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Szellem és nyelv

. 1831. június 20-án, egy vasárnap, Goethe és Eckermann a francia és a német nyelv
különbözöségéröl beszélgetett. Kellemes öraban; épp bevégezték az ebédet. Goethe a
nyelvet általánosságban "tökéletlennek" nevezte, ~elégtelennek",s azt mondta. "Ha most
egy műveltebb embemek a természet titokzatos működéséről sejtése sbetekintése
támadt, hagyományos nyelve nem elégséges, hogy ami az emberi dolgoktól ekképpen
bizony távol esik, kifejezze. Rendelkeznie kellene: a szellemek nyelvével, hogy sajátságos
érzékletének így megfeleljen." Ezzel egy mindenki által ismert emberi tapasztalás, s
egyben az irodalom alapvető gondja fogalmazödík meg. Benne van lehetőségeink

korlátozottsága. Goethe szavánál maradva: Olyken elérjük, hogy meghalljuk "a szellemek
nyelvét", nem áll azonban rendelkezésünkre ez a ~yelv.

A kísérlet, hogymeglevőnyelvi lehetőségeinkkel visszfényét befogjuk, szóhasználatunk
ban messzi visszhangjukat megszólaltassuk, s érteimileg és hangzás- meg ritmusérzékileg
fölfogható dimenziójában a gondolat lehető hat~-'--g tágítsuk: a kísérlet eredménye az
irodalom jobbik része. Nem a szakmai készség a neki tartósságot, hanem az impulzus,
hogy a fogadott látomástól nyelvileg ábrázolhat -, az eredetnek lehetőleg megfelelő új
látomásig jussunk, a metafizikai élménytől megragadva és hajtva addig a határig
előnyomuljunk,ahol a valóság a nyelv által érzékfölöttivé kezd válni.

A művelet hasonlatos egy másikhoz, ahhoz, amely a képeket vagya messzi gyerekkor akár
jelentéktelen moccanásait juttatja föl elménkbe, egybefiízve azzal a benső indítékkal, amely
a fájdalmasan szép emléket az idő távolából a jelenbe próbálja átemelni, s szubsztanciáját
újra s tudatosabban megélni. Avágyebben az esetben nem tényeknek és életkörülmények
nek szöl, amiket magunk rnögött hagytunk, hanem inkább a személy eltúnt tisztaságának,
ami voltunk, s ami nyilvánvalóan bennünk továbbél, hábár napi teendőinktőlbeárnyékolva,
mégis oly bensőségesen, hogy jobb pillanatainkban képes alakítani bennünket.

Ha most az, aki magában irodalomra elhivatottságot érez, egyebet nem kíván, csak hogy
a neki hozzáférhető valót a "szellemek nyelvére" átfordítsa, fölvetődik számára a kérdés,
mi okból? Az okok az érzéklet és a kifejezés tágas határa, a pillanat és a maradandóság, a
fizikai lét és a metafizikai törekvés közt vannak.

Ehhez a ponthoz érve a művészi tevékenység és a vallási diszpozíció közt a párhuzam
érthetővéválik - azokban a nem ritka esetekben is, amikor a művész, mindenféle vallástól
húzódozva, azt tűzi ki céljául, hogy egy Isten nélküli világban a maga szellemí-lelki
viszonyrendszerét megteremtse. Ha mozgatói után kérdezünk, fölfedezzük, a szellem
milyen sajátosan is építi a maga művét, E toVábbi értelemben minden irodalom,
amennyiben ezt a nevet kiérdemli, vallásos.

Mire való hát a fáradozásunk, hogy a valót nyelvvé sűrítsük?

Az út az érzéklettől a kifejezésig a káosz erős struktúrájával terhes, rníközben valami
saját érzés szerint egészen szubjektívet egyben objektivizál, létezőként tudatosítja az
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érzékletet, ami saját magunkröl, a pillanattól eloldva szemléíhetö, s egy másik vagy
hannadik ember által fölfogható. A jajkiáltás nekünk is fülünkben hangzik, a megállapítás,
hogy vándorutunkon eltévedtiink, egyszeriben tudatosítja bennünk a benyomások és
érzések summáját; az ígéretre, akár az igére, a nyelvnek sZüksége van, hogy a tétova
érzések terepérőla sZándékot a való világába kiléptesse. A nyelv következtében a dolgok
második egzisztenciára tesznek szert, s ez a duplicitás sZükséges: fordít a sZükségen.
óvatos magyarázattal is János Evangéliumának első verseit metafizikai, kultúrtörténeti és
egyben individuális tapasztalatként értelmezzük: "Kezdetben volt az Ige." S tovább:
"Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett. Benne volt az élet, s az élet volt az

"emberek világossága." Ebben az értelemben hangzik Heidegger gyönyörűmetaforája: "A
nyelv a Lét háza", annak reményében, hogy otthonra találunk a nyelvben.

A dolgok kettőssége, amely egyrészt érzékelhető, másrészt léte a nyelv folyamatában
eloldozva szavak:ként tovább él, minden tudatosság, minden kettősség s minden közösség
létrejöttének előföltétele,ám ebben a rendszerező hatalomban valami szorongató is van: A
szó a neve a tárgynak, de nem azonos vele, hanem sokkal inkább önálló képzetként működik,s
a különféle nyelvekben különféle érzéseket ébreszt: hangzás meg rittnus megfakul,
visszahatólag megváltoztatja a tárgy képét képzeletünkben, szövetkezik más zenei nyelvele
mekkel, úgyhogyegy másodikvalóság keletkezik a nyelvben. Gyakran rontó hatalma azokban
a politikai gondolatrendszerekben nyilvánul meg, amelyek egészen határozott fogalmakat
vitán kívül helyeznek, nem szavakként, hanem egyvalóban meglevővalóság valós elemeiként
használják, amíg az egyes az általánosban, akár a fény az árnyban, el nem tünlk,

Az író, az érzéklet és kifejezés közt levő ponthoz érve, .a paradoxon hatására
hagyatkozik: amennyiben messzemenőlegrábízza magát hangzás és ritmus meglétére s
bízik az önmagából kikövetkezőszintaxisban, s így a nyelvvisszavezeti a tárgyhoz: a dolog
és a szö kettősségéből a szö segítségével magához a dologhoz visszajuthat, szerenesés
pillanataiban annál is tovább: a dolog lényegéhez. Ott jár, hogy a jelenségben annak
szellemi szubsztanciáját megértse. Ebbőlaz okbólvolt célszerűimént kísérletrőlbeszélni,
"valami saját érzés szerint egészen szubjektívről",amit a nyelv egyben objektivizál. Ez a
szubjektivitás nyilvánvalóan csupán a magányosság érzéseként létezik abban a pillanatban,
amelyben az érzéklet kifejezéssé változik át; maga az érzéklet, a megvilágosodásnak ez a
pillanata nagyobb ragyogás visszfénye csupán, találkozás a szellemivel, amely, fölfoghátat
lanul értelmünknek, a világot s a világmindenséget betölti. Ez a voltaképpeni s a
dolgokban manifesztálódó szellemiség, azzal, hogy így megsejti, adja valójában az írónak az
erőt, hogy az érzékelésen át e szellemi egzisztenciához előnyomuljon, s ezt isteni
kegyelemnek - amit némelyik író túl vakmerőnek vél - vagy csupán szellemi
szubsztanciának nevezzük, az alkotás pillanatában nem vitatni való. A módszer esztétikai s
nem teológiai, ámbár a teremtés a nyelvben végtére különös boldogító erővel sugárzani
kezd, s a képben megjelenik a szellemi, akár Hölderlin versében: "Sárga gyümölccsel hajlik
I és vadrózsával telten I a tóba a part, I ti boldog hattyúk; I és csóktól ittasanI csobban meg
fejetek I a szentül józan vízben." (Az élet fele; Keresztury Dezső fordítása) Hasonló
biztonsága a dolgokat átjáró szellemi szubsztancia föllelésének Georg 'Iraklnál mutatko
Zik: "Kéken dereng a tavasz, ébredező fák közt I árny bolyong az esteli pusztulásban, I a
rigók szelíd panaszára hallgat.INémán jő az éjszaka, vérző állat,1s lassan elomlik a dombon.
II Virágos alma inog a nyirkos levegőben, I eloszlik ezüsten, enyészön I mélyén az éj
szemeknek; hulló csillagok; I gyerekkor szelíd éneke." (A halál hét strófája; Lator László
fordítása) Itthatár lépődött át, ezt akárki megérzi. A nyelvhez kötve titok nyílik, jobban
mondva: valami, amiről megszoktuk, hogy titoknak hívjuk, valami, ami kisiklik az értelem
tapogatódzásából, más szférába tartozik - akár Bachnál, akár Mozartnál, a rációnak
magának nem, egész lényegünknek azonban megnyílik, Ebben az értelemben mondja
Goethe a már említett beszélgetésben 1831. június 20-án, hogy Mozart Don]uanja, .mínt

61



szellemi alkotás", "egy szellemből és öntvénybőls egy élet leIkétől átjárva, s ,közben az
alkotó semmiképp sem kísérelt s szabdalt s önkényére j~' el, hanem zsenijének
démonikus szelleme tartotta hatalmában úgy, hogy tennie kellett, amit az parancsolt".

A nyelv tágul, anélkül, hogy szilárdságát e~tené. Marad magától értetődő, a ráció
számára hozzáférhető, a metafizikaiba hatol azonban, s szellemtől áthatottnak érezzük. Ezzel
az érzéklet s a kifejezés közti határ is elmosódik Az író a nyelv segítségével olyan létformát ér
el, amely a múlásnak nincsen annyira alávetve, mint ö maga. Hölderlin képe: "Scirga
gyümölccsel hajlik/ésvadrózsával telten/a tóba a part", 'Irakl metaforája: "Némán jó az éjSZaka,
vérző állat, / s lassan leomlik a dombon", kezdettől magától értetődően simul a lényeget
magába fogó nyeMolyam haladásába. A SZÖVeg a dolgok köznapi múlásától érintetlen marad
- s ezzel, úgy tetszik, az irodalmi tevékenység másik impu1zusa nyer megfogalmazást.
Bátorit;.t az írót, a nyelwel az idő dimenzióját tárja föl, azt, amit - meglehet, egy sokkal
áttettebb jelentésű fogalom hiányában - örökkévalóságnak nevezünk, Dc honnan az
impulzus?Annakmegsejtéséból, hogy a pillanat érzékelésünknek ugyan múló, a valóságban
,azonban tartós, egy nagy EgésZ része, magába. foglalva s elmúlttal, eljövövel összekötve
bennünket. A sejtés bizonyossággá erősödik - s mit sem változtat, mániánakvagy a kegyelem
jeiének tekintjük-e: mindazonáltal elégségesen erős, hogy az író teljes energiáját magának
kívánja. Áldozza föl neki idejét, képességét, a koncentráció eszközét, végtére az életét. A két
erő, amit Sigmund Freud erosznak és thanatosznak nevez, a vitális meg a halálos, a teremtő és
a pusztító, a léthez való kedv s a vágy, hogy az emberélettel adott időbeni határait áthágjuk,
mind együtt lép föl itt, olyan feszültséget teremt, amelyaz íröt kettősértelemben köti ÖSSZe az
időtlennel: a nyelv, amit papírravet, képekké sűrűsödik, ezeknek tartósság osztályrészük, s
maguk e képek valamennyi képhez kötődnek, amely a Gilgames eposz születése óta
napjainkig mint nagyközös VÍZiója az euroázsiai kultúrának, létünket bevilágítja. Ez a VÍZió
valóságosabb a realitásnál, amint napra nap megéljük, irányítja létünket s vezéreszméket
fogalmaz meg, ezek éveken, évtizedeken át egy közösség vagyegy nép fejlődését megha
tározzák, amíg e látomás el nem foszlik megint, hogy más körűlmények közt, más alakban újra
fölbukkanjon. Ebben az értelemben mondja Aquinói Szent Thmás: "Aszónak azzal a valóval,
ami a szóba foglaltatik, lényegében több egyezése van, mint azzal, aki szól, lakjon bár e
szólóban, is mint hordozójában." Stovább: "Amint a tevékenyhatásra szánt lélekrésZben az ősi

lelkiismeret sohasem téved, úgy a látó fölismerésre szánt lélekrésZben az ősi alaptéteibe való
bepillantás sem téved soha. "

Ezek az ősi alaptételek az eredendő mítoszban s az üdvtörténetben mint létünk ősképei

lépnek elénk. Éppen ezért az író, amikor azon fárad, hogy a nyelv segítségével a képnek
tartósságot kölcsönözzön - vagy jobban mondva: a nyelv segítségével föltárjon ilyen
tartósságot -, egyben a közös mítoszon építkezik, amelyben nemcsak az epikus hősök,

hanem a tartóssá vált pillanatok is, mint egyetlen időbeni síkon, találkoznak. Az epika
egyetlen véget nem érő beszélgetés, amelyben Gílgames és Agamemnon, Dédalosz és
Mlme, Artus király és Dante Vergiliusa, Don Quijote és Faust, Rogyion Raszkolnyikov és
Marcel Proust Swannja társalog suttogva egymással. Homérosz Odüsszeuszának Joyce
Ulyssese felel: az idő határon kívül van, a mítosznak azon idejében vagyunk, amelynek
kezdetét csupán az eposzok lejegyzése alapján - s nem a szájhagyomány ismerete szerint
- képzeljük el, végét azonban nem sejthetjök. A nyelv mint mítoszteremtőerő az egyes
mulandóságát legyőzte: részévé válunk egy másik időmúlás sejtelmének, elérjük benne
egy dimenzió bizonyosságát, amit negatfvan kifejezve időtlenségnek. pozitívan szölva
azonban örökkévalóságnak nevezünk.

Egyik lényeges teljesítménye az újabb irodalomnak, hogy az éppúgy markáns, mint
szellemtelen naturalizmusnak mindenekelőtttermészettudományos alapú irányát legyűr
te, s az időtlenséget mint esztétikai elvet újra fölfedezte. Proust regénye az írót (s persze
az olvasot) az emlékezés benső idejével kötötte össze, Joyce Ulyssese egy képzelt város
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örökös senkiföldjén vándorol, Dublin a neve, s Gabriel Garcia Marquez némely
regényalakjanál határon kivül helyezi' a halált, a Száz év magány hőseinekéletküzdelme
abba a mitikus világba emelkedik, amely időbelihatárokat nem ismer. Csak a költők járnak
el, a költészet lehetőségeit latba vetve, a naturalisztikus időfogalom föloldásában még
radikálisabban. A sok törekvés közül csupán egyet említsünk itt, Guillaume Apollinaire-ét.
1898és 1913 között írott verseinek gyújteményében, az Alkobolközéppontjában az Égöv
címü terjedelmes költemény áll, amely sokak számára, akik képtelenek leszokni arról,
hogy a költeménynek elejét és végét firtassák, a szürrealizmus kezdetét jelzi. A szabad
képzettársítás tovaáradó poémája, amelynek első sorai a metafizika iránti törekvést
programatikusan kimondják: "Végül is únod e régi világot csupa romllÓ pásztorlányEiffel
toronya hidak nyája béget e hajnaIon IIGörög és római ókorban éltél és ebből elég ma
néked l A gépkocsik is ódonak zörögve futnak itt elébed l Csupán a vallás az maradt csak
máig új s el nem avúl soha l S oly egyszeru akár a repülők terén a gépek csarnoka l
Európában csak te nem vagy antik ó kereszténység s hiába l A legmodernebb európai te
vagy X. Pius pápa" (Égöv; Radnóti Miklós fordítása). De nemcsak e szavak értelme
tanúskodik a szellemről, ami Apollinaire poézisét átjárja: esztétikája, költészete magában
mutatja a képzelet elválását a fizikai léttől, fordulását egy metafizikai lét utópiája felé.
Ebben a dolgok mint szellemi szubsztancía megjelenési formál lebegnek, e szubsztancia a
hagyományos logika törvényein túl amegszokott kötést föloldja s a lucid nyelv erejével 
s Aquinói Szent Tamás-i értelmében - új, valódi kötést jelez, függetlenül a tárgytól, amely
önmagát magukban az érzéki elragadtatás pillanataiban a titoknak föltárni képes.
Apollinaire tudatában volt a nyelv általi határátlépés lehetőségének.~or az ember a
járást akarta utánozni, megalkotta a kereket, amely semmiképp sem hasonlít a lábhoz.
Anélkül, hogy tudta volna, ilyenképp szürrealízmust hozott létre", írja s a költészetet mint
"a szellem derűs kifejezését" determiná1ja "kívül az időn".

A szónakebben a további és valódi értelmében minden költészet, amelynek sikerül "kívül
az időn" "a szellem derűskifejezésének" lennie, vallásos költészet, ha most ezt a szöt, religio
Ciceróval (relegere után) a lelkiismeretesség fogalmára, vagy Lactantíusszal (religare
után) az Istennel való szövetségre visszavezetjük, hiszen a lelkiismeretesség egyik hajtóereje
minden valódi költészet religiozitásának: a lelkiismeret etikus parancsának a nyelvvel való
lelkiismeretes bánásmód által is engedelmeskedni, hogy a fogalmazás pontosságával
elnyerje azt a parciális szabadságot, amely összeköti az időtlen s egyetemes szabadságával.
Ebben az értelemben a nyelv a metafizika irányában is átlépi a határt, hogy a puszta
érzékeléstől a szellem mélyebb érzékletéig eljussQn - s ez annyit jelent, hogy a nyelv
teremtődik -, a pillanatban a tartósat jelenítsemeg s a létet transzeendálja. így a valódi irók
a valódi szellem természetes szövetségesei, egyesülve abban a hitben, amely a jelenségek
világábanaz időtlent s a transzcendenst keresi Ez az isteni megnyilatkoZásbanvaló hit izzítja
át a kereszténységet. Az. irodalmi tevékenységben az etika. átváltozik esztétikává, s
megnyilatkozik az a szellemi, ami megnevezhetetlen. Egyedül Itt ütközik határaiba a nyelv.

"Isten a teremtés ismert imaginárius hat napja után semmiképp sem pihent meg, sokkal
inkább tevékenykedett, mint az elsön", mondta Goethe 1832. március II-én Eckermann
nak. "Egyszeru elemekből összerakni ezt az ügyefogyott világot, s aztán évről évre a nap
sugaraiban görgetni bizonyosan nem okoz neki annyi örömöt, ha nem lett volna meg a
terve, hogy e materiális alapon a szellemekvilágának növényiskolát hozzon létre. így most
folytonosan föntebb természetekben hat, hogy az alantabbakat odavonja." Ezzel a
bejegyzéssel végZódikjohann Peter Eckermann könyve. Még csak egy rövid megjegyzést
fűz hoZZá: "Goethe hallgatott. Én pedig megőriztemnagyés jóságos szavait szívemben."

Kalász Márton fordítása
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