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1. jelenet 

Kert. Csukott szirmú virágok. Feltűnő, hogy közülük legszebb a magnólia. Fodor és Bodor 

civakodva jönnek. 

BODOR Szakad le a kezem. Igazán vihetnéd te is az öntözőkannát! 

FODOR Igazán beláthatnád, hogy én cipeltem eddig a legtöbbet. De ha ennyire nem bírod 

vinni, akkor nehogy megerőltesd magad! (el akarja venni Bodortól a kannát) 

BODOR Még hogy nem bírom vinni?! 

FODOR Te mondtad. Add csak ide! 

BODOR Nem adom! 

FODOR Add már ide! 

BODOR Engedd el! 

FODOR Nem engedem! 

A kannából kiloccsan egy kis víz a magnóliára. A virág kinyílik, és előbukkan 

belőle Magnólia tündér. 

MAGNÓLIA Ti már megint civakodtok? 

Mindketten elengedik a kannát, az leesik Bodor lábára. A víz kiömlik. 

BODOR Aztanemjóját! 

FODOR (Magnóliának, dadogva) Elné-né-nézést... nem akartunk za-za-zavarkodni, mi 

csak a ke-kertész fivérek vagyunk, ő Bodor, én meg Fodor... két napja vagyunk 

itt. Szabad locsolni? 

MAGNÓLIA (nevet) Tudom, kik vagytok. De ahogy elnézem, nem lesz itt nagy locsolkodás. 

Kiöntöttétek a vizet... 

FODOR Hozunk má-másikat! 

MAGNÓLIA Jó. Addig visszafekszem még kicsit. (beburkolózik a virágszirmokba) 
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2. jelenet 

FODOR Te láttad ezt? 

BODOR Miért ne láttam volna? 

FODOR Semmi jelét nem látom, hogy tényleg láttad, amit én... 

BODOR Miért, te mit láttál? 

FODOR Olyat... amilyet még soha... Olyat, amiről csak álmodni szoktunk... Olyat, amitől 

aludni sem tud az ember... Amit nem tud kiverni a fejéből... 

BODOR Kedves öcsém, azt ne mondd, hogy most láttál először tündért... 

FODOR Én csak azt mondom, hogy ilyen tündéri jelenséget világéletemben nem láttam. 

BODOR Öcsém, te fülig szerelmes lettél.  

FODOR (szégyenlősen) Megyek, hozok vizet... 

Mindketten el. 

 

3. jelenet 

Fodor jön. Közben dudorászik. 

 FODOR Csak neked viszem a forrás friss vizét, 

 Hogy érezd az édes, üde víz ízét, 

 S ébredezz, duruzsolj, fürödj meg, nevess. 

 A szívem érted úgy verdes, oly heves,  

 Mint aki helyéből kiutat keres. 

MAGNÓLIA (kibújik a szirmok közül, nyújtózik, majd táncra perdül kezében az 

öntözőkannával, loccsan a víz) 

 Szivárványos jó reggelt! 

Üde fürdőt ki rendelt? 

Az öntöző – zuhanyrózsa. 



4 
 

 Kinyílik a tearózsa, 

A kankalin meg a zsálya. 

 Mindnek vizes a ruhája. 

 Szivárvány keletkezik. 

FODOR De szép! 

MAGNÓLIA Színes fénykoszorú. 

 Egy ideig nézik a szivárványt. 

FODOR (elköszön) Akkor holnap... 

MAGNÓLIA Holnap... 

 

4. jelenet 

Egy év múlva. 

BODOR Édes öcsém, már egy kerek esztendeje jársz Magnóliához a kertbe. És még 

mindig nem kérted meg a kezét. Meddig kertelsz?   

FODOR Kedves bátyám, te is tudod, hogy Magnólia szépségéhez, varázsához nincs 

fogható. 

BODOR Épp ezért kérdezem, amit kérdezek. 

FODOR Mi vagyok én hozzá képest? És mit tegyek, ha gyáva vagyok? 

BODOR Tegyünk egy próbát! Én leszek Magnólia. Gyerünk! 

FODOR Na ne! 

BODOR Figyelj, a kedvedért még a hangom is elváltoztatom. (Lányos hangon) Fodor, 

eljöttél ma is? 

FODOR (belemegy a játékba) Kedves Magnólia! Eljöttem, és szívem szerint soha többé 

nem mennék el innen... Mert annyira kedves vagy nekem, és meg is szeretném 

kérdezni ezzel kapcsolatban, hogy leszel-e... 
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BODOR (kijavítja) Nem, nem!  Nem jó a mondatszerkezet! Odáig jó volt, hogy nem 

mennél el innen soha többet. Azután pedig térj is a tárgyra! 

FODOR Kedves Magnólia! Eljöttem, és szívem szerint soha többé nem mennék el innen.  

Ha igent nem mondasz, végem, 

Leszel-e a feleségem? 

BODOR Nem jó, nem jó. Nem lehet ilyen hirtelen nekiszegezni a kérdést. 

FODOR Jó, de te mondtad, hogy térjek a tárgyra. Máskülönben mindegy. Előtte meg sem 

tudok mukkanni, ha erről kell beszélnem. Nem tudom, mitévő legyek. 

BODOR Van egy ötletem. A Kuruzs Ló segíthet a bajodon. Az ilyesminek ő nagy 

szakértője. 

FODOR Induljunk! 

 

5. jelenet 

KURUZS LÓ  (aki valóban egy ló) Mi szél hoz e reggelen hajlékomba, ahol még a bolond 

gomba sem terem? 

BODOR Az öcsémnek inába szállt a bátorsága, és nem meri megkérni Magnólia tündér 

kezét. 

KURUZS LÓ De beszélni ugye tud? Csak éppen szóhoz se jut... 

BODOR Ja, azt tud, csak a bátorsága az inába van neki szállva, amint már mondottam... 

KURUZS LÓ Mert ha nem tudna beszélni, akkor nehezebb lenne a dolgunk. De talán hallgassuk 

meg őt magát. 

FODOR Bodor bátyám jól megfogalmazta a bajomat. Szeretem Magnóliát, de nem merem 

megkérni a kezét. Félek, hogy nem vagyok méltó hozzá. 

KURUZS LÓ (duruzsolja) 

Egy dolog van, mi segíthet bajodon. 

 (Végül, meglásd, igent mond a hajadon) 
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 Világ végén van egy kút, 

 (megold ilyenfajta bút.) 

 Évente összegyűl benne – vigalom! – 

 egy Cseppnyi Önbizalom. 

 Ha szépen megiszod azt a cseppet, 

 lánykérésre megoldódik nyelved. 

BODOR Köszönjük nagyon szépen, mindig tudtam, hogy a Kuruzs Lovakra számítani 

lehet! 

FODOR Már csak az a kérdésünk, hogy a világ melyik végén keressük a kutat, ahol évente 

összegyűl egy Cseppnyi Önbizalom? 

KURUZS LÓ A világ távolabbi végében. 

FODOR, BODOR Aha... értjük. (nem értik) 

Indulnak. 

KURUZS LÓ Irány a másik irány! 

Elindulnak a másik irányba.  

 

6. jelenet 

Az Üveghegyet másszák, vissza-visszacsúsznak. 

BODOR Nagyon csúszós ez az Üveghegy. 

FODOR De már látszik a csúcsa. 

 

7. jelenet 

Az Üveghegy csúcsán. Az Utolsó Sárkány búsan üldögél, próbál tüzet okádni, de csak hörgés jön 

ki a torkán. Fodor és Bodor érkeznek. 

FODOR Jó napot, pikkelyes szerzet! 
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SÁRKÁNY Én csak az Utolsó Sárkány vagyok. 

FODOR Miért mondod ezt ilyen szomorúan? 

SÁRKÁNY Hát mert ilyen szomorú vagyok. 

BODOR (Fodornak, suttogva) Fodor, sietnünk kellene. 

FODOR Várj kicsit! (Sárkánynak) Mi a baj? 

SÁRKÁNY Réges-régen úgy tudtam tüzet okádni, hogy a legvadabb tűzhányó is megirigyelte. 

De már kiöregedtem, és elfelejtettem a tűzokádás tudományát. Még egy ebédet 

sem tudok főzni magamnak... Nem is emlékszem, mikor ettem utoljára főtt ételt. 

Pedig a kamrámban ott a sok krumpli, a sok hagyma, a sok satöbbi. 

BODOR (Fodornak) Most már tényleg menjünk... 

FODOR Maradunk! (Sárkányhoz) Na aggódj, majd mi segítünk. 

SÁRKÁNY Ugyan, ugyan... és mégis hogyan? Talán van gyufátok? 

FODOR Az nincs. 

SÁRKÁNY Vagy öngyújtótok? 

FODOR Az sincs. 

SÁRKÁNY Vagy talán viharlámpátok? 

FODOR Nincs. 

SÁRKÁNY Mert nekem sincs... 

FODOR Majd használjuk a fejünket. Vagyis pontosabban a szemüvegedet. Add csak 

gyorsan ide! Itt az Üveghegy csúcsán nagyon közel vagyunk a naphoz, sikerülni 

fog... Bodor, te máris apríthatod a hagymát, sárgarépát, krumplit! 

A szemüveg lencséjének segítségével mintegy varázslatszerűen sikerül tüzet 

gyújtani. Nemsokára ropog a tűz, rotyog a tárkonyos krumplileves. 

SÁRKÁNY (kevergeti a levest) Hmmm... Tárkonyos krumplileves... Akár egy fortyogó 

vulkán... Eszembe jutnak a régi szép idők lakomái...  

Lakoma. Szóhoz sem jutnak, annyira finom a leves. 
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SÁRKÁNY Kedves vendégeim! Köszönöm a feledhetetlen ebédet. Hogyan hálálhatnám meg a 

kedvességeteket? 

FODOR A világ végére megyünk. Merre vegyük utunkat? 

SÁRKÁNY (mutatja az irányt) Meg se álljatok, míg a Kurta Farkú Malaccal nem találkoztok. 

Fodor és Bodor el. 

  

8. jelenet 

A Kurta Farkú Malac túr. Fodor, Bodor érkeznek. 

FODOR Jó napot, kedves Kurta Farkú Malac. 

MALAC (el van foglalva a túrással) Itt sincs, ott sincs. 

BODOR Meg tudná mondani, merre van a világ vége? 

MALAC Amott sincs, emitt sincs. 

FODOR Mit keres?  

BODOR Valamit elvesztett? 

MALAC Sehol sincs. 

BODOR De mi a szóban forgó dolog? 

MALAC Röff! Ti meg honnan bukkantatok elő? 

FODOR Mi messze földről jövünk. 

BODOR És a világ végére megyünk. Meg tudja mondani, merre van? 

MALAC Csak azt nem értem, mért kell engem magázni... Olyan öregnek nézek ki? 

BODOR Jaj, dehogy, csak udvariasságból... 

MALAC Pedig nagyon is öreg vagyok.  

BODOR (Fodornak) Akár tovább is állhatnánk... 
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MALAC Az országútnál is öregebb vagyok. Olyan öreg, hogy már az egész környező 

vidéket feltúrtam, és már nem győzök mélyebbre ásni. Tudniillik édes gyökereket 

keresek eledel gyanánt. 

BODOR (Fodornak) Menjünk, kit érdekelnek az édesgyökerek? 

FODOR Maradunk! (Malacnak) Segítünk! 

MALAC Tessék, itt van két ásó. Ezzel könnyebb lesz. Persze így sem lesz pofon 

egyszerű... 

Nekilendülnek, ásnak, ásnak, keményen dolgoznak, addig-addig, míg a Föld 

másik oldalán lyukadnak ki. 

MALAC Köszönöm a segítségeteket. Itt rengeteg eledelt találok... Ti pedig a világ végéhez 

közelebb jutottatok. Óriási rövidítés volt áttúrni a Földgolyót. Innen már csak egy 

éjjel a világ vége. De vigyázzatok, meg ne álljatok aludni, mert sosem juttok az út 

végére.  

Fodor és Bodor el. 

 

9. jelenet 

Fodor és Bodor mennek az éjszakában. 

BODOR Hogy bírod az éjszakai gyaloglást, Fodor? 

FODOR Ragadnak le a szempilláim, Bodor. 

Kis idő múlva. 

FODOR Bírod még, Bodor? 

BODOR Már nagyon aludnék egyet, Fodor. 

Kis idő múlva. 

BODOR Fodor, vajon miért éjszaka kell megtennünk ezt az utat? 

FODOR Erre még én sem jöttem rá, Bodor. 

Kis idő múlva. 
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FODOR Kávé van még a tarisznyában? 

BODOR Elfogyott az utolsó csepp is. 

 

10. jelenet 

Reggeledik, megérkeznek a kúthoz. Már hallucinálnak. 

FODOR Nicsak, egy aranyhalas medence! 

BODOR  Nem medence az, hanem egy hajó! 

FODOR Nem hajó az, hanem egy bástya! 

BODOR Miket nem beszélsz! Nem bástya az, hanem egy kőház! 

FODOR Fürdőház! 

BODOR Faház! 

FODOR Babaház! 

BODOR Vályogház! 

FODOR Kórház! 

BODOR Bérház! 

FODOR  Cselédház! 

BODOR Imaház! 

FODOR Csigaház! 

BODOR Fejed lágya! Az egy kút! 

FODOR Egy kút? De hiszen mi épp egy kutat keresünk! Megtaláltuk a Cseppnyi 

Önbizalom kútját! 

Gyorsan a kúthoz sietnek, leemelik a fedelét, Fodor a kút mellett levő pici 

vederrel kiemeli belőle a Cseppnyi Önbizalmat. 

BODOR Igyad meg gyorsan!  
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Fodor már a szájához emelte a Cseppnyi Önbizalmat, amikor furcsa hangra 

lesznek figyelmesek. 

TIGRIS Miaúúú!  

Megjelenik a csont sovány Félénk Tigris, de nem mer közeledni. 

FODOR Hát téged meg mi szél hozott ide, ahol még a madár se jár? 

TIGRIS Az egy Csepp Önbizalmat keresem, miaúúú. 

BODOR Mire az neked, Tigris koma? 

TIGRIS Ez a legjobb gyógyszer a bajomra. Szégyen, nem szégyen, de reszketek, ha csak 

egy levél rezzen, jobban félek a nyúlnál is, ha mármilyen apró neszt hallok. 

Miaúúú. Arról ne is beszéljünk, hogy a vadászat az nálam szóba se jöhet. Én félek 

a zsákmánytól, nem ő tőlem. Ilyen tempóban bizony hamarosan elpusztulok. Hát 

ezért vagyok itt. 

FODOR Tigris koma, gyere, legyen tied a Cseppnyi Önbizalom. 

BODOR Megőrültél, Fodor öcsém? Ekkora utat megtettünk, hogy ilyen könnyelműen 

lemondjál a csodaszerről? 

FODOR Belátom, hogy van, akinek nagyobb szüksége van rá. 

A Félénk Tigris átváltozik Kuruzs Lóvá. 

KURUZS LÓ Én mondom, a Kuruzs Ló, nagy kurázsi kellett ahhoz, hogy megtedd, amit 

megtettél. Végigkísértelek benneteket az úton. Mikor az Utolsó Sárkánynak 

segítettél, nekem segítettél, és a Kurta Farkú Malac képébe is én bújtam. 

Bebizonyítottad, hogy okos vagy, erős, de mindenekelőtt jóságos. Mostmár 

nyugodt lélekkel megkérheted Magnólia tündér kezét! 

FODOR (nagyon boldogan) Köszönöm! Úgy lesz! 

 

11. jelenet 

A kertben. Magnólia a virágkehelyben ül. 

FODOR Édes-kedves Magnólia, 
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 bevallom, hogy Ámor nyila 

 eltalálta a szívemet, 

  már mikor megismertelek. 

  Most, hogy végre hazatértem, 

  térden állok, s kérve kérdem: 

  leszel-e a feleségem? 

MAGNÓLIA Leszek párod, kedves Fodor, 

  kész a mennyasszonyi csokor. 

 Megölelik egymást. Tánc. 

 

VÉGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


