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A KÖLTÉSZET ÁTHATÓ TEKINTETE
A Lélegzet antológia

A költő lélegzetet vesz. Lélegzete segítségével hangrezgéseket bocsát ki testéből,

tüdejéből. A költő teste, tüdeje közvetítő közeg (médium), melynek segítségével
a költő üzen. Önmagából üzen a külvilágba. Aki képes ennek megvalósítására, a
"belső terjeszkedésre", a meditációra, aki nyitottá tudjá tenni magát a külvilág
felé, az alkalmassá válik a közvetítésre, a "közvetítő rmívészetre" (médium-art),
képes az üzenetre, tehát költő.

Kettős: egyszerre, egyidejűleg, egyazon helyen lezajló folyamat ez, üzenet és meg
ismerés. Hiszen "az út be az ismeretlenbe a nyelven keresztül vezet: a nyelvbe rob
bantott alagúton át" - írják a bevezetóben a szerkesztők -, az irodalom csak eszköz
az ismeretlen megismerésére és-egyben üzenet: a megvalósult hangrezgés, önma
gunk lélegzete. Es: "Az ismeretlen nem az emberen kívül van, hanem az ember van
kivül az ismeretlenen", az ismeretlen tehát önmagunkban van, az irodalom pedig
nem más, mint önmagunk megismerésének folyamata, az ismeretlenből kibocsátott
hangrezgés, a megvalósuló cél, az ismeretlenbe tartó út lélegzete.

A .LELEGZET CSOPORT Lélegzet című antológíájának kimondatlan-kimond
hatatlan szavait próbálom kimondani: sikertelenül. "Élni annyi, mint lélegzerii,
a szó pedig megformált lélegzet" - idézem Ferdinand Ebner mottóul választott
szavait, és ezek a szavak ismét kimondhatatlanok, talán azért, mert az ismeret
lenről, a kimondhatatlanról szólnak. "Jóformán minden szavam hamis és pontat
lan lesz, alighogy kimondom" - írja Ottlik az Iskolában. Mégis, próbáljunk egy
szerűsíteni: az ismeretlent nevezzük az "önmagunkban-létezőnek", a kimondha
tatlant pedig a "létezőnek". K. Jakab Antal a létezőről beszél Beckett ürügyén:
minden körűlményekközött képesek vagyunk létezni, minden, még a legméltat
lanabb létfeltételekhez is judunk alkalmazkodni, és mindig önmagunkra, létünk
értelmére kérdezünk rá. Es elhallgatunk. Mert miközben szavakat mondunk ki,
szavaink kiüresednek, ebből következően I}em megszólítunk valakit, hanem ön
magunkat és/vagy Istent szólitjuk (Tábor Adám). "Mert nincs, aki megértse", fe
jezi be Surányi László a megkezdett gondolatot.

Szó sincs itt azonban valamiféle elnémulás-vilá,gvég-reménytelenség hangulat
ról! Ez az antológia harmóniát és nyugalmat áraszt inagából, a bizonyosság har
móniáját. Az alászállás önmagunkba, a megismerés és a tudomásulvétel erőt ad:
A művek születésének, az egyenletes lélegzésnek elengedhetetlen előfeltételeez.
"A versíráshoz nélkülözhetetlen egy olyan belső mosoly, ami elég huncut és re
zignált is egyszerre, de van átható tekintete is " - mondja mai bölcseleti. költé
szetünk Ja szó filozófus értelmében) egyetlen kiemelkedő képviselője, Erdély
Miklós. Es tegyük most - talán kissé önkényesen - a hangsúlyt a "belső mosoly
ra" és az "átható tekintetre". Nem hiszem, hogy a belső mosoly és a bennünk le
vő ismeretlen legalábbis részbeni azonosítása oly képtelen gondolat lenne, az át
ható tekintetre pedig .egyértelműen rimelnek Miklóssy Endre.szavai: "A rend,
ami belsőnkben létrejött, észrevétlenül kisugárzik". A megismerés, az ismeret
len megismerésének biztonsága ez, harmónia, ami már túl van az egyszerű tu
domásulvételen. Itt már megjelenhet a "belső mosoly". Miklóssy Ottlik-elemzése
joggal nevezi ezeket a "belső mosolyú" embereket határon élőknek. A határon
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élő embereknek nem kell beszélniük: egy-egy mozdulat, egy-egy gesztus mélyebb
rétegeket érint, mint amit szavakkal bármikor kifejezhetünk.

J. D. Salinger Magasabbra a fjetőt, ácsok című munkájából idézek: "A sok fölé
nyeskedő újságíró közül, mondtam, az összes vállveregető, negyedrangú kritikus
és rovatvezető közül egyetlenegynek sem volt, fogalma róla, hogy Seymour
igazában micsoda. Költő, az isten szerelmére. Es azt akarom ezzel mondani,
hogy költő. Még ha nem is írt le soha egyetlen verssort sem, a puszta szempillan
tásával is ki tudta fejezni, az orra hegyével, a füle cimpájával meg tudta rögtön
értetni az emberrel, hogy miról is van szó". A LELEGZET-antológiára, de az Ott
lik-niűre is talán ez a Salinger-idézet adja a legkézenfekvőbb választ. Az "önma
gukba-alászálló-megismerők",azok, akik "túlléptek már a megismerésen", beava
tottakká érnek. A beavatottak kommunikációja már ;f szavakon túli kommuniká
ció. A Zen-tanítás lényege ez, sugallja Salinger. A beavatottak, a látnokok, a köl
tők, mondja Salinger és - tegyük hozzá - Allen Ginsberg is, önmaguk jelentik a
legigazibb kommunikációt. "Hogyha eljő a csend, / teremjen hozzá 'nyelv is, kö
zös" - idézi Hölderlint Miklóssy Endre. A beavatottak nyelve ez, a szavakon túli
kommunikáció, a "belső mosoly" kommunikációja.

Itt van az antológia legfőbb értéke. Nem csupán abban tehát, hogy bebizonyít
ja: az úgynevezett egzisztenciális megismerő irodalom - ha búvópatakszarűen

olykor - jelen van Magyarországon, ilyen jellegű írások születnek a legidősebb

és legfiatalabb évjáratú alkotók műhelyeiben egyaránt;nem csupán abban, hogy
a szerkesztők bebizonyították: irodalmunk nem nemzedéki alapon, hanem irány
zatok alapján szerv.eződik,és így egy nagyon jó értelemben vett egységes antoló
giát tudtak létrehozni (ez az egységesség ma egyenesen példamutaó lehet). Az
antológia legfőbb értéke mégis mondandójában van. A belső bizonyosságból, a
beavatottak erejéból nyugalom, rend sugárzik. A küldetés mindig egy emberélet
re szól, sorsát beteljesíti az igazi költő, mondja Rácz Péter. Megnyugszom önma
gamban, a rám szabott feladatot véghezviszem, a dolgok rendbe jönnek. A nem
közönséges dolgok önálló idővel rendelkeznek. Nincs értelme tehát a kapkodás
nak, az erőszaknak, mert mégis létezik egy megbízható fogódzó, valami Maga
sabb Rendezőelv, Isten. Lehet, hogy önmagunkban. Az Ottlik-kapcsolódast ismét
nem nehéz kimutatni. "SED MISERENTIS DEI": nincs értelme tehát a futásnak,
sem az akarásnak. Kimondhatom: "a másik iránti szerelmemben megelégszem
önmagammal" (Rácz Péter). A szeretet, a szemlélődő nyugalom, a harmónia
iránti igény kimondása ma: az antológia igazi értéke. Tegyük hozzá: ez a megis
meréssel bírók, a beavatottak nyugalma, akik tudják: "A mélység újabb mélysé
get takar, s a legváratlanabb pillanatban a legmegfelelőbb ajtó pattan föl a léte-
zés titkaíról." .

"Hát nem példabeszédekben beszél ez?" - kérdezhetnénk most méltán saját
magunktól is. És "mégis: hangozzék el ami van / érezze: ezáltal! áll fenn a csil
lag / és alul a tenger", tehetnénk hozzá Keszthelyi Rezső szavaival (a csiga szűle

tése). Balaskó, Erdély, Keszthelyi és Györe Balázs, Rácz Péter és Tábor Adám
versei, Isztray Botond az antológia egészébe szervesen beilleszkedőnovellája jól
egészítik ki az elméleti munkákat. Salinger már említett kisregényét egy taoista
mesével kezdi, míszerint csak az igazi kiválasztott, a beavatott mehet el lovat vá
sárolni, aki "amit látni akar, látja, és amit nem akar, azt nem látja. ( ... ) Csak
azokra a dolgokra figyel, amelyekre figyelnie kell, és nem törődik mindazzal,
amivel nem is érdemes törődni," Csak úgy választhatja ki az igazi táltost, hogy

. egyedül a belső értékekre figyel. Ez az antológia erről a példabeszédről is szól.
Szerzői talán egyszer lóvásárlásra is adhatják fejüket. Salingernél legfeljebb
Seymour tehette volna ezt.
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