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- részlet az " Utónapló"-ból -

Megrendítő és viszolyogtató látni az időt. Mindig gyűlöltem a
kvarcórák számlapjait; az álszent buzgalom és kérlelhetetlenség,
ahogy váltják egymást a számjegyek, mintha eljutnának valamed
dig, valahová. Inkább a mutatók körbenjárása, mint a szélmalom
kerék (amikor van sz él...). Nap mint nap f elhúzni az órát, naponta
elindítani az időt! Otthon a nagy kovácsoltvas faliórát nem húztuk
fel apám halála után, évekkel később hiába próbáltam, elromlott,
nem működik. Ott függ a súlyos óraház az asztal és a zongora
között, a számlap fölött kiterjesztett szárnyú angyal, az ingán su
gárzó Nap. Amióta nem apám régi karóráját használom, elhagytam
az idő újraindításának kis esti szertartását is. Emlékszem, bár
mennyire fáradt voltam, este mindig fel kellett húznom az órát,
hogy másnap úgy érezhessem, még "időben" vagyok. Szinte oda
sem figyeltem, nem is néztem azokat a finom kis karcolásokat az
üvegen, ahogy árnyékot vetnek a számlapon. De tudtam, ha elmu
lasztom, akkor egy reggel talán fel sem ébredek; elalszom, nem
kelek fel, jóvátehetetlenül összekeveredik a múlt és a jelen, talán
maga az idő szűnik meg egyetlen éjszaka alatt. (Régebben sokszor
meglepődtem, hogy T. mennyire fél az elalvástól. Az álom már egy
másik idő, másik jelen. A múltra nyílt örökkévalóság, ahol az idő

különös rendjében kapcsolódnak egymáshoz a történetek. De mi
más történhet? Anyám egyik szörnyű álmában baj érte egy isme
rősünket. Sohasem látta. Arnikor felébredt, felgyújtotta a villanyt,
és keresni kezdte az óráját, hogy megnézze az időt. Az újév első

napján.) Mostanában lefekvés előtt csak lekapcsolom a kezemről az
órát. Mielőtt elalszom. Szeretek álomba zuhanni, szinte soha nem
emlékszem, hogy mit álmodom. Már alig emlékszem, hogy gyer
mekkoromban milyen volt az altatás műt ét előtt. Mielőtt felnyitot
ták a testem, mint egy rossz álmot, hogy végre ne álmodjak sem
mit. Kioltották bennem az időt. A testi kín olyan élesen lüktet, mint
a másodpercmutató. Bergman egyik filmjéből emlékszem egy (mu
tató nélküli, vagy megállt?) óra szívdobbanásaira. A főhős nemso
kára meghal. Akkor majd nem lesz idő?

Milyen egyszerű látni, hogy az idő: halad. És hogy ez a folya
mat egyetlen hatalmas körív, egyetlen ismétlődés. Mintha még
sem történne semmi. Megrendítő és viszolyogtató volt nézni
Opalka kiállítását tavaly a Szépművészeti hatalmas csarnokában.

472



A faltól alig elváló, a sötétszürkétől a világos felé tartó számsorok
sivatagát. Mintha csak egyetlen, alig változó folyamatos kép lett
volna, mintha maga a fal, az időt magába záró végtelen számsor
folytatódott volna az eltűnés felé. Mi lesz majd akkor a falakon?
Mindig szerettem ennek a csarnoknak a tetőablakait. Ahogy be
szüremlik, majd késő délután fokozatosan kialszik a külső fény.
Mielőtt elmegyek, látom az időt. Talán amíg a számokat nézem,
nincs idő. Rés az időben, mint a fájdalomban a műtét. A kómá
ban fekvő test kizárja magából az időt.

w .. az egyetlen rendelkezésre álló fóliának, saját testének min
den hüvelyknyi helyét teleírta, amíg csak a korrozív kigőzölgés

hatására az egész átokzsongó, szeszély szabta, körvényforgó tör
ténelem egyetlen feszült jelenibőrben tárult elő..." (James Joyce:
Finnegan ébredése) A számok teste a történelemben. A történelmek
egymáson keresztülfutó számsorai, a föld, a kövek, a fák titokza
tos órája, a börünkbe égetett rejtjeles írás: az idő. Milyen volt szü
letésem előtt? Csak az számít, ami azóta történt? Az ötvenes, hat
vanas, hetvenes, nyolcvanas, kilencvenes évek? Mit számít ez az
évekkel kitöltött idő? Milyen lesz majd, amikor az idő végre kör
beé~ megérkezik?

Egy régi, havas karácsonyon, amikor együtt várakozott a csa
lád, apám nővérének a férje felemelt a falióra kis tornyához: nézd
csak, ott lakik az angyal! Most is, azóta is ott lebeg a mosolygó
kis angyalfej a számlap fölött. Szeretném, ha apám még egyszer
felhúzhatná az órát. Szeretném, ha majd a nagyobbik lányom
egyszer felhúzná újra a súlyokat, meglökné az ingát, a Napot, és
lüktetne ismét mindaz, ami akkor, azóta történt, amit nem tudok,
nem is akarok többé megállítani.
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