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HOW GOOD NŐT TO LŐVE





ő

X
Hagyja, hogy sarokba szorítsák. Csizma tapos szőkített haján. Ő 

saját sikolyait szeretné visszahallani. Szemei előtt furcsa pontok 
ugrálnak.

„Szóval.”
„Valid be!”
Mozdulatlanul állnak percekig. Ő érzi halántékán a lecsorgó ve- 

rejtékcsöppeket. Más vágyak, más lehetőségek.
A padlón ő.
Vonaglik és vágyakozik.
„Érints meg!” -  üvöltenek a hangfalak, körmei Ervin arcába váj

nak. Ervin nevet. Anna fölébük magasodik. Egyszerre vonz és ta
szít.

Ő szeretné, ha megláncolnák. Új horizontok után kutat. Horzsolt 
csuklója kéjesen lüktet. Ma minden másmilyennek tűnik.

„Valid be!” -  bömböl a megafon. Ujjai Anna torkára fonódnak. 
Más vágyak, más lehetőségek.

Fénycsík pásztázza végig, ő már egészen távol van.
A falnál Ervin. Haja csapzott, kezében korbács.
„Érints meg!”
Érintése biztos, kemény ajkai célszerűek.
Ő megtöbbszörözve akar egyedül lenni.
Ervin nevet, és önmagát látja a monitoron.

Ő már fellépett egy kontaktműsorban. Tervszerűen jár el.
„Mmmm, ez tetszik.”
Ő saját szabad idejének programozója. Hajtincse sápadt, magas 

homlokához tapad. Ő részt vett egy közvélemény-kutatásban. Min
dent a megfelelő perspektívából szemlél.

Ő nem tud ellenállni. Ezen a felvételen az ő hangja hallható.
„De én ezt nem tudhatom.”
A központi lerakat kissé arrább van.



A városi filharmónia már hangol. Begördül a tízes járat járműve 
az állomásra.

„Parasztok.” Hilda kirúzsozza a száját.
A hirdetőoszlopokon a felhívások szembeötlőek. Hilda kedveli a 

neonreklámokat.
„Igen.”
A téren gyülekeznek. Anna ott vár. Alakja szilárd és merev.
„Tipikus.”
Hilda fényképez. Rajta műszálas pulóver. Kacag. Anna a testépí

tő klub bejáratának támaszkodva. Anna a pádon ül, sikerkönyveket 
szorongat a hóna alatt, mögötte őrült motorok. Sétálgatnak az Óvá
rosban. Fagylaltozók a hanglemezbolt előtt.

„Karamellás.”
Ervin a katedrálisnál. Jóképű, lakkcipője vadonatűj.
Egyazon hullámhosszon vannak. Pózolnak, körülöttük a tér meg

szokott galambjai.
Hilda fényképez, Hildát fényképezik.
Vezényszavak hangzanak el. Az időpont több szempontból is al

kalmas.
Bőrruhás alakok vágnak át a téren.
A délután még sok meglepetést tartogat.
A kis képzőművészeti szalonban vannak. Mindannyian megtekin

tik a tárlatot. Az árjegyzék könnyen leolvasható. Hilda megáll az 
egyik kép előtt.

„Posztizmusok. . .  Hmmm.”
Anna leejti az öngyújtóját. Minden tekintet rászegeződik.
„Hülye, primitív állat.”

Hilda a gyárban. Húsz-egynéhányan haladnak az előcsarnokban, 
a reklámfőnök udvarias-rutinosan vezeti körül őket.

„Alapvető munkafolyamatokon vettem részt.”
Feszült figyelem, élénk érdeklődés. Az „előirányzott” tervvel 

összhangban folyik az információcsere.
„Adaptálódni az új körülményekhez.”
Ebben a munkaszervezetben az ilyesmi nem lehetetlen. Tábláza

tairól, kimutatásairól sok minden leolvasható. Szirénahálózatuk jól 
működik, termelékenységük emelkedő tendenciát mutat.



Számtalan apró munkaegységben működnek.
Ebből mind többre lesz szükség. Ezt sokrétűen lehet alkalmazni. 

Megfelel a követelményeknek. Ez sok mindent át fog alakítani. Ez 
sokat ígér. Ez sok mindent megmagyaráz.

Gépsorok folyamatos ismétlődése. Hilda a legapróbb a sze
relőcsarnokban. Műanyag talpú cipője a padlóburkolaton nyugszik.

Tovább,tovább.
Ezek a berendezések korszerűek. Az A csoport a szerelőcsarnok

ban, a B a teherliftben.
„Érdekes.”
Precíz munkadarabok kerülnek le a futószalagról.
Ma még sok minden hihetetlen. Ma még sok minden nehezen 

képzelhető el. Ma még sok minden mindegy.
A belső szállítás jól meg van szervezve.
Tovább, tovább.
Hilda egy áramtalanított készülék előtt áll. Tudja, hogy most fel

szabadult.
Ma már sok minden célravezető. Ma már sok minden megvaló

sítható. Ma még csak a lehetőségeket lehet felmérni.
A többi tevékenység után szabadon lehet érdeklődni.
Az új, szilikonalapú technológiáé a jövő.
Hilda lemarad az egyik gépsornál.
Ez most jelentéktelen dolog. Ez most nem ide tartozik. Ez nem 

lehetetlen.
„Te. Állj!”
Hilda mentegetődzik.
„Nem az ellenőrzéstől jöttem.”
Hilda kedveli a korszerű munkaszervezést.
„Érdekes.”

A kádban Ervin. Habfürdővel ápolja fáradt pórusait. Hátán már 
behegedtek a sebhelyek. Pezsgőt kortyol elgondolkozva.

Ma elégedett önmagával. Izmai tekintélyes teljesítményre képe
sek. Haja ápolt, körmei manikűrözöttek.

Tenyerét mellére helyezi, és a tükörbe néz.
„Ma jól nézek ki.”
Ajkai megrándulnak, oldalt fordul.



Vállai szélesek, arca határozottan megnyerő. Közelebb hajol a 
tükörhöz.

„Szép vagyok.”
Homlokát ráncolja, combját behajlítja.
Ő. Légfrissítővel fújja be a fürdőszobát. Ez a magatartás még 

sokat ígér. Különböző halmazállapotú testápolók sorakoznak a 
polcokon. Ma már semmi sem fog történni.

Hilda hátradől, átlátszó bőre a hideg csempékhez tapad.
„Na és akkor mi van?”
Ő érzékeny a hőmérséklet-ingadozásra. Sok minden kellemetle

nül érintené.
A hordozható telefon felberreg. Ervin visszacsavarja a hajbal

zsam kupakját.
„Nem, nem érdekel. Mondtam, hogy ilyenkor ne hívj fel.”
Hilda továbbmegy a folyosón.

Szirénahang hasít a levegőbe. Villogó lámpás rendőrjárőr szá
guld el.

Az autóparkoló melletti közös szeméttárolók körül madárraj vij
jog. Autógumik sikoltanak fel az aszfalton, a többsávos műúton 
rendületlenül húznak el a járművek.

Fekete ruhás alakok várakoznak a bejárat előtti oszlopnál. Az 
előcsarnokban valaki kicsapta a biztosítékot.

Vastag füstcsík tódul ki a citromsárga hajú lány mögül. Anna 
vihogva köpködi le a mellette levőket.

Söröskonzerveken, cserépdarabokon ugrálnak. Láncos öklök 
úsznak a levegőben.

Az asztal alatti magnóból kétakkordos R & R szól.
Valaki hasba rúgva fetreng az üvegtörmelék között, arcán gyűlölet.
Ervin üvöltve ugrál a szétroncsolt tárgyakon. Bőrdzsekijén 

hosszú vágás éktelenkedik.
Szöges bakancs tépi szét a lehányt függönyfoszlányokat.
Ő. A téglafalhoz vág egy borospoharat.
A tömeg fellöki, Hilda egyensúlyát vesztve elterül.
Arccal siklik végig a nejlonfólián. A csupasz villanykörte ide-oda 

leng a teremben.



Ő. Felkel, és a tömegbe vág egy üvegnyakat.
Szétvert székek közt tombolnak.
Hilda felrepedt ajakkal az ajtóban.
A folyosón hárman fekszenek a lezonitlapokon.
„Ki ez a paraszt?”
Párducbőr nadrágos lány visít fel Hildára mutatva.
„Kuss, kurva, mert szétrúglak!”
A párducbőr nadrágos borotvált fejű barátjához fordul.
„Ez a nő egy jó nagy halál.”
Hilda megáll a parkolónál.
Ólmosbotokkal felszerelt fiatalok roncsolják a veszteglő au

tókat.

Hilda kiszáll a liftből.
Ruházata korszerű, kezében reklámszatyor.
Magabiztosan járja be az emeletet.
A Café zárt téglalapjában szmokingos fiatalemberek ülnek. A 

bogárszínű márványasztalok között megbízható pincérek szolgálják 
fel a presszókávét. Hosszú hajú miniszoknyás lány áll a bárpult 
előtt, és zavartan kotorászik a lakktáskájában.

Hilda továbbmegy a folyosón.
A mozgólépcsőről bólint az ellenkező irányba haladónak.
Mindketten ugyanahhoz a kozmetikushoz járnak.
Az újságárushoz lép, és vásárol egy magazint.
„Háromszáz.”
Új biztonság, szakavatott tértervezés.
Hilda egy nagy skaifotelban pihen. Cigarettázva nézi a kirakatok 

előtt ácsorgó tömeget. A szomszédos fotelban Ervin ül. Jól fésült, 
öltözéke elegáns. Ajkán színtelen szőlőzsír, a neonvilágítástól 
aszimmetrikusnak tűnik az arca.

A műholdas tévécsatornát fogó készülék előtti sokaság feszülten 
figyeli a programot.

A város összes diszkóklubjában menő sikerszám zenészduója sze
repel a műsorban.

Ma már semmi sem fog történni.
Hilda a passzázs üvegajtajai között lépeget. A kirakatokban arc

krémek, sprayek, képmagnók, mikrochipek. Megáll egy számítógép



billentyűzete előtt, majd kígyóbőr cipőjének kopogása belevegyül a 
vásárlóközönség zajába.

A passzázs túlsó végén a bevásárlóközpont egyenruhás őrei iga
zítják útba a járókelőket.

Ő megáll, és benyit az egyik butikba.
Az üvegajtó mögött már várják.
„Mit parancsol?” Széles vállú, platinaszőke elárusító hajol fölé. 

Modora megnyerő, testtartása előzékeny. Vastag ujjain csillogó 
arany pecsétgyűrű.

„Nem is tudom.”
Hatalmas, cserépbe ágyazott szobanövények kúsznak a műanyag 

falak mentén, egészen fel a légkondicionáló berendezésig.
Hilda kalapot próbál a tükörben. Feje fölött digitális időkijelzés.
Hildán krémszínű nagyestélyi.
Hildán szilvakék bőrkompié.
Gazdag áruválaszték, csillogó gránitpadló.
Rókaprémes lány ül a krómozott ruhafogasok előtt. Frizuráját 

tartós hullám csíkja szeli ketté. Ő is kékes hajzselét használ.
A kirakatban Anna. Kiegyensúlyozott és fiatal. Cipőjén árcédula, 

arcán importált make-up.
Hilda felteszi a napszemüvegét.
„Milyen valós.”

Búzakalászok, szójatáblák, mögöttük rendezett zöldövezet. Ma
darak röpködnek a növények fölött.

Lassan benépesül a környék. Kirándulók. Ma szabadnap van. Át- 
szellemülten birtokolják a természetet.

Anna nevet.
„Ezt a pikniket már régóta terveztük.”
Mindannyian a pázsiton hűsölnek. Napos délelőtt van, papírta- 

sakba gyűlik a hulladék. Nagyot kacagva, egyszerre harapnak a 
szendvicsükbe.

Virágot szed a tisztáson, öltözéke fiatalos. Zsebre gyűr egy cso
magolópapírt, és elmosolyodik.

Ő saját szabad idejének programozója.
Trombitaszó harsan a hegyoldalról. Kis erdőtelepítők kórusa 

zeng a távolban. Dalolnak. Kezük nyomán újjászületik a táj.



Az esernyő alatt. Felügyel az építkezésre.
Sápadt árnyak úsznak el a betonon. Szitál az eső.
Távoli fények gyúlnak ki. Az a lakótelep még a konjunktúra ide

jén épült.
A mai nap még sok meglepetést tartogat.
Ervin a tetőszerkezeten. Ma szokatlanul sápadt.
Az építési területre illetéktelenek nem juthatnak be.
Ő felügyel, és a megafonba mondja utasításait.
A félkész épületkomplexumok nyirkosán csillognak mögötte.
„Semmihez sem viszonyítható” -  gondolja Hilda. Egy emelőda

ruban ül, a terület alaprajzát tanulmányozza.
Ebben a körzetben nyolcvanezren fognak lakni.
Anna a nagy szőke objektum. Esőkabátban ül a téglatörmeléken, 

szája a konzervsör dobozára tapad. Cipője alatt cementcsomók du
dorodnak. A malterkeverők csöndben áznak a vasbeton szerelék 
mellett.

Ervin lecsatolja a védősisakját.
Az esernyő alatt.
Dohányzik. Sétál. Szitál az eső.

Egész este csak táncolni fognak. A termet betölti a csillogás.
Hilda kivágott ruhákban pózol a fotóriportereknek. Ma ő a sztár. 

Rutinosan, fesztelenül mozog, már nem zavarják a reflektorok.
Ez nem viccelődés.
És valóban.
„A projektumunktól függ” -  nyilatkozik az egyik újságírónak. 

Könnyedén alkalmazza az új terminológiát. A napilapok sokat cik
keztek erről.

„Figyelem!” Anna bekapcsolja a ritmusgépet.
Sok minden megvalósítható.
Hilda megigazítja a sminkjét. Ismeri a játékszabályokat.
„Én megmondtam.”
Elérte, amit akart.
„Igen.”
Már nem viccelődnek.
Minden követelménynek megfelel. Hatalmas példányszámban 

fogy el.



Egész este csak táncolni fognak. Ervin hajnalig szaxofonozik. 
Hilda a noteszébe pillant.
„Át kell programoznom.”
Ez könnyelműség volt részéről.
„De ez most nem fontos . . .  Inkább hallgasd meg ezt!”

A kenyérpirítót a konyhaszekrénybe, az evőeszközt a mosogatóba. 
Ervin passzívan maga elé mered, feje a gyümölcszselé mellett. 
„Finom.”
Hármasban kuporognak a konyhaszékeken.
Ervin félrenéz. Ma minden másmilyennek tűnik.
Hilda pástétomot bont, sietség nélkül vág bele a szürkésrózsaszín 

felületbe.
„Zárd el a csapot!”
„Nyisd ki a frizsidert!”
„A kenyérpirítót a konyhaszekrénybe, az evőeszközt a mosoga

tóba!”
Hilda felüvölt: „Azt mondtam, hogy megeszed!”
Anna üveges szemmel nyeli le a falatot.
„Emeld le a hűtőpultról!”
A pépesítőgépet vissza a polcra.
Anna kakaókrémet kanalaz az asztalról. Itt vette a sarki kioszkban. 
Ervin a gőzölgő leves fölé hajol, és egy zsírosabb húscafatot 

visszalök a zavaros lébe.
Hallgat, ujja a villanykapcsolón.
„Utállak.” Hilda a kenyérvágó kés felé kap.
Ervin ököllel az arcába sújt.
Már megint. Pedig ő ezt nem így akarta.
Hilda megkékült szemmel néz rá.
„Utállak, mert hülye vagy.”

Hilda megigazítja a frizuráját.
Egyenruhás alakok várakoznak a közelben. Zakóikból hosszú

kás, rövidre nyírt fejek dudorodnak ki. Már várják.
Hilda szaladni kezd. Ő a mai áldozat.
Nem érdemel mást.
Pedig ez nem volt megbeszélve.



„Értettem. Vétel.”
Patkányok másznak elő a csatornanyílásokból. Hilda tágra nyílt 

szemmel gyötrődik. Ezt nem így tervezte.
Hilda táskáját hátrahagyva szalad tovább. Szegecselt bőröve más

ra is felhasználható. Ő a mai áldozat.
Fojtott jajgatást hall a távolban. Tovább, tovább.
A támadást vissza kell verni.
„Csak odaérjek!”
Nehezen szedi a levegőt. A drót mellett fut tovább.
„Most.” Száját csücsörítve hátralő.
Formátlan fémhabarcs marad mögötte, ő  ezt nem így akarta. 

Fekete lakkos körmei a gépfegyveren. Pofa be, pofa be!
Felbúg a sziréna. Hilda megigazítja a frizuráját. Ma semmi sem 

fog történni.
Az üvegfalba ereszt egy sorozatot.
„Neked mondom, hé!”
Zihálva éri el a fedezéket. Valaki lemaradt az imént. Sze

mélytelenül, felszabadultan kúszik a padlón. Ő nem érdemel 
mást.

Már fel is fedezték. Fogát összeszorítva továbbra is kitart. Egy 
puskacső halántékához szorul.

ő  szereti a veszélyt. Ujjongva várja a fejleményeket.
Ervin ujja a ravaszon. A cél megválasztásakor figyelembe veszi 

annak fontosságát.
„Na ugye.”
Fáklyás menet halad el mellettük. Ervin reflexszerűen lehajol. A 

golyó közvetlenül mellette zúg el.
„Áruló!” -  recsegi a hangosbeszélő.
Lángszóró nyomai észlelhetők a folyosón. Ervin ujja a ravaszon.
Kirakatbábu hever a roncsok között, vöröskeresztes karszalaggal.
Nem lehet biztos benne, mert zónájában mások a törvények.
Valaki a készülékek közé ékelődött. De ez most nem fontos.
Hilda szeretné, ha a hangulatára alapoznának. Berúgja az ajtót, 

és körülnéz.
Anna most dolgozza ki a stratégiát. A nyakörves fiú segít neki.
A  konstruktív hozzáállás a siker alapfeltétele. Tovább, tovább.
Hilda felteszi a napszemüvegét.



„Engem ez nem érdekel.”
Határozottan, kongó léptekkel hagyja el a körzetet.
Hilda megfelelően viszonyul. Ő a kertvárosban sétál. Csizmája 

egyhangúan kopog tova a kovácsoltvas kerítések mellett.
Ervin hosszan becsenget az egyik házba. Tekintete a biztonsági 

zárra tapad.
Albert gyanakodva figyeli.
„Régen voltál itt. Sötétedés után nem szoktunk ajtót nyitni.”
Albert végigsimítja zakóját, Ervin feléje fordul.
„Ma jól nézel ki.”
„Ennek örülök.”
Szoba, folyóra néző ablakokkal.
Ervin a könyvespolcon pihenő bronzangyalt nézi, és jól érzi ma

gát. Meghatározott ideig minden kimért. Áhítat lengi be a szobát, 
mumifikált pókok pihennek a sarkokban.

Hilda elszomorodik, és a tejüvegre pillant.
Valaki pedánsan rendezte el a könyvsorozatokat. Minden kötet 

egyformán hozzáférhető.
Ervin tudja, hogy most felszabadult. Teázik, fajanszcsészével a 

kezében mosolyog.
Régi fényképeket, dagerrotípiákat forgat elmélyülten, figyelmesen.
„Régen voltál itt.”
A selyemszalaggal átkötött köteg az asztallaphoz csapódik.
Fotók, mindig ugyanaz.
Albert, kezében gyertyatartóval, feszülten figyeli. Ervin kedveli 

az árnyakat. Simulékony keze egy régi lexikonon pihen.
Együtt hallgatnak az erkélyen. Nárciszok sárgállnak a korlát vas

kosaraiban. Körülöttük puha csend. Minden nyugodt, a füstköd 
súlytalanul lebeg a város felett. Apró világítópontként feltűnnek a 
helikopterek.

„Gyerünk el egy koktélra!”
Ervin félrenéz. Az időpont több szempontból is alkalmas.
A túlsó szobában a C-dúr zongoraversenyt játssza a kristálycsillár 

alatt.
Egyik nap olyan, mint a másik.
Ervin beront. Szabálytalan időközönként fejszecsapások hallat

szanak. A billentyűk torz sikolyban törnek elő. A lehetőségek kéz- 
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zelfoghatóak. Lakkozott, fekete fadarabok a szőnyegen. Megpat
tant húrok repülnek szét a szobában panaszos zörrenéssel.

Sápadt, rémült arccal áll a bársonyfüggöny előtt. Felhasogatott 
zongorafedél tárul szeme elé. Ervin halántékáról vékony csíkban 
csorog le a verejték.

„Hol is hagytuk abba?”
Ervin Albert arcába hajol.
„Ma jól nézel ki.”
Lassan távolodik, nárciszokkal a kezében. Albert ajkát harapdál- 

va, hosszan néz utána.

Ő. A hátsó ülésen kuporogva vacog.
Gyárépületek között haladnak. Az autógumik hirtelen belesüp

pednek az olajos posványba.
Hilda kipillant. A tűzfalakon virító reklámpannókat kőolajszállító 

konténerek takaiják el. Gyárkémények füstje lepi el a környéket.
A hátsó ajtó kitárul, Hildát erős kezek markolják meg. Tiltakozik.
„Ne! Nem akarom!”
Lába elerőtlenedik, selyemruhája a gépzsíros betont súrolja.
Fluoreszkáló fénycsíkok világítanak a távolban.
Hallja a leplombált tehervagonok zakatolását a ködben. A távol

ban az újabb műszakba igyekeznek a védőköpenybe burkolt ipari 
dolgozók.

Ervin hajol fölé, arca kormos, nyakkendője a fémreszelék között.
Csövek, rézdrótok, jelzőlámpák, távvezetékek.
Bőrén érzi a hideg sóderszemeket.
Farkaskutyák csaholnak a drótkerítések mögött. Az élelmiszer- 

ipari kombinát éjjeliőre bekapcsolja a fényszórókat.
Hilda kirázza arcából a haját.
„Menjünk!”
Ervin a sebességváltóval babrál.
Betonfúrók ráspolyos sikolyai a szürkületben.

A városi vízművek szivattyúhálózata körül humuszos földtáblák alkot
ják a síkságot. Szabályozott öntözőrendszer működik a sorok között.

Családok igyekeznek a bekötőúton a szabadidőközpontok felé. 
Mosolyuk mind szélesebb. Az útjelző és hirdetőtáblák előtt elha- 
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ladva felszabadult gyermekkacaj hallatszik, majd a villanykarókkal 
együtt eltűnnek a látóhatárról.

Ő az M-14-es hibrideket szemléli.
Traktor dübörög a haszonnövénytáblák között.
Hilda hosszasan szemléli a napsütötte rónát. Különös szellő si

mogatja.
Emlékmű magasodik ki a tájból. Körülötte csiszolt betonlépcsők 

futnak le a nyílegyenes, fákkal szegélyezett sétányhoz. A sétány kö
rül hatalmas üres térség.

Anna szálfaegyenesen ül az egyik cementpadon.
A széles tisztáson sportruhás fiatalok adogatják egymásnak a csí

kos strandlabdát. Sudár lucfenyők, közelről vízcsobogás. Az ónszí
nű patakban halak gyöngyházfényű hasa csillan.

A fák csupasz ágai között örvénylik a jövő.
Furcsa növények hajtanak a fűcsomók között.
„Lenyűgöző.”
Alant, a zöldövezetcsíkkal szegélyezett mezőgazdasági repülőtér ki

futópályája küldi fel a fényes acélsirályokat. Biztosan zúgnak el távoli 
célpontjaik felé. A hegyoldalon a községi rádióállomás adója tör a 
magasba. Elektromágneses hullámok szóródnak szét a légkörben.

Hilda a monumentális szoborcsoport előtt áll, haját hűvös léglö
kések csapkodják.

„Itt vagyok.”
Tekintetét a messzeségbe fúrja, kitárt karokkal áll a domboldalon.

Valaki beverte a kirakatüvegeket.
A sétálóutcában feszült a hangulat.
Valaki darabokban hever a kockaköveken.
„Valaki ezért felelni fog.”
Ervin továbblép. Ma még csak a lehetőségeket lehet felmérni.
Hilda bámészkodik, Anna elhúzza a száját.
„Idiotizmus.”
ő . Egy kirakat előtt áll.
„Szeretem a formatervezést.”
Az utca túloldalán divatos fiúk támasztják a falat. Tarka ingeik 

vidám színfoltjai a környéknek.
Hilda megáll az élősövénynél.



„Nem is tudom . . .  olyan jó ma.”
Ervin hátrafordul.
„Hozzám szóltál?”

A falnál Ervin. Kezeit tarkóján tartva hátrál a tükörig.
A fal tövében szótlanul áll, a nagy, üres szőnyeg szegélyén.
Hilda a tévé előtt. A körzeti stúdió informatív műsora hang nél

kül fut a képernyőn.
„Milyen szép” -  gondolja, és bekapcsolja a hősugárzót is. 
Egyenletes zúgás tölti be a helyiséget.
„Csak akkor jó, ha én is azt akarom.”
Azt hiszi, hogy semmire sem gondol. A padlón fekszik, és maga 

elé suttogja:
„Ez valami egészen más.”
Távolról felberreg a csengő.
„Mit gondolsz, ki lehet az?”
Anna katonacsizmában áll az ajtóban. Kezén bőrkesztyű, arcán 

zúzódások nyomai.
„Milyen szép” -  gondolja Hilda, és lehunyja a szemét.
A sugárúton széles zászlók áznak az ólmos esőben.



HOW GOOD NŐT TO LŐVE

A futószalagon végzett munka nem hiábavaló!
Ervin gondolkodik, majd hajába túr a szennyvíztisztító előtt.
Egy század katona masírozik el a Béke téren.
Biztonsága szavatolt.
A Szabadság sugárút második állomásán megáll a busz. Ervin 

vígan kapaszkodik fel rá.
Autóbusza áthalad a köztársasági elnökről elnevezett téren.
Az ólmos levegőt beszippantva Ervin kidülleszti a mellét.
„Ez az én harcom.”
Az utca túloldalán döglött kutyát rugdosnak. Egyikükben Ervin 

felismeri a szomszéd kisfiát.
A futószalagon végzett munka nem hiábavaló.
Ervin egyenes derékkal munkálkodik. Gépek vad moraja vissz

hangzik a munkacsarnokban. Olvad az érc az új, a jobb holnapért. 
A munkafegyelem nem hagy kívánnivalót maga után. Munkájuk 
gyümölcsét mindannyian egyformán élvezik.

„Előre!”
Gondosan ledolgozza a nyolc órát. Az időbeosztás összeállítása

kor figyelembe veszi a dolgozók igényeit.
Munkaeszközei mindig a keze ügyében vannak.
„Ez szükséges.”
A csarnok sápadt fényében is kiemelkedik sudár, izmos alakjával.
A munkadarabok gyors egymásutánban kerülnek le a futószalagról.
Regina tűnik fel, gránátpiros ajkai kettéválnak:
„Egyetlenem.”
Ervin Regina rövid, feszes bőrszoknyája alá nyúl. A munkaruha 

már az olajos padlón hever.
„Kívánlak.”
Ő is aláírta a nukleáris erőművek létesítését ellenző petíciót. Tes

tét is gondosan karbantartja.



„Csak te.”
Az automatizált gépsor mentén minden rendben.
„Egyetlenem.”
A pneumatikus fúrók példás rendben sorakoznak. Kint hűvös az 

éjszaka.
„Egyetlenem.”
Ők kedvelik egymást. Megtalálták a közös hullámhosszt. 
„Kívánlak.”
Valahol transzparens lóg a gépsorok fölött.
„Előre.”
Szerelem az automatizált gépsorok mentén. Szolid öröm az ar

cokon. Zakatolnak a sokoldalúan felhasználható munkagépek. 
„Egyetlenem.”
„Kívánlak.”
Ők megtalálták az egymás felé vezető utat. Ez mindenért kárpó

tolja őket.
„Egyetlenem.”
A hangsúly a fegyelmen és a feltétlen odaadáson van. A minden 

téren példamutatókat kitüntetik.
Dalol a gyárkémény, holdfényben úszik a gyárudvar.
Ervin mosolyogva vállat von.
„Nem vagyok más, csak egy munkás.”
Egy munkás.
Egy élmunkás.
Mindenki saját szerencséjének a kovácsa.
A tevékeny élet vezet a felszabaduláshoz.
Előre!

Emilt ismét nem vették föl.
A szobában tapintható a csönd, és valahogy minden olyan furcsa. 
Emil nem hasonlít Helmut Bergerre.
Vastag drótkötélen lóg le a lámpaernyőről.
Asztalán a kenyérjegyek mellett egy Kafka-kötet. Mindig szerette 

a szépirodalmat.



Ablaka Trabantok sorfalára nyílik.
Apró porcelánnippek uralják a szobát.
Nehéz csönd telepszik rájuk.
Emilt ismét nem vették föl.
Vastag drótkötélen lóg le a lámpaernyőről.
A 37. pályázat számára negatív eredménnyel zárult.
Ez várható volt.
Az előszobában a felhasadt tükörben mindennap megnézte ma

gát.
Már jéghideg.
Ez oly bántó, mégis érthető.
Emil enyhén imbolyogva lóg a lámpaernyőn. A mai nap rosszul 

végződött számára. Dülledt szemeiben rémület. A kötél vörös csí
kot vág a nyakába.

Ez olyan bántó, mégis érthető.

3.

Hilda a hajába túr. Üveges tájakon halad. Halott a város.
Az ablakok sötét foltjai fenyegetően néznek vele farkasszemet. 
„A mai eredményem jobb, mint a tegnapi.”
Hilda végigborzolja csapzott haját.
A szürke folyó mentén fut. A sétálóknak szánt gyalogút pedánsan 

ki van aszfaltozva. Horpadásoknak nyoma sincs.
Minden a legnagyobb rendben. Halott a város.
Élénk színű sportcipőjében ruganyos léptekkel húz el a tervezet

ten telepített facsemeték mellett.
Hajnalodik.
Hilda gondosan őrzi a kondícióját.
Hasi légzés, csendes fasorok.

4.

Az egyik belvárosi kávézóra bágyadtan süt a nap. Alfonz dús, 
feketére festett haját lófarokban viseli. Ervin biztosítótűvel össze- 
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fogott csíkos pizsamájában ül az ovális betonalakzatokba ültetett 
virágok mellett.

Úgy öltözködnek, ahogy akarnak. Úgyis már minden ki van találva.
Alfonz most latolgatja a lehetőségeket. Videodiszkóba, caféba 

vagy dancingbárba mennek. Ez több a semminél.
Laura halad el mellettük helyes csípőjét riszálva. A szűk bársony

ruha fiatal, emancipált testet rejteget. Megáll a lépcsőkön, majd 
jobb lábát behajlítva megszólal.

„Már megint semmi sem történik.”
Laura tévébemondónő. Gondosan begyakorolt mosolyát bevetve 

várja a fejleményeket. Ez több a semminél.
Kommersz fiatalok haladnak el mellettük. A belvárosi kávézó 

kerthelyisége hamarosan megtelik. Laura milánói szalmakalapját 
megigazítva az üveghalhoz simul. Alfonz a túlsó oldalról nézi.

5.

Olajfolt úszik a folyón. A finom, szemcsés homokkal borított 
parton Emil napozik. A sekély vízben pancsolva kisgyermekek 
csapkodják egymást Duna-vízzel. A túlsó parton fülledt nyugalom
ba süppedt a város. Beáta súlytalanul lebeg a kékesen áttetsző fo
lyóvízben.

„Hullámok.” Emil lehunyja a szemét. Hirtelen árnyék vetődik 
férfias testére. Laura párducbőrmintás monokinijében melléje te
lepszik.

„Szabad?”
„Természetesen.”
Laura Emil átforrósodott karját simogatja. Beáta táskarádióját 

hallgatva rágógumizik. Övék a környék. Ez már valami.
Emil gyengéd tekintettel Laurára mered, és azt suttogja:
„Kedvellek.”
Laura előveszi sportszatyrából a névjegyét. „Itt megtalálod a te

lefonszámomat.”
Emil érzéki ajkai szélesre tágulnak.
„Ma este jam session van az egyik klubban. Velem jössz?”
„Veled, édes.”



Új románc szövődik. Vidor madárdal hallatszik a fák lombjai 
közül. Felhők. Szürkéskék ég.

6.

Kora délután van. Laura szobája sarkába húzódik. Arcán rossz
kedv tükröződik.

„Szörnyű, borzasztó, kietlen. Szerencsére van még egy tablettám.”
Két lakótömbbel arrább Albert rádiót hallgat. A hét toplistája kitű

nő szórakozást ígér. Albert bekapcsolja a tévét is. Belpolitikai magazin 
van a műsoron. Egy kék kosztümös középkorú nő épp a válságból való 
legújabb kiutat ismerteti. Albert kikapcsolja a tévékészüléket. A rádió 
egy üdítőital reklámját sugározza két sikerszám között.

Laura magához húzza a telefont, és tárcsáz.
„Igen!”
A vonal túlsó végén Albert van.
Laura hangja elcsuklik.
„Nem tudom, miért hívtalak fel.”
Albert Laura szőnyegén fekve cigarettázik.
Laura előzékenyen megszólal.
„Behúzzam a függönyöket?”
„Minek?”
Albert ujjaival végigsiklik arcán.
Sötét szoba. Mohó ajkak. Kint vigasztalanul zuhog az eső a koc

kás betonsilók között.

7.

Sötét alakok lopakodnak a félhomályban. Feszültség uralja a kör
nyéket. Lapulj a falhoz. Ki tudja, mi vár rád. *

Hilda jogingozik a Duna-parti sétányon. Hajnal van. Halott a város.
Az előre gyártott lakótömbelemek sötét ablaküvegei némán me

rednek rá. Hilda ügyet sem vetve rájuk villanykék tréningruhájában 
futja a kilométereket. A nyílegyenesre telepített fasor fáit egymás 
után hagyja maga mögött.
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Az akarat a legfontosabb.
Hilda megáll egy hatalmas „Előre!” feliratú tábla előtt. Mocskos 

kezeket érez ruganyos testén. A sétány lámpái piszkossárga fénnyel 
derengenek fölötte. Hajnalodik, Hilda zihálva szedi a levegőt. Még 
csak félúton van. A napi normát teljesíteni fogja.

„Természetesen.”
Ép testben ép lélek. Hilda tovább fut. Gondolatai acélos testére 

koncentrálódnak.
„Ez így helyes.”
Szíve vadul kalimpál. A kirakatban a túloldalon vadászzekék, 

élesre fent kések, tölténytárak. A kivilágított kirakat szinte mágikus 
erővel vonzza a tekinteteket.

Különös alakok rajzolódnak ki a szürke reggelben. Kezükben fél 
tégla, cigaretta.

A kirakat hangos csörömpöléssel törik darabokra. Üvegszilán
kok borítják a fagyos betonlapokat. Hilda, ügyet sem vetve rájuk, 
kocog tovább. Ez a tréning csak az övé, és nem engedi meg, hogy 
bárki elrontsa.

Jeges szél söpör végig a sétányon, különféle hulladékot dobál 
ide-oda.

Kőolajszállító hajók hasítják fel a Duna felületét. Hilda acélos 
testére koncentrál. Hasi légzésére igen ügyel.

Mindenki felelős a saját fejlődéséért!
Narkós gyerekek hevernek a kórházfehérre festett fémpadokon. Egy 

kéz görcsösen szorongat egy papírzacskót, körülötte szétgurult sült 
gesztenyék. Üveges szemű munkások térnek haza az éjjeli műszakból.

Hilda megrázza magát.
„Ez a feeling nem helyénvaló.”
Hilda a Duna ezüstösen csillogó felszíne mentén kocog. Hajnal 

van. Halott a város.

8.

Eső a fákról. A szürke égbolt beláthatatlan lehetőségeket rejt 
magában.

Köd.



Ottó sétál a kihalt utcákon. Az aszfalt repedéseit szemét tölti ki. 
Valaki halad mögötte.

Ottó hátrafordul. Hátranyalt hajú ballonkabátos férfi áll mögötte.
„Valahol már találkoztunk.”
„Lehet.”
Ottó átmegy a túlsó oldalra.
Hilda a gyöngysorával játszik. Zsebrádiójából a hét slágere szü

remlik elő. A porcukorszerű, fagyos bevonatú fenyőfák mellett 
megáll. Katonás, rövidre nyírt frizurás fejét egy vasrácsos kapura 
hajtja. Csizmájával a töredezett jegű latyakban pancsol.

„Hol tél van, hol nyár.”
A hófödte város sugárutain kocsik száguldanak a távolba. Ottó 

ismeretlen, újszerű hangulatot érez. Eső hull a fákról.
A közlekedés egyelőre zavartalan. Egy fekete luxuskocsi száguld- 

va közelít Hilda felé.
A Porsche lefékez. Már késő.
Hilda üres tekintettel hever az úttesten. Ajkából vér szivárog, és 

keskeny patakban folyik végig az arcán. Bőrtáskájának tartalma ki
szóródott az aszfaltra.

Ajakrúzs, Chesterfield cigaretták, szemhéjfesték, Maupassant- 
novelláskötet.

A Porschéből fakó arcú fiatalember lép ki. A tömeg körülveszi őket.
A tévé-forgatócsoport buzgón filmez a helyszínen. A tömegben 

Emil előretolakszik, és kihúzza magát.
„Benne leszek az esti tévéhíradóban.”

9.

Áron képregényt olvas. A rádió a déli területeken dúló polgár- 
háborúról tudósít.

„Sztereotip.”
Áron a sarokba vágja a sztripet Rudolf Steiner művei közé, majd 

átkapcsolja hangfalát a kazettás magnóra.
Hirtelen végigfekszik a rekamién. Erekciója van.
A magnószalagról Hilda sikolyai hallhatók az eksztázis pillana

taiban. A kazettát Emiltől kapta.



„Még . . .  még . . .  jaj!”
Hilda hangja elcsuklik, zihál.
Áron a sliccéhez kap, majd elkezdi simogatni. Kibújik nadrágjából, 

pálmafamintás alsónadrágjába nyúl, és megnyalja kiszáradt száját.
A tape-ről Hilda sikolyai, mint valami mély kútból, törnek elő.

10.

Ottó a monitorra pillant. Kintről lepusztult környék tárul szeme 
elé. Kattanás, majd Ervin arca rajzolódik ki a képernyőn.

„Ma ne számíts semmi jóra.”
A kép eltűnik, helyette apró rizsszemek mozognak a monitoron. 
Ottó gyengéden a saját hajába túr, majd ujjpárnáival végigsimítja 

arcát, nyakát.
„Milyen szép. . .  milyen különös . . .  valami új, ismeretlen . . .  én 

szeretném. . . ”
Ajkába harap, lehunyja szemét.
Szintetizátorzene árad fejhallgatós magnójából. Ottó elzárja a 

muzsikát, majd walkmanjét a szőnyegre ejti.
„Egyik nap olyan, mint a másik.”
A bárszekrényhez lép, egy gombnyomásra eltűnik ajtaja a falban. 

Dzsúszt tölt magának, majd elgondolkozva visszaül. Lábát kereszt
be rakja, és hátradől szabályozható magasságú székében.

Egy hang azt suttogja: „Csak a tiéd vagyok.”
Hajlakkal fújja be frizuráját, és a képernyőn megjelenő filmet 

bámulja.
Az ekránon Forma-l-es autóverseny. A csodagépek sebesen szá

guldoznak az előírt versenyúton. Ottó unottan nézi őket. Egy hang 
azt suttogja:

„Csak a tiéd vagyok.”
A narancslében a jégkockák már kezdenek olvadni, és kellő hő

mérsékletre hűtik az italt.
A versenyautók újra és újra végigszáguldanak a pályán.
Ottó felkel, a műanyag falhoz szorítja tarkóját, és elzárja a videót, 

majd bekapcsolja a belső tévéhálózatot.
„Ervin. . . ”



„Mit akarsz?”
„Gyere át.”
„Majd.”
Ottó elzárja a készüléket. Combközépig érő csizmája a bolyhos 

szőnyegbe süpped.
Könyvek pihennek a füstüveg polcon. Dorian Gray és Mrs. Dal- 

loway. Ottó beléjük lapoz, majd visszahelyezi őket a polcra.
Ottó a tükör előtt. Elmélyülten rúzsozza a száját. Szemhéja 

gyöngyházfényűen csillan.
Hosszan, figyelmesen szemléli tükörképét. Fésülködik, moso

lyogni próbál, megigazítja a kontaktlencséjét.
„Szórakozol?” A fotocellás ajtóban Ervin áll.
„Jogom van rá.” Ottó a bárszekrényhez indul.
„Kólát?”
„Dzsúszt.”
Kezükben az üdítővel elnéznek egymás mellett. A másik pol

con sorakozó videokazetták érdekes kalandokat ígérnek. Mind
egyikhez egy új, ismeretlen felfedezés öröme párosul. Ottó 
rúzsfoltos poharát kezében tartva a képmagnóhoz indul, és bele
táplál egy szalagot.

A szobában kialszik a fény. A folyadékkristályos képernyőn ki
bontakozó cselekményt két kifejezéstelen szempár követi.

Ervin a videóhoz lép, és kikapcsolja.
„Szokványos.”
Ottó hallgat.
A sarokban Regina hever. Lába közé nyúl, és ott felejti a kezét.
Ottó hallgat.
A csönd ólomsúllyal nehezedik rájuk.

11.

„Szeretek . . .  mit is . . .  valami. . .  megfoghatatlan . . . ”
Ezüst haj, ezüstlő ajkak, áttetsző csókok.
Ottó végigfekszik a padlón, s a saját arcát fürkészi.
A lift zajtalanul eléri a földszintet. Szabadidőzene hömpölyög 

sztereó berendezéséből.



„Csak azt akarom . . Tanácstalanul áll a liftben, majd öngyúj
tójával alaktalan masszává olvasztja az emeleteket jelző gombokat.

„Ilyenkor jól érzem magam . . . ”
Ottó emlékezik.
„Valamikor vízisíztem a lakónegyedünk melletti mesterséges ta

von. A hullámok az arcomba csapódtak.”
Ajkai enyhén megremegnek. Nercbundája lehull izmos válláról.
Ottó meztelenül hever a bőrfotelban. Bal kezével mellizmait ci

rógatja. Fejét hátradobja, száját sikolyok hagyják el.
„How good nőt to lőve . . .  How good . . .  nőt to lőve . . . ”
Szemét lehunyja, végigsimít rövid szöghaján. Arca túlvilági bol

dogságot sugall. Forró csókokkal borítja karját, vállát. Mintha szét
folyna, alakja elformátlanodik, tovaszáll.

Ottó mélyen leszívja a dohányfüstöt, majd apró karikákban kifújja. 
A függöny mögül szórt fény, mesterséges világítás szűrődik be.

12.

Hilda, Regina és Ottó barátkoznak. A narancsos koktél a bár
asztalkán.

Ottó ügyesen csomagolta magát. Diszkréten csíkos csokornyak
kendője vakítóan fehér ingén határozottan jól mutat. Antidep- 
resszívjei jó közérzetet szavatolnak. Hilda figyelmesen nézi.

„Egy exportboltban szerzem be a ruhatáramat”, magyarázza Ottó.
A tévében egy politikus nyilatkozik:
„Mivel az átszervezés és a differenciálódás hosszú folyamat, két 

szakaszban végezzük.”
Hilda, Regina és Ottó barátkoznak. Élénk politikai vitát folytatnak.
„A demokratizálódási folyamatok és a pluralizmus a legfontosabb.”
Ottó felkel.
„Unalmas.”
Határozott léptekkel hagyja el a szobát. Az előtér csempepadló

ján áll, és gondosan, hosszan zselézi új, londoni divat szerint nyírt 
frizuráját.

Bent a szobában Regina és Hilda továbbra is a napi politikai 
eseményekre összpontosít.





AMIT MOST





SZÜRKÜLET, FENYŐFÁK

JT
^  Jk

Mindig pontosan érkezett, talán mégsem. Ócska síkabát, csizma. 
Nem maradt soha, én meggyújtottam az asztali lámpát, miért pont 
az asztali lámpát. Aznap, vagy talán előzőleg, jött a tejesasszony, le- 
fölözetlen, zsíros, falusi házi tej. A téli szürke lucsokban valamint. 
Péter pontosan érkezett, már sötétedni kezdett, mindig sötétedni 
kezdett. A hóié lecsöpögött, az előszobában hagyta a csizmáját, 
amelyről leolvadt, az előszoba felmosható műanyag kockákkal van 
borítva, a délután már szürkületbe hajlott, és ő lehúzta a csizmáját, 
azért. Felkeltem, mert egyszerűen illett felkelnem, és meggyújtot
tam az íróasztalon álló műanyag lámpát, miért pont azt a lámpát. 
Az ablak négyszögéből jó kilátás nyílt az udvarra, sötétedni kezdett, 
de ahol a hó nem olvadt el, ott világított. Kint világított a hó, és lát
szottak a fenyőfák meg egy nagy kék lábasban a házi tej. Néha fel 
szoktam kelni és kimenni az udvarra, és nézni a fenyőfákat meg a 
szürkületet meg amikor a tejesasszonyt fogadom, átveszem tőle a 
tejet, azért. Miután felkeltem, Péter lekuporodott a szőnyegre, és 
elnézte az ablaktáblán át látható nagy sötét fenyőfákat, miért pont 
a fenyőfákat. Soha nem maradt sokáig, és én megkínáltam egy bögre 
tejjel, és hirtelen a kertvárosi utcám jutott eszembe, hogy még min
dig nem bontották le, de én nem szeretném, nincs pénzük rá, a 
tömbházak már megsokasodtak a környéken az évek folyamán, ta
lán nincs pénzük rá. Hogy lebontsák, talán mégsem. És én felkel
tem, mert illett felkelnem, talán, úgy rémlik, és ráláttam a fenyőfák
ra meg a kék tejeslábasra. És akkor Péter felállt, és bekapcsolta az 
állólámpát, és én meglepetten néztem az arcába, és ő topogott ha- 
risnyás lábaival a szőnyegen, és azt mondta, karácsony van.



A TV-HÍRADÓ MÁSODIK KIADÁSA

Akkoriban történt. Jöttek a repülőgépek, viszont. Egy törzs, vég
tagok, fej. Egy tévé. Olyan régen történt mindez. Függöny, parkett. 
A tv-híradó második kiadása. A fotel sarkában egy csomag sós 
keksz. A zaj eleinte zavart, hogy úgy mondjam, aztán hozzáedződ
tem. Flóra le-föl dobálta magát, combjait szorosan a falhoz tapaszt
va, szegénykém. Személytelenül ültem a fotelban, dehogy ültem. 
Flóra azt mondta: Bocsáss meg. Bocsáss meg, Flóra, Flóra, hogy ér
ted azt, hogy bocsássák meg. Flóra a falnak fordult, talán. Bocsáss 
meg, biztosan tévedtem. Ekkor jöttek a repülőgépek. A parkett re
pedései mentén haladtam, viszont. A zaj eleinte zavart, de aztán be
tapasztottam a fülemet a két tenyeremmel, az ablakból láttam ma
gam meg az utcát meg a fotelt meg a televíziót. Már késő volt, min
dig is késó volt, talán sohasem volt késő. Flóra le-föl dobálta magát, 
combjait szorosan a falnak tapasztva, szegénykém. Flóra, mondtam, 
Flóra, mikor próbálod meg. Olyan régen történt mindez. Mit, vála
szolt, mit mikor próbálok meg. Flóra, mondtam, mikor próbálod 
meg végre elfelejteni az egészet. Az egészet. Igen, az egészet. Ő csak 
forgatta a szemeit, szegénykém. Aztán jöttek a repülőgépek, vi
szont.



AMIT MOST

A betonfal előtt, fehér sortban, reklámszatyorral. Én voltam az, 
mi voltunk, még véletlenül sem. Rövidre vágott, csatakos haj, üres 
arcj lihegve. És az a rengeteg macska. A konténerek alatt, az ablak
nyílásokból, egy csapadékkal kevert olajfolt előtt, melyen szivárvá- 
nyosan visszatükröződött a közeli házfal neonreklámja. A fal előtt 
állt, majd vicsorított, és szaladt. Vigasztalanul. Igen, ez a helyes ki
fejezés, vigasztalanul. Nem látta, hogy látom, ő nem látta, csak én 
láttam. És az a rengeteg macska. Aznap korábban értem haza, a 
nappalok már rövidülni kezdtek, az idő barátságtalanná vált. Az 
égen a piszkos bárányfelhők különféle alakzatokban úsztak, más
más formát véve fel, idegen tájakét, idegen testekét. Vágyak, iste
nem, micsoda vágyak, és a szürke, nyirkos zsákutca, bárányfelhők
kel az égen. Én voltam az, mi voltunk, még véletlenül sem. És akkor 
meg akart szólalni, vagy ez talán már azután történt, hogy vicsorí
tott és szaladt, ki tudná megmondani. Más égbolt, más városok, más 
emberek. Más aszfaltburkolat a lába alatt, más lépések zaja, az 
aranyművesboltot körbefogó más nyúlánk ködgomolyag. Meg akart 
szólalni, talán körbe is kémlelt, lopva, félénk tekintettel. A betonfal 
előtt álltam. És akkor azt mondta: Nevetséges. Milyen, milyen ne
vetséges. Szavai tompán kongva visszhangoztak bennem. Én vol
tam, mi voltunk, sohasem. A beton, valamint a konténerek között. 
Továbbra is hegyeztem a fülem, de csak valami kivehetetlen zajt 
hallottam, valamit a zihálás és a nyögés közt, miért.



JÉZUS KIRÁLY

aznap rövid sétát tettünk tamással, valaki utánam kiabált: micso
da nő, milyen jól tartja magát, aznap elmentem tüntetni, tamás vé
gigfeküdt a járdán, arccal a hóba. valahogy betuszkoltam a bejárat
ba, ahol egy ismeretlen, rémült arc meredt rám. aznap a konyha csak 
úgy hemzsegett a hangyáktól, agyonnyomtam, majd szétkentem 
őket a padlón, míg forró, vegyszeres vizet folyattam a mosogatóban 
árválkodó tányérokra, a levegő buraként vett körül, mint valami 
színtelen, nyugtató aura. a táskarádió bömbölt, és én belemártot
tam a kezem a zsíros, habzó lébe. a rádió vad, harsogó zenét közve
tített, majd hirtelen elnémult, elment az áram, gondoltam magam
ban, és vizes, rákvörös kézfejemre tévedt a pillantásom, be kéne 
kenni valami bőrápolóval, gondoltam, és kibámultam a konyhaab
lakon. kint a mozdulatlan légtömegek úgy hatottak, mintha ke
ményre fagytak volna, a folyóban tetemek úsztak, és a csupasz, ot
romba fák a víz fölé hajolva sötét kísértetekként meredeztek. jézus 
király, ismételgettem magamban, jézus király, aznap rántottát sü
töttem ebédre, aznap elmentem tüntetni, tamás, tamás a fotelban 
ült, szemben a televízióval, és tépkedte a hajszálait, aztán elüvöltöt- 
te magát: húzd le a redőnyt, húzd le a redőnyt, te kurva, tamás, szól
tam hozzá, bevetted már a tablettáidat, tamás, akarod, hogy beta
karjalak, tamás, kérsz valamit enni, ugye. tamás tovább csupálta a 
haját, és nem válaszolt, a vak televíziót nézte figyelmesen, a majd
nem teljesen üres hűtőszekrénybe révedtem, és azt mondtam 
magamnak: nyugalom, majd azt: jézusom, jézus király, a mennyezet 
felrepedt fölöttünk, és égő törmelék hullott ránk. szorosan össze
zártam az ajkaimat, és azt gondoltam magamban: bomba, majd azt: 
tamás, én szültelek, bocsáss meg ezért.



SENKIFÖLDJE

a hely. tulajdonképpen lényegtelen, hamarosan felszívódom in
nen, de az is lehet, hogy végelgyengülésig itt maradok, van egy üveg 
lekvárom, meg egy napszemüvegem, valamikor volt egy nagy, szür
ke zászlóm is, azt hurcoltam ide-oda. lelkesedve, tulajdonképpen 
nem értem, hogy tegnap tegnap volt, az biztos, de hogy ma ma van-e, az 
nem valószínű, valamikor egy régi városnegyedben laktam, a közel
ben volt a zsidó temető, viszonylag magas fal vette körül, de én min
dig átmásztam rajta, volt egy nagy vörös gránit sírbolt, trónnak 
használtam, én voltam arthur király, meg a kis herceg, lehet, hogy 
rosszul emlékszem, de ehhez az emlékhez akkor is ragaszkodom, 
ma is trónnak használnám, én lennék az egyesült államok elnöke, 
james bond vagy a római pápa. van egy üveg lekvárom, a nap időn
ként erősen tűz, aztán gyengül, a hely. nyakkendő van rajtam, nad
rágtartóval, meg ócska ing, bő nadrág, bakancs, körülöttem sóderra
kások, földhányások, csenevész fák. lehet, hogy hamarosan felszívó
dom innen, de az is lehet, hogy végelgyengülésig itt maradok, tétova 
idő. számlálatlan időegységek előre, hátra, egy helyben, nem. a nap, 
amikor éppen nem tűz, szürke légtömegeknek adja át a helyét, 
időnként elsuhan egy terepjáró, árkot ások, a sóderhalmok és a 
földhányások között, a szürke levegő minden pórusomba behatol, 
kitöltve az űrt. tétova idő. a nadrágtartómra tűzött jelvényre nézek, 
amelyen ormótlan betűkkel virít: joy boy. valaki valamikor, nem tu
dom, mióta vagyok itt, és nem tudom, miért vagyok itt, de azt tu
dom, hogy végig kell csinálni, értelmetlenül, lépés nem. gondolat ta
lán. test egy helyben, hamarosan felszívódom innen, de az is lehet, 
hogy végelgyengülésig itt maradok, tulajdonképpen lényegtelen, 
zsebre vágom a napszemüvegem, és magamhoz szorítom a lekváros
üveget. ha összehúzom a szemem, látok is valamit, aknavetőt, vas- 
traverzeket. meztelen nőt. és így tovább.



WALTÉR VÉDI SZARAJEVÓT

egyszer majd eljön, ebben biztos, sőt több mint biztos vagyok, a 
homályos, megfoghatatlan vágy idővel átalakul valami nehéz, törő
dött bizonyossággá, walternak hívnak, egy régi partizánfilmből köl
csönöztem magamnak ezt a nevet, walter védi Szarajevót, előtte is 
hívtak valahogy, de az a név már rég eltűnt a süllyesztőben, minden 
név, minden arc, amit kitalálok magamnak, idővel szürkévé fakul, 
aztán még az emlékét is szétporlasztja a feledés, de ezt hagyjuk, mi
kor Szarajevóban megölték a trónörököst, én voltam-e vagy sem a 
trónörökös, a merénylő, ki tudná azt megmondani, azt hittem ak
kor, hogy minden név az enyém, aztán bombák hullottak a városra, 
vagy az már később volt, ki tudná azt megmondani, akkor ki voltam, 
most ki vagyok, képtelenség, egyszer majd eljön, ebben bizonyos va
gyok. a bal karom még megvan, a jobbat széttépte egy gránát, vagy 
ez akkor volt, mikor lelőtték a trónörököst, a szemeim még épek, 
nem tudom, mi van a szemeimmel, talán még épek, ha ritkul is a ha
jam, szóval, de ezt hagyjuk, inkább róla, a név nélküli, tetszőlegesen 
behelyettesíthető arcú perszónáról és reiner wernerről, igen, igen, a 
fiút reiner wernemek hívták, igen, reiner wernerről mesélek, reiner 
werner virgonc, sovány, rövidlátó gyerek volt, de lehet, hogy téve
dek, hogy lomha, kövér és sasszemű és ki-tudja-még-milyen volt. 
képtelenség, de azért csak mesélem, igen, szeretem azt az érzést, 
amint szavakkal, mondatokkal töltöm ki az ürességet, míg fojtoga- 
tóvá nem válik, reiner werner ragasztót öntött a nejlonzacskójába, 
és a zacskót az arcához emelte, sokszor csinálta végig ezt a rituálét, 
és ilyenkor minden név az övé volt, igen, és minden arc, és azt kíván
ta, hogy soha többé nem kíván semmit, de semmit, és volt, hogy a fe
jére húzta a zacskót, de nem fulladt meg, csak összeragadt a haja, 
igen, az a ritkuló szőkésbarna haja, és az övé volt minden szó, min
den arc, aztán csak feküdt a szőnyegen, és várta őt, őt, akinek nincs 
neve, és csak bámulta a szőnyeg mintázatát, és különféle alakokat, 
alakzatokat vélt felfedezni, reiner werner, én leszek-e az, vagy én



voltam-e ő valamikor, képtelenség, de azért jó szavakkal betölteni 
ezt a vákuumot, minden szóban benne van az újrakezdés lehetősé
ge, lehet seppegni, szótagolni, magyarázni, rikoltani, szavak, igen, jó 
sok szó, szöveggé egybemosódva, a bombázás, a trónörökös, walter, 
a kézigránát, a merénylő, igen, jó, száraz, szabatos szavak, kimondva 
és kimondatlanul, szóval reiner werner egyszer aztán kiment a köze
li üres térre, ahol a forradalomban mártírhalált halt hősök emlék
műve tornyosult, szemben a templommal, és szétnézett, minden arc 
az övé volt, de a szavakat, szótagokat nem tudta egy láncra fűzni, és 
így leöntötte magát egy kanna benzinnel -  szerette bütykölni a kis 
motorját, igen, azt szerette, és szerette a benzin szagát is, azt a maró, 
mégis kellemes illatot, kigombolta egyenruháját, mindig egyenru
hát hordott, szajhás mozdulatokkal, ahogy a pornófilmekben látta, 
és becsukta a szemét, és várta azt, akinek nincs neve, mégis minden 
név illik rá, egyszer majd eljön, gondolta magában, és előkotort egy 
gyufásdobozt.



KERTVÁROS

a kerékpárjának támaszkodik, régi férfibicikli, mikor felfigyelek 
rá. kezében biciklipumpa, nagy szivárványhártyái kékek, azt mond
ja, hogy irénnek hívják.

tessék-lássék lesikált, összeolajozott kézfej, valószerűtlenül hosszú 
ujjak a széltől lilásra színeződve, tágra nyílt szem, ócska férfibicikli.

én nem voltam, én nem vagyok, lehetetlen, mondja ő, aki irénnek 
mondja magát üres fej, én tömöm meg, üres száj, én üvöltök, ő suttog, ő 
harsog, zsebeiből apró, pengeéles fémcsfllagokat, surikeneket vesz elő. 

mi van, kérdi irén.
semmi, mondom én, vállamon kalasnyikov, lábaim ólomból, fegy

vert cipelve félelmet hordozva, vakító fogsor, feltörő kiáltás, reme
gő lábak, felálló fasz, foltozott aszfaltút, fagyos pázsitkockák, be
tonfal, magas ég, ócska férfibicikli, mintha mindez összefüggene.

falakon átmászva levegőt beszippantani, jó kertvárosi levegő, 
csupasz almafák, zöldségágyások, neonreklám, veszteglő teherau
tók. földszínű arccal lefelé tekintve, nem, nincs tekintet, történet 
mesélve, nem, nincs történet, stop, tévedés, vége, mégsem.

irén lépkedve, magában számlálva, surikeneket dobálva, repedé
seket, kiszögelléseket, pázsitszeleteket görcsösen magában sikol
tozva talán tétován valahová, távoli lakótömbök fölött napfény, el
kerekedett szemek, csípős szél, szögletes mozdulatok, háztetőn 
bronzangyal, bronzangyalon madárürülék, kifejezéstelen, lezuhan
ni vágyó égbolt.

én épp egy pocsolyában tocsogok, az utca néptelen, itt-ott egy ku
tya, meg én meg én meg én.

te, szólok hozzá, még soha nem jutott eszedbe? irén visszahelyezi 
a biciklipumpát, és azt mondja, hogy nem, jó, mély csönd, a sár rá
fagyott az aszfaltra, sehol egy béka, és akkor________.

te, mondom neki, itt távcsöves lesipuskások vannak, bizony, vála
szol, bizony, ez igaz.

golyószórós férfi jelenik meg az egyik ablakban, azt mondja, nem 
te, nem te és nem ti, valaki azért, zsebre vágom a kezem.



én, egy tégla, felemelni miért ne emelném fel, csak a jeges sár az 
aszfalton, egy kutya, egy kerítés, sok kerítés, rengeteg kerítés, lu- 
csokban pancsolni miért is ne. gyönyörűség, mint a karácsonyfán a 
papírmasé angyalkák, talán.

egy tégla, kezemben kalasnyikov, térdig cementbe ágyazva, egy 
malterkeverő gép, meredező szemek, irén a kerékpárját pumpálja, 
megannyi célpont, megannyi kerítés, betonfal, téglarakás, megannyi 
kutya, sehol egy béka.

a folyóba hajítva, téglával a nyakában, betoncsizmában, visítva su- 
rikeneket dobálva, döbbent arc, tétova jajveszékelés.

téglával miért nem beverni, betonba miért ne ágyazni, szeress 
úgy, mint régen, surikent beállítani, valahol, valamikor, egyszer, 
téglával fejbe vágva, nem kalapács, ólmosbot, fejsze, fémcső, kerítés 
ugató kutyákkal, lánccal, lánc nélkül, előtt és mögött egyszerűen, 
néptelen utca, tompa agy, táskás szemek.

a golyószórós férfit becélozva, nem is, ő céloz rám, vagy mindket
ten egymásra, nem, nincsenek gondolataim, lehetetlen, hogy gondo
lataim legyenek.

rajtam farmernadrág, rajtam sípulóver, valahonnan zene szól, 
majd megszűnik, irén és a golyószórós közeledik, irén és a golyószó
rós távolodik, a metsző szél késpengeként hasogat, a pocsolyák ki
fejezéstelenül tükrözik vissza az égbolton szétterülő semmit.

váratlanul poros kamion hajt be az utcába, a falhoz lapulok, a teher
autó megáll előttünk, és a szürke ponyva alól félmeztelen katonák ug
rálnak ki. én ordítok, irén azonban gyorsan feltalálja magát, megmu
tatja nekik a pináját, és kacag hozzá, azt mondja, ez biztosan valami
vicc, azt mondja, ugye meg akartok dugni, azt mondja________ .

azért mégsem.
félmeztelen katonák, meztelen halottak, kifejezéstelen égbolt, tá- 

guló-zsugorodó nemi szerv, lánc, lánc, eszterlánc. és így tovább, 
tudod-e folytatni?
a történetet, kezemben kalasnyikov, lábaim ólomnehezek, 
mintha összefüggene.
é n ________.
lőnek.



BAKANCS ÉS FAL

Ez történet. Ez meseszövés. Ez fordulatokban gazdag cselek
ménysor. Ez írásbeli dolgozat. Ez élménybeszámoló. Ez többsíkú- 
ság. Ez mélystruktúra. Ez vasárnapi krimi.

Te nyomorult. Te alávaló. Te utolsó. Te szemétláda.

Én nyomorult. Én alávaló. Én utolsó. Én szemétláda.

Mi nyomorultak. Mi alávalók. Mi utolsók. Mi szemétládák.

Ki oltotta el a villanyt. Lepattogzott cementmorzsalék ujjak közt 
elporladva védtelenül. Csönd-doboz fej-be. Vakító fehér fényráve- 
tülés. Én megsokszorozódva. Távolodva eltávolítva. Bújj somolyogj 
tekeredj ki-be.

Ti nyomorultak. Ti alávalók. Ti utolsók. Ti szemétládák.

A széktől a fotelig. A hűtőszekrénytől a konyhaasztalig. A lifttől 
a lakásig. A külvárostól a belvárosig. A lépcsőháztól az aszfaltig. A 
szőnyegtől a mennyezetig. A televíziótól a félig lehúzott redőnyig.

Szemben fal és arc előtt hirtelen fájdalom. Izzadt nyakszirt remegő 
térdek száraz szem. Várva némaságba burkolózva sarokban körül
véve. Neon rácsok padló sóhaj. Reszelés torokhang bugyborékolva 
ajtók csapódni lázas beteg elhomályosult látóhatár szoborszerű 
nyugalom.

A bemondónő.
A taxisofőr.
A gépfegyveres.
Az apáca.



A kereskedő.
Az ápolónő.
Az anya.
A gyermek.
Az éjszaka.
A Hold.

Eloltom becsukom fölgyújtom bezárom.
A  fal. A konyhakés. A kavics. A hang.

Bakancsban mezítláb valaki közülünk. Záporozó ütések. Falba 
vájt körömnyomok. Átharapott nyelv mi nem de ti oda igen. Mi va
gyunk elvonatkoztatva mégis. Betonfal személytelenül öltözve vet
kőzve. Ordítás nedves halánték ordítva ahogy a torkunkon kifér. 
Elektródok. Injekciók. Rácsokon bevetülő mesterséges világítás. 
Kényszerítve kényszerzubbonyba idegenül elviselhetetlenül. Vala
ki. Vihogó torz arcok. Áldás és átok közt hajat tépve lenni nem va
lamint. Ki oltotta el a villanyt.

A csirkekeltető. A felüljáró. A mozgólépcső.
A  porelszívó automata. A hordozható tévékészülék.
Váróterem. Szerelékgyár. Betonfal. Templomtorony. 
Washington. Teherán. Auschwitz. Budiszava.

Kőolajkutatók. Jakúzák. Vöröshadsereg-frakció. Ku-Klux-Klan. 
Ninja-füzetek. Pattogatott kukorica. Zenetorony. Gumi óvszer. 
Gumibot.

Lépések zaja. Szirénaszó. Az ablaküvegen doboló eső. Lakásajtó 
biztonsági zára. A szemközti kirakatban megvilágított kirakatbá
buk. A kései látogatók tekintete. Az ujjak között szétmorzsálódó 
sütemény.

A félig nyitott száj. A feltupírozott haj. Az arcbőrt keresztül- 
kasul fölszántó ráncok. A dezodor illata. A felgyűrődő bársony
szoknya tapintása. A polcon sorakozó könyvek. A penészfolt a 
tapétán.
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Elhagyva. Tanácstalanul. Dühösen. Némán.
Mozdulj. Lépj. Lélegezz. Üvölts.

Ez nem zeneelmélet. Ez nem üresjárat. Ez nem végtelen szóára
dat. Ez nem szabadidőprogram.

Mi nyomorultak. Mi alávalók. Mi utolsók. Mi szemétládák.
Ti nyomorultak. Ti alávalók. Ti utolsók. Ti szemétládák.



KAPITULÁCIÓ

Tóth. Keresztre feszítve, haját rázva, demonstratívan ordít. A 
szög eleven húsába vág. Anna mosolyogva figyeli a jelenetet. Szalai 
terepjáróval köröz a temetőkápolna előtti üres, kikövezett terüle
ten.

A napszak rendkívül alkalmasnak bizonyul különféle cselekede
tek lebonyolítására. Izmos, bajuszos macho ül Kawasakiján egy né
met családi sírbolt előtt, Lucky Strike cigarettával a szája szegleté
ben.

„Ez csak így helyes.”
Tóth két sikoly közt elbizonytalanodik, ilyenkor szigorúan kell 

vele bánni. Anna üvegnyakat szorongatva hajbókol, Jeszenszky hó
na alatt cirill betűs napilap.

Jeszenszky. Lakkcipőjén szögesdrótnyomok. Tóth szemlehunyva 
hallgatja a terepjáró kipufogójának zaját. Ajkait összepréseli, moc
canni sem bír. A kereszten függve időnként elmereng.

„Még érzékelem a súlyomat.”
A temető az alkony fényében végtelennek tűnik, a gót betűs kis 

kápolna egészen apróra zsugorodik a keresztek sokaságában.
Anna szólni akar, Novák leinti.
„Nem kell hang.”
Tóth artikulálatlan sikolyokat hallatva a figyelem középpontjába 

kerül, mégsem kellemetlen elviselnie a rászegeződő tekinteteket.
A macho a nyakörves fiú hajába markol, valaki fényképez. Novák 

német juhászkutyáját pórázon tartva tiszteleg a kőből faragott and- 
rogín angyalszobornak. Szalai Novákhoz intézi szavait.

„Tudod-e, valójában mi itt a lényeg?”
Novák nem tudja. Székely népdalokat ordít, Anna olívzöld 

egyenruhájában balettmozdulatokkal kíséri. Jeszenszky ellép mel
lőlük, gyertyát gyújt, imájában kívánságait sorolja.

A nyakörves fiú a kápolna falánál megáll egy GET BACK MY 
FUTURE feliratú graffiti előtt. Tagjaiból elszáll az erő. A macho 
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intésére szófogadóan a fal felé fordul, halántékán összekulcsolt kézzel. 
Vékony csuklóiról izzadsággal kevert vér szivárog. Halántékán egy ér 
lüktet értelmetlenül, céljavesztetten.

A fiú ellép a faltól, és megérinti a kápolna előtti, latrok közé ékelt 
kőkrisztust. Kezét összekulcsolja, a vér rá-rácsöppen a kőkrisztus 
talapzatára. A szobor a vele szemközti feszületre felszögezett Tóth- 
tal ellentétben nyugalmat és szomorúságot sugároz. Ugyanaz az 
ajak, mely átkot szór, áldást oszt. Lényegtelennek tűnő mozzanatok 
nyernek új értelmet, valami eddig rejtett, emberszem nem látta di
menzió tárul fel előtte.

A nyakörves fiú félmeztelenre vetkőzve fuvolán pajzán szövegű 
dallamokat játszik, hosszú, vékony ujjaival a megfelelő lyukakat le
lefedve a dallamot cifrázva, variálva a végtelenségig.

Tóth szemei előtt összefolynak a színek. Sikoltozó apácákat lát, 
majd anyját a kereszt lábánál.

„Kisfiam, nem hagyhatsz el. Te vagy az én életem értelme és célja. 
Vágyom rád.”

Trombitaszó harsan, pergődob kíséretében. Jeszenszky várakozó 
állásponton van. Menne is, maradna is. A temetőtől nem messze az 
Ismeretlen Katona emlékműve áll.

Jeszenszky mélyet szív kartonvégű cigarettájából, és tanácstala
nul szemléli a rítust. Tóth arcán hideg izzadság folyik végig, amely a 
kopott macskakövekre csöpög. Kifeszítve, sovány combja bő, fekete 
vászonnadrágjába bújtatva remeg.

Jeszenszky összeszorított fogakkal szemléli, amint skaidzsekijéből 
kiütközve szárnyai nőnek. Tollak hullanak a nedves földre a csonkig 
égett gyertyák közé. Tóth elviselhetetlenül harmonikusnak tartja a je
lenetet. Novák rövidlátóan pislogva körmét rágcsálja. Szalai egy cso
mag óvszert halász elő a zsebéből. Anna karját széttárva zsoltárokat 
énekel. A halott anya szelleme sóhajtozva kúszik a semmibe.

Jeszenszky arca változik, átalakul. Haj tincsei kifakulnak, és vala
mi kifinomult nyugalom árad belőle. Szalai a terepjáróba ül, és ne
kiindul.

„Zavart hozol közénk.”
Novák kiabál, agresszíven közeledik Jeszenszky felé. Anna pola- 

roidfotót készít róluk, majd rágógumiját a földre köpve csatlakozik 
hozzájuk.



Gyerek az idő, néptelen a környék. A fájdalomtól a viszolygásig 
minden érzelmi alaphelyzet szabadon választható. Üss. Sírj. Ölj. 
Némulj meg.

Arc, mely közömbösen tűri, hogy megalázzák, visszaéljenek vele. 
Nem érteni annyi, mint nem tudni.

A temető egyik távoli pontján egy pap gyászbeszédet mond. Szá
lai a koporsóra fekszik. Novák felkacag, hangosan kommentálva.

„Szokatlan, de azért nem mentes a sztereotípiától.”
A gyászoló tömeg göröngyöket dobál a nyitott sírba. Anna szok

nyája felcsúszik, harisnyatartója mögül elővillan a tetovált sarló-ka
lapács. Jeszenszky köröz a kápolna fölött, csillagtalan égbolt nehe
zedik rá. Az egész olyan távolinak és valószerűtlennek tűnik neki, 
mint maga az élet.

Novák, Anna segítségével, leemeli Tóthot a keresztről. Anna fur
csán néz, festett haját felborzolja, ocsmány szitkokkal illeti önma
gát, majd a többieket.

Anna tükröt tart maga elé emberi ábrázat után kutatva, majd ne
kimegy a kis kápolna bezárt ajtajának, arccal a kemény fának ütköz
ve. Homloka lehorzsolódik, orra vérzik, az egész mégsem vált ki 
emóciót az őt némán szemlélő többiekben. Egy nejlonzacskóból 
összelapított hamburgert szed elő, dühödten beleharap, vére orr
csontjáról a ketchupos salátalevélre csöpög. Hirtelen elered az eső. 
Tóth jajgat, Anna a francia származású Benedek-rendi szerzetes sír
boltja előtt tapos, majd elvágódik, ujjai belemarkolnak a sáros pos
ványba, haját mocsok borítja. Zuhog a savas zivatar.

„Ki hinné, hogy az esőbe is bele lehet halni.”
Jeszenszky odalép hozzá, esernyőt tart föléje. Anna nem érti, mi

ért mosolyog rá, nem érti, miért szólítja kedvesemnek. Fejét a sírke
reszthez illesztve zavarodottan mustrálja végig. Jeszenszky vizes ha
járól, csapzott szárnyairól csöpög a hideg novemberi csapadék. An
na maga elé mered. Szép, mint az öngyilkosság. Vagy nem a hasba 
fúródó hideg fém, mely forrósággal, majd metsző fájdalommal jutal
mazza azt a csontos kezet, mely a kés markolatát fogja, a legmegfe
lelőbb jelkép?





A SZERELEM HŰVÖSEBB 
A HALÁLNÁL





FEHÉR PORSCHE
Rövid hangjáték

SZEREPLŐK:

OTTÓ
REGINA
EMIL

Ritmusgép hangjai

OTTÓ Nézz a tükörbe! Ma te vagy a sztár.
REGINA Mmmm!
EMIL Rég várok rád.

Zene, miközben elhangzik a bejelentés:

FEHÉR PORSCHE
Jódal Kálmán rövid hangjátéka

REGINA Hasznos traktorok futkároznak a szántóföldeken. A 
mezőgazdasági dolgozók szántanak, vetnek vagy aratnak. A Nap 
korongja magasan izzik fölöttük, fénye belepi a végeláthatatlan 
síkságot, cirógatja a szorgos kezek munkálta rónát.

EMIL Gázt adok. Síkság, kilométereken át. Regina hátradől az 
ülésen.

REGINA Olyan, mintha külföldön volnánk.
EMIL Ez a délelőtt csak a miénk. Egyazon hullámhosszon va

gyunk. Én korszerű formatervezésű zsebinhalátoromat haszná
lom, Regina a visszapillantó tükörbe nézve csücsörít. A Renault 
sebesen száguld, egy mezőgazdasági repülőgép növényvédő sze
reket permetez az enyhén hajladozó búzatáblákra.

REGINA Síkság, kilométereken át.
EMIL Hallgatok. A közlekedési jelek és a reklámfeliratok lekötik 

figyelmemet.
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REGINA Az autó sztereó berendezése friss, aktuális zenét repro
dukál. Palackzöld pulóveremben almát, dobozos húsreggelit és 
konzervszörpöt fogyasztok. Evés után a bádog- és műanyag hul
ladékot gondosan nejlonzacskóba csomagolom, majd a kocsi pa
pírkosarába helyezem. Aztán Emilhez fordulok: Állj meg itt! . . . 
Napraforgótáblák között taposok. Egy szárat letörök, majd elha
jítom. Furcsa érzés kerít hatalmába. Zsebemben kitapogatom a 
gyorsírótömböt, majd feljegyzek bele néhány sort. Ezt majd ki- 
analizáltatom a pszichiáteremmel. Felszabadultan, mosolyogva 
ülök vissza a kocsiba. (Emilhez) Monoton. Vigyél haza. Emil a 
végtelenbe vesző útjelző sávokat fürkészi. Arcába hajolok: Azt 
mondtam, gyerünk haza. Vissza a városba.

EMIL Indítok, az autó fürgén suhan a bekötőúton. Körbetekintek. 
A fák, a haszonnövénytáblák, a táj mozdulatlanságba fagyva virít.

OTTÓ Talán soha többé nem lesz így. Valahol lövöldöznek, valahol 
zene szól. Az alkonyba boruló eget nézem, mely bágyadtan borul a 
városra, és vágyakozom. Csak ma. Holnap talán már késő.

REGINA Holnap egyedül maradok. Nem fontos, miért. Ajtómat 
magamra zárom, és bekapcsolom a képmagnót. Aztán a rádiót. 
Aztán a villanyt. Szobám sarkába húzódom, és nem merek az ágy 
alá nézni. Az ágy alatt van valami. A szőnyegre öntött sherryfol- 
tot szemlélem, és megmarkolom a szőnyegvágó ollót. Valaki 
csönget. Nem fontos, miért. Nem nyitok ajtót. Holnap egyedül 
maradok.

EMIL A modern bankrendszer a korszerű gazdaság alappillére.
REGINA A számítógépes adatfeldolgozás a mai technika csúcs

teljesítménye.
OTTÓ A műanyag billentyűk surrogva pötyögtetik le, majd hívják 

elő a képernyőn a kívánt információt.
REGINA Márványpadló, műanyag mennyezet. A nagy, cserepes 

dísznövények üde színfoltjaikkal ellenpontozzák a terem előkelő 
egyszerűségét.

OTTÓ A komputerdiszkekről az adatbank ontja a megfelelően 
beprogramozott kódokat, számjegyeket, címeket.

EMIL Migrén gyötör. Lenyelek egy aszpirint, majd folyószámlás 
bankkönyvecskémet és a beérkezett pénzutalvány igazolópapírját 
az átlátszó műanyag tolóablakon átadom az illetékes személynek.



OTTÓ A bank egy pihenésre használható bőrfoteljában ülök. Je
lenlétem alig észlelhető. Cimetízű rágógumit rágcsálok. Ez nem
dohányzó zóna.

EMIL Fejgörcsökkel küszködve a pénzforgalmat lebonyolító toló
ablakhoz indulok. Regina figyelmesen néz.

REGINA A légkondicionáló berendezés alatt állok. Most 
jöttem a fodrászszalonból, gesztenyeszín hajam közepén V 
alakú szőke csík. Devizabetétkönyvemet kezemben szoron
gatom. Az Egyesült Gazdasági Bank magas kamatokat és kü
lönböző kedvezményeket ígér azoknak, akik szolgáltatásait 
igénybe veszik. Nevetek. Kiegyensúlyozott vagyok és fia
tal. Megigazítom a kontaktlencsémet, és derűs arccal nézek a 
semmibe.

EMIL Tedd le a telefonkagylót!
REGINA Állj sorba a bevásárlókosaraddal!
OTTÓ Kapaszkodj a mozgólépcsőn!
REGINA Mutasd az igazolványodat!
EMIL Sose mondd azt, hogy soha többé! A busz késik. A meg

állónál várakozom, és közben iszonyodom a járókelőktől. Egyik 
kezemben reklámszatyor, a másikkal egy barna papírzacskót szo
rítok magamhoz. Ottó rám néz, és elkomolyodik. Ő még ma nem 
vásárolt be.

OTTÓ Kellemes ez a mai nap. Nagyon tévedsz, ha azt hiszed, hogy 
hiányzol. Mosolygok, műanyag kosaramat ide-oda tologatom a 
pultok között.

EMIL Ottó van velem az egyik áruházban. A férfikozmetikai rész
leghez megyünk. Sprayek, habok, krémek, zselék. Felettem a 
hangosbeszélő érzéki hangon suttog el egy reklámot.

REGINA Ez már Amerika. Ez már Amerika.
OTTÓ A pénztár felé indulunk. Az alkalmazott közönyösen üti 

be a kasszába az összeget. Nem néz rám, én se rá. Skinheadba- 
kancsommal a műanyag padlót rugdosom. Valakit meg kell 
ölni. Valamit szét kell verni. Emil mond valamit. Nem értem. 
Nem is fontos.

REGINA Tarajos frizurák, borotvált fejek, fekete ingek, bőrru
hák. A betonfalakon színes, villogó neon. Gumitalpú tornacipőm 
az alulról megvilágított üvegpadlón. Táncolok. Mindenki szóra



kozik. Szüleim otthon a tévéhíradót nézik, és félnek. Én tánco
lok. Meg kéne szökni. Minél messzebbre.

EMIL Az utcák kihaltak. Az utcák biztonságosak. Sokan kapnak 
behívót. Az anyák sírnak. A fiúk hallgatnak. Új image-et konst
ruálok magamnak. Én egyelőre maradok.

REGINA Ezek az érzések valóságosak.
EMIL Fajkutyáimat simogatom. Szemük tüze perzsel. A folyópar

ti sétányon szaladok mellettük. Hajamba belekap a szél. Milyen 
banális, és milyen szép.

REGINA Szeress, míg nem késő.
OTTÓ Az óvárosi téren, a szobor talapzatán heverek. Alkonyo- 

dik. Minden szerelmem halott. Nem tudom, kik vagytok, nem 
tudom, miért vagytok itt. Csak azt akarom, hogy itt, az alkonyai
ban, a márványtalapzaton érintsetek meg. Vágyaim kielégíthetet
lenek. Mégis, vártam rátok.

REGINA Az utca napos oldalán sétálok. Walkmanem apró, szi
vacsborítású hangszórói fülemre simulnak. A zene hömpölyög, 
eláraszt, magával ragad. Modern napszemüvegem, Marlboro fel
iratú trikóm vidám, sportos külsőt kölcsönöz alakomnak. A le
nyugvó nap sugarai megcsillannak a kirakatokon, s mint valami 
zenei motívum, visszhangoznak a sétálóutcában. Kihalt a kör
nyék. Walkmanem hangerősségét szabályozom. Egyszer csak fel
tűnik Emil, kutyái után loholva. A lihegő, pedigrés állatok szíve 
vadul kalimpál. A szerelem kutyái. Megigazítom a napszemüve
gem, és kitárom karjaimat. Emil a kezében virágot szorongat. 
Nemes, bíbor rózsák. Szirmaik összezárulnak, és selymesen, pu
hán . . .  selymesen, puhán, mint a nyári eső.

EMIL Az ebek fényesre csutakolt és sampontól illatos szőrrel fut
nak a folyópart mentén, a hídon, a sétálóutcán. Követem őket, 
kipirult arccal, levegő után kapkodva. Kezemben rózsacsokor. 
Regina az utca túloldalán nézi a kirakatokat. Szaladok, mögöt
tem a szűk, kanyargó utcácskák, fölöttem, az égen harci gépek 
suhannak el. Szemerkél az eső.

OTTÓ A téren, az alkonyaiban, a szitáló esőben . . .
EMIL Az éj hűvös lehelete belopódzik a szobába. A hősugárzó a 

maximumra van kapcsolva. Rózsák hevernek a padlón. Míg Re
gina a komputer joystickjét nyomogatva szerez magának értékes



pontokat, addig Ottó és én láncokkal teleaggatott bőrnadrágja
inkban szemelvényeket hallgatunk Regina compact-disc készle
téből. Ottó kifestett arcán öröm. Szememen sötét napszemüveg. 
Az ablak alatt megáll egy Mazda. Regina félmeztelenül kihajol 
az ablakon.

OTTÓ Objektum vagyok. Funkcionálok. Ütésre, cirógatásra egya
ránt mosollyal reagálok. Fekete bőrnadrágom alatt nem viselek 
semmit. . .  Minden számít, semmi sem használ.

REGINA Magam sem tudom . . .  Rózsák. . .  Ottó és Emil rózsái. . .  
Meleg leheletük nyakamon, combomon . . .  Az utcán rendőrjárőr 
léptei csattognak. Lehunyom a szemem, és felhangosítom a rá
diót.

OTTÓ Frizurám divatos, ruházatom korszerű.
EMIL Különösek ezek a napok. Samplerek és ritmusgépek adják 

meg az alaptónust.
REGINA Az acid-house zene, a body-electro zene, a hardcore és 

a rapzene a menő a város klubjaiban.
EMIL Vörös fények. Sötét szoba. Érintsetek meg! Vétkezzetek 

velem úgy, hogy belehaljak!
OTTÓ Semmi sem érdekel.
REGINA Ne számítsatok ránk!
OTTÓ A félhomályos autóparkolóban kuporgok, a betonhodály 

egyik sarkában. Fogaim vacognak, talán a hidegtől. Aztán az 
egyik Golf fényszórói kigyulladnak és megvilágítanak. Az autó
ban Emil ül, a visszapillantó tükörből nézi Reginát, amint vetkő
zik.

REGINA Magas, kisportolt testem két betonoszlop közül emel
kedik ki. Barackszínű bőröm és a tarka ruhatömeg, részben raj
tam, részben a padlón, valamint a cementtel burkolt szürke falak 
valamilyen rejtett összefüggésben vannak. Emil elindítja a kocsit, 
és nekiütközik az előtte veszteglő Volkswagennek.

EMIL Most! Regina leveti a blúzát, bundája, szoknyája a betonon, 
és kezébe vesz egy vasrudat. Ismét nekimegyek az előttem parko
ló autónak, a homokszínű Volkswagen hátsó része alaktalan fém
masszává válik. Kiszállok a kocsiból, Regina felkiált, vasrúdját a 
feje fölé emeli.

REGINA Előre!



OTTÓ A sarokban rágom a körmeimet. Szemem elkerekedik, te
kintetemet nem összpontosítom. Amazok fenyegetően indulnak 
felém. Felsírok: Nem csináltam semmit! Emil mosolyog. Regina 
lekapcsolja a melltartóját. Valahonnan a távolból ordítás hang
zik fel. Átizzadt ingemmel a falhoz tapadok.

EMIL Reggel vacogva ébredek. Semmi közöm ehhez a városhoz. 
Semmi közöm ahhoz a valakihez, aki mellettem alszik. Az elekt
romos háztartási gépek halkan duruzsolnak a félhomályban. Ki
osonok az ágyból, és kitárom a balkonajtót. Ólmos esőcseppek 
koppannak az aszfalton. A távolban az északi ipari zóna sápadt 
fényei. Pára száll fel valahonnan, és elkeveredik a vastagon meg
ülő szmoggal. A szemközti játszótér mozdulatlanul ázik a szürke 
reggelben. Néha egy-egy autó suhan el a belváros felé. Fázom, 
lábam remeg a fagyos műkő lapon.

REGINA Az alkony vörös fénye végigcsorog az égen. Hideg van. 
Ma még bármi megeshet. Emil előzékeny. Haja festett, pisztolya 
csőre töltve. Ottó pezsgőt bont, én fehér Porschémat birtoklom 
önfeledten. Gyere, gyere közelebb. Mindent lehet, csak ne okozz 
fájdalmat. Szeretsz vagy nem szeretsz, az áru te vagy.

EMIL Ma még bármi megeshet. Kezem a tarkómon.
OTTÓ Papírpénz borítja a macskaköveket. Közöttük a Porsche 

vesztegel. Lecsatolom a nyakörvemet, és hozzásimulok a karosz- 
szériához. A járművön Regina trónol, a pezsgősüveg törött nya
kával karcolja fel a kocsi fehér zománcát. A Hold felrobbant, 
nincs többé. Ma még bármi megeshet. Ma még bármi megeshet.

EMIL Nézz a tükörbe. Te vagy a sztár. Mindent lehet, de semmi 
sem éri meg.

REGINA Szétbomló hangstruktúrát produkálok precíz miniszin
tetizátorommal. Én játszom, ő kis melódiát dúdol.

OTTÓ Kellemes ez a mai nap.
REGINA Olyan, mintha külföldön volnánk.
EMIL Urbánus gorillák. . .  Nevetséges. Vonatok indulnak a kör

nyék északi ipari-kulturális központjába, meg délre, a fővárosba. 
A csillogó acélsínek között apró, zúzott kőhalmok. Nem tudom, 
mióta vagyok itt. Semmit se akarok mondani. Nem akarok sem
mit se kifejezni. Az idő megállt, csak a vonatok jönnek-mennek. 
Ülök a peron egyik padján, háttal az üvegajtó mögött várakozó



utasoknak, és nem gondolok semmire, csak arra, hogy milyen jó 
semmit se akarni mondani, semmit se akarni kifejezni.

Néhány másodpercnyi kellemes zene, amit később elnyom a sziréna
szó.

Lejelentés



A SZERELEM HŰVÖSEBB A HALÁLNÁL
Rövid hangjáték

SZEREPLŐK:

I. NŐI HANG
I. PILÓTA
II. PILÓTA
I. KISKORÚ BŰNÖZŐ
II. KISKORÚ BŰNÖZŐ 
FÉRJ
FELESÉG 
JAJGATÓ ALAK 
II. FÉRJ 
II. FELESÉG
I. RENDŐR
II. RENDŐR 
II. NŐI HANG 
FÉRFIHANG

I.

Helikopterzúgás a levegőben, mely végigkíséri a jelenetet. Helikopter 
belseje. Könnyű, kommerciális zene, melyet a dal közepén félbeszakít 
egy kazettáról felhangzó női hang.

I. NŐI HANG Nem hagyhatsz el, soha nem hagyhatsz el. Meg
ölöm magam, ha nem lehetek a tiéd . . . Te, te szemét állat . . . 
Gyilkos . . .  Ne hagyj el, nem tudok azzal a tudattal élni, hogy 
nem vagy állandóan velem, én . . .

Az I. pilóta kikapcsolja a kazettát, majd CB-n felhívja a II. helikop
terben repülő társát.

I. PILÓTA Itt Vladimír, itt Vladimír.
II. PILÓTA Itt Estragon, mi a vész?
58



I. PILÓTA Semmi, csak a feleségem felvett egy kis szívküldit a 
kedvenc kazettámra. Na, mindegy. Nálad mi újság?

II. PILÓTA Semmi. Bombázunk?
I. PILÓTA Majd.
II. PILÓTA Csak úgy keringeni, nevelő célzattal a tüntető csürhe 

fölött, valahogy értelmetlen.
I. PILÓTA Úgy szól a parancs, tudod jól. Míg nem kapunk rá 

utasítást, semmi. (CB-s zavarok.) Hallod, hogy mit beszélek? (A 
zavarok tovább tartanak) Hallasz engem? (Zavarok) Estragon, 
hallasz te engem? Estragon! (Zavarok)

II.

Néptelen nagyvárosi utca. Két skinhead ver valakit, ütlegelés zaja. Jaj
gatás.

I. KISKORÚ Szétrúgom a fejed, vadállat.
II. KISKORÚ Nézd, hogy fetreng a szemétláda.

Férfihang jajgat.

I. KISKORÚ Vén vagy és hülye.
II. KISKORÚ Az ilyeneknek nem is lenne szabad létezniük.
I. KISKORÚ De azért én kitaposom a beledet.

Közeledő léptek zaja.

FELESÉG (közelít) . . .  és én mondom, hogy már megint megdrá
gult, pedig . . .  Oda nézz, ott valakit vernek!

FÉRJ Biztosan megérdemelte.
FELESÉG De . . .  Talán . . .
FÉRJ Biztosan nem a miéink közül való.
FELESÉG D e . . .
FÉRJ Hallgass, hülye vagy.

Távolodó léptek



I. KISKORÚ Te anarchista! (Ütések zaja.)
II. KISKORÚ Bolsevik!
I. KISKORÚ Vadparaszt!
II. KISKORÚ Náci!
I. KISKORÚ Öljük meg!

Mindketten nevetnek, majd a második kiskorú nevetése fokozatosan 
elhal.

II. KISKORÚ Te . . .  valaki van ott!
I. KISKORÚ Nincs.
II. KISKORÚ De van.
I. KISKORÚ De nincs.
II. KISKORÚ Feketében van, csak a szeme világít. Ninja!
I. KISKORÚ Hallucinálsz. (Közeledő rendőrsziréna.) Ez viszont 

valós. Szökés!

Futó léptek zaja.

II. KISKORÚ (lihegve) Azért a fejét igazán nem kellett volna . . .

I. KISKORÚ Ne ugass!

Közeledő rendőrsziréna, majd a bejelentés szövege.

II. NŐI HANG Jódal Kálmán:

A szerelem hűvösebb a halálnál

Az esti híradó a rádióból: harcokról szóló jelentések Konyhabelső.

II. FELESÉG Szivi, vályúhoz.
II. FÉRJ Milyen finom vacsorát főzött nekem az én kis asszonykám? 
II. FELESÉG Sportkaját.
II. FÉRJ Szuper! (Étkezés zaja, majd rövid csend) Mit keres ez a 

hajszál a müzlimben? (Rövid csend) Mindjárt a fejedre borítom. 
II. FELESÉG Ha még egy szót szólsz, kiugróm az ablakon!



II. FÉRJ Jó, hagyjuk. Inkább gyerünk, sétáljunk egyet. A sötétedés 
utáni órákat valami misztikum fonja körül.

II. FELESÉG Költőnek képzeled magad?
II. FÉRJ Nem. Gyere, elviszlek valahova.

II. NŐI HANG (echóban) Ó, a sötétség. Ilyenkor az éjjeli pillangók 
előmerészkednek rejtekhelyükről, önmagukat vagy portékájukat 
kínálva. A forró beton és a füstölgő jointok édeskés illata. A 
koromsötét utcák, a néptelen parkok, a kihalt sikátorok. Vala
minek történnie kell!

Kihalt nagyvárosi utca.

II. FELESÉG Adj már egy cigarettát. Tulajdonképpen miért ve
zetsz ezeken a kihalt sikátorokon keresztül?

II. FÉRJ Majd meglátod! (Hangja vészjósló.)

A két kiskorú röhögve rájuk támad.

II. KISKORÚ Hé, parasztok!
II. FÉRJ Khm.
I. KISKORÚ Faszikám, akarsz kést a hátadba?
II. FELESÉG (idegesen vihogva) Mik vagytok ti: punkok, rapperek?
II. KISKORÚ (dühösen) Láttál már kopasz rappert?
I. KISKORÚ (ordítva) Utállak benneteket, értitek? Utállak! Utá

lok mindent, ami rátok emlékeztet, de ki is nyírunk benneteket. 
Igen, ki fogunk benneteket nyírni!

II. KISKORÚ Vért akarunk!
II. FÉRJ Jó. Kapsz egy csomag rágót, aztán kopj le a barátoddal 

együtt.
II. KISKORÚ Szúrd le a disznót!

Ütések zaja.

II. NŐI HANG (echóban) Ütések. Rúgások. Ököl, talpéi. Rugós 
kés. Vér. Zúzódások. Hol a zselé a hajunkról? Hol a gépfegyver



a kezünkből? Valaki ezért felelni fog! Rendőrsziréna hasít a le
vegőbe, éles, fülsértő vijjogással. Kezek a tarkón, kezek bilincs
ben. Valaki ezért felelni fog. Valaki ezért felelni fog!

Utcán.

I. RENDŐR Estragon, ne rugdosd a foglyot!
II. RENDŐR De hisz megnyúzzuk őket, pajti.
II. KISKORÚ Bácsi kérem, mi csak tréfáltunk.
II. RENDŐR Annál rosszabb rátok nézve. (Az első rendőrhöz for

dulva) Vladimír, a feleséged azt üzeni . . .
I. RENDŐR Nem láttál! (A házaspárhoz fordulva) Maguk mit 

keresnek itt ilyenkor?
II. FÉRJ Élményt.
II. RENDŐR Amint látom, találtak.
II. FÉRJ így igaz.

Rendőrkocsi távolodóban.

II. FELESÉG Vérzik a szád.
II. FÉRJ Tudom.
II. FELESÉG Te, é n . . .
II. FÉRJ Tudom. (Rövid szünet.) Szeretlek, Solange.
II. FELESÉG Claire, Claire.
II. FÉRJ A szerelem, a vágyak, és egyáltalán a lét, hűvösebbek a 

halálnál.
II. FELESÉG Igen, azt hiszem, igazad van.

Utcazaj. A távolból a tömeg morajlása hallatszik.

TÖMEG Éhesek vagyunk . . .  Vért akarunk . . .
II. FELESÉG Mi ez?
II. FÉRJ Talán meeting.
II. FELESÉG Gyerünk oda!

A tüntetés zaja előbb felhangosodik, majd elhal.



II. NŐI HANG (echóban) Kedves hallgatóink, önök A SZERE
LEM HŰVÖSEBB A HALÁLNÁL című rövid hangjátékot hal
lották. írta: Jódal Kálmán. Szereplők: . . . stb. . . . Erőszak . . . 
Félelem. Mmmm.

Sikoly. Zajok.

FÉRFIHANG (durván) Figyelem, figyelem! Fegyvereseinkkel át
vettük a hatalmat. A Rádió, a Tévé, a város körül van véve. Pol
gárok! Kerüljük a pánikot! Ha azt teszik, amit mondunk, nem 
lesz bántódásuk. Éljen a totális hatalom!
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