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zuhant a szerencsétlen tudat szellemi állapotának mélyeibe. „Két lélek lakozik, ah! a kebe
lemben” -  sóhajtott fel doktor Faust, a geométer.

Mert eukleidészinek tudta önmagát, értelme azonban birtokában volt a másik, az 
idegen tudásának is, és tudatában volt annak is, hogy szelleme a nem létezőt és hamisat 
mint sajátját, mint önmaga elidegenítheteden tulajdonát is ott hordozza magában, és 
nem tud szabadulni tőle, nem szakíthatja ki önmagából. „A hamis a másik, a szubsztancia 
negatívuma, de mint a tudás tartalma ez az igaz” -  írja Hegel A SZELLEM FENOMENOLÓ- 
GIÁJÁ-ban.

A spekuláló én belenézett a tükörbe, a speculumba, amely szintén ő maga volt. O tt 
meglátta a másikat, az idegent. „Ez én vagyok -  m ondotta - ,  én, a magam visszájára 
fordított nem én, aki a hamisat beszéli. De melyik állíthatja magáról, hogy vagyok, én 
vagy nem én?”

Saccheri, Lambert, a fiatal és valóban zseniális kölni ügyvédbojtár, Franz Adolf 
Taurinus, nagybátyja, a jogtudom ányok professzora Harkovban, Ferdinand Kari 
Schweikart személyes életpályái ennek a szerencsétlen tudatnak a jele alatt bon
takoztak ki. Gauss egyik legtehetségesebb tanítványa felváltva hol az euklideszi, hol 
az „antieuklideszi” geometriát deklarálta az egyeüen igaznak, és a geometriai tragédia 
teljes drámaiságával vált meg -  nagyon fiatalon -  életétől. Gauss m ajdnem  harminc 
éven át volt a geometriai boldogtalanság áldozata, amely Bolyai Farkast élete végéig 
kínozta, és a szerencsétlen tudat volt a szerzője annak a szomorújátéknak is, amely a 
Bolyaiak kettős biográfiáján átvonuló végzetes hasadást vitte színre a transzszilván 
színpadon.

A geometria édenkertjében is volt egy fa. Ezen is m egterm ett egy gyümölcse a tiltott 
tudásnak. Itt is jelen volt a csábító kísértés és a szerencsétlen tudat, hogy a m inden 
folttól mentes geometriai igazság sem kerülheti el az ellenkező igazság bűnébe való 
esését. De nem sokáig váratott magára, míg a geometria tudatára ébredt annak, hogy 
ebben a bűnben leghatalmasabb erénye nyilatkozott meg -  esése a bűnbe volt felemel
kedése a geometrizáló isten kegyébe.

(Folytatása következik.)
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FÉNY, BETŰ, IDŐ, ÓCEÁN

A nyár betört. Mint víz alatt, 
lelassul m inden és szabad. 
Megtelt a táj, a szél betört. 
Akváriumhomályú zöld 
a messzeség. Úszó vonat 
kerülgeti a dombokat, 
ezüsdő csíkos hal-hasán
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hirdet egy szót az óceán.
Valamit én is hirdetek.
Sűrű, üveggel telt terek.
Bennük valamit vontatok.
Az álom mérge nem hatott.
Körül egy ólomfürge kép, 
hogy tőlem függ, nem látszik még, 
nem látszik már, hogy én hozom 
áztatva duzzadt dombokon, 
követ a bűvölt-szürke szép, 
magányos felhőkeverék, 
beömlő üvege alatt 
megáll az elfogott vonat.
Ezüstlő csíkos hal-hasán 
fény, betű, idő, óceán ------

VIRTUÁLIS

Itt fekszem, mint a Szfinx az éjben, 
s figyelem, milyen lények élnek.
A hűség hegyek esetében 
lehet, nem erény, hanem lényeg.

Még volna vas és volna szegfű.
A rohanás, a vastraverzek. 
Érzékenységem puhatestű, 
hús-vérből testem: mint a lelkek.

Nem tagadom vetített voltom, 
a szenvedés is virtuális.
Rómáimat sorra lebontom, 
ha csonka tornyom romja áll is.

Lakik bennem  egy Arany János, 
egy Giordano Bruno s egy vandál. 
Tulajdonképp már nem talányos: 
„nem mehettél” vagy „itt m aradtál”.

A hűség hegyek esetében 
lehet, nem erény, hanem lényeg.
Itt terjengek, mint köd az éjben, 
halott, akiben sokan élnek.


