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AZ ITT OLVASHATÓ ÖNÉLETRAJZI TÖREDÉK szerzője Magyarországon a nagy felfedeznivalók 
közé tartozik. A maga korában nem volt nálunk ismeretlen, már csak azért sem, mert 
művei – németül is, magyarul is – Pesten jelentek meg: az 1848. március 15-én fontos 
szerepet játszó Heckenast volt a kiadója. Ám ez a tény az életmű szempontjából tulaj-
donképpen mellékes, mint az a másik is, hogy idén Stifter-jubileum van: kétszáz éve szü-
letett. Ami nem mellékes: az a tér- és időszemlélet, amely két nagy regényében, a Nyár-
végben és a Witikoban, valamint két elbeszélésgyűjteményében, a Színes kövekben és 
a Költői vázlatokban megjelenik, és amely Stiftert a huszadik századi regényírás egyik 
fontos előfutárává teszi. Stifter lemond a cselekménybonyolítás annak idején bevált és 
bevett fordulatairól, ezzel együtt a társasági-társalgási regényről is, ugyanakkor fres-
kószerű kor- és társadalomrajzra sem törekszik, mint a nagy klasszikusokként számon-
tartott korabeli írók. Ő ehelyett a táj és a psziché egymás mellé helyezéséből, kölcsönös 
megfeleltetésükből alakítja ki a cselekményt: organikus folyamatokat ír le, melyek ál-
talában az ürességgel való szembesülés egzisztenciális tapasztalatába torkollanak. Írói 
karakterének talán ez a legfontosabb vonása; ennek kifejlődéséről, valamint a kifejezé-
sért vívott megrendítő küzdelemről töredékességében is megrendítő tanúságot tesz a meg-
kezdett önéletírás, amely nem tud – talán nem is akar – túllépni a kisgyermekkor évein. 
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A legkisebb homokszemecske is olyan csoda, melyet képtelenek vagyunk kifür-
készni. Az, hogy létezik, hogy részei összefüggnek, hogy különválaszthatók, hogy 
ezek ismét csak szemcsék, hogy a részekre bontás folytatható, és hogy meddig 
folytatható, e világon számunkra mindig titok marad. Csak az a kevés, amit értel-
münk felfog belőle, és az a kevés, melyet más dolgokkal kölcsönhatásban észle-
lünk, csak az a mi tulajdonunk, a többinek Isten a tudója. Azok a nagy testek, me-
lyekről a homokszem levált, és amelyek földünk külszínének formáit képezik, 
a maguk mivoltában éppoly ismeretlenek előttünk, mint a homokszem. Ők létez-
nek, mi pedig megállapítunk róluk egyet-mást, olyasmiket, amik érzékelésünk ösvé-
nyein vándorolnak hozzánk. És aztán léteznek a bolygók, melyek a mi Földünkhöz 
hasonlóan, további Földgolyók módjára lebegnek az irdatlan térben, melyet leg-
inkább általuk és hozzájuk mérten veszünk észre. Aztán rajtuk kívül, még távolabb, 
léteznek az állócsillagok, melyek még sokkal nagyobb térségekben állnak fenn, 
mint amiket láthatóvá tesznek, és amelyek nagyságát, akárcsak a tér nagyságát, 
számokkal fejezzük ki, de nem érjük fel képzelőerővel. Aztán a testekkel telt tér, 


