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SZÉPIÍRÁS

A lélek éhsége
Költőnek lenni számomra nem pusztán annyit jelent, hogy egy

költő vagyok. Az Igazságot keresem, költészetem egyike az Igazság
felé vezető lehetséges utaknak: a beszéd útja. A beszéd útján járok, s
szavam járásra ösztönöz. Művemet nem tudom rajtam kívülállóként
szemlélni, mint például ezt a kupát, amit akár én is megformálhat
tam, kemencébe tehettem, majd kivehettem volna: itt van, én pedig
vele szemben, nézem, tökéletesnek látszik... A beszédben nincs sem
mi hasonló statikus tökéletesség. A beszéd olyan jelentést hordoz,
amely azonnal hozzám kapcsolódik, mihelyt kiejtem. Bármit is te
szek, én kezeskedem az igazságáról: vagy azon az úton haladok to
vább, amit megnyit előttem, vagy elfordulok tőle és megtagadom.
Teremtő az az ember, aki alkotása által halad, akit alkotása előreha

ladásra ösztönöz. Alkotó ember számára az előrehaladás sokkal fon
tosabb annál, mint amit alkot és maga mögött hagy. Tehát minden
formai tökéletesség határ, amit folyton szét kell tömi. Csak elérendő

tökéletesség létezik: önmagunk legmélyén vár ránk, egészen addig,
míg lemondásunk által boldogan fel nem oldódunk benne. Minden
más, amit tökéletességnek nevezünk, csak önmagunkkal folytatott
tükörjáték, minél csábítóbb, annál abszurdabb.

Egy olyan világban, ahol Isten nincs jelen, ahol az ember olyan
távol van Istentől, hogy már elképzelése sincs róla, én azok közé
tartozom, s többen vagyunk, mintsem gondolnánk, akik lelkük
legmélyén lényegi éhséget éreznek Isten iránt még akkor is, ha
semmit sem tudnak róla, sem pedig éhségük természetéről. Az éh
ség az én szavam. Beszélek, hogy közöljem Istent anélkül, hogy köz
vetlenül megnevezném. Hogy közöljem őt, kinek Neve közölhetet
len ezen a világon, s már elveszítette jelentését, már nem visszhang
zik a szívekben. Az ateista világ költője akarok - próbálok - lenni.
Azért, hogy szavam kimondja a világnak és önmagamnak azt a va
lóságot, amely mindenütt jelenvaló: az emberekben, a lényekben, a
dolgokban, abban, amit én nagy tisztelettel közhelyeknek nevezek.
Munkásnak tekintem magam, aki azon a pontosan körülírt felada
ton dolgozik, hogy visszavezesse a közhelyeket éltető alapjaikhoz. A
közhely forráson alapszik, jelentése is a forrásból fakad. Felidézni a
közhelyek mélységét szüks égszerűen annyit jelent, mint újraéleszteni
a forrást, felfakasztani egy "forrásból táplálkozó" beszédet. Lehetsé
ges ez ma egyáltalán? Nem tudom. Képes vagyok rá? Nem tudom.
De ez nem is tartozik rám. Valójában talán csak egy vagy két nem
zedék múlva lesz lehetséges, amikor a modem világ már kimerítette
látszólagos szubsztanciáját. De egyszer biztosan megtörténik a köz-
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helyek nélkülözhetetlen életre keltése. Azoké a szavaké, amelyek
a leginkább hordozzák azt a végső jelentést, amit, úgy látszik, mi
már nem tudunk felfogni, amit mi már nem tudunk kimondani.
Mostantól kezdve helyénvaló a közhelyek számbavétele: újra meg
kell szeIídítenünk őket, meg kell nyílnunk előttük, erőfeszítést

kell tennünk, hogy lényegi módon éljük meg őket. Világosan át
gondolt módon kell újra megtanulnunk, hogy mit is jelent a lé
nyegre irányuló létezés.

Valahányszor csak kézbe veszem az Evangéliumot, a közhelyek
könyvét - ilyen .forrásélesztö" szándékkal, hogy újratanuljam a lé
nyeget -, számot vetek azzal, micsoda erővel kényszerít, hogy újra
értékeljem magamban és körülöttem mindazt, amit reálisnak vélek.
Ilyen a nagy közhelyek, így az Ige Igazságának is a kényszerítő ere
je. Egyetlen közhely sem hat megszokásként: a megszokás a közhely
ellentéte, maga a banalitás. Míg a közhely elragadtatás, annak a rea
litásnak a mindig új és új megtapasztalása, amely örökkévaló,
amelyből mindig is éltek az emberek, s amelyből most én is szerét
nék élni. Annyiban hiszem magam költőnek, hogy legbelül a beszéd
folytonosan magáénak követel. Nem alakíthatom a magam kénye
kedve szerint: minden szó arra ösztönöz, hogy saját forrásánál ra
gadjam meg, hogy igazságának garanciája legyek, ahogyan ő is ga
ranciát vállal értem, a mi egyedüli Igazságunkban. Mindez folyama
tos lelki elkötelezettséget jelent ha nem sikerül megtestesítenem a
beszédet, akkor már nem teremtő vagyok, hanem pusztító, örökös
hazug a világgal és önmagammal szemben. Kettős tanúságtevés há
rul rám: tanúságot kell tennem a költészet igazságáról és a magam
életében saját költői szavam igazáról.

A létezés mindennapjaiban a nyelvben objektívált beszéd olyan
emberi realitásokat fejez ki, amelyek függetlenek tőlünk és egy
mástól is: a nyelv az emberi realitások megformált külsődlegessé

ge. Viszont néhány kegyelemszerű pillanatban a beszéd valódi
szembenézést, valódi találkozást jelent, amikor mindkét fél meg
nyílik a másik előtt, teljesen átadja magát, fegyvertelenül és mezí
telenül mutatkozik. Olyan pillanatok ezek, amikor az, aki beszél,
maga a megtestesült beszéd, amikor mindenki kimondja önma
gát, méghozzá éppen a másik fél iránta tanúsított hallgatása és
odafigyelése által. Mivel ez a gazdag, mélyreható és távolba mu
tató, lényegi beszéd a hallgató által adatik meg a beszélőnek. csak
akkor lehetséges, ha mindkét felet azonos irányultság vezérli. Te
hát nagyon törékeny, ki van szolgáltatva az attól való hirtelen tá
madó félelemnek, hogy mezítelenek legyünk mások előtt. Nyil
ván e félelem legyőzésére irányuló ösztönös reagálás a másik
megsértése vagy elutasítása. Akkor a kapcsolat széttörik, az egy
lényegűség megszakad: a felek újra idegenné válnak. Például két
emberi lény, akik egykor szerették egymást - s talán még most
is -, ezért érintkezhet egymással anélkül, hogy valóban találkoz
nának, valamiféle objektív, külsődleges nyelvet használva, amely
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többé már nem közös beszéd. A "beszéd" szót csak leszűkítve lenne
szabad használnunk, minden más megjelölésére a "nyelvezet" lenne
alkalmas. A beszéd mindig közös beszédet jelent: önmagunk és a
másik keresését, s mindig a jelentés abszolútuma felé irányul. Kitar
tó erőfeszítés a kölcsönösséget akadályozó határok, a tagadás meg
haladására.

Mindez példaadóan igaz az Isten és ember közötti párbeszédre
is. Sokan beszélnek Istenhez, és sokan hallgatják őt anélkül, hogy
meg tudnák nevezni. Isten végső megtagadását pedig az jelenti,
ha már nem is beszélünk hozzá, ha már hallgatni sem akarjuk.
Az egyén némaságát egész civilizációnk fertőző cinkossága tartja
fenn: a kollektív semmi, üresség, ami maga Isten látható távolléte,
egy olyan nyelvezet, amely nem-beszéd. Ezzel szemben a jól
megfogalmazott, s meghallgatott beszéd, amely valódi figyelmet
követel tőlünk, kifürkészhetetlen valósághoz vezet el bennünket.
A költészet legfontosabb témája kétségtelenül az emberi beszéd és
az azt megalapozó valóság viszonya. A téma kifejtése gyakorlati
lag végtelenül gazdag: úgyszólván minden tárgy megfelel hozzá.
De bármi is legyen a tárgy, egyedül erről a témáról ismerhető fel a
zseniális, tisztán teremtő energia. Túllépve a szűken értelmezett ars
poeticán, egy olyan általános meghatározását adhaljuk a költészet
nek, amely tulajdonképpen a másik előtt megnyíló, s önmagát éppen
ezáltal és ekképpen teremtő ember cselekedetével azonos. Minden ado
mány önteremtés a másikért. Hiszen nem öm1esztve adjuk magun
kat: az önátadáshoz megformáljuk, megteremtjük lényünket. Kipré
selve önmagunkból a legjobbat, néha nagyon messzire jutunk. A
művésznek ezért nem lehet sohasem elég csak a műve: a költészet
végtelenűl több a puszta költészetnél. Mindez a lélek valamennyi
közhelyére is igaz: például a jóság végtelenűl több a puszta jóságnál.
(Ne felejtsük el, hogy egyetlen gesztus teljesebb lehet egy versnél, s
hogy egy jóságos ember képes ugyanolyan intenzív figyelmet tanú
sítani beszéde által a másik iránt, mint amilyen figyelmet a költő ta
núsít művészetében.) Valamennyi autentikus alkotás, valamennyi
szívből jövő gondolat feltételezi a mindent meghaladó transzcenden
ciát. Alkotni annyi, mint belső mozgásában, kimeríthetetlen nagylel
kűségében érinteni meg a létet. Így mindenki teremtő, aki részese
ennek a nagylelkűségnek, bármilyen kicsi is legyen, bármilyen téren
is dolgozzék. Csakhogy senki sem lehet teremtő anélkül, hogy ne
ütközne azonnal saját határaiba: senki sem adhalja át magát teljesen.
Olyan cselekedetben égünk el, amely meghalad, s mintegy kiürít
bennünket. Ugyanakkor a hiány nyújtotta keserűség és kétségbeesés
újra és újra arra tanít - az elégedetlenség mindig adomány -,
hogy alkotás nélkül nem tudnánk létezni. Azért alkotunk, hogy
megérezzük, milyen szegények is vagyunk alkotás nélkül. Megta
pasztalva szegénységünket újra csak alkotni vágyunk, hogy még
jobban elégjünk. Én nem ismerek másféle imádatot.
Bende Józse! fordítása
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