvos. Sokan várjuk, kérek 

még egy pici türelmet! Itt egy gyulladáscsökkentő, ezt kellene 

bevenni. 

Napsugár Nővérke, a mosdó tiszta fertőzésveszély. Ki lesz takarítva valamikor? 

Vagy én takarítsam ki? Mert már tudom, hogy maga egy 

nemtakarítónő.  

Ágota A takarító brigád egy másik osztályon dolgozik. Azt javaslom, ne 

sokat időzzön a mosdóban. Magának most a májgyulladását kell 

kezelni, nyugtató pedig -bármennyire kedves a gesztus-, nem jár a 

takarításért, csak, ha az orvos úgy ítéli. 

Napsugár Nekem az biztos, hogy kevés lesz, mondtam már, szétesik a fejem, 

nekem erősebb kell… az alkoholistákat sem úgy szokatják le, hogy 

kicsavarják a kezükből az üveget! (Halljuk a nővérhívó csengőt) 

Zsóti Pihenni fogunk! (Ágota ki) 
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Napsugár (Dzsenifernek) Van valami kajád? (Dzsenifer a szekrényére mutat, 

Napsugár magához veszi a tálat) Gránátalmás saláta… nem rossz itt 

egy szívbajosnak… (elkezdi falatozni az ételt) Egy kis sót azért elbírna 

(Előveszi a telefonját, Zsótinak, teli szájjal)  

Face-en mi a neved? 

Zsóti  Mikizsóti. 

Napsugár (Bejelöli ismerősének Zsótit) Visszajelölsz? Szerinted mennyit kéne 

perkáljak a nővérnek, hogy kapjak tőle valamit? 

Zsóti Attól függ, hogy mit szeretnél kapni? 

Napsugár Biztos lenne vele valamekkora kockázata… 

Zsóti A morfiummal biztos! Fél vesédért lehet, hogy megkapod. 

Dzsenifer A tesómat nem lehet megvesztegetni, ő meggyőződéses. 

Napsugár Neked a tesód? Milyen protekció már ez? (Zsótinak)  

Zsóti Ha nem csak magaddal lennél elfoglalva, észrevehetted volna, hogy 

tesók. (Dzsenifernek) Amúgy meg miért ne lehetne? 

Dzsenifer (salátára mutat) Megeheted, de vigyázz vele, mert vérlázítóan 

protekcionális!  

Napsugár (Zsótinak) És te kinek vagy a retyerutyája? Te is protkós vagy?  
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Zsóti Nem tudom. (Csend) Másfél éves voltam, mikor örökbe fogadtak. 

Apám, Dr. Miklós. Nőgyógyász, magánrendelése is van. Dől a lé. (Fény 

le, Zsóti körül fénykör) 

Kicsi voltam még, három éves se lehettem, elvittek kirándulni egy 

faluba. Mikor hazaérkeztünk elbújtam a sarokba és sírva kértem, hogy 

vigyenek haza. Hova haza, kérdezték az örökbefogadó szüleim, hiszen 

neked itt, velünk van az otthonod. Nem, nem, ráztam a fejemet, oda, 

ahol voltunk kirándulni. 

Később, mikor az örökbefogadáskor kapott iratokat olvasgatták a 

szüleim, jöttek rá, hogy a vér szerinti anyám odavalósi, ahol akkor 

kirándultunk. Amúgy szeretettel neveltek. Mindenben őszinték 

voltak hozzám. Szükségtelen volt a vér szerinti szüleim után kajtatni, 

elégedett voltam. Aztán egyre több melót vállaltak. Nem bírtak 

leállni. Apám még sokáig akart saját gyereket, anya ezt nem tudta 

megadni neki. 

Egy nyáron apám későn jött haza, elhúzódott egy operáció. 

Gondoltam megvárom a ház előtt. Kimentem, hajnali három lehetett, 

járkáltam az autók között és megállt egy fickó. Kérdezte: „Milyen 

autóban ülök?” Én meg mondtam: „Ez egy gyönyörű Maserati.” 

Nagyon megörültem, hogy beülhettem mellé. Pár órát tölthettem 
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ennél a fickónál egy villalakásban. Kedves volt, legóztunk, zenét 

hallgattunk, vicceket meséltünk. Teljesen a hatása alá kerültem. 

Minden önvédelmi rendszerem kikapcsolt. Reggel taxival 

hazavitetett.  

A szüleim kiakadtak. Nem tudtam elmondani nekik hol voltam. 

Másnap a suli elé jött értem. Elmentünk hozzá, sokat játszottunk, 

majd birkóztunk az ágyán. Kb. 2 hónapig minden nap találkoztunk, 

nagyon jó barátok lettünk. X-box, viccek, az első alkohol élmény… 

viccek… még sírtunk is valami miatt. Sokat kérdezgetett a szüleimről, 

én mindent elmondtam, amit tudtam. Apámat először telefonon, 

később e-mail-ben kereste. DVD-n küldött neki egy filmet, amin 

ketten birkóztunk, és azt mondta, hogy, ha nem fizet neki 20 millát, 

minden munkatársa és betege látni fog durvább részleteket is a 

filmből.  

Hiába mondtam, hogy a birkózáson kívül semmi más nem történt, 

nem hittek nekem. Apám berezelt, nem akarta látni a folytatást, 

úgyhogy fizetett. Laci eltűnt. Én meg sokadszorra éreztem magam 

átbaszva. 
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Mindenki azt mondja a családban, hogy nem az én hibám, de én 

tudom, hogy ez nem igaz. Apám is tudja. Nem bír rám nézni. 

Szerintem kicsi korom óta sejti, hogy egyszer bajt hozok rá. 

Haza akartam menni valahová, vagy valakihez. Erre kattog az 

idegrendszerem. Ezt keresem. 

 

Napsugár Akkor ilyen… kitanult gecik… nem rossz… 

Zsóti  … csak bedarálta őket az élet, sokat dolgoznak, folyton feszültek, 

amit kezdetben egymáson, miután elváltak, az apám rajtam vezetett 

le. 

Napsugár  (Odamegy Dzsenifer ágyához) Jaj, fijam, nagy az én bánatom! Abba 

kell hagyjad az iskolát, el kell küldjelek dolgozni, mert ebben a 

hónapban is csak két millát kerestem öt helyett. Lyukas a zsebem, 

kiesnek belőle a hálaborítékok.  

 Hálapénz nyelő pirana-k, utálom őket. Apád mennyit visz haza? 

Zsóti Azt nem tudom, de emlékszem, egyszer elmentem hozzá suli után a 

rendelőbe, egy néni jött ki tőle az unokájával, átkozódott, 

káromkodott, köpködött, minden volt, ami belefér. Aztán kiderült, a 

néni azt akarta, hogy apám egy ötszázasért az unokája közgyógy 

igazolványára írjon fel egy gyógyszert, mert úgy olcsóbb lesz. Apám 
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mondta, hogy felírja neki receptre és így a gyógyszer háromszáz 

forint. Mire a néni elkezdett egy ezrest lobogtatni, hogy talán úgy 

meggyőzőbb lesz… és mivel nem fogadta el, elátkozta az életét. 

Apám szerint sok orvos van, akik direkt úgy állnak melléd, hogy tudd 

a köpenyükbe csúsztatni a borítékot. De azért ezt a szarságot a 

betegek is ugyanúgy fenntartják azzal, hogy lépten-nyomon keresik, 

kinek dughatnak borítékot a zsebébe.  

Dzsenifer (Napsugárnak) Én is ismerek egy lányt, és mikor kórházba került azon 

gondolkodott, mivel fizesse le a nővért, hogy egy kis droghoz jusson. 

Zsóti (Napsugárnak) A te szüleiddel mi van? 

Napsugár (Felhúzza a kapucniját és elfordul) Most biztos, hogy nem akarok 

pszichocsoport tag lenni. 
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VII.JELENET –PROTOKOLLOK 

Ágota besiet a kórterembe. 

Dzsenifer      (leolvassa a lázmérőt) 36,6.  

Ágota   (kiveszi Dzsenifer hóna alól a lázmérőt, majd odamegy Zsótihoz, 

hangosabban, mint indokolt lenne) Ha szüksége van segítségre a 

tusoláshoz, szóljon! Biztosan mondták már, tisztán kell tartani a 

sebet és környékét, mert az megakadályozza a kórokozó 

baktériumok megtelepedését a bőrén. Vakarás, ütődés, krémekkel 

való kenegetés nem történt, ugye? 

Zsóti  Nem történt. Szólok, ha kell segítség, köszönöm! 

Ágota  Sok fehérjét kap ebédre, segíti a seb gyógyulását. (Kicsit 

hangosabban) A sebgyógyulás pihenés közben a leggyorsabb, ezért 

fontos, hogy sokat aludjon, és… 

Mindenki …pihenjen! 

Napsugár Ágota nővér! Van valami fejlemény az ügyemben? Tudok beszélni 

egy istennel… orvossal? 

Ágota  Lassan hozom az ebédet, utána gyógyszerosztás és remélhetőleg a 

doktor úr is hamarosan befut. 

Zsóti Miért kell bíróságra mennie egy orvosnak? 

Ágota Műhibaper. Sok ilyen van, mármint nem műhiba, hanem per. 
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Zsóti Kb. hányan perelnek egy évben? 

Ágota Tíz betegből egy biztosan… 

Zsóti Gyá, ez kemény! Mi miatt szoktak perelni? 

Ágota Egészen eltérő. A legtöbb esetben a hibás kommunikáció az ok. 

Zsóti  Ma miért volt az orvos a bíróságon? 

Ágota A mai egy furcsa eset. Meg is döbbentünk, mert ilyen még nem volt. 

Volt egy falusi beteg, akinek a hozzátartozója ismerte az egyik orvost. 

És ez a hozzátartozó feljelentett minket, hogy miért, az mindegy is. 

Össze is súgtunk a kollégákkal, hogy vajon honnan kapta a tippet? 

Ugyanis budapesti ügyvédi iroda volt a vádirat szerkesztője, profin 

volt megírva, és olyan szabályokra hivatkozott, amiket Amerikában 

talán igen, de itt aztán biztos, hogy lehetetlen betartani. De nem csak 

itt, hanem országos szinten sem lehet, ugyanakkor számon 

kérhetőek. Miért nem tartottuk be? Miért nem e szerint láttuk el a 

beteget? Hogy kerülhetett ez egy kis faluból egy budapesti ügyvédi 

irodába. Úgy, hogy valaki súgott. 

Dzseni   (suttogva Ágotának) Ezt most miért kellett!? És ha posztolják 

facebookon? 

Napsugár Na, a hálapénz már nem is elég! A betegen keresztül a saját 

munkahelyét is megkopasztja. Milyen egy giliszta üzemmód már ez! 
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Azért biztos sok a hiba is a lelketlenség miatt. Az orvosok egy darab 

tárgyként tudnak tekinteni a betegekre. Ítéljék is el szépen őket, ha 

van miért. 

Ágota Sokakat ismerek, akik nem a pénzre hajtanak, és őszintén szeretnék 

gyakorolni a hivatásukat. Ehelyett folyamatosan védekeznünk kell, és 

arra ügyelnünk, hogy úgy írjuk le a dolgokat, hogy abba ne lehessen 

belekötni. Nem az a fontos, hogy meggyógyítsuk a beteget, hanem 

az, hogy úgy dokumentáljunk, hogy ne legyünk támadhatóak. Ahhoz, 

hogy ne tudjon perelni, és ne gondolja úgy, hogy néhány milliót ki 

tud húzni a kórházból, ahhoz normálisan kell kommunikálni a 

beteggel is és a hozzátartozóval is. Nyugodt környezetben, 

odafigyelve a másikra beszéljük meg a dolgokat, ne türelmetlenül… 

(elmosolyodik) ahogy Napsugár is rávilágított még délelőtt.  

Napsugár Nem akartam bunkózni, sajnálom! 

Ágota (Enyhe gúnnyal) Ha tudná milyen sokat segített vele! Nemsoká jövök 

az ebéddel! (Ágota ki) 
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VIII.JELENET – ERŐSZAKIK 

Napsugár  Egy ismerősöm… akinek a hozzátartozói nem bírták felfogni, hogy 

nem azért drogozik a gyerek, mert drogozni akar, hanem mert 

pótolni akar valamit… szóval, már elcuccolt hazulról, és egyszer 

túltolta a speed-et. Nem kapott levegőt, elvesztette az eszméletét. 

Jön a mentő, berakják a kocsiba, ő eléggé kába, a mentő nem indul 

el, kérdezik a haverjai a mentősöket, „miért nem indulnak el”? „Ki 

kell találniuk, hogy hova vigyék, nehogy lealázzák ott, ahová kerül”. A 

mentőstiszt kérdezgeti, „melyik kórházba menjünk”, „mit, hogyan 

csináljunk”, mintha neki kellett volna tudnia. Érezte, hogy valami 

nem oké. Talán pénzre vártak. Várhattak, mert nem volt nála. Végre 

elindul a sofőr, később megáll egy parkban, leoltja a kocsi lámpáit. A 

sofőr hátramegy, összekötözi kezeit, lábait, majd a hasára fordítja 

és... és csattog a fűrészelés miközben a mentőstiszt recskázik és 

köpködi. (Csend) 

Zsóti Agresszív állat!  

Dzsenifer Te beszélsz agresszióról? Zsóti! (Zsóti elfordítja a fejét) Zsóti, a „fehér 

fiúk az igazságért” csoport kanja. Ne fordítsd el a fejedet! Nézz a 

szemembe! Két éve. Márton-Gát utca sarka. Öten voltak. Mind fiúk. 

Leszakították a hátizsákomat és az egyik rávizelt. Gondolom, beindult 
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a fantáziájuk, mert lenyomtak a földre, térdeltem, tudod? A másik 

három folytatta a pisálást. Néha úgy érzem, sosem fogom lemosni 

magamról… és sosem fogom elfelejteni, ahogy a többiek akkor 

mondták a nevedet. Zsóti!  

Zsóti Nem voltam ott! 

Dzsenifer Nem! De később láttalak velük… mindenkit kínoztatok, aki gyengébb 

volt nálatok… (nem tudja befejezni, elsírja magát, Napsugár 

odamegy hozzá, leül az ágya szélére és simogatja a vállát) 

Zsóti Nem mindenkit… (megcsörren a telefonja, felveszi, halljuk, hogy a 

hívó autóban ül, Zsótin a fény) 

Hívó  Na csá!  Hogyi vagyi? 

Zsóti Megvagyok… 

Hívó Na figy, nem volt könnyű, de konzultáltam Herendivel, holnap 

átvisznek az onkológiára és kezdődik a sugár, oké?  

Zsóti Ezt hogy érted el? 

Hívó Felhívtam a kommunikációs osztályt, mondtam, hogy nyílt levelet 

írok, ha nem áll szóba velem, ezeknek meg kötelező heti három 

„minden sunshine happyness az egészségügyben” cikket lehozniuk, 

úgyhogy beszartak, és ő hívott fel. Na, csak annyi, hogy ez a hetem 

tele, de figyelni fognak rád, oké? A hétvégén valamikor beugrom, 
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oké? Valaki majd felvilágosít a mellékhatásokról, meg, hogy miként 

kezeld azokat, oké? Lehet, kicsit fáradékony leszel és étvágytalan, de 

túljutsz rajta!  

Zsóti Oké… 

Hívó Pénzed van! Ha kell valami, szólj a nővérnek, hogy vegye meg, ne te 

ugrálj mindenért, oké? 

Zsóti Anya sem tud jönni? 

Hívó Beszélj vele, ha akarsz valamit! (Csend) Na, oké! Most leteszem, majd 

beszélünk! Cső! 
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IX.JELENET – SZINDRÓMÁK EBÉDRE  

 

Napsugár (Dzsenifernek suttogja) Ezt nem ússza meg, szanaszét szívatom a 

fejét! 

Dzsenifer Megtörtént. De azóta egy szőke srácra sem bírok úgy ránézni, hogy 

ne remegjen a gyomrom. 

Napsugár A szőke palik jönnek be neked? Na, várjunk csak! Az eset után 

kezdtek érdekelni a szőkék, vagy már előtte is? Egyszer hallottam, 

hogy egy túsz belezúgott a fogvatartójába… 

Dzsenifer Azt hiszed, Stockholm szindrómás vagyok? Ne már! Az csak olyankor 

lép fel, ha a túszejtő másoknál kedvesebben, vagy figyelmesebben 

viselkedik a fogollyal… 

Napsugár És a Lima szindrómáról mit gondolsz? Amikor a fogvatartó kezd ki a 

túszával? Bejönne, mi, főleg, ha szőke, mi…! 

Dzsenifer A megbocsátással van gondom, nem a szindrómákkal. Hogyha meg 

tudnék bocsátani valahogy… talán elmúlnának a rémálok is… 

Napsugár Miattam, megbocsáthatsz (ránéz Zsótira)! De ezt előtte jól seggbe 

rúgom! 

 

(Megjelenik Ágota, betolja a térbe a három tálcát, rajta eltérő ételek) 
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Ágota  (Zsótihoz megy) Sok fehérje, amit ígértem: natúr csirke! (Zsóti 

felhelyezi a fülhallgatóját, zenét hallgat, s mint aki se nem lát, sem 

nem hall, elkezd falatozni) 

(Napsugárnak) Ide sok szénhidrát: daraleves és krumpli főzelék. 

Néhány napig nem kellene édeset, jó? Gyümölcsöt sem! (Napsugár 

megissza a levest, és villámgyorsan bekanalazza a főzeléket, majd 

kifelé indul a mosdóba, de nem megy ki, visszanéz Dzseniferre és 

Ágotára, hallgatja, amint beszélgetnek) 

 (Dzsenifernek) Sószegény, oliva olajos zöldség. Edd meg szépen, mert 

este már nem hozok semmit. Lesz egy fertőtlenítő fürdő és éjszakára 

kapsz egy kis altatót, hogy ki tudd pihenni magad.  

Dzsenifer Megvan már, hogy ki operál? 

Ágota Minden rendben lesz! Az altató orvosról már tudok, este bejön 

hozzád beszélgetni. Azt hallottam nagyon kedves ember! Nézd csak! 

(Elővesz egy nyomtatott lapot a zsebéből) Itt vannak a 

laborvizsgálatok eredményei. (Leül Dzsenifer ágyára, a lány 

érdeklődve hallgatja. Lapoz egyet) Itt van az a szám, ami alatt nem 

lehetnek… Nézd, a kreatinin sem nem magas, sem nem alacsony, a 

vizelet, üledék is rendben lévő értékeket mutat….  



 

42 

 

Dzsenifer Megvan már, hogy ki operál? (Ágota nem válaszol) Értékelem, hogy 

megmutatod, amit az orvosnak kellene, nem mintha jól érezném 

magam ettől a kivételezéstől, de, jó, legyen! Miért nem mondod, 

hogy fogalmad sincs róla, ki fog megműteni? Te mondtad, hogy ne 

nyugtalankodjam, közben meg bizonytalanságban tartasz. És nem 

csak engem. Itt mindenki orvosra vár, de csak téged látunk. (Ágota 

összeesik) Figgyu! Nem kellene lepihenned? Ez már a második 

műszakod egyben! 

Ágota (Ágota összekaparja magát) Ne félts te engem! A holnap lesz a te 

napod! Most egyél! (Dzsenifer elrakja az ételt) 

Napsugár Ágota nővér! 

Ágota  Igen? 

Napsugár Tényleg jól jönne egy kis Rivotril, ebéd után sem adhat? 

Ágota  (bólint) Nemsoká jövök a tálcákért! 

Napsugár Nem vagyok túl jól! Szeretnék kapni egy rohadt nyugtatót! Mit 

csináljak? Törjem be a gyógyszeres szekrény ablakát? Sebesítsek meg 

egy kórházi dolgozót, hogy végre megkapjam? Ezt szeretné?  

Protekciózik a húgával? Hallottam! De azt nem fogadom el, hogy ha 

egy rohadt gyógyszert kérek, vagy orvos iránt érdeklődöm, akkor 
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maga hátat fordít nekem és annyit mond, hogy nemsokára jön a 

tálcáért.  

Dzsenifer Látod! Mondtam neked, hogy vannak olyan alap etikai… 

Ágota  (Rámordul Dzseniferre) Ne gyere nekem az etikával! (Napsugárnak 

emelt hangon) Értse meg, nem adhatok nyugtatót, mindaddig, amíg 

arra szakorvos nem ad utasítást! Nem fogom kirúgatni magam 

egy…valaki kedvéért… 

Napsugár Egy drogos kedvéért, mondja ki nyugodtan! (Ágota kiviharzik a 

szobából) 
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X.JELENET – BETEGETIKA 

 

Napsugár (Dzsenifernek) Ne haragudj, hogy előhoztam ezt a protekciózást! 

Nem ellened irányult, csak az anyja faszát mindenkinek!  

Dzsenifer Én sem érzem túl jól magam emiatt… mondjuk, orvossal se te, se én 

nem fogunk találkozni még egy ideig. (Hosszan nézi Dzsenifert) Miért 

nézel így? Miért nézel így? 

Napsugár Azt már értem, hogy mi a bajod a szadistákkal, mert, hát… arcon 

pisáltak… 

Dzsenifer Hülye…! Különben is rasszisták voltak! 

Napsugár Bocs! Szóval… a szerhasználókkal mi a gondod? Olyan… erőteljes 

voltál, amikor megjósoltad a jövőmet két kuka közé… volt talán egy 

drogos szőke…? (Csend) 

Dzsenifer Dehogy! Az unoka… egy rokonunk… érintett… (Csend) 

Láttam őket nagyon-nagyon boldognak. Évről-évre gyarapodtak, 

minden nehézséget szeretetben átvészeltek. Cseperedett a gyerek, 

mindent megkapott, amit akart. Aztán mikor kamasz lett elszállt a 

szekér… 13 évesen elkezdett kimaradozni… bandázott, suliba nem 

járt, a szüleit lenyúlta, ha nem kapott elvette. Az anyja kisírta a 
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szemeit, az apja dühöngő-szorongó állat lett, majd le is lépett... 

mondjam tovább? 

Napsugár Persze, érdekel! 

Dzsenifer Szétment a család, az anya folyton várta… haza… a gyereket. Mikor 

otthon volt abban sem volt köszönet, minden a drogról szólt, mikor, 

kitől tud szerezni. Pénzt az anyjától lejmolt… sokáig ment így… aztán 

már verekedéssel is végződött egy-egy este… végül szakemberek 

tanácsára lecserélte a zárat és többé nem engedte be a gyereket. 

Majd csak akkor, ha leteszi, má’ a drogot. Ez amúgy fontos, tudod? 

Hogy a drogos akarja letenni. Te, semmit sem tehetsz, ha a drogos 

nem áll előtted térden csúszva, taknya-nyála egybefolyva, érted? 

Három év telt el ilyen gyötrelmesen… nagyon fájt ezt az egészet 

látni… nem tudom te mit követtél el mások ellen, vagy akiket 

szeretsz, remélem meg tudsz bocsátani magadnak és sikerül letenni a 

drogot… 

Napsugár (átöleli Dzsenifert, remegő, ájtatos hangon) Jó utat a zárdába Dzseni 

nővér, Isten báránya, aki szűznemzéssel hozta világra gyermekét. 

(Röhögnek) A térden csúszás még talán belefér, de a takony és a nyál 

is kell ahhoz, hogy megbocsátásban reménykedjem? (Csend) Hogy 

hívják a srácot? 
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Dzsenifer Dávid. 

Napsugár Milyen Dávid? 

Dzsenifer Ö… 

Napsugár Copfos?  

Dzsenifer Honnan tudod? 

Napsugár Hosszú, fekete haja van és copfban hordja. A KICSI-be járt, nem? 

Dzsenifer Oda… 

Napsugár Ja, őt ismerem! Tök jó haver! Volt egy mélypontja, az igaz, de tök jók 

együtt a csajával. Asszem a magyartanárával jött össze! 

Dzsenifer Hát…, ezt látod, nem tudtam! 

Napsugár Na tessék, akkor megnyugodhatsz, hogy jól van a rokonod… (Csend) 

De ő nem Ágota…? (Csend) A kurva életbe! 
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XI.JELENET – A FAGYI VISSZANYAL 

 

(Zsóti miután elfogyasztotta az ebédjét, a mosdóba indul, Napsugár követi a 

tekintetével, majd miután a fiú becsukja maga mögött az ajtót, követi, hallgatózik 

az ajtóban, vár, majd utána oson, a mosdóból halljuk) 

 

Zsóti  (Üvölt) Magadnál vagy? Mit csinálsz? Add oda! Add azt oda! Ne…  

Napsugár  (kirobban a mosdóból, elégedetten rázogatja a telefonját Dzsenifer 

felé, Zsóti letolt pizsama nadrágban, pelenkára húzott alsóban tipeg 

utána) Megvan! 

 Megmondtam, hogy szanaszét szívatom (mutatja a fiúról készített 

fotókat Dzsenifernek, Dzsenifer lefagy a látványtól, majd elfordítja a 

fejét)  

Zsóti  (Kergeti Napsugárt a szobában) Ha nem adod vissza… töröld ki, 

töröld azt ki… (Dzsenifer nyomogatja a nővérhívót) 

Napsugár Mert, mi lesz? Arcon hugyozol? 

Zsóti (Kergetőznek a lánnyal) Mondtam, hogy nem is voltam ott! 

Sajnálom, tökre sajnálom, csak töröld ki azokat…! 

Napsugár Felejtsd el! Már posztolom is! Milyen szöveggel tegyem közé? 

Pelenkás Zsóti, megfelel? Ja, elfejeltettelek tagelni, bocsi! Pótolom! 
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Zsóti Ne! (Túl nagyot lép a lány felé, elvágódik a burkolaton, Napsugár 

lába elé, a lány átlép rajta)  

Napsugár Kelj már fel te, szadista! 

Ágota (Beszalad a szobába, először Dzsenifer irányába néz, Dzsenifer 

Zsótira mutat, majd meglátja a földön összegörnyedt fiút és a 

felsőbbrendűen felette álló Napsugárt) Ennyi volt, Kisasszony! 

(Megragadja Napsugárt, az ágyához vonszolja a lányt, Zsóti kikapja 

Napsugár kezéből a telefont, azzal van elfoglalva. Mialatt a lány 

rúgkapál Ágota kezei között, a nővér kezeit és lábait ki akarja kötözni 

az ágy négy sarkába nem kis fájdalmat okozva a lánynak) 

Zsóti Megrohadsz az idegosztályon! 

Napsugár (a lány ellenkezik, rúgkapál) Engedjen el! Ne kötözzön le! Ez fáj! Nem 

akarom! Nem én tehetek arról, ami Dáviddal történt! (Ágota lefagy, 

Zsóti észleli, hogy Napsugár nem posztolta a fotóit) 

Dzsenifer (odamegy Napsugár ágyához és eloldozza, majd leül a lány mellél) 

Hagyjátok békén! 

Ágota  Miért kellett ide jönnöd? Nem elég, hogy elvetted a fiamat?! Tönkre 

tettél minket, hallod? Pusztulj! (Kifelé mutat, a kórterem ajtaja 

irányába. Dzsenifernek) Te meg mit keresel itt? Eredj az ágyadba! 
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Dzsenifer (Csendesen) Nem beszélhetsz így velem! Senkivel sem beszélhetsz 

így! Figyu! Tisztellek téged, mert sokat teszel értem, de ez az 

ámokfutás nem oké. Semmit sem tudsz róla! Legalább beszélj vele! 

Talán Dávidról is tudna mondani valamit, aminek örülnél! (Ágota 

könyörgőn néz Napsugárra, láthatóan kérdezne, de nehezére esik 

neki) 

Napsugár Jól van a Dávid! (Ágota lerogy egy székre, szájára nyomja a kézfejét, 

bólogat és ömlik a könnye) 

 Sajnálom, hogy akkor este ilyen messzire mentünk. Befenyítette a 

dealer, hogy ha nem fizeti ki a cuccot, taccsra teszi. El kellett vigyük a 

Tv-t. Más nem jutott eszünkbe. Csak a Dávid nem tudta, hogy 

korábban jön haza. Azt mondtam neki, mondja azt, hogy miattam 

csinálta az egészet. (Ágota felzokog) 

Zsóti  Te betörtél Ágotához… a fiával, és elloptad a Tv-jét? 

Dzsenifer Ezt azért elég nehezen lehet szépíteni… 

Napsugár Átléptünk egy határt. Elindultunk a lejtőn. Bla-bla-bla! Igen! Ez kellett 

ahhoz, hogy észhez térjünk. Érted? Rohadt nehéz volt, de mindketten 

talpra álltunk. (Ágotának) Szerintem keresse meg a fiát. 

Megadhatom a számát, hívja fel. Ő szégyelli magát. Tudom, hogy 

hiányzik neki… (Fény le, csak Napsugáron marad egy fénykör) 
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Négyből három ember olyan, amilyen. Én a negyedik vagyok.  

Kilógok a sorból. Kilógok a családomból. A suliból, vagy azok közül, 

akikkel éppen vagyok. Leszarom. 

Vannak furcsa gondolataim, talán szokásaim is. Szeretem a 

művészeteket. Énekeltem, táncoltam és olvastam. A családomból 

senki sem ilyen. Csodálkoznak, ha kibámulok az ablakon. Pedig csak 

az eget nézem. Mondom: „Hú, de szép!”  

Ahogy neked, úgy nekem is van lelkem. Vannak álmaim. Még nem 

azt csinálom, amit szeretek. Na, jó, félig-meddig azt csinálom, félig-

meddig meg nem. Szeretem a megszokást és szeretem a változást. 

Néha döntésképtelen vagyok, néha nem. Ha bólintok, még nem 

biztos, hogy egyet értek. Az igen, lehet, hogy nem. És a nem lehet, 

hogy igen. Ha valaki csúnyát mond, leszarom. Ha pedig szépet…hát, 

ami szép, az mindenkit megérint, nem? 

A családomban sokaknak nem lehet gyereke. Anyukámnak is nagyon 

nehezen jött össze. A szüleim sokat próbálkoztak. Végül nyolc év 

után megszülettem. A szüleim szerelmesek egymásba.  
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Apukámnak és anyukámnak minden baja akkor kezdődött, mikor 

megszülettem és akkor lett minden még rosszabb, amikor a húgom 

világra jött.  

Gyakran eszembe jut, ahogy a szüleim kizártak a szobából. Anyukám 

alig várta, hogy este 8 óra legyen és lefektethessen. Ha nem volt 

kedvem, vagy nem tudtam aludni ingerült volt, és durván viselkedett. 

Egyszer úgy tettem, mintha elaludnék, kiosontam utána. Ő, szokása 

szerint apukámmal füves cigit szívott és vihorászott. Olyan jól 

megvoltak, hogy akkor jöttem rá: kívülálló vagyok, sőt, betolakodó. 

Nincs rám szükség, tök jól megvannak ketten. Aztán már nem csak 

füves cigit szívtak, és nem csak este.  

Volt olyan, mikor apukám jajveszékelésére ébredtem, kimentem a 

nappaliba és láttam anyukámat, az apukám karjában, mint egy 

élettelen babát, a bal karjában egy fecskendő himbálózott. 

Mentő. Újra élesztés. Kórház. Elvonó. Annyira rajongtak egymásért, 

hogy apukám is vele tartott. 

Erre az időre a nagyihoz kerültünk. Kis drogos kurva, ez lett az új 

nevem. Kis drogos kurva. Kis drogos kurva. Kis drogos kurva.  
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Eszembe jut a nagyi üvöltözése. Eszembe jutnak a falnak csapódó 

tárgyak hangjai. A kishúgom testén csattanó tenyér hangjai. 

Leszarom. Úgyis visszakapom apát és anyát. 

Az elvonó kúrák olyan gyakran ismétlődtek, hogy gimisként már nem 

ábrándoztam erről többet. Simán el tudom képzelni, hogy azért 

mentek olyan gyakran elvonóra, hogy együtt lehessenek. (Fény fel) 

Neked mi a mentséged, Zsóti? 

Zsóti Én csak tartozni akartam valahová. Véletlenül voltam ott, mikor 

megalakult a „Fehér fiúk az igazságért” csoport egy klubban, ahova 

néha leugrottam verseket írni. Láttam, ahogy küszködtek, 

hümmögtek, hogy túl kevesen vannak. Megsajnáltam őket és 

mondtam, ha szeretnék, beállok. Rendes srácok voltak, 

meghallgattak, ha bajom volt, sokat hülyültünk. Kezdetben még tele 

voltam felelősségtudattal, hogy meg kell védeni az embereket 

mindenkitől, aki árthat nekik. Ez azért elég szép misszió, nem? A 

csoport a parazita cigányok, az adóforintokat felélő nyomorékok, de 

legfőképpen a magatartászavaros gyerekek ellen fejtette ki a 

munkáját, akik miatt nem tudtak a rendes emberek gyerekei tanulni, 

mert visszavetették őket. Elvettük a szendvicseiket, a zsebpénzüket, 

nem mintha kellett volna. 
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Egy idő után feltűnt, hogy rendszeresek a támadásaink főleg 

kisebbek és csajok irányába. Egyszer elcsaltunk a vasúti töltés felé 

egy autista kiskölyköt, meztelenre vetkőztettük és nekem kellett 

bedobni a csalánosba. Nem ellenkezett. Legalább hangoskodott 

volna, mint a többiek. Miért nem kiabált? Megrémültem. Nem 

tudtam megtenni. Tihamér, a csapat vezetője ezerrel alázott a 

többiek előtt, és pillanatok alatt én kerültem célkeresztbe. Ágyékon 

rúgott. Négy hónapig titkoltam a fájdalmakat. Apám már előtte sem 

nézett rám férfiként, ahogy a fiaként sem. 

(Szétnéz a jelenlévők között) Van még egy kis szar valakinek a 

ventillátorában? 
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XII.jelenet – vér a vérből 

Ágota  Nem jön orvos. (Zsóti és Napsugár felröhögnek) A földszinten ellátják 

a sürgős eseteket, de az osztályra nem maradt senki. Ketten leléptek 

külföldre, egy orvos infarktust kapott, egy a bíróságon ül, egy 

másiknak ma van a fia esküvője.  

Dzsenifer Megint nem fognak megoperálni? 

Ágota Nem hiszem… 

Dzsenifer Annyira sejtettem! Éreztem, hogy hazudsz. 

Zsóti De Herendi, ő van, nem? 

Ágota Ő kapott infarktust. 

Napsugár És egy nyomorult gyógyszert nem tud felírni senki? 

Ágota Addiktológus sincsen! 

Dzsenifer Hát ez az a fantasztikus egészségügy, amiben évek óta gürcölsz? 

Ennek fizetjük az idióta adónkat? Ki az, aki ezért felelősséget vállal? 

Ki fog bármit tenni, hogy ellátást kapjunk? Ki fog bármit tenni a 

betegekért? 
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Ágota Miért, te tettél bármit bárki másért magadon kívül az életben? Te mit 

teszel azért, hogy jobb legyen az egészségügy? Hogy jobb legyen a 

betegeknek? Csak siránkozol itt össze-vissza! 

Napsugár Nyugi. (Összeszedi a tálcákat, evőeszközöket) Most, hogy tudom mi a 

szitu, egész jól érzem magam. Nincs gyógyszer, leszarom! Csinálnom 

kell valamit, mert hülyét kapok. Ezt hová rakjam? 

Zsóti (Ágotának) Én mit csináljak? 

Dzsenifer És mégis mi a fenét tudnék én csinálni? Mit tudnánk mi csinálni 

egyáltalán? 

Napsugár Először is! Le kell fektetni Ágotát! (Ágota tiltakozik, de hárman körbe 

állják és taszigálják Dzsenifer ágya felé) Aludnia kell, mielőtt másokat 

is megtámad! 

Ágota Nagyon kedvesek vagytok, de legalább a mosdóba hadd menjek ki, 

mert erre reggel óta nem volt időm. 

Zsóti Volt egy szobafestő, aki kifestett egy kórtermet önkéntesen. 

Dzsenifer Én nem vagyok szobafestő.  

Zsóti Meg egy hollywoodi sztár vett egy csomó mindent a kórházaknak 

Napsugár Én le vagyok égve. 
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Dzsenifer Ez a legbosszantóbb, hogy mi még segíteni sem tudunk.  

Nem vagyunk olyan helyzetben… 

Ágota Senki sem érzi magát olyan helyzetben. De panaszkodni mindenki 

tud. Tegnapelőtt azért halt meg egy beteg, mert nem volt elegendő 

AB negatív vércsoportú vér a számára. Pont olyan vére volt, mint 

nektek. Ez a legritkább.  

Napsugár Egyforma a vérünk? (Csend) 

Ágota Igen. És adtatok már vért másoknak? 

Mind:  Még nem 

Dzsenifer  Adjunk vért? Nekem úgyis kapnom kellene valakitől, ha majd egyszer 

megoperálnak… 

Zsóti Én 64 kg vagyok, úgyhogy adhatok neked… ha majd egyszer 

megoperálnak. (Napsugárra néz) Neked néhány hónapot várnod 

kellene, feltéve, ha nem csapod szét magad semmivel. 

Dzsenifer (Zsótinak) Te adnál nekem vért? 

Zsóti Miért? Te adnál nekem? 

Napsugár Én nem bírom a tűt… mindegy, oké, benne vagyok… baszki, 

vértestvérkéim! 
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Zsóti Hárman kb. másfél liter vért adhatunk… ez azért nem olyan sok, úgy 

értem, én ettől nem veregetném a vállam… 

Dzsenifer Csináljunk kampányt, bármilyen közösségbe kerüljünk, mindenkit 

kérjünk meg, hogy menjen vért adni… 

Zsóti Oké, így már van értelme… csináljuk meg filmen, toljuk fel youtube-

ra… 

Napsugár De várjatok már meg engem is! (Ágotának) Mennyi idő, míg 

kiürülök? 

Dzsenifer Jó, akkor, ha élve kikerülünk innen (Napsugárra néz) és te is tiszta 

lettél, magunk után kötünk egy kamerát és megyünk vért adni.  

Zsóti Addig meg bízzunk a csodában! 

(Sötét) 
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Utolsó jelenet: reprezentációs esemény, ahol négyen bemutatják országos 

kampányukat a véradás fontosságáról és hasznáról, majd közösen felvezetik a 

hallgatóságnak közösen elkészített és youtube-ra töltött videoklipjüket, ami 

négyük véradása volt, és egy figyelemfelhívó kampány miatt készítették, mellyel 

arra ösztönzik a megjelenteket, hogy menjenek vért adni. 

 

Napsugár Kedves Betegek! Köszönjük, hogy eljöttetek. Ha úgy érzitek, hogy az 

egészségügy egy rakás szar, vagy úgy gondoljátok, hogy tele van erőn 

felül teljesítő szakemberrel, akkor a ti közvetlen segítségetekre is 

szükség van.  

Ágota Elég nehéz az egészségügyről nem csak panaszkodni. De van rá 

lehetőség.  

Zsóti Ha legalább a vérünkkel hozzájárulunk ahhoz, hogy bőrszínünktől, 

korunktól, bankszámlánktól, világnézetünktől függetlenül adhassunk 

egymásnak és kaphassunk egymástól, az már egy érdemi lépés.  

Dzsenifer Aki nem szeretne a kilátástalan tehetetlenség keserédes szájízével 

távozni, az jöjjön és csatlakozzon hozzánk, lépjen be a nemzeti 

vértestvériségbe, és pumpálja vérét a hazáért, és minden itt élő 

emberért, aki bármikor bajba kerülhet.       VÉGE 


