[]- között levő részeket a Narrátor hangján halljuk akár rádió- akár színjáték.

Nyaralás
Drámai szín-(rádió-) játék egy felvonásban
Írta:
Helyszín:
Idő:
Játszó személyek:

Yaszum Akylobi
Naprendszer-Föld-Európa-Magyarország-Örvényes (Falu a Balaton
partjától kissé távolabb)
XX. század
Ica néni
Apa
Anya
Két gyermek: Fiú
Kislány

Narrátor: [Amikor felmegy a függöny Ica néni balatoni nyaralójának kapujában állnak a
szereplők. Nyári délután van, hét ágra süt a Nap. A család az egész napi utazás után, a dög
meleg időjárástól, elgyötörten áll a kapuban. Ica néni fut ki eléjük és nyitja a kaput.]
Ica néni: Jaj Drágáim jó, hogy már megjöttek Erika mondta, hogy ma jönnek – de hát ilyen
későn? – Maguk a K........ék – igen? – akkor jól mondta az Erika – Milyen aranyos Kislány –
de hát a Fiú ilyen nagy? – Erika nem mondta, – hogy fognak elférni? – na, de mindegy
majd megoldják. – Jaj nekem megy a vonatom – a 18 órás, azt el kell érnem, – mert vár az
Uram, mert a másik ami 20-kor megy – az személy és minden állomáson és megállóhelyen
megáll – és akkor csak éjfélre érek haza és – Tudják – az Uram addig nem fekszik le –
Narrátor:[Közben Ica néni terelgeti a családot a ház felé] [A Család sikertelen kísérletet tesz
a köszönésre]
Apa
Anya
Két gyermek: Fiú
Kislány: Cs ó
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Ica néni: Látják ez itten a terasz – ide lehet kiülni – nagyon kellemes ám itt üldögélni itt lehet
étkezni reggelizni vacsorázni, mert gondolom napközben nem lesznek itthon, gondolom kint
lesznek a strandon – remélem szép idejük lesz és tudnak majd fürödni – Ugye pici lány? Hát
szereted-e a vizet? Látom szereted, mert van ám itt egy nagy víz, majd meglátod – amiben
lehet majd pancsolni – fürdés – hát igen lehet itt Örvényesen is – de azt nem ajánlom, mert
szabad strand – igaz nem kell fizetni, de iszapos – nádas és gazos – mondja a Tanács, hogy
majd csinálják, de csak mondják – nem csinálnak ezek semmit – de 1 kilométerre van innen
az Udvari, ott van jó szép strand – fizetni kell igaz, de van stég és játszótér – az jó lesz a
gyerekeknek – látom kocsival vannak – hát azzal hamar ott lehet lenni [tovább tereli a
családot] Ez a konyha, itt mindent meg lehet főzni, de gondolom nem nagyon fognak főzni,
mert biztosan kint lesznek egész nap a strandon, de hát egy kis lecsót – vagy főtt virslit

biztosan készítenek, csak vigyázzanak – mert ez villanytűzhely és nehogy bekapcsolva
felejtsék – mert drága ám az áram. [Az Asszonyhoz] Mi is a keresztneve, ahá már emlékszem

– Erika mondta, nahát szóval itt mindent megtalál Aranyos, van itt minden liszt, cukor, kávé,
olaj szóval minden. Csak amikor elmennek, mindent fel kell ám tölteni, használhatnak
mindent csak, amikor elmennek mindent töltsenek fel. Ja igen, és itten van egy mérleg! A
kertben találnak paprikát, paradicsomot meg gyümölcsöt azt is ehetnek – csak Tessenek
mindent megmérni és felírni, hogy mennyit fogyasztottak. Nézzék meg az árakat a piacon és a
pénzt majd adják oda az Erikának – a kulccsal együtt. Jaj sietnem kell mert lekésem a
vonatot. Itt a szoba meg az ágy, hát nem tudom, hogy hogyan férnek el ezzel a nagy fiúval, de
remélem azért elférnek valahogy. A pénzt azt most kérem, mert előre kell fizetni. Erika
mondta ugye? Jó hát akkor ezzel rendben is lennénk. [Ica néni türelmetlenül tereli a családot
a házból és mennek a ház mögé.] Na, látják ez itten a WC szép ugye? nemrégen csináltuk az
urammal. Öblítős – csak fel kell tölteni a tartályt. Megmutatom hogyan kell. Vigyázzanak
nehogy kifolyjon. Hát így! két ember kell hozzá, mert a kertben van a csap, amit ki kell nyitni,
ha telefolyt a tartály, el kell zárni. [Tovább mennek a kertben körben.] Itt lehet zuhanyozni is
csak hát meleg víz az nincs, ilyen melegben nem is kell, majd meglátják milyen jó itt fürödni.
Ja igen- és locsolni is kell minden este, nappal nem, mert akkor leég minden, este kell – mert
kell a növényeknek a víz, attól ilyen szépek. Van ám itt rengeteg gyümölcs, ehetnek amennyit
kell csak mérjék meg. Két fáról – erről a gyönyörű őszibarack és erről a gyönyörű körtefáról
ne egyenek, mert jönnek ám a Fiaim Kanadából – Nekik tartogatom. Erika biztosan mondta,
hazajönnek idén – ami lehullik azt megehetik a gyerekek. Na, kicsi Lány szereted-e az
őszibarackot? Látod milyen szép, még nem érik igazán, de amikorra jönnek a Fiaim biztosan
jó lesz. Sok munka van ám itt – nagyon sok munka – ne tapossák le a növényeket, mert
kötöztem ám rengeteget. – Igen- és itt van egy gödör – az égethető szemetet azt itt égessék el
esténként, ami doboz vagy üveg szemetjük lesz azt vigyék ki a strandra – vagy itt az út elején
van egy nagy konténer kuka oda dobják ki, az ételmaradékot meg ide tegyék [mutatja] az
majd komposztálódik – nem vettem kukát – mert sokba kerül – meg nem is vagyok itt, hogy
kitegyem meg bevegyem. Ha meg kint maradna a kuka – azt úgyis ellopnák – mert lopnak ám
itt mindent, ami nincs lebetonozva. Hát ezért égessék el a szemetet. Jaj! most már tényleg
sietnem kell. Hát azt hiszem mindent megbeszéltünk. Jól zárjanak be mindent. Ja, igen, ha
jönne valaki és keres engem, mondják, hogy haza kellett mennem, nemsokára jövök vissza,
maguk meg rokonok és éppen most érkeztek, mert tudják szoktak itt jönni ellenőrizni, hogy
nem nyaral-e valaki illegálisan. Szóval rokonok és éppen most jöttek. Hát akkor megyek. Itt
vannak a kulcsok és jól zárjanak be mindent. – Ja- még valami – ne egyenek a házban csak
a teraszon, mert tudják jönnek a hangyák és azok mindent ellepnek.
Szép itt minden – ezek a nagy fenyők – a teraszt is söpörjék fel minden nap – jól fogják érezni
magukat. Udvari is nagyon szép, nézzék meg a szívtemetőt – meg a malmot – én még nem
láttam, de a vendégeim mind mondják – tudják sok itt a munka – a ház a kert, hogy minden
rendben legyen – sokat kell ám dolgozni – és a két fáról ne egyenek – a Fiaim miatt – Őket
szeretném meglepni. Remélem szép idejük lesz – jól fogják magukat érezni. Erikának adják
oda a kulcsokat, majd Tőle megkapom, meg a pénzt is – tudják amit megmérnek. Na most
már tényleg rohanok. Jó nyaralást kívánok. [Ica néni felkapja a kosarakat – azokat csak most
vette észre a család, hogy már ki voltak készítve- indulnak a kapu felé.] Nem szoktam ám
akárkinek kiadni a házat – csak az Erika miatt – Ők is voltak már itt és nagyon jól nyaraltak.
– Á – nem kell kivinni a pályaudvarra, itt van mindjárt a közelben és nincs is sok csomagom –
csak egy kis paradicsomot – paprikát viszek eladni. Jesszusom lekésem a vonatot. Na pá, jó
nyaralást.
[Ica néni el, a család bambán bámul utána és integetnek.]

Apa
Anya
Két gyermek: Fiú
Kislány: Csókolom.
Csókolom, Ica néni, ne tessék idegeskedni rendben lesz minden!
(Az integető családra lassan megy le a függöny, közben halljuk a Narrátort.)
Narrátor: [Azután csináltak egy NAGY ágyat és abban aludtak mind a négyen. Mértek,
locsoltak, égettek és nem ettek a tiltott fákról. Átjártak Udvariba fürödni a strandra. Tényleg
volt büfé, játszótér és stég. Megnézték a szívtemetőt, a templomot és megtalálták a működő
vízimalmot. Volt ott patak, amely a vízimalmot hajtotta. A patakon egy kis zömök kőhíd
vezetett át és a híd közepén állt egy, csodálatosan naiv Nepomuki szobor. Megtudták, hogy Ő
az utak, vándorok, hidak védőszentje. És ezentúl úgy tekintették, hogy az Ő védőszentjük is.
Akkor ott, és azóta minden szerencsével járt útjuk után vittek és visznek minden
Nepomukinak virágot ahol az útjukba akadt.]
Függöny összecsapódik.
Eger 1998. október 17. Kalmár Tibor és Kalmár Géza utolsó magyarországi
látogatásának és Édesanyjuk, Ica néni emlékére.

