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sebb intézményben mindig szerephez jutnak az
intézmény egészéből nem szükségszerűen következő személyiségek”, ami eredeti megállapításnak látszik.
Írói a válasza a halálfélelemmel kapcsán feltett
kérdésre. A nyugtalanság nem a halál miatt fogja
el — érkezik a felelet, sokkal inkább amiatt, hogy
lesz-e ideje megírnia, amit tervbe vett. Magától értetődő, hogy sokat, és jól érzékelhetően szívesen
beszél az írói létről, az alkotó ember mindennapi,
és azokon is túlmutató műhely- és egyéb gondjairól. Mereven elutasítja az olyan típusú dichotómiákat, amelyek mások mellett az életes irodalom és a szobairodalom kettősében szeretnék
láttatni az alkotói alapállások különbözőségét. „Az
irodalom nem papír, hanem része a valóságnak.
A valóságismeretem jó része innét” — fogalmaz
ennek kapcsán, amellyel kívül helyezi magát e
számára hamis paradigmán.
Az író nem kizárólag ír, hanem olvas is, és valamilyen módon tapasztalatokat gyűjt az olvasóról is. Esterházy Péter nem hallgatja el, hogy ezek
sokszor riasztóak. Megjelent a fogyasztói társadalom olvasója (nem ő nevezi így), akire az „új olvasói
gőgősség” jellemző, aki miután fizetett (könyvet
vett), szórakozni akar, és el sem tudja képzelni, hogy
a befogadásból következhetne másfajta opció.
„Szóval szeretném, ha nem ilyen lenne az olvasó”
— zárja gondolatfutamát a szerző. Semmifajta hősiesség nincs abban, hogy nem hagyta el az országot, hogy az anyanyelve közelségében akar(t)
élni mindig — válaszol másutt, és idetartozik a kötet talán legszebb mondata, amely nem itt hangzik
el, mégis idetartozik: „De kétségkívül nagyvonalúan bánik velem anyám nyelve, sokat megenged
nekem, vagy sokat megmutat magából.”
A könnyedségében is komoly kötet a játékosság
mesteriskolájával zárul. Marianna D. Birnbaumot
nem először „kérdezőbiztos asszonynak” szólítja,
és az interjú utolsó mondataiban az élet és irodalom együttállását nem is érzékeltethetné jobban,
mint ezzel: „Én, drága kérdezőbiztos asszony, egy
nyitott könyv vagyok.” Szó szerint, a 148. oldalon
ez a napnál világosabb. A kígyó így harap — Esterházynál nem először és nem utoljára — a saját
farkába. (Magvető, Budapest, 2015)
BOD PÉTER

TŐZSÉR ÁRPÁD:
EINSTEIN A TEREMTÉST OLVASSA
Naplók naplója (2005–2007)
Naplót írni — megszállottság. Aki nem hiszi, annak figyelmébe ajánlom Tőzsér Árpád összesen
több mint ezer oldalt kitevő négy könyvét, melyekben a szlovákiai magyar költő-irodalomtörténész-
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tanár 1992-től 2007-tel bezáróan tizenöt év jegyzeteit
rendezte kötetbe. És ezt igazolják a provokatív című
(Szent Antal disznaja, 2008; Érzékek csőcseléke, 2011;
A kifordított ember, 2013; Einstein a teremtést olvassa,
2015) sajátos műfaji megjelölésű — naplók naplója — kiadványok is. Az évtizedeken át tartó megszállottság óhatatlanul azt a kérdést is felveti: miért ír valaki naplót? Erre, ahogy előző köteteiben
is tette, Tőzsér újfent keresi a választ, ami új kötete záró mondata szerint így szól: „Számomra
mostanában a napló elaszticitása biztosítja a legteljesebben a lélek, a szellem állandó mozgását — a rációtól az ösztönig, oda és vissza”. Nála ez a „mozgás” hármas kötődésű: az irodalom, a magánélet
és az univerzum háromszögében kalandozva rögzíti napi tapasztalatait, gondolatait. Mindazokat a
reflexiókat, melyeket fontosnak tart. Azt, hogy ebben a sajátos tőzséri gondolati, érzelmi, tapasztalati masszában mi az összetevők aránya, nem
vizsgáltam. Az viszont minden méricskéléstől
függetlenül is látható, hogy az egységesen sikolynak nevezett magánemberi gondok (vérnyomás,
emésztési zavarok, öregség stb.), de még inkább a
kötet címében említett, „univerzális elméjű” Einsteinre való utalás, ki a teremtést olvassa és értelmezi, kísérő, de semmiképpen sem mellőzhető adalékok a naplófolyam fősodorát kitevő irodalomhoz
képest. Ennek alapján nyugodt lelkiismerettel
mondhatjuk, hogy a naplójegyzetekben fel-feltűnő legintimebb személyi kérdések és a legáltalánosabb életfilozófiai meditációk mellett Tőzsér
Árpád újabb, sorrendben immár negyedik kötete
esetében is elsősorban egy ízig-vérig irodalmár, leginkább az irodalomban otthonos elme reflexióinak
izgalmas, olvasni jó kalandját élvezheti az olvasó.
Érthető, hogy a könyv recenzense, ki maga is hasonlóképpen az irodalom vonzáskörében élte/éli
életét, elsősorban a naplójegyzetek irodalmi vonatkozásai iránt tanúsított érdeklődést, s ezt kívánja
megosztani az olvasókkal.
Miközben Tőzsér Árpád egyfelől lényegre törő megállapítása szerint „a művészeti ábrázolás sohasem egyenlő a földi referenciákkal, de azok nélkül nem értelmezhető” (189.), másfelől éppen azt
hangsúlyozza, hogy a költészetet, legyen az akár
„tudásalapú”, elsősorban „a tudás tudatalattija”
(228.) érdekli. Ennek alapján fogalmazza meg azon
fölöttébb elgondolkodtató észrevételét, hogy szerinte „a jelenkori magyar költészet egészéből” , úgy
általában, hiányzik a „halál mint téma s a metafizika mint a halál vechikuluma”. Ezt a naplóíró költő abban a jegyzetében teszi szóvá, melyben a kivételt jelentő Borbély Szilárd költészetét dicséri
annak ellenbizonyítékaként, hogy a „magyar vers
általában semmit sem bíz a nyelven, az anyagon
túlira, a sejtésre, a képzeletre”. De hogy a költészetre jellemző jelenség létrejött, annak okát s ma-
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gyarázatát Tőzsér a fogyasztói társadalomban
látja, mely „kizárólagosan testben él, a halált (a lélekkel együtt) figyelmen kívül hagyja, a kevésbé
fontos dolgok közé sorolja”. (41.) Ugyanakkor látható megelégedéssel említi, hogy ezt a társadalmi
anomáliát talán egyedül a költészet képes legyőzni, amint Borbély versei mellett a tőle lényegesen
különböző Parti Nagy Lajos költészete is tanúsítja. De ehhez az kell, hogy a versnek tétje, nem is
akármilyen, hanem „halál-tétje” legyen, s ne csak
„szöveghalmaz”-ként létezzen, ami „csak van”.
(153.) A vers ennél sokkal több és komolyabb. Önkifejezést példázó életforma, és egyben eszköz is,
amely az olvasó számára az élet mélységét képes
megmutatni. Ezért tölti el örömmel, amikor egy politikus, a kasztra egyáltalán nem jellemzően, irodalmi művekre és írókra hivatkozik.
A pozsonyi költő Tőzsér Árpád számára az irodalom, amint naplóköteteinek legújabb gyűjteménye mutatja, íróként is, olvasóként is maga az
élet. Bármi történjen vele, vegyen bármit észre, íziben irodalom jut eszébe, művekre, írókra gondol,
hivatkozik. Befejezésül idézem ennek talán legkifejezőbb példáját: „A mai éjszakám megint
kész rémregény volt. S a hangsúly a regényen van:
regényt álmodtam. Az álmom mechanizmusa regényesítette, történetté dolgozta a testi eseményeimet, lineáris rendbe rakta, cselekménybe
oldotta a tarkómban a fájást, a torkomban a percegést, a verejtékes ingemet, a szívaritmiámat stb.
Mikor reggel felébredtem, olyan fáradt voltam,
mintha kétszer egymásután elolvastam volna a
Háború és békét.” (209.) (Kalligram, Pozsony, 2015)
GEROLD LÁSZLÓ

VIKTOR E. FRANKL:
BIRKENWALDI SZINKRONIZÁCIÓ
Metafizikai konferencia
Az athéni Szókratész, a németalföldi Spinoza és
a königsbergi Kant az örökkévalóságban metafizikai konferenciát tartanak, ahol konstatálják a
két világháború konklúzióit: az emberek megfeledkeztek az erkölcsi mércéről, s ami még roszszabb, ha ennél lehet bármi is rosszabb, már nincs
olyan idea, amelyben higgyenek, amelynek követését bátran, mindenféle fenntartás nélkül tudják vállalni. Szókratész azt javasolja, hogy egy
színdarabbal próbálják meg az emberek szemét
felnyitni saját szomorú realitásukra.
Ahol már nem segíthet a bölcselet, ott a színház marad az egyetlen közvetítő közeg, amelynek terében még megjeleníthető az igazság. Nem
kell sokáig gyötrődniük a megvalósítás módján,
hiszen elég metafizikai konferenciájukkal bekapcsolódniuk egy koncentrációs tábor életébe.
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A történéseket gondosan széljegyzetelik saját
bölcseleti szempontjaik szerint, abban bízva,
hogy mindez egy egységes kompozícióvá áll öszsze. S kellő érzékenységgel megáldott táborlakó
is akad, aki majd papírra veti az „eljátszott” valóságot. Így a szöveg terén belül a szerző személye
bizonytalanná válik: vajon a három filozófus
alakítja-e a történetet, vagy a Franz nevű szereplő
gondolja el, aki azért marad életben, hogy megírhassa főművét, netán az ismeretlen rendező, akire a filozófusok el-elvétve hivatkoznak, s akit
Franz, a táborlakó, „Uramként” szólít meg?
A dráma tulajdonképpen két fivér, Karl és
Franz között megy végbe, akik egy csoporttal érkeztek Buchenau lágeréből Birkenwaldba. Franz
csak úgy tarthatott testvérével, ha az áthelyezendők listáján szereplők közül valakivel kicseréli a
nevét és a sorszámát, amely a személy azonosítására szolgált. Egy arra vállalkozóval megtörtént a
csere, a buchenaui táborfelelős jóváhagyásával.
A testvérek éppen az áldozathozatal értelmén vitatkoznak, miközben Szókratész, Spinoza és Kant
közöttük járnak-kelnek, észrevétlenül. Karl azzal
vádolja Franzot, hogy semmi értelme sincs az áldozatvállalásának, elmenekülhetett volna, hogy
megmentse legalább a saját életét, ehelyett úgy döntött, hogy végsőkig kitart a családja mellett. S családjukból már csak ők maradtak az élők sorában.
Franz kitartóan érvel hűségének értelme mellett.
Az örökkévalóságban élő és mozgó filozófusok oldalán feltűnik a testvérpár édesanyja, akinek az az egyetlen kérése, hogy engedjék hozzá
a fiait. Kérésének komoly ára van: a földi szinten
Karlt teszik próbára a leleplezett csalás miatt, s át
kell vennie Franz szempontját. Tisztában van azzal, ha nem árulja el bajtársait, halálra van ítélve.
Végül vállalja az életébe kerülő áldozatot, nem is
sejtve, hogy cselekedetével milyen jutalmat fog
elnyerni… Franznak azonban maradnia kell a földön élők sorában, hogy teljesítse a rászabott feladatot: „Eztán mindent jobban fogok csinálni. Elítélt vagyok — életre ítélve. (…) Anya — Karl —
Uram — most egyedül vagyok — egyedül veletek. S most megígérem nektek, teljesíteni fogom
azt a föladatot, amit — lehet, hogy csak beképzelek magamnak. Legyen azonban képzelődés
vagy sem — e kérdés csak a cselekvésben dönthető el, az én magatartásom által. Majd meglátjuk…” (74.) Így kerül szinkronba, összhangba az
égi és a földi hatalom döntése, s így kerülhet összhangba az örökkévalóság a múló idővel a színpad deszkáin.
Mindez a Birkenwaldi szinkronizáció című dráma szövegterében megy végbe, amelynek megalkotója a zsidó származású bécsi pszichológus,
pszichiáter Viktor Emil Frankl (1905—1997), aki
a logoterápia módszerével vált közismertté. Frankl

