
MÁNDY IVÁN

Szabadtéri előadás

Színlappal a kezemben szaladgáltam a bódék között az Árusok
terén.

Virrasztás
Misztériumjáték
Írta : Mándy
Személyek :

Liszauer, a bódésok atyja ............. Virágh Árpád
Liszauerné .................................... Dragonics Teréz
Első bódés .................................... Kincs Béla
Második bódés .............................. Penziás Róbert

Deszkákból ácsolt színpad a bódék között. Körülötte elnyűtt
fotelek, székek, karosszékek, egy fürdőkád. Szivarfüst szállt fel a
kádból. Egy unott hang.

Mikor kezdünk?
- Mindjárt! Mindjárt! Csak előbb még össze kell szednem a

színészeimet.
- A színészeit! Nagyon jó!
A kád mellett álltam. Néztem azt a kövér, szivarozó alakot.

Úszónadrágban hevert az üres kádban. Valahova fölfelé bámult.
Fújta, fújta a füstöt.
 Maga is tudja, Császár úr, hogy az árusok önként vállal-

ták a fellépést. Legalábbis néhányan az árusok közül:
Császár úr kihajolt a kádból. Belepillantott a színlapba.
 Miféle virrasztás? Mi az, hogy virrasztás?
- A darab címe.
- Nem rossz. Írta: Mándy ... Brávó, fiatalember, brávó! A, az

öreg Liszauert is beleírta a darabjába?
- Megpróbáltam.

Mit tud maga az öregtől! Nézzük csak, ki játssza? Micsoda ?
Virágh Árpád?! Az az ócska bőröndös! Az a kofferkuli! Na-hát,
ehhez csak gratulálni tudok! - Rázkódott a nevetéstől. Majd
szétvetette a kádat.
 Higgye el, Császár úr!
 Én mindent elhiszek magának !
Vézna, előrehajló hátak a székeken. Pongyolás nő a fotelben.

A közönség. A színészek pedig . . . Csakugyan! Hol vannak a
színészek?

Beszóltam a bőröndös bódéjába.
 Virágh úr!
Kétoldalt bőrönd hegyek. Kis alagút a bőröndök között ócska

szőnyeggel letakarva. Mintha egy zár kattant volna az alagút
mélyén. Zöldszvetteres nő bújt elő. Egy szót se szólt. Csak
nézett.
 A kedves férje?
 Még borotválkozik.
Ez valahogy ellenségesen hangzott.
 Dehát mindjárt kezdünk!
Meg se hallotta. Közel hajolt hozzám. Valósággal az arcomba

sziszegte.
-- Miért kellett ebbe belerángatni az uramat?
- En nem rángattam bele senkit semmibe! - Arrébb húzódtam.

-- Mi ezt megbeszéltük a Virágh úrral.
- Megbeszélték!
Es nagyon kérem, minél előbb fejezze be a borotválkozást!
Azzal otthagytam. Fölrohantam a színpadra.
 Barátaim! Még néhány perc türelmet kérek ... valóban csak

néhány percet.
 Én aztán ráérek! - Császár úr félig kiemelkedett a fürdő-

kádból. Kétoldalról megdöngette, majd visszacsúszott. Egy
sovány férfi felállt a székről.

 Mit akar azzal, hogy misztériumjáték?
- Mindjárt megvilágítom.
- Igen? Akkor azt is világítsa meg, hogy mit akar Dragonics

Terézzel?
 Hogyhogy mit akarok? Ő játssza az öreg Liszauer fiatal

feleségét.
Éppen Dragonics Teréz?

Gúnyos nevetés, pisszegés a nézőtérről.
 Ezt aztán eltalálta! Dragonics Teréz, mint Liszauerné! --
A Terike!
- Mondja, mivel főzte meg magát? Mivel vette le a lábáról? Én

bízom benne!
- Bízik benne!
 Nem tudom, mi bajuk van Dragonics Terézzel.
Orkánszerű nevetés.
 Semmi! Igazán semmi!
Császár úr megint előbukkant a kádból. - Vevő vagyok a

Terikére!
Ketten kapaszkodtak fel a színpadra. Penziás Róbert és Kincs

Béla. Penziás sakktáblával a hóna alatt.
Ráförmedtem.

Mit jelentsen ez?!
Sakkozunk.

- Nem tudok róla, hogy ilyesmit beleírtam volna a darabba.
Penziás ártatlan képpel. - Miért ne játszhatnánk le egy parti
sakkot a haldokló Liszauer mellett?
Kincs Béla: Úgysincs szövegünk. Meg se szólalunk egész idő

alatt.
 Na nem, uraim! Maguk az ágy két oldalán ülnek és egy-

másra merednek.
 Egymásra meredünk ! Penziás ravaszkásan hunyorított.
Dehát még nincs is itt a haldokló, vagy hogyismondjam .. . Egy
hang a nézőtérről.
- És a Terikét se látjuk!
- Mindjárt előkerítem!
A sétányon futottam a bódék mögött. Hirtelen megálltam.

Valósággal megmerevedtem.
Terike!

Kutyát sétáltatott végtelen nyugalommal. Kedvesen rám-
mosolygott.
 Nahát, hogy így összeakadtunk!
- Nem gondolod, hogy már rég a színpadon kellene lenned?

Meglobogtattam a színlapot. - Liszauerné: Dragonics Teréz.
Vagy nem te vagy Dragonics Teréz?

Felnevetett.
- De hát csak én vihetem le a Kislegényt sétálni!
Felkapta a tacskót. Az arcához szorította. - Mutatkozzál be

ennek a csúnya bácsinak!
- Hogy hívhatnak egy kutyát Kislegénynek?
 Hát ezt úgy hívják. És csak velem jön le sétálni. Egy darabig

csak néztem a lányt a kutyával. - Értsd meg .. . kezdődik az
előadás!
Durcásan vállat vont.
 Én nem bánom! Beszélj papussal!
 Terike! Éppen most beszéljek papussal?!
 Tudod, mit kapok, ha nem sétáltatom meg Kislegényt!
Bent álltam egy rosszul megvilágított szobában. Előttem egy

borotválatlan férfi mellényben. Bizalmatlanul nézett rám.
 Mondja, uram, nem gondolja, hogy egy kissé már eljárt

maga felett az idő? Egyáltalán, mit akar a lányomtól?
 Nézze, Dragonics úr ...!
Teri hozzám ugrott. Tenyerével betapasztotta a számat. - De

papus, amikor olyan kedves! És egy nett ember... nézd meg!
Az asztalnál ültünk a lámpa alatt. Zsírpapírból vacsoráztunk.

Felvágott, sajt, zöldpaprika. Bor egy hatalmas, családi üvegben.
Öregasszony meredt rám az asztal túlsó feléről. Loboncos,

őszes-szürke haj, kisírt szem. (Ez miattam sírt!)



- Nem így képzeltem el! - suttogta. - Ezt aztán igazán nem így
képzeltem el!

Dragonics az asztalra csapott. - Elég legyen!
Teri rámnézett és kuncogott.
Begyűrtem a zsírpapírt. Felálltam.
 El kell intéznem valamit. Engem várnak.
Dragonics : Várják?! Igazán?! Máris várják valahol? Hall-

játok? A nagyságos urat várják valahol!
Teri megfogta a kezemet. Visszahúzott.
 Nem olyan sürgős.
Ültünk a lámpa alatt. Vacsoráztunk.
Hirtelen hátrafordultam.
Ketten sakkoztak a sarokban. Penziás Róbert és Kincs Béla.

Penziás fölemelte a királynőjét. Hosszas tűnődés után vissza-
tette.
 Mi ez, uraim?!
Föl se néztek, ahogy ott álltam mellettük. Penziás megint a

királynője után nyúlt.
- Revansot adok.
 Revansot? - A tábla fölé hajoltam. - Miféle revansot? Majd

én megmondom, hogy ki ad itt revansot!
Egy mozdulattal fölrántottam Penziás t. Az ajtó felé lódítottam.
 Színpadra! Színpadra! És maga is kisasszony!
Teri eltűnt. Az apja állt velem szemben, mint egy komor, sötét

fal. - Szép kis bemutatkozás!
 Nincs semmiféle bemutatkozás ! Hol a lánya? Talán megint

kutyát sétáltat ? - És már üvöltöttem. - Kutyát ? ! Kutyát ? !
A téren sétáltunk Dragonics Terivel. Teri egy pórázt csa-

vargatott a csuklója köré. Félénken hozzám bújt.
 Azért nem kellett volna elkergetned a Kislegényt!
Virágh Árpád feküdt az ágyamon télikabáttal letakarva. Sze-

me lehunyva, két keze keresztbe téve a mellén. Egyébként
lelógatta volna, de valaki megfogta és keresztbe tette. Ugyanaz a
valaki, aki gondosan összehajtott újságot tett a cipője alá. Aki
idehozta.

Közelebb mentem. Az ágy körül keringtem. Egyszer csak
felnéz. Azért egyszer mégiscsak felnéz, és kitör belőle a nevetés.

- Haha! Ez aztán jó tréfa volt!
 Pazar tréfa volt, Virágh úr! De most már másszon le innen!
Rákoppintottam a cipő orrára. Úristen, micsoda hatalmas

cipő! Valóságos csónak. Mondja, hányas lába van magának,
Virágh úr? És miféle újságot dugtak a talpa alá?

Lehajoltam. Elkezdtem olvasni úgy a cipője körül. Német
szöveg. De hiszen ez a Pester Lloyd! Ez a házi újságja, Virágh
úr? A lejbzsurnálja? Nem is hittem volna. Kulturell Artikel .. .
no nézd csak! Feuilleton von Alexander ... A többi már nem
látszik a cipőtől. A fene a cipőjét, Virágh úr!

Megfogtam a lábát.
Gyors, alattomos mozdulattal rántottam egyet a bokáján.
- Mondhatok valamit? Nem sértődik meg? Maga még csak a

kezébe se vette a Lloydot! Bele se nézett egy ilyen novellába,
tárca novellába. Gőze sincs ilyesmiről. És akkor a cipője alá
dugja! A sáros cipője alá! Hát mit gondol maga?!

A lábát rángattam. Ki akartam tépni alóla az újságot. Se-hogy
se sikerült. Tépett papírfoszlányok röpködtek az ágy körül. Ő
meg, mintha felült volna. De csak azért, hogy mind-járt vissza is
feküdjön.

Föléje hajoltam. És majdnem rázuhantam.
Az a dús vörös szakáll néhány ősz szállal! Az a csontfehér

homlok! Az arc is olyan fehér és szigorú. Nem, ez nem Virágh
Árpád. Aki itt fekszik télikabáttal letakarva, senki más, mint
maga a nagy Liszauer. A bódésok atyja.

Egy darabig csak néztem. Gyöngéden megérintettem a vállát.
 Liszauer úr!
Meg se rezzent. Már majdnem leültem mellé az ágy szélére.

De aztán csak úgy előrehajolva.
 Ne értsen félre! Ez természetesen nagy megtiszteltetés, de

hát ön mégse maradhat itt. Egy kicsit pihen, kifújja magát, de
aztán .. .

Egy pohár vizet tettem az ágy mellé.
- Nagyon jól tudom, mit tett ön a bódésokért, az árusokért.

Pálinkásüveget tettem az ágy mellé. (Még volt valami az alján.)
Kupicáspoharat.
 Nem árt egy kis szíverősítő.
Vártam, hogy majd csak mond valamit. Töltsön, barátom! Hol

a másik pohár? Koccintani akarok!
Nem akart koccintani. Semmit se akart. Feküdt lehunyt

szemmel.
 És azt se mondhatja senki, hogy a családját elhanyagolta

volna. Már úgy értem, a közügyek miatt. Az egyik fia fog-orvos.
Ismert fogász, mondhatnám, divatos. Azt a rendelőt meg lehet
nézni . . . mindig zsúfolva!

Közelebb hajoltam ahhoz a szakállhoz.
 Önnek vissza kell térnie a családjához!
Néztem a szakállát. Elkapott valami furcsa ingerültség.
 Nem koccintana velem? Higgye el, ez lenne most a leg-

okosabb. Engedje meg, hogy töltsek.
Teletöltöttem a poharakat. Vártam.
 Nos, Liszauer úr! Nem koccintunk? Igaz, hogy nem vagyok

divatos fogász, de azért talán .. .
Megemeltem a kupicáspoharat. És akkor, mintha valaki

meglökte volna a könyökömet. Vagy inkább, mintha csak egy
kicsit megtolta volna. A pálinkát ráöntöttem a szakállára.
Nedvesen csillogott a szakáll. Furcsa módon, mintha alulról tört
volna fel valamilyen víz. Mocsaras, vad bozót.

Zsebkendővel szárítgattam. A zsebkendő beleragadt a szakáll
sűrűjébe.

Bódésok üldögéltek abban a szakállban. Az Árusok terének
bódésai. Akárcsak egy erdei kiránduláson. Pihenőt tartottak.
Kifújták magukat.
 Liszauer úr!
Egyik karomat a feje alá csúsztattam. A másikkal átfogtam a

derekát. Megpróbáltam kiemelni az ágyból.
- Ön most már igazán nem maradhat itt.
Lezuhantunk az ágy mellé.
Akkor nézett rám először. Meglepetten és hálásan.
Fölkecmeregtem. Megpróbáltam a vállamra venni. Élettele-

nül lógott a nyakamban, ahogy lefelé vonszoltam a lépcsőn.
Később, mintha magához tért volna.
A kapu előtt szinte kiegyenesedett. Mélyen magába szívta a

levegőt. Megint rámnézett, de most már inkább bosszúsan.
Egymásba kapaszkodva botorkáltunk a téren.

A bódésok behúzódtak bódéjukba. Odabent gubbasztottak.
Senki se akarta látni, hogy én a nagy Liszauerrel a nyakamban...

A hangjukat lehetett hallani. Azt a riadt és gyűlölködő sut-
togást.
 Meddig akarja még vonszolni?! Meddig?!


