
ny¢vel egy¡tt l¢pne elû. HatÀstalan lenne p¢ldÀul a pszichoanalitikus s¡rget¢se: àVÀl-
toztassa meg az ¢let¢t! Ha (megvÀltoztatnÀ, ¢s) megszabadulna neurÂzisÀtÂl, akkor a
t´rt¢nteket Ãgy ¢rten¢, ahogy ¢n!Ê Ha pÀciense nem igyekezne ¢let¢t megvÀltoztatni,
akkor egyÀltalÀn nem k¢rte volna a pszichoanalitikus segÁts¢g¢t. De nem az¢rt fogadja
el a k´vetelm¢nyt, mert belÀtja, hogy a pszichoanalitikus ¢rvel¢se ¢s k´vetkeztet¢sei
helyesek. A k´vetelm¢nnyel kapcsolatos d´nt¢se f¡ggetlen attÂl, hogy mik¢ppen Át¢li
meg a felhozott ¢rveket ¢s a levont k´vetkeztet¢seket. A besz¢dzÀrlat k¢t verziÂja k´-
z´tt nem is tudna k¡l´nbs¢get tenni, ha a k´vetelm¢nnyel egy¡tt hallanÀ ûket. Hiszen
ha siker¡l is az ¢let¢t megvÀltoztatnia, attÂl m¢g k´nnyen lehets¢ges, hogy nem Ãgy
fogja ¢rteni a t´rt¢nteket, mint a pszichoanalitikusa. A k´vetelm¢ny tehÀt akkor ha-
tÀsosabb, ha legalÀbb ideiglenesen a hÀtt¢rbe szorul, ¢s rejtett marad.

Akkor viszont mit ¢rt¡nk el vele, hogy felszÁnre hoztuk azt a k´vetelm¢nyt, amely
minden m¢ly interpretÀciÂnak rejtett kiindulÀsi t¢tele? TalÀn csak annyit, hogy ha az
¢rtelmezû ¢s az ¢rtelmezett egyarÀnt tisztÀban van a k´vetelm¢nnyel, akkor tisztess¢-
gesebb¢ vÀlhat a jÀtszma. Az ¢rtelmezû t´bb¢ nem hivatkozhat arra, hogy mindenki
egyet¢rt vele, aki a k´r¡lm¢nyeket ismeri ¢s ¢rtelmes, vagy hogy mindenkinek hozzÀ
hasonlÂan kell gondolkodnia, aki az igazat keresi ¢s a jÂt akarja, hiszen olyasmit k´-
vetel, amit csak az fogadhat, illetve utasÁthat el, akinek cÁmezt¢k. ý pedig ä a cÁmzett
vagy az ¢rtelmezett ä nem hivatkozhat t´bb¢ arra, hogy vissza¢ltek a bizalmÀval, vagy
erûszakot tettek rajta, hiszen egyes-egyed¡l rajta mÃlott, ha egy m¢ly interpretÀciÂ
versenyben maradt, ¢s es¢lyes jel´lt lett arra, hogy ´n¢rtelmez¢s¢nek tekints¢k.

RÀba Gy´rgy

A LíRA LOGIKA

Elûkaptam messze hordÂ tusÀtlan kibiztosÁtatlan puskÀmat
els¡t´ttem alaktalan testetlen Àrny¢ktalan c¢lpontomra
elejtettem a v¢rzû zokszÂtlan lÀthatatlan vadat
vÀllamra vetettem szellûktûl cs´p´gû sÃlyos zsÀkmÀnyomat
fal n¢lk¡li ablaktalan otthonomba visszat¢rve
sz¢n ¢s fa hÁjÀn leheletemmel t¡zet ¢lesztettem
az Àttetszû porhanyÂs s¡ltet anyagtalan tÀlra l´ktem
bal kezemmel forgatva jobbommal markolva a levegût
jÂÁzüen falatoztam azt ami ´t ¢rz¢kkel f´l nem ¢rhetû
pukkadÀsig jÂllaktam az ¢hen versenyt tÀtogatÂk k´zt
hosszan ejtûztem darabokban szanasz¢t heverû Àgyamon
s nyitott szemmel v¢gigaludt ÀlmombÂl ¢bredve
k¢sz¡lûd´m egyetlen naptÀrban sem jel´lt prÂbat¢telemre
most aztÀn hûs vadÀsznak mesterl´v¢sznek s¡vegelhettek
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LíRAI F°NYK°PALBUMBAN
LAPOZGATVA

Nini ez a huszon¢ves z´ldf¡lü szenvedû
38 fokos aprÂ hûj¢t s kÂrhÀzi asszonytalansÀgÀt
hetedh¢t hatÀrig jajongta
itt meg pÀr ¢vvel k¢sûbbi tirÀda
a piros betüs ´nkÁv¡letrûl
telt csÁpûjü szederk¢k mellbimbÂjÃ aktban
¡nnepelte a csodat¢tel forrÀsÀt
majd egy nap zokogva hagyta fak¢pn¢l
aztÀn ¢vtizedekig esz¢be sem jutott
emitt a f´ldi ´r´k ¢let idillje
hÀtt¢rnek palackz´ld tavat pettyezû vitorlÀs
epikai hitel¡l madÀrsuhanÀsok Àrnya alatt
a boldog perc ikrÀsodÀsÀban rem¢nykedû pÀr
k´vetkezik Àlmatlan test f´l´tt az ¢jszakÀban
ragadozÂ fogak f¢lelmetes ropogtatÀsÀt
festûi szavakkal hessentgetû rÀolvasÀs
mennyi d¢delgetni valÂ jÀmbor kÁs¢rlet
felsû foknak hitt tapasztalatok ki¢nekl¢se
ma mÀr a lÀzat ÀriÀvÀ fokozÂ gesztusban
a hÃs mük´d¢s¢nek csele ¢rdekelne
a szerenÀdban az ÀrmÀnyos term¢szet csapdÀja
nagyÁtÂ alÀ vonnÀm a tÂparti d¢lutÀnt
¢s fûk¢nt ¢lvezûj¢nek ´nÀltatÂ kÀprÀzatÀt
s tudÀsom bonck¢s¢vel f´ltÀrni vÀgyom
mi a csuda r¢mÁtette szendvics nappalok ¢jjel¢ben
akit a fellebbezhetetlen homÀly farkas¢tvÀgya vÀr

AZ ºST¹K¹S

TorokfojtÂ meglepet¢s
gyÀszkeretes pillanatÀban
´nmagambÂl kiszigetelve
varÀzs¡t¢sre kûv¢ vÀltan
´nk¢ny pisztolycs´ve elûtt
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egy holtnak hitt szempÀrba n¢zve
mosoly r¢v¢bûl elsodortan
a f´lforrÂ test ´rv¢ny¢be
mindennapjaim tetszhalottja
kil¢pnem Ágy pÀrszor a l¢tbûl
halÀllal rokon otthonokba
egy ¡st´k´s j´tt¢vel ¢rt f´l

Babics MihÀly

A TUDOMçNY

A tudomÀny vagyok, az Ãjkor tudomÀnya.
Isten fel¢ t´rû, vakmerû tudomÀny.
Minden f¢ny rajtam ¢l. Elizeus olajÀn.
A tudomÀny vagyok. ¹r´k´s aranybÀnya.

Csillag ha ragyog is, a s´t¢ts¢g leÀnya:
Felkelû nap vagyok csillagok alkonyÀn.
Isten ellen t´rû, isteni tudomÀny.
Tenger, mely habjait f´l az egekre hÀnyja.

MustÀr... ¢gû bokor... fa, melynek nincsen Àrnya,
A k¢k b´rt´n´n Àt Ãj bÀbeli torony.
°s nem lesz nyelvzavar, mert minden nyelvet ¢rtek.

A tudomÀny vagyok, er¢nyn¢l dicsûbb v¢tek,
Enyim a j´vendû, enyim a hatalom.
A tudomÀny vagyok, az Ãjkor tudomÀnya.
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