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Gondolatok példázatokkal 
IX.

VÁLTOZATOK EGY-EGY TÉMÁRA

SZÁMOK ÉS SZÍNEK

1. V ajon nincsenek számok, 
cs ak ennAi < '@  ennAi 0al a < i 0 anT

A különböző szakos egyetemisták heccelték egymást. A gyümölcstermesztés 
szakemberének készülő mezőgazdász hallgató ekképpen macerálta a matemati
kusi pályán jeleskedni kívánó kollégáját:

— Mit tanulhatsz te az egyetemen a számokról? Hiszen azok valójában nem 
is léteznek. Mi az, hogy három? Ilyesmi nincs. Csupán három valami van. 
Mondjuk három alma a fán, amelynek a nemesítésével mi foglalkozunk.

A számelméletben jártas ifjú nem hagyta magát.
— Nincs igazad. Ha állításod helytálló volna, akkor nem lenne szorzótábla. 

Hiszen három almát nem lehet összeszorozni három almával. Meg összeadás 
sem volna. Ugyanis ha nem léteznének számok a maguk elvontságukban, nem 
tudnál összeadni három almát meg három körtét. Márpedig a gyümölcseladás
kor — nem speciálisan az alma értékesítésekor — ez a summa érdekel. Amikor a 
barátnőddel akarsz beszélni, s tárcsázod a telefonon az 117-663-at, ezek a szá
mok külön-külön valaminek a kvantumát jelentik? Szó sincs róla. Egyszerűen 
elvont számok, anélkül, hogy bármit jelölnének. Szimbólumok.

— Nincs igazad — erősködött a társa. — A számok sohasem pőrék. Társul 
hozzájuk az ennek vagy annak — tehát a létezőnek — a tulajdonsága. Igazad 
van, a három almát nem lehet összeadni a három körtével. De ha a mennyiségi 
jellemzőt más valamihez, mondjuk — mint említetted — a gyümölcshöz kötjük, 
akkor már összeadhatjuk ó'ket, s megkapjuk az eredményt: hat gyümölcs. A tele
fonpéldádban az 1-es az első lyukat jelenti a tárcsán, vagy a 6-os a hatodikat, 
ahová beillesztem az ujjam, s megforgatom azt a micsodát. És így tovább. Az 1, 
a 6 meg a többi ez esetben sem valami nélküli. Nem önmagában létező szám, 
hanem a tárcsalyuk elhelyezkedésének a jellemzője.

A replika nem maradt el.
— Nem adom fel az álláspontomat. Én, a számok tanulmányozója bizton állí

tom, hogy a mennyiség létezik önmagában. Az más, hogy ehhez társítjuk azt az
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akármit, aminek az a bizonyos számjegy, a maga mennyiségi mivolta révén, va
lamilyen tulajdonságot kölcsönöz. Ekképpen lesz ebból-abból ennyi meg ennyi, 
vagy ennyi, meg ennyiedik. A telefonos példádban: adva van mondjuk az 1-es 
mint olyan. Gondolatilag, ehhez hozzákapcsolom a távbeszélő tárcsáján azt a 
lyukat, amely éppen az első. így lesz ez a konkrétum a saját magában is létező 
szám által jellemzett hely. Vagyis az első. De ez nem a szám maga, hanem a 
hozzácsatolt tulajdonság.

— Kedves Püthagorász! — fordult a számok önmagukban valósága mellett 
kardoskodó kollégája felé egy filozófushallgató. — Hiszen ha az ókorban élnénk, 
így hívnának téged. Ugyanis egy ilyen névre hallgató elődöd állította egykoron, 
miszerint a számok mindenek felett, önmagukban léteznek, s a való világ csu
pán általuk birtokolja a kvantitást. De hol van már a tudomány ettől! Na várj 
csak, kedves agronómus barátom — intézte szavát ezúttal a másik társához —, 
te csak ne bólogass, mert ezzel nem mindenben neked adtam igazat. Te állítod, 
hogy ne keressük a hármat önmagában, csak esetleg odafent a gyümölcsfán, 
aminek a ti tudományotok viseli gondját. De vajon alma csak az almafán talál
ható? A fejedben mint képzet nem? De még mennyire, hogy igen! Ez az alma
képzet nem vitamindús, nem lehet megízlelni, de a maga elvontságában mégis
csak birtokolja a létezés minőségét. Nos, így állunk a számokkal. S ez most 
mindkettőtöknek szól! Vannak számok mint olyanok a maguk absztraktságuk- 
ban, s létezik a valamikhez kapcsolódó számbeliség. A számok az agronómust a 
saját burkukban — mondjuk az almák mennyiségébe csomagolva — érdeklik, a 
matematikust meg maguk a számok, burok nélkül.

A vitatkozó partnerek szeméből nem azt lehetett kiolvasni, mintha valame
lyiküket is meggyőzte volna ez az igazságtevő szándékkal előadott érvelés.

2. Nincs szín, cs ak színes val ami létezik.

Felbosszantotta, amikor egy közvélemény-kutató kérdőíven erre kértek vá
laszt: melyik a kedvenc színe? Mi az, hogy kedvenc színem? Ilyen nincs nekem. 
Kedvelem a rózsaszínű női bugyit, gyűlölöm a rózsaszínű nyakkendőiket. A haj
nalpírt megcsodálom, de ha az orromon üt ki, dühös vagyok. A sárguló búzame
ző gyönyörködteti a szememet, ám elfog a sárga irigység, ha megtudom, hogy 
kollégámat előléptették. Dühös vagyok, ha zöldfülűnek neveznek, viszont a fut- 
ballpálya zöld gyepét minden vasárnap megcsodálom. A narancsot szeretem, de 
amikor az ellenfél narancssárga mezben kifut a pályára, kifütyülöm. A vörös 
zászlót soha nem kedveltem, bezzeg a forró vízbe dobott rák vörös színére a 
nyálmirigyeim működni kezdenek. Élvezem az ég kékjét, ám ha megszólal a 
kékfényes sziréna, megrettenek: vajon nem értem jöttek? Amikor a barna köd 
elöntötte Európát, hányingert kaptam, azonban nagy élvezettel lebarnulok a 
tengerparton.

Ezek után kérdezze meg valaki tőlem: a színeket, vagy az ilyen vagy olyan 
színű valamit kedvelem vagy nem?
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CSELEKVÉS ÉS SEMMITTEVÉS

1. A motívumok h arca néh a annyi energiát felemészt, 
hogy nem jut belőle a cselekvésre; 
s ez lesz az egyik indíték győzelme.

Töprengő fickó volt. Mindent alaposan megfontolt. A cselekvésnek mozgató- 
rúgói vannak — hajtogatta szakadatlanul e rúgókban rejlő energia lendíti elő
re a tettet. Igen ám, de mi történik akkor, ha nem egy, hanem számtalan ilyen 
rugalmas alkatrész működik s kíván lendületbe hozni ilyen vagy olyan cselek
vést?

Mit tegyek? — tette fel önmagának ismételten a sorsdöntő kérdést, ki tudja, 
hányadszor. — Vegyem feleségül, vagy nem? Amellett, hogy házasodjak meg, 
számtalan indok ágaskodik. Immár nem vagyok túl fiatal, illene révbe jutnom. 
Rendben van, de miért éppen ilyen révbe? íme egy kérdőjel, és ellenmotiváció. 
Csakhogy ez az Éva igencsak szemrevaló. Miért ne köthetném hozzá az élete
met? Lám csak, itt az ellen-ellenérv.

— Lohadj le, Benő! — Mintha megszólalt volna benne a józannak titulált én. 
— Légy racionális. Mérd fel észokokkal a jövődet. Jó-e az neked, ha elveszted a 
függetlenségedet, s odakötöd magad valakihez, aki a szabadságod megcsonkítója 
lesz? S akkor megkondult benne a szívnek nevezett orgánuma: „igen ám, de mi
ért hallgatnál az agynak mondott szervedre, amely az ésszerűség homályával 
csak ködösíti az érzelmekkel feltöltött igazi valódat? Hallgass rám, a szív szavá
ra. Válaszd Őt, az igazán hozzád tartozó ellen-énedet! S boldog leszel.”

— Ne tedd! — ellenkezett a szürkeállomány. — A fellobbanások mulandóak. 
Ma így érzel, holnap úgy. Ami viszont ésszerű, az benned lakozik holtod napjáig. 
Akár úgy, hogy szakadatlanul ellensúlyozza a változékony emócióidat.

— Ne hallgass a ráció szirénszavára! — szólalt fel a legbensőbb megérzések 
védőügyvédje, mintha a bírósági tárgyalásokon lenne. — Légy mindig érzület
központú. Az ész — ha nem vonja be racionális ítéletei közé az emocionális vi
lágból fakadó premisszákat — hűtlen élettárs, megcsalhat.

S így folytatódott ez az idők végezetéig. Emberünk belefáradt az indoklások 
tömkelegébe. Képtelen volt határozni. S éppen emiatt döntött. Úgy érezte, hogy 
azok a rugalmas alkatrészek, amelyeket tettmozgató energiahordozóknak kép
zelt, most nem működnek. Vagy a különböző irányú meghajtók energiái ki
egyensúlyozzák egymást.

Önfeladó kimerültségében, cselekvésképtelenségében egyszerűen nem tett 
semmit. Nem kérte meg Éva kezét. Észre sem vette, hogy ezzel tulajdonképpen 
az egyik érvrendszernek engedett.

2. A semmittevés is lehet h atékony aktivitás.

Lobbanékony szakszervezeti gyűlés zajlott. Csak úgy szikrázott a sok egy
mást követő hozzászólás s nem kevésbé a felszólalók szeme. Boncznak hívták a 
szakszervezeti megbízottat. Mondták is róla, akik valamit konyítottak a latin 
nyelv rejtelmeihez: vigyázzatok, mert nomen est omen. Egy melós nem értette,
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mit jelent ez, és figyelmeztette a klasszikus műveltségével kérkedot: „Ne ká
romkodj, s főleg ne valamilyen dél-amerikai nyelven.” Mindegy, Boncz — nomen 
ide, omen oda — nem lett volna igazi szakszervezeti bonc, ha az érdekvédelmi 
szervezet viharos tanácskozásán nem így szónokolt volna:

— Mi, a munkaadóknak kiszolgáltatott bér-rabszolgák csak akkor érhetünk 
el sikert zászlóbontó mozgalmunkkal, ha cselekszünk, cselekszünk és megint 
csak ... teszünk valamit. Aktivitás nélkül szakmai követeléseinket sutba dobják, 
akarom mondani, elsüllyesztik a bürokratikus aktakötegekbe, ahonnan csak 
történész könyvmolyok fogják kibányászni valamikor, amikor a szakmai alaku
latunk múltján fognak csámcsogni. De mi addig éhen halunk. A legjobb éhség
csillapító a tett. A semmittevés az éhhalál oka. Mi pedig élni akarunk, mégpedig 
jobb fizetésből. Elég a szavakból! Az istenházában is azt prédikálják: kezdetben 
volt az Ige. A bérből éló'k templomában is ez az evangélium: a cselekvést kifejező 
ige vezéreljen ki minket a tunya aktivitás-nélküliség állapotából.

Egy bátortalan hozzászóló féléken szólásra emelkedett.
— Nem szeretném, ha engem kitagadnának a cselekvésre serkentő szakszer

vezeti harcosok soraiból. De elmondok egy esetet. Ismerem a magam testére is 
szabott szólás-mondást, miszerint az árulók közt cinkos, aki hallgat. Vagyis aki 
nem tesz semmit akkor, amikor körülötte júdás-renegátok áruba bocsátják ér
dekeinket. Nos, én egy ilyen gyűlésen vettem részt, ahol meg kellett szavazni 
valamilyen intézkedést. Ez száznyolcvan fokban ellenkező irányú volt szakszer
vezeti célkitűzéseinkkel. Mit tegyek? — perzselt bennem a kanyargós kérdőjel. 
Ha ellene szavazok, úgy repülök az üzemből, hogy még a bakancsom lyukas tal
pa sem éri a földet. De ha nem dobnak ki, akkor még valamit tehetek az ilyen 
intézkedések ellen. S akkor az inaktivitást választottam: nem szavaztam. Ek
képpen tovább harcolhattam. Vajon ez nem volt ugyanúgy tett, mintha elkezd
tem volna csapkodni az asztalt, s ezzel minden további cselekvésem lehetőségét 
ellehetetlenítettem volna?

Boncz a prezídiumban zavarba jött, de továbbra is kitartott a radikális, min
den körülmények között egyedül csak az aktivitást igenlő álláspontja mellett.

k
Nemsokára kitört a sztrájk az üzemben. A munkafelvétel helyett a semmit

tevés igen hatékony aktivitásnak bizonyult. Sikerült kivívni azt, amit Boncz oly 
nagy hévvel csak a cselekvéssel látott elérhetőnek.


