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1. „Zarathustra” búcsúja (Bretter-szólongató) 

 
  Ma már mindannyian („bélyeggyűjtők és tanítványok” – Szőcs Géza) idő-
sebbek vagyunk, mint Ő (a „Mester”), amikor meghalt. Egy költő nem berzenkedhet, 
ha keveset él. Az ifjúság a költészet szubsztanciája. Leopardi 39, Puskin 38, Byron 36, 
Petőfi 26 évesen távozott. Életművük így is (vagy éppen ezért?) szilárd és ki-
egyensúlyozott. (Talán, az öregedő, Illyés Gyula írta önmagáról rezignáltan: „Múlik 
rólam a költészet kora”. Joggal feltételezhető az is, hogy – a tisztes kort megért – Goethe 
„csak” fiatalsága költői termését tekintette világirodalmi rangúnak. Feljegyezték róla, 
hogy hajlott korában, amikor egy ifjúkori verse került a kezébe, könnyezve borult a 
kéziratra. „Istenem, de tehetséges voltam!” – zokogta. 
  Bretter György 45 éves volt, amikor meghalt. De meghalhat-e egy filozófus 45 
évesen anélkül, hogy a Mű, amit hátrahagy, torzó, töredékes beszéd benyomását kel-
tené? Anélkül, hogy az „eszme”, melyre rendszere épül, szárnyaszegetten lehanyatlana. 
Elegendő-e 45 év ahhoz, hogy csupán szellemének erejével becserkéssze a valóságot (a 
„totalitás”-t, ahogy mondani szerette), az első milétoszi rácsodálkozástól a világ jelen-
ségeire, hogy eszének fényével bevilágítson a természet homályába, hogy az érzéki Lét 
szikráit elvont és megfellebbezhetetlen kategóriákba zárja, hogy – miután bejárta a 
világegyetem térségeit (ahol fúriák üldöznek minden bolygót, mely saját köréből kilép) 
– visszatérjen önmaga tanulmányozásába, felmérvén önnön hivatását és kötelességeit? 
Nem kevés-e 45 év ahhoz, hogy eszméinek – romlatlan foncsorú – tükrébe tekintve, 
teljes legyen az önmagát megpillantó Lét öröme? Amikor Platónnak, de Kantnak is, 80 
év adatott, hogy belső „fúriáik” üldözésétől szabaduljanak. Még Szokratész is 71 éves 
koráig ingerelhette Athén polgárait, mielőtt (büröklével telt) méregpoharát kiitta volna. 
  Bretter György 45 éves volt, amikor meghalt. 1977 szokatlanul kemény telén 
búcsúztatták. 
  (Tamás Gáspár Miklós zárószavai – „Nyugodjék Békétlenségben!” – ugyan-
olyan megbotránkozást keltettek, mint amilyent Karinthy okozhatott azzal, hogy a 
Kosztolányi Dezső temetésén hangosan felnevetett. Mindkettőjüknek igaza volt. Hi-
szen honnan is tudhatták volna a – szellemi klisék tejporán nevelkedett – jámbor meg-
döbbenők, hogy filozófusunk a szellemi nyugtalanság, békétlenség, tenni és változtatni 
akarás, megújítás és önmegújulás, a következetes kritikai reflexió – „a végiggondolt 
gondolat” – szigorú Kanti imperatívuszát, az örök békétlenség és „mást”-akarás vágyát 
oltotta – isteni dimenziókat öltő emberek mítoszait faggató – esszéinek kötőanyagába. 

 



 

Vagy a Kosztolányit gyászoló gyülekezet miként is sejthette volna, hogy Karinthy és 
imádott „Désiré”-je játékos pillanataikban harsányan kiröhögték az Enyészetet. 
  Játék és nyugtalanság kísérje örök álmukat!) 
  1972 kora tavaszán Bretter György a Halálról beszélt a Kolozsvári Zeneaka-
démia végzős növendékeinek filozófiatörténeti szemináriumán. („Önök is tapasztalták 
már a halált, nemde? Persze, hogy tapasztalták. Másokon...”) Huszonévesek döbbent 
csendje övezte – metafizikai mélységektől visszavert – szavait. Hallgatói az ifjúkor 
csúcsán, az „álmodozások” korának legmámorosabb pillanataiban szembesültek a Lét 
fonákjával. Egy varázsos hang terelte feléjük „odaátról” a semmi felhőit. Csakhogy 
ezúttal jól ismert, titokzatos mosolya helyett időtlen ború ült az arcán, s homloka is (a 
csak nagyon bölcsekre jellemző, ironikus redők helyén) szokatlanul sima volt. Mintha 
érezte volna, mintha (Mozartként) megsejtette volna, hogy önmagának komponálja 
Bölcseleti Requiemjét. Az életsziget legtávolabbi partjaira vonszolta hallgatóit, oda, 
ahol sarkunkat a Halál Vize mossa, hogy hűvös érintésével ráébresszen: Élünk!, mint 
ahogy csak a nagyon nagy fájdalmak képesek emlékeztetni arra, hogy voltak boldog 
pillanataink. Csak negatív definíciójában – a Halálban – ragyog fel csodálatos fények-
ben az Élet, enigmatikus ajándékával: az Idővel, mely nélkül nincs tapasztalat, nincs 
értelmes cselekvés, józan ész és erkölcsi kötelesség. Csak a létkínálta időkeretek között 
teljesíthetjük azt, ami reánk szabatott: értelmesen, tisztán élni. Tiszta élet nincs tiszta 
fogalmak nélkül, s akkor is figyelnünk kell (figyelmeztet Böcklin berlini önarcképe) a 
hátunk mögött hegedülő Halálra, ha a Nemlét vigasztalanul levezethetetlen tiszta fo-
galmainkból. 
  A Sors nagyon távoli, Beethoven-i hangjait véltük kihallani az ablakpárkány 
egyenletes kopogásából. „Esik az eső” – mondta Bretter György, s bezárta az ablakot. 
  (Beleborzongtunk ebbe az empirikus kijelentésbe.) 

* 
  Lukács Györgyről mondta egyszer (némi malíciával): „Akit az istenek nagyon 
szeretnek: hamar magukhoz szólítják.” 
  Nézem az Itt és mást belső borítóján a fényképét. Rejtélyes Zarathusztra-arc. 
Nincs rajta sem részvét, sem irónia. Csak alig-alig kivehető szomorúság. Mintha éppen 
akkor sóhajtott volna bele a – Jövőbe... 
  Filozófusi tragédiája a Nietzschejéhez mérhető: bölcseleti tanítása csak művé-
szileg artikulálható. (Az esszék felkavaró, lávaizzású gondolati anyagát az esztétikum 
áttetsző permete borítja.) 

A másik tragédia, a (Zarathusztra-i) „hallgatásé”, már feloldhatatlan volt. 
Bretter György nem hitte, hogy van „örök visszatérés”. „Minden halott egy darabka el-
pusztult igazság” – írta. Minden elpusztul. Visszavonhatatlanul, megismételhetetlenül, 
kegyetlenül. Nincs vigasz: ez az egyetlen (vigasztalan) igazság! 
  Bretter-Zarathustra, miközben a Halálról beszélt – végig az Életen tartotta 
tekintetét. Pedig tudta, biztosan tudta, hogy nemsokára meg fog halni. Érezte, hogy az 
istenek nagyon szeretik... Az Élet súghatta ezt a fülébe... 
  (Csak hallgatnia lett volna szabad, s ezt nem tudta volna elviselni.) 
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  Egyetlen célja volt: lávaizzású gondolatok esztétikai hőjével elnyeletni a min-
dennapok konyhatűzén rotyogó, fakanállal kavart eszmék füstjét. 
 
 

2. Játék a „groteszk-transzcendens” tengelyen (Angi-apológia) 
 

  Bretter Györgyre nem emlékezhetünk anélkül, hogy ne említenénk szellemi-
esztétikai ikerpárját: Angi Istvánt. Gyakran láttuk Őket az Akadémia lépcsőin együtt 
felbaktatni (ki-ki a maga aulája felé), vagy az emeleti folyosókon sétálni, párbeszédbe 
mélyedve. Elválaszthatatlanok voltak az életben, elválaszthatatlanok maradnak a tanít-
ványok emlékezetében. Angi István még köztünk van, „árnyékrajz”-ra (reméljük na-
gyon sokáig) nem tart igényt. Gondterhelt Janus-arcán – új tanítványainak körében 
bizonyára ma is ott van, ma is felsejlik ikerképe: a Bretteré.  
  Angi professzor (olykor) bizonyára elmereng azon, hogy több kegyet érdemelt 
volna az istenektől. Így nem suttoghatták volna rá – még életében! – a „moszkovita” 
jelzőt. A radikális „Konvent”-szellemben, statáriálisan ítélkezők gondoljanak talán (de 
gondolhatunk mindannyian) egy történelmi hipotézisre: ha a mindenkori Kreml min-
denkori gerontokráciája fele annyi kultúrát, humánumot, történelmi érzéket és „ízlést” 
birtokolt volna, mint az esztétika kolozsvári doktora, ma kevésbé tragikus felhangok-
kal beszélnénk Gulágról, tisztogatásról, kaukázusi falvak éheztetéséről, „tapintatlan” 
tankok dübörgéséről. 
  (Kiváló mai karmesterek Karajanról mesélik, hogy felvételei ellenőrzése köz-
ben görcsösen szorongatta, tapasztotta fülére a metronómot. Aggályosan figyelt min-
dent: precíz tempót, dinamikát. Eszelősen félt az utókor ítéletétől!) 

* 
  Útban az egyetlen, a végső metafora felé, az Angi-Bretter párosnak (miután a 
70-es években együtt tündökölt Erdély szellemi égboltján, egymás fényét erősítve): 
nincs félnivalója az utódok ítéletétől. 
  Tudatunk galériájának főbejáratánál áll egy – Zarathustra-ihletésű – freskó. 
Rajta két mester sír egy hűvös estén, az Élet társaságában. 
  „Panasz nélkül, könnyedén”... 

* 
  „Mert Bretter írásai – művészet; de amit ír – filozófia; a vágyak olyan íve, 
amely emberek és istenek között feszül, de olyan valóságigénnyel, amilyen csak az 
emberekben fogant igaz gondolatoké. Egy „moszkovita” nem így ír! Mert nem így 
gondolkodik! Hivatali tisztséget igen, azt vállalt. Mégpedig olyan rangosat, amely meg-
felelt egyéni szellemi-pedagógiai rangjának. A mai Zenei Főiskola (akkor: Konzer-
vatórium) Pedagógiai Fakultásának dékánja volt. A román szekción, de azon a magyar 
nyelvű tagozaton is tanított általános zeneesztétikát (európai szinten!), amelynek 
visszaállításáért ma – László Ferenc zenetudós-kritikus támogatásával – minden ener-
giáját és szakmai tekintélyét latba veti. Mert ma is ott van: ápolja a (Platóni értelemben 
is vett) Akadémia kertjében a rábízott „palántákat”. 
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