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ZALAI BÉLA KIADATLAN ESSZETOREDEKE 
A HALÁLRÓL: „ENCOMIUM MORTIS”

i

Zalai Béla munkásságának fő területe egy filozófiai rendszerezéselmélet kidolgozása volt. 
A halál filozófiai fogalmát befejezett műveiben külön nem emelte ki, nem elemezte. 
Világképének halálra vonatkozó elemeiről, filozófiájának következetesen kiépített ha
lálfogalmáról s ennek a rendszerezéselmélet benső követelményeihez alakított jellegéről 
eddig pontosan közelebbit nem tudhattunk. Pedig Zalai Béla halálfölfogását fontos 
ismernünk, mert a tárgykörre vonatkozó bölcseleti gondolatai jelentős adalékot nyúj
tanak a századvégen újuló és az európai művelődés század eleji szakaszát jellemző, 
eddig már a források szerint ismert, viszont még csak részben értelmezett halálfoga
lom és halálgondolat további kutatásához.

Zalai Béla életművében az Encomium  Mortts című fragmentum az egyetlen, ahol 
a vizsgálódás központi tárgyaként a halál szerepel. E tekintetben a most közlésre ke
rülő kézirat a mértékadó.

Szembeötlő, hogy az epikuroszi gondolkodásmód nyomai, Lucretius Garas bölcse
letének vonásai és Stefan George kötetének címe (Dér T eppich  des Lebens, 1899) is 
megtalálhatók Zalai Béla írásában. Mindezek mellett vannak elemek, ahol a heideg- 
geri Sein zum Tode fogalomtörténeti előzőjével, a kérdéskör töredékes, előlegezett meg
fogalmazásával találkozunk.

Zalai gondolkodására minden bizonnyal hatással volt Georg Simmel 1910-ben 
megjelent, ZuR Metaphysik des Todes című, a Lógósban olvasható esszéjének gon
dolatmenete. Az életnek és a halálnak a szembeállítottságáról a német bölcselő ezt írja:
„An die Siette des »ánmaligen« Gegenánander von Leben und Tód hat zu tétén eine einheit- 
liche, unendliche Existenz, in dér Leben und Tód sich wie die Glieder áner Kette verschlingen, 
jedes Anfang und Ende des andern, dér Tód fortwahrend die Existenz abteilend, formend über- 
leitend. ”*

A Beöthy Ottó által írt, Zalai Béláról szóló, körültekintő eljárással készült pályakép
hez fűzött műjegyzék sem tünteti föl a halálról szóló írást. Beöthy itt valószínűleg csak 
a teljes, befejezett művek kéziratát látta célszerűnek megjelölni.

Figyelmet érdemel a Zalai Béla születésének századik évfordulóján, 1982-ben Béla 
Zalai: Allgemeine T heorie dér Systeme címmel megjelentetett kötet. A Bacsó Béla 
szerkesztésében, az ő bevezetőjével és jegyzeteivel ellátott kiadvány végén található 
egy, az addigi ismeretek alapján, szintén Beöthy által összeállított, teljességre törekvő 
jegyzék Zalai fönnmaradt munkáiról. A kisebb írások közül még előadásvázlat is sze
repel a műlistán, de a halálról szóló töredék itt sincs föltüntetve.

* „Az élet és a halál »egyszeri« szembenállása helyére egy végtelen, egységes egzisztenciának kell lépnie, amelyben az élet 
és a halál láncszemekként kapcsolódnak össze, egyik a másiknak kezdete és vége, a halál az egzisztenciát szakadatlanul 
részekre osztja, alakítja, továbbvezeti. ” (Kiss Tamás Zoltán fordítása.)
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Zalai bölcseletének egyik kutatója, Áron László rövid formában közölt vázlatos 
elemzésében egyrészt arra tett kísérletet, hogy az életművön belül, a korai Zalai-írások 
között jelölje meg a halálról írt esszétöredék szerepét. Másrészt nagy vonalakban igye
kezett jelölni a töredék korabeli bölcseleti áramlatokba való beágyazottságát is.

Az Encomium  Mortis írásának időpontja bizonytalan. Viszont a keletkezési idő 
meghatározásakor egy belső és egy külső bizonyítékra alapozhatunk. Az utóbbi életrajzi 
vonatkozású. Az 1907 és 1910 közé eső időköz Zalai Béla gondolkodói világának és 
hétköznapi életének is válságos időszaka volt. A budapesti egyetemen 1906-ban tette 
le a doktori szigorlatát, középiskolai tanári oklevelét 1909-ben szerezte meg. Felesége 
1908-ban meghalt, két gyermekük maradt árván. Tudható, életrajzi tényekből csak 
óvatosan lehet gondolkodási minőségekre következtetni.

Belső bizonyítékként említhető, hogy ebben az időszakban Zalai gondolkodói világké
pében is voltak interferenciára utaló jelek. A rá hatást gyakorló, ekkoriban érvénye
sülő, egymástól alapjaiban eltérő két nagy világszemléleti mód, melynek metafizikai 
irányultságát Bergson, a metafizikától távoli mentalitását pedig Avenarius és Mach 
neve jelöli, Zalait válaszkeresésre sarkallta. Inspirálódván a bölcseleti koreszmékből és 
szigorúan érvényt szerezve saját gondolkodásmódjának a filozófiai rendszerezésel
mélet kidolgozási folyamatában a metafizikai gondolkodással való fokozódó szembe
sülés számára immáron elkerülhetetlenné vált. Ebben a halálról szóló írásában imma
nens metafizikai kiindulással Zalai Béla arra tesz kísérletet, hogy a halál és az élet köl- 
csönviszonyának szerkezeti alapját rendszerelméleti vonatkozásban tárja föl.

Az Encomium  Mortis című töredékben maradt vág)' lezáratlanul hagyott írásról 
föltételezzük, hogy az 1907 és 1910 közé eső időszakban keletkezett. Ebben az 1907-tel 
induló és 1909-cel záródó időszakban csak két fordítás jelent meg Zalaitól. Önálló mű
vel újra 1910-ben jelentkezett, viszont ez már igen figyelemreméltó volt. Az Etikai 
rendszerezés címmel, egyetemi professzora, Alexander Bernát emlékére kiadott kö
tetben látott napvilágot a munka, amely a halálról írt töredékhez hasonlóan nem a 
tőle már A közvetlen tapasztalás összefüggés-rendszere című doktori érteke
zésében megszokott stílusban íródott.

A szakmai köztudatban a szárazon fogalmazó Zalai él. Az Encomium  Mortis  című 
töredéket, a halál dicséretét viszont a bölcseleti esszé műfajában, helyenként költői stí
lusértékkel írta „a létezés formaprincípiumáról”. E formaprincípium őt magát különö
sen korán elválasztotta az élettől. Az ENCOMIUM MORTIS című írását követően nem 
telt el egy évtized sem, s komoly szavával törte meg a Babits Mihály által „acélfejű”-nek 
nevezett és igen nagyra tartott filozófus gondolatvilágának ígéretes alakulását a saját 
halál.

A Nyugatban 1937-ben megjelentetett addig még kiadatlan jegyzeteiben a közeli 
barát, Juhász Gyula adta meg az utókornak az egyik legérzékletesebb karakterképet 
Zalai Béláról: „[...] az ismeretelmélet egy új rendszerén dolgozott, de nem fejezhette be élete nagy 
művét (amelyről a magyar filozófiai irodalom hivatásos képviselői, köztük Alexander Bernát, a 
legteljesebb elismeréssel nyilatkoznak), mint hadifogoly pusztult el Omszkban. Hozzáértők szerint 
ő volt a magyar filozófiai irodalom legnagyobb reménysége. Még most is hallom harsány, élet
örömtől áradó kacagását, amint párizsi és egyéb éhezésát és nyomorát említette. Igen finom iro
dalmi ízlése volt, Babits, Kosztolányi, Oláh Gábor sokat adtak véleményére, ő volt az ideális ol
vasó, akihez a költő elsősorban szól. [...] Minden félbemaradt élet megrendítő, az övé különösen 
az. Mint mikor egy óriás repülőgép jutni kezd, hogy magassági rekordot érjen el és egy csavar a 
eltörik. ”
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Az ENCOMIUM MORTIS című autográf kézirattöredék fekete tintával írt, két, kissé 
sárgult lapon olvasható szöveg. Folyamatos írással készült, apró saját kezű javításokat 
tartalmaz. A két lap mindkét oldalán a szerző által számozott négy oldal folytatása va
lószínűleg el sem készült, vagy ha létezik a teljes szöveg, akkor mind ez ideig ismeret
len. A töredék, a négy kéziratos oldal mérete: 17,5x22,5 cm. Lelőhelye: az Eötvös Lo- 
ránd Tudományegyetem Könyvtára Kézirattárában, az F 69/m raktári jelzet alatt, Za
lai Béla hagyatékában.

Az eddig kiadatlan E n c o m iu m  MORTIS című kézirat, mint fragmentum, nem ke
rült bele Zalai Béla jelentősebb írásainak 1984-ben kiadott első gyűjteményes köteté
be. Töredékjellege, lezáratlansága tehette ezt indokolttá a szerkesztő előtt. Tárgyi el
igazításul megjegyezzük még, hogy az említett gyűjteményes kötetben közölt, a Zalai- 
életművet feltárni szándékozó műjegyzékben ugyancsak nem szerepel a halálról szóló 
kézirattöredék.

A halál dicséretével foglalkozó encomiumirodalom ókori latin hagyományába kap
csolta be művét a címadással Zalai, s egyúttal Erasmus latin nyelven írt halálról szóló 
dicséretét is szem előtt tartva a századokkal előttejáró gondolkodók örökösen visszatérő 
problémakörét egyéni mentalitása szerint, ismeretelméleti vonatkozásban dolgozta föl.

A századokkal Zalai előtt járó gondolkodók közül az újkori bölcselet, a reneszánsz 
világszemléletének ismeretelméleti szerzőjétől, Nicolaus Cusanustól álljon itt egy fon
tos mondat: „Mors nihil aliud est quam separatio ad communicationem et multiplicationem 
essentiae.”* (Opp. II, 133 b) Láthatjuk: a gondolkodástörténet legkomolyabb, folyton 
visszatérő, válaszra váró problémái ezek.

Zalai Béla az egyéni létezés határoltságát, az individuális emberi élet egyszeriségét és 
egyediségét, az élet és a halál szerkezeti egységét rendszerelméleti következetességgel tudta 
szemlélni. Az individuális létezés határoltsága és az életnek és a halálnak egymásba 
fonódó egyetemessége nyilatkozik meg Zalai Béla gondolatmeneteiben.

A pozitivizmus korszakának végén, a század eleji intellektuális korforduló gondolko
dójaként a halálról szólván, Zalai az egzisztencializmus bölcseletében később megnyil
vánuló kérdésföltevések közelébe is eljutott.

II

Z a la i B é la : ENCOMIUM MORTIS**

A halál szükséges, így a haláljó; az élet kerete, a létezés formaprincipiuma. Formailag, 
aesthetikailag indokolt; az existentia a szürke vászon, a mire a halál festi a figurákat, 
bizarr fantáziával és szükségképen korlátozottan. A halál a vonal, mit az alaktalan fel
hőtömegbe vágunk; a világegyetemet lehetőségeiben konstruáló erő formaeszköze; 
az essenciális nemlét, a mi a lét lehetőségét adja meg; a negáció, a mi a lógósnak reliefet 
teremt és értéket ad.

A fantázia eszköze. De csak ez? Létet ad, de maga nincs. Két terület határa -  de a 
határ a mi konstrukciónk darabja, az elhatáraltakon nincs nyoma. És mi az eszköz ön

* „A halál semmi más, mint a létező szétválása a lét továbbadására és megsohasítására. ” (Heltai János fordítása.)
* A kéziratot helyesírási korszerűsítés nélkül, betűhíven közlöm.
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magában? A vele munkálótói kapja életét; az eszköz a zérus, a mi az alkotóhoz adva, 
az alkotót adja ki. Ez a ködalak a halál? A fantázia eszköze.

Maga a fantázia. Súlyos, megbonthatatlan létezés. S csak az élet perspektivájából 
formálóeszköz. De a mig az élet perspektivájából nézzük, nem tudjuk, hogy van e, s 
ha van, mért néznők az élet nívójáról? Emelkedjünk hozzá; lesz hangja, lesz rhythmu- 
sa, ha van a mivel meg fogja értetni velünk, hogy van. S ha már személyesen ismerjük, 
ha a világot megértő akarásunk épúgy számol vele, mint az élettel, ha symbolumaink 
őt is mutatják, ha gondolataink már maguktól számolnak vele, mint egy távollevő ha
talmas személylyel a ki nélkül nincs elhatározás -  akkor lehet az élet nézővonalából 
árnyékalak, rendező funkció, aesthetikai fikció; de épúgy lehet az élet a halál nézővo
nalából elvvé, puszta lehetőséggé, a halálért levéssé.

Mi a határ az elhatárolt nélkül? Bizonyára semmi. De mi az elhatárolt a határ nél
kül? Még bizonyára nagyon sok. A formálatlan, isteni nyers matéria. És mi az élet a 
halál nélkül? Az élet isteni, nyers matériája? Teppich des Lebens! A hol minden hang
súly, minden „ernstes Ding” a halál szava! Hátha, a mint elvettük a halált, nem marad 
semmi? Hátha, ha az élet nem több a halálnak, mint a halál az életnek? S ha igy van, 
hogy nézzük őket önmagukban? Hogy értsük meg őket egymás nélkül? És miért az 
élet prioritása? Ennek a prioritásnak a mély meggyőződésében él az európai átlag; 
Kelet más hangulatot adott, a mély, félvak kultúrák gyümölcséül. És bizonyos, hogy 
a filozófiára érő gondolat ez érés arányában veszti el az élet substantiálisabb voltában 
való hitét. És vannak, a kik nemcsak a hangokat hallják: a silence meghallói a halál 
személyes ismerősei. A többinek is csak tg)’ árny hiányzik, csak egyetlen lépés, de me
rev tagokkal nem tehetik meg. Pán nem jár fuvolája nélkül, s ez nincs a csend har
móniájára hangolva; de a lélek lehet. S akkor a halál épúgy van mint az élet; és épúgy 
akarja is, mint az életet. Közvetlen érintkezésben, ösztönileg és ethikailag egyenlő el
lenfelekként állnak szemben. A halált nem engedhetjük el, mert elvesztjük az életet; 
s az életet nem adhatjuk fel, mert megsemmisitjük a halált. S ha direktiváinkat nem 
akarjuk elveszteni, ezt a kettőt meg kell tartanunk.

így, a hogy a halál formálja az életet, az élet is formálja a halált; szolgálja a halált. 
A halálnak az élet nélkül épúgy nincs meg a nyers matériája, mint ennek amaz nélkül. 
Ekkor pedig az élet is több, mint formaprincipiuma a halálnak. Az élet a halál fantá
ziája. A halál az élet fantáziája. Nem figurákat szab ki vonalakkal, hanem figurákat 
alkot. Az élet a halálban, s a halál az életben. Egy szupponált élet-matéria halál-határ
ral: a szupponált lehetetlenség. A halál mint raison d’étre, mint lehetőség, mint relief 
benne van e föltett élet-matériában, s e matéria konstrukciójának részese. Épig)/ az 
élet a halálnál. Azoknak, a kik a halált épolyan közvetlenül ismerik, mint az életet, az 
eddigi csak konsequentia. S ezeknek már csak a verifikáció szükséges; csak látniok 
kell, hogy van élet, a minek szükségessége, célja, természetes befejezése, hozzátarto
zója a halál; a hol halál és élet egy hangnemben vannak irva.

De a szerkezetnek ez az egységessége nem tűnik az első megtekintésnél szembe. 
Meg kell találni azt a pontot, a honnan a részek harmóniája nyilvánvaló lesz.

Mondottuk: minden komoly szó az életben a halál szava; minden komoly szín az ő 
szine; és mint egy szinpad tarkasága, festett függönyök, festett arcok, festett szenve
dély, játszott pose, súlytalan lépés, hamisan dimenzionált idő, a mi nem a halálhoz 
tartozik. Az élet szankciója. A mig súlyos lépése nem dobban e színpadi deszkán, csak 
a histriók bábjátéka az; zordan és erősen szól e csinált tarkaságba, mint a színpadra 
nyitott ajtón az ucca hideg szele, borzongató szele, a sárga lángokat elfakitó szürke
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sötétsége. A mi a legszömyűbb benne: elérhetetlensége. Vedd el az élet apró lámpá
sait, megmarad a halál igaz sötétsége; a miben semmi sincs; mert minden a mi van, 
az életből van, és minden, a mi igazán van, onnan van, a hol semmi sincs. Honnan 
veszi ez a semmi az erőt, hogy minden élő valami megsemmisüljön előtte? Ha maga 
hangtalan, hogy adja meg az élő gondolat hangsúlyát? Hogy adja meg a tett egyetlen 
komolyságát?

Nincs az időben. És rajta kívül minden „időnkívüli” a mit az élet fantáziája terem
tett, fikció, tudatos csalás, egy örök vág)/ hypostasisa. A halál az egyetlen időnkívüli 
valóság: az örök vágy beteljesülése. Az időnkívüli örök vágya: a halál örök vágya; el- 
olthatatlan szomjúsága, fékezhetetlen, csillapíthatatlan, teljesíthetetlen vágya. A telje
sülés -  itt igazán -  a vág)/ megszűnése; a teljesedés más dimenzióban van, mint a vágy. 
És már ezért is a vágy erejét a teljesülés lehetetlensége méri -  az élet legerősebb vágya 
a halál. Nem a metafizikai lét örök formája: az élő szenvedélyé. Talán nem is több; 
talán nem is más, mint az időnkívüli vágyának iránya. Mégis: tudjuk, hogy valóság. 
Nem tudjuk, hogy vannak e valóban saját törvényei. Nem tudhatjuk; mindaz a mit 
az élet mond róla, kívülről van mondva. Mit árulhatna ez el valósá-*

Mesterházi Mónika

OLASZORSZÁG, ÉJSZAKA

A testem túl. A többi (honnan?) innen. 
A sátor előtt autók húznak el.
Fényük, mint a bedobott cento lire, 
egy-egy pillanatra mutatja az égre 
rajzolt ágak freskóit. Most figyelhet, 
aki résen van, mert nem lesz tanulság, 
ha lejár, eljár, csak körvonalak.

A fény: hogy máshogy is lehetne. És 
a sötétség: hogy is lehetne máshogy? 
De minél sötétebb az éjszaka, 
a lélek csak még inkább szétdobálna 
palástot, hájat, húst és csontokat.

A kézirat szövege itt megszakad.


