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Rutin
Az év 230 napján, minden áldott reggel fél hatkor kelni, mikor még aludni vol-

na kedvem. Azok a korai reggelik, a szikkadt kenyér! Felvenni a nedves munka-

ruhát, a homlokon csíkot hagyó véd�sisakot. És otthagyni �t az ágyban. Mindig 

ugyanazok a mozdulatok, újra és újra. Összeszegelni. Szétverni. Ki egy házból, 

be a másikba. Érezni az övön lógó szöges táskát és a folyton a combhoz üt�d� 

szerszámokat. Sárban térdepelni, szivattyúzni a vizet, hogy ne álljon le a mun-

ka. Látni leomlani a rosszul kitámasztott löszfalat, hallani a kiabálást, amikor 

az elszabadult gerenda megcsap valakit. A  munkavezet� ellen�rz� körútján 

mindig ugyanazt szajkózza, s leteremt valakit azért, amit más követett el. Ke-

vesellni a bért. Elmaradni a tervt�l. Látni a napfelkeltét és a napnyugtát. A dér 

csillogását a vasbeton oldalán. Az elszálló napot: vége, miel�tt elkezd�dne. 

Látni a csigalépcs�ket, amiket hasonló pontossággal bárki elkészíthetett vol-

na. A  szappanhabos kezeket, az elektromos f�t�testeket a toalett oldalfalán, 

a disznó rajzokat, szövegeket. Ismerni a többiek kérges öklét. Rossz vicceket 

hallgatni. Megszokni, hogy válogatás nélkül összeisznak mindent. Helyettesíte-

ni a másnapost. S megtörténik, hogy össze kell szedni valaki cuccát, bedobálni 

mindent, munkaruhát, véd�felszerelést, szerszámosládát, keszty�t, sisakot egy 

gödörbe. Állni némán, egymás mellett az építkezésen. K�be vésni a nevet, s 

építkezni tovább.

Építési terület
Terjeszkedik a munkaterület: nagy felületen zúzott k�, körülötte kerítés, árkok-

ban vezetett csövek, kábelek. Világosak a határok. Minden mástól megkülön-

böztethet�k. Az építkezési terület örökké változik. Alapozás, szigetelés, fed�-

réteg. Egy nyári napon, mikor elbontják a kerítést, minden nyomát eltüntetik. 

Néhány lakóház marad hátra vagy kórház, esetleg egy csupa acél, csupa üveg 

irodaház. Valakik kezdett�l fogva tudták, hogy mire kell ez az építési terület. 

A  szerz�désben minden pontosan benne van. Tévedésnek nincs helye. A cél 

irányít mindent, s minden, ami ehhez kell, terv szerint pontról pontra sorako-

zik, részletesen kiszámítva: költségek és eljárások. Id�beosztás és géppark. 

Munkamenet. Emberek, kik embereknek építenek.
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Reflektorfény
Egy jól kivilágított építési terület jó reklám a cégnek. A  toronydaru refl ekto-

ra egész nap világít. Éjszaka is jól láthatók a sorba állított markológépek, a 

barakkok, a kiásott alap. Minden csendes, elhagyatott. A  toronydaru árnyéka 

végigfut a telepen, fel a barakkok tetejére, át a markolókanálon, az ottfelejtett 

szerszámokon, az árkokon, a betonfalakon és az acélkötegeken. Mindenhová 

jut legalább egy foltnyi a refl ektor fényéb�l.

Hangok
Átmeneti a csend. Csak az autók halk surrogása hallatszik az útról, amikor az 

els� munkások érkeznek, csikorgó kavics a cip�talp alatt, lélegzetvétel. A leve-

g� tiszta és hideg. A szell�t is hallani. Ha nincs szerencsénk, esik. Egészen más, 

amikor kitárjuk a kaput, beállnak a kocsik, kiugrálnak az emberek, kinyílnak a 

barakkajtók, felgyulladnak a lámpák. Felélénkülnek a zajok, megindul az élet. 

Kezdetét veszi az, amiért itt vagyunk. Dübörögnek a gépek, csikorognak a ke-

rekek, összekoccannak a fémelemek; munka közben fütyörészünk. Fülvéd�t 

nem használunk, akadályozza a kapcsolattartást. Állunk a hangzavarban, és 

próbáljuk nem meghallani.

Barakk
A felvonulási épületek építkezésr�l építkezésre vándorolnak. Mire a munkások 

megérkeznek, f�téssel, vízzel, árammal ellátva állnak. Harald kerüli a zsúfolt 

barakkokat. Inkább egyedül maradna a reggeli pihen�kben. A  vállalat legré-

gebbi, és legkisebb barakkja a telep végében áll. – Megpróbáljuk? – kérdezi Ha-

rald –, nem veszítünk vele semmit. – Megyek utána szótlanul. A mobiltelefonnal 

világít, egy k� alatt megtalálja a kulcsot. Amint belépünk az ajtón, megcsap a 

meleg. Száraz gumi, betonpor, gyapjú szaga terjeng a zsúfolt helyiségben. Sok 

a cuccunk, táskák, véd�felszerelések. A  télikabátokat úgy terítjük szét, hogy 

könnyen átmelegedjenek. Kérdem Haraldot, szokásához híven, akar-e az ablak 

mellett ülni. Azt mondja, neki mindegy. Megvárom, amíg letelepszik az ablak-

nál. Tavaly télen leszigeteltük, nem huzatos. A dongaboltos mennyezetr�l lelóg 

egy wunderbaum légfrissít�. Büdös és utáljuk. Harald szerint volt már kellemet-

lenebb szagú szállása is. Hagyjuk a fenébe a wunderbaum légfrissít�t.
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Szerszámok
Kipakolunk Harald céges rendszámú furgonjából. Ki-ki a maga szerszámoslá-

dáját, lámpaállványt, feszít�vasakat, kalapácsot, körf�részt. Amivel feldarabol-

juk a léceket, amivel összeszögezzük s amivel a munkaterületünkön világítunk. 

Egyenként szedegetjük ki a szerszámokat a ládából, övünkbe t�zzük, felcsatol-

juk a biztonsági övet, a kampókat, a biztosítókötelet. Megszokott mozdulatok. 

Jó érzés tölt el, készen állunk az új munkára. Az el�z� helyen pincét betonoz-

tunk. Vagy medencét, vagy falat húztunk? A régi mindig elvész az új árnyéká-

ban. Változnak a rajzok, a munka mennyisége, de szinte mindig ugyanaz a 

technológia. Behatárolt, hogy mi mit végezhetünk el. Egy biztos, a szerszámok 

ugyanazok, és a sajátunk.

Önarckép
Függetlenül attól, hogy mennyi deszkát szögezek keresztül-kasul, nagy �r tátong 

a szívemben. Szomorú, de kicsit túlsúlyos mindenev� vagyok. Hangosan és ron-

dán nevetek. Néha könyvet is veszek, de ritkán olvasom végig. Két nyelven folyé-

konyan beszélek, de nem szeretek hosszabb ideig távol lenni, se rendet tartani, 

se másoknak zeneszámokat ajánlani. Önmagában a tervezgetés sem ér semmit. 

Mint mindenki más, én is változom. Korábban munkába menet lezuhanyoztam, 

kisminkeltem magam. Hogy el ne késsek, korábban keltem. És hazafelé is rend-

be szedtem magam, kifestettem a szemem, kifésültem a hajam. De az illatom 

egész mást árult el rólam. A parfüm olaj, feny�fa és rozsda szagával keveredett. 

Ma már nem ügyelek arra, hogy a munkában is úgy nézzek ki, mint a szabad 

id�mben. Meguntam az örökös kérdez�sködést, hogy meddig bírom. Nem ér-

tem, mit nem értenek. Ez a munkám, és kész. A monotonitás, aminek sosincs 

vége. Az echó, amint a gépek dübörg� hangja elhal. A magányos, hosszú pilla-

natok a fejfájástól, a hascsikarástól, a sajgó térdekt�l terhes munkanapok után. 

S minden elölr�l megint. Folyton újabb megpróbáltatásokra vágyunk.

Az otthon
Reggel hét és délután három között azok jöv�jét építjük, akiket nem is isme-

rünk. A munkanap végén hazamegyünk. Saját otthonainkba. Ahol nincs ked-

vünk felmosni, meleg vacsorát készíteni. A  gyümölcskosárban penészedik a 

mandarin. Egy pohár tejet iszunk, miel�tt lerogyunk az ágyra. Létfontosságú, 

hogy saját kuckónk legyen. Az els� lakhelyek barlangok voltak, ahol a résnyi 

bejáratot nagy fák árnyékolták. Aztán az emberek építkezni kezdtek. Ez lehetett 

a legnagyobb dolog az emberiség történetében. Falakat húzni, tet�vel fedni, 

ajtót, ablakokat szerelni. Megváltozott a világ. Az ember megválaszthatta, hol 

akar lakni. Bezárkózhatott. Gy�jtögetett, elzárta a világ el�l, vigyázta.
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Betonkever�
Harald odaköszön a betonszállító sof�rjének. Sz�ke, felfésült hajú. Csak ül 

közömbösen, kikönyököl a letekert ablakban, cigarettázik. Harald cigarettát 

sodor, megnyálazza a hosszanti élét, összetapasztja a papírt, a végér�l letépi 

a kilógó dohányszálakat. A sof�r felnéz a mobilképerny�r�l. Felegyenesedem, 

a betonvibrátor alapállásban zümmög a térdeim között. Az atlétatrikós sof�r 

lekászálódik a fülkéb�l. Az ablakmosó komótosan lapátol a szélvéd�n. A teher-

autó nagy dobhasa lassan forog, id�r�l id�re nagyot dobban, keveri a folyékony 

betont.

Szabadnap
Péntek van, egy decemberi nap, délután három. Jó túl lenni a héten. Az építés-

vezet� beteg, még nem tudjuk, hogy mi a terve velünk. Talán akkor kell csak 

visszajönnünk, amikor már áll az épület, hogy leszigeteljük a tet�t. Ülünk a ba-

rakklépcs�n. A munkalap sarkával tisztogatom a körmöm. A tanuló rendet rak, 

kisepri a szállást. A darukezel� unatkozva áll a monstrum tövében. A többiek 

még öltözködnek, szedel�zködnek. Valaki elmeséli, hogy a szomszédok pa-

naszkodnak a toronydaru refl ektorfényére. Éjszakánként elviselhetetlenül er�s. 

Nem tudnak aludni. Harald, miközben vazelint ken kicserepesedett szá já ra, 

elneveti magát. El�írás, hogy orvosoljuk a panaszokat. Legalább spórolunk az 

árammal, s nem olvad tovább a sarki jég. Ülünk egymás mellett a lépcs�n és 

nézzük, amint kialszik a refl ektor. Paff, és egyszeriben sötét lesz. Ja, ja, mondja 

Harald, és kiköp. Szedel�zködünk, ki-ki az autójához megy. További jó napot 

kívánunk egymásnak. Az építkezési terület s az anyagok szinte beolvadnak a 

köves, sziklás környezetbe. A beton a legrondább anyag a világon, mondja Ha-

rald. Leveszem a véd�sisakomat, lecsatolom a szerszámos övet és elköszönök 

a legifjabb lengyel vendégmunkástól. Sorban kiautózunk a nagykapun.

Tina Åmodt 1985-ben született. A hordalandi Írásm�vészeti 

Akadémián, majd a svédországi Göteborg Egyetemen tanult. 

Tizennyolc évesen egy napilap pályázatán els� helyet szer-

zett vers kategóriában. Huszonkét évesen közölte folyóirat 

els� rövidprózáit. A fenti részleteket debütáló kötetéb�l vá-

logattuk (Betonpróza/Anleggsprosa, Kolon, 2010).


