
       Műfajközi gondolatok –
       Fellinger Károly versei ürügyén Peter Brook, 
       André  Breton és Soran Kierkegaard segédletével

          „VEHETEK akármilyen üres teret, és azt mondhatom rá: csupasz színpad. 
Valaki keresztülmegy ezen az üres téren, valaki más pedig fi gyeli; mindössze 
ennyi kell ahhoz, hogy színház keletkezzék.” Peter Brook angol rendező 
Az üres tér című könyvét evvel a defi nícióval kezdi.

       „A költészet ágyban sarjad mint a szerelem
Földúlt takarója a dolgok hajnala
A költészet az erdőben sarjad

A számára szükséges tér rendelkezésére áll
Nem ez itt hanem a másik amit meghatároz”

Ez az idézet André Breton A San Romano-i úton című versének első öt sora.

 Egy üres térben végbemenő mozdulat már színház; a „színház” fogalma 
helyébe behelyettesíthető a „költészet” fogalma. Az üres teret maga az akció 
határozza meg (nem az, aki fi gyeli) – az akció dinamika mentes puszta jelenlétként 
is felfogható – a létező az önmaga által, önmaga számára meghatározott térben 
mozdulatlanul is viselkedhet; így erőszakolva ki a szemlélő fi gyelmét, és ez 
már színházzá, illetve költészetté avatja a jelenséget, illetve az eseményt. Az 
esemény megvalósulásához a költő versteremtő gondolkodásmódszere adja az 
alkalmat. A költészetnek „Van rá ideje bőven” (A. B. A San Romano-i úton), 
hogy létezésének terét megteremtse; a költészet örökkévaló, s tere is végtelen. 
A színház dolga nehezebb, mert csak a pillanat fölött rendelkezik. A színház és a 
költészet, e végletes ellentétességük ellenére is, születésük módszerében azonos 
lényegűek; emiatt az ekvivalencia miatt alkalmazom Brook színházlátását a 
költészetre. „A költészet ágyban sarjad… A költészet erdőben sarjad…” – írta 
Breton, vagyis a költészet bárhol sarjadhat, s bármi lehet az; csak abban állandó 
lényegű, hogy létezésének helye az ÜRES TÉR (ami nem sarjadásának helye). 
Az üres tér megteremtése rítust követel a költészettől; a költészet önmaga 
terében rítusként létezik. A költészetben minden szó saját mítoszaként él, 
vagyis önmaga önképe, önismeretének végső célja, önmagát irányító eszme, 
önmagának örök és változatlan lényege. A költészet sajátos, öntörvényű belső 



elv birtokosa. Mindez, amit eddig elmondtam, csak az igazi, platóni értelemben 
ideális költészetre érvényes maradéktalanul, ilyen költészet pedig nincs, 
s ha van, nincs ember, aki hivatott lenne megállapítani, hogy melyik az. Mi 
értelme van akkor az ideának; az, hogy belső iránytűnk legyen, s célunk ennek 
megközelítése legyen. Hogyan használja ezt az iránytűt Fellinger Károly?
 F. K.:  A vers születése – „A bábu játszik / a kislánnyal. / Valaki közéjük 
/ hajít egy labdát“. Ebből kiderült, Fellinger az általam felvázolt iránytűt 
használja, s jól használja. A vers születése lényegében azt mondja el négy 
sorban a költészet eszközeivel, amit én egy versteremtő gondolkodómódszer 
elméleti megfogalmazásában mondtam. Nem tudom, Fellinger olvasta-e 
Brookot és Bretont, de ösztöneiből fakadóan, tudatosodása útján ő is eljutott az 
ő felismeréseikhez. A „bábu“ és a „kislány“ közé hajított „labda“, versteremtő 
akció; ez a „labda” teremti meg maga körött a „kislányt”, a „bábut”, önmaga 
mozgásának, létezésének terét. És mindez egy „Valakitől” függ, aki a labdát 
hajítja. A vers születése nemcsak önmaga születését, valamennyi vers, minden 
teremtmény teremtésének lényegét határozza meg lírai képletében. Az a 
bizonyos „Valaki” a mindenkori teremtőakarat, amely lehet, hogy csak a „bábu”, 
a „kislány” és a „labda” létének szükségszerű következménye. Ez a vers nem 
egy kockás kabátos báburól, nem egy kislányról, amelyik tapsikol a fülével, 
s nem egy rugby labdáról szól, hanem a bábu, a kislány, a labda ideája és egy 
Valaki ideája szerepel benne. (Persze nem kizárt, hogy a tapsikoló fülű kislány 
ideáját használva, szintén írható vers, de az már egy másik, amelyik mellesleg 
A vers születése képlete szerint születik).
 Fellinger verseit olvasva az az érzésem, tud valami titkot, amely 
verseinek lényege, de nem árulja el az istennek se. Van-e egyáltalán valamiféle 
titok, vagy nincs. Természetesen nincs titok, csak versek vannak, amelyek 
a titok létezésének látszatát keltik. És az, hogy a versek hogyan íródnak, az 
egyáltalán nem titok számomra. Az tehát a kérdés, hogy a titok létezésének 
látszatát keltő verseknek van-e hitelük, vagy sem. El tudják-e hitetni a titok 
létezésének látszatát. Ennek alapfeltétele, hogy Fellinger higgyen a Titokban, 
mert csak az tud hitetni, aki maga is hisz, de mindig még az se, csak ha hiteles 
formát ad hitének.
 Brook ír a Láthatatlant Láthatóvá Tevő Színházról, mit az egyszerűség 
kedvéért „Szent” Színháznak nevez. Ezt így defi niálja: „…nemcsak bemutatja 
a láthatatlant, de megteremti azokat a körülményeket is, amelyek között ez 
a láthatatlan érzékelhetővé válik.” Ha ezt aplikáljuk a versekre, Fellinger is 
„Szent” költészetet igyekszik művelni. Pont a kérdőjel alatt, Tükör helyén, Vers, 
Csönd és kiáltás, Jelenlét, H.Zs. megidézése, Poézis, A vers születése, Kísértés, 
Négysoros, Ünnep, Menyegző – ezekben a versekben a „Szent” szándék érvényt 
tud szerezni magának. Ezek a versek hitelesen keltik a titok létének látszatát, 



láthatóvá teszik a láthatatlant. Ezeket a verseket ilyen képek viszik sikerre, mint 
pl.: „hol ez a gyöngyöt gurító / gyöngyöt gurító”, „kitárt kapu / kapu helyén 
galamb”, „Valami hiányzik abból a kosárból”, „a pokol tagadása / és ellentéte 
közt”.
 Brook a „Szent” Színház fogalmán kívül a „Holt”, „Nyers” és 
„Közvetlen” Színház fogalmakat is használja. „Holt” költészetet képvisel 
Fellingernél a Jézus a kereszten és A mese vége. A „Holt” tulajdonképpen a 
„Szent” lezüllesztett változata, amikor nincs hitele a láthatatlan láttatásának; 
hazugságnak érezzük azt. A „Holt” Színház problémája egy halálosan unalmas 
fráter problémájára emlékeztet. Minden ilyen alaknak van feje, szíve, karja, 
lába; általában van családja, baráti köre; sőt, még csodálói is akadnak. Mégis, 
mikor találkozunk vele, fölsóhajtunk... mert nem lehetőségei tetőpontján, hanem 
mélypontján él.” – írja Brook. Egy ilyen „unalmas fráternek” hiába vannak 
„Szent” céljai, vágyai, álmai, stb., azoknak megvalósulása „Holt” lesz. A Jézus 
a kereszten első sora miatt „Holt” vers. „Szemem a tekintetedben” – ez bizony 
holtunalmas, giccses közhely. Ez a sor leszúrja az amúgy gyönyörű folytatást. 
„egy kitömött madár, / egy kitárt kalitkában.” ; ez talán Fellinger legerősebb 
képe. A mese vége  tele van „Holt” elemekkel: „füstje keringőt jár a madarakkal, 
szeme patakzó meztelenség, ruhája leheletébe olvad.” … Homlokán a sínek 
még sejtetik a robogást”. Pedig ez a vers, hasonlóan a Jézus a kereszten-hez, 
„Szent” is lehetne.
 „A „Holt” szó a mi használatunkban sohasem jelenti azt, hogy valami 
végleg megszűnt, sőt, valami nyomasztóan aktívat jelent, ami éppen ezért képes 
a változásra. „ – fi gyelmeztet minket Brook. A „Holt” Színház, illetve Költészet 
éppen mozgékonyságánál fogva veszélyes, bármely tiszta művészi formát képes 
banalitássá, giccsé mérgezni.” … „a halál bárhol bekövetkezhet, és nem könnyű 
felismerni,” – mivel „Néha mind a négy, a „Szent”, a „Nyers”, a „Közvetlen” és 
a „Holt” összefonódik…” – írta Brook.
 „Nyers” Költészetként foghatók fel az Egy kép elé, In memoriam 
Vladimír Holan, Honfoglalás, Epilógus, Költemény. Ezekben a versekben kevés 
nyoma van, illetve nyoma sincs a Titoknak, a Láthatatlanság Láttatásának,
„Szent”-ségnek, vagy annak vulgarizált „megszentségtelenített”, „Holt” 
változatának. Ezek a versek nyersen, valóságosan élnek, elidegenítenek 
elvárásainktól, a halott szokványtól, lerombolják illúzióinkat, nemcsak a „Holt”, 
hamis illúziókat, de a „Szent”, ideig-óráig érvényes illúziókat is. A „Szent” 
Színház illetve Költészet pózszerűségét nem is az „elhalálozási hajlama”, 
hanem a „Nyers” Művészetek ereje bizonyítja leginkább. Nézzük az Egy 
kép alá című verset. A „pókhálóban” egy tőle idegen dolog van: „cérnaszál”. 
Júdásnak nem a csókja, hanem „talpán a bőrkeményedés“ az érdekes, és a költő 
arra „vetemedik“, hogy magunkat ehhez hasonlítja, s végül nagyon elbánik a 



képpel; egyszerűen „leakasztja a falról”. Az In memoriam Vladimír Holan az 
üresség nyersességének nyers megfogalmazása. A Honfoglalás-ban szereplő 
„szabadság” úgy szerez magának „hont”, hogy „ellopja / sírjából Jézust“; így 
teszi Fellinger a szabadságot és Jézust azonosokká. Vagyis: Jézus feltámadásával 
szabadságot lopott magának – a világnak. Az Epilógus-ban említett „Úr” nem 
„Szent”, Láthatatlan Titok, hanem „Nyers”, goromba, szinte „kocsmai” valóság. 
„Betöri ablakunk / az Úr, / véres kezét / kendőnkbe törli.“ A Költemény című 
fölöttébb lírai vershez nem kell magyarázat, mert ugye „Nincs benne semmi 
líraiság“.
 A Szerelmes ének és a H. Zs. temetésén „Közvetlen“ verseknek 
nevezhetők. A „Közvetlen“ költészetnek nincs stílusa, pontosabb meghatározást, 
minthogy közvetlen, nem kaphat. A „Nyers“ költészetnek látszólag nincs stílusa, 
de ez csak a látszat; Brook ezt írja: „A „Nyers” Színháznak látszólag nincs stílusa, 
nincsenek konvenciói, nincsenek határai, ám a gyakorlatban mindhárommal 
rendelkezik”. Azért, mert az a gesztus, amellyel a „Szent” Színházat elutasítja, 
már ki is szabja a stílusát, konvencióit, határait, s a nyersesség is csak pózolás 
lesz, amennyiben következetesen ragaszkodik önmagához. Hogyan fogalmazza 
meg a két véglet antagonizmusát Brook: „Amíg a „Szent” Színház látható 
megtestesüléseken keresztül sóvárog a láthatatlan után, addig a „Nyers” 
Színház ugyancsak nagy csapást mér egy bizonyos ideálra. Mindkét színház 
mély és igaz vágyakkal táplálja közönségét, mindkettő különféle energiák 
kiapadhatatlan forrását tárja fel és hasznosítja, de mind a két színháznak 
határt szab az, hogy olyan területek felidézésével próbálkozik, ahova bizonyos 
dolgoknak tilos belépniük. Ha a „Szent” Színház olyan világot alkot, amelyben 
az ima valóságosabb a böfögésnél, akkor a „Nyers” Színház ennek pontosan az 
ellenkezője: itt a böfögés valóságos, és az ima komikus…  …A „Szent” Színház 
jótékony csalás, de mihelyt lelepleződik a csalás, halott lesz…  …A „Nyers”, 
… mivel a földön jár, és hatása közvetlen, mivel engedélyezi a gonoszkodást 
és a nevetést – a nyers és kész elemek jobbnak látszanak, mint ami szent… …
még mindig „Szent” Színházra van szükségünk. „Mi hát a megoldás, keressük 
a „Szent” Művészetet a felhők közt? Brook gyakorlatával válaszol erre, mert 
könyvében nem mert egy végkövetkeztetést megkockáztatni. Brook nem a 
felhők közt keresi a „Szent” Színházat, hanem a földön, s a „Nyers” Színház 
közvetlenségével párosítva meg is teremtette az érvényes mai színházat, amely 
„Közvetlen” és skatulyázhatatlan. A költészetnek bizonyos értelemben könnyebb 
dolga van, mint a színháznak. A színház relatív pillanatok láncolata, így nehezen 
tűri a szentségeket; a költészet képes az öröklétre, könnyebb szentnek maradnia, 
viszont bizonyos értelemben a színház van előnyben – a színház mint naprakész 
relativizmus elfogadott, de ugyanezt nem becsülik a költészetnél. Túlzásoktól 
mentes „Közvetlen” Művészetre lenne szükség, de arra is halál les a szürkeség 



formájában, s a „Holt” Művészet az unalom művészete. Most Pilinszky jut 
eszembe. Szerinte az igazi költészet mindig unalmon túli költészet. Brook a 
„Holt”, „Szent”, „Nyers”, „Közvetlen” felosztást a színház felnégyelésének 
nevezi, de vállalja a kommunikáció beli egyezményesség kedvéért, de végül 
szerinte is az az igazság, hogy minden megengedhető a művészetekben, csak ne 
legyen „Holt”! Élő legyen. Brook így fejezi be az Üres tér című könyvét. „Ez 
a könyv, amikor olvassák, már idejét is múlta. Számomra gyakorlat, immár a 
könyv lapjain megkövült gyakorlat.”
 Mivel „Brookkot” se kell nagyon túlzásba vinni, hagyjuk őt. Miért 
is merült föl bennem a másik név: Breton, a szürrealizmus pápája. Azért, 
mert Fellinger Titok Látszatát Keltő Költészete a szürrealizmusból fakad; az 
ilyen képek, mint: „egy kitömött madár, /  egy kitárt kalitkában“, „Az öreg 
rőzsésnénikék / fellobognak“ kimondottan a jó öreg szürrealizmusból merítenek, 
de Fellinger nem a kivénhedt, bigott szürrealizmust űzi, hanem annak egy 
önmagára alkalmazott formáját.
 Fellinger verseit az is állandóan jellemzi, hogy jelen van bennük egy 
azonos motívum, néha csak a titok szintjén, néha jobban értelmezhetően, amely 
körbejárja az illető verset, néha ugyanez a motívum több verset is, sorról sorra 
továbbadott szubsztenciaként, amely a metamorfózisokon keresztül is sértetlenül, 
érintetlenül hirdeti a vers, a versek lényegét. Jellegzetesen ilyen versek A tükör 
helyén, a Vers, Pont a kérdőjel alatt, Csönd és kiáltás, Kísértés, Négysoros. A 
szubsztanciát néha maga a vers összhatása tartalmazza, néha saját mítoszukként 
élő szavak adják versről versre a szubsztanciát. Ilyen szavak pl.: sál, görbebot, 
ablak, cigaretta, szem, valaki, valami, valahol. Érdemes megfi gyelni Fellinger 
verseinek a kölcsönhatását; egyik vers a másikat értelmezi – a szubsztancia 
külszíneként ismétlődő szavak mítoszt írnak le maguk körül. Persze Fellingernek 
óvakodni kellene attól, hogy olyan szót, mint a szem, ilyen jellegű használatba 
fogja, mert az már mások által elhasznált, s Fellingernek nem sikerült új mítoszt 
építenie köré; ahányszor a szem szót leírja, annyiszor tör saját verse életére. A 
tükör szót, ami szintén elkoptatott, viszont életre tudta kelteni A tükör előtt és 
Az a mese vége versekben (bár az utóbbi egészében rossz vers).
 Nem hagyhatom szó nélkül, hogy Fellinger nagyon erős Pilinszky és 
Holan hatás alatt áll. Szinte szemtelenség tőle, hogy ilyen formában fogalmazza 
gondolatait, mint pl.: „és közeledsz, /  és elfelejted, hogy itt vagy“, „Most 
minden halhatatlan,  /  most semmi se bírna véget érni“. A bárány és a vezényszó 
szavakat szintén pilinszkysen használja, pedig lehetne másképp is. Még 
sorolhatnám az utánérzéseket. Fellinger megtanult pilinszkysen és holanosan 
írni; tulajdonképpen ezzel tanult meg írni, ez nem baj, büszke lehet rá, hogy így 
tud írni, de nem sokáig – előbb-utóbb fellingeresen kell majd írnia, mert ami a 
kezdetekben megbocsátható, később nem.



 Fellinger verseinek többé-kevésbé egyenletes színvonalából kilóg a 
Szerelmes ének és A mese vége. Csemegeként ízlelgettem a rejtett fi nomságokkal 
rendelkező Négysoros és Poézis címűeket:
 „a pokol tagadása / és ellentéte közt“ – ezen a két soron szintén 
csemegéztem. A pokol ellentéte a menny; a pokol tagadása nem azonos ezzel, 
az a pokol nemlétét jelenti – tehát a menny és pokol nemléte közt, ez a két sor 
látszatjelentése. A valós jelentése más, mert ha a pokol tagadása létezik, akkor 
minden, ami a pokolhoz kötődik, szintén nem létező; vagyis a pokol ellentéte, a 
menny is tagadtatik. „a pokol tagadása /  és ellentéte közt“ ezt jelenti: nem létező 
pokol és nem létező menny között – de még ez sem igaz, ha Soren Kierkegaard 
Vagy-Vagy Eksztetikus előadására gondolok. Ebből idézek: „Akaszd fel 
magad, meg fogod bánni, ne akaszd fel magad, azt is meg fogod bánni; vagy 
felakasztod magad, vagy nem, mindkettőt meg fogod bánni. Ez, uraim, minden 
életbölcsesség foglalata. Nem csak egyes pillanatokban szemlélek aeterno 
modo, mint Spinoza mondja, hanem állandóan aeterno modo vagyok. Sokan azt 
hiszik, hogy ők is így vannak, ha ezt vagy azt megtéve egyesítik, vagy közvetítik 
ezeket az ellentéteket. Ez azonban félreértés; mert az igazi örökkévalóság nem 
a vagy-vagy mögött, hanem előtte van…  …Bölcsességem tehát könnyen 
megragadható, mivel csak egyetlen alapelvem van, amelyből még csak ki sem 
indulok soha. Különbséget kell tenni a vagy-vagyban levő következményszerű 
és az itt most bemutatott örök dialektika között. Ha például itt most azt mondom, 
hogy nem indulok ki alapelvemből, akkor ennek ellentéte nem egy abból való 
kiindulásban van, hanem csak negatív kifejezése alapelvemnek, pusztán csak 
az, melyben önmagát ragadja meg egy belőle való kiindulással vagy ki nem 
indulással való ellentétben. Nem indulok ki alapelvemből, mert ha ebből indulnék 
ki, megbánnám, s ha nem indulnék ki belőle, azt is megbánnám. „Aki a dolgok 
ellentétének és tagadásának meghatározásával akar foglalkozni, az bizony jól 
kösse föl a fölkötni valóját. Most már csak a záró gondolataim maradtak hátra. 
Amit most Fellinger Károly versei ürügyén leírtam, Brook szavaira gondolva, 
csupán kövülete egy mozgékonynak elképzelt lehetőségnek. A lehetőségről azt 
írja Kierkegaard: „Ha valamit kívánnék, az nem gazdagság vagy hatalom lenne, 
hanem a lehetőség szenvedélye, az a szem, mely mindenhol örök fi atalsággal, 
örök izzással látja meg a lehetőséget. Az élvezet megcsal, a lehetőség nem. 
És vajon melyik bor ily habzó, ily illatozó, ily részegítő? Ezt így kell érteni: a 
lehetőség feltárja a vagy-vagyot, de választanunk nem szabad  és a választást 
elutasítanunk nem szabad, mivel az igazság a vagy-vagy előtti; miért van ez így? 
Mert a vagy-vagy előtt, ahonnan a lehetőség származik, van valami, amellyel 
szemben sosincs igazunk. A lehetőségben nem annak kell örvendezni, hogy 
választhatunk ezt-azt, vagy akár a választás lehetőségét megtagadjuk, hanem a 
lehetőséget adó vagy-vagy előttinek örvendezzünk, amellyel szemben sosincs 



igazunk. Akkor hát minek beszélek? Bármit mondok, a vagy-vagy utániban 
keresem az örökkévalóságot, ahol az nem lehet. Mit tegyek hát? Hallgassak?  
Így: … Vagy üvöltsek? Így: … Ez is helytelen; mindkettő vagy-vagy utáni. 
Beszélnem kell, hogy tévedéseim bizonyítsák: a vagy-vagy előttivel szemben 
sosincs igazam! S hogy ez sem igaz, azt leginkább  Kierkegaard tudja, s azt is 
tudja, hogy neki sincs igaza, és még az sem igaz, hogy ez nem igaz.
 Ki hitte volna, hogy Fellinger két ártatlannak látszó soráról ennyi 
minden eszébe juthat az embernek…
 De még folytatom. Mi van a vagy-vagy előtt? Mi van a tükör helyén? 
Ez már egy Fellinger vers: „tükör helyén: kitárt kapu / kapu helyén galamb / 
galamb helyén vágás /  vágás helyén  // jézus mint borbély: / jézus megvágja 
arcod”. Én erről a Fellinger versről leginkább csak versben tudok beszélni. 
Így:

átvágott a látvány
                       / F. K. barátomnak /

egy végzetes borotválkozás után
repülsz majd
vissza
az árnyak közé
amelyek úgy fénylenek
ahogy csak te
láthatnád
de neked elég
egy belőled
faragott kő
egy embernyi istenke
szőrösen
aki nem vág meg
és nem is látványos túlságosan

Végezetül ezt írom még Fellingernek, a „Titok költőjének”: „Minden 
titkon nyerhető el, és hallgatásban istenül meg: nemcsak Pszükhé leendő 
gyermekére érvényes az, hogy jövője Pszükhé hallgatásától függ.

             „…isteni gyermek, ha némán rejted titkomat,
              halandó, ha világ szájára adod.”

                                                                                            /Kierkegaard/



 Úgy döntöttem, mégsem hagyom abban, nehogy a „hallgatásban 
istenüljek“, és amúgy is elvem a következetlenség.
 A Titok felől semmi közelebbit nem tudtunk meg, ezért úgy 
döntöttem, egy kis vallatásba fogok.

 vallja be mit tud

 „Az élet a jelenlété semmi más csak a jelenlété
Ahol egy hang szól Itt vagy-e ahol egy másik válaszol
      Itt vagy-e“  (André Breton: Inkább az élet)

megkínoztatik
válaszoljon
a bűnös kíváncsi
rázárul a vasszűz
alján kicsurog a tej
az Itt vagy-e
nincs árnyéka
a nap minden oldalról süti
ő süt
a mellette elsiető
odaveti neki
a sorsod vagyok
ő nyomába szegődik
követi
mindenhová
hisz az a másik a sorsa
amikor az váratlanul semmivé foszlik
gondolkodás nélkül utána tűnik
az örökkévalóság zsebórája
nyugtalan vörös tejet habzsol
ez a templomtér
nincs más csupán a tér
az isten lebontotta a templomot
az istent lebontotta
az ember
nem érti már a templomteret
ez nem is az a tér
„hanem a másik amit meghatároz“ (A. B.: A San Romano-i úton)
az érthetetlen



Itt vagy-e
amely tudja magát

Hogy is írta Kierkegaard? „Nem indulok ki alapelvemből; mert ha abból 
indulnék ki, megbánnám, s ha nem indulnék ki belőle, azt is megbánnám. Ezért 
ha egyik vagy másik tisztelt olvasómnak úgy tűnne, hogy abban, amit mondtam, 
mégiscsak van valami igazság, úgy evvel csak azt bizonyítja, hogy feje nem 
alkalmas a fi lozófi ára…  … Azon olvasóim számára viszont, akik követni tudnak, 
ki fogom fejteni azt az örök igazságot, amely által ez a fi lozófi a önmagában 
marad, és nem ismer nála magasabbat. Ha ugyanis alapelvemből indulnék ki, 
nem tudnék ismét megállni; mert ha nem állnék meg, akkor megbánnám, de 
ha megállnék, azt is megbánnám stb. Most viszont, hogy sohasem kezdek, 
bármikor abbahagyhatom; mert örök kiindulásom egyben örök abbahagyásom 
is. A tapasztalat azt bizonyította, hogy a fi lozófi ának egyáltalán nem jelent 
különösebb nehézséget a kezdés. Sőt, mi több, a semmivel kezdi, ennélfogva 
mindig képes kezdeni. Az abbahagyás az, ami a fi lozófi ának nehezére esik. Én 
ezt a nehézséget is kikerültem, mert ha valaki azt hiszi, hogy miközben most 
abbahagyom, tényleg abbahagyom, evvel csak azt bizonyítja, hogy hiányzik 
belőle a spekulatív készség. Én most ugyanis nem hagyom abba, hiszen már 
akkor abbahagytam, amikor elkezdtem.

Mivel következetlenségemben sem vagyok következetes, hallgatok…
Rettenetes az öröklét, rettenetes ez a hallgatás…

                                                                                                             
Krausz Tivadar

 




