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szabta a produktivitás lehetőségeit, a produktivitás hiánya pedig olyan materiális hi
ányokat támasztott, amelyben a személyes cselekvés sem irányulhatott másra, mint 
éppen ezeknek a hiányoknak a pótlásával a személyes túlélés lehetőségére, az élet 
puszta reprodukciójára. Ha a nyugat-európai társadalmak szókészletének csúcsán a 
kreativitás fogalma áll, akkor a kelet-európai társadalmak gyakorlatában a találékony
ság reflektálatlan fogalma. Ezekben a társadalmakban a nap minden órájában anyagi 
és szellemi hiányokat kell pótolnom, ami azt jelenti, hogy a meglévő vagy kívánatos 
szerkezetek és intézmények működését olyan tárgyakkal és olyan technikával kell biz
tosítanom, amelyeknek valójában más a rendeltetése. így aztán semmi nem működik 
egészen a rendeltetése szerint, hanem minden valamiként működik, s a puszta mű
ködést az emberi találékonyság győzelmeként könyveljük el, holott valójában csődről 
és vereségről kéne beszélnünk.

A túlélésre szabott világban szintén másodlagossá válik a dolgok minősége, de nem 
azért, mert a lehetőségek bőségétől elvakultan olyan képzetem támadt volna, hogy a 
világ dolgait a gyakorlati értékük egyenrangúsítja, hanem azért, mert a túlélés paran
csa szerint a sok lehetetlenség között az egyetlen lehetőségre kell rátalálnom. S így 
aztán óhatatlanul olyan képzetem támad ebben a világban, hogy a hiányzó dolgok 
végső soron bármivel helyettesíthetők. Ha viszont olyan képzetem támad, hogy a túl
élés érdekében bármi helyettesíthető akármivel, akkor kérdés marad, hogy egy ilyen 
elképzelés miként illeszthető bele egy olyan kultúrába, amelynek változatlanul a dol
gok közötti szigorú különbségtevés az alapja.

A kreativitás világában a lehető legkifinomultabb eszközökkel, eljárásokkal és tech
nikákkal helyettesítem az istenek hiányát, a találékonyság világában pedig durva dol
gokkal, ügyetlen eszközökkel és elégtelen technikákkal pótlom a hiányzó dolgokat. 
Ugyanannak a két világnak a torzképe néz ma farkasszemet. Az egyik szempár csak 
túl közeire lát, a másik szempár csak túl messzire. Az egyik folytonosan finomítani 
szeretne valami olyasmin, aminek immár nem látja az egészét, a másik pedig egy olyan 
egészet szeretne birtokolni, amelynek durva kézzel tönkreteszi minden kicsi részletét. 
Talán egymás látványától elrémülve kéne újratanulniok az arányos látásnak azokat a 
kulturális alapszabályait, amelyeket a tavirózsákat, füzeket, vizet, alkonyatot és nap
sütést festő Claude Monet a magáénak tudhatott. Közelebb lépek és megint távolabb, 
s hogy a kép egésze ismét látható legyen, leülök a kényelmes pamlagra a szép ovális 
tér közepén. A teremőr megnyugodhat.

Utassy József

AZ ÉNEK TISZTÁSAIN

Idő, idő, te ártatlan 
csillagközi téboly, 
a gondolat lohol utánad, 
de megbodik néhol.
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Nagy vagy, hatalmas, óriás, 
örök, halhatatlan, 
ám engem fehér kakas ébreszt 
piros virradatban.

Létem, e röpke földi lét 
csak egypár pillanat.
Hitemet holtan is hirdetem: 
anyag vagyok, anyag.

Amíg ez a planéta itt 
szüli énekesét: 
engem az ének tisztásain 
betűk balzsama véd.

Idő, idő, te ártatlan 
csillagközi téboly, 
a gondolat lohol utánad, 
s fénypor, csupa fénypor.

LORCA

Készülj a hattyúdaaaalhoz! 
Kezet tarkóra!
Falhoz!

ÖRÖK PILÁTUS

A Hold üres lavórjában 
mosom kezeimet.
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MEGJEGYZÉS

„Egyszerű” embereknek 
titulálnak titeket:

a nagyszerűek, 
a bonyolult lelkek, 
a makulátlanok,

akiken jókat derül a magas ég,

mert gőgösek,
pökhendiek

és hülyék!

Megyesi Gusztáv

TEREMTORNA

Ez még téli történet, téli teremtörténet; a népszerű szónok, pártalvezér az országot 
járva föllépett egy zsúfolásig megtelt csarnokban, s beszéde közepén azt mondta: a 
MIR űrállomás legénysége nem tud visszatérni a Földre, mert az oroszoknak elfogyott 
a benzinjük.

Nekünk most nem az a dolgunk, hogy megfejtsük az űrhajó működésének titkát, 
benzinnel üzemel-e vagy sem, és ha benzinnel, mint egy Zetor vagy Berva Moped, 
akkor hány kannát kellene kölcsönadni a visszatéréshez; nekünk kizárólag arra kell 
figyelnünk, hogy egy ilyen bejelentés után miért kezd el dübörögni, éljenezni, vas
tapsolni a terem.

Továbbá: amikor egy teremben elkiáltja magát valaki, hogy piszkos tetvek, vagy 
hogy teli van az ország idegenekkel, közelebbről: mocskos bolsikkal, görényekkel és 
varangyokkal, szóval amikor egy ilyen termet mozgásba akar hozni a szónok, miért 
éri el a célját. Miért hurrázik talpra ugorva az a terem, vagy borul egymás nyakába 
diadalittasan.

Én negyvenegy évet megéltem, ez sok is tud lenni, meg kevés is (tán félúton vagyok, 
ha nem is évszámilag, csak tapasztalatilag), de mindig ámulva bámultam mindenféle 
termet, hogyan képes dübörögni, éljenezni, hurrázni. Mert hogyha ez a haza tényleg 
teli van tetvekkel, ha itten még mindig görényvilág van, akkor a teremnek sírnia kel
lene, erősen, férfiasán, de legalábbis könnyeket nyelve, saját ajkába harapva. Hogy a 
csudába lehet örülni megannyi tetűnek, sőt már a ténynek magának is, hogy a tetűk


