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Az ebédlőhelyiségben két jól öltözött férfi áll egymással szemben: az egyik ősz szakállú, nyugodt 
tekintetű, idősödő ember. A másik mozgékony, fürge járású tettre kész fiatalember. 

LORD VACK-BEÉL WORCESTER Tartom, Mindent Winni Fogg. 

WINNI FOGG Rendben van, Lord Vack-Beél Worcester. 

LORD VACK-BEÉL WORCESTER Ön tehát azt állítja… ön tehát azt állítja, kedves Mindent 
Winni Fogg, hogy másfél, értsd másfél nap alatt eljut innen, a Csömöri út végétől a Filatori-gátig, 
beleszámítva minden közlekedési eszközt, melyet igénybe vehet? 

WINNI FOGG Állítom, kedves lord. A terv, lehet, fantasztikusnak látszik az első percben, s a 
helyzet ismerői talán mosolyognának rajtam. De ez csak sarkallja az én ambíciómat. Ön ismer: 
ura szoktam lenni szavaimnak. 

LORD VACK-BEÉL WORCESTER Jó, de itt nem a Holdra utazásról van szó. Azt értem. Azt 
meg lehet csinálni egy kis energiával. Az ember vesz egy golyót, és felrepül vele. De tudja ön, mi 
az a Csömöri út? És tudja ön, hol van a Vizesárok utca? És elképzeli-e ön, uram, mit jelent a Láb-
ficam köz Budán? S látta-e már a Rákóczi utat olyankor, mikor javítják? S látta-e már Budapestet 
éjjel? 

WINNI FOGG Bízza csak rám, kedves mylord. Fő az, hogy ön tartsa a fogadást. 

LORD VACK-BEÉL WORCESTER Tartom, Mindent Winni Fogg. 

WINNI FOGG Rendben van, mylord. (Kedélyesen távoznak. Az angol úr inasával belép.) 

WINNI FOGG (ridegen) Készülj, egy óra múlva indulunk! Hozd be a térképeimet! 

PASSZPARTI Hová? 

WINNI FOGG (sejtelmesen) Budára. (A hű inas arcán egy izom sem rándul meg. Behozza a tér-
képeket, a mikroszkópot, két logarlécet és a nagy látcsövet. Fogg számításokba merül.) Ha a Föld 
tengelyét 1780 kilométernek vesszük, akkor az egyenletben a d a Csömöri út együttható-
komponense, láthatod, kedves Passzparti, hogy délután fél négykor kell indulnunk, mivel: R2 – r2 
= – b +√ b2–4acdx2ady. (Éles csengetés hallatszik. Felugranak. Bejön a házmester Winni Fogg 
megtartja lélekjelenlétét) Ki ön és mit óhajt? 

HÁZMESTER Házmester vagyok. (Előrébb lép).A házmester vagyok. 

WINNI FOGG Mit akar? 

HÁZMESTER Csak azt jöttem mondani, hogy délután hatig ne tessék csavarni a csapot. A 
Csömöri úton javítják a csövet, és nincs vasszer addig. (Kimegy.) 

WINNI FOGG (fennkölten) Íme tehát, mindjárt utunk elején a vízhiány fenyegető réme merült 
fel bátor és elszánt hősünk kitűzött célja elé, azaz elém! 
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PASSZPARTI Mi lesz? (A lord egy percig habozni látszik. Aztán felragad egy írószert, és számí-
tásokba merül.) 

WINNI FOGG Azonnal indulnunk kell! (Szenvedélyesen folytatja.) Meg kell változtatnunk úti-
tervünket! Ha a Csömöri út elején csőtörés van, ott élő ember át nem hatolhat soha! Hát nem tu-
dod, hogyan halt meg a szegény, szerencsétlen Sztrogoff Mihály? Miután eljutott Moszkvától 
Irkuckig és az Északi-sarktól a Déli-sarkig, vakmerőségében odáig ment, hogy keresztül akart 
hatolni a budapesti csőjavításon… 

PASSZPARTI (remegve) És?... 

WINNI FOGG (tompán) Teteme flaszterként felkenve hever a Lókupec utca sarkán. (Egy köny-
nyet töröl ki szeméből. Majd erőt véve magán, így folytatja.) Nekünk tehát a Stefánia úti 
kocsikorzón kell megkísérelnünk az átkelést a városligeti pampákon keresztül. Vizet nem vihe-
tünk magunkkal. Fókabőrbe kötjük műszereinket, és bányászlámpával, hágcsón próbálunk a 
bennszülöttek telepéig férkőzni, melyet a vadak „vurstli”-nak neveznek. Indulha-
tunk! (Kiszaladnak. Felhangzik a vurstlizene. Kisvártatva befelé kúszik a lord és inas. Winni 
Fogg suttog.) Odanézz! Rettenetes látvány: lobogó, vörös lepedők között, őrült forgatagban ke-
ringő tropikus vadállatok: struccok, lovak, pingvinek, elefántok, és rajtuk ülve az állatokon, vad 
hajrázás mellett... 

PASSZPARTI A bennszülöttek. 

WINNI FOGG (suttogva) Vigyázz! Feküdj hasra: lehetőleg hangtalanul oda fogunk csúszni a fű 
között. (Visszafojtott lélegzettel kúsznak előre. Tízlépésnyire megállapodnak, és néhány pillanatig 
borzadva nézik a rémes jelenetet.) 

KIÁLTÁS Újabb kör, hölgyeim és uraim! Kérem, fizessenek! (Elhallgat a vurstlizene). 

WINNI FOGG (megkönnyebbülve) Meg vagyunk mentve! Túl vagyunk az életveszélyen. Most 
csak tovább! (Felállnak, a lord körülnéz, ünnepélyesen beszél.) Este 7 óra, szeptember 15-én, itt 
állunk a Nagy vagy Gizella út elején: még ezen az estén át akarunk kelni a Stefánia korzó nevű 
zuhatagon, ahol élelmiszerhez remélünk juthatni. Az ég derűs, dermesztő a meleg és nehéz 
hagymaillat fújdogál a Király utcai pampák felől. (A tábornok előveszi műszereit, és számításaiba 
merül.) A Szélesség 38. fokán, a Hosszúság 47. fokán és a Büdösség 100. fokán vagyunk. A 
szomszéd falvakból összecsődült néhány bennszülött, és vad hejehuja mellett egészen sajátságos 
belföldi dalokat üvöltöttek. Néhányat föl is jegyeztem. 

ÉNEKHANG Ummpáppá, ummpáppá!… Ujjé a Ligetben nagyszerű, ujjé a Ligetben jó!… 
Ummpáppá, ummpáppá!… (Nők és férfiak nemzeti viseletben bejönnek, népzenére táncolnak.) 

WINNI FOGG Passzparti, borzasztó ez a látvány! Írjad! (Diktálni kezd.) Klub-indiánok ádáz 
dühvel nyargalnak, őrült kavargással tombolnak előttünk! A szédítő forgatag közepette túloldalt a 
Nyugati pu-wigwamot is megszállva tartják a vadak; tollakkal, madarakkal és más limlommal 
díszített fejdíszben, láncokkal és gyűrűkkel fülükben és orrukban, villogó szemekkel, vad hahota 
kíséretében! 

PASSZPARTI (sápadtan) Itt nem mehetünk át. Valamit ki kell találni! 
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WINNI FOGG Pedig nincs vesztegetni való időnk. Tennünk kell valamit! Van nálad kés? 

PASSZPARTI Mi a terve? 

WINNI FOGG Alagutat ásunk a szoros fenekén, és azon keresztül jutunk át a túlsó partra. Kö-
vess! (Azonnal munkához látnak. Tompa késekkel ásni kezdenek. Hirtelen kiáltást hallani a háta 
mögött. Egyidejűleg súlyos kéz nehezedik nyakára, miután valaki háromszor fenékbe rúgja.) 

CSENDŐR Mi lesz itt, nyavalyás csibészek? 

WINNI FOGG Mi ez? Elárultak volna bennünket? (Ellenállhatatlan erő markol bele gallérjába, 
és felrángatja a lordot. Egy dühös arc mered rá, kerek föveggel, melyen kitépett hosszú toll dísze-
leg.) 

CSENDŐR (ordítva) Ásni? Lyukat ásni? Mars a kapitányságra! 

WINNI FOGG (súgva) Váltságdíjat követelnek tőlünk. E nép cserekereskedelemből él, és min-
denféle csecsebecsének nagy értéket tulajdonít. Szerencsére elláttam magam ilyennel: meg fogjuk 
kísérteni, s erre tán azt hiszik majd, hogy törzsükhöz tartozunk. (Oldalzsebéből kivesz egy köteg 
papírpénzt. De a hatás borzasztó.) 

CSENDŐR (ordítva) Micsoda? Engem akarsz megvesztegetni, te nyápic ficsúr? És méghozzá 
rongyos bankóval? Na megállj! Majd adok én neked kenőolajat! (Borzasztó roham következik: 
gallérjánál fogva hevesen ráncigálja a lordot kifelé, az inas követi őket tehetetlenül.) 

PASSZPARTI Elvesztünk! (Majd újra bedobják őket a színre, a földre esnek) 

CSENDŐR (hörögve) Belakatolni! 

PASSZPARTI (súgva) Mi lesz velünk? 

WINNI FOGG Mindennek vége, ez a Főseriff eldöntötte sorsunkat. Nem láttad, hogy köpött? 

PASSZPARTI Rettenetes! És mit jelent ez? (A lord arcán két könny jelenik meg, azután megem-
bereli magát, és érctelen, síri hangon szól.) 

WINNI FOGG Mihelyt keleten felkél a nap, s a hajnali csillag elalszik, apró darabokra vágva 
felfalnak bennünket. Imádkozzunk, Passzparti! (Kezüket összekulcsolva, motyogva imádkoznak. 
Egyszer csak sajátságos, horkolásszerű hang üti meg a fülüket. Összehúzódva várnak. A hang 
ismétlődik.) 

PASSZPARTI (suttogva) Mintha valaki horkolna a cellánkban! 

WINNI FOGG Egészen olyan. És ennek csak egy oka lehet... 

PASSZPARTI És ez? 
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WINNI FOGG És ez az, hogy csakugyan horkol valaki a cellánkban. (Ebben a pillanatban 
Passzparti megragadja a karját. A háttérből hirtelen egy vörös hajú ifjú hölgy bújik elő, aki az 
egyik tömegjelenet közben rejtőzhetett oda.) 

INGE FRISCH Jóregg! Csak nem ijesztettem meg magukat? Engedjék meg, hogy bemutatkoz-
zam! Nevem Inge Frisch. (Két lépést tesz előre.) 

WINNI FOGG Tehát ön beszéli a nyelvünket? S hogy kerül ide, hölgyem? 

INGE FRISCH Világot járt, magas színvonalú ember vagyok, aki messze kiemelkedik a buda-
pesti sivatag őslakóinak sorából. Az itt elérhető legmagasabb állást, a KÖZSZOLGAI HIVA-
TÁST töltöm be, utánam közvetlenül a CSENDŐR következik. 

WINNI FOGG A Főseriff, aki az emberáldozatokat végzi? 

INGE FRISCH Majdnem… Nos, bejártam és ismerem az egész hegyvidéket: voltam a Retek 
utcában, és veszekedtem már a külső Váci úton is. Sőt behatoltam az Erzsébet tér rengetegeibe, és 
egyszer egy levelet vittem a városligeti cserjéken keresztül. Néha kelekótyaságomban itt kötök ki, 
de ne tessék félni, ismerem én itt a járást. Megvárjuk, míg reggelizni mennek, és aztán nyugodtan 
elvonulunk a másik szobán át. Csak tessék rám bízni. Hát maguk kicsodák? 

WINNI FOGG Hölgyem, milyen illetlenség, még be sem mutatkoztam! Nevem: Mindent Winni 
Fogg, az előkelő iparnegyedben születtem. Ez pedig az én hűséges és mindenre elszánt inasom: 
Passzparti. Egy óriási expedíció kellős közepén járunk (kevélyen) és úgy tűnik, minden összees-
küdött ellenünk, hogy meghátráljunk… 

INGE FRISCH (Közbevág.) Psszt! Itt a kedvező alkalom, úgy hallom a csámcsogásból, hogy 
reggelizni mentek! 

PASSZPARTI (halkan ujjongva) Meg vagyunk mentve! (Kiszaladnak a színről. Bejönnek hár-
man. A lord újra diktál az inasnak.) 

WINNI FOGG Egy óra múlva itt állunk a Gizella út elején, ahonnan egészen a Pályaudvarig 
beláthatunk a tartomány szívébe. Hozzánk csatlakozott a szintén világjáró, szépséges Inge Frisch, 
aki…aki… (Csettint az ujjával.) 

INGE FRISCH Közszolgai hivatást… 

WINNI FOGG Közszolgai hivatást tölt be. 

INGE FRISCH Amíg diktálnak, addig konflist hozok, aztán mehetünk együtt. 

WINNI FOGG A konflis sajátságos közlekedési eszköze e vidéknek. Három, néha négy kerékre 
alkalmazott bőrtok ez, melyet szíjak tartanak össze. Egy, a tudósok által még nem eléggé tanul-
mányozott állatot, az úgynevezett gebét fogják elébe: ez az állat gyakran némileg hasonlít a kö-
zönséges lóhoz (cavallus equus), de csontvázát kívül hordja, és nem táplálkozik. A kocsis, aki a 
gebét hajtja, közben ősmagyar imákat mormol magában, „Zöreganyád” és „Körösztanyád” sza-
vak sűrű hajtogatásával. A szépséges Inge Frisch megnyugtatott bennünket, hogy nem bánt, csak 
mikor nem fizetnek neki. 
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WINNI FOGG (befejezve a diktálást) Ezeket a vad tekintetű házmestereket, akiket az előbb lát-
tunk a kapukban, régi utazók műveiből ismerem már eléggé jól. Tudom, hogyan rohanják meg 
„kapupénz” harci kiáltással a vándort, aki rablóváraik közelébe kerül satöbbi, satöbbi. 

INGE FRISCH (kintről) Gyöjjenek, urak! Megvan a konflis, csak miránk vár! (Kirohannak, 
kintről lódobogás és nyerítés hallatszik be. Majd gyalogosan bejönnek hárman.) 

INGE FRISCH Alig három óráig tartott az egész út. Gyalogosan tíz percnél is több időt vett vol-
na igénybe. 

WINNI FOGG (tudálékosan) A vad iramot nem bírta el talán, elég az hozzá, hogy a szilaj 
„gebbe” éppen a Pályaudvar előtt egyszerre végleg megállt; lefeküdt a földre, és boldog mosoly-
lyal az arcán alszik. A kegyetlen Végzet! 

PASSZPARTI Mit tegyünk? (A lord nem felel. Összeszorított fogakkal, keresztbe font karokkal 
nyugodtan elmereng a messzi távolba.) 

WINNI FOGG Mi ez az éles, orrfacsaró sajtszag a Rottenbiller-szoros felől? (Hirtelen felemeli a 
karját, és szilárd, rajongó hangon kiált.) Nincs vesztegetni való időnk! Nem szabad visszariadni 
semmitől: cselekednünk kell! Fantasztikus tervem van, de válogatni nem lehet. Ide hallgassatok, 
bajtársaim: villamoson fogunk a Baross térig hatolni egy szakaszjeggyel! (Indulni akarnak, de e 
percben borzasztó kiáltás hallatszik a hátuk mögött. Megfordulva, eltorzult arccal és irtózatos 
mozdulatokat ejtve pillantják meg a konflis vezetőjét.) 

WINNI FOGG (megdöbbenve) Mi ez? 

INGE FRISCH (Megnyugtatólag legyint.) Ez? Semmi. Kevés pénzt tetszett adni, olyankor így 
szokott. (Fogg a zsebébe nyúl, s egy fémpénzt nyújtana át a kocsisnak. Ez mindkét kezével meg-
ragadja, s megrázza a lordot.) 

KOCSIS Zöreganyád, meghalt a lovam! Add a nyamvadt pízed a Körösztanyádnak! (Elengedi, 
aztán három keserűt köp a tábornok cipőjére, és kirohan dühöngve.) 

PASSZPARTI Meg vagyunk mentve! (A nagy sárga villamos begurul a színre, oldalfrontja 2x3-
as papírkartonból, utasok hozzák be, magukhoz fogva. Az utasok látszanak az ablakokban.) 

WINNI FOGG Be kell szereznünk a legszükségesebb tárgyakat, ami útközben nélkülözhetetlen 
a vérbeli utazónak. Régi írók műveiből ismerve a viszonyokat, néhány vízhatlan ponyvát kell vá-
sároljunk, aztán vízhatlan vasakat, könyökszorítókat, vízhatlan vizet; konzervekkel még hazulról 
el vagyunk látva. (A villamos bejáratára fel van függesztve a „Megtelt” tábla. Szerencsésen fel-
szállnak mindhárman, hátul foglalnak helyet. A továbbiakban az ő arcuk is látszik az ablakokból. 
Csilingelve elindulnak.) 

INGE FRISCH (suttogva) Tessék a jegyárat nekem ideadni! Van jegy nálam. (Két sárga jegyet 
nyújt át a lordnak.) 

WINNI FOGG Passzparti, jegyzetfüzetet! Diktálom: derült időben siklik a Villamos be a Rákó-
czi-öbölbe, úgy látszik minden veszély és balsors nélkül érjük el az Erzsébet-szorost. (Passzparti 
szorgosan jegyzetel, de nem fejezik be, mivel az egyik utas karszalagot vesz fel.) 
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KALAUZ (kiáltva) Jegyeket! (Fogg átadja a jegyeket. A kalauz dühös lesz.) Hiszen ez már hasz-
nált jegy! (Elkapja hármójukat, és kidobja őket a járműből. A villamos eldübörög előttük.) 

PASSZPARTI Most itt állunk élelmiszer, víz, remény nélkül, elhagyatva, tanácstalanul, a Körút-
sivatag közepén. 

INGE FRISCH Ráadásul nem messze tőlünk itt van az Írókéz- és Újságírókéz indiánok színhe-
lye, a New York-palota. 

WINNI FOGG Az még nem is lenne baj, de egyenesen belerohantunk a csőtörésbe a Rákóczi-
fennsíkon. (Útfelbontás zaja. Letörten bolyonganak, amikor egyszer csak Passzparti lábai alatt 
eltűnik a talaj. A színtér széléhez érve felkiált, és oldalra zuhanva elhagyja a színpadot. A többiek 
is hasonló módon eltűnnek.) 

PASSZPARTI Áááá! Segítséég! 

WINNI FOGG Passzparti, hova tűntél? Ááááá! 

INGE FRISCH Lordom, mi a baj? Áááá! (Miután mindhárman kiestek oldalra, bejönnek zseb-
lámpával a kezükben.) 

WINNI FOGG Egy mély, borzasztó szakadékba értünk, amely a csatornázáshoz tartozik. Renge-
teget zuhantunk a+b szer 26+∞ per 3 sebességgel a Föld középpontja felé. Ha a Föld középpontja 
R2 + R–R szer (x+y) és a mi térfogatunk x/a, akkor a bánatos nagynénikéjét a városi közigazga-
tás vezetésének, hogy itt hagyták ezt a lyukat! (Átmennek a színen, a következő bejövetelkor már 
újra a felszínen vannak.) 

INGE FRISCH Végre megint kint vagyunk a szabadban. Ha jól sejtem, akkor a Kossuth Lajos-
tartomány elején, pár lépésnyire vagyunk a szédítő vízsugártól. 

PASSZPARTI Ez a Filatori-gát? 

WINNI FOGG Oda nézz! Látod ezt a piszkos, szürkés árnyalatú vizet, mely itt mellettünk ára-
doz? Ez a Mosogató-lé folyam. Legfőbb folyója Budapestnek, amely keresztülhálózza a vidéket. 
Már nincs messze a Filatori-gát! Még hat óránk van. Utánam! Előre! (Ekkor egy újabb ellenfél 
lép be oldalról és rájuk kiált.) 

HÍDVÁMSZEDŐ Hídpénz! 

WINNI FOGG Eressz, eressz! 

HÍDVÁMSZEDŐ Nincs átmenés! (Passzparti iszik egy kulacsból, és összeesik. A lord a zuha-
nást hallja maga mögött. Hátrafordul, és látja, hogy a hűséges szolga ájultan fekszik lábainál.) 

WINNI FOGG (kétségbeesve) Egy pohár budapesti ivóvizet nyelt le! Ezt a borzasztó mérget, és 
rosszul lett! Néhány lépésnyire a céltól végleg meghiúsult nagyszerű tervem? (Megembereli ma-
gát, lerázza csüggedését. Szótlanul, összeszorított fogakkal, keresztbe font karokkal farkasszemet 
néz a hidassal.) 
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WINNI FOGG Milyen víz ez itt? 

HÍDVÁMSZEDŐ Ez a Duna. 

WINNI FOGG Hol végződik? 

HÍDVÁMSZEDŐA Fekete-tengernél. 

WINNI FOGG Jól van! Hölgyem? (Megfordul, karját nyújtja a hölgynek, és elegánsan távoz-
nak. A hidas kivonszolja Passzpartit a másik irányba. Belép izgatottan Lord Vack-Beél Worces-
ter, az óráját nézve.) 

LORD VACK-BEÉL WORCESTER Öt perc múlva jár le a terminus. Akkorra itt kell hogy 
legyen a merész kalandor, Mindent Winni Fogg, és jelentenie kell, hogy elérte a Filatori-gátat. 
Tekintve, hogy az utolsó távirat szerint megrekedt a Duna-parton, nem hinném, hogy... (Elkezd 
visszaszámolni.) Öt… négy… három… kettő… egy… (Berohan Winni Fogg, Inge Frisch és 
Passzparti.) 

LORD VACK-BEÉL WORCESTER (kiáltva) Ön az?! 

WINNI FOGG Igen, én vagyok az. 

LORD VACK-BEÉL WORCESTER De hiszen a hídnál… Elérte a Filatori-gátat? 

WINNI FOGG (büszkén) Elértem, már-már úgy látszott, minden veszve van. Megállítottak a 
hídnál. Ekkor mentő ötletem támadt: felültem egy automobilra, és a Keleti Expresszhez hajttat-
tam. A legegyszerűbb megoldás. Kolumbusz tojása. Megkerültem a Fekete-tengert. Kényelme-
sen, nyugodtan, minden nagyobb megerőltetés nélkül átjutottam a Duna másik felére. Hogy ez 
eddig senkinek nem jutott eszébe! (Lezserül homlokához kap.) Persze, az eddig utazók mind a 
hídon akartak átjutni Budára, és természetesen ott rekedtek, éhen pusztultak… nem engedték át 
őket… hídpénzt mondtak ki rájuk… Szegény…szegény Passzparti. (Vállon veregeti.) 

LORD VACK-BEÉL WORCESTER No és? 

WINNI FOGG (ünnepélyesen) Nos, tegnapelőtt tűztem ki lobogómat a Filatori-gátra. (Egy zacs-
kó földet tesz le az asztalra és kibontja.) 

LORD VACK-BEÉL WORCESTER (elragadtatva) A kezét! (Összeölelkeznek.) 

PASSZPARTI (A közönséghez.) És a két jó barát egymás nyakába borult, Szélesség: 25. fok, 
Hosszúság: 2. fok és Butaság: 400. foka alatt.  

Vége 
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