
N É M E T H G . BÉLA 

Egy költőtípus századunk második harmadából 

Az itt következő írás nem magyar költőről szól. Hanem egy német költőnek, 
századunk egyik legjelentősebb lírikusának olyan elméleti-történeti gondolatai-
ról, melyek a hazai irodalomtörténetben és költészetkritikában is termékenyen 
hasznosíthatók, illetőleg vitathatók. Gottfried Bennről van szó. Orvos volt, bőr-
és nemibeteg-gyógyász. Prakszisából élt; egy időben verseiért honoráriumot sem 
fogadott el. Egyetemen bölcsészetet is hallgatott, s élete végéig behatóan érdek-
lődött a kor filozófiai kérdései iránt. Kitűnő esszéket és tanulmányokat tett 
közzé. Angolul is jól olvasott, franciául azonban jól is írt; hiszen anyja francia 
Svájcból származott. Mint orvos, haláláig Berlinben, Nyugat-Berlinben lakott és 
tevékenykedett. 

Szociáldemokrata beállítottságú, deisztikus felfogású lutheránus papcsalád fia, 
Németország észak-keleti középrészéből, az Odera mellékéről. Orvosi tanul-
mányait jórészt katonaorvosi növendékként végezte; a szerény jövedelmű család 
így a költségek nagyobb felétől mentesült. Egy ideig, kötelező módon, hajóorvos 
volt a tengerészetnél, majd kilépve e kötelékből, Berlinben telepedett le. Korán 
írt verseket, s az expresszionizmus egyik lírai vezéralakja lett, noha az írói társas 
együttléteket nem különösebben kedvelte. A húszas évek végétől, megtartva 
sokat az irány hozadékából, egyre szorosabb fegyelmű, nyelvi kimunkáltságú, 
gondolati telítettségű klasszicizáltság irányába fordult. 

Világfelfogása a liberális individualizmus eszmekörében formálódott. Magába-
vonultságra, zárkózottságra hajló természete néhány társával engedte csak kö-
zelibb kapcsolatba. így napi vitákban is csak kevéssé vett részt; a költészet 
ekkori alapkérdései viszont annál inkább foglalkoztatták. Szorosabb baráti is-
merősei közül említsünk hármat: a jeles, Palesztinába menekült költőnőt, Elisa-
beth Lasker-Schülert, a Mann-családot, kivált Heinrichet, s a romanisztika, kü-
lönösen a középkori neolatinság kiváló tudósát, Ernst Robert Curtiust. A költőnő 
élete végéig írta hozzá, exiliumában is, verseit; a Mann-famíliától kölcsönösen 
eltávolodtak, n e m is annyira 933-as tévedése, mint a heves és ingatag idegzetű 
Golo Mann támadása következtében; Curtiusszal viszont haláláig mélyen intel-
lektuális érdekű barátság kötötte össze. 

(Golo Mann támadása, persze, érthető. Benn, a weimari köztársaság szociális 
nyomorúságát s politikai zűrzavarát látva, megtévedt, s egy-másfél évig a Hit-
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ler-féle mozgalomtól remélt üdvös változást. Hamarosan azonban az „elfaj-
zottak" listájára s a tilalmasak lajstromára került. A harmincas évek második 
felében már katonaorvosként a hadseregben keresett menedéket az SS zaklatása 
elől. S 41-ben megírta asztalfiókjának kegyetlen bírálatát a Harmadik Birodalom 
művészetfelfogása ellen. Erről azonban az emigrációból hazatérő Golo M a n n 
nem tudhatott.) 

A magyar olvasóközönség, sőt, annak irodalomban jártas nagyobb része is 
csak halála után vett róla tudomást, az Európa Kiadó Lyra Mundi sorozatában 
megjelent kötete alapján. Azóta némely híres versét többen is mintegy versenyt 
fordítják. Az azonban alighanem korjelzés érdekű, hogy elsőnek Szabó Lőrinc 
fordította, a második világháború előtt, két sokat emlegetett nagy versét, a klasz-
szicizálódó expresszionizmus két példa értékű művét, a döbbenetes rák-kórház, 
s megrendítő Hebbel-verset. 

Benn ahhoz, hogy Eliottal együtt, egyenrangúként emlegették (például Mon-
tale vagy Spender), viszonylag keveset írt. Különösen kevés verset. Szellős sze-
désű, normál kötetben is elfér pár száz oldalon lírai termése. Mintegy igazolván 
amaz alaptézisét, hogy egy közepes szintű regényt el lehet olvasni, egy közepes 
verset azonban szellemi igényű ember nehezen, alig tud végig követni. A líra, 
kivált a XX. századi funkciójú líra természete, követelménye, ízlésszintje ezt, 
szerinte, az ilyen olvasónak nem engedi meg, elviselését lehetetlenné teszi. 

S ezzel voltaképp egyik vezető gondolatához jutottunk. A Kantnál is, főleg 
azonban a Kantot olvasó romantikusoknál, például Schleiermachernál vagy a 
költők közt Novalisnál megvan az a gondolat, hogy a költészet és a vallás 
szerepe rokon, sőt, talán egymást váltó, helyettesítő is. A legélesebben ezt a 
romantikától is, főleg azonban Kanttól sokat átvett, de immár a pozitivizmushoz 
közel álló Fr. A. Lange fejtette ki a Materializmus története című, szinte minden 
nagyobb európai nyelvre lefordított, sok kiadást megért, sokat olvasott köny-
vében. 

A századelőn szerte Európában mindenki, Benn azonban még az ekkor szo-
kásosnál is állandóbban és mélyebben vizsgálja a nietzschei filozófiát, az eszté-
tikai-költői magatartást illetően, s szembesül vele saját gondolkodásában. Külö-
nösen az egyik legfontosabb eleme foglalkoztatja: az, amellyel a költő-filozófus 
„tanítója", Schopenhauer döntő következtetését, élettanácsát kijavítani, megha-
ladni kívánja. Nietzsche a Wille zum Leben helyébe a Wille zur Machtot állította. 
S így, ha az előbbinél az emberi lét gyötrelmének s e gyötrelem végső mozza-
nataként, a halál félelmének az élet akarása a szülője, s a művészet, a művészi , 
a költői szemlélődés, ha nem is megszüntetője, de semlegesítő eszköze - az 
utóbbinál az életnek a tudatos, a célos emberi akaratnak mint az emberi létezés 
központi jellemzőjének és lényegének való alárendelése a megoldás. A művészet, 
a költészet itt is kiemelt szerepet játszik. Talán a Fröhliche Wissenschaft, a Jeiiseits 
s a Zarathustra mutatja meg ezt legjobban. A költészet, a művészet, a szellem 
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nem puszta szemlélődésével, hanem akaró, alakító erejével kíván fölébe kerülni, 
úrrá lenni a tisztán biologikus létezésnek, s a létezési akarás kényszerének. 

Benn szerint Nietzsche, bármily nagy lépést tett is az emberi létezés természeti 
kényszer-elemének tudatosításában, s bármily erőfeszítést is annak szellemie-
sítésében, igazában az ő Wille zur Machtja Wille zum Willent jelentett, eredmé-
nyezett. Azaz nem lett úrrá fölötte. 

Kérdés, kell-e, s ha kell, hogyan kell a művészetnek ezt tennie. Benn a kor 
természettudományának vonatkozásait is figyelemmel kísérte. S ha expresszio-
nista fiatal éveiben nagyon is jelen volt a pozitivista biologizmus szemléletmódja 
költészete létszemléletében, életlátásában, s ennek megfelelően képvilágában, 
metaforikájában, jelenetezésében, zárlataiban, a Spencer-féle, „a költészet ma-
gánkedvtelés és erőfölösleg-levezetés"-féle elvet azonban messze elvetette. A 
költészetet akkor is az emberi létezés egyik fő megragadási eszközének tudta. 
S mint korai költeményei, a borzongató erejű Morgue darabjai tanúsítják, brilliáns 
tudással, találattal, tömörséggel épített verset az élet bomlásának-újraszületésé-
nek, újraszületésének-bomlásának folyamataiból. 

Szép if júság 

A lánynak, aki sokáig feküdt a nád közt, 
rágások látszottak a száján. 
Mikor fölnyitották a mellét, a nyelőcsöve csupa luk volt. 

Végül, a rekeszizom alatt, egy üregben, 
fiatal patkényfészket találtak. 
Egy kis nőstény megdöglött. 
A többi vesén, májon élt, 
és hideg vért ivott, szép 
ifjúságot töltöttek itt. 
Gyors és szép volt haláluk is: 
valamennyit a vízbe dobták. 
Hogy sivalkodtak a kis pofák! 

(Rónay György fordítása) 

S az is átüt értekező szövegein, hogy az ifjú éveiben még nagyon széles 
körben ismert és népszerű Vaihinger kínálta als-ob-féle, Kanttól levezetni, örö-
kölni vélt fenomenológiát is ismerte és elvetette. Azt, amely azt sugallta, hogy 
a látszat-lét a gyakorlat folyamán és révén reális érvényű, illetve használható-
ságúvá és hasznúvá lesz. Benn a lét pszichikusán is tárgyi valódiságát követelte. 

S itt van második alapkövetelménye s karaktervonása esztétikájának, illetve 
klasszicizálódott költészetének. Vagy, ahogy ő véli és mondja , a XX. századi 
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költészetnek a XIX. századival szemben. Ne értsük azonban őt félre. Nem azt 
mondja, hogy a nagy költészetben, a nagy művekben nem volt meg korábban 
is e követelmény kielégítése. De nem állt ily egyértelműen s szinte egyedülien 
középpontban. Ezt az egyértelműséget, ezt a követelményt az a történeti, tudat-, 
eszmélet-, gondolkodástörténeti fejlemény, fölismerés hozta, amely a nihilizmus 
érzetének általánossá, egyetemessé válása u tán következett be. A nihilizmus 
pedig, szerinte, azoknak a metafizikai s történetfilozófiai elgondolásoknak, fel-
fogásoknak érvényvesztése nyomán jött létre, amelyek az emberi, a mindenkori 
egyedi s időbeli emberi lét megváltoztathatatlan (tragikus) tényeit metafizikai 
s történeti, vagy történeti-társadalmi módon kísérelték meg feloldani. Alapjában 
Nietzsche ezeket elutasította, de a Wille zur Machttal, illetve amire Benn átfor-
dítja: a Wille zum Willertnel voltaképpen maga is egy feloldásnak vélt ajánlatot, 
jelszót dobott be. 

Benn úgy véli, semmiféle tömegideológia, semmiféle egységesítő iskolai tö-
megtan nem adhat az egyedi emberi magatartásnak, neki, egyediségének szabott 
valódi támaszt. N e m az egyed van a társadalomért, a társadalom, a társada-
lomba tömörülés, rendeződés van az egyedért, az egyedekért. A cél, a tét az 
egyed; a lét alaptényeit az egyed éli, szenvedi át magának, a társadalom ehhez 
is, amint a tisztán biologikus létezéshez is, a nélkülözhetetlen, a mellőzhetetlen 
eszköz, s nem fordítva. A kettő elválaszthatatlan, de a sorrend ez. Ezért, mint 
utolsó nagy kötetének címe és címverse mondja, a lét statikáját, tartószerkezetét 
magának kell kinek-kinek megteremtenie, s ez csak akkor lehetséges, ha a lét 
e tényei elől nem menekül különböző fejlődés- s egyéb ideológiákba s teóriákba. 
Benn nem az élet körülményeinek fejlődés-, bővülés-, könnyüléslehetőségeit ta-
gadja, hanem azt, hogy ezek az egyesnek a létezés alapkérdéseire feleletet ad-
nának. A sztoicizmushoz áll valójában közel, annak a követelménynek a fölerő-
sítésével, hogy a létezés tényeit szigorú fegyelemmel és pontossággal kell meg-
fogalmazni, s hasonlóképpen kell velük szembenézni. 

S itt a harmadik jellemvonása költészetfelfogásának. Úgy véli, minden kor-
szakban, a jelen korban pedig különösen, s épp e követelmény fölerősödése 
következtében kevés az igazán nagy költők száma. S a valódi nagy költők valódi 
nagy verseinek számát is szűkre szabja. A költő tevékenysége, munkája: pontos 
tényrögzítése a pontos létérzékelésnek. Ehhez a lélek, a szellem átélőképessé-
géhez egyrészt a filozófiától a szociológián át a pszichológiáig a kor minden 
művelődéstörténeti elemének, másrészt a nyelv minden sajátságának ismerete 
s kihasználása szükséges. Az úgynevezett ihletköltészetet elveti; de nem magát 
az „ihletet", a megvillanó létérzékelést. Csakhogy ahhoz, hogy abból tökéletes 
m ű legyen, nehéz, s gyakran hosszú munka kell. A maga példáját is említi: 
Az éjszaka hullámai című kétstrófás, nyolcsoros versének első szakasza megszü-
letett, de sehogysem bírta úgy folytatni, hogy az minden szempontból azonos 
és teljessé tévő legyen. Évek múltán aztán rátalált a másodikra. Gyakran az 
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igazán nagy költő is sok kevéssé jelentős, sőt, jelentéktelen verset is ír. Gyakorlat 
ez vagy szokás. Az a mérhetetlenül nagyszámú ember azonban, aki verset ír, 
egy társadalmi-művelődési históriai beidegződés jegyében „alkot". A kor átlagos 
olvasóközönsége által költőinek vélt érzéseket, témákat, körülményeket vesz a 
kor költőinek tartott nyelvén és formáiban versbe. Ezek a versek a lapok va-
sárnapi számaiban, a folyóiratok prózát váltó oldalain jelennek meg. S az olvasó 
többnyire nem ezeket - a prózát, a regényt, az elbeszélést olvassa elsősorban. 

Röviden: Benn a lírát igen kényes, szinte a legkényesebb irodalmi jelenségnek 
tekinti, s így jelentőségben sem éppen utolsónak. A legkonkrétabb, a legkevésbé 
elvont egyes ember szól benne, az egyes ember önmagáról, s mégis transzcen-
dens. „. . . transzendent, es ist, um einen französischen Denker über diese Lage 
zu zitieren: »der Mitvollzug eines auf den Menschen angewiesenen, ihn aber 
übersteigernden Werdens.«" (Probleme der Lyrik); továbbá: „Unsere Ordnung ist 
der Geist, sein Gesetz heißt Ausdruck, Prägimg, Stil. Alles andere ist Untergang" 
(uo.). 

Mindebből, úgy vélheti az olvasó, Benn-nek, kivált klasszicizálódása idején, 
meglehetősen sok rokon, sőt, egyeztető vonása, gondolata, eszméje van Heideg-
ger ugyanakkor kibontakozó filozófiájával, s az abban kezdettől jelen lévő köl-
tészetfelfogásával. S kétségtelenül jogos is ez a vélekedés. Mégis kései korában 
szükségesnek érzi elhatárolni magát tőle. De nem annyira felfogásától, mint vélt 
hangnemétől, illetve a neki tulajdonított céljától. Egy levelében egyrészt a létről 
való valamiféle panaszkodás-siránkozásszerűt sejt érzékelni Heideggernél, más-
részt a lét kikerülhetetlen tényei elviselésének „statikája" helyett, mintha a föl-
oldás illúziója sugallását látná benne. (Ami, vagy aminek a benyomása, persze, 
vethetjük ellen, ha igaza van vagy volna is Benn-nek, eleve adódik a filozófia 
természetéből.) 

Mennyiben van igaza Benn-nek, nem ez a kérdésünk ezúttal. Hanem az, hogy 
ez az individuum-központú irodalom, kivált költészet, persze a társadalom tel-
jesítményeit a minden individuum, az individuumok közössége létélményein 
át szemlélő és mérő magatartás s e szemlélést és mérést pontosan kifejező nyelvi 
erő alapján való értékelés, hol, kinél s mennyiben van jelen a hazai költészet-
ben is. 

Úgy gondoljuk, egészen - már csak a két társadalmi művelődési szerkezet 
és hagyomány következtében is - senkinél. Babits ugyan - Goethe szavára utalva 
- az egyének közösségét tartotta a legnagyobb közösségnek. De az ő, az európai 
hagyományt őrző, metafizikai, s transzcendens érzékenységű s áthatottságú szel-
lemi-lelki világa kizárta a léttények Benn-féle „nihilizmus utáni" minden egyebet 
kiiktató léttény-szemléletét. Az egyed szellemi statikája megteremtésének köve-
telménye, ha ő sohasem használta is e kifejezést, nála is megvolt. Csakhogy 
szorosan kapcsolódott a múlt nagy művelődési hagyományaihoz, s a jelen e 
hagyományokhoz kapcsolódó (közös) erőfeszítéseihez. Hogy a kései, keserű, 
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magára maradt József Attilában van rokonvonás, tagadhatatlan. De sokkal erő-
sebb nála az egyedi és társadalmi sorsmotiváció kapcsolódása; s így az egyed 
s a szociábilis okadás és föloldás keresése is, mely utóbbi, persze, sztoikus vagy 
tragikus tónusú, egyedi hangsúlyú elfogadásként is gyakori nála. Közel esik 
szemléletében Szabó Lőrinc - a számunkra - különösen nagy és egyedi korszaka, 
a harmincas éveké. Aligha véletlen, hogy az expresszionizmus (a német exp-
resszionizmus) naturális, biologikus, provokatív hangoltságú elemeit még őrző, 
de már a filozofikus gondolkodás irányába hangolódó Benn két nagy versére, 
a rák-kórházira és a Hebbel-félére, az ugyancsak kihívóan s lázadozva eszmélő 
Szabó Lőrinc figyel fel, és adja fordításai egyik legjobb darabját, különösen az 
elsőben. Eszméi, érzülete, emberi lét- és sorsérzékelése tekintetében alighanem 
a Számadás-kötet Kosztolányija állt legközelebb a német költőhöz. De az egy-
másfél nemzedéknyi különbség jól érzékelhető, kivált versfajtáikban, hangne-
mük modalitásában, közönségre pillantásukban, közéletre tekintésükben és rész-
vétet illető reagálásukban. De olyan brilliáns darabokban, mint a Számadás-ciklus 
néhány szonettje, mint a Vad kovács, a Ha majd negyvenéves, az őszi reggeli, az 
Ének a semmiről s még jó néhány társuk, nagyon is közel esik a Benn vázolta 
típushoz, ha az impresszionista, gyönyörködő leírás s a magyar klasszicizálódó 
expresszionizmus retorikája, közönséghez forduló szép emeltségű, nemes szo-
noritású, testvéries pátosza, amely a Halotti beszéd vagy a Hajnali részegség sajátja, 
el választja is tőle. Jóllehet „a statika" megteremtése az ideologikus vagy éppen 
messzianisztikus-redemptorikus föloldások helyett többnyire itt, ezekben is jelen 
van. Gondoljunk csak olyan látszólag „alkalmi" versére, mint az útirajzok közül 
a Bologna. Vagy az ódai hangnemű csodálatos Marcus Anreliusта, amelyben ép-
pen a lét sajátságainak, tulajdonságainak tiszta fogaimiságú és pontos beszédű 
megfogalmazás-követelménye van jelen. Meg az az elutasítása is az ideológiák-
nak, ami a Statikus versekre is oly jellemző. 

Nem magyar költőről szól ez az írás, így kezdettük. De néhány vonással magyar 
költőket is hozzávetettünk Benn költészetéhez. Mégpedig annak remélt érzékel-
tetéséért, hogy a kultúra egy-egy nagy történeti egységében, ha kinek úgy 
tetszik: kultúrkörében, megjelennek, végbemennek a rokon, a testvér folyama-
tok - ha nem egészen azonos módon és időben, hangsúllyal és megjelenülésben 
is - , az illető egység, az illető kör egyes tagjainál. Az idő-, a módbeli különbség 
azonban magában nem lehet értékmérő. Ez egyedül a lényegiség mértéke s a 
kifejezés művészi teljessége lehet. S ebben - talán nagyon nem tévedünk - a 
kor hazai lírája állja a helyét. 
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