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Közben bent úgy határoztak, hogy csináljuk mi, ha már egyszer ott vagyunk. Úgyis 
kiszámíthatatlan lett minden az utóbbi időben, üzenték, elvégre még csak azt sem 
lehet tudni, kik azok, akik hozzánk jönnek, amikor jönnek, és mennyi ideig ma‑

radnak, ha egyáltalán maradnak. A Grófnő tiltakozott. Azt mondta, velünk ilyet nem te‑
hetnek, mint ahogy a vendégeinkkel sem, majd hozzátette, hogy mindez teljességgel tör‑
vénytelen, mert ez az intézkedés legalább három különféle rendelkezésbe és ugyanennyi 
szabályba ütközik, ő ezt tudja, mondta, mint ahogy azt is, hogy ezt az egészet nem szabad 
annyiban hagyni, mert az embernek igenis ki kell állni a saját jogaiért, másokéiért pedig 
kivált, és hogy ő akár a legfelsőbb szintig is el fog menni, mondta, és akkor majd a ben‑
tiek közül egyesek megnézhetik, minek mi a következménye, egyebekről nem is beszél‑
ve, „Amúgy meg lófaszt a seggükbe, mucikám, úgy, ahogy mondom, schramm drüber !”, 
és elrohant. Kékhajú nem ellenkezett. Mintha egyenesen örült volna az új rendnek ; nyil‑
ván úgy számolt, hogy elérkezett az ő ideje, mert így majd látni fogjuk, hogy ő még eb‑
ben a helyzetben is többre hivatott bármelyikünknél és nemcsak a származása miatt. Én 
hol azt mondtam, hogy a dolog tényleg lehetetlen helyzetbe hoz bennünket, következés‑
képpen teljes lesz a felfordulás, hol meg azt, hogy a felettünk állók utasításait, bármit is 
gondoljunk azokról, be kell tartanunk, ellenkező esetben reptethetnek ; mert „akárhogy is 
nézem, ez várna ránk”, ami talán a Grófnő számára nem jelentené a véget, mondtam, de 
nekem mindenképp. Ezen a Grófnő eltűnődött. Néhány nap elteltével aztán azt mond‑
ta, talán igazam van, valamint még azt is, hogy tulajdonképpen ő maga is velünk marad‑
na, úgyhogy mégis csináljuk az egészet.

Így lett.

Én mindent megcsinálok, amit mondanak. Azt hiszem, ezért is jutottam oda, ahová jutot‑
tam, habár ez a tulajdonságom a közelmúlt eseményeinek alakulásában talán nem játszott 
közvetlen szerepet. Az összefüggések összefüggéseit viszont csak később értjük meg, körül‑
belül akkor, amikor már mindent elrontottunk. A Grófnőnek erről nem beszéltem, pedig 
tudom, hogy igazat adott volna, elég volt az arcára néznem. Amikor legeslegelőször meg‑
láttam ezt az arcot, megijedtem. Nem. Nem is ijedtség volt bennem, hanem félelem, mi‑
közben arra gondoltam, hogy ilyen leszek majd öregkoromban, feltéve, hogy lesz öregko‑
rom. Hatvanöt felett járt, amihez tizenöt‑húsz évet nyugodtan hozzászámolhattam, nem 
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mintha ezzel mondtam volna valamit. Ilyen faj‑
ta ráncokkal korábban nem találkoztam ; ezen 
az arcon nem volt egyetlen nyugodt pont sem, 
tekintete pedig mintha azt sugallta volna, hogy 
a Grófnő életében nem volt minek tönkremennie.

Nem voltam abban a helyzetben, hogy a kiadott 
feladatot ne csináljam, vagy ellenkezzek, vagy er‑
re és erre hivatkozzak ; és ahhoz sem volt kedvem, 
hogy bármit is mondjak.

Egy A4‑es lapra körülbelül 24 vinyetta van felragasztva. A központi irodából hozzák eze‑
ket a lapokat, százat‑százötvenet, alkalomtól függően akár többet. Mindegyik vinyettán 
egy‑egy cím. A vinyettát két ujjal lehúzod az A4‑esről, aztán két kézzel ráragasztod a bo‑
rítékra ; eggyel nem megy, mert nem mindegy, hová kerül a papírcsík ; az alsó harmad kö‑
zepéhez képest néhány centivel jobbra ragasztod, úgy, hogy a 6x3‑as papírcsík merőlegest 
zárjon be a szélekkel, illetve a láthatatlan átlókkal egyúttal kétharmados keresztkapcsolás‑
ban is legyen, aminek eredményeképpen egy szokásos módon megcímzett borítékhoz ké‑
pest küldeményünk garantáltan felhívó jellegű lesz, legalábbis az igazgatónőnk elgondo‑
lása szerint. Németh úr a munka kiadásánál mindezt nem magyarázta el, ám gyakorlati‑
lag mégiscsak ez volt a feladat. Németh úr a felügyelőnk, közvetlenül alá tartozunk. For‑
málisan ő az intézet másik igazgatója, ő azonban a hivatalos megszólítást rühelli, „szó sze‑
rint”, mondja, úgyhogy arra kért bennünket, szólítsuk csak a családi nevén. Így is hívjuk, 
leszámítva azokat a helyzeteket, amikor szórakozik velünk. Erre akkor kerül sor, ha vala‑
mi miatt nincs jókedve. Ilyenkor ugrat vagy parancsolgat, vagy egyszerűen úgy beszél ve‑
lünk, hogy az sértő, pedig az ügyeink intézésében többnyire kifejezetten jóindulatú. Ha 
beszéltem volna neki egy‑két korábbi helyemről, hozzám talán másképp viszonyul ; de hát 
nem említettem neki semmit, így feltehetőleg az idő nagy részében csak arra tud gondol‑
ni, hogy negyvenvalahány éves koromra náluk akarom kihúzni.

Sohasem hittem volna, hogy valaha is ilyen listákat fogok látni. Nyilván megbíztak ben‑
nünk. Vagy nem bíztak meg, hanem egyszerűen tisztában voltak azzal, hogy mi már nem 
vagyunk abban a helyzetben, hogy bármilyen módon is visszaélhessünk bármivel. Ebben 
igazuk is volt. Elég volt ránk nézni. Általában nem találni meg azok címeit a telefonköny‑
vekben, akik az ilyen listákon szerepelnek, sokukét biztos nem. Több minden megállapít‑
ható egy ilyen címjegyzékből. Például az, hogy a magyar entellektüelek egy része a Rózsa‑
domb–Svábhegy–Újbuda vonalon szeret élni, aminek nyilván sok oka lehet, talán a levegő, 
talán a kilátás, esetleg az itt húzódó energiavonal, amely nekik komoly segítséget nyújthat 
szellemi erőfeszítéseikhez, vagy egyéb tisztánlátási küzdelmeikhez, ahhoz a harchoz, amely‑
ben meghatározzák az általánosan szubsztanciális vagy általánosan specifikus helyzetet az 
általánosan műveletlen, vagy specifikusan tudatlan tömegéhez képest, hogy aztán még ál‑
talánosabb vagy még specifikusabb értekezésekbe fogjanak szinte majdnem minden fon‑
tos kérdésről, minek eredményeképpen előbb‑utóbb feltárul az új helyzet a tanulatlano‑
kéhoz képest, a politikailag és kulturálisan műveletlenekéhez képest, akik nyugtalanító‑
an sokan vannak akkor is, ha történetesen a mi tengerszinti magasságunkhoz képest pár 
száz méterrel alacsonyabban rohangálnak ; ha pedig feltárul végül, aminek fel kell tárul‑
nia, ami különben úgy néz ki, mintha már fel is tárult volna, már semmi sem akadályoz‑
hat meg bennünket abban, hogy a szellemet mint szellemet, a művészetet mint művésze‑
tet levegős autenticitással élvezzük, hogy a legújabb gazdaságtant mint speciálisan újsze‑
rű gazdaságtant levegős perspektívával képviseljük, ahogy azt az elitnek mindig is tennie 
kell, mert annyit elárulhatok, hogy ezeken a listákon a magyar szellemi elit egy bizonyos 
része szerepelt. Továbbá azt is elárulhatom, hogy mi, vagyis Kékhajú, Madárka, a Grófnő 
és én azzal voltunk megbízva, hogy nekik meghívókat címezzünk, illetve betartalmazzunk, 
mivelhogy a mi intézetünk sok mindenkivel áll kapcsolatban, amiről később majd töb‑
bet is elmondok, most csak annyit, hogy mi voltunk ezzel megbízva, mert tőlünk a benti 
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bentieknek semmilyen szempontból nem kellett tartaniuk, amivel, ha visszagondolok, jól 
számoltak, mert én magam sem tudom már, kik szerepeltek a listákon, habár ahogy ol‑
vastam a neveket – mert mindig ezzel kezdtem –, sokan voltak köztük olyanok, akikkel 
korábban ilyen‑olyan dolgom volt, akikkel a bekerülésem előtti időszakban ilyen‑olyan 
kapcsolatban álltam ; feltehetőleg egyikőjük sem tudta volna elképzelni, hogy ezekben az 
időkben többek között én ragasztom nekik a ragasztanivalókat.

Több ezer címről volt szó, és lényegében véve hárman voltunk rá, mivel Madárkát egy 
idő után ebbe a tevékenységbe nem lehetett bevonni. Madárka Kékhajú testvére. Bizo‑
nyos tekintetben neki köszönhetem, hogy itt maradtam, hogy itt maradhattam. Úgy ér‑
tem, bent. A Grófnő azt mondja, hogy Madárkánál az átállítás egyáltalán nem ment kön‑
nyen ; ő gyakran beszél vele személyes dolgokról meg egyebekről is. Az átállítás az, ami‑
kor az egyik gyógyszerről áttesznek a másikra. Úgy emlékszem, káliumot említett, de le‑
het, hogy valami más vegyületet, ami iksz dolgokért felelős. Nem kérdeztem, mik lenné‑
nek ezek. Én nem veszem be a gyógyszereket, pedig amikor a doktornő előadta, hogy mi 
mindent kellene tegyek fizikai és szellemi egyensúlyom visszanyerése érdekében, külön fi‑
gyelmeztetett : „Egyelőre azért mindenképpen tessék szedni a gyógyszereket. De vízzel ! 
Ugye, érti ? !” Az egyik fajtát egy ideig szedtem, és tulajdonképpen a Seropramot is, ami 
jó volt, emlékeztetett egy bizonyos korábbi időszakomra, de aztán abbahagytam. Amióta 
nem járok a doktornőhöz, mással próbálkozom, és ez annyira így van, hogy néha egyene‑
sen arra jutok, napközbenre nem is találhattam volna magamnak a mostaninál jobb meg‑
oldást, bármit is gondolok vagy mondok sokszor az itteni körülményeimről – miközben 
a vendégeink természetesen továbbra is jöttek. Mert akik látni akarnak, azok látogatnak. 
Akik pedig látogattak, azok mindent követhettek, mivel a borítékolás mégiscsak több na‑
pon át tartott, sokszor akár egy hétig is.

Sohasem tudhatod, épp ki jön be hozzád. A mi helyünkre ugyanis bárki bejöhet. Akárki. 
Mondjuk főleg olyanokra utalok, akiknek bizonyos dolgok megtekintése a szándékában 
áll. Aztán ha bejutnak, és egy kicsit jobban körülnéznek a helyünkön, nem igazán tud‑
ják, hol vannak, nem igazán tudják, mire gondoljanak. Ezt többször észrevettem rajtuk, 
ahogy ragasztás közben a kerti asztalom mellől ilyen‑olyan elfoglaltságaik közepette raj‑
takaptam őket. Akár azon, hogy titokban Kékhajút vizsgálgatják, pontosabban : bámul‑
ják. Igen, bámulták. Merthogy Kékhajú is bámulta őket, akinél ez a foglalatosság gyako‑
ri, tulajdonképpen még gyakoribb, mint a származási kérdés előhozatala. De nemcsak őt 
figyelgették ; minket valamennyiünket ugyanúgy mustráltak, mert hát az asztalaink mel‑
lett ülve Kékhajú nélkül is kiváló célpontok voltunk.

Ami engem illet, én elsősorban magam miatt lestem azokat, akik minket lestek. Azért, 
hogy bizonyos dolgokat kiszűrhessek. Megszűrhessek. Észrevegyek. Hogy bizonyos dol‑
gokat megtanulhassak. Hogy bizonyos dolgokat láthassak. Megérthessek. Ha nem ezt te‑
szem, legközelebb még inkább úgy leszek, gondoltam, és még védtelenebbül. A  legkö‑
zelebb bekövetkezhet negyedórán belül, néhány percen belül vagy akár néhány másod‑
percen belül is. Ezen felül állandóan készenlétben kell lennem, mert bármikor jöhetnek ; 
ilyenfélék és olyanfélék és másfélék is. Mert jönnek. És ha bejönnek, meglátnak. Meglát‑
ják, hogy ilyen állapotban vagyok. Hogy ide kerültem. Hogy egy ilyen helyre kerültem. 
Megtudják, hogy idáig jutottam ; megtudják, hogy a dolgok nálam idáig jutottak. Ugyan‑
ez volt a Szervita téren is, meg később a Garázsban, most így látom, annak ellenére, hogy 
akkor csak ritkán fogtam fel, mi történik velem. Azt hiszem, valamelyik antik diszkont‑
áruházból kerültek hozzánk a vasasztalok ; jó ideig nem tudtam eldönteni, eredetileg mi‑
lyen célra is készülhettek.

Kékhajú egy kicsit olyan, mint a Művésznő. Született előkelőség. Az ő eleganciáját nem le‑
het megtanulni. Bármit tesz, mozdulatának különös íve van, akkor is, ha éppen csak meg‑
igazítja a haját, amely egy bizonyos napszakban valami miatt rendre kéknek látszik. A té‑
pést és ragasztást olyan műgonddal végzi, hogy azt filmezni lehetne. Lassúnak lassú, ezt 



6

Németh úr is megállapította, a kivitelezés tökéletesítéséről azonban soha nem mond le ; 
arra jutottam, hogy nála ez az egész majdhogynem érzelmi, de legalábbis lelki szükséglet. 
El sem tudjuk képzelni, hogy vele valójában mi lehet. Annyit tudunk, hogy meghalt a fér‑
je, akit nagyon szeretett, és aki bíró volt, vagy talán főbíró, de egészen biztosan vezetőségi 
tag a Kamaránál, és aki után a doktor nevet viseli, mert ő aztán nem mulaszt el egyetlen 
alkalmat sem, hogy ne énekelné oda neve mellé az előkét : „Én dr. Garda Antalné vagyok, 
kérem szépen !” Ilyenkor ragyog és kifogástalanul szép. Ezen kívül viszont szinte semmi 
mást nem tudunk róla, hacsak azt nem számítjuk, hogy állandóan a származásával van el‑
foglalva. Azzal, hogy ő honnan érkezett, hogy ő ki mindenkivel áll kapcsolatban, meg hogy 
ez a ki mindenki mi mindenre hivatott a világban, természetesen saját magát is beleértve.

Az igazgatónő rendelkezett úgy, hogy Madárkát a ragasztással nem lehet terhelni. Nyilván 
körültekintő és megfontolt mérlegelés után született meg ez a döntés, amit mi elfogadtunk 
és ennek megfelelően jártunk el. Egyszer viszont késésben voltunk, ezért megkértük, se‑
gítsen. Amikor az intézetünk vezetője ezt észrevette, gyakorlatilag tajtékzott. „Megmond‑
tam maguknak, hogy hagyják ki ! Hát mégis, hogy képzelik ezt maguk ? !” a mi igazgató‑
nőnktől mindenki fél. A benti bentiek ugyanúgy, mint a benti kintiek, akikhez én ma‑
gam is tartozom. Sokszor meg sem kell szólalnia, elég, ha néhány percet a közelünkben 
tartózkodik ; mindamellett szeretjük is őt.

Egy alkalommal kijött hozzám. Valójában nem is hozzám, hanem a nagyterembe, ahol az 
egész napomat töltöm. Volt valakivel egy beszélgetése, amit valami miatt az én helyemen 
kívánt lefolytatni, nyilván nem véletlenül, de ez nem biztos. Sétálnak le s fel, beszélgetnek, 
meg‑megállnak, néha odamennek az ablakhoz és a párkányt babrálják, mialatt számom‑
ra egy kellemetlen aspektussal akcendáltan megáll az idő, mert nem tudok nem tudomást 
venni róluk, amikor : Egyszer csak odalép hozzám az igazgatónő és ezt mondja : „Ismeri 
a novellát, ugye, amelyben a főhős átmegy a falon ?” Azzal fogta magát és nekiment a fal‑
nak. Puff. Mert tényleg nekiment. „Így ! Érti ? Hát nem így kellene ? Mondja, nem ez len‑
ne a természetes ? !” Zavarban voltam, egy kicsit talán el is pirultam, miközben arra gon‑
doltam, ha az intézetben ilyen a vezető, milyen lehet a többi benti benti ? Ez néhány nap‑
pal azután volt, hogy bekerültem.

A múltkor az igazgatónő egyik személyes vendége, egy úgynevezett nem akárki jött ki hoz‑
zánk. Mi nem vagyunk szigorúan elzárva a benti bentiektől sem, sehol egy külön elválasz‑
tott rész, ahová csak külön engedéllyel lehetne bejutni ; ez az intézetünk jellegéből adódik, 
mi ugyanis bizonyos értelemben kísérleti helynek számítunk. Az igazgatói szobából kön‑
nyen kitalált hozzánk az illető, nem is volt szüksége segítségre. Ez a nem akárki története‑
sen tudta rólam, hogy ki vagyok, nem volt nehéz rájönnie, ezenkívül egy pillanatra mint‑
ha félreérthetetlenül utalt is volna erre. Egy ideig legalábbis azt hittem, hogy jól látom, 
amit látok. Aztán, ahogy elkezdett járkálni, sétálgatni a teremben, elbizonytalanodtam. 
Volt már itt korábban is olyan esetem, hogy bejött valaki, aki tudta, hogy ki vagyok, az‑
tán mégis úgy tett, mintha nem ismerne, mire én bizonyos időn belül azon kezdtem gon‑
dolkodni, nem lehet‑e, hogy igaza van ennek a valakinek, nem lehet‑e, hogy tényleg nem 
ismer, éspedig azért nem ismer, mert 
egyszerűen nem ismerhet, mégpedig 
azért nem ismerhet, mert én törté‑
netesen valaki más vagyok, mint aki‑
nek tartom és gondolom magam, ami 
már csak azért is így lehet, mert nem 
ismert fel ez a valaki, majd eszembe 
jutott, hogy talán valóban valaki más‑
nak kell lennem, ha ilyen helyen va‑
gyok, ha ott vagyok, ahol vagyok, ha 
ezen az egészen ott gondolkodom, 
ahol gondolkodom, mint ahogy egy 
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jóval korábbi esetnél határozottan erre is gondoltam, miközben akkor egyidejűleg meg‑
esküdtem volna rá, hogy ezzel a bizonyos asszonnyal korábban egy bizonyos szituációban 
nemcsak hivatalos beszélgetést folytattam, hanem később hivatalosan találkoztam is, sőt, 
egyszer, valami jubileumi rendezvényen azt mondta nekem, hogy legyek olyan szíves, hú‑
zódjak egy kicsit félre, mert kizárólag a velem társalgó urat szeretné lefényképezni. Ezút‑
tal azonban csak az érdekelt, ahogyan ez a mostani nem akárki lépked és köröz a termek‑
ben, mert hol átment Kékhajúékhoz, hol visszajött hozzám, mialatt én egyre inkább egy 
70x80‑as képet láttam magam előtt, amelyet gondolatban valakivel már meg is festtet‑
tem, s melynek a Lágy kór címet adtam, s amelyet tulajdonképpen a Pszichiátriai Múze‑
um gyűjteményébe szántam.

Arra gyanakszom, hogy Madárka felmentése Németh úr közvetítésével történt. Vagyis 
nem is erre gyanakszom, hanem arra, hogy ő maga határozott a felmentés mellett. A pe‑
csételés miatt. Mert mi nemcsak címeket ragasztunk, nemcsak betartalmazunk, hanem 
pecsételünk is, mivelhogy több szempontból is hivatalos háznak számítunk. Madárka vi‑
szont extrán pecsétel. Erővel. Bár rá alkalmanként csupán hatszáz vagy hétszáz boríték ju‑
tott, ami hatszáz vagy hétszáz leütés, mondhatni csapás, ez mégiscsak olyan következmé‑
nyekkel járt, ami felett Németh úr felelős irányítóként nem hunyhatott szemet. Ráadásul 
minden egyes mozdulatát egyéb zajok is kísérték, nem beszélve arról, hogy a természet rit‑
ka mély hanggal ajándékozta meg, aminek majd minden leütésnél skálaszerű futamokkal 
nyomatékot is adott. Vibrált körülötte minden, mi meg hangulatunktól függően hol így, 
hol meg úgy reagáltunk, ami őt a tevékenységében egyáltalán nem befolyásolta ; legfeljebb 
ráerősített. Mert őt ezekben a helyzetekben leginkább talán az érdekelte, ha mi ráidegesed‑
tünk. Velem ez sokszor előfordult, annak ellenére, hogy amióta Madárka tudja, hogy vala‑
mikor tanár voltam, folyton az irodalomról beszél nekem. „A tú‑ra, a tú‑ra, a lityera‑túra 
ra‑vasz‑pa‑kúra, ra, ra, ra”, kezdi, aztán mikor mivel folytatja. Az átállítás előtt állandóan 
olvasott, de később is ; egyszer azt mondta nekem, hogy az életben az irodalom az egyetlen 
vigasz. Általában mégsem a művekről beszél, hanem inkább az írókról, és róluk is leginkább 
kérdések formájában. Például : „Mit csinált Hammingvaj 36 Szentmihályon délután négy‑
kor Kordobában ? Na ? Hamm ! ? Nem tudjuk ? ! Ezért bök most a bökke én, a nő ! Ahogy 
az a csikágói Szentmihálykor. Mert ő aztán értette, hogy kell a kordobai csibéket a sziesz‑
ta alatt elandalítani ! Lúzia, lújzia, elandalújzia, csucsijja, csöcsijje !” „Gusztustalankodsz 
itt nekem ! Hát micsoda dolog ez ? !”, mondta erre egyszer a Grófnő.

Azon a napon, amikor megtudtam, bent miként határoztak, feszült lettem, annak ellené‑
re, hogy azt mondtam a Grófnőnek, amit mondtam. Ha nem csinálhatom azt, amit min‑
den nap csinálni szoktam, nyugtalan és kiszámíthatatlan leszek. A faltól falig sétának pél‑
dául mindenképpen meg kell lennie, amennyiben iksz egységnyi időt egyfajta állapotban 
akarok eltölteni. A többiek is tudják ezt. Nem feltétlenül jó szó a tudják, de a végered‑
ményt tekintve mégiscsak erről van szó. Tudom, hogy a faltól falig nem igazán nevezhető 
sétának, mert amennyire a sétára mint sétára vissza tudok emlékezni, az több szempont‑
ból is más élménnyel vagy élményhez hasonlítható tapasztalattal járt. Ezzel együtt vagy et‑
től függetlenül a rendelkezésemre álló itteni 29 métert tökéletes távolságnak tartom. Nagy 
tér az enyém, én mindenképpen annak érzem ezt a háromszáznegyven négyzetmétert. Az 
elején még számoltam, hányszor teszem meg a távot, most már nem. De megteszem, to‑
vábbra is megteszem, mert határozott folyama, tartó vezetése van. Ha délutánonként át‑
lendülök a holtponton, akkor a zártság egy időre átalakul. Nem tudom, hogyan, azt sem, 
mivé, de egy kis időre másképp érzem a zártságot mint bezártságot.

Van, amikor megérintem a falat, van, amikor csak képzelem, hogy megérintem. Képzelet‑
ben sok mindent meg lehet érinteni. Néha erősebben lehet így érezni azt, amit éppen meg 
akarunk érinteni. Érinteni. Lil ! Megérintettél. Megérintelek. Kezdődhet az elszámolás. Er‑
ről nem tudok beszélni, ahogy sok másról sem, például arról, hogy kerültem ide, meg mi 
ez az egész, ahová be lettem zárva. Igaz, csak nappalra, de mégiscsak be lettem zárva. Nem 
mások zártak be. Nem. Arra én figyelek, hogy mások ilyet ne tehessenek. Én döntöttem 
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így. Ha az egész egyáltalán döntés volt. Erről majd máskor. Előbb né‑
hány dolgot tisztázni kell. Tisztázás nélkül nem megy. Ehhez azon‑
ban nekem kell egy‑két dolgot megértenem, legalább néhány részle‑
tet, olyan részletet, amelyet egyelőre nem látok. Azon vagyok, hogy 
ezt megoldjam, ezért lenne szükségem a falakra is, a faltól faligra, ar‑
ra a pár kilométerre, amit nap mint nap megteszek, vagyis megtet‑
tem, és amit most időnként szüneteltetnem kell. Korábban egyetlen 
nap kihagyása is komoly következményekkel járt, most meg másfél 
havonta hét‑nyolc alkalom is kiesik, nem tudom, mi lesz ebből. Pedig 
minden nap csinálnom kellene. Néhány órán keresztül mindenképp. 
Hogy pontosan tudjam, mi történik a fejemben az alatt a néhány ki‑
lométer alatt, amit megteszek. Tudnom kell, mi történik a fejemben 
– feltéve, hogy a fejemben történik. Ha pedig nem ott történik, azt 
kell kiderítsem, hogy hol történik, utána meg a többit.

Persze, ebben a  hét‑nyolc napban is teszek köröket, de ez más. 
MT‑nek nevezem. Így : mínusz táv. A mínusz távnak úgy mész neki, 
hogy tudod, ebbe csak azért fogsz bele, hogy nullára érkezzél. Sokba 
kerül, amíg eléred a nullát. Én még nem értem el ; a közelében vol‑
tam, de még nem értem el. Az emtét nemcsak a helyemen lehet meg‑
tenni. A körút, a Paulay, a Ráday, a Sziget, a Moszkva, a Duna‑sza‑
kasz meg a többi vonal eredetileg más okból lett, de azért ezeken az 
utakon is lehet emtézni, mint ahogy szoktam is, alkalmanként akár 
a  termemből, mert ezt is megtanultam. Múltkor azon gondolkod‑
tam, mennyi ideje van ez az egész. Nem tudtam eldönteni. Aztán hirtelen megértettem, 
hogy órák óta eszembe sem jutott, mi lehet most a Szamos bácsiék előtt. Egy ideig napjá‑
ban többször is kinéztem az ablakomon, ki kellett nézzek, pedig nem akartam. Ők nem 
tartanak semmit a lakásuk előtt, legalábbis én még nem láttam, hogy akármit is kiraktak 
volna a bejárati ajtóhoz, hogy hozzátámasztottak volna valamit a falhoz, mint ahogy ezt 
a házunkban olyan sokan teszik. Vélhetőleg kevés időt akarnak eltölteni az udvaron, amely 
egy légtérben van a lakásom szoba felőli részével. Állandóan otthon tartózkodnak a föld‑
szinti lakásukban. Mindketten idős nyugdíjasok, Szamos bácsi és Szamos néni is. Sza‑
mos bácsival ugyan rendszeresen találkozom a kapunál, az elmúlt években viszont egyet‑
len alkalommal sem láttam őt a lakásuk előtt megállni vagy ott bármit csinálni. Ez hos‑
szú időn keresztül fel sem tűnt. Jóval később lettem figyelmes erre, valójában csak azután, 
hogy a rácsot már feltetettem.

Volt, ami megváltozott.

Például a bentiek bejöhettek a termembe. Ezt nehezen viseltem. Korábban ez úgy volt, 
hogy csak alkalmanként jöttek, amivel nem azt mondom, hogy azok az emberek, akik hi‑
vatalosan érkeznek hozzánk, előtte ne léphettek volna be a területemre. Persze hogy be‑
léphettek. Őket elfogadtam ; vagy ha nem is fogadtam el, elviseltem őket ; vagy ha nem 
is viseltem el, kibírtam őket, mert valamit mindig kitaláltam : hol a kerti asztalom mellől, 
hol a falaim egyikének támaszkodva, hol meg egyszerűen a nyomukban haladva. A ben‑
ti bentiek ügye azonban más. Az az igazság, hogy valamikor elintéztem az igazgatónővel 
vagy talán Németh úrral, hogy egyedül lehessek a nagyteremben, amely nálunk a legtá‑
gasabb tér. Már nem emlékszem, mire hivatkoztam, de beleegyeztek. Hivatalosan persze 
ezután is bejöhetett hozzám bárki a házból, gyakorlatilag viszont nemigen mertek. Ami‑
óta viszont az igazgatónő úgy határozott, ahogy határozott, bár nem vagyok benne biztos, 
hogy a dolog az ő ötlete volt, nemcsak Madárka vagy a Grófnő jöhet át hozzám, hanem 
mások is, például azok, akik az igazgatónő mellett dolgoznak. Őket meg kerülöm ; felte‑
hetőleg Kékhajúékhoz sorolnak, amikor kitárgyalnak, igaz, azt nem tudhatom, mihez ké‑
pest gondolnak rólam bármit is. Nem hinném, hogy az igazgatónő emlékezne, mi min‑
dent mondtam neki az első találkozásunkkor.
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Az emberek megbeszélik a dolgaikat. Nekem nem kell. Másképp intézem. Korábban he‑
tek is elteltek úgy, hogy nem beszéltem senkivel. A bentiekkel sem. Az elején nem tud‑
tam, később meg nem akartam, vagy egyszerűen nem voltam rá képes. Másrészt, ha a kö‑
zelembe jönnek, megzavarnak a dolgaimban, a gondolataimban. Nekem amúgy is sok 
mindenre kell figyelnem. Nem engedhetek ki. Még gondolatban sem engedhetek ki. Ha 
ezt tenném, könnyen így járnék : Felnézek és ott állnak előttem. Most csak ezeket emlí‑
tem : Melicskó a rottweilerrel, a sálas ultra, a csapzott férfi. Állandóan készenlétben kell 
lennem, állandóan. Mindemellett a bentiek próbára is tesznek. Múltkor a Grófnő csak 
úgy átrohan, megáll előttem és : „Mucikám, hogy állsz ? Igazán átvállalhatnál valamennyit 
az adagomból, szörnyen fáj a gubóm.” Semmi bevezetés, vagy ne haragudj, zavarhatlak ?, 
vagy valami megszólítás, hanem azonnal a közepébe ; én meg ragasztás vagy tépés közben 
elkalandozok, hol erre gondolok, hol meg arra, amikor hirtelen elkezd zakatolni a fejem, 
mucikám, mucikám, nem áll le, kattog és zakkog és muccog, muc, muc, gyorsan, torlód‑
va, egymás után mucmucmuc, aztán lassul, egyre lassul, miközben megy tovább, folyama‑
tosan megy tovább, muc, muc, aztán valamikor megfordul és jön a cum, cum, cum, cum, 
amikor egyszerre csak ezt üvölti valaki felettem : „Nem hallod, bazd meg ? ! ?, rémesen fáj 
a csuklóm ! Hát elmehetsz a meleg picsába te is, te is, te is, ne is, ne is, ne is, segíts, segíts, 
ne is.” „Ne ordíts ! !”, mondtam és felnéztem. A legeslegelején, amikor bekerültem, még 
ennyit sem tudtam mondani. Jó ideig meg sem szólaltam ; éppen csak köszöntem. Né‑
meth úrnak is, ő ugyanis mindig a pénztárnál várt, itt ellenőrizte, pontosan érkezünk‑e, 
pontosan érkezem‑e, mert az elején még nem voltunk bekamerázva.

Aztán nem állja meg, s ezt még elüvölti : „Rém undorító vagy, jobb, ha tőlem tudod !”

A legelején egészen másként voltam a Grófnővel ; nem is nagyon beszéltem vele. Ő Kék‑
hajúhoz húzott, illetve Madárkához, ami korukat és nemüket tekintve érthető ; semmi ki‑
fogásom nem lett volna ez ellen, ha Kékhajú az első pillanattól fogva nem annyira ellen‑
séges velem, amit mindenki láthatott, és ami ellen senki nem tett semmit. Ha netán szól‑
tam, rendre ez volt a válasz. „Nem látod, milyen szépségesen mosolyog rád ?” Múltkor ezt 
kaptam : „Tegnap még a pofikádat is megpaskolta, láttam én !” Mit lehet erre mondani ? 
Valóban ez történt. Kékhajú valahol az előtér környékén lépett elém, aminek következ‑
tében gyakorlatilag se előre, se hátra, csak a kétség, aztán rám nézett, és elmosolyodott, 
amivel végképp sarokba szorultam. „Drágám, neked olyan különösek a szemeid, mond‑
ták már ?”, mondta. Nem mertem rákérdezni, mire gondol, ki tudja, milyen irányba te‑
relődött volna a tisztázás. Inkább hagytam, hogy a tenyerével végigsimítson az arcomon. 
Viszont ugyanilyen mosolygósan támadott hátba ! És rendszeresen, amivel végképp egye‑
dül maradtam, mert bizonyos dolgokról csak nem beszél az ember.

Mert az elején belementem mindenbe. Hogy én ez vagyok, és hogy én az vagyok. Meg 
hogy ezt tettem, és azt tettem. Csak kellett tennem valamit, ha most itt vagyok, mondta, 
hát persze, világos, valamit biztosan tettél, mondta, amit nekünk nem mersz elmondani. 
Aztán azzal jött, hogy a személyemnek mi mindennel kapcsolatosan lehetnek vonatkozásai. 
Mint ahogy bizonyos esetekben egyenesen odáig ment el, hogy iksz dolgot akár tehettem 
volna én is, mert ő az elejétől fogva látja rajtam, hogy nem itt lenne a helyem, mert aki 
tanár volt, drágám, nem lehetne ilyen helyen, különösen annyi éves korára, mint amen‑
nyi te vagy, még rövid ideig sem, még átmenetileg sem, semmilyen alapon sem, semmi‑
lyen papírral sem, és semmilyen indokkal sem, egyszerűen nem lehetne ilyen helyen, ő 
ezt tudja, a férje révén, aki mégiscsak büntetőbíró volt, mellette aztán épp elég ideje volt 
kiismerni az ilyen és ehhez hasonló eseteket. Aztán jött más dolgokkal is, amit most in‑
kább nem említek. Mindez körülbelül akkor volt, amikor kivonultak a rendőrök ; nem 
hinném, hogy bárki is emlékezne erre nálunk, pedig az egész utcát lezárták, legalábbis az 
utcának a hozzánk közelebb eső részét, és akkor nem sokon múlt, hogy elcsúszok, ezt tu‑
dom, nem sokon múlt, annak ellenére, hogy Kékhajúnak akkor ahhoz az ügyhöz konk‑
rétan semmi köze nem volt, annyira nem, hogy még én kérdeztem meg tőle, hogy a füg‑
gönyt esetleg nem ő igazította‑e meg, amire azt mondta, nem, kérlek, nem én igazítot‑
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tam meg a függönyt, hát, hogy is képzelhetted, én ilyet nem teszek, kérlek. Végtelenül ud‑
variasan mondta, azzal az udvariassággal, amire csak ő képes ; nem ismertem senki mást 
az életemben, aki ennyire udvariasan tudott volna valamit mondani, miközben vizsgált, 
kémlelt, vizsgáltkémlelt a hatalmas szemeivel, amelyek ilyenkor még ijesztőbbek, még fe‑
nyegetőbbek voltak, mint máskor. És ezt is csak később fogtam fel, mert az elején, ami‑
kor gyakran még bent is bajom volt a kezemmel, elgondolkodtam minden egyes kijelen‑
tésén, minden egyes mondatán, megjegyzésén, tekintve, hogy ebben az időben mindenen 
elgondolkodtam. Sokszor ennek alapján jutott eszembe néhány dolog.

Máskor az egyéb feltételezéseivel jött. „Átfutott rajtad valami, drágám, láttam. De te en‑
gem nem fogsz froclizni, különösen nem ilyen módszerekkel !”, mondta. És akkor elkezdte 
megint, hogy napokig nem szól hozzám. Én meg egy olyan emberrel együtt szívtam a le‑
vegőt, aki napokon át nem köszön nekem, aki napokon át nem beszél hozzám, aki csak fi‑
gyel, és néz, és les, és minden egyes alkalommal, amikor elmentem előtte, nem tudom, mi‑
lyen módon adott ki magából nem tudom mit. A Balkánban történtekre hasonlított, ami‑
kor legalább két órán keresztül követtek. Délelőtt tíz vagy tizenegy lehetett azon a napon, 
akkoriban már reggel kezdtem a köreimet ; talán a Csarnok borozójából jutottam a Devics 
utcába, már nem emlékszem, arra viszont igen, hogy ezek jöttek utánam. Egészen biztosan 
így volt, mert aznap másodszorra mentem be a Balkánba. Vissza kellett menjek, mert azt 
éreztem, hogy egy férfi, akinek aznap reggel véletlenül nekimentem a borospoharammal, 
valamit felerősített a kabátomra ; egy jó órával később otthon mindent ellenőriztem, de nem 
találtam semmit. Ennek ellenére vissza kellett menjek, hogy lássam megint ezt a férfit, illet‑
ve tulajdonképpen azt akartam, hogy újra elmenjek előtte, mert újra neki akartam ütődni 
a pultnál, de most akarattal, azt gondoltam, így meg fogom tudni, mit erősített rám, vagy 
hogy hová erősítette azt, amit rám erősített, de már nem volt ott. Helyette két másik alak 
tartózkodott a helyiségben, akik, ahogy kiléptem az utcára, elindultak utánam. Kékhajú 
pedig továbbra is csak nézett, csak nézett és nézett. A Grófnő ilyen esetekben nem tudott 
mit mondani. Legfeljebb ezt : „Hatvannégy éves ! Ha itt vagy, kénytelen vagy őt is élvezni.”

Más miatt is nehéz a nézés. Nem mindig tudom ugyanis elérni, hogy ne úgy nézzek ki, mint 
ahogy mostanában szoktam, amikor egyszerre csak elér az egyik vagy a másik valami, habár 
bizonytalan vagyok annak megítélésében, hogy korábban személy szerint mindig nekem 
volt‑e tulajdonítható, amikor ez sikerült. A korábban lehet tegnap, tegnapelőtt, kilenc éve, 
két és fél hónapja, fél órája vagy néhány perce. Bármikor lehet. És bármikor jöhet. Bármi‑
kor. Aztán itt van veled. Vagy benned. Vagy körülötted. Vagy bárhol. Én meg tudom, hogy 
ilyenkor milyen a tekintetem. Egyszer én is láttam egy ilyen férfit. Bernben. Ha így néz‑
nék a Grófnőre vagy Madárkára vagy netán Németh úrra, rájönnének arra, amit egyelőre 
csak én tudok. Ha ez kitudódna, nyilván még egy ilyen helyen sem lehetnék, mint a mos‑
tani. Hogy ilyen pillanatokban találkozzon valakivel a tekintetem : a másodpercek töredé‑
két sem bírom. Azt meg végképp nem, ha ilyen‑
kor valaki akár csak véletlenül is meglát. Kékha‑
júnak ez is sikerült. „Spicli vagy.” „Figyelsz min‑
ket.” „Biztos beépített ember vagy.” Ilyeneket és 
ehhez hasonlókat mondott. Később azt is mond‑
ta, hogy összejátszok a vezetéssel. Ezzel azokban 
a napokban jött elő, amikor valahogy kiderült, 
hogy én is tudomást szereztem arról, hogy mi‑
lyen összefüggésben is nyilatkozott Németh úr 
Kékhajú seggéről. „Csak leül ide, aztán egész nap 
meg sem mozdul ! Mit csodálkoznak a tényállá‑
son ? !”, mondta az igazgató úr.

A festőnek, a papundeklisnek vagy annak a fér‑
finak, aki nemrég feltűnt a  környéken, egy‑
szer‑egyszer talán megengedtem volna, hogy 
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ilyenkor rám nézzen. Mint ahogy ők meg is engedték, ha jól emlékszem, bár azok a ta‑
lálkozások nyilván csak véletlenek voltak. Mégy hazafelé, és véletlenül ott vannak ; hol 
a Jesivánál, hol meg a Király sarkánál. Véletlenül rendszeresen ott vannak. Az egyik is 
meg a másik is. Akik az utcán élnek, sokszor olyan dolgoknak engedelmeskednek, amik‑
ről maguk sem tudnak, maguk sem tudhatnak. Amikor meg felérsz a negyedikre és be‑
lépsz a lakásodba, a szobát megint abban a bizonyos fényben látod, ő meg ott van. Akkor 
is, ha nincs ott. De honnan tudod megállapítani, hogy valóban nincs ott, akit látsz ? Ha 
látod, ott van. Éjszaka is. És később is, amikor már nem látod. Ezek után nem fekszel le, 
nem mersz, csak ülsz ; ülsz, ülsz vagy állsz, vagy mászkálsz, vagy nézed a plafont, a könyve‑
ket, nem fekhetsz le, nem dőlhetsz le, mert elalszol, alvás közben pedig nem tudhatod, mi 
történik veled, mi történhet veled. A házban eközben már minden nyugodt, te meg hall‑
gatod a csendet, amennyiben csendnek lehet nevezni azt a fajta tompa zúgást, ami ilyen‑
kor a halántékod körül felerősödik, miközben elkezdődik – mert előbb‑utóbb mégiscsak 
arra gondolsz, akkor is, ha nem akarod. Michael erről soha nem beszélt.

Arról sem, hogy hajnal előtt hogy volt ; mert hajnalban, vagyis valamivel hajnal után vet‑
te be a gyógyszereket ; addig ivott és gondolkodott, gondolkodott és ivott, közben hallgat‑
ta a rádiót, az szólt nála állandóan ; húsz éven keresztül csak gondolkodni és gondolkodni ; 
amíg pincérkedett, az más volt ; emberek között lenni, tömegben lenni, beszélgető és ivó 
emberek között lenni, lélegző emberek között lenni, emberek között, akik lélegeznek, az 
más, az tényleg más ; én akkor állapítottam meg ezt először, amikor egyszerre nagyon éles 
lett minden körülöttem, és kemény fehér, amiben szürkés vagy füstösfehér rétegek is voltak, 
ami persze részben természetes, mert ennél az esetnél a Wichmann nevű kocsmában voltam, 
ahol azt még hallottam, hogy minek iszik az, akinek nincsen hangja ?, de utána már sem‑
mit sem értettem mindabból, ami velem történik, és nem azért nem értettem, mert más‑
sal voltam elfoglalva, hanem azért, mert akkor már csak arra tudtam figyelni, hogy a zsib‑
badás elmúljon, de nem múlt el – az egész ugyanis azelőtt kezdődött, hogy beléptem vol‑
na a Wichmannba, hogy megigyak egy unicumsört, mert ekkor még nem tudtam, hogy 
ennél a lefolyásúnál nem lehet inni ; ezt az egészet nem tudom másképp mondani, de így 
legalább egy kicsit érthetőbb, miért kell bizonyos helyzetekben az átlagosnál jóval elővi‑
gyázatosabbnak lennem, vagy miért nem nézhetek ezekben a bizonyos órákban az itteni‑
ekre. Németh úrra sem, akinek a dolgait teljesítem. Németh úr az első napokban mindent 
elmondott nekem is. Azt, hogy mit csinálhatok itt és mit nem. Hogy mi a dolgom és mire 
figyeljek, mert ne higgyem, mondta, hogy egy ilyen helyen nincs dolgom, „hát hogyne len‑
ne dolga, majd meglátja, mennyi dolga lesz.” Nagyon is lesz dolgom, hallottam, mert ekkor 
és ekkor majd ezt kell csináljam, ekkor és ekkor pedig majd azt, és ezen kívül lesznek rend‑
kívüli alkalmak is, amikről majd később beszélünk, hallottam, és így tovább, és így tovább.

Jó idő telt el azóta, hogy Németh úrnak bemutattak. Ezalatt sok minden történt. Ezalatt 
sok minden más mellett Németh úr kéréseit is teljesítettem, amelyek nem voltak igazán 
bántóak, soha nem voltak rosszindulatúak, és általában nem voltak zavaróak sem, kivéve 
azokat a villanásokat, amelyek ugyan egészen véletlenszerűen értek el, de ami alatt valami 
miatt egyszerre csak felfogtam, hogy épp miben vagyok benne, aminek folytán néha el‑
csodálkoztam, hogy nekem épp ezt és ezt kell csinálnom, miközben meg‑megkérdeztem 
magamtól, hogy tulajdonképpen Németh úr miért beszél velem ilyen és ilyen hangnem‑
ben, ilyen és ilyen modorban, vagy éppen ilyen és ilyen indulattal. Ezen villanások alatt 
nekem úgy rémlett, hogy velem korábban így nem beszéltek, talán még a Kombinátban 
sem, bár ebben most nem vagyok biztos. De nem mertem szólni, sohasem mertem szól‑
ni. Pontosabban mondva volt egy eset, amikor szóvá tettem neki valamit, amiből persze 
kisebb fajta botrány lett, de ami után a Grófnővel legalább elkezdtünk közeledni egymás‑
hoz, merthogy lényegében véve miatta szóltam. Ő nehezen viselte, ha tiszteletlenül be‑
szélnek vele, és rendre szólt is ezért, de ennél a bizonyos alkalomnál valami miatt hallga‑
tott, nem úgy, mint máskor, amikor akár neki is ment Németh úrnak. De nemcsak ne‑
ki. Ha a benti bentiek történetesen lekezelően vagy flegmán beszéltek velünk, üvöltözött 
és szentségelt. Mint ahogy akkor is, ha értelmetlen feladatokkal bíztak meg bennünket. 
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Ilyenkor persze a bentiek részéről rendre az volt a válasz, hogy nekünk egy szavunk sem 
lehet, míg máskor meg arra emlékeztettek bennünket, hogy nem azért vagyunk itt, hogy 
bármiben is véleményt nyilvánítsunk, hisz elég világosak a feltételek, vagy esetleg mégsem ?

Németh úr az utóbbi időben úgy tartja rajtunk a szemét, hogy sokszor ki sem jön hozzánk. 
Nem kell neki, mert mindent lát. Be lettünk kamerázva. Amikor közölték, hogy itt ka‑
merák lesznek, először nem tudtam, mit csináljak. Aztán valahogy eljutott hozzám, hogy 
nem tehetek semmit. Talán ezt nevezik belátásnak. Azt hiszem, hosszú idő után ez volt az 
első igazán önálló gondolatom, ez még a körútféle homlokzatnál is előbb volt. Egy napon 
megmondták, hogy figyelni fognak. Azaz meg sem mondták, hanem egyszerűen felszerel‑
ték a kamerákat. Így hozták a tudomásunkra, hogy amíg náluk vagyunk, minket is figyel‑
ni fognak. Én azt sejtettem, hogy engem előzőleg is figyeltek, hisz a bentiek nem tudhat‑
ták, hogy hol tartok, hogy miben vagyok, hogy milyen állapotban lehetek. Másképpen fi‑
gyeltek ugyan előtte, de figyeltek, arra ugyanis magamtól is rájöttem, hogy amennyiben 
egy ilyen helyre kerülök, akkor engem is figyelni fognak, annak ellenére, hogy más meg‑
közelítésből és más célból ugyan, de én magam is ugyanezt teszem. Mert én is figyelek, én 
is állandóan figyelek, miközben most már engem is állandóan figyeltek, akár Kékhajút, 
Madárkát, a Grófnőt meg a többieket. Tudtam, hogy bármit csinálok, látni fogják. Tud‑
tam, hogy a felvételeket szalagokon megőrzik, és bármikor levetítik bárkinek, mert a mi 
véleményünket erről nem kérték ki. Írtam alá papírokat. Nem is egyet. Olyan fajta iratot 
viszont, amely az én megfigyelésemmel lett volna kapcsolatos, nem.

Tartozik hozzánk egy másik épület is. Egy időben több minden miatt oda szerettem vol‑
na kerülni, de nem sikerült áthelyeztetnem magam. Azt mondta az ottani vezető, hogy az 
ilyen kérdésekben nem ő mondja ki a végső szót, egyébként pedig „jelenleg nincs is he‑
lyünk”, mondta, nagyon sajnálja. Így maradtam. Itt maradtam. Bizonyos tekintetben jó‑
val nehezebb lett volna a másik épületben, mégis azt képzeltem, hogy az új hely jó megol‑
dás lenne, átmenetileg mindenképp. Sokra viheted, ha a dolgokat átmenetileg meg tudod 
oldani, végtére is az életben csak átmenetileg kell megoldani mindent, ez így van kitalál‑
va, azt hiszem. Máskor meg másképp van, de ilyenkor is mész, mész és mész. Aztán lesz‑
nek olyan napok, amikor azt mondod, nem ; azt mondod, nem fogsz tudni megcsinálni 
még egy faltól faligat, azt érzed, nem fogsz tudni megtenni már egyetlen egy faltól faligat 
sem, nem vagy rá képes, mert már kétezer előtt is elég volt és tulajdonképpen jóval előt‑
te is eleve elég volt. Ilyenkor ülni sem tudsz. Hiába lehet itt leülni, ülni sem tudsz. Mint 
ahogy ilyenkor gondolkodni sem lehet. Aztán újra és újra eszedbe jut néhány dolog, és 
ekkor viszonylag gyorsan megérted, hogy jó helyen vagy ott, ahol vagy, nagyon jó helyen.

Van, amikor mindez hirtelen elmúlik. A  hirtelen időtartamát nem tudnám pontosab‑
ban megmondani ; annyit tudok erről, hogy amennyiben egy behatárolható időegységen 
belül történik, mondjuk egy délután vagy egy délelőtt, az nálam hirtelennek nevezhető. 
Órák alatt bekövetkező hirtelen, ehhez vagyok hozzászokva évek óta, és ehhez időről időre 
hozzáadódnak a másodpercekbe feltorlódott évek, ezeket pedig nem látod át, csak érzed.

Ezeket az órákat bent talán másképp élem át, mint a lakásomban vagy az utcán. Ebben 
Kékhajúnak meg Madárkának is szerepe lehet, és egészen bizonyosan a vendégeinknek is, 
igaz, nem tudnám megmondani, hogyan. Az is számít, épp mennyire világos a fejed. Vagy 
mennyire nem. Vannak órák és napok, amikor minden mozdulatot megnézel, mindent 
megnézel ; amikor mindent elolvasol, úgy értem, minden feliratot elolvasol, amit látsz ; nem 
akarod látni, de rendre eléd kerülnek. Akármi. A körúton volt a legrosszabb, ott méteren‑
ként ötven felirat van, és akkor még nem számoltam a villamosokat. Budapesten mosta‑
nában szinte csak szöveges villamosok vannak iksz felbontású képekkel, két‑három percen‑
ként mennek el melletted, és nekem két‑három percenként az összeset el kellett olvasnom 
akkor is, ha ráparancsoltam magamra, hogy nem, nem szabad, mert az utolsó pillanatban 
a kényszer mindig erősebb volt, és ez, gondolom, mások esetében is határozottan így volt, 
így lehetett, azt hiszem, így kellett lennie. Oda kellett hát forduljak, pedig az esetek két‑
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harmadában tudtam, hogy melyik fajta ajándékcsomag jön, melyik betétlekötés, tudtam, 
hogy a nokiás érkezik‑e vagy a samsungos, a négy nap alatt feléért korzika, vagy valami más, 
miközben persze a képekről is tudtam, a kíséretről, persze hogy tudtam, hisz a négyszáza‑
lékos kamatemelés kétszázalékos visszaforgatási akcióval mellett is képek voltak ugyanúgy, 
mint az összes többi mellett, de azokat nem láttam, megnéztem őket, de nem láttam, mert 
ilyenkor a szemárkok másmilyenek lesznek, olyan árkokká lesznek, mint a nem‑árkok, bár‑
mit mondhatnál rá, tényleg bármit, ezért jobb, ha nem mondasz semmit, úgyis elnyelik 
a képeket, mert nézed ezeket a képeket, de nem látod, csak az egyest látod meg a milliót.

Ilyenkor az alkohol segíthet, mert ennél csak az elejére kell, az eleje körüli fél‑másfél órák‑
ra, utána úgyis átalakul az egész, valami vagy valaki rendre átalakítja, legalábbis nálam ed‑
dig így volt ; nem tudom máshogy mondani. Átállítódik benned valami. Közben meg az 
egész úgy válik a részeddé, ahogy sohasem akartad. Erről jut eszembe : a Grófnő nem át‑
állításról beszélt, hanem beállításról. Nem sokat változtat ugyan a tényeken, de jobb, ha 
pontos vagyok. Már amennyire az ilyen dolgokban pontosak lehetünk. Kérdés, hogy min‑
dig pontosnak vagy részletesnek kell‑e lennünk. Például előzőleg megemlíthettem volna 
azt is, hogy többek között épp a Grófnő miatt akartam átkerülni a másik épületbe. Mi‑
lyen ellenséges és agresszív volt az elején ! Azt hitte, gyengíteni akarom a pozícióit. Még 
hogy én egy hatvanhét éves özvegyasszony pozícióit akarom gyengíteni ! Abban viszont iga‑
za volt, hogy jobban is figyelhetnék. Végtére is az egész történhetett volna másképp is. Ha 
meggondolom, még nagyon is kérdéses, hogy nem fog‑e másképp történni. Majd elválik.

  

Barnás Ferenc (Debrecen, 1959) író. Az itt közölt szöveg részlet a Kalligram Kiadónál hamarosan 
megjelenő regényéből.


