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RÉV – Lenyomat 

 

Horváth Áron 

 

FELIRAT – RÉV – Lenyomat 

 

 

KÜLSŐ. ALTERNATÍV JELEN, BUDAPEST - ALKONYAT 

 

Egy futurisztikus limuzin hasít az alkonyban. Elrobog egy 

kivilágított óriásplakát előtt. A plakáton egy elborzasztó 

beton épületegyüttes látható, mellette felirat: ARANY DIMENZIÓ 

- 78. számú otthon-telep, alatta: A jövő velünk kezdődik. 

 

 

BELSŐ. LIMUZIN BELTERE 

 

A limuzin hátsó ülésén egy vékony férfi ül, LENCSE, sapkában, 

farmerban és kopott bőrdzsekiben. Elgondolkodva karcolgatja 

körmével az autó ajtaján a bőr kartámaszt. Lencse mellett 35 

körüli, kék melegítőruhás, izmos férfi ül (TRÉNINGES), 

rosszallóan nézi, ahogy Lencse karistol. 

 

TRÉNINGES 

Az nyomot hagy. 

 

Lencse a Tréningesre néz, abbahagyja, majd szótlanul az autó 

ablaka és a kinti szürreális világ felé fordítja a tekintetét.  

 

Az autó ablakán túli világ egy ALTERNATÍV BUDAPEST KÉPE – a 

régi, patinás épületek helyett beton lakótömbök állnak. A 

távolban hegyként tornyosul a város fölé az ARANY DIMENZIÓ 

komor épülete. Mindenfelé fénylő ARANY DIMENZIÓ feliratok 

világítanak (pl. ARANY DIMENZIÓ BANK, ZÁLOGHÁZ, stb.).  

 

TRÉNINGES  

 (előrehajol a sofőrhöz) 

Lassíts!  

 

BELSŐ. ELNÖKI HÁZ FOLYOSÓJA – KICSIVEL KÉSŐBB 

 

A hosszú, félhomályos, de igényesen díszített folyosón két 

alak közelít. Lencse és a Tréninges. Lencse a kezében kisebb 

sporttáskát visz. 

 

Az egyik fordulóban két ŐR lép ki az árnyékból, de mikor 

látják, hogy a Tréninges az, vigyázz-ba vágják magukat, és 

továbbengedik a két férfit. 

Az egyik szoba ajtajánál, ami előtt szintén ŐR posztol, 

megállnak. 

Az Őr kitárja előttük az ajtót. 
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Lencse és a Tréninges belépnek, Lencse leveszi a sapkát. 

Látjuk, hogy Lencse haja a feje hátoldalán a tarkó fölött két 

tenyérnyi helyen le van borotválva. Láthatóan nem fodrász 

nyírta így. 

 

 

BELSŐ. ELNÖKI LAKÁS – PILLANATOKKAL KÉSŐBB 

 

A szoba berendezése nem is lehetne nagyobb ellentmondásban a 

városképpel. Drága, értékes bútorok, festmények, stb. 

mutatják, hogy a lakója gazdag és befolyásos ember.  

 

Egy széles kanapé közepén Lencse ül, mellette pihen a 

sporttáska. A kanapé oldalának támaszkodik a Tréninges, 

kíváncsi arccal, várakozón. Lencsével szemben, egy díszes 

székben KOPASZ, napszemüveges férfi ücsörög, fehér pólójához 

zavarba ejtő nyakkendőt és zakót visel. Kezében egy nagy pohár 

TISZTA VÍZ. 

 

KOPASZ 

Tiszta víz. Nem kér, mielőtt elkezdi?  

 

LENCSE 

Nem kellett volna abba a székbe ülnie. 

 

A Kopasz értetlenül néz rá.  

 

LENCSE 

A fizikai behatás csökkentheti a korábbi kontaktusok 

remanens lenyomatait.  

(Kopasz kérdőn néz a Tréningesre, aki felhúzza a vállait) 

Elbassza a lenyomatot. 

 

Kopasz jól megnézi maga körül a bőrfotelt, majd óvatosan 

feláll, úgy folytatja. 

 

KOPASZ 

Kádat nem találtunk, mindenhol azok a hülye modern 

zuhanyfülkék vannak. Remélem azért jó lesz. 

 

A Tréninges egy félig felfújt gyerek gumi medencét dob a szoba 

közepére. 

 

LENCSE 

(kissé elképedve) 

Jó lesz. 

 

A Tréninges egy nagy hűtőtáskát tesz Lencse elé, a fedelét 

ledobja. Lencse belenyúl, és kiemel egy marék jeget, majd 

visszaszórja. 



 3 

 

KOPASZ 

Ideje lenne kezdeni. 

 

Tréninges egy lábpumpával elkezdi felfújni a medencét. Lencse 

a zsebébe túr, egy ezüstös színű dobozkát szed elő. 

Felpattintja a fedelét. A dobozban egy injekciós fecskendő van 

valami sötét, zagyva folyadékkal töltve. 

 

KOPASZ 

(Lencse fecskendőt tartó keze felé bök) 

Ezt most nem kellene látnom. 

 

LENCSE 

Ezek nélkül nem megy. Csak néhány elmosódott folt lenne. 

Éles képet akar, igaz? 

 

KOPASZ 

Csinálja csak. 

 

Lencse leveszi a cipőjét, a zokniját, maga alá húzza a lábát. 

Az injekciót benyomja pontosan a nagylábujja és a második 

lábujja közötti lágyrészbe. Majd a karórájára pillant. 

Kopasz undorodva grimaszol, de nem veszi le a tekintetét 

Lencséről. 

 

LENCSE 

Pontosan mit akarnak tudni? 

 

KOPASZ 

A cégről van szó. Az ARANY DIMENZIÓ-nak vége.  

 

LENCSE 

Nem hiszek magának. 

 

KOPASZ 

A cég elnökét ma hajnalban letartóztatták. 

  

Lencse csak megvonja a vállát. 

 

LENCSE 

Mindenki tudta, hogy korrupt. 

 

KOPASZ 

Korrupció... Az csak egy kis színes lenne ehhez képest. Ha 

ez kipattan... az egész ARANY DIMENZIÓ bukni fog, és vele 

bukik a város. Itt a cégé minden. A víz, a gáz, a villany, 

a sarki kurva. Minden.  

 

TRÉNINGES 

Anarchia jön és káosz. 
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Kopasz kissé rosszallóan néz rá a Tréningesre a 

beszólásért. 

 

LENCSE 

Költözzek el? 

 

Kopasz megtörli izzadó homlokát.  

 

LENCSE 

Hogyan történt? 

 

KOPASZ 

Pontosan ezért vagyunk itt. Az elnök egyik lakásán.  

 

TRÉNINGES 

Azaz a volt elnök volt lakásán. 

 

KOPASZ 

Valaki papírokat lopott el ebből a lakásból, nagyon 

fontos, bizalmas papírokat. Ez a néhány fecni pedig 

tönkreteszi az egész kurva ARANY DIMENZIÓT. 

 

TRÉNINGES 

És a várost.     

 

KOPASZ 

(újabb rosszalló pillantás a Tréningesre) 

Maga mondja el nekünk, hogy ki volt az. 

 

Lencse merev tekintettel hallgatja Kopasz beszámolóját. Aztán 

az órájára néz. 

Feláll, leveszi koszlott zakóját, és a pólót. Félmeztelenül 

állva Kopasz-ra néz, majd a Tréningesre. 

 

LENCSE 

(Tréningesnek) 

A táskámban van ragasztószalag és fotópapír.  

 

BELSŐ. ELNÖKI LAKÁS – PERCEKKEL KÉSŐBB 

 

Lencse alsógatyában ül a gumimedencében, egy csomó jég között 

a vízben. A Tréninges épp végez egy izzó becsavarásával az 

állólámpába. Fölkattintja. A szobát vörös fény önti el. 

 

LENCSE 

A papírt... 

(a Tréninges a kezébe nyomja a Polaroid méretű fotópapírt) 

...a ragasztót. 

(odaadja neki a ragasztószalagot) 
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Lencse a fejéhez illeszti a papírt – pontosan a tarkója fölött 

kopaszra nyírt részen. A ragasztócsíkkal leragasztja, hogy a 

papír rásimuljon a feje hátsó részéhez. 

 

LENCSE 

Közben ne nyúljanak a tarkómhoz. Miközben a papírba ég a 

kép, nem szabad elmozdulnia... Néha rángatózom. Akkor 

fogjanak le.  

 

TRÉNINGES 

Mikor kezdődik? 

 

LENCSE 

Egyszerűen csak jön. Mint valami gyors vágás egy film 

kockái között. Olyan, mint— 

 

„Olyan mint... valami vágás... csak jön.” Lencse hangja egyre 

távolabbról szól – miközben a szája már nem is mozog. 

 

HIRTELEN VÁGÁS: 

 

BELSŐ. ELNÖKI LAKÁS – LÁTOMÁS, ÓRÁKKAL KORÁBBAN 

 

Ugyanaz a szoba, mégis teljesen más, mások a fények és 

valahogyan minden olyan tejfölös - átlátszóan fátyolos. 

 

Lencse a szoba közepén áll, alsógatyában, a tárgyak alakja 

furcsán változik körülötte, mintha azok nem háromdimenziós 

szilárd anyagból lennének. 

 

A képek villanásonként változnak, a képek ki-ki maradoznak, a 

jelenet „akadozik”. 

 

Az Elnök a szobában izgatottan járkál, kiabál a telefonba. 

„Csak az enyém vagy, nem tudtad!”... „Nélkülem senki vagy!”...  

 

Az Elnök térden állva zokog a telefonba. „Amit csak akarsz… 

amit csak akarsz!” 

 

A szobában megjelenik egy LÁTOGATÓ, először csak a hangját 

halljuk – csábító női hangot. „Na de Elnök úr, maga nem 

úriember!”...  

 

Lencsét váratlan köhögő roham fogja el. Egyre hevesebb, a 

teste belegörnyed, meghajlik, térdre esik, fulladva hörög. 

Szájából vér szivárog. A két pár láb mellette áll, ahogyan 

kezeivel letámaszkodik. Az Elnök fekete cipője mellett világít 

a Látogató nő fehér magas sarkú cipője. Az Elnök hangja. „A 

seggedet akarom!” 
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A kép változik, a lábak eltűnnek, a Látogató nő képen kívül 

nyögdös, az Elnök is csatlakozik, mély hörgéssel.  

A földön ott hever a nő levetett fehér cipője, ami TALPÁVAL 

Lencse felé néz. Mi nem látjuk, mi van rajta, csak Lencse. 

 

A hangok elhallgatnak. Aztán váratlanul dühös kiabálás jön: 

„Mit akarsz azokkal a papírokkal, te kurva?!”... a nő: 

„Megegyeztünk, nem rémlik?” Az Elnök sír: „Tönkreteszel.” 

„Szeretlek, te dög!” 

 

A következő pillanatban a férfi eltűnik, a szobában a díszes 

székben már a Kopasz ül, kezében a vizespohár, hintázik a 

székben és telefonál: „Én tudom”... „Picsába, ha te nem 

tudod!”... „Hozzátok ide azt a faszt!”. 

 

Lencse saját magát látja, ahogyan egy törölközőbe burkolózva, 

értetlenül ül a kanapén, vele szemben ül az a nő, aki az 

Elnökkel volt, a Látogató. A Látogató feltett lábbal ül, fehér 

cipője szinte világít. Kopasz a kezében tartja a fotópapírt 

Lencse tarkójáról, és ordít: „Mi a szart jelentsen ez?!” Majd 

a képet a nő felé tartja: a KÉPEN A NŐT LÁTJUK! 

A nő előkap egy pisztolyt, és mellbelövi a Kopasz-t. Tréninges 

csak áll, és figyel. A nő ezután egész közel teszi Lencse 

fejéhez a fegyvert: „Nem kellett volna megcsinálnod ezt a 

képet! Ezt miért nem láttad előre, mi?!” Lencse maga elé kapja 

a kezeit, felkiált, lövés dörren.  

 

BELSŐ. ELNÖKI LAKÁS – JELEN, ÓRÁKKAL KÉSŐBB 

 

A képzeletbeli lövés zajára a térden állva görnyedő Lencse 

testben és lélekben is visszatér a szobába. 

 

KOPASZ 

Az ISTENIT! Jól van? 

 

Lencse körbenéz, a gumimedence tőle egy méterre roggyantan 

fekszik – kilyukadt, a jég és a víz kifolyt, ő pedig a 

vérfoltos padlón hever – révületben motyogva.  

 

LENCSE 

Az ajtókat! Csukjanak be minden ajtót! Fegyver lesz nála! 

 

KOPASZ 

(nem igazán értve, mit motyog Lencse) 

VÉRT köhögött, ember! Kurvára megijesztett! 

 

LENCSE 

Vért. Előfordul. Nem mondtam? 

 

KOPASZ 

Látta az emberünket? 
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A kába Lencsét a Tréninges segít talpra állítani, majd a 

kanapéra rakja a majdnem meztelen férfit. Lencse maga köré 

tekeri a törölközőt – így pontosan olyan a kép, mint a 

látomásában.  

Lencse fölnéz, és meglátja a kanapé előtt ülő NŐ-t 

(ELNÖKHELYETTES). A Nő lába egy lábtartón pihen, így a talpa 

pont Lencse felé néz. 

 

LENCSE 

Hogyan jutott be? 

 

 KOPASZ 

 Amíg kiütve feküdt. Érdekli a kísérletünk. 

(hajbókolva a nő felé) 

Engedje meg, elnökhelyettes asszony, még nem ismeri a 

látónkat. 

(Lencséhez) 

A hölgy az ARANY DIMENZIÓ elnökhelyettese.  

 

Lencse a nőt figyeli. 

 

ELNÖKHELYETTES 

Már ami maradt belőle. 

 

Lencse rápillant a nő cipőtalpára: a talpon nagy virágminta 

van, valószínűleg a cipőgyártó logója. 

A Nő észreveszi, hogy Lencse a talpát vizsgálgatja. 

Lencse, ahogy a nő talpat nézi, egy pillanatra képzeletben 

hallja a lövést, és összerezzen. Látszik az arcán a 

felismerés. 

 

ELNÖKHELYETTES 

Szóval maga látó. És mit látott? 

 

Lencse a tarkójához nyúl és gyors mozdulattal letépi a 

ragasztócsíkot és vele a fotópapírt is. Rápillant. 

 

ELNÖKHELYETTES 

(a fotóra bök) 

Megnézhetem? 

 

LECSE 

Csak a megbízómnak adhatom át. 

 

Nyújtja a Kopasz-nak. Az zavartan: 

 

KOPASZ 

Adja nyugodtan az elnökhelyettes asszonynak. 
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Lencse Kopasz szemébe néz, kitartóan. Kopasz a papírra néz, de 

még nem láthat semmit a fotóból. A nő figyeli mindkettejüket, 

keze a mellkasa felé mozdul, kész a gyors mozdulatra. 

 

KOPASZ 

Adja az elnökhelyettes asszonynak! 

 

Lencse felé nyújtja, a nő elveszi. Megnézi, arca 

kifejezéstelen. Nyújtja Kopasz-nak. Lencse arca feszült. 

Kopasz megnézi. 

 

KOPASZ 

Ez valami hülye vicc? 

 

Lencse felé mutatja a képet, a képen egy nagy virágminta van 

(mint a cipőtalpon). 

 

ELNÖKHELYETTES 

Mond ez magának valamit? 

 

Lencse a fejével nemet int.  

 

KOPASZ 

(int Tréningesnek) 

Legyél szíves. 

 

Tréninges megindul Lencse felé. 

 

 

BELSŐ. ELNÖKI HÁZ FOLYOSÓJA 

 

Lencse a folyosó padlóján fekszik, hason, teljesen 

kiszolgáltatott helyzetben. Rémülten sandít fel a föléje 

tornyosuló Tréningesre. 

 

TRÉNINGES 

Tudja, ez nem személyes. Szerintem van képessége. Csak nem 

most.  

 

Tréninges hasba rúgja Lencsét. 

 

TRÉNINGES 

Van nekem egy húgom. Volt. Elvitték. Szeretném megtalálni. 

Segíthetne.  

 

LENCSE 

Persze. Hívjon majd fel. És kérem, a fejemet ne. 

Munkaeszköz. 

 

TRÉNINGES 

Kösz. És ezt ne vegye magára. 
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Tréninges lábbal Lencse mellkasába tapos – elsötétül a kép. 

 

 

KÜLSŐ. RAKPART A LÁNC-HÍD ALATT – MÁSNAP ÉJJEL  

 

A posztapokaliptikus Budapesthez viszonyítva az ismerős híd 

meglepően jó állapotban van. A háttérben a közelben tornyosul 

az eddig csak távolról látszódó ARANY DIMENZIÓ hatalmas 

épülete. 

 

A híd alatt fehér luxusautó parkol. Az autóban a nő ül. 

Kezében egy pohár tiszta víz. Elgondolkodva nézi a hatalmas 

épületet. 

 

A Tréninges kinyitja az ajtót Lencsének, aki nyögve, 

nehézkesen ül be a nő mellé. A fején SAPKA. Az egyik keze 

felkötve. 

 

ELNÖKHELYETTES 

Maga tudta, hogy én voltam?  

 

LENCSE 

Mindenki formálja maga körül a valóságot. Ha belekarcolok 

valamibe, annak szemmel látható nyoma marad. Ha maga most 

lelőne, az érzelmek erős kisugárzásának lenyomatát 

megőriznék a tárgyak. Csak tudni kell olvasni a 

lenyomatot. Néha spontán— 

 

ELNÖKHELYETTES 

Miért nem árult el? 

 

LENCSE 

Csúnya vége lett volna, higgye el. Talán TÉNYLEG MAGA kell 

ennek a városnak... vagy csak KELL MAGÁNAK ez a város. Még 

nem tudom. 

 

ELNÖKHELYETTES 

(az ARANY DIMENZIÓ fénylő épületére mutat) 

Mire a hó leesik, nem fog itt állni ez a torzszülött. Nem 

akar nekem dolgozni? Sok munkánk lesz, ha kitör a káosz. 

Ha politikus lennék, azt mondanám: Ma új horizont nyílik 

ez előtt a város előtt. Na, hogy hangzik? 

 

Lencse válasz nélkül kinyitja az autó ajtaját, és kiszáll. 

Mielőtt becsukná az ajtót, megfordul és visszaszól. 

 

LENCSE 

Ne szorítsa annyira azt a poharat. A tárgyak megőrzik az 

emléke lenyomatát. És még elmesélik valakinek. 
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Ahogyan Lencse elsántikál a rakparton, leveszi fejéről a 

sapkáját. A sapka alatt a tarkója fölött egy fotópapír van a 

fejére ragasztva. Gyors mozdulattal letépi a papírt.  

 

A papíron: tél van, a Lánchíd mögött az ARANY DIMENZIÓ tornya 

ugyanott áll, csak a felirat más: KRISTÁLY HORIZONT. 

Lencse összegyűri a képet, a Duna felé dobja, és tovább biceg.  

 

Az eldobott galacsin irányába, a Duna felé nyit a kép, látjuk 

a Lánc-hidat, de valami más, mint amit megszoktunk. A híd 

alatt nem hömpölyög a Duna, hanem az üres meder feketéje 

tátong, benne autóroncsokkal és mindenféle szeméttel. 

 

Hajnalodik. 

 

 

VÉGE. 


