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Előszó
A doktori disszertáció egyszerre kíván bevezetést nyújtani, ugyanakkor többé-kevésbé
átfogó képet is adni a második világháború utáni európai költészet meghatározó alakjáról,
Paul Celanról (1920-1970).
Paul Celan lírája kanonizációja első pillanatától kezdve a legkülönfélébb irodalomelméleti
viták „hadszíntereként” (is) működött. A Celan-kutatás állandó váltakozásaiból és belső
mozgásaiból, az életmű olvasásakor működésbe hozott teoretikus kontextusokból
lényegében az elmúlt évtizedek számos irodalomelméleti impulzusa és divatja is
kiolvasható (gondoljunk például a szimbolikus jelentőségű Gadamer-Derrida) vitára. A
dolgozatban természetesen nem vállalkozhattam magának a recepciótörténetnek a
maradéktalan bemutatására; magához a szerzőhöz inkább – elsősorban Gadamer nyomán –
egyfajta hermeneutikai, „immanens kritikaeszménnyel” igyekeztem viszonyulni. Az
irányelv a szöveg megalkotása során tehát mindig az volt, hogy az életművet, illetve az
egyes költeményeket elsődlegesen önmagukból kell megértenünk. Józan ésszel azonban
könnyen belátható, hogy a vers, mint minden nyelvi alakzat, egyéb nyelvi és kulturális
összefüggésrendszerek

egész

hálózatába

illik.

Celan

számára

a

múlt

újraelsajátíthatóságának kérdése elemi jelentőséggel bír; kiindulópontja szerint a nyelv
nem veszett el ugyan, ám mindaz, ami elmondatott, és ami még mondható, felülvizsgálatra
szorul. Ebből az alapállásból érthető meg Celan rendkívül intenzív és folyamatos vitája a
legkülönfélébb bölcseleti és művészeti hagyományokkal, kezdve az ókori görögségtől a
romantikus filozófián keresztül egészen Bertolt Brechtig vagy éppen Heidegger
létmetafizikájáig bezáróan. Mindezekre a szempontokra a dolgozat épp olyan mértékig
igyekezett tekintettel lenni, amennyire az egyes művek értelmezéséhez az elengedhetetlen
volt.
(1.) Kutatásom és bemutatásom filozófiai hátterét a már említett hermeneutika mellett tehát
a nyelvhez való sajátos celani viszony megértésének szándéka képezi. Természetesen a
modernitás egészéről elmondható, hogy azt egyfajta nyelv(filozófiai) szkepszis jellemzi, és
ez számos jelentős költészeti törekvésen is rajta hagyta bélyegét. Paul Celan esetében
azonban, mint azt a jelzett, az életmű (egyik) centrumában álló mondat is jelzi – „A nyelv
az egyetlen, ami nem veszett el” –, egy egészen sajátos nyelvfilozófiai konstrukcióval van
dolgunk. Formulaszerűen talán úgy fogalmazhatunk: „Ami van, mondható, de csak a
4

hallgatás regiszterein keresztül.” A probléma természetesen a celani életmű középpontja, a
holokauszt, a reprezentáció és az emlékezet témái felé terel bennünket. Celannál a
holokauszt „reprezentációja” nem kerül tabusítás alá, ahogy azt az ismert Adorno-tézis
kapcsán sokszor megfogalmazták már – noha maga Adorno is ambivalens volt a kérdésben
–, ellenben „megmutatása”, még inkább a rá való emlékezés kétségkívül kerülőutakat
követel meg. Ez a poétikai alapállás vezetett el a „negatív teológia” alakzatához, melynek
hagyományában egy hasonló kiindulóhelyzettel találkozunk, ismételten formulaszerűen:
„Istenről csak a hallgatás regiszterein keresztül beszélhetünk.” Ennek a témának a
felfejtését, továbbá a modern költészetben betöltött elemi jelentőségét igyekszem
körüljárni az első fejezetben.
(2.) A nyelvhez való viszony továbbgondolását, egyúttal a negativitás alakzatának egyfajta
„konkretizációját” szolgálja a celani költészetben jelenlévő fény/sötétség-motívum
körbejárása. Fény és sötét itt bizonyos értelemben párhuzamba állítható a szóval és a
csenddel, ugyanis egyik esetben sem dichotomikus ellentétpárról van szó, hanem egy olyan
eredendő közegről – a hallgatásról és a sötétről –, amelyből a szó és a fény mintegy
kiválik, és ahová az visszatér. Celan költészetében a fény nem egy örök értelem vagy
transzcendencia ragyogása, hanem a sötétség része.
(3.) Az emlékezetkarakterű líra magával hozza, hogy annak megszólalói pozíciójában egy
alapvetőn passzív „beszélő” áll. Ami történt, mindig már megtörtént. Csakhogy itt sosem
fatalizmusról, egy egzisztenciális tehetetlenségről van szó: Celannál sokkal inkább egy
kiküzdött passzivitásról beszélhetünk, egy olyan pozícióról, mely – kapcsolódva a
korábbiakhoz –, a megszólalás egyetlen lehetséges helye. Ez az a hely, ahol „az utolsó áll”
– erre, továbbá a katasztrófa gondolatára fűzte fel Maurice Blanchot saját Celanértelmezését, amikor annak az „Utolsóként szól” címet adta.
A passzivitás gondolata ugyanakkor nemcsak a megszólalási pozíciót érinti, hanem a
celani költészetben kibomló interszubjektivitás alapvető karakterére is utal. Ezt a
dimenziót egy másik jelentős filozófus, és nem mellesleg fontos Celan-értelmező,
Emannuel Lévinas gondolatain keresztül igyekszem feltérképezni.
(4.) Az „Idő és dátum” című fejezet szintén a korábbiak, az „utolsóként szólni”
gondolatának folytatásaként is olvasható. Az értelmezők közül ez Derrida fő témája volt:
minden dátumban (és ezzel minden megszólalásban) inherens feszültség rejlik,
amennyiben a dátum egyszerisége és (évenkénti) ismétlődése mintegy kölcsönösen kioltja
egymást. A valódi, árnyékként meghúzódó kérdés e problémakomplexum mögött – melyet
Celannál „január 20.” reprezentál – valójában Auschwitz „egyszeriségére” vonatkozik.
5

(5.) Az 5., 6., 7. és 8. fejezetben további, az előzőekhez képest kevésbé centrális,
ugyanakkor a teljes(ebb) Celan-képhez nélkülözhetetlen motívumokat igyekszem
vizsgálni, úgy mint: mit jelent „állni”?, hogyan értelmezhető (részben Hölderlinből
kiindulva) Celannál a jelfogalom?, mit jelent e lírában az érzékiség és a közelség
problémája?, továbbá milyen sajátos szövegalkotási technikával hoz létre a szerző olykor
nem is egyszerűen szövegeket, hanem „tájképeket”?
(6.) A monográfia lezárása előtti utolsó fejezetben igyekszem a legkonkrétabban tárgyalni
az emlékezet kérdését. Ennek során a Celan által többször megidézett Orpheusz-mítoszt
hozom játékba. Az ezzel kapcsolatos tézisem – és, ha lehetséges egyáltalán egy mondatba
sűríteni az egész dolgozat meghatározó eredményét –, egy különbség felmutatásában áll:
Amíg Orpheusznak azért volt szüksége az emlékezetre, hogy létrehozza a Művet (hiszen
alászállásának egyetlen értelme csodás muzsikája, mely előtt még Perszephoné is
meghajolt), addig Celannál ennek a tökéletes ellentétéről beszélhetünk: azért van szükség a
Műre, hogy emlékezni tudjunk.
Ez az egyetlen gondolat poétikai újdonsága mellett radikális következményekkel jár mind
a holokauszthoz, mint általában a kultúrához való viszonyt illetően. A múlt nem szűnt meg
létezni, de sosem vált olyan problematikussá a hozzáférése, mint jelenünkben. Celan
költészete egyetlen, vulkanikus erővel működő megoldási kísérlet ezekre a dilemmákra.
Hogy „sikeres”-e, arról magának a dolgozatnak és szerzőjének nem tisztje dönteni, arról
azonban igen, hogy azt feltétel nélkül érvényesnek tartja.
Felsorolni is lehetetlen, hogy ki mindenkinek tartozom hálával és köszönettel mindazért a
segítségért, amit a dolgozat írása során és az elmúlt években kaptam. Két névnek azonban
feltétlenül itt kell állnia.
Bacsó Béla tanáromként és témavezetőmként éveken keresztül felbecsülhetetlen szakmai
és emberi támogatást adott a szöveg megírásához, számos hibájának kiküszöböléséhez.
Tengelyi László még 2007 tavaszán, wuppertali tartózkodásom alatt olvasta a dolgozat
ősváltozatát, és látta el azt érzékeny megjegyzésekkel. Most, hogy az írást végre
disszertációként is benyújthatom, szeretném az ő emlékének ajánlani.
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Bevezetés
Paul Celan négyéves volt, mikor eszébe jutott, hogy megírja saját meséit. Addig
már sokat olvastak fel neki, és egy idő után, mivel már kiismerte magát bennük, nem érte
be a meglévő mesekönyvekkel. Ekkor gondolt rá, hogy a történeteket „csinálják”, és ha ez
így van, akkor ő is megcsinálhatja a sajátait. Már zsenge korban megmutatkozó
kreativitásának köszönhetően terve hamar megvalósult, és tudjuk, hogy a kis Paul egy
napon órák hosszat szaladgált fel-alá a lakásban, hogy mindenkivel megossza saját, frissen
szerzett történeteit. Mindezt nagy buzgalommal egészen addig folytatta, amíg apja haza
nem érkezett, aki rosszallóan megtiltotta, amit csinál; történetekből van már éppen
elegendő, többre pedig senkinek sincs szüksége. Újat kiötölni már nem lehetséges, így az
írás és a költés a szavak pazarlása csupán, vélte apja.1
Celan ideig-óráig engedelmeskedett szigorú apja akaratának, és visszatért Grimm
jól ismert meséihez. Igaz, szerette ezeket a történeteket, ahogyan később a világirodalom
számtalan más művét is megszereti. Hogy azonban a költés a drága idő és a szavak
haszontalan elhasználása volna, azzal aligha értett akár egyetlen pillanatig is egyet. E
kérdésről másképpen, radikálisan másképpen vélekedett; saját életműve áll e radikalitás
jelzéseként.
De talán lehetséges, hogy nem is ő maga vélekedett másképpen, illetve személyes
véleménye saját alkotótevékenysége szempontjából végül is másodlagos. Lehetséges, hogy
ő csupán meghallotta a gondolatot, amelytől nem tudott és talán nem is akart szabadulni, és
amelyet egy kései versében így adott vissza:

Ein baumhoher
Gedanke
greift sich den Lichtton: es sind
noch Lieder zu singen jenseits
der Menschen.2

1

Israel Chalfen, Paul Celan. Eine Biographie seiner Jugend. Frankfurt am Main, 1979. 39
„Egy fa- / magas gondolat / fényhangot fog: vannak / még dalok énekelni / az embereken túl.”
Fadensonnen, II, 26 A továbbiakban a csak római számmal megadott hivatkozások a Celan-összkiadás
köteteire vonatkoznak (Paul Celan: Gesammelte Werke in sieben Bänden. Hrsg. von Beda Allemann und
2

8

Stefan Reichert. Frankfurt am Main, 1983.) Celan verseinek magyar fordításai, ahol külön nem jelzem, tőlem
származnak.
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1. Negatív teológia
„Nem te vagy az, aki beszélni fog. Hagyd a katasztrófát
beszélni; felejtésed, vagy hallgatásod által akár.”
- Maurice Blanchot3
Jelen írás azzal az igénnyel lép fel, hogy megértsen valamit Celan költészetéből.
Teszi ezt annak ellenére, hogy a celani líra kétségtelenül komoly akadályokat gördít
bármiféle megértés elé. A megtört sorok és szavak, a néptelen égbolt alatt elfekvő oly
magányos táj, melyre e szavak gyakran utalnak, nem arra csábít, hogy benne az olvasó
berendezkedjen, és otthonra találjon. E líra levegője kristálytiszta, ám ritkás. Egy sajátos
módon megnyílik számunkra, kiszolgáltatja magát. „La poésie ne s'impose plus, mais elle
s'expose” – hangzik Celan ars poeticája dióhéjban.4 Kiszolgáltatja magát, de mégsem a
miénk, felénk tart, de hogy valóban elér-e hozzánk, vagy mi képesek leszünk-e elérni
hozzá, azt nem tudhatjuk, hiszen „Wir / wissen ja nicht, weisst du, / wir / wissen ja nicht, /
was / gilt.”5 [Nem tudjuk, / tudod, / persze / nem tudjuk / mi / számít]. E szavak leginkább
magára a versre utalnak vissza; bizonytalan mozdulatokkal jelölik ki az olvasás és
megértés még inkább bizonytalan terét.
Aki mégis Celanról kíván szólni, azt az a veszély fenyegeti, hogy mondandója
megreked a versek méltó, avagy kevésbé méltó továbbköltésénél, illetve jelentős és
kevésbé jelentős filológiai részinformációk felkutatásánál és leltározásánál. Mindez jobb
esetben kedvező és olvasásra érdemes eredményekhez vezet, hiszen az adatok, a
körülmények objektív és aprólékos taxonómiája hasznunkra is válhat. Nem kétséges, hogy
a költőre, illetve a versek keletkezéstörténeteinek körülményeire és mindenekelőtt a
versekben igen gyakori irodalmi utalások származására és kontextusára vonatkozó
információk nyújthatnak némi orientációt az olvasás során.6 Ám ez még nem megértés.
Megértés alatt itt és a következőkben elsősorban a hallás képességét értem, azt, hogy
magára a versre legyünk tekintettel, hogy képesek legyünk oda-figyelni, arra a bizonyos

3

Maurice Blanchot: The Writing of the Disaster, University of Nebraska Press, 1995, 4
III, 181
5
I, 215
6
A szűkebb értelemben vett irodalmi kontextusok mellett egy ilyen kiemelten lehetséges összefüggést alkot a
zsidóság. Vö. Elke Günzel: Das wandernde Zitat: Paul Celan im jüdischen Kontext, Würzburg,
Königshausen und Neumann, 1995; Lydia Koelle: Paul Celans pneumatisches Judentum: Gott-Rede und
menschliche Existenz nach der Shoah, Mainz, Matthias-Grünewald Verlag 1997
4
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helyre, a-tópiára, melyről a vers felénk közelít – olyan félelmetes tájakra, mint a „jövőtől
északra található folyók”,7 mint „a hold vérsugarában elfekvő tenger”8 vagy mint „a
sebhely árnyéka”.9 Meg kell kísérelnünk magát a szót hallani, amely e tájakról közelít
felénk. Semmilyen kontextus megrajzolása, legyen az mégoly aprólékos is, nem
helyettesítheti azt a tapasztalatot, amelyben maga a vers szól hozzánk.
Ha szól hozzánk egyáltalán. A modern vers hermetikus, vagyis autonóm, a
valóságtól elzárkózó képződményként való felfogása azonban Celannal kapcsolatban is
igen mélyen gyökerező olvasói stratégia. A modern, hermetikus vers Hugo Friedrich
szerint többek közt a „rejtvények”, a „titokzatosság” és a „szómágia” által jellemezhető.10
Olyan – többek közt a francia szimbolizmustól és Ungarettitől eredő – költészet ez, amely
kivonja magát az értelmezés alól, amely homályos, és végső soron érthetetlen, hiszen
szürreális, és a realitásból kölcsönzött fogalmaink és szemléleteink által nem
megközelíthető. Kétségtelenül létezik ez a fajta költészet, azonban ha Celan műveit
hermetikusnak bélyegezzük, és ezzel szerzőjüket e tradíció kényszerabroncsába szorítjuk,
úgy elvétjük, hogy Celan saját önértelmezése szerint éppen ezt a tradíciót, vagyis a
művészetet általában, annak minden korabeli formájával együtt kívánta radikálisan
megkérdőjelezni.11
A jelen írás tehát előfeltételezi, hogy e művek érthetőek. Ha erről a feltevésről
lemondunk, úgy az értelmezés lehetőségéről is lemondunk. Értelmezéseink során
megkísérelünk úgy közelíteni a versekhez, mint a létezés nyelvi alakot öltött
mozzanataihoz vagy – hogy Celan egyik kedves szavával éljünk – „kristályaihoz”.
Előzetes feltevése, hogy lehetséges pozitív választ adni Otto Pöggeler tanácstalan
kérdésére, melyet a Wir Übertieften c. vers12 kapcsán tesz fel: „Tehetünk-e mást e vers
olvastán, mint hogy vagy nevetünk, vagy elsírjuk magunkat?”13 Meglehet, hogy a
nevetésnek és a sírásnak megvan a maga helye az olvasás topográfiájában, ám nem
helyettesíthetik a megértést. Nevetni és zokogni azon is tudunk, ami idegen és távoli marad
számunkra. Az élmény, amelyet e művek olvasása során szerzünk, lehet számunkra fontos,
ám a versek lehetséges értelme nem oldódhat fel magában ebben az élményszerűségben.

7

II, 14
I, 37
9
II, 23
10
Hugo Friedrich: Die Struktur der modernen Lyrik. München, 1956. 10
11
Vö. a Meridián-beszédben használt kifejezést: „Die radikale In-Frage-Stellung der Kunst” III, 192
12
II, 411
13
Otto Pöggeler: Spur des Worts. Zur Lyrik Paul Celans. Alber, 1986, 214
8
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A megértés lehetséges eredménye, amelyet itt és a továbbiakban előzetes célul
tűzök ki magam elé, semmi esetre sem a celani líra előfeltételezett értelmének a diszkurzív,
fogalmi gondolkodás nyelvére való átültetését jelenti. Alapvetően helytelenül járunk el,
hogyha miután odakerültünk „a csalhatatlan nyomot magán viselő tájra” 14, vagyis ha
odakerültünk magához a vershez, az ismeretlent megkísérelnénk áthordani a már ismertbe,
ha a kristályokat, vagyis egy már megélt tapasztalat lényegét kezünk melegével
igyekeznénk megolvasztani és a sajátunkká tenni. A kristály belsejébe csak oly módon
juthatnánk, ha széttörnénk azt; ekkor azonban nem volna többé kristály. A nem értett
megértése nem abban áll, hogy visszavezetjük a már értetthez, hanem abban, hogy mi
magunk „kitágítjuk létünk határait”. Nem a verset kell kivezetni a homályosságból, hanem
nekünk kell oda belépni. Nem egy metaforikus beszédet kell megfejtenünk azáltal, hogy a
metaforaként értett kifejezésekhez fordításokat, a képekhez pedig szavakat rendelünk.
Celan ismeretes módon hallani sem akart arról, hogy a verseiben metaforák egyáltalán
előfordulnának. E határozott tiltakozás elsődleges értelmét abban kell látnunk, hogy
költészetében a szavak önmagukként szerepelnek, mintegy önmagukat tanúsítják, s
értelmük valamiféle „lefordítása” a velük szemben elkövethető legnagyobb erőszak volna.
Ebből adódóan meg kell értenünk, hogy a fekete tej nem az emberi test hamva, hanem
valóban fekete tej, amelyet valóban megiszunk.15 „Der Schmerz schläft bei den Worten”16
[A fájdalom ott alszik már a szavakban.] – vagyis az értelem szakadéka, a szövegben
szunnyadó fájdalom nem a szó mögött tárul fel; a szó maga a szakadék, amelynek meg kell
kísérelnünk mélyére pillantani.
Amennyiben e korántsem veszélytelen tevékenységben – hiszen, aki szakadékba
pillant, abba olykor a szakadék is visszanéz – sikeresnek bizonyulunk, amennyiben már
eleget tanultunk pusztán hallgatni, s elkezdünk hallani, úgy módunkban áll megérteni
valamit e költészet különös és egyedi természetéből. Módunkban áll eltöprengeni a szerzői
pozíció sajátosságain, a nyelvhasználat mikéntjén és miértjén, nem érve be azzal az
egyébiránt nem teljesen indokolatlan történeti megközelítéssel, amelyből kiindulva Celant
egyszerűen a német költészet ünnepelt alakjaként egy imponáló tradícióhoz kapcsoljuk,
esetlegesen abból próbáljuk megérteni, és ily módon értelmezésünket alárendeljük
valamiféle hagyománytörténeti szolgahűségnek. Természetesen Celan számos tekintetben
kapcsolódik olyan formai és tartalmi motívumokhoz, amelyek őelőtte már másoknál, így

„Verbracht ins / Gelände / mit der untrüglichen Spur” Engführung, I, 197
Vö.: „Schwarze Milch der Frühe: […] das ist keine Redefigur, und kein Oxymoron mehr, das ist
Wirklichkeit.” Paul Celan: Meridian. Hrsg. von Bernhard Böschenstein. Frankfurt am Main, 1999. 158
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mindenekelőtt Hölderlinnél, Traklnál és Rilkénél is felbukkannak. Ám e kontinuitás
hangsúlyozásakor sem szabad a szerzőt egyrészt egy eleve adott séma keretei közé
szorítani, másrészt pedig nem szabad arról a mély törésről megfeledkezni, mely Celant
minden eddigi elődjétől radikálisan elválasztja.17
Ugyanakkor, ha igaz is, hogy Celan költészete, mint minden nagy szellemi
teljesítmény, sem nem pusztán a tágabb értelemben vett történelmi, sem nem a szűkebb
értelemben vett élettörténeti összefüggéseiből érthető meg, ez még nem jelenti azt, hogy
ezen összefüggésekre nem is szabad tekintettel lennünk. Arra, hogy meddig mehetünk el a
kontextualizálásban, minden esetben magának a versnek kell megadnia a választ. Így
persze egy sajátos „kétértelműség” áldozatai vagyunk, hiszen a versről csak akkor
feltételezhető, hogy kezünkbe adja megértésének kulcsát, ha már valamit sikerült belőle
megértenünk. Ez a kétértelműség egy különleges dinamikát teremt. Saját értelmezési
törekvéseink és a vers magát egyszerre kiszolgáltató és önmaga jelentését mégis elrejtő
természetének dinamikája által jön létre az a feszültségtér, melyből annak természetéből
adódóan sosem születhet meg egy „abszolút értelmezés”; miként Celan szerint „abszolút
vers” sem létezik.18 A többértelműség azonban az értelemnek mint olyannak, vagyis mint a
mindenkori értelmezés lehetséges tárgyának lényegi ismertetőjegye. Miként Peter Szondi
írta: „Aki megtanulta Celan szövegeit »olvasni«, tudja, bennük nem arról van szó, hogy az
olvasás során a különböző jelentések közül az egyik mellett elkötelezzük magunkat, hanem
hogy megértsük, e jelentések valójában nem különbözőek, hanem lényegileg egyek.”19
Mindazonáltal a megértés kétértelműsége, vagyis annak eldönthetetlensége, hogy a
másikat, avagy a másikban is pusztán magamat értem, érthetem-e meg, minden
hermeneutika alapvető dilemmája marad. Vajon a versekben az emberen túliról hallunk,
avagy mindvégig arról, amiről már mindig is tudtunk, amit már mindig is tapasztaltunk,
anélkül azonban, hogy ráeszméltünk volna? Paul Ricoeur szép és tanulságos
megfogalmazása szerint a hermeneutika feladata önmagunk megértése a másik
megértésének kerülőútján. Én és másik – a kettő úgy fonódik össze egymással, miként
Celannál a költői én összefonódik a „megszólított valósággal”, a véglegesen sohasem
meghatározható másikkal. E kettő elválaszthatatlan egymástól, ám alakjaik még a
találkozás pillanatában sem mosódnak el a felismerhetetlenségig, és így nem mentenek fel
16

VII, 57
Blanchot nem kevesebbet állít, mint hogy poetológiai elvei következetes végigvitelével Celan elsőként
jutott el arra a pontra, ahol eddig még senki sem járt, s így – egy magától a szerzőtől kölcsönzött fordulattal –
„utolsóként szól”. Ld. Maurice Blanchot: Le dernier à parler. Fata Morgana, Montpellier, 1984
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annak sürgető feladata alól, hogy megkíséreljük e két oldal újból és újból szükségessé váló
megértését. A megértés itt nem azonosítást, rögzítést jelent, hanem egy lehetőség
felmutatását.
Az irodalmi hermeneutika problémáiról, amelyek a Celan esetében jelentkező
kérdések és dilemmák okán valóban különös élességgel vetődnek fel, természetesen külön
könyvet lehetne írni – mint ahogyan e tárgyban valóban százával születtek is művek. E
módszertani kérdések részletekbe menő tárgyalása e helyütt nem lehet feladatom, így csak
röviden utalnék ezen írás elméleti hátországára, legfontosabb elvi támasztékaira.
Olvasatom során elsősorban a gadameri hermeneutika központi megfontolásaihoz kívánok
kapcsolódni. Ezen elképzelés keretei közt az értelmezés szabad tevékenységének
gyakorlására akkor van módunk, ha közben állandóan tekintettel vagyunk magára a
szövegre, és azzal dialogikus-dialektikus kapcsolatba lépünk, így állva ellent a szöveg
rossz értelemben vett kisajátításának, interiorizációjának, értelme leszűkítésének és éppen
ezáltal ezen értelem szélsőséges relativizálásának. Az értelmezés szabadsága nem a
szövegtől való szabad eltávolodást, hanem éppen ellenkezőleg, annak megőrzését és
közelségét feltételezi. A szöveg és az olvasó – ez a két pólus teremti meg az értelmezés
terét. A kettő átjár egymásba ugyan, mégis megkülönböztethetőek maradnak, és kell is,
hogy azok maradjanak. A mást nem lehetséges anélkül megérteni, hogy lenne egy saját,
amelyhez viszonyítanánk.
Egy szöveg értelme nem rögzíthető végérvényesen, ez azonban nem jelenti azt,
hogy bármilyen értelmezés legitim volna. Bár nem mentes az individualitástól, a műben
mégsem szabad pusztán egy szubjektív létezés jól sikerült megformálását látnunk. Az
aszubjektivitás, pontosabban egy identitás nélküli szubjektivitás kérdése Celan
költészetében alapvető jelentőséggel bír. Természetesen nem pusztán arról trivialitásról
van szó, hogy a költői én nem azonosítható a szerzővel – ez minden versről elmondható –
hanem sokkal inkább arról, hogy Celannál magukhoz az írott szövegek alapvető
karakteréhez tartozó szubjektivitás rendül meg alapjaiban, illetve nyer új értelmet.
Mindehhez azonban csak lassan és kellő figyelemmel juthatunk közelebb. Gadamer maga
is Celanban látta hermeneutikája próbakövét, és eredményeit, főként pedig eljárásának
érzékenységét, módszerét, pontosabban a módszer hiányát, amely elsősorban abban
mutatkozik meg, hogy éppen akkor nem mondd le saját ötleteiről, asszociációiról és
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kérdéseiről, amikor „csak” a szövegre koncentrál, úgy vélem, zsinórmértéknek
tekinthetjük.20
Kérdésfelvetésem elvi alapjait, mely maga is egy előzetes megértésen, avagy
óvatosabban szólva az értelmezés egy lehetséges vezérfonalának megsejtésén nyugszik, e
fejezet címe jelöli ki. Azonban nemcsak e cím tartalma, hanem puszta ténye is
magyarázatra szorul. Ha ugyanis a továbbiakban megkíséreljük hallani Celan műveit,
abban bízva, hogy azok, mint egy palackposta, akár minket is elérhetnek – hogyan
gondolhatjuk még ezelőtt meghatározni szűkebb értelemben vett témánkat? Nem
követünk-e el erőszakot a művel szemben, nem eleve egy olyan optikával közelítünk felé,
amelyről könnyen kiderülhet, hogy az tárgya természetétől idegen? Alighanem valóban
szerencsésebb eljárás, ha Hegelt követve műveink előszavát csak a mű befejezése után
írjuk meg, címet pedig csak akkor adunk neki, ha az már a kiadatás biztos útjára lépve a
nyomda előszobájában várakozik türelmes kitartással. Mindazonáltal a fejezet címe –
„negatív teológia” – mégsem erőszaktétel, hiszen az önmagában semmilyen pozitív
tartalmat, előzetes prekoncepciót nem kíván Celanra erőltetni, hanem sokkal inkább egy
kérdéshorizontot, vagyis jelen írás kérdésének irányát jelöli ki. Márpedig valamiféle
előzetes irányultság nélkül egyáltalán nem boldogulnánk. Semmit sem tudnánk megérteni
abból, ami utunkba kerül, ha ne volna valami, amit már mindig is értünk. A hermeneutikai
kör ezen struktúrájára való tekintettel nem csak megengedhető, de kifejezetten szükséges
egy előzetes kérdés világos megfogalmazása. A körbe valahol be kell lépni, és mivel a
választ a műtől várjuk, ezért szerencsésebb, ha mi magunk először kérdéseinket
igyekszünk artikulálni – még akkor is, ha időközben a mű önnön rejtélyessége, illetve az
olvasás személyessége okán elveszítheti válaszkarakterét, s netán éppen ő szegezi nekünk
saját kérdéseit. A szerepek ezen eltolódásával a szöveg kérdései idővel a sajátunkká
lesznek, majd, ismételten, saját kérdéseink felől újra s újra a szöveget fogjuk vallatóra. E
dinamizmus, e sehol sem végérvényesen lezárható mozgás teszi az olvasást és a megértést
befejezetlen és befejezhetetlen folyamattá, vagyis egy olyan történéssé, mely egy
kimeríthetetlen értelem lehetőségét nyújtja számunkra. Az utolsó szóról való lemondás
nem szkepszis, és nem is az olvasói szerénység jele, – mint azt sokan, tévesen, Gadamer
hermeneutikájában felfedezni vélik – hanem annak reménye, hogy az, amivel az olvasás
során találkozunk, mindig újat adhat nekünk.
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A fentiekből világossá válik a tágabban vett negatív teológia értelme. A negatív
teológia ugyanis lényegét tekintve nem más, mint annak lehetősége, hogy a beszéd, az
értelmezés és kommentálás során mindvégig a nyitottban maradjunk, végérvényes
kijelentések nélkül. A szöveg önnön intenzitásával ér el bennünket; az értelmezés nem
tűzheti ki maga elé ezen intenzitás felszámolásának feladatát. Mindezzel együtt
ugyanakkor a negatív teológia az értelmezés gyakorlata számára egy ennél jobban
körülhatárolható értelemben is releváns. Ennek fényében e terminus további magyarázatra
szorul.
A teológia annyit tesz, mint Istenről szóló beszéd. E beszéd alatt többnyire sem
nem fecsegést, sem nem költői megszólalást értünk, hanem a filozófiára is jellemző
diszkurzív, ésszerű, argumentált beszédet. Ha ehhez a jelentéshez ragaszkodunk, úgy e
fogalmat Celan esetében csak némileg szabadon használhatjuk, hiszen ebben az esetben
költészetének természetéből adódóan egy összefüggő, ész-, vagyis logosz-szerű (teo-lógiai)
összefüggő elmélet rekonstrukciójára nincs lehetőségünk, márpedig a legkevésbé sem
azért, mert a mű maga ésszerűtlen volna, vagy mert a celani oeuvre darabjai túlságosan
heterogénnek mutatkoznának ahhoz, hogy az életmű egészére vonatkozó állításokat
fogalmazzunk meg. Az életmű, habár az újabb verseskötetekkel bizonyos tendenciák
felerősödnek, mások pedig háttérbe szorulnak, meglehetősen koherensnek mutatkozik. E
koherencia azonban épp a mindenütt tapasztalható nyitottságban áll. Ezért egy komplex és
lezárt teológia rekonstruálása meddő vállalkozás, ugyanis a műnek megvan a saját
logikája. A racionalitással való szakítás nem az esztelenbe való kivonulást jelenti. Az ész
trónigényének elvitatása nem ésszerűtlenség, hanem utalás az értelem és a jelentés egy
másik, számunkra legalább annyira alapvető és releváns szintjére. Pascalt parafrazeálva
egy logique de l’oeuvre-ről is beszélhetünk, amely gondolat még a lutheri hermeneutika
scriptura sacra sui ipsius interpres elméletétől sem volna idegen.21
A teológiára való utalással tehát nem egy összefüggő elméleti keretet, hanem egy
módszertani problematikát, egy témát, egy horizontot jelölünk meg. E megállapítás
fényében szükséges leszögezni, hogy jelen írás szempontjából irreleváns kérdés, vajon
Celan maga valójában vallásos volt-e, avagy művei tekinthetőek-e vallásos költészetnek, és
nem pusztán azért, mert mindeddig senki sem tisztázta meggyőzően, mit is jelent a vallásos
költészet kifejezés. A műveknek ilyen vonatkozása kétségtelenül fellelhető, azonban

E lutheri gondolat, habár a hermeneutika történetének csecsemőkorából származik, Gadamertől sem áll
messze. Bár Gadamer kétségtelenül nem azt mondja, hogy az írás értelmezi önmagát, de azt igen, hogy az
értelmezés kritériumai felől magától a szövegtől kell tudakozódnunk.
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vizsgálódásaink során a szűkebb értelemben vett negatív teológia kérdéseit alárendeljük
annak a problematikának, melyben általában véve a megszólalás lehetőségét igyekszünk
körüljárni. A negatív teológia fogalmából tehát elsősorban a negativitás az, amelynek
kibontása Celan megközelítése során is az orientáció lehetőségét kínálja.
Az első, melyet e megszólalásról, a celani nyelvről meg kell állapítanunk, az, hogy
újraértelmezi a közvetlenség, s ezzel összefüggésben a közelség fogalmát. Celan poétikája
indirekt; a vers sejtet egy világot, ám nem mutatja azt meg egészében. Az egyértelműséggel és a megszólalás közvetlenségével való szakítás a költői alkotás feltételeként
lepleződnek le. A feszültség távolságot teremt, a távolság pedig mindenfajta modus
loquendi lehetőségfeltétele. A vers a megmutatkozás és rejtekezés kettős közvetlenségében
közelít felénk. Mindkét mozgás közvetlen és nyilvánvaló, a rejtekezés nem bújik egy
másik rejtekezés mögé. Ami elrejtőzik, azt nem látjuk, a rejtekezés puszta ténye azonban
itt van az orrunk előtt. Vagyis amennyiben nem értünk valamit, világosan körül tudjuk
határolni, mi az, amit nem értünk. A vers mindazonáltal legalábbis részben indirekt, s
ebben a meghatározott értelemben negatív. A vers abban a feszültségtérben születik, amely
a szándékosan elmondott és a szándékosan el-nem-mondott között bontakozik ki.22 Az
indirekt beszédmód, vagyis a közvetlenség hiánya egy szélsőséges, ámde nagyon is
lehetséges értelmezés szerint nem mást jelent, mint mindannak tagadását, ami a versben
ténylegesen szóhoz jut.23 Ez az olvasat azonban kevésbé tűnik szélsőségesnek, ha abban
nem a vers önfelszámolásra irányuló tendenciáinak rögzítését, hanem a megmutatkozás és
elrejtés, felfénylés és homályba borulás játékának jelzését látjuk. Ezért lehetséges, hogy a
vers elzárkózása, vagyis feltételezett hermetikus jellege mellett egy nagyon is közvetlen
mozzanattal is rendelkezik, nevezetesen a metaforikus beszéddel és ezzel összefüggésben
az önmaga transzcendálásának szándékával való radikális szakítással.
Celan metaforaellenességéről a továbbiakban is érdemes és szükséges lesz
eltöprengenünk. Vajon benne a szerző esetleges magánvéleményét, saját műveinek
különös (félre-)értését, avagy ennél jóval többet, esetlegesen a költészet mai lehetőségére
irányuló mélyebb reflexiót kell-e látnunk? Úgy vélem, jó érveket lehet találni arra, hogy az
utóbbiról van szó. A metafora, eltekintve annak mind művészettörténeti, mind pedig
metafizikai terheltségétől, képet, vagyis rögzítést jelent. Celan költői törekvéseinek
középpontjában éppen a minden rögzítettséggel való szembehelyezkedés áll. Celan – aki

E kettősségre Beda Allemann is felhívja a figyelmet. Ld.: Argumentum e silentio. International Paul Celan
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Nelly Sachs hozzá intézett szavai szerint „korunk Hölderlinje”,24 és aki „úgy ragadta meg a
nyelv gyökereit, ahogyan Ábrahám a hit gyökerét ragadta meg”25 – magát az írást, a
lényege szerint sokértelmű írást akarja érvényre juttatni, amelynek lényegéhez tartozik az a
nyitottság, amely a leírt szöveg és az attól térben és időben távol eső olvasó között születik
meg, és amely ebből a perspektívából nézve egy olyan nyelv utolsó lehetősége, amely,
hogy igazi költészetté váljék, még a művészet nevét sem rest maga mögött hagyni. 26
Ha eltekintünk is mélyebb íráselméleti és poetológiai vonatkozásaitól, az indirekt
beszéd az olvasás tapasztalata során olyasvalamiként mutatkozik meg, mint ami a
valósághoz fűződő viszony alapvető ambiguitására utal. Celan ugyanis két, egymásnak
látszólag ellentmondó tételt fogalmaz meg vers és valóság viszonyáról. Egyrészt leszögezi,
hogy a valóság nem valami adott, amit a vers formailag rögzít, hanem éppenséggel
olyasmi, amire a versnek először magának is rá kell találnia. Mindez általában véve is áll a
költészetre, amelynek immáron nincs előzetesen adott eszméje, nincs forma, amelyhez elég
volna pusztán anyagot adni; a költészet maga minden egyes versben megszületik és
minden egyes vers utolsó szavában elnémul. Másodszor pedig Celan – mikor a verseit a
szürrealizmushoz soroló kritikusai véleményétől igyekezett elhatárolódni – legalább ilyen
határozottan és ismételten kijelenti: „Egyetlen szó sincs a műveimben, amelynek ne volna
direkt vonatkozása a valóságra.”27
Az e két megállapítás közötti ellentmondás feloldható, ha meggondoljuk, hogy a
két valóság esetében nem pontosan ugyanarról van szó. A valóság kétértelműsége,
pontosabban a valóságban jelentkező hasadás, amely azt ily módon két részre osztja, a
celani költészet terének szervező elemét képezi. Létezik egy valóság, amelyre a vers szavai
vonatkoznak, vagyis ahonnan azok elindulnak, és egy másik, ahova igyekeznek – a
palackpostának megfelelően úgy fogalmazhatunk, hogy a posta feladásának és célba
érésének különböző partjai közt olyan távolság feszül, amelyet az idő hullámai nemcsak
összekötnek, hanem egyúttal e feszültségben fenn is tartanak. A valóság hasadása
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fogalmát, hogy lassan kibontakozó érvelései, sőt inkább vallomásai során mindinkább az utóbbi mellett
állapodjon meg. Poetológiája és művei radikalitásukban és meztelenségükben valóban nekünk szegezi a
költészet lényegének, lehetőségének és feladatának kérdését. Vajon létezik a költészetnek valamiféle örök
lényege, avagy a költészet éppenséggel a mi korunkban, a művészet általános problematizálódásával jutott
olyan sajátos pozícióba, hogy az – mint Celant kommentálva Pöggeler írja – „korunk nyelvévé” váljon?
Egyik legjelentősebb kommentátora, Jean Bollack, Celan költészetének értelmezése során szintén az „írás
mint a modern művészet formájának” problematikáját tartja szem előtt. Ld. Jean Bollack: Paul Celan. Poetik
der Fremdheit. Zsolnay Verlag, 2000. 100
27
Idézi Arno Reinfrank: Schmerzlicher Abschied von Paul Celan. die horen 16 (1971) Nr. 83, 72
24
25
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feszültséget teremt, amely negativitásában egyszerre fenyeget – ahogyan a tenger fenyegeti
a palackot – az üzenet végleges megsemmisítésével, és amely mindeközben mégis éppen
az egyetlen közeg marad, amelyben az üzenet célhoz érhet. A létet egyszerre veszélyeztető
és azt ugyanakkor fenntartó negativitás kapcsán vetődik fel Celan műveinek
értelmezésekor módszertani segédfogalomként ismételten a negatív teológia, mely épp e
kettősséget hivatott jelezni.
A negatív teológia a hagyományos felfogás értelmében elsősorban – Celan
poetológiai intencióinak megfelelően – szintén nem metaforikus beszédre, hanem a beszéd
általában vett lehetetlenségére utal. Olyan probléma ez, amely mind a zsidóság, mind a
kereszténység számára azok kezdeteitől fogva jól ismert. Platón az Állam c. dialógusában a
Jó ideájával kapcsolatban fogalmazza meg tételét, mely szerint a Jó „epekeina tész
ousziasz”,28 vagyis az ideák ideáját akként jelölte meg, mint ami „túl van a léten”. Ezzel
Platón a transzcendencia olyan meghatározását adta, amely a későbbiekben a keresztény
teológiára is döntő hatással volt. A transzcendencia e meghatározás szerint valami olyasmi,
ami nem rögzíthető a megismerhető lét struktúráiban. Mindez lényegében már
definíciójából következik. Tekintve, hogy amint azt Parmenidész a görög és egyúttal a
későbbi metafizika számára mérvadóan megfogalmazta, „ugyanaz a dolog létezik az
elgondolás és a létezés [számára]”,29 ezért ami túl van a léten, az túl van a gondolkodáson
is, vagyis mindazon, amiről egyáltalán szólni lehet. Márpedig a bibliai Isten a creatio ex
nihilo aktusában a semmiből teremt létet, mely alapján okkal feltételezhetjük, hogy ő maga
e léttől és semmitől függetlenül van, még ha ahhoz bensőséges viszony fűzi is. Így mind
elgondolása, mind pedig a róla való beszéd útjába óriási akadályok gördülnek, melyet a
katafatikus, predikatív, alany-állítmány struktúrával rendelkező beszédnek az apofatikus
elhallgatásstratégiára és szkeptikus, avagy ájtatos csöndre való felcserélése önmagában
még nem old meg. Ezzel az okkal vetődik föl a negatív teológia, és tesz szert kivételes
jelentőségre a dogmatörténetben. A negatív teológia az esetek többségében nem mint
valamiféle pozitív normálteológia ellenlábasa, hanem mint mindenfajta teológia
elidegeníthetetlen része jelenik meg. Nemcsak a Kappadókiai Atyáknál, Pszeudo-

Platón: Állam, 509b
Ld. Kirk-Raven-Schofield: A preszókratikus filozófusok. Atlantisz, 2002, 363. E szöveghely
problematikájáról és recepciójának történetről jó áttekintést ad Theunissen: Die negative Theologie der Zeit,
Frankfurt am Main, 1991, 89-130
28
29
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Dionüsziosz Areopagitánál és Eckhart Mesternél, hanem a teológiatörténet főáramát
jelentő Ágostonnál és Aquinói Szent Tamásnál is számos erre utaló helyet találunk.30
A negatív teológia egyik programadó szövege az Aranyszájú Szent Jánostól
származó, 386-ban született Isten felfoghatatlanságáról c. írás.31 E művében a szerző
korabeli vitapartnereivel szemben, akik Istent megismerhetőnek és megérthetőnek
gondolták, annak kimondhatatlansága (arrhétósz, anekdiégétosz) és leírhatatlansága
(anepigraptósz) mellett érvel. Isten „titokzatossága” és „rejtekezése” ebben az
összefüggésben nem olyasmi, ami szemben állna a kinyilatkoztatással, hanem ami azt
éppenséggel megalapozza és fenntartja. Deus absconditus et revelatus – a hangsúly az „és”
szócskán van. A negatív teológia, amennyiben azt nem pusztán vásári misztikának, hanem
autentikus és érzékeny megszólalás lehetőségénak tekintjük, a legkevésbé sem
agnoszticizmust, hanem egy olyan beszédmódot jelent, amely a modern filozófiában és,
mutatis mutandis, művészetben már mindig is visszhangra talált. Aranyszájú Szent János
eredetisége éppen abban rejlik, hogy következtetéseiben nem agnosztikus. Éppen
ellenkezőleg: a fosztóképzőkkel megfogalmazott tulajdonságok tárgyalása mellett az
Istenhez való kapcsolatunkat nagyon is pozitívnak írja le. Pontosan azért, mert Isten
megismerhetetlen számunkra, vagyunk képesek őt megfelelő módon dicsérni (dóxan
didónai) és hozzá imádkozni (proszkünein). Az imádság lehetőségét tehát az imádság
tárgyának nagysága és kimondhatatlansága tartja fönt.
Ez az a pont, ahol megérthetjük a művészettel való párhuzamot. Hiszen ne
gyökerezne az általában vett művészi kifejezés igénye is hasonló tapasztalatban? Nem
éppen tárgya közvetlen kimondásának lehetetlenségéből, a kifejezés e paradoxonából
táplálkozik és él minden költészet? Amíg a politikai teológia hagyománya annyi hasznot
húz a politikai és teológiai fogalomtár összefüggéseinek analíziséből, addig egy poétikai
teológia lehetőségei mindeddig kidolgozatlanul maradtak. Márpedig a „teljesen másik” –
egy helyütt Celan által is hangsúlyozott és megismételt toposza – nemcsak Isten, hanem
egy távoli és mindig távol maradó vers másságának is kézenfekvő analógiáját nyújthatja.
Meglehet, a fentebb röviden jelzett metafizikai és teológiatörténeti mozzanatok
nagy vonalakban kijelölik annak lehetőségét, hogyan és miként gondolkozhatunk és
szólhatunk Istenről, s az sem kétséges, hogy ez a szellemi horizont a filozófia és a
A hallgatás toposzának vallástörténeti aspektusait – azokat éppen a költészet szempontjából vizsgálva –
részletesen elemzi Otto Lorenz: Schweigen in der Dichtung. Hölderlin – Rilke – Celan. Vandenhoeck &
Ruprecht. Göttingen, 1989. 9-76
31
Ld. Perczel István: Isten felfoghatatlansága és leereszkedése. Szent Ágoston és Aranyszájú Szent János
metafizikája és misztikája. Atlantisz, 1999
30
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judaizmus iránt intenzív érdeklődést mutató Celan számára sem volt ismeretlen. Így
például tudható, hogy a századelő zsidó vallásfilozófiájába új életet lehelő művet, Franz
Rosenzweig A megváltás csillaga c. munkáját alaposan tanulmányozta. Celan esetében
azonban költészetének természetéből adódóan tartózkodnunk kell a hagyományos
értelemben vett teológia emlegetésétől, vagy legalábbis jelentőségének eltúlzásától. A
negatív teológiát ezért, amennyiben a mondható és a mondhatatlan közti határ, és ezen
határ esetleges átlépésének problematikájához kapcsolódik, elsősorban a hermeneutika
módszertani segédfogalmaként kell értenünk. A negatív teológia fogalma így nem a
teológia valamiféle válfajára, hanem a kifejezés fentebb leírt és a hermeneutika által
tematizált paradoxonára utal32. Aligha maradhatunk kétségek közt afelől, hogy Celan
művét alapvetően meghatározzák ezek a kétértelműségek és ellentmondások. Mindamellett
költészetének indirekt mozzanatait, a legtágabban értelmezett negativitást elsősorban
annak kimondhatatlanságában kell keresnünk, amiről az szól, vagyis annak tapasztalatában
és traumájában, ami történt – was geschah.33
Az, ami történt – ami Pilinszkyvel szólva botrány, amennyiben megtörténhetett, és
maradéktalanul szent, amennyiben megtörtént34 –, alapvetően kérdőjelezi meg eddigi
gondolkodásunk érvényességét. Az a zsidókeresztény szellemi horizont, ami minden
szekularizációval dacolva mindeddig meghatározta közösségi és egyéni létezésünket, s
amelynek idővel egyik lényegi összetevőjévé vált a racionalitásnak mint az elsődleges
emberi fakultásnak a morállal és a jóság lehetőségével való automatikus összekapcsolása,
véglegesen megrendült. Hans Jonas Az istenfogalom Auschwitz után35 c. rövid művében a
luriánus kabbala bizonyos elképzeléseihez visszanyúlva egy nem mindenható, egy
szenvedésre és változásra képes Isten fogalmának körvonalait rajzolja meg. Leszögezi,
hogy a „hogyan hagyhatta Isten mindezt megtörténni?” kínzó kérdésének megválaszolása
során egy zsidó sokkalta nehezebb helyzetben van, mint egy keresztény. 36 A zsidóságban
ugyanis Isten sohasem rejtőzködő, aki számára örök felmentést jelenthet útjai sokat
emlegetett kifürkészhetetlensége. Éppen ellenkezőleg, Isten olyasvalaki, aki ezen a világon

Pontosan ebben az értelemben nyert a negatív teológia a szűkebb értelemben vett teológia területén kívül is
polgárjogot. Ld. mindenekelőtt Michael Theunissen: Die negative Theologie der Zeit. Frankfurt am Main,
1991.
33
Vö. I, 269, II, 44 és III, 186
34
„A "passé" realitásába egyedül az áldozatok jutottak el. Övék ma minden jelentés. A botránykeltők eleve
megrekedtek valamiféle örökös "conditionnel"-ben. Mindaz, ami itt történt, botrány, amennyiben
megtörténhetett, kivétel nélkül szent, amennyiben megtörtént.” Pilinszky János: Ars poetica helyett, In:
Nagyvárosi ikonok, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1971. 162
35
Hans Jonas: Der Gottesbegriff nach Auschwitz. Eine jüdische Stimme. Suhrkamp, 1984.
36
i.m. 13
32
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belül kötött szövegséget népével, s tett arra ígéretet, hogy még e világon belül ott lesz,
mikor népének szüksége van rá. Ezen a horizonton az Istenről és a világról való
gondolkodás nem különül el élesen egymástól, mint ahogyan erre a kereszténységben
például a janzenista „rejtőzködő Isten” fogalmának kriptokálvinista elméletében biztosított
keretek által elvileg lehetőség van. Aki saját létezésében önmagát zsidónak éli meg,
márpedig Celan – aki előszeretettel idézte Marina Cvetajeva sokértelmű szavait, mely
szerint „minden költő zsidó” – biztosan ilyen volt, az minden hitvallást megelőzően,
minden álló vagy lerombolt zsinagógától és templomtól messze, súlyos egyértelműséggel
szólhat a Tenebrae c. költemény szavaival: „Bete, Herr. / Wir sind nah.” [Imádkozz, Uram.
/ Közel vagyunk. – Kiemelés tőlem – B.I.].37 Ez a közelség nem teológiai reziduum, hanem
tapasztalat.
Celannak a zsidósághoz, illetve a héber nyelvhez való viszonya természetesen
összetett és sokrétű. Annyi bizonyos, hogy a zsidóság ebben az összefüggésben sosem egy
népi folklórt, nem leszármazásbeli kérdést és általában véve nem is egy identitásproblémát
jelöl, hanem éppen a nyelv problematikájának sajátosságait és ezt a közelséget, vagyis egy
olyan minőséget, amely létünkben határoz meg bennünket. Utalva a fentebb idézett
sorokra: nem tudjuk ugyan, mi számít, de mégis mi vagyunk azok, akik ezt nem tudják, és
ez biztosan valami, ami mindig számított és mindig számítani is fog; az arra való képesség,
hogy magamat és a másikat egyetlen szóban mondjam ki. Ez a „mi” nem szubjektumok
sokaságára, és nem is többes számra utal, sokkal inkább arra az egymáshoz fűző őskötelékre, amely a száztizenötödik zsoltár alanyában is megjelenik. 38 Hogy minden költő
zsidó, az a költőnek a környezetével – akárcsak a filozófusnak a polisszal – szembeni
feszült viszonyán, a kiszolgáltatottságon és a kiszolgáltatottakkal érzett szolidaritáson túl
mindenekelőtt arra utal, hogy a költői szó úgy viszonyul a nyelvhez, ahogyan a bibliai
zsidó nép a történelemhez; vagyis nem tart vele, hanem saját utat választ, nem fürkészi a
jövőt, hanem megáll az időben. Ahogyan a világban létező zsidóság teológiai
önértelmezése szerint az örökkévalóság helytartója, úgy a vers a nyelv rögzíthetetlen,
diszkurzív áradatával szemben egy nem elmúló szót, az igazság ígéretét jeleníti meg. Celan
néhány sora, melyeket nem volna indokolatlan a magukban a versekben elszórt ars poetica
töredékei egyikének tekinteni, világosan beszél erről. A szót át kell adni a végtelen égnek;
mindaddig, amíg ez nem történik meg, a szó halott marad.

37
38

I, 163
Zsolt, 115
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Ein Wort – du weisst:
eine Leiche.

Lass uns sie waschen,
lass uns sie kämmen,
lass uns ihr Aug
himmelwärts wenden.39

Itt világossá válik, hogy a végtelennel kapcsolatban felmerülő istenkérdés ebben az
összefüggésben minden, csak nem világnézeti probléma. A Celan versében megjelenő,
félelmetessé fokozódó közelség tapasztalatában e kérdés túlnő minden eddigi teodíceán,
szétfeszíti hit és tudás dichotómikus küzdelmének kereteit, és az élet általában vett
élhetőségének kérdésévé válik. A teodíceából homodícea lesz; a világban tapasztalható
rossz láttán, miután Istent végső soron sikertelenül faggatták e kérdésben, az emberi élet
igazságosságának, vagyis saját életünk igazságosságának lehetősége válik alapjaiban
kétségessé. A kérdés, ami elől nem térhetünk ki, Adornóval szólva: „ob nach Auschwitz
sich noch leben lasse” – hogy egyáltalán élhetünk-e még Auschwitz után. Hogy utána
„jelenthetnek-e még bármit is a virágok”.
Celan költészetének minden mozzanatában e lényegét tekintve kimondhatatlan
esemény tapasztalata tükröződik. Kimondhatatlan, vagyis őriz valamit, ami nyelvileg nem
megközelíthető. Ismeretlen marad, ahogy a halál általában véve ismeretlen marad az élő
számára. Hogy e tapasztalat, ahogyan emellett az emberi élet normálkízisei és traumái,
valamilyen formában mégis megjelennek Celannál, ahhoz nem férhet kétség. Tévedés
volna azt gondolni – mint egyes korai kritikusok, többségükben a legismertebb mű, a
Halálfúga alapján gondolták – hogy műveiben a szörnyűségek valamiféle esztétizálása
menne végbe, úgy, ahogyan az például Baudelaire-nél programmatikusan megjelenik.40 A
költészet, illetve maga a költői forma itt a legkevésbé sem az esztétizálást, netán
valamilyen szépségeszményt, vagy egy pillanat kimerevített, képszerű megragadását
szolgálja. Éppen ellenkezőleg, a vers menekül önmaga elől, a fúga során a témák egymást
űzik előre, végtelenített ismétlésekkel, a nyugalmat hozó vég folyamatos elhalasztásával és
a befejezés lehetőségének minden reménye nélkül. Ami a Halálfúgában esztétikai, ami

„A szó – tudod: / egy holttest. / Hagy mossuk meg / hagy fésüljük meg, / hagy fordítsuk szemét / az ég
felé.” Nächtlich geschürzt, I, 125
40
Klaus Voswinckel szintén az esztétizálástól, illetve, ami ebben az összefüggésben számára ugyanazt
jelenti, a poetizálástól való tartózkodást tekinti a celani líra alapmozzanatának. Ld. Klaus Voswinckel: Paul
39
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kiegyensúlyozott és formailag tetszetős, az éppen az egyetlen rím. Hogy mit jelent itt az
esztétikum, nem nehéz látni:

Der Tod ist ein Meister aus Deutschland sein Auge ist blau
Er trifft dich mit bleierner Kugel er trifft dich genau.41

Szintén az esztétikával és egy ellenséges világ szépségeszményével folytatott
polémiába illeszkedik Celan metaforáktól való tartózkodása is. Ha metafora alatt
egyszerűen képet értünk, úgy természetesen metaforákra Celannál is, mint bármilyen más
írott szövegben, jócskán bukkanhatunk. A metaforaellenes költészet Celannál azonban
sokkal inkább egy tendenciára utal, és a meztelen nyelv igényeként lepleződik le, új
értelmet adva Hamann azon gondolatának, mely szerint a költészet nem más, mint az
emberiség anyanyelve. A költői forma minden esztétikai megfontolástól eloldódva a
megszólalás első és utolsó lehetőségévé lesz, amennyiben megszólalni itt nem mást jelent,
mint valakiért szót emelni, akár önmagunkért, akár valaki másért. A képek elutasításának
gesztusa végső soron sosem más, mint annak jelzése, hogy amiről szó van, az sosem odaát,
hanem itt, közvetlenül közelünkben, mellettünk és saját magunkban található.
A beszéd lehetetlenségének veszélye, a kimondhatatlanság itt – s ezt nem lehet
elégszer hangsúlyozni – nem misztikus homályra vagy szakrális tömjénfüstre, hanem arra a
tényre utal, hogy az emberi nyelv az értelem határaihoz érve megtorpan, és a fájdalom
küszöbén bénulttá válik. A beszéd önmaga felé fordulva meghallja, hogy túl sok; túl sok,
mert túlharsogja a csendet, túl kevés, mert mégsem tud annyit mondani, mint a csend.

Und das Zuviel meiner Rede:
angelagert dem kleinen
Kristall in der Tracht deines Schweigens. 42

A fájdalomban többek közt éppen az fáj, és talán az fáj a leginkább, hogy
elmondhatatlan, s úgy tűnik, éppen a legfájdalmasabb tapasztalat – amely egyúttal eo ipso
a legintenzívebb – a legkevésbé elmondható. Mint Virginia Woolf megállapítja, a nyelv,
Celan: Die verweigerte Poetisierung der Welt. Versuch einer Deutung. Lothar Stiehm Verlag, Heidelberg,
1974
41
„A halál némethoni mester a szeme kék / eltalál ólomgólyóival eltalál téged el nem vét.” [Kiemelés tőlem –
B.I.] I,39; III, 61. Ezzel összefüggésben mondhatta Adorno, hogy a tiszta identitás – a rímelés, a megegyezés
– filozófémáját Auschwitz a halálként leplezi le. Ld. Theodor W. Adorno: Negative Dialektik, Frankfurt am
Main 2003, 355.
42
„És a túl-sok a beszédemben: / körbefonja a kis / kristályt, hallgatásod ruhájában.” Unten, I, 157
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amelyen Hamlet elmondhatja lenyűgöző monológjait, teljesen alkalmatlannak bizonyul, ha
egy fejfájást akarok vele kifejezni.43 Ez kérdésessé teszi a „mi” elsődlegességét, mivel a
közölhetőség lehetetlensége szakadékot teremt én és te között. E tapasztalat és az e
tapasztalatból megszülető kétség rögzítése alapvető jelentőségű egy olyan költészet
számára, amely minden ízében tud e fájdalomról.
Mivel minden beszéd eleve értelem-mozzanatokat rögzít, ezért az értelem hiánya,
illetve az, ami kivonja magát az értelemadás alól, – legyen az a saját, vagy a másik
elvesztése fölött érzett fájdalom – értelmes beszédben nem közölhető. Celan művészete
eleven és a szélsőségekig érzékeny viaskodás ezekkel a dilemmákkal. Távol áll tőle az
események elhamarkodott szakralizációja. A szó fordul az ég felé, és nem a kéz, amely írja
a szót. Ami történt, nem cicomázható elhamarkodott mozdulatokkal világtörténeti
égőáldozattá. Ha költészetében és személyes sorsában a mártírt látjuk is, úgy mártírium
alatt a szó eredeti, önmagában profán jelentése szerinti tanúságtételt kell értenünk. Hogyan
lehet értelemmel szólni az értelem nélküliről, azokról, akik értelem és cél nélkül haltak
meg? – Tertullianusszal szólva perire sine causa, hogy a teológiatörténet egy másik, a
krisztológia számára alapvető jelentőséggel bíró kifejezésére utaljunk.
Melyek a megszólalás és az abban megtörténő tanúskodás, a mártírium lehetőségei?
A hásszidizmus tanítása szerint, melyet Celan Martin Buber közvetítésével jól ismert,44
csak a hallgatás, vagyis a hangtalan kiáltás lehet az egyedül megfelelő válasz a láncaitól
megszabadult erőszak tetteire, és a jóságnak – legyen az akár tétova és esetlen is – az
elviselhetetlenségig fokozódó hiányára. „Ímé, én parányi vagyok, mit feleljek néked?
Kezemet a szájamra teszem.” – dönt Jób is az elcsendesülés mellett.45 A hangtalan, a
semmibe tartó vagy egy senki felé tartó kiáltás, az elnémuló szó gondolata mélyen átjárja a
celani lírát, mely egészében véve – Ingeborg Bachmann kifejezésével élve – a kort
alapjaiban meghatározó sajátos és kínzó nyelvínségben [„in einer Zeit äusserster
Sprachnot”]46, rendkívüli fájdalmak közt születik. Celan versei valóban halkan szólnak, és
egyre csak halkulnak. Oda tartanak, ahol végleg elcsendesülhetnek. „A vers erős késztetést

Vö. Elaine Scarry: The Body in Pain. The Making and Unmaking of the World. Oxford University Press,
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mutat az elnémulás iránt” – [das Gedicht zeigt eine starke Neigung zum Verstummen]47 –
hangzik el a Meridián beszédben.
Adorno, aki Celant Beckett mellett a legfontosabb háború utáni írónak tartotta,
maga is igen sokat foglalkozott Celan költészetével, és szintén úgy vélte, hogy annak
kulcsa a hallgatás problematikájában található. „Celan versei a hallgatás által akarják
elmondani

a

legszélsőségesebb

iszonyatot”.48

Ez

a

megállapítás

időközben

értelmezésstratégiai közhellyé lett, és a kommentátorok többsége valóban egyetérteni
látszik azzal, hogy Celan költészete „többé nem a nyelvből, hanem a hallgatásból” érhető
meg.49 Nyelv és hallgatás viszonyát illetően azonban már nincs egyetértés. A hallgatás
szükségszerűség vagy kötelesség? Kényszer vagy normatíva? A vers célja, önmaga
felfüggesztése, avagy csak a lélegzetvétel ideje? És egyáltalán, hogyan értelmezzünk egy
olyan hallgatást, amely szavakba öltözve lép elénk?
A hallgatás motívumával mindenesetre Celan egy Hölderlintől induló, és folytatását
Rilkében meglelő tradícióhoz kapcsolódik. Hölderlinnél olvashatjuk: „Schweigen müssen
wir oft; / es fehlen heilige Namen.” [Hallgatnunk kell gyakran / hiányoznak a szent
nevek.]50 Rilke legérettebb művei egyikében pedig így szól: „wir […] sprachen als
Schweigende” [Úgy szóltunk, mint akik hallgatnak].51 A hallgatás mindkettejüknél
összekötődik az Istennel és a szenttel szembeni hallgatás követelményével. Nem esztétikai
megfontolásról, bibliai autoritásról vagy jámbor megrettenésről van szó, hanem egy olyan
belátásról, amely költészetük legbenső tapasztalatából származik. Hölderlin így szól:
„Denn nimmer, von nun an / Taugt zum Gebrauche das Heilige.” [Mert soha mostantól /
Nem lesz használatos, ami szent.] Rilke egy levelében így fogalmaz: „Mostantól nem
fogod többé hallani, hogy megnevezném őt. Egy leírhatatlan diszkréció van köztünk, és
ahol egykor közelség és érintkezés volt, ott most új távolságok születnek.”52 Celan tehát
kapcsolódik ehhez a poetológiai hagyományhoz, kapcsolódni azonban annyit tesz, mint
egy kérdést továbbvinni és azt újszerűen elmélyíteni. Így nála a hallgatás motívuma
eleddig nem látott értelemárnyalatokkal gazdagodik, és benne nem pusztán egy olyan, a
III, 197. A Meridiánhoz készített jegyzetek között a következő, e mondatra rímelő Freud-idézetet találjuk a
Túl az örömelven című szövegből: „Ursehnsucht des Lebens ins Anorganische zurück.” Paul Celan:
Meridian, 100
48
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nyelvvel szembeni szkepticizmus jelenik meg, mint a teológiától nem szabaduló
Hölderlinnél és Rilkénél, és nem is egy olyan „nyelvi rövidzárlat”, a beszélt és írott
nyelvnek a kommunikációban betöltött alapvető szerepét elvitató koncepciója rajzolódik
ki, amelyről Hoffmansthal Chandos-levelében olvashatunk.53
Celan maga is – Rosenzweighez hasonlóan – úgy gondolja, hogy „a művészet
valóban hátborzongatóan otthontalan, nincs hazája, nincs otthona”.54 A vers magányos
lény, esetlen, és támogatásra szorul. Aki írja, útitársul adatott mellé. 55 A vers gyönge,
mégpedig több értelemben is az, ám ennek ellenére Celan a nyelvvel szemben a legkevésbé
sem szkeptikus. A nyelv, ahogyan ezt határozottan leszögezi, az egyetlen, ami „a
veszteségek ellenére elérhető és érintetlen maradt”.56 Celan végső soron, és ezen a kései,
egyre inkább önmagukba forduló művek sem változtatnak, nem tart attól, hogy meglévő
szavaink ne tennék lehetővé az igaz beszédet, hogy a meglévő nyelv keretei közt ne volna
lehetőségünk megfelelően beszélni. Éppen ellenkezőleg, ha olykor mégis megtorpan és
hátrahőköl, talán éppen azért teszi, mert megsejti, hogy mindent képes volna kimondani –
és talán még annál is többet. Valóban lehetséges, hogy ebben a pillanatban a vers, saját
lehetőségeinek félelmetes mélységeibe pillantva, hátratántorodik és elnémul. A
palackpostaként, vagyis egy pusztán megsejthető, remélhető, de sosem megragadható
másikhoz tartó szóként, megszólításként értelmezett vers számára azonban a némaság nem
jelent nemlétet.
A csend mindenütt jelen lévő motívuma a vers dialogikus struktúrájához is
illeszkedik. Martin Buber én és te viszonyát olyanként fogja fel, mint ami számára minden,
s így még a nyelv, legalábbis a szó alakjában jelentkező nyelv is, pusztán egy eredendő
közvetlenség hiányát, vagyis közvetítést, akadályt jelent.57 A kommunikációként,
közlésként értett nyelv közvetítés, s mint ilyen, szemben áll a közvetlen kapcsolat
lehetőségével. Hasonlóképpen fogalmaz Franz Rosenzweig: „Azok között, akik egy
nyelvet beszélnek, egyetlen pillantás is elegendő, hogy megértsék egymást. Éppen azért,
mert közös nyelvvel rendelkeznek, túljutottak a nyelven.”58
A hallgatás szüksége tehát nem a nyelvi kifejezés deficitjére utal. Az elcsendesülő
szó nem a nyelv kudarcáról árulkodik. Mindez nem lehet kudarc, hiszen a csendnek
Hugo von Hoffmansthal: Levél. In.: Kultusz és áldozat. A német esszé klasszikusai. Európa, Budapest,
1981. 435-448
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Franz Rosenzweig: Der Stern der Erlösung, Frankfurt am Main 1988, 270
55
III, 198
56
III, 185
57
Vö. Martin Buber: Én és Te. Európa, 1999
58
Franz Rosenzweig: Der Stern der Erlösung, 328
53

27

ritkaságértéke van. Aki képes „ein kleines, / unbefahrbares Schweigen” [egy csekély /
bejárhatatlan hallgatás]59 megőrzésére, az éppen arról gondoskodik, ami a legértékesebb. A
vers éppen ezt a bejárhatatlan hallgatást igyekszik elérni, és ha sikerül, úgy az elhallgatás
pillanatában nem szűnik meg létezni, hanem talán éppen egy szívhez talál utat a tagok
feszült figyelmében, hogy ott beszéljen tovább – immáron hang és szavak nélkül.
Miről beszél a szó? A szó természetesen önmagát tudja egyetlen tárgyának,
önmagáról beszél, amennyiben maga mögött hagyta metaforáit és önmaga közvetlen
jelenlétébe sűrítette az egyetlen értelem szolgálatába álló sokértelműséget. De mit tesz,
amikor önmagát mondja? Van e távolság aközött, ahogyan szól, és amiről szól, hogyha a
kettő valójában egy? Többről van itt szó, mint puszta spekulációról; a kérdés a celani
poétika lényegét érinti. A szó, ha megfelelően halljuk, önmagává válik, és mikor önmaga
mélyébe szállt, örökre kilép magából,60 és egyszerre többé lesz – mindenné. A szó, amely
mindeddig nem volt egyéb, mint élettelen test, egyszeriben kinyílik egy olyan világ felé,
amely nem lét, hanem élet.
Wasser – welch ein Wort!
Wir verstehen dich, Leben.61
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2. Nyelv és fény
„Man muss das Dunkle lieben lernen”62
Azután, ami történt, kínzó élességgel vetődik fel a költészet általában vett
lehetőségének kérdése. E kérdés nemcsak Adorno ismert és aligha szó szerint értendő
diktumában – mely szerint Auschwitz után verset írni barbárság63 –, de már Brecht 1939-es
Schlechte Zeit für Lyrik64 c. költeményének címében és problematikájában is megjelenik.
A hallgatás szükségességének gondolata, ha a már idézett Jób könyvére utalunk, ennél
természetesen még mélyebbre nyúlik. A kölcsönösségként és dialógusként értett beszéd
elnémulni kénytelen, ha az, amivel szemben áll, maga is a néma erőszak alakját ölti.
A háború utáni német költészetet elsősorban a történtek által motivált és
beárnyékolt emancipatorikus tendenciák jellemzik. Így törekszik például Gottfried Benn az
„abszolút költemény” eszméjével és a Gruppe 47 nevű költőcsoport, melyhez rövid ideig
Celan is kötődőtt, a „nullpont” fogalmával egy felszabadultabb jövő felé orientálódni.
Kétséges, hogy a múlt terhétől való megszabadulás eredményes lehet-e, hiszen a múlt
terhének levetése is olyan, régtől fogva létező kulturális toposz, amelyhez ha visszatérünk,
éppen azt a hagyományt folytatjuk, amelyből kijutni igyekszünk. A kultúrától való
távolodás során már mindig is egy, ehhez a kultúrához annak kezdetitől hozzátartozó
mozzanathoz kapcsolódunk. Természetesen ennél is súlyosabb akadályt jelent, hogy ami
történt, nem múlt el nyomtalanul, és az, amelyen legmélyebb nyomait hagyta, a kulturális
emlékezet hordozója, amelybe a kultúra íródik, vagyis maga a nyelv. A költészet elé
gördülő legsúlyosabb akadály így elsősorban nem az Adorno által emlegetett
barbarizmusban,65 hanem magának a nyelvnek korrumpálódásában és sérülésében
jelentkezik. A nyelv olyan sebeket szerzett, melynek eltörölhetetlen hegeit most is magán
viseli. A nullpont, az ártatlan gyerekkor többé nem létezik. A goethei németség a KZ-kbe
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szállt alá, a szavak barnaingekbe és rabruhákba öltöztek, majd végül, mikor mindennek
úgymond „vége” lett, ruhájuktól is megfosztva, értelmük utolsó lényegébe meztelenedve
egy alvilági rommező ornamentikájaként léteztek tovább. Csakhogy, ahogyan Rugási
Gyula ennek kapcsán találóan megjegyzi: ahol romok vannak, ott egy egész romba dőlt
világnak kell rejtőznie.66 A költőnek, aki e nyelven ír – amely mindennek ellenére, Celan
határozott vallomása szerint, mégis az „egyetlen, ami a veszteségek ellenére megmaradt”67
– ezen a rommezőn kell keresztülvágnia, felkutatnia egy olyan valóságot, amely semmi
esetre sem valami rögzített, előre adott a számára. Olyan út ez, melynek nem csak vége,
hanem már kezdete is szükségszerűen kérdéses.68
A kommentátorok számtalan alkalommal felhívták a figyelmet arra a jelenségre,
hogy a trauma elbeszélése egy olyan nyelven történik, amely maga is részese e traumának;
részben annak kiváltó oka,69 részben pedig áldozata. Nem emberek, hanem egész világok
mentek a sírba, és ami történt, mindennel megtörtént, közös világunk eseménye volt –
ahogyan

Maurice

Blanchot

lakonikusan

fogalmaz:

„a

katasztrófa

mindenről

gondoskodik”.70 A nyelv korrumpálódásának, elvesztésének időközben majdhogynem
közhellyé vált teorémája azonban ritkán vált akár irodalomtudományi, akár filozófiai
reflexió tárgyává.71 Valóban, végső soron mit is értsünk Roland Barthes azon lakonikus
megfogalmazásán, mely szerint „a nyelv fasiszta”?72
Hogy a nyelvnek, mégpedig a hétköznapi nyelvnek legalábbis hajlama van a
fasizmusra, azt egy konkrét eset segítségével világíthatjuk meg a legkönnyebben. Vegyük
például szemügyre „a zsidókérdés végső megoldásának” kifejezését. E hallatlan
eufemizmus bepillantást enged a nyelv fasizálásának gyakorlatába. A kifejezés, amely
tökéletesen illeszkedett a hivatali protokoll írott és íratlan szabályaihoz, és amely a
legszélsőségesebb bürokratikus udvariasság formáját öltötte, valójában evidens módon a
zsidók kiirtásának kérdését jelöli, csakhogy immár konkrét taktikai utasításként. Nem
Rugási Gyula: Az utolsó kapunál. Paul Celanról – Bacsó Béla könyve kapcsán. In uő.: A pillanat foglya,
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törvényeket, pogromokat, hanem végleges genocídiumot ír elő. A kiirtás kérdése helyett
pusztán kérdésről beszélni – ez nem egyszerűen praktikus rövidítés, hanem annak feltétele,
hogy az államilag megszervezett tömeggyilkosságot még egy jól működő és racionálisan
cselekvő hivatali rend keretei közt lehessen elgondolni és kivitelezni. Ennek a
megfontolásnak a náci propaganda egészét tekintve is óriási jelentősége volt. Minden
mellébeszélés, eufemizmus és ferdítés valójában a feladatok elvégzésének precizitását
szolgálja, amennyiben egy fennálló és funkcionáló, törvényes rendhez rendeli azt hozzá,
nem hagyva helyet semmiféle, az állam terveit egészében véve hátráltató „túlkapások”
számára. Jellemző, hogy a német hatóságoknak Románia megszállását követően az első
dolguk az ott már intenzíven folyó pogromok és lincselések leállítása volt, s természetesen
nem más okból, mint hogy ott is megkezdődhessen ugyanannak a tevékenységnek a
szervezett, hatékonyabb és – Ernst Nolte émelyítő kifejezésével szólva – „kíméletesebb”
folytatása. A németek Keleten több helyütt megdöbbentek és felháborodtak azon, amit
láttak. Az európai morál végpontján állva mindent megtettek azért, hogy emberek leölése
megfelelő módon történjék; tekintettel az ahhoz kapcsolódó papírmunkára és annak
gyakorlati kivitelezésére is.73
A

pogromok

megzabolázása

és

kontrollálása

összekapcsolódik

a

nyelv

ellenőrzésével is. Kétségtelen, hogy első pillantásra úgy tűnik, a Goebbels által irányított
sajtó és természetesen maga Goebbels is éppenséggel mintha minden morális és ízlésbeli
láncukat lerázták volna magunkról. Azonban e beszédmód nyílt agresszivitásában, legyen
az látványos és meghatározó, mégiscsak felszíni jelenséget kell látnunk. A lényeges az,
hogy e stratégia hogyan kerüli el annak az egyetlen szándéknak a kimondását, amellyel
állandóan kacérkodik, amelyet felvillant, de nem mond ki, amelyet szüntelenül metaforizál,
de sosem vall be nyíltan – nevezetesen a gyilkosságét.74
A nyelv fasizálódása, amennyiben ezalatt ténylegesen megrontást értünk,
elsősorban nem Goebbels beszédeiben ment végbe, pontosabban nem abban, ami bennük
ténylegesen elhangzott, hanem sokkal inkább az ilyen és ehhez hasonló szövegekben: „Egy
rövidebb teherautó még teljesen megpakolva is gyorsabban tudna működni. A hátsó raktér
lerövidítése nem hat hátrányosan az egyensúlyra, nem terheli túl az első tengelyt, mert a
Ld. Karsai László: Holokauszt. Pannonica Kiadó, 2001. 176-191. A kérdés, hogy erre egyáltalán miért volt
szükség, persze messzire vezetne, de úgy vélem, nem csupán legitimációs gyakorlatokról volt szó, hanem
annak szavatolásáról, hogy a nácik tevékenysége mint népnemzeti-állami tevékenység rákapcsolódhasson a
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súlyelosztás korrekciója automatikusan megtörténik abból következően, hogy a művelet
során a rakomány többsége a hátsó ajtó felé igyekszik menekülni. Mivel a csatlakozó cső
gyorsan megrozsdásodik a nedvektől, a gázt nem alulról, hanem fölülről kell bevezetni
[…]”75
Mint látható, egy ismeretlen mérnök olyan, gázkamrának is használható teherautó
kialakítására tett javaslatot, amelyben a „rakomány” minél hatékonyabban elpusztítható. A
megfogalmazás tárgyilagossága, közönye és mindenekelőtt hétköznapi banalitása az, ami
ezt a rövid írást kordokumentummá teszi. Ez a tárgyilagosság az, amely, akárcsak a felülről
bevezetendő gáz, megmérgezi a hétköznapi beszédet, s amely azt minden direkt
gyűlöletnél sötétebbé és veszélyesebbé teszi. És ugyanakkor a beszédnek ez a fajtája az,
ami segíthetett a tömeggyilkosságot iparággá stilizálni, és ezzel fenntartani egy „normális”
élet látszatát. Jellemző ugyanis, hogy a háború után a német lakosok túlnyomó többsége
váltig állította azt a nagyon is komolyan veendő képtelenséget, mely szerint többségük
nem tudott semmiről. Tévedés volna azt gondolnunk, hogy mindenki, aki így nyilatkozott,
egyszerűen hazudott volna. Sokkal inkább azokról a mélyen ható hárítási és önvédelmi
mechanizmusokról van szó, melyeket éppen ez a kérlelhetetlen, közönyös, látványosan a
legkevésbé sem erőszakos és mégis éppen ezért mindennél veszélyesebb szóhasználat
tartott fönt és tett lehetővé.
Mindennek fényében érdemes újra elgondolkodnunk Adorno figyelmeztetésén, s
azt a művészet korabeli lehetőségeire a következőképpen vonatkoztatni: úgy verset írni,
ahogyan eddig, többé már nem lehet. Minden megszólalásban, de különösen a költői
beszédben a nyelvhez való viszony radikálisan új megalapozást követel meg. A „nem
lehet” persze kétértelmű, hiszen egyszerre utal morális tiltásra és a nyelv belső
emlékezetéből következő kényszerre. Adorno intése implicite mindkét jelentést, a normatív
és a deskriptív mozzanatot is igyekszik érvényre juttatni. A költői nyelv nem vállalhatja
többé a metaforikus beszédet, mert minden metafora, minden rossz értelemben vett
kétértelműség e hivatali és hétköznapi tárgyilagosság elborzasztó emlékéhez kapcsolódik.
E tárgyilagossággal, amely az eufemizmusok, a cinizmus és a mellébeszélés áruhájába
bújt, áll szemben egy olyan költészet, amely szakít a mellébeszéléssel, és egyetlen értelmet
közvetít, még ha az értelmezések játékában az hangjai sokféleségében szólal is meg. Amíg
ugyanis a náci retorika sokértelmű, homályos és eufemisztikus frázisait csak
egyféleképpen lehet értelmezni, addig az egyetlen értelmet hordozó vers az értelmezések
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pluralitásának szolgálatába áll. Peter Szondi fentebb idézett megállapításának tehát
másodjára is igazat adhatunk; az értelmezések sokfélesége, és különösen a tény, hogy
egymástól eltérő értelmezések joggal léphetnek fel igazságigénnyel, nem volna lehetséges,
ha nem volna magában a műben valamilyen, már eleve adott értelem.
Ehhez az egyetlen értelemhez a versnek meg kell kísérelnie mélyre hatolni saját
magában, szavaihoz, betűihez, fonémáihoz, hogy azoknak olyan mozzanatát hozhassa
felszínre, amely még érintetlen a kollektív hazugság- és megtévesztésmechanizmusok
éppen annyira ördögi, mint emberi gyakorlatától. A költészet egyetlen lehetősége a
szélsőséges igazmondás. „Keiner, der lügt, / kommt dir bei.” [Senki, aki hazudik / nem jut
közeledbe].76 Ha a retorikát, mint Lévinas, a másik szavak általi megrontásaként fogjuk
fel,77 akkor egy olyan költészet, amely magára kiszolgáltatottként tekint, csakis ott
kezdődhet, ahol a hétköznapok monoton és elfajulási tendenciákat mutató gyakorlata véget
ér. Ám van-e erre az általában vett nyelvi kifejezés struktúráján belül egyáltalán lehetőség?
Elbírja-e a nyelv azt az őszinteséget, amelyet mind Adorno, mind Celan megkövetel tőle?
Igen is meg nem is. Igen, mert Celan németül ír, és mert számára a nyelv mégis elérhető és
sértetlen maradt. Nem, mert mégis feltalálja a saját nyelvét, felfedezi a központozás és a
fogalomképzés új lehetőségeit. A nyelvi újítások egyértelműen jelzik magát a problémát,
azt azonban pusztán belőlük nehezen olvashatnánk ki, hogy megoldást is nyújtanak-e rá. E
kérdés megválaszolásához további nyelvfilozófiai fejtegetésekre van szükség.
A nyelvi kifejezésben a szó és annak jelentése egymástól elválaszthatatlan. Nem az
értelmet mondjuk, hanem csakis a szavakat, a szavak azonban pusztán hangsorokként nem
léteznek, nem állnak meg értelem nélkül. Egy hangsor nem szó, a szó pedig nem pusztán
hangsor. A szó nem levethető ruhaként, de nem is hozzátapadó, hajszálvékony hártyaként
hordja értelmét. A szó sokkal inkább egy mélységet tár fel, egy olyan mélységbe enged
bepillantást, mely az értelem maga. E mélység sötét, így a szó saját értelmét önmaga
árnyékaként hordozza. Mindez nem jelenti, hogy egy ilyen költészet visszahúzódna a
megfejthetetlenbe; egy másmilyen megértésre szólít fel, az értelmezés másfajta mozgásait
hozza játékba. Az árnyékosság és a sötétség nem az értelem hiányára utal, hiszen a szó a
maga sötét fényében világítani, pontosabban tanúsítani képes: „Wo flammt ein Wort / das
für uns beide zeugte?”78 [Hol lobban a szó / mely mindkettőnkért tanúskodna?]
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A szó legmélyéhez, mindeddig érintetlen, ártatlan tartalmaihoz való alászállásban a
mű elhagyja a napvilágot. Hogy az értelem, illetve a jelentés ezzel a sötétbe száműzetik, az
a Platóntól Heideggerig eleven fénymetafizika, illetve a fényt közvetlenül ég és föld
megteremtése után megalkotó isteni creatio tekintetében egy látszólag elgondolhatatlan
elképzelés. Descartes a megismerés folyamatát magától értetődően a látás metaforáival
kapcsolja össze, Goethe pedig a tudást azonosította a látással. A fény szeretete a
hagyományban még akkor is félreérthetetlenül jelen van, mikor Novalis az éjszakához
fordul – a sötétség itt ugyan izgalmakat és kalandokat rejtő titok, de lényegét tekintve
mégis semmi, hiány csupán. Amennyiben több e hiánynál, pusztán annak lehetősége, hogy
általa valami meglepetésként hasson ránk, váratlanul emelkedjen ki a láthatatlanból – ám
amint láthatóvá válik, amint azt mi magunk képesek leszünk látni, úgy már nem a
sötétségben tartózkodunk, hanem fényben, legyen az az ész, vagy éppen a romantikus szív
fénye.
A fény nem pusztán a megismerés velejárójaként, hanem egyúttal a beszéd
feltételeként jelenik meg, hiszen mindig egy adott tárgyról szólunk, amelyet, hogy szólni
tudjunk róla, metafizikai előítéletünk szerint látnunk is kell. Azt mondjuk, amit látunk, és
ahhoz hogy lássunk, fényre van szükség. Celannál e viszonyok megfordulnak, és éppen a
sötétség lesz az, amely egy sajátos értelemben láthatóvá, megtapasztalhatóvá teszi a
dolgokat. A sötétség az a közeg, amelyben a szavak eltalálnak értelmükhöz. Az egyik
költemény e szavakkal kezdődik: „Erblinde schon heut: / auch die Ewigkeit steht voller
Augen”79 [Vakulj meg még ma / az örökkévalóság is kitágult szemmel áll]. Sokféleképpen
érthetjük e szavakat, a mindenütt jelenlévő önvonatkozás, a versek állandó magukra való
visszahajlása okán azonban azok magáról a versről is szólnak, vagyis ezáltal saját
olvasójuknak is rejtélyes útmutatást nyújtanak; a megértés közegének érzékisége immár
nem a látványosság, hanem a hallás. Az örökkévalóság teli szemmel áll, hiszen már
mindent látott és mindig látni is fog; a szeme megtelt ettől a látványtól. Mi azonban nem az
örökkévalóságban vagyunk, a mi szavainkat, ahogyan az pár sorral később elhangzik
„őszből, selyemből és semmiből fonták”.80 E selyemből szőtték magának a versnek a
szavait is, és a selyem is finomabb, ha csak kezünkkel tapintjuk, szemünket lehunyva.
A megszólalás és a kimondott szó megértésének lehetősége a látott világ másik
oldalához, a sötéthez és az árnyékhoz kapcsolódik. A beszédmód, illetve a megszokott
nyelvi hierarchia megváltozásának nem csak magukat a szavakat kell érintenie, azokat
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viszonyukban átrendeznie és köztük új, eleddig ismeretlen kapcsolatokat létesítenie, hanem
mindenekelőtt annak a helynek kell megváltoznia, ahol a versek megszületnek és ahonnan
felénk tartanak. Mégpedig nem azért, mert a vers lemondana igazságigényéről, hanem mert
csak most készül azt először érvényre juttatni.
Wahr spricht, wer Schatten spricht.81

E motívum számtalan alkalommal, már-már szisztematikus módon bukkan fel
Celan verseiben. Az árnyékosság, az éjszaka és a sötét a szem számára mindenekelőtt
mélységet jelent, valamit, amit nem tud átfogni, amelynek a tekintet nem tud
nekitámaszkodni, amelyben nem lelünk fogódzóra, rögzíthető tárgyakra. Ebben a
mélységben, ebben a megragadhatatlanságban jelennek meg a dolgok úgy, ahogyan a
költészet vissza akarja őket adni. Ez a mélység a költészet igazi helye. „Nur die Nacht vor
den Augen lass reden” [Csak az éjjelt a szem előtt hagyd beszélni].82 Celan egyik poétikai
alapelve, hogy a sötétséget és az árnyékot nem szabad puszta hiátusként elgondolni, hiszen
az árnyék maga is tanúskodik valamiről, mégpedig éppen arról a szóról, amely az árnyékot
veti, akár egy érzéki arc finom íveit rajzolva meg.
A sötétség ugyanakkor nem csak a tárgyak tapasztalatának feltétele, hanem az én és
te közti viszony is ebben a sötétségben alakul ki: „Im Dunkel nur bekenn ich mich zu dir”.
[Csak a sötétben vallom magam a tiédnek.]83 A sötétség egyaránt utal e viszony személyes,
ha úgy tetszik, erkölcsi, és ugyanakkor erotikus mozzanataira. „Wir sagen uns Dunkles”
[Sötét szavakat váltunk]84 – hangzik el a Corona című versben. A Dunkles nem magát a
sötétséget, hanem sötét dolgokat, sötét szavakat jelent. Ugyanakkor felidézi Trakl fülledt
sorait is: „In dunklem Gespräch / erkannten sich Mann und Weib.” [Sötét beszélgetésben /
ismerte fel egymást férfi és asszony.]85
Ahogyan Trakl, úgy Celan sem a fenyegető ismeretlenként utal a nyelvben
megjelenő sötétségre. A résztvevők megidézett, derengő közössége a legkevésbé sem
baljós, hiszen a következő sor mintegy gondoskodóan visszahajlik rá, s mint annak
árnyéka, hordozza e sötét szavak értelmét: „Wir lieben einander” [Szeretjük egymást].
Ugyanakkor az árnyék a neki formát kölcsönző fénytől való függése okán tanúskodik
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magáról e fényről is, amelynek belsejében már mindig is türelmes várakozással volt jelen.
Utal tehát a fényre, melynek ellenpárjaként jelentkezik – ha nem is a Caravaggio képeiről
felénk világító égi fényre, melynek forrása mindörökre rejtve marad előttünk, hanem az
ókortól a barokkig fennálló fenyegető toposz, a sötét nap fényére.86
Fontos leszögezni, hogy fény és árnyék, illetve fény és sötétség viszonyának
leírásakor és meggondolásakor nem szabad visszaesnünk az ellentéteket semlegesítő
dialektika szintjére, még ha a fentiekben emlegetett negativitás joggal ébreszthet is ilyen
asszociációkat. Fény és árnyék valóban határolják egymást és átjárnak egymásba. Az
árnyékként, illetve árnyékosságként értelmezett negativitás azonban nem egy dialektikus
mozgásba illeszkedik, értelme nem abban teljesedik ki, hogy a közvetítés fogalmilag
strukturált mozgásában önmaga ellentétébe átcsapva abban nyugtot leljen, az ésszerűség és
érthetőség pozitív világfényéhez hozzásimulva és azzal elegyedve mintegy hazataláljon.
Az árnyék nem pusztán üres hely, amely várja, hogy beragyogja a világosság, hanem maga
is érzéki valóság, a látható határán megjelenő egyszerre látható és nem látható lény. Az
árnyékban élet van, maga is megérinthető. Arra vár, hogy megérintsék.

Erst wenn ich dich
als Schatten berühre,
glaubst du mir meinen
Mund.87

Van tehát olyan bensőségesség, amelynek az árnyékosság nem is egyszerűen érzéki
fokozását, hanem egyáltalán a lehetőségét teremti meg. Hiszen, kérdezhetjük a vers
elbeszélőjével, hogyan is hihetnél számnak mindaddig, amíg úgy érintelek, ahogy egyik
fénylő tárgyat a fénylő tárgyak között? Az árnyékosság az érzékiség egy mélyebb
dimenzióját idézi fel. A sötétben persze a tér átrendeződik, a távolságok felmérhetetlenné
válnak, és így a sötétség szükségképpen a magány helye. A közel és a messze elveszítik
értelmüket; minden ugyanolyan messze van, vagyis, mivel nem látom, sehol sincs.
Ugyanakkor, éppen emiatt, minden éppen ugyanilyen közel is van. Megérinthetlek a
sötétben, magányod társává válhatok. Csak ha részt vállalok magányodból, ha képes
vagyok leszállni tekinteted sötét mélységeibe, – ahogyan a Corona című versben
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elhangzik88 – ha engedelmeskedem vágyamnak, hogy a fényben fürdő felszíntől árnyékos
bensőd felé hatoljak, hogy eljussak a bőrödig, és még közelebb hozzád, a bőröd alá – akkor
végre hihetsz nekem.
A celani líra megértésének egyik kulcsmozzanata éppen az, hogy az árnyékot, a
sötétséget és az éjszakát ne egy minden létezőre egyazon közönnyel és érdektelenséggel
ragyogó nap fényéből, illetve annak hiányából, hanem önmagában és önmagából értsük
meg. A létezésnek ugyanis van egy éji oldala, amelynek, ha valaki egyszer már odakerült –
már pedig így vagy úgy mind odakerülünk –, nem fordíthat hátat.

In die Nacht gegangen, helferisch
ein sterndurchlässiges Blatt
statt des Mundes.89

Egy éji táj, ahol a szólásra alkalmas száj helyett egyetlen szótlan, egy csillagtól
átjárt (megsebzett?) levéllel találkozunk. E táj magányos ugyan, ám egy falevéllel
ajándékozza meg azt, aki benne jár. A levél papírt is jelent, valamit, amin talán egy üzenet
olvasható. Nem tudjuk meg, hogy ki szorul segítségre, és ki segíthet kinek. A „helferisch”
szó éppúgy vonatkozhat arra, aki az éjszakában jár, mint a száj helyett megtalált levélre.
Lehet, hogy magára a versre utal vissza, annak természetéről mond valamit, száj nélkül. A
levél, amelyet egy csillag járt át, talán maga a vers, amely az olvasás néma éjszakájában
száj helyett szól hozzánk. Ne állt volna már más is döbbenten a költészetet felszabadító
éjszaka előtt?90 Ahogyan Minerva baglyának röpte is az alkonyat utáni vidék hideg sötétjét
szeli át, éppúgy – hiszen a művészet legalább olyannyira megkésve jön, mint a magát
bölcsességként értelmező filozófia – a költészet madarai is éji teremtmények.
Fontos emlékeztetnünk arra, hogy az éjszaka, az árnyék és az ezekhez bensőséges
szálakkal kötődő tanúsítás [zeugen] a celani líra visszatérő szavai. E szavak olyan
gyakorisággal és olyan elvi összefüggésben jelennek meg, hogy indokoltan tekintjük őket
kulcsszavaknak, amelyek segítik orientálni a versek olvasását és megértését. A tanúsítás,
mint ilyen kulcsszó, nem egyszerűen egy valaha látott esemény utólagos elbeszélését
„Mein Aug steigt hinab zum Geschlecht der geliebten” [Szemem leszáll kedvesem neméhez] Corona, I, 37;
III, 59. Megjegyzendő, hogy a „Geschlecht” a – férfi vagy női nemet jelentő – „nem” mellett „fajt” és „nemi
szervet” is jelent.
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jelenti. Celan nem egyszerűen a látottat mondja el – ahogyan hangjaiban az elhallgatás,
úgy képeiben a láthatatlan, a sötét felé közelít. A „szem” Celan egyik leggyakoribb szava,
ám a szem legjelentősebb tulajdonsága nem abban áll, hogy a látás orgánuma, hanem a már
látottra való emlékezésben, abban, hogy magát az árnyékhoz hasonlatosan mint az
emlékezet mélységét ajánlja föl.
A Hölderlint idéző Tübingen, Jänner c. költeményben „vakságra rábeszélt
szemek”-ről [zur Blindheit überredete Augen] 91 esik szó. Ez részben magára az élete
elborult évtizedeit a tübingeni toronyban eltöltő költőre, másrészt rajta keresztül az általa
fordított műre, Szophoklész Oidipusz királyára utal. Hölderlin, ugyancsak Oidipusszal
összefüggésben, a Rajna-himnuszban így szól: „Die Blindesten aber / Sind Göttersöhne”
[De a leginkább megvakultak / Istenek gyermekei]92. A „szent vakság” ugyanakkor egy
újszövetségi helyre is utal. A tanítványok egyszer megkérdezték Jézust, miért vak az
útszélen lévő férfi, ki az, aki vétkezett, hogy neki vakon kellett születnie? „Felele Jézus:
Sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei; hanem [azért született vakon] hogy
nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai.”93 A vakságnak a bölcsességgel, egy
másik, a látó számára ismeretlen tudással való összekapcsolása tehát egymástól jelentősen
eltérő hagyományokban és kontextusban is megtalálható.
Mindez nem pusztán misztikára, nem valamiféle láthatatlan, transzcendentális
lényegre és értelemre utal. A látás elsődlegessének elvitatása persze nem feltétlenül fordul
szembe mindenfajta látvánnyal, hanem sokkal inkább az értelem más közegeinek érvényre
juttatását célozza. Celan egy másik művében szintén egyértelműen kétségbe vonja, hogy a
látványból élnénk: „Wer sagt, / dass uns alles erstarb, / da uns das Auge brach?” [Ki
mondja, / hogy minden meghalt nekünk, / mikor a szemünk megtört?]94. Nem egyszerűen
arról van szó, hogy a látható világon túl mi mindent fedezhetünk még föl, hogy nem
pusztán a látványból élünk, és a vakság így pusztán csekély veszteség; a vakság ebben az
összefüggésben ugyanis egyáltalán nem veszteség, a szemek megtörése éppenséggel egy
másik eszmélet előjátékát jelenti. Az idézett vers erre utalva így folytatódik: „Alles
erwachte, alles hob an.” [Minden felébredt, minden felemelkedett.]95
A szem Celannál nem a belátott világ pillanatára, hanem sokkal inkább a már
megtörtént látványának és tapasztalatának emlékére, és ugyanakkor egy állandó
91
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lehetőségre és jövendőre utal. A szem emlékeket hordoz; a csillogása egy víztükör
csillanását idézi fel; ugyanakkor egy jövő felé is kinyílik, amelyben az örökkévalóság
falvai várnak.

Augen:
schimmernd vom Regen, der strömte,
als Gott mir zu trinken befahl.
[…] Augen:
Abend, der über mir aufglomm, als ich aufriss das Tor
und durchwintert vom Eis meiner Schläfen
durch die Weiler der Ewigkeit sprengt’. 96

A vers három rövid szakasza mind a „szemek” szóval kezdődik; az első sorok, már
csak az igeidő miatt is, a múltra utalnak, a befejező szakasz pedig a jövőre. Mindebből
következik, hogy amennyiben Celannál egy többé-kevésbé koherens poetológia
rekonstruálására teszünk kíséretet, úgy a látás és a szem kapcsán nem jelenthetjük ki
egyszerűen, hogy azok „eltűnnének a sötétben.” Sokkal inkább arról van szó, hogy a szem
nem a látott világból nyeri értelmét. A látott világ itt egyáltalán nem is, vagy csupán
homályosan látott, lévén az ömlő eső nem engedi azt látni. A szem egy helyütt mint a
„világra-vak” jelenik meg [Augen, weltblind].97 Több szöveghelyen pedig arról olvasunk,
hogy az álom során lehunyt szemben olyasmi tükröződik, ami aligha lehet a hétköznapi
világ tapasztalata.
Ezek a megfontolások világossá teszik, hogy a látáshoz kapcsolódó problematika
eredménye végső során egyáltalán nem a látás felszámolásában áll. Ez szorosan
kapcsolódik ahhoz, amit fentebb a metaforákról mondtunk. A celani vers nem szakít a
képekkel, de sajátos viszonyt alakít ki hozzájuk. „És mik volnának akkor a képek? Az
egykor, a mindig ismét egykor és csak most és csak itt észlelt és észlelendő. És a vers így
azzá a hellyé válna, ahol minden trópust és metaforát ad absurdum kellene vezetni.”98 [Und
was wären dann die Bilder? Das einmal, das immer wieder einmal und nur jetzt und nur
hier Wahrgenommene und Wahrzunehmende. Und das Gedicht wäre somit der Ort, wo alle
Tropen und Metaphern ad absurdum geführt werden wollen.] Mindazt, amit Celan a
„Szemek: / ragyognak az esőtől, mely hullt / mikor Isten azt parancsolta: igyál. / […] Szemek: / este, ami
fölöttem csillant, mikor feltéptem az ajtót / és áttelelve templomaim jegétől / robbannak az örökkévalóság
falvai.” I, 67
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képekről gondol, az Edgar Jenéről szóló, korai és kevéssé ismert írásában jelenik meg a
legvilágosabban, már csak azért is, mert Celan itt valódi képekről beszél. Jené litográfiái
számára nem a rögzítettség értelmében vett „képek”, hanem ajtók, amelyek a belső élet
tájaira nyílnak.99
A képek és a látás problematikája tehát nem fekete-fehér, hanem annál jóval
összetettebb, melynek kétértelműségét a következőkkel világíthatjuk meg. A szem,
amelyet hagyományosan úgy fogunk fel, mint amely közvetlen hozzáférést biztosít
környezetünkhöz, s mint amely a „lélek tükreként” rólunk is közvetlenül, minden
pillanatban árulkodik, valójában – semmi. Legalábbis szó szerint semmi, ha engedünk a
csábításnak és lefordítjuk (avagy visszafordítjuk?) Celan egyik szellemi anyanyelvére,
héberre. Az ’ayin egy néma betű, amely ugyanakkor, mint a héber ábécé minden betűje,
önálló jelentéssel is rendelkezik. Az ’ayin mint szó két jelentéssel is bír, az egyik a szem, a
másik pedig a semmi. Meglehetősen találó, és a heideggeri autopoietikus nyelvfelfogás, a
nyelv beszédességének szuggesztív példája, hogy a „semmi” szót egy néma hangzó jelöli,
amely önmagában állva, fonémaként, szó szerint semmi, vagyis csak úgy mondható ki, ha
egyáltalán nem mondjuk ki. De hogyan értsük ezt a szem esetében? Hol keressük azt a
helyet, ahol a szó e két értelme találkozik?
Talán segíti a megértést, ha felidézzük Gerschom Scholemnek a luriánus kabbala
kapcsán tett egyik alapvető megjegyzését, mely szerint „Das Nichts ist das Nichts Gottes”
[A semmi Isten semmije], illetve „Das Nichts ist, mit anderen Worten, die Gottheit selbst
in ihrem verborgensten Aspekt.” [A semmi más szóval maga Isten, önnön legrejtettebb
lényegében].100 Ezek szerint a semmi, meglehet, semmi, de mégis Istené, és mint ilyen,
potenciálisan valami. Ezt igazolja a semmiből való teremtés gondolata. A kabbalisztikus
forrásokat feltehetően nem ismerő misztikus, Jakob Böhme e probléma kapcsán a
következő, meglehetősen hasonló megfontolásra jut: „Gott alle Dinge aus dem Nichts
gemacht hat, und dies Nichts ist er selber” [Isten minden dolgot a semmiből teremtett, és e
semmi ő maga.] Ez világossá teszi, hogy a semmi nem pusztán semmi, hanem – akárcsak a
celani „te” – olyan potenciális valóság, amely a jövőben individualizálódhat,
megszólíthatóvá és megérinthetővé válhat. A szem fenoménjéhez visszatérve, hogyha azt
egy látható világ nélkül gondoljuk el, úgy az bizonyos értelemben szintén semmi. A semmi
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Istené, és így lényegében a szem is Istené, amennyiben minden látott Isten műve. Szem és
semmi kapcsolata tehát az isteni nézőpontból, sub specie aeternitatis képzelhető el.
Térjünk azonban vissza az imént a vakság kapcsán felmerülő problematikára. A
sötétség és a tanúsítás tehát összefügg egymással, utóbbi azonban nem egyszerűen a
látottból nyeri jelentését. A tanúsítás jelensége a reprezentáció és az indirekt, illetve a
függő beszéd problematikájához kapcsolódik, ugyanis amit tanúsítunk, az eo ipso nincs
jelen. Ha ugyanis jelen volna, nem lenne szüksége arra, hogy valaki tanúskodjon érte, hogy
valaki helyette szóljon. A tanúsítás olyan beszéd, mely egyrészt tárgyának múltkaraktere,
másrészt aktusának közvetlen jelenléte okán szükségszerűen és menthetetlenül
kettészakad. A celani líra töredezettségének, fragmentált jellegének mélyén ezen ősszakadás, magának az idő szakadásának nyomaira bukkanhatunk. Mivel a tanúsításként
értett költői nyelv egy eleve meghasadt, kettétört jelentést hordoz, ezért lehetetlen, hogy
egy identitással rendelkező szubjektivitás privát élményeit közvetítse. Egy tárgyaláson a
tanú ugyan a saját maga által láttotakról számol be, azonban amiről beszél, az lényegét
tekintve nem vele történt meg. Minden bizonnyal ezért utalt Lacoue-Labarthe101 arra, hogy
Celan lírája kapcsán egy olyan költészet lehetőségére kérdezzen, mely nem a szubjektivitás
kifejezése volna, s ezért fogalmaz egy helyütt maga Celan is úgy, hogy „a művészet
eltávolít az éntől”.102
Mindez azonban nem jelenti, hogy a költői én teljességgel értelmezhetetlen lenne.
Nem térhetünk ki annak sürgető feladata elől, hogy jelentést kölcsönözzünk neki.
Azonban, ahogyan a másikra, a „megszólított valóságra”, úgy a költői énre vonatkozóan is
újra meg újra fel kell tennünk azon egyszerű és döntő kérdést: „ki az?”. Ezzel a kérdéssel
magunk mögött hagyjuk a „mi az?” kérdésének fogságában őrlődő metafizikát, s annak
igazságeszményét. A metafizika már születése pillanatától fogva arra rendeltetett, hogy a
jelentést és értelmet a közvetlen jelenlétből értse meg, és ahhoz egy közvetlen hozzáférést
feltételezzen. Hogy az értelem máshol van, s nem azon tisztás fényében, ahol éppen állunk
– elgondolhatatlan feltételezés volt, és bizonyára a mai napig is az, hiszen ellentétes volna
magának az értelemnek a fogalmával. Azonban alighanem éppen ennek elgondolásában
kell keresnünk az egyik döntő, és létünket alapjaiban érintő kihívást. Amennyiben ugyanis
tapasztalni annyi, mint valami radikálisan újjal találkozni, vagyis ha a tapasztalat mindig az
idegenség tapasztalata, és amennyiben Celan annak lehetőségét kínálja nekünk, hogy azt
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halljuk, amit még nem mondtak el, úgy ehhez meg kell tanulnunk úgy hallani, ahogyan
eddig még nem hallottak.
Heidegger volt az első – s Celan Heidegger iránti érdeklődésének mozgatórugóit
alighanem ennek megsejtésében kell keresnünk –, aki ezt a problémát teljes élességében
látta, és azt a metafizika meghaladására irányuló törekvéseiben juttatta kifejezésre.
Heidegger a létkérdésben egy olyan értelemforrás felé orientálódott, amely végső soron
kivonja magát a racionális diskurzus alól. Ahogyan azonban a fény ellenpárja nem pusztán
a láthatatlan és megfejthetetlen feketeség, úgy a racionalitáson túl sem egyszerűen az
értelem nélküli kezdődik. Heidegger hevesen visszautasította az irracionalitás vádját:
„Ennek az istenségnek [ti. az észnek] a bálványozásában oly messzire mennek, hogy
minden gondolkodást, mely az ész trónigényét mint jogtalan bitorlást veti el, már
esztelennek gyaláznak.”103 Az ésszerűség hagyományos teorémájának meghaladására egy
másik megfogalmazása szerint azért van szükség, mert „[a] »logika« eszméje feloldódik
egy erendendőbb kérdezés örvényében.”104 E gondolkodás a létezőtől a létig vezető út
bejárásával éppen a prezencia fogalmának újragondolását tűzte ki célul.
Minket mindez e helyen Celannal kapcsolatban pusztán annyiban kell, hogy
érintsen, amennyiben a jelenlét, különösen pedig az értelem jelenlétének és
hozzáférhetőségének kérdése a metafora-problematikával és így Celan önértelmezésével is
szoros viszonyban van. Heidegger filozófiája annyiban jelenthet termékeny hátországot a
művészetfilozófiai reflexió számára, amennyiben felhívja a figyelmet a „logika eszméje”
számára rejtve maradó értelemmozzanatok valóságára és relevanciájára, illetve arra, hogy a
racionalitás igazságeszményének már mindig is előfeltétele egy másik, ha fogalmazhatunk
így, mélyebb igazság, ami nyitottságként és nyitásként egyáltalán annak terét teremti meg,
amiben valamit igazként tapasztalhatunk meg. A metafizika meghaladásán munkálkodó
Heidegger, igaz, teljesen más úton, de éppen a celani következtetésre jut: „Das
Metaphorische gibt es nur innerhalb der Metaphysik.” [A metaforikus csak a metafizikán
belül létezik.]105
Ezzel együtt persze Heidegger számos ponton lényegileg ellentmond annak, amit
Celan feltehetően gondolt. A műalkotás eredete és a Meridián beszédben felvázolt
poetológiai koncepció egyáltalán nem illeszthetőek problémamentesen egymáshoz.
Azonban alighanem egyet érthetünk abban Jean Greisch-sal, hogy Celan Adornóval
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szemben tudatosan védelmébe vette Heideggert, és minden kritikus elhatárolódás ellenére
annak gondolkodásában maga is valami „meridiánszerűt” fedezett fel.106 Olyasvalakit látott
benne, aki a görög gondolkodástól távolodva a szóban nem az értelmet [logosz], hanem
magát a létet [ouszia] ismerte fel. Az Útban a nyelvhez c. mű – amelyet Celan maga is
olvasott – egyik heideggeri megfogalmazát alighanem Celan is magáénak érezte: „Das
Wort verschafft dem Ding erst das Sein” [Csak a szó ad létet a dolognak.]107
A valósághoz való viszony megrendülése tehát magával vonja a valóság eddigi,
jelenlétként való értelmezésének megkérdőjelezését. A prezencia és a jelentés
problematikájának Celan költészetében végbemenő fordulata a véges horizontnak egy
végtelen vertikalitássá való átfordításában, vagyis a „mi?” kérdésének a „ki”-vel való
helyettesítésben megy végbe. A köznevek individualizálódnak és tulajdonnévvé lesznek; a
kő nem egyszerűen egy kő, hanem az én kövem, amelyre az én nevem van írva. A kő
ugyanakkor számomra te is vagy, hiszen tőled kaptam. Így a továbbiakban minden, a
valóságra vonatkozó kérdés így szól: „kicsoda?” A kicsoda az értelemnek eleve olyan
dimenzióját nyitja meg, mely sosem tehető teljesen sajáttá. Amíg a személytelen világ
szövetében nem lehettek olyan csomók, melyet a megismerés finom ujjai ne tudtak volna
kibogozni, addig a személyesség terében a megismerés óhatatlanul határokba és falakba
ütközik. Ez azonban nem a hermeneutika kudarca, illetve amennyiben kudarc, annyiban
egyúttal működésének feltétele is. A hermeneutika a véges élet és véges tudat filozófiája, a
megismerés kudarcára vonatkozó metaszkeptikus reflexió. Éppen azért, mert nem teljes a
megismerés, lehetséges egyáltalán, hogy a megismerés során határokba ütközzünk, s aki
önnön határaiba ütközik, az ezáltal saját magát ismerheti meg. Egy véges lény számára
ugyanis önmaga ismerete saját határainak ismeretét jelenti. És éppen a határon állva válik
lehetségessé, hogy a másikra méltó, a másikhoz méltó pillantást vessek felé. A „mi?”-től a
„ki?”-ig tartó utat így az igazságtól az igazságosságig vezető útként is leírhatjuk. Az
igazság fogalma önmagában személytelen, az igazságosság azonban csakis azt jelentheti:
valakivel igazságot tenni. A verseknek nincs feltétlenül a valósággal való közvetlen
megfelelés értelmében vett igazságuk – habár, ahogyan Celan megjegyezte, lírája
„szolidáris az igazsággal” – ám, ami ennél lényegesebb, az igazságosság terében születnek
és élnek.
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Olvasóként kérdéseinket természetesen mindig csak magának a szövegnek áll
módunkban föltenni. A személyre és a személyességre vonatkozó kérdést minden
alkalommal magának a versnek tesszük föl, s az persze nem ad, formájából adódóan nem
adhat világos választ. Bár talán pontosabb volna úgy fogalmaznunk: a feladat még előttünk
áll, hogy világosságot tulajdonítsunk egy olyan válasznak, amely nem lezárja, hanem
nyitva hagyja a kérdést annak eleven sürgetésében. A kijelentés, illetve a válasz, miként
Walter Benjamin szerint a kész mű, a kérdésben testet öltő és abból lélegző gondolat
halála. A megváltoztathatatlanság és a lezárultság az elmúlás indexét hordozza magán. Az
írás lényegéhez hozzátartozik, amit lényegében már Platón is felismert és íráskritikája
elemévé tett, mégpedig az, hogy az írás szükségszerűen kijelentéskarakterű. Celan kísérlete
arra irányul, hogy az írásba a kérdés és a kérdésesség alakjában visszahozza a nyitottságot.
A nyitottságot, amely e költészet éltető eleme, amely nélkül az értelmezhetetlen, és
amelyhez mégis oly kevéssé vagyunk hozzászokva. Erről tanúskodnak Rilke Nyolcadik
duinói elégiájának kezdősorai.
Az állat abba néz minden szemével,
mi nyitva áll. Csak emberi szemünk
keríti el mintegy fonákra vetve,
csapdaként, tőle a szabad kijárást.108

Ahogyan Heidegger megjegyzi, „az elmúlás oly mélyre ássa le magát a
jelenvalólétben, hogy szabadságunktól éppen a legsajátabb és legmélyebb végesség
tagadtatik meg.”109 Amit itt Heidegger állít, az a metafizikai, a zárt totalitásban zajló élet
szempontjából hangzik el. A nyitottság ezzel szemben az egyetlen tér, amely a végesség
valódi tapasztalatát kínálja; azt a végességet, amely egyúttal a tapasztalat feltétele is.
Istennek nincsenek tapasztalatai. A nyitottba való kiállás és kiszolgáltatottság ugyanakkor
megköveteli a birtoklás igényéről való lemondást. Itt semmi végleges nem a miénk; meg
kell elégednünk azzal, hogy talán éppen legfontosabb és létünket annak alapjaiban érintő
kérdéseinkre nem kapunk választ, a birtokunkban lévő, nagy nehézségek árán kiküzdött
válaszokról pedig nem tudjuk, mely kérdésre felelnek. Bele kell tanulnunk, hogy
kérdéseinkben ne a tudás szövetén jelentkező, fenyegető hasadást, és esetleges
Keresztury Dezső fordítása. Az eredeti részlet így hangzik: „Mit allem Augen sieht die Kreatur / das
Offene. Nur unsre Augen sind / wie umgekehrt und ganz um sie gestellt / als Fallen, rings um ihren freien
Ausgang.”
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válaszainkban ne hiányok, üres terek kitöltését lássuk. Hiszen olyan kérdésekkel élünk
együtt, amelyekre nincsenek válaszok, mivel ezek a kérdések az életünkön belül születnek
meg, és ezért állandó változásban vannak, tekintve hogy életünk állandóan alakul és maga
is mozgásban van. E rögzíthetetlenség a celani líra kulcseleme; az értelmezésnek ott kell
kezdődnie, hogy Celannál az „embert és a teremtményt ne eleve rögzített, adott lényként
fogjuk fel, hanem olyasvalamiként, melynek a-topikus nyitottsága még keresésre és
elsajátításra vár.”110 Ehhez kritikailag pusztán annyit fűzhetünk hozzá, hogy e nyitottság
kereshető ugyan, de nem elsajátítható; ez esetben már nem lehetne abban az értelemben
nyitott, mint kezdetben.
A rögzíthetetlenség faktuma és a fakticitás rögzíthetetlensége éppen az, amelyre a
hermeneutika lételméleti felfogása és egy sajátos módon Celan lírája is tanít. E líra nem
egy funkcionális világ teleológiáját követi, hanem egy identitás nélküli személyesség
lehetősége felé mutat, amely ismeretlen törvényeknek engedelmeskedik. Egy olyan életre
utal, amely mindig meglepi a gondolkást, és meglepi magát a költést is. Miközben
alámerülünk egy identitás nélküli szubjektivitás világába, miután a vers megteremti az
„éntől való távolságot”,111 olvasástapasztalatunk végén alighanem még az is kérdéssé
válik, ki tette fel a kérdéseket, s kinek is szólnak egyáltalán a válaszok. Neked vagy
nekem? Az örök és értő olvasónak? Istennek? Ki is tartózkodik abban a nyitottban,
amelyben a szavak elhangzanak? Vajon kihez és mikor szól a vers?
[…] um
wessen
Sternzeit zu spät?112

Ld. Georg-Michael Schulze: Negativität in der Dichtung Paul Celans. Max Niemeyer Verlag, Tübingen
1977, 191. A szerző, mint azt a mű címe is jelzi, a negativitásban lokalizálja Celan költészetének centrumát.
Amennyiben negativitás alatt potencialitást, nyitottságot értünk, úgy ez a gondolat minden értelmezés
számára igen jó kiindulópont.
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3. Passzivitás
„Was bittert
herein?”113
„Gib deinem Spruch auch den Sinn: / gib ihm den Schatten” [Adj értelmet is
szavadnak / adj neki árnyékot] – hangzik el a Sprich auch du c. versben114. A fentiekben
igyekeztünk röviden körüljárni az árnyék jelentőségét, illetve felhívni a figyelmet arra,
hogy az árnyék nem hiátus, hanem maga is az értelem hordozója, sőt, talán az értelem
egyedüli és igazi hordozója – ahogyan e szavak ezt a maguk módján világosan kimondják,
s így mintegy világosan szólnak a sötétről. Mielőtt azonban beérnénk e belátással, utána
kell járnunk, hogyan jelenik meg ez a felfogás a költői nyelv egészében. Hogyan kell
értenünk, hogy a szó nem önmagában hordozza értelmét, illetve egy olyan
értelemtöbblettel rendelkezik, amely elválaszthatatlan ugyan tőle, ám mégsem saját maga?
A költői nyelv, a tanúskodásként értett celani líra belső törésvonalai okán egy olyan
kétértelműséggel terhes, melynek megértéséhez többek közt Emannuel Lévinas
nyelvfilozófiai megfontolásai nyújthatnak támaszt. Lévinas maga is Celanban látta a lét
logikájával szembenálló nyelvnek, azon bizonyos nyelv előtti nyelvnek, a szavak szótári
jelentését megelőző és azokon egyúttal túlmutató értelmet hordozó, nem metaforikus
nyelvnek a művészi megjelenítését és megélését.115 Számára Celan nem egy költő a sok
közül, hanem annak a tapasztalatnak a tanúja, melyet ő maga filozófiájában igyekszik
tematizálni. Lévinas nem annyira nyelvről, hanem sokkal inkább a nyelvből szóló
megfontolásai összekapcsolódnak a heideggeri egzisztenciálanalitika újragondolásával,
melynek eredményeképpen nála az embert elsődlegesen kitüntető tevékenység nem a gond,
a környezetéről való aktív gondoskodás, hanem a passzivitás lesz. Celanról szóló
esszéjében ezt a gondolatot éppúgy igyekszik megfontolásra juttatni, mint saját
nyelvfilozófiájának eredményeit; ez utóbbi előkészítését szolgálja, hogy akárcsak maga
Celan, megkülönbözteti a beszéd metaforikus struktúráit a megszólalás egy ennál
elsődlegesebb és eredetibb lehetőségétől, melynek az előbbivel szemben mindig is
prioritása lesz. Lévinas, bár nem állítja, pusztán kérdésként fogalmazza meg, de felveti,
hogy ez az eredeti, nem-metaforikus nyelv nem más, mint a költészet.

„Mi keserít / ide?” III, 120
I, 135
115
Emannuel Lévinas: Paul Celan – A léttől a másikig. In Nagyvilág XLVI/9. szám, 2001. szeptember
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A költői nyelv metaforamentességének állítása olyan elképzelés, amely komoly
kihívást jelent műértelmezési gyakorlatunk számára, hiszen ellentétes természetes
intuíciónkkal. Hajlamosak vagyunk ugyanis azt gondolni, hogy éppen a hétköznapi nyelv
az, amely nem metaforikus. Csakhogy ellenkezőleg áll a helyzet. Ha figyemesen
közelítünk a hétköznapi kommunikáció különböző fenoménjeihez, legyenek azok
magánbeszélgetések, szerelmi vallomások vagy politikai kampányszlogenek, rögtön
nyilvánvalóvá válik, hogy frázisainkban, közhelyeinkben metaforák egész sorát
vonultatjuk fel, mégpedig többnyire éppen azért, hogy mindazzal, amit mondunk, képesek
legyünk elfedni valódi mondandónkat, illetve esetlegesen valódi mondandónk hiányát. A
metaforák a mindennapok közlésáradatában azt, amiről szó van, általában nem
szemléletessé, hanem homályossá teszik. Ha egyszer Celan első olvasásra obskurusnak
tűnő művei értelemre tesznek szert, úgy a versek ezáltal többek közt a mindennapi élet
homályosságára mutatnak rá.
A nem-metaforaként értett szó ezért egyben mindig ellenszó [Gegenwort] is, amely
nem megteremti, hanem megtöri a már régtől fennálló homályt, és amelynek kimondása a
szabadság tette. Minderre Celan is felhívja a figyelmet a Meridián beszédben, amikor
Büchner Danton halála c. drámájára hivatkozik. Celan magát a Meridiánt is
ellenbeszédként [Gegenrede] koncipiálta, amelynek ez az „ellen” karaktere egyben a
strukturáját megszervező legfőbb elvet is alkotja. Büchnernek a hétköznapok lassúsága
közepette kirajzolódó szélsőséges helyzetei jó lehetőséget adnak Celan számára ahhoz,
hogy ezekkel összefüggésben a költészetről általában – vagyis saját poetológiai elveiről –
is szóljon. A Danton halála kulcsfigurája Celan értelmezésében a forradalom fősodrán
kívül álló Lucile. Ő nem csak a forradalmon, hanem saját művészileg megformált alakján
is kívül áll; nem egy figura a többi között, ő ugyanis más törvényeknek engedelmeskedik.
Lucile alakja lehetőség, amellyel túljuthatunk a művészeten, a metafizikán és a
metaforikán; ő a művészet vége. Ahol a művészet véget ér, ott kezdődik a költészet. Celan
így vezeti be a róla való töprengéseit: „Azonban, ha a művészetről van szó, mindig van
valaki, aki ellene van és… nem figyel oda igazán […] – ő Lucile.” [Aber es gibt, wenn von
der Kunst die Rede ist, auch immer wieder jemand, der zugegen ist und… nicht richtig
hinhört. […] – das ist Lucile..]116 Nem tűnik indokolatlannak a feltételezés, hogy Celan itt
saját magáról is, mint kora művészeti tendenciáitól elhatárolódó alkotóról beszél, aki a
művészetet nem átalakítani akarja, hanem meghagyja azt önmagának, miközben ő egy
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meta-művészet, vagyis egy önmagával is diskurzusban álló, önmagát állandóan
fragmentáló és meghaladó alkotótevékenység, a költészet felé orientálódik. Amíg a
mimetikus művészet kritikátlan viszonyban van a valósággal, addig a költészet, vagyis a
poiézisz teremtésében e viszony feszültté válik. Így jelenik meg az ellenszóként felfogott
költészetben az utópia; nem mint elért vagy elérhető valóság, hanem mint perspektíva. 117
Lucile

alakjában

a

fennálló

rend

igazságtalanságával

való

legmélyebb

szembehelyezkedés jelenik meg. Ő az, aki a forradalmi lázban égő tömeg közepén állva
„Éljen a király!” felkiáltásával azonnali halált hoz magára. Hogy mindezt jól értsük,
szükséges leszögezni, hogy Lucile maga a legkevésbé sem royalista. Kiáltásának szó
szerinti értelme van. „Éljen a király!” [Es lebe der König!]. Lucile e szavakat a szerzői
utasítás szerint „elmélázva, mint aki egy döntést hoz meg, hirtelen” [sinnend, und wie
einen Entschluss fassend, plötzlich] mondja ki. A „döntésként” megfogalmazott kiáltása
persze nem azt jelenti, hogy „dicsőséget a királynak”, hanem azt mondja: éljen, vagyis ne
haljon meg; ne legyen elpusztítható semmilyen élet a földön. Lucile e szavakat a szeretett
Camille halálakor mondja. Celan a következő kommentárt fűzi ehhez: „Annyi a tribünön
(vagyis a vérpadon) elhangzott szó után – micsoda szó!” [Nach allen auf der Tribüne (es ist
das Blutgerüst) gesprochenen Worten – welch ein Wort!]118 Amíg Danton és Camille a
művészettel van elfoglalva, és Danton a saját halálát is drámaként igyekszik megrendezni,
addig Lucile kihátrál a művészetből, abból a művészetből, amelyre persze sosem figyelt
igazán, és a leglehetetlenebb, tökéletesen inadekvát kiáltásával éppen a helyzet, vagyis az
egész forradalom teljes ellehetetlenülésére és elharapódzó gonoszságára vet fényt.
Az ellenszó a forradalmi csőcselék számára royalista botrány, a többieknek pedig
érthetetlen bolondság, hiszen a király Lucile kiáltásának idején már régóta halott. Éppen
ebben van ellenszó jellege: e kiáltás nem pusztán a politikai közhangulattal áll szemben,
hanem egy olyan világ kérlelhetetlen valóságával, amely némán tűri a halált. A
szembenállás ugyanakkor mégsem a tagadásban, puszta tiltakozásban, hanem az élet
igenlésében mutatkozik meg. Celan az ellenszó nagyvonalú mozdulatokkal megfestett
elméletéből saját költészetében is hasznot húz. A sötétség, az árnyék, a kéz, a szem, a száj,
a mélység, a virág; mind-mind maguk is ellenszavak, amelyek egy szembenállásból
érthetőek meg. Az egyik vers ennel is nyíltabban támaszkodik e szembenállásra; az
ellenszó merészsége egyszer még a szív ritmusává is válhat:

Vö. Dorothee Kohler-Luginbühl: Poetik im Lichte der Utopie. Paul Celans poetologische Texten. Bern,
Frankfurt am Main, New York. Peter Lang, 1986. 266
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Und einmal (wann? Auch dies ist vergessen):
den Widerhaken gefühlt,
wo der Puls den Gegentakt wagte. 119

Celan Danton-értelmezése szerint az egész műben lényegében Lucile-é az egyetlen
költői szó. Olyan megszólalás, amely nem csupán kora kicsinyes viszonyain tud
felülemelkedni, hanem a lét monoton és veszteséggel mért idejével szemben egy végtelen
időre utal, amelynek halálként értett végső szava helyébe egy új, első szót állít: a
feltámadásét. Amíg ugyanis az időt a halálból értelmezzük, vagyis mint múlandóságot
értjük, akként a térként fogjuk fel, melyben a dolgok veszendőbe mennek, addig Lucile
szava az idő másik oldalára, annak termékenységére utal. Éljen a király – az élet e
szavának köszönhetően persze nemcsak maga a király nem támad fel, de a feldühödött
tömeg magát Lucile-t is meglincseli. Halála azonban mégsem öngyilkosság [Selbstmord],
hanem szabad halál [Freitod], az ellenállásnak és egy önnön határaira üldözött létezés
szabadságának végső lehetősége. Éljen a király! – „Ez az ellenszó, a szó, amely elszakítja a
láncokat, a szó, amely nem hajt fejet »a történelem útonállói és uzsorásai« előtt; a
szabadság tette. Egy lépés.” [Es ist das Gegenwort, es ist das Wort, das den „Draht”
zerreisst, das Wort, das sich nicht mehr vor den „Eckstehern und Paradegäulen der
Geschichte” bückt, es ist ein Akt der Freiheit. Es ist ein Schritt.]120
Ez a szó, tehetjük hozzá, mivel igazi értelme szó szerinti tartalmából adódik,
megpecsételi minden metaforika végét, s éppen ebben a meghatározott értelemben, vagyis
az igazmondás szélsőértékén nem más, mint az igazságosság kezdete. Nem eulógia, nem
eufemizmus, nem álarc, hanem sóhaj és kívánság. A metafora ezzel szemben, legalábbis
annak sarkított értelmezése szerint hazugság, mert nem önmagát mondja; a retorika
instrumentuma, mely a hatalmi viszonyokból él és azokat fenntartja. Többek közt ebben a
meglátásban, a retorika-ellenességben kell keresnünk Celan metaforaellenességének
gyökereit. Szükséges persze leszögezni, hogy mindebben nem egy metafora-elméletet,
hanem egy, a metafora jelenségéből adódó problémával való szembenézést és annak
megoldási kísérletét, pontosabban a megoldás egy lehetséges irányát kell látnunk. A
metaforáktól való elhatárolódás nem a képekkel való – lehetetlen – szakítást készíti elő,
„És egyszer (mikor? Ez is elfeledett): / a horgot érezve / ahol a pulzus merészelte az ellenritmust.” I, 183
Allerseelen. Megjegyzés: a német „Widerhaken” szó egy speciális, kampós horogfajtát jelent, amely egy
élőlény testéből – például vadászat során – csak nehezen és fájdalmasan távolítható el.
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hanem azt a célt szolgálja, hogy azokkal szemben Celan a jelentés más mozzanatait is
játékba hozhassa, s ezzel a műalkotásban, a versben rejtőző pluralitást saját magához
segítse.
Mindabból kiindulva, amit Celan az „ellenszóról” mond, a nyelv előtti nyelv
fogalmát Lévinasnál sem tekinthetjük pusztán költői megfogalmazásnak. Éppen a költészet
tanít arra, hogy a nyelvnek a hétköznapi használaton, a mindennapi funkcionalitáson túl is
felmérhetetlen és kiaknázatlan lehetőségei vannak. Lévinas a nem hétköznapi nyelvről
töprengve a nyelvben elsősorban az etikai viszony jegyét igyekszik felmutatni. A nyelv
előtti nyelv fogalma nagyon is konkrét tartalmakkal rendelkezik: a logikai nyelv szintaxisát
megelőző és felülíró parataktikus, mellérendelői mondatszerkesztésnek a Bibliára is
jellemző technikájára utal.

A nyelv előtti nyelv a hagyományos nyelvi strukturákat

nélkülőző, vagy csak kezdetleges, elemi formában tartalmazó nyelv. Ebben az
összefüggésben az alapszó, melyet egyébiránt a már említett Rosenzweig is a teremtés
ősszavának tekint, az és121 [ve]. Ez az oly egyszerű szó, melyet számos bibliafordítás
hajlamos elhagyni, a nyelv lezáratlan és lezárhatatlan áramlásának benyomását kelti. Az
„és” úgy kapcsolja össze a szavakat, hogy közben egymáshoz való viszonyukat meghagyja
egy eredendő többértelműségben és nyitottságban. Olyan egyenlő logikai viszonyt teremt a
mondatrészek között, melyben Isten igazságossága tükröződik. Az „és” nem egyszerűen
kiegyenlíti a mondatrészek közti viszonyokat, hanem azoknak a már mindent megelőző
egyenlőségére utal. Csapjuk fel bárhol a Bibliát: „És tetszék Mózesnek, hogy ott maradjon
e férfiúnál […] és ez feleségül adá Mózesnek az ő leányát, […] És fiat szüle ez, és nevezé
nevét Gersomnak […] És lőn ama hosszú idő alatt […]”122 [Kiemelés tőlem – B.I.]
A költészet kapcsán minderre először Heidegger után – őt egyébiránt súlyos
kritikával illetve – Adorno hívta fel a figyelmet Parataxis című, Hölderlinnel foglalkozó
tanulmányában.123 Hölderlinre, modernitása ellenére, szintén e mondatszerkesztés
jellemző. A nagy himnuszok nem azért szakítanak a rímekkel és megszokott formákkal,
hogy egyszerűen szabad verssé legyenek; Hölderlin a formák mögött egy eredendőbb,
azokat megelőző, magából a nyelvből eredő rendezettségre figyel fel. Adorno Schönberg
zenéjére is utal, amely szintén a hierarchikus viszonyok leépítését és megszüntetését
célozza.
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„Az „és” köti az össze az „igen”-t és a „nem”-et, melyek „együttesen formálják Isten elevenségét”. In.:
Franz Rosenzweig: Der Stern der Erlösung, 34
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képzőművészetekben számos további példát találhatunk. A költészetben Hölderliné mellett
elsősorban Celan műve az, amelyben a leginkább megfigyelhetjük a parataxis logikáját.
Azonban amíg Hölderlinnél inkább a szavak és a mellékmondatok kiemelése, együttes
hangsúlyozása a döntő, addig Celannál a parataxis elsősorban a részek közti egyenlő
viszony megteremtését szolgálja. A parataxisban a mondatrészek egymásutániságukban
még nem álltak hierarchikus rendbe, az egymáshoz való kapcsolatuk még nem tisztázott.
Az egyértelmű igeidőket, a múltat és a jövőt felváltják a befejezettségre és a
befejezetlenségre utaló szerkezetek. A szavak még önmaguk, és nem fedi el értelmüket egy
olyan történelem súlya, amely mind idegenebbé válik azok számára, akik benne élnek.
Celan sajátos szókapcsolatai, illetve mineralógiai és az egyéb szaktudományokból
kölcsönzött műszavai nem neologizmusok – és nem is metaforák.
A szavak önmagukért állnak, és közvetlen érthetőségükben a Paradicsom prereflexív, önfeledt boldogsága tükröződik, mikor az embernek, mivel még nem ismert
magára, nem kellett takargatnia sem testrészeit, sem gondolatait. E mondatszerkesztés,
mint azt Szondi Celan egyik Shakespeare-fordítása kapcsán kimutatta, az állandóság
megteremtésén fáradozik. Amíg Shakespeare-nél – a Százötödik szonettről van szó – a vers
témája az állandóság, addig Celannál maga a vers lesz ezzé az állandósággá. Az
állandóság, vagyis egy alternatív idő, amely ellentétes a világgal, anélkül azonban, hogy
kívül kerülne rajta, többé nem a vers tárgya, hanem maga a vers. A parataktikus
szerkesztésben tehát, melyet az igazságosság grammatikájának is nevezhetünk, a szavak
enumerációjának, nem pedig szubordinációjának vagyunk tanúi. A szavak akként
mutatkoznak meg számunkra, amilyenek a teremtés pillanatában voltak.
Lévinas szintén egy minden reflexiót megelőző elvet igyekszik felmutatni, melyhez
azonban nem a filozófiatörténethez vagy bibliai autoritáshoz, hanem magához a
tapasztalathoz fordul. Filozófiája, a dolog természetéből adódóan teljesen más módon,
mégis a celani eljáráshoz hasonlatosan, szintén a platóni-heideggeri fény- és
látványmetafizikával szembehelyezkedve, a fény évezredes uralmától mintegy elorozva a
láthatatlanba helyezi a transzcendenciaként jelentkező értelem forrását. A transzcendencia
ebben az összefüggésben nem jelent többet, mint a külsőt, mint ami nem adott közvetlenül,
mint amihez először el kell jutni. A látás azonban mindig is szükségszerűen érzéketlen
marad erre a transzcendenciára. A látás, amely a fényből él, a mindent az Ugyanaz
logikájába integrálni igyekvő akarat, az ontológiai erőszak orgánuma. Az etika azonban,
hangzik Lévinas fenomenológiájának alapvető tézise, megelőzi az ontológiát, s ebből
adódóan megelőz minden, a látásban végbemenő birtoklást és kisajátítást.
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véleményünknek ad mélyebb tartalmat, mely szerint az arc a lélek tükre. 124 E régi
gondolatot radikalizálva úgy fogalmazhatnánk, hogy számára az arc maga a lélek, vagyis,
mint ahogyan a lélek láthatatlan, maga az arc is kivonja magát a látás alól. Az arcot úgy
tapasztaljuk, mint – Michel Henryval szólva – magát az életet: annak láthatatlan
immanenciájában, felfokozott közelségében. Az arc az, ami láthatatlan és személyes; a
világban az, ami nem a világ. Az arc kifejezésének közege nem a látvány, hanem a beszéd.
Ezt fejezi ki tömören a következő megfogalmazás: „A transzcendens – arc. Feltárulkozása
– beszéd”125.
Mindebből a celani nyelvfelfogásra vonatkozóan is értékes következtetéseket
vonhatunk le. Lévinas számára ugyanis a beszéd nem vélemények cseréjét és nem is
pusztán az információáramlást lehetővé tevő kommunikációt jelenti. A beszéd sokkal
inkább az, ami megteremti a másik fogadásának terét. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a
beszéd a vendégszeretet lehetőségfeltétele. Olyan vendégszeretet ez, amelynek közelebbi
vizsgálata a mindenkori vendéglátó passzivitásának leleplezésével jár együtt. A
vendégszeretet aktív teljesítménye a szubjektum radikális passzivitásához képest mindig
csak utólagos lehet. A továbbiakban látni fogjuk, milyen fenomenológiai elemzésekre
alapozza a szerző az „én” passzivitását és megkésettségét.
Lévinas vizsgálódásai abból a megfigyelésből indulnak ki, hogy a másik már
azelőtt elér tekintetével és azelőtt beszél hozzám, mielőtt a rá vonatkozó kérdésemet
akárcsak magamnak egyáltalán módomban állna feltennem. Olyan beszéd ez – a
kifejezésként értett arc – amely, lévén értelme mindig többletet hordoz a szavak
jelentéséhez képest, leglényegesebb, időben és logikailag egyaránt elsődleges tartalma
kifejezéséhez még szavakra sincsen szüksége. Hiszen a beszéd során a „féltve őrzött csend
is a szót mondja ki, és annak súlyosságában a Másik […] érhető tetten.”126 – olvashatjuk a
Teljesség és végtelenben. Annak adása, ami a beszédben adódik, már a beszédet
megelőzően elkezdődött. Pontatlan azt mondani, hogy a beszéd „megtöri” a csendet;
ugyanis ezt a minden beszédet és megszólalást megelőző és azt egyáltalán lehetővé tevő,
minden szónál beszédesebb csendet, a másik közelségét, valójában semmilyen szó nem
képes megtörni. Az elhangzó szó legfeljebb elterelheti róla figyelmünket.
Georg Simmel hívja fel a figyelmet e gondolat önmagában való elégtelenségére, és továbbgondolásának
szükségességére. Őt azonban az arcnak az érzékiséghez kapcsolódó aspektusai érdeklik, míg az arc lévinasi
fogalma kifejezetten nem-érzéki. Ld. Georg Simmel: Die ästhetische Bedeutung des Gesichts. In: uő:
Gesamtausgabe Bd. 7, Frankfurt am Main 1995, 36-42
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A Másként mint lenni, avagy túl a léten127 című könyvében a nyelv problematikája
Lévinas számára még az addiginál is nagyobb jelentőségre tesz szert. A Teljesség és
végtelennek az aszimmetriára és diakróniára vonatkozó megállapításait továbbgondolva és
azokat radikalizálva Lévinas e jelenség kapcsán egyenesen „túszállapotról”, illetve
„traumatikus passzivitásról”128 beszél. Jegyezzük meg, hogy ez a fajta passzivitás
bármilyen újkori tudatfilozófia, illetve a husserli transzcendentális fenomenológia
horizontján még elgondolhatatlan volna. Ott ugyanis a tudat passzív teljesítményei, úgy,
mint a test- és az énkonstitúció, csak az intencionalitás korrelátum-struktúrájától való
visszalépéssel, vagyis csakis regresszíve elgondolhatóak. Ezért a másiknak mint radikális
másságnak tapasztalata a beszédben és az arc kifejezésében nem írható le a husserli
intencionalitás keretei közt. A lévinasi felfogás szerint viszont az arc tapasztalatában nem a
tudat értelemadó és konstitutív tevékenységéről, hanem egy idegen értelemforrással való
találkozásról van szó. Ez a passzivitás elsődleges értelme. Ez a passzivitás ugyanakkor,
mint azt idéztük, traumatikus, vagyis egy olyan eseményre utal, amely sebet ejtett az énen,
és amelyre sem visszaemlékezni, sem pedig az attól való szabadulást jelentő módon azt
elfelejteni sem lehet – létezésünk egy „olyan múltja, mely sosem volt jelen”.129
Ennek megértéséhez szükséges felidéznünk a trauma szó eredeti jelentését: a
trauma sebet jelent, a seb pedig – gondoljunk a nyílt seb jelenségére, például egy vágásra –
elsősorban rést, nyitottságot, a sebet elszenvedő lény szó szerint értett felszakadását jelenti,
amelyet átvitt értelemben a szubjektivitás hasadásaként írhatunk le. Ez egyszerre
fenyegetés és ajándék: a szubjektum életveszélyének pillanatában, szélsőséges esetben
élete elvesztésének pillanatában az idegennel gazdagodik. Ezt fejezi ki egy hátborzongató
helyen Kafka Egy falusi orvos c. elbeszélésének szereplője, aki menthetetlen betege felett
így töpreng: „Megtaláltam a te nagy sebedet; ez az oldaladban nyíló virág pusztít el
téged.”130 Szintén a szubjektum eme mindent, még a létezést is megelőző traumatikus
őspasszivitására utalnak Bousquet szavai: „A sebeim már réges-régen léteztek énelőttem, s
én csak azért születtem, hogy formát adjak nekik”.
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Emannuel Lévinas: Autrement qu’etre, ou au-dela de l’essence. Le Livre de Poche, 2004
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A seb, illetve megsebzettség jelensége, túl magának a szónak gyakori
előfordulásán, Celannal is alapvető, elvi jelentőséggel bír. Egy sebesült életről van szó,
amelyből a versek szólnak. A sebesülés fogalma különböző szókapcsolatokban és
összefüggésekben, sokértelműen fordul elő Celannál; a szó puszta előfordulásánál azonban
lényegesebb az a tapasztalat, amely a fentebb leírt idegenség motívumának okán
végighúzódik a celani mű egészén. A seb annak jele rajtam, ami nem én vagyok – még
talán akkor is, sőt, talán akkor a leginkább ez a helyzet, ha a sebeket magamnak okoztam.
A sebek a testemen az idegenség jelei, éppúgy egy már megtapasztalt, mint egy csak
eljövő, mindig csak közeledő idegenségé. Az ismeretlen üzenet a seb felé tart, és egyszer el
is talál hozzá.
Die blühselige Botschaft,
Schriller und schriller,
Findet zum blutenden Ohr.131

Mennyiben tehetőek az ilyen üzenetek sajáttá, mennyiben lehetséges őket létezésem
megszokott rendjébe integrálni? Egyáltalán sajáttá kell-e tenni őket, avagy idegenségükben
éppen azt a nyitottságot teremtik meg bennem, amely által a világhoz kapcsolódhatok, s
amelyen keresztül a világ belém hatolhat? Hiszen „Egy a húsunk az éjszakával” [Wir sind
ein Fleisch mit der Nacht],132 vagyis már mindig is egymásba fonódunk, egymásba
kapaszkodunk mindazzal, ami körülvesz; a másikkal, a világgal, fénnyel, sötéttel, élőkkel
és halottainkkal. Az igazi találkozás azonban nem egyesülés, hanem szembenállás és
egymás felismerése. Ez feltételez két szembenálló, egymásba sosem teljesen illeszkedő
pólust, egy virágzó hírt és egy vérző fület, melyek közt reális távolság van. Ha azonban a
seb jelenti a nyitottságot, akkor ebből az következik, hogy meg kell sebesülnünk ehhez a
találkozáshoz? De vajon meddig vérzik az üzenetet meghalló fül? Mindenesetre nem
maradunk egyedül a fájdalommal – az éjszaka, amelynek húsa a miénk is, pontosan
ugyanazt érzi, amit mi magunk.
Nem ejtettünk eddig szót a seb egyik archetipikus esetéről – a körülmetélésről. A
szív körülmetélésének, vagyis a megvágás interiorizációjának és belsővé tételének
gondolata nem Szent Páltól származik, hiszen a körülmetélés már az Ószövetségben is több
értelemben, és nem pusztán a férfi nemi szerv előbőrének eltávolításával összefüggésben
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bukkan fel.133 Ezek az eltérő értelemmozzanatok azonban mind egy irányba tartanak. A
körülmetélés végső soron megtisztulási aktus, mely mindenekelőtt a közösségbe való
beavatást szolgálja. Végső soron tehát egy, a születéshez hasonlítható, nem általam
véghezvitt, vagyis tőlem független és számomra idegen esemény, amelyben tökéletesen
passzívan veszek részt; az, ami révén felismerhetővé, zsidóvá válok. Mindez pedig
végérvényes, mégpedig szó szerint vég-érvényes, ugyanis az idő egy másik szintjére, az
állandóságba vezet. Ha egyszer körülmetélték szívünket, vagyis belevágták a szót, ha a szó
hússá lett, akkor többé „Senki sem vágja ki a szót szívünk falából” [Niemand schnitt uns
das Wort von der Herzwand.]134 A szívfal szó jobb megértését megkönnyítheti egy másik
versben való előfordulása:

Wachstum.
Herzwand um Herzwand
blättert hinzu.
Ein Wort noch, wie dies, und die Hämmer
schwingen im Freien.135

Ám mit jelent, hogy a szó, mely a Bibliában Isten igéjét jelenti, megáll a
szívfalban? Vajon úgy kell-e ezt értenünk, mint az affirmált idegenség alakzatát, melyben
mintegy odahagyom önmagamat, hogy mássá, netán egy másik önmagammá legyek? A religio eredeti értelmében vett vissza-kapcsolódásról lenne szó, Isten felfoghatatlan
akaratának dinamikájához, illetve a hitvestársaként értelmezett, választott földi
közösséghez való hazatalálásról? Elhagyni önmagam, megváltozni – a megigazulás
feltétele volna? A szubjektivitás ilyen alakváltozása volna minden beavatás értelme?
Bárhogyan áll is a dolog, a seb egy megszüntethetetlen, gyógyíthatatlan aszimmetria jele,
mely nem egyszerűen, illetve nem feltétlenül erőszakra, hanem egy idegen valóságra utal,
egy valóságra, amely az enyémtől eltérő, spontán és szabad akarattal rendelkezik. Maga az
elhangzó szó is ugyanilyen idegenként áll a valóság kapujában; ezért lehetséges, hogy

Ld. a fül körülmetéléséről Jeremiás 6,10 és a szív körülmetéléséről 3 Móz, 26,41.
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lendülnek a szabadban.”
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maga a szó, amely a valóságról szól, e valóságtól felsebzett [wirklichkeitswund]136 legyen,
és ezért lehetséges, hogy valamit sebesre olvassunk [wundgelesenes].137
A mű, legyen az akár egy egész életmű, maga is seb. Ezért is adhatta Adorno egyik
írásának a Die Wunde Heine [Heine-seb] címet. Heine neve nemcsak egy nagy költői
életművet, hanem egyúttal egy traumát is jelöl, egy sebet Európa művelt kultúrájának
korpuszán, olyasvalamit, mely kellemetlenül éget, és mely sosem gyógyulhat be
teljesen.138 Ugyanilyen értelemben beszélhetünk Celan-sebről is. Ugyanakkor nemcsak az
életmű, de maga az egyes mű, a vers is sebesült. Mégpedig nem az értetlen, netán
tapintatlan, túlbuzgó, hanem éppen ellenkezőleg, az óvatos és értő tekintet képes azt a
leginkább sebesre olvasni – vagyis a közelébe férkőzni, felnyitni, önmaga számára
elevenné tenni.
„La poésie ne s’impose plus, mais s’expose.” – hangzik Celan ars poeticája
dióhéjban. A sebesült költészet problematikájával összekapcsolva e szavak árnyaltabb
jelentésre tesznek szert. Nyilvánvaló, hogy Celan szavai valamiképpen ellentétesek a
művészet fenségére vonatkozó intuíciónkkal. De vajon a művészet általában vett
devalválódásában, ellehetetlenülésében kell keresnünk annak okát, hogy a költészet
immáron magát csak kiszolgáltatni képes? Aligha. Éppen ellenkezőleg áll a helyzet, hiszen
Celannál e szavak a költészet megújulásának lehetőségére, a művészet kérdésessé tételére
és átformálására utalnak. Celan műveiben egy sajátos megszólalás nyeri el bizonytalan, és
mégis felismerhető körvonalait. Ez a megszólalás olyan olvasásra csábít, mely során az
sem önmagát, sem tárgyát nem rögzíti véglegesen az identitások előre adott koordinátarendszerében, hanem meghagyja azokat a mindig újra s újra átíró, szinte kényszeresen
önmagába forduló, önmagát idéző és önmagához minduntalan visszatérő, a nyitottban és az
ismeretlenben játszó létükben. Mégis, személyes jellege okán ez az olvasás végre valóban
a szabadság gyakorlatává válhat.
A sebet fentebb a körülmetéléssel hoztuk összefüggésbe. Ez nem zárja ki, hogy a
sebet egy ennél tágabb értelemben nyitottságként értelmezzük. Ha ezt tartjuk a szemünk
előtt, akkor világos, hogy csak egy már eleve sebesült, illetve sérülni képes költészet az
egyetlen, amely valakit megszólíthat, amelyben magában is szív dobog, amely nem egy
távoli örökkévalóság felől közelít, hanem az élet egy másik partjáról, hogy a
136

III, 186
II, 24
138
Adorno szerint, aki a sérülést több helyütt a kollektív-társadalmi szinten ragadja meg „a Heine-seb először
csak egy olyan társadalomban záródhat be, amely véghezvitte a megbékélést.” Ld. Theodor W. Adorno:
Noten zur Literatur, 100.
137

56

palackpostához hasonlatosan „téged” keressen és szólítson meg. A sebesült vers fogalma
arra utal, hogy a vers nem homogén és harmonikus esztétikai képződmény, hanem maga is
meghasadt és megtört lény. A költészet, hangzik el a Meridián beszédben, felfogható a
lélegzet fordulataként [Atemwende] vagyis a ki- és belégzés között beálló pillanatnyi
szünetként, csendként, amelyben egy rövid, ám talán egyre csak táguló pillanatra levegő
nélkül, szó szerint légüres térben vagyunk. A légzés mindaz, amiben a világgal érintkezem:
kilégzéskor adok neki, míg belégzéskor elveszek belőle. Ezt a dinamikát csak a halál
szakítja meg; a lélegzet fordulata maga időtlen, nincs időbeli tartalma, pontszerű. Az a
pont, amelynek nincs kiterjedése, és amely így nem érintkezik a tér- és időbeli világgal,
amely benne van, ám mégsem része annak.
Ha lélegezni annyi, mint létezni, ha a lélegzet valóban „irány és sors”, 139 akkor
világos, miért utalhatott Lévinas a lélegzet nullpontján, Benjaminnal szólva, a
nyugvópontra ért dialektikában formálódó celani költészet kapcsán arra, hogy talán éppen
ebben a költészetben fedezhetjük fel a „másként mint lenni hallatlan modalitását”. 140 Nem
lélegzem, vagyis nem veszek el a világtól, és nem is adok a világnak – így áll meg a
költészet az eszmélet csendes határán. A lélegzet fordulata ugyanakkor szintén a hasadásra,
egy folyamat törésére, a piknolepszia lehetőségére, az álom feltárulkozó ajtajára, egyszóval
nyitottságra utal. Mindannak nyitottságára, ami mindeddig a meghatározatlanban rejtőzött;
valami olyasmire tehát, amelyet Heidegger „létnek” nevezett, és amely alatt nem a
létezésben előforduló, meghatározott tárgyak összességét, hanem éppen ellenkezőleg, azt
igyekszik felmutatni, ami mindezen túl helyezkedik el, illetve ami mindent megelőzően,
már mindig is jelen van. Celan számára azonban ez a nyitottság nem jelent könnyedséget, a
benne megjelenő szabadság összekapcsolódik azokkal a zárva maradó ajtókkal, amelyeket,
akárcsak Kafka parabolájában, egyedül nekünk emeltek. Hozzád azonban nem ezen a
kapun keresztül vezet az út.
Am nächsten der Tore tut sich nichts auf,
Über dich, Offene, trag ich dich zu mir. 141

Ahogyan a lélegzet fordulata a légzés másikja, ahogyan hozzátartozik, és
ugyanakkor mégis radikálisan különbözik tőle, éppúgy a seb is a tárgyak, avagy az emberi
test normálállapotának másik oldala. A seb hozzátartozik a saját testhez, mégis maga a
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megszüntethetetlen idegenség. Oly idegenség ez, amely a sebhelynek köszönhetően a
gyógyulás, a fizikai felszakadás megszűnte után is némán emlékeztet az egykori
fájdalomra. A hasadásként értelmezett seb, amely egyszerre teremt kapcsolatot testem és a
külvilág között, és ugyanakkor ezt a kapcsolatot menthetetlenül disszonánssá teszi,
megfejthetetlenül kétértelmű jelenség. Ez a problematika visszavezet bennünket a
diakrónia lévinasi értemezéséhez. Akárcsak Celan, Lévinas szintén nem elsősorban a
világban, avagy emberi létünkben, hanem magában a nyelvben lokalizálja e sérülést – a
törést aközött, amit kimondunk, és amit nem tudunk kimondani.
A diakrónia jelenségének következetes végiggondolásából adódik a lévinasi
nyelvfelfogás végső eredményének tekinthető beszédtipológia, vagyis Mondás [le Dire] és
Mondott [le Dit] megkülönböztetése. E különbségtételben a minden beszéd által hordozott,
a szavak szótári jelentésén túlmutató értelemtöbblet válik megragadhatóvá. A Mondott a
tárgyi tartalmat, a szavak szótári értelmét, vagyis azt jelenti, ami elhangzik, és egy közös
nyelvi horizontra, egy közös világra utal, melynek ege alatt lényegében problémamentesen
megértjük egymást, és amelyben a nem-értés mindig pusztán félre-értés, vagyis
kiküszöbölhető és korrigálható félre-hallás. Ez a közös világ, illetve kultúra azonban egy
olyan összetartozást jelenít meg, amely csak egy harmadik szemlélő perspektívájából
érthető meg. A másik ember egyes szám első személyben megélt tapasztalatának lényegi
mozzanatai az ilyen nézőpont számára rejtve maradnak. Ezzel szemben a Mondás nem
horizontális, hanem vertikális viszonyra, a másikkal szembeni végletes nyitottságra, a
hazugság és a titoktartás lehetetlenségére, egyúttal egy mindig is jelenlévő nagylelkűség
lehetőségére utal, melyben a másiknak adni vagyunk képesek. A Mondásban mindig és
elkerülhetetlenül egy vertikális viszonyról, egy végtelen minőséggel való találkozásról van
szó, s e viszonyban beszédem úgy tart a másikhoz, mint a „mélységből való kiáltás”.142 A
másikhoz való viszonyom lényegi tartalma nem az elhangzott szavak értelmében, hanem a
másikhoz való odafordulás gesztusában, a hozzá-szólásban, vagyis a Mondás
fenoménjében jelentkezik. A Mondás ugyanis a közelség szinonimája – egy minden
mértéken túli, az elviselhetőség határáig fokozódó közelségé, melyben elmosódnak
határaim, és melyben a másik anélkül kerül sajátszférám határain, saját érzéki létezésemen
belül, hogy feladná másságát.
Meglehet, ha a fentieket úgy értelmezzük, hogy ténylegesen elhangzott szavaink
értelme minden esetben teljességgel irreleváns, akkor e felfogás idealizáltnak és a
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„A legközelebbi kapunál semmi sem nyílik ki, / általad, nyitott, hordalak téged magamhoz.” III, 97
Zsolt, 130, 1
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valóságos tapasztalatainkkal szemben idegennek tűnik. Ilyen képtelenséget azonban
Lévinas sehol sem állít. A Mondott, vagyis az, amit általában „beszéd” alatt értünk,
természetesen konstitutív és pótolhatatlan eleme a nyelvnek. A Mondásnak a Mondottal
szembeni prioritása sokkal inkább azért állhat fent, és azért tehet szert etikai jelentőségre,
mert a hazugságok hétköznapi útjait még legnagyobb, legszebb szavainkkal – sőt, talán
leginkább éppen azokkal – is módunkban áll kikövezni. A Mondott szintjén a hazug beszéd
megkerülhetetlen, állandóan fennálló lehetőség, míg a Mondásban erkölcsi jellemünktől
teljességgel függetlenül sosincs alkalmunk mást adni, mint az igazságot. Nem a szavak,
hanem az emberek hazudnak. Azonban a saját árnyékába, saját meztelen értelmébe bújó
szó, amely nem metafora, vagyis egyáltalán nem áll semmi helyett, nem utal önmagán túli
kifejezhetetlen tartalmakra, hanem teljes egészében önmaga, nem képes hazudni. Ez a
Mondás mélyebb értelme, s ez a hazugságtól, különösen a költészetben jelentkező
hazugságtól irtózó Celan nyelvének is egyik vezérelve, illetve az az érintkezési pont, ahol
Celan poetológiája és Lévinas nyelvi megfontolásai egymáshoz illeszkednek.
Nem tűnik ugyanis indokolatlannak amellett érvelni, hogy a celani szubjektivitás
sajátossága, vagyis a költői én hasadása, többértelműsége éppen a beszédnek mint
olyannak

hasadtsága,

Mondásra

és

Mondottra

való

tagolódása

lévén

válhat

megközelíthetővé. E hasadás nem semmisíti meg a megszólalás lehetőségét, hanem
éppenséggel ez az, ami azt egyáltalán lehetővé teszi. De vajon problémamentesen
alkalmazhatjuk e megfontolásokat a költői nyelvre is? Vajon ha verset olvasunk, s
megkíséreljük neki odaadni magunkat, hagyni, hogy a vers féltő gondjaiba vegyen
bennünket, akkor rendelkezünk-e bármi egyébbel a teleírt papíron kívül, találkozhatunk-e
bármi mással, mint a Mondottként értett szavakkal és sorokkal?
Természetesen igen, ugyanis Mondott és Mondás sosem válhat el egymástól
teljesen. Amíg ugyanis a Mondott mindig egy adott értelmet rögzít, s ezáltal mindenre a
végesség pecsétjét üti, addig a Mondás egy kimeríthetetlen értelemforrásra utal, mely
értelem maga sincs túl a szón, pusztán annak árnyékos, hideg mélyében rejtőzik. Ezért a
másik beszédben elhangzó szavának nem csupán megragadható jelentését tapasztalhatjuk
meg, hanem benne egyúttal azt a nyitottságot, sötétséget, mélységet, amely mindig titok
marad számomra, amely nélkül nincs remény és nincs ígéret. Ezért szólok így ahhoz, akitől
azt várom, hogy megszólítson, hogy úgy érintse meg szavaival szívemet, ahogyan
tekintetével bőröm perzseli:

Gib deinem Spruch auch den Sinn:
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gib ihm den Schatten.143

Te azonban nem csak az vagy, aki szólsz, s akitől az árnyékba öltöztetett értelem
származik, hanem az is, aki „utolsóként szól” [„sprich als letzter”]144 Utolsóként szólni itt
nem azt jelenti: berekeszteni, beszüntetni egy beszélgetést. Nem jelentheti ezt, hiszen a
megszólított „te” nem egy valakit jelöl – lényegében mindenki, akivel szembekerülünk, az
utolsó ember, és mindenki, aki közel kerül hozzánk, a legtávolabbi ponttól igyekezett
felénk. A passzivitás tapasztalata, amelyet a másikkal való találkozás ad nekünk, egyben
annak is lehetősége, hogy benne a másik aktivitását, tevékeny közeledését fedezzük fel.
Aktivitást, tevékenységet, éspedig nem az offenzíva, a megfélemlítés és a túszejtés
értelmében, hanem éppannyira, mint annak az utazónak a törekvését, aki egy életen át
gyalogolt felénk, hogy egy éjszakára nálunk pihenhessen. Talán segít kiszabadítani az
álmot onnan, ahol nem láttuk megfelelően, ahol nem tudtunk rá visszaemlékezni. Talán
utazásra is biztat, egy olyan útra, amely legalább olyan hosszú, mint amit ő maga tett meg.

Zerr dir den Traum vom Stapel
pack deinen Schuh rein,
Rauschelbeeräugige, komm
schnür zu.145

„Adj értelmet is szavadnak / adj neki árnyékot.” I, 135
uo.
145
„Tépd ki álmod a gubancból / cipőd csomagold be / jöjj, áfonyaszemű / köss szorosan.” II, 405 (Lator
László fordítása)
143
144
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4. Idő és dátum
Es ist Zeit, dass es Zeit wird.146
Az olvasónak, miként magának az olvasásnak, megvan a maga ideje. Mikor
olvasunk, s átadjuk, vagy legalábbis megkíséreljük átadni magunkat az olvasás
tapasztalatának, kilépünk önmagunk idejéből. Azon a romos nyelvi tájon, amelyet az
olvasás során igyekszünk felderíteni, nem csak a tér, de az idő is az általunk ismerttől
eltérő koordinátákkal rendelkezik. De vajon mikor kilépünk saját időnkből, akkor
kilépünk-e az időből általában is? Mit jelent „minden gondolatommal kimenni a
világból?”147 Mit jelent megérkezni a vers idejébe? Feltételezhetjük-e, hogy a versnek
megvan a saját ideje, tekinthetünk-e rá úgy, mint előzetes adottságra, és hogyha így is
teszünk, feltételezhetjük-e, hogy azt képesek vagyunk saját hétköznapi időtapasztalatunk
optikájától függetlenül is megérteni? Alighanem akkor járunk el helyesen, ha
kiindulópontként igyekszünk hallgatni Celan saját – kevés, ám oly pontosan és
körültekintően fogalmazott – elméleti, poetológiai megfontolásaira. A versek értelmezését
célszerű ott kezdeni, ahol biztos fogódzóra lelünk, az orientáció lehetőségére; ennek
lehetőségét kínálja a szerzői önértelmezés rekonstruálása.
„Hiszen a vers nem időtlen.”148 – hangzik el a brémai beszédben. A vers nem
időtlen, de ideje nem írható le sem világ- és életidőként, sem e kettő keveredéseként. A
vers önálló, nem-dialektikus és nem is homogén időszerkezettel rendelkezik. Mielőtt
azonban ennek utánajárnánk, szükségesnek látszik utalni az esztétikából, a műalkotás
eltárgyiasításának technikájából ránkhagyományozott előítéletre, mely szerint a nagy
műalkotásokat éppen az tünteti ki, hogy időtlenek. Tematizálatlan formájában e közhely
többértelműsége okán nehezen értelmezhető, a l’art pour l’art felfogása azonban a
művészetnek a valóságtól való emancipációjában éppen ezen időtlenségnek a módszeres
megvalósítására törekedett. Ilyen szándékkal jelentkezett, és érvényesült elsősorban a
Mallarmé-féle poésie pure, amelyet Celan határozottan kritizált, illetve amelynek
következetes végiggondolására hívott fel.
Valóban, amíg a poésie pure eszméjét nem visszük ad absurdum, vagyis amíg az
ars gratia artis elvét tartjuk szem előtt, addig a versnek semmilyen idővonatkozást nem
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Corona I,37; III, 59
„Mit allen Gedanken ging ich / hinaus aus der Welt: […]” I, 221
148
III, 186
147
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kell tulajdonítanunk – a vers láncaitól megszabadulva, amelyek a megszokott és elutasított
formákhoz és tartalmakhoz kötik, egy ellenséges világ alternatívájaként hirdeti önnön
autonómiáját. Ezt fejezi ki Gottfried Benn A költészet problémái c. 1951-es írásában,
amelyben a kortársak többsége az akkori generáció ars poeticáját üdvözölte. Benn e
műben az abszolút vers mellett foglal állást, eszménye „az abszolút vers, a hit nélküli vers,
a remény nélküli vers, a vers, mely nem szól senkihez”.149 Nem kétséges, hogy valóban
létezhet, létezik ilyen művészet, – bár alighanem maga Benn sem így alkotott – s erre
vonatkozóan itt nem is feladatunk semmilyen értékítélet megfogalmazása. 150 Mindenesetre
ez az a felfogás, mellyel Celan világosan szembehelyezkedik. A Meridián beszéd egy
másik, világosan fogalmazó helye tömör egyértelműséggel tudósít erről, s alighanem
közvetlenül utal is Mallarméra, illetve Bennre: „Az abszolút vers – nem, az biztosan nem
létezik, nem létezhet!”151
Amíg a szürrealizmus nyílt lázadásával maga is az általa tagadott világ – ennek
minden politikai konnotációjával együtt – horizontján mozog, addig Celan más utat
választ; nem szakad el a valóságtól, ám ahhoz sajátos viszonyt igyekszik kialakítani. E
viszonyban az idő kulcsszereppel bír; a vers két, egymástól jól megkülönböztethető
értelemben is rendelkezik idővel. Egyrészt – evidens módon – saját korában és saját
korából születik, maga is árnyékként tanúskodik annak sötét fényéről, ami történt – was
geschah. Nem egy dátum íródik belé, hanem sokkal inkább ő íródik a dátumból,
kirajzolódik annak alakjából. Másrészt a vers maga is egy belső, a világ folyásától
lényegében független, azt mintegy tükör által homályosan láttató időszerkezettel bír. A
vers merőleges viszonyba lép az idővel: „[A vers] keresi, hogy keresztülnyúljon az időn;
rajta keresztül, nem pedig tőle el.” „[Das Gedicht] sucht, durch die Zeit hindurchzugreifen
– durch sie hindurch, nicht über sie hinweg.” Az idővel való merőleges viszony itt szó
szerint értendő: a hétköznapi idő és a vers saját ideje együtt jelölik ki az olvasás
koordinátarendszerét.
Melyek a lírai idő, ezen belső idő strukturális sajátosságai? A versnek, amennyiben
a múltat tanúsítja, ugyanakkor a jelenben indul útjára valakihez, akihez csak a jövőben
érhet el, több iránya van. Ezt azonban pontosabban meg kell értenünk. A belső
időszerkezet kapcsán jó kiindulópontot jelent eltöprengenünk Rugási Gyula egy
megjegyzésén, mely szerint Celannál „[a] jövő ugyanis az egyedüli igazán fix pont,

Vö. Gottfried Benn: Probleme der Lyrik, Wiesbaden 1951.
Bennről és Celanról bővebben ld.: Agis Sideras: Paul Celan und Gottfried Benn: Zwei Poetologien nach
1945 Würzburg, Königshausen & Neumann, 2005
149
150

62

amelyhez viszonyítani lehet.”152 Ez az értelmezés Celannak a zsidó vallás felől történő
olvasatán alapul, és annak feltételezett messianisztikus karakterére támaszkodik. A
zsidóság problémaköre természetesen releváns és nélkülözhetetlen mozzanata minden
Celan-értelmezésnek; a zsidó vallás szellemi horizontját azonban egyedüli szemponttá
megtenni

kétséges

vállalkozás.

A

fenti

megállapítást

ezért

ilyen

formájában

problematikusnak kell tartanunk, különösen akkor, ha tekintettel vagyunk a versre, mellyel
maga Rugási igyekszik alátámasztani állítását:
„In den Flüssen nördlich der Zukunft
werf ich das Netz aus, das du
zögernd beschwerst
mit von Steinen geschriebenen
Schatten”153

Hogyan értsük, hogyan halljuk e verset, melyben Celan visszatérő témái közül
egyetlen mondaton belül oly sok van jelen? Annyi bizonyos, hogy értelmezésünkben
először is a „jövőtől északra” szavaknak kell valamiféle értelmet tulajdonítanunk. Világos,
hogy egyszerre van szó egy időbeli és térbeli tájolásról. E két dimenzió felerősíti egymást
és egy beláthatatlan távolságra utalnak; talán arra a távolságra, ami az ember és az emberen
túli között húzódik. Persze nem lehetünk biztosak benne, hogy itt valóban az emberen
túliról van szó; azonban az, ami a jövőtől északra van, minden, csak nem biztosan
rögzíthető pont. Messze van, hiszen ha már a jövő is messze van, akkor attól északra csak
még messzebb lehet. Ugyanakkor e táj északra is van, a halászok hideg, fénytelen és
magányos világában. Ami északra van a jövőtől, az túl van a jövőn, vagyis túl és
ugyanakkor kívül kerül az időn. Mit jelent az időn nem innen, hanem azon túl tartózkodni?
A proleptikus, előrenyúló szerkezettel rendelkező remény olyan hangoltság, amely
eo ipso csak az időn belül gondolható el, és csak a jövőre irányulhat. A reményként
felfogott várakozás az egyetlen képességünk, hogy a jövőből valamit már itt és most a
magunkévá tegyünk, hogy általa a jövő üres terében orientálódni tudjunk. Az a kísérteties
táj azonban, amely a jövőtől északra van, túl van mindenen, ami egyáltalán remélhető. Ha
a Messiás a jövőben érkezik, akkor a jövőtől északra található tájon azok tartózkodnak,
akik valamilyen oknál fogva lemaradtak az érkezésről (legyen szó az első vagy második
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III, 199
Rugási Gyula: Az utolsó kapunál. 73
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eljöveteléről). E táj nem egyszerűen egy jövő utáni, távolabbi jövő, nem egy lehetőség
mögötti lehetőségre utal, hanem a lehetőségeknek és egyáltalában véve az időnek a
hiányára. E hely tehát nem tekinthető rögzített, az orientációt segítő pontnak – sem az
olvasónak, sem a hálót kivető énnek. Ezért is javasolhatja Pöggeler, hogy e helyet halotti
tájnak [Todeslandschaft] tekintsük; ezzel az értelmezéssel azonban szintén nem érhetjük
be, s nem is pusztán azért, mert Celan számos, különböző vidékét méltán illethetnénk ezen,
talán túlságosan is keveset mondó névvel.
A jövőtől északra tartózkodni nem halál, hanem valami, ami még a halálnál is
félelmetesebb – a halálnál, ami maga is el-jövő, (németül zu-künftig, franciául a-venir), s
ami békét és pihenést ígér. A jövőtől északra: túl az időn, de még innen a léten, álmatlanul,
névtelen folyókban halászva. E vers a jövőről, illetve arról, ami a jövőn túl van, nem az
üdvtörténeti eksztázis, hanem egy remény nélküli eszkatológia dermesztő hangjain szól,
melybe egyedül a remegő, vonakodó „te” hozhat új időt, aki éppen árnyait, kövekkel írt
árnyait adja ahhoz segítségül, hogy azzal e folyamokban mégis fogásra – vajon mifélére? –
leljünk.
Bárhol tartózkodunk is, bármilyen mederben haladnak is e folyók, e táj aligha arra
csábít, hogy benne otthonra leljünk. Egy világ bomlik itt ki, ha annak alapítása [Stiftung]
elmarad is, ha itt Isten talán nem fejezte is be a teremtését, ha ez a táj mindenestül hideg is
– mégis egy egész világot látunk, amely azonban aligha ígér többet, mint hogy benne évek
helyett pusztán egy percre, egy órára talán elidőzzünk, s mi is fogásra leljünk. Hiszen
éppen úgy állunk a vers soraiban – amelyek egyetlen, töredezett mondatot alkotnak – mint
a költői én a névtelen a folyamokban, s éppúgy reméljük, hogy valami, talán éppen egy
palackposta, vagyis maga a vers, elér hozzánk. Lehet, hogy túl erős a folyam sodrása, és
nem tudjuk majd megvetni lábunkat kavicsos medrében, végül sodródunk magunk is, és a
megértés, a sikerült olvasás elmaradásának keserűségével lépünk ki a versből. Valamit
azonban bizonyára megérthetünk. És hogy ennek során végül ki talált el kihez, – mi a
vershez, avagy a vers hozzánk? – nem tudhatjuk, ám ha egymásra találunk, a vers éppúgy
fog segíteni nekünk, ahogyan, vonakodva bár, de mégis te segítesz: kövekkel nehéz
árnyaiddal. Én, te, a kövek és az árnyékok; talán nem annyira a halál, mint inkább
magának a költészetnek vidékéről van szó, ahol a fogáshoz mindig szükség van egy
másikra is.

„A folyókban a jövőtől északra / kivetem hálómat, melyet / vonakodva nehezítesz / kövekkel írt /
árnyékokkal.” II, 14
153
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Az időproblematikára vonatkozó kérdéseinkre tehát nem adhatunk elhamarkodott
választ azzal, hogy az emlékezet okán a múlt, a vers közvetlen jelenlétének kapcsán a
jelen, avagy a mindig is valami felé, jövőbeni igaz kezek felé tartás miatt a jövő
elsődlegességét hangsúlyoznánk. Természetesen, ahogy emberi létezésünkben, úgy a
versben is jelen van mindhárom mozzanat. Azonban a versben nincsenek előre rögzíthető
irányok. A vers eleve nem úgy rendelkezik idővel, ahogyan mi magunk: az idő a vers
számára nem olyan tér, amelybe belépve szabadon mozoghat, emlékezhet és remélhet. A
vers utal a nyitottra és szabadra, amely nem magában a versben, hanem értelmezéseinek
játékában adódik és válik megtapasztalhatóvá. A vers azonban „önmaga margóján
nyilatkozik meg”,154 és maga oly tehetetlen, akár a tengerbe vetett palackposta.
Amíg azonban a mű belső ideje mindenestül rögzítetlen és rögzíthetetlen, addig a
versnek a világgal való metszéspontjában megjelenik valami, ami súlyt ad neki és rögzíti: a
dátum. A vers idejének lényege megismételhetetlen egyszeriségében rejlik – minden
versnek megvan a maga január huszadikája –, abban a pillanatszerűségben, a dátumban,
amely

mintegy

odaszegezi

az

időhöz.

Ugyanakkor

ily

módon

a

vers

megismételhetetlenségében is egy körkörös időrendbe ágyazódik, hiszen a dátumban az
egyszeriség és az ismétlődés mozzanatai egyaránt jelen vannak. A naptári dátum nem egy
lineáris, hanem egy körkörös időben jelöli ki az esemény helyét. Az ismétlés paradoxona,
az esemény idejének kétértelműsége kapcsán idézi Derrida Celan következő versét:
„feketéllő / nyitottság / ujjaid gondolatától kikérdezve / arról / miről? / A
megismételhetetlenről / róla / mindenről.” [schwärzliches / Offen, von / Fingergedanken
befragt / nach -- / wonach? / nach Unwiederholbarem / von allem.]155
A megismételhetetlen tehát minden, ám egy olyan mindenség, amely egyben
nyitottság is. Nyitott valamire, ami túl van e mindenen. Celan olvasójaként hamar
felfigyelünk a versekben rejlő önreferencialitásra – Jean Bollack szintén e mozzanatot
hangsúlyozza, mikor így fogalmaz: „a vers, abban a térben, amelyben kibontakozik,
önmaga megszólalását tudja témájának […] Ebben az értelemben az önreflexivitás az
egyetlen lehetséges formája.”156 Olyan motívum ez, mely e sorokban is tetten érhető: a
megismételhetetlen mindenség egyben maga a vers is, melyet éppen az olvasó, a könyv
papírját megérintő ujjaival fog vallatóra. Hogy itt valóban nem másról, mint magáról a
versről van szó, amely önmagát tudja elsődleges tárgyának, azt alátámasztja az idézett mű

„…das Gedicht behauptet sich am Rande seiner selbst;” III, 197
Jacques Derrida: Schibboleth. Für Paul Celan. Passagen, 2002. 13 Vö. I, 251
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következő sora is, melyet tekinthetünk az értelmezés sokértelműsége parafrázisaként is:
„Pezsegő utak odafelé” [Blubbernde Wege dorthin]. A megismételhetetlen minden felé
tehát több út is vezet; az utak azonban pezsegnek, bugyognak – maguk sem mozdulatlanok.
Ami mozdulatlan, „a megismételhetetlen”, maga a vers, az utakon túl (a jövőtől északra?)
várakozik. A vers egyszerre zárt, egyszeri és ugyanakkor nyitott – olvasásunk csöndjében
áll.
Minden versnek megvan tehát a maga január huszadikája, hangzik el a Meridián
beszédben, és e dátum ugyanakkor azt is jelzi, hogy minden vers kötődik önmagához,
pontosabban kötődik valamihez, amit csak magából a versből kifejtve érthetünk meg. A
dátum itt nem egyszerűen a születésre, nem is valamiféle bonyolultabb, alig megfejthető és
kitapintható gyökerekre és származásra utal. A dátum az egyszeriség jele, és ami valóban
egyszer történik meg, az nem annyira a születés, hanem az esemény, egy olyan esemény,
mint például a névadás. Megszületni, ahogyan meghalni, többször is képesek lehetünk. A
névvel azonban más a helyzet. A névvel ugyanis egyszer és mindörökre azonosulnom kell,
mégpedig úgy, hogy bizonyos értelemben semmi közöm sincs hozzá, hiszen nem én adtam
magamnak. A név valami idegen, amely sajáttá lesz. A név bennünk annak jele, hogy a
világ már akkor készen állt a fogadásunkra, amikor mi még nem voltunk itt. A név továbbá
az, amivel a világhoz kapcsolódom, ami minden autentikus viszonyomban megjelenik. Ezt
a tapasztalatot a hétköznapi nyelv is őrzi, amikor úgy fogalmazunk: „a saját nevemben
cselekszem”. A név ezért elválaszthatatlan a felelősség lehetőségétől: felelősnek lenni
valamiért annyi, mint a saját nevemben részt venni valamiben, mint aláírni azt a
képzeletbeli papírt, melyen a saját tetteim vannak feljegyezve. Celan egyik versében a név
éppen ebben az összefüggésben bukkan fel:
[…] wie weit
ich dich ins Tiefe stiess, wo
dich mein bitterster Traum
herzher beschlief, im Bett
meines unablösbaren Namens.157

A név, az eloldhatatlan név itt ágy, amelyben együtt alszol legkeserűbb álmommal.
A keserűségnek Celan szótárában nem annyira negatív, mint inkább a személyességre,

„milyen messze / taszítottalak a mélybe, ahol / legkeserűbb álmom aludt / veled, szívből, el- / oldhatatlan
nevem ágyában.” II, 44
157
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otthonosságra utaló konnotációi vannak.158 Szintén ezt támasztja alá, hogy az álom szívből
jön, akár egy ajándék. Az álmom és te tehát az én nevemben találkoznak – az én egyszeri,
eloldozhatatlan nevem teremti meg e találkozás lehetőségét.
Vajon a név megváltoztathatatlan egyszerisége okán tett szert szakrális
jelentőségre? Akárhogyan is áll a helyzet, bizonyos, hogy a név szentsége már az istennév
kimondásának tilalmában megjelenik. Valakinek ahhoz, hogy valaki legyen, névre van
szüksége. Istennek van neve, hiszen nem senki. Azonban, mivel a megnevezés képessége
hatalmat biztosít a névadónak,159 ezért az istennév ismerete és kimondása teológiai
botrány, mely leginkább talán az antik tragédiabeli hübriszhez, vagyis a mértékvesztéshez
hasonlatos.
A dátum tehát, mint egyszeriség, a névadás eseménye. A dátum a névadásban, a
metafizika nyelvén szólva, nem a létről, hanem a lényegről dönt. A nevet nem levethető
ruhadarabként kapjuk, hanem sorsként íródik belénk. A törvényt sem csak kőtáblákon
kaptuk, hanem a szívünkbe is beleírták. A szó belénk íródása mélyen biblikus gondolat,
mely Celan verseiben is számos helyen megjelenik.

Diesem
beschneide das Wort,
diesem
schreib das lebendige
Nichts ins Gemüt.160

A Meridián beszédben Celan az alkalomhoz illően – a Georg Büchner-díj
átvételéről van szó – saját, a költészetről alkotott felfogásának utalásszerűen történő
kimondását, avagy sokkal inkább annak láttatását, pillanatnyi fel-felvillantását büchneri
szöveghelyek eredeti és szabad elemzésével kötötte össze. „Január huszadikán Lenz a
hegységen haladt át.”.161 Január huszadika első pillantásra egyetlen dátumnak tűnik ugyan,
mégsem egyetlen eseményt jelöl, hanem legalább hármat. Az első Lenz útrakelése, a
második pedig egy Jean Paul reminiszcencia. A szerző Titan cimű regényének egyik
fejezetében, január huszadikán egy elbeszélőjáték leírására kerül sor.162 A résztvevők
egyike belekezd egy történetbe, amelyet a többiek hozzászólásaiból kell felépítenie. A
Ld. a Zähle die Mandeln c. versben elhangzó kérést: „Mach mich bitter.” [Tégy keserűvé.] I, 78
1 Móz 2,20
160
„Ennek / metéld körül a szót / ennek / vésd az eleven / semmit a kedvébe” I, 242
161
Georg Büchner művei. Európa Könyvkiadó, 1982. 155
162
Jean Paul: Werke in zwölf Bänden. Hg. von Norbert Miller. Bd.6. München 1975, 875
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159
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létrejövő történetet így egyvalaki meséli el ugyan, az mégsem csak az övé lesz. Az
elbeszélésnek ez a játéka, az intertextualitás, a szabad idézetek és irodalmi asszociációkból
adódó lehetőségek kiaknázása Celan költészetére is rendkívül jellemző.
Január huszadika eredetileg szintén egy Büchner-idézet; ebbe az idézetbe azonban
újabb és újabb idézetek és tartalmak illeszkednek. Ámde január huszadika a két irodalmi
utalás mellett – s Celan számára alighanem ez a legfontosabb mozzanat – egy történelmi
dátumot is jelöl, nevezetesen az 1942-ben sorra került, alig másfél óráig tartó Wannseekonferencia idejét, melynek során döntés született „a zsidókérdés végső megoldásáról”.
Január huszadika tehát három, egymástól teljesen különböző, egymással semmilyen
viszonyban nem lévő mozzanatot idéz fel. Mivel e különböző dátumok nem rendelkeznek
közös értelemmel, ezért amikor Celan egy minden vershez eleve hozzátartozó január
huszadikát emleget, feltehetően nem egyetlen konkrét tartalomra, hanem magára e
pluralitásra, a jelentések sokféleségére utal. Nem egy, meghatározó jelentést akar érvényre
juttatni, hanem mindegyiket. Olyan sokféleséggel van itt dolgunk, amelyről Peter Szondi
helyesen állapítja meg, hogy az nem az értelem elködösítésének, hanem éppen
ellenkezőleg: a precizitás szolgálatában áll.163
Nem kétséges, hogy Celan rendkívüli tudatossággal írta meg beszédét, és
messzemenőkig tisztában volt választott dátuma sokértelműségével. Abban ugyan joggal
kételkedhetünk, hogy közönsége értette volna, miről van szó. Olvasóként azonban ezzel
nem kell törődnünk ahhoz, hogy feltehessük a január huszadikára vonatkozó releváns
kérdéseinket. Mit is jelent tehát, hogy minden versnek megvan a maga január huszadikája?
Talán azt, hogy mint Lenz, egy napon maga a vers is útnak indul a hegyek felé, hogy
elvesszen bennük, átkeljen rajtuk és elborulva az őrület csendjében állapodjon meg, miként
a vers a hallgatásban? Netán azt, hogy – mint erre a Jean Paul szöveghely utal – minden
vers véletlenszerűen kezdődik, élete során idegen elemekből építkezik, és nem láthatja
előre önnön végét; igazi kezdet és igazi vég nélküli, ezer szálból szövődő alkotás? Avagy
arról van szó, hogy a vers születése elválaszthatatlan a naptári időtől, írójának idejétől,
kezének mozdulatától? Hogy kezdete van, netán, hogy maga is élőlény, s mivel kezdete
van, egyszer véget is ér?
Január huszadika feltehetően mindezt egyszerre, s ennél még sokkal többet is jelent.
Azonban, s alighanem ez a legnyugtalanítóbb kérdésünk, mit jelenthet, hogy minden
versnek megvan a maga ezerkilencszáz-negyvenkettő január huszadikája? Talán azt, hogy
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Peter Szondi: Schriften, II, 389
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minden versről születik egyszer egy olyan ítélet, netán egy olyan értelmezés, mely azt
lényegében halálra szánja és elpusztítja? Hogy a versek halandóak, és ráadásul mindig
erőszakos halált kell halniuk? Valóban ilyen sötéten ítélné meg Celan a költészet helyzetét,
és a művészetet, mint Pygmalion története tanítja, nem csak „gyermektelen”, 164 de már
eleve halálra ítélt lénynek is tartja? Ezek szerint a dátum volna az a seb a vers testén, amely
azt a halálhoz rendeli. Lehetséges, hogy így áll a helyzet; ha a vers valóban élőlény, amely
megszületik, akkor természetesnek tűnik, hogy egyszer meg is hal. A kérdés csak az, hogy
a saját halálát halja, vagy a „mályvaszínű”,165 az „idegen halált”?166
Bizonyos, hogy az egymástól több mint egy évszázadra lévő január huszadikák
között áthidalhatatlan szakadék húzódik. Az egyik oldalon, a Büchner műben a vers
születése,

a

másikon

pedig,

a

Berlin

melletti

Wannseenál

megfogalmazott

visszavonhatatlan ítéletben annak halála áll, s ami közte van, az nem egyszerűen maga a
vers, hanem az az út, amely előre vezet, de mégis egy önmagába forduló kört ír le, amelyet
végigjárni annyi, mint ugyanoda érkezni. Ez a köztes talán nem más, mint amelyről Celan
beszél, mint valami „anyagtalan, de földi, körszerű, a két póluson önmagába hajló és azzal
a trópusokat vidáman átszelő valami […]: egy meridián.” [Immaterielles, aber Irdisches,
Terrestrisches, etwas Kreisförmiges, über die beiden Pole in sich selbst Zurückkehrendes
und dabei – heitererweise – sogar die Tropen Durchkreuzendes –:

[…] einen

Meridian.”]167
Lehetséges, hogy a meridián kifejezéssel Celan tudatosan kapcsolódik Heidegger
körszerű megértés-, illetve a megértés módján létező egzisztenciaelméletéhez. A meridián
asztrológiai fogalom, egy képzeletbeli kör a horizonton, melynek középpontja a horizont
északi sarka. Valami olyasmi tehát, ami csillagok közt húzódik, és amennyiben útnak
fogjuk fel, úgy – lévén egy körről, illetve ellipszisről van szó – végtelen. Celan beszédében
a művészet radikális kérdésessé tételének [die radikale In-Frage-Stellung der Kunst]168
szándékától az idegenség megfejthetetlen tapasztalatán […in eines Anderen Sache zu
sprechen – wer weiss, vielleicht in eines ganz Anderen Sache.]169 keresztül végül egy olyan
végtelen úthoz érkezik, amely egyszerre csillagszerű és ugyanakkor sötét, amely fölénk
terül, és ugyanakkor rajtunk kívül nem is létezik. A kérdésessé tétel éppúgy az út kezdete,
mint annak vége; ami közte adódik, pillanatokra érintve, a sajáthoz való újra és újra
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III, 187
„Du starbst nicht / den malvenfarbenen Tod.” I, 17; III, 38
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„Fremde[r] Tod.” III, 166
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III, 202. Marno János fordítása.
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visszatalálás kerülőútján – az egészen másik. Olyan út ez, amely nem egyszerűen
végigjárhatatlan – lévén vég nélküli –, de amelyre még rálépni sem könnyű. Ahogyan
Heidegger is megjegyezte; nem az a kérdés, hogy ördögi körről van szó, vagyis nem az a
kérdés, hogy hol szállhatunk ki a körből, hanem hogy hol tudunk megfelelően belépni.
Járható-e számunkra egyáltalán e meridián, e képzeletbeli kör, mely átszeli a
horizont zenitjét? E kérdésre – mint oly sok másikra – nem válaszolhatunk egyértelműen.
„Wir / wissen ja nicht, / was / gilt.”170 Nem tudhatjuk, hiszen amikor egyáltalán kérdezünk,
akkor a sajátban vagyunk, a kör kezdő-, illetve, ami ugyanaz, végpontján. De mint azt
fentebb már megállapítottuk, a válaszok lehetetlensége, lehetőségének állandó hiánya nem
felfüggeszti, hanem éppen ellenkezőleg, fenntartja kérdéseink érvényességét. A kezdő- és
végpont kérdéshorizontja úgy illeszkedik egymásba, mint két fogaskerék, amelyek sehova
sem mozdulnának, ha egy mégoly erőtlen válasz homokszeme is közéjük kerülne.
A radikális kérdésessé tevés az igazi kérdések kiélezését szolgálja. A kérdés,
amelyet minden vers január huszadikája nekünk szegez, a következő: vajon a költészet
lényegét tekintve egyszeri? Mit jelent, ahogyan Derrida kérdezi, hogy valami egyszer, csak
egyetlenegyszer történt meg? Úgy tűnik, az egyszeriség elgondolhatatlan, hiszen amint az
eseményhez egy dátumot írunk – éppen annak szándékával, hogy egyszeriségében
rögzítsük azt – azzal rögtön egy körkörös és kontinuus időben jelöljük ki a helyét. Ami az
időben történik, az nem történhet meg csak egyszer, hiszen az idő kontinuum és
ismétlődés. Ugyanakkor, a másik oldalról nézve a kérdést: ahhoz, hogy valami egyáltalán
megtörténjen, az időben kell megtörténnie. E kérdés során természetesen nem logikai
bűvészkedésről, szofizmákról van szó, hanem Auschwitzról, és annak „egyszeriségéről”.
Ha ezt megértjük, akkor január huszadika mindenekelőtt a gyász időpontjának
tűnik. Vajon minden vers, hogyha egyszer dátummal, és éppen ezzel a dátummal
rendelkezik, eleve gyászkarakterű? A vers, ha megfontoljuk önnön halálának lehetőségét,
úgy ebben az összefüggésben nem pusztán ajándékként, hanem egyúttal élőlényként is
ajánlja fel magát, melyben a szó szívként dobog. Vajon a halálra szánt vers maga a par
excellence szakrális esemény, áldozati rítus, melyben – Georges Bataille-jal szólva – a
szavak feláldozásra kerülnek, hogy így biztosítsák a költemény egészének szentségét?
Avagy a szent és profán határai elmosódnak az idegenné-válásban, az idegenség mindent
felül- és átíró névtelen horizontján? A vers mint gyászvers, mint sírfelirat – egy
kimondhatatlan veszteség kifejezése volna? Valóban találunk erre utaló keserű műveket; ez
169
170

III, 196
I, 214

70

Celan költészetének éppannyira belső tendenciája, mint amennyire tartalmilag is szervező
eleme. Számtalan verset és képet olvashatunk, amelyek bepillantást engednek a költés
sajátos ökonómiájába; egy, a genitivus mindkét értelmében vett „idegen veszteség”
átélésének és feldolgozásának művészi gyakorlatába. Kétértelmű genitivusról van szó,
hiszen a veszteség maga is idegen, vagyis eddig még nem tapasztalt, másrészt, amit
elveszítünk, arról egyszeriben kiderül, hogy sohasem lehetett teljesen, abszolút értelemben
a sajátunk – különben nem veszíthettük volna el.
Stumme Herbstgerüche. Die
Sternblume, ungeknickt, ging
zwischen Heimat und Abgrund durch
dein Gedächtnis.

Eine fremde Verlorenheit war
gestalthaft zugegen, du hättest
beinah
gelebt.171

Hogyan értsük ezen meglehetősen enigmatikus, önmagukba forduló, a vers első
szavát visszhangzóan néma sorokat? Némák e sorok, mivel a két versszak nem annyira
kifelé, az olvasó felé, hanem sokkal inkább egymás irányába fordul. A versszakok
egymásnak felelnek, és, miután megteremtették saját világukat, minden külső megközelítés
számára elérhetetlennek mutatkoznak, és nem hagynak tágasra nyitott kaput az értelmezés
számára. Vajon kinek illatozik hangtalanul az ősz – neked, nekem, vagy esetleg annak az
egyetlen, töretlen virágnak, amely áthaladt emlékezeteden? Kinek az otthona és milyen
szakadék között járhatott?
Annyi bizonyosnak látszik, hogy a vers tónusa a második szakaszra döntően
megváltozik. A virágból, otthonból és emlékezetből egyszerre idegen veszteség lesz. A
veszteség nem az enyém, nem sajátot vesztettem el, hanem egy idegenséget, melyet éppen
csak megéreztem (láttam? szagoltam? érintettem?). Ám az emlékezet, melyben e virágot
megpillantottam, s melyben egy néma ősz lángolt, talán nem is a tiéd – hiszen te nem is
éltél. Élhettél volna, bizonyára, otthon és mélység között, és majdnem éltél is. Ám nehezen
hihető, hogy sosem éltél volna, hogy felismerném hiányod alakját, ha téged sosem láttalak.

„Néma ősz illatai. A / csillagvirág, töretlenül ment át / otthon és mélység között / emlékezetedben. / Egy
idegen elveszettség volt / láthatóan jelen, mintha / majdnem / éltél volna.” I, 223
171
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Az én életem azonban, mely nem más, mint az őszi illatok és e virág látványa,
keresztülszaladt emlékeiden. Így mintha a te emlékezeted volnék, és a te életed egyúttal az
én emlékem lenne; egy néma őszi nap, egy este pillanatai. Lehetséges-e egyáltalán, amit a
vers ténylegesen mond, vagyis hogy sohasem éltél? Szólhatnék-e ekkor így hozzád? Nem
inkább egy olyan idegenség tapasztalatáról és megjelenéséről van szó, amely sem otthonra
nem lelt, sem szakadékba nem hullt, hanem túlnőtt életem határain és a kifejezhetetlenség
alakját öltötte magára?
A felidézett látvány mindenesetre – veszteséged alakszerű [gestalthaft] jelenléte –
igen fájdalmas. Kihez szól a vers: a már eltávozotthoz, vagy a még-el-nem-jötthöz, netán
egy soha el nem jövőhöz? Isten távollétének panaszdalát olvassuk vagy egy meghiúsult,
vagy soha meg nem valósult szerelem ígéretét hordozzák e sorok? Vagy pedig
gyászversről van szó, amelyben a fájdalom eltorzítja az idő szintjeit, s jelenlévő hiányod
közvetlenségéből egy új múltat teremt, amelyben számodra immár egyáltalán nincs hely, s
amelyben nem is élhettél igazán. Hiszen ha éltél volna, miért ne élnél még most is, miért
ne volnánk együtt az őszben, valahol félúton otthon és szakadék közt. Félúton élet és halál
közt.
Alighanem így kell gondolnunk, ha komolyan akarjuk venni a két versszak
egymásnak ellentmondó mozzanatait: emlékezeted tanúságát és életed tagadását. Életed
azonban nem tagadtatik meg teljesen; mint veszteség, jelen van. Ami elmúlt, elmúlt, ám
maga az elmúlás még jelen van. A gyász élménye átrendezi az időt, s új értelmet ad neki. A
gyászban a múlt lezárul, de nem azért, hogy érdektelenné és mozdulatlanná váljon.
Véglegessége nem mozdulatlan, nem befejezés, hanem egy új, számunkra ismeretlen lét
kezdete. Erről szól az egyetlen vers, amelyet Celan keletkezésének dátumával publikált, és
melyet csecsemőkorában elhunyt fiához címzett:
Grabschrift für Francois
Die beiden Türen der Welt
stehen offen:
geöffnet von dir
in der Zwienacht.
Wir hören sie schlagen und schlagen
und tragen das Ungewisse,
und tragen das Grün in dein Immer.
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Oktober 1953172

Az egyik kérdés, amelyre itt választ keresünk, a hordás [tragen] értelmére
vonatkozik. Vajon tudatos cselekvést fejez ki, a gyász megtételét,173 avagy egy néma
sürgetésről van szó? Azért hordunk, mert hordanunk kell, vagy mert hordani akarunk,
netán mert törvény szól róla? A csapódó és újra csak csapodó ajtók egy külső kényszert,
nyugtalanságot jeleznek; ugyanakkor ahhoz, hogy valamit odahordjunk hozzád, ezeken az
ajtókon kell átlépnünk. Az ajtók egyszerre elválasztanak, mert ezeken kilépve hagytál itt
bennünket, ám össze is kötnek, hiszen ezeken keresztül szólunk hozzád, és tartunk feléd.
Az utolsó előtti sor bizonytalan dolga [Ungewisse] a következő, utolsó sorra némi
bizonyosságot, formát és színt nyer. Zölddé lesz, talán a sírt befedő fűvé, talán egyetlen
szál virággá, amely a te „mindig”-ed felé tart [in dein Immer].
Az a mindig, amelyhez valamiképpen mégis elérünk, az idő új tapasztalatát nyújtja.
A vers, minthogy szövegszerűen is tartalmazza a dátumot, felidézi a fentebb elemzett
problematikát. Egyszer haltál meg, hiszen mi más volna egyszeri esemény, mint a halál; és
mégis, azok az ajtók minden éjjel csapódnak és csapódnak. Te, a halottunk, nem csak saját
életed, hanem egy közös világ két ajtaját, a születés és a halál ajtaját nyitottad meg. A te
halálodban, a nyitva hagyott ajtó csapódásának hangjában egyúttal saját halálom hangjait is
meghallhatom. Ne volna kínzó e hang monotóniája [schlagen und schlagen], melyben ott
visszhangzik veszteséged jelenléte? Vajon ezért hordom a bizonytalant és a zöldet hozzád?
Az emlékezetben, melynek a gyász új mélységeit nyitja meg, a kötelesség
kérdésébe ütközünk. Az emlékezés kötelesség, hiszen ha a másik meghal, minden az
enyém lesz, vagyis minden rám lesz bízva. Olyan feladatot róttak ki rám, amely elől nem
térhetek ki. Az elháríthatatlan kötelesség nem azt jelenti, hogy valamit már meg is tettem,
hanem azt, hogy valamit megígértem, pontosabban nem tudtam nem megígérni, már
mindig is elmulasztottam a lehetőséget, hogy nemet mondják rá – vagyis arra, hogy
gondoskodni fogok rólad, emlékedről. Azt a változást, melyben a remény – a másik
fogadásának és az én fogadtatásomnak reménye – végérvényesen ígéretté és bizonyos
értelemben egyoldalúvá válik, a halál viszi végbe. A másik halála tehát nem lezárja a
másikhoz való viszonyomat, hanem új értelmet kölcsönöz neki. Velünk szemben már nem
áll senki, aki az ígéretre felelne, aki azt mint ajándékot fogadhatná. A halál törés, de nem

„A világ mindkét ajtaja / nyitva áll / te nyitottad ki őket / az éj homályában. / Halljuk őket csapódni és
csapódni / és hordjuk a bizonytalant / hordjuk a zöldet ahhoz, ami örök benned. / 1953, Október” I, 105
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Vö. franciául „on fait son deuil”, vagyis „teszi a gyászt”.
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befejezés. A másikhoz való viszonyom oly mély gyökerekkel rendelkezik, amelyet még a
halál sem szakíthat ki.
A másiknak tett ígéret, melyhez lehetetlen feladat felnőni, s melyet lehetetlen
megtartani, ott kezdődik, ahol mi magunk már nem vagyunk képesek adni. Az igazi
ígéretben mindig olyasmit ígérünk, ami megígérhetetlen; amit megadhatunk, arra
egyáltalán nem is kell ígértet tennünk, hiszen azt elegendő pusztán megadnunk. Az ígéret
maga nem adás, hanem annak lehetőségfeltételeként megelőzi és túléli azt. Lehetséges,
hogy az idézett celani versben éppen a kötelesség teljesítésének eleve adott lehetetlensége
az, mely álmatlanná teszi az éjszakáinkat a világ két nyitott ajtaja között? Hogy azok az
ajtók örökké csapódni és csapódni fognak? Hogy olyasmire teszünk ígéretet, amit nem
tudunk, amit nem lehet teljesíteni? Az emlékezés kötelességjellegét, az emlékezés
szavának heroizált megőrzését fejezik ki a Die Schleuse [A zsilip] című vers utolsó sorai:

Durch
die Schleuse musst ich,
das Wort in die Salzflut zurückund hinaus- und hinüberzuretten:
Jiskor.174

A jiszkor szó héberül azt jelenti: emlékezz! Jom kippur ünnepén kifejezetten a
halottakra való emlékezésre vonatkozik. Ebben az emlékezésben azonban nem egy olyan
törekvésről van szó, melynek során roppant igyekezetünkben megfeledkeznénk a jelenről,
melyben, a freudi szóhasználatot követve a gyászból [Trauer] az életet és a cselekvésre
való képességet fenyegető depresszió [Melancholie] válna. Jom kippur nem a múltba való
beleveszést szolgálja, ugyanis mint ünnep elsősorban a megbékélés ünnepe. Így függ össze
az emlékezetben gyász és megbékélés, és válik végül eggyé.
A múlt, legyen az akár a sajátunk, az egyre csak fokozódó idegenség jegyeit viseli
magán. A végesség pecsétje, melyet már semmi meg nem tör rajta, a dátum jelenségében
jut kifejezésre. A múlt múltkaraktere és a dátum, amelybe és amelyből a vers íródik, rokon
jelenségek. A dátum az egyetlen, ami a verset egy meghatározott helyen rögzíti, amelyhez
kialakíthatok ugyan egy viszonyt, de amelyhez nem érhetek el. Az időben tehát minden
azon múlik, hogy a múlthoz való viszonyunkban úrrá leszünk-e a felejtésen, s az emlékezet
nehéz hagyományának ápolásával nem pusztán saját szellemünk kincsestárát gazdagítjuk,
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„A zsilipen / át kellett / a szót a sódagályba vissza- / és ki- és átmentenem: / Jiszkor.” Todtnauberg; I, 222
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hanem a múlt mélyébe pillantva az életként értett idő affirmációjának szavát is mondjuk: a
megbocsátásét. Még akkor is, ha a megbocsátás maga is remény marad. Erről a reményről,
erről a dátumba írt, egyszeri, és mégis újra és újra felbukkanó és az ént hatalmába kerítő
reményről szól Celan Heideggerhez írt verse is.

die in dies Buch
geschriebene Zeile von
einer Hoffnung, heute
auf eines Denkenden
kommendes
Wort
im Herzen175

Ami a lényeges, hogy e sorok, mint azt olvashatjuk is, le vannak írva. Mégpedig
egy könyvbe, egyetlen, konkrét könyvbe – Heidegger kunyhójának vendégkönyvébe –,
amely éppoly egyszeri, akár a vers január huszadikája. Egyszeri, és mégsem egy embernek,
egyetlen címzettjének szól, hanem mindig csakis annak, aki éppen rátalál. Egyszeri és
örök; megismételhetetlen. Nem szól senkinek, és éppen ezért lehetséges, hogy hozzánk is
szóljon; talán a remény, amelyről hírt ad, a mi szívünket is elérheti.

„az ebbe a könyvbe / írt sorok egy / reményről, ma / egy gondolkodó / eljövő / szavára / a szívben” II,
255. Celan e sorok eredeti változatát a Heideggerrel való találkozás alkalmával írta a todtnaubergi kunyhóban
található vendégkönyvbe.
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5. Állni
„es stand
Jerusalem um uns”176
A tanúsítás során az ember maga is jellé válik. Jelez valamit, ami maga nincs jelen,
s nem ad jelt saját magáról. A tanúsítás során ugyanakkor az ember saját tapasztalatait,
vagyis önmagát is jelezheti, pontosabban önmagában, önmagaként jelzi azt a másikat, azt
az idegent saját magában, melyről nehéz szólni, ami megtörtént – was geschah. E beszédet
azonban nem foszthatjuk meg sokértelmű karakterétől azáltal, hogy tárgyát egyszerűen az
értelmen túlinak, paradoxnak és abszurdnak nevezzük. A tanúskodás ugyanis kerülőutat
választ, és nem közvetlenül beszél a történtekről – aki tanúsít, az elsősorban saját
veszteségeit mondja el. Az arról szóló beszéd, ami történt, nem lehet más, mint egy
veszteségről szóló beszéd; azonban már ez a megfogalmazás is feszültségeket rejt
önmagában. Ha nem azt mondom, ami az enyém, nem az elém táruló látványt, nem a
remélt jövőt, hanem éppen azt, amit elveszítettem, akkor egy olyan helyre kell
visszatérnem, ami többé már nem az enyém. Az emlékezetben olyan helyre térek vissza,
ami már ismeretlenné, távolivá és bejárhatatlanná vált. Lehetséges-e egyáltalán ez a
visszatérés? Ha valamit vagy valakit valóban elvesztettünk, szólhatunk-e még róla úgy,
mintha mellettünk lenne? Celannál is megtalálhatjuk a kétség nyomait.

Du, meine Liebe.

Verlorene, fehlgegangene, wieder
und wieder
heimgeschmerzte: es ist
spät.177

A kétség tehát, mint ahogy általában véve a veszteség tapasztalata, erősen jelen
van. A tollat tartó kéz megremeg, a beszéd bizonytalanná válik. Amikor mégis a
176
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III, 96
„Te, kedvesem / elveszített, félre- / ment, újra / és újra / hazafájdított: / késő.”
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közelembe hozlak, az fáj neked. Hazafájdítalak, és nem hagylak nyugodni. Szavakkal
nyúlok feléd, szavakkal hozlak vissza178 – vagy legalábbis megkísérlem. De bármit is
teszek, hiába teszem, hiszen már túl késő. Mégis, remélve, hogy felidézem azt, ami már
nincs, így szólok zavartan, hozzád és magamhoz egyaránt: „Te / akárcsak én /
zabolázatlanul beszélsz” [du führst, / wie ich, / unzüchtige Reden].179
Celan költészete, legalábbis annak egy alapvető tendenciáját tekintve, a tanúsítás
ezen paradoxonainak kibontásaként jelenik meg. Versei maguk is tanúskodnak;
emlékművekként állnak. Állni – sokértelmű és az életműben gyakran visszatérő szó, amely
már önmagában erőfeszítésekre és gyötrelmekre utal. Állni többé már nem az ember
természetes állapotát, hanem egy kiküzdött tartást jelent. Állni, mozdulatlanul –
meglehetősen passzív tevékenység, ám ez nem a velünk született, eredendő passzivitás,
hanem egy kiküzdött, az emberi állapotra éppen ráeszmélő, második, és az elsőnek új
értelmet adó passzivitás. Aki áll, az „még mindig áll”, „valakiért áll”, esetleg az emlékezet
hegycsúcsán áll, ahonnan minden eddiginél tisztább kilátás nyílik a múltra.
Celan egyetlen, magányos szóval írja alá egyik, Izraelből hazaküldött képeslapját:
„Stehend” [állva]. Fiának címzett verse zárósorai így hangzanak: „üvegünk / selyemmel
telik / állunk” [unser Glas / füllt sich mit Seide / wir stehn.”]180 Az üveg lehet egy urna,
egy homokóra; a töltődés az idő múlása. Ha a Glas [üveg] szót franciául olvassuk, úgy azt
a harangot jelenti, melyet a halottakért kongatnak meg. Állni tehát, ebben az
összefüggésben, egyértelműen valamivel szemben, mégpedig a halállal szemben való
megállást jelenti. Állni ugyanakkor a celani nyelvhasználatban számos helyen annyit tesz:
tanúsítani.
Állni és tanúsítani, stehen és zeugen: e szavakat, mint oly sok másikat Celan
verseiben, titkos rokonság fűzi össze. „Ich steh. Ich bekenne.” [Állok. Beismerek.] –
hangzik el már egy korai versben.181 E két szó mintegy magától értetődően követi egymást,
kapcsolatuk itt természetesnek és megkérdőjelezhetetlennek látszik. Azonban amíg az, aki
valamit beismer, mindig önmagát tanúsítja – hiszen eo ipso csak a saját tetteinket
ismerhetjük be – addig valaki másért, valaki más nevében állni és tanúskodni olyasvalami,
amire csak egy bizonyos távolságból, talán egy árnyékot és sebeket idéző tájon van
lehetőség. A másikért való tanúskodásnak nem lehetetlenségéről, hanem sokkal inkább
kifejezhetetlenségéről szól a következő vers:

„Mit Worte hol ich dich wieder.” Dein Hinübersein, I, 218
II, 220
180
II, 376
178
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„Stehen, im Schatten
des Wundenmals in der Luft.
Für-niemand-und-nichts-Stehn.
Unerkannt,
für dich
allein.

Mit allem, was darin Raum hat,
auch ohne
Sprache.”182

Az Atemkristall ciklus, melyben a tanúságra való készültség többször is
felbukkan,183 egyik sokat idézett kulcsdarabjáról van szó. Az árnyékok, a hallgatás és a
senkiért-állás a Psalm [Zsoltár] c. költeményből184 ismert motívuma itt is megtalálható. A
levegő sebhelyében megállni annyi, mint magukat a sebhelyeket és sebeket magunkra
venni, beléjük öltözni. Egy sebhely jelentősége többnyire abban áll, hogy az magára a
sebre emlékeztet, annak fájdalma nélkül, pusztán azáltal, hogy látszik. Azonban a levegő
sebhelye, amely maga is árnyékban van, aligha kínálkozik fel a köznapi értelemben vett
látás számára. Talán a háború nyomairól van szó, amikor a puskaropogás és a bombák
robbanása nem csak a földet, hanem a levegőt is megrázkódtatták. E sérülés mindenesetre
láthatatlan marad; állni ezért is felismerés nélkül való: unerkannt. E szó oly magányosan
áll – legyünk figyelemmel a tördelésére – akár csak a két sorral lejjebb őt követő allein. A
felismerés elmaradása egy fokozódó magány, amely a halál képzetét is felidézi. Eszünkbe
idézi Rilke utolsó töredékét, melyet a költő halála előtt alig órákkal írt: „Jer hát, te végső
[…] / Ó élet, élet: Odakint. / S én lángok közt. Nem ismer senki már.”185 [Kiemelés tőlem –
B.I.]
A celani vers alanya is, aki nem is egy meghatározhatatlan én, hanem egy még
annál is kevésbé meghatározatlan valaki, pontosabban csak annyiban én, amennyiben egy
te-hez szól, végső soron alighanem éppúgy senki, mint az, akiért éppen áll. Felismerés
181

III, 16
„Állni, a levegőben / a sebhely árnyékában. / Senkiért-és-semmiért-állás / Ismeretlenül, / teérted / egyedül.
/ Mindazzal, mi benne térrel bír / nyelv nélkül is / akár” II, 23
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Celan tudatos ciklusépítő volt. Így például az idézett vers után két oldallal szereplő, Mit den Verfolgten [az
üldözöttekkel] kezdősorú mű tematikájában félreismerhetetlenül az előzőekhez kapcsolódik. Ld. II, 25
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I, 225
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Rilke versei. Európa, 1983, 378. ford.: Szabó Ede
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nélkül áll helyén, és ilyen értelemben maga is senki marad, lévén nincs már más, aki
felismerje. Senki sem tanúsítja a tanúkat, ahogyan arról egy másik vers időközben
emblematikussá vált sorai is,186 önmagukat egyszerre igazolva és önmaguknak
ellentmondva tanúskodnak. Senkiért-semmiért állni annyit tesz, mint egyedül teérted állni.
A senkiért-állás és az érted-állás ilyen – másutt is felbukkanó – azonosítását csak a vers
palackposta-jellegéből és a szöveg egészéből van módunk megérteni. Stehen és Sprache –
az első és utolsó szó úgy határolja a költeményt, a nyelvileg rendezett gondolatot, hogy az
végül, elcsöndesülésének pillanatában, mikor utolsó szava elhangzása után visszhanggá,
vagyis immáron lényegileg nyelv nélkülivé válik, maga is áll – éppen ezért indulhat útjára
palackpostaként. S hova is tarthat egy palackposta, ha nem éppen egy senki felé – feléd? E
mű különleges formai teljesítmény; ott ér véget, ahol elkezdődik. A vers a csöndben és
ugyanakkor a nyelv szavával ér véget, amely – amint elolvastuk magát a szót – rögtön
hallgatássá is lesz. Ebben a csöndben a vers egésze kezd újra visszhangozni; a szavak
megállnak ebben a vibrálásban. Nyelv nélkül állnak, senkiért és semmiért; talán értünk is.
A vers olyan könnyedséggel tesz eleget saját, az elcsendesülésre vonatkozó vágyának,
hogy nincs, aki tovább marasztalná.
E cím nélküli költemény sorai tehát szintén a csönd, pontosabban a fokozatos
elcsöndesülés nyelvén íródnak. Erős késztetést mutatnak arra, hogy mondandójukat halkan,
idővel teljességgel elhalkulva közöljék. Azonban az elcsendesülés mélyén egy
kétértelműség rejlik, hiszen az egyszerre utalhat arra a távolságra, amelyben a hangok nem
érnek át a téren, és arra a közelségre, amelyben már egyáltalán nincs is szükség hangokra.
A csend értelmének ez a két, egymással nehezen kibékíthető szintje átjátszik egymásba;
szintézisük egyszerre igenlés és tagadás: állni valakiért, senkiért. Ez a pillanat, az
emberinek valamiféle végső, eltörölhetetlen minimuma, annak képessége, hogy ne csak
önmagunkban és önmagunkért, de valaki másért álljunk – stehen –, ennek állandó és
névtelen lehetősége, mely megszólal e sorokban, a vers utolsó szavai szerint nyelv nélkül
is lehetséges. Egy kifejezhetetlen, ám elérhető tapasztalatról van szó, amelyet a vers, hogy
hűen mutasson meg, maga sem fejez ki – a csöndben utal annak lehetőségére.
Mint ahogyan az, aki áll, nem feltétlenül beszél, és talán képtelen is beszélni, ha
minden erejét az köti le, hogy egyáltalán csak állni legyen képes, éppúgy a tanúsítás is
természetéből adódóan a hallgatással, a szó szoros értelemben vett kimondhatatlannal
küzd. Emlékezhetünk Jézus konok hallgatására, mellyel Pilátus kérdésére – „mi az
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„Niemand / zeugt für den / Zeugen.” Aschenglorie, II, 72
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igazság?” – adott sokértelmű választ. Jézus, aki hallgatóinak egyébként előszeretettel
mutatkozik be az igazságként, ebben a helyzetben végső soron nem mást, mint önmaga
kimondhatatlanságát tanúsította.187 Önmaga kimondhatatlansága azonban a személyesség
egészének problematikájához vezet; individuum est ineffabile. Az egyest nem lehet
kimondani.188 Ha Pilátus ravaszabbul fogalmaz, és azt találja kérdezni: „ki az igazság?”,
akkor Jézus talán szívélyesen bemutatkozott volna. A Bibliában szövegszerűen ránk
maradt részlet azonban ebben a formájában egy olyan tanúsítás lehetőségéről szól, amely –
alátámasztva a fenti elemzést – szavak nélkül, csöndben megy végbe. E tettnek jelentősége
van; éppolyan ellenszó, mint Lucile kiáltása. Meghatározott időben és helyen, „lázas
örömmel” történik, és oly sokat tud a jelenről, hogy „leleplezi a jövőt.” Oly egyszeri, akár
a halál:
ein Ort, zukunftsenthüllend,
stahlfiberfroh,
zur Erprobung
des einmaligen Herzstichs.189

A vers maga is tud az egyszeriség ezen lehetőségről, ezért aztán mozdulatai sosem
lehetnek teátrálisak. Az egyszeriséget nem kell kiküzdenie; meg kell mutatnia. Celan a
teatralitás minden formáját kerülte, magukban a művekben éppúgy, mint nyilvános
fellépései alkalmával. Felolvasókörútjai során állandó kérése volt, hogy ne pulpitusnál,
hanem egyetlen, a hallgatókkal egy magasságban lévő dísztelen asztalnál olvashasson, és
hogyha lehetséges, ne kelljen mesterséges hangosítást használnia. Se virág, se mikrofon, se
zongoraszó a háttérből – pusztán egyetlen pohár víz.
Az efféle teatralitásoknál azonban, melyeket igyekezett kerülni, még sokkal inkább
megrémítette annak lehetősége, hogy saját művei nem emlékké, hanem rossz értelemben
vett emlékművé válnak, szombat délutáni programmá a rajongó diákság és a kulturális
igényeit a színházban és az irodalmi kultúrházakban kielégítő polgárság számára. Az ettől
való szorongás rányomta bélyegét nyilvános szerepléseire. Levelezésében sosem utal arra,
hogy a felolvasásokon aratott sikernek és a hallgatóság részéről tapasztalható elismerésnek
bármilyen mértékben is örülne. Éppen ellenkezőleg: Günter Grass beszámolója szerint –
ld. János, 14,6
Vö. „Wir können nie ein Individuelles durch die Sprache ausdrücken” F.D.E. Schleiermacher:
Hermeneutik und Kritik, Frankfurt am Main 1999, 466
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aki 1956-59 között Párizsban élt, és ott megismerkedett Celannal – „Az összes
Németországba tartó útjáról sérülten tért vissza”.190
Tudható továbbá, hogy Celant borzalommal töltötte el annak gondolata, hogy a
vers, amely ismertté és elismertté tette – a Halálfúga –, az irodalmi antológiák bejáratott
darabjává és egyúttal a középiskolák számára kötelező irodalmi anyaggá válhat. Meglehet,
Celan valóban túlérzékeny volt, és olykor irracionális szorongások gyötörték, e félelme
azonban egy igen mély belátáson nyugszik. Ahogyan Michel Foucault történeti elemzései
során a kibeszélés és szétbeszélés stratégiáiban ismerte fel a legmélyebb elhallgatás
lehetőségét és veszélyét, ugyanúgy Celan is tisztában volt vele, hogy a napi- és hetilapok
kibontakozóban lévő politikai „érzékenysége”, a kulturális emlékezet és kollektív
némethoni bűnbánat ekkor születő emlékművei, illetve általában véve a múlt
feldolgozására tett, állami támogatást élvező és művészetpolitikai leleményességről
árulkodó kísérletek sok esetben nem az emlékezést, hanem éppenséggel a felejtést
szolgálják.
Írás és felejtés, mint azt Platóntól tudjuk,191 elszakíthatatlan szálakkal kapcsolódnak
egymáshoz. Nagy írók, mint Vergilius és Kafka, akik nem tudtak szabadulni művük
megsemmisítésének gondolatától, alighanem megérezték, hogy nem írhatnak büntetlenül.
Vagy tökéleteset alkotnak – bármit is gondoltak a tökéletességről – vagy hibát, sőt, bűnt
követnek el. Aki ír, az egyszerre teszi azt a felejtés ellenében és egyúttal annak
szolgálatában. Az író elsődleges célja persze abban áll, hogy megörökítse – kétértelmű szó!
– témáját, hogy megmentse azt a felejtéstől. Ám ez a nagyközönség számára könnyen
hipokritikus ajándékká válhat, hiszen ki érezhet nagyobb késztetést a felejtésre, mint éppen
az, akinek könyvtára biztonságos és előkelő körülmények közt őrzi kollektív és privát
emlékezetének egymásba illeszkedő dokumentumait? Az ilyesfajta megőrzés valóban az
örökkévalóságnak szól – vagyis nem nekünk.
Tévedés volna azt gondolnunk, hogy oly sokan azért nem voltak hajlandóak egy
szót sem szólni a történtekről a haláltáborokból visszatérve, mert esetükben a felejtés, akár
öntudatlan védelmi mechanizmusként, akár szándékos elhatározás folytán már megkezdte
volna munkáját. Sokkal valószínűbb, hogy a bénultság, az írás- és beszédképtelenség
valódi oka éppen a felejtésre való képtelenségben keresendő – így válik a hallgatás az
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„egy hely, / a jövőt leleplezve / acéllázörömmel / kipróbálni / az egy- / szeri szívdöfést” II, 221
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megkérdőjelezi a túlélés mindenfajta lehetőségét, és az életet az idő lassú, észrevehetetlen
múlása ellenére továbbra is alapjaiban fenyegeti. Celan maga is képtelen volt felejteni, és
azok közé tartozott, akik számára ennek lehetősége érdemben föl sem merült. Azonban
messzemenőkig tisztában volt az emlékezet hordozójaként fölfogott írásnak ezen
veszélyekkel terhes kétértelműségével. Az emlékezet vakfoltja gyújtópont, amely maga
körül mindenre ráveti sötét fényét. Ezért is írhatja 1963-ban oly keserűen barátjának és
fordítójának, Franz Wurmnak: „Talán jó volna, ha egy ideig egyáltalán nem beszélnének a
zsidókról – sem a költészetről.”192
Alighanem ebben kell annak okát látnunk, hogy versei maguk is az elhallgatás felé
haladnak. A kései művekben egyre szaporodnak azok a művek, melyek mintha csak azért
kerülnének elénk, hogy mielőbb hátat is fordítsanak, és csalódást okozzanak. Mindennek
azonban mély okai vannak. A vers idővel fél megmutatni magát; hiszen az igaz vers nem
szólhat úgy, mint egy ottfelejtett gramofon. Nem lehet emlékműként elzarándokolni hozzá,
majd utána ugyanolyan – vagy esetleg sietősebb – iramú léptekkel elhátrálni tőle. A vers
akkor él, ha a valóságtól már felsebezve [wirklichkeitswund]193 új valóságra, egy
megszólítható valóságra, vagyis olvasóra lel. Természetesen a költészet nem két világ
között mozog: a valóság, amely megsebzi, és a másik, amelyre rálel, csakis ugyanaz lehet.
A feszültség egyrészt a vers mozgásából, másrészt a valóság kétértelműségéből adódott.
Abból a kétértelmű, az otthonosságot és az idegenséget egyúttal magában foglaló
„Unheimlichkeit”-ból, amelyre Freud is felfigyelt.194
Hogy azonban a vers valóban „igaz olvasóra” lel, arra nincsen és nem is lehet
garancia. De hogyan is állhat fönt mégis az emlékműipar e fonák jellege? Hogyan
lehetséges, hogy az emlékművek, vagyis a múlt elpusztított tájainak képei, történelmünk
romkatalógusai mégis kedvelt árucikkek? És hogyan lehetséges egyáltalán annak veszélye,
hogy éppen az emlékművek szegődnek a feledés szolgálatába? 195 E veszély akkor áll fenn,
az emlékmű akkor vallhat kudarcot, ha megmarad tárgya pusztán történeti és materiális
mozzanatainak felidézésénél, ha témáját úgy hozza szóba, hogy az végül belesimul a
történelem ránctalan bőrébe, ha az, ami történt, többé nem képes felkavarni, sőt, talán
éppen elutasítóvá és, ami itt ugyanaz, közönyössé teszi szemlélőjét. Az emlékműipar
Paul Celan – Franz Wurm Briefwechsel. Hrsg. von Barbara Wiedemann in Verbindung mit Franz Wurm,
Frankfurt am Main, 1995. 13
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inherens tendenciái elsősorban arra irányulnak, hogy mindazt, amely érdes és szúrós volt,
lekerekítse, megszokottá tegye, hogy az, ami egykor nehéz volt, úgy simuljon a kezünkbe,
mint a víz által csiszolt kő. Az emlékmű ekkor kudarcot vall; kudarc, ha nem emlékezni
hív, és emlékezetben tart, hanem megörökít valamit, ha egy megmerevített képet ad,
mellyel pusztán a múlt mozdulatlan és a szó legszorosabb értelmében vett elmúlt
eseményére utal, nem pedig valami olyasmire, ami lényegileg lezáratlan. Márpedig, írhatja
joggal Hermann Schweppenhäuser Walter Benjamin múltorientált történelemfilozófiája
kapcsán: „Semmi sem kevésbé lezáratlan, mint az, ami megtörtént”.196 E megjegyzéshez,
ha tekintettel vagyunk a trauma feldolgozásának jelenségére, nem fűzhetünk kétségeket. A
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gondolkodnunk. Történni [geschehen] annyit tesz, mint réteggé [Schicht] válni egy
történetben [Geschichte]. Mivel pedig a rétegek állandó tektonikus mozgása a rétegződés
[Geschichte] egészét mozgásban tartja, ezért nem tekinthetünk a legalsó, láthatatlan és
hozzáférhetetlen rétegekre olyasvalamiként, mint ami a jelen számára mozdulatlan volna.
Hiszen éppen ellenkezőleg áll a helyzet. A földrengések nem a felszínen, hanem a mélyben
kezdődnek el.
Földrengésmentes hétköznapjaink során azonban kevéssé vagyunk érzékenyek arra,
hogy a történeti idő labilis talaján járunk. Berendezkedünk a napok folytonosságába. A
földet még mindig nem gömbölyűnek, hanem egy mélységgel nem rendelkező laposságnak
képzeljük, melynek minden pontja elég masszív ahhoz, hogy megálljunk rajta. Részben
ebből emiatt közönyösek vagyunk a monotóniával szembend, de legalább annyira
közönyösek vagyunk a monotóniát hangzatosan és látványosan megtörő gesztusokkal
szemben is, amelyekre többnyire csupán egyetlen pillanatig figyelünk fel. „Az élet
kegyetlen, mert… megy tovább” – jegyezte meg egy szemtanú a csernobili katasztrófa
után. Celan katasztrófaérzéke igen magas volt, a konkrét események megnevezéséhez
azonban egyre inkább általánosabb formát keresett. Így lett a „Hiroshima” kezdetű vers
első szavából a publikált változatban pusztán „Hier”, azaz: „itt”. Mindez, jegyezzük meg,
nem teszi a verset kevésbé érthetővé, hiszen az első sor a tulajdonnév elhagyásával is
meglehetősen világos: „Hier – das meint hier, wo die Kirschblüte schwärzer sein will als
dort.” [Itt – vagyis itt, ahol a cseresznyevirágok feketébbek akarnak lenni, mint máshol].197

Ld. Peter Bulthaup [Hrsg.]: Materialien zu Benjamins Thesen „Über den Begriff der Geschichte“,
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A monotónia folytonosságát nem a túlkiabálás, hanem csak a csönd, a még éppen
hallható lehet képes a leginkább áttörni. Ami alig hallható, arra inkább odafigyelünk,
ahogy akkor is meresztjük a szemünket, ha egy írást túl homályosan látunk ahhoz, hogy
kibetűzzük – még akkor is, ha ilyen esetekben csekély a valószínűsége, hogy bármi minket
is érintő eseményről hallunk vagy olvasunk. Sajátos módon a feltűnés jelensége leginkább
és elsősorban nem a látványosságban, hanem a látványosságtól és általában a közvetlen
érzékelhetőségtől való visszahúzódásban érhető tetten.198 Hiszen nem a feltűnő tűnik fel
igazán, hanem az, ami csak kissé tűnik fel. Ami csak keveset mutat magából, rögtön
felébreszti a kíváncsiságunkat. Ez nem kis mértékben Celan ismertségének is egyik oka.
Az emlékművek összefüggésében azonban ez azt jelenti, hogy amennyiben saját céljainak
megfelelően feltűnő akar lenni, az emlékműnek is halknak, vagyis eltűnőnek kell lennie.
Jeleznie kell valamit azáltal, hogy saját magát igyekszik mindinkább a háttérbe szorítani. A
berlini kormányépületek mellett elterülő, több labdarúgópálya nagyságú betontömbökkel
fedett terület ezért nem annyira egy emlékmű, hanem inkább egy különös, bújócskázásra
alkalmas játszótér benyomását kelti. Hiába igyekszik a maga módján visszafogott, vagyis a
művészi igényeknek megfelelően nem túlságosan kifejező és direkt lenni, ennek ellenére
már pusztán hatalmas méretei és szerencsétlen elhelyezkedése folytán is hivalkodó
képződmény, és nem felel meg annak a csöndességnek, amely a vele szemben jogosan
támasztható elsődleges követelmény volna. Bizonyára megvan a maga emlékezpolitikai
legitimációja, de mint emlékmű túl hangosan és túl egyértelműen szól arról, amiről pedig
csakis halkan lehet beszélni, was geschah, s ami ezen a módon semmi esetre sem tehető
egy nép kollektív bűntudatának tárgyává. Végeredményben a grandiózus emlékművek
telepítése éppenséggel az emlékezés sürgető feladata és kötelessége előli menekülésre
kínálnak alkalmat.
A csöndességre való intésből következik, hogy a Sartre-féle litterature engagé így
szintén csak értelmes és finom határok között képzelhető el és valósítható meg. Mint P.H.
Neumann megállapítja, modernitás és aktualitás különböző jelenségek. A modernitás
ugyanis, amennyiben újszerűségként fogjuk fel, sosem lehet igazán aktuális, hiszen
túlmutat az aktualitáson.199 Celannál azonban éppen annak lehetünk tanúi, hogy e két
mozzanat identikussá válik.200 Egyes művei kétségtelenül politikai potenciállal is bírnak;
Ld. erről bővebben Bernhard Waldenfels: Phänomenologie der Aufmerksamkeit. Frankfurt/Main 2004
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ám ennek ellenére megőrzödik bennük a valósághoz való kettős, attól egyszerre távolodó
és azt ugyanakkor felkutatni igyekvő viszony. A politikai tartalom e lírában természetesen
nem jelenhet meg közvetlenül. Abban igaza van ugyan Sartre-nak, hogy minden írás során
világosan el kell döntenünk, vajon a tavaszi pillangók színéről vagy pedig a zsidókérdésről
akarunk-e írni. Ezek a témák azonban a költészetben nem tehetők ilyen formában
explicitté. A túl hangos szó a gondolat halála.
Bertolt Brecht költészetének ezen túl direkt, túlságosan is egyértelmű és politikai
állásfoglalását túl hangosan kifecsegő jellege miatt címezhette neki Celan e rosszalló
sorokat:
„Ein Blatt, baumlos
für Bertolt Brecht:
Was sind das für Zeiten,
wo ein Gespräch
beinah ein Verbrechen ist
weil es soviel Gesagtes
mit einschliesst?”201

Az eredeti Brecht műben a következőt olvassuk: „Milyen idők azok, ahol egy
fákról szóló beszélgetés majdnem bűnnek számít, mert oly sok szörnyűségről való
hallgatást foglal magába!” [Was sind das für Zeiten, wo ein Gespräch über Bäume fast ein
Verbrechen ist, weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschliesst!]202
Celan verse immáron fa nélkül válaszol Brechtnek; már nem számít, hogy fáról
vagy másról szól-e ez a bizonyos beszéd. A politikai, illetve erkölcsi mozzanat Celannál is
jelen van. Itt is ugyanúgy bűnről, illetve a bűn lehetőségéről van szó. Csakhogy Celannál a
dolog iránya megfordul; Brecht aktuálpolitikai kérdésfelvetése nála a nyelvvel szembeni,
illetve – mint annak lehetőségére a Brémai beszéd utal – a nyelv által elkövetett erőszak
kérdésévé válik.203 A költő itt bizonyos értelemben a nyelv ellen beszél; a vers ugyanis
nem kevesebbet állít, minthogy az a beszéd, mely túl sokat mond, bűnnek minősül. A túl
sok kimondott [Gesagtes], a sietve és zihálva érkező szavak elveszik a levegőt attól, akit
esetleg megszólíthatnának – vagyis magától az olvasótól. Ebben a dilemmában keresendő
„Egy levél, fa nélkül / Bertolt Brechtnek: / Milyen idők azok, / ahol egy beszélgetés / majdnem bűnnek
számít / mert oly sok elmondottat / foglal magába?” II, 385
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az alkotás folyamatának minden nehézsége, minden „csikorgása”: a nyelv azáltal őrzi
ártatlanságát, hogy megvonja magát; a „szélsőséges nyelvínség kora” az ember és a nyelv
közös játékának, egymásra hatásának eredménye. Ahogyan Nietzsche szerint a nagy
gondolatok is galamblábakon érkezve, hívás nélkül lepnek meg bennünket, úgy a költői
szó sem egyszerűen valamiféle költői kreativitás eredménye csupán; a szó elkerülhet,
bármennyire szomjazom is utána:

ein Wort, das mich mied
als die Lippe mir blutet vor Sprache.204

A palackposta-vers azonban, amely éppen ezért a bizonyos lehetséges és remélt,
pusztán távolról sejtett olvasóért indult útjára, igyekszik visszahúzódni önmagába,
igyekszik szerény maradni, egy gyéren világított szoba szűkösségét, falainak szorongató
közelségét saját sötét fényével az árnyék mélységébe fordítani. Igyekszik megteremteni
annak az éjszakának magányát, melyben Faust a fiola után nyúlt, azt az éjszakát, amelyben
mindenki szembenézhet azzal, amivel szembe kell néznie, önmagával és emlékeivel. A
vers így tanúsítja azt, amit elmondani adatott.
Az igazi emlékműnek tehát magának is, mint az egyedüli, támaszték nélkül álló
szónak, árnyékban kell maradnia, egy árnyékot kell önmagában hordoznia. Meg kell
találnia azt az alig látható, alig járható ösvényt, mely a járatlanba vezet, s amely az
elhamarkodott megértés, a körülményeket regisztráló információk és tények leltározásának
Szküllája, illetve ezzel szemben a megértés igényének teljes feladása, az elhamarkodott
szakralizáció és érthetetlenné nyilvánítás Kharübdisze között vezet. A mindent-megértés és
a semmit-sem-értés ugyanazon hárítás- és közönymechanizmusok érméjének két oldala,
ugyanannak a megválaszolhatatlan és kínzó kérdésnek az elhamarkodott válasz általi
elutasítása.
A tanúsítás – ellentétben az archiválással, mellyel Giorgio Agamben élesen
szembeállítja205 – értés és nem-értés e vékony határmezsgyéjén megy végbe, avagy még
inkább ott, ahol Mnémoszüné és Léthé egymásba torkollik, ahol elfelejtjük emlékeinket, és
ahol emlékezni kezdünk e feledésre magára. E folyók ugyanakkor az alvilág folyói: aki a
múltban van, akár emlékekben, akár a legmélyebb felejtésben, az holtak közt jár. Aki
emlékezik, az halottaira emlékezik, és aki felejt, az a halottait felejti el. E hádészi
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torkolatban az emlék előtti és az emlék utáni találkozik. A kettő egymásra ismer, és eggyé
lesz. De vajon valóban eggyé lehet e kettő? Hiszen nem létezik olyan tenger, melyben
valóban egyesülne a két folyam – a görög alvilág térképészei legalábbis nem ismertek
ilyet. E torkolat sajátossága az írás jelenségének fentebb felidézett kétértelműségében
ragadható meg. Hiszen nem éppen az írás legbensőbb természetében ismerhetnénk holt
betű és élőszó, felejtés és emlékezet igazi összjátékára?
Megérteni valamit – etwas zu verstehen – eredetileg nem mást jelentett, mint kiállni
valamiért. A verstehen a német nyelvben jogi kategória volt, és a tanúskodásra utalt. Az
etimológia itt több mint pusztán filológiai adalék; a dolog lényegéről árul el valamit.
Ahhoz segít hozzá, hogy a megértés helyességét [Richtigkeit] egyben az igazságosság
[Gerechtigkeit] kérdéseként fogjuk fel. Az igazságosság csak egy eleve adott pluralitásban
valósulhat meg; vagyis itt ismételten nem az egyetlen értelemre, hanem éppen
ellenkezőleg, az értelem bőségére utal, amelyből mindenkinek juthat, ha azt, amit megért,
helyesen érti.
Senkiért és semmiért állni – e szavakkal kezdtük töprengéseinket. A senki mindig is
egy valaki lehetősége; a hozzá való eljutás azonban határátlépést követel meg. A
transzgresszió elutasítása minden kommunikáció és találkozás lehetőségének feladása. A
határok átlépésével – amelyre még a „legigénytelenebb vers”206 is kísérletet tesz – a
személyesség ismét a tapasztalat tárgyává tehető. Hiszen lehetséges, hogy egy pillanatra
senki és semmi valakivé és valaki másnak az ügyévé válik. Lehetséges, hogy érted tegyek
valamit: „Bambuszt vágtam / neked, fiam. / Éltem.” [Ich habe Bambus geschnitten: / für
dich, mein Sohn. / Ich habe gelebt.]. Lehetséges, hogy az egész élet a másik felé álljon
nyitva, a halálban is a te szabadságodért – álljon, továbbra is? Erről az állásról, zöldellésről
esik szó a következő műben:

Das Rohr, das hier Fuss fasst, morgen
steht es noch immer, wohin dich
die Seele auch hinspielt im Ungebundnen.207

Kiállni valakiért mindig azt is jelenti: szemben állni valakivel vagy valamivel. A
lélek a nyíltban van, ám a gyékény áll a helyén. Az organikus létezés, illetve az általában
206

III, 199
„A nádszál, amely itt megkapaszkodik, holnap / állni fog még, bárhová / játsszon is téged a lélek,
kötöttség- / nélküliségben.” I, 264
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vett élet alapja ez az állandóság, a szilárd alap, az önmagához való visszatérés képessége.
Lehet-e azonban a decentralizált szubjektivitás, a rögzíthetetlenség perspektívája felől
egyáltalán szilárd alapról beszélni? E szilárd alap ebben az esetben nem volna más, mint
maga a szöveg, amely önálló életre kel, és amely semmilyen szerzői intencióból nem
vezethető le. Mivel az értelmezést kimeríthetetlen tevékenységként jellemeztük, ezért
ebből adódóan az értelmezésben megragadott értelem eme bősége szintén egy
kimeríthetetlen forrásból kell, hogy származzon. Ebben az összefüggésben tekinthetjük a
szöveg lehetséges, kifejtésre váró bőségét „szilárd alapnak”. A kifejtés szükséges és
elengedhetetlen, mégpedig annak szó szerinti

értelmében;

nem

a racionalitás

kényszerabroncsába tuszakolt értelmezési technikák elsajátításáról, hanem egy ennél
személyesebb, érzékibb tevékenységről van szó, amelyre a vers maga is csábít. A vers
kiszolgáltatja magát, és e kiszolgáltatottságban intézi felénk a felhívást: „Jöjj, hámozz ki
szavamból” [Komm, schäl mich aus meinem Wort]. Ez a kérés, vagy talán követelés az,
amely a helyesség problematikáját az igazság és az igazságosság kérdésévé teszi.
Kiállni valamiért, ahogyan erre nyelvünk is megtanít, nem is lehet másért, mint az
igazságért. Aki az igazságért áll, az ugyanakkor szemben is áll valamivel. Állni Celannál
emberek, szavak, gondolatok és fák szoktak. A gyökerekkel rendelkező fa szintén a szilárd
alap képe; olyan alap, mely nem föld, hanem amely maga a föld alatt fekszik láthatatlanul.
A fa Celan egyik nyíltan ellenszegülő, címében Villonra utaló versének zárószakaszában,
annak envoi-jában is szerepel – egy vers, ahol akasztásról, az elmaradt zsidójegyről, egy
régi, hajdanvolt odafentről van szó, és amelynek mottóját Celan Heinétől kölcsönözte:
„Olykor, sötét korokban”. Az envoi, vagyis a vers egészére visszatekintő, lezáró sorok így
hangzanak:
Envoi

Aber,
aber er bäumt sich, der Baum. Er,
auch er
steht gegen
die Pest.208

„Envoi / de, / de ágaskodik a fa. Ő / is áll / szemben / a pestissel.” Eine Gauner- und Ganovenweise
gesungen zu Paris Empres Pontoise von Paul Celan aus Czernowitz bei Sadagora. I, 229
208
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6. Jel vagyunk
„was du noch bist, legt sich schräg”209
Adorno a következő alcímet adta Minima Moralia c. kvázi-etikai művének:
„Reflexiók a sérült életből”. Nem kétséges, hogy az élet, melyből Celan hangjai előtörnek,
szintén sérült. Az élet törvénye, a spinozai conatus in suo esse perseverandi elvéből
adódóan azonban minden élő élni akar, minden seb önmaga begyógyításán munkálkodik, s
ha a seb gyógyítása maga lehetetlennek bizonyul, úgy igyekszik azt legalább elfedni, annak
képével és eleven emlékével szemben valamilyen módon távolságot teremteni. A távolság
megteremtésének igénye akkor vetődik fel, amikor a múlt egyszeriben úgy kopogtat az
ajtón, mint ami a jelennel, illetve minden lehetséges jövővel szemben önálló és ellentétes
akarattal rendelkezik. A jelen oly erősnek hitt pillérei ekkor megremegnek, és egyszeriben
kiderül, hogy fegyvertelenül állunk „a múlt fanatizmusával” szemben. E fenyegetésnek az
időben való elhárítására irányuló kísérletek nem mentesek a kétértelműségektől. Az idő
gyógyít és öl. És mégis, bár a távolság természetesen feszültséget teremt, távolság nélkül
nincs megértés, vagy, hogy a Hegel által bevezetett rokonértelmű szóval éljünk,
megbékélés. A hegeli fogalom is jelzi, hogy a két mozzanat közt háború van, mégpedig
nem a dialektika örömteli, önmagával folytatott vitája, hanem egy meddő és kilátástalan
állóháború. Az egyik megoldási kísérlet tehát a távolításban áll, ez azonban nem a jövő felé
való előrefutást, menekülést jelenti, mikor a múltként értelmezett sors még mindig –
Arszenyij Tarkovszkijjal szólva – „borotvás őrültként lohol utánunk”, hanem ellenkezőleg:
a távolítás, neutralizálás – nincs szükségünk Freudra ahhoz, hogy efelől bizonyosak
lehessünk – a múltra való visszatekintést, a traumatikus múlt feldolgozásának kísérletét,
vagyis egy terapeutikus emlékezetet követel meg.
Mindez azt sugallhatná, mintha a múlt mindenestül a rendelkezésünkre állna. Ez
azonban a legkevésbé sincs így. A múlt elég közel van hozzánk ahhoz, hogy elérjen
bennünket, de rögvest túl messzire kerül, ha mi akarjuk megérinteni. Ám ha fel is
tételezünk egy abszolút emlékezetet, amely számára múltjának egésze érintetlen maradt a
feledéstől, és így az mindenestül hozzáférhető, a múlt szálait kisimítani még így is ahhoz
volna hasonlatos, mintha egy pókhálót igyekeznénk ujjainkkal rendbeszedni. Ha lehetséges
is, hogy mindenre, amit elfelejtettünk, vissza tudunk emlékezni, úgy ez önmagában még
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„ami vagy még, ferdére áll” Marno János fordítása. Freigegeben, II, 243
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nem segít abban, hogy a terapeutikus szándékoknak megfelelően az emlékeket koherens
egésszé rendezzük. Az emlékezet rövidzárlatai nem feltétlenül állnak szemben az
összefüggő értelemképzéssel, illetve értelemtalálással.
De ha ezen nehézségektől el is tekintünk, még mindig marad az alapvető kérdés:
mennyiben jelenthet a múlt menekülési útvonalat egy olyan élet számára, amelynek sebe
éppen maga e múlt, amely vele esett meg? Nem kockáztatjuk, hogy az emlékezetben
sebeink nem gyógyulnak, hanem csak elmélyülnek, hogy még nagyobb fájdalmakkal
terhelve hőköl vissza az, aki a múlt ködébe néz? E paradoxon megjelenik Freud
„gyászmunka” [Trauerarbeit] fogalmában is, mely már eleve egyetlen szóban kapcsolja
össze a fájdalmat és a gyógyulást, az emlékezést és a felejtést.210 A gyászmunka során
folyamatosan emlékeztetnünk kell magunkat arra, amit el kell felejtenünk, pontosabban,
amivel szemben egy elviselhető távolságot kell kialakítanunk. A patologikus, a
cselekvésként értett életet alapjaiban ellehetetlenítő szenvedés csak a gyász általi munka,
kontroll alatt tartás, vagyis a fájdalmas, ám még éppen elviselhető átélés által fordulhat
ismét egy, ha nem is egészséges – Freudnál ilyesmi nem létezik –, de legalábbis élhető,
elhordható létezésbe. Világos, hogy eredeti szándékaitól függetlenül Freud itt a munka
filozófiai, nevezetesen hegeli-marxi fogalmához kapcsolódik: a munka a gyász
összefüggésében sem jelent mást, mint a külső bensővé tételét, vagyis az idegenség
kiiktatását, azt a folyamatot, amely során mindaz, ami eddig csupán jelentőséggel bírt,
jelentésre is szert tesz. Jelentés nélkül ugyanis nem volna integrálható a már megélt múlt
többi pillanatának értelemösszefüggésébe.
A gyászmunka egyben az igazi emlékezet lehetőségének ára is, egy olyan
emlékezeté, mely a múltban nem az idegenség jegyét önmagán hordó, integrálhatatlan és
megérthetetlen fájdalmat, hanem a jelenben észlelt én világát, saját maga történetét, vagyis
otthonosságot fedez fel. De vajon hogyan kerülhetünk az emlékezet ezen Freud által is
megsejtett kétértelműségéhez az alkalmasint tanulságos, ámde gyakran mégis egyoldalú
pszichológiai magyarázatoknál közelebb? Celan maga is meglehetősen szkeptikusnak
mutatkozott a freudi elképzelésekkel szemben. Erről tanúskodik az …auch keinerlei […és
semmiféle] c. verse is, melyben Freud Túl az örömelven c. írásából vett idézetek is
felbukkannak, félreérthetetlenné téve a mű kontextusát.211

Ld. Sigmund Freud: Trauer und Melancholie, 1917, In uő.: Studienausgabe, Bd. III,
Ld. többek közt „Bläschen reizbarer Substanz” és „Dauerspur” in: Sigmund Freud: Jenseits des
Lusprinzips. Studienausgabe, Frankfurt am Main 2000, Bd. III, 235-236
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A vers három ponttal, egy mondat közepén kezdődik. Az a benyomásunk, hogy egy
történet közepébe csöppentünk, hogy már a kezdetek kezdetén, vagyis a vers elején is túl
késő van, mert ami itt lényeges, az már a múlté. Mégpedig egy olyan múlté, amiről a vers a
továbbiakban sem ad felvilágosítást, vagyis ami az olvasó számára sohasem volt jelen. A
vers első szavai a megbékélés minden lehetőségének ellentmondva leszögezik: „…és
semmiféle / béke” […auch keinerlei / Friede]. Semmiféle remény nincs a békére azzal, ami
még jóval a vers előtt történt. A tudatszilánkok [Bewusstseinschotter] útban vannak az
emlékezetbuborékok [Erinnerungsbläschen] felé, ám az emlékezet így sem lehet több mint
félfájdalmak [Halbschmerz] játéka a maradandóság nyoma nélkül [ohne Dauerspur], amely
legjobb esetben is csak valamiféle félörömben [Halblust] ér véget. Freud elképzelése az
ismétlési kényszerről lényegében, a vers utolsó szavainak megfelelően, egy camaïeu
[Wiederholungszwangs-Camaïeu.]212
Celan tudatos ciklusépítő volt, ezért nem meglepő, hogy az idézett vers
környezetében – a Fadensonnen [Fonálnapok] c. kései kötet negyedik szakaszában járunk
– hasonló motívumokra bukkanunk. A világtól való eltávolodás, az őrület érlelődő és
kibomló diskurzusa ez, ahol a szókincs egyfelől kibővül ugyan, másfelől viszont a költői
én és a világ, amelyben lakik, egyre inkább elveszíti azon pilléreit, kulcsszavait, amelyek
eddig megtartották. Az előző mű szomszédja így hangzik:
Die Hochwelt – verloren, die Wahnfahrt, die Tagfahrt.

Erfragbar, von hier aus,
das mit der Rose im Brachjahr
heimgedeutete Nirgends. 213

A fenti világ, legyen az a Paradicsom vagy a tudatosság világa, elveszett. Talán már
az alvilágban járunk, és a fenti világ az élők mindennapjait jelenti. Alászállunk az őrület
hétköznapi útjaira. Kérdezhető – valóban kérdezzük? – egyedül az a sehol, amelyet a
törésév214 rózsájával otthonossá értelmeztünk. Ezek azonban, a vers tónusát megadó első
sor szerint, még mindig az őrület útjai. Mi más volna, mint őrültség, hogy otthonossá

II, 201. A camaïeu egy festészeti technika, amelynek lényege, hogy a kép egyetlen színből készül, tekintet
nélkül tárgyának valós színeire. Alighanem erre vonatkozik a vers közepén elhangzó „Grau-in-Grau der
Substanz [a szubsztancia szürke-szürkéje] sor is.
213
„A fenti világ – elveszett, a tébolyút, a napiút / megkérdezhető, innen / a törésévben a rózsával /
hazaértelmezett sehol.” II, 199
214
Ld. 2 Móz 23,10-11
212
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tegyük azt a helyet, ami sehol sincs, vagyis magát a seholt. Ahogy a sehol kikérdezése
kétséges, úgy kétséges marad az is, hogy magát a verset lehetséges-e „hazaértelmezni”;
különösen, ha még rózsáink sincsenek, hogy azzal csábítsuk azt magunkhoz. Minthogy
elveszítettünk volna valamit, aminek, bár a veszteség jelentőségét érezzük, már nem
ismerjük az értelmét. Mintha elhagytunk volna egy világot, ahová visszatérnénk, de az
őrület napi útjain már el is felejtettük, hogy miért.
E mű asszociációs horizontja némileg gazdagabb és nyitottabb, mint az azt
megelőzőé. Az előző verssel ellentétben itt persze nem állíthatjuk egyértelműen, hogy a
pszichoanalízisről lenne szó. Az otthonosság, az értelmezés és az a-tópia azonban olyan
motívumok, amelyek visszavezetnek az emlékezet és a trauma problematikájához. Celan
szkepszise a pszichoanalízissel szemben minden bizonnyal abból ered, hogy Freud
elképzelése szerint a sérült maga a psziché, az emberi létezés egy jól lehatárolható és
kezelhető, összefüggő, és lényegében időtlen aspektusa, – talán a „fenti világ”? – míg
Celan számára, Adornóhoz hasonlóan, a sérülést maga a történetként értett élet szenvedi
el. A szellem sebei begyógyulhatnak ugyan, anélkül, hogy nyomokat hagynának hátra; 215
nem így az életvilág, illetve a benne élők sebei. A történet elbeszélésében, vagyis az élet
élésében egyszerre olyan fordulat áll be, amely ha nem is törli el, de teljesen átírja a jövőre
vonatkozó lehetőségek horizontját. Márpedig a jövőt mindig is a múltból értjük meg,
mindig is a múlt ad orientációt, ezért a múlt törése egyúttal a jövő teljes elvesztésével is
fenyeget.
E törés gyógyítása, amennyiben az egyáltalán lehetséges, más terápiát követel meg.
Az élet máshogyan emlékezik, mint a tudat. Amíg a reflexív tudat hierarchizál, addig a
nem-reflektált élet éppúgy eredendően parataktikus, mint a celani vers. Hogy ezt
megértsük, különbséget kell tennünk jelentés és jelentőség között. Az élet parataxisa a
legkevésbé sem azt jelenti, hogy az élet ne rendelkezne minőségekkel és eltérő
jelentésekkel; azonban előfordul, hogy a legeltérőbb események is ugyanazon jelentőségre
tehetnek szert. Az élet nem az, ami megtörtént, hanem az, amire visszaemlékszünk. És
amire visszaemlékszünk, annak jelentősége – már pusztán azért, mert visszaemlékezhetünk
rá, vagyis mert részünk – már mindig is a mérhetetlennel határos. Az élet parataxisa arra a
tapasztalatra utal, melyben mindennek, ami egyáltalán lényeges, egyszerisége és
pótolhatatlansága okán végtelen jelentősége van.

„…Wunden des Geistes […] heilen, ohne dass Narben bleiben.” G.W.F.Hegel, Phänomenologie des
Geistes, Frankfurt am Main, 1986. 492
215
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A végtelen jelentőség emlegetése ugyanakkor tovább nehezíti a traumatikus
emlékezet problémájában való kiigazodást. A továbbiakban annak a szerzőnek,
pontosabban a szerző néhány sorának értelmezésére teszek kísérletet, ahol az emlékezet
élménye a költészet tapasztalataként jelenik meg. Hölderlin az a költő, aki az emlékezet
hangjain szól, és akiből olyannyira kiveszett a közvetlen jövővel szembeni minden remény
és várakozás, hogy egyedül a múltra vetett pillantásában lel némi vigaszra. E pillantásban a
múlt – a klasszikus görögség – nem is valami elmúltként, az emberiség gyermekkoraként,
hanem a korabeli szellemmel egyidejű, ám azzal szemben álló és a szabadság esélyeként
adódó lehetőségként jelenik meg. Nem elmúlt, hanem a jelenben az, ami rejtőzködik, amit
csak kevesen ismerhetnek meg, és ami csak kevesekhez szól.
A görögség ilyen eleven tapasztalata, egy olyan „forrás közelében való lakozás”,
ahol költés és gondolkodás még nem válik el egymástól, adhat alkalmat Heideggernek arra,
hogy Hölderlinben a lét és a nyelv önkifejezésének legmagasabb alakját pillantsa meg.
Mint Paul de Man joggal megállapítja, Hölderlin az egyetlen szerző, akit Heidegger úgy
idéz, mint a Szentírást.216 Heidegger Hölderlin-magyarázatai számos értékes belátással és
gondolattal ajándékoznak meg bennünket, továbbá nagy részben neki köszönhetjük
Hölderlinnek a filozófiai gondolkodás számára való felfedezését is. Értelmezése valóban
megkerülhetetlen, s a gesztus, mellyel Hölderlint a költés költőjévé avatja, több mint a
személyes rajongás kifejezése. A költészet megköltésének toposza, tekintve, hogy
Hölderlin éppen legnagyobb műveiben valóban magának az írásnak folyamatát is
tematizálja, számunkra is zsinórmértékül szolgálhat. Heidegger „magyarázataira” azonban
gyakorta kedvezőtlen fényt vet, és írásait néhol olvashatatlanná teszi az a provincializmus
és nacionalizmus, amely mintha éppen Hölderlin intésével nem vetne számot: „Wir lernen
nichts schwerer als das Nationelle frei gebrauchen”217 [Semmit sem tanulunk nehezebben
szabadon használni, mint a nemzetit]. Heidegger saját politikaértelmezése és
nemzeteszménye összefonódik azzal, hogy Hölderlint a német nép sorsának nevezi, és a
költészet alapításjellegét kimondó sorára hivatkozva – „ami marad, költők alapítják” –
annak a jövőt megalapító és meghatározó, sorsot és rendeltetést teremtő profétájává
igyekszik heroizálni.
Már Gadamer is – aki egyébként általában csak rejtetten polemizál mesterével –
szembeszegült ezzel a heideggeri olvasattal, Dieter Henrich pedig Hölderlin lírája kapcsán
módszeres vizsgálódások során mutatta ki annak múltra-irányultságát, benne az emlékezet
216
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Ld. Jacques Derrida: Mémoires Paul de Man számára. Jószöveg 1998
Hölderlin levele Böhlendorffnak, 1801. December 4.
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elsődleges és sokrétegű szerepét.218 A vitát persze nem zárhatjuk rövidre azzal, hogy
„eldöntjük”, vajon melyik dimenzió a fontosabb Hölderlin számára. Nyilvánvaló, hogy a
múltbeli örökség és a jövőre vonatkozó utópikus elképzelések szorosan összefüggnek
egymással. Ha meg akarjuk érteni az emlékezet jelentőségét Hölderlin lírájában, alighanem
akkor járunk el a leghelyesebben, ha rögtön ahhoz a vershez fordulunk, mely már címében
is azt nevezi meg: Mnémoszüné.
„Ein Zeichen sind wir, deutungslos
schmerzlos sind wir und haben fast
die Sprache in der Fremde verloren.”219

Ha kísérletet akarunk tenni e sorok értelmezésére, vagyis megpróbáljuk valóban
hallani, amit a költő mond, akkor ehhez egyáltalán nem szükséges elmerülnünk a
felmérhetetlen Hölderlin-filológia részproblémáiban. Megkerülhetjük a kérdést, hogy
vajon ez-e a vers végső változata, s amennyiben nem, úgy tekinthetjük-e mégis
mérvadónak. Célunknak nem mást, mint maguknak e soroknak értelmezését kell
tekintenünk. Tévút volna a „jel” szó alapján szemiológiai, az idegen alakzatából kiindulva
pedig politikai vagy eszmetörténeti szempontok szerint közelítenünk a műhöz. Ami
ugyanis a legfontosabb, az maga a cím. Értelmezésünket mindenekelőtt akkor tekinthetjük
sikerültnek, ha megértjük, hogy e három sornak mi köze van a címben jelzett mitológiai
alakhoz.

Mnémoszüné,

mint

arról

Hésziodosz

beszámol,220

az

emlékezet

megszemélyesített alakja, és egyúttal a művészet kilenc múzsájának anyja – így a
költészeté is. A mű címe tehát, igazolva a költészet megköltésére vonatkozó
recepcióesztétikai közhelyet, egy önreferencialitást jelez – a vers, amennyiben címében
önmaga szülőanyját nevezi meg, úgy önmaga eredetéről szól, mintegy már születése
pillanatában is önmagára emlékezik. Az emlékezettől azonban a veszteségig jutunk. Az a
benyomásunk, hogy nyelv nélkül nemcsak beszélni, de emlékezni se volnánk képesek.
Hogyan lehetséges azonban, hogy a művészetek anyja az emlékezet? Mi köze az
örökkévalóságra igényt tartó, az időn ily módon kívül álló műalkotásoknak az
emlékezetre? A mitológiai anyaság alatt érthetünk-e az Ursprung értelmében vett eredetet?
Az emlékezetből értsük-e meg a verset, avagy a versből a visszaemlékezést? A vers maga

Dieter Henrich: Der Gang des Andenkens. Beobachtungen zu Hölderlins Gedicht. Stuttgart 1986
„Jel vagyunk, értelmezés nélkül / fájdalom nélkül vagyunk, és majdnem / elveszítettük az idegenben a
nyelvet”
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Ld. Hésziodosz: Istenek születése, 53f.
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persze nyitva hagyja a kérdést – egy eljövendő, kései válasz, vagy akár egy másik, újabb és
árnyaltabb kérdés számára.
A vers autorizált magyar fordításai többnyire nem adják vissza az első sor pontos
értelmét. A deutungslos szó nem értelem nélkülit, hanem értelmezés nélkülit jelent. A
versben megjelenő „mi” nem értelmetlen, hanem valami, ami egyelőre nyers értelemmel
rendelkezik. Csak arról feltételezhetjük, hogy őrzi még titkát, hogy értelmezés és megfejtés
nélkül van, ami már rendelkezik valamilyen, habár ismeretlen értelemmel. Akik pedig így
vannak, vagyis ilyen módon léteznek, akiknek létében ez az elsődleges s mindent
meghatározó mozzanat, azok mi magunk vagyunk. Mi vagyunk, akik még nem értettük
meg önmagunkat. Ezért fájdalom nélkül is vagyunk – ha ugyanis nem akarjuk a következő
sort az előzőtől teljesen függetlenül olvasni, úgy indokolt a kettő közti logikai kapcsolat
feltételezése. Fájdalom nélkül lenni annyi, mint érintetlenül lenni önmagunktól és a
világtól, nem belebonyolódni mindabba, ami fájdalmas és nehéz, nem olvasni és írni saját,
még éppen csak formálódóban lévő történetünknek lapjait. Fájdalom nélkül lenni annyi,
mint lemondani az életről.
Kiélezve tehát a problémát, úgy is fogalmazhatunk, hogy aki fájdalom nélkül él,
nem is él valójában – vagyis nem rendelkezik sorssal. Fájdalom és sors itt rokon értelmű
szavak, ugyanis ahogyan a fájdalom minőségeket és ezzel e minőségekhez rendelhető és
azokhoz mérhető időt ad az élethez, úgy a sorsot szintén olyasvalamiként kell felfognunk,
amely az élet egészének ad formát. Sors alatt nem baljós fátumot, hanem az egészként
elbeszélhető és értelmessé tehető életet kell értenünk, melyről hiába mondta azt Kant, hogy
az

bitorolt

fogalom

[usurpierter

Begriff],

s

nyilvánította

így

végső

soron

elgondolhatatlannak, ezzel nem akadályozta meg az őt egyébiránt intenzíven olvasó
Hölderlint abban, hogy mindennek dacára megkísérelje azt mégis elgondolni – vagyis azt
költészete tapasztalatává tenni. Mindezt számára nem a fatalizmusra való rároskadás, és
nem is valamiféle szentimentális sorsfilozófia kidolgozása, hanem a görög tragédiák
sorsfogalmára való költői visszanyúlás, illetve visszaemlékezés tette lehetővé.221 Amíg
Heiegger mitizál, addig Hölderlin számára a görögség minden, csak nem mitikus.
A visszaemlékezés mély és döntő problémája, illetve kihívása akkor merül fel,
amikor felismerjük, hogy bekötött szemmel megyünk át a jelenen. Az örömből és
fájdalomból szövődő sors, életünk története, csak utólag, emlékezve beszélhető el. Nincs is
mást elbeszélni, mint e történetet, mint saját magunkat. Mi azonban, akik fájdalom és
Hölderlin görögséghez való viszonyáról igen átfogó képet ad Kocziszky Éva: Hölderlin. Költészet a sötét
nap fényénél. Századvég-Gond, Budapest, 1994.
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történet nélkül, megfejtetlen jelként vagyunk, beszélni is majdnem elfelejtettünk a messzi
idegenben – mi másról is beszélhetnénk, mint fájdalmainkról, vagyis tágabban értelmezve
mindarról, ami nyomot hagyott bennünk, és ami részünkké vált? Elveszni az idegenben,
mind odahagyni, ami saját volt, odahagyni önmagunkat és a nyelvet, ez annyit tesz, mint
meghalni. Ha igaz, hogy nyelvem határai a világom határait jelentik, úgy az, aki nyelv
nélkül van, a világot, életének terét és lehetőségeit is elveszíti. A világvesztett nyelvínség
ennek fényében tautológia, hiszen a nyelv hiányában és degradálódásában már mindig is
egy világot veszítünk el.
Az ember abból él, amit megőriz; vagyis az emlékeiből és az emlékeiben él, s
akinek nincsenek emlékei, illetve nincs birtokában egy nyelv, amelyen azokról
beszélhetne, az nem is él igazán. Ezért is mondhatta – a történelmet üdvtörténetként
bemutató klasszikus történelemfilozófiákat egyébként radikálisan elutasító – Jacob
Burckhardt, hogy barbár az, akinek nincs története.222 Akinek azonban van története, annak
módjában van saját történetében önmagára ismerni. Az emlékek által a múlt nem a halott
tények Vergangenheit-ja, hanem Gewesenheit lesz, s ez utóbbi éppenséggel az, ami
lényege szerint volt,223 ami nem csak egyszerűen „megesett”, hanem aminek meg kellett
történnie. Schelling szabadság és szükségszerűség egybeesését annak hétköznapi
tapasztalatában ragadja meg, hogy a múlt, amely akkor, mikor áthaladtunk rajta, a
szabadság terének tűnt, a visszatekintés során valamiképpen mindig a sorsszerűség jegyét
hordozza magán.224 Hegel számára a múlt lényegkarakterének felismerése egy sajátos
tapasztalatot követel meg, ahogyan fogalmaz, a mássá-levésben való tudatot [Bewusstsein
in Anderswerden], vagyis az idegennel való találkozást. E találkozás visszavezet az
emlékezet problematikájához. Egy olyan emlékezet számára, ami csak most először fedezi
fel igazán saját emlékeit, csak most először látja azokat megfelelően, az adományként
értett idő úgy jelenik meg, mint a másság kimeríthetetlen forrása.
Mindenünk, amink van, az időben van. Ezért nevezték az időt sokan
„mindenttudónak”, és ugyanezért nevezte a görög Parón a „legtudatlanabbnak”, hiszen az
időben minden a felejtés martalékává válik.225 A mitológiai Kronosz valóban nem csak
tudatlannak, de ha felidézzük magunkban Goya ismert festményét, akkor máris kifejezetten
Ld. Jacob Burckhardt: Világtörténelmi elmélkedések. Atlantisz 2001
„Wesen ist, was gewesen ist” Hegel e megjegyzése természetesen több. mint puszta szójáték. Az idők
végére ért abszolút tudat számára ugyanis, éppen azért, mivel ő maga a történelem végpontján áll, minden
múlttá vált.
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Ld. „…mégis minden emberben szunnyad egy ezzel az eszmével összhangban lévő érzés, hogy öröktől
fogva az volt, ami most, és semmiképpen az időben vált azzá.” In: F.W.J. Schelling: Az emberi szabadság
lényegéről. T-Twins, Budapest 1992, 87
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gonosznak és eszelősnek tűnik, aki esztelen tébolyában saját gyermekeit is felfalja. De
vajon ez a mitológiai kép az időnek nem pusztán egyik oldalát ragadja-e meg? Jogos-e a
megállapítás, mely szerint az idő öl, s nem is képes másra, mint a felejtés eszközével ölni?
Az egyoldalúság alighanem abban a filozófiai előítéletben gyökerezik, amely az
időt a halálból szándékozik megérteni. A halál vég és elmúlás, az idő pedig fogyatkozás és
végső soron szintén elmúlás, kis halál. Az idő jelen van, de folyamatosan elmúlik. Az idő
múlik, s ennyiben állandóan a veszteség tapasztalata; ebből adódik az időtől mint
múlandóságtól való szenvedés. Ez a felfogás azonban nem ad számot mindarról, ami által
az idő ajándékként jelenhet meg, vagyis arról az időről, amelyben például egy homályos
tapasztalat kikristályosodik, vagy amelyben valami egészen új, valami „egészen más” jut el
hozzánk, amelyben a várakozás nem szenvedés, hanem izgatottsággal teljes öröm. Arról az
időről, ami nem elvesz tőlünk, hanem ad nekünk. Celan költészetében az idő mindkét
tapasztalata megjelenik: a feledés és az emlékezés, a veszteség és az ajándék. Erre a
kettőségre utalnak a Schliere [Szálka] című – eredetileg Heideggernek ajánlott – vers
utolsó sorai:
„ein durchs Dunkel getragenes Zeichen,
vom Sand (oder Eis?) einer fremden
Zeit für ein fremderes Immer
belebt und als stumm
vibrierender Mitlaut gestimmt.”226

Két időről van tehát szó, az egyik idegen: ez a homok és a jég ideje. A másik
idegenebb: ez a mindig ideje. A mindig az idő végtelenjére utal és felülkerekedik azon az
időn, amelyben a dolgok veszendőbe mennek. Ami itt többek közt a lényeges, nem más,
minthogy a homok ideje – legyen az akár a sivatagi vándorlás homokja vagy Nietzsche
„növekvő sivatagja” – ezért a mindigért van [für]. Az lehet a benyomásunk, hogy ez az
idegenebb idő egyúttal az igazabb, a fontosabb és egyben a másikkal szemben prioritással
rendelkező idő. A jel [Zeichen], amely néma mássalhangzó [Mitlaut], hosszú utat tesz meg,
hogy ehhez a második időhöz jusson; talán el sem jut hozzá, csak a homok idejének
végéhez érve, a sötétségen keresztülhordva, vibrálva, remegve áll meg előtte, élettel telin,

Vö. Ricoeur: Das Rätsel der Vergangenheit. Wallstein, 2004.
„Sötétben átvitt jegy / egy idegen idő homokjától (vagy jegétől?) / egy idegenebb mindigért / megélt, és
néma / vibráló mássalhangzóként” I, 159
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hiszen útja végéhez ért, és némán, mert már nincs mit mondania – a jel csupán önmagát
jelzi.
A jel rendkívül terhelt fenomén. A jel, ahogyan Hölderlinnél láttuk, értelmezésre
vár, értelmezésre szorul ahhoz, hogy egyáltalán valami lehessen belőle. Mintha azonban
már Hölderlinnél megjelenne a gondolat, hogy a jelszerűség, a megfejtetlenség az emberi
létezésben nem annyira egy hiányra utal, mint inkább saját maga meghatározásának
állandó lehetőségére. Ilyen értelemben nevezhette Nietzsche az embert „még meg nem
határozott

állatnak”,

és

ebből

kiindulva

dolgozta

ki

Heidegger

saját

egzisztenciálanalitikáját. Az ember megfejtetlensége, és ezzel együtt maga a jel, pozitív
jellemzők; a jel éppen a megfejtetlenség jelzésével utal egy nyitott horizontra. Rendkívül
nehéz vállalkozás volna meghatározni Celannál a jel jelentőségét, és már az is kérdéses,
hogy a jel fogalma egymásnak megfeleltethető értelemben bukkan-e fel műveiben.
Többször esik szó idegen jelről, vándorló és átvitt, áthordott jelekről, de olvasunk
ellenjelről [Gegenzeichen] és semmit sem jelző jelről [Unzeichen] is. Az egyik versben ezt
olvassuk:

So schlaf denn, schlafe:
Wimpern sind kein Zeichen mehr.227

Talán arról van szó, hogy az álomban, mikor lehunyod a szemed, a jelek többé nem
várnak megfejtésre. Olyan értelemhez jutnak, amelyet már senki nem kérdőjelez meg. Az
álom nem emlékezik vissza az ébrenlét kétértelmű világára; meghagyja azt saját magának.
Talán egy édes álomról van szó, amely felment mindaz alól, amitől eddig se nappalod, se
éjjeled nem lehetett. Nem tudjuk persze, hogy lehetséges-e megélni egy ilyen álmot, de
meg lehet költeni, és ha meg lehet költeni, akkor bizonyára meg is lehet álmodni.
Mi azonban ébren vagyunk, sőt, talán olyannyira éberek vagyunk, hogy az
éberségtől olykor nem is látunk. Ezzel visszatértünk az idő kétértelműségéhez. Az
emlékezet összefüggésében arra a felhívásra kell megfelelnünk, hogy a felejtésben, mint az
idő lényegmozzanatában, abban, ami nem véletlenül és esetlegesen, hanem lényegileg
tartozik hozzá, szintén ne pusztán elmúlást lássunk. Mert nem úgy áll-e a helyzet, ahogyan
Nietzsche állítja Második korszerűtlen elmélkedésének legelején, mely szerint a felejtés
nem pusztán elmúlás, hanem az emlékezet és a megőrzés feltétele?228 Heidegger is ezt a
227
228

„Aludj hát, aludj: / Egyik pilla sem jel többé.” Lebenslied, Nachlass 85
Vö. Friedrich Nietzsche: A történelem hasznáról és káráról. Budapest 1989.

98

gondolatot veszi át és teszi egzisztenciálanalitikájának egy keveset elemzett mozzanatává a
Lét és időben: „Ez a felejtés nem semmi, vagy pusztán az emlékezet hiánya, hanem a
voltságnak egy saját pozitív eksztatikus módusza […] És csak ennek a felejtésnek az
alapján képes a gondoskodó, váró meg-jelenítés megtartani valamit.”229
Ha jól meggondoljuk, a felejtés megőrző funkciójának gondolata merőben
platonikus. Platón a felejtésnek egy olyan fogalmát dolgozta ki, amelynek pillanatát a
születéshez köti, s amely egyáltalán lehetővé teszi, hogy tanuljunk és emlékezzünk. A
tanulás emlékezés, s csak arra emlékezhetünk, amit egyszer elfelejtettünk. Vagy eleve
mindentudónak születünk, vagy pedig a felejtésnek minden tudást eleve meg kell előznie,
hogy bármit is tudhassunk. Ezek szerint az emlékezet a felejtésnek nem ellenlábasa, hanem
édestestvére. Több Celannál található hely is utal erre az összefüggésre: „A felejtés
emlékezetet küld neked / a berepült Hold napjánál” [Das Vergessen schenkt dir Gedächtnis
/ am Tag des beflogenen Monds]230 Egy másik helyen azt olvassuk: „egy cserje
múlandóság

üdvözli

emlékezeted”

[eine

Staude

Vergänglichkeit

grüsst

dein

Gedächtnis].231
Kérdéses azonban, hogy amikor az emlékezetet a felejtésből igyekszünk megérteni,
nem maradunk-e ugyanúgy az előző fejezetekben már felvázolt jelenlét-metafizika
fogságában, amely a távolságot – legyen az akár olyan időbeli távolság, amely a
legmélyebb felejtés méreteit ölti, egy olyan múltét, amelyre nem lehet többé
visszaemlékezni – egy közvetlen jelenlétből, egy uralható és kontrollálható közelségből
véli megragadni és megérteni? Ez a metafizika azt az esztétikát és azt a művészeti
tendenciát is alapjaiban határozza meg, amellyel szembehelyezkedve Celan egy másik
költői megszólalás lehetőségének kialakításán munkálkodik. Hiszen úgy tűnik, hogy ebből
az elméleti hátországból a traumatikus időtapasztalat, illetve egy esemény, amelyre sem
visszaemlékezni, s amelyet elfelejteni sem lehet, aligha érthető meg. A trauma egy olyan
távolságban lejátszódó tapasztalat, melyet semmilyen jelenlétből nem érthetek meg,
Merleau-Ponty kifejezésével élve – amelyre már az eddigiek során is többször
támaszkodtunk – egy olyan múlt, amely sosem volt jelen.
Mit jelent tehát a „költői lakozás” mellett költőien emlékezni, hol, mikor és kinek a
számára jelenik meg Mnémoszüné? Nem tudunk úgy gondolkozni az emlékezetről, hogy
ne gondolkoznánk egyúttal az időről is. Arisztotelész az emlékezetről szóló rövid írásában

Martin Heidegger: Lét és idő, Gondolat 1989, 555
Nachlass, 272
231
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úgy fogalmaz, hogy az emlékezetről csak a múlt kapcsán beszélhetünk.232 Ezzel az első
pillantásra triviális megjegyzéssel Arisztotelész az emlékezetről szóló beszédet az
ontológia szintjére helyezte, amennyiben a múlt tárgyalása egybeesik az elmúltnak-lenni
állapotának, vagyis egy lételméleti problémának a tárgyalásával. Az ontológia azonban
annak veszélyét rejti magában, hogy úgy beszélünk, mintha valami végérvényes
adottságként létezne az idő, s létezne az elmúlt. Kétséges, hogy tulajdoníthatunk-e
mindannak, ami elmúlt, valamiféle közös, eidetikus karakterjegyet. Mindenesetre már
maga Arisztotelész is megkülönbözteti az emlékezet két fajtáját, mint azt írásának címében
rögtön jelzi is: mnemé és ánamnészisz – habár, a két szó láthatóan közös gyökerekkel
rendelkezik.
A múlt problémájának nyugtalanító kérdését Ágoston juttatta ideig-óráig
nyugvópontra, amikor az idő három különböző rétegét, múltat, jelent s jövőt a lélek közös
nevezőjéhez rendelte. Ágoston idő és szubjektivitás összekapcsolásával hosszú időre
megoldást kínált az idő megértésével kapcsolatos nehézségeket. A múlt múlt-jellegének
kérdése azonban Hegelnél ismét különös élességgel vetődik fel. A gondolkodás
világszínpadára a „megbékülés” és „kibékítés” jelszavával fellépő Hegel számára alapvető
jelentőségű, hogy minden, ami általában véve történik, rendszerében hazataláljon, s ne
merülhessen el Léthé sötét és lassú folyamában anélkül, hogy a megismerés ujjai azt
megérintették, és ezáltal a rendszer részévé ne tették volna. Ez filozófiai programjának
sarkköve, s ennek elgondolását szolgálja többek közt az emlékezet két fajtája, Gedächtnis
és Erinnerung megkülönböztetése.233 Hegel, aki a filozófia történetében alighanem a
legerélyesebben volt képes kihasználni a fogalmak etimológiáját, itt mindkét szó
konnotációira rájátszik. Az Erinnerung puszta interiorizáció, bensővé-tétel, vagyis
szubjektivizálása annak, amiben a megismerésnek nem a szubjektivitást, hanem amellett az
objektívat s így e kettőben együtt az abszolútat kellene fölismernie. Inkorporáció; olyan
bekebelezés, ami csak a saját szempontjából tekint arra a valóságra, amely pedig mindig
többet kínál a pusztán sajátnál. Ez a fajta emlékezet puszta szuvenírként őrzi a múlt
porosodó tárgyait szellemének díszes polcain. Ezek az emlékek simára koptatott
macskakövek csupán, melyeken a szellem csak azért gázolt át sietve, hogy elérkezzen
jelenébe – jellemző ez a kép arra is ahogyan a történelemről vagyunk hajlamosak
gondolkodni. Mintha minden csak a mostért, a jelen e szegényes pillanatáért lett volna.

„Vom Gedächtnis kann man nur in Bezug auf Vergangenes reden”. Aristoteles: Kleine
naturwissenschaftliche Schriften, Stuttgart, 1997, 87
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Ez a gondolat, amelyet filozófiai képtelenségnek és saját múltunkkal, saját
eredetünkkel szembeni mértékvesztésnek és az alázat hiányának kell bélyegeznünk, az
Erinnerung értelmében vett emlékezet természetéből adódik. Ezzel szemben a hegeli
Gedächtnis – köszönhetően a benne rejlő denken-nek – a gondolkodás aktív és teremtő,
nem a most szűkös percét, hanem az idő egészét érintő tevékenységéhez kapcsolódik. A
kétfajta emlékezet persze saját tapasztalatunkban aligha állítható ilyen élesen szembe
egymással, itt azonban elsősorban tendenciákról van szó, és arról, hogy Hegel szerint
annak a tendenciának kell érvényesülnie, amelyben a gondolkodás mozzanata is döntő
szerephez jut. Márpedig az emlékezet [Gedächtnis] annak ápolása, amely el lett, és el lesz
gondolva [Gedachtes]. Ha pedig a költészet [Dicthung] – mint azt Heidegger és Celan is
hangsúlyozza – valóban rokoni viszonyban áll a gondolkodással, akkor kézenfekvő, hogy
az emlékezést kettejük közös gyökereként jelöljük meg. A költés és gondolkodás már
mindig is valami megtörténtre, illetve annak emlékére [Andenken] van ráutalva.
A fentiek fényében a Hölderlin vers címében megszólított Mnémoszüné alatt
alighanem a hegeli értelemben vett Gedächtnist kell értenünk. Nem véletlen, hogy
Hölderlin egy másik, szintén az emlékezetről szóló versének címéül az Andenkent
választotta, amely lényegileg rokon értelmű a Gedächtnisszel, habár még jobban rájátszik a
benne rejlő gondolkodásra. Andenken ugyanis annyit tesz, mint an-denken, valamiregondolás [ld. denken an etwas], meg-gondolás – és mi mást tudnánk érdemben
meggondolni, mint azt, ami már megtörtént, amely már kiemelkedett a lehetséges világok
és események ködsüvegéből, és valamilyen formában már saját tapasztalatunkká lett?
Meglehet, gondolkozhatunk értelmesen a jövőről is, de csak egy olyan jövőről, amely jól
avagy kevésbé jól ismert múltunkból születik meg. Mint Hegel írja, Minerva baglya
alkonyatkor kezdi meg röptét. Nem jelent ez többet – sem kevesebbet –, mint a passzivitás
beismerését, a reflexió örökös megkésettségét, vagyis azt, hogy előbb jön az idő, és csak
utána következik az, amit vele kezdünk. A tapasztalat már mindig is válaszok sokaságát
kínálja számunkra, amelyhez utólag a megkésett értelem igyekszik megtalálni a megfelelő
kérdéseket. Hiszen ahogyan cselekedeteinkben, amelyeket mi teszünk meg, egy mindig is
valami másra adott választ fedezhetünk föl, úgy minden igazi tapasztalat, amely velünk
történik meg, már maga is válasz egy olyan kérdésre, melyet csak saját magunkban van
esélyünk meglelni.
És persze nem tekinthetjük véletlennek azt sem, hogy Hölderlin mellett Celan is
egyik első kötetének a Mák és emlékezet [Mohn und Gedächtnis] címet adta, kijelölve
alapvető témáját. Az emlékezet a celani líra szervező eleme, amely a már idézett Corona c.
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versében a szeretettel kapcsolódik össze: „Wir lieben einander, wie Mohn und Gedächtnis”
[Szeretjük egymást, mint mák és emlékezet].234 Az emlékezet mellett ugyanakkor jelen van
a felejtést felidéző mák. E kettő éppen a szerelem logikájában, úgy tűnik, elválaszthatatlan
egymástól. A szerelemben a szív új, csábítóbb pusztákra lel, s hogy ezeket bejárja, mindent
hajlandó feladni, mindent feláldoz a felejtés oltárán. Ugyanakkor, hogy a szerelem több
legyen, mint az érzékiség múló pillanata, az élmény kontinuitása, sorsszerűsége
megköveteli az emlékezést.
Az emlékezet alapvető szerepére való utaláskor természetesen sem Hölderlin, sem
Celan esetében nem a Hegelhez való kötődést, vagy valamiféle hegeli hatást kell
hangsúlyoznunk. Mindketten, és maga Hegel is, valami máshoz kapcsolódnak – nem
meghatározott filozófiai iskolákhoz és hagyományokhoz, hanem magához a nyelvhez. A
nyelv emlékezet és gondolkodás összekapcsolásával kimond valamit, amit aztán a
későbbiekben mindegyik szerző a maga módján igyekszik megérteni. A nyelv válaszol
nekünk, mielőtt mi magunk kikérdeznénk. Az általa kínált kulcs már mindig is a
kezünkben van, a kérdés csak az, hogy az milyen zárba illik – vagyis, hogy mi volt a
kérdés maga. Vajon mely kérdésre felel az a válasz, mely emlékezet és gondolkodás
rokonságáról tudósít, amely egymás mellé rendeli a múltat, s az idő egészét érintő
gondolatot?
A költészet tapasztalata, amennyiben az emlékezetre támaszkodik, és abból él, és
amennyiben valóban tapasztalattá válik, nem úgy viszonyul múltjához, ahogyan a kultúra
kertészmestere monoton szorgalommal a tudás virágait ápolja. A hölderlini sorokban
sokkal inkább az jelenik meg, hogy miután áthaladtunk múltunkon, még egyszer vissza
kell pillantanunk, hogy igent mondjunk rá, s így az másodszor – s talán csak most először
igazán – sajátunkká váljon. Mnémoszüné hangja ennek az igennek a fájdalma, az idő
elfogadásának szava. És ha egyszer saját múlttal rendelkezünk, ha a sorssá lett élet ideje
túlnő a jelen pillanat szűkösségén, ha többé nem idegenként tekintünk vissza magunkra,
legyen bármilyen is az út, amelyet bejártunk – akkor lesz először lehetőségünk arra, hogy
jövőnk legyen, egy olyan jövő, amely már itt és most sajáttá tehető. Az Ószövetség ezt a
lehetőséget a hit képességéhez rendeli: „És kerestek engem és megtaláltok, mert teljes
szívetekből kerestek engem.”235 – hangzik el Jeremiásnál, majd az Újszövetségben e

234
235

I, 37; III, 59
Jeremiás 29, 13.
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sorokra visszautalva Jézus a következővel bíztatja hallgatóit: „Kérjetek és adatik néktek;
keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.”236
Hogyan lehetséges, hogy aki keres, az talál? A faktikus, mindennapi életben a
keresés tényével önmagában még semmi nem dőlt el. Úgy tűnik, a kettő között egy
áthidalhatatlan szakadék van, amelyet csak a jószerencse vagy Isten jósága tölthet be.
Mégis, aki „teljes szívéből”, illetve „hittel” keres, az már talált is. Nem arról van szó, hogy
csak kérni kell, és Isten mindent megad számunkra. E szöveghelyek sokkal inkább az
időhöz való másfajta viszonyra utalnak, annak lehetőségére, hogy a jövő jelenvaló legyen.
Több ez, mint remény: olyan bizonyosságot tulajdonít a jövőnek, amely hagyományos,
mindennapi létünkben csak a jelent illeti meg. Lehetséges, hogy éppen ezt mondják ki
Celan Anabasis [Felszállás] c. versének nyitó sorai.

Dieses
Schmal zwischen Mauern geschriebne
Unwegsam-wahre
Hinauf und Zurück
In die herzhelle Zukunft.237

Ez a jövő felé, és attól egyúttal vissza is vezető út tehát egyszerre járhatatlan és
mégis – vagy talán épp ezért – igaz. Alighanem az egyetlen út, amely saját lényegünkbe, a
szív fényébe vezet. Ennek az útnak a bejárata azonban nem a jelenben, hanem a múltban
van, ajtaját Mnémoszüné őrzi, aki nem enged át mást, csak azt, aki – ahogyan Hölderlinnél
– fájdalommal, vagyis egy nyitott, eleven sorrsal közelít felé, s önmaga számára még
titokként létezik. Az emlékezet ajtaja a jövőre nyílik, a jövőnk azonban a múltból születik,
és egyáltalán csak akkor születhet meg, ha rendelkezünk saját múlttal. Vajon értelmezést
nyer-e értelmezetlen jel-mivoltunk a jövő szívtől beragyogott fényénél? A jövő
dialektikája, a jövőhöz vezető út fel-és-visszája tekintetében ugyancsak tanulságos a
következő, az Atemkristall ciklusból származó vers:
Vor dein spätes Gesicht,
alleingängerisch zwischen
auch mich verwandelnden Nächten,

236
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Máté, 7,7, Lukács, 11,9
„Ez a / falak közt szűken írott / járhatatlan-igaz / fel és vissza / a szívfényes jövőbe.” I, 256
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kam etwas zu stehn,
das schon einmal bei uns war, unberührt von Gedanken.238

Ki szól kihez: ki vagyok én, és ki vagy te? Ki hordja azt a kései arcot? Mi az a
valami, ami megállt előtte, és milyen gondolatok érintették később? Mindezen kérdésekre
nem kapunk választ, ez azonban mindent jelent, csak azt nem, hogy a vers üres szavakkal
való formai bűvészkedés volna. Annyi ugyanis világos, hogy akárki vagyok is én, azok az
éjszakák engem is megváltoztattak; vagyis téged is megváltoztattak. Bárkik vagyunk is
most, egykor mások voltunk. Bárkik vagyunk is most, együtt vagyunk, mert van valami,
ami velünk, veled és velem együtt történt meg, s ami megtörtént, az maga az idő a saját
megfejthetetlen sokértelműségében. A most, melyben megpillantalak és megszólítalak,
kései, miként maga az arcod. S ami arcod előtt megáll, létezett korábban is, mégpedig
érintetlenül gondolatainktól. Hogy mi volt e valami, netán szerelmi vallomás, imádság, egy
szó vagy éppen a szót őrző csend: nem tudjuk biztosan. Mindenesetre bármi is az, úgy áll
most köztünk, hogy egyszerre elválaszt tőled – hiszen, ha valami az arcod elé áll, téged
már nem látlak –, ugyanakkor hidat is teremt köztünk. Akárcsak az idő, mely megtörtént
velünk; elválaszt tőled, hiszen éjszakái mindkettőnket megváltoztatnak, mégis összeköt
minket, hiszen ezek az éjszakák a mi közös éjszakáink voltak. Talán maga az idő állt meg
közöttünk, amely, amíg jövőként vártuk, érintetlen volt, most azonban emlékeinkben
megérinthetjük?
Az élet idejeként nem lineárisan, hanem az emlékezet kétértelműségében és a jövő
oda-visszájához való orientáltságában megjelenő idő a közelség tapasztalataként lepleződik
le. Az idő közelség, és e közelség éppúgy megtapasztalható vágyként, mint erőszakként.
Ezért lehetséges „szájon csókolni az időt”239 és ugyanakkor, egy másik helyen, „véresre
korbácsolni az időt”.240 Olykor persze megeshet, hogy megfordul a helyzet, és az idő
korbácsol véresre bennünket. Az idő közelség, a közelség pedig amennyire az érzékiség
lehetősége, éppen annyira kiszolgáltatottság is.
Az idő tehát, amely felé az emlékezet tart, a közelség tapasztalatát nyújtja; a
következőkben e közelségnek igyekszünk utánajárni, illetve mindannak, amihez benne

„Kései arcod előtt, / egyedül- / járva az / engem is megváltoztató éjszakák közt, / jött valami, hogy
megálljon, / ami egykor nálunk volt, / gondolatoktól érintetlenül.” II, 15
239
„küsst es die Zeit auf den Mund.” I, 54
240
„und peitschten die Zeit bis aufs Blut” I, 50.
238
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egyáltalán közel kerülhetünk. Egy korai vers igen világosan jelöli meg, milyen lények
lakják a tapasztalat ezen terét.
„Gott ist auch so nahe wie der Geier”.241

241

„Isten is oly közel van mint a keselyű.” Der Einsame. III, 24
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7. Közelség
„Ha megkérdeznéd, hogy hiszek-e az ítélet napjában vagy sem,
mégpedig abban az értelemben, ahogyan abban a vallásos
emberek hisznek, nem mondanám: »Nem, nem hiszek benne«.
Teljes képtelenségnek tartanám, hogy ilyesmit feleljek.”
-

Wittgenstein242

A következőkben Celan néhány explicite vallásos tartalommal és szimbolikával
rendelkező költeményének értelmezésére teszek kísérletet. Ezzel a problematikával
egyúttal visszakanyarodunk az első fejezetben tárgyalt negatív teológia szűkebben vett
fogalmához is. Mint látni fogjuk, az eddig tárgyalt motívumok közül számossal éppen
ebben a kontextusban találkozunk a legvilágosabb formában – a negativitás, amely jelen
volt a hallgatás, a sötétség, a passzivitás fenoménjeinek vizsgálata során, itt különös
élességgel kerül elénk. A kérdésre, hogy ez a dolog természetéből adódik-e, avagy pusztán
a „véletlen műve”, hogy e művei némelyikében Celan kivételes formai tökélyt ért el, itt
fölöslegesen keresnénk a választ. Mindenesetre ezen vallásos tartalmak értelme, illetve
értelmezhetősége – mint arra a Wittgensteintől származó mottó is utal – a legkevésbé sem
azon áll vagy bukik, hogy mi magunk adott történeti, kulturális és egzisztenciális
helyzetünk körülményeitől vezérelve milyen választ adunk a teológia kérdéseire. E
kérdések nem csak bizonyos filozófiai megfontolások, mint például Kantnak a létezés
predikátumjellegére vonatkozó kritikája, avagy Nietzsche Isten halálát bejelentő diktuma
nyomán, hanem elsősorban a celani költészet természetéből, annak palackposta jellegéből
adódóan válnak irrelevánssá. A költészet felfogásának ezen dialogikus gondolatát Celan
mindenekelőtt

Mandelstamtól

kölcsönzi,

akinek

egyik

esszéjében

e

toposz

a

következőképpen jelenik meg: „A tengerész a kritikus pillanatban kiveti lepecsételt
palackját, mely tartalmazza nevét és sorsának feljegyzését, az óceán vizébe. Hosszú évek
után egy vándorlás során megtalálom; elolvasom a levelet és megismerem az elveszett
akaratát […] Nem idegen levelet bontottam fel. A levél, amelyet a palack rejtett, annak
szólt, aki megtalálja. Én voltam a titkos címzett.”243

242
243

Ludwig Wittgenstein: Vorlesungen und Gespräche, Frankfurt/Main, 2000. 78
Idézi: Werner Hamacher und Winfried Menninghaus [Hrsg.]: Paul Celan. 202-3
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A palackposta feladója ennek megfelelően még a létezésnél is kevesebbet vár
fogadójától: az üzenet a szó szoros értelemben vett semmihez van úton, egy senki kedvéért
virágzik senkirózsaként, ahogyan a Psalm [Zsoltár] c. mű soraiban: „Áldott légy, senki. /
Teérted akarunk / virágozni. / Te- / feléd” [Gelobt seist du, Niemand. / Dir zulieb wollen /
wir blühn. / Dir / entgegen.]244 Ugyanakkor e másik olyan senki, illetve semmi, amely
bármikor egy potenciális valakivé válhat. A kettő egymásba való átjárása megjelenik a
francia nyelvben, ahol is a „senki” és a „személy” egy szó: personne.245 A personne
értelmének megrezdülését, ennek a pillanatnyi, lélegzetvételnyi mozgásnak és változásnak
a lehetőségét, amelyben a senkiből valaki lesz, reménynek nevezhetjük. A vers ezen belső
szerkezetéből, az őt fenntartó és hordozó reményből adódóan szoros hasonlóságot mutat az
imádság fenoménjével. A megszólított senki, niemand, Isten hiányzó neve, ugyanakkor
Isten távollétének legpontosabb megnevezése is. Ám vers és ima viszonyára további
magyarázatot kell adnunk, s nem érhetjük be a Rilke sorára való hivatkozással, mely
szerint „Végső soron csak imák léteznek” [Es gibt im Grunde nur Gebete], még akkor sem,
ha az alighanem – legalábbis egy feltehetően Celan számára is érvényes – poetológiai
paradigmának tekinthető. Ha költészet és imádság kapcsolatára kérdezünk, minden
bizonnyal akkor járunk el helyesen, ha Celan egyetlen olyan verséhez fordulunk, amely
már formáját tekintve is az ima jegyeit viseli magán. E vers megszólító módban beszél az
Úrról, a Sprachgitter c. kötetben szerepel, címe pedig úgy hangzik: Tenebrae.

Nah sind wir, Herr,
Nahe und greifbar.

Gegriffen schon, Herr,
Ineinander verkrallt, als wär
Der Leib eines jeden von uns
Dein Leib, Herr.

Bete, Herr,
Bete zu uns,
Wir sind nah.

Windschief gingen wir hin,
Gingen wir hin, uns zu bücken

244
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I, 225
A szó latin eredetije, a persona eredetileg a színházi maszkot jelentette.
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Nach Mulde und Maar.
Zur Tränke gingen wir, Herr.

Es war Blut, es war,
Was du vergossen, Herr.
Es glänzte.

Es warf uns dein Bild in die Augen, Herr.
Augen und Mund stehn so offen und leer, Herr.
Wir haben getrunken, Herr.
Das Blut und das Bild, das im Blut war, Herr.
Bete, Herr. Wir sind nah.246

A vers címe, Tenebrae, sötétséget jelent, és egy visszatérő bibliai motívumra utal.
„Hat órától kezdve pedig sötétség lőn, mint az egész földön, kilenc óráig.”247 – hangzik el
Jézus keresztre feszítésekor. A sötétség az Ószövetségben sem kevésbé jelentős és
emblematikus helyeken bukkan fel. A teremtéskor „Setétség vala a mélység színén”, 248 és
Isten szava a Szináj hegyén „a setétség közepéből”249 hangzik el. Életének alighanem
legnehezebb óráiban Jób így átkozza el születése idejét: „Az a nap legyen sötétség, ne
törődjék azzal az Isten onnét felül, és világosság ne fényljék azon.”250
A Celan versének címében megjelenő sötétség természetesen nem azonos azzal az
értelmet hordozó árnyékossággal, amiről a második fejezetben esett szó. A sötétség itt
inkább egy olyan tiszta és abszolút negativitás tere, amelyet semmilyen dialektika nem
fordít át ellentétjébe. Olyan sötétség, melybe a fény nem hogy behatolni képtelen, de azt
még csak körül sem határolja, hogy azzal formát adjon neki – nem a fény másikja, hanem
az abszolút értelemben fénytelen éjszaka, a halál éjszakája. A kereszthalál félelmetes
pillanatának sötétsége ez, azé a magányé, melyet Jézus élt át, mikor elhagyatva érezte

„Közel vagyunk, Uram / foghatóan közel. / Már fogva, Uram, / egymásba marva, mintha / mindőnk teste a
te / tested volna, Uram. / Imádkozz, Uram, / imádkozz hozzánk, / közel vagyunk. / Ferdén mentünk oda, /
mentünk oda, hajolni / katlanra, vályúra. / Az itatóra, Uram. / Vér volt, a vért / te ontottad, Uram. / Csillogott.
/ A te képedet verte a szemünkbe, Uram. / Nyitva s üres a szem, a száj, Uram. / Ittunk, Uram. / A vért és a
képet a vérben, Uram. / Imádkozz, Uram. / Közel vagyunk.” I, 163
247
Máté 27:45
248
1 Móz, 1:2
249
5 Móz, 5:23
250
Jób 3:4
246
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magát Istentől.251 Kétségtelen, hogy a költemény képei a halált és a gyilkosságot idézik fel,
és e képek – az ad absurdumig hajszolt metaforák – önmagukban vett jelentése aligha
szorul további magyarázatra.
Feltűnő azonban a vers sajátos időstruktúrája. A vers a vérontást beszéli el, ám a
történet kezdete, melyet elbeszél, nem a vers elején, hanem a közepén található. Ha az itt
elbeszélt eseményt időbeli lefolyása szerint akarjuk olvasni, úgy az olvasást a vers
közepénél kell kezdenünk: „Ferdén mentünk oda, / mentünk oda, hajolni / katlanra,
vályúra.”. A vers végét pedig Isten közelségének tapasztalata jelzi, amely azonban végső
eseményként szét van szórva a papíron; éppúgy jelen van a legutolsó, mint a legelső
sorban. Ez a közelség az, amely szétfeszíti a lineáris idő kereteit, és amely megteremti a
vers saját idejét és realitását. A mű többé nem reprezentálja a valóságot, hanem megtalálja,
megteremti saját valóságát. Ebben a sajátos szerkezetben az „egymásba marva” szó, úgy
tűnik, nem csak a versben megjelenő testekre – a mi testünkre – hanem a mű
önreferencialitása okán a vers soraira, élő és lélegző tagjaira éppannyira vonatkozik. Mivel
a versben négy alkalommal felbukkanó, annak strukturális és értelmi egységét megadó
mozzanat a közelség, ezért értelmezésünknek mindenekelőtt ezzel kell számot vetnie. A
halál pillanata volna-e az Istenhez való közelség igazi tapasztalata? Egy egyszeri esemény,
mely a körkörösség ijesztő és végtelen formáját ölti? Milyen természetet tulajdonítsunk
ennek a közelségnek, amelyet aligha érthetünk meg a „közeli” szó hétköznapi
használatából?
Mielőtt

e

kérdéseknek

utánajárnánk,

érdemes

felidézni

a

közelség

poétikatörténetének egy fontos mozzanatát, amelyről egyébiránt biztosan állíthatjuk, hogy
az École Normale Supérieure-ön német irodalmat tanító Celan előtt sem volt ismeretlen.
Hölderlin Patmosz című verséről van szó, mely szintén bibliai témát idéz fel – Patmosz
annak a szigetnek neve, ahol János a Jelenések könyvét írta.252 E vers a következőképpen
kezdődik:

Nah ist
Und schwer zu fassen der Gott.
Wo aber Gefahr ist, wächst
das Rettende auch.253

Máté 27:46
Jelenések 1:9
253
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E sorok kétségkívül a német líra legismertebb és legtöbbet idézett részletei közé
tartoznak. Az idézet második fele az első világháborúban szólássá lett a német frontokon.
Heidegger 1949-es Die Gefahr c. előadásában a veszélyben bennerejlő pozitív lehetőség
felismerését e hölderlini sorokkal kapcsolja össze. Akadnak persze, akik máshogy olvassák
Hölderlint; az idős Ernst Bloch a hatvanas években korkritikai pesszimizmusát a
következőképpen hozta hallgatósága tudomására: „Wo ein Rettendes ist, dort wächst auch
die Gefahr!” [Ahol megmentő van, ott növekszik a veszély is!]. Hölderlin sorainak
ismertségét figyelembe véve aligha vonhatjuk kétségbe, hogy Celan művében ez a
párhuzam, az eredeti szövegrészlet átértelmezésével, intenzíven jelen van.
Az eredeti hölderlini részlet mindenesetre – bár Jánosról szól – Pál apostol egy
sorát látszik parafrazeálni, amely így hangzik: „[D]e ahol megnövekedik a bűn, ott a
kegyelem sokkal inkább bővelkedik.”254 Hasonlóról tanúskodik a tékozló fiú története – a
bűnösök bocsánatot nyernek, vagy általánosabban: ami rossz volt, jóvátehető. Nincs tehát
olyan bűn, mely ne volna megváltható, olyan baj, melyre ne létezne kárpótlás. Mindez
ugyanakkor, lévén maga is problematikus szöveghely, önmagában kevés fogódzót ad
számunkra. A Hölderlin részlet értelmezését továbbá az első két sorban megjelenő
ellentmondás

is

megnehezíti.

Többnyire

azért

gondolunk

valamit

nehezen

megragadhatónak, avagy teljességgel megragadhatatlannak, mert az távol van, vagyis mert
egyszerűen túl messze van ahhoz, hogy kinyújthassuk utána a kezünket. Itt azonban éppen
Isten közelségéről van szó. Isten közel van, mégis megragadhatatlan, ám a szövegben itt
„mégis” helyett „és” áll, amely semlegességében mintha egy teljesen magától értetődő
tényállásra utalna.
De valóban magától értetődő-e közelség és megragadhatatlanság összetartozása?
Éppen ellenkezőleg gondolnánk. A kettő közt mindenesetre egy feszültség érzékelhető, és
éppen a feszültségből születik meg a látszólag semmitmondó „de” [aber] szó
értelmezésének szükséglete. Persze ha nem a verset olvassuk, ha nem vagyunk tekintettel
annak minden szavára és betűjére, és érdeklődésünket csupán a főnevek kötik le, akkor
valóban semmi sem ment meg attól a naiv véleménytől, amelyet például Ruth Lorbe
képvisel, aki szerint e sorokban az Istennel szembeni bizalom hitvallása jelenik meg.255
Mint azonban arra mind Heidegger, mind Pierre Berteaux is felhívta a figyelmet,256
Hölderlinnél a legfontosabb kérdések sokszor éppen ezen jelentéktelennek tetsző, ám
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rendkívüli tudatossággal megválasztott, értelemhordozó kötőszavakban dőlnek el.
Valóban, ha a „de” szó nem szerepelne a szövegben, akár azt is gondolhatnánk, hogy az
első és a második mondat közt semmilyen hierarchizáló, logikai kapcsolat nincs, éppen a
bibliai, vagyis a Jelenések Könyvében is megjelenő parataktikus mondatszerkesztésnek
megfelelően. Ezek szerint Jánosnak, mintha csak álmodna, összefüggést nélkülöző
gondolatok és képek sorozata jelenik meg. Ez az értelmezés azonban tarthatatlan, hiszen
Hölderlinnél a mondat eleji „de” szócska itt nem utalhat másra, mint az őt megelőző
mondatra.
Mintha tehát arról lenne szó, hogy Isten közelsége és megragadhatatlansága maga
volna az a veszély, amelynek fokozódó jelenlétében egyúttal egy megmentő is érkezik. Ez
a gondolat elsőre blaszfémiának tűnhet, ha úgy értjük, hogy éppen Istentől kell
megmenekülnünk. Ám vegyük figyelembe, hogy Hölderlin Istenét egyrészt nem
azonosíthatjuk minden további nélkül a Biblia Istenével, másrészt az isteni jelenlét
fenyegetésének motívumát számos más művében is fellelhetjük. Sok vers – így például a
Wie wenn am Feiertage kezdetű mű és a kései töredékek – mintha kifejezetten az
elviselhetetlenné

fokozódó

isteni

közelség

miatt

szakadnának

félbe.

Hölderlin

istentapasztalata tehát nem misztikus ájtatosság, tömjénfüstben úszó eksztázis vagy
üdvtörténeti pillanat, hanem halálközeli, vagy éppenséggel halálos élmény. Aki Istent látja,
meghal. De vajon élhet-e az, akire Isten pillantása esett?257
Celan versének első két sora kétségtelenül a hölderlini vers átirata. Mindkét vers
komor ég alatt íródik: míg azonban a Hölderlin műben felidézett János apokalipszis a
közelgő üdvösség ígéretet hozza el, és a Második Eljövetelt készíti elő, addig Celannál
ilyesmire nem találunk utalásokat. A vers kezdetén nem csak a közelség, de a
megragadhatóság kérdése is megjelenik, mégpedig fordított értelemben, ugyanis e szavak
nem Istenről, hanem „rólunk” [wir] tudósítanak. A Tenebrae Celan azon versei közé
tartozik, – a másik jól ismert, és tematikájában is hasonló példa a Halálfúga – ahol a költői
én többes számban jelenik meg. Ezt az alanyt illeti a megragadhatóság jelzője, legyen ez a
„mi” én és te, egy család, egy nép vagy mindenki, aki valaha élt. Hölderlinnel ellentétben
itt nem Isten megragadhatóságáról, hanem a miénkről van szó – rólunk, akiket már meg is
ragadtak. Amíg Hölderlinnél Isten van közel hozzánk, addig Celannál mi vagyunk közel
Istenhez – a közelség játékának félreismerése volna, ha azt gondolnánk, hogy a két esetben
ugyanarról van szó. E kettő különbségét elsősorban az jelzi, hogy Celannál az imádság
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megszokott iránya megfordul, pontosabban, itt éppen azért imádkozunk, hogy Isten maga
is imádkozzon hozzánk.
Egy, a feje tetejére állított teológiáról lenne tehát szó? Georges Bataille
imádságának pervertált világa köszöntene be, mely e szavakkal kezdődik: „Isten, te aki
vagy a földön, szenteld meg nevünk, s tartóztasd meg magad a gonosztól…”? 258 Avagy e
fordulat ilyen formában mégsem történt, nem történhetett meg, és valójában a
mindenhatóságáról

az

ember

szabadságáért

lemondó

Isten

pusztán

önnön

tehetetlenségében vált közelivé? Jó volna ezt hinnünk, azonban az Úr nagyon is
tevékenynek mutatkozik: hiszen nem egyszerűen megengedte a vérontást, hanem ő maga
ontotta a vért. Vajon hangozhat-e ezek után, úgy kell-e hangoznia az őt kereső szónak,
ahogyan Etty Hillesum – aki 1942-ben, hogy segíthessen az övéin és osztozhasson népe
sorsában, önként jelentkezett egy koncentrációs táborba – naplójában olvashatjuk: „Mind
világosabbá válik számomra, hogy Te nem segíthetsz rajtunk. Nekünk kell Rajtad s így
végül magunkon is segítenünk […] Nem várom Tőled, hogy számot adj a történtekről;
nekünk kell majd számot adnunk róla.”259
Itt csak röviden utalhatunk a szenvedő Isten theologoumenonjára. Isten szenvedésre
való képessége megjelenik a már idézett, kabbalisztikus forrásokból táplálkozó Hans Jonas
előadásban. Ha ugyanis Isten változásra képes, ha megérinti a létezés és a világ folyása,
akkor az is lehetségessé válik, hogy megérintik e világ kínjai és maga is szenved. Mindez
mutatis mutandis Nietzschénél is felbukkan, akinek az Isten halálára adott egyik
magyarázata szerint Isten az emberek iránt érzett mélységes szánalomba halt bele. Isten
tehát nem pusztán meghalt, de előtte még szenvedett is, mégpedig miattunk. Ezt azonban
már kétezer éve tudjuk.
A

szenvedő

Isten

elképzelése

ugyanakkor

a

kereszténységben

igen

ellentmondásosan van jelen. Egyrészt ugyanis ellentétes Isten változhatatlanságára,
mindenhatóságára és abszolút mivoltára épülő keresztény dogmatörténet alapvető
meggyőződéseivel. Másrészt viszont a kereszténység dramaturgiai centrumában – mint azt
már magyar neve is jelzi – a kereszt, a passió, vagyis Krisztus értünk vállalt szenvedése és
kereszthalála áll. Celan versében – ami egyszerre idéz fel zsidó és keresztény motívumokat
– az ember Istenért és az Isten emberért vállalt szenvedése, a kettő összefonódása és
egymásba való átjárása, egymásból való táplálkozása, érzésre képes húsuk azonossága
ténylegesen megjelenik a következőkben: „mintha / mindőnk teste a te / tested volna,
258
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Uram.” [als wär / Der Leib eines jeden von uns / Dein Leib, Herr.] A hús homogenitása
persze nem csak a filozófiai reflexióban bukkan fel, hanem egy konkrét bibliai helyre is
utal: „Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke lakozik
bennetek?”260 Egy másik helyen kifejezetten a „test templomáról” van szó.261
Mindenesetre, ha igaz, hogy Isten lelke lakozik bennünk, akkor nem lehetséges, hogy Isten
érintetlen maradjon az emberek halálától. Egy másik mű a zsidó hagyományra
támaszkodva így szól erről:

Gott, das lasen wir, ist
ein Teil und ein zweiter, zerstreuter:
im Tod
all der Gemähten
wächst er sich zu.262

A mű eredetileg a „Schechina” címet viselte, amely a kabbalából kölcsönzött
fogalom. Pontos jelentése „Isten emberek közötti lakozása”, és arra utal, hogy Isten, illetve
az igazság a világban szétszórva van jelen.263 A szárba szökkenés nem elégedettségre,
hanem jelenlétre, közelségre utal. A Tenebrae című versre visszatérve tehát elmondhatjuk,
hogy a Celan művében felbukkanó Úr valóban nem olyasvalaki, aki érintetlen maradna
léttől és időtől. Jelenléte szó szerint tapintható, ám a kegyelem mozdulatai helyett az
egyetlen felismerhető tevékenysége a vérontás. Olyan Úr, aki öl. Mégsem lehet szó egy
gonosz demiurgoszról, egy kiismerhetetlen Isten tébolyáról, hiszen akkor képtelenség
volna éppen őt arra kérlelni, hogy imádkozzon értünk. Akkor azonban kicsoda valójában,
akiről a versben olvasunk? Botrány-e, hogy vért ont, vagy mindez netalán oly természetes,
mint bármi más, ami a világon történik? Meglehet, az erőszakos világ semmire nem utal
önmagán túl, és olyan közönnyel tekint a benne élőre, mint Bergman megszemélyesített
halálfigurája, aki a sakktábla fölött így szól akaratos ellenfeléhez: „Nekem nincsenek
titkaim.”264
A teodícea, Isten jóságának a világban fellelhető rossz láttán való igazolása több
okból is képtelenség, akár vádbeszédként, akár apológiaként fogalmazódjon is meg.
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Képtelenség, hiszen nincs bíróság, ami elé Istent el lehetne cibálni, másrészt pedig mert
nincs semmiféle rejtély, amelyet meg kellene magyarázni, mivel Isten sosem ígérte, hogy
boldog világot teremt. Hiszen éppen ellenkezőleg történt: „Ki a világosságot alkotom és a
sötétséget teremtem, ki békességet szerzek és gonoszt teremtek; én vagyok az Úr, a ki
mindezt cselekszem!”265 [Kiemelés tőlem – B.I.]
De emiatt talán nem is kell Istenről, a rosszról és a világ folyásáról semmit sem
gondolnunk, és a teodícea mindenkori utolsó mentsváraként Isten kiismerhetetlenségére és
felfoghatatlanságára hivatkozva a legjobb, ha fejet hajtunk akarata előtt? Vajon Celan
csendes szavaiban ez a főhajtás jelenik meg? Avagy netán egy eszkatológiai
istenfogalomról van szó, mely csak az idők végén lesz az, ami? Egy olyan Istenről,
amelynek léte elválaszthatatlan a világ lététől, és akinek, ahogyan a teleológiai világnak is,
„a végben másnak kell lennie, mint a kezdetben”?266 Esetleg ez volna Heidegger utolsó
Istene, aki nem azért érkezik, hogy lezárja az időt, hanem hogy annak legmélyebb
kezdetévé váljon, és ne csak a jövőnek, de a már megtörténtnek s lényegileg lezáratlannak
is új értelmet adjon?267 Meglehet, hogy egy bűnös világban az igazságosságnak csakis mint
a napok végére vonatkozó ígéretnek van értelme, amikor is Isten „csípőre tett kézzel”
feláldozza a rosszat a jóért.
Ezekről a kérdésekről persze sem itt, sem másutt nincs lehetőségünk dönteni. Nincs
ugyanis lehetőségünk egy költői tapasztalat dokumentumából, magából a költeményből
megalapozatlan és megalapozhatatlan teológiai következtetéseket levonni. Bizonyos
teológiai alternatívák felidézése azonban olvasásunk számára sem haszontalan, hiszen ezek
az alternatívák indirekt módon is kirajzolják értelmezésünk lehetőségének további útjait.
Nem tehetünk másként, mint hogy eltekintünk a „kimondhatatlannal szembeni
indiszkréciótól” (Lévinas), és lemondunk arról, hogy e vers Istenét önnön lényege felől
vallatóra fogjuk. E lényeg azonban nem valamiféle misztikus rejtekezésben, hanem
éppenséggel önnön megmutatkozásában, közvetlen jelenlétében marad megragadhatatlan.
Ezért nem térhetünk ki annak feladata elől, hogy megkíséreljük még egyszer értelmezni és
tematizálni azt a szót, amely a vers egészének atmoszféráját megteremti, és annak sajátos
szerkezeti vázát, megszólalásának terét alkotja: a közelségnek kell utánagondolnunk.
Minden azon múlik, hogy a közelséget és a távolságot nem egyazon mérték
ellentétes értékeiként, hanem mint egymástól független, egymásra vissza nem vezethető,
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autonóm minőségeket gondoljuk el. A közelség fogalma, különösen Isten közelsége, sem
Hölderlinnél, sem Celannál nem az euklidészi geometria háromdimenziós terében jelöl ki
egy mérhető intervallumot. A közelség ennek megfelelően nem egy rögzíthető állapot, de
nem is egyszerűen a condition humaine sajátja, nem egy minden, a sajátszférában
felbukkanó tárgy által önmagán hordott index, nem egy olyan tulajdonság, amivel az én
jelenlétem ajándékozza meg a felbukkanó tárgyakat. A közelség igazi értelme túl van az
érzéki meghatározottságokon, habár elválaszthatatlan az individuális érzékiségtől, az
érintés és a szomszédság jelenségeitől. Nem tárgyak viszonyára, hanem a személyesség
dimenziójára utal. Mindez tükröződik hétköznapi nyelvhasználatunkban is, hiszen
nyilvánvaló, amikor azt mondjuk, hogy valaki közel áll hozzánk, akkor a közelségnek
olyan fogalmával élünk, amelyet tárgyakra sosem használhatnánk. A közelségnek ebben a
fogalmában az érzéki és nem-érzéki elemek együttesen jelentkeznek.
Az érzéki közelség olyasmi, amely önmaga számára mindig még több közelséget
kíván, amely számára a másik sosem lehet elég közel. Így például az erotikában arra
figyelhetünk fel, miként kapcsolja ki az ember szemének lehunyásával éppen azt az
érzékét, amely mindent csak távolságok szerint képes felmérni, és ezzel lényegében az
érzéki közelség igazi médiuma, az érintés ellenében cselekszik. Amikor lehunyom a
szemem, egy mesterséges távolságot szüntetek meg, és a másikat közelebb engedem
magamhoz.

Kiszolgáltatom

magam,

és

felkészülök

érintésének

kiszámíthatatlan

pillanatára. Tévedés volna a látásra olyasvalamiként gondolnunk, mint ami „messzebb ér”
a tapintásnál, hiszen a tapintás eleve egy olyan térben tevékeny, amely a látás számára
lényegileg elérhetetlen marad. A közelség nem pusztán az érintés lehetősége, hanem egy
bizonyos értelemben már mindig is érintés, mégpedig egyszerre foglalva magába az érintés
érzéki és nem érzéki móduszait. Az érintés ott kezdődik, ahol a szavak véget érnek: a
fájdalom és az öröm affekciók, az affekció pedig annyit tesz, mint valami által érintve
lenni.
A közelség érzéki mozzanatai Celannál is megjelennek. Az érzékiségben a nőivel
való találkozás azonban sosem kizárólag érzéki, mert a női mindig a gyenge, aki segítségre
szorul. Így a közelség mindig egy etikai viszonyra is utal, ahogyan a testek egymáshoz
való közelsége és összefonódása szintén nem nyers szexualitás, hiszen a testben egy szív,
és a szívben egy szó is rejtőzik.
Celan versének tanúsága alátámasztja közelség és tapintás összefüggésének
filozófiailag a legkevésbé sem magától értetődő tézisét. Arisztotelész érzéktipológiája a
tapintást az érzékek rangsorában éppenséggel a legalacsonyabb fokra helyezte. A jelenlét
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diktatúrája alatt őrlődő metafizika mindazt, ami a tapintásban adódik, esetlegesnek és
ismeretelméleti értékét tekintve silánynak minősített. Hiszen a tapintás számára nemhogy a
tartalmak és mélységek maradnak teljességgel elérhetetlenek, de még a formákat is csak
tökéletlenül képes észlelni. A régi előítélet szerint a tapintás szó szerint felszínes
tulajdonságokat észlel, úgy, mint az érdesség vagy a simaság, ezzel szemben a látás
közvetlen hozzáférést biztosít a dolgokhoz, és ennyiben a távolság leküzdésének szédítő
képességével kecsegtet. Csak egy látáson és látványon alapuló tudásról lehet kijelenteni,
hogy azonos lehet a hatalommal. Ennek a kijelentésnek azonban ára van; a gondolkodás és
a tudás politizálódásának évezredes folyamatát annak legveszélyesebb medrébe irányítja.
A látással szemben, amely e metafizikai örökség okán nem tudja letörölni magáról a
hatalom akarásának baljós jegyét, a tapintás a személyesség és a közelség másfajta
fogalmával kecsegtet.
Ahogyan már a Halálfúga is elsősorban abból merítette erejét, hogy az olvasó
minden érzékére hatott, úgy a Tenebrae – talán még finomabb és letisztultabb formában –
szintén az érzékiség radikalizálásából táplálkozik. Aligha véletlen, hogy Celan legtöbbször
megzenésített művéről van szó. A vers maga is érzéki képződmény. Nem a szellem, hanem
a kezek munkája. Ahogyan Celan Hans Bendernek írja: „Csak igaz kezek írnak igaz
verset” [Nur wahre Hände schreiben wahre Gedichte.]268 Igaz ugyan, hogy a versben Isten
alakja nem sejlik fel – Istent magát nem ismerjük, pusztán félelmetes művei, tettei alapján
ismerünk rá.269 Az elviselhetetlenné, szó szerint halálossá fokozódó közelségben azonban
mégis érintkezünk Isten alakjával, mintha csak egyikünk teste az ő teste volna.
Megérintjük őt, és ő megérint bennünket.
Az érintés az érzékiség fenomenológiájának leglényegesebb mozzanata.270
Megérinteni valamit, ez radikálisan más, mint megragadni, megfogni. Aki megragad, nem
csak birtokolni akar, de egyúttal egy olyan viszony mellett is elkötelezi magát, amelyből
már nincs visszaút. Megragadni annyi, mint megsérteni a másikat törékenységében. Az
érintés ezzel szemben tekintettel van e törékenységre, a bőr védtelen puhaságára. Figyel rá,
és gondjaiba veszi azt. Közelebb kerül hozzá, mégsem teszi a magáévá. Nem birtokol,
hanem várakozik. Az érintés ajándéka a türelem gyümölcse – a simogatás végtelen, vagyis
vég és cél nélküli mozgásában, elkerülve, hogy bármit is megragadjon, nem egy előzetesen
adott lehetőséget keres, hanem annak fogadására rendezkedik be, ami túl van a
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lehetségesen. Egy második jövőt vár, amelyet természeténél fogva nem hogy megragadni,
de még csak megsejteni sem lehetünk képesek.
A közelség tapasztalata Celannál összefügg a „kéz” mind hangsúlyosabb
szerepével. A kéz egyrészt a test gyújtópontja, másrészt az emberi egzisztencia egészének
kifejezése. A kéz ugyanakkor számtalanszor – Ézsaiásra utalva – a névvel együttesen
jelenik meg. A kéz, amivel valamit megérinthetünk, amivel kapcsolódunk, amivel
kinyílunk a másik felé. Nem csak a másik embert, de az egész világot a kezünkkel érintjük
meg. Ahogyan a név nem csupán jelöli, de teljes egészében átöleli a dolgot, annak
történetét, úgy a kéz sem egyszerűen csak a felszínt érinti meg, hanem a dolgot annak
egész mélységében. A kezek emlékeznek, és a kezek vigasztalnak.
Unter die Haut meiner Hände genäht
dein mit Händen
getrösteter Name.271

A versírás is a kezek munkája, és, mint Celan fentebb idézet levelében írja, nincs
különbség vers és kézfogás között.272 Az igaz kezek megérintik a tollat, a toll tintája
megérinti a papírt, a szavak megérintik egymást, és verssé lesznek, a vers pedig megérinti,
legalábbis megérinteni reméli olvasóját. És magában a Tenebrae c. versben is éppen az
érintés ezen áttételes, kezdet és vég nélküli, pillanatnyi játéka érhető tetten, amely
iszonyatos tartalmai ellenére is éppen ebben a közelségben megszülető másfajta életet ígér,
egy olyan életet talán, amely többé nem a gondolkodás és a világ prózáját beszéli, hanem a
szentségét – héberül a korban, közelíteni, annyit tesz: áldozatot hozni. És, ahogyan ezt
Ábrahám is megértette Mória hegye felé tartva, semmi mást nem lehet feláldozni, mint
éppen az, amit nem volna szabad feláldozni. Kavicsokat hajigálni a tó vizébe – ez nem
áldozat. Hogy ne a fiunkat, hanem egy lyukas garast adjunk az Úrnak – ehhez nem volna
szükség Ábrahám hitére. Az áldozat nem volna áldozat, ha nem olyasmit áldoznánk fel,
melynek vesztesége abszolút értelemben véve pótolhatatlan. A Tenebrae egy lehetséges
értelmezése szerint éppen ennek vagyunk tanúi. Nem mi imádkozunk, mert nem mi hozunk
áldozatot Neked. Imádkozz hozzánk, Uram, mert mi magunk vagyunk az áldozat, hozzád
közel.
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A memoria passionis itt nem a Jézusról, hanem egyszeriben a saját magunkról való
érzékeny megemlékezéssé válik. A vers szerkezetéből, kezdetének és végének
azonosságából adódóan ezen emlékezés lényegileg lezárhatatlan. Nem leírható, de
megélhető. Mint végtelen folyamat, nem csak a halálba forduló gyász, de az életet
fenntartó remény szövege is. A vers nem a halálban, hanem a nyitottban ér véget, ahol még
minden eldöntetlen. Celan persze minderről itt nem beszél, és indokolatlan volna a
Tenebrae soraiba a megváltás bármifajta képzetét beleolvasnunk. A vers éppenséggel
abból meríti erejét, hogy minderről nem szól, de ezt a hallgatást éppúgy tulajdoníthatjuk az
Isten előtti elnémulás követelményének és kényszerének. Így hát legyen bármilyen sötét is
e vers fénye, mégsincs lényegi törés ezen költemény és azon művek tartalma között,
amelyek éppen ezen sötétség falán ütnek rést.
Az egyik, Die hellen Steine [A világos kövek] c. vers a megszólított „te”-ről úgy
beszél, mint aki akárki-kezeimet segíti, hogy velük a köveket elhordhassam.
„[…]
sie schweben
dir zu, du, meine Leise,
du, meine Wahre –
Ich seh dich, du pflückst sie mit meinen
neuen, meinen
Jedermannshänden, du tust sie
ins Abermals-Helle, das niemand
zu weinen braucht noch zu nennen.”273

Látlak téged, és te látom, hogy te cövekelsz az én kezeimmel. De ki vagyok én és ki
vagy te? – kérdezhetjük ismételten Gadamerrel. Hogy ki vagy te, az ebben az esetben is
rögzíthetetlen. A te nem egyszerűen egy valaki, amelynek létére és személyére
rákérdezhetek – a te maga a par excellence kérdőszó, a „tiszta hiánnyá vált szubjektivitás
lehetősége”.274 De nem éppen ebben a rögzíthetetlenségben, ebben a kérdésességben
mutatkozna meg Isten legfőbb sajátossága, közelsége – egy olyan Istené, aki a lehetőség és
a szabadság érdekében még a valósággal és a jelenlétként értelmezett léttel is képes
szakítani, s aki így közelsége ellenére, avagy éppen az abban jelentkező feszültség miatt,
„áramlanak / feléd, én hallgatagom / én igazam. / Látlak téged, cövekeled őket / az én új / akárkikezeimmel, teszed őket / a megint-fényességbe, amit, hogy / megnevezzünk, sírnunk nem kell többé.” I, 255
274
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lényegileg megközelíthetetlen marad? Isten nem mutatkozik meg; Rosenzweig szerint
azért nem, mert pusztán ennyi elegendő ahhoz, hogy felismerje az igazhitűeket. „Hogy
megkülönböztesse a szabadokat a szolgalelkűektől, elegendő tevékenységének puszta
láthatatlansága is”.275 Mindezen hipotézisek alátámasztására szolgálhat az az apró
szemantikai adalék, hogy a versben megjelenő „schweben” [lebegni, úszni, áramlani] szó
szintén Istenre utal, amint az a teremtéskor a mélység felett lebegett.276
A jelentést látszólag nélkülöző vonal a harmadik sorban természetesen nem
véletlenül került a szövegbe. Ez az üres hely az emlékezet helye, ahol olyasvalakire
emlékezhetünk, aki igaz és hallgatag, és akinek még neve sem volt. De lehetséges, hogy a
helyén álló szó, illetve név hiányának tipográfiai jelzésével Isten kimondhatatlan nevére,
illetve a név kimondásának tilalmára való utalást fedezhetjük fel. Ezt támasztja alá a
kontextus is, melyet a vers címe idéz fel: a világos kövek is, a „fényes- / fehérek, a fény- /
hozók”. A fehér, fényhozó kövek félreérthetetlenül egy bibliai helyre utalnak: „A
győzedelmeseknek enni adok az elrejtett mannából, és adok annak fehér kövecskét, és a
kövecskén új írott nevet, amelyet senki nem tud, csak az, aki kapja”277. Az igazak
kiválasztásáról van szó, akiket Isten haragja megkímél.
A név titkossága, és ezzel összefüggésben Isten nevének kimondhatatlansága olyan
tilalom, amellyel Franz Rosenzweig és Martin Buber is messzemenőkig tisztában volt,
amikor az Ószövetség új fordításának elkészítésére vállalkoztak. Az Isten személyének és
Izrael sorsának szempontjából kulcsfontosságú, az Exodusban található csipkebokorjelenet „eheye asher eheye” helyét a következőképpen fordították: „Ich werde da sein, als
der ich da sein werde.” [Ott leszek, mint az, aki akkor ott lesz].278 Mózes közvetlenül ezt
megelőzően Isten neve felől tudakozódott, s kérdésére a jelek szerint nem kapott választ,
illetve a válasz, amelyet kapott, nem egy tulajdonnév. Rosenzweig és Buber sajátos
fordításában mindenesetre nem egyszerűen a névtilalom jut kifejezésre – hiszen az minden
más fordításban is hasonlóképpen megjelenik – hanem sokkal inkább Istennek a
történelemben való részvétele és ahhoz való kapcsolata nyer új értelmet. Isten törvénye a
világban nem de facto, hanem de jure van jelen, vagyis mint egy ígéret szava, melynek
beteljesülése csakis jövőidejű lehet. Az eredeti héber kifejezés grammatikailag egy
Rosenzweig: Der Stern der Erlösung, 296
1, Móz 1:2 Luther fordításában így hangzik: "Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der
Tiefe; und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser" [Kiemelés tőlem – B.I.]
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imperfektum alak, vagyis benne egy időben befejezetlen szerkezetet ismerhetünk fel.
Mindez új értelmet ad Isten jelenlétének és közelségének, egy olyan értelmet, amelyet
ráadásul a Vulgata fordítása teljességgel elfed. Az eredeti szöveg értelme nem a keresztény
értelemben vett negatív teológiában keresendő. Az imperfektum logikája egy eljövendő,
eszkatológiai Isten fogalmának kapcsán felmerülő lehetőség felé vezérel bennünket.
Isten rögzíthetetlensége, atópiája ugyanakkor tükröződik a héber nyelv egészében
is. Celan Cvetajevától kölcsönzött mottója, mely szerint „minden költő zsidó”,279 nem
pusztán az üldöztetés veszélyére és tényére utal, hanem arra is, hogy a költészetben az
ember pontosan ahhoz a nyelvhez kapcsolódik, azt a nyelvet hagyja megszólalni, amelyben
nincsenek leképezések, vagyis egy olyan nyelvhez, amely nem metaforákból, hanem
elsősorban a név realitásából él. Csak a nevek rögzítettek, minden más plasztikus
sokértelműség. Ahogyan Jean Bollack megállapítja, „Celan nyelve annak poétikai
felépítésében azáltal határozódik meg, amelyet zsidónak nevezhetünk.” E megállapítást az
azt követő teszi valóban tartalmassá: „Sosem alkalmazhatta volna ezt a nyelvet, ha
egyidejűleg nem oldotta volna azt fel, és hagyta volna maga mögött.” 280 Zsidónak lenni
ugyanis egyedüllétet is jelent.281 A zsidó – mint nép, mint a vallás tárgya – az egyetlen, aki
nem halad a történelemben. Ha a költészet zsidó tevékenység, úgy ez azt jelenti: a költészet
során nem haladunk a nyelvben. Vagyis azt nem előre adott térként járjuk be, nem egyik
rögzített pontjából jutunk egy másik, rögzíthető ponthoz. Nem közvetítünk, a szó szűkebb
értelmében nem is kommunikálunk.
Héberül a „beszéd” és „dolog” egyet jelent, gyökbetűik azonosak. Beszélni nem azt
jelenti, hogy egy dologról beszélünk, hanem azt, hogy magát a dolgot mondjuk, azt szóvá
tesszük, és ezzel felfüggesztjük a szó és dolog közti differenciát. Szó és dolog így
lényegileg egységet alkotnak. Ezért jelentheti egy helyen ugyanazt szavak és dolgok
követése: „Hiénanyomokon visszafelé / felfelé ősök / követhető során / a névnek- / ésneki- / körszakadékában.” [Auf Hyänenspur rückwärts, / aufwärts verfolgbaren / Ahnen- /
reihe Derer- / vom-Namen-und-Seiner- / Rundschlucht.]282 És ezért lehetséges, hogy saját
magunkat szóként ajánljuk fel.
Einem, der vor der Tür stand, eines
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Abends:
tat ich mein Wort auf.283

Valakinek, aki az ajtó előtt áll – az első sor úgy hangzik, mint egy ajánlás, amely
magának az olvasónak szól, aki éppen a vers ajtajában időzik. A vers felnyitja szavát, mint
egy könyvet, mint egy írást, talán mint az írást – a vers kiszolgáltatja magát, de sosem adja
oda magát teljesen, hiszen nincs az az értelmezés, ami birtokába vehetné. A végtelen
exegézis, amit megkövetel, soha nem is lép fel a birtoklás igényével. A továbbiakban
azonban kiderül, kicsoda is az, aki felé a szó kinyílik:

Zum
Kielkropf sah ich ihn trotten, zum
HalbSchürigen, dem
Im kotigen Stiefel des Kriegknechts
Geborenen Bruder284

Számos utalás teszi egyértelművé, hogy itt a Gólem-történet feldolgozásáról van
szó. A „Kielkropf” lényegében a Gólem kelta-német mitológiából származó megfelelője;
határozottan német, sőt, goethei teremtmény.285 Ezzel a tulajdonságával idegen elemként
jelenik meg a továbbiakban a judaizmus kontextusába ágyazódó szövegben.

Rabbi, knirschte ich, Rabbi
Löw:
Diesem
beschneide das Wort
diesem
schreib das lebendige
Nichts ins Gemüt,
[…]
Wirf auch die Abendtür zu, Rabbi.
Reiss die Morgentür auf, Ra- -286

Valakinek, aki ajtóm előtt állt / egy estén / felnyitottam szavam.” I, 242
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A gólem szerencsétlen lény. Nem rendelkezik nyelvvel, de egyszer megszületett,
akárcsak az ember, és rendelkezik emberi vonásokkal. A gólem bizonyos értelemben
minket is jelöl, hiszen, ahogyan Scholem írja, „keletkezésének egy meghatározott
stádiumában Ádámot is gólemként jelölték meg”.287 A versben szereplő én a gólem
körülmetélésére szólítja fel a rabbit. A körülmetélés során azonban az „eleven semmit” kell
belévágni. Mint az előzőekben láttuk, az Ószövetségben rögtön a körülmetélés törvénye
után annak szellemivé, bensővé tételéről van szó: a szív körülmetéléséről. Mit jelent
azonban az eleven semmi? Vajon a történelem tapasztalatairól van szó? A múlt
feldolgozásáról? Vajon a gólem nem más, mint az a pusztán félig emberi lény, aki már a
körülmetélést megelőzően is sebesült és nyelv-vesztett, és aki számára talán a körülmetélés
volna az egyetlen lehetséges gyógyulás, az Isten választott népéhez való visszatérés?
Rabbi Löw egy tizenhatodik századi prágai rabbi volt, aki a legenda szerint maga
készítette el a gólemet, hogy a zsidóságot megvédje a támadásoktól. Mindenesetre, a
versben szereplő Rabbi Löw, nem tudjuk, hogy miért, de hallgat, és nem pusztán hallgat,
de az ajtókra vonatkozó felhívásnak sem tesz eleget. A kilencvenkettedik zsoltárban a
következőt olvassuk: „Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges
voltodat.”288 Ha az estajtóban állva hirdetem a te hűséges voltodat – vagyis lényegében a
saját hűségemről teszek tanúbizonyságot – akkor az estajtó bezárása ezek szerint
alighanem az istennel szembeni hűség, a házasság és a szövetség felmondása. A hajnal
ajtaját pedig senki ki nem nyitja már, mert nem csak a rabbi hallgat, hanem a versben
beszélő én sem tudja végigmondani a szót: „Ra—”. Este és reggel két különböző idő; az
éjszakának előbb el kell telnie, mielőtt újból felkel a nap.
A kegyelem hajnali ajtaját azonban senki sem tépi fel. A rabbit immár nem lehet
megszólítani; a szöveg hirtelen, erőszakosan, a szó közepén ér véget, hogy arra
gondolhatunk, a halál némította el azt, aki beszél – legyen az a sajátja vagy a rabbié. Ezt az
is alátámasztja, hogy a „ra—” szócskából hiányzó betűk a gólem történetre is
visszautalnak: a gólem ugyanis idővel túl veszélyessé vált, ezért a rabbi elpusztította
teremtményét: eltörölte a homlokán található szó, az emeth [igazság] első betűjét. Így ott
már az volt olvasható: meth [halál]. Vagyis ha akár csak egyetlen betű is hiányzik a névből,
az ember, illetve a gólem elveszíti életét. Éppen erről olvasunk a mű utolsó sorában.

Gershom Scholem: Die Kabbala und Ihre Symbolik, 212. A gólemről, mint arra Scholem is utal, a
Bibliában egy helyen esik szó. Ld. Zsolt, 139,16
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Tegyük hozzá, hogy a cezúra a sajátos központozás okán Celan majdnem összes versében
jelenlévő szerkesztési elv. A cezúra poétikájának alapvető eszköze, amely a beszéd
pillanatnyi megszakításával az egyetlen adekvát kifejezési formája azon tapasztalatnak,
amelyben az utólagos emlékezet sosem lehet képes teljesen megfelelni annak az
eseménynek, amelyre emlékezik.289
Bár Celan egy rendkívül összetett, több értelmezési szinten mozgó és eleven,
számtalan irányba tartó verséről van szó, van egy mozzanat, ami e lehetséges
értelmezésekben közös: a kifejezés és a nyelv problematikájáról van szó. A rabbi mintegy
bekerül a kilencvenkettedik zsoltárba, ám egy feszültségekkel terhes és radikálisan
megváltozott értelemben: az estajtót becsapja – ha becsapja egyáltalán – ahelyett, hogy
benne megállva Istenéhez imádkozna, a hajnal ajtaját pedig nem tépi fel. Az Isten és népe
közötti viszony megtörik; e viszony ugyanakkor mintegy reprodukálódik a rabbi mint
teremtő és a gólem mint teremtmény közötti viszonyban. E kapcsolat, mint fentebb láttuk,
közelség; egy olyan felfokozott közelség, amelyben a nyelv megroppan. Mind a rabbi,
mind a gólem szótlanok; a történet három szereplője közül egyedül az „én” az, aki
megszólal, és aki beengedte a rabbit a házába, hogy az a gólem felé cammoghasson. 290 A
rabbi mintha nem volna teljes valójában jelen; talán csak egy álomról, egy legendáról van
szó. A nyelv kudarcot vall, az én végül elnémul, a gólem soha nem is tudott beszélni, a
rabbi pedig hallgat. Az „eleven semmi” is a hallgatásra, igaz, egy eleven és talán tartalmas
hallgatásra utal. A nyelv minden kudarcával és a halállal szemben talán még mindig eleven
lehetőség ez az egy: valakinek, egy este, felnyitom szavam. Ez a szó, amelyet
hangsúlyozottan olyasvalakinek adok, akiről egyelőre eldöntetlen, hogy kicsoda – ez a szó
talán még akkor is odaadható, felnyitható, ha a hajnal kegyelmet hozó kapui zárva
maradnak.
Ezek szerint, s ez megfelel annak, amiről Celan a Brémai beszédben szólt, a nyelv
„mindennek ellenére” elérhető marad számunkra. A nyelv állandó lehetőségei és
szükségszerű kudarca nem mondanak egymásnak ellent: a sebről van szó, a nyitottság
dialektikájáról, amelyben valami új mindig változást, s így egyúttal mindig valami másnak
az elvesztését is jelenti. Az új költői nyelv azonban nem tehető elevenné anélkül, hogy
Aligha véletlen, hogy a „cezúra” számos gondolkodónál – úgy mint Scholem, Benjamin, Arendt – a
modernitást jellemző kulcsfogalomként bukkan fel.
290
Így értelmezi a verset Ingeborg Ackermann. Azonban az is lehetséges, hogy a rabbi mindvégig meg sem
jelenik, s maga a gólem az, aki az ajtóm előtt állt, bebocsátásra várva. Erre utal mindenesetre a nem egészen
emberi mozgást jelző „cammog” [trotten] szó. Ez is egy teljességgel legitim olvasat, s meglehetősen különös,
hogy Ackermann-nak, bár egy egész könyvet írt a versről, ez a lehetőség eszébe sem jut. Ld. Ingeborg
Ackermann: Am Rande seiner selbst. Zu Paul Celan: Einem, der vor der Tür stand. Peter Lang, 2003.
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valamit fel ne áldoznánk érte, úgy mint az érthetőség régi formáit és a szintaxis
otthonosságát. Sajátos elevenségét a művészet megszokott formáiról való lemondás teremti
meg. A vers többé nem lakja be a szűk hasonlatot, hanem az „eleven semmi”
kimondhatatlansága felé orientálódik. Ez az eleven semmi az, amit a vers olyan sebként
visel magán, amely egyedül képes jelezni azt, ami nyelvileg csak körüljárható,
megérinthető, de meg nem ragadható. Mindezen fejtegetések nagyon is indokoltak, hiszen
Celan szövegeit egyrészt keresztül-kasul átjárják a bibliai és kabbalisztikus motívumok,
másrészt egész költészetének egyik alapmotívuma a nyelv próbára tétele, mely során a
szavaknak maguknak kell igazolniuk teherbíróképességüket. Hiszen ezekkel a szavakkal
szólok a rabbihoz, Istenhez, ezekkel a szavakkal nyitjuk az este és a hajnal kapuit, és,
mindenekelőtt: ezekkel a szavakkal szólunk egymáshoz.
Mint Wittgenstein írja, világom határai nyelvem határai – de ha az életvilág
alapjaiban sérül, mi marad e semmit sem kímélő pusztítás után a nyelvből? Avagy,
megfordítva: milyen világot lakhatunk be egy olyan nyelvvel, ami a szó és a csend közötti
feszültségtérben folyamatosan újraalkotja és egyben be is szünteti önmagát? Netán erről a
pusztulásról, a megszólalásra való képtelenségről árulkodna Celan verse is? És ha igaz,
hogy a nyelv nem veszett el, amint azt Celan többször hangsúlyozza,291 vajon következik-e
ebből, hogy a sértetlen nyelv végtelenségében egy sértetlen világ végtelensége
tükröződhet? Aligha, hiszen e nyelv maga sem sértetlen. A kijelentést, mely szerint a nyelv
nem veszett el, rögtön egy másik követi, mely szerint a nyelv „gazdagodott”
[eingereichert] mindazzal, ami megtörtént.292 E kifejezés azonban, tekintve a benne
megbújó „birodalom” [Reich] szót, meglehetősen kétértelmű. Olyan gazdagságról van szó,
amely a költői megszólalás számára akadály; a nyelvet mindig újra és újra destruálni,
elemeire bontani és újraalkotni kell. Szinte nincs olyan Celan mű, ahol ne figyelhetnénk
meg e kettős mozgást.
Mindenesetre, hogy visszatérjünk oda, ahonnan elindultunk, a bibliai motívumok –
legyenek azok akár nyelvfilozófiai és szerkesztéstechnikai kérdések vagy bizonyos tartalmi
hasonlóságok – felidézése után is kérdéses, vajon igazán mondhatjuk-e, állíthatjuk-e,
anélkül, hogy azt megmutathanánk, hogy egy, a fentebb idézett, A világos kövekhez
hasonló versben megszólított „te” mögött egy Istent kell sejtenünk, avagy a Valakinek
kezdetű művet olvashatjuk-e teológiai perspektívából. Azonban ezt a kérdést valójában
nem csupán megválaszolni nem tudjuk, de egyáltalán nem is szükséges arra választ
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keresnünk. A teológia, mint bármi, amit az értelmezéshez segítségül hívunk, az olvasás
segédtudományává lesz. Megérteni egy verset nem azt jelenti, hogy az olvasás végeztével
tételes állításokat fogalmazunk meg vele kapcsolatban. Az utolsó szót csak akkor
mondhatjuk ki, ha „a szöveg zártságának”293 kétséges teorémájából indulunk ki, ám ebben
az esetben soha nem a szöveghez, csakis ahhoz a bizonyos utolsó szóhoz juthatunk el.
Különösen baljós vállalkozás volna a zártságból kiindulni a személyes névmások
azonosítása kapcsán, ugyanis Celan lírájának egyik alapfeltevése és meghatározó élménye
éppen a „te” plurális, sokértelmű létezésében rejlik. Az Isten iránti szeretetnek a felebaráti
szeretetben, vagyis a közelség terében294 való megmutatkozása, beteljesítésének lehetősége
nem egyszerűen arra utal, hogy Isten gondolata ne volna más, mint posztulátum a morális
tudat számára, hanem arra, hogy Isten és „te” lényegüket tekintve, vagyis az „én” számára
való mértékként, valójában felcserélhető fogalmak. Így a Valakinek c. mű is elsősorban
azáltal nyitja meg az értelmezés terét – amelyben egyáltalán valamit értelmesnek, vagyis
igaznak tapasztalhatunk – hogy az „én” rögzíthetetlensége okán valójában bárki felől
elmesélhető. Ezt a különös éjszakát alighanem máshogy láttam „én”, a gólem, Rabbi Löw
és Isten, akitől mindenki a kegyelmet várja. Az én azonban a rögzíthetetlenség ellenére is
személyes, individuális karakterrel bír. Az én valaki. A felcserélhetőség játéka mellett a
mindenkori „te” jelenti azt a viszonyítási pontot, amely egyedül kínálja annak lehetőségét,
hogy „én” önmagam maradjak.
„Wirf deine Tropen
zum Rest:
einer will wissen,
warum ich bei Gott
nicht anders war als bei dir.”295

Ha itt tehát Isten és te bizonyos értelemben számomra azonos jelentéssel is
rendelkeznek, e felcserélhetőség alatt nem azt kell értenünk, hogy közömbös volna, kivel
állnánk szemben. Azért, mert én nem voltam más, még nagyon is lehetséges, hogy Isten
nem te vagy és te nem vagy Isten. A felcserélhetőség, a helyettesítés lehetőségének
értelmében sokkal inkább arról van szó, s alighanem ez az a gondolat, amely segít
293

Ackermann, 99
A felebarát kérdése szintén a közelség problematikájához utal bennünket, ha meggondoljuk, hogy németül
és franciául a felebarát az, aki a legközelebb van hozzám (Nächste, prochain).
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„Hajítsd el trópusaid / hagyd el őket / valaki tudni akarja / miért nem voltam más Istennél / mind
temelletted” II, 363
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eligazodni Celan személyes névmásainak meggondolása során, s amelyet Rosenzweig így
fejezett ki: „Az énnek Isten belsejében egy Te válaszol.”296 Ennek megfelelően, mint ezt az
idézett versrészlet világosan rögzíti, én ugyanaz vagyok Istennél és melletted.
A numinózum szekularizációja, vagy inkább sajátos és önkéntelen hanyatlása, és
ugyanakkor ezzel egy időben a profán szakralizációja egy olyan valóságot teremt,
amelyben létem lehetőségei, vagyis hogy én, egy „én” legyek, már eleve meg vannak
rajzolva. E lehetőségek már mindig is készen álltak, és lényegileg nem is változhatnak
meg. „Sosem / voltam más / mint saját magam” [Niemals / war ich ein andrer / als ich
selbst.] – hangzik el máshelyütt. Elképzelhetetlen volna az „én” kimondása, a saját
bármilyen tapasztalata a másik nélkül; legyen az egy kő, Isten, vagy valaki az ajtó előtt.
Sosem voltam más – ez azonban önmagában még nem jelenti azt, hogy én már mindig is
készen álltam volna, hogy már mindig is megtapasztaltam volna mindazt, amire a halálom
pillanatában visszatekinthetek. Az életem egésze, amíg élek, ismeretlen marad számomra.
A palackba zárt üzenetbe írott sors egy ismeretlen élet történetét tartalmazza. Az
élet ismeretlen, és teljességében nem is elbeszélhető, hiszen idegenül áll saját kezdete és
vége előtt. Az elbeszélhetetlen élet mélyén azonban, annak változásai ellenére, egy
mindent megelőző és túlélő állandóság nyomaira bukkanhatunk. Ez a változatlanság és
állandóság

nem

teremt

identitást,

hanem

egy

identitás

nélküli

szubjektivitás

kimondhatatlanságára utal. Többről van itt szó, mint puszta frázisról; egyedül az identitás
hiánya teremti meg azt a lehetőségteret, melyben valami „egészen másra” nyitott lehetek.

Einmal,
da hörte ich ihn,
da wusch er die Welt,
ungesehn, nachtlang,
wirklich.

Eins und Unendlich,
vernichtet,
ichten.
Licht war. Rettung.297

Rosenzweig: Der Stern der Erlösung, 194
„Egyszer / hallottam őt / megmosta a világot, / látatlanul, egész éjjel, / valóban. / Egy és Végtelen, /
megsemmisítve / tettek engem / Fény volt. Menekülés” II, 107
296
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Ezek Celan „egyik” utolsó szavai, legalábbis ezek az Atemwende kötet utolsó
szavai, melynek hat szakasza közül ez a vers egyedül képezi a hatodik, utolsó, ciklust.
Kézenfekvő gondolat, hogy akit hallottam, Isten volt. Legalábbis valaha [einmal] őt [er]
hallottam. Buber és Rosenzweig Bibliafordításában „Úr” [Herr] helyett „Ő” [Er] áll, mely
névmás anélkül képes személyességet kölcsönözni a megnevezettnek, hogy kimondaná
annak nevét. Ezt a fordítási megoldást, és a névmások Celannál is alapvetően hasonló
szerepet betöltő használatát anonim személyességnek nevezhetjük.
Az „ichten” ige a Mittelhochdeutschban „ihten”, vagyis „valamivé tevés”.
Ugyanakkor, jelen formájában, az „ich” [én] szóból képzett ige múlt idejű alakja, vagyis
egy neologizmus – „engem tevés” –, másrészt az előző szó „vernichten” [megsemmisít]
szavának valamiféle asszociatív folytatása, harmadrészt pedig a következő sorban
felbukkanó „Licht” anticipációja. A vers így mintegy megsejti önmaga befejezését.
Megsemmisítés, [vernichtet] valamivé-tevés [ichten] és fény [Licht] – vajon e hívószavak
valóban a világ folyására utalnak? Egy eszkatológiai történelemvízió bomlik ki? Avagy a
hangsúly azon a három betűn – ich – van, amely rokonságot teremt e szavak közt? Ez
kétségessé teszi, hogy amiről itt szó esik, valóban megtörtént-e az elbeszélő számára. Az is
bizonyos, hogy a versben feszültségektől terhes ellentétek jelennek meg, amelyek
szétfeszítik azt és szavait bizonytalanná teszik: egyszer és mindig, megsemmisít és
valamivé tesz.
Isten képe itt sem egy jelenlét látványaként kínálkozik. Én [ich] egyáltalán nem is
látom őt, pusztán hallom – pontosabban hallottam, egyszer, valamikor. Walter Benjamin
írja Kafkáról, hogy „Nincs másik költő, aki a »Ne készíts képet magadnak!« parancsát ily
pontosan betartotta volna.”298 E megállapítás Celanra is áll, aki a Meridián előadás
megírásakor ezt jegyezte föl: „Isten nem mint aki eljött és visszatért, hanem aki el fog
jönni; ezzel meghatározza az időt […] Ahol Isten közel van, ott az idő véget ér.” [Gott
nicht als der Gekommene und Wiederkommende, sondern als der Kommende; damit ist die
Zeit bestimmend, […]. Wo Gott nahe ist, geht die Zeit zu Ende.]299 A képek készítése és
egyazon gesztussal azok megsemmisítése, az az alkotói technika, amelynek nyomán a
versek maguk romoknak tűnnek, azzal a kényszerrel is összefügg, amely a nyelv
lényegéből adódik: a nyelv megmutatja a kimondhatatlant, de nem mondja ki; mintegy
körberajzolja annak alakját. A versnek mindig tovább kell lépnie önmagától, önmaga
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margója, a csend felé, hogy eleget tegyen a képtilalomra vonatkozó felhívásnak, mégis
jelezze azt, amit képekkel már nem lehet jelezni.
Az idézett verssel kapcsolatban felmerül még egy utolsó – az egyik utolsó – kérdés.
Ha Isten fogalma valóban a végidőkre vonatkozik, ha egy bűnös világban az igazságosság
csak mint a paradicsomi állapotnak a lelkiismeretben megőrződő emléke és mint egy majd
eljövendő új élet ígérete értelmezhető, akkor nem térhetünk ki a kérdés elől, hogy vajon
hol és mikor hangozhatnak el Celan fentebb idézett versének szavai múlt időben? Ha az
utolsó nap, amelyre a megmenekülés utal, valóban az utolsó, akkor honnan lehet rá még
visszatekinteni? A megmenekülés itt ugyanis nem mint remény, mint ígéret, hanem mint
emlék jelenik meg. E magányos, a kötet végén egyedül árválkodó vers éppen ezért nem
mentes az ezzel kapcsolatos kínzó kétértelműségektől. Hiszen hol hangozhat el a fény és
menekülés ezen „emberen túli éneke”, amely úgy emlékszik a világvégére, mint saját
életének egy, a régmúltban lejátszódott és felidézhető mozzanatára, valamire, ami immáron
a múlt fáradt alakját öltötte – hol máshol, ha nem egy álomban?
Az álom Celannál nyugalom és béke; az altatódalok csendesek, finomak és
érzékiek. A Drüben [Odaát] c. versben pedig a „csak a gesztenyéken túli világ” egy
ébrenléten túli világ képét idézi fel.300 Az álomból azonban alighanem keserű az ébredés.
Ha ébren lenni annyi, mint gondolkozni, gondolkozni pedig annyit tesz, mint reflektálni,
úgy az ébrenlét a reflexióból adódóan már eleve nem lehet más, mint a megosztottság
állapota. Én és te, halál és élet között nincs út, a távolság áthidalhatatlan.

Die Polen
sind in uns
unübersteigbar
im Wachen301

Mint látjuk, Celan folyamatosan visszavon, átalakít és radikalizál mindent, ami
mindeddig az emberi tevékenységek feltételét alkotta. Ez a költészet a képeket ad
absurdum viszi,302 a szavakat a csendhez közelíti, a nappalból a sötétbe költözik, a
passzivitásból, ha nem is erényt, de az emberi létezés alapfeltételét teremti meg, a nyelvvel
pedig minden szempontból új viszonyba lép – és itt, e kései versében az ébrenlétből is
kihátrál. Igaz, az álom és az alvás pillanatai ezt megelőzően is számtalanszor felbukkantak
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III, 11
„A pólusok / bennünk vannak / áthidatalhatatlanul / az ébrenlétben.” III, 108
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a művekben. Az álom megmutat valamit abból, ami az emberen túl vár arra, hogy
megénekeljék, amire itt nincs, vagy csak alig van szó.
Schläfst du?
Schlaf.
Meermühle geht,
eishell und ungehört
in unsern Augen.303

„Alszol? / Aludj. / Tengermalom fordul, / jég-ragyogva, hang nélkül, / szemünkben.” Weiss und leicht, I,
165
303
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8. Szótájak
…blanke
Tafelland, du.304
Mint arról az ezt megelőző fejezetekben is többször szó esett, Celan költészete a
tanúsítás, s ebben az értelemben az elbeszélés költészetének egyik szervező elemeként is
felfogható. Elbeszélni valamit nem annyit tesz, mint nyers tényekről beszámolni,
visszaadni, „hogyan is történt valójában”. Aki elbeszél, az nem egyszerűen felmond
valamit, ami már készen áll, és ennyiben nem is igazodik előzetesen az elviekhez; aki
elbeszél, az a nyers tények és az eleve adott eszmék szélsőségei közt haladva teremt meg
egy történetet. A tapasztalatok nem önmaguktól, hanem csak az elbeszéléstől válnak
koherens és összefüggő történetté. Az elbeszélés ugyanakkor nem csak összhangot és belső
kohéziót szolgáltat mindannak, amiről benne szó van, hanem egyúttal minőségi
viszonyokat és egy olyan egységet teremt, amellyel később olvasóként mi is eleven
kapcsolatba léphetünk. Hiszen Celan lírájában éppen az kerül lépten-nyomon szóba, ami
minket magunkat is érint; a nyitott, a sebesült élet költészete ez, amely elbeszéli az időt, a
csöndet és a halált. Az elbeszélés olykor kihordásként jelenik meg, folyamatként, ami
bepillantást enged abba, hogyan formálódik maga a dolog, hogyan válik alkalmasint egy
élményből tapasztalat. A kihordás a cselekvés imperfektumára utal, egy olyan tettre,
melynek rögzíthetetlen alanya egyszerre foglalja magába a lírai ént, magát a verset mint
autonóm jelenséget, a verset mint az értelem hordozóját, illetve kihordóját, és a
megszólított te alakját. Az Abglanzdbeladen [Csillámtöltötten] c. vers e sorokkal végződik:
Den Tod,
den du mir schuldig bliebst, ich
trag ihn
aus.305

Nem egyszerűen arról van szó e fájdalmas sorokban, hogy helyetted halnék meg.
Nem a te halálodat halom, hanem azt a halált, amellyel adósom maradtál. Talán arról az
emberekről és istenekről közti „hasonlóságról” van szó, melyről Hérakleitosz számol be
hatvankettedik töredékében: „egyik a másik életét halja, amaz annak halálát éli.” Talán a
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versben egy szerelem elmaradt beteljesülésére történik utalás. Avagy az a halál, amellyel
adósom maradtál, egy megkezdett mozdulat, valami, amely még nem öltött végleges
formát és nem nyert végleges értelmet? Talán egy el nem követett gyilkosság, egy rajtam
ejtett seb, amelyet ki kell hordanom, hogy halálossá váljon? Vagy pedig, mint Celan
költészetében számos helyen, a másik elvesztéséről van szó, és a szóban forgó halál annak
elszalasztott pillanatát jelenti, amikor talán megmenthettelek, vagy utánad halhattam
volna? A többi értelmezés fenntartása és megfontolása mellett ez utóbbi az, amelynek
elsőbbséget adhatunk, és amelynek vezérfonalán a másik elvesztésének témájához
juthatunk. A tanúsításként értett elbeszélés ugyanis mindenekelőtt egy veszteség
elbeszélése, a veszteség pedig a másik elvesztése – legyen az nővér, anya, egy kő, egy szó
vagy akár a zsidók Istene.
Az elbeszélés technikájának grammatikai jellemzőjét elsődlegesen a parataxisban
jelöltük meg. A parataxis alapszava az „és”, amely szó leghangsúlyosabban éppen a
mondat elején állva jelzi azt a kontinuitást, amelyet az ilyen mondatszerkesztés elsődleges
jellemzőjeként határoztunk meg; a mondatot, vagyis magát az elbeszélést olyasvalamivel
kapcsolja össze, ami maga nincs leírva, amiről közvetlenül semmit sem tudunk. Egy múlt,
amit elfeledtünk, egy múlt, ami sosem volt jelen vagy az előző oldal, amelyen már
átlapoztunk. Celan következő, a Fadensonnen c. kötetből származó verse rövid terjedelme
ellenére, mint azt Harald Weinrich is megállapítja,306 szintén elbeszélő költemény:

Und Kraft und Schmerz
und was mich stiess
und trieb und hielt:

Hall-SchaltJahre,

Fichtenrausch, einmal,
Die wildernde Überzeugung,
Dass dies anders zu sagen sei als
So.307

305
306

„A halált / amivel adósom maradsz / én hordom / ki.” II, 242
Harald Weinrich: Léthé. A felejtés művészete és kritikája. Atlantisz, 2002. 261
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Egy kései költeményt olvasunk, amelyben világosan felfedezhetjük azt a
tendenciát, melynek során a versek saját magukat vonják meg, és míg eddig az „áldott
senki”308 felé tartottak, immáron kétséges, nem sokkal inkább úgy áll-e a helyzet, hogy
valóban nem szólnak senkihez – még senkihez sem. Az olvasónak nem egyszerűen
bizonyos nehézségekkel és akadályokkal kell számolnia, ha értelemhez, illetve
értelmezéshez akar jutni, hanem – az utolsó sorok tanúsága szerint – arra is tekintettel kell
lennie, hogy mindaz, amit hall, valótlan, pontosabban mindabban, ami elhangzik, valami
nincs rendjén. Valami hiányzik belőle, a vers valamit nem tudott elmondani, vagy talán
éppen ellenkezőleg, túl sokat is mondott. Ez a kétség végül oda vezethet, hogy a vers „izzó
üresszöveggé” válik, amelybe ugyan mélyre szállunk alá, de nem tudhatjuk, felszínre
hozhatunk-e bármit is [Tief im glühenden / Leertext].309 Ez a kétség mélyebb annál a
lemondásnál, mint amikor „mindent a senki kezébe taszítok” [ich stürzte / alles in
niemandes Hand].310 Ekkor ugyanis ez a bizonyos senki még érezhetően pozitív
karakterrel, egy találkozás lehetőségével bír.
Az egyik alapvető kérdés az előző verssel kapcsolatban mindenesetre az, hogy a
szóban forgó „ez” [dies] mire utal. A valóságra, amelyből a vers születik, a valóságra,
amelyet a vers felkutatni igyekszik, vagy visszautal magára a versre, esetleg annak egyik
szavára. Nem derül ki, hogy valójában mit is kell másként mondani, bár az engem űző erő
és fájdalom sorsra és még több fájdalomra utal. Talán egyetlen szó, a fenyősuhogás
hivatott kifejezni valamit, amit azonban máshogyan kellene kimondani. A fenyősuhogás
egy ismeretlen értelemre utal, amelyre itt nincs szó; az egyetlen, amit a nyelv tehet, hogy
megmutatja a nyomot, amely a kimondhatatlan felé visz. A nyelv, az ultimum moriens nem
veszett el; a valóság azonban egyre messzebb kerül, és ha a kezek, a verset író kezek nem
érik el, akkor a vers is egyre inkább elveszíti vele a kapcsolatát.
Ezekkel a kérdésekkel visszakerültünk a celani művek önmagukat egyszerre
kiszolgáltató és ugyanakkor megvonó, a jelentést felvillantó és elrejtő játékának
problémaköréhez. A versekben nyomokra bukkanunk, utalások egész láncára, amelyet
szerencsés esetben bejárhatunk ugyan, azonban még így is kétséges, hogy a vers értelmét
egyetlen pillantással meg tudjuk-e ragadni. Az egyik, hirtelen felvillanó értelem fénye
mindig elhomályosít egy másikat, és így tovább. Sokszor úgy tűnik, az egymástól széttartó
„És erő és fájdalom / és ami megütött / és űzött és tartott: / öröm-szökő-évek, / fenyősuhogás, egyszer, / az
elvaduló tudás, hogy ezt másképp kellene mondani, / nem így.” II, 398
308
Ld. Psalm, I, 225
309
Die Posaunenstelle, III, 104
310
Ein Tag und noch einer, I, 179
307
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értelmek nem ragadhatók meg egyetlen egészben, nem foghatók össze egyetlen
meghatározó szempont vagy motívum szerint. A parttalan asszociációkból adódóan nem is
az a benyomásunk, hogy a versben nem találunk értelmet, hanem éppen ellenkezőleg: túl
sokat is találunk. Celan azonban a művészetre vonatkozó kritikájában éppen a művészet
kitágításával helyezkedett szembe. Egy szerényebb, szűkösebb művészetre van szükség. A
költészetnek össze kell húznia magát, hogy a szívhez találjon. Celan leghosszabb és egyik
legfontosabb verse, az Engführung [Szűkmenet] e sorokkal kezdődik:

Verbracht ins
Gelände
mit der untrüglichen Spur:
Gras, auseinandergeschrieben.311

A Szűkmenet c. vers már címében is a Halálfúga muzikális tematikájához
kapcsolódik. A szűkmenet, más néven stretto, egy olyan kontrapunktuális zenei struktúra
elnevezése, amelyben a szólamok időlegesen megrövidelnek, így az újabb téma már akkor
megkezdődik, amikor az azt megelőző még nem ért véget. Ebben az összefüggésben
beszélünk tematikus sűrítésről is. A szűkmenet, ha leválasztjuk róla az ide tartozó zenei
asszociációkat, az értelem leszűkítésére is utalhat. Gustav Landauer – akit Celan ifjúsága
egyik legfontosabb szerzőjeként idéz312 – a szűkmenettel kapcsolatban úgy fogalmaz, hogy
„az egyszeri megismétlésével” képes megragadni és kifejezni „legsajátabb lényegünket és
ezzel egyúttal a világ bensejét”.313 Az „egyszeri megismétlésének” kifejezésével Landauer
a már elemzett problémához, a dátum paradox kérdéséhez is kapcsolódik. Celan versében
mindenesetre a szűkmenet kezdetén saját passzív tapasztalatunk áll, valami, amit
elszenvedünk, ami megtörténik velünk, anélkül, hogy tudnánk az okát. Egy olyan
eseménybe kerülünk, ami – ezt fejezi ki a nyelvtani szerkezet – már érkezésünk előtt is
jelen volt.
Akaratunkon kívül tehát egy tájba kerülünk [verbracht], amelyen csalhatatlan nyom
vezet végig. Végigmenni a tájon annyi, mint végigolvasni az – egyébként különösen
nehezen olvasható, és a szerzőtől származó leghosszabb – verset, mint a szöveg
szűkösségében járni egészen addig, amíg az járhatatlanná szűkül, vagyis amíg el nem

311
312

„Elkerülve a / tájakra / a csalhatatlan nyommal: / fű, egymásra írva.” I, 197
III, 190
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hallgat. A nyomok újabb nyomokhoz vezetnek, az út végén pedig – akárcsák a meridiánon
– oda kerülünk, ahonnan elindultunk; az utolsó szakasz a szöveg kezdetére rímel. A
körkörösség azonban nem zárja ki az ellentétességet. Az utolsó szakasz ugyanis zárójelbe
van téve, ezzel utalva arra, hogy bár a szöveg ugyanaz, valami mégis radikálisan
megváltozott. Hasonló ellentétet fejez ki az egymásraírt, vagy talán még inkább szétírt fű.
Ha arra gondolunk, hogy maga a füvet kifejező szó van szétírva, és ennek megfelelően
visszafelé olvassuk azt, akkor a fű [Gras] immár koporsót [Sarg] jelent. Az egyik oldalon
tehát növekedés és élet, a másikon halál.314
Celan műve nem csak címében és szerkezetében, de tartalmi tematikájában is a
Halálfúga mozzanatait idézi fel; sok tekintetben annak revideált, tárgyát tekintve közeli,
ám formailag szikárabb és csupaszabb változata, amelyben a metaforáktól való eltávolodás
írástechnikája saját végső lehetőségeit kutatja. A szöveg látvánnyá, a látvány pedig
tapintható valósággá válik:
Lies nicht mehr – schau!
Schau nicht mehr – geh!315

A szöveg tehát egyenesen megtiltja, hogy olvassuk, és arra szólít, hogy járjunk
rajta. Nem érthetjük ezt másként, mint az olvasási szokásaink zárójelezésére és
átértékelésére vonatkozó felszólítást. Az esztétika egy meghatározott fogalmával való
szakításról van szó, vagyis a mű tárgyiasságának, az érzékelésben nyújtott objektivitásnak,
a közvetlen hozzáférhetőség paradigmájának felszámolásáról. A szótájban ugyanis a vers
minden, csak nem esztétikai objektum. Posta, amelyet nekünk címeztek.

Geh, deine Stunde
Hat keine Schwestern, du bist
–

bist zuhause. Ein Rad, langsam,

rollt aus sich selber, die Speichen
klettern,
klettern auf schwärzlichem Feld, die Nacht
braucht keine Sterne, nirgends
fragt es nach dir.316
Gustav Landauer: Musik der Welt. In: uő.: Der werdende Mensch. Aufsätze über Leben und Schrifttum.
Potsdam 1921, 4
314
Celan egyik versében utal arra, hogy a szavak visszafelé is elhangozhatnak: „Die rückwärtsgesprochenen /
Namen” II, 312
315
„Többé ne olvass – nézz! / Többé ne nézz – menj!” I, 197
313
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Az óra, amely nővérek nélkül áll, társtalan; talán a halál órája Az éj csillagtalan, és
nincs is szüksége csillagokra. A lassan forduló kerék Hölderlin Az élet felén c. híres
versének soraira emlékeztet: „Szótlanul és hidegen zörögnek / a szélkakasok a szélben.”
[Sprachlos und kalt, im Winde / klirren die Fahnen.] Sehol sem kérdeznek utánad. Ez az
óra azonban mégsem a halál, hanem az egyedüllét órája. Egy óra, amelynek nincsenek
nővérei – olyan idő, amelyhez nem tartozik sem múlt, sem jövő, amelyben a
transzcendencia, vagyis az át- és kijutás abból, ami közvetlenül adott, nem lehetséges. E
sorok ugyanakkor Nietzsche Zarathustrájára is utalnak. A mű második könyvének utolsó
fejezetében, amely A legcsendesebb óra címet viseli, Zarathustra így szól: „Was geschah
mir, meine Freunde?” [Mi történt velem, barátaim?]. Aki beszél, ugyanolyan tehetetlennek
– és itt kifejezetten komikusnak is – tűnik, mint a Celan versében szereplő én, akivel
szintén olyasmi esett meg, melynek természetével maga sincs tisztában. Zarathustra
visszahúzodik magányába [in seine Einsamkeit], amely – a Hazatérés c. fejezet szerint –
nem más, mint az „otthona” [meine Heimat Einsamkeit!], ahol valóban hazatalál. Magánya
így üdvözli őt: „Hier aber bist du bei dir zu Heim und Hause.”317
Zarathustra A legcsendesebb óra című fejezetben azon kesereg, hogy az emberek
kigúnyolták és megvetették amiatt, hogy, remegő lábakkal ugyan, de a saját útját akarta
járni. A legcsendesebb órában azonban valaki így szól hozzá, hangok nélkül: „Ó
Zarathustra, menned kell, mint annak árnyéka, amelynek jönnie kell.” [O Zarathustra, du
sollst gehen als ein Schatten dessen, was kommen muss. – kiemelés tőlem, B.I.] Hogy a
sorok a celani kontextusban, az alvilági tájon milyen radikálisan megváltozott értelemmel
telítődnek, az itt nem szorul további magyarázatra. Megdöbbentő, hogy a nietzschei
szöveg, legalábbis a szöveg bizonyos – ha úgy tetszik „önkényesen” kiragadott – részletei
mennyire kínálják magukat egy ilyen átirat számára. Zarathustra ugyanis a hangok nélkül
elhangzó szóra így válaszol: „Szégyellem magam.” Ez a szégyen bár Celannál nincs
kimondva, de talán éppen azáltal, hogy nem hangzik el, még intenzívebben van jelen, és
határozza meg azt az elemi érzést, ami azt fogja el, aki e tájra merészkedik.
A versben tehát többről van szó, mint akár a halál órájának, akár magának egy
halotti tájnak a leírásáról. A szöveg rögtön más szövegeket is mozgásba hoz. De ha el is
„Menj, órádnak / nincsenek nővérei, te / – otthon vagy. Egy kerék, lassan / kigurul magából, a küllők /
kúsznak, / kúsznak a fekete földön, az éjnek / nincs szüksége csillagokra, sehol sem / kérdeznek utánad.” I,
197
317
Magyarul: „Ámde tenéked itt van az otthon, saját otthonod.” Friedrich Nietzsche: Így szólott Zarathustra,
Osiris 2004, 223.
316
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tekintünk ettől, akkor is világos, hogy a feketéllő tájat a vers nem egyszerűen reprezentálja;
a költészet megtagadja teljesíteni azt a feladatot, amelyet Arisztotelész óta úgy az esztétika,
mint ahogyan a hétköznapi olvasó neki tulajdonít. A feketéllő táj maga válik realitássá,
maga a vers az a táj, amelynek beláthatatlanok határai, amelynek tere nem homogén,
hanem keresztül-kasul megtört, egyrészt a szokatlan és semmilyen, számunkra ismerős
logikát sem követő központozás által, másrészt pedig azért, mert szövege maga is szó
szerint töredékek, vendégszövegek és utalások halmaza.
A reprezentációval való szakítás egyúttal azt is jelenti, hogy a vers többé nem a
valóság szolgálatában áll. Ez a mű legalábbis, amely minden ízében a gyász hangjain szól,
sokkal inkább a holtak oldalán és a holtakért áll.318 Az élőknek szól, de szava a holtak felől
érkezik, és ezzel az intenzitás olyan fokát és minőségét közvetíti, amely legalábbis kiszakít
a mindennapokból – ezt jelzi a „verbracht” szó. Nem szabad ellentmondást látnunk Peter
Szondi elemzésének két alapvető megállapításában, mely szerint a szöveg létrehozza saját,
autonóm valóságát, ugyanakkor minden ízében egy megélt tapasztalati valósághoz
kapcsolódik; képei nem csak a reprezentáció és a mimézis elméleti keretében értelmezhető
metaforák, hanem sokkal inkább közvetlen valóságként állnak előttünk. Ezt a látszólagos
ellentmondást a szerző saját megjegyzései sem oldják föl, hiszen Celan egyszerre beszélt
arról, hogy a valóságot a versnek, illetve a vers által, meg kell találni, másfelől pedig
leszögezi, hogy a versek már mindig is egy valóságból születnek, és jelentésük egy már
mindig adott realitáshoz kapcsolódik.319
Ha azonban meggondoljuk, mit is jelent e két szélsőség önmagában, akkor világos,
hogy a vers csak e két alternatíva között félúton helyezkedhet el, úgyhogy egyszerre igaz
rá mindkét megállapítás. Hiszen a tökéletesen autonóm mű éppen az a Gottfried Benn-i
abszolút, senkihez sem szóló vers volna, amelyet Celan oly hevesen kritizál; a valóságot
pedig pusztán csak visszaadó költemény nem volna képes jelezni a meglévő valósággal
szembeni feszültséggel terhes távolságot. Amikor tehát a celani vers kapcsán a valósághoz
fűződő viszony kettősségéről beszélünk – az eltávolodás és a közvetlen kapcsolódás
együttes fennállásáról – akkor nem rögzíthető és ellenőrízhető tényekre, a versek minden
esetben felfejthető topográfiai jellegzetességeire, hanem tendenciákra utalunk. Celan
megállapításai tehát, amelyeket Szondi saját elemzésében lényegében csak megismétel,
Vö. „…die ästhetische Realität seiner Dichtung […], die fast ausschliesslich dem Gedenken der Toten
gewidmet ist.” Szondi: Celan Studien, 349. Továbbá ld. Bollack: Paul Celan, 60.: „Alle Gedichte [Celans]
sind auf seiten des Todes geschrieben.”
319
Az utóbbi hangsúlyozásával Jean Bollack kijelenti, hogy „Alle die Gedichte Celans sind
autobiographisch.” Bollack, 33.
318
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annyiban nem jelentenek ellentmondást, ha irányként, tendenciaként fogjuk fel őket.
Világos, hogy mint tendencia, a verstől nem idegen ez a kettősség és feszültség. E
feszültség másik aspektusát korábban nyelv és hallgatás dialektikáján már megmutattuk. A
vers „erős hajlamot mutat az elnémulás iránt”320 – ahogyan azonban ez nyilvánvalóan nem
jelenti, hogy a vers maga néma lenne, úgyanúgy a valóság „megtalálása” sem ex nihilo
teremtés.
E kettős tendencia ugyanakkor nem csak Celan műveit, hanem az írás lényegét is
érinti. Az írás olyan kommunikáció, illetve olyan üzenet, amely nem ahhoz szól, aki
előttem áll, hanem aki térben és időben messze van tőlem. Jean Paul úgy fogalmaz, a
könyvek sem mások, mint a barátoknak írt vaskos levelek. „Az írás eredetileg a távollévő
nyelve” – írja Freud a Rossz közérzet a kultúrában c. szövegében. Celan, bár számos
szempontból kritikusan közeledett Freudhoz, ebben a mondatban alighanem valami
lényegeset fedezett föl; az ugyanis, némely más Freudtól származó szövegrészlettel együtt,
idézetként megtalálható a Meridiánhoz, vagyis Celan leginkább kidolgozott és
tulajdonképpen egyetlen igazi elméleti munkájához írt jegyzetek közt. 321
A „távollévő nyelve” megfogalmazásban a genitivus kettős értelemben szerepel;
távoli az is, aki ír, és az is, akinek írnak. A távolság mégsem bír azonos értelemmel e két
esetben; nagyon is fontos, hogy kinek a szempontjából tekintünk az írásra. Aki ír, annak
saját írása nem távoli; saját írása önkifejezés, saját maga, palackposta, amely a másik felé
tart. Aki azonban olvas, annak nem csupán a szerző, de maga a szöveg is egy
meghatározott távolságba kerül; értelme nem adott közvetlenül. Értelmezésre szorul. A
szöveg, jelezve az értelmezés szükségességét, így fordul olvasójához: „jöjj / hámozz ki
szavamból.” [komm / schäl mich aus meinem Wort.] Elrejtés és megmutatkozás játékában
azonban, amíg a vers egészen vissza nem húzódik a megfejthetetlenbe, a bőség ígéretével
közelít hozzánk: „Igyál /a számból” [Trink / aus meinem Mund.].322
Az írás egyszerre tart valamerre, és ennyiben a távolság megszüntetését célozza,
ugyanakkor az élőszó közvetlenségével szemben megteremti és fenntartja e távolságot. E
feszültség tartja fent azt az intenzitást, amelyet minden eredeti, vagyis levezethetetlen és
kimeríthetetlen tevékenység, illetve minden eredeti műalkotás ismérveként jelölhetünk
meg. Az intenzitás tartóssága és stabilitása ugyanis nem az egyensúlyból, hanem éppen
ellenkezőleg, az egyensúlytalanságból adódik, egy sajátos bizonytalansági állapotból,
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III, 197
Vö. Paul Celan: Meridian. 136.
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II, 337
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amelyben a játékba hozott mozzanatok nem maradnak mozdulatlanok, hanem ellentétek
közt oszcillálnak. A vers nem a valóság reprezentációja, és nem is egy attól teljesen
elszakadt, önálló életet élő második valóság. A Szűkmenet végén található utolsó előtti
sorok nyilvánvalóvá teszik, hogy nem értelmezhetjük őket egy-értelműen, hogy hagyni kell
különböző, egymással vetélkedő jelentéseket érvényre jutni, és hogy a különböző
értelmezések mégsem ellentétesek egymással:

Also
stehen noch Tempel. Ein
Stern
hat wohl noch Licht.
Nichts,
nichts ist verloren.323

Ezek a sorok nem „veszik vissza” mindazt, amiről a versben addig szó volt – az
órát, melynek nincsenek nővérei, egy bizonyos valakit – joggal gondolhatjuk, hogy a
Halálfúga „némethoni mesterének” névtelen, újraköltött alakjáról van szó – aki nem vágott
szavunkba, aki szívesen szólt a száraz szemhez, mielőtt becsukta azt.324 A Halálfúgában
„ő” zenét és táncot hozott, mielőtt előfüttyentette kutyáit.325 A Szűkmenetben e
vendégszeretet immár mentes a nyílt erőszak képeitől; ettől válik még dermesztőbbé. A
még álló templomokról szóló híradás ilyen előzmények után meglehetősen nehezen
értelmezhető, hiszen e sorok önmagukban állva semmilyen megnyugvást, az eddig
elmondottakból semmilyen pozitív kiutat nem kínálnak. A csillagok az égen nem töltik
meg kedéllyel azt a bensőt, melyből kiveszett az erkölcsi törvény, és nem ragyogják be
túlvilági fényükkel azt a földet, amelyen vért ontanak. A csillag itt nem ígér semmit. És
mégis, mint olvassuk, semmi sincs elveszve; mindenekelőtt nincs elveszve a nyelv,
amelyen mindez megtörtént, és amelyen mindez elbeszélhető. És nincs elveszve az sem,
ami még sosem volt a miénk; a dalok, amelyek az emberen túl várnak. Azok a valóságok,

„Tehát / állnak még templomok. Egy / csillag fénylik még. / Semmi, / semmi sincs veszve.”
„er / war gastlich, er / fiel nicht ins Wort. Wie / gut wir es hatten: […] / er, es fiel nicht ins Wort, es /
sprach, / sprach gerne zu trockenen Augen, eh es sie schloss.” „Vendégszerető volt / nem vágott szavunkba.
Mily / jó volt nekünk: / ő nem vágott szavunkba, / szólt / szólt szívesen száraz szemekhez, mielőtt becsukta
őket.”
325
„[…] ihr andern spielt weiter zum Tanz auf […] / er ruft spielt süsser den Tod […] / er hetzt seine Rüden
auf uns er schenkt uns ein Grab in der Luft / er spielt mit den Schlangen und träumet der Tod ist ein Meister
aus Deutschland.” I, 41-42. „Ti többiek játszáttok tovább a táncot / kiáltja játszáttok édesebben a halált /
reánk hajtja kutyáit ad nekünk helyet a levegőben / kígyókkal játszik és álmodik a halál némethoni mester.”
323
324
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amelyeket a versnek magának kell felkutatnia, az emlékezet és keresés kettős mozgásában.
Az egyik valóság elveszett; a másik még előttünk van.
Lehetséges e sorok „kozmológiai” olvasata is, különösen akkor, ha figyelembe
vesszük, hogy Celan pár sorral előbb majdnem szó szerint Démokritoszt idézi.326 A
versben egy egész természetfilozófia bomlik ki. Celan tája bizonyos értelemben maga a
természet; azonban nem mint natura, hanem mint phüszisz, vagyis mint a világ, mint a
természet és a történelem egysége.327 Démokritosz szerint csak az atomok és az üres tér
létezik. A német kiadásban, amely Celan könyvtárában is megvolt, mindez így hangzik:
„Es gibt nichts als Atome und der leeren Raum; alles andere ist Meinung.” [Nincs semmi,
csak atomok és az üres tér; minden más vélemény.”]

A Szűkmenetben ez a

következőképpen jelenik meg:
Partikelgeströber, das andre,
du
weissts ja, wir
lasens im Buche, war
Meinung.328

Démokritosz kozmológiája a huszadik században radikálisan más értelemmel bír. A
részecskevihar éppannyira jelentheti Démokritosz atomjait, mint azt, ami Hiroshimából és
Nagaszakiból megmaradt. Ezzel szemben a másik [das andre] az, amit a könyvben
olvastunk, pusztán vélemény. Miről van szó ebben a könyvben? A Celan művében
előforduló konkrét vendégszövegek és utalások közül egyet még nem említettünk;
Dantéről és az Isteni színjátékról van szó. Ahogyan Dante, úgy Celan is egy idegen,
alvilági tájról számol be, és ahogyan Danténél, úgy a költői én Celannál is mintegy saját
akaratán kívül került e tájra. A vers elején, mint fentebb már idéztük, a következő sorokat
olvassuk:
Lies nicht mehr – schau!
Schau nicht mehr – geh!

Erre több személyes beszélget során maga Celan is utalt. Ld. többek közt Hans Mayer: Erinnerung an
Paul Celan. In uő.: Der Repräsentant und der Märtyrer. Konstellationen der Literatur, Frankfurt am Main
1971, 182
327
„Für mich gibt es nicht Natur, sondern allenfalls Physis!” Idézi Pöggeler, 407
328
„Részecskevihar, a másik, / persze / tudod, mi / olvastuk a könyvben, / vélemény volt.”
326
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Az Isteni színjáték egy helyén Vergilius így szól a költőhöz: „Ne beszélj, hanem
nézz és menj!”329 [non ragionam, ma guarda e pass!] Dante továbbá maga is idézi
Démokritoszt: „Démokritosz, akinek a világ véletlen volt” [„Democrito, che il mondo a
caso pone”]330 Ez a kontextus magyarázatot adhat az olvasott könyv mibenlétére is. Dante
a Pokol második körében találkozik Francescával, aki elmeséli neki Paolóval való
szerelmének történetét és kettőjük tragikus sorsát.331 Francescát politikai érdekből adták
hozzá Gianciottóhoz, Paolo testvéréhez. A hölgy és Paolo azonban egymásba szerettek, és
Gianciotto, miután értesült bűnös románcukról, haragjában mindkettőjüket megölte. Dante
így írja le egymásratalálásuk pillanatát:
Egy nap, miketten, egy könyvet lapozva
Olvastunk benne Lancelotto rejtett
Szerelméről, nem is gondolva rosszra.332

Egy további utalásról, Lancelotról van szó. Lancelot ugyanolyan bűnös kapcsolatba
bonyolódott Guinevere-rel, mint amilyenbe a könyv olvasói egymással. A szöveg hatására
tekintetük valóban egymásra talál – Paolo megcsókolja Francescát. Az irodalomnak az
életbe való átmenetéről van szó, ugyanakkor az élet, amelybe átcsap, maga is irodalom. Az
irodalom, illetve a költészet ennek ellenére itt sem az élettől elszigetelt világként jelenik
meg. Azt, hogy a kettő átjár egymásba, az is alátámasztja, hogy Lancelot Celan saját
nevének anagrammáját is tartalmazza,333 ráadásul Celan keresztneve azonos a Dante
történetében felbukkó férfiúval, míg Francesca utalás lehet Celan feleségének francia
származására.
Talán ez a vers végső szava, legalábbis az egyik lehetséges végső szava; akik
szeretik egymást, azok szeretete nem lehet puszta vélemény, azok semmilyen természet és
kozmológia részévé nem válhatnak. A világ, ahogyan a keresztény Dante is megvetően
idézi Démokritoszt, nem véletlen. Még ha van is benne spontaneitás, nem oldódik fel a
véletlenben. Ebből adódóan a világ, legalábbis az a világ, amely felé a költészet tart,
természetesen nem is csak atomokból áll, még ha Celan korában – vagyis saját korunkban
Dante Alighieri: Isteni Színjáték, Pokol, III, 51 Babits Mihály fordításában: „Ne többet róluk: nézd meg s
menj tovább!”
330
Dante, Pokol, IV, 136 Babits fordításában: „Démokritosz, ki száműzé az észt.”
331
Igaz történetről van szó, amely Dante korában széles körben ismert volt. Dante valószínűleg maga is
találkozott Paolo Malatestával. Boccaccio szintén feldolgozta a történetet.
332
Dante, Pokol, V, 126-128. Babits fordítása. Az eredeti szöveg: „Noi leggiavamo un giorno per diletto / di
Lancialotto come amor lo strinse; / soli eravamo e sanza alcun sospetto.”
333
Paul Antschel csak a háború után vette fel a Paul Celan nevet.
329
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– számos kísérlet is történik a világ végleges atomizálására és kiszámítására. Ezzel a
törekvéssel szemben a versben is megjelenő hallgatás – „Wir / taten ein Schweigen
darüber”334 – kritikai potenciállal rendelkezik. A csend nem a démokritoszi üres tér, hanem
ellenkezőleg, egy gazdag és tartalmas, a maga módján beszédes tér feltétele. Ebben a
térben, a világ terében, nemcsak az erőszakos halál jelenik meg, hanem valami lényegileg
attól eltérő is – ez a világ ad teret ugyanis mindannak számára, amelyben már valami nem
evilági ad hírt magáról.
A Szűkmenet, ahogyan erről az irodalmi allúziók sokasága is meggyőzhet –
rendkívül sok irányba tart ugyan, ám ami az értelemnek itt végső irányt ad, ami összetartja
a szertefutó szálakat és leszűkíti azt, nem más, mint a halál. A növényi létezés
jellemzőinek hosszú soráról olvasunk – „Szemcsés, / szemcsés és rostos. Sovány / sűrű; /
szőlős és sugárzó; csomós” [Körnig, / körnig und faserig. Stengelig / dicht; / traubig und
strahlig; nierig]. A Vergilius halálában Herrmann Broch a növényi létezéshez való
visszatérést, visszafejlődést szintén a meghalás egyik, utolsó-előtti állapotaként írja le.335 A
templomok azonban még állnak, és talán még a könyv is a kezünkben, melyből olvastunk.
Talán még mindig egymásra nézhetünk; talán ez az a csillag, amely még mindig világít
valahol.
Tekintve, hogy a Szűkmenet ilyen értelmezése lehetetlen lett volna a többi szöveg
bevonása nélkül, felmerül a kérdés, hogy itt mégis a hermetikus vers azon
jellegzetességéről van szó, amellyel Celan szembefordult. A vers azonban nem zárkózik el;
természetesen első olvasásra nem magától értetődő, hogy itt irodalmi utalások sokaságával
állunk szemben, de ez egyrészt nem jelenti sem azt, hogy ezek az utalások teljesen rejtettek
maradnának, másrészt azt sem, hogy ezek nélkül a mű ne volna értelmezhető. Ha
meggondoljuk, hogy az európai kultúra alapszövegeiről van szó, akkor ezek az utalások
éppenséggel nem rejtettnek, hanem nagyon is világosnak tűnnek. Vagyis amennyiben
hermetikus alatt zártat értünk, akkor Celan lírája minden, csak nem hermetikus. Celan
versei nem egy-értelműek, de ez a legkevésbé sem jelenti, hogy értelmetlenek volnának. A
sokértelműséget felfoghatjuk az egyetlen értelem elzárásaként, az egyetlen értelem
zártsága azonban magát az értelmezést szabadítja fel. A zártságban megőrződik valami
érthetetlen, az érthetetlen azonban minden értelem szempontjából konstitutív jelentőséggel
„Hallgatást helyeztünk / fölé”
„Az árnyéktalan világfény alatt éjszakain feketén nyújtóztak a mozdulatlan hullámok, és semmilyen napot
nem tükröztek már; a zöldjüket vissza nem nyert hegymagas gyökér-erdők az árnyéktalan fényben éjszakaian
haloványan borították el mérhetetlenül a mérhtetlen földteret, és lassan hervadoztak.” in. Hermann Broch:
Vergilius halála. Európa, 1976. 538.
334
335
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bír.336 Ha a versnek egyetlen, előre adott értelme volna, – akár a szerzői intencióból, akár
magából a műből adódóan – akkor semmilyen értelmezésnek, következésképpen
semmilyen olvasásnak nem lehetne vele dolga, akkor az olvasás sosem jelenthetne többet,
mint kibetűzést. Az olvasás azonban, mint Gadamer megállapítja, sosem csak betűzés. Ha
így volna, akkor nem tudnánk számot adni arról, miért olvasunk el egy művet újra, miért
kíséreljük meg újra és újra megérteni, illetve miért tulajdoníthatunk neki egymástól eltérő
értelmet. Az egyetlen, megfejthető értelemmel bíró vers nem adna nekünk semmilyen
feladatot, és nem kavarna fel.
A sokértelműség tehát, a minden tájolást nélkülöző szótájak, melyeket úgyanúgy
bejárhatunk előre, mint visszafelé, az értelmezés lehetőségfeltételeként jelennek meg. A
szűkmenet ugyanakkor, ahogyan már a halálfúga is, több mint pusztán zenei, strukturális
motívum. A fúga a latin fugere (menekülni) és fugare (üldözni) szavakból származik; a
fúga formájában ez a kétértelműség abban mutatkozik meg, hogy a szólamok egyszerre
üldözik egymást, és menekülnek is egymástól. A halálfúga, ha a szó eredeti értelmére
támaszkodunk, egyszerre jelenti a haláltól való üldözöttséget és a halál keresését. Az élet
problematikusságának alapvető gondolatán túl a halál keresése szintén régi toposz –
„Annakokáért azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják meg azt; és
kívánnának meghalni, de a halál elmegy előlük.”337
Az üldözés és üldöztetés, ha a vers elnémulásra irányuló tendenciái felől tekintjük,
eleve a szűkmenet felé mutat; a szűkmenetben a szólamok egyrészt egymást érik, és
egymást össze is zavarhatják, másrészt viszont ebben a mozgásban egy egységes,
kikristályosodott értelem lehetősége is megmutatkozik. A szűkösség Celan életművében
egy másik, kulcsfontosságú helyen is felbukkan: „Kitágítani a művészetet? Nem. Járj a
művészettel legsajátabb szűkösségedben. És tedd magad szabaddá.” [Die Kunst erweitern?
Nein. Sondern geh mit der Kunst in deine allereigenste Enge. Und setze dich frei.] 338 Ezzel
Celan végső soron a költészet apokaliptikus tendenciáit és egyben utópisztikus, megváltó
funkcióját eleveníti fel. A legsajátabb szűkösség ugyanis alighanem Rosenzweigre utal, aki
így fogalmaz: „Minden szűkösség egésszé, mindenséggé terebélyesedett […] A zsidó szív
legbelső szűkösségében ragyog a megváltás csillaga.” [Alles Engste hat sich zu Ganzem,

Ld. erről Friedrich Schlegel tanulságos esszéjét: Az érthetetlenségről. In Kultusz és áldozat. A német esszé
klasszikusai. Budapest, 1981.
337
Jelenések, 9, 6
338
III, 200
336
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zum All erweitert […] In der innersten Enge des jüdischen Herzes leuchtet der Stern der
Erlösung.]339
A vers maga is a szűkösség útját járja. A Keine Sandkunst mehr [Nincs többé
homokművészet] kezdetű költemény ezt már címében is megvalósítja: visszautal Celan
első kötetének – Der Sand aus der Urnen [A homok az urnákból] – címére. Nem veszi azt
vissza, hanem lezárja, és új értelmet kölcsönöz mindannak, ami abban és azóta történt. A
szóban forgó vers így végződik:

Tiefimschnee,
Iefimnee,
I – i – e.340

A hó Celannál számtalan helyen a béke és a pihenés jele; azon kevés szavak egyike,
amelyek a kontextusból adódóan határozottan pozitív konnotációkkal rendelkeznek.
Mélyen a hóban ugyanakkor azt a helyet is jelenti, ahova a hangok már nem jutnak el,
illetve ahonnan a hangok nem jutnak ki. Mintha valaki hozzánk szólna ebből a hóból:
először tisztán, érthetően, majd egyre halkulva, végül pedig már szavak nélkül, csupán
magánhangzókkal – az utolsó sor olyan, mint egy lélegzet. Talán a lélegzet fordulatáról
van szó.
Az igazi tapasztalat elbeszélésért kiált; az elbeszélésben végbemenő reflexióban
válik azzá, ami. Ám csak az igazi tapasztalat elbeszélhetetlen; a szingularitásként értett
tapasztalat kivonja magát a nyelvi általánosságok játéka alól. Az elbeszélésben, ha az
mégis végbemegy, ha valaki érte áll és kihordja azt, a szavak maguk is a szingularitás
jellegéhez igazodnak. A fúga nem egyszerűen az egyik költemény címében felbukkanó
zenei motívum, hanem a Celan poétikájának egészét alapjaiban meghatározó strukturális
elv. A kettős etimológia a vers kettős mozgására utal; egyrészt felénk közelít, megérint és
felkavar, másrészt távolodik tőlünk, elnémul és megvonja értelmét. Üldöz minket, és mi is
üldözzük, hogy megragadjuk, és értelmet adjunk neki. E kettős mozgásban jelölhetjük meg
a Celan lírájának mélyében meghúzódó egyik szakadást. Az ebből a szakadékból –
melynek a vers nincs „tudatában”, maga is keresi azt341 – feltörő szavak ezért olykor
akadozva szólnak. Celan versei lépten-nyomon dadognak; megtörnek a mondatok, illetve a

339
340

Rosenzweig: Stern der Erlösung, 457
„Mélyenahóban / éjenaóba / éeaóa.” II, 39
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szavak közepén, váratlan pillanatban kezdenek új sort, váratlanul nyílnak bennük a záró- és
gondolatjelek, és persze sokszor váratlanul is fejeződnek be. Mi más azonban a dadogás,
mint az élő beszéd gondolatokban gazdag központozása? Az „eldadogandó világ” ennek
fényében a gondolatainktól gazdaggá tett és egységbe szervezett világ. A „világ”, a
nyelvileg artikulálható világ, az abszolút szótájék Celannál mindannak gyűjtőfogalma, ami
szóba kerül, és aminek – számos helyen egy normatív mozzanattal terhelve – szóba kell
kerülnie.

Die nachzustotternde Welt
Bei der ich zu Gast
gewesen sein werde342

A világ, mint eldadogandó, elmondandó – normatív megfogalmazás, amelynek
szükségszerűségét megerősíti a harmadik sor grammatikai szerkezete, amit pontos magyar
fordítással a régi „leszek vala” kifejezéssel lehetne visszaadni. Még nem történt meg, de
már megtörtént. A befejezett jövő leginkább egy önmagát beteljesítő jóslatra emlékeztet.
Az idő, amely még előttünk van, a „név” és a „seb” hívószavai körül szervezi saját terét,
azt a nyelvi tájat, amelynek szó-törmelékeit az élet bejárja. Törmelékekről, romokról,
illetve ebben a versben egy olvashatatlanná vált névről olvasunk.

ein Name,
herabgeschwitzt von der Mauer,
an der eine Wunde hochleckt.343

A két szakaszban megjelenő világ és a név itt egymással szembeállítva bukkannak
fel. Amíg a világ elmondatik, illetve amíg van valaki, aki, akár dadogva is, de elmondhatja,
addig a név olvashatatlanná, és ebből adódóan nyilván mondhatatlanná vált. A leizzadt
nevet többé nem lehet kibetűzni, ahogyan Camus művében (Jonas, avagy a mester
dolgozik) olvashatatlan az utolsó szó – solidaire/solitaire –, melyet a festő már reszkető
ecsetvonásokkal vitt a vászonra. A nevet valami megnyalja lentről, de nem egy szólásra
nyíló száj, hanem egy seb. A seb persze, ahogyan a száj, maga is nyitottság, azonban a
szájtól eltérő értelemben az. A leizzadt nevet nyaló seb meglehetősen borzongató kép,

Egy kései versben az alaptalan szakadék [Ungrund] kereséséről esik szó. Ld. III, 78
„Az eldadogandó világ / amelynél vendég / voltam” II, 349
343
„Egy név / a falról leizzadva / amelyet seb nyal lentről.” II, 349
341
342
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amely megpecsételi a név kimondhatatlanságát, annak utolsó nyomait is eltörli. Az a
jelentésmező, amelyet a név, illetve a név kimondása felidéz, sem itt, sem Celan más
műveiben nem vezethető vissza az istennév kimondhatatlanságának, illetve a név általában
vett szentségének problematikájára. Nem mintha ez ne volna önmagában releváns kérdés,
ám Celannál, ha szabad így fogalmazni, a név valami ennél is sokkal alapvetőbbet érint,
nevezetesen a nyelv egészének problémáját. A név a nyelv lényege; ha többé nem tudunk
megnevezni, beszélni sem tudunk.
Celan költészete bizonyos értelemben nem másra irányul, mint a nevek kutatására
és megőrzésére. Mert nem „hang és füst a név”, ahogyan Faust gondolja.344 Az egyik
versben egy kimondásra váró, „elzárt névről” esik szó.345 Akárcsak a palackposta, a név is
arra vár, hogy valaki megtalálja és kimondja. A név azonban nem a felszínen van, nem
kínálja fel magát a látványosság világában. Messze van, száműzetésben.346 Hogy
megtaláljuk, haladni, ásni kell felé. Ugyanis nem csak messze van, de mélyen is; mélyen
az időben, az emlékekben, vagy akár mélyen a földben.
A szótájként megnyíló vers tehát nem csak két dimenzióban járható be. A táj egy
vertikalitást is tapasztalhatóvá tesz, amely nem annyira a magasra, mint inkább a
mélységre utal. Aki a feje tetején jár – jegyzi meg Celan egy Büchnertől származó
szöveghelyre utalva – annak az ég szakadékként nyílik meg a lába alatt.347 Minél
mélyebben járunk, annál mélyebb és annál tágasabb ez a szakadék. És minél mélyebben
járunk, talán annál több esélyünk van megtalálni azt, amit keresünk – akár annak reménye
nélkül is, hogy felhozzuk azt a napvilágra. Amire odalent lelünk, nem is viselné már el a
napfényt. Hiszen csak a sötétben megérinthető.

„Gefühl ist alles; / Name ist Schall und Rauch” Jékely Zoltán fordításában: „Minden csak érzés; a név,
hang, füst csupán.”
345
Mit Brief und Uhr, I, 154
346
Vö. „Mit Namen, getränkt / von jedem Exil.” [„Névvel, átitva / minden száműzetéstől.”] Hinausgekrönt, I,
271
347
„Wer auf dem Kopf geht, […] der hat den Himmel als Abgrund unter sich.” III, 195
344
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Katabázis
Wachend und bewegt von nächtigem Wohllaut,
Sanftem Wahnsinn…
- Georg Trakl348
Az emlékezet nem azért ereszkedik alá a múltba, hogy felszínre hozza a feledést;
tudja, hogy ez nem lehetséges, ezért inkább maga is időzne ott. Az emlékezet ápolása
természetesen valóban Celan poétikájának egyik lényegmozzanata, azt azonban aligha
gondolhatjuk, hogy „Celan poétikai feladatát abban látta, hogy őket [a holtakat] kivezesse
a Hádészból.”349 Sem Celan, sem a művei nem kísérelnek meg feltámasztani senkit, és nem
pusztán azért nem, mert ez lehetetlen. Az alászállás nem a feltámasztás szándékával
történik, célja nem az, hogy kiszakítsa a holtakat természetes közegükből, hogy kiemelje
az emlékeket a múltból. Az igazi alászállás nem az éjszakát igyekszik napvilágra hozni,
hanem azt saját sötétjében akarja megismerni és megérinteni.
Orpheuszról van szó. Az orpheuszi alászállás motívuma egyrészt jelen van a celani
oeuvre egészében, másrészt számos versében konkrét utalás is történik rá. Az Orpheusz
mítosz ugyanakkor a Celan-olvasmányok számára is megfelelő orientációt jelenthet,
kulcsot, hiszen e motívumban mindazok a mozzanatok egyesülnek, amelyekről az
eddigiekben mint a celani líra konstitutív elemeiről volt szó. Az alvilág tablóképeiben jelen
van a halál mint negativitás, a fény hiánya, az idő hasadása, az emlékezet problematikája
és az a kimondhatatlan nyelvi tájék, amelyet csak úgy lehetünk képesek elgondolni, ha
létezésalakba foglaljuk: a halál földalatti, az Acherónon túli vidéke. A leghangsúlyosabban
ugyanakkor a nyelv kérdése van jelen – hiszen mi szolgálhat élők és holtak közös
nyelveként? A szavakat megelőző és azokon túli nyelv, a művészet, vagyis a lantjáték, ami
Kerberoszt képes ugyan megszelidíti, képes Perszephonét rávenni a lehetetlenre, ám amely
kudarcra ítélt útja végén Eurüdiké hallgatásának komor prózájába ütközik?
Az egyik vers, ahol felbukkan az alászállás motívuma, a már többször idézett
Corona. Az alászállás képét a körforgás, az ugyanoda való visszatérés vezeti be: az idő,

„Ébredő, mozdul az éji csendüléstől, / finom őrület…” Georg Trakl: Passion. E sorok az Orpheuszról
szóló vers utolsó szakaszában olvashatóak.
349
Jean Firges: Paul Celan: Die beiden Türen der Welt. Gedichtinterpretationen. Sonnenberg, 2001, 49-50
348
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melyet kihámozunk kagylójából, s amely, miután megtanult járni, visszatér oda. A
tükörben vasárnap van, az álomban alszanak, a száj pedig igazat szól.350

Mein Aug steigt hinab zum Geschlecht der Geliebten
Wir sehen uns an,
Wir sagen uns Dunkles,
Wir lieben einander, wie Mohn und Gedächtnis 351

A szem tehát alászáll a kedves neméhez. Olyan katabázisról van itt szó, melynek
őspéldáját Orpheusz történetéből ismerjük. Egymásra nézünk, sötét szavakat szólunk, és
úgy szeretünk, mint a mák és az emlékezet. A mák, a papaver somniferum bódulatra és
felejtést hozó álomra utal. Az álom valóban megkezdődik, illetve folytatódik a következő
két sorban – alszunk, mint bor a hordókban, mint a tenger a hold vérsugarában. A bor,
amely álmot hoz, egyszerre idézi fel a kedves nemének megpillantásában anticipált
érzékiséget, szexualitást és önkívületet, ugyanakkor a nyugalmat, az alvást, a pihenést, az
otthonosságot. Ezzel szemben a vérben ázó holdfényes éjszaka a gyilkosság alakjában
közelítő halál fenyegetése. Mindeközben, s alighanem itt kell keresnünk a költemény
dramaturgiai tengelyét, szeretjük egymást, s a szeretet, amellyel egymást illetjük, nem
képzelhető el az emlékezet nélkül. E szeretetben van valami eleve múltkarakterű, valami,
ami mindig elillan előlünk, ha a jelenben akarjuk megragadni, valami, ami csak emlékként
adja oda magát.
Fontos azonban látnunk a „Geschlecht” szó kétértelműségét; egyszerre van szó a
kedves neméről, nőiességéről, ugyanakkor a kedves „fajáról” is, népéről.352 Ha e második
nyomvonalon indulunk el, úgy kézenfekvő, hogy a kedves neméhez való alászállás
valójában egy egész népről, illetve annak üldöztetéséről és sorsáról való megemlékezést
jelenti. Ebben az egy szóban keresztezi egymást az alászállás privát-erotikus és kollektívemlékező szintje. Ennek megfelelően természetesen felejtés és álom játéka, egymásba való
átcsapása, egymás kiegészítése és átírása, szintén új értelemmozanatokkal gazdagodik. A

„Wir schälen die Zeit aus den Nüssen und lehren sie gehn: / die Zeit kehrt zurück in die Schale. / Im
Spiegel ist Sonntag, / im Traum wird geschlafen, / der Mund redet wahr.” I, 37; III, 59
351
I, 37; III, 59
350
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múlthoz való viszony ekkor is a szeretet marad ugyan – mégpedig egy kölcsönös szeretet,
vagyis nem pusztán én szállok alá, hanem valamilyen módon a múlt is közeledik felém –
ám e szeretet szavai emlékezet és felejtés közös, nehezen megfejthető diskurzusának
nyelvén íródnak.
Ezek szerint a holtakról és a szenvedésről való megemlékezésről van szó? Élő szóle halotthoz, legyen az a kedves, az anya vagy az egész nép? Kétségtelenül úgy tűnik, hogy
az alászállás, a sötétség, a mák, a hordókba való bezártság, az éjszaka és a vér az alvilág
tartozékai. Ezek a képek a halált, a bor [Wein] pedig a halottak siratását [weinen] idézi fel,
nem is beszélve a „hold vérsugarának” [Blutstrahl des Mondes] a bibliai toposzt, a bíbor-,
illetve vérszínű holdat emlékezetbe hívó szavairól. Ezek az egyszerre otthonos és
nyugtalanító képek, továbbá az egymáshoz való, kölcsönösen igenelt közelség arra is
utalhat, hogy a múlt meglep bennünket, hogy nem tudunk kitérni előle, illetve, ahogyan
Walter Benjamin fogalmaz A történelem fogalmáról c. művének egyik kulcsfontosságú
helyén: „a múltnak követelése van velünk szemben […] és ezt a követelést nem lehet
olcsón teljesíteni.”353 A múlt követelése akkor fokozódik és válik teljesíthetetlenné, a
holtak akkor térnek vissza, ha nem temették el őket.
Az emlékezet dialektikája, illetve a felejtés mnemotechnikája természetesen
szorosan összefügg Celan másik, alapvető témájával: a másik emberrel való találkozás
lehetőségével és valóságával. Nem a felebarátról, vagyis nem a legközelebbi, hanem a
legtávolabbi emberről van szó; pontosabban, aki egyáltalán felebarátként megjelenhet,
mindig is egy beláthatatlan távolságból indul el felém, avagy én ugyanezen a beláthatatlan
távolságon keresztül tartok felé. Távol vagyunk, nagyon távol, a meridián pedig – melyre
Celan a költészet tapasztalatának mélyén talál – éppen a távollévőket köti össze egymással.
A másikkal való kapcsolat, mivel végtelen potencialitást hordoz magában, szétfeszíti a
mindennapok kereteit és az idő transzcendenciájába íródik. Mondhatnánk, hogy a másik
ember megszólításának lehetősége az idő sajátosságaiból adódik. De talán éppen fordítva
kell gondolnunk, és sokkal inkább úgy áll a helyzet, hogy a megszólíthatóság alapténye az,
amely egyáltalán megteremti az időt?354 Csak azért rendelkezünk távolságként értett
idővel, mert a távolságot már eleve a másik távollétéből értelmezzük? Erről itt nem

Ezen túlmenően, mint fentebb már jeleztem, a „Geschlecht” genitáliát is jelent.
Walter Benjamin: A történelem fogalmáról. In uő.: Angelus Novus, Helikon, 1980. 962
354
Ezt a gondolatot dolgozza ki Lévinas korai filozófiájában. Ld. uő. Le temps et l’autre. Fata Morgana,
Montpellier, 1979. Magyarul: Az idő és a másik. Ford. Gulyás Péter. Világosság, 2007/10.
352
353
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dönthetünk, annyi azonban bizonyos, hogy a nyelv, legalábbis a celani nyelv magán viseli
egy olyan heterogén idő pecsétjét, amelyet felejtés, emlékezet és remény együttesen alkot.
Az emlékezet ott bontakozik ki, ahol az idő szingularitása megtörik. Orpheusz sorsa
ott kezdődik, ahol Eurüdiké története véget ér. Kettejük sajátos diakróniája, a hasadás az
idő érzékeny testén, az egykori közelség, amely örök távolsággá lett – mind olyan témák,
amelyeket a másik halálának tapasztalata nem elzár előlünk, éppen ellenkezőleg, mindez
először az emlékezet azon terében válhat hozzáférhetővé, amelyet csak a halál nyit meg. A
haláltapasztalat

hangsúlyozása

Celan

műveinek

értelmezésekor

nem

tekinthető

önkényesnek és egyoldalúnak, hiszen a halál itt sokértelműen jelenik meg. Nem pusztán,
sőt elsősorban nem a másik fizikai haláláról van szó, hanem általában véve arról a
jelenségről, ahogyan a másik megvonja magát tőlem. Ilyen értelemben tekintheti a halált
Lévinas is minden esetben erőszakos eseménynek, az „éjben bekövetkező gyilkosságnak”
– vagyis a halál pontosan annyiban gyilkosság, amennyiben nincs halál, amely ne egy
interszubjektív térben öltene alakot, amelyhez ne tartozna lényegileg hozzá a másik általi
elhagyatottság. Nincs halál – legyen az a sajátom, vagy a másiké – amelyben ne válna
eredeti tapasztalattá e közös tér kitágulása, a köztünk lévő, már mindig is meglévő
távolságnak az elviselhetetlenségig való fokozódása. A kitágulás, a távolság szélsőségekig
való fokozódása lényegileg ugyanaz, mint a szűkösség, a tér összehúzódása, amikor a tér
egésze úgy borul rám, akár egy nedves köpeny. A tér szűkké vált, belőle minden idegenség
és a másik minden ismerős jelenléte kiveszett. E tapasztalat terében már nem az érzékiség
finom játéka, a közelséget élvező akarat, legyen az akár vágy, akár remény, hanem a
másikhoz gyászolva közelítő én mozgása érvényesül. Ha a másik meghal, akkor –
meglehet, szándékán kívül – engem is megöl. Ez a következő celani sorok egyik lehetséges
értelme is:

Einen Tod mehr als du
bin ich gestorben
ja, einen mehr355

355

„Egy halállal többet haltam / mint te / igen, eggyel többet” Nachlass, 117
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Az eddig elmondottak fényében megkísérelhetjük a következő értelmezés
megfogalmazását. Azért lehetséges, hogy egy halállal többet haltam nálad, mert a te
halálodat is együtt haltunk. A saját, eljövő halálom előtt ugyanis egyszer már meghaltam
veled, érted, mikor leszálltam utánad a föld mélyére, vagyis egy olyan helyre, amelyet
Celannál inkább a levegő jelenít meg, a levegő, az a nem-hely, ahol „feküdni van hely
elég”,356 és amely egy sebhely árnyékát viseli magán.357 Akkor meghaltam egyszer, és
később meghaltam még egyszer, immár legsajátabb, magányos halálomat. Míg azonban e
második halál nyugalom és pihenés, addig az első egy végtelenített és elviselhetetlen időt
teremt meg. Ebben az időben, a másik távollétének terében képződik az a feszültségtér,
amelyben Celan versei formálódnak. Egy elhordhatatlan tapasztalatról van szó – a halálod
megérik benned, s azt gyümölcsként szakítom le, mikor már semmi egyebem nincs:

Du warst mein Tod
dich konnte ich halten
während mir alles entfiel.358

A másik elzárkózása ugyanakkor hermeneutikai szituációnk alapélménye is. Van
ugyanis minden értelmezés számára egy pont – és ez a pont elérhető –, ahol a szöveg
megvonja magát. A szöveg egyszerre csábít egy kimeríthetetlen értelem kitapintására, és
ugyanakkor minden értelem, amelyet valóban kiolvashatok belőle, szükségképpen véges.
A végtelen exegézis, amelyre a szöveg kifejezetten felhív, éppen azért lehet végtelen, mert
mindig falba ütközik, és mindig újra kell kezdődnie. Minden értelemadás a rögzítés és
ennyiben a lezárás aktusa. Az értelemadás és értelemtalálás kettős játékában így már
mindig is saját végességünkről van szó. Ilyen értelemben nevezheti Günter Figal a
hermeneutikát a véges ész filozófiájának.359 Mivel pedig a másikkal való viszonyom
analóg

a

szöveghez

való

viszonyommal,

ezért

a

hermeneutika

a

racionális

tudományeszmény által meghatározott irodalomelmélet módszertanától eltérően az
egzisztenciálanalitika kerülőútján végül etikai rangra tesz szert, amely emberi

Vö. Todesfuge: „Wir schaufeln ein Grab in den Lüften da liegt man nicht eng” I, 41
„Stehen im Schatten / des Wundenmals in der Luft.” II, 23
358
„Te voltál halálom / téged tudtalak tartani / míg mindent elvesztettem.” II, 166
356
357
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viszonyainkat is alapvetően képes befolyásolni. A hermeneutika a végesség tapasztalatáról
igyekszik számot adni, egy olyan végességről, melyet a másik és a halál tesz
hozzáférhetővé és megélhetővé.
Ebből adódóan a másik halálának pillanata egyben saját lehetőségeim végességének
tapasztalata is. Heidegger a másik halálát csak az „akárki”360 világának eseményeként
képes értelmezni, ugyanakkor elvéti azt, hogy éppen a másik halála az, amely saját
végességem lehetséges tapasztalatát is megadja. Hiszen éppen ekkor eszmélek rá saját
korlátaimra, éppen ekkor tapasztalatom meg végességemet a visszafordíthatatlan
hatalmával szemben. Ha az emberi lét lényegét tekintve lehetőség-lét, akkor a másik
halálával az én lehetőségeim közül is meghal megvalami, nevezetesen az, hogy a másikkal
együtt lehessek. Egy szeretett ember halálakor kiderül, hogy a hűség, amit a múltban
tanúsítottunk, bizonyos értelemben kudarcot vall, hiszen olyasmire tettünk ígéretet, amit
nem lehet teljesíteni. Éppen ez a kudarc alkotja Orpheusz tapasztalatának magvát is.
Orpheusz azonban kettős értelemben is kudarcot vall. Egyrészt a hagyományos értelmezés
szerint kudarcot vall férfiasságában, mert feltámasztani próbálja kedvesét, ahelyett, hogy
hőshöz méltóan utánahalna.361 Másrészről, ha már Orpheusz belevágott alvilági
kalandjába, igazán „kibírhatta volna”, hogy Eurüdikére pillantson azon a bizonyos kifelé
vezető úton. Erre azonban nem volt képes, engedett türelmetlen vágyának, és hátranézett.
Megtette azt, amit nem volt szabad megtennie.
Ez az ellenvetés azonban méltatlan és az alászállás lényegét ismeri félre. Kérdéses
ugyanis, hogy Orpheusz valóban a türelmetlensége miatt bukott el. Maurice Blanchot a
mítoszról elmélkedve arra a következtetésre jut, Orpheusz igazi célja abban állt, hogy a
halált „visszahozza a nappali fényre, s a nappal fényében formát, alakot és valóságot adjon
neki. Orpheusz bármit megtehet, de nem nézhet szembe e »ponttal«, nem nézheti az
éjszakában az éjszaka középpontját.”362 Vagyis e művet, összhangban a görög
művészetfelfogással, csak akkor lehet létrehozni, ha a forma csendes tökélyét nem
önmagáért keresik, nem azért az egyetlen, tiltott pillantásért.
„Die Hermeneutik aber ist eine Philosophie der begrenzten Vernunft”. Günter Figal: Der Sinn des
Verstehens, Stuttgart, 1996. 11-12
360
Az akárki [das Man] elemzését ld. Martin Heidegger: Lét és Idő, Gondolat, 1989, 240-263
361
Régi és mély előítélet ez Orpheusszal szemben. Ld. többek közt a Lakoma c. dialógusban Phaidrosz
beszédét: Lakoma 178d. Továbbá: „[E]lpuhult volt, és nem bátor, mert citerajátékos volt, és nem férfi.” – írja
róla Kierkegaard. Ld. uő.: Félelem és reszketés, Európa Könyvkiadó, 1986, 40. Ez az előítélet abban a
történetben is tükröződik, mely szerint Orpheusz volna a homoszexualitás „feltalálója”, illetve mely szerint –
mint azt Dürer egy képes is megörökíti – nők verték volna agyon.
362
Maurice Blanchot: Orpheusz pillantása. In uő.: Az irodalmi tér. Kijárat, 2005, 140
359
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Mindez itt azonban bennünket csak annyiban kell, hogy foglalkoztasson,
amennyiben hozzásegíthet Celan lehetséges megértéséhez. Az emlékezet, amennyiben
összekötődik egy másik, új élet ígéretével, természetesen Celannál éppannyira kudarcra
ítélt, amennyire „a nappal […] elítéli [Orpheusz] vállalkozását”.363 Orpheusz így a kudarc
bizonyosságába száll alá. A kudarc már akkor megkezdődött, mikor első lépéseit megtette.
A visszapillantásban jelentkező türelmetlenség itt már nem vétek, hanem az akarat
mozgásának szükségszerű iránya. Orpheusz nem látogatóként indult az alvilágba, hanem
azért, hogy hazataláljon, hogy gyógyírt találjon gyógyíthatatlan emlékezetének sebére. Az
emlékezet fekete sebéről, név és sors kapcsolatáról tanúskodik Celan következő műve.

Schwarz,
wie die Erinnerungswunde,
Wühlen die Augen nach dir
in dem von Herzzähnen hellgebissenen Kronland,
das unser Bett bleibt:

durch diesen Schacht musst du kommen –
du kommst.

Im Samensinn
sternt dich das Meer aus, zuinnerst, für immer.

Das Namengeben hat ein Ende,
über dich werf ich mein Schicksal. 364

Sok hasonlóságot fedezhetünk fel a Corona c. művel; e vers szintén az
alászállásról, leásásról szól, egy egyszerre érzéki-erotikus és ugyanakkor nyugtalanító

363

uo.
„Feketén, / mint az emlékezet sebe / a szemeim ásnak hozzád / a szív fogaival fényesre harapott /
koronabirtokon / amely az ágyunk marad: / ezen a tárnán keresztül kell jönnöd / te jössz. / Mag- / értelemben
/ csillaglik neked a tenger, legbelül, örökké. / A névadás véget ér, / rád borítom sorsomat.” II, 57
364
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képeket felmutató tájon. A feléd tartó mozgást ugyanúgy a szem végzi, a látásban
megvalósuló bekebelezés hajtja előre. A vers témája, mint azt a második sor
félreérthetetlenné teszi, a sebesült, traumatikus emlékezet. E sebesülésből ugyanakkor név
és sors sarjad. Ezt megelőzően a mi ágyunkról van szó, valamiről, ami kettőnk közös
tulajdonát képezi. Az ágy (németül Bett) egyben otthon (héberül Beth) is, mint arról a
Hüttenfenster c. vers is beszél.365 A feketeség, a másik közelsége, egy fényesre harapott táj,
amit a magunkévá teszünk; mindez előkészíti érkezésed bizonyosságát. Jönnöd kell – és te
jössz.
Valami azonban történik ezen az úton. Egy tenger csillaglik neked, a névadás véget
ér, és én, sorsomat odahagyva, rád vetem azt. Hogyan értsük e sorokat? Ahogyan a jelentés
sem díszként kapcsolódik a szóhoz, úgy a nevet sem valamiféle elhagyható és kicserélhető
bélyegként viseljük. A név Celan költészetében jelenlévő problematikája elválaszthatatlan
attól az Ószövetség szellemi örökségétől – egyrészt az istennév kimondásának tilalmától,
másrészt mindenfajta név, legyen az isteni vagy emberi, örök érvényességéről. Hogyan
értsük tehát, hogy a név örök, ugyanakkor a névadás véget ér, hogy helyét egy feléd tartó
sors vegye át? A névadásnak talán véget kell érnie, mert az igazság csak akkor lehet az
időben, ha egyszer már ráütötték a végesség pecsétjét. És hasonlóképpen, megélt, sorssá
lett élet is csak akkor lehet egy végtelen emlékezet forrása, ha alakot öltött, vagyis rálelt
saját határaira.
Az a névadás, melyről egy helyen Ézsaiás beszél,366 nem az állatok
megnevezésének képessége, nem az a hatalom, amelynek segítségével az ember uralma alá
hajthatja a Földet,367 hanem az az isteni hatalom, amellyel Isten kinyilvánítja az emberhez
fűződő kitüntetett viszonyát. Isten egyedül az embernek adott nevet – minden másnak
azonban az ember adott. Walter Benjamin A nyelvről általában és az emberek nyelvéről368
szóló esszéjében szintén megkülönbözteti a névadás e két szintjét. A névben maga a nyelv
beszél. A név annak elsődleges helye, ahol maga a nyelv jut szóhoz. Minden, ami van, a
nyelvben van. Ami helyet talál e világban, az nyelvileg kapcsolódik hozzá, azáltal, hogy
lehetőséggé válik, vagyis hogy szóba kerülhet. A névadás azonban több mint pusztán
említést tenni arról, amit megnevezünk; a névadás egyszerre teremtés és kegyelmi aktus.
Nevet adni valaminek egyfelől azt jelenti, mint ahhoz a lehetőséghez juttatni, hogy
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I, 278-279
Ézsaiás, 56,5
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1 Móz 2,19-20
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beszéljünk róla, s hogy a dolog maga egyszer akár saját nevében is megszólaljon – vagyis
hogy egyáltalán létezhessen. Csak az élheti túl saját halálát, az lehet az emlékezet
diskurzusának tárgya, ami névvel rendelkezik. A tulajdonnevek esetében nevet adni azt is
jelenti, hogy valamit szóba hozunk, azonban nem mint egy általános fogalom puszta esetét,
amely meghatározható és általunk meg is határozott tulajdonságokkal rendelkezik. Éppen
ellenkezőleg, minden eleven lényt, amelynek nevet adunk, arra a név kimondásával
rámutathatunk ugyan, de úgy, hogy közben megőrizzük egyediségét, kiemeljük
összefüggéseiből és pótolhatatlan jelentőséget adunk neki.
Aligha remélhetünk világos választ a kérdésre, hogy vajon melyik név adásáról és
melyik mozdulatról van szó, a teremtésről, vagy a hatalom kinyilvánításának gesztusáról.
Alighanem az idézett versben mindkét szint egyaránt érvényre jut – az ember emberrel és
az ember Istennel folytatott beszéde is. E két, egymást nem kizáró, hanem kiegészítő és
egymást is alakító mozzanat, mint Celan annyi más versében is, együtt jelenik meg, és –
mivel annak alanya és igazi tulajdonosa végső soron bizonytalan marad, talán éppen a
„sors” kerülőútján –, átjászik egymásba.
Az elemzett vers utolsó két sora – „A névadás véget ér / rád vetem sorsom” –
amennyiben eltekintünk a vers első szakaszának erotikus konnotációitól, illetve ha azokat a
Bibliában megjelenő házasság-metaforika részének tekintjük, és ha a versben
megszólítottak meghatározatlanságából indulunk ki, értelmezhető Isten egyes szám első
személyben megfogalmazódó szavaként is. Ez persze pusztán egyetlen lehetséges
értelmezés, amelyet a következőképpen építhetünk fel. A névadás véget ér, minek
következtében az emberi létezésben a név örökkévalósága összefonódik az individuális
halandósággal. Az idő olyan paradoxona ez, mely lényegében már a „végleges” szó
kétértelműségében jelen van, hiszen, meglehetősen ellentmondásos módon, éppen azt
nevezzük véglegesnek, ami egy végtelen időre véges – vagyis meghatározott és
megváltoztathatatlan – marad. Pontosan ez a paradoxon jelenik meg a névadásban. A név
örök, vagyis végleges, ám mivel egy értelmet rögzít, mégpedig végérvényesen, ezért a
végesség pecsétjét üti a megnevezettre. A névadás ezért véget ér; nem azért, mert a név
elvész, hanem mert akinek neve van, és akit valaki más teremt meg, az szükségképpen
véges lény. A halált felfoghatjuk a végtelen tagadásaként, de hozzá kell tennünk, hogy a
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tagadás itt nem egyszerűen ellentétet jelöl. A halál nem vet véget a név értelmének –
vagyis az életnek – hanem éppenséggel fenntartja, és lehetővé teszi azt, formát ad neki.
Lehetetlen vállalkozás volna e helyen a halál jelentésének és jelentőségének Celan
egész költészetére vonatkozó értelmezését adnunk. A halál ugyanis mindennel összefügg,
ami e költészetben lényeges; érinti a negativitást, az időt, az emlékezetet és a nyitottságot,
egy másik, ismeretlen diskurzus lehetőségét. A sokféle, egymással nem feltétlenül
problémamentesen öszeegyeztethető mozzanatok ellenére abban alighanem igazat
adhatunk Jean Bollacknak, hogy Celannál „a halál nem ellenpólus; a halál sokkal inkább a
választóvonal, melynek révén a beszéd lehetővé válik.”369 A halál úgy viszonyul az
élethez, ahogyan a csend a nyelvhez, vagy ahogyan az idegen a sajáthoz Nem ellenséges,
morajló tengerként öleli körül, hanem már bensejében elkezdődik; csak illúzió, hogy
hirtelen és váratlanul érkezne, hiszen: „A fél halál / nagyraszívva magát életünkkel /
hamuképigaz fekszik körülöttünk.” [Der halbe Tod / grossgesäugt mit unserm Leben / lag
aschenbildwahr um uns her.]370 Bármilyen távolinak vagy közelinek tapasztaljuk, már
mindig is körbevesz bennünket, és mi benne állunk.
A névadás végeztével Isten és ember sorsa együttesen kezdődik el. A két történet
összefonódásáról már, mint arról fentebb más összefüggésben szó esett, Hérakleitosz is
tudott. Isten sorsa rávetődik az emberre – mint súly, melyet vállán kell hordoznia, mint egy
háló, amely szabadságát veszélyezteti vagy mint egy árnyék, amelyet maga talán észre sem
vesz, de amely mások előtt felismerhetővé teszi. Isteni és emberi sors kapcsolatában arról a
félelmetes összetartozásról van szó, amelyet a lenni ige kétértelműsége is kifejez: a lenni
[sein] egyszerre jelent létezést [Dasein] és őhozzátartozást [Ihmgehören].371
A diakrónia nem csak Isten és ember, hanem, legfőképpen a halál beálltával, ember
és ember közt is megjelenik. A következő vers első szakasza, melyben Celan explicit
módon az Orpheusz mítoszt idézi fel, így hangzik:

Im Schlangenwagen, an
der weissen Zypresse vorbei,
durch die Flut,
fuhren sie dich.

369
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Bollack: Paul Celan. 60
Prag, II, 63
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Doch in dir, von
Geburt,
schäumte die andere Quelle,
am schwarzen
Strahl Gedächtnis
klommst du zutag.372

Elragadtak téged a kígyóvagonban;373 a kígyó már a Halálfúgában is a gyilkos
játékszere volt, a vagonhoz kapcsolódó asszociációkra pedig nem is szükséges kitérni. Az
itt lejátszódó esemény azonban mitikus kontextusba kerül. Az Orpheusz-mítosz egyik,
Celan által is ismert feldolgozása német fordításban így hangzik: „A Hádész házában
baloldalt egy forrást fogsz találni, amellett pedig egy fehér ciprust. Óvakodj, és ne menj e
forrás közelébe! Találni fogsz még egy másik forrást is, melynek hideg vize Mnémoszüné
tavából folyik elő […] Akkor majd inni adnak neked az isteni forrásban, és akkor majd a
többi hőssel együtt uralkodni fogsz.” 374
Látszik tehát, hogy Celan idézett versében részben ezt a szöveget írta újra.
Elragadtak téged, és a fehér ciprus mellett visznek el, éppen ahhoz a forráshoz, melyhez
nem lenne szabad közel kerülni. A versben szereplő te – legyen az Eurüdiké, vagy a Celan
más verseiben megszólított nővér, anya – egyedül van. Orpheusz itt passzív szereplő, aki
tevékenyen fel sem bukkan. Szótlan nézője az elkerülhetetlennek. Így töpreng: elvittek
téged ahhoz a forráshoz, azonban benned születésed óta forrt az a másik, az emlékezet
forrása. Az emlékezet fekete sugarán így napvilágra kerülsz, illetve, egy közelebbről meg
nem határozott értelemben, láthatóvá válsz – számomra is, talán, újból.
Az eddigieket összegezve úgy fogalmazhatunk, hogy bár Orpheusz is az emlékezet
alakja, azonban amíg Orpheusz számára az emlékezet a mű szolgálatába szegődik, addig

Vö. Kafka, Az én cellám. Budapest 1989. 19
„A kígyóvagonban / fehér ciprusok mellett / az áradaton át / vittek el téged. / De benned, / születéstől / a
másik forrás habzott / az emlékezés / fekete sugarán / kúsztál elő.” II, 27
373
A „Schlangenwagen” éppannyira jelenthet kígyóvagont – kígyokkal teli vagont –, mint vonatkígyót,
egymásba kapcsolódó szerelvények sorát.
374
A részlet egy ősrégi görög városból, Petaliából származó aranytáblácskákon maradt fenn. Hogy lássuk a
versnek a Celan által ismert német fordítással való hasonlóságát, megadom a szöveget: „Du wirst im Hause
des Hades zur Linken eine Quelle finden, neben ihr steht eine weisse Zypresse. Hüte dich, in die Nähe dieser
Quelle zu kommen! Finden wirst du auch noch eine andere, deren kaltes Wasser aus dem See der
Mnemosyne hervorfliesst […] Dann werden sie dir zu trinken geben von der göttlichen Quelle, und dann
wirst du mit den anderen Heroen herrschen.”
371
372
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Celannál e viszony megfordul, és először a mű teremti meg az emlékezet lehetőségét. A mű
nem kép, amelyet a falra akasztunk, hanem ablak, amelyen kinézve a világra tekintünk, és
új tájakat fedezünk fel. Orpheusz elveszíti Eurüdikét a dalban; ám ez már illuzió, ez már
éppen saját énekének tartalma, hiszen Eurüdiké már jóval a dal előtt elveszett. A művész
megmarad az árnyékok között, látja Eurüdikét, mikor az láthatatlan, látja a feledés fátylát,
amely arcát takarja. Úgy issza Hádész levegőjét, ahogy mi isszuk a hajnal fekete tejét.
Orpheusz bukása a művészet sikere – a mű ugyanis magában a mítoszban már készen áll.
Éppen ez az a pont, ahol Celan számára aktuálissá válik a művészet radikális
megkérdőjelezése és újragondolása; a művészet nem lehet sem mimetikus, sem autonóm
alkotás. A világ, és mindaz, amit ebben a világban elveszítünk, többé nem poetizálható.
Celan megőrzi az alászállást mint gesztust, ám radikalizálja azt, s egyben új értelmet ad
neki. Oda száll alá, ahol már az emberen túlról énekelnek.
Az alvilág díszlete persze megváltozott. Eltűntek a főszereplők; és nincs a kapuban
csaholó Cerberus sem, nincsenek emberek, akik itt egymásra lelhetnének. Perszephoné
trónját is por fedi, hiszen az alvilág még az alvilágnál is üresebbé vált. Azonban, ahogyan
Kafka Prométheusz-értelmezésében „a megmagyarázhatatlan sziklatömb”, úgy itt is
megmarad valami: maga a mélység. A mélység, ami Celannál nemcsak hogy rendkívül
gyakran fordul elő, de maga is ellenszó. A mélység mindig egy szembenállást fejez ki. Egy
uncia igazságért mélyre kell hatolni az őrületbe.375 Hol szabadságot kínál – „mélyebbre /
küzdi le magát, / szabaddá” [er kämpft sich / tiefer hinunter, / frei]376 – hol pedig a
lélegzetkristályt, amelyet te hagytál hátra nekem:
tief […]
wartet ein Atemkristall
dein unumstössliches Zeugnis.377

Az alászállás nem a halállal való találkozást tűzi ki céljául, illetve amennyiben igen,
úgy itt a halált új kezdetként kell értenünk. Kezdet és vég sokkal inkább egy kört
formálnak, semmint hogy egy lineáris történet két szélső pontja volnának. Ilyen értelemben
olvashatjuk e sorokat: „Das Ende glaubt uns / den Anfang.”378 [A vég / elhiszi nekünk a
kezdetet.”]. Ugyanakkor ilyen értelemben, ha nem is a halálra, de a befejezésre utalva

„Die Unze Wahrheit tief im Wahn.” II, 128
Wo? II, 80
377
„mélyen […] / vár egy lélegzetkristály / megdönthetetlen tanúságod.” Weggebeizt, II, 31
378
„A vég / kezdetet hisz nekünk.” Das Nichts, III, 110
375
376
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mondhatta Celan a Meridián beszédben: „Hölgyeim és Uraim, a végéhez értem – ismét a
kezdetnél vagyok” [Meine Damen und Herren, ich bin am Ende – ich bin wieder am
Anfang.]”379
Mindezt figyelembe véve, amennyiben az alászállás motívumában természetesen
jelen van a halál gondolata, úgy ezalatt nem a mozgás befejezését kell értenünk. Az
alászállásból vissza is lehet térni; vagy, ahogyan Celan egy másik versében olvassuk,
mindig lehet még mélyebbre is hatolni. Így az Orpheusz-motívum kapcsán éppannyira
beszélhetünk a veszteség – a másik ember elvesztésének – poétikájáról, mint egy új,
másfajta találkozás lehetőségéről, egy olyan valóság felfedezéséről, amely mindig meg
tudja lepni a gondolkodást; s meg tudja lepni a költészetet is. Az egyik vers az alászállásról
úgy beszél, mint amelyben közösen veszünk részt, amelyben úgy, és talán éppen csak
azáltal maradhatunk ugyanazok, hogy közben egyre mélyebb tájakra lelünk.

Das Wort vom Zur-Tiefe-Gehn
Das wir gelesen haben.
Die Jahre, die Worte seither.
Wir sind es noch immer.

Weisst du, der Raum ist unendlich,
weisst du, du brauchst nicht zu fliegen,
weisst du, was sich in dein Aug schrieb
vertieft uns die Tiefe.380

379

III, 200
„A szó az alászállásról / amelyet olvastunk. / Az évek, a szavak azóta. / Még mindig azok vagyunk. /
Tudod, a tér végtelen, / tudod, nem kell repülnöd, / tudod, ami szemedbe íródik / elmélyíti a mélységet.” I,
212
380
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Tanulj

Niemandes Stimme,
wieder.381
Az a legmegdöbbentőbb, amikor a legmegszokottabb dolgokban fedezünk fel
valami rendkívülit. Az ilyen megdöbbenés a tulajdonképpeni igazságtapasztalat; amikor
meggyőződéseinket maga a dolog készteti felülvizsgálatra és revízióra. Meglehet,
magunknak is okozhatunk meglepetéseket, ám sohasem leszünk képesek magunkat oly
módon megdöbbenteni, ahogyan a megdöbbenés önmagunk léte és a másik, egy másik
ember vagy egy másik tárgy, egy műalkotás léte közötti különbségből, vagyis a kettő közti
feszültségből megtörténhet. Celan lírájának alapszavait ilyen dolgok, mindennapjaink
legegyszerűbb, ezerszer látott dolgai alkotják. Ilyen szó például a kő. Mi a kő? A kőnél
nincs egyszerűbb dolog a világon, és jelentését mégis átjárja a kétértelműség. A kő ősöreg,
régibb, mint a világ emlékezete. Egy kővel talán több minden megesett, mint egy emberrel
élete során, ám a kő mégsem változik. Állandó. Talán azért néma, mert nem változik; azért
nem beszél, mert nincs miről beszélnie. És mégis, úgy érezzük, a kő egy idegen bölcsesség
emléke. A kő mintha mégis mondana valamit, amit szeretnénk megérteni. Egy kő, amelyet
kézbe veszünk, talán világosabban beszél a természet titkáról, mint bármi más; mint a
sivatag, a tenger, a vihar, vagyis mint a természet képeinek azon nagysága, amelyek
Caspar David Friedrich festményeiről tekintenek ránk, és amelyek kapcsán Kant a
fenségesről töprengett.
Mindezzel szemben, a fenséges árnyékában várakozik a kő. Ha bizalmatlanok
vagyunk a szépséggel és a nagysággal szemben, az egyszerű felé fordulunk; „Der Stein in
der Luft. Der Stein, dem ich folgte” [A kő a levegőben. A kő, amit követtem]382 – kezdődik
egy vers. A kő itt magát a verset is jelenti; a költő megpillantja, követni kezdi, útitársul
adatik mellé, és ebből, a világ apró darabjából születik meg a vers. Követni azonban itt
annyit tesz, mint magát a dolgot segíteni az útján, vagyis: végigírni. Ez az egyszerűség –
ami mindig egyszeriséget is jelent – kérlelhetetlen paradigmája. A kő egyszerűsége mélyén
egy jobbára megérinthetetlen tartalomra lehetünk figyelmesek; egyszeriben kiderül, hogy a
kőben „arra vonatkozó figyelmeztetést

találhatunk, hogy ami

a

természetben

megmutatkozik, ami szemünkhöz, fülünkhöz és lábunkhoz szól egy emberi beszédre
381
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jobbára lefordíthatatlan nyelven, ami némán hívogat az erdőkbe, folyókba és hegyekbe,
nem redukálható semmilyen, az élő jelenben megtapasztalható tartalomra.”383
A kő látszólagos egyszerűsége ellenére rögtön az emberi létezés egészére, illetve
ezzel összefüggésben az idő paradoxonára utal. És talán éppen a költészet jelenthet
megoldást az idő filozófiai elgondolásának apóriái számára. Ahol Husserl az idő
megragadhatatlanságának dramatikus megvallására kényszerül – „Für all das fehlen uns
die Namen”384 – ott talán a költészet ki tudja mondani, vagyis meg tudná nevezni azt,
amire a filozófiának nincs megfelelő szava.

du, du, du
mein täglich wahr- und wahrer
geschundenes Später
der Rosen385

A rózsák késnek, és minél inkább elfolytott, eltiport ez a késettség, annál igazabb.
Vagyis annál igazabban rajzolja ki az idő azon szintjeit, amelyek közt – ez Celan számára
mindvégig alapvető meggyőződés marad – nincs valódi átjárás. A rózsa késettsége maga
előre adott, nem tolódik ki még jobban az időben; azonban egyre határozottabb, igazabb
alakot ölt, és ennyiben annak esélyét jelentheti számomra, hogy a jelenben, még a
késettség előtt orientációra leljek. Az én időm, ahonnan e szavak egy te felé elhangoznak,
nem kései; én pontosan érkeztem, azonban olyan vagyok, akár a rabló, aki miután
felfeszítette az ajtót, csalódottan látja, hogy üres házba tört be. A lét házában többé nem a
nyelv lakik, hanem a feledés. E házban azokra hull a hó, akikről hallgatnak.386 A jelen nem
kínál többet, mint a jövő megsejtését, mint egy ígérethez való igazodást.
Bizonyos versekben, ahogyan talán már itt is, kétségtelenül megjelenik valami,
amit megfáradt messianizmusnak nevezhetünk. A jövő mint ígéret ugyan minden élet
horizontján jelen van, azonban hogyha a messiás érkezése az idő felfüggesztését jelenti,
akkor ez Celan számára semmi esetre sem lehetséges. Ha megérkezne, a messiás is csak
egy adott napon, dátumon érkezhetne meg, és ez kétségessé tenné az esemény
egyszeriségét. Celan utolsó, Zeitgehöft c. posztumusz megjelent kötetében találhatóak a

John Sallis: A kő. Kijárat kiadó, 2006. 16-17
Edmund Husserl: Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins. Husserliana Bd. X,
hrsg. von Rudolf Boehm, 73. Magyarul: Előadások az időről. Atlantisz, 2002, 91.
385
„te, te, te / rózsáim napról-napra / igaz és igazabban / elnyomott késettsége.” …rauscht der Brunnen, I,
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Mit wechselndem Schlüssel, I, 112
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kései, Jeruzsálemről szóló versek, melyek egy része az 1969-es izraeli látogatás alkalmával
született.387 E művek értelmezésekor egyrészt Jeruzsálem, másrészt a kötet címének
jelentése szorul tisztázásra. A cím esetében különösen nehéz a feladatunk. Nincs megfelelő
nevünk arra, amit a cím már megnevezett. A szó egy diakróniára, nem-egyidejűségre utal,
amelyet én és te viszonyának elemzésekor már láttunk. A diakrónia itt azonban, mivel
Jeruzsálemről van szó, nem csak a személyes, hanem a kolletív idő, vagyis a történelem
súlyával is terhes. Jeruzsálem kezdet és végpont, a hely, ahonnan elűztek, és a hely, ahová
tartunk. A szó héberül örökséget jelent; ez az a város, amely ötezer éve áll, de amelyhez
mégis csak úton vagyunk, amelyet csak remélhetünk. Eredet, és az eredethez való
visszatérés lehetősége, hazatérés, ám egy olyan házba, amelyben még sosem voltunk
otthon. Nem egyszerűen megtalálni, hanem megteremteni kell; Jeruzsálem az utolsó az
ellenszavak sorában, ha úgy tetszik, abszolút ellenszó, amely a költészetet az utópia
perspektívájába állítja. A versciklus a következő felszólításban kulminál: „sag, dass
Jerusalem ist.”388 [mondd, hogy van Jeruzsálem].
Celan műveiben a vallásos motívumok ellenére a messianisztikus és eszkatológiai
perspektíva mindvégig háttérben maradt. Az idő megtört, és ezt a törést semmi be nem
gyógyítja. Az élet megsebesült, és nem az a kérdés, hogy begyógyíthatóak-e sebei, hanem
az, hogy hogyan lehet együttélni e sebekkel. Az utolsó versekben, mégpedig éppen a
Jeruzsálem-versek szomszédságában találhatunk olyan sorokat, amelyek az idő
problematikáját, és ezzel a trauma, a halál és a gyász kérdésének meghaladhatatlanságát
ismételten nyomatékossá teszik. E sorok nemet mondanak a „terapeutikus emlékezet”
lehetőségére.

Es kommt auch ein Sinn
die engere Schneise daher,

den erbricht
das tödlichste unsrer
stehenden Male.389

Az értelem tehát, ami a szűk hasadékból tart felénk, alighanem már megjárta a
saját szűkmenetét. Egy értelem, amely igaz, vagy legalábbis igaz lehetne számunkra; de
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E versekben Celan számos alkalommal konkrét városrészeket nevez meg. Ld. III, 96-107
III, 105
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nem maradhat itt, nem bonthatja ki jelentését, mert emlékezetünk, illetve álló emlékeink
megtörik azt. E sorokban az emlékezet az értelemmel ellentétes erőként jelenik meg; így a
holtakról való megemlékezés toposzát, habár nyilvánvalóan és hangsúlyosan jelen van
Celannál, alighanem újra kell gondolnunk, hiszen úgy tűnik, létezik az emlékeknek egy
sötét oldala, egy tisztán elnyomó, az értelemnek – és az értelmezésnek – ellenszegülő
oldala. Egy negatív emlékezet, amely ellentétes az értelemmel, és, ha úgy tetszik,
Jeruzsálemmel. Celan egy másik versében is relativizálja, pontosabban újraértelmezi az
emlékezet jelentőségét:

Setz deine Fahne auf Halbmast,
Erinnerung.
Auf Halbmast
für heute und immer.390

E sorok azt sugallják, ismételten, hogy van még mit énekelni az emberen túl,
valamit, amit a múltban, sosem találhatunk meg. Van valami, amit sosem találhatunk meg
ott, ahol öntudatlanul ugyan, de mindig is keressük. Tanulnunk kell, hogy ráleljünk.
Figyelemre méltó Celan műveiben a tanulás motívumának gyakori előfordulása. Egy korai
műben „én” az vagyok, akit mindenre a te szád tanított.391 A Corona c. versben
kihámozzuk az időt héjából és járni tanítjuk.392 E tanítás nélkül az idő nem telne, vagyis
nem volna jövő. Ha e konkrét tartalmaktól eltekintünk, és ismételten a versek önreflexív
természetére koncentrálunk, úgy a tanulás szükségessége egyfelől az értelmezés feladatára
utal, vagyis arra, hogy a versek puszta kibetűzésén túl meg kell tanulnunk őket olvasási
szokásainktól eltérően olvasni és értelmezni. A vers kiszolgáltatja és megvonja magát, és
senki sincs, aki e játékban pusztán saját olvasói leleményességére támaszkodva könnyen
kiigazodhatna. Amit mindenekelőtt meg kell tanulnunk, az nem más, mint a versek
olvasásának módja, a vers házának ajtaját nyitó „váltakozó kulcsok” használata. A vers
tehát egyrészt saját maga olvasatára tanít; másrészt azonban a tanítás nem csak az
értelmezés, mint az ember lehetséges szellemi tevékenységeinek egyike szempontjából jön

„Jön egy értelem is / a szűkebb hasadékból, / ezt töri meg / álló emlékeink közül / a leghalálosabb.” III,
107
390
„Ereszd zászlód félárbocra, / emlékezet. / Félárbocra / ma és mindörökké.” Schibboleth, I, 131
391
„Ich, von deinem Mund belehrt […]” Die Frühlingsschönen. In Paul Celan: Gedichte 1938-1944.
Frankfurt am Main 1986, 91
392
„Wir schälen die Zeit aus den Nüssen und lehren sie gehn” I, 37; III, 59
389
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szóba. Tanítani sokkal többet jelent, mint a szellem művelését. Celan egyik verse a tanítást
az összegyűjtés gesztusával látszik összekapcsolni.

Du
du lehrst
du lehrst deine Hände
du lehrst deine Hände du lehrst
du lehrst deine Hände
schlafen.393

A kezek összegyűjtik az élet tapasztalatait és megőrzik azt. A kéz maga is
emlékezik, itt azonban a megőrzés nem az emlékezet, hanem a felejtés számára történik,
hiszen az álom feledés, amelynek tartalmai az ébrenlét számára mindig távoliak maradnak.
Talán arról a mély feledésről van szó, amely nélkül emlékezet sem létezhet. Talán egy
életen át tartó tanításról, mely után olyan álom következik, melyből többé nincs ébredés. E
sorok, szétaprózódott formájukat tekintve, már maguk is félálomban íródnak; a lélekfragmentumokból szöveg-fragmentumok lesznek, az emlékezet félárbocra engedi zászlaját.
Celan kései műveiben egyre inkább eluralkodik az a tendencia, mely szerint a
költészet a kezek dolga.394 A kezek az emlékezet őrzői. A Denk dir [Gondolj rá] című,
egyrészt aktuálpolitikai tartalmakkal rendelkező – az 1967-es háború idején született –,
másrészt az ezerkilencszáz évvel azelőtt a Maszadát védő zsidó felkelőknek emléket állító
mű zárósorai így hangzanak:

Denk dir:
das kam auf mich zu
namenwach, handwach
für immer,
vom Unbestattbaren her.395

A kéz és a név – yad vashem – Ézsaiásra utal, ahol Isten örök nevet ígér azoknak,
akik házának falain belül élnek.396 A kéz emlékezik, a megőrzésre váró névre való éberség
ugyanaz, mint a kéz ébersége, a kéz figyelme. Ahogyan Celan Malebranche-t idézi: „A

I, 172 „Te / tanítod / tanítod kezeid / tanítod kezeid tanítod / megtanítod kezeid / aludni.”
Vö. III, 177
395
„Gondolj rá: / az jön felém / név-éber, kéz-éber / örökké / abból, amit nem lehet eltemetni.” II, 227
396
Ézsaiás 56,5
393
394
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figyelem a lélek természetes imája”,397 a figyelem azonban éppannyira, sőt talán sokkal
inkább a kezek, mint akár a szem, akár az ész dolga. A kéz nem a zajra figyel, hanem a
világ csendességére, arra, amit elérhet, ami közel van. A kéz ugyanakkor, mint a híd külső
és belső közt, maga is seb: a veszteség és az ajándék helye. A kéz az, amivel adunk, és aki
valóban ad, mindig áldozatot hoz, és ezzel veszít is. Az Auf Reisen398 c. versben a kezek
feláldozásáról van szó, a Schwarzerde a kéz feléd-született sebéről beszél,399 a fentebb
idézett Matière de Bretagne pedig, mielőtt a kezek álomra való tanítására bíztatna, így szól
róluk:
Hände, die dornumworbene Wunde400

A seb motívumával, amelyről már az előzőekben is sok szó esett, a celani poétika
szívéhez érkezünk. A seb jelensége mindazokat a kétértelműségeket összegyűjti magában,
melyekről eddig szó volt; a seb nyitottság, ez a nyitottság azonban sosem lehet teljes,
hiszen akkor a minden partot elárasztó fájdalom minden beszédet és nyelvet lehetetlenné
tenne. Egy abszolút seb fájdalmát, ha nem is maga volna a halál, semmilyen szó nem tudná
megszakítani. A seb egyszerre nyitott és zárt természete emlékezet és felejtés
összefüggésének játékában is kifejezésre jut; először felejtenünk kell, hogy emlékezni
tudjunk, vagyis a sebnek először be kell zárulnia, hogy a sebhely láthatóvá és olvashatóvá
tegye a múltat. Mindez a körülmetélésre, illetve a szívbe metélt szóra is áll; a szó csak
akkor olvasható, ha azt a testbe vágták. Belemetélni [beschneiden] ugyanis azt jelenti:
megjelölni, megkülönböztetni, vagyis ily módon új értelemmel felruházni. A világ Celan
számára olvashatatlan – először olvashatóvá kell tenni.401 Amiből pedig végső soron
olvasunk, az nem a világ, hanem a saját testünk, a saját testünkön lévő sebek, nyomok,
amelyeket egy idegen vájt belénk. Mert, legyen az Löw Rabbi, vagy valaki, aki éppen a
halálomra tör, sebeket mindig egy másik, egy idegen ejti rajtam; „Von fremdem, / hohem
Flutgang unterwaschen / dieses Leben.” [Idegen / magas vízártól alámosva / az élet.”] Az
idegenség, a nyitottság és a sebesülés az olvasás kifejezése. A kulcs, amivel a szöveg
házához közelítünk, a sebnek megfelelően változik.
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III, 198
I, 45; III, 60
399
I, 241
400
„Kezek, a tüskétől- / körbeudvarolt seb.” I, 172
398
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Je nach dem Blut, das dir quillt
aus Aug oder Mund oder Ohr
wechselt dein Schlüssel.402

Az igazi seb, ami egyáltalán illethető ezzel a névvel, megjelöl; a sebesült élet az
idegenség bélyegét hordja magán. Az élet azonban, abban a törekvésében, hogy
visszatérjen önmagához, igyekszik mélyre ásni saját magában, emlékezni, nyomokat kiásni
és olvasni. Celan művei bizonyos értelemben nyomolvasásra hívnak fel, hiszen versei
maguk sem a megbékélés automatizmusai. Elsődleges szándékuk a nyomok visszaadása és
megmutatása, a kriminalisztika műszavával élve helyszínelése. Mivel pedig nyomokról van
szó, ezért e költészet kilép a mimézis korlátai közül, hiszen a nyom megmutatása során
sosem egy adott létező visszaadásáról, reprezentálásáról van szó. Celan versei egy hiányt
rajzolnak körbe, egy hiányt, amely nem mondható ki, és amely mégis megtörtént, történik
és mindig történni is fog. Valamit, ami kivonja magát a kifejezés közvetlen lehetősége alól,
amit a szavak elérhetnek és megérinthetnek, de amely nem a szavakban, hanem a
személyes testi és szellemi létezésben válhat csak tapasztalattá, vagyis – életünk
tapasztalatait. A nyomolvasás egyúttal, mivel sebekről van szó, egyben sebolvasás is, a
sebek olvasása pedig a sebek felszakítását, feltépését jelenti, szó szerint ásatást. Olvasni
annyit jelent, mint ásni, vagyis egyre mélyebbre hatolni egy elmúlt tapasztalatában. Ezzel
egyszeriben érthetővé válik, miért is lehetett szó egy helyütt „sebesre olvasottságról”
[Wundgelesenes].403 A költészet ezzel egyúttal az élet genealógiájává is válik.
Ez a tevékenység, mind az alkotói, mind az olvasói oldalról, nem egészen
veszélytelen. Aki szakadékba tekint, abba olykor a szakadék is visszanéz.

Aus dem zerscherbten
Wahn
steh ich auf
und seh meiner Hand zu,
wie sie den einen
einzigen
Kreis zieht.404

„Unlesbarkeit dieser Welt” II, 338
„Mindig a vér szerint, ami szemedből / szádból vagy füledből tör elő / változik kulcsod.” I, 112
403
Ld. Dein vom Wachen II, 24
404
„A szilánkosra tört / őrületből / állok fel / és nézem kezem / ahogy az egy / az egyetlen / kört járja.” III,
109
401
402
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Az idézett sorok szintén Celan egy kései verséből valóak; a posztumusz megjelent
Zeitgehöft kötetben egyre felerősödik a versek önmagukat megvonó mozgása. Ha minden
vers eleve rendelkezik annak belső, „hallatlan igényével”,405 hogy megválaszolja a saját
természetére és lehetőségeire vonatkozó kérdést, úgy e kései művek, legalábbis ebből a
szempontból, egyre igénytelenebbnek tűnnek. Visszahúzódnak úgy a válaszok, mint a
kérdések elől, saját végórájukat, esetlegesen ürességüket jelentik be. A palackposta
feladója itt már mintha nem remélné, hogy a postát valaha is megtalálhatja valaki. Az
idézett sorokból is kiveszett a mindeddig oly jellemző dialogicitás; az őrület cserepei közt
botorkálva, magányosan, a kéz – a seb – monotóniáját látjuk, a kört, ami már nem mutat
semmilyen irányba, ami nem jelöl ki semmilyen mértéket és orientációt egy lehetséges
valóság számára.406 Ez a kör egy másik, magányos és hideg végtelent kínál, nem a végtelen
exegézis vagy a végtelen dialógus termékeny, kimeríthetetlen végtelenjét. Egy olyan időt,
amely végtelen ugyan, de nem termékeny; amely túléli az „ént”, és talán csak annak halála
után kezdődik meg, ugyanazt az egyetlen kört róva. Celan kései műveiben a dialógus
mellett egyre hangsúlyosabbá válik a vers magányossága: a vers immár teljesen
időkoordináták és dátum nélkül, linearitás nélkül, ismétlődő monotóniájában köröz valami
körül, amihez azonban nem jut közelebb. A kör rajzolása nem egy egyre szűkülő, egyre
pontosabb, egyre közelibb mozdulatra utal, hiszen itt nem a meridián ellipsziséről van szó,
amely összeköti azokat, akik távol vannak egymástól, hanem mindvégig ugyanarról az
„egy és egyetlen” körről olvasunk, amely megrajzolása bármelyik pillanatában éppolyan
távol marad középpontjától, mint kezdetben.
A celani líra születési helyét végső soron a sebesült életként határoztuk meg, e lírát
pedig szintén olyanként, amely sebeket és azok nem tűnő nyomait viseli magán. A sebet,
többek közt, nyitottságként értelmeztük – ez a sebesült életben rejlő pozitív mozzanat. A
sebesült élet nyitott, mégpedig radikálisan, a kiszolgáltatottság értelmében az.
Kiszolgáltatott, akár a költészet. Ebből adódóan Celan-értelmezéseinket nyomolvasásként
definiáltuk; a nyomok olvasása azonban nem azt jelenti: elveszni két világ, egy saját és egy
odaát között a nyomok semmijében. Sokkal inkább arról van szó, hogy ragaszkodnunk kell
a sajáthoz, ha egyáltalán találkozni akarunk a másikkal, legyen szó a versről, saját
emlékeinkről, vágyról vagy reményről. Így jöhet létre a verssel való találkozás, és mivel a
vers éppoly kiszolgáltatott, mint az élet, ezért a verseket olvasva talán az utóbbiról is
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III, 199
Vö. III, 186: „In dieser Sprache habe ich, […] Gedichte zu schreiben versucht: um zu sprechen, um mich
zu orientieren […] um mir Wirklichkeit zu entwerfen.”
406
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tanulhatunk valamit. Ha így olvassuk Celant, akkor meg fogjuk látni, hogy költészete
annak minden fájdalma ellenére is az eleven élet irányába tart. Ha lassú és bizonytalan is
mozgása, és a palacposta esetéhez hasonlatosan pusztán reménykedhet a megérkezésben,
iránya azért jól felismerhető. Talán egy tenger partszakaszán, ahol nem vagyunk ugyan
ismerősek, mi is rálelhetünk.

Schreib dich nicht
zwischen die Welten,

komm auf gegen
der Bedeutungen Vielfalt,
vertrau der Tränenspur
und lerne leben.407

„Ne írd magad / a világok közé, / kelj fel szemben / a jelentések sokaságával, / bízz a könnyek nyomában /
és tanulj élni.” Nachlass, 133
407
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Befejezés
A szöveg elején jeleztük, hogy jelen írás szándékai szerint meg akar érteni valamit
Celanból. Hermeneutikai, vagyis amennyire ez lehetséges volt, szövegközeli olvasatunk
során azonban számos alkalommal, anélkül, hogy ezt különösebben megindokoltunk volna,
a filozófiai és a teológiai hagyományra, Rosenzweigra, Heideggerre, Adornóra és
Lévinasra, illetve a Meridián beszédre hivatkoztunk. Nem tisztáztuk ugyan ezen
megközelítések elvi jogosságát, ám ha mindez világosabbá és érthetőbbé tett egyes Celanműveket, kiemelte őket puszta „élményszerűségekből”, és segített egy élményen túli,
maradandó tartalom megragadásában, akkor ez az eljárás megítélésem szerint nem is
szorul további magyarázatra. A megértést és az értelmezést ugyanakkor lezárhatatlan
folyamatként jellemeztük. Ennek megfelelően ez a munka szintén nem adott eredmények
összegzésének, hanem egy folyamat részének tekintendő. Egyetlen célja, hogy
megmutasson valamit abból a gazdagságból, ami e tájakon még az olvasóra vár.

168

Függelék – Paul Celan, dátumok, helyek
1920. november 23. – Paul Antschel megszületik Czernowitzban, az akkori Románia
területén. A szülői házban németül, az iskolában héberül, a városban pedig románul és
oroszul beszélnek.
1938-39 Orvosi tanulmányok Tours-ban
1939 Visszatérés Czernowitzba. Irodalmi tanulmányok
1940 Orosz megszállás
1941 Német megszállás
1942-44 Munkatáborokban. Celan 1944-ben értesül szülei haláláról
1944 Orosz megszállás
1945-47 Bukarest. Halálfúga (eredetileg Haláltangó).
1948 Bécsen keresztül Párizsba érkezik. Rövidebb utazásokat leszámítva itt él. Der Sand
aus den Urnen (a sok nyomdahiba miatt Celan kérésére bezúzatva)
1951 Házasság Giséle Léstrange-al
1952 Mohn und Gedächtnis
1955 Von Schwelle zu Schwelle
1959 Sprachgitter
1960 Claire Goll, Ivan Goll költő özvegye nyilvánosan plágiummal vádolja meg Celant.
Bár a vádak bizonyíthatóan hamisak, Celan nem kap támogatást a német kritikusoktól.
Ettől kezdve idegállapota folyamatosan romlik
1960 Georg Büchner-díj. Meridian
1963 Die Niemandsrose
1967 Találkozás Martin Heideggerrel. Atemwende.
1968 Fadensonnen
1969 Izraeli utazás
1970 Lichtzwang
1970 március Heidegger: „Celan beteg – gyógyíthatatlanul”.
1970 április 20-án Celan a Szajnába veti magát.
1971 Schneepart (posztumusz)
1976 Zeitgehöft
1983 Gesammelte Werke in sieben Bänden
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