
SZÉPIÍRÁS

TANDORIDEZSÖ In mem. P. J.
(VIII. rész) Unalom és dicsőség

E csak látszólag frivol cím alig menthető; mindazonáltal. Hogy ne
tartalmazná a szójelentések legelemibb változatát. Az unalom is.
Ám egyáltalán nem az unalommal (látni fogjuk: a közöny, közöm
bös érzület rokona itt), valóban hibbant felfogásra vallható, hívsá
gával a tárgyat eleve lehetetlenné (taglalásra érdemtelenné) tevő,

így együtt-képzelhető (-járó) dics, érdemi megdicsőülés, fennkölt
ség stb. hirdetését jelenti címszavunk másodika; hanem hogy kér
dőjel kívánkozna mögéje, igen, hogy az egyetlen, aminek az una
lomhoz - szélső értékként - nem szabad járulnia. Hogy az una
lom érzete (mi több: állapota) fényeskedhessék. Hát nem.

A malom-ra rímelő verses-klasszikus unalom-képzeteket, egyalta
lán, a rövidség kedvéért a tárgy könyvtárhányadokra is nyilván
rugó ceremóniáit, feldolgozásait itt elhagyjuk nyomban, és csak a
magunk esetét ismertetjük. Mert akkor, amit teljességszempontú
an vesztünk, élességek révén visszanyerjük; remélhetőleg. Hogy
ez itt egy ember esete (történetesen én vagyok ez), és így s így áll
unalom-dolgom pillanatnyilag.

A legnehezebb kritérium (kérés a tárgy itteni szakosulásával is
merked őh öz, Olvasórn!): tételezz fel e sorok írójától legalább vala
mit. Én nem tudom, mit. Esetleg, hogy a maga módján (saját ma
ga számára, nem a kigyelmedére, Olvasórn!) érvényes dolgot
mond. Nagyképűen szólva: mérvadót. Olyan jelenségről beszél a
szerencsétlen (beszélek én), mely pillanatnyilag, s reményei sze
rint masszívan (vagy légiesen, mindegy), hosszasabban meghatá
rozza majd, hogyan is kell élnie, miként élhet csupán. (Mely jegy
ben. Leszámítva - bár belekombinálódik - a megélhetés biztosí
tását, a kapcsolatok botrányainak elkerülését etc. Erről azonnal, ítt.)

Természetesen, hogy az unalom szót hallva, fogalmát a maga
személyes m édján - tehetése, helyzete stb. szerint - elgondoló
Másik Fél sokfélét válaszolhat. (Kérdezetlen is.) Például: jó neki
(...) lenne csak nekem módom unatkozni... Még tucatnyi okos
megjegyzés. Erősen eltérítik a fejtegetőt. (Eltérít minket, akik így
kénytelenek volnánk megjegyezni, hogy sok emberre valót dol
goztunk életünk négy-öt évtizede során, s hasonló bölcsességek;
post scriptum: hogy nem kértük ezt az unalom-állapotot.)

Ha egyéb haszna nem lenne is ennek... de várjunk. Ne vezes
sük le k ülön: a mi unalom-fogalmunk a k öz önnyel rokon. Nyil-
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ván a dolgok és személyek iránti spontán, mindent elsöprő,

könnyen színlelő etc. érdeklődésünk hiánya. (Megjegyzendő: kö
zönyös érdeklődésünké... ez szépen ocsmány keverék lenne.) Vi
szont nem felejthető: nem is boldogít minket ily elemi kapcsoló
dás. Dolgokhoz, személyekhez. Most ennek a hozadéka: korrek
tek vagyunk, felismert közönyünk alapján szükségszerű ez, nem
lehetünk fellengzősek - íme, a dicsőség kérdését el is intéztük!
-, nem lehetünk kötekedők, nem nézhetjük le netán alacsonyabb
fejlettségi foka okán a Másikat etc. Miért lenne alacsonyabb fej
lettségi fok az átlagos?! Miért ne lenne más is közönyös olykor!
Miért ne lehetnénk mi magunk eleve közömbösek neki?

Megint hosszú, eltérítőleges fejtegetésekhez vezet: ha szak
mánk szerint (sikereink, kudarcaink, mellőztetéseink,mások trón
bitorlásai láttán - hol itt a trón?! csak ezzel nem lehet fehérre
mosdatni semmi nyomulást; bonyolult, ugye?), ha mindazonáltal
alapon, is-is jegyben elemezzük, azaz ismertetjük inkább beállt,
közöny-jellegű unalom-állapotunkat, katyvasz lesz a tárgy állaga.
Jobb a lemondás erényét gyakorolni.

Hát mondunk le így a plaszticitásról, ne akarjuk becses (a vizs
gálat szempontjából, tárgyként becses) személyünket irodalmi fi
guralitással körüljárhatóvá tenni, ezt erőltetni. (Könnyed kézzel
ezt gyakorolni.) S máris kulcsfogalomhoz érkeztünk. Írásunk
egyetlen prózaszerkezeti eleme következik el. Amikor egyszerre
beáll ez (sorra, nem egyszerre); amikor mintegy pontokba is fog
lalhatjuk a dolgot - s nem lesz hiánytalan a felsorolás, ez termé
szetéhez tartozik! -, íme:
nem repülünk; nem kirándulunk; nem szedünk altatót;
nem akarunk visszatérni kedves, régi színhelyeinkre,
nem iszunk; nem hallgatunk (rock etc.) zenét, mást ,is alig;
nem cigarettázunk, ez utóbbi kettő hangsúlyosan: többé
azon kapjuk magunkat, hogy nem vágyunk elbeszélgetni,
zavar minket (érdekes, némely személy kivételével) egy-egy

hirtelen ránk-köszönés stb.; nem törekszünk;
undokságig zavar minket (s nem is titkoljuk ezt) minden,

ami passzívnak mondható ügymenetünket (életünk menetét)
megzavarja, semmiféle áldozatra nem vagyunk készek
szabadságunk oltárán; nem vagyunk közlékenyek,

gyakorlatilag: nem telefonálunk, inkább levelezünk (pedig
de elegünk volt belőle),

vonszoljuk magunkat, mint egy idegent (a városban stb.),
így bíztatjuk: "Most tessék hazaunatkozni innen!",

rettegünk a taxitól, vonattól (villamos még elmegy, bármi
kor leszállhatunk), hogy "beülnek mellénk",

ám - az egyetlen pozitívum! - mindez nem köztörvényesen
beteges, pszichoid jelenség (mint akár Salingen Seymour
jáé is, nem), viselkedésünk hidegvágásosan kemény, fe
gyelmezett, csak - ismétlem - undorodó, így undok...
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...amikor ez beáll, jócskán eltér addigi állapotunktól s másokétól
is, úgy nagyján. Nem szerepelünk (fellépés, dedikálás etc.).

(Leszámítva - s ez maga az élet! - mások ebbéli fejletlenebb
ségét, vagyis hogy leplezik, titkolják, képmutatóan, netán józanul
átlagolva nézik magukat. Itt nekünk is vigyáznunk kell. Ismétel
ve: semmi dics és fény.)

Ez az állapot akkor unalornnak minősül eleinte - mert az élet,
mások is tanúsítják (lemondásnak, absztinenciának, mellékesnek mi
nősítve netán a maguk fejleményét), roppant unalmas így, közmon
dásosan, viccbélien az! -, később derül ki, hogy önlegyőzésről. di
cséretes fegyelmezettségről szó sincs; amit mellőzünk, amit nem bí
runk s így nem is akarjuk élni többé, közömbössé válik a számunkra.

Természetes, hogy néhány kimagaslóan fontos dolgunk meg
marad. Magam a magaméit nem sorolom itt. Csak megnyugtatá
sul: nem csupán e kimagaslóan fontos dolgok maradnak meg. Bi
zonyos fokig ápoljuk kapcsolatainkat... ha udvariasságból muszáj
(ne legyen muszáj!), kibírunk Bruck a. d. L. és Bécs közt egy ház
tulajdonos iparosembert. aki ingatlanának béreit behajtani megy,
netán egy Dél-Tirolban alkalmi munkásként dolgozó pincérfickót
Győrtől; sőt, ha eleve termes kocsiba ülnünk rendeltetik, kérem!
Beüléskor lelkes természetességgel (közönnyel) fogadjuk a vi
szonylag-közel-útitársunkat.

Mivel semmi dics, mivel állapotunk magunk számára a legter
mészetesebb, feleslegesnek érezzük (unjuk), hogy másokkal közlé
kenyek legyünk tárgyában, bárkinek is magyarázzuk ügyünket.
Közömbőseknekünk így (is) mások. Közörnbös, értenek-e minket
vagy sem. Ismétlem, világi meglétünk materiális paraméterei
(megélhetés, fogorvos, csőtöréshez munkás-kisiparosmester etc.)
megkerülhetetlenek. Ellenben mintegy Istentől való távolságunkat
méri be ez (számunkra csak érzetileg bemérhetően). Lehet: távo
lodás, lehet, közeledés történt.

Jegyzetek: elnézek például egy szép folyóiratot, borítója miatt
még hetekig ott lesz az előszobánk polcán, jól láthatóan. Mennyit
gyönyörködtem e széprajzú állatokban, emberi mozdulatokban.
Pedig egyszerű kis ügy. Mégis. Aztán valahogy előjött a téma egy
barátommal. 6, ismeri ezt a lapot, épp e példányát is. Igen?
Hogy én benne vagyok valami írásommal? Meg fogja nézni!

Amit el nem mondhatok itt, mert vízjel-szerűert kifejezhetetlen:
mit is éreztem erre? Semmit. Így van ez, gondoltam. S még gondol
tam valamit. Minden indulat, neheztelés nélkül. Csak a közömbös
ség szétgyűrűző köre volt alapvetőbb, kiterjedtebb, mint szokásos...

S ez egy parányi példa. Tucatnyiból, még több ilyenből. Szinte
azonnal elszáll az emléke is, jelentősége is annak, ami pedig kí
nos volt, rossz volt. Világi és vulgáris ember vagyok én is, persze,
nagyon is. Miért alakulnak így ezek? Mert nem világukba lépek
tovább, hanem magamba térek vissza. És ott egy határon lema
radnak e fölösleges, jelentéktelenült elemek.
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ALBERT ZSUZSA

A dics kísértése dolgában vigyázni: veszélyes lehet, ha una1
maddal jól összejössz, másokkal adódhat kenyértörés; ha nem
jössz össze jól az unalommal, magad töröd meg... Ha az unalom
állapot gőghöz vezet, rossz! Ha viszont a toleranciát gyakorlod,
megnövekedhet a - letagadott - feszültség (benned). Tizedszer
re: hát ők még mindig ilyenek... Titkon elismerését várod, hogy te
meg emilyen vagy. Közönyt ez iránt is!

Ne hirdess, ne várj. Legyél! (A meghirdetést bízd ennek 
nem közhelyszerű! - derűjére.)

A magad módján - de csak a magadén! - küzdj tovább. Ami
ezen a minimumon kívül esik, ne erőltesd. Úgysincs igazi közöd
hozzá.

(jolytatjuk)

Feltámadás
Halottaiból éled. A Föld
felé fordul a villanás
lobog és lépked.
Simán jön, rózsaszín talpa
nyomán afű

meghajol boldogan,
ifjú király előtt

gyönge hajadonok.

Hová lett üvegcipőd leányom?
micsoda hajnal vitte el
születésre, gyászra?
Miféle végzet lobogói alatt
vonultok párosával?
Hol ég a tűz,

hova álljon a kémény
messzire honnan
szálljon a füst?
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