Élve vagy halva
(Dead or Alive)

FŐCÍM (ANIMÁLT, RETRÓS, DÖGÖS ZENÉVEL, OLYAN
SPAGETTIWESTERNES)
FADE TO BLACK
FELIRAT: 8 ÉVVEL KÉSŐBB
FADE IN
EXT. DODGE CITY – VÁROSHATÁR - DÉL KÖRÜL
Sivatag. Forróság. Szél. Por.
A városhatárt jelző felfüggesztett táblát ide-oda mozgatja a
szél. Az nyikorog. Egy pillanatra megdermed a levegőben… igen,
a távolban egy lovas tűnik fel. Feltűnésével együtt egy gitár
húrjai szólalnak meg. Egyre közelebb ér.
A városhatárhoz érve megáll, kalapja alól oldalra sandít, és
ránéz az út porában ülő rongyos alakra, aki a gitárt pengeti.
Összenéznek, elhallgatnak a húrok. Az idegen (Ned Hawk)
továbbhalad, a gitár óvatosan újra megszólal.
EXT. DODGE CITY UTCÁIN
A város utcáin nem túl élénk, de hétköznapi élet zajlik. A
meleg és tűző nap – akit csak lehet – az árnyékba üldöz.
Belovagol az idegen. A kocsmánál leszáll a lováról, kiköti. A
kocsma verandáján alvó részeg terpeszkedik.
INT. KOCSMA
Ned belép a csehóba, leporolja magát (sok-sok por). Mintha a
ködből lépne be a füstös helyiségbe.
A kocsmában szokásos vidám hangulat uralkodik; isznak,
kártyáznak, beszélgetnek. Érkezése nem kavar port. A szikár,
heges arcú férfi a pulthoz sétál, odahajol a kocsmároshoz, és
valamit a fülébe súg.
NED
Goose-t keresem. Fontos ügyben.
KOCSMÁROS
Adam Goose-t?
NED
(lassan bólogat)
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KOCSMÁROS
Szólhatok neki. Szóljak neki?
NED
(lassan bólogat)
Párbeszédük nem hallatszik, mert sugdolóznak. A kocsmáros
magára hagyja az unottan gyufaszálat rágcsáló Nedet, és
elhagyja a helyiséget.
EXT. UTCA
A kocsmáros átsiet az utcán, egyenest a borbélyhoz.
INT. BORBÉLYNÁL
A borbély épp beretvál valakit, mikor odalép hozzá a
kocsmáros, és a fülébe súg. Némi tanakodás után a borbély
otthagyja a kuncsaftját, és elrohan.
EXT. UTCA, NYITOTT KOVÁCSMŰHELY
Átrohan a kovácshoz, és súgva vele is közli a tényeket. A
kovács felkapja a fejét, leteszi a kalapácsot, és tovább
rohan.
INT. SZOBA
A kovács, kalapját levéve, lesütött szemmel lép be a
helyiségbe. Emberek, család, férj, feleség feketébe öltözve
készülődik. A koporsó tetején egy öreg ember fotója. Feleség
könnyezik, férj (Adam Goose) távolságtartón átöleli. Felfigyel
a kovácsra, aki hozzálép, s a fülébe súg. A férfi elkomorul,
és ünnepi öltözéke mellé felcsatolja övét, pisztolyát. Majd
int a többieknek, s felemelik a koporsót.
EXT. UTCA
A kovács visszarohan a műhelyébe. A borbély a kovácstól
visszarohan az üzletébe. A kocsmáros a borbélytól visszarohan
a kocsmájába.
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INT. KOCSMA
A csapos visszatér a kocsmába. Az idegen előtt két pohár és
egy üveg whisky. A csapos vele szemben, a poharakra néz, aztán
az idegenre. Megrázza a fejét, az egyik poharat elrakja, a
másikba tölt. Az felhajtja a whiskyt, köszönömként megbiccenti
a kalapját a csapos felé, s kifelé indul.
EXT. UTCA
Sarkantyúja cseng, ahogy a falépcsőn lefele lépdel, majd az
utca közepén megáll.
Rövidesen megjelenik az utca túloldalán egy temetési menet.
Páran koporsót cipelnek, néhányan követik őket. A csendet a
templom harangja töri meg. A menet komótosan halad keresztül
az utcán. Közben a cipekedő Goose a távolban álló Nedet
méregeti. Az viszont’.
Az út túloldalán lerakják a koporsót, s Goose visszasétál az
utca közepére. Ned ingzsebébe teszi a gyufaszálat. Szemben
egymással. Szél, feszültség, erősödő harangkongatás. A
gyászolók dermedten figyelnek; egy szakállas az ajkát
harapdálja, egy másik a körmét piszkálja. Hosszas kivárás után
két lövés dörren. A szakállas megharapja az ajkát, kicsit
vérzik. Goose elterül a porban. A szakállas keze óvatosan
elindul a pisztolya felé. Ned a szeme sarkából vet rá egy
pillantást, fegyverét felé fordítja, és tüzel. A szakállas öve
a földre hullik, keze mozdulatlanná dermed, abbahagyja ajka
harapdálását.
Ned a pisztolyát megpörgetve elteszi a tokjába, visszarakja a
szájába a gyufát, s elindul ellenfele felé. Odaérve szemügyre
veszi a halott fickót, s felfigyel az öltözékére. Mintha
részvétet nyilvánítana, leveszi a kalapját. Majd a halott
mellkasára helyezi azt, s felveszi a földről Goose kalapját.
Leporolja, felteszi a fejére.
Az oldalt mozdulatlanul álló gyászolókhoz fordul, a koporsóhoz
lép, segít felemelni, s a közeli sírhelyhez cipelni. Lerakják
a koporsót, lehajtott fejek, gyász. Ned az asszony mellett
áll, leveszi a kalapját.
NED
Részvétem!
Ned el. Vissza a lovához. A lövöldözésre felébredt a részeg
öregember.
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ÖREG
Nehéz volt?
NED
Ölni könnyű.
ÖREG
A koporsóra gondoltam.
NED
Az nehéz volt.
ÖREG
Gyakran csinálod?
NED
Nem cipelek gyakran koporsót.
ÖREG
Az ölést kérdeztem.
NED
Nem tudom.
ÖREG
Innen úgy tűnt, van
gyakorlatod.
NED
(gyanúsan méregeti)
…Irigylésre méltó kalap, nem?
ÖREG
Az, de, gondolom, nem ezért
kellett meghalnia. Vagy mégis?
NED
Nem tudom, miért kellett
meghalnia.
ÖREG
Jó indok!… Végül is egy mocskos
disznó volt. Ünnepnap ez a
városnak. Nem kár érte. Pfújj!
(köp egyet)
Merről jössz?
NED
Arról.
(mutatja)
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ÖREG
És merre tartasz?
NED
Még nem tudom.
ÖREG
Akkor jó messzire mész… Legjobb
lesz, ha pihensz egyet, mielőtt
útnak indulsz. A sarkon túl van
egy hotel… nagy, bazi épület,
és az van felírva rá, hogy…
HOTEL. Egész jó hely. Szar az
ágyuk, szar a kajájuk, de
isteni a whiskyjük. Szemben
vele van egy szálló, puccos kis
fészek, jó ággyal, jó kajával,
de szar whiskyvel. Egyszer
kipróbáltam, de a pudvás piától
telehánytam a kaját is, meg az
ágyat is. Pfújj!
(újra köp)
Szóval, el ne téveszd!
NED
Nem fogom. Kösz!
(elsétál a lóval, az Öreg
tovább fetreng)
Ned megáll a hotel előtt, melyen ott díszeleg a HOTEL felirat.
Kissé lepukkantnak hat, de a célnak megfelel. Belép.
INT. HOTEL, RECEPCIÓ
NED
Van szobája?
HOTEL TULAJA
(egy pakli kártyát oszt,
egy lapot felfordítva az
érkező vendég elé tesz,
egyet maga elé, láthatóan
huszonegyezik. Ned nyer)
Van. Ágyasat vagy matracosat
szeretne?
NED
Mindegy.
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HOTEL TULAJA
(újabb osztást csinál, újra
Ned nyer)
Ágyasat… Vacsorát esetleg?
(Ned hiába szólalna meg,
már ossza is az új lapokat
a tulaj, megint Nedé a
parti)
Vacsora 6 és 8 között. A
szobájában kívánja
elfogyasztani?
(és már oszt is, Ned csak
figyel, és nyer)
Felvitetem a szobájába. Még
valamit tehetek Önért?
NED
Whiskyje van?
HOTEL TULAJA
(szokás szerint osztja a
lapokat, de most ő nyer)
Sajnálom, de nem szolgálhatok
vele!
NED
Akkor, azt hiszem, jobb, ha
máshová megyek.
HOTEL TULAJA
Várjon csak, esetleg próbáljuk
meg még egyszer…
(nyájaskodik és újra oszt,
Ned nyer)
Felküldetek egy üveggel a
szobájába! Megfelel?
NED
Nagyszerű.
HOTEL TULAJA
A feleségem majd felkíséri a
szobájába. Drágám!
(megjelenik egy gyönyörű
nő)
Mutasd meg az úr szobáját,
kérlek!
FELESÉG
Erre parancsoljon!
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HOTEL TULAJA
Ó! Csak még egy pillanatra!
(Ned értetlenül fordul
vissza, a tulaj újabb kört
oszt, melyet meg is nyer)
Semmi. Jó pihenést!
INT. HOTEL, EMELETI FOLYOSÓ, SZOBA
Ned és a feleség az emeletre mennek. A nő kitárja a szoba
ajtaját a vendég előtt. Ned belép.
FELESÉG
(az ajtóból)
Ha bármire szüksége van,
szóljon!… És elnézést kérek a
férjem viselkedéséért! Tudja,
mindene a szerencsejáték. A
nagy álma, hogy egyszer majd
lesz egy olyan kocsmája, ahol
mindenféle szerencsejátékot
lehet játszani. De egyelőre ez
van.
(megvonja a vállát, és
körbeforgatja tekintetét a
szobán)
A pénzt, ami a többihez kéne,
mindig eljátssza.
NED
Még jó, hogy magát nem
vesztette el kártyán.
FELESÉG
(visszafogottam mosolyog)
Nem, engem elnyert… kockán.
(kimegy)
INT. SZOBA
Ned kényelembe helyezkedik, kicsit megnyomogatja a híres
ágyat, aztán az asztalra pakolja cuccát. Lecsatolja övét,
leteszi a táskáját. Leül az asztal mellé, és a táskájában
kotorászik. Két sárgult, gyűrött papírdarabot húz elő.
Körözési nyomtatványok. Az egyiken Adam Goose képe látható,
alatta a felirat:
„ADAM GOOSE 4000$ – ÉLVE VAGY HALVA”.
A papírra kézzel ráírva: „DODGE CITY”
A másikon Ned látható, rajta a felirat:
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„NED HAWK 6000$ – ÉLVE VAGY HALVA”.
Mereng a plakátokat bámulva, majd szeme megakad a nemrég
zsákmányolt kalapon. Felemeli az asztalról, és nézegeti.
FLASHBACK
A fiatalabb Adam Goose kezével leporolja az előbb látott
kalapot, és felteszi a fejére.
BACK TO PRESENT
INT. SZOBA
Kopognak. A feleség érkezik a vacsorával és a whiskyvel.
Leteszi az asztalra, felveszi a papírokat, nézegetve a falnak
támaszkodik.
FELESÉG
Cimborák voltak?
NED
Állítólag.
FELESÉG
Ned Hawk. Szép neve van.
NED
Köszönöm, ööö…
FELESÉG
Mary
NED
…Mary
FELESÉG
Nem olyan szép név, mint a
Hawk, de megteszi. Régebben meg
akartam változtatni. Mindig is
a Virginia tetszett a
legjobban. Olyan dallamos.
Szinte elolvadok, ha hallom.
De, azt hiszem, én már csak
Mary maradok. Magának van
felesége?
NED
Nem tudom, nem emlékszem.
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FELESÉG
Kár, pedig kíváncsi lettem
volna, hogy a felesége
elégedett-e a nevével… És az
édesanyja? Ő szereti a nevét?
NED
Sajnos rá sem emlékszem.
FELESÉG
Hát mire emlékszik?
NED
Az elmúlt 7-8 évre. A farmomra,
ahol dolgoztam, ahol éltem,
északra innen, egy kisváros
mellett, ahol mindig zöld a fű,
és gyönyörűek a naplementék.
FELESÉG
És milyen állatokat tenyésztett
azon a farmon, amelyek ilyen
sérüléseket okoztak?
NED
Ezek nem állatok voltak. 8
évvel ezelőtt volt egy
balesetem. Szinte nem maradt ép
csontom, és tele voltam golyó
ejtette sebekkel. Tudtommal az
állatok nem viselnek fegyvert.
FELESÉG
Erre nem mernék fogadni.
Szóval, 8 éve volt egy véletlen
balesete. Olyan véletlen
baleset, mint ma az utcán azzal
a fickóval?
NED
Olyasmi.
FELESÉG
Miért?
NED
Nem tudom. A balesetben
elvesztettem az emlékeimet.
Semmi sem maradt meg magamról
és a múltamról.

- 9 -

FELESÉG
Akkor mit keres itt?
NED
Pár hónapja, egy nap, mikor
hazafelé mentem a városból,
megtámadtak. Azt hittem,
útonállók, aztán megtaláltam
náluk ezt…
(a nő kezében lévő papírra
mutat)
Az egyetlen nyom a múltammal
kapcsolatban.
FELESÉG
Tehát törvényen kívüli.
NED
Úgy tűnik.
FELESÉG
Hát, a fegyvert, azt jól
forgatja.
NED
Elárulok valamit. Amíg azok a
fickók rám nem támadtak,
fogalmam sem volt róla, hogy
ilyen jól megy. Pillanatok
alatt elintéztem őket.
FELESÉG
Akárcsak a fickót ma. Nagy
szakértője a véletlen
baleseteknek. Gondolom, nem ez
volt az utolsó véletlen
baleset.
NED
(ingatja a fejét)
FELESÉG
És kiket fog még véletlen
baleset érni?
NED
Akiknek 8 éve közük volt az én
véletlen balesetemhez.
FELESÉG
Ezt sejtettem. De kik ők?
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NED
Nem tudom. Még nem.
FELESÉG
Akkor biztosan hosszú út vár
még magára. Hagyom is pihenni,
csak egy dolgot mondjon még
meg. Az elmúlt 7-8 évben
találkozott olyasvalakivel, aki
nem szerette a nevét?
NED
(erősen gondolkodik, a nő
már lemondóan feladja,
indulna ki)
Várjon… igen, láttam egyszer
egy alakot, aki azt kiabálta:
„nem, ez nem én vagyok, nekem
nem ez a nevem”… épp az
akasztófához kísérték…
(mindketten elmosolyodnak)
FELESÉG
Jó éjt, Mr. Hawk!
NED
Jó éjt, Mary!
Mary el, ajtó becsuk. Ned belekóstol a vacsorába. Szinte
visszaköpi, olyan rossz.
NED
(undorral)
Öreg, igazad volt!
(meghúzza a whiskysüveget,
meglepődik)
Öreg, kurvára igazad volt!
FADE TO BACK
FADE UP
INT. HOTEL RECEPCIÓ – MÁSNAP REGGEL
Ned le a lépcsőn, kifelé az utcára, a hotel tulajdonosa
megállítja.
HOTEL TULAJA
Elnézést, uram, van egy perce?
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NED
Igen?
A hotel tulaja egy poharat és két dobókockát nyújt felé
mosolyogva. Ned elveszi, unottan megrázza, majd dob. 6 és 5.
Nyert.
HOTEL TULAJA
Szerencsés napja van ma, uram.
(majd mosolyogva elővesz
egy borítékot)
Érkezett egy üzenete.
Ned elveszi a borítékot. Ez áll rajta:
„AKI MEGÖLTE ADAM GOOSE-T”
Kinyitja, és egy megsárgult körözési plakátot talál benne,
éppen olyat, amilyen a sajátja is. Rajta egy portré, egy név
és a vérdíj:
„MIKE PECKER 5000$ – ÉLVE VAGY HALVA”
NED
Ki hozta ezt?
HOTEL TULAJA
Nem tudom. Nem én vettem át.
NED
Mikor jött?
HOTEL TULAJA
(elgondolkodva)
Úgy 4-5 éve…
NED
És miért nem adta át tegnap?
HOTEL TULAJA
Ha jól emlékszem, tegnap végül
is nem volt szerencséje.
NED
(dühösen mély levegőt vesz)
Elmegyek. Mennyi lesz?
A hotel tulaja a szokásos kellemes mosolyával felé nyújtja a
kockákat. Nedet láthatóan fárasztja ez a mulatság, de dob
egyet. Megint 6-os.
HOTEL TULAJA
A vendégünk volt.
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NED
(az orra alatt)
Ha vesztettem volna, akkor a
múlt heti szerencsés vendég
szobáját is én fizettem volna?
HOTEL TULAJA
(kedvesen)
Meg a múlt havit is, abban
biztos lehet. Viszontlátásra,
uram!
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