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A költői igazságról
(A hermeneutika és a metafizika viszonya)

Költői igazság. Olyan fogalom ez, melynek már alkotóelemeit is rendkívül nehéz
meghatározni. Nem kisebb nehézséget okoz a költői és az igazság viszonyának tisztázása
sem. Ha ellentétpárokban gondolkodunk - s mi mást tehetnénk, amikor nyelvünket
használjuk -, akkor azt kell mondanunk, hogy a költői ellentéte aprózai. Hová soroljuk
azonban ebben az esetben a prózaverset, melyben szintén megtalálható a költői elem? Azt
kellene megkeresnünk tehát, mi is ez az elem.

Előbb azonban vizsgáljuk meg, milyen eszközökkel dolgozik a történész, a szociológus,
a természettudós, a filozófus. Találunk-e munkáikban metaforát, hasonlatot, használják-e a
paradoxont? Marcel Proust szerint: "Sansmétaphore il n'y a pas d'art étemal". (Az örök a
műben, ami költői.) A tudomány azonban halad, fejlődik: a természettudósok, abbeli
igyekezetükben, hogy az ismereteket tudományos fonnában rögzítsék, egyre tökéletesítik
módszereiket, s ez "váltoZással"jár.

Megállapíthatjuk tehát, hogy a költői nem a tudomány fogalma. Filozófiai megfogal
mazásban: a tudomány mindig ismeretelméletre támaszkodik, az ismeretelmélet pedig
éles különbséget tesz a tudományosan bizonyítható és a tudományosan bizonyíthatatlan
között. Ily módon a tudomány: a szociológia, a politológia, a történelem, sőt az
irodalomtudomány is a valóságot, a szilárd ismereteket keresi. Ezért sokszor nagyárat fizet
az az irodalmi alkotás, melyet az ismeretelmélet értékel, bár az irodalomtudósok
kétségkívül nehezen állnak ellen a kísértésnek, hogy haladjanak a korral.

Ha tézisünk szerint az örök a műben, ami költői, akkor a művészetben nincs haladás:
mert amit a költő (a festő) intuícióban megragadott, s konkrét poétikai nyelven
megjelenített, az megváltoztathatatlan, azt csupán bővíteni lehet. A költői igazság tehát
nem ismeretelméleti igazság; a képben, metaforában vagy szimbólumban .kifejeződő
gondolat nem logikai, univerzális ítélet; elvont, absztrakt nyelven nem lehet a világot a
saját idejében kifejezni, mivel a világot mindig konkrét érzékeinken keresztül tapasztaljuk
meg. A költő ebből a világból többet vagykevesebbet tár föl. Értelmezésemben a költői

igazság intuíció, meglátás, a valóság mérlegelése, tehát ontológia a szö legszorosabb
értelmében; ontológián pedig a minőség tudományát értem. Az ontológiai meglátás
ugyanis az abszolúthoz mérve nevez meg valamit, s ezáltal születik meg a jó, az erényes, a
hiú, a csaló, a hős konkrét leírása. Minden költői igazság csak részletigazságot adhat, mert
egyetlen meglátás nem tartalmazhatja az összes nézőpontot. Tehát az ontológia körébe
tartozó meglátasok. létmeghatározások mindig befejezetlenek, mert minden kor új
valóságot, a témák: új variációját kínálja a költő számára.

Közbevetőleg jegyeZZük meg, hogy amikor a hermeneutika újra elénk akarja tárni
ezeket a költői műveket, akkor a tradíció, a repetíció fogalmához nyúl. A repetíciót, az
eredeti élmény megismétlését azonban a szemiotika nem tudja véghezvinni, mert
természetének analitikus jellege miatt képtelen a repetíciót szintetikus voltában megra
gadni.

Aszemiotika nem boldogulhat a költői képekkel, mivel a költői kép nem részekből.nem
darabokból áll.Az első meglátásból kiindulva azonban már föltehetjük kérdéseinket, vagy
Heidegger szavaivalszólva: ráléphetünk az útra (Weg). Ez az út pedig a metafizikából jól
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ismert intuíció - a meglátás. A metafizika ellen Hume óta sokan harcoltak. Metafizika
nélkül azonban megragadhatatlan a konkrét valóság. "A hermeneutika is elkötelezett,
részrehajló abban az értelemben, hogy preszuppozíciön, előfeltevésen alapul. Maga a
hermeneutika figyelmeztet bennünket arra, hogy ne essünk a semlegesség illüziöjába" 
írja egyik cikkében P. Ricoeur. (Henneneutics and the Human Sciences, 43. old.)

Aki előfeltevéssel él, az valamilyen formában metafizikai gondolkodást folytat, tudniillik
az előfeltevés az a láncszem, amely áthidalja azt a szakadékot, amelyet a gondolat logikai,
pusztán racionális eszközökkel áthidalni nem tud. Esetünkben ez a szakadék a tudatunkon
kívül álló (extra-mental), csak érzékeink számára megközelíthető valóság és a tudat
között található. E szakadék áthidalásának a lehetősége a költészet létfeltétele, s egyben a
költői igazság záloga. Enélkül a költészet csak a körülöttünk lévő világ illúzióját tudná
nyújtani, s nem lenne érdemes értelmeZésével, vagyis a hermeneutikával foglalkozni.

A költői igazság tehát két metafizikai előfeltevéshez kötődik Először: a költő (és mi
mindnyájan, hiszen különben nem értenénk meg üzenetét) élményein, érzékein keresz
tül képes megragadni a külső valóságot és azt kép formájában elénk támi. Másodszor: a kép
gondolatot hordoz, s ez a gondolat alkotja a kép keretét. A kép határát tehát nemcsak
érzékeinkkel, hanem elménkkel is megragadjuk. Mindazonáltal nem mindenki látja
egyformán a kép határát. Bár érzékeink többé-kevésbé hasonlók, elménk szárnyalhat más
más irányban. Ebben a meghatározásban található még egy metafizikai elem, amely a
filozófia tárgykörébe tartozik: amennyiben a kép gondolatot hordoz, s a valóság egy
metszetét adja, a kép által közvetített gondolat vagy a világban, vagy önmagunkban
található - így tehát mindenki, aki csak hermeneutikával foglalkozik, akár tudatában van
ennek, akár nem, metafizikaipókháló rabja.

Descartes és Hume óta minden ismeretelmélet kompromisszumon alapszik. A filozófia
azért mondott le arról, hogy bölcselet legyen, mert ismereteit szilárdabb alapra kívánta
helyezni. Azazmindazt, ami csak meglátás, ami logikai eszközökkel nem bizonyítható - s
a bölcsesség ilyen természetű -, kiutasította a filozófiából. A bölcsesség így a költészet
birodalmába került, amennyiben persze a költészet hű marad az intuícióhoz, vagy
Nietzsche szavával, az inspirációhoz: "Az inspiráció erejének a mértéke a ritmikus
kapcsolat iránti érzék, amely a formákat minden irányban kiterjeszti. .. a kép, a metafora
spontán jellege. El is felejtjük, mi a metafora, mi a kép, rnindez a leghívebb, legközvetle
nebb, a legegyszerubb kifejezési módnak tűnik. Itt minden kép egy igazsághoz vezet."

Ha a költő útját a szövegmagyarázó járja be, azaz megfordítjuk a folyamatot, kitűnik,

hogy a kép mondanivalóját ismét csak egy élményben ragadjuk meg. Tehát a repetíció
során elevenedik meg a kép. A repetíció azonban feltételekhez kötött: "Ahhoz, hogy
Zarathustrámból valaki megértsen valamit, talán az kell, hogy hasonlítson rám", valamint
"... senki sem képes a dolgokról, a könyveket is beleértve többet megtudni, mint amennyit
már ő maga ismer" - írja Nietzsche Ecce homo című alkotásában. Más szóval: amit nem
tapasztaltunk meg, azt nem ismerjük, s a könyvekből sem ismerhetjük meg. Tehát még az
interpretáció is élményhez, tapasztalathoz van kötve; így lesz a hermeneutikából
ontológia, pontosabban létfilozófia. A hermeneutika ilyenfajta értelmezése kizárja a
költészet tisztán racionális elemzését és megértését. A költői igazság oly módon VáIik
létigazsággá, hogy a költészetben, amely a metaforák és a költői képek által a konkrét
világhoz köt bennünket, részigazságokat fedezünk fel: a részigazság pedig nem féligazság,
hanem az ideális világ konkrét megnyilvánulása.

Középen, t. i. a terem
Közepén, négykézláb egybizonyos állvány
Ál~ mint komoly bölcs, szenvedélytelen,
Nehézke méltósággalpauzálván;
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Dagasztó-lábnak híják sok helyen;
Öblös tekenót emel g(Jri)e vállán,
Melyben, kovásztól szellemet ha nyér,
Feltámad a rozs, mint élő kenyér.

AranyJános Bolond Istók címú költeményében föltárul - mint Van Gogh parasztcipői

láttán Heidegger számára - a falusi ház belseje, a falusi élet egyszerűsége,a kenyérsütés
misztériuma.

Köszönöm, oh Isten, köszönöm azt neked,
Hogy hatvan évemig I á t h a t á m remeked,
Ezt a szép világot . . .

Arany János Vakságban címú verse pedig tartalmazza a költő életfilozófiáját: nem
panaszkodik, hogy nem lát, hanem megköszöni, hogy látott. Aköltő a nyomorúságot nem
tulajdonítja Isten művének. Aranya dolgok mélyére lát, tudatában van, hogy valami
összefoglaló gondolat, keret nélkül nem létezhet a világ, ám ha ez a keret túl szűk lenne,
elferdítené a valóságot. A költészet szerepe az, hogy szélesíti horizontunkat, tágítja
világunk keretét, amely egyszerre forrása és megoldása is problémáinknak.

A filozófiai és a költői gondolkodásmód megkülönböztetéséről - Heideggerhez
fordulva - azt mondhatjuk: DerDenker sagt das Sein.DerDichter nennt das Heilige. (A
gondolkodó a létet fejezi ki. A költő megnevezi azt, ami isteni.) A létet kifejezni pedig
annyit tesz, mint a Lét értelmét, jelentését adni. Ezt csak a létezön (das Seiende) keresztül
tudja a gondolkodó véghezvinni. Az isteni kategóriájába pedig csak tágabb jelentések,
globális megértések tartozhatnak, s ugyanakkor magának a fogalomnak nem szabad
különösebb vallásos tartalmat tulajdonítani: isteni mindaz, ami titokzatos, de nem teljesen
érthetetlen. A "költői" tehát mindig "isteni", mivel igazsága egyetemes, s egyetemes
ségében egy kép keretében jelenik meg. Ami "isteni", vagyistitokzatos, az sohasem elvont,
sohasem absztrakt. Az elvont fogalom a konkrétban, a képben kristályosodik ki, melynek
legjobb példája AranyJános Vakságban címú költeménye. Többféle vakság,többféle látás,
többféle költészet létezik: gyűjtsük az isteni költészetet, amellyel tágíthatjuk világunk
határait!

RAINER MARIA RILKE

Záróvers

Nagy a halál.
Smiazövéi:
vig mosolyok.
Életünk teljében, mikor élni
kezdünk remélni -,
belénk zokog.

Kányádi Sándor fordítása
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