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A német orvos és költõ, esszéista és drámaíró Gottfried Benn (1886–1956) írói
pályafutása az expresszionizmus évtizedében (1910–1920) indult, egészen ponto-
san 1912-ben, amikor Morgue und andere Gedichte [Hullaház és más költemények]
címen verseskötetet jelentetett meg. A kötet verseinek vannak közös vonásai Benn
nemzedékének alkotásaival, a „korszellemmel” – a kifejezés intenzitása, megdöb-
bentõ képiség, a burzsoá értékek tagadása, hogy csak néhány irodalomtörténeti
közhelyet említsünk –, ugyanakkor óriási szakadék van Benn és azok között a né-
met költõk között, akik expresszionistákként indultak. Erre a szakadékra akkor éb-
redhetünk rá, ha figyelembe vesszük, hogy a huszadik század elsõ harmadát antro-
pológiai fogalmak és gondolatok virágzása uralta, s ez hatással volt az irodalmi al-
kotások egy részére is. Benn viszont nem osztotta az expresszionisták nagy részé-
nek patetikus társadalmi humanizmusát, akiknek alkotásait ironikusan „O-
Mensch-Lyrik”-nek [ó, ember!-lírának] nevezik. Az orvos Benn, aki 1912-ben há-
romszáz boncolásos hullaszemlén vett részt, irodalmár társaival szemben más ant-
ropológiai szemlélettel rendelkezett. Szem elõtt tartva a biológiai kontextust, sok-
kal inkább úgy tekintett az emberre, mint a természet részére, mint amit fõleg a
természettudományok által lehet megérteni. Költeményei cinikusak (nemzedéké-
bõl talán csak Bertolt Brecht korai verseihez hasonlíthatóak), teljes mértékben ta-
gadják az ember társadalmi szerepét és, még tovább lépve, Benn tagadja saját iro-
dalmi és mûvészi nemzedéke attitûdjének lényegét is – az ember szubjektivitását
mint bármely újítás forrását. Ez a jellegzetesség, úgy tûnik, késõbbi költészetének
is – amely az 1920-as években (Hölderlin és Rilke szimbolizmusának hatása alatt)
fokozatosan egyre hermetikusabbá és enigmatikusabbá vált – az egyik legállan-
dóbb eleme. A kritikusok egy része formai okok miatt utasította el Benn költésze-
tét: sok ismeretlen szót, idegen kifejezést használ a költõ, és az üzenet olykor ne-
hezen érthetõ. 1933-ban, az addig kívülálló Benn kezdett együttmûködni a nácik-
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kal, de rövid idõ elteltével õk is visszautasították. A második világháború után
megint a német irodalmi élet perifériáján bukkant fel. Az elismerés fokozatosan
következett be, s különösen a konzervatív kritikusok oldaláról, akik a válság költõ-
jeként becsülték nagyra, mert a modern kor általános élményeiként olyan extrém
emberi élményeket tematizált, mint a betegség és a halál.

Benn bizonyára nem az egyedüli figura a világirodalomban, aki orvos is volt egy-
ben. De a hivatásos és az irodalmi munkásság közötti kapcsolat Benn esetében a
fejtegetés egyik legkihívóbb témájának tûnik. Indokolható ez egyfelõl azzal, hogy
az orvostudományon belüli hivatásos orientációja, akárcsak a költészete, extrém
szenvedésekhez kötõdött (hivatásos pályafutását pszichiáterként kezdte, majd
venerológus lett), másfelõl azzal, hogy kreatív mûködésének számos periódusában
igen szélsõséges filozófiai, ideológiai és költõi álláspontokat vallott magáénak, így
a radikális biologizmusét, a fasizmusét és a poétikai hermetizmusét. Az 1960-as
évek óta jó néhány olyan dolgozat született, amely Benn irodalmi munkásságát az
orvosi és irodalmi tevékenység kapcsolatával összefüggésben tárgyalja.1 Szemügy-
re véve ezeket az irodalmakat, könnyûszerrel felfedezhetõ bizonyos fejlõdés a ku-
tatók Benn iránti érdeklõdésében az 1960-as évek – részben politikai indíttatású –,
a költõ életrajzára összpontosító vádirataitól (mint például az Alfred Püllmann ál-
tal 1966-ban javasolt magyarázat, miszerint a szerzõ maga – pszichiátriai értelem-
ben – saját hivatásának áldozata, és költészete pszichés betegségeinek tükre), Benn
verseinek és esszéinek komoly elemzése felé, amely nemcsak a saját klinikai élmé-
nyeivel való nagyon explicit és szoros kapcsolatot mutatja ki, egészen a kezdetek-
tõl fogva, hanem a korabeli orvosi tudással való összefüggését is. (Renata Purke-
vich 1976, Oskar Sahlberg 1985). 

Említsünk hát néhány példát, amely felvázolja Benn mûvészi kreativitásának or-
vosi tudásban gyökerezõ hátterét, különösen az 1933-as idõszak elõtt. Amint egyik
esszéjében, az Epilog und lyrisches Ichben2 [Epilógus és lírai Én], 1920 elején írja, az
elsõ világháború után, intellektuális igényeinek kielégítésére és önismeretének nö-
velése érdekében a francia pszichológiai iskola sok mûvét tanulmányozta. Elegen-
dõ bizonyíték, hogy különösen Théodule-Armand Ribot (1839–1916) mûvei befo-
lyásolták világnézetét. 1985-ben Oskar Sahlberg német kritikus észrevételezte, hogy
az antik görög hagyományokból merítõ, tizenkilencedik századi francia pszichiátria
szótárának köszönhetõen, „Benn oszcillálni tudott az orvosi, a költõi és sámánsze-
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rep között, és ugyanakkor alkalmazkodni korának patológiájához”.3 Benn Der
Aufbau der Persönlichkeit [A személyiség felépítése] (1930) címû esszéjében maga
említ egy másik hatást is, a német Gestaltpsychologie, vagyis az alaklélektan hatását
(feno- és genotípusok elmélete). A pszichoanalízis (fõleg Jung és Freud) aktív be-
fogadásáról is szó esik más írásaiban 1933 elõtt, majd 1945 után megint. Mindamel-
lett vízválasztó esszéjében, a Der Aufbau der Persönlichkeitban azt is írja, hogy ezek
a pszichoanalitikus elgondolások – amelyek igazán fontos szerepet játszottak gon-
dolkodásában (különösen a személyiség filogenetikus felépítésének elgondolása) –
szélesebb történelmi és tudományos hagyományban gyökereznek.

Ez az észrevétel különös jelentõségû szóban forgó témánk megvitatásakor. Talán
annál a ténynél is fontosabb, hogy 1933 után Benn (mint egy ideig a Harmadik Bi-
rodalom idõleges kollaboránsa) közvetve tagadta a pszichoanalízis munkásságára
gyakorolt hatását, és hogy az 1940-es évek elején nem volt bátorsága kinyilvánítani
ennek a hagyománynak az elfogadását. Például sem korai, sem késõbbi esszéiben
nem találunk egyetlen feljegyzést sem Ferenczi Sándorról, a magyar orvosról, noha
Regressiv [Regresszív] (1927) címû versét olvasva megbizonyosodhatunk arról, hogy
Benn jól ismerte a freudi iskolának egy bizonyos mûvét – Ferenczi Versuch einer
Genitaltheorie címû könyvét (1924), amely magyarul Katasztrófák a nemi mûködés
fejlõdésében4 címmel jelent meg, elõször 1928-ban –,  sõt arról is, hogy komolyan
foglalkoztatta Ferenczi elmélete a regresszióról, és a teória egyes részei megtermé-
kenyítõen hatottak költészetére. Benn azonban mindig mélyebbre próbált hatolni,
még a pszichoanalízis tekintetében is, a freudi és más elméletek mögött régebbi
mintákat keresett: a Regressiv címû versben történetesen egy különleges fogalom
módosítására kerül sor, amelyet 1924-ben a magyar Ferenczi vezetett be. Ez a ter-
minus a „thalassaler Regressionstrieb” (thalasszális regresszió-ösztön/vágy)5, amely
Benn versében „thalassale Regression”-ra (thalasszális regresszió) változik.

Essen tehát néhány szó Ferenczi Versuch einer Genitaltheorie címû könyvérõl,
amelyben elõször bukkant fel ez a terminus. A munka 1924-ben jelent meg, a szer-
zõnek majdnem tíz évre volt szüksége, hogy befejezze. A nemi kétalakúságra vo-
natkozó újabb biológiai elméletek alkalmazásával, Ferenczi két pszichés folyamat:
a regresszió és a valóságérzék közötti feszültségre próbált magyarázatot adni. A mo-
dern pszichológia és pszichiátria nézõpontjából Ferenczi elmélete, ahogyan a
pszichoanalitikus iskola annyi más elméleti írása e korszakban, a tudományos fan-
tázia terméke. Az 1960-as években Jürgen Habermas, német filozófus és szocioló-
gus a „szcientikus önfélreértés” sokatmondó kifejezését használta az ilyesfajta gon-
dolkodás jellemzésére. Ez azt jelenti, hogy hamis tudományos igényeket támaszta-
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nak olyan elméletekkel szemben, amelyeknek mindenekelõtt irodalmi értékük
van. Ferenczi genitális elméletének alapfeltevése, a regresszió koncepciója, a reg-
resszió hagyományos fogalmának – amely valójában az egyén fejlõdésére korláto-
zódik – és a filogenetikus értelemben vett regressziós késztetésnek biológia párhu-
zamán nyugszik. A filogenézis és az ontogenézis közötti, Haeckel biogenetikai
alaptörvényén alapuló párhuzam nagyívû karriert futott be a pszichoanalitikus is-
kolákban, és merész összehasonlításokat hívott életre. Az összehasonlítások elég
közönséges kiindulópontjául szolgáltak sok olyan spekulatív elméletnek, amelyik a
kultúra történetét a természettörténettel azonosította. Freud például ezt a fajta
analógiát használta 1913-as Totem és tabu6 címû könyvében, amikor az emberiség
szocializációjának eredetét az Ödipusz-koplexus elfojtásával magyarázta, és a ma-
gyar Ortvay Rudolf, 1914-ben, szintén az elfojtás jelenségével kapcsolatban, hason-
ló párhuzamot konstruált az egyéni magatartás és a fajfejlõdés között. A regresszió
filogenetikus oldalának leírásában Ferenczi összevetése – magán viselve Ortvay
Rudolf elméleti hatásának nyomait7 – a „thalassaler Regressiontrieb” terminust
használta, Xenophón Anabasisának „Thalassa! Thalassa!”8 szavaihoz kapcsolódva.
Ferenczi mûvének kontextusában ez a mitológiai kifejezés az élõ természetnek azt
a vágyát jelenti, hogy visszatérjen önnön eredetéhez, a vízhez. Az összehasonlítás
biológiai párhuzama pedig az egyén anyaméhbe való visszatérési késztetésében rej-
lik. Ez azt jelenti, hogy az egyén regresszív szexuális késztetése mögött mindig je-
len van az eredeti környezetébe való visszatérés késztetése. A „valóságérzék”,
Ferenczi szerint, ennek a tudattalan regresszív késztetésnek a korrekciója, ami
annyit tesz, hogy az egyén valamiképpen felismeri a regresszió öndestruktív hatá-
sát, és elkezd a valóságban olyasmit keresni, ami eredetei vágyát helyettesíti. Új-
donság ebben a „bioanalitikus tudományban”, hogy az anya nem a vágy tárgyát
képviseli, hanem a „tenger szimbóluma”.9 Mint tudjuk, Ferenczinek a szimbolizá-
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cióról alkotott elmélete, regresszióelméletéhez hasonlóan, tulajdonképpen éles el-
lentétben áll Freud gondolataival. Freud ugyanis azt mondja, hogy tenger jelképe-
zi az anyát, és nem megfordítva, ahogyan Ferenczi állítja. Másfelõl Freud értelme-
zésében a regresszió csak az egyén tudattalan vágyakozásának realizációját jelenti,
azt, hogy visszatérjen egy már túlhaladott fejlõdési fokra: a fejlõdés libidinális fo-
kozataira, tárgykapcsolatokra, identifikációkra. 

Gottfried Benn, aki 1914 óta érzékeny olvasója volt a pszichoanalitikus iroda-
lomnak, nagyon jól érezte a két regresszióelmélet közötti különbséget, és úgy tû-
nik, Regressiv címû versének10 elsõ strófájában kifejezésre is juttatta ezt (amint a
költemény végén is észrevehetjük), versét közvetlenül a „thalassale Regression”-nak
dedikálta: „Ach nicht in dir, nicht in Gestalten / der Liebe in des Kindes Blut / in
keinem Wort, in keinem Walten / ist etwas, wo dein Dunkel ruht.” („Oh, nem benned,
nem másaiban / a szerelemnek, gyermekvérben sem / egyetlen szóban, birtoklásban /
nincs az, hol nyugszik sötétséged.”) Lefordítva, jobban mondva, újra átültetve
pszichoanalitikus terminusokba, az ember motivációjának rejtett forrása nem a
szelfben (énben) („nicht in dir” – nem benned), nem a szexualitás formáiban („in
Gestalten der Liebe” – nem a szerelem alakjaiban), nem az individuális fejlõdés
gyermeki fázisában („in des Kindes Blut” – a gyermekvérben), sem pedig a nyelv-
ben (parapraxis) („in keinem Wort” – egyetlen szóban sem), és nem is a hatalom
manifesztációiban („in keinem Walten” – a birtoklásban sem) rejlik. Mindezeket a
területeket már a freudi iskola idejében olyan terekként ismerték fel, ahol a tudat-
talan alkotóelemei helyet kaphattak. A pszichoanalízis-történészek tudják, az
1920-as évek elméleti vitájában fokozatosan felosztották azokat területeket, ahol a
pszichoanalitikusok a tudattalant keresték. Az egyik ilyen újonnan felismert terü-
let például az agresszivitás volt. A tudattalant hordozó – és a vita tárgyát képezõ –
alkotóelemek száma (a szelffel) szintén megnövekedett. Benn versének elsõ stró-
fájában fellelhetjük mindezen alkotóelemeket, mintegy a pszichoanalitikus viták
állapotának összegzéseként. Mint láthatjuk, az attitûd, amellyel a vita eredménye-
ihez Benn az elsõ strófában viszonyul, negatív. 

A második versszakot, amely közeledni látszik az „etwas, wo dein Dunkel ruht”
[valami, hol nyugszik sötétséged] gondolatához, és ahhoz is, amit Benn a tudatta-
lanról folytatott pszichoanalitikus vita alternatívájának tart, talán nehezebb meg-
érteni. 

Egyfelõl a versszak sok fõnevet vonultat fel, bármiféle evidens kapcsolat nélkül.
Benn a fõnevek mágiájának megszállottja volt, de nem azon a módon, ahogy exp-
resszionista társai, akik modern koruk és a gyors életritmus impresszív jelentései-
nek kifejezõiként néha szándékosan fõneveket halmoztak egymásra (amivel Franz
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Werfel költészetében találkozhatunk). Benn konstruálta és ugyanakkor „dekonst-
ruálta” azt a hierarchiát, amit a fõnevek kulturális megegyezésünkben reprezentál-
nak. „Szavak, szavak – fõnevek! Csak kitárják szárnyaikat, és évezredek hullnak ki
messzeröppent távolságukból” – írta Epilog und lyrisches Ich címû esszéjében11, ki-
fejezve azt a meggyõzõdését, hogy a fõnév „évezredekkel” mérhetõ tapasztalatok
hordozója. A második versszak szavai jól szervezettek akkor, ha a természetben vég-
bemenõ biológiai egyenlõvé tétel Benn-féle radikális elgondolásának szempontjá-
ból próbáljuk meg olvasni õket, nem pedig a „történelmi tapasztalat” dokumentu-
maiként. Walter Benjamin, történetesen „antropológiai nihilizmusnak” nevezte ezt
a biológiai egyenlõsítést, amely tagad bármely különbséget állatok és emberek kö-
zött, és például a Teremtõ és az alkusz között úgyszintén, még az Én és Te különb-
ségét is tagadja, ami azt jelenti, hogy még az emberi lény szubjektivitásának elemét
sem ismeri el. Ez már egyértelmû, tiszta koncepcióként rajzolódik ki Benn korai
költészetében (1912), amelyben a költõ eltörli az ember és disznó, ember és pat-
kány megkülönböztetését, sõt még az emberi testét és a(z erdei) földhányásét is,
de ezenkívül az egyenlõvé tétel gyakran az általános hanyatlással és halállal függ
össze. Másrészt viszont ez az egyenlõvé tétel a Regressiv harmadik versszakában na-
gyon is konkrét irányba halad: a „katasztrófától” („törés”) a „katafalkig”, és aztán
meglepetésszerûen egy olyan környezetig, amely csakis a tenger sötétsége lehet:
„von Muscheln / wachsen die Augen zu.” [kagylók / benövik a szemeket]. Ez az irány
tulajdonképpen a természetben végbemenõ regresszív mozgást érzékelteti, ame-
lyet még a halál sem képes megszakítani. 

Lépjünk tovább. A harmadik versszak néhány motívuma a modern német köl-
tészetet többé-kevésbé ismerõ olvasót Rainer Maria Rilkének, Benn kedvenc köl-
tõjének világhírû versére, a Der Panther-ra [A Párduc] emlékeztetheti. Hasznosnak
tûnik felidézni ennek a csodálatos költeménynek egy szakaszát, hogy jobban meg-
érthessük azt az ambivalenciát, amire Benn e szavakkal céloz: „Nur manchmal
dämmert’s […] Hebst du der Nacht das schwere Lid.” („Derengnek csak néha […]
nehéz szemhéját emeled az éjnek.”) Ezeknek a szavaknak a tartalma ugyanis nem
annyira egyértelmû, mint Rilke hasonló retorikai alakzata, aki az 1907-es Der
Panthert, egy ketrecétõl megvakult állatról írta: „nur manchmal schiebt der Vorhang
der Pupille sich lautlos auf” („Csak néha fut fel a pupilla néma / függönye…” [ford.:
Szabó Lõrinc]) Benn, a „dämmern” kifejezésnek köszönhetõen, amely egyaránt je-
lenthet napkeltét és napnyugtát, többértelmû. A tudattalanba való alászállás akár
mindkettõt ígéri: az „eredeti rendszer” (Freud) sötétségének bizonytalanságát, de
a fény elérésének reményét is. A „Hebst du der Nacht das schwere Lid.” [„nehéz
szemhéját emeled az éjnek”] kifejezés szintén kétféle jelentéssel bírhat: ha meta-
foraként értjük, az éj legyõzését jelenti, de ha antropomorfizmusnak tekintjük, az
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éj megszemélyesítésének, akkor a sötétség hatalmainak megidézését jelenti. Szin-
tén ezzel magyarázható, hogy a következõ versszakban miért jelenik meg az ambi-
valens „Schleirefähre” [fátyoldereglye] – Benn neologizmusa –, ami talán utalás a
Rilke-versben található függönyre.

Visszatérve Bennre és Ferenczire: a harmadik versszak „Gerüche vom Strand”
[„szagok a partról”] kifejezése a halak kifogásakor [rothadásakor!] kiválasztódó
trimethylamin és ugyanennek az anyagnak a vaginában való megjelenése között pon-
tosan azt az analógiát idézheti fel, amire Ferenczi utal.12 A „Strand” [„part”] a szá-
razföld és a tenger közötti határt ecseteli, és az olvasó nem tudja bizonyosan, vajon
a szárazföldrõl vagy a vízbõl jönnek-e a szagok. Más szavakkal, nem tudjuk, hogy a
regresszió „vissza az anyaméhbe” vagy „vissza a vízbe” jelentésû, mindazonáltal a
„Korallenkolorit” [„korallszínek”] kifejezés nem más, mint a tengeri élet allúziója.

A természeti és a személyes történelem párhuzamai „in Spaltungen, in Nieder-
brüchen” [hasadásokban, törésekben] jelennek meg elõttünk, az elme meghasadá-
saiban, és ahogy mi értelmezzük, összeomlásokban, ami a személyiség
dezintegrálódása alatt lejátszódó folyamatot jelenti. De Benn az elme dezintegrá-
ciójának koncepciójáért a pszichoanalitikus regresszióelméletek mögé nyúlt vissza,
régebbi, tizenkilencedik századi elméletekbõl ismert elképzelésekhez. Théodule-
Armand Ribot, az úgynevezett Ribot-törvény megalkotója, már az 1880-as évek-
ben megpróbálta kimutatni, hogy egyes mentális betegségek esetében a dezinteg-
ráció a memóriánk legfiatalabb szintjeit (az úgynevezett rövid távú memóriát)
rombolja, míg a idõsebb szintek sokáig frissek maradnak. Ezzel az orvosi teóriával
kapcsolatos nyomatékos tapasztalatának megfelelõen Benn kifejezésre juttatta azt
a meggyõzõdését, hogy mi „lelkünkben hordozzuk a régebbi korokban [élt] embe-
reket, és amikor késõbb a racionalitás felhagy a mûködéssel, álomban és eufórikus
állapotban, õk támadnak fel rituáléikkal, prelogikus szellemiségükkel, és mi oszto-
zunk velük a misztikus részesülés óráiban”.13 Álom és eufória csupán más kifeje-
zés a versben szereplõ „alvás és mák” szavakra. De a „szelf geológiája” – ahogy
Benn nevezi az eredeti emberi tapasztalatoknak és (õs)képeknek az emberi lélek
mélységében való felkutatását – (mostanában divatosabb archeológiáról beszélni)
a mi kulturális hagyományainknál mélyebbre hatol. A „styxi virágok” képe itt két
dolgot szimbolizál: egyrészt az antik kulturális örökséggel való találkozás élményét
(a hosszú távú memória itt csupán veszélyes metafora lehet az „õseink emlékeze-
tére”), másrészt viszont a halálélménynek is allúziója. A tengerekbe hatoló könny
az egyénnek az eredettel történõ végsõ azonosítását jelképezi. Csak egy széljegy-
zet: mind a könny, mind pedig a tenger sós, ami egyén- és fajtörténet analógiáját
még meggyõzõbbé teszi. Mellesleg, ez a párhuzam ugyanazon az alapelven nyug-
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14 Ferenczi, i. m. 79.
15 Reinhard Koselleck (1989): Vergangene Zukunft. Frankfurt am Main. 354.

szik és ugyanolyan értékû, mint Ferenczi spekulatív analógiája aközött, hogy
trimethylamin a vaginában is található, és a halak kifogása rothadása! közben is ez
az anyag képzõdik. 

A Katasztrófák…-ban Ferenczi Sándor hangot adott annak a meggyõzõdésének,
hogy ez az elgondolás „…talán több is puszta hasonlatnál”.14 Ferenczi spekulatív
regresszióelmélete Benn számára mindkettõ volt egyszerre: az emberiség múltbéli
tapasztalatainak felidézésérõl alkotott elgondolásának alapja és költõi metafora
úgyszintén. A vers végén ráébredünk a kétféle értelemben vett regresszió benni
azonosításának következményeire. Míg az elsõ strófákat olvasva arra gondolha-
tunk, a „te” egy emberi lényt képvisel, a negyedik versszakban a helyzet radikáli-
san megváltozik. A vers címe ténylegesen semmi mást nem ír le, mint ennek a „te”-
nek a mozgását – a hosszú regressziós utat az érett individualitástól a vers által
megszólítható eredetekig. 

A következõ (utolsó) szempont a versben fellelhetõ dolgok recepciójának tech-
nikájára vonatkozik. Mint láthatjuk, bizonyos „tapasztalati ûr” határozta meg
Benn-nek a tudattalannal mint az emberi emlékek gyûjtõhelyével kapcsolatos köl-
tõi felfogását. Az elsõ versszakban ez a „tapasztalati ûr” a tudattalan helyérõl fo-
lyó újabb keletû viták benni tematizációjából és problematizációjából adódik. A mi
szempontunkból érdektelen, hogy Benn pszichoanalitikus iskolák elleni polémiája
„tudatos-e” vagy sem. Reinhard Koselleck a „tapasztalati ûrrõl” ír, mondván, hogy
a „tapasztalat jelenvaló múlt, melyben az események bekebelezhetõek vagy fel-
idézhetõek. A tapasztalat magában foglalja mind az ésszerû feldolgozást, mind a
tudattalan magatartást, melynek nem szükséges elõzetesen ismertnek lennie. A mi
tapasztalatunk magában foglalja mások, generációkon át és intézményeken keresz-
tül hordozott tapasztalatait is”.15 Egy dolog azonban fontosnak tûnik: a tudattalan
magatartás szakkifejezése a korabeli orvosi tudás benni recepciója esetében és en-
nek költõi újrafordításánál is, igen problematikus. Problematikus, mivel az „õsök
emlékezetének”, „az archetípusok elméleteinek” különféle fogalmait vagy a nyelv
mágiáját Benn elõtt és után is sok költõ használta. A „tradicionális irodalomelmé-
let” szempontjából – mely még mindig a hermeneutika irányába tart –, arra nézve,
hogy ezekben a kérdésekben hogyan léphetnénk ötrõl a hatra – lehetséges megol-
dásnak az intertextualitás radikális irányzata tûnhet. Renate Lachmann nem habo-
zik elismerni, minden szót, amit használunk, õseink már használtak más szövegkör-
nyezetekben, a feladat csupán az, hogy megtaláljuk a kapcsolódásokat bizonyos
szavak, kifejezések, terminusok, metaforák jelenbeli alkalmazása és ezeknek a ré-
gebbi, gyakran elfeledett szövegkörnyezetben való múltbéli használata között.
Egyébként, ebbõl a problematikus szempontból a Regressiv címû vers elõnye abban
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a tényben rejlik, hogy ezt a „tapasztalati ûrt” könnyen felfoghatjuk az elsõ versszak
tartalmaként („Ach, nicht in dir, in Gestalten / der Liebe, in des Kindes Blut” –
„Óh, nem benned, nem alakjaiban a szerelemnek, / a gyermekvérben sem”) Egy
másik „tapasztalati ûrként” lehetne felfogni Benn-nek a Rilke-vershez fûzõdõ ta-
pasztalatát (és persze a miénket is). De az irodalmi tradíció mindig elvárásokat te-
remt. Ez az oka annak, hogy hermeneutikai recepcióelmélet egy másik szakkifeje-
zést is bevezetett, az „elvárási horizontot”. Benn verse ebben a tekintetben is ren-
delkezik elõnnyel. Az „elvárási horizont”16 itt az a horizont, ahol a fátyoldereglye
felbukkan a szürkületben, ahol a költõ elvárja, hogy segítséget kapjon versében és
gondolkodásában való továbblépéshez. Az elvárásoknak vagy meg lehet felelni,
vagy sem. Benn esetében az episztemológiai elvárási horizontot részben kitöltötték
a Ferenczi-könyvbõl nyert tapasztalatok, a Rilke-vers teremtette irodalmi elvárási
horizont határait pedig túllépte (transgressed!) a sötétség és világosság között leg-
nemesebb értelemben megteremtett bizonytalanság. A csalódás évekkel késõbb
következett be, amikor Benn rádöbbent, hogy a regressziónak ideológiai és társa-
dalmi kihatása is van. A náci „Blut und Boden”-ideológia tapasztalat volt legaláb-
bis számára, mely végül váratlan módon lépte túl várakozásait.

Takács Mónika fordítása
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Gottfried Benn:
Regressiv

Ach, nicht in dir, nicht in Gestalten
der Liebe, in des Kindes Blut,
in keinem Wort, in keinem Walten
ist etwas, wo dein Dunkel ruht.

Götter und Tiere – alles Faxen
Schöpfer und Schieber, ich und du –
Bruch, Katafalk, von Muscheln wachsen
die Augen zu.

Nur manchmal dämmert’s: in Gerüchen
vom Strand, Korallenkolorit,
in Spaltungen, in Niederbrüchen
hebst du der Nacht das schwere Lid.

Am Horizont die Schleiefähre,
stygische Blüten, Schlaf und Mohn,
die Träne wühlt sich in die Meere –
dir: thalassale Regression.

(1927)

Regresszió

Nincs benned, sem szerelmeidben,
a gyermekvérben sincs, ahol
túl szón és birtokláson innen
homályod valahol lapul.

Isten és állat – szóbeszédek,
alkusz és alkotó, te, én
rom, katafalk, s kagylótenyészet
a szem helyén.

Csak rémlik néha a szagokban,
tengerpart, korall-ligetek,
egy rés, egy szakadék, ha lassan
az éj szemhéját emeled.

Az égaljon fátyoldereglye,
alvirág, mák, álombazuhanók,
egy könny hatol a tengerekbe –
a te thalasszális regressziód.

(Görgey Gábor, 1991*)

Regresszív

Óh nem benned, nem alakjaiban
a szerelemnek, gyermekvérben, sem
egyetlen szóban, birtoklásban,
nincs az, hol nyugszik sötétséged.

Istenek, állatok – szóbeszédek
alkotó, alkusz, én és te,
rom, katafalk, s kagylótenyészet
szemeket nõ be.

Derengnek csak néha
parti szagokban, korallszínek,
hasadásban, törésekben ha
nehéz szemhéját emeled az éjnek.

Az égaljon fátyoldereglye,
styx-virágok, mák, álmodó,
könny hatol a tengerekbe
– hozzád: thalasszális regresszió.

(Takács Mónika, 1999)


