
Molnár Ferenc: Liliom 
 

Első kép  
 

A Városliget egy zuga. Fák, bokrok. Elől középen egy pad. Tavaszi délután, alkonyat felé  
Mikor a függöny felgördül, a színpad egy pillanatig üres. Aztán beszalad Mari, a színpad közepén 

megáll és visszanéz  
MARI Julika!  

Nincs válasz  
Julika! Hadd! Hadd! Gyere! Hadd! (indul visszafelé)  
JULI (bejön, izgatottan, vissza-visszanéz) Nézd csak! Ilyen szemtelen.  
MARI (kifelé néz) Ott van ni! Megint gyön!  
JULI Tőlem gyöhet, én nem csináltam semmit. Csak egyszerre rám ugrik, meg kiabál, meg elmond 

mindennek, meg …  
MARI Ott gyön ni. Gyere, szaladjunk. (Húzza kifelé)  
JULI Nem szaladok én. Nem csináltam semmit. Nem félek tőle.  
MARI Gyere, mer az megver.  
JULI Nem megyek én. Ha megver, megver.  
MUSKÁTNÉ (jön) Nem köll szaladni, ne féljen, nem eszem meg. Én csak figyelmeztetem magát, édes 

lányom, hogy az én körhintámba be ne tegye többet a lábát. Én ott megtűrök mindent, nekem muszáj, 
mert ez az üzletem. Én nem nézem, úri hölgy, vagy bárcás, nekem mindegy, csak öt vasat fizessen. 
De ha valaki az én körhintámon illetlenül viselkedik, az ki lesz tiltva.  

JULI Ezt nekem mondta?  
MUSKÁTNÉ Magának, maga cseléd. Az én körhintámon…  
JULI Énnekem mondta, hogy viselkedtem? Megfizettem a menetet, és fölültünk a szarvasra. Egy szót 

se szóltam, csak a barátnémmel beszéltem.  
MARI Mit akar tőle? Nem is ő szólt, hanem a Liliom gyött oda.  
MUSKÁTNÉ Az nekem mindegy. Aztán győjjön a rendőrség, és vegye el tőlem a licencemet. Maga 

majd megfizeti nekem azt, maga rongyos?  
JULI Rongyos, aki mondja.  
MUSKÁTNÉ Hát többet nem ül föl. Fogdostatja magát a kikiáltóval. Nem sül ki a szeme?  
JULI Mit mondott?  
MUSKÁTNÉ Azt hiszi, nem láttam. Azér, mert benn ülök a hinta közepibe, a tükörnél, látok én mindent. 

Felültek a szarvasra és az egész menet alatt hagyta magát a Liliomtul fogdosni. Szép kis disznó.  
JULI Nem is fogdosott, mert engem nem fogdoshat senki.  
MUSKÁTNÉ Oda volt dűlve magához az egész menet alatt.  
JULI Hát oda volt dűlve, mert odadűlt. Oda dűl, ahova akar. Én csak nem mondhatom neki, hogy ne 

dűljön hozzám, mikor illedelmesen odadűl. Nem is nyúlt hozzám.  
MUSKÁTNÉ Átfogta a derekát.  
MARI Abba is van valami?  
MUSKÁTNÉ Maga fogja be a száját, magát nem kérdeztem. Majd éppen magát kérdezem, hogy mibe 

van valami? Szép kis szemét.  
JULI Átfogta a derekamat, másnak is átfogta, azt a Liliomtúl megszoktuk.  
MUSKÁTNÉ Hát majd én leszoktatom róla, édes lányom. Az én körhintámon nem lesz fogdosás, ha 

szerelmeskedni akar, menjen az állóhelyre, a Barokaldi-cirkuszhoz. Ott katonát is kap.  
JULI Köll a kutyának.  
MARI Hogyne, még katona. Ette vóna meg a fene mind.  
MUSKÁTNÉ Csak ezt akartam mondani, édes lányom. Tudja, csak azér, mert jobb ez így. Mer ha oda 

találja dugni az orrát, hát én hátba vágom, édes lányom, úgy, hogy megnémul tőle. Nem hagyom a 
licencemet elvenni a rendőrségtől, mert azt ott is tudják, hogy az én körhintámon nincs 
erkölcstelenség.  

JULI Ezt mind akár ne is mondta volna. Mert ha nekem kedvem szottyan fölülni a maga hintájára, 
megfizetem a menetet és fölülök. Szeretném látni, hogy hozzám nyúl valaki.  

MUSKÁTNÉ No hát győjjön, fiam, holnap. Aztán próbálja meg.  
MARI Meg is próbáljuk.  
MUSKÁTNÉ Olyat még nem látott a liget.  
JULI Talán ledob?  
MUSKÁTNÉ Le én, édes lányom.  
JULI Hát aztán, ha én vagyok az erősebb?  



MUSKÁTNÉ Akkor be se piszkolom a kezemet az ilyen cseléddel. Majd lelöki a Liliom. Már az tudja, 
hogy köll elbánni a mindenesekkel.  

JULI Hogy engem lelök a Liliom?  
MUSKÁTNÉ Le, édes lányom, hogy azt sem tudja, honnan gyütt.  
JULI Hogy engem… (Hirtelen elhallgat)  

Muskátné hátranéz. Négy viháncoló cseléd közt bejön Liliom  
LILIOM Eriggyetek innen, mer aki nem megy el, azt szájon kapom!  
EGY KIS CSELÉD Adja vissza a zsebkendőmet!  
LILIOM Nem mentek innen?  
MIND A NÉGY Adja vissza! Nézze meg az ember!  
AZ EGYIK (Muskátnéhoz) Nagysága, kérem…  
MUSKÁTNÉ Fogd be a szád!  
LILIOM Nem méc innen? (Nekiugrik, mind a négy viháncolva kiszalad)  
MUSKÁTNÉ Mit csinált már megint?  
LILIOM Mi köze hozzá? (Julira néz) Már megint ezzel van baja?  
JULI Liliom úr kérem…  
LILIOM (elébe áll) Ne kiabálj!  
JULI (meghúzódva) Nem kiabálok.  
LILIOM Na hát. (Muskátnéhoz) Mi baj van? Mit csinál ez itt?  

MUSKÁTNÉ Azt csinálja, hogy jár a szája. Még neki áll följebb. Ki lett lökve a körhintáról, és nézze 
meg magának ezt a cselédet, Liliom, jól nézze meg magának ezt a hölgyet, ez ki van tiltva az én 
körhintámról.  
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Nóta a harmadik képből 

 
 
Vigyázz, vigyázz, te Jáninger 
Vasgyerek a Bérci, 
Bekasztliznak a központba, 
Sírhat majd a Rézi. 
Ott gyön már a zsarú, a zsarú, a zsarú. 
 
Bekasztliznak a központba, 
Sírhat majd a Rézi. 
 
Sírhat majd a Bársony Rézi 
Ha belesző zárva. 
 
Elkísérik a Rézit is 
A nagy sárga házba. 
Itt van már a zsarú, a zsarú, a zsarú. 
 
Sírhat majd a Bársony Rézi 
Ha belesző zárva. 
 
Sírhat majd a  
Bársony Rézi 
Ha belesző zárva. 
Elkísérik a Rézit is... 
 
 
 


