
Egyed Pé ter nagy in ter jú ban be szél De -
me ter M. At ti lá nak a már ci u si Szé kely -
föld ben ar ról, hogy iga zán jól azt a fi lo zó -
fi ai nyel vet le het be szél ni, ame lyik hez
sze mé lyes el kö te le zett ség kap csol. Ez így
ön ma gá ban nem új don ság, ter mé sze te -
sen. Ab ban a szó ban gyúl fel a lám pa,
ame lyi ket meg gyõ zõ dés sel mon da nak ki.
Vagy ame lyik ben hi te le sen ké tel ked nek.
A Pá lyám em lé ke ze te cí mû so ro zat ban
kö zölt in ter jú új don sá ga szá mom ra az,
ahogy a konk rét pél dák ki raj zo lód nak:
me lyik be széd mód ok hoz tu dott kap cso -
lód ni Egyed Pé ter a het ve nes-nyolc va nas
évek ben, és me lyek hez nem. És hogy mi -
lyen di lem mák kal szem be sült a ki lenc ve -
nes évek tõl kez dõ dõ en.

A Bretter-iskola eb ben a tör té net ben
fon tos vi szo nyí tá si pont, nem ki ke rül he tõ,
de Egyed Pé ter meg mu tat ja azo kat az al ter -
na tí vá kat is, ame lyek ugyan ab ban a kor -
szak ban, de más hon nan buk kan tak fel.
Mes te rei em le ge té se kor Egyed nagy hang -
súlyt fek tet a már em lí tett el kö te le zett ség -
re, meg gyõ zõ dés re, az elõ adá sok „ih le tett”
jel le gé re. Pál Gyön gyi tõl, Fo dor Ka ta lin tól,
majd Sze gõ Ka ta lin tól, Kal lós Mik lós tól és
per sze Brettertõl is ta nul, mond ja. Er re
épül het rá majd 1990 után szin te egy tel jes
év ti zed, ami kor Egyed Pé ter a kö zel múlt 
li be ra liz mus-el mé le te it ta nul má nyoz za:
„En nek az el zárt ság nak [a nyolc va nas éve -
ké nek] a kö vet kez té ben a for du lat utá ni el -
sõ év ti ze det én gya kor la ti lag az zal töl töt -
tem, hogy vé gig ol vas tam min dent, ami hez
hoz zá ju tot tam. Te hát egy szak mai, a vég le -
te kig me nõ reprofilírozást vál lal tam be,
ami hez hoz zá se gí tett per sze az, hogy 
Ró má ban jó kö rül mé nyek kö zött a mon-
terotondói vá ro si könyv tár ban vagy a ró -
mai nem ze ti könyv tár ban ol vas tam ked -
venc és újabb szer zõ i met. Pél dá ul az olasz
li be rá lis szer zõ ket, aki ket ad dig so ha.”
Mind ezek együt te sé bõl köny vek, sa ját ku -
ta tá sok szü let nek a ké tez res évek kö ze pé re.

Nem ke rü li meg a be szél ge tés a köl té -
szet és az el mé le ti ér te ke zé sek vi szo nyát
sem az élet mû vön be lül. Egyed Pé ter Cso -
ko nai Vi téz Mi há lyig ve zet vissza egy fon -
tos ma gyar köl té sze ti irányt (ame lyet
Hölderlin és Novalis ne ve fém je lez), egy faj -
ta fi lo zó fi ai köl té sze tet. (Takáts Jó zsef tu laj -
do nít még kulcs fon tos sá got a ma gyar köl té -
szet egy le het sé ges ha gyo má nya szem pont -
já ból en nek a vo nu lat nak Kri ti kus min ták
cí mû 2009-es kö te té ben. Töb bek kö zött er -
rõl foly ta tott igen csak éles vi tát an nak ide -
jén Ha tár Gyõ zõ és Balassa Pé ter, ezt is mer -
te ti Takáts szö ve ge.) A je len le gi szak mai kö -
zeg, fi gyel mez tet rá Egyed Pé ter, nem ve szi
jó né ven kü lön ál ló kom pe ten ci ák (mint
pél dá ul a szak fi lo zó fus és az író) meg tar tá -
sát egy sze mély ben. Va ló szí nû leg azért,
mert so kak nak nincs gya kor la ta a kö zeg vál -
tá sok ke ze lé sé ben. An nak a mó do za tát,
aho gyan a köl té szet mû kö dik szá má ra, épp
a kö zeg vál tás ana ló gi á já ra ír ja le – ma ga a
más faj ta ta pasz ta lás, más faj ta kör nye zet,
más faj ta idõ az, ame lyik más fé le je len té se -
ket hoz lét re. A köl té szet nek in kább rit mi -
kus vagy egyéb struk tu rá lis ha tá sok hoz van
kö ze – mond ja Egyed –, és ezek nek nem fel -
tét le nül kell meg je len ni ük a struk tu rá lis tu -
da tos ság szint jén. A tel jes ség meg ra ga dá sa
vi szont csak a több fé le szint összes sé gé nek
fi gye lem be vé te lé vel re mél he tõ.

A lap szám egyéb ként Egyed Pé ter re -
gény rész le té vel in dul – egy ka to na ság-ta -
pasz ta la to kat fel dol go zó könyv rész le te ez,
amely ben na gyon erõs a tes ti je len lét. Ta -
lán ez, az erõ tel jes tes ti sza bá lyo zott ság
meg je le ní té se az, ami a sza bad ság fi lo zó fi ák
in ver ze: az, ami a struk tu rá lis tu da tos ság
szint jén el hal vá nyul, ke vés bé van elõ tér -
ben a fi lo zó fi ai mun kák ban. Mond juk azok
a pil la na tok, ami kor va la ki csi pesszel sze -
de ge ti ki az em ber te nye ré bõl a fek vés pa -
ran csok köz ben be lé fú ró dott üveg cse re pe -
ket s egyéb tör me lé ke ket. (Szé kely föld,
2010. már ci us) 
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