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ÍRÓ-DRAMATURGI ELŐSZÓ -
- az Üzlet című résztvevő színházi előadás szövegkönyvéhez

Dürrenmatt felső tagozatosoknak? Klasszikus dráma, mint résztvevő színházi előadás? Igen! 
Visszaemlékezés, hogy miképp lett Az öreg hölgy látogatásából interaktív előadás Üzlet címen, 
valamint miképp lett a fent említett korosztály számára „fogyasztható”. 

Az első tervezési szakasz 2013 nyarán zajlott. Első lépésként közösen elemeztük az eredeti 
drámát, főként abból a szempontból, hogy milyen témák merülnek fel ebben a történetben. A 
teljesség igénye nélkül a következő listát írtuk:

•	 bűn és bűnhődés
•	 pénz hatalma / gazdasági kényszerek hatása az emberségünkre / fogyasztói társadalom 

vs. emberség
•	 törvény és igazságosság
•	 gyávaság
•	 bűnbakképzés
•	 az egyéni és közösségi korrumpálódás természete

Megegyeztünk abban, hogy olyan történetet kell kreálnunk, ami itt és most, a jelenben válik 
fontossá, a mi történetünkké, mert csak ekkor lesz valódi súlya és tétje a résztvevők számára! 
A kérdés tehát az volt, hogy a fent felsorolt témák közül mi az, ami egy 10-12 éves gyerek 
számára a leginkább a körülötte levő világot mutatja be. 

Többkörös szelekció után végül legerősebbnek a „pénz hatalma / gazdasági kényszerek hatása 
az emberségünkre / fogyasztói társadalom vs. emberség” témakör tűnt, később erre fűztük fel 
a „pénzen vett élet” gondolatmenetét. Kérdésünk az volt, hogy a társadalom hogyan manipulál 
bennünket és tesz minket fogyasztóvá a szó legtágabb értelmében, illetve hogy milyen az a 
világ és hogyan működik, ami ezt hozza ki az emberből? 

A témaválasztás természetszerűleg kihatott a történetre is: háttérbe szorult a hajdani szerelem, 
a bosszú, tehát tulajdonképpen Claire és Ill személyes története. Sokkal inkább a kisváros 
életére, polgárainak életszínvonatbeli és mentális állapotára kezdtünk koncentrálni. 

2013 őszén a következő megállapításokat tettük: „a gülleniek annak újraindításához- 
visszaszerzéséhez ragaszkodnak, ami már elmúlt. Gyerek-státuszban vannak, nem nőttek 
fel, igazából minden felettük és nem általuk történik. Vegetálnak, a csodavárás a legerősebb 
érzésük. A könnyebbik utat választják, nem azon törik magukat, hogy a saját erejükből valamit 
kitaláljanak és létrehozzanak, hanem azt várják, hogy egy náluk nagyobb hatalom, erő oldja 
meg a gondjaikat.” 
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A fenti gondolatmenetet kérdésre átfordítva előadásunk fókuszába az került, hogy „mi 
akadályozza a güllenieket abban, hogy saját életüket a kezükbe vegyék?” Ez a probléma 
meglehetősen felnőttesnek tűnhet, mi azonban erős kapcsolódási pontot találtunk a mai 
fiatalokhoz. Az akkoriban megjelent Magyar Ifjúság 2012 című tanulmánykötet számunkra 
legmegrázóbb következtetése épp az általános apátiát és közömbösséget támasztotta alá.

A nyári és az őszeleji tervezési szakasz végére tehát pontosan kialakult, hogy mi az amivel 
foglalkozni szeretnénk, ezek pedig a történetmesélésre és annak perspektívájára is hatottak. 
Ekkor két, a későbbiekre nézve fontos dramaturgiai döntést hoztunk:

Egyrészt azt, hogy történetünk egy üzletben, Alfred Ill boltjában játszódik. Fontos volt számunkra 
olyan konkrét teret helyszínnek választani, ami nagyon is ismerős a gyerekek számára, de 
ami egyben a benne zajló cselekvések által, a néző képzeletének segítségével szimbolikus 
jelentésekkel is gazdagodik Edward Bond „színtér-elméletének” megfelelően. 

Másrészt a megcélzott korosztályból kiindulva úgy döntöttünk, hogy a cselekményt egy gyerek 
szemszögéből meséljük el. Főszereplővé tehát Ill fiát (később szereplőváltás miatt lányát) tettük, 
az ő perspektívájából látjuk az eseményeket, illetve annak azokat a szegmenseit, amelyeket ő 
gyerekként látott, megértett. Mellette az eredeti történetből csak az apja tűnik fel, illetve két 
jelenet erejéig Claire. A történet többi szereplője új, a mi adaptációnkhoz kitalált figura: a 
kisváros két lakója, egy rendőr és egy tanítónő.

Mint látható, az előadás fókuszába helyezett témák és a korosztályból adódó döntések miatt a 
történetbe új szereplők kerültek, és az eseményeket egy helyre összpontosítottuk. A tervezési 
szakasz végére világossá vált, hogy lényegében nincs ezeknek a kritériumoknak megfelelő 
jelenet az eredeti darabban (csupán Ill és Claire találkozását emeltük át később), tehát teljesen 
új jeleneteket, szöveget kellett írni. 

Lévén interaktív előadásról van szó, a szerkezet és a nyitások is változtak némiképp az idők 
során. Az első változat egy évvel Ill rejtélyes halála után játszódott, az előadás úgy kezdődött, 
hogy Ill gyereke visszatér az egy éve bezárt, feldúlt boltba, és megpróbálja felidézni, összerakni 
és elmesélni, hogy mire emlékszik. Később a flashback-szerkezetet megváltoztattuk, mert 
úgy tűnt, kisebb a tétje a történetnek és nehezebb érdemben közel kerülni hozzá, ha már 
az események után vagyunk. Vagyis a második változat, így az itt közölt szövegváltozat is 
jelenidőben meséli el a történetet. 

Így született meg az Üzlet című előadás, mely csak „nyomokban tartalmazza” az eredeti 
Dürrenmatt drámát. 

Róbert Júlia
író-dramaturg
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Güllen. Falu, valahol Magyarországon, a jelenben. A mi világunk. A falu és lakói már 
„romlásban vannak”, gazdaságilag és emberileg is erodálódott viszonyok között élnek. 
Felbukkan egy régi gülleni, aki nagyon sok pénzt ajánl egy emberéletért cserébe, egy 
régi bűn megtorlásaként. Az ajánlat elsodorja az embereket, mindenkit érint így vagy 
úgy. Egy ember meghal. A játék arra keresi a válaszokat, hogy ebben a helyzetben miért 
és hogyan veszik el az emberség...
  

A játék központi kérdése: milyen emberré tesz / tehet bennünket a pénz?
 
Ez a központi kérdés hordoz még több - különböző szintű - kérdést, melyeknek 
némelyike kimondatlan marad, de végig jelen van, vagy épp egy-egy konkrét játékot 
irányító kérdés. A lényeg: mindegyik ebből a központi kérdésből bomlik ki:

● a történet főszereplője arra keresi a választ, hogy mit kezdjen az örökségével
● fel lehet-e áldozni egy embert a közösség „oltárán”? 
● mi a viszonyunk a bűnhöz és a bosszúhoz?

 
Színtér: A játék Alfréd boltjában játszódik, ami

• a szükséges és szükségtelen dolgok megvásárlásának terepe
• modern piactér
• közösségi tér.

A bolt egyszerre a fogyasztói társadalom és a közösségbe tartozás szimbóluma – bizonyos 
szinten tükrözi a közösség állapotát. Ez a bolt egy ideje le van zárva, senki se járt itt. Ez a 
bolt az Alfréd-lány öröksége (a konkrét bolt és a hozzá kapcsolódó történet is).
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SZÖVEGKÖNYV ÉS JÁTÉKMENET
 
A színészek a színház előterében fogadják a résztvevő iskolai osztályt. A bemutatkozás 
után pár szót mondanak a különleges színházi műfajról és magáról a történetről. 
Felajánlják a résztvevők számára a kölcsönös tegeződést. Együtt felmennek a stúdió 
terembe. Miután mindenki elhelyezkedett, pár szó még elhangzik a játék konkrét 
helyszínéről.

Alfréd belép a boltjába. Végignézi a polcokat, bekapcsolja a pénztárgépet. 
Odamegy a bejárathoz, kinéz az utcára. Megáll a bejáratnál, néz befelé. Odamegy a 
pénztárgéphez, elkezdi számolni az aprót. 
 

TANÁRNŐ  Jó napot, Alfréd.
 
ALFRÉD  Jó napot.
 
TANÁRNŐ  A Nutelláért jöttem.

 
ALFRÉD  Sajnos nincs.

 
TANÁRNŐ  Hogyhogy nincs?

 
ALFRÉD  Nem érkezett meg.

 
TANÁRNŐ  Dehát direkt bejöttem a múlt héten, és megkérdeztem, hogy 

lesz-e.
 

ALFRÉD  És én azt hittem, hogy lesz is.
 

TANÁRNŐ  Akkor miért nincs?
 

ALFRÉD  Mondom, nem érkezett meg. Raktáron meg nem tartok. Nem 
vesz itt senki Nutellát. Akkor meg minek? De van mogyorókrém. 
Vigye azt.
 

TANÁRNŐ  Ez nem jó.
 

ALFRÉD  Miért? Majdnem ugyanolyan az íze. 
 

TANÁRNŐ  Nekem igazi Nutella kell.
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ALFRÉD  Ha mindenkinek jó ez a mókusos, akkor magának miért nem?

 
TANÁRNŐ  Szombaton jön haza a fiam, nutellás palacsintát akarok sütni

 
ALFRÉD  Csinálja mogyorókrémmel. Annak is örülni fog.

TANÁRNŐ  De ez különleges alkalom! Szombaton lesz a fiam a születésnapja. 
Ritkán tehetem meg, hogy igazi Nutellát vegyek, de ez egy 
különleges alkalom.

ALFRÉD  Akkor hogy segítsek?

TANÁRNŐ  Én vagyok a hülye, csak magamat okolhatom, ha reggel bejöttem 
volna, akkor lett volna még esélyem, akkor bemehettem volna a 
városba, de így, hogy délután elmegy az utolsó vonat, esélyem 
sincs. Most mit csináljak?

 
ALFRÉD  Marad a mogyorókrém. Vagy megvárja, amíg megérkezik. Én már 

megrendeltem.
 

TANÁRNŐ  Mikorra ígérték?
 

ALFRÉD  Szerdára.
 

TANÁRNŐ  De ma péntek van.
 

ALFRÉD  Ezt mondom, hogy én megrendeltem. Talán a következő szerdára.
 

TANÁRNŐ  Dehát direkt bejöttem a múlt héten, direkt megkérdeztem, hogy 
lesz-e a héten?
 

ALFRÉD  Vigyen a mogyorókrémből. Az is ugyanolyan jó lesz. Sőt, még 
olcsóbb is. Marad pénze másra.
 

TANÁRNŐ  Ebből már nem lesz nutellás palacsinta, pedig megígértem neki.
 

ALFRÉD  Esetleg megnézné a cipőket? Most jöttek.
 

TANÁRNŐ  Hagyjon engem ezzel a cipővel. Adjon inkább egy kávét. Presszó, 
minden nélkül.
 

ALFRÉD  Még jó. Tej sincs. Nem érkezett meg.
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Tanárnő leroskad kávét inni.
Jön Rendőr.
 
RENDŐR  Szevasz, Alfréd. Kézcsók, Tanárnő.

 
ALFRÉD  Szevasz.

 
TANÁRNŐ  Jó napot.

 
RENDŐR  Mi a helyzet?

 
ALFRÉD  Szokásos.

 
RENDŐR  Mi a baja?

 
ALFRÉD  Nincs Nutella. Nem érkezett meg.

 
RENDŐR  Szar ügy.

 
TANÁRNŐ  És tej sincs, ha esetleg azért jött.

 
RENDŐR  Igen, a feleségem felírta... Tej is kellene bizony.

 
ALFRÉD  Sajnos nincs. Holnap érkezik.

 
RENDŐR  Gondolom a Nutellával.

 
ALFRÉD  Most mit cseszegettek? Lehet menni máshova vásárolni, ha nem 

tetszik.
 

RENDŐR  Lehetne, Alfréd, csak lehetne, ha lenne még bolt ebben a tetves 
faluban. De nekünk csak te maradtál. Ezzel kell beérnünk.
 

ALFRÉD  Akkor mit adhatok?
 

RENDŐR  Tej.
 

ALFRÉD  Nincs.
 

RENDŐR  Kenyér, májkrém három, mosogatószer, kutyakaja? ...az nem kell. 
Majd kapja a maradékot. És akkor még vécépapír.
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ALFRÉD  Nagy csomag?
 
RENDŐR  Mehet. Meg három sör.

 
ALFRÉD  Zacskó?

 
RENDŐR  Jöhet.

 
ALFRÉD  Már nem ingyenes.

 
RENDŐR  Viszem kézben.

 
ALFRÉD  Akkor az összesen... (Számolja.)

 
RENDŐR  Figyelj, írd már fel.

 
ALFRÉD  Hitel nincs.

 
RENDŐR  Csak most az egyszer.

 
ALFRÉD  Nincs most az egyszer. Mindig ezt mondod.

 
RENDŐR  És aztán mindig megadom. De most nem? Úgy csinálsz, mintha 

nem adnám meg. Előbb-utóbb mindig megadom. Egy kicsit tudsz 
várni.
 

ALFRÉD  Hiány lesz a kasszában.
 

RENDŐR  Hát nekem is hiány van a kasszában, apukám. Itt vannak a csekkek. 
Most megyek befizetni őket.
 

ALFRÉD  Ismerem őket.
 

RENDŐR  Akkor tudod, miről beszélek, Alfréd: víz, gáz, kábeltévé, autóhitel, 
lakáshitel. Most hogyan? Most miből? Erre miért nem találnak ki 
valamit azok a nagyokosok ott fent?
 

TANÁRNŐ  Szarnak azok a mi fejünkre.
 

RENDŐR  Erre miért nincs a polgármester úrnak valami megoldása? 
Gyorssegély, mittudomén. Pedig én dolgozom, én legalább 
elmondhatom magamról, hogy reggel felkelek, bemegyek, és 
becsülettel dolgozom. És mégse tudom kifizetni ezeket. Pedig én 
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dolgozom, én még nem mentem tönkre, mint minden itt ebben a 
tetves faluban. Lassan majd te is bezárhatod a boltot, Alfréd! Lassan 
az iskolát is be lehet majd zárni, aztán mehet kényszernyugdíjba 
a Tanárnő. Lassan gyerek se fog születni ebbe a faluba, mert ide 
még megszületni se érdemes.
 

TANÁRNŐ  Pedig régen a környék legszebb falucskája voltunk, akkora volt itt 
Güllenben nyaranta az élet, csak úgy jöttek a turisták.
 

RENDŐR  De most minek jönnének? Megnézzenek egy koszfészket közelről? 
Én se jönnék ide, ha nem lenne muszáj itt lennem.
 

ALFRÉD  Azért van még egy-két szép látnivaló ebben a faluban.

RENDŐR  Volt, csak volt!
 
TANÁRNŐ  És az öregerdő?
 
RENDŐR  Már vagy a felét kivágták tüzelőnek.
 
TANÁRNŐ  A halastó?
 
RENDŐR  Halak nélkül?
 
TANÁRNŐ  Az evangélikus templom az oltárképpel, Városvédő Szent Lipót 

szobra a főtéren, az ősök emlékére állított almafák, a középkori 
borospincék, a gyógyszerészeti múzeummá átalakított egykori 
fogadó.

Néznek maguk elé hosszan, némán.
 

RENDŐR  Na, jól van, szevasz Alfréd, kézcsók Tanárnő. Szép napot!
 
Rendőr kimegy.
 
ALFRÉD  Adhatok még valamit Tanárnő?

 
TANÁRNŐ  Akkor mi legyen a palacsintával?

 
ALFRÉD  Van itt mogyorókrém, lekvár, kakaó. Vigye el valamelyiket.

 
TANÁRNŐ  De én Nutellával találtam ki, az a kedvence. Olyan jól elképzeltem.
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ALFRÉD  Ha nincs Nutella, jó lesz más is. Az ajándék a lényeg.
 

TANÁRNŐ  Legyen akkor inkább lekváros?
 

ALFRÉD  Mindenképpen.
 

TANÁRNŐ  De ízleni fog neki?
 

ALFRÉD  Persze! Van erdei gyümölcs és barack. Válasszon!
 
TANÁRNŐ  Nem is tudom. Ezt még átgondolom. A lekvárral végülis ráérek 

még később is. Majd visszajövök.
 

Tanárnő kimegy.
 

ALFRÉD  Orsi! Gyere már be segíteni!
 
ORSI   Mindjárt.
 
ALFRÉD  Nem mindjárt, hanem most rögtön.
 
Orsi bemegy.
 
ALFRÉD  Na csakhogy! Hol kódorogtál ennyi ideig?
 
ORSI   Sehol.
 
ALFRÉD  Sehol. Leckéddel készen vagy?
 
ORSI   Nagyjából.
 
ALFRÉD  Akkor ráérsz segíteni. Ha jön valaki, szolgáld ki. Figyelj a pénzre, 

mert elszámolunk.
 

ORSI   De apa, nem lehet inkább…?
 

ALFRÉD  Nem lehetne! Én a te korodban már rég segítettem az apámnak. 
Nem vagyok itt senkinek.

 
Alfréd kimegy, Orsi a pultban rajzolgat, kilop egy nyalókát.
Rendőr bejön.
 
RENDŐR  Apád?
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ORSI   Raktárban.
 
RENDŐR  Szólj már neki, légyszíves.
 
ORSI   Nem lehet, most nekem kell kiszolgálnom. Mit kér?
 
RENDŐR  Mit kérnék? Van nekem pénzem bármit is kérni szerinted?

 
ORSI   Akkor?

 
RENDŐR  Mit akkor?

 
ORSI   Miben segíthetek?

 
RENDŐR  Egy kis illemet tanulhatnál. Kis jó modort. Majd beszélek én a 

Tanárnővel, hogy neveljen meg, ha már apádnak nem sikerült.
 

Szünet, Rendőr körbenéz.
 

RENDŐR  Whisky mennyibe kerül?
 

ORSI   Azt nem tudom.
 

RENDŐR  Add ide, légyszíves.
 

ORSI   Nem lehet, még nem lettek leltárba véve.
 

RENDŐR  Éppen azért lehet.
 

ORSI   Én nem nyúlhatok az alkoholhoz.
 

RENDŐR  Még jó hogy nem. De én nyúlhatok. (Nézegeti az üveget.)
 

ORSI  Jobban tetszene tenni, ha vissza tetszene rakni a helyére, ez még 
nincs leltárba véve. Ennek megvan a rendje.
 

RENDŐR  Majd én tudom, hogy mi a rend. Nekem az a dolgom, hogy a 
whisky-t ellenőrizzem.
 

ORSI   Jó, én szóltam.
 

+16



RENDŐR  Inkább apádnak szóljál, hogy itt voltam, és üzenem, hogy minden 
rendben lesz, csak le kell papírozni, így mondd neki, le kell 
papírozni.
 

ORSI   De mit?
 
RENDŐR  Az téged ne érdekeljen!
 
 
Rendőr kimegy.
Orsi rajzol, Alfréd visszatér, kopog, papírokat összeszedi.
Orsi indulna ki, Alfréd leül a dobozokra.
 
ALFRÉD  Megcsináljuk a leltárt.

 
Észreveszi a whisky-t.
 
ORSI   Ja, azt üzeni, hogy minden rendben lesz, csak le kell papírozni.

 
Orsi elindul kifelé.

 
ALFRÉD  A leltár! Hány darab sör van? Számold meg légyszíves.
 
ORSI   Apa, várnak a többiek! Mindenki kint van a tónál!

 
ALFRÉD  De te nem mindenki vagy, ugye?

 
ORSI   Pedig szeretnék az lenni.

 
ALFRÉD  Te leszel itt utánam a következő boltos. Ebből fogsz megélni.

 
ORSI   És ha nem akarok?

 
ALFRÉD  Én ezt tudom neked adni, ez a te örökséged. Te leszel itt utánam 

a következő boltos.
 
ORSI  De én nem akarok egy ilyen hülye boltos lenni, nem érted? Nem 

akarok egész nap itt állni, és mindenféle idiótát kiszolgálni! Én nem 
fogok egész életemben rekeszeket pakolni, leltározni, elszámolni, 
meg arra várni, hogy hátha holnap már nem kell hitelt adnom. 
Nem fogok csekkek meg számlák miatt szívni, az biztos! Nekem ez 
a pénz nem kell! (Kinyitja a pénztárgépet.)
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Alfréd feláll, közelít, Orsi hátrál, Alfréd becsapja a pénztárgépet.
Tanárnő jön.

 
TANÁRNŐ  Kérném akkor mégis azt a mogyorókrémet.

 
ALFRÉD  Na lássuk, hogy csinálod!

 
ORSI   Ne már, apa!
 
ALFRÉD  Hogy szolgálod ki a vevőt? Ezt is tanulnod kell.
 
ORSI   Mit kell ezen tanulni? Tessék, itt a mogyorókrém.
 
ALFRÉD  Először talán beütöd a gépbe az árát.
 
ORSI   Én ezt nem csinálom tovább. Úgyis elmegyek innen.

 
ALFRÉD  Hagyd ezt abba. Tudod, hogy ezt nem szeretem.

 
TANÁRNŐ  Jaj Orsikám, te olyan okos, értelmes gyerek vagy, legalább te ne 

gondolkodnál így.
 
ORSI   De most miért? Minden normális ember el akar menni innen.

 
ALFRÉD  Ez a szülőhelyed.

 
TANÁRNŐ  Gyönyörű falucska. Valóságos kis ékszerdoboz a hegyek között.

 
ORSI  Lehet, hogy amikor a Tanárnő gyerek volt, akkor még ékszerdoboz 

volt, most már csak tíz koszos utca. Halálra unja magát itt az ember. 
Még pláza sincsen. 
 

ALFRÉD  Hát ez a baj, ezeknek már csak pláza kell.
 
TANÁRNŐ  Nektek, fiataloknak kellene ezt a falut újra felvirágoztatni.

 
ORSI   Dögunalom ez a hely, mit kezdjek vele?
 

 
Orsi kimegy, ajtóban Rendőrrel összetalálkozik.

 
 
RENDŐR  Alfréd, kéne még pár sör, sógorom átjön meccset nézni.
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ALFRÉD  Tudsz fizetni?

 
RENDŐR  Hogy tudnék? Most fizettem be a csekkeket. Figyelj, a gyerek nem 

mondta, hogy...
 

ALFRÉD  A sírba fogsz vinni ezzel.
 

Alfréd odaadja a söröket.
 
RENDŐR  Töltögetünk, Tanárnő?

 
TANÁRNŐ  Ja, igen.

 
RENDŐR  Tényleg, volt már, hogy nyert valamit lottón?
 
TANÁRNŐ  Egyszer volt majdnem egy kettesem.

 
EGYÜTT  Csak mellétippeltem egy számot.

 
RENDŐR  És mit csinálna annyi pénzzel, ha egyszer nyerne?

 
TANÁRNŐ  Nem is tudom.

 
RENDŐR  Én egy percig sem maradnék itt. Rendőrre mindenhol szükség 

van. Irány a nagyváros!
 

TANÁRNŐ  Itt hagyna minket csak úgy?
 

RENDŐR  Mint a szél!
 

ALFRÉD  Mondjuk egy világkörüli útra én is elmennék!
 

RENDŐR  Építtetnék egy háromszintes villát, de úgy, hogy a pincében lenne 
uszoda, konditerem...

 
ALFRÉD  Pingpongasztal...
 
RENDŐR  Biliárd...
 
ALFRÉD  Jakuzzi meg helikopter-leszálló, mi?
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RENDŐR  Nagy kert is tartozna hozzá, ott parkolnának az autóim. Egy Alfa 
Romeo, meg egy Renault Megane cabrio.
 

Orsi az ajtóból nézi őket.
 
TANÁRNŐ  Egy lottó ötös bizony ránk férne. Tudják mit, töltsük ki együtt a 

szelvényt, hátha most sikerül. Na, mondják a számokat!
 

Sorolják a számokat, az utolsó szám a 89-es.
 

TANÁRNŐ  Holnap feladom a postán.
 

RENDŐR  Mennyit adjunk bele?
 

TANÁRNŐ  Hagyja csak, Sanyi, erre meghívom most magukat, aztán ha 
nyerünk, akkor hány részre osztjuk, Sanyi?
 

RENDŐR  Három.
 

TANÁRNŐ  Így van.
 

ALFRÉD  Én pedig meghívom magunkat egy kávéra.
 
TANÁRNŐ  Én elfogadom.
 
RENDŐR  Én is.

Kávéznak.
 

+20



      ELSŐ KINYITÁS A RÉSZTVEVŐK FELÉ 

Orsi bejön, leül a rekeszre, onnan nézi őket; egy idő után rögtönzött monológba 
kezd arról, hogy mennyire elege van már az itt élőkből, a mentalitásukból, ahogy 
mindig a pénz miatt sopánkodnak; erre egy-két perc után szerepből reagál a többi 
színész is: nem értik Orsit, mi a baja, hisz mindenki így él itt, máshogy nem is lehet; a 
szegénységet csak elviselni lehet, megszokni nem, tenni ellene még kevésbé - ez egy 
ilyen világ. 

A szereplők mondatai a végén már nem csak Orsinak szólnak, hanem a résztvevőkhöz 
is, mindenki igyekszik bizonygatni a saját igazát. Egymásba folynak a beszélgetések, 
majd a szereplők elhívják a résztvevőket három csoportba, hogy folytassák a 
megkezdett beszélgetést.  

A kiscsoportos munka három szereplő szemszögét igyekszik feltárni (tanárnő, rendőr, 
Alfréd). Hasonló a drámamunka szerkezete, de eltérőek a technikák. Mindenhol 
először azt vizsgáljuk, milyennek látják a résztvevők az adott szereplőt, mit gondolnak 
róla, milyen problémákat vettek észre a viselkedésében. Mindhárom szereplő használ 
egy-egy tárgyat a kiscsoportos munkában. A rendőrnél a bontatlan whiskey-s üveg, 
a tanárnőnél a Nutella, Alfrédnál maga a szegényes árukkal teli polcrendszer kerül a 
fókuszba és kapcsolódik hozzá játék, mely a jelenből kiindulva az álmokra, vágyakra 
vonatkozik. A csoport összetételétől, mentális állapotától és drámás jártasságától is 
függ, milyen drámaformákat ajánlunk a feldolgozáshoz.

A kiscsoportos munka végén, miután a résztvevők újra helyet foglalnak a pást-szerű 
nézőtér két oldalán, a szereplők egy-egy rögtönzött monológban és cselekvéssorban 
adják vissza a résztvevők gondolatait. 

 
Az utolsó monológot mondó Alfréd kimegy a térből.

 ORSI (NARRÁCIÓ) Szóval, valahogy így kezdődött. Aztán egyik nap suli után apám 
megint megkért, hogy legyek a boltban helyette. Mondjuk akár be 
is zárhattunk volna, úgyse akart senki vásárolni. Az egész falu egy 
nagyon fontos gyűlésre ment a tornacsarnokba. Tornacsarnok. Egy 
lepusztult tornaterem inkább. Na, mindegy. Szóval, itt unatkoztam 
egész délután, fogalmam sem volt, hogy mi történik ezen a gyűlésen, 
amikor egyszer csak – épp hátul voltam a raktárban –, valaki kiabálni 
kezdett a boltban, hogy csomagunk jött.

 
Koporsó be.

Mire kiértem, már senki sem volt ott. Csak ez.
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Némajáték: Alfréd beront a boltba, meglátja a koporsót. Toporog, szerencsétlenkedik. 
Int Orsinak, ketten becibálják a boltba és otthagyják középen. Alfréd elolvassa a feliratot 
a koporsón. Kirohan a raktárba, Orsi utána.
Rendőr beszalad.
 
RENDŐR  Alfréd! Alfréd!
 
Megáll, meglátja a koporsót.
Tanárnő jön, Rendőrre néz, meglátja a koporsót, leül a rekeszre.
 
TANÁRNŐ  Ezt most már tényleg kikérem magamnak. Ez meg mi? Ez meg mi?
 
RENDŐR  Semmi. Rossz vicc.
 
TANÁRNŐ  Ne haragudjon, de én most ebben a helyzetben nem nagyon tudok 

nevetni.
 
RENDŐR  Ugyan Tanárnő, nyugodjon meg, nem történt semmi.
 
TANÁRNŐ  Ez magának semmi? Borzasztó, vérfagyasztó, vérlázító dolog történt.
 
RENDŐR  Kis félreértés maximum.
 
TANÁRNŐ  Félreértés?

 
RENDŐR   Rossz helyre címezték. Na, megkeresem Alfrédot, beszélek vele, 

nehogy túlizgulja a dolgot.
 

TANÁRNŐ  Ezek összeesküdtek Alfréd ellen.
 

RENDŐR  Nincs itt semmi összeesküvés. Én ezt mondom, és magának is azt 
javaslom, hogy ezt mondja. Ha netán valaki megkérdezné. Ha híre 
menne. Ha netán kijönne a sajtó.
 

TANÁRNŐ  Azt hiszi, azért mert milliárdjai vannak, bármit megtehet velünk? 
Minek néz ez a nő minket? 30 éve elment innen, és most visszatér 
egy ilyen ajánlattal? Ez egy erkölcstelen ajánlat, amit még egyszer és 
még százszor visszautasítok az emberiesség nevében. Egy vérszomjas 
nő erkölcstelen ajánlata. Ez a nő már gyereknek se volt egészen 
normális.

 
RENDŐR  Én is azt hallottam, hogy már az iskolában is állandóan csak probléma 
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volt vele.
 

TANÁRNŐ  Alig voltak barátai, mindig magányosan kóricált az erdőben.
 

RENDŐR  Volt olyan, hogy egy fáról meggymaggal köpködte az embereket.
 

TANÁRNŐ  Egyszer állítólag megfogott egy pókot, és egyenként tépte ki a  lábait.
 

Orsi jön, hallgatózik.
 
RENDŐR  Azt hallottam, hogy már vagy nyolc férjet elfogyasztott...
 
TANÁRNŐ  És az első férje milliárdjaiból él azóta is, csak úgy szórja a pénzt, nem 

számít neki, hogy hol mennyit hagy ott...
 

RENDŐR  Most viszont nem adakozik, nem, most akar valamit a pénzéért...
 

TANÁRNŐ Ráadásul az igazság nevében! Hogy mer ez a nő igazságról és 
igazságszolgáltatásról beszélni?!

 
RENDŐR Nem, semmi kétség, ez a nő elmebeteg. Nem lehet komolyan venni. 

Kész.
 
TANÁRNŐ Hát, az tényleg csak valami elmebeteg lehet, aki az egész falu előtt 

ilyen ajánlatot tesz.
 
RENDŐR Ezt mondom, el kell felejteni. Beszámíthatatlan, nem kell vele 

foglalkozni.
 
TANÁRNŐ  És ha mégis komolyan gondolja?
 
RENDŐR  Mit ér vele? Az egész falu nyíltan visszautasította. Tanárnő, nyugodjon 

meg, lépjünk már túl ezen.
 

TANÁRNŐ  Könnyű azt mondani!

ORSI   Mi történt?
 
RENDŐR  Semmi.
 
ORSI   Nem hiszem.
 
RENDŐR  Nem történt semmi. Mi történt volna?
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ORSI   (A koporsóra mutat.) És ez itt mi?
 
RENDŐR  Küldemény, mit tudom én. Rossz helyre szállították ki.
 
ORSI   Apám neve van ráírva.
 
TANÁRNŐ  Az én kezemhez nem fog vér tapadni, az biztos. Én komolyan 

gondoltam, hogy nem. Nem a középkorban élünk! Ez mégiscsak 
Európa! És különben is, hogy gondolta? Fogunk egy pisztolyt, vagy a 
nagykést a konyhából?

 
RENDŐR  Elég! Fogja be a száját! Miért kell ezt a gyerek előtt? Ez csak egy kis 

közjáték volt, hamarosan úgyis elmegy.
 
TANÁRNŐ  És ha ez csak a kezdet? Ha lesz egy következő és egy következő 

áldozat? Ha további emberéleteket fog követelni? Ha valaki mégis 
lép?

 
RENDŐR  Nem fog senki se lépni.

ORSI   Milyen áldozat? Mit lépni? Mondják már meg!
 
RENDŐR  Jó, akkor én elmondom, tessék!

 
TANÁRNŐ  Ne a gyerek előtt, ez nem neki való!

 
RENDŐR  Egyszerre de fontos lett a gyerek, maga nem tudta befogni a száját. 

Tessék, akkor hadd tudja meg. Végül is rá is tartozik, neki is van hozzá 
köze. Üljél le! Szóval. Jött egy milliomosnő, vagyis visszajött, mert 
régen itt élt, persze akkor még nem volt milliomos. Na, mindegy. 
Összehívta a falut, és tett egy ajánlatot. Azt mondta, hogy az egész 
falu együtt kap pénzt, meg az emberek kapnak külön-külön is pénzt. 
Tanárnő, fejenként mennyit is?

TANÁRNŐ  Ötven millió fejenként.
 

RENDŐR  Cserébe egy dolgot kér: meg kell ölnünk egy embert. Az apádat. 
Tessék, most már tudod. 

 
ORSI   És akkor most mi lesz?
 
RENDŐR  Semmi. Eddig se történt semmi. Iszunk egy whisky-t és megnyugszunk.  
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Add oda a whisky-t, Orsi.
 
ORSI   Még mindig nincs leltárba véve.

 
RENDŐR  Nem baj. A legfontosabb, hogy megőrizzük a higgadtságunkat. Az 

élet megy tovább. (Kimegy.)
 

TANÁRNŐ  (Odamegy Orsihoz, megpuszilja.) Jaj, szegény kicsikém. (Kimegy.)
 

 
 SZÜNET

 
Testőr bejön.

 
ORSI   Zárva vagyunk.

Testőr körbenéz.
 

ORSI   Mondom, zárva vagyunk. Mit akar?
 
Testőr az ajtóhoz áll.
Klára bejön, Orsihoz megy.
A raktárból belép Alfréd. Kimerevített pillanat.
Orsi Alfrédra – Klárára – Alfrédra néz. Alfréd lép egyet, testőr lép egyet, Klára 
visszainti.

 
ALFRÉD  Klára, mit keresel itt?

 
KLÁRA  Szervusz, Alfréd. Örülök, hogy végre találkozunk.

 
ALFRÉD  Én is. Orsi, menj ki légy szíves.

 
KLÁRA  Ne! Maradjon. Nekem nincsenek titkaim. A kis Orsi. (Közelebb megy 

hozzá. Arcát maga felé fordítja.) Alfréd és Matild lánya. Hány éves 
vagy?

ORSI   Tizenhét.

Alfréd félrehúzza Orsit.
 
KLÁRA  Ezt a napot vártam egész életemben, mióta csak Güllent elhagytam. 

Te is gondoltál rám?
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ALFRÉD  Persze. Sokat. Hogy mi lehet veled.
 
KLÁRA  Hívj úgy, ahogy régen hívtál.

 
ALFRÉD  Vadmacskám.

 
KLÁRA  Igen, vadmacskám! Én meg feketepárducomnak hívtalak. Emlékszel? 

17 éves voltam, te meg 20. Fiatalok voltunk és merészek. Mesélj még 
rólam!

 
ALFRÉD  Rólad?
 
KLÁRA  Milyen voltam 17 évesen, amikor szerettél?
 
ALFRÉD  Vad és féktelen.
 
KLÁRA  Te pedig erős voltál és bátor. Talpig férfi, verekedtél értem. De 

mostanra meghíztál és kopaszodsz is, jól látom?
 

ALFRÉD  Te viszont ugyanaz maradtál.
 

KLÁRA  Ugyan. Megöregedtünk mind a ketten. Te lepusztultál, engem 
szikével széttrancsíroztak a baleset után. Rajtam már semmi sem a 
régi. Még járni is újra kellett tanulnom.
 

ALFRÉD  Nagyon sajnálom.
 

KLÁRA  Dehogy sajnálod. Akkor sajnáltad volna, amikor részegen beültél a 
kocsiba.
 

ALFRÉD  Kérlek, ne beszéljünk erről.
 

KLÁRA  Akkor sajnáltad volna, amikor gyáván otthagytál. Neked tényleg 
mindegy volt, hogy élek vagy meghaltam? Hova futottál? Mire 
számítottál? De arra volt erőd, hogy átrakj a vezetőülésre, hogy rád 
senki se gyanakodjon.
 

ALFRÉD  Én tényleg azt hittem, hogy meghaltál. De örülök, hogy valaki mással 
új életet kezdtél.
 

KLÁRA  Na, az sikerült. Az új élet.
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ALFRÉD  Én mindig a boldogságodat akartam.
 

KLÁRA  Na, persze! Nem, te Matild pénzét és ezt a boltot akartad. Igazából 
sohase szerettél senkit. Se engem, se Matildot. Csak a pénzt szeretted, 
csak minél több pénzt akartál.
 

ALFRÉD  Aztán tessék, hova jutottam? Ezt irigyled tőlem? Ha itt maradtál volna 
Güllenben, ugyanúgy romokban lennél, mint én. Látod, itt minden 
tönkrement.
 

KLÁRA De most felvirágozhat. Csak most én diktálom a feltételeket. Én 
szerettelek, de te elárultál. Az élet túllépett ezen, de én semmit sem 
felejtettem. Igazságot akarok. Meg akarom változtatni a múltat azzal, 
hogy megsemmisítelek.

 
A testőr odaadja a rózsát, Klára leteszi a koporsóra, az ajtóhoz megy.
 
KLÁRA  Az egyikük meg fog ölni. Nem tudom melyikük lesz az, de kivárom.

Klára és a Testőr kimennek. 

ORSI   Apa, ez igaz? Igaz, amit ez a nő mond? Válaszolj!

Alfréd némán ül a koporsón.
Orsi kimegy a raktárba.
Alfréd a koporsót nézi, Rendőr jön
 
RENDŐR  Szevasz, mi a helyzet?
 
ALFRÉD  Semmi különös.
 
RENDŐR  Jól vagy?
 
ALFRÉD  Persze.
 
RENDŐR  Asszony összeírta, hogy mi kell. (Leül a koporsóra.)
 
ALFRÉD  Ez is? (Pakol a pultra.)
 
RENDŐR  Persze, mehet.
 
ALFRÉD  Három sör?

+27



 
RENDŐR  Legyen négy.
 
ALFRÉD  Viszed kézben?
 
RENDŐR  Nem, zacskóba legyél szíves.
 
ALFRÉD  Felírjam?
 
RENDŐR  Azt hittem, nálad nincs hitel.
 
ALFRÉD  Pár napot tudok várni.
 
RENDŐR  Nem kell. Van pénzem. Biztos jól vagy?
 
ALFRÉD  Aha.
 
Rendőr elindul ki.
 
ALFRÉD  Honnan lett pénzed?

RENDŐR  Munkahelyi jutalom.
 
Rendőr kimegy, Tanárnő jön.
 
TANÁRNŐ  Jó napot, Alfréd.
 
ALFRÉD  Jó napot, Tanárnő, mit parancsol?
 
TANÁRNŐ  Megnézném azokat a cipőket, amiket a múltkor említett... ha 

megvannak még.
 

ALFRÉD  Még épp jókor, most akartam visszaküldeni őket. Úgyse veszi senki, 
minek álljon itt.
 

TANÁRNŐ  Biztos én se veszem meg, csak gondoltam megnézném.
 

ALFRÉD  Hányas?
 

TANÁRNŐ  36.
 

ALFRÉD  Szívesen mutatom, de tényleg nem olcsó. Igazi selyem, azt nem lehet 
áron alul.
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TANÁRNŐ  Talán futja rá.
 
ALFRÉD  Komolyan?
 
TANÁRNŐ  Még nem tudom, még kipróbálom. (Körbejár.)
 
ALFRÉD  Kényelmes?
 
TANÁRNŐ  Igen, pont jó. De biztos, hogy ez selyem, olyan mintha inkább szatén 

lenne.
 
ALFRÉD  De nagy cipőszakértő lett a Tanárnő!
 
TANÁRNŐ  A hétvégén a városban felpróbáltam egy párat.
 
ALFRÉD  Bent járt a városban?
 
TANÁRNŐ  Igen, a nővérem megjavíttatta az autóját, és... De nem is ez a lényeg. 

Megveszem.
 
ALFRÉD  Biztosan?
 
TANÁRNŐ  Persze, nem gond. (Háttal kiveszi a pénzt, odaadja.)
 
Tanárnő rakja el a cipőjét, közben Rendőr jön vissza, összenéznek.
 
ALFRÉD  Kimaradt valami?
 
RENDŐR  Egy jó whisky-t adjál már!
 
ALFRÉD  Te nem is szereted a whisky-t.
 
RENDŐR  Amit az ember nem próbál, azt nem tudja nem szeretni. Kipróbálom, 

hátha megszeretem!
 
ALFRÉD  Drága mulatság lesz neked ez a kipróbálás.
 
RENDŐR  Hátha rákapok, és minden nap ezt fogom inni. Te csak jól jársz! 

Fellendül az üzlet!
 
ALFRÉD  Honnan lenne pénzed whisky-re? Minden nap jutalmat osztogatnak 

a rendőrségen?
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RENDŐR  Most mit problémázol? Örülj neki, hogy vásárolunk!
 
ALFRÉD  De milyen pénzből?
 
RENDŐR  Az téged ne érdekeljen!
 
TANÁRNŐ  Ugyan, Alfréd, most komolyan ebből csinál ügyet?
 
ALFRÉD  Orsi, gyere segíteni.
 
Orsi bejön.
 
ALFRÉD  Szolgáld ki a vevőt.
 
RENDŐR  Egy whisky-t kérek. Azt.
 
ORSI   Sajnos még nincs leltárba véve.
 
ALFRÉD  Nem eladó. 
 
RENDŐR  Mi az, hogy nem eladó? Kérem a panaszkönyvet. Ha a vevő kér 

valamit, akkor a boltosnak kutyakötelessége kiszolgálni.
 

ALFRÉD  Kérjél mást.
 

RENDŐR  De én azt kérem. Most már kivárom. Akkor vegyétek leltárba most. 
Van pénzem, itt én diktálok.

 
TANÁRNŐ  Mi az Alfréd? Mi a baja?
 
ALFRÉD  Tudja azt nagyon jól a Tanárnő, hogy mi a bajom a szép új cipőjében.

 
TANÁRNŐ  Most az a baja, hogy jobban megy az üzlet, mint eddig?

 
RENDŐR  Te anti-boltos lettél? Neked az a jó, ha nincs vevő? Ha hitelezni kell?

 
TANÁRNŐ  Mi csak segíteni akarunk magának. Annyit hitelezett nekünk, mindig 

mellettünk állt a bajban, igazán megérdemli, hogy magához hozzuk a 
pénzünket.
 

ALFRÉD  Nekem ezen az áron nem kell a pénzetek. Költsétek máshol! Kifelé! 
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RENDŐR  Nyugalom!
 

TANÁRNŐ  Most mi van?
 

ALFRÉD  Takarodjatok kifelé! Takarodjatok innen!
 
RENDŐR  Jól van, nyugi!

 
Alfréd kikergeti őket, megfordítja a táblát.
 
ORSI   Apa.

 
ALFRÉD  Mi van?

 
ORSI   Miért van ez még mindig itt?
 
ALFRÉD  Miért, mit csináljunk vele?
 
ORSI   Vigyük el innen.
 
ALFRÉD  Hova?
 
ORSI   Bárhova. El innen. Vágjuk fel tüzelőnek. Dobjuk be a tóba.
 
ALFRÉD  Nem lehet.
 
ORSI   Miért nem?
 
ALFRÉD  Ennek itt kell maradnia. (Megáll.) Hogy lássák, én nem félek. 

Orsi kimegy a raktárba.
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       MÁSODIK KINYITÁS A RÉSZTVEVŐK FELÉ 

Az Alfrédot játszó színész egyedül marad a koporsó körül. Mintha magát erősítené, 
hangosan beszél, bíztatja magát. “Én nem félek. Nincs okom rá. Most egy kicsit 
megzavarodtak az emberek itt, de nem akarnak bántani engem. Ki ne jönne zavarba egy 
ilyen lehetőségtől. De mi nem vagyunk fenevadak. Nem teszünk meg akármit, pusztán a 
pénz miatt... vagy mégis?”
A szöveg végére egyre jobban elbizonytalanodik magában, és egy idő után a nézőkhöz 
fordul (akár direktben megszólítva egy-egy diákot), hogy mit gondolnak minderről. Van, 
lenne oka félni?
“De hiszen a gülleniek egyöntetűen elutasították Klára ajánlatát... Tény, hogy nagyon 
sok pénzt ígér fejenként...de hát ettől még csak nem válnak gyilkossá az emberek... A 
pénz nem minden...vagy…? Mit kellene most tennem? Meneküljek? Bújjak el? Kérjek 
bocsánatot...?”
A kialakuló vitában az Alfrédot játszó színész-drámatanár dolga, hogy hol határozottsággal, 
hol az elbizonytalanodással, hogy valamilyen provokációval segítse az ellentétes 
gondolatok elhangzását. 
Végül a szereplő arra az elhatározásra jut, hogy nem megy sehova. Alfréd leül a koporsóra.
 

Orsi belép.
 

ORSI   Összepakoltam a cuccaidat. Menjél gyorsan, mindjárt indul a vonat.
 
ALFRÉD  Hova mehetnék?
 
ORSI   Mindegy, csak el innen.
 
ALFRÉD  Nem megyek.
 
ORSI   De miért nem? Gyere már!
 
ALFRÉD  Újra gyűlést tartanak a tornacsarnokban. Odamegyek. Nem fogok 

elmenekülni, nem könnyítem meg a dolgukat. Kíváncsi vagyok, ki fogja 
megtenni? Ha ennyire kell nekik a pénz, öljenek meg. (A pénztárgép 
kulcsáért megy, átadja.) 

Vigyázz a boltra. (Alfréd kimegy az üzletből.)
 
Orsi a pulthoz lép.
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ORSI (NARRÁCIÓ)  Apámat a tornacsarnokban várta az egész falu. Azt mondják, azért 
voltak ott, hogy igazságot tegyenek. Állítólag senki nem nyúlt 
hozzá egy ujjal sem. Csak körbeállták. Ő meg összeesett. Az orvos 
szívrohamot állapított meg.

 
Rendőr behúzza a bőröndöt, eldönti.
 
TANÁRNŐ  Az én kezemhez nem tapad vér.
 
RENDŐR  Csak körbe álltuk.
 
TANÁRNŐ  Szívroham. Az orvos szerint szívroham.
 
RENDŐR  A legfontosabb, hogy megőrizzük a higgadtságunkat. Az élet megy 

tovább. (A koporsóhoz lép.) Vigyük.
 
Eszébe jut a whisky, el akarja vinni.
 
TANÁRNŐ  Hát nincs magában emberség?
 
Rendőr lerakja a whisky-t a földre. Kiviszik a koporsót.
 
ORSI (NARRÁCIÓ)  Ez itt apám boltja. Sokáig a falu egyetlen boltja volt. De egy éve zárva 

van. És én azóta nem voltam itt. Szerettem volna bejönni, de anyukám 
mindig azt mondta, hogy minek, meg hagyjam már, meg nincs 
értelme. Pedig szerintem igenis van. Ezért jöttem ide titokban. Klára 
betartotta az ígéretét: apám életéért cserébe mindenki megkapta 
az ötven millióját. Én is. Most már csak azt nem tudom, hogy mit 
kezdjek vele. Az örökségemmel.
 

       HARMADIK KINYITÁS A RÉSZTVEVŐK FELÉ 

Az utolsó interaktív részben azt a kérdést vizsgáljuk, hogy mit is kezdhetne, mit kellene 
kezdenie Orsinak a rábízott csekkel.
Először tisztázzuk a résztvevőkkel, hogy ők hogyan értették a színházi részben látottakat, 
mit gondolnak Alfréd haláláról. Felelős-e valaki érte, ha igen, mennyiben, hogyan?
Ezután azt ajánljuk nekik, hogy bárki bejöhet a térbe, és egy néma jelenetben 
megmutathatja, mit csinál szerinte a lány a csekkel. (Több játékcsekkünk is van, valóban 
bármit lehet vele tenni.) Megnézünk több variációt. Kipróbálhatjuk úgy is a játékot, hogy 
valamelyik szereplőt hívhatják be a jelenetbe társnak.
Ha a játszóknak van még kedve, kíváncsisága tovább kutakodni, akkor felajánljuk, hogy 
megnézhetjük azt a pillanatot egy improvizációban, mikor Orsihoz belép Klára, akit Orsi 
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hívott oda, hogy elmondja-megmutassa neki, hogy mi lesz a csekkel. Értelemszerűen itt 
egy rögtönzött jelenet alakul az Orsit játszó gyerek és a Klárát játszó színész-drámatanár 
közt.
Az improvizációk után megköszönjük a közös játékot, olvasásra ajánljuk az eredeti 
Dürrenmatt-művet, majd elköszönünk a gyerekektől.
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