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Gogol

HÁZ-TŰZ-NÉZŐ



tökéletesen valószínűtlen, 170 éves történet
két felvonásban

Fordította: Bodolay


Agafja Tyihonovna, kereskedő leánya, a menyasszony  ….  	
Arina Pantyelejmonovna, a nénikéje  ………………….	
FJOKLA IVANOVNA, házasságszerzőnő  …………………...…  
Padkaljószin, hivatalnok, udvari tanácsos  ………………...  	
Kacskarjov, a barátja  ……………………………...………..
RÁNTOTTA, Iván Pávlovics, gondnok  ………………………	
ANYUCSKIN, Nyikanor Ivánovics, nyugalmazott gyalogsági tiszt
CSÓCSÁLOV, Baltazár Baltazárovics, tengerész  ……
DUNYASKA, szolgáló  …………………………………....       
SZTARIKOV, kereskedő a vásárcsarnokban  ………………… 
SZTYEPAN, Padkaljószin szolgája  ……………

I/1.
Legénylakás

Padkaljószin 		Hé, Sztyepan!
 Sztyepan belép
Padkaljószin		Nem jött meg a házasságszerző asszony?
Sztyepan			Nem.
Padkaljószin		A szabónál, voltál?
Sztyepan			Voltam.
Padkaljószin		Varrja a frakkot?
Sztyepan			Varrja.
Padkaljószin		Sokat megvarrt már belőle?
Sztyepan			A gomblikakat varrja kifelé.
Padkaljószin		Mit beszélsz?
Sztyepan			Mondom: a gomblikakat. Varrja.
Padkaljószin		Nem kérdezte a szabó, mire kell a gazdádnak a frakk?
Sztyepan			Nem kérdezte.
Padkaljószin		Nem mondott semmit arról, hogy: csak nem akar a gazdád megnősülni?
Sztyepan			Nem. Semmit nem mondott.
Padkaljószin		Láttál nála más frakkot is? 
Sztyepan			Sok frakk lóg nála.
Padkaljószin		De azoknak nem annyira finom a szövete, mint az enyémnek, mi?
Sztyepan			Nem. A magáé módosabb.
Padkaljószin		Mi?
Sztyepan			Mondom: módosabb. A magáé. 
Padkaljószin		Nem kérdezte, hogy minek varrat a gazdád ilyen finom szövetből frakkot?
Sztyepan			Nem.
Padkaljószin		De nem mondott semmit arról, hogy: csak nem akar a gazdád megnősülni?
Sztyepan			Nem.
Padkaljószin		De mondtad, hogy milyen rangban vagyok? 
Sztyepan			Mondtam.
Padkaljószin		Erre ő?
Sztyepan			Azt mondja: majd igyekszem.
Padkaljószin		Erre te?
Sztyepan           		Hát…hogy az jó.
Padkaljószin         		Erre ő?
Sztyepan               		Hogy rendben.
Padkaljószin         		Erre te?
Sztyepan               		Hát, hogy…..
Padkaljószin		Na jó. Mehetsz.. Akinek rangja van, annak jobban kell ügyelni a hogyishivjákra …  na, most meg nem jut eszembe a szó! Jó szó,csak nem jut eszembe. - Sztyepan!
Sztyepan be
Padkaljószin		Cipőfényt vettél?
Sztyepan			Vettem.
Padkaljószin		Jól fényez?
Sztyepan			Jól.
Padkaljószin 		Próbáltad már fényezni vele az ünneplőmet?
Sztyepan			Próbáltam. 
Padkaljószin		És, fénylik?
Sztyepan			Fénylik. Fényesen fénylik.
Padkaljószin		A boltos nem kérdezte, hogy mire kell a gazdádnak ilyen cipőfény?
Sztyepan			Nem.
Padkaljószin		Esetleg nem mondta, hogy csak nem szándékozik megnősülni a gazdád?
Sztyepan			Nem mondott az semmit.
Padkaljószin		Na jó. Mehetsz. Eredj a dolgodra.

I/2.
Szoba Agafja Tyihonovna házában. Agafja Tyihonovna kártyát vet, a nagynénje, Arina Pantyelejmonovna a keze mögül lesi a lapokat.
Agafja Tyihonovna	Már megint! Nénikém, utazás! Valami káró király érdeklődik, könnyek, szerelmeslevél, bal felől a treff nagy együttérzést mutat, de valami gonosz nőszemély akadályozza.
Arina Pantyelejmonovna	És, szerinted, ki a treff király?
Agafja Tyihonovna	Nem tudom.
Arina Pantyelejmonovna	De én tudom.
Agafja Tyihonovna	És ki?
Arina Pantyelejmonovna	Az a jó kereskedő, a posztósorról, Alekszej Dmitrijevics Sztarikov.
Agafja Tyihonovna	Na, az biztos, hogy nem ő! Akármibe lefogadom, hogy nem ő!
Arina Pantyelejmonovna	Ne vitatkozz, Agafja Tyihonovna, a haja épp olyan vörös. Nincs másik treff király. 
Agafja Tyihonovna	Éppen, hogy nem: a treff király nemesembert jelent. A kereskedő a treff király közelébe se ér.
Arina Pantyelejmonovna	Ugyan már, Agafja Tyihonovna, bezzeg nem így beszélnél, ha szegény megboldogult Tyihon apád még élne! „Köpök én, azt mondja, azokra, akik szégyellik a kereskedőket!” A lapát tenyerével akkorát tudott az asztalra csapni, hogy borzasztó! Még jó anyádat is folyton eltángálta, különben tovább élhetett volna szegény megboldogult asszony.
Agafja Tyihonovna	Na tessék, hogy nekem is ilyen gonosz férjem legyen! Semmi pénzért nem megyek kereskedőhöz!

Arina Pantyelejmonovna	De Sztarikov nem olyan.
Agafja Tyihonovna	Nem akarom, nem akarom! Szakálla van: ha elkezd enni, minden lecsurog a szakállán. Nem, nem, nem akarom!
Arina Pantyelejmonovna	De hát honnan akarsz előteremteni egy jóravaló nemesembert? Az utcán nem találsz.
Agafja Tyihonovna	Fjokla Ivánovna talál. Megígérte, hogy megszerzi a legjobbat.
Arina Pantyelejmonovna	De az hazudós, kedveském. 
 Fjokla belép
Fjokla			Na ne már, Arina Pantyelejmonovna, vétek az ártatlant megrágalmazni.
Agafja Tyihonovna	Á, itt van Fjokla Ivánovna! Na mi van, mondjad! Megvan?
Fjokla			Megvan, megvan, csak hadd fújjam ki magam – hogy mit összefutkostam! Azt nem is tudod, anyám, majdnem megvertek, isten az atyám! De micsoda vőlegényeket gyűjtöttem! Amióta világ a világ, ilyeneket még nem láttak! Van néhány, aki még ma idejön. Azért szaladtam be, hogy előre értesítselek.
Agafja Tyihonovna	Hogyhogy még ma? Én félek.
Fjokla			Ne rémüldözz, anyám! Semmi különös. Idejönnek, megnéznek, semmi több. Te is megnézed őket: ha nem tetszenek – elmennek. 
Arina Pantyelejmonovna	Na, aztán remélem, jól válogattál!
Agafja Tyihonovna	Hányan vannak? Sokan?
Fjokla			Vagy hatan.
Agafja Tyihonovna	(felkiált) Húú!
Fjokla			Mit kell annyit vergődni, anyám? Jobban lehet választani: az egyik nem felel meg, megfelel a másik. 
Agafja Tyihonovna	Na, és: nemesemberek?
Fjokla			Válogatottak. Annyira nemesemberek, hogy olyan már nincs is.
Agafja Tyihonovna	De milyenek, milyenek?
Fjokla			Mind kiválóak, jóképűek, akkurátusak. Az első Baltazar Baltazarovics Csócsálov, olyan kiváló, a flottában szolgált – éppen hozzád való. Azt mondja, neki jó húsú menyasszony kell, a kiszáradtakat ki nem állja.  Rántotta meg, végrehajtói rangban, olyan fontos ember, a közelébe se lehet jutni. Szép, nagy, kövér ember; rámordít: „Te, ne dumálj mellé, hogy ilyen, meg olyan a menyasszony! Ki vele: mennyi az ingója meg az ingatlanja!” – „Ennyi meg ennyi, apám!” – „Hazudsz, a kutya …!” Na, anyám, itt mondott egy olyat, hogy azt nem merem elismételni. Rögtön láttam: ez biztos valami nagyon fontos úriember.
Agafja Tyihonovna	Na, és ki van még?
Fjokla			Van még Nyikanor Ivánovics Anyucskin. Az aztán olyan delikvált ember! A szája, anyám – málna, tiszta málna! Ennyire kiváló. „Nekem, azt mondja, az kell, hogy a menyasszony csinos meg művelt, jól nevelt legyen, hogy tudjon franciául.” Finom, modoros ember, német példány! De meg különben filigrán, a lába keskeny, vékonyka.
Agafja Tyihonovna	Nem, nekem valahogy ezek a filigránok nem annyira … 	 nem is tudom … nem látok bennük semmit …
Fjokla			Ha masszívabbat akarsz, akkor vedd Rántottát. Annál jobbat nem lehet választani. Az aztán tetőtől talpig úr, úr a javából, alighanem be se fér ezen az ajtón – annyira kiváló.
Agafja Tyihonovna	Hány éves?
Fjokla			Fiatal. Tán ötven ha lehet, de lehet, hogy még nincs ötven.
Agafja Tyihonovna	Mi a neve?
Fjokla			A neve: Iván Pávlovics Rántotta. 
Agafja Tyihonovna	Ez a neve?
Fjokla			Az. Ez neki a neve.
Agafja Tyihonovna	Jaj, istenem, milyen név! Idehallgass, Fjokla, ha hozzámegyek feleségül, engem is rögtön Agafja Tyihonovna Rántottának fognak hívni? Milyen már az?
Fjokla			Anyám, ugyan már, Oroszországban olyan nevek vannak, hogy csak kiköpsz, meg hányod a keresztet, ha meghallod. De tőlem aztán, ha nem tetszik a neve, akkor válaszd Baltazar Baltazarovics Csócsálovot – kiváló vőlegény.
Agafja Tyihonovna	Milyen a haja?
Fjokla		 	Jó.
Agafja Tyihonovna	Az orra?
Fjokla			Őö … Jó orra van. Mindene a helyén. Ő is kiváló. Aztán majd ne cirkuszolj, de a lakásában csak egy kémény van, más nincs – bútor semmi.
Agafja Tyihonovna	Ki van még?
Fjokla                         	Akinf Sztyapanovics Pantyelejev, címzetes tanácsos, kicsit dadog, de amúgy igen szerény hivatalnok.
Arina Pantyelejmonovn     Mit jössz folyton ezzel: így hivatalnok, úgy hivatalnok! 
				Nem iszik-e egyfolytában, azt mondjad.
Fjokla			Iszik, nem mondom, iszik. De mi van abban, ha néha beiszik, - egész héten nem részeg: van néha olyan nap, amikor józan.
Agafja Tyihonovna	Részeg férjet nem akarok. Ki van még?   
Fjokla			Van még egy, de az olyan … á, az nem számít! Ezek jobban passzolnak.
Agafja Tyihonovna	De ki az?
Fjokla			Á, nem érdemes beszélni róla. Udvari tanácsos, az igaz, de olyan  teszefosza, ki se lép a házból. 
Agafja Tyihonovna	Ki van még? Ez csak öt, de hatot mondtál.
Fjokla			Na, nehogy már, - kevés? De rákaptál! Az előbb még itt rémüldöztél.



I/ 3
Legénylakás
Padkaljószin		Sztyepan! 
Sztyepan be
Sztyepan		Tessék?
Padkaljószin		Mondtad a cipésznek hogy ne legyen tyúkszem? 
Sztyepan		Mondtam.
Padkaljószin		Erre ő?
Sztyepan		Hogy jó.
Padkaljószin         		Erre te?
Sztyepan              		Én is hogy jó.
Padkaljószin        		Erre ő?
Sztyepan               		Hogy akkor jó.
Padkaljószin         		Erre te?
Sztyepan		Megjött. Az öregasszony.
Padkaljószin		Á, megjött. Na, küldd csak be. (Sztyepan kimegy) Igen, ez a dolog… nem úgy megy az … nehéz dolog.
 Fjokla belép

Padkaljószin		Á, szervusz, szervusz, Fjokla Ivánovna. Na? Mi van? Mi lesz? Fogj egy széket, ülj le, azt mondjad. Mi a helyzet? Hogy is hívják… Mellanyjának? ….
Fjokla		Agafja Tyihonovnának. 
Padkaljószin		Ja, igen, igen, Agafja Tyihonovna. Valami negyvenes vénlány, mi?
Fjokla		Ugyan má. Na, nehogy má. Amint elveszi feleségül, utána minden áldott nap hálát ad, áldani fogja a nevem.
Padkaljószin		Hazudsz, Fjokla Ivánovna!
Fjokla		Öreg vagyok én már ahhoz, hogy hazudjak, apám!  Hazudjon a kutya!
Padkaljószin		Mondd még egyszer! A menyasszony milyen? 
Fjokla		Mint a cukor! A bőre tejfehér, az arca meg tulipiros, olyan édes, azt el se lehet elmondani. Úgy meg lesz elégedve, hogy még! Idáig! (a torkát mutatja) Barátnak, ellenségnek, csak azt fogja hajtogatni: „Fjokla Ivánovna, na, le a kalappal! Ajajj, ez a Fjokla Ivánovna!”
Padkaljószin		És ezen a lányon kívül nincs másik? Egy se?
Fjokla		Hány kéne neked? Ennél jobb már nem lehet!
Padkaljószin		Ez lenne a legjobb?
Fjokla		Bejárhatod az egész világot, ilyet nem találsz. 
Padkaljószin		Meggondolom, nénikém, meggondolom. Gyere el holnapután. Majd, ahogy szoktuk: itt heverészek, te meg elmondod …
Fjokla		Könyörülj már, apám! A harmadik hónapja járok ide, aztán semmi foganatja! 
Padkaljószin 		Azt hiszed, a házasság az mindegy, csak annyi, hogy: „Hé, Sztyepan, add a csizmát!” Fölhúzom, azt mehetek is? Meg kell azt fontolni, meg kell nézni.
Fjokla		Akkor? Nézd csak meg. Azért áru, hogy megnézzék. Szép délelőtt van, most a legjobb, - indulás.
Padkaljószin		Most? Nem látod, hogy beborult? Kilépek, és elkap az eső.
Fjokla		Mennyi bajod van! Pedig már őszül a hajad, aztán egyáltalán nem leszel használható férjnek. Szerzünk olyan vőlegényeket, hogy rád se nézünk. 
Padkaljószin		Mit dumálsz össze? Hogy őszül a hajam? Hol? (tapogatja a haját) 
Fjokla		Hogyne, az az élet rendje. De vigyázz! Egyik se tetszik, másik se tetszik. Van nekem a választékomban olyan kapitány, hogy a válláig se érsz föl, a hangja, mint a trombita; az adnormalitási hivatalban szolgál, igen.
Padkaljószin		Hazudsz. Megnézem a tükörben. Honnan veszed ezt az ősz hajat? Hé, Sztyepan! Hozd be a tükröt! Vagy nem is. Várj, majd megyek én! Na, attól mentsen meg az isten! Az rosszabb, mint a himlő. (kimegy a másik szobába)
Kacskarjov beszalad
Kacskarjov		Na, Padkaljószin? … (Észreveszi Fjoklát) Hát te? Hú, teee!… Mondd, mi az ördög farkának kellett engem megnősíteni!?
Fjokla		Mi abban a rossz? Ez a dolgok rendje.
Kacskarjov		A rendje! Az! Mert marha nagy dolog a feleség, mi?! Kellett ez nekem?!
Fjokla		Te tapadtál rám folyton: keress nekem feleséget, öreganyám, - megkaptad.
Kacskarjov		Rozoga vén patkány! … De itt mit keresel? Csak nem akar Padkaljószin is …
Fjokla		Mé’ ne? Isten áldásával és akaratával.
Kacskarjov		Na, ne! A gazember, elhallgatta! Ilyet! Suttyomban, mi?!
Padkaljószin, tükörrel a kezében, figyelmesen vizsgálgatja magát
Kacskarjov		(mögéje lopódzik, megijeszti) Háúúúú! Puff.
Padkaljószin		(felkiált, elejti a tükröt) Őrült! De miéért?… Mi ez a hülyeség??  Úgy rámijesztettél, komolyan mondom, majd kiugrik a szívem!
Kacskarjov		Jól van na, - vicceltem.
Padkaljószin		Vicceltél, mi? Nem térek magamhoz. Hú, de megijedtem. Tessék, a tükröt is összetörted. Pedig ez nem olcsó, az angol boltban vásároltattam.
Kacskarjov		Jól van na. Majd szerzek helyette másikat.
Padkaljószin		Szerzel, na persze. Ismerem az ilyen helyette szerzett másik tükröket. Legalább tíz évvel öregebbnek látszik az ember, a pofája meg olyan ferde lesz benne, hogy … 
Kacskarjov		Inkább én haragudhatnék. Eltitkolsz előlem mindent. A barátod elől. Meg akarsz nősülni? Igaz?
Padkaljószin		Ezt a marhaságot! Eszembe sincs.
Kacskarjov		De itt az élő bizonyíték. (Fjoklára mutat) Itt áll, – mindenki tudja, miféle jómadár ez! Na mindegy, semmi baj. Nincs abban semmi. Kereszténydolog, a hazának is szüksége van rá. Nagyon helyes: majd én kézbe veszem a dolgot. (Fjoklának) Na, gyerünk, hogy van, mi van, satöbbi… Nemesember lánya, hivatalnoké, kereskedőé? 
Fjokla		Harmadosztályú kereskedő lánya. De olyan ám, hogy egy tábornokra se hozna szégyent. Kereskedőről hallani sem akar. „Nekem, - azt mondja - akármilyen lehet a férjem, ha külsőre esetleg nem túl ragyogó is, de nemesember legyen!” Igen, ilyen választékos az a lány! És vasárnap, amikor fölveszi a selyemruháját – akkor aztán nesze neked, Krisztusom! Hogy suhog benne!  Egy hercegkisasszony!
Kacskarjov     		Hogy hívják?
Fjokla		Agafja Tyihonovna.
Kacskarjov		Agafja Tyihonovna Brandahlisztova?
Fjokla		Kupergyagina.
Kacskarjov		A Sesztyilávocsnaján lakik?
Fjokla		Nem. Inkább arra, Homokbánya felé, a Malom közben.
Kacskarjov		Ja, a Malom közben, ott a bolt után – az a faház?
Fjokla		Nem a bolt után, hanem a sörpince után. 
Kacskarjov		Milyen sörpince?  – Akkor azt nem ismerem.
Fjokla		Ahogy befordulsz a keresztutcába, rögtön ott van a bódé, és ahogy elmentél mellette, balnak fordulsz, ott van a szemed előtt – így, rögtön előtte egy faház, ahol a varrónő lakik, aki azelőtt valami szenátusi főtitkárral volt úgy. De a varrónőhöz nem mész be, hanem mindjárt utána lesz a második ház, kőből – nahát az a háza, vagyis ott lakik, Agafja Tyihonovna, a menyasszony.
Kacskarjov		Nem, nem, azt nem ismerem. És a hozomány?
Fjokla		A hozomány: emeletes kőház a moszkvai kerületben, két szint, úgy jövedelmez, öröm nézni. Egy gabonavigéc hétszáz rubelt fizet a boltért. A sörkimérésnek is rengeteg a törzsvendége. Két faszárnyépület: az egyik tiszta keményfa, a másiknak kő az alapja; mindegyik hoz négyszázat. Van még egy veteményeskert kinn Viborgban: harmadik éve bérli egy kereskedő káposztának; Olyan józan életű kereskedő, annak egy korty tömény nem megy le a torkán, három fia van: kettőt már jól megnősített, a harmadik meg, azt mondja, még fiatal, üljön csak ott a boltban, hogy könnyebben tudja vezetni a bótot. Én, azt mondja, öreg vagyok már, üljön csak ott a boltban a gyerek, hogy könnyebben menjen a bót.
Kacskarjov		Na jó, helyes. A többit már elintézem, te meg tűnj el – rád itt semmi szükség.
Fjokla		Hogy mi? Te akarod lebonyolítani a házasságot is?
Kacskarjov		Én. Igen. Te meg ne zavarj bele többet. 
Fjokla		Ó, a szégyentelen! Ez nem férfidolog! Hagyd meg nekem - tényleg!
Kacskarjov		Eredj! Nem értesz semmit, ne avatkozz bele! Tudod: amit szabad Jupiternek, azt nem szabad a majomnak – na, hordd el magad!
Fjokla		Elvenni a más kenyerét! Istentelen! Elharácsol egy ilyen vacak ügyet. Ha tudom, egy szót se szóltam volna. (bosszúsan elmegy)

Kacskarjov		Na, testvér, most már nem szabad halogatni. Indulunk.
Padkaljószin		De még nem is…  semmi olyat… csak gondolkoztam, hogy..
Kacskarjov		Nem számít! Csak ne törd a fejed: úgy megházasítalak, hogy észre se veszed! Most rögtön indulunk a menyasszonyhoz, meglátod, úgy megy, mint az ágyba-karikacsapás!
Padkaljószin		Az kéne még! Hogy most induljunk!
Kacskarjov		De mire várjunk? … Tessék, vegyük sorba: mért jó az, hogy agglegény vagy? Nézd meg a szobádat. Mi van benne? Tessék, egy koszos csizma, mosdótál, kupac bagó az asztalon… 
I/4.
Szoba Agafja Tyihonovna házában.
Fjokla			Azt ha a nemesember a vállapjával szembehajtat vele, akkor odaszól: „Na, mi van, te kupec? Fordulj le az útról!” Vagy: „Na, mutassd meg, kupec a legjobb bársonyt!” Mire a kupec: „Méltóztassék, nagyságos úr!” – „Vedd le a kucsmádat előttem, tahó!” – mondja a nemesember.
Arina Pantyelejmonovna 	A kereskedő meg, ha úgy akarja, nem ad neki szövetet;azt a nemesember rohangálhat egy szál semmiben!
Fjokla			A nemesember meg lekever egyet a kereskedőnek.
Arina Pantyelejmonovna	A kereskedő meg följelenti a rendőrségen. 
Fjokla				A nemesember meg bepanaszolja a kereskedőt a szenátornál.
Arina Pantyelejmonovna   	A kereskedő meg a kormányzónál.
Agafja Tyihonovna 	A nemesember meg …
Arina Pantyelejmonovna	Hazudsz, hazudsz: a nemesember … A kormányzó több mint a szenátor! (megszólal az ajtócsengő) Valaki csönget.
Fjokla			Hú, ők azok.
Arina Pantyelejmonovna	Kik ők?
Fjokla			Ők … Valamelyik vőlegény.
Agafja Tyihonovna	(felkiált) Úh!
Arina Pantyelejmonovna	Mindenszentek, könyörüljetek! Nincs kitakarítva. (mindent fölkapkod az asztalról, ide-oda futkos a szobában) Az abrosz is tiszta fekete. Dunyaska, Dunyaska!  (Dunyaska megjelenik) Gyorsan, tiszta abroszt! (lerántja az abroszt, ide-oda rohangál a szobában)
Agafja Tyihonovna	Jaj, nénikém, mi lesz velem? Majdnem hálóingben vagyok!
Arina Pantyelejmonovna	Jaj, szaladj felöltözni! (Ide-oda szaladgál a szobában. Dunyaska hozza az abroszt, megszólal a csengő.) Szaladj, mondd, hogy mindjárt!
Dunyaska messziről kiabálja: „Mindjárt!
Agafja Tyihonovna	Nénikém, nincs kivasalva a ruhám!
Arina Pantyelejmonovna	Irgalmas Istenem, ne pusztíts el engemet! Vegyél föl másikat.
Fjokla			(beszalad) Mit szarakodtok? Agafja Tyihonovna,                                                                                                                                                                                                                                igyekezz, anyám! (csöngetnek) Húú, ez meg azóta ott vár!
Arina Pantyelejmonovna	Dunyaska, vezesd be, és kérd meg, hogy várjon.
Dunyaska kiszalad, és ajtót nyit. Hangok hallatszanak: „Itthon van?” – „Itthon, tessék befáradni a szobába”. A három nő kíváncsian igyekszik kinézni a kulcslyukon. 
Agafja Tyihonovna	Húú, de kövér!
Hanyatt-homlok kiszaladnak.


Iván Pávlovics Rántotta be
Dunyaska			Várjon itt! (kimegy)
Rántotta			Na, ha várni kell, akkor várunk, csak ne sokáig. Csak egy percre távoztam az ügyosztályról. Gondol egyet a tábornok: „Hát a gondnok hol van?” – „Elment menyasszonyt nézni.” Na, ad az nekem olyan menyasszonyt… Lássuk még egyszer a leltárt. (olvassa) „Emeletes kőház … „ (fölpillant, szemügyre veszi a szobát) Megvan. (tovább olvas) „Két szárnyépület: az egyik kőfundamentummal, a másik fából…” Na, a fa az nem valami jó. „Könnyű kocsi, kétfogatú szán, faragással, nagy takaró, kis takaró …” Lehet, hogy már csak lomtárba valók? Persze a vénasszony állítja, hogy első osztályú mind; na jó, mondjuk, hogy első osztályú. „Két tucat ezüst kanál …” Persze, a háztartásba kell az ezüstkanál. „Két rókabunda …” Hm … „Négy nagydunyha, kettő kisebb.” (jelentőségteljesen összeszorítja az ajkát) „Hat pár selyemruha, hat pár kartonruha, két  hálóköntös, két …” Na, ez a rubrika meg üres! „Fehérnemű, szalvéták …” Ez hadd legyen, ahogy akarja. Egyébként az egészet úgyis tételesen ellenőrizni kell. Most persze ígérnek házakat, hintókat, aztán ha megnősül az ember – semmit se talál, csak dunyhát meg vánkost.
Csengetnek. Dunyaska rohan át a szobán lélekszakadva, ajtót nyitni. Hangok hallatszanak: „Itthon van?” – „Itthon, kérem.!
 Anyucskin be
Dunyaska			Tessék várni! Majd gyünnek. (kimegy)
Anyucskin és Rántotta meghajlással köszönti egymást.
Rántotta			Tiszteletem!
Anyucskin			Az elbűvölő házikisasszony édes apukájával van szerencsém beszélhetni?
Rántotta		Semmiképp, egyáltalán nem az édes apukájával. Nekem még nincs is gyerekem.
Anyucskin		Jaj, bocsásson meg! Bocsásson meg!
Rántotta		Önnek bizonyára van valami közös ügye a házikisasszonnyal, ugyebár? 
Anyucskin		Nem, ugye, bár … semmilyen ügyem nincs, csak úgy beugrottam séta közben.
Rántotta		(félre) 	Hazudik, hazudik, séta közben! 
Csengetnek. Dunyaska szalad át a szobán, ajtót nyitni. Az előszobában hangok hallatszanak: „Itthon van?” – „Itthon, kérem.”
 Csócsálov belép, nyomában a lánnyal
Csócsálov		(a lánynak) Légy szíves, angyalom, tisztogass le egy kicsit… A por, tudod, az utcán rászáll az emberre. Ott még légy szíves, szedd le azt a szöszt. (megfordul) Úgy, köszönöm angyalom! Ott még nézd csak, mintha egy pók mászna! És hátul, az alján nincs semmi? Köszönöm, aranyom. Még itt egy kicsit, azt hiszem. (végigsimítja a kabátja ujját, közben szemügyre veszi Anyucskint és Rántottát) Pedig angol szövet! Tartós! 12-ben, Szicíliában, zászlós koromban vettem, akkor varrattam belőle egyenruhát; 42-ben előléptettek, akkor lettem hadnagy – a szövet vadonatúj volt; 45-ben földkörüli expedíciót tettem, épp csak a varrásoknál kopott meg egy kicsit, 46-ban szereltem le, kifordíttattam, már tíz éve hordom – de még most is olyan, mintha új lenne! Köszönöm, angyalom, mmm… Kis gyönyörűségem! (megpaskolja a lány arcát, majd a tükörhöz lépve kissé fölborzolja a haját)
Anyucskin		És milyen, ha szabad kérdeznem, milyen az a Szicília … az imént említeni méltóztatott: Szicília – szép ország az a Szicília? 
Csócsálov		Á, gyönyörű! Harmincnégy napig állomásoztunk ottan; a panoráma, jelentem, elbűvölő! Azok a hegyek, meg valami gránátalmafa, és mindenütt olasz nők, kis csókolnivaló rózsaszálak.
Anyucskin		És jólneveltek? Műveltek?
Csócsálov		A legjobban! Annyira műveltek, mint nálunk talán csak a grófnők. Megy az ember az utcán – orosz hadnagy, ugye … Mondani se kell, itt a váll-lap (a vállára mutat), arany hímzés … a szép nők, mind lebarnulva – mert ugye náluk minden ház mellett ott a kis balkon, meg a tető, mint itt a padló, teljesen lapos. Az ember csak így néz, ott ül a virágszál … Na, persze nem akar az ember pofára esni… (meghajol és int a kezével) És az meg csak így, ni. (kézmozdulatot mutat) Persze föl van öltözve: itt valami kis selyemblúz, kis fűző, kis női fülbevalók … na, szóval, nagyon jó kis falat …
Anyucskin		És, ha megengedi, még egy kérdés, milyen nyelven fejezik ki magukat Szicíliában? 
Csócsálov		Persze, mindenki franciául. 
Anyucskin		És minden hölgy, valóban beszél franciául?
Csócsálov		Minden. Valóban. Tán el se hiszi, amit van szerencsém jelenteni: harmincnégy napi tartózkodásunk során egy árva szót sem hallottam tőlük oroszul. 
Anyucskin		Egyetlen szót se?
Csócsálov   		Egyetlen szót se. A nemesembereket meg az egyéb szinyórokat, vagyis, akik őnáluk a tisztek, azokat már nem is említem; de vegyük kimondottan az ottani muzsikot, aki a hátán cipel ide-oda minden szart, és, ha mondjuk, azt mondjuk neki: „Adjál kenyeret, barátocskám” – hát nem érti, becsületszavamra, nem érti. De ha franciául mondjuk neki, hogy: „Dateci del pane” vagy „portata vino” – azt megérti, és szalad, és tényleg hozza is.
Rántotta		Érdekes ország lehet az a Szicília, ahogy én látom. Ön ugye, azt mondta – muzsik. Milyen muzsik az?  Pontosan olyan, mint az orosz muzsik, széles a válla, és szántja a földet, vagy hogy?
Csócsálov		Nem tudnám megmondani: azt nem láttam, hogy szántanak-e, de ami a tubákolást illeti, van szerencsém jelenteni, hogy azok  nem csak az orrukkal csinálják, hanem kérem a szájukba is beveszik.  A közlekedés is nagyon olcsó; szinte csupa víz az egész, mindenfelé gondolák … Mondani se kell, ott ül benne egy ilyen olasz nő, virágszál, föl  van öltözve  kising, kiskendő... Voltak ott velünk ángol tisztek is:  hát, azok is ugyanolyan tengerészek voltak, ugyanúgy mint mink - és eleinte bizony nagyon furcsa volt: nem értette az ember a másikat, meg az se őt, de aztán, ahogy  jobban megismertük egymást, akkor már folyékonyan értettünk mindent:  mondjuk az ember így rámutatott egy üvegre, vagy egy pohárra - a másik rögtön  tudta, hogy mit jelent: inni akarok; vagy iderakta az ember az öklét így  a szájához, és csak úgy tett az ajkával: pff-pff- a másik egyből tudta: pipázni  kéne egyet. 
Rántotta		Rendkívül érdekes lehet az élet az idegen országokban, ahogy én látom. Igazán örvendek, hogy ilyen világlátott emberrel találkozhatok. Ha szabadna megtudnom: kit tisztelhetek önben?
Csócsálov		Csócsálov, kérem, nyugalmazott hadnagy. Engedje meg, hogy a magam részéről én is megkérdezhessem: kivel van szerencsém értekezhetni?
Rántotta		Gondoki szolgálatban, kérem, Iván Pávlovics Rántotta.
Csócsálov		(rosszul hallotta) Igen, én is falatoztam egy keveset. Tudtam, hogy az út is jó hosszú, meg elég hideg is van: sós heringet ettem, kenyérrel.
Rántotta		Azt hiszem, félreértette: ez a családnevem – Rántotta.
Csócsálov		Ó, bocsásson meg! Kicsit nagyothallok. Tényleg azt gondoltam, mintha azt méltóztatott volna említeni, hogy rántottát fogyasztott.
Rántotta		Mit csináljak? Már kérvényezni akartam a tábornok úrnál, hogy megváltoztathassam a nevemet, Rántotti-ra, de a rokonaim lebeszéltek, mondván, hogy akkor meg mindenki úgy értené: rántod-ki.
Csócsálov		Kérem, ez előfordul. Nálunk a harmadik hajórajban, az összes tisztnek és matróznak furcsa neve volt: Kukiján, Duhajjev, Szaglukov hadnagy. Az egyik fedélzetmesternek, kiváló fedélzetmester volt, egyszerűen az volt a vezetékneve, hogy Luk. Odaszólt neki a kapitány: „Hé, Luk, pattanj ide!” És gyakran lehetett mindig viccelődni vele: „Micsoda nagy luk vagy, te Luk!” – így mondta neki viccesen az ember….





I/5.
Legénylakás
Kacskarjov			Amint lesz feleséged, rá se fogsz ismerni se magadra, se semmire. Lesz díványod, kutyuskád, kalitkában kis pacsirtád, kézimunkák … Képzeld el, ülsz a díványodon, azt egyszer csak odaül melléd egy csinos kis asszonyka, és a kis kezével szépen …
Padkaljószin		Á, a fene egye meg, ha csak belegondol az ember, - tényleg, milyen kis kezecskéket lehet látni. Fehérek, mint a tej…
Kacskarjov				Ugyan! Mintha csak kezecskéjük lenne! … Van azoknak, testvér… De minek beszélni róla! Öregem, azoknak csak az ördög tudja, hogy mijük nincsen!
Padkaljószin		Őszintén bevallom, nagyon szeretem, ha mellém ül egy olyan kis csinos...
Kacskarjov			Na látod, rájössz te, mitől döglik a légy. Csak gyorsan nyélbe kell ütni a dolgot. Te most már ne törődj semmivel. Esküvői ebéd meg ilyenek – ezt majd én – van, öregem, egy ismerősöm, udvari főpincér: úgy jóllakat mindenkit, a disznó, hogy föl se bírnak állni.
Padkaljószin		Az ég szerelmére, úgy nekiduráltad magad, minthogyha már tényleg itt volna az esküvő.
Kacskarjov			Miért, hát nem? Mit halogassunk rajta? Igent mondtál, nem?
Padkaljószin		Én? Na nem … azért teljesen még nem mondtam igent.
Kacskarjov			Tessék! Az előbb jelentetted ki, hogy akarod.
Padkaljószin		Csak annyit mondtam, hogy nem lenne rossz.
Kacskarjov			Ezt hogy érted? Tán mégse tetszik a házasélet? Vagy mi van?
Padkaljószin		Nem … az tetszik.
Kacskarjov			Akkor meg? Mi az akadálya?
Padkaljószin		Olyan furcsa …
Kacskarjov			Mi furcsa?
Padkaljószin		Idáig mindig agglegény voltam, most meg legyek hirtelen - nős ember?
Kacskarjov			Nem szégyelled magad? Nézd meg, nézd meg magad figyelmesen, úgy, ahogy engem nézel például… Mi vagy te? Egy nagy nulla. Miért élsz te? Nézz a tükörbe, mit látsz benne? A buta képedet, semmi mást. De most képzeld el, hogy gyerekek lesznek körülötted, és nem kettő vagy három, hanem esetleg hat is, és mindegyikkel úgy hasonlítotok egymásra, mint két tojás. Most egymagad vagy itt, udvari tanácsos, hivatalvezető, meg a jóisten tudja, milyen főnök, de akkor majd, sok kis apró hivatalfőnök lesz körülötted, kicsi kis gézengúzok, azt valamelyik lurkó a kis kezecskéjével megcibálja a pofaszakálladat, te meg mint egy kutyus ugatsz neki: vau, vau, vau! Most mondd meg: van ennél jobb a világon?!
Padkaljószin		Jó, de aztán majd mindent elrontanak, szétszórják nekem az iratokat.
Kacskarjov			Nem baj, rossz kölkök, de mind rád hasonlít – ez a lényeg.
Padkaljószin		Azért ez tényleg elég vicces, az ördög vigye el: egy ilyen valamilyen kis izé, és már hasonlít az emberre.
Kacskarjov			Már hogyne lenne vicces, persze, hogy nagyon vicces. Na, akkor induljunk.
Padkaljószin		Mindjárt.Tudod mit? Menj te, egyedül.
Kacskarjov			Meghibbantál? Menjek, egyedül?! Ki nősül, te vagy én?
Padkaljószin		Valahogy nincs kedvem; inkább holnap.
Kacskarjov			Miért töröm magam? Hogy neked jó legyen! Hogy ne vigyék el az orrod elől a partit! Fekszik a megátalkodott, hülye agglegénye! Milyen ember vagy te?! Tökkelütött, agyalágyult, te ….Rosszabb vagy a vénasszonynál! Megbolondultál? Mint egy tompaagyú bunkó fatuskó!
Padkaljószin 		Jól van, megyek már  - mit ordibálsz?
Kacskarjov			Megyek! Naná, hogy jössz! (Sztyepannak) Add a kalapját!
Padkaljószin		(az ajtóban) Fogalmad sincs, hogy mi a jómodor.
Kacskarjov			Jól van, na, abbahagytam már.
Mindketten kimennek.

I/6.
Szoba Agafja Tyihonovna házában.

Kacskarjov			(Padkaljószinnak) Csak arra gondolj: kurázsi! Bátorság, semmi más. (némileg meglepődve körbenéz, meghajol a vendégek felé, magában) Fú, micsoda gyülekezet! Mi ez? Csak nem vőlegények? (lökdösi Fjoklát, és halkan mondja neki) Honnan szedted össze ezt a sok varjat?
Fjokla			(halkan) Neked itt nem jut semmilyen varjú, ez csupa becsületes ember.
Kacskarjov			(Fjoklának) Szép vendég mind, az a fontos, - 
				nem baj, ha a gatya rongyos.
Fjokla			Törődj csak a madaraddal, nem túl fényes a tolla már: rázza a rongyot, pedig nincs mire.
Kacskarjov 	 		De mit csinálhat a kisasszonyunk? Ez itt a  hálószobája ajtaja, ugyebár? (az ajtóhoz megy)
Fjokla			Szégyentelen! Még öltözködik, nem mondták?
Kacskarjov			Nagy dolog! Mi van abban? Csak megnézem, nem akarok semmit. (benéz a kulcslyukon)
Csócsálov			Engedje már meg, hogy én is kíváncsiskodjam kissé.
Rántotta			Engedje, hogy kissé bepillantsak.
Kacskarjov			(tovább leselkedik) De nem is látni semmit, uraim. És nem is lehet megállapítani, hogy mi az a kerek fehérség: a nő, vagy a párna. (Ennek ellenére mindannyian az ajtóhoz tömörülnek, s egymást lökdösve be akarnak nézni.) Csssst … valaki jön!
Mindannyian elugranak onnan.
I/7.
Arina Pantyelejmonovna és Agafja Tyihonovna belép. Mindenki meghajlással köszönti őket.
Arina Pantyelejmonovna 	Milyen alkalomnak köszönhetjük a megtisztelő látogatást?
Rántotta		 	Az újságból tudom, hogy szerződni kívánnak épület- és tüzifa szállítására, s mivel gondnoki   rangban szolgálok...
Arina Pantyelejmonovn   	 Szabadna a nevét?
Rántotta	 		 Iván Pávlovics Rántotta, törvényszéki ülnök.
Arina Pantyelejmonovna  	Méltóztasson talán helyet foglalni. (Csócsálovhoz fordul, őt nézi) És, ha szabadna megtudnom …
Csócsálov			Én is, látom ám az újságokban, hogy hirdetnek valamit. Ejnye, mondom, elmegyek. Szép idő is ígérkezett, az út mentén mindenhol zöldül a fű …
Arina Pantyelejmonovna	És szabadna kérem a nevét? 
Csócsálov			Kérem, Baltazar Baltazarovics Csócsálov kettő, nyugalmazott tengerészhadnagy. Volt minálunk egy másik Csócsálov is, de az még előttem nyugdíjba ment: sebet kapott, a térde alatt, namost a golyó olyan furcsán ment át neki, hogy a térdét nem is érte, csak az inát kapta el…
Arina Pantyelejmonovna	Inkább méltóztasson talán helyet foglalni.
Csócsálov 			folytatja…..mintha tűvel így összeöltötték volna, úgyhogy, amikor az ember ott állt vele, úgy látszott, mintha hátulról a térdével éppen bele akart volna…
Arina Pantyelejmonovna 	  (Anyucskinhoz fordul) És ha szabadna megtudnom, ön mely alkalomból?
Anyucskin			A szomszédság végett! Lévén közeli szomszédságban …
Arina Pantyelejmonovna	Csak nem a Tulubova kereskedőnének a házában méltóztatik lakni, átellenben?
Anyucskin			Nem, egyelőre még Peszkiben lakom, de szándékomban áll átköltözni ide a szomszédságba, a városnak ebbe a részébe.
Arina Pantyelejmonovna	Méltóztasson helyet foglalni. (Kacskarjovhoz fordul) Ha szabadna megtudnom …
Kacskarjov			Csakugyan nem ismer meg? (Agafja Tyihonovnához fordul) És a nagyságos kisasszony?
Agafja Tyihonovna	Úgy tűnik, még soha nem láttam.
Kacskarjov			Gondolkozzon! Csak látott már valahol! 
Agafja Tyihonovna	Tényleg nem tudom. Csak nem Birjuskinéknál?
Kacskarjov			De. Pontosan, Birjuskinéknál.
Agafja Tyihonovna	Ó, de azt nem is tudja, mekkora nagy eset történt a lányukkal.
Kacskarjov			Hogyne tudnám, férjhez ment.
Agafja Tyihonovna	Az hagyján, de eltörött a lába.
Arina Pantyelejmonovna	Nagyon súlyosan eltörött. Ment hazafelé, elég későn, fogaton, aztán a kocsis részeg volt, és fölborultak.
Kacskarjov			Mondom: emlékszem, volt vele valami: vagy férjhez ment, vagy eltörött a lába.
Arina Pantyelejmonovna	És szabadna a nevét?
Kacskarjov			Hogyne, Ilja Fomics Kacskarjov, de rokonok vagyunk. Nejem állandóan emlegeti, amikor … Szabad, engedelmükkel (kézen fogja Padkaljószint és odahúzza) kedves barátom, udvari tanácsos; hivatalfőnöki beosztásban, egymaga visz minden ügyet, kiválóan fölfejlesztette az osztályát.
Arina Pantyelejmonovna	És szabadna a nevét? 
Kacskarjov			Padkaljószin, Iván Kuzmics, Padkaljószin. Az igazgatót csak úgy, a rang miatt rakták fölé, de az ügyeket mind ő viszi, Iván Kuzmics Padkaljószin.
Arina Pantyelejmonovna	Úgy. Méltóztassanak talán helyet foglalni.

Ugyanazok és Sztarikov
Sztarikov			(élénken és fürgén kereskedő módjára hajlong, lazán csípőre tett kézzel) Jó napot, édes Arina Pantyelejevna. A Vásárcsarnokban beszélték a fiúk, hogy maga itt gyapjút árul!
Agafja Tyihonovna	Ez nem szatócsbolt.
Sztarikov			Nocsak! Talán rosszkor jöttem? Talán már le is zsírozták az adásvételt?
Arina Pantyelejmonovna	Kérem, kérem, Alekszej Dmitrijevics; gyapjút ugyan nem árulunk, azért nagyon örvendünk a szerencsének. Méltóztasson helyet foglalni.
Mindannyian elhelyezkednek. Csend
Rántotta			Furcsa az időjárás mostanában: reggel még esőre állt, most meg mintha már el is vonult volna. 
Agafja Tyihonovna	Bizony, ez az idő már nem is tudom mire hasonlít: néha derűs, máskor meg esős. Nagyon kellemetlen bír lenni. 
Csócsálov			Na most, Szicíliában, tavasz táján voltunk a flottával – ha összehaonlítjuk, úgy nagyjából mint nálunk februárban – namost, ahogy kilépett az ember otthonról: sütött a nap, aztán meg esett; és ha meg nézte az ember: tényleg, mintha esne.
Rántotta			A legkellemetlenebb, amikor ilyen időben az ember egyedül rostokol. Nős embernek persze más – az nem unatkozik; de aki magányos – annak egyszerűen …
Csócsálov			Ó, az a halál, maga a halál! …
Anyucskin			Úgy van, kérem, mondhatnók …
Kacskarjov			De mennyire! Kínszenvedés! Az életnek se tud örülni az ember; Isten mentsen az ilyen állapottól.
Rántotta			És, kedves kisasszony, ha választania kéne? ? Bocsásson meg, hogy ilyen nyíltan kérdem. Árulja már el, milyen az ízlése! Milyen hivatal illik legjobban a férjhez? 
Csócsálov			Szeretné, ha olyan ember lenne a férje, aki járatos a tengeri viharokban? 
Kacskarjov			Véleményem szerint az a legjobb férj, aki szinte egymaga irányít egy egész ügyosztályt.
Anyucskin			Mi ez az előítélet? Miért sújtana egy olyan férfiút, aki a gyalogságnál szolgált, természetesen, de ugyanakkor van érzéke az előkelő társasági modor iránt. Hm?
Rántotta	     		  Kisasszony, döntsön!
Agafja Tyihonovna hallgat.
Fjokla			Válaszolj már, anyám. Mondjál már valamit.
Rántotta			Na, kisasszony? …
Kacskarjov			Mi a véleménye, Agafja Tyihonovna?
Fjokla			(halkan Agafjának) Mondjad már, mondjad, hogy hálásan köszönöd, meg hogy a legnagyobb örömmel. Nem illik csak így ülni itten. Ne csináld nekem ezt a szégyenlősdit, ne menj el; végképp szégyenbe hozod magad. Ki tudja, mit gondolnak még. 
Agafja Tyihonovna	Elmegyek. (kiszalad)
Fjokla és Agafja Tyihonovna utánamennek.

Rántotta	        		Nesze neked, mind elmentek! Mi ez?
Kacskarjov			Nyilván történt valami.
Csócsálov			Biztos valami női dolog… Meg kell igazítani valamit …   meg kell húzni egy kicsit.
Fjokla lép be. Mindannyian kérdezgetni kezdik: „Mi van, mi volt ez?”
Kacskarjov			Történt valami?
Fjokla			Hogy történt volna? Istenbizony nem történt semmi.
Kacskarjov			Akkor miért szaladt ki? 
Fjokla			Mert úgy megkonfundálták, de annyira, hogy már nem bírt ülve maradni a helyén. Elnézésüket kéri, és estére, jöjjenek el egy csésze teára. (kimegy)
Rántotta	(félre)		Nesze neked, a csésze teákat! Na ezért nem szeretem a lánykéréseket – a sok huzavona: máma nem lehet, jöjjön holnap, meg holnapután egy csésze teára, meg kell még gondolni. Mi a nyavalyát kell ezen gondolkodni! Az ördögbe!  Hivatalos ember vagyok, nincs időm ilyesmikre!
Kacskarjov			(Padkaljószinnak) Azért nem csúnya a leány, mi?
Padkaljószin		Nem, nem csúnya.
Csócsálov			Kimondottan szép a kisasszony.
Kacskarjov			(félre) Az ördög vigye el! Ez a hülye belezúgott. Még bekavar itt. (hangosan) Nem szép! Egyáltalán nem szép.
Rántotta	    		 Nagy az orra.
Csócsálov			Na nem, az orrát nem vettem észre. De olyan …  olyan kis rózsaszál. 
Anyucskin			Magam is az urak véleményén vagyok. Nem, nem az igazi, nem az igazi… Sőt, szerintem nem tudja az előkelő társasági modort. És tud-e egyáltalán franciául?
Csócsálov			De akkor, bátorkodom megkérdezni, mért nem próbálta ki, mért nem beszélt vele franciául? Hátha mégis tud.
Anyucskin			Azt hiszi, én tudok franciául? Nekem nem jutott ilyen neveltetés. Apám gazember volt, egy vadállat. Eszébe se jutott, hogy megtanítson franciául. Akkor még kicsiny gyermek voltam, könnyen be lehetett tanítani mindenre – csak jól el kellett volna csépelni, és már tudtam volna, azonnal tudtam volna.
Csócsálov			Na, de most már, hogy így nem tud franciául, mi haszna belőle, ha a kisasszony…
Anyucskin			Á, nem. A nő az más eset. A nőnek okvetlenül tudnia kell franciául. Anélkül ez se az, meg az se az neki … (gesztusokkal mutatja) semmije se olyan akkor.
Rántotta			(félre)	Na, emiatt aggódjon más. Inkább megyek, megnézem kívülről a házat meg a melléképületeket, ha minden rendben, akkor még ma este nyélbe ütöm a dolgot. 
Csócsálov			El kéne már szívni egy pipát. Tényleg, nem egyfelé vezet az utunk? Engedelmével, Ön merre lakik? 
Anyucskin			Peszkiben, a Petrovszkij-közben.
Csócsálov			 Na igen, kis kitérő, pont az ellenkező irány, én a szigeten lakom, a Tizennyolcas soron; de azért elkísérem.

Padkaljószin és Kacskarjov
Padkaljószin		Na, akkor, menjünk mi is.
Kacskarjov			De a kisasszony tényleg bájos, mi?
Padkaljószin		Mit mondjak … Őszintén szólva, nekem nem tetszik.
Kacskarjov			Mi a fene! Mi van? Az előbb még helyeseltél, hogy milyen csinos.
Padkaljószin		Mégis, valahogy nem az igazi: hosszú az orra, meg franciául se tud.
Kacskarjov			Hogy jön ez ide? Neked meg minek a francia? 
Padkaljószin		A menyasszony csak tudjon franciául.
Kacskarjov			De minek?
Padkaljószin		Azért. Mert… nem tudom, minek, de ha nem tud, akkor már semmije se olyan.
Kacskarjov			Tessék, az egyik hülye mond valamit, ez meg rögtön  beszopja. Gyönyörű lány, kimondottan gyönyörű; ilyet nem találsz sehol.
Padkaljószin		Az elején még nekem is tetszett, de ahogy elkezdték mondogatni: hosszú az orra, hosszú az orra – na, jobban megnéztem, és látom ám, hogy hosszú az orra.
Kacskarjov			Jól bekaptad! Ezek szándékosan beszéltek össze mindent, hogy elvegyék a kedved; én is ezért nem dicsértem – ezt így kell. Testvér, olyan leányzó! Hú! Nézd meg a szemét; micsoda szemek! Az ördög látott ilyet! Beszélő szemek, sóhajtó szemek! Az orra meg – micsoda orr! Nézd meg rendesen!
Padkaljószin		(vigyorog) Most már megint úgy látom, hogy azért elég szép.
Kacskarjov			Naná, hogy szép! Idehallgass, most, hogy mind elment, bemegyünk hozzá, mindent letisztázunk – és nyélbe ütjük a dolgot!
Padkaljószin		Na, ilyet nem csinálok.
Kacskarjov			De miért?
Padkaljószin		Micsoda disznóság ez? Többen vagyunk, hadd válasszon Ő.
Kacskarjov			Mit törődsz a többiekkel? Ha akarod, egy perc alatt lesöpröm őket.
Padkaljószin		De hogy söpröd le?
Kacskarjov			Az az én dolgom… Csak add a szavad, hogy aztán már nem fogsz vonakodni.
Padkaljószin		Mért ne adnám? Tessék. Határozottan kijelentem: meg akarok nősülni.
Kacskarjov			Kezet rá!
Padkaljószin		(kezét nyújtja) Nesze!
Kacskarjov			Nekem több nem is kell.
Sztarikov 		be	Na nem, itt valahogy lenézik az embert. Uraim, tiszteletem! (meghajol és elmegy)

Mindketten elmennek.
SZÜNET




II / 1.
Szoba Agafja Tyihonovna házában Agafja Tyihonovna egyedül, később Kacskarjov
Agafja Tyihonovna	Jaj, de rettenetesen nehéz választani! Még ha egy ember lenne, vagy kettő, de hogy négy! És akkor válasszak, akit akarok. Anyucskin nem csúnya férfi, bár persze sovány; Padkaljószin se csúnya. Őszintén szólva, Rántotta, még kövéren is nagyon jóképű férfi. Mit lehet itt tenni? Csócsálov is tekintélyes úr. Annyira nehéz rászánni magát az embernek! Ha mondjuk fognánk, és Anyucskin száját odaraknánk Padkaljószin orrához, meg vennének egy keveset Csócsálov közvetlenségéből, aztán mondjuk még hozzátennénk Rántotta derék termetét – akkor rögtön rászánnám magam. De így, csak törhetem a fejem! Meg is fájdult. Legjobb lesz sorsot húzni. Legyen meg Isten akarata: aki kijön, az lesz a férjem. Mindegyiket fölírom egy cédulára, összetekerem őket, aztán lesz, ami lesz. (odalép a kisasztalhoz, ollót és papírt vesz elő, kis darabokat vág le, és kis tekercsbe sodorja őket, közben tovább beszél) Ilyen boldogtalan sorsa van minden leánynak. A férfiak közül egy se kerül ilyesmibe soha, sőt, egyszerűen nem is hajlandók megérteni, hogy mi ez. Na, itt van, mind kész van! Csak bele kell dugni őket a ridikülbe, behunyom a szemem, és lesz, ami lesz. (berakja a papírokat a ridikülbe és megkeveri őket) Félek... Jaj, csak adná az Isten, hogy Anyucskin jöjjön ki. Na de, mért pont ő? Inkább Padkaljószin. De miért épp Padkaljószin? Mennyivel rosszabbak a többiek?… nem, nem, nem akarom… amelyik kihúzódik, legyen az. (kezével köröz a ridikülben, és az összes papírdarabot kihúzza) Jaj, mindegyik! Mindegyik kijött! A szívem meg hogy kalapál! Nem! Egyet kell! Egyet! Okvetlenül csak egyet! (A ridikülbe rakja a papírokat és kever. Ekkor halkan belép Kacskarjov, és megáll hátul.) Ó, bárcsak Csócsálovot húznám ki… Jaj, dehogy! Anyucskint akartam mondani … nem, nem akarom, nem akarom. Akit a sors rendel!
Kacskarjov			Hát válassza Padkaljószint, az a legjobb közülük!
Agafja Tyihonovna	Ah! (fölkiált, és mindkét kezével eltakarja az arcát, nem mer hátranézni)
Kacskarjov		 	Ne féljen, én vagyok. Mondom, válassza Padkaljószint.
Agafja Tyihonovna	Ah!
Kacskarjov			Előttem nincs mit szégyellni, ne takarja már el az arcocskáját.
Agafja Tyihonovna	(egyik kezét elveszi az arca elől) Igazán szégyellem magam.
Kacskarjov			Na, válassza Padkaljószint.
Agafja Tyihonovna	Ah! (felkiált, és újra eltakarja az arcát)
Kacskarjov			Csodálatos ember, ahogy az ügyosztályát  kitökéletesítette… egyszerűen bámulatos ember.
Agafja Tyihonovna	(kissé széthúzza a kezét) És a másik? Anyucskin? Ő is jó ember.
Kacskarjov		 	Ugyan már, senkiházi, Padkaljószinhoz képest.
Agafja Tyihonovna	De miért?
Kacskarjov			Azért. Padkaljószin olyan…olyan ember… olyan embert nem talál.
Agafja Tyihonovna	Na, és Rántotta?
Kacskarjov			Az egy senkiházi! Mind senkiházi.
Agafja Tyihonovna	Mind? Tényleg?
Kacskarjov			Hasonlítsa őket össze: akárhogy is,  Padkaljószin; ugyan már: Rántotta, Anyucskin, az ördög tudja, kik ezek!
Agafja Tyihonovna	Különben igaz, nagyon olyan… jámborak. 
Kacskarjov			Mit! Jámborak! Verekedő tahók, a legerőszakosabb fajtából. Csak nem akarja, hogy az esküvő másnapján elverjék?
Agafja Tyihonovna	Jaj, istenem! Ez lenne a legnagyobb szerencsétlenség! Annál nagyobb már nincs is.
Kacskarjov			Naná! Rosszabbat már képzelni se lehet.
Agafja Tyihonovna	Tehát, azt tanácsolja, hogy akkor már jobb, ha Padkaljószint választom?
Kacskarjov			Padkaljószint, persze, hogy Padkaljószint. 
Agafja Tyihonovna	Tehát úgy gondolja, hogy Padkaljószint?
Kacskarjov			Föltétlenül, Padkaljószint.
Agafja Tyihonovna	És akkor a többieket, azokat küldjem el?
Kacskarjov			Persze, hogy.
Agafja Tyihonovna	De hogy? Annyira kínos.
Kacskarjov			Már mért lenne kínos? Mondja, hogy még túl fiatal, és nem akar férjhez menni. 
Agafja Tyihonovna	Nem fogják elhinni, faggatnak majd, hogy miért, meg hogyhogy?
Kacskarjov			Ha egy csapásra akar végezni velük, mondja azt: „Menjetek a francba, hülyék!”
Agafja Tyihonovna	Hogy lehet ilyet mondani?
Kacskarjov			Próbálja meg. Ettől mind elkotródik.
Agafja Tyihonovna	De ez így túl durva.
Kacskarjov			Úgyse látja őket többé, akkor nem tök mindegy?
Agafja Tyihonovna	De valahogy, nem helyes… megharagszanak.
Kacskarjov			Na, és ha megharagszanak? Még ha bármilyen következménye lenne, az más; de legföljebb valamelyikük szembeköpi, ennyi az egész.
Agafja Tyihonovna	Na látja!
Kacskarjov			Azt akkor mi van? Másokat többször is leköptek már, isten bizony! (az előszobában csengetnek) Jön valamelyik; nem akarnék találkozni velük. Nincs más kijárat? 
Agafja Tyihonovna	De, a hátsó lépcsőn. Jaj, reszket mindenem.
Kacskarjov			Ugyan már, lélekjelenlét! Isten vele! (el)
Rántotta be
Rántotta	     		Szántszándékkal jöttem kicsit korábban, kisasszony, hogy kettesben beszélhessünk. Nos, kisasszony, ami a rangomat illeti, föltételezem, már tudja: törvényszéki ülnök vagyok, főnökeim szeretnek, beosztottjaim engedelmeskednek … csak egy dolog hiányzik: életem párja.
Agafja Tyihonovna	Igen.
Rántotta	       		Most megtalálom az életem párját! Ez a pár – maga. Mondja meg kereken: igen vagy nem? 
Agafja Tyihonovna	Még nagyon fiatal vagyok kérem… nem vagyok még férjhez menős.
Rántotta 			Na, de, az istenit, a házasságszerzőnő akkor minek kelepel? Vagy valami mást akar mondani? Na, ki vele… (megszólal a csengő) Az ördög vigye el, nem hagyják, hogy elmélyüljek az ügyben.
 
 Anyucskin be
Anyucskin			Lehet, kisasszony, hogy korábban jöttem, mint kéne, és mint az illendőség kívánja… (a többieket látva felkiált és körbehajlong) Tiszteletem!
Rántotta			(félre) Tartsd meg a tiszteletedet! A nehézség hozott ide, hogy törné ki a lábad! (hangosan) Akkor hogy lesz, kisasszony, döntsön – hivatalos ember vagyok, kevés az időm: igen vagy nem?
Agafja Tyihonovna	(zavarban) Ne tessék… Már azt sem értem, hogy mit beszélek.
Rántotta	      		 Hogy ne tessék? Milyen szempontból ne tessék?
Agafja Tyihonovna	Semmi, kérem, semmi… Nem úgy … (összeszedi a bátorságát) Menjen a francba! 
Rántotta	         		 Hogy „menjek a francba”? Mi az, hogy „menjek a francba”? Megtudhatnám, mit ért ezen? (Csípőre tett kézzel, fenyegetően Agafja Tyihonovna elé áll)
Agafja Tyihonovna	(Rántotta arcára pillant, felkiált) Jaj, megver, megver!
Kacskarjov hangja		Gyere már, gyere, minek álltál meg?

				Agafja Tyihonovna kirohan

Padkaljószin hangja	Menj csak előre. Mindjárt jövök én is: rendbe hozom magam, kibomlott a pertlim.

Rántotta tátott szájjal áll. A sikoltásra beszalad Arina Pantyelejmonovna, pofonvágja Rántottát, kirohan.
Rántotta			Mi ez a cirkusz?! Na, mondhatom!
				Kacskarjov be

Rántotta			(Kacskarjovhoz fordul) Mondja, kérem, a menyasszony elmebeteg, vagy mi?
Kacskarjov			Hogy? Mi történt?
Rántotta	 		Érthetetlenül viselkedik: kiszalad, kiabál: „Elver, elver!” Az ördög tudja, mi ez? 
Kacskarjov			Na, igen, előfordul… Kicsit elmebeteg.
Rántotta			Maga a rokona?
Kacskarjo			Persze, a rokona vagyok.
Rántotta			És hogy rokona, ha szabad kérdeznem?
Kacskarjov			Nem is tudom; valahogy az anyám nénikéje, valamije az apjának, vagy az apja valamije a nénikémnek – ezt a feleségem tudja, az ő dolguk.
Rántotta			És régóta van ez az elmebaja?
Kacskarjov			Mióta az eszét tudja. Nehéz dolga lesz a férjhezmenéssel: van neki ez az elmebaja, viszont más nincs neki semmije.
Rántotta			Hogyhogy? És a kőház?
Kacskarjov			Azt csak mondják, hogy kőből van, de ha tudná, hogy épült: a falakban kívül egy sor tégla, a közepén meg minden szar -  szemét, forgács, törmelék.
Rántotta	     		Hogy mi?
Kacskarjov  			Persze. Mintha nem tudná, hogy építik mostanában a házakat. Csak hogy legyen mire jelzálogot fölvenni.
Rántotta 			De ez tehermentes…..
Kacskarjov 			Ki mondta? Épp ez a lényeg - nemcsak hogy teher van rajta, de két éve a kamatot se fizetik. 
Rántotta	       		Akkor az öregasszony... Az a bestia, az emberiség söpredéke ….
Anyucskin 			Elnézést a zavarásért, hadd kérdezzek valamit. Bevallom, mivel nem tudok franciául, rendkívül nehéz megítélnem, tud-e a nő franciául, vagy nem tud. A házikisasszony… tud…?
Kacskarjov 			Kukkot se.
Anyucskin			Tényleg?
Kacskarjov			Első kézből tudom. Együtt tanult a feleségemmel az internátusban, közismert világ lustája volt, állandóan a szamárpadban ült. A franciatanár meg pálcával verte. 
Anyucskin			Képzelje, nekem az első pillanattól, ahogy megláttam, az volt az érzésem, hogy nem tud franciául.
Rántotta			 hozza Fjoklát Francba a franciával! Csak ez a vén házasságszerző boszorkány! A banya! Ha tudnák, mit összebeszélt! Hogy kipingálta! Mint egy festőművész! „Ház, melléképületek, azt mondja, kőalappal, ezüstkanalak, faszán”, - Nesze neked, ülj rá, ha tetszik! – Ilyen még a könyvekbe’ sincs. A vén csoroszlya! 

Anyucskin			Így becsapott, Fjokla Ivánovna? 
Kacskarjov			Na, gyerünk boszorkány, mehetsz a máglyára!
Fjokla			Egy szót se értek: megsüketítetek!
Rántotta	     		 Téglából van a ház külseje, vén banya, te meg azt hazudtad: manzárd, meg az ördög tudja, mi van még benne.
Fjokla			Honnan tudjam, nem én építettem. Lehet, hogy úgy kellett. Téglából a külsejét, - azt azért építették úgy.
Rántotta	      		Még jelzálog is van rajta! Az ördögök zabálnának föl, átkozott boszorkány! (toppant)
Fjokla			Nézzenek oda! Még ő átkozódik. Más hálálkodna örömében, hogy gondoskodtam róla.
Anyucskin			Fjokla Ivánovna, maga azt mondogatta, hogy a lány tud franciául.
Fjokla			Tud, kedveském, mindent tud, németül is, meg akárhogy; olyan szokást vesz be, amilyet akarsz – mindent tud.
Anyucskin			Na ne, úgy látom, csak oroszul beszél.
Fjokla			Azzal mi baj? Érthetőbb oroszul, azt azért beszél oroszul. Ha böszörményül beszélne, neked lenne rosszabb – akkor még ő maga se értené egy szavát se. Nincs miért megszólni az orosz nyelvet! Tudjuk milyen nyelv: minden szent oroszul beszélt.
Rántotta			Gyere csak ide, te átok! Gyere csak ide!
Fjokla			(az ajtó felé hátrál) Dehogy megyek, ismerlek. Nehéz ember vagy, akármiért  odavágsz.
Rántotta	     		Vigyázz csak, galambocskám, ezt nem úszod meg! Mert mikor aztán viszlek a rendőrségre, akkor majd megtudod, hogy csapjuk be a becsületes embereket. Majd meglátod! A menyasszonynak pedig mondd meg, hogy egy disznó! Hallod, azonnal mondd meg neki! (elmegy)
Fjokla			Nézz már oda! Mekkora a szája! Attól, hogy kövér, azt hiszi, hogy mindenkinél nagyobb. De én megmondom, hogy te vagy a disznó, bizony!
Anyucskin			Bevallom, kedveském, sose hittem volna, hogy így becsap. Ha tudom, hogy a menyasszony csak ennyi műveltséggel bír, akkor… a lábam be nem teszem ide. Úgy van, kérem. (elmegy)
Fjokla			Elgurult a gyógyszerük, vagy berúgtak? Micsoda népség, nézzenek oda! Az agyukra ment az a marha nagy okosság!

 Kacskarjov torka szakadtából hahotázik, miközben ujjal mutat Fjoklára.
Fjokla			(bosszúsan) Te meg mit röhögsz? (Kacskarjov tovább nevet) Nézd már, hogy rájött!
Kacskarjov			A házasságköz-ve-tí-tő-nő! A házasságköz-ve-tí-tő-nő! A nősítés nagymesternője! Tudja, hogy kell lebonyolítani! (egyre csak nevet)
Fjokla			Nézd már, hogy nyerít! Köztudott, hogy anyád is akkor bolondult meg, amikor téged megszült! (bosszúsan elmegy)
				Csócsálov be
Csócsálov			Elnézést kérek, ha túl korán…  Á, már itt van…  a legmélyebb tiszteletem!

Kacskarjov			(tovább nevet) Nem bírom, tényleg nem bírom! Megszakadok a röhögéstől! (Tovább nevet. Kacskarjov láttán Csócsálov is nevetni kezd. Kacskarjov kimerülten lerogy egy székre.) Ha tovább nevetek, beleszakadok.
Csócsálov			Tetszik a vidám természete. Boldirjev kapitány eszkadronjában szolgált nálunk egy zászlós: Anton Ivánovics Kakasov; az volt ilyen vidám természetű. Az ember bemutatta neki az egyik ujját – és már nevetett is, isten bizony, és nevetett, egész estig. Na, és volt, hogy ránéztél, azt ettől nevetni kellett, és nézed, és a végén ugyanúgy nevetsz.
Kacskarjov			(kapkodja a levegőt) Jaj, istenem, könyörülj rajtunk, bűnösökön! Mit gondolt ki ez a hülye vénasszony? Hogy akar ez házasságot közvetíteni, éppen ő? Ha én házasítok meg valakit, akkor azt nagyon megházasítom!
Csócsálov			Na, ne, - maga, viccen kívül, tud házasságot közvetíteni?
Kacskarjov			De még hogy! Akit akar, és azzal, akivel akarja. 
Csócsálov			Na, ha így van, akkor házasítson össze az itteni házikisasszonnyal.
Kacskarjov			Magát? Minek kéne magának megházasodni?
Csócsálov			Hogyhogy minek? Furcsa kérdés! Köztudott, hogy minek.
Kacskarjov			Nincs semmi hozománya.
Csócsálov			Legalább nincs vele gond. Nem túl előnyös, de az ő képességeivel, hozomány nélkül is elél az ember. Kis szoba (leméri a karjával), így, itt egy kis előszoba, kis spanyolfal, vagy valami leválasztó…
Kacskarjov			De mi tetszett meg annyira rajta?
Csócsálov			Az igazság az –, hogy, - mert van rajta mit fogni. Nagy műkedvelője vagyok a megfogható női idomoknak.
Kacskarjov			Magának semmiképp nem kell megházasodni.
Csócsálov 			Hogyhogy? 
Kacskarjov			Úgy. Milyen alakja van magának? Tyúklába van …
Csócsálov			Tyú-úk?
Kacskarjov			Persze. Milyen látvány maga?
Csócsálov			Vagyis hogy - hogyhogy tyúk?
Kacskarjov			Egyszerűen. Tyúk. 
Csócsálov			De a személyiségem vonatkozásában …
Kacskarjov			Azért mondom, mert tudom: Ön megfontolt ember; másnak nem mondanám. Megnősítem én, ha óhajtja, de egy másikkal.
Csócsálov			Nem, inkább arra kérném, hogy ne másikkal. Inkább ezzel.
Kacskarjov			Kérem, összenősítem! De azzal a feltétellel, hogy semmibe nem avatkozik, a szeme elé se kerül a menyasszonynak. Mindent én csinálok, maga nélkül.
Csócsálov			Hogyhogy mindent nélkülem? Azért mégiscsak látnom kéne.
Kacskarjov			Nem szükséges. Menjen haza és várjon: még ma este minden meglesz.
Csócsálov			(a kezét dörzsöli) Hú, az nagyon jó lenne! 
Kacskarjov			Menjen csak haza. Még ma értesítem. (Kikíséri Csócsálovot) Hogy az ördögbe ne! De mi ez? Mért nem jön Padkaljószin? Mégis furcsa. Csak nem a fűzőjét igazítja ennyi ideig? Nem kéne utánamenni? 
Agafja Tyihonovna be
Agafja Tyihonovna	(körbepillant) Mi van, elmentek? Nincs senki?
Kacskarjov			El, el, senki.
Agafja Tyihonovna	Ha tudná, hogy reszkettem! Ilyesmi még sose volt velem. De milyen rémes ez a Rántotta! Micsoda zsarnoka lehet ez a feleségének. Az az érzésem, hogy mindjárt visszajön.
Kacskarjov			Nincs az a pénz, hogy visszajöjjön. A fejem teszem rá, egyik se dugja ide az orrát kettőjük közül.
Agafja Tyihonovna	És a harmadik?
Kacskarjov			Miféle harmadik?
Csócsálov			(bedugja a fejét az ajtón) Halálosan izgat, mit mond rólam a szájacskájával … a kis rózsaszál!
Agafja Tyihonovna	És Csócsálov?
Csócsálov			Á, ez az! Ez az! (kezét dörzsöli)
Kacskarjov			Fú, felejtse el! Az ördög tudja, hogy mi ő, de teljesen hülye! 
Csócsálov			Mi ez? Ezt végleg nem értem.
Agafja Tyihonovna	Pedig külsőre nagyon rendes embernek látszott.
Kacskarjov			Alkoholista!
Csócsálov			Istenbizony, nem értem.
Agafja Tyihonovna	Csak nem alkoholista?
Kacskarjov			Cégéres gazember!
Csócsálov			(hangosan) Na, arra végleg nem kértem, hogy ilyeneket mondjon. 
Kacskarjov			Nézze csak, nézze: nem áll a lábán. Minden nap ilyen tántorgósra issza magát. Dobja ki gyorsan, aztán spongyát rá! (elmegy)

Csócsálov			Kisasszonyom, ne higgyen neki.
Agafja Tyihonovna	Bocsásson meg, rosszul vagyok … fáj a fejem. (el akar menni)
Csócsálov			Lehet, hogy esetleg valami nem tetszik rajtam? (a  fejére mutat) Nézze el, hogy itt van ez a foltom. Ez nem számít, ez a flekktífusztól maradt; a hajam menten kinő.
Agafja Tyihonovna	Nekem teljesen mindegy, akármije is van ott magának.
Csócsálov			 Nekem, kisasszony … ha fölveszek egy fekete frakkot, az arcom színe is kifehéredik.
Agafja Tyihonovna	Annál jobb magának. Isten áldja! (kimegy)

Csócsálov egyedül, tovább beszél a lánynak
Csócsálov			 Kisasszony, mondja meg az okát: mire föl? Miért?     Vagy alapvető fogyatékosságom van tán? …  Elment! Furcsa! Már a tizenhetedik alkalommal történik meg velem: az elején minden jól megy, aztán mikor kibontakozna az ügy, már ki is kosaraztak. (elgondolkodva járkál a szobában) Akárhogy is, a tizenhetedik menyasszony! Mi kéne még neki… hogy képzeli … (töpreng) Sötét, hallatlanul sötét ügy! Érthetetlen. Az elején… Akárhogy is… Kár, tényleg kár. (elmegy)

Padkaljószin és Kacskarjov lép be, mindketten hátrafelé pillantgatnak
Kacskarjov			Nem vett észre! Láttad, milyen lógó orral ment ki?
Padkaljószin		Tényleg kikosarazták, mint a többieket?
Kacskarjov			Zsitty-zsutty.
Padkaljószin		(önelégült mosollyal) Azért fölöttébb zsenánt lehet, ha kikosarazzák az embert.
Kacskarjov			De mennyire!
Padkaljószin		Még mindig nem hiszem, hogy nyíltan kimondta, hogy mind közül engem részesít előnyben. 
Kacskarjov			Mi az, hogy előnyben részesít! Magán kívül van! Micsoda szerelem: ahogy beszélt rólad! Olyan szenvedély, hogy az már szinte forr!
Padkaljószin		(önelégülten nevet) Valóban, ha egy nőnek olyanja van, akármit is kimond, olyat, ami soha nem jutna eszembe: kispofám, aranybogaram, kis bikaborjam …
Kacskarjov			Ez hagyján! Ahogy megnősülsz, már az első két hónapban meglátod, miket mond majd. Öregem, egyszerűen elolvadsz.
Padkaljószin		(fölnevet) Valóban?
Kacskarjov			Becsszóra! Na, dologra! Tégy azonnal vallomást, tárd ki a szíved, és követeld a kezét.
Padkaljószin		Hogyhogy azonnal? Hülye vagy?!
Kacskarjov			Most rögtön, azonnal … De itt van ő maga …
Agafja Tyihonovna be
Kacskarjov			Kisasszonyom, ímé egy halandó, akit lát. Ennyire szerelmes nem volt soha, senki .
Padkaljószin		(rángatja Kacskarjov karját, halkan) Ugyan már, testvér, ez azért túlzás …
Kacskarjov			(Padkaljószinnak) Nem számít, nem számít. (Agafja Tyihonovnának halkan) Bátrabban, nagyon félénk; legyen csak minél fesztelenebb. Rángassa egy kicsit a szemöldökét, pillogjon meredt szemmel, aztán hopp, csapjon le a gonoszra, vagy mutasson valamit, a vállából, hadd bámuljon a gazember! Amúgy kár, hogy nem rövidujjú ruhát vett föl; persze ez is jó. (hangosan) Na, akkor itt hagyom a kellemes társaságban! Viszontlátásra! (Padkaljószinnak) Bátrabban, bátrabban! (elmegy)

Padkaljószin és Agafja Tyihonovna
Agafja Tyihonovna	Kérem, foglaljon helyet.
Leülnek és hallgatnak.
Padkaljószin 		Kisasszony, maga szereti, ha úgy siklik?
Agafja Tyihonovna	Mi siklik?
Padkaljószin		Nyáron, a nyaraló mellett, ha úgy siklik a vízen a csónak.
Agafja Tyihonovna	Igen, néha elsétálgatunk az ismerőseinkkel.
Padkaljószin		Hogy milyen lesz a nyár – azt nem lehet tudni.
Agafja Tyihonovna	Kívánatos persze, hogy jó idő legyen.
Mindketten hallgatnak.
Padkaljószin		Kisasszony, melyik virágot szereti legjobban?
Agafja Tyihonovna	Aminek jó erős a szaga, a szegfűt.
Padkaljószin		Hölgyeknek a virág nagyon – jól áll.
Agafja Tyihonovna	Igen. Az kellemes. (hallgatnak) Melyik templomban volt a múlt vasárnap? 
Padkaljószin		A Mennybemeneteliben, egy héttel előtte meg a Kazányban. Amúgy az mindegy, melyik templomban imádkozik az ember. Csak a másik jobban ki van díszítve. (Hallgatnak. Padkaljószin az ujjával dobol az asztalon) Nemsokára itt a jekatyerinhofi búcsú.
Agafja Tyihonovna	Ja, egy hónap múlva, asszem.
Padkaljószin		Már nincs is egy hónap odáig.
Agafja Tyihonovna	Vidám búcsú lesz, az biztos.
Padkaljószin		Ma van nyolcadika. (az ujján számolja) Kilencedike, tizedike, tizenegyedike … huszonkét nap múlva.
Agafja Tyihonovna	Most mondja meg, milyen hamar!
Padkaljószin		A mai napot pedig nem is számolom be. (hallgatnak) Milyen bátor nép az orosz!
Agafja Tyihonovna	Tessék?!
Padkaljószin		A munkások. Ott áll, fönn, a legtetején … Elmentem a ház mellett, hát a kőműves csak rakja a követ, és nem fél semmitől.
Agafja Tyihonovna	Igen, kérem. Ez hol is volt, pontosan?
Padkaljószin		Arrafelé, az út mellett, ahol minden nap megyek a hivatalba. Tudniillik minden reggel szolgálatba megyek.
Hallgatnak. Padkaljószin megint dobol az ujjával, végül veszi a kalapját és meghajol.
Agafja Tyihonovna	Talán már el akar …
Padkaljószin		Igen, kérem. Bocsásson meg, ha esetleg untattam.
Agafja Tyihonovna	Hogy untatott volna! Ellenkezőleg, hálával tartozom, a tartalmas időtöltés végett.
Padkaljószin		(mosolyog) Nekem mégis úgy tűnt, hogy untattam.
Agafja Tyihonovna	Á, dehogy.
Padkaljószin		Na, ha nem, akkor engedje meg, egy másik alkalommal, estefelé valamikor … 
Agafja Tyihonovna	Nagyon örvendek, kérem …
Meghajolnak. Padkaljószin elmegy.

Agafja Tyihonovna egyedül
Agafja Tyihonovna	Milyen tekintélyes ember! Csak most ismertem meg igazán; nem lehet nem beleszeretni: szerény is, megfontolt is, csak az a kár, hogy ilyen gyorsan elment, pedig én még szívesen elhallgattam volna. Milyen kellemesen lehet beszélgetni vele! Mert hát meg főleg az a jó benne, hogy egyáltalán nem szószátyár. Készültem még pár szót szólni hozzá, de őszintén szólva, úgy megijedtem, de úgy elkezdett verni a szívem … Micsoda kiváló ember! Megyek, elmesélem a nénikének. (kimegy)

Padkaljószin és Kacskarjov lép be
Kacskarjov			Mi az, hogy hazamész? Micsoda baromság? Mért mennél haza?
Padkaljószin		De mért maradnék itt? Már mindent megmondtam, amit kell.
Kacskarjov			Tehát már föltártad előtte szívedet?
Padkaljószin		Na, azt az egyet még nem, a szívemet nem tártam föl. 
Kacskarjov			Na, mondhatom! De miért nem tártad föl?
Padkaljószin		Hogy? Anélkül, hogy bármiről beszéltünk volna, hirtelen vágjam be neki: „Rajta, kisasszony, hadd vegyem feleségül!”?
Kacskarjov			Akkor mi a nyavalyáról dumáltatok itt fél órán keresztül?
Padkaljószin		Mindenféléről társalogtunk. Nagyon elégedett vagyok. Nagyon élveztem.
Kacskarjov			De mikor intézzük el? Egy óra múlva indulni kell a templomba, az oltár elé.
Padkaljószin		Megőrültél? Ma, oltár elé?
Kacskarjov			Mért ne?
Padkaljószin		Ma, oltár elé!
Kacskarjov			Szavad adtad, azt mondtad, amint eltakarodnak a kérők, – azonnal kész vagy megnősülni.
Padkaljószin		Állom a szavam. Csak nem rögtön, egy hónap legalább, annyi kell, hogy kifújjam magam.
Kacskarjov			Egy hónap!
Padkaljószin		Persze.
Kacskarjov			Megőrültél?
Padkaljószin		Egy hónapnál előbb lehetetlen.
Kacskarjov			De már megrendeltem a vacsorát a főpincérnél, te agyalágyult! Na, idehallgass, ne , nősülj meg most!
Padkaljószin		Megbocsáss, testvér, miket beszélsz? Hogyhogy most?
Kacskarjov			Kérlek szépen … Ha magad miatt nem akarod, akkor legalább miattam tedd meg.
Padkaljószin		De nem lehet. Kínos, annyira kínos.
Kacskarjov			Mi ezen a kínos? Ki mondta? Te okos ember vagy. Nem azért mondom, hogy hízelegjek, nem azért, mert hivatalfőnök vagy, csak szeretetből mondom … Ne csináld már, szánd el magad végre, józanul.
Padkaljószin		Ha lehetne, boldogan …
Kacskarjov			Akarod, hogy térden állva könyörögjek?
Padkaljószin		De miért?
Kacskarjov			(letérdel) Tessék, már térdelek is! Látod? Így könyörgök. 
Padkaljószin		Lehetetlen, testvér, tényleg lehetetlen.
Kacskarjov			(föláll, dühös) Disznó!
Padkaljószin		Csak átkozódj.
Kacskarjov			Hülye alak! Ilyen nincs.
Padkaljószin		Átkozódj, átkozódj.
Kacskarjov			Kiért harcoltam, miért törtem magam? Csak érted, te idióta. Menten itthagylak; mi közöm hozzá? 
Padkaljószin		Ki kérte, hogy törd magad? Hagyj csak itt!
Kacskarjov			De akkor véged van, nélkülem nem jutsz semmire. Ha meg nem házasítalak, örökre hülye maradsz.
Padkaljószin		Mért fáj az neked?
Kacskarjov			Teérted, te tökkelütött, érted töröm magam.
Padkaljószin		Értem ne törd magad.
Kacskarjov			Akkor menj a pokolba!
Padkaljószin		Megyek is.
Kacskarjov			Odavaló vagy!
Padkaljószin		Megyek is.
Kacskarjov			Eredj, eredj, és rögtön törd ki a lábad. Tiszta szívből kívánom, hogy üssön el valami részeg kocsis, verje keresztül a torkodon a kocsi rúdját! Rongy alak vagy, nem hivatalnok! Megesküszöm itt helyben, hogy köztünk vége mindennek, a szemem elé ne kerülj még egyszer!
Padkaljószin		Nem is fogok. (elmegy) 
Kacskarjov			Az ördögbe menj, az ördög, az a régi jó barátod! (föltépi az ajtót, Padkaljószin után kiált) Idióta!

Kacskarjov			(egyedül, feldúltan járkál fel s alá) Ki látott ilyen embert a világon? Ekkora hülyét! Persze, ha őszinte akarok lenni, én is megérem a pénzem. Nem vagyok hatökör, nem vagyok tökkelütött? Mire föl küszködök, ordítozok, hogy még a torkom is kiszáradt?  kimegy

Agafja Tyihonovna	(belép) Most már úgy, de úgy ver a szívem, hogy elmondhatatlan. Akármerre fordulok, mindenütt hopp, ott áll Iván Kuzmics. Milyen igaz: az ember nem kerülheti el a sorsát. Az előbb is, egészen másra akartam gondolni, de akármihez kezdek – próbáltam pamutot gombolyítani, meg akartam varrni a ridikülömet – Iván Kuzmics  rögtön belemászik a képbe. 

Kacskarjov  			Micsodám ő nekem? Rokonom, vagy mi? És mije vagyok én: a dadája, a nénikéje, az anyósa, a komaasszonya, vagy mi? Mi a búbánatos fenének, töröm magam? Az ördög tudja, mért! Persze, akárkit megkérdezel, hogy miért csinál bármit, úgyse tudja megmondani! Ekkora gazembert! Milyen undorító, ocsmány pofa! Jól elkapnálak, te ostoba állat, orrba vágnálak, fültövön vágnálak, szájon vágnálak, pofán vágnálak – mindenütt vágnálak! (dühében a levegőbe csapkod, kimegy)
Agafja Tyihonovna 	visszajön    Bizony, most aztán végre beáll a nagy változás az állapotomban! Fognak, visznek a templomba … aztán magamra hagynak a férfival – fú! Már előre reszket mindenem. Isten veled, leányélet! (sír) Hány évet leéltem szép nyugodtan … Csak éltem, éltem, – azt most meg férjhez kell mennem! ki
Kacskarjov 			 visszajön    A legdühítőbb: szépen kisétál, csak rángatja a vállát, szarik az egészre, - ez kibírhatatlan! Hazamegy, azt szívja a pipáját. Ilyen undorító alakot! Nem mondom, vannak ellenszenves pofák, de ilyet kigondolni se lehet; nincs az az író, aki ilyet kitaláljon, isten bizony, hogy nincs! Na, de nehogy már, csak azért is visszahozom, nem hagyom, hogy kimásszon, megyek, és visszahozom a disznót! (elszalad) 
Agafja Tyihonovna  	visszajön    Nem is tudtam kiélvezni a leányéletet, mint hajadon. (hangot vált) De mit vacakol már ennyit ez az Iván Kuzmics?
Kacskarjov két kézzel tuszkolja be Padkaljószint a színpadra
Padkaljószin		(hebeg-habog) Azért jöttem, kedves kisasszony, hogy előadjak egy kis ügyet… Csak szeretném előbb megtudni, hogy nem találja-e majd furcsának?
Agafja Tyihonovna	(szemlesütve) Miről van szó?
Padkaljószin		Nem, kisasszony, előre mondja meg, nem találja-e majd furcsának?
Agafja Tyihonovna	(ugyanúgy) Nem tudhatom, miről lenne szó. 
Padkaljószin		De ismerje be: ugye furcsának fogja találni, amit majd mondok?
Agafja Tyihonovna	Könyörgök, hogy lehetne furcsa – magától mindent öröm hallani.
Padkaljószin		De ilyet még soha nem hallott. (Agafja Tyihonovna még jobban lesüti a szemét, ekkor halkan belép Kacskarjov és megáll Padkaljószin háta mögött.) Arról van szó, hogy … De inkább majd máskor mondom el.
Agafja Tyihonovna	De miről lenne szó? 
Padkaljószin		Arról … beismerem, most akartam közölni, hogy valahogy még mindig kétségeim vannak.
Kacskarjov			(kezét összetéve, magában) Atyaúristen! 
Agafja Tyihonovna	De mitől vannak kétségei? 
Padkaljószin		Mindig valahogy elragad a kétség. 
Kacskarjov			(hangosan) Ezt az ostobaságot! Látja, kisasszony: a kezét kéri, azt szeretné mondani, hogy kegyed nélkül nem bír élni, nem bír létezni. Csak azt kérdezi, hogy hajlandó-e boldoggá tenni őt.
Padkaljószin		(szinte megrémül, lökdösi Kacskarjovot, halkan mondja) Megbocsáss, de hogy képzeled?
Kacskarjov			Nos, kisasszony? Rászánja magát, hogy e földi halandónak  odanyújtsa a boldogságot?
Agafja Tyihonovna	Nem is merek arra gondolni, hogy ilyen boldogságot tudnék nyújtani … Egyébként meg igent mondok.
Kacskarjov			Természetesen, természetesen, már rég így kellett volna. Adják a kezüket!
Padkaljószin		Mindjárt! (Súgni akar valamit Kacskarjovnak. Kacskarjov az öklét mutatja neki és összeráncolja a szemöldökét; Padkaljószin odanyújtja a kezét.)
Kacskarjov			(összefogja a kezeiket) Na, Isten áldásával! Beleegyezem és jóváhagyom a frigyeteket. A házasság – az olyan dolog … Az nem olyan, hogy fogsz egy kocsist, aztán már el is mész… valahová; ez egészen más jellegű kötelezettség, ez a kötelezettség … Csak most nincs időm, de majd elmondom, hogy miféle kötelezettség ez. Na, Iván Kuzmics, csókold meg a menyasszonyodat. Most már megteheted. Most már meg kell tenned. (Agafja Tyihonovna lesüti a szemét) Semmi baj, kisasszony, semmi baj, ennek ez a rendje, csókolja csak meg.
Padkaljószin		Kisasszony, engedje meg, most már engedje meg. (megcsókolja és kézen fogja Agafja Tyihonovnát) Milyen gyönyörű kéz! Mitől van ilyen gyönyörű keze, kisasszony? Engedelmével, kisasszony, azt akarom, hogy azonnyomban meglegyen az esküvő, haladéktalanul, azonnyomban.
Agafja Tyihonovna	Azonnyomban? Azért ez, lehet, hogy túl hamar?
Padkaljószin		Hallani se akarom! Még gyorsabban akarom, hogy most legyen, azonnyomban.
Kacskarjov			Brávó! Ez igen! Nagyszerű úriember! Tudtam, hogy te majd még sokra viszed! Kisasszony, most már valóban siessen az öltözködéssel! A vendégek már ott ülnek a templomban. Az esküvői ruha már úgyis kész, tudom.
Agafja Tyihonovna	Ó, már régen kész van. Mindjárt felöltözöm. 
Padkaljószin		Köszönöm, testvér! Most látom csak, mit tettél értem. A saját apám nem tette volna meg azt, amit te. Barátságból tetted. Köszönöm, testvér, soha nem feledem. (meg van hatva) Jövő tavasszal feltétlenül fölkeresem az apád sírját. 
Kacskarjov			Semmiség, testvér, én is boldog vagyok. Na, gyere ide, hadd csókoljalak meg. (megcsókolja előbb az egyik orcáját, aztán a másikat) Adja Isten, hogy boldogan éljél (csókolóznak) jókedvben, bőségben; szülessen egy halom gyerek …
Padkaljószin		Köszönöm, testvér. Most végre, hogy megértettem, mi az élet. Tökéletesen új világ tárult föl előttem, most már látom, hogy az egész úgy mozog, él, érez, valahogy úgy kipárolog, igen, valahogy, és az ember maga sem tudja, hogy mi történik. De én azelőtt semmit nem láttam, nem értettem, vagyis egyszerűen minden tudástól megfosztott ember voltam, nem gondolkodtam, nem ástam le a mélybe, és úgy éltem, ahogy akárki más ember él.
Kacskarjov			Örülök, örülök! Most megyek, csak megnézem, hogy terítették meg az asztalt; egy perc múlva visszajövök. el
Padkaljószin		(egyedül) Tényleg, mi voltam én eddig? Értettem én, hogy mit jelent az élet? Nem értettem, semmit nem értettem. Mert milyen volt az én agglegényéletem? Mit  jelentettem én, mit csináltam? Éltem, éltem, dolgoztam, jártam a hivatalba, ebédeltem, aludtam - egyszóval a világ legüresebb és leghétköznapibb embere voltam. Csak most látja az ember, hogy  milyen ostoba mind; aki nem nősül meg; és ugye ha jól megnézzük – mennyi rengeteg ember van így, ebben a vakságban. Ha én valahol uralkodó lennék, parancsba adnám, hogy mindenki nősüljön meg, kategórikusan mindenki, hogy ne legyen a birodalmamban egy agglegény se!.. Ahogy belegondol az ember: néhány perc - és már nős ember lesz. Hirtelen beleharaphatsz a boldogságba, amilyen legföljebb tán a mesékben van. Amilyet egyszerűen nem is lehet kifejezni, meg szavakat se talál rá az ember, hogy kifejezze. (némi hallgatás után.) Azért persze akárki akármit mond, azért elfogja az embert a rémület, ha jól belegondol. Egy egész életre, egy egész örökkévalóságra, akármi legyen is, lekötni magát, és utána aztán már nincs kibúvó, nincs megbánás, nincs semmi, semmi - mindennek vége, minden befejezve. Sőt, már most se lehet visszatáncolni, sehogy se: egy perc és gyerünk az oltár elé; már el se lehet menni - minden készen áll. De tényleg nem lehet elmenni? Nem bizony, persze, hogy nem: ott, az ajtóban is, és mindenütt ott állnak az emberek; kérdeznék rögtön: hova, hova? Nem lehet, nem. De nicsak, az ablak nyitva van; mi lenne, ha az ablakon keresztül? Nem, nem lehet; persze, hogy nem, nem is illik, meg magasan is van. (Odamegy az ablakhoz.)  Na, hát magasnak nem is olyan magas: csak az alapzat, és az is elég alacsony. Mi lenne, ha megpróbálnám, hm? Próbáljam meg? (Feláll az ablakpárkányra, „Istenem, segíts!” - mondja, és kiugrik az utcára; a színfalak mögött nyögdécsel és jajgat)
Agafja Tyihonovna 	( be menyasszonyi ruhában, félénken, lehajtott fejjel) Magam sem tudom, hogy mi van velem! Megint rámtört a szégyenkezés, és remeg mindenem. Jaj! Bárcsak legalább egy percig most ne lenne itt benn a szobában, bárcsak kiment volna valamiért! (félénken körülnéz) De hol van? Nincs itt senki. Vajon hová ment? (kinyitja az előszobába vezető ajtót és kiszól) Dunyaska, hova ment Padkaljószin?
Dunyaska hangja		Ott van bent.
Agafja Tyihonovna	Hol ott bent?
Dunyaska			(bejön) Itt ült, a szobában.
Agafja Tyihonovna	De nincs itt, látod. 
Dunyaska			Márpedig nem is jött ki a szobából, mert én meg ott ültem az előszobában.
Agafja Tyihonovna	De akkor hol van?
Dunyaska			Én aztán nem tudom, hol van; nem ment ki a másik kijáraton, a hátsó lépcsőn, vagy nem ment be Arina Pantyelejmonovna szobájába?
Agafja Tyihonovna	Nénikém! Nénikém!
 	 			Arina Pantyelejmonovna be
Arina Pantyelejmonovna	(levetkőzve) Mi van, mi az?
Agafja Tyihonovna	Padkaljószin magánál van?
Arina Pantyelejmonovna	Nem, itt kell lennie, hozzám nem jött be.
Dunyaska			Na, épp így nem volt az előszobában sem, mert én meg ott ültem.
Agafja Tyihonovna	De itt sincs, - látják. 
  	 	 	 	Kacskarjov be
Kacskarjov			 Mi történt?
Agafja Tyihonovna	Nincs meg Padkaljószin.
Kacskarjov			Hogy nincs meg? Elment?
Agafja Tyihonovna	Nem, még csak el se ment.
Kacskarjov		  	Hogyhogy - hogyhogy nincs is meg, meg nem is ment el?
Agafja Tyihonovna 	Hogy hova bírt eltűnni, nem fér a fejembe. 
Dunyaska              		Végig az előszobában ültem, el se mozdultam a helyemről.
Arina Pantyelejmonovna	A hátsó lépcsőn meg aztán végképp nem mehetett ki.
				Bejön Fjolkla
Arina Pantyelejmonovna	Hol van Padkaljószin, nem láttad?
Fjokla			Kiugrott  az ablakon.
				Agafja Tyihonovna felsikolt, összecsapja a kezét.
Mindhárman		Az ablakon?
Fjokla			Igen,  utána pedig, amikor kiugrott, kocsit fogott és elhajtott.
Arina Pantyelejmonovna	Igazat mondasz, te?
Kacskarjov			Hazudsz, az nem lehet!
Arina Pantyelejmonovna	(odaáll Kacskarjov és Fjokla elé) Mit képzelnek, gúnyolódnak itt, vagy mi van? Ki akarnak minket röhögtetni? A szégyenre kellettünk, mi? Szégyenbe hoznak egy kislányt az egész világ előtt! (dühösen kimegy)
Kacskarjov kövé dermedten áll.
Fjokla			Na? Tessék, aki tudja, hogy kell intézni a dolgot! Házasságszerzőnő nélkül is kifőzi az esküvőt! Nekem lehetnek ilyen-olyanok a vőlegényeim, lehasználtak, meg mindenfélék, de olyat, hogy az ablakon ugrándozzanak ki, - olyan nincs köztük, már engedelmet.
Kacskarjov			Ez hülyeség, ez nem úgy van, elszaladok hozzá, visszahozom! (elmegy)
Fjokla			Ugyan már, te hozzad már! Még a házasodás rendjét sem ismered? Még ha rendesen, az ajtón, – az más, de hogy a vőlegény az ablakon vesse ki magát – na mondhatom, tiszteltetem az ilyeneket! 
	(Félhangon: _ 
Elképesztő…. Az ablakon át…. Az anyja –ája.. Ki hallott már ilyet… Fogja magát, és csak úgy… Se szó, se beszéd… Ezek hülyék… A barom… Nem értem…  Megáll az eszem… Hogy képzelik… A pénzem meg persze.. Disznók…)
VÉGE   
Az Alföldön, 2003 november havában, B & G. 


