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Gianina Cărbunariu

ELADÓ / FOR SALE

A dráma a Játéktér 2019. őszi számában jelent meg.
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Szereplők:

Első jelenet:  
BEFEKTETŐK – Első, Második, Harmadik, Negyedik, Ötödik, Hatodik, Hetedik Befektető.

Második jelenet:  
PARASZTOK – Első asszony, Második asszony, Első asszony bátyja, Első férfi, Második férfi, 
Harmadik férfi, Polgármesteri hivatal tanácsosa.

Harmadik jelenet: 
PARASZTOK, valamint a SZONDÁZÁSI VÁLLALAT MUNKÁSAI:
Férfi, Asszony, Első munkás, Második munkás, Harmadik munkás, Lány a kártalanítástól, 
Rendőr.

Negyedik jelenet: 
Anya, Fiú.
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ELSŐ JELENET

Első bEfEktEtő: Mi… 1999 óta vagyunk itt, de csak 2004-ben kezdtük a vállalkozást. Úgy, hogy 
elmondhatom, az első öt év terepfeltárási munka volt.

Második bEfEktEtő: Mi érkeztünk elsőknek ide. Még ‘90-ben.

NEgyEdik bEfEktEtő: Mi a vasfüggöny leomlása után rögtön idejöttünk feltérképezni.

HarMadik bEfEktEtő: Azt is mondhatnám, hogy egész jó kapcsolatokat ápoltunk Romániával a… 
változás előtt is. Mindenfélét üzleteltünk. Az elején főként az állatállományban voltunk érde-
keltek. De 2001 után elkezdtünk területek után érdeklődni. 

ÖtÖdik bEfEktEtő: A mi vállalatunk három éve kezdte el felmérni a helyet, és ez idő alatt legalább 
15−20 alkalommal jártam itt.

Hatodik bEfEktEtő: Mi turistákként érkeztünk 1999-ben. És egy alapokig lerombolt országot ta-
láltunk.

Első bEfEktEtő: Az első benyomás természetesen… a szegénység, amiben az emberek éltek.

Hatodik bEfEktEtő: A környéken, ahol dolgozom, a földek 95 százaléka parlagon volt hagyva. 
Végképp elhanyagolva.

NEgyEdik bEfEktEtő: Micsoda szegénység…

Hatodik bEfEktEtő: Nekünk szenvedélyünk a mezőgazdaság, és amikor láttuk, hogy mennyi föld 
hever műveletlenül, eldöntöttük, hogy valamit tennünk kell.

Első bEfEktEtő: Időközben rájöttünk, hogy Románia nem is annyira szegény. Falun végül is van 
fedél az emberek feje felett és nem kell érte házbért fizetni, ha pedig emellett még munkahe-
lyük is van, akkor egész jól viszik. Persze, az egészségbiztosítás vagy az effélék még mindig 
hiányoznak, de sikerül nekik valahogy…

NEgyEdik bEfEktEtő: Túlélni.

ÖtÖdik bEfEktEtő: Amikor Bukarestben leszáll a gép, egy modern városban találod magad, a mű-
építészet bámulatos, és az az épület… az a palota… a Nép Háza,1 mikor először megláttam, 
olyan... wow volt!

NEgyEdik bEfEktEtő: Tulajdonképpen azt érzed, mintha a világ bármelyik civilizált városában lennél. 
Autók is vannak. A mi autóink mind itt vannak: Toyota, Škoda, Mitsubishi…

bEfEktEtők: Hyundai, Lamborghini, Maseratti, BMW, Mercédesz…

ÖtÖdik bEfEktEtő: De ha elhagyod a várost, és nem kell túl messzire menni, hát… rurális környe-
zetbe jutsz. És már tisztán látszanak a különbségek, egyik mezőn nagy traktor, a másikon 
meg egy ló.

Első bEfEktEtő: Gondok a szennyvízelvezetéssel, a gázzal, az ivóvízzel… a vécék az udvaron 
vannak. Az élet kifejezetten nehéz.

1 A gúnyosan Fehér Háznak is nevezett Nép Házát (Casa Poporului) 1983-ban kezdte építtetni Nicolae 
Ceaușescu kommunista diktátor. Az épület jelenleg Románia parlamentjének ad otthont. (A fordító meg-
jegyzése. / Szerk. megj.)
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Második bEfEktEtő: És az utak eléggé… eléggé…

NEgyEdik bEfEktEtő: Kátyúsak. Tele vannak gödrökkel.

ÖtÖdik bEfEktEtő: De az emberek általában véve barátságosak. Tessék elhinni, hogy egészen 
tanult emberekkel is találkoztam, jól vág az eszük. Mi szeretünk veletek dolgozni. Mármint 
önökkel.

Második bEfEktEtő: És a munkaerő is elég olcsó.

NEgyEdik bEfEktEtő: És mindig rendelkezésre áll.

Második bEfEktEtő: Vállalatunk politikájához hozzátartozik a helyi földművesekkel való együttmű-
ködés. A közjóhoz szeretnénk hozzájárulni, segíteni a fejlődést.

Hatodik bEfEktEtő: Az emberek általában nagyon szívesen adnak el földeket.

NEgyEdik bEfEktEtő: Láttam már, ahogy örömükben sírtak, hogy végre túladhattak egy darabka 
földön.

HarMadik bEfEktEtő: Mit is csináljanak a földjeikkel? Gyertek, kérdezzük meg őket, ha már itt 
vannak. Van itt önök közül valaki, aki még mindig kapával szeretné művelni a földet? Nem 
hiszem!

Hatodik bEfEktEtő: Az elején, az első években, önök egy televíziós készülék áráért is eladtak egy 
hektárnyi földet. Aztán ha meg akarták javíttatni a háztetőt, eladtak egy újabb hektárt. Mert 
önök másképp gondolkoznak. Nyugaton a föld tőkét jelent. A földet soha nem adjuk el.

Második bEfEktEtő: Az elején mi is csodálkoztunk ezeken a nagymértékű eladásokon. Aztán meg-
értettük, hogy az emberek azért adják el a földeket, mert nehéz megmunkálni, mert nagyon 
messze vannak ezek a területek. A visszaszármaztatási procedúrák közben a területek felap-
rózódtak. A fiatalok pedig beköltöztek a városba, vagy külföldre mentek…

bEfEktEtők: Igen, nálunk dolgoznak // Tömegesen jöttetek hozzánk // Főleg miután eltörölték a 
megszorításokat  // 

Második bEfEktEtő: A szülők már öregek, és kénytelenek eladni a földeket. Ez szomorú, nagyon 
szomorú, de ez a valóság.

NEgyEdik bEfEktEtő: Nem igazán maradt, aki megművelhetné a földjeiteket.

Hatodik bEfEktEtő: Ez van. Ha ti nem akartok gazdálkodni, akkor valakinek gazdálkodnia kell he-
lyettetek. Franciák vagyunk, angolok, hollandok…

bEfEktEtők: Amerikaiak, németek, arabok, olaszok, kanadaiak, kínaiak…

Hatodik bEfEktEtő: Mindnyájan európaiak vagyunk. Tehát nem vagyunk idegenek, európaiak va-
gyunk. Egy nagy család.

NEgyEdik bEfEktEtő: Európaiak, nem európaiak… azért vagyunk itt, hogy enni adjunk bolygónk 
több milliárd lakosának.

HarMadik bEfEktEtő: Miért féltek, hogy a külföldiek felvásárolják a földeket? Teljesen mindegy, hogy 
ki vásárolja fel, így is úgy is ti művelitek meg.

NEgyEdik bEfEktEtő: Az a fontos, hogy a föld itt marad, mert a tietek. Mi csak megműveljük, nem 
húztunk fel másik zászlót, nem is áll szándékunkban ilyesmit tenni. Az én véleményem, és a 
kollégáimé is, ugyebár, az, hogy…
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bEfEktEtők: A föld a tiétek // Teljes mértékben a tiétek // Azt csináltok vele, amit akartok…

HarMadik bEfEktEtő: Mi nem vihetjük el a földet, nem vághatjuk zsebre. Nem igaz?

Első bEfEktEtő: Aki akarja, eladja. Aki nem…

NEgyEdik bEfEktEtő: … az bérbe adja.

Hatodik bEfEktEtő: A föld a tiétek. Mi csak menedzseljük.

HarMadik bEfEktEtő: Az csak mese, hogy jönnek a külföldiek és nem tudom, mit csinálnak… ez 
csak azért van, hogy megijesszenek titeket. Vagyis önöket.

ÖtÖdik bEfEktEtő: Igen, vannak kormányok, akik félnek, hogy átvesszük az országot, és azt 
mondják, hogy a földek a helyiek tulajdonában kellene maradjanak, és hogy a túl erős külföldi 
befolyás megváltoztatja a társadalmat, az infrastruktúrát.

Hatodik bEfEktEtő: Egyes kormányok óvatosabbak, de itt nem áll fenn ez az eset.

NEgyEdik bEfEktEtő: Máshol Európában voltak kellemetlenségeink. Vannak kormányok, amelyek 
azt hiszik, hogy mi majd befektetünk és elfogadjuk, hogy a profitot elvegyék tőlünk.

Második bEfEktEtő: Hogy fogadjunk el ilyesmit? Ez megakadályozza a befektetéseket.

NEgyEdik bEfEktEtő: Én biztos nem fektetnék be egy centet se oda.

Hatodik bEfEktEtő: Miért fektessünk be szakértői vizsgálatot…

HarMadik bEfEktEtő: És tőkét…

Második bEfEktEtő: És a szaktudásunkat.

NEgyEdik bEfEktEtő: Hogy a végén azt mondják: igazából meggondoltuk magunkat, visszavesszük 
a földeket.

HarMadik bEfEktEtő: De itt ez nem történt meg velünk soha. Ismerjük el, a román kormány nagyon 
fogékony az ajánlatainkra és javaslatainkra.

Hatodik bEfEktEtő: Persze, ha belegondolsz, hogy a befektetők hol adóznak. Mi jövünk, jó kis 
profitot termelünk és… ez a pénz eltűnik az országból, hiába keresed az ország  infrastruktú-
rájában… − igen, ez egy érzékeny téma.

bEfEktEtők: Miért lenne érzékeny // Miért? // Nem, ez nem igaz. // Megéri beszélni róla.

Első bEfEktEtő: Mi nálatok fizetünk adót. Mert számunkra nagy előny, hogy itt adózhatunk, és 
nem odahaza. 

Hatodik bEfEktEtő: Ha nálunk profitot termelsz, 70 százaléka az államnak megy. Ezért jövünk mi 
hozzátok.

Második bEfEktEtő: A mi esetünkben minden, amit termelünk, exportra megy. A maximális profit 
után otthon adózunk. De mi munkahelyeket biztosítunk nektek és új technológiát, mi befek-
tetünk!

HarMadik bEfEktEtő: Várjatok egy kicsit, ti gabonaexportból éltek. Ugyanakkor aggódtok, hogy 
mi is exportálunk. Mégis mit csináljak? Hagyjam, hogy a gabona ott rohadjon a mezőn? 
Exportálunk!

bEfEktEtők: Exportálunk!
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NEgyEdik bEfEktEtő: Az ideális az lenne, ha a pénz itt maradhatna nektek. De mégiscsak van kü-
lönbség aközött, hogy a földed parlagon van, vagy van mezőgazdasági tevékenységed, még 
akkor is, ha a nyereség nagy része külföldre megy, nem igaz?… Mert elvégre...

bEfEktEtők: Persze, ez mégiscsak előny // Ez egy win-win helyzet // Azt akarjátok, hogy felverjen 
a gyom?

Hatodik bEfEktEtő: Problémák? Mindig akadnak: az állami támogatások későn érkeznek, az áfát 
későn utalják…

Első bEfEktEtő: Hét hónapos késéssel!

ÖtÖdik bEfEktEtő: A birtoklevelek! Na, ettől frászunk van, de megoldjuk az efféle vitákat is. A föld-
területek és a bennük levő potenciál annyira nagyok, hogy… megkockáztatunk ilyesmiket is.

bEfEktEtők: Persze, hogy megkockáztatunk. // Minden üzletben van kockázat. // Kockáztatni 
kell. //Kockáztatunk!

Első bEfEktEtő: A telekkönyv nagyon nagy probléma. A földek 80 százaléka nincs telekkönyvezve 
és ezt az adásvételi szerződés előtt kell elintézni. Minden kelet-európai országban van telek-
könyv, csak nálatok, Romániában nincs.

NEgyEdik bEfEktEtő: És a papírokkal rengeteg munka van: nyomulni kell, követni az eljárást. Nem 
hagyhatod ott a papírokat, hogy majd egy héten belül elintéződik. Nem. Minden nap betele-
fonálsz, megkérdezed, mi a helyzet, segíthetünk-e?

ÖtÖdik bEfEktEtő: Mikor hívhatom vissza?

Hatodik bEfEktEtő: Hogy látja, mikorra lesz meg?

Második bEfEktEtő: Milyen akadályokba ütköztek?

HarMadik bEfEktEtő: Mit tehetnénk, hogy kicsit felgyorsítsuk az eljárást?

NEgyEdik bEfEktEtő: Tulajdonképpen mi nagyban hozzájárulunk, hogy a hatóságok elvégezzék a 
munkájukat.

bEfEktEtők: Hát segíteni kell. // Persze, a mi érdekünk is. // Saját érdekünkben segítünk. // Néha 
nehéz. // Vannak nehézségek. // Néha nagyon nehéz. // Nehéz...

Első bEfEktEtő: Nehéz azt mondani, hogy könnyebb vagy nehezebb. Egyszerűen… más. És 
végül is nincsenek akkora különbségek.

NEgyEdik bEfEktEtő: Észrevettétek, hogy a korrupció is csökkenőben van?

Első bEfEktEtő: Mi alig találkoztunk ilyesmivel. Szó se lehet róla.

Hatodik bEfEktEtő: Irreleváns.

Második bEfEktEtő: Nem találkoztunk komolyabb korrupciós helyzettel…

Hatodik bEfEktEtő: Hallottam róla… de személy szerint velem nem fordult elő.

HarMadik bEfEktEtő: Mondjuk úgy, hogy vannak emberek és emberek. Nálunk is vannak hülyék, 
nálatok is vannak hülyék.

Első bEfEktEtő: Persze, az adminisztratív dolgokon túl, vannak még kisebb-nagyobb kommuni-
kációs problémák is.
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ÖtÖdik bEfEktEtő: Résen kell lenni. Amint látják, hogy külföldi vagy, azt mondják: ennek temérdek 
pénze van, sokat fog fizetni. És ha olyan helyzetbe hozod magad, hogy elkezdesz árakról be-
szélni, hogy mennyi a bérleti díj, mibe kerül a föld, a beszélgetés nevetségessé válik. Mond-
juk, hogy a föld 4000 eurót ér, és te találkozol a tulajdonossal és ő azt mondja neked, hogy 
10.000 euró. És, tudod, nagy a kísértés, hogy elkezdjél alkudozni…

bEfEktEtők: Alkudozni lehet. // Persze, ők mindenképpen el akarják adni.

ÖtÖdik bEfEktEtő: Hát ez az! Semmi értelme! Ezek azt hiszik, hogy mi nem ismerjük a föld értékét. 
De mi ismerjük. A piaci árát. Egyeseket még átvernek. De velünk még nem fordult elő. Na-
gyon kell figyelni arra, amit mondanak, de főként arra, amit mondani akarnak. Hogy jártam 
egy fickóval, aki földet akart nekem eladni. Megkérdeztem: Szántóföld? Igen. Lehet rajta 
gabonát termeszteni? Persze. Megyünk megnézni a földet és egyértelmű, hogy nem lehet 
rajta semmit termeszteni. Azt mondta, hogy lehet rajta termeszteni. Lehet. De itt nem fog 
kinőni a gabona. Nem fog, de azért meg lehet próbálni. Először úgy érzed, hogy átvertek. 
Aztán megtanulod, hogy jól kell tudni kérdezni. Termesztettek ezen a földön valaha gabonát?

Első bEfEktEtő: Volt valaha árvíz ezen a területen?

Hatodik bEfEktEtő: Van tulajdonpapírja? Hány örökös van? Hányan élnek közülük? Hányan laknak 
külföldön?

HarMadik bEfEktEtő: Ha ez biogazdálkodás, miért vegyszereznek?

ÖtÖdik bEfEktEtő: A földek egymás mellett vannak? Pontosan mit ért ön azon, hogy egymás 
mellett?

Második bEfEktEtő: Önöknél mennyi az egy hektár?

NEgyEdik bEfEktEtő: Persze, hogy ők is profitot akarnak, ez érthető. Mindenesetre a kisgazdáknak 
itt nincs jövőjük. Mert a nagy farmok egyre nőnek…

bEfEktEtők: Növünk, növekedünk!

NEgyEdik bEfEktEtő: És előbb vagy utóbb bekebelezik a kisebb farmokat.

bEfEktEtők: Így van ez szerte a világban. // Mindenhol. // Világszerte.

Első bEfEktEtő: Itt még mindig sok a kisgazda, aki a megélhetésért dolgozik. Vagyis abból él, amit 
kis területen megtermel. Amit dolgozik, azt meg is eszi, és nem telik biztosításra, a gyerekek 
taníttatására... semmire.

Második bEfEktEtő: Nálunk Nyugaton most dúl ez a romantikus álomkép, hogy lóval és ekével 
szántani, de kérdezzék csak meg a román parasztokat, hogy ez nekik megfelel-e. Én hiszem, 
hogy egyedül a nagy léptékben való gazdálkodásnak van jövője, és Románia a világ egyik 
legjobb helye a mezőgazdálkodásra.

Első bEfEktEtő: Pontosan. Ami Romániát illeti, én is elég optimista vagyok, egészen optimista, 
szabad szemmel látni az óriási előrelépéseket az oktatás, az infrastruktúra, az egészségügy 
területén… És ami a mezőgazdaságot illeti, nagyon optimista vagyok.

Második bEfEktEtő: Nagy léptékű gazdálkodás. Ez a megoldás.

NEgyEdik bEfEktEtő: És még valami: egyesek azzal vádolnak minket, hogy kisajátítjuk a területeket.

bEfEktEtők: Nem, ezt a kifejezést nem fogadhatjuk el... // Törvénytelenül használják. // Ezt nagy 
léptékű gazdálkodásnak hívják. // Itt mezőgazdasági iparról van szó.
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NEgyEdik bEfEktEtő: Gyertek, öntsünk tiszta vizet a pohárba, hogy mindenki értse, miről van szó. 
Mit jelent a kisajátítás? Kisajátításról akkor beszélünk, amikor szervezetek, vállalatok… szóval 
amikor ezek a szervek korrupt módon férnek hozzá területekhez, felvásárolják vagy bérbe 
veszik őket, a kormány segítségével. Ez azt jelenti, hogy a földtulajdonosok beleegyezésük 
nélkül elveszítik a földjeiket. Ezt jelenti a területkisajátítás. De itt minden törvényes. Az utolsó 
betűig.

bEfEktEtők: Teljesen törvényes.

ÖtÖdik bEfEktEtő: Van egy piaci ár, van egy vásárló és van egy eladó.

Második bEfEktEtő: És 2014. január elsejétől végre van egy törvényünk is.

(Bejön a Hetedik befektető.)

HEtEdik bEfEktEtő: Mennyibe kerül?

bEfEktEtők: Ez függ a helytől // a földek elhelyezésétől

HEtEdik bEfEktEtő: Mennyibe kerül az egész?

MÁSODIK JELENET

taNácsos: Olyan szép itt nálunk, nagyon szép.

Első asszoNy: De már nem olyan, mint régen…

Első férfi: Nagyon szép, de maguk nem jókor jöttek. Ilyenkor kell jönni? Nem látták, milyen az út? 
Csodálkozom, hogy nem akadtak el valahol.

taNácsos: Jöjjenek el nyáron a patakhoz, a láphoz… az a fiú szép munkát végzett ott.

Második férfi: Elintézte a polgármesteri hivatallal, az APIA-val2, a területeket kivették az APIA 
hatásköréből… nem lehet tudni, hogyan… megvette a húsz hektár földet. A réttel együtt.

Első férfi: Szerencsétlenségünkre. Az a rét a falué volt, ott legeltettünk. 

Első asszoNy: Régen a miénk volt, a községé. Most pedig…

Első férfi: De ki tudná ezeket beperelni?

Második férfi: Lehet, hogy még a végén mi pereljük be őket. Adják vissza a tulajdonunkat… Va-
laki… nem tudom… valaki hívja fel a DNA-t3… hívják ide a DNA-t…

Második asszoNy: Igen, hívd csak fel a DNA-t… nézd csak meg, mit fognak neked válaszolni.

Második férfi: Nem azt mondtam, hogy én hívom fel, csak mondtam, hogy… hívja fel valaki… 
Hátha segít rajtunk valaki… Mi elmondjuk, mi folyik itt, és hátha valaki gondol egyet,  felhívja 
őket, és elmondja…

Első férfi: Felhúzott egy nagy villát is a rét közepébe, nem fogja azt onnan a DNA anyja sem 
elmozdítani…

2 APIA (ejtsd: ápiá) − Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség.
3 DNA (ejtsd: dénéá) – Korrupció Ellenes Ügyészség. 



9

Második asszoNy: Ezek mindent elloptak. A gazemberek. Mindent. Én itt vagyok a birtokleveleim-
mel és…

Első asszoNy: Kollektívát,4 gépállományt, mindent elvettek. Mindet tönkretették. Huszonöt év alatt 
ezek a gazemberek elloptak mindent. Tudják, milyen volt itt régen? Gyönyörű! A gyümölcsö-
sökben roskadoztak az ágak a termés alatt, a mezők megmunkálva, amíg csak a szem ellát, 
traktorok, öntözőberendezések, silók. Mindenkinek volt munkája, mindenki meg tudott élni 
valahogy. És olyan termés volt… hogy majdnem mindent exportra küldtünk. Tudod te, mek-
korára nőtt a sárgabarack? Né, ekkorára nőtt! És a paradicsom, van fogalmad? Né, ekkora 
volt a paradicsom. Iiiigen, és a kukorica, né, ekkorára nőtt a kukorica. És most?

Második asszoNy: Itt felejtettek minket. Huszonöt év alatt senki nem tett értünk semmit. Semmit 
nem csináltak ezek. Tőlem még azt is elvették, amim volt a Cseszku5 idején.

Első asszoNy: A testvéremnek nincs munkája… mondjad, jóember!

Első asszoNy bátyja: Nincs munkám.

Első asszoNy: Tizenöt éve nincs munkája!

Első férfi: Kinek van még ma egyáltalán munkája?

Második férfi: Senkinek sincs munkája. Előbb feloszlatták a kollektívokat, aztán a kombinátokat6, 
aztán a környékbeli gyárakat…

Első asszoNy: Régebben még itt volt a kombinát, még volt az embernek valami munkája, volt 
fizetése. De most… szétszedték az üzemet, mind elhordták, semmi nem maradt belőle. Há-
romszor adták el: egyszer egy olasznak, aztán egy spanyolnak, aztán ennek… az ördög vigye 
el. És mi történt? Az emberek mind az utcára kerültek.

Második férfi: És senki nem szólt semmit. Mit szóljon?

Második asszoNy: A fiatalok mind elmentek, mihez kezdjenek itt? Itt maradtak az öregek, azokat 
meg könnyen át lehet verni, főleg, ha egyedül élnek, és betegek… Például itt vagyok én is. 
Az én papírjaim…

Első férfi: Nem az paraszt, aki paraszt, hanem aki paraszt, az a paraszt. De már nem műveljük 
a földet. Mivel szántsuk fel, kapával?

Első asszoNy: Ceau7 idején mindenki a kollektívban dolgozott, ha akarta, ha nem. És amikor fel-
számolták a tsz-eket, mindenki örült, hogy visszakapja a földjét, és aztán látták, hogy jó-jó, 
de nincs, amivel megművelni…

Második asszoNy: Én huszonöt éve kaptam vissza, de most megint elvették… Két napja voltam a 
polgármesteri hivatalnál és azt mondták…

taNácsos: Tetszik tudni, vannak még kisgazdák, akik maguk művelik a földet, és boldogulnak. 
Úgy, ahogy.

HarMadik férfi: Én a földet művelem. Máshoz nem értek. Ha egyszer azt mondtam, hogy gazdál-
kodni fogok, akkor azt csinálom. De ha összeszámolom... például hogy mennyit fektetek a 

4 Kollektív gazdaság.
5 Nicolae Ceaușescu, kommmunista diktátor.
6 Vegyi üzemeket.
7 Nicolae Ceaușescu diktátor.
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kukoricatermelésbe… Hát, a vetőmaggal az a helyzet, hogy égnek áll a hajad, olyan drága. 
Monsanto, Pioneer, KVS... ezektől vesszük, mert ezek vannak most piacon. Drága, nagyon 
drága. Hektáronként hatmillióba kerül csak a mag. Pontosan annyiba, amennyi az állami tá-
mogatás. Aztán a motorina8, az borzasztóan drága, a gépek bérlése, a napszámosmunka. A 
sok ide-oda menést a földek között, ne is mondjam: visszaadtak három hektárt egyik részen, 
egy földcsíkot a másik felén, és még egy hektárt ott, nem tudom, hol. Folyton úton vagyok. 
Mindent összevetve, olyan huszonvalahány milliós befektetés a megművelés. És ugye attól 
is függ, hogy a gabonának milyen árat szabnak ki abban az évben… mert előfordulhat, hogy 
nagyon jó a termés, ezek meg olyan árat szabnak ki, hogy semmivel nem maradsz. Hogy 
nehogy már meg tudjál venni egy munkagépet, vagy fejlődni tudjál egy kicsit. Ott maradsz a 
béka segge alatt.

Második férfi: S akkor, megéri, hogy megműveld a földet?

Első férfi: Tiszta bolondság.

HarMadik férfi: A gyerekeimet egyszer kivittem a mezőre. Lássák, hogy kell a földet megművelni. 
Csak lássák. És azt kérdeztem tőlük: Na, tetszik? Nem tetszik. Akkor tessék kézbe venni a 
könyvet és tanulni, hogy ne jussatok ide, mint én. Mert amit mi csinálunk, azt nem lehet me-
zőgazdaságnak nevezni. Mi azért dolgozunk, hogy ne haljunk éhen.

taNácsos: Inkább add ki bérbe és nincs gondod vele. Miért nem adtad ki bérbe?

HarMadik férfi: Igazából megtérülhetne ez a kis mezőgazdálkodás, amit csinálunk… nem le-
hetetlen. Ha lenne rá szándék, de nincs. Egyik évben sokat fektettünk a dinnyébe. Mikor 
láttuk, milyen szép termés lesz, örültünk, hogy milyen jó lesz majd. De abban az évben óriási 
dinnyeimport érkezett Bulgáriából, meg nem tudom, még honnan. Még az üzemanyag ára 
sem térül meg, ha elviszem a bukaresti piacra. Összetörtem a dinnyét ott, a földeken, és 
szétszórtam trágyának a következő évi terméshez.

Második férfi: És akkor, minek dolgozol?

Első férfi: Csak ha elment az eszed… ne haragudj, de én tényleg nem értem…

taNácsos: Adja ki bérbe, és megszabadult egy fejfájástól...

HarMadik férfi: Ha legalább eljuthatnánk az itthoni piacokra, akkor már megérné. Eljutni, mond-
juk eljutunk, de csak nézelődni. Felújították szépen a piacokat, de a helyi termelő ritkán kap 
helyet. Mert amint megjelenik, a maffia rögtön rácsap. Ráadásul egy halom bizonyítványt kér-
nek… és amikor meglátom ezeket az APIA-tól, ahogy csapkodják nekem az asztalt, hogy így 
csináljam meg úgy csináljam… ezekkel az európai szabványokkal. Hát ez minden, csak nem 
tájékoztatás. Mert ha betűről betűre követnénk az EU-s előírásokat, akkor az országot, úgy 
ahogy van, be lehet zárni. A hivatalnokok nem értik: sem azt, hogy mi történik ott kint a földe-
ken, sem az irányelveket, amiket leküldenek nekik a EU-tól. Jön, hogy megnyuvasszam őket.

Első férfi: Minek ennyit makacskodni. Ha egyszer látod, hogy nem megy, nem működik…

Második férfi: Én azt mondtam, hogy nem akarok oda jutni… hogy megbolonduljak.

taNácsos: Bérbe kell adni, ez a legjobb megoldás. 

Második asszoNy: Én bérbe akartam adni, de amikor elmentem a polgármesteri hivatalhoz…

8 Gázolaj.
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taNácsos: Nálunk az a szerencse, hogy jött egy nagyvállalat és felvásárolt mindent a környéken. 
Nem idegenek, románok, mint mi, mert én például hazafi vagyok, és nem adnék talpalatnyi 
földet se idegen kézbe!

Második férfi: Idegen, nem idegen, egy kutya. Úgy is azért jönnek, hogy átverjenek. Ezekhez ki 
kéne hívni a DNA-t… Persze, én is kiadtam a földet ennek a… vállalatnak, miért, volt más 
választásom?

taNácsos: Senki nem kényszerített rá, nem? Én azt mondom, hogy civilizált körülmények között 
zajlott minden. Kitettük szépen a hirdetést a polgármesteri hivatalhoz: holnap mindenki jöjjön 
a polgármesteri hivatalhoz tulajdonpapírokkal, személyi igazolvánnyal és amit még kell hozni, 
hogy bérbe adja a földjét a vállalatnak. Vagy hogy eladja. Szerveztünk egy találkozót is, a pol-
gi azt mondta, hogy rendben van, hogy úgyis már túl öregek és betegek vagytok ahhoz, hogy 
dolgozni tudjatok, hogy a földek parlagon állnak, és legalább jut nekünk is valami kis pénz. 
Azt mondta, ő nem szól bele, aki akarja, kiadja, aki nem, az nem. A szerződés törvényes és 
mindenkinek ugyanaz.

Első férfi: Hát én nem is olvastam el. De megfelel. A vállalatnak még inkább megfelel, mert övé 
a 75 százalék. Azt mondja, hogy nagyok a költségek, hogy nem jó a föld, mert rég nem volt 
megművelve és nincs rajta öntözőberendezés…

Második asszoNy: Régen még voltak öntözőberendezések. Aztán egyik éjszaka... eltűntek. Ki lop-
ta el őket?!

taNácsos: Az jó, hogy a földek meg vannak művelve. Semmi nem maradt parlagon. Ezeknek van 
technológiájuk, kombájnok és vetőgépek, növényvédő szerekkel permeteznek, van minden, 
ami kell. Szép termés lesz és az emberek kapnak részesedést. Van, aki gabonát, van, aki 
pénzt kap.

Második férfi: Kábé 800 kiló magot hektáronként. Vagy hatmilliót. Attól függ, milyen a piaci ár 
abban az évben. 

Második asszoNy: Én el akartam adni, de már nem volt, amit. Elmentem a papírjaimmal, de a pol-
gármesteri hivatalban azt mondták nekem, hogy már eladtam.

taNácsos: Mi is emberek vagyunk… még becsúszik egy-két hiba.

Második asszoNy: Megmutatták az adásvételi szerződést, hogy eladtam a földet. Aláírással, min-
dennel. De Polgármester Úr, én nem adtam el, hogy adjam el az Apu földjét? Azt mondja 
nekem: „Nézze meg, néni, itt az aláírás. Eladtad és nem emlékszel rá.” „Hogy tudnék ilyesmit 
elfelejteni?” Nem hallgatott meg, mert azt mondja, hogy sok dolga van, azt se tudja, hol kezd-
je… Senki nem hallgat meg minket, elfelejtettek minket… És akkor én most mit csináljak? 
Egyedül élek, nincs, ki segítsen.

Második férfi: Hát én mit mondtam? Ki kellene hívni a DNA-t… de ki hívja ki?

taNácsos: Történnek hibák, én tudom, mert én régóta vagyok itt tanácsos a polgármesteri hiva-
talnál, és sokféle helyzettel szembesültünk… káosz van, ez biztos, de ezeket a hibákat még 
a kilencvenes években követték el, és már nem nagyon lehet kijavítani. De csak megoldjuk 
valahogy… így vagy úgy.

Első asszoNy: Én is kiadtam bérbe. De ez, a tes`vérem, eladta. Mondjad, te!

Első asszoNy bátyja: Eladtam.
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Első asszoNy: És most mit csinál? Mondjad, te, mit csinálsz?

Első asszoNy bátyja: Mit csinálok? Ülök…

Első asszoNy: Igen, itt ül a kapu előtt és várja, hogy valaki elvigye napszámba, valaki, akinek még 
van valamicske földje és napszámosokat fogad. Mondjad, te, mennyit kapsz egy napra?

Első asszoNy bátyja: Kapok.

Első asszoNy: Öt lejt, ennyit adnak neki. Vesz belőle kenyeret és három szál cigit.

Első asszoNy bátyja: Négyet.

Első asszoNy: Már ha szerencséje van és felfogadják… mert ezeknek már olyan fene technoló-
giájuk van, nincs szükségük, hogy kapálgasson nekik valaki. Mondjad, te, mióta nem voltál 
kapálni?

Első asszoNy bátyja: Nincs nekem… van kapám?

taNácsos: De sokan nem is szeretnek dolgozni… És ha pénzhez jutnak, mind elisszák a kocsmá-
ban. Há` nem így haltak meg mind, az italtól? A piától. Sorra halnak meg. Addig isznak, amíg 
már nem tudnak magukról…

Első férfi: Hagyjátok má` békén… mert fogyatékos … huszonöt évvel ezelőtt a Nép Házánál 
dolgozott, amikor építették. Balesete volt, leesett… nem volt ő mindig ilyen.

Első asszoNy: Régen… jól volt. De most…

Második férfi: ...lassabban jár az esze.

Első férfi: Olyan, mintha ő lenne, de mégsem ő. De szelíd és mindent megcsinál, amire kéred. 

Első asszoNy: Uram, ez roki. Roki! Voltam vele orvosnál is. Az azt mondta, hogy nincs semmi 
baja és majd helyrejön. Nem akart neki roki igazolványt adni. Na, tessék megnézni, milyen 
jól helyrejött. Ne haragudjon, nem ismer valakit, nem tud valakit, aki tudna rajtunk segíteni… 
hogy adjanak neki egy roki igazolványt, nekem meg egy roki ápolóit. Mer` én egész nap rajta 
kell tartsam a szemem. Mer` egy-kettő elkóricál. Mondjad, te, merre kóricálsz naphosszat?

Első asszoNy bátyja: Hintázok. A parkban.

Első asszoNy: A park az Isten háta mögött van, fél órát kell gyalogolni a falu végéig… És nekem 
se könnyű, mert a hely kihalt, egy árva lélek se jár arrafelé. Csak ő kóricál ott. Egész nap csak 
hintázna. Na, tessék megmondani, épeszű az ilyen? Mondjad, te, épeszű vagy te?

Első asszoNy bátyja: Igen.

Első asszoNy: Ezt mondta az orvosoknak is, azok meg elhitték.

taNácsos: Manapság mind segélyt akartok az államtól, hogy betegek vagytok, vagy rokik. De 
honnan adjon nektek az állam ennyi alamizsnát? Én azt mondom, hogy amíg tud dolgozni... 
addig mégis számíthatsz rá, nem igaz? 

HarMadik férfi: Én hazaviszem néha, hogy segítsen az udvar körül. Dolgozik szegény, dolgozik… 
Igaz, még el-elszalad a parkba… Tényleg nem értem, miért szereti azt a helyet…

taNácsos: Miért? Miért? Menjetek és nézzétek meg a parkot! Tettek szép padokat, van faragott 
kút, egzotikus növények, napelemes közvilágítás… Tavaly adtuk át, Istennek hála. Meg az 
európai finanszírozásnak.



13

Első férfi: Na... pont ez kellett nekünk. Nem tudták volna inkább az utakat megcsinálni?

taNácsos: Majd megcsináljuk az utakat is…

Első férfi: Mikor? Mert amikor árvíz van, mindenki azt mondja a polgármesteri hivatalnál: gyer-
tek, csináljuk meg az utakat. És amire elkezdenék, jön a tavasz, az út felszárad… és marad 
minden a régiben.

taNácsos: A megyénél is gondok vannak, mert egyesek azt mondják, nincs pénz az utakra, má-
sok meg azt, hogy de ti miért nem ránk szavaztatok?

Első férfi: Számít az, hogy kire szavaztunk, Alpolgimester úr? Te hivatalban vagy, csináltasd meg 
az utakat.

Második férfi: S akkor ne hívjuk a DNA-t? Nem értem, hogy hogy eddig még senki…

Első férfi: Én azt remélem, hogy hátha most… mer` az elnök kislánya itt a közelben vett telket, s 
akkor lehet, hogy meglesz az út. Ez minden reményünk. Mivel ez az utolsó mandátumi éve, 
hátha Isten megsegít, s csináltat utat a lányának. Me` ha ő nem csinálja meg, itt soha nem 
lesz út.

Második férfi: Hátha jönnek ezek az idegenek… a francia, vagy a német…

Második asszoNy: Mert pont azért jönnek, hogy neked utat csináljanak...

taNácsos: Jóemberek, meglesz az út is, csak ki kell várni türelemmel. Nem lehet mindent egy-
szerre elintézni. Történtek jó dolgok is…

Második férfi: Az lenne jó dolog, ha kijönne a DNA…

Első férfi: Történtek jó dolgok, csak nem a magunkfajtánkkal…

Második asszoNy: Nekem elvették a földjeimet… ez jó dolog?

HarMadik férfi: Egy jó dolgot… egyetlen egy jó dolgot sem tudnék mondani.

Első asszoNy: Régen jó volt, de most… mi legyen jó?

Első asszoNy bátyja: A park az egy jó dolog.

Első asszoNy: Mondtam én, hogy nem épeszű… Maguk szerint épeszű?

taNácsos: Az már jó dolog, hogy van egy jó polgármesterünk.

HARMADIK JELENET

férfi: Magukat ki engedte ide?

A munkások folytatják a munkájukat: kábeleket fektetnek le.

asszoNy: Ez a mi földünk, mit keresnek itt?

férfi: Kik maguk, és ki engedte meg, hogy ide jöjjenek?

asszoNy: Ezeknek levágták a nyelvét, majd mi elkergetjük őket innen kábelestül, mindenestül, 
hogy az Isten verje meg őket.
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Első MuNkás: Várjon, asszonyom, mi beszéltünk a…

férfi: Kivel beszéltetek?

asszoNy: Az anyátok picsájával beszéltetek, azzal... 

Első MuNkás: Nem mi beszéltünk, hanem a vállalat. Mi csak…

Második MuNkás: Egyszerű alkalmazottak vagyunk, nézzenek ránk, hogy nézünk ki…

HarMadik MuNkás: Alkalmaztak minket, hogy elvégezzük ezt a munkát. Szerződésünk van rá.

asszoNy: Itt én vagyok a tulajdonos, és nem engedem magukat a földemre.

Első MuNkás: Asszonyom, nagyon szépen kérem… a vállalat egyezséget kötött…

férfi: Miféle egyezséget?

Első MuNkás: Nem tudom pontosan. Mi csak végrehajtók vagyunk.

Második MuNkás: Minket ideküldtek, és…

Első MuNkás: Nem tudunk mi sem többet.

HarMadik MuNkás: Csak azt tudjuk, hogy el kell végeznünk a ránk bízott munkát.

asszoNy: Nem igaz, hogy nem tudják, csak nem akarják elmondani. Mit keresnek a földjeinken, 
mit mind fúrnak?

Első MuNkás: Mi zöld utat kaptunk a munkálatokra, mert ezek az egyezségek lezajlottak.

HarMadik MuNkás: Ezek komoly megegyezések. Szerződések.

férfi: És kivel történt az egyezség?

asszoNy: Ki egyezkedett kivel?

Második MuNkás: Ezt mi…

Első MuNkás: ...nem tudjuk.

asszoNy: Hogyhogy nem tudják, ki fizeti magukat?

Első MuNkás: A cég. Ez egy földtani feltárást végző vállalat.

asszoNy: De kicsoda-micsoda ez a vállalat, hova valósi?

Második MuNkás: Bukaresti. Mi sem vagyunk idevalósiak…

Első MuNkás: Messziről jöttünk.

férfi: És minek hozták ide magukat olyan messziről?

asszoNy: Hogy kárt tegyetek mások földjein.

Első MuNkás: Várjon egy kicsit, asszonyom. Mi tisztességesen dolgozunk, mit ártottunk magának?

asszoNy: Tisztességesen? Bejössz a házamba anélkül, hogy engedélyt kérnél és még azt mon-
dod, hogy tisztességes vagy? Mindjárt felszedem ezeket a kábeleket és a nyakadra tekerem…

férfi: Hagyd, mert ezek csak alkalmazottak. Én azt akarom tudni, hogy ki küldte magukat? Mit 
keresnek itt?



15

Első MuNkás: Ha nincs ez az egyezség, mi nem is jöhetnénk ide, mit gondolnak, nekünk jólesik 
veszekedni itt az emberekkel?

Második MuNkás: Nekem legalábbis kezd elegem lenni.

férfi: Mutassák csak meg azt a szerződést.

HarMadik MuNkás: Azt a helyi hatóságokkal kötik meg. Nem képzeli, hogy mi kötjük őket… ma-
gukkal.

Második MuNkás: Lehet, hogy a polgármesteri hivatal…

asszoNy: Akkor menjenek és lyukasszák ki a polgármester telkét, hogy basznám szájba…

Első MuNkás: Asszonyom, mi szépen beszéltünk magával…

férfi: Ilyet nem lehet! Idejöttek reggel, mintha mi nem is laknánk a faluban, rámásztak a földjeink-
re anélkül, hogy megkérdeztek volna…

A Férfi elkezdi kihúzni a kábeleket.

HarMadik MuNkás: Mit csinál? Ez a vállalat felszerelése…

Első MuNkás: Nagyon szépen kérem, ne húzza ki a kábeleket, alig fektettük le őket… Reggel óta 
dolgozunk már…

Második MuNkás: Ráadásul veszélyes így húzogatni őket…

férfi: Hadd lássam, mennyire veszélyes. Ha maguk nem akarják kihúzni, majd én kihúzom, lás-
suk csak, mi fog történni. Meghalok?

asszoNy: Ha meghalunk, hát meghalunk, ez van.

Első MuNkás: Nem az a baj, hogy meghalnak, hanem, hogy mi börtönbe kerülünk.

férfi: Így is, úgy is oda kerülnek, mert engedély nélkül jöttek ide.

asszoNy: Mik ezek, mi? Mit dugtatok a földbe?

Második MuNkás: Rob-ba-nó-a-nyag.

Szünet, a Férfi elengedi a kábeleket.

férfi: Ti normálisak vagytok, hogy jösztök ti ahhoz, hogy dinamitot dugjatok a földembe?

HarMadik MuNkás: Milyen dinamitot? Ha nem ért hozzá, mit okoskodik? Ebben az országban 
mindenki szakértő.

férfi: Akkor micsoda?

Első MuNkás: Ez ökológikus robbanóanyag.

férfi: Ökológikus robbanóanyag?!

Első MuNkás: Igen, spanyolországi. Nagyon gyenge…

HarMadik MuNkás: Gyertek, tegyük a dolgunkat, csak szaporítjuk a szót, ezek úgysem értik.

Második MuNkás: Miért ne értenék? Nagyon egyszerű: szeizmikus hullámot idézünk elő, ezt fel-
jegyzik…

Első MuNkás: Ez kicsi hullám, nagyon kicsi.
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férfi: Kicsi vagy nagy, én azt mondom, szedjétek csak szépen ki és menjetek el innen, mert ez a 
föld az én tulajdonom és senki nem kérdezte meg tőlem, hogy akarom-e vagy sem.

HarMadik MuNkás: Na, mit mondtam? Magyarázhatsz ezeknek ítéletnapig, ha egyszer a fejükbe 
veszik, hogy nem és nem…

férfi: Persze, hogy nem és nem. Valaki ide kellett volna jöjjön, hogy elmagyarázza, mert kicsit 
lassabban jár az eszünk.

Első MuNkás: Azt hiszik, hogy saját elhatározásból jöttünk? Előttünk jártak itt valami lányok, ki-
mentek terepre, aztán visszajöttek és szóltak, hogy itt lehet, ott nem lehet…

férfi: Na, hát itt nem lehet.

Második MuNkás: Értsék meg, hogy be kell fejeznünk a munkálatokat, késő van már és egy másik 
helyre is el kell mennünk, különben nem kapjuk meg a fizetésünket… Kérjük szépen, hagy-
janak dolgozni.

asszoNy: Nem szégyelled magad? Hogy hagyjunk dolgozni? Hát mi ez, senki földje? Mindjárt 
olyan nyaklevest adok, hogy megemlegeted.

Első MuNkás: Nem kell veszekedni, mondtuk már, mi nem jókedvünkben jöttünk ide…

asszoNy: Akkor jöjjön ide az, aki küldött titeket. Jöjjön ide a polgármester, az alpolgármester, meg 
a titkár, az összes nyomorult, aki felvette a sok pénzt.

Első MuNkás: Milyen pénz? Senki nem vett fel semmit…

asszoNy: Dehogynem! Ők felveszik a sok valutát és saluti tutti.

férfi: Egyezséggel vagy anélkül, ha én elkaplak a földemen, jogom van kipakolni innen titeket, és 
ha szép szóval nem megy…

asszoNy: ...ne csodálkozzatok, ha agyonverünk.

Második MuNkás: És mit érnek vele? Börtönbe kerülnek, holnap pedig új embereket küldenek 
helyettünk.

asszoNy: Vedd csak ki innen azokat a bombákat, mert eljárom a táncodat, hallod-e?

Második MuNkás: Te asszony, te hölgyem, te nem érted, hogy ha egyszer már lefektettük a kábe-
leket, nem szabad többet onnan kivenni?

asszoNy: Jó, hogy betenni szabad, kivenni meg nem szabad. Akkor kiszedjük mi.

HarMadik MuNkás: Elég legyen! Hívd fel a lányokat, jöjjenek ide, mondják el, hogy kivel tárgyaltak.

Második MuNkás: Hívjad egyenesen a főnököt, mert ha nem, reggelig itt dekkolunk.

Első MuNkás: Oké, elintézem én! Halló, Főnök, itt vagyok… egy hölggyel és egy úrral, elkezdtük 
a kábeleket lefektetni és most nem engedik, hogy folytassuk, ki akarják szedni a kábeleket…

férfi: Nem csak akarjuk, ki is szedjük.

Első MuNkás: Nem tudom, jöjjenek ide a lányok a kártalanító részlegről, mert ezek az emberek 
itt azt állítják, hogy velük nem tárgyalt senki. Hát igen, jöjjenek hamar. Rendben, itt várunk.

férfi: De miért kell az én földembe bombákat tenni? Vagy ezt sem tudjátok?
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Első MuNkás: Uram, a földben nem történik semmi, még akkor sem, amikor robbantunk. Annyi, 
hogy egy kicsit letapostuk a búzát, igen, ebben kárt okoztunk, de a lányok a kártalanítástól 
majd…

férfi: Uram, nekem mondják meg, hogy mit keresnek maguk itt?

asszoNy: Idejöttek, hogy lássák, milyen szépek és gazdagok vagyunk…

HarMadik MuNkás: Feltárást végzünk, olyan nehéz ezt felfogni? Ha találunk valamit, akkor majd 
értesítik önöket. De addig…

Második MuNkás: ...megmondom én, mit keresünk.

Első MuNkás: Várj csak, én elmagyarázom. Tehát: mi csak keresünk. Csak meg akarjuk nézni, 
hogy van-e itt valami.

férfi: Micsoda legyen?

Első MuNkás: Megmondtuk, nem? Nem tudjuk, hogy mi. Mi csak…

Második MuNkás: És ha találunk valamit, akkor majd jönnek megint mások és kiszedik onnan.

asszoNy: Na, ne mondd, ide az ördög jó édes öreganyja se jön, mert én nem engedem meg neki, 
világos?

Második MuNkás: Hát ezt majd… meglátjuk. Majd meglátják.

férfi: Olajat és földgázt keresnek, nem igaz?

Második MuNkás: Körülbelül.

férfi: Milyen földgázt?

Második MuNkás: Gázt…

Első MuNkás: Mi csak lefektetjük a felszerelést, nem tudjuk, hogy pontosan mit keresnek.

férfi: Hát én nem akarom, hogy az én földemen bármit is keressetek, és ezzel lezártuk a témát.

Második MuNkás: Találkoztunk már ilyen esettel. Mondta, hogy nem engedi, nem és nem, a földje 
alatt volt egy másfél hektáros olajmező. És jött a szomszéd és azt mondta: a fene egye meg 
azt a földet, nem tudják az én telkemre tenni a szondát? És oda tették a szondát, mint ide a 
körtefa, és kiszívták az olajat. Ilyenek az emberek. Mert ezért pénz jár. Vagyis kártalanítanak. 
Amikor már folyik a kitermelés, nagy pénzeket fizetnek, mert nagy a rombolás.

Első MuNkás: De mi itt most nem rombolunk.

férfi: Vagyis ha találnak itt valamit…

asszoNy: Majd jönnek a kanadaiak és kifosztanak.

Első MuNkás: Egyszer találjunk valamit, nincs amiért előre idegeskedni.

asszoNy: Persze, majd ülök itt karba tett kézzel és várom, hogy szonda nőjön a földemen. Nem 
vagyunk elég nyomorultak, még jösztök ti is a szondáitokkal.

HarMadik MuNkás: Ez van, kincseken ülünk és siránkozunk, hogy semmink sincs, de ha jön valaki, 
hogy segítsen… akkor máris ugrálunk, hogy minek nekünk a segítség?

asszoNy: Én az ilyen segítségből, köszönöm szépen, nem kérek.
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HarMadik MuNkás: Jó volt Ceauşescu alatt… senki nem merte jártatni a száját. Ha kilakoltattak, 
vagy elfoglalták a földedet, kinek volt bátorsága szólni egy szót is? Jött fentről a határozat, 
értesítettek, te összepakoltál és le is út, fel is út. Egész falvakat lakoltattak így ki. Mert ezt 
kérte a nemzeti érdek. Így épültek a vízi erőművek, a gyárak, a tömbházak, így termelték ki 
az aranyat…

férfi: Hallgassál már, csupa hülyeséget mondasz…

HarMadik MuNkás: Persze, mert nem tetszik, amit mondok… de így volt. Így épült fel ez az ország. 
Nekünk vaskezű vezető kellene, de itt egyik sem meri azt mondani: kész, mindenki tegyen 
így meg így, és meglátjátok, később milyen jó dolgunk lesz. Nem, mert a szavazataik féltik. 
Diktatúra kell ide.

férfi: Ha behúzok neked egyet, kirepül a fogad…

Első MuNkás: Nyugodjunk le szépen… mindjárt jönnek a lányok… Hallgass már, meg akarod 
veretni magad?

Második MuNkás: Olyan nagy pofája van, mindig bajba keveredünk miatta.

HarMadik MuNkás: Az igazság fáj, mi? Pedig így volt: diktatúrával épült minden, amink most van. 
Ha így kérte a nemzeti érdek, kész, mindenkit elköltöztettek. És nem kaptál kártérítést. Sem-
mit nem kaptál. Most kártalanítanak, és mégsem felel meg. Ez a demokrácia. Magyarázko-
dunk és vitatkozunk ahelyett, hogy dolgoznánk vagy munkahelyeket teremtenénk…

férfi: Te nem érted, hogy fogd már be?

HarMadik MuNkás: ...és biztosítanánk az energetikai függetlenségünket!

asszoNy: Te meg vagy buggyanva, hallod-e…

Első MuNkás: Hagyják békén, mindjárt itt lesz az a lány, őt kell kérdőre vonni, mert ha ő azt mondja 
nekünk, hogy nem lehet, hogy nem a polgármesteri hivatalon keresztül működnek a dolgok, 
hanem a tulajdonosokkal, hogy egyenesen a tulajdonosoknak fizetnek…

Második MuNkás: ...akkor maguk is megkapják a pénzüket és mi is végezhetjük a dolgunkat, és 
nincs veszekedés.

férfi: Nekünk nem kell pénz, nem értik? Azt akarjuk, hogy tűnjenek el innen.

asszoNy: Minket a föld érdekel és nem a pénzetek.

Második MuNkás: Nem a mi pénzünk… jó lenne, ha a miénk volna.

Megjelenik a Lány a kártalanítástól.

Első MuNkás: Itt van, megérkezett.

láNy a kártalaNítástól: Jó napot kívánok. Önök kicsodák, és milyen problémával jöttek ide?

férfi: Mi vagyunk a tulajdonosok. És maga kicsoda?

láNy a kártalaNítástól: Jó, rendben. Tehát máris elmondhatom, hogy…

asszoNy: Nekünk azt mondja el máris, hogy mit akarnak ezekkel a bombákkal a földjeinken.

láNy a kártalaNítástól: Kérem, tessenek megnyugodni, és hagyják, hogy elmagyarázzam. Tehát, 
elsősorban biztosíthatom önöket, hogy a földben nem marad kábel, cső vagy mit tudom én, 
mi. Ami pedig a termést illeti…
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férfi: Hölgyem, mielőtt engedélyt adott volna ezeknek az embereknek, hogy a földjeinkre jöjje-
nek, megkérdezte, hogy szabad-e?

láNy a kártalaNítástól: Hát persze, hogy persze.

férfi / asszoNy: Kitől?

láNy a kártalaNítástól: A bérlőtől. Attól, aki bérbe vette a maguk földjeit. Az illető majdnem az 
egész falu földjeit bérli, és amikor találkoztunk, azt mondta nekünk: az egész falu földjeit én 
bérelem, tehát szabad, ezt a földet én bérelem, tehát…

férfi: Már hogy lenne szabad? A bérlő nem dönthet az én földemről.

asszoNy: A bérlőnek a terméshez van joga, de a föld a miénk, érted, te, fehérnép?

láNy a kártalaNítástól: Önöknek van bérleti szerződésük vagy sem?

férfi: A bérleti szerződés és a tulajdonjog az két külön dolog.

láNy a kártalaNítástól: Eddig mindenhol csak a bérlővel tárgyaltunk. Mert mi nem teszünk kárt a 
földekben, legfeljebb a termésben… De még a termésben sem, mert csak egy kistraktorral 
jövünk.

asszoNy: És ezek a lyukak a földben, ezeket is kistraktorral?

láNy a kártalaNítástól: Természetesen ezeket is a kistraktorral.

férfi: Amikor a lyukakat fúrták, hány méter mélyre mentek le?

Első MuNkás: Három méter.

Második MuNkás: Hat méter.

férfi: Ebben a mélységben a föld már nem a bérlőé.

láNy a kártalaNítástól: Ez igaz, ebben a mélységben a föld már az államé.

asszoNy: Hogy kié?

láNy a kártalaNítástól: Az államé.

Első MuNkás: Igen, törvény szerint az állam tulajdona.

HarMadik MuNkás: Az országé. A miénk, a mindenkié.

férfi: Rendben, de akkor egy méter mélységben, vagy harminc centire, az a kié?

Első MuNkás: Hát, a törvény szerint…

Második MuNkás: ...a maguké.

férfi: És akkor? Hogy elérjék a maguk hat méterét, nem kell átmenniük az én harminc centimen?

láNy a kártalaNítástól: Tudják, mit, nyugodjunk meg. Láthatták, mennyire siettem, hogy ideérjek 
és válaszoljak a kérdéseikre, én nem vitatkozni jöttem…

férfi: Még jó, hogy nem vitatkozni jött az én földemre.

láNy a kártalaNítástól: Ha nem hallgatnak végig, nem fogják megérteni, amit mondok, és kár 
lenne, mert engem azért küldtek ide, hogy tisztázzam a dolgokat.

asszoNy: Mit akar tisztázni? Ez a mi földünk és maguk úgy jöttek ide, mintha haza járnának.
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férfi: És fel fogjuk magukat jelenteni a bíróságon magánterületre való erőszakos behatolásért, én 
is, és a többi szomszéd is, akik bombákat találtak a földjeiken.

láNy a kártalaNítástól: Erőszakos? Ez nagyon súlyos vád és ezt bizonyítani is kell…

férfi: Ebben a minutumban is a földemen vagytok, és senki nem hívta magukat ide…

láNy a kártalaNítástól: Hogyhogy? A főnököm ideküldött, hogy tisztázzam le a dolgokat.

asszoNy: Jóasszony, te török vagy, vagy román?

láNy a kártalaNítástól: Tudják meg, hogy feljelenthetem magukat becsületsértésért, mégis mi 
folyik itt?

férfi: Jóemberek, ti… szúr a szívem… (szünet) Mi a fenét nem lehet ezen érteni, a bolondját 
járatják itt velem, tényleg nem értitek, hogy bejöttetek a házamba anélkül, hogy engedélyt 
kértetek volna?

láNy a kártalaNítástól: Azért nem kell ilyen túlzásokba esni…

Első MuNkás: Nem a házukba mentünk be…

férfi: És ha ez a telek be lenne kerítve, akkor mit csinálnak, átszöknek a kerítésen?

HarMadik MuNkás: Ha az államérdek így kívánja…

láNy a kártalaNítástól: Hogy… szöknénk át a kerítést?

Első MuNkás: Isten ments.

Második MuNkás: Én azt mondom, hogy ez nagyon jó ötlet: körbekeríteni.

férfi: Szöges dróttal, mi? Egy jogállamban nekem kell ötméteres kerítéssel bekerítenem a telke-
met, hogy ne rakjátok tele dinamittal, ugye? 

asszoNy: Na, kész, tessék összeszedni itt mindent és tessék elmenni.

láNy a kártalaNítástól: Ha végighallgatnának…

férfi: Nem, nem hallgatjuk, mert félrebeszél.

láNy a kártalaNítástól: Én azt próbálom elmagyarázni, hogy mit csinálunk itt, nem beszélek félre. 
Ez egy nemzeti érdekeltségű munkálat. Nemzeti, értik?

asszoNy: És ha nemzeti, akkor mi miért nem tudunk róla?

láNy a kártalaNítástól: Éppen most világosítom fel önöket. Ez egy nemzeti érdekű munkálat, 
amely arra hivatott, hogy országunk talajkincseit feltárja és kitermelje.

asszoNy: Na, még csak ez hiányzik nekünk.

láNy a kártalaNítástól: Az állam hatáskörébe tartozik, ez államérdek.

asszoNy: És téged ki fizet?

láNy a kártalaNítástól: Én nem tegeztem önöket…

asszoNy: Ki fizet téged, mert mindjárt betöröm a fejed?

láNy a kártalaNítástól: A vállalat.

férfi: Tehát a mi államunk egy vállalat.
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láNy a kártalaNítástól: Igen. Nem. Ez egy nagyon komoly vállalat, kitermelési munkálatokat vég-
zünk szerte a világban: Európa, Afrika, Dél-Amerika, az arab országok… Tapasztalatunk 
van…

asszoNy: Ez engem mind nem érdekel. Na, pucolás innen!

láNy a kártalaNítástól: Pedig kellene érdekelje, asszonyom, mert ez a román állam érdeke.

férfi: Szóval az állam küldte hozzánk.

láNy a kártalaNítástól: Pontosan, az állam.

Első és HarMadik MuNkás: Az állam. / Igen.

férfi: Akkor mutass egy hivatalos értesítést, látni akarom. Egy papírt, egy aláírást, bármit.

láNy a kártalaNítástól: Mi egyeztettünk a polgármesteri hivatallal, értesítettük a rendőrséget, a 
helyi tanácsot…

férfi: Szóval a polgármesteri hivatal adta a jóváhagyást.

láNy a kártalaNítástól: Igen.

férfi: Látni akarom.

láNy a kártalaNítástól: Majd kijönnek a főnökeim és megmutatják.

asszoNy: Mikor?

láNy a kártalaNítástól: Az elkövetkező napokban.

asszoNy: Akkor az elkövetkező napokig vigyétek szépen a kábeleiteket és fúrjatok lyukakat a 
polgármesteri hivatalnál.

férfi: Az én tarlómon én vagyok a tulajdonos, világos? Mert ha kihúzom ezeket a kábeleket és 
felrobbanok, vagy átszalad itt egy gyermek, vagy valaki felrobban itt a földemen… akkor ki az 
anyja picsája fog felelősséget vállalni? Az állam? A vállalat? A polgármesteri hivatal? A bérlő 
vagy a szamár tulajdonos?

láNy a kártalaNítástól: Mit csinál? Kérem szépen, hagyja békén a kábeleket…

férfi: Kész, mindenki tűnjön el innen. Süketek vagytok? Pucolás!

HarMadik MuNkás: Uram, én azt hiszem, valaki lefizette magukat. Idejönnek reggel, kötözködnek 
velünk… veszekednek, fenyegetnek…

férfi: Hogy valaki lefizetett?…

asszoNy: Ki fizetett volna le?

HarMadik MuNkás: Ezek a civil szervezetesek, ezek, akik egy napot sem dolgoztak még életükben, 
de mindenféle hülyeséggel tömik az emberek agyát. Hogy a levegő, hogy a víz, hogy a nem 
tudom én micsoda… Mióta lettek a parasztok szakértők a kitermelésben?

férfi: Mondtam már, hogy fogd be, mert különben...

HarMadik MuNkás: Inkább nem mondok semmit, látom, úgy sincs, akivel beszélni.

Első MuNkás: Kérem szépen… értsünk már végre szót, mint a normális emberek. Mi csak egysze-
rű alkalmazottak vagyunk, holnap már az ország másik felében kell dolgoznunk.
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Második MuNkás: S ott kezdődik minden elölről, a kibaszott kurva életbe.

Első MuNkás: Mi reggel pontos időre érkezünk, és megmondják nekünk: ide menj, oda menj…

Második MuNkás: Ráadásul olyan fizetésért, hogy... ne is mondjam.

láNy a kártalaNítástól: Akinek nem tetszik, nyugodtan felmondhat.

férfi: Ki a fene ez a vállalat? Ki vezeti?

asszoNy: Ki küldte magát ide?

férfi: Itt állunk már mióta, és senki nem tud semmit, senki nem ad egy épkézláb magyarázatot. 
Én, mint tulajdonos, szeretnék legalább annyit tudni, hogy kik maguk és mit keresnek itt? Ki 
küldte magukat ide?

Második MuNkás: Kicsoda, kicsoda… tényleg nem tudják, hogy kicsoda…

férfi: Nem tudjuk. Kicsoda?

Második MuNkás: Itt tényleg senki nem tudja, hogy kicsoda… senki, de senki…

Első MuNkás: Mi… csak egyszerű alkalmazottak vagyunk.

férfi: Tehát: kicsoda?

Második MuNkás: Nem mondhatok neveket, mert… nem mondhatok neveket.

asszoNy: Te nem mondhatsz neveket, de én fejbe kólinthatlak, amiért a földemet taposod?

Második MuNkás: Maguk azt hiszik, hogy nekünk jó ez? Veszekedni az emberekkel?

Első MuNkás: Asszonyom, mi nem vétettünk semmit magának…

Második MuNkás: Tehát maguk nem tudják, kié ez a vállalat… senki nem tudja itt… Azt állítják, 
hogy nem tudják.

Első MuNkás: Miért, mi talán biztosra tudjuk? Mi se tudjuk, és nem is a mi dolgunk.

Második MuNkás: Nem? Nem ismeritek? A legnagyobb bűnözőt… a legbefolyásosabb embert 
ebben az országban?

láNy a kártalaNítástól: (az Első munkásnak) Ez ivott, vagy mi a baja?

Első MuNkás: Nem… nem tudom… én csak…

HarMadik MuNkás: Csak űzi az eszét. De rúgják csak ki, maradjon az út szélén… akkor nem fog 
többet okoskodni.

Első MuNkás: Tényleg senki, de senki nem tudja?

asszoNy: Senki. Nézz körül: senki nem tudja. (szünet)

férfi: Ti vagytok azok… akik palagázt kerestek.

Második MuNkás: Valami ilyesmi…

láNy a kártalaNítástól: Hallgass, ember, részeg vagy és jár a szád…

asszoNy: Ezek palagázt keresnek. Olyat, ami megmérgezi a vizeket és mindent tönkretesz.

HarMadik MuNkás: Tudják is maguk, mi az a palagáz…
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Első MuNkás: Mikor mondják, jövünk… mi nem tudjuk, mit döntenek odafönt.

férfi: Nektek elment az eszetek ezzel a palagázzal. Hallottam már róla, de nem hittem, hogy 
hozzánk is eljut. Ebbe az Isten háta mögötti faluba. Mert itt van olyan, akinek még napi be-
tevője sincs.

asszoNy: Legalább a vizeinket hagyják békén. Úgy is olyan szerencsétlenek vagyunk.

HarMadik MuNkás: Azért vagytok szerencsétlenek, mert szerencsétlenek akartok lenni. Nincs mun-
kahely, nincs, amit enni adni a gyerekeknek… és ti továbbra is makacskodtok a földek miatt. 
Amit ráadásul nem is ti műveltek.

férfi: Akármilyen szerencsétlen vagyok, de a földemre be nem engedlek.

Második MuNkás: Várjátok, hogy valaki engedélyt kérjen tőletek.

HarMadik MuNkás: Lassan oda jutunk, hogy engedélyt kell kérni ahhoz, hogy jót csináljunk. És ti 
nem és nem. Hát az ördög vigyen el titeket. 

A Férfi hirtelen megüti a Harmadik munkást, aki az ütéstől a földre esik.

Első MuNkás: Álljatok meg… mit csinál, ember?…

Második MuNkás: Jóember… 

láNy a kártalaNítástól: Édes jó Istenem, ezek meg akarnak ölni…

Második MuNkás: Ez történik... mindenütt. A kurva életbe.

asszoNy: (a Harmadik munkásnak) Na, nincs semmi bajod. Állj fel. Mondtuk, hogy fogd be azt a 
mocskos szádat, de te nem és nem. (a Lánynak) Hívd fel a főnökeidet, jöjjenek ide! Azzal a 
befolyásossal, azzal a bűnözővel együtt...

férfi: Annyit mind ígértem neki, hogy a végén csak betörtem a fejét. Elmegyünk a polgármesteri 
hivatalhoz, feljelentést teszünk a rendőrségen, hát… várj csak, mert nem jól van ez így.

Egymás szavába vágnak, fenyegetőznek.

láNy a kártalaNítástól: Csak menjenek nyugodtan. De hagyják békén a kábeleket, mert különben 
mi is feljelentést teszünk…

HarMadik MuNkás: Én is feljelentést teszek, amiért fejbe ütöttek.

Első MuNkás: Hagyjanak, kérem, még van egy kevés hátra és befejeztük. És utána majd kiderítik, 
hogy kivel kötötték az egyezséget.

Megjelenik a Rendőr.

rENdőr: Jó napot kívánok! A helyi rendőrségtől jöttem… Értesítést kaptunk, hogy gondok vannak itt.

láNy a kártalaNítástól: Egy kisebb cirkusz…

HarMadik MuNkás: Kisebb? Engem fejbe vertek…

férfi: Ez a hölgy itt és ezek az urak, vagyis, a vállalat… erőszakosan behatoltak a földjeinkre, 
kérem, vegye jegyzőkönyvbe. A föld tele van fúrva lyukakkal, bombákat tettek ide… tele van, 
nézze csak meg. 

láNy a kártalaNítástól: Nekünk egyezségünk van a polgármesteri hivatallal és a bérlővel, törvé-
nyes keretek között cselekedtünk. A gond az, hogy ez az úr itt felszedte a kábeleket…
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asszoNy: Nem szégyelled magad, te közönséges némber!

láNy a kártalaNítástól: Amint láthatja, engem mindenféle sértő szavakkal illettek...

HarMadik MuNkás: Engem pedig meglöktek, a földre tepertek… A kollégáim tanúsíthatják…

Első MuNkás: Igen, egyszer csak fejbe kólintotta…

rENdőr: Megütötte az urat?

férfi: Igen, megütöttem, mert sehogy sem akart érteni a szép szóból…

rENdőr: Még egyszer kérdem: megütötte az urat?

HarMadik MuNkás: Meglökött és ha nincsenek itt a kollégák, ki tudja, mit…

férfi: Telerakták a földemet kábelekkel és bombákkal és nem akarják kiszedni őket…  Anélkül, 
hogy értesítettek volna, vagy megkérdeztek volna…

asszoNy: Majd kiszedjük mi.

láNy a kártalaNítástól: Láthatja, hogy hozzányúltak a kábelekhez. Pedig ez a mi felszerelésünk...

Első MuNkás: Igen, a mi felszerelésünk.

rENdőr: Kérem, adjanak át mindent, ami nem az önök tulajdona.

férfi: Minden, ami az én földemen van, az enyém…

láNy a kártalaNítástól: Nem igaz, uram, ez lopás! És fel fogunk jelenteni ezért.

rENdőr: Kérem, szolgáltassa vissza a hölgynek… a vállalatnak a tulajdonukat.

asszoNy: Uram, maga velük tart vagy velünk?

rENdőr: Én a törvényt képviselem.

láNy a kártalaNítástól: Köszönöm.

rENdőr: Én a feljelentés miatt jöttem.

férfi: Milyen feljelentés?

rENdőr: A 112-re érkezett be. Nem tudom, ki telefonált…

láNy a kártalaNítástól: Tőlünk érkezett, a vállalattól, mert ezek az emberek idejöttek és elkezdtek 
veszekedni.

férfi: Szedjék a cókmókjukat és húzzanak el innen! Menjenek!

Első MuNkás: De nem vihetünk el innen semmit, nem szabad. Be kell fejeznünk a munkát, szer-
ződésünk van rá.

láNy a kártalaNítástól: És majd a napokban visszajövünk, megbeszéljük és megpróbáljuk letisz-
tázni a tulajdonjogokat is. De kérem, most adják vissza a kábeleket.

rENdőr: Tegyék, amit a hölgy mond. Más tulajdonát vették el. Kérem, adják vissza.

asszoNy: Uram, magát ki fizeti? A polgárok vagy ez a vállalat?

rENdőr: Szóval…

férfi: Szóval maga azért jött ide, hogy elzavarjon a saját földemről?
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rENdőr: Kérem, hallgassanak rám… a törvény értelmében önöknek lehetőségük van…

férfi: Milyen törvény, uram? Bejöttek a házamba, behatoltak a területemre dinamittal, kistraktor-
ral, az anyjuk picsájával…

rENdőr: Látják, nem hallgatnak rám és nem tudunk szót érteni. Szóval, a törvény értelmében 
önöknek lehetőségük van panaszt tenni, ha úgy gondolják, hogy megsértették a jogaikat. És 
kövessék a törvényes eljárást, várják meg a határozatot, amely a törvény értelmében ki fogja 
mondani, hogy kinek van igaza, annak függvényében, hogy milyen bizonyítékokat mutattak 
be a felek, ártatlanságuk védelmében.

férfi: És, amíg a törvény igazat ad nekem, én addig mit csinálok?

NEGYEDIK JELENET

aNya: Ki az?

fiú: Én vagyok.

aNya: Megijedtem, hogy ránk törtek. 
Nemsokára tényleg ezt fogják csinálni. 
Egész éjszaka hosszú fénnyel világították az ablakokat. 
Olyan világosság van a házban, mintha nappal lenne. 
Azt hiszem, legalább tíz autót állítottak mindegyik ház elé. 
Egy percre nem tudtam lehunyni a szemem. 
Gyere ide, miért ülsz ott a sötétben?

fiú: Nem akarok mindenkit felébreszteni.

aNya: Igen, alig egy órája tudtak csak elaludni. 
Hogy aludjál, amikor olyan világosság van a házban, mintha nappal lenne? 
Olyan egy órája zajokat hallottam kintről, mint egy süvítés, olyat, 
és kimentem az utcára megnézni, hogy mi az. 
A kapuban elém álltak: Mi van, asszony, nem tudsz aludni? Menjél vissza a házba.
Nem tudok aludni, csendőr úr, mert alvás közben is úgy meg vagyunk világítva, mint egy 
kihallgatáson. 
Maguk csapkodják az ajtókat, beindítják a motorokat, káromkodnak és kiabálnak, 
hogy lehet így aludni? Hogy lehet így élni? 
Foglyok lettünk a saját falunkban, 
nem mehetünk dolgunkra, 
nem mehetünk oda, ahová akarunk, 
senkit nem engednek hozzánk. 
Miért nem ölnek meg már végre, hogy ne szenvedjünk ennyit?

(Rövid szünet.)

Gyere, megmelegítem az ételt.

fiú: Nem vagyok éhes.

aNya: Gyere ide, miért állsz ott? 
Megvetem az ágyat, ha ki akarsz nyújtózni.
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fiú: Nincs időm aludni.

aNya: Akkor, átöltözni jöttél? 
Adjak tiszta ruhát?

fiú: Igen, jól jönne pár tiszta ruha. 
Pakold be egy táskába.

aNya: Készülsz valahová? 
Innen nem tudsz elmenni.

Rövid szünet.

Hova akarsz menni?

fiú: Maradj ott, ne gyere közelebb.

aNya: Mit csináltak veled? Mit tettél?

fiú: Sürgősen el kell innen menekülnöm.

aNya: Mit csináltatok? Mit tettél? Mit csináltak veled? 

fiú: Egy órája megtámadták a sátrainkat. 
Elkezdtek odacipelni minket a rabszállítókba. 
Kérdeztem, hogy miért, és akkor elkezdtek szitkozódni. 
Azt mondja a főnökük: miattatok kell én itt éjszakázzak, ti szerencsétlen banda, 
ahelyett, hogy otthon lennék a családommal vasárnap este. 
És akkor mi azt mondtuk: menjél haza a családodhoz és hagyjál minket is békén a családja-
inkkal, menjél vissza oda, ahonnan jöttél.
Kiverjük mi a fejetekből ezt a forradalmat, 
letaposunk titeket, koszos, bunkó parasztok, 
kettétöröm a gerinceteket!
Voltak ott gyerekek is és nők, de nem érdekelte őket, 
elkezdtek rugdosódni, leteperték őket a földre, húzták őket… 
Az egyik gyerek, aki mellettem aludt el… 
Fel se ébredt, amikor rátiportak, 
kivittem onnan, már nem lélegzett, nem mozgott,
kiszaladtam vele a friss levegőre. 
És akkor az egyik utánam jött. 
A gyerekkel az ölemben szaladni kezdtem, 
lehet, hogy nem kellett volna elszaladnom… 
De úgy éreztem, hogy ki kell mentenem onnan azt a gyereket. 
Hogy el kell vinnem onnan, minél távolabb. 
És akkor…

Rövid szünet.

aNya: És akkor…

fiú: És akkor az egyik utánam jött: 
te vagy az egyik nagyszájú, 
az ilyeneket lábbal kell tiporni, 
állj meg, azt mondtam, vagy elkaplak. 
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Kint voltunk már, kint a mezőn, 
nem gondoltam volna, hogy ilyen messzire utánam jön. 
Nem gondoltam volna, hogy ennyire utól akar érni, 
hogy le akar teperni, 
hogy a bakancsával fejbe akar rúgni, 
hogy ütlegelni akar a gumibottal 
az arcomat, a gyomromat…

aNya: Ezek megnyomorítottak téged.

fiú: Csak mi voltunk a mezőn, a folyóhoz közel. 
Békén hagyhatott volna. 
Megtehette volna… 
Megöllek, te nyomorult, 
inkább sírjon a te anyád, mint az én édesanyám. 
Ha ezt az egyet nem mondja. 
Ha csak üt és nem szól egy szót sem…

aNya: Mit tettél?

fiú: Talán mozdulatlanul kivárom, amíg holtra ver.
Talán nem kelek fel a földről.
Talán nem veszem fel a követ.
Talán nem loccsantom ki az agyát.

Szünet.

Elvonszoltam a folyóig.
Belöktem a vízbe, hogy vigye messzire, messzire innét.
Fogtam a gyereket és elvittem az első házig.
Ott hagytam, hogy viseljék gondját.
A gyerek nem látott semmit.
Nem hiszem, hogy bárki is látott valamit.
Kettőnkön kívül senki nem tudhat erről.

aNya: El kell menned innen, minél előbb. 
Keresni fognak, ha nem most, 
akkor majd holnap reggel, amikor megtalálják. 
Idejönnek majd, hogy holtra verjenek. 
Mindenkit meg fognak ölni.

fiú: Sajnálom azokat, akiket ártatlanul fognak ütlegelni. 
De, tudd meg, nem bánom, amit tettem.

aNya: Ki kell találjuk, hogy juttassunk ki innen.

fiú: Az erdőn keresztül megyek. 
Mire megvirrad, már a hegy túloldalán leszek.

aNya: Van némicske félretett pénzem, tessék…

fiú: Anyám, nem fogom a pénzét elvenni.
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aNya: Szükséged lesz rá, 
hogy felülj majd egy buszra, 
egy vonatra, 
hogy minél messzebb kerülj innen.

fiú: Nem, anyám, nem fogadom el.

aNya: El kell jutnod egy nagyobb városba, 
az országból is el kéne menekülj, 
menj minél messzebbre, minél messzebbre innen.

fiú: Mindenhol keresni fognak. 
Bárhol is legyek a világban. Bármelyik városban. 
Hogy jutottam ide? 
Hogy jutottunk mi ide?

aNya: Ne beszélj, mosakodjál meg.

fiú: Ránk támadtak, ostobákra, és azt mondták: 
elvesszük tőlük az utolsó szelet kenyeret is, és ők bele fognak ebbe törődni. 
Ahogy mindig mindenbe beletörődtünk.

aNya: Ne beszélj, ne gondolkodj. 
Mosakodjál meg és vedd fel ezeket a tiszta ruhákat. 

fiú: Sokat gondolkodtam ott kint a sátorban. 
Eszembe jutottak a templomi prédikációk… 
Ha valaki, aki arcul csap, annak fordítsd oda a másik orcádat is…
Tűrni kell a szegénységet, maradj nyugton, hagyd, hogy elvegyék mindenedet,
jutalmul pedig bőséggel áldott életed lesz odaát.
Csakhogy... aki szelet vet, vihart arat.
És még ez is eszembe jutott: „ Jobban boldogul kettő, mint egy: fáradozásuknak szép ered-
ménye van. Mert ha elesnek, az egyik ember fölemeli a társát. De jaj az egyedülállónak, mert 
ha elesik, nem emeli föl senki.”9 

aNya: Mi lesz veled? 

fiú: Nem tudom. 
Csak azt tudom, hogy nem vétettem a törvény ellen. 
Csak azt tudom, hogy a törvényt hívtam segítségül.
És a törvény nem engem védett, hanem azokat, akik idejöttek, hogy elvegyék tőlem a földet, 
a vizet és a levegőt. 
Csak azt tudom, hogy minket, szerencsétleneket nem véd meg soha senki.
Csak mi védhetjük meg magunkat. 
Nézd a magunkfajtákat, úgy élünk, mint a disznók, és nézd a sok parlagon hagyott földet.
És nézd a keveseket, akiknek millió hektárjai vannak, miközben emberek százezrei halnak 
éhen, pedig tisztességes munkával szeretnék eltartani a családjaikat.
De mi történne, ha mi szegények mind összegyűlnénk és hangosan kiáltanánk. Ahogy mi 
szólaltunk fel most itt. Ha egy hangon kiáltanánk.
Sokan, nagyon-nagyon sokan, nem csak egy maroknyi ember egy isten háta mögötti faluban.
Ha többen megpróbálnák… ahogy mi is megpróbáltuk…

9 Prédikátorok könyve 4:9-10 (új fordítású Biblia).



29

aNya: Ne áltasd magad. 
A tévében azt ordítják, hogy ostobák vagyunk, meg hülyék, 
más országokban meg a hozzánk hasonló emberek azt gondolják, hogy ki kéne irtani minket 
a föld színéről. 
Menj innen, és húzódj meg egy nagyvárosban. 
Különben levadásznak és legyőznek téged. 

fiú: Így is, úgy is vadászni fognak rám. 
Átgondoltam, hogy amíg a törvény ellenem van, 
amíg nem dolgozhatok a saját földemen, 
amíg megszállás alatt élünk és az eddigi életünk teljesen megszűnt, addig… 
A fenébe is, nem találtam még egyértelmű választ, anyám.

aNya: Hogy fogok majd tudni rólad? 
Lehet, hogy bántani fognak, én meg nem tudok róla. 
Honnan tudjuk meg, mi van veled?

fiú: Talán, ha egy kiáltás leszek a sok közül, 
talán ha a sok kiáltás egy nagy hanggá erősödik és elkezd… talán akkor… 
Akkor már nem fog számítani. Akkor része leszek annak a nagy hangnak. 
És mindenhol hallható leszek. Mindenhol leszek… bármerre nézel. 
Mindenhol, ahol éhező emberek harcolnak az éhség ellen. 
Mindenhol, ahol rendőrök verik holtra az embereket. 
Mindenhol, ahol elveszik az emberek földjét, vizét és levegőjét, és eladják nekik pénzért, 
mintha nem az övéké volna. 
Mindenhol, ahol az emberek hangosan kiáltanak, mert nem tudják már elviselni az igazságta-
lanságot és elszabadulnak az indulatok. 
Mindenhol, ahol egyesek parkokat, köztereket, forrásokat és erdőket tulajdonítanak el a saját 
hasznukra. 
De én ott leszek akkor is, amikor magunkfajta emberek munkájuk gyümölcsével táplálkoznak 
és saját maguk építette házaikban élnek. 
Ott leszek velük.
Érted?

aNya: Nem értek semmit.

fiú: Én sem értem pontosan.

aNya: Mindenedet bepakoltam. Belefértél egy iskolástáskába.

fiú: Kész vagyok.

aNya: Mikor mindez lejár, visszatérsz hozzánk, 
ugye?

fiú: Igen.

aNya: Ezek a sebhelyek mindig itt lesznek az arcodon. 
Mintha már nem te lennél. 
A hangod sem a régi.

fiú: Jobb így. 
Legalább nem ismer fel senki. 
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Már nem az leszek, aki voltam.

aNya: Járj szerencsével.

fiú: Isten veletek.

Botütések ritmikus hangját hallani a pajzsokon.
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