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Katolikus historizmus és apokrif magánbeszéd 

Teológiai törésvonal Pilinszky prózájában 

Irodalom és vallási interpretáció 

Csak részben magyarázható a megértésmódok egymásrautaltságával és az eltérő 
nézőpontok közelítésének igényével az az interdiszciplináris érdeklődés, amely a 
második világháború után teológusokat is az irodalom és a vallási hagyományok 
összefüggéseinek újragondolására ösztönzött. Az egyre szélesebb körben ható fel-
ismerés ugyanis, mely szerint filológia és teológia együttműködésének erőforrása 
az értelem és a beszéd dialogikus természete — „a valódi dialektikus csoda"1 —, azok-
ban az országokban sem eredményezhetett szintézisteremtő irodalomteológiai 
rendszereket, ahol a kutatást nem fosztották meg szabadságától diktatórikus intéz-
kedések. (Hans Urs von Balthasar monumentális „teológiai esztétikája" és „ teo-
dramatikája"2 valójában az üdvtörténeti elbeszélés megállapodott katolikus értel-
mezésének esztétizált és kulturális példákkal illusztrált változata.) Egyfelől épp 
a hi t tudomány akadémiai nyilvánosságát továbbra is biztosító (nyugati) német 
nyelvterület protestáns és katolikus műhelyeit intette nyomatékkal bizonyos — m o -
rálisan kötelező — egyoldalúságra a közelmúlt, amely a kulturális emlékezet hívő 
együttformálásának feltételét az európai tradíciófolytonosság radikális megszaka-
dásának észlelésében és a civilizációtörés3 következményeivel való szembenézésben 
szabta meg. Azután, hogy az irodalmi jelenség teológiai megközelítései lassacs-
kán önálló részdiszciplínát alkotva társulhattak a hagyomány jövője szempontjá-
ból sorsdöntő emlékezetmunkához, a valláspedagógiai értékszelekció tanközve-
títő elkötelezettsége elsősorban a transzcendencia „nyomainak" fürkészésében, 

1 Hans -Georg GADAMER, Die Vorgeschichte der Metaphysik — UÖ., Neuere Philosophie, IL, Probleme. 
Gestalten, Mohr-Siebeck, Tübingen, 1987, 20. 

2 Hans Urs VON BALTHASAR, Herrlichkeit, 1—I II., Johannes, Einsiedeln, 1988'.; Hans Urs VON BALT-
HASAR, Theodramatik, I-IV., Johannes, Einsiedeln, 1973-1983. 

1 Vö. Dan DINER, Zivilisationsbruch. Denken nach Auschwitz, Fischer, F rankfur t am Main, 1988. 
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az elnémulás után újra megszólaló nyelv vallásos jelzéseinek feltárásában jelölte 
ki az olvasás sajátosan keresztény feladatát.4 Másfelől viszont a vizsgálódás körét 
tudatosan szűkítő kanonizációs eljárások közepette sem maradhatott rejtve az a 
körülmény, hogy a szövegjelentéseket (a szokásosan „hit és irodalom" általánosító 
formulájával egységesített tematikán belül is) mindenekelőtt a befogadás esemé-
nyei, idő és olvasat változó összefüggései hívják létre, s hogy a vallási referenciák 
értelmező műveletek során állnak elő —egyfajta állhatatlanság jegyében, a beszéd 
átmeneti alakzatai gyanánt, az átvonulás tovatűnő nyomainak a pillanatot meg-
jelölő bizonyosságával.5 Azaz hogy nincs vitathatatlan kri térium, melynek se-
gítségével a recepció történéseitől függetlenül volna eldönthető, hogy valamely 
műalkotás „vallásos", esetleg vallási relevanciájú-e vagy sem. A dogmatikai ma-
gyarázattal hozzáférhető jelképrendszer azonosítása — a „keresztény irodalom" 
kategóriáját időről-időre megerősítő közmegegyezés dacára is — keveset árul el 
arról, hogy a befogadás feltételeinek hatástörténeti összetettségében mi vagy mi 
minden válhat teológiai szempontból is lényeges tapasztalattá az önmagára ref-
lektáló transzcendenciahit értelemvilágának alakulásai során. A vallástörténeti 
ismeretanyag csak annyiban hitelesíti a recepció teológiai előfeltevéseit, ameny-
nyiben az ismeretek archívumát egyúttal szüntelenül gyarapítják és képlékennyé 
teszik az értékek átértékelődésének paradigmatikus érvényű történései; ameny-
nyiben tehát már maga az archívum is „a jövő kérdése", és ezért (a hithagyomány 
eszkatológikus horizontjában kiváltképpen) „egy válasz, egy ígéret, egy holnapért 
való felelősség kérdése" is.1' A jelentések módszertani magabiztosságot megrendítő, 
hiszen mindenekelőtt a tapasztalás készségét igénylő mozgása7 (Gadamer szerint 
ez a feltétele annak, hogy az olvasó megértés puszta rekonstrukciónál több legyen: 
„ne valami elmúltnak a megismétlése, hanem részesedés egy jelenbeli értelem-
ben")* a vallásos hagyományokat felidéző művek esetében sem csak a felekezeti 
érdekeltségű interpretációs minták szétágazása folytán bizonyulhat meghatáro-
zónak. Valószínűleg egy elképzelt, már nem konfesszionális keresztény irodalom-

4 Lásd Magda Motté hasonló szemléletű - és című - könyvét: AuJ der Suche nach dem verlorenen Gott. 
Religion in der Literatur der Gegenwart, Matthias—Grünewald, Mainz, 1997. 

я Talán ezért is válhat „a tö r t éne lem vigasztalásaként" olvashatóvá az az archaikus himnusz, amely 
válasz mivoltában a nem szilárd lenyomatként azonosított , hanem önfelszámolásának utólagossá-
gában felidézhető, szét ter jedve-összezáródó nyom — fluid — anyagszerűségét és nyelvi p roduk t i -
vitását allegorizálja: „Tengernek vetted útadat, ösvényedet a sok vizekbe, s nem látta senki nyo-
modat!" (Zsoltárok könyve 77 [76|, 20., ford. Sík Sándor) 

6 Jacques D E R R I D A , Mal d'archivé. Une impression freudienne, Galilée, Paris, 1 9 9 5 , 6 0 . Idézi 13ÓNUS 

Tibor, Archívum — a múlt megalkotása és a jövő emlékezete = Történelem, kultúra, medialitás, szerk. 
KULCSÁR SZAHÓ Ernő - SZIRÁK Péter, Budapest, Balassi, 2003, 338. 

7 Vö. Hans Georg GADAMER, Igazság és módszer, ford. BONYHAI Gábor, Osiris, Budapest, 20032, 401. 
8 Uo., 435. 
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történet sem gyűjthetne egybe (mintegy a kánonképzés nagylelkűségével) olyan 
ismérveket, amelyek az eltérő kiindulópontok, a számon kérhető vallási értékek 
kodifikálása és az „értékrendet" előreláthatatlanul át-, illetve továbbíró literalitás9 

között egységet teremtve segítenék elő, hogy a bibliai hagyománytörténés jövő-
je számára megkerülhetetlen alkotások jegyzékét egyszer s mindenkorra elkü-
lönítsük az irodalomtörténet „profán" konstrukcióin belül. „Vallási és esztétikai 
tapasztalat kapcsolata »az antropológia korszakában« persze fenyegethet az egy-
irányú vagy akár kölcsönös megrövidítés veszélyével — szögezi le Lőrincz Cson-
gor Kérügma és literalitás című alapvető tanulmánya —, hiszen ahogy filozófia és 
hittudomány viszonya mindig csak aszimmetrikus lehet, úgy legalább annyira igaz 
ez esztétika és teológia közös összefüggéseire is. Ez nem jelenti azonban az önké-
nyes kisajátítás feltétlen gyanúját, inkább a produktív interakció lehetőségfeltéte-
lét képezi: az aszimmetrikus viszonylat éppen ama párbeszéd komolyan vételét, 
a belőle való kilépés és fölülkerülés lehetetlenségének belátását feltételezi."10 

A kérügma és irodalmiság viszonyára irányuló kérdés válaszlehetőségeinek 
módosulásai azt látszanak igazolni — legalábbis amióta kétségessé vált a bibliai 
„kód" Northrop Frye rendszerében még az irodalom teljességét átfogó magya-
rázó érvénye11 —, hogy az önmegértés nyitottságának fenntartásában érdekelt iro-
dalomteológiai tájékozódás számára a közös múlt dokumentációjánál lényegeseb-
bek az olvasás során bekövetkező találkozások jelentésteremtő „helyei", melyek 
azt tanúsítják, hogy az áthagyományozott kérügma (mint meghirdetett szó, ige, 
cselekvő „üzenet", s mint a hírül adás beszédaktusa) a várakozás bibliai metafo-
rikájához rendelt, fordíthatóságának12 jövője felől nézve pedig rögzíthetetlen s 
a befogadói párbeszéd folyamatára rábízott esemény. Ennek felismerését aligha 
akadályozhatja, sőt inkább megkönnyíti , hogy „az irodalmi létesítés13 olyan 
folytatásba való bevonódásában fejtheti ki performativitását, amely nyilván nem 
puszta alkalmazást, hanem aktív átváltozástjelent".14 Csak a teológiai interpretá-
ció konstitutív történetiségének, horizontmozgásának, s a nyelvjelentésmegújító 
dinamikájának — a szóesemény e voltaképpeni logoszának — tagadása árán minő -
síthető pusztán identitásromboló erőnek az irodalmi szöveg esztétikai megta-
pasztalásában érzékelt jelentésszóródás. A hagyomány „tekintélyi" beszéde min-
denekelőtt a befogadói kérdés előzetességében megnyilvánuló tevékeny együtt-

9 Vö. LŐRINCZ Csongor , Kérügma és literalitás, Literatura 1999/4., 416-455. 
10 Uo„ 416. 
" Vö. Nor throp Frye könyvének címével: The Great Code. The Bible and Literature. Magyarul : Ket-

tős tükör, ford. PÁSZTOR Péter, Európa, Budapest, 1996. 
1 2 V ö . LŐRINCZ, I. т., 4 1 6 . 
13 Vagy méginkább: a művek keletkezésként megragadható, az értelem rögzült hierarchiáit megboly-

gató létrejötte. 
14 Uo„ 455. 
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alkotásra „hatalmazza fel" megszólítottját - ha az olvasói közreműködést eleve 
implikáló szövegek esetéhen15 helyénvaló egyáltalán a tekintélyi analógia: a fel-
sőbb instancia és a befogadó alany (alattvaló?) szembeállítását vezérlő elkülönü-
lés-képzet —, a továbbadhatóság feltételeként előlegezve meg a megértés belát-
hatatlan fejleményeit. A modernség kései szakaszában Pilinszky János teológiai 
poétikája már aligha visszavonható kétértelműséggel tulajdonít a „teremtő 
képzeletnek" — a szemlélődéstradíció klasszikus fogalmiságával — passzív maga-
tartást: mindent megelőző ráhagyatkozást (a spirituális és aszketikus hagyomány 
szerint önkiüresítést vagy engedelmességet), mely egyedül képes a szakralitásában 
felismert létezés elemi adottságának befogadására. „Az álmodozás szabados kom-
binációiban" raboskodó és tévelygő fantázia ellenpólusán e passzivitás, valójában 
a személytelenítés művészi munkája, „végső kiteljesítés és befejezés, ami a teremtés-
ben eleve és eredendően képzeletünkre volt bízva" (A teremtő képzelet sorsa korunk-
ban).1(S A megértés (ezúttal mint önkorlátozó, a textusban testet öltő képzelet) 
látókörét kijelölő kontextusok és beszédmódok határtalanságukban, különböző-
ségükben, akarva-akaratlanul akkor is részei a legszorosabb értelemben vett teo-
lógiai diszkurzusnak,17 ha utóbbi (a viszonyítás zérusfokán) nem vesz róluk tudo-
mást, illetve (a hasonítás jegyében) a burkolt vagy önkéntelen hittanúsítás példáit 
igyekszik kigyűjteni különféle művekből. Az ismert motívumok alakváltozataira 
érzékeny allegorézis eszerint csak azon az áron törekedhetik a szövegek közlőké-
pességének kanalizálására, hogy közben épp a hagyomány megértésének folyto-
nosságát szakítja meg. Holott az olvasás teológiai módozatai talán épp az idioma-
tikusság, az előfeltevések „teogrammatikai" szerkezetébe nem integrálható nyelvi 
mozzanatok tudatosításával járulhatnak hozzá a transzcendenciahit eleven emlé-
kezetének megalapozásához: a „szilárd hitigazságok" puszta elsajátítása helyett a 
kommunikatív képessége folytán mindenkor újraértendőként felhangzó beszéd 
ösztönzésének elfogadásával (s nem okvetlenül, mint Beney Zsuzsa vélte, az el-
lentmondás feloldhatatlanságát jóváhagyó berekesztésével18). „A szöveg itt áldó 
kéz, — írja más összefüggésben, Paul Celan Wege im Schatten-Gebräch kezdetű ver-
se kapcsán Derrida — mely azonban azt is kockáztatja, hogy belső határai mentén 
megvonja magát, visszahúzódik, eltűnik. E veszély, e valószínűtlenség, a bizo-
nyítási eljárás lehetetlensége nélkül, mely meg kell, hogy maradjon végtelennek, 

15 Gadamer t pontosabban idézve: „minden olvasásban megtör tén ik az applikáció, úgyhogy aki egy 
szöveget olvas, az i lyen ér te lemben maga is benne van a szövegben. О is hozzátartozik a szöveg-
hez, melyet megér t" . GADAMER, Igazság és módszer, 378. 

16 PILINSZKY János, Kráter, Szépirodalmi , Budapest, 1981, 101. (Kiemelés M. M.) 
17 Lásd Lőrincz kr i t ikus észrevételeit Paul R i c o e u r olvasáshermeneutikájával kapcsolatban: L ó -

RINCZ, I. т., 419 -422 . 
18 Vö. BENEY Zsuzsa, Pilinszky paradoxonjai, Műhely 1995/4., 43—46. 

68 2007/1 • TANULMÁNYOK 



K A T O L I K U S H I S T O R I Z M U S ÉS A P O K R I F M A G Á N B E S Z É D 

s melyet nem tölthet el vagy zárhat le bizonyosság, nincs olvasás, sem adomány, 
sem áldás."19 

A vallási és az esztétikai olvasás feszültségének vonatkozásában az eltérő ant-
ropológiai diszpozícióknál20 is inkább magában a hit előzetesség-struktúrájában 
benne rejlő iránykettőződésről lehet szó: arról a megosztott figyelemről, amely 
a hagyomány(ok) alkotó elsajátításában megképződő új retorikai játéktér21 át-
rendeződéseit tudatosítva törekszik megtalálni az érintettségre adható válaszokat. 
Az idegenből hangzó és idegenbe szólító szó biblikus emlékezete az egymást ú j -
raolvasó és -író szövegek tropológiai mintázatába beleszövődve, az „ismerős" és 
az „ismeretlen" textúra elválaszthatatlanságára utalva, az eltérő idő- és kortapasz-
talatok — ekként tehát a soknyelvűség — konfliktusát kihordva teremti meg azokat 
a kapcsolódási felületeket, ahol értelemajánlatai beszédessé válhatnak. Ezért csak a 
meghirdetett igazság időtlenségének makacs posztulátuma felől gyanúsítható a 
szekularizációval szembeni (könnyelmű?) engedékenységgel az esztétikai és a hit-
tapasztalat önálló tartományainak elismerése. „A teológiai módszerjelentőségé-
nek irodalmi méltányolására csak akkor nyílik lehetőség, [...] ha a teológia való-
ban nem kérdőjelezi meg az irodalom autonómiáját; azaz a regionális belátások 
többféleségéből indul ki anélkül, hogy e belátásokat metafizikai összefüggések 
hierarchiájába kívánná foglalni."22 Dietmar Mieth megjegyzése a kérügmatikus 
cselekvő- és hatóképesség némiképp nosztalgikus önkorlátozásának vélelmét 
ellenpontozva inkább olyasféle perspektívába állítja a párbeszédet, ahonnét észre-
vehetőbbek a hithagyomány elképzelt, vágyott és hirdetett épségéből sugallatot 
merítő, nem utolsó sorban a francia renouveau catholique lendületére hagyatkozó s a 
20. század első felében különösen termékeny művészi alkotókedv apadásának okai. 
Amíg ugyanis az egyházi modernizációs irányzatok irodalomesztétikai képvi-
selete számára a két háború közti időszakban hibátlanul egészíthették ki egymást 
és fogalmazódhattak meg (keresztény) szerzőkkel és művekkel szembeni elvárá-
sokként a nyugati vallástradíciók világképi jellemzői - a teremtett valóság egészét 
átölelő analogikus képzelőerő katolikus és az Isten és ember végtelen távolságá-
ra feszülő dialektikus képzelőerő protestáns propriuma - , a háború idején véghez 
vitt módszeres tömegpusztítás reprezentálhatatlan és azonosíthatatlan ténye alap-
jában tette kétségessé a mennyei és földi harmóniák teológiai költészetét, és sem-

" Jacques DERRIDA - H a n s - G e o r g GADAMER, Der ununterbrochene Dialog, Suhrkamp, F rankfu r t 
a m Main, 2004, 22. 

2 0 L Ó R I N C Z , I. т., 4 1 6 . 
21 Vö. KULCSÁR SZABÓ Ernő , Támaszpont és izokolon. Jegyzetek a 90-es évek lírájának hatástörténeti 

helyzetéhez = Uő . , Szöveg - medialitás — filológia, Akadémiai , Budapest, 2004, 273. 
22 D ie tmar MIETH, Braucht die Literaturwissenschaft) das theologische Gespräch? Thesen zur Relevanz 

„literaturtheologischer" Methoden = Theologie und Literatur. Zum Stand des Dialogs, szerk. Walter JENS 
- Hans KÜNG - Karl-Josef KUSCHEL, Kindler, München , 1986, 170. 
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misítette meg az Istenhez emelő hasonlatok megvilágosító és megvilágosult te-
remtményi univerzumát. 

Történelem és teológiai emlékezet 

Amikorra Elle Wiesel provokatív kijelentése, hogy ti. Auschwitzban nem a zsi-
dó nép, hanem a („klasszikus") kereszténység halt meg,23 a felelős eszmélődés szá-
mára értelmezhetővé és értelmezendővé vált, az egyéni megigazulás problemati-
káját lélektanilag aktualizáló korábbi alkotások erkölcsteológiai és kegyelemtani 
dilemmái már csak annak árán segíthették elő — a kétely, a lázadás és a tagadás24 

feszítőerejével mégoly elhatározottan megküzdve is — az „általános", „mindenütt 
és minden időkre érvényes" vallás25 empirikus újraalapozását (hiszen kétségtelen, 
hogy a bűn- és a bűnösségtudat háború előtti irodalmi reprezentációinak szere-
pe volt a 20. századi teológia antropológiai fordulatának katalizálásában), hogy 
egyidejűleg késleltette a történelemfeledtség felismerését. A kétféle beteljesedést: 
a kárhozatot és az üdvösséget, a felemelkedés és a pokolraszállás misztikus moz-
gásirányait megidéző képzetvilág függőleges tengelye ugyanis a megváltástör-
ténet zárt és arányos narratív szerkezetéből kikülönülő utóidő és a senkiföldjévé 
degradálódott európai kultúrtáj kronotopikus véglegességével szemközt már leg-
feljebb csak a kereszténység féltve óvott intimszférájában szavatolhatta „az Istent 
szomjazó lélek örök-emberi lírájának"26 közlőképességét. 

Pilinszky versei, esszéi és mindeddig kiaknázatlan alkalmi jegyzetei27 részint 
e hagyomány folytonosságát fenntartva és önállóságát megerősítve indították el, 
a második világháború utáni Magyarországon úgyszólván társtalanul, azt az ön-
ismereti munkát, melyet egyebek közt - s a politikai szükséghelyzeten túl — a val-
lási gondolkodás regionális alakzatainak a történelembölcseleti reflexió hagyo-
mánydeficitjére visszavezethető tagolatlansága28 hiúsított meg (és amelyet egy 
képzeletmozgásában nem korlátozott keresztény emlékezetkultúra is csak disz-
kurzusformák sokaságát mozgósítva teljesíthetett volna ki). A történelmi rosszal 
való kitartó szembenézés igényére bizonyos szempontból kézenfekvő, de elfogad-

23 Idézi Birte PETERSEN, Theologie nach Auschwitz? Jüdische und christliche Versuche einer Antwort, 
Institut Kirche und J u d e n t u m , Ber l in , 1996, 7. 

24 Vö. BABITS Mihály, Könyvről könyvre, Magyar Hel ikon, Budapest, 1973, 174. 
25 Uo., 1 7 3 . 
26 Uo. 
27 PILINSZKY János, Naplók, töredékek, szerk. HAFNER Zol tán , Osiris, Budapest, 1995. 
28 Lásd Babits intelmét „ i f júkato l ikus barátaihoz", BABITS, I. т., 175: „úgy gondolom, még mind ig 

krisztusibb esztéta-katolikusnak lenni , mint párt és polit ika katolikusának, aktuális és földi cé-
lok szerint. Már t a szorgoskodása talán hasznos lehet: de Mária a j o b b részt választá...". 
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hatatlanul egyoldalú magyarázatot ad Pilinszky pszichés sebezhetősége - Beney 
Zsuzsa szerint skizoid alkata29 —, az a túlfinomult érzékenység, amely bármely 
végiggondolt választ megelőzően minden külső impulzust önmaga világidegen-
ségének tapasztalatába fordít át, s a világgal való érintkezés teljes felületére az egy-
szerre személyes bűntudatként és kiváltságként, elkülönítő és mindenkire kivetülő 
vágyként kódolt szorongás reakcióit küldi vissza. ,,Már korán észrevettem, hogy 
a labdatéren az erősek és ügyesek játszanak, verik a labdát, s margóra szorulva, a 
pálya szélén mindig akad néhány lelkes kibic, az erőtlenek és ügyetlenek sorá-
ból. Én egyszerre láttam mindkettejüket. Az izmos atlétákat és a pálya szélére 
szorult csodálok lelkes tekintetét. Valójában egyikükhöz sem tartoztam. Egyikü-
ket és másikukat is csodáltam, kétszeres kivetettségemben, kétszeres vonzódás-
sal."30 Az ilyen és hasonló passzusokból ki induló alkotás-lélektani magyarázat 
azonban főként azzal a ténnyel szemközt bizonyul elégtelennek, hogy Pilinszky 
írásai egy új előfeltevésekre épülő keresztény történelemteológia tézisszerűen is 
megfogalmazható belátásaival vonják kérdőre az 1948-ra évtizedekig visszafor-
díthatatlanná vált kelet-európai fordulat kényszerű következményeként még 
inkább önmagára záruló egyházi historizmust.31 E belátások mindenekelőtt an-
nak a kölcsönösségnek a kontúrjait húzzák élesebbre, amelynek összekapcsolódó 
és egymásban közvetítődő alkotóelemei közül itt főként az alábbiak említhetők: 
az Istenről való beszéd folytonosságának megszakadása, illetve megszakítása és 
feladatként adódó újrakezdése; a történelmet elszenvedő névtelen szubjektum-
nak (az intézményi teológia ínséges sorsú mostohagyermekének) a nyelvhaszná-
lat poétikai regiszterében hallhatóvá tett hangja; valamint a hit kudarcaként (az 
üdvoptimizmust megsemmisítő „botrányként") megtapasztalt katasztrófa be -
íródása a hívő önértelmezésbe. E kölcsönösség értelmében már nem gondolható 
el a történelem kérdésére felelő beszéd polilogikus konstitúciója - a többszóla-
m ú s á g - az emlékezetformák egymásrautaltsága nélkül; vagyis annak elfogadása 
híján, hogy a huszadik század új evidenciákat előhívó eseményei után az egysé-
ges és célelvű nagyelbeszélések — köztük a keresztény üdvtörténet eszkatológikus 
narratívája is — csak a zárt tudás fundamentális feledékenységével hagyhatják fi-
gyelmen kívül a poétikai újjáírás jelentésteremtő többletét. „A szenvedés iránt ér-
zékeny bibliai vallás elsősorban nem erkölcsi üzenetet képvisel, — írja J. B. Metz 
— hanem meghatározott reményről beszél. Az általa Istenről mondottak alapja 
nem az etika, hanem az eszkatológia. De mindkettőre nézve igaz, hogy sem a val-
lás, sem az erkölcs világával nem egyeztethető össze az eseményeken kívül mara-

2 9 BENEY, / . т., 4 4 . 
30 PILINSZKY, Naplók, töredékek, 103-104. 
31 Vö. Johann Baptist METZ, Im Angesicht derJuden. Christliche Theologie nach Auschwitz, C o n c i l i u m 

1984, 382-389 . 
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dó megfigyelő perspektívája. A vallás világába nem a vallásról szóló tanítás nyújt 
bevezetést, az erkölcs világába nem az etika révén ju tunk el. Mindkét területre 
gyakorlás útján ju tunk el, mindkettőbe úgyszólván életünk szálaival kell »bele-
szövődnünk«, még mielőtt a reflexió móduszában is viszonyulnánk hozzájuk."32 

E gyakorlati valóságviszonyt a diszkurzív praxisban kérügmatikus hagyomány, 
történelmi esemény, megőrző és megújító emlékezet, valamint esztétikai meg je -
lenítés - Kertész Imre szavával: „az esztétikai képzelet segítsége"33 - egymásba 
hajló, egymást átható, a másikhoz mint legsajátabb médiumához folyamodó össz-
játéka építheti fel. „Minthogy a holokauszt tényeit végső soron csak elbeszélő és 
kulturális rekonstrukció teszi hozzáférhetőkké, elmondható, hogy az egymással 
amúgy is összekapcsolódó irodalmi és a történeti értelmezés az »irodalmi historiográ-
fia« tárgykörében egyesül. Ezzel persze semmi esetre sem vonjuk kétségbe egyet-
len fennmaradt beszámoló mély igazságát sem" — jegyzi meg james E. Young,34  

összhangban azzal az intuícióval, melyet Pilinszky foglal szavakba 1965-ös ausch-
witzi látogatása után: „A bűn idáig ismeretlen méretekben jelent meg vele, s e mély-
ségnek talán soha nem sikerül fenekéig pillantanunk. [...] De hogy valójában mi 
történt, azt ma is inkább csak sejtjük, s talán sohase lesz elég erőnk megtudni".3 5 

A körkörös közvetítés kritériumának tényszerű teljesületlenségét s így a hoz-
zá fűződő történelmi várakozás változatlan aktualitását nem fedi el az időtlen igaz-
ság retorikájának érvényesítésében érdekelt teotautológia túlélése: az Auschwitz 
utáni teológiai költészetnek ellenálló hitelvi retorika önmagával szemben is tehe-
tetlen uralma, s ezen belül a Pilinszky-líra egyházi fogadtatásának a hatástalanság-
gal egyenértékű okkazionalitása, töredékessége és áratalmatlanító allegorizmusa. 
Hiszen Pilinszkynél a közös érintettség mintegy magától számolja fel a felekezeti 
különállás pozícióját: a konfesszionális válasz másodlagossá válik a tapasztalatkö-
zösséggel szemben. A katolikus szimbolika jelentéseit „megfej tem" igyekvő egy-
szerűsített hermeneutika ezért elvéti költészetének és prózájának értelemtörténé-
sét — ahogy nem segíti eseményjellegének megragadását az alkotótól szállóige-
ként idézett (s nála gyaníthatóan babitsi és mauriaci eredetű) szófordulat sem,36 

32 Uo., 1 9 2 . 
33 KERTÉSZ Imre , Hosszú, sötét árnyék = UŐ., A száműzött nyelv, Magve tő , Budapest, 2001, 62: 

„A Holocaustról , erről a felfoghatat lan és á t tekinthete t len valóságról egyedül az esztétikai 
képzelet segítségével a lko tha tunk valóságos elképzelést." 

34 James E. YOUNG, Beschreiben des Holocaust. Darstellung und Folgen der Interpretation, S u h r k a m p , 
F rankfur t am Main , 1992, 14. 

35 PILINSZKY János, Oswiecim [Uj Ember , 1965. április 18.] = Uö. , Publicisztikai írások, szerk. HAFNER 
Zol tán, Osiris, Budapest, 1999. 

6 BAHITS, I. т., 173. Az „ i roda lmi" és a „felekezeti" én megkülönbözte tése számos, a századforduló 
i rodalmi neokatol icizmusának örökségével szakítani kívánó szerzőnél fe lbukkan. Vö. Catholics 
on Literature, szerk. J. С . WHITEHOUSE, Four Cour t s , Dubl in , 1997. 
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amely „költő/író" és „katolikus" deklaratív különválasztásával mintha esztétikai 
autonómia és vallási meggyőződés szembeállíthatóságát, de legalábbis elkülö-
níthetőségét sugallná. Holott e nevezetessé vált diszjunkció közvetetten épp az 
összekapcsolás problematikus előfeltételeinek reflektálását írja elő a létezés, írás és 
hit azonos realitását valló és kutató művész számára, aki szerint a művészet „az em-
beri képzelet egyetemes drámájának csak egyik színtere". E „mozdulatlan drá-
ma"37 lételeme éppenséggel az a kritikai kérdés, melyet a történelem a krisztoló-
giai hagyományhoz intéz. Nem a mellérendelésben akaratlanul is kiterebélyesedő 
retorikai játéktér bizonytalaníthatja el tehát tudásunkat a jelzett összefüggés mi-
benlétéről, hanem e kölcsönös vonatkozás elhomályosulása az alkotás folyamatá-
ban. Igaz, a „katolikus" motívumok és motívumtöredékek beszűrődése a versekbe 
a pneumatikus allegorézist látszik támogatni: a közös hitvallás szubjektív módon 
átformulázott variánsának felfedezését és belefoglalását abba a teológiai sémába, 
melynek fennmaradását a kifejezésformáknak a kanonikus üdvtörténeti elbeszé-
léshez kapcsolódó s a század katolicizmusát jellemző óvatos megújítása (az arc-
hívum felhasználásának Aleida Assmann megalkotta tipológiájához folyamodva: 
e formák „muzeális" modernsége) törekszik szavatolni. Pilinszky eszerint az egy-
házi hitértelmezés hiteles, ám követhetetlen, vagy csak kevés kiválasztott számára 
követendőnek minősülő válfaját képviselné. Az eseti megfelelések vagy megfelel-
tethetőségek azonban nem szüntetik meg a törést a hit későmodern beszédlehe-
tőségeinek mérlegelése, valamint a háború előtti korszak „neokatolicizmusának" 
egyszerre a modernség kérdéseire eszmélő figyelme és restauratív indíttatása kö-
zött. A „költő és katolikus" embléma a viszonyítás kérdésességében az irodalom 
— s miként Pilinszky megnyilatkozásaiból kitűnik: általánosságban a művészet — 
teológiai értelmezéstradíciójának megszakadásátjelöli: az üdvtörténeti magyará-
zatok elnémulásának tényét és ettől kezdve a kinyilatkoztatás csupán apokrif szó-
ra bírhatóságának eshetőségét. Szemben az azonosíthatatlannal és azzal, ami nem 
integrálható az üdvtörténet konvencionális elbeszéléseibe, az önazonosság ismét-
lődő affirmációi hatástalanok. Az új kérdések a saját azonosságát is megtörik, el-
kerülhetetlenné téve a válasznélküliség kettős nullpontját: ha maga „a dolog" 
ellenáll a megértésnek, akkor a benne és általa történő önmegértés is csak kezdeti 
és újrakezdődő állapotában gondolható el. 

37 PILINSZKY János, Beszélgetések Sheryl Suttonnal, Szépirodalmi, Budapest, 1977, 82., 68-72 . 
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Háttérszövegek: Sík, Schütz, Prohászka 

A modernség előtti, „szilárd alapjaikat féltékenyen őrző hierarchikus eszmé-
nyek"38 ellenőrizhetetlen fellazulását ellensúlyozandó, a „tároló emlékezet" (Spei-
chergedächtnis) — melynek tartalma Aleida Assmann szerint a felhalmozott, „állás-
pontot, távlatot és alá, illetve fölérendeltséget nélkülöző, értéksemleges tudás" - , 
„új intézményekkel" ad egyidejű választ a „viszonylagosítás, a hiányzó nézőpont 
és a tetszőlegesség problematikus következményeire". Azaz, megfordítva, a ká-
non, a múzeum és az emlékmű formájában „olyan értékeket állít középpontba, 
mint a kötelező jelleg, az önazonosság megformálása és az eligazítóképesség".39 

E sajátosságoknak a katolikus identitáspolitika küzdőterén a Sík Sándor által felvá-
zolt s az egyházi értéktradíció átörökítésének hordozóalapjául szolgáló irodalmi 
normarendszer mellett Schütz Antal történelemteológiai szintézise és Prohászka 
Ottokárnak a kultúra misszionáriusi meghódítását célzó igehirdetése felel meg. 
A „katolikus irodalom" fogalmi meghatározásának Magyarországon mindeddig 
utolsó elméleti igényű kísérlete - és egyúttal e kísérlet sikertenségének dokumen-
tuma - Sík tanulmánya a Vigília nyitó évfolyamában, mely az esztétikai tapasz-
talatnak a korai modernség poétikái által újradefiniált lehetőségei és az elérhető 
emberi teljesség vezérelvére alapozott értéktudat már j ó ideje nyilvánvaló különb-
ségét figyelembe véve próbálta megteremteni — az „általános" („közönséges"40) 
jelentésű „katolikum" örök érvényét hangsúlyozva, mintegy a babitsi katolici-
tás-eszme teológiai kifejtésével és az eredendően vallásos ember Sprangertől köl-
csönzött teorémájának alkalmazásával — az egyházi szimbólumrend, a „keresztény 
világkép", és „a művészi alkotásból szuggesztíven kisugárzó élet- (tehát reális) 
igazság"41 szintézisét. Sík eszmélődésében még vitán fölül áll az isteni törvény és 
az emberi természet egymásra hangoltságának tételéből levezetett erkölcsi norma 
objektivitása, valamint az a feltételezés, hogy a végtelenre táruló humánum nyelv-
közösségre léphet a „nagy katolikus egészben"42 önmaga végérvényes formájára 
találó hívő alannyal. Teológiai-irodalomesztétikai eszmefuttatásával azonban min-
denekelőtt egy másik sarkalatos hipotézis nehezíti meg az együttgondolkodást 
(jóllehet a politikai katolicizmus offenzív szűkkeblűségéhez képest nagyfokú tá-
gasságról árulkodik). Eszerint a katolikus művészet, miként „mindennemű iro-

38 Ghislain LAFONT, A katolikus egyház teológiatörténete, ford. MÁRTONFFY Marcell, Atlantisz, Buda-
pest, 1998, 117. 

" Aleida ASSMANN, Speichern oder Erinnern? Das kulturelle Gedächtnis zwischen Archiv und Kanon = 
Speicher des Gedächtnisses. Bibliotheken, Museen, Archive. Die Erfindung des Ursprungs. Die Systemati-
sierung der Zeit, szerk. Mor i t z CSÁKY - Peter STACHEL, Passagen, W i e n , 2001, 21. 

411 SÍK Sándor, A katolikus irodalom problémájához. Egyetemesség és forma, Vigília 1935/2., 15. 
41 Uo., 14. 
42 Uo., 18. 
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dalom'43, cselekvő helyzetben van: eldöntheti, hogy enged-e az egyetlen igazság 
lenyűgöző fölényének. Ez az irodalom történeti létmódjától elszigetelt képzet épp 
a legkézenfekvőbb ellenvetésre marad adós a válasszal: hogy ti. ha mindenki, aki 
jóhiszeműen szolgálja Istent — úgy, amint hite szerint az Isten kívánja"44 — „az 
egyház lelkéhez tartozik (tehát valójában katolikus)", akkor az „objektív", „nem ön-
kényes" és „termékeny" egyházi szimbolika45 igazságának — önértelmezése elle-
nében — akaratlanul is szűkítő látószögében mi alapján nyugtázható az irodalom 
e jóhiszeműsége mint a más eredetű, de azonos távlatú „katolicitás" tudati felté-
tele. Vagy fordítva: mely jóhiszemű, azaz ilyenként is olvasható (noha „modern, 
mert valami aktuális, időileg meghatározott formulát" követő46) mű szorul ki, és 
miért, a potenciális határtalanság szférájából? Sík a tertullianusi anima naturaliter 
Christiana elvével összhangban vállalkozik egy reménybeli „egyetemes" irodalom 
normatív körülírására (elővételezve az anonim kereszténység Kari Rahner-i gon-
dolatát is), és így jut el azoknak a törekvéseknek az elfogadásáig, amelyek nem 
illeszthetők a katolicizmus partikuláris-történelmi alakzatai által közvetített igaz-
ságfogalomhoz. Anélkül azonban, hogy felismerné: voltaképpen nem az alkotás 
elképzelt morális és esztétikai telítettsége, hanem a befogadás dialogikus időbeli-
sége reprezentálhatná a teljesség itt elképzelt és Sík Prohászka-hivatkozása szerint 
minden emberit megérteni kész „katolikumát". Emez, ha következetesen ragasz-
kodik értékegyesítő éthoszához, mindenkor kockára teszi a határt, melyet a kon-
fesszionális tanfegyelem vont meg. Nem róható fel Sík Sándornak, hogy elsiklik 
a bármely igazságképviselet határoltságában tetten érhető apória fölött, melynek 
feloldását századának teológiája jóval később kísérli meg. A katolikus i rodalom-
ról folytatott töprengéseiben elszigetelődik egymástól a beszédet ellenőrző tekin-
tély és az idegen beszéd saját tekintélye, a nyelv fölé emelt és a nyelvben létesülő 
jelentés. Ezért is figyelemreméltó, hogy Pilinszky - noha esszéi magukba foglal-
ják az általa mértékadónak tartott szerzők rövid névsorát,47 s fenntartják „aktua-
litás" és valódi művészet különbségét — a teljes odaadást követelő figyelemben 
jelöli majd meg azt a diszpozíciót, amely a létezés áhítatának kopárabb kultikus 
környezetében mint a megértés váratlan történéseit észlelő fogékonyság váltja fel 
az egyházi ismeretfölény nosztalgiáját. 
Sík irodalomszemléletének másik, visszatekintve különösen szembeötlő vakfoltja 
ugyancsak hagyománykoncepciójának statikusságából következik. Ez akkor is a 

43 Uo., 14 . 
44 Uo., 1 5 . 
45 Uo. 
46 Uo., 19 . 
47 A Pi l inszky-kánonról lásd RADNÓTI Sándor, Pilinszky kánona = „Merre, hogyan?" Tanulmányok 

Pilinszky Jánosról, szerk. TASI József, PIM, Budapest , 1997, 31-34. 
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múltba zárja vissza látomását, ha utóbbi — melyben a szerző lélektani és spirituá-
lis érzékenysége számára „a végtelenség sejtelme", a gondolatok „monumentális 
horizontja", „az eligazodás biztossága", a „belső alázatosság" és „a szent borzon-
gás [...] finom árnyalata" nyilvánul meg — korának világnézeti acsarkodásához ké-
pest nagylelkűnek mondható, s ha helytállóak is kritikai meglátásai a „lapos és 
eleve hatástalan erkölcsi prédikációvá, vagy bosszantó és kérészéletű politikai agi-
tációvá" süllyedő egyházirodalmi irányzatosságról.48 „Nem a min, hanem a hogya-
non fordul az írói erkölcs"49 — az esszé eljut addig, hogy megvillantsa a műalkotás 
esztétikai megtapasztalásának kritériumát, de az időtlen vallási intézmény m o -
rális és doktrinális fölényének ünneplése az európai történelem legsötétebb vál-
ságkorszakában utólag már csak a végsőkig megőrzött gyanútlanság tragikus 
tanúbizonyságaként olvasható: „Az a szédületes biztosság, amellyel az Egyház 
nyílegyenesen halad a két szakadék (értsd: szellem és test, szabadság és kegyelem, 
az »egyén jogai« és a »közösség káprázata«] közt nyíló keskeny úton, egyszerre 
mutatva meg mindkét oldal igazságát és határait is, összekötve, reális egységbe 
foglalva mind a kettőt, egyszerre igazítva ki mindegyiket a másikával: ez párat-
lanjelenség az emberi szellem történetében, — egymaga is elég arra, hogy a szem-
lélőben felébressze a már emberietleniil biztos bölcsesség mögöt t munkálkodó 
emberfeletti erők gondolatát."5" 

A megállíthatatlan szekularizációval szembeni — s a dehumanizáló század tra-
gikus tapasztalataiból is építkező - vértezettség megteremtésének, „az értelmi-
ség lelki ébresztésének" Sík Sándornál még gyakorta Prohászka-hivatkozásokkal 
tűzdelt újító kísérletei abban a vonatkozásban vitathatatlanul „korszerűek", hogy 
a múzeum (valamint a kánon és az emlékmű) intézményét, illetve funkcionális 
tárgyiasságát idézik fel. Miközben frazeológiájuk a katolicizmus örök igazságá-
nak tételére épül, valójában a hagyományszelekció kései szempontjaival, az előző 
század egyházi centralizmusa által szentesített neoklerikális katolicizmus-inter-
pretáció terjesztésével igyekeznek az elvilágiasodott modernségnek ellenálló (al-
ternatív, ám persze éppoly evilági) rendet teremteni a hagyomány viszony szabad-
sága által megkísértett kulturális emlékezetben. Schütz Antal Isten a történelemben 
című, a két világháború közti magyar teológiai diszkurzusban egyedülállónak szá-
mító értekezésének meghatározó trópusai: a szekularizáció kétosztatú jelenség-
csoportjait összegezni hivatott krízis, melyet a szerző saját korának újkonzervatív 
egyházi sematikája szerint (a bolsevik típusú) kollektivizmus és (a liberalizmushoz 
társított) individualizmus szétválásaként, antagonizmusaként, ugyanakkor közös 

48 Vö. SÍK, I. т., 16., 14. 
44 Uo., 12. 
50 Uo., 17. 
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gyökerű tévtanok („Istennek megkísérelt trónfosztása")51 fenyegető előrenyomu-
lásaként ábrázol és magyaráz; továbbá a két „ország" apokaliptikus színezetű kon-
fliktusa, melyben „a történelmi közösség problémája természetszerűen Isten or-
szágának és az istentelenség országának lesz problémájává; a történelmi tragikum 
pedig új oldalról mutatkozik be: nem más az, min t a Krisztus és az antikrisztus 
harca, a két országnak, a Civitas Dei-nek és a civitas terrena-nak küzdelme Szent 
Ágostonnak grandiózus elgondolása szerint";52 s végül a vitalisztikus elképzelé-
sekkel nyomatékosított (egyebek közt „az ifjú barbár germánok és a primitívek 
egészséges életösztöné"-t is hasznosító53), a természet és az élet „természetszerű 
emberi alapjai"-ban, a családban, a népben és a hivatásban is gyökerező — mi több, 
„a történelmiközösség-szülő népi mélységekből"54 sarjadzó - lelki megújulás or-
ganicista egységszimbóluma, melyet végső jelentésében „az Ur Krisztus Egyháza" 
képvisel. Utóbbi „számára [...] egészen új térfoglalás és diadal készül, mely mel-
lett elhalványulnak az őskereszténység és a középkor legvirágzóbb emberöltői. 
Ezt azért kell biztosra venni, mert egyedül a katol ikum őrzi azokat a bensősége-
sítő és közösség-teremtő vallási erőket, a szintézisnek ama formai mozzanatait és 
stílusát, melyekbe a történeti folytonosság törvénye szerint a múltból szervesen 
kisarjadó jövőnek bele kell kapcsolódnia".55 

A szakrális minőséggel felruházott rendi struktúrát legitimáló, egysíkú jel-
használatban, a premodern nagyegyházi „jelenség" és metafizikai „lényeg" zökke-
nőmentes azonosításában rejlő hermeneutikai rövidlátáson túl Schütz máskülön-
ben pontos előrejelzéseket is tartalmazó diagnózisa azért sem képes kamatoztatni 
a keresztény antropológia szolgálat-éthoszában benne foglalt megértésforma ere-
dendő tágasságát, mert személytelen erők ismétlődő beavatkozásának spekulatív 
mintájához igazodva képzeli el a jövő történéseit: „új eseményeknek kell lezajla-
ni, ha csakugyan új világ készül. Ezek a nagy, új események útban vannak. Hogy 
itt egy nagy életkör készül bezárulni, annak csattanó bizonyítéka az a tény, hogy 
a nagy történelmi események, melyeknek kortanúi vagyunk, ugyanazon a vona-
lon mozognak, mint azok, melyek ezt a kort szülték".56 Az elvont látomásban az 
emberi szenvedéstörténet teológiailag bekebelezhetetlen ténye sem zavarja meg 
a várható és várva várt fordulat pátoszát. Schütz Spengler előrelátását elhessentő 
közbevetése ezért hat nemcsak elsietettnek, hanem nyomasztónak is: „Spengler 
jelszava a Nyugat alkonyáról, mely után sokan, kissé hisztérikus magatartással, a 

51 SCHÜTZ Antal , Isten a történelemben. Szent István-Társulat, Budapest, 19434, 200 . 
52 Uo., 201. 
53 Uo., 207 -208 . 
54 Uo., 297. 
55 Uo., 2 9 9 - 3 0 0 . 
5fi Uo., 297-298 . 

IRODALOMTÖRTÉNET 77 



M Á R T O N F F Y M A R C E L L 

világ minden zugában égett szagot, sőt hullaszagot éreznek, nem felel meg a tör-
téneti valóságnak semmiféle formában".5 7 Ráadásul a helytálló észrevételeket 
is gyászosan érdektelenné fokozza le az, ahogy az élvonalbeli magyar hittudós 
- valószínűleg a korabeli katolikus „társadalmi tanítás" egyoldalúságában és 
tanácstalanságában osztozva - az új ember felemelkedésének jeleit mérlegeli. 
„Az egyéniség-kultuszból indult ember tömeglénnyé, sőt csordalénnyé"58 tör-
ténő degenerációjának észlelése láttán Schütz ama sejtelmének is hangot ad, hogy 
„politikai megszervezés tekintetében [...] a fasizmusnak, sőt részben a hitleriz-
musnak gazdasági programjában forrnak az új történeti kor erői és eszméi".59 

Épp hangos militantizmusa, a kul túrharc jelszavai zárják be a „modern ka-
tolicizmus" archívumába s teszik a jelen kérdéseivel szemben válaszképtelenné 
a társadalom és a kultúra kritikáját Prohászka Ottokár életművében. Prohászka 
szellemének kongeniálisan harcos „ébresztése"60 az ezredfordulón ezért már csu-
pán az idő és a történelem — Schütz által m é g számításba vett — eseményszerűsége 
feletti kontroll megszerzése érdekében próbálhat ismét legitimitást szerezni az 
egyházi kultúrfölény restaurációs ideológiájának. Olyan, az önigazolás referenci-
ális feltételeit biztosító szimmetria segítségével, amely nemcsak Prohászka n e m -
zeti-szociális katolicizmusát idézve, hanem irodalmi erényeinek felmutatásával is 
méltányolja a hitszónok ékesszólását, és amely az előzmények kritikus mérlegelése 
helyett az előfutár-státus odaítélésével véli hitelesíteni a jelen analóg törekvéseit. 
A megértés időbeliségét tagadó ideologéma kiasztikus szerkezetében a saját ko -
rára záporozó prohászkai ítélet és korszerűnek szánt stiláris burkolata fordított tü-
körképére talál abban a kettősségben, melyet az utókor Prohászka-tradíciót ü n -
neplő retorikája és az egykori tanítás „időszerű" magja képez. 

E felcserélhetőséget maga Prohászka a hit egész történetére vonatkoztatva is 
vélelmezi: hagyományszubsztancia és közvetítő nyelv egységét az észérvek és a 
hangulati mozzanatok kölcsönösségében: „Útvesztőkön az öntudatos teológiá-
nak, mely örök célok felé mutat, nincs mit keresnie. Ha néha új utakat épít is, de 
irányát változatlanul megtartja, s ha más-más hangulattal, más-más kísérettel ha-
lad is útján, de minden lépését kettős energia intézi, az örök érvényű ész s a han-
gulatokban kifogyhatatlan szív. Kimondjam-e, hogy ez ősi energiák egészen új 
utakra sohasem lelnek? Az ő útjaik valamiképpen mindig a »régi utak«, de az apo-
logétának az újság hangulatával kell járnia rajtuk; így lesznek a régi utak újak, 

57 Uo., 301. 
5S Uo., 290. 
59 Uo., 294. 
6,1 Lásd Prohászka ébresztése, I—II., szerk. SZABÓ Ferenc, O t t o k á r Püspök Alapítvány - Távlatok Szer-

kesztősége, Budapest, 1996-1998 . 
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s az új utak a régiek".61 Schütz platonikus emberképéhez hasonlóan azonban a 
megcélzott hitkultúra alanya a korai, valamelyest liberálisabb szemléletű Prohász-
kánál is az a hatalmasra növelt egyházi szubjektum, amelynek egyetlen tényleges 
megvalósulása, a beszédének meggyőzőerejét eklektikus mondatkonstrukciókra 
bízó „Prohászka" mintaszerzősége mellett legfeljebb halvány másolatai létezhet-
nek. Amikor a fajvédelem és a természetkultusz egykorú kliséitől sem tartózkodó 
szónok egyként halmoz barokkos, expresszionisztikus, naturalista, szecessziós és 
- olykor Nietzschével versenyre kelni szándékozó - vitalista stílusfordulatokat, 
s a modern embert, „a földnek betegét" szembeállítja a lehetőleg barbár vérből 
való, következésképp ész és szív „szerencsés egyensúlyát"62 birtokló ideáltipikus 
kereszténnyel, akaratlanul is az a fanatizálható tömeg lesz a célközönsége, amely 
a félfeudális érdekviszonyok tartósításának eszközeként legfeljebb politikai jel-
szavakra képes átváltani, amit az itt vizionált káprázatos teljességből egyáltalán 
felfogott.63 Prohászka mintha egymaga kísérelné meg feltartóztatni és üdvös irá-
nyba terelni a történelmet, pedig e nyelvezet lázas termelékenységének volta-
képpeni tétje már az újabb világháború előtt is az, hogy a kimódolt hiperbolákat 
az idejében megszülető belátás vagy a belátás idejét megvonó történelem selejte-
zi-e le. (Prohászka ezzel szemben még a „korszellem" — a „metafizikai iszony" és 
a „pszichológiai neuraszténia" — által „inficiált" lelkek „fertőtlenítését"—„életerős 
s mély teológiával" — tűzi ki célul.)64 Rónay György egy 1949 augusztusában kelt 
naplóbejegyzése szerint Pilinszky „kamaszos handabandázás"-nak nevezi azt a 
beszédmódot, amelyet írótársa főként, óvatosabban, „egynémely esztétikai ol-
csóságai" miatt tart elvetendőnek.65 Rónay azonban egyszersmind tisztánlátó 

61 PROHÁSZKA Ot tokár , Diadalmas világnézet [1903], kiad. SCHÜTZ Antal, Szent István-Társulat, 
Budapest, 19275, 278. 

62 Uo., 44. 
63 Egy árulkodó, íllúziótlan passzus a Diadalmas világnézetből: „Istenem! ki ne akarná a bensőséget 

s hol vannak bensőségesebb emberek, mint a szentek?! D e nem kell-e e részben is egyoldalúságtól 
s elfogultságtól fé lnünk , mikor az emberi életnek egy i rányt nyitnak s csak szeretetre buzdí t ják 
vagy mikor csak a bensőségbe utalnak? Az élet nemcsak szeretet, hanem j o g is, s a bensőségnek 
eo ipso külsősége is lesz. Ezekkel szemben igaz az, hogy a kert nem kertfal, s a tövises növényzet 
nem virág. Teljesen hiábavaló volna erős falakat emelni s tövises ágakat egymásba fonni, ha a ben -
sóségben virágágyak nem terülnének el, gyöngéd plántákkal, finom virágpártákkal, ittasító illat-
tal. A kertfal s a sövény a bensőség miat t van. Csakis a bensőség képezi e külsőség célját; de épp 
azért nem szabad a falat, a hatalmi pozíciót ledönteni, bár el ismerem, hogy a kertészeknek k ő m ű v e -
sekké való átvedlése veszedelmes, s nagy körültekintést igényel e két funkc ió széjjeltartása." Uo., 
17 (Kiemelés M. M.) 

64 Uo., 2 7 7 . 
65 RÓNAY György, Napló 1945-1952, Magvető, Budapest, 1989, főként 378-379 . A valóság egésze 

feletti egyházi ellenőrzés klerikusi igényének elutasítása n e m utolsó sorban Rónay egyházkr i t i -
káján és a politikai katolicizmus felszámolásának spirituális feladatát hangoztató megjegyzéseiben 
fogalmazódik meg. Ennyiben a teológiai szenzibilitás Pilinszky életművében nyomon követhető 
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következtetést von le az önvizsgálat Prohászkánál megfigyelhető súlyos funkció-
zavarából: „Ha egy társadalom elveti a szeretet törvényét, pap csak egyet tehet: 
szembefordul a társadalommal, helyesebben annak szeretetlenségével. És szem-
befordul vele százszorosan és körömszakadtáig, ha ez a társadalom, ez az irányzat 
kereszténynek nevezi magát."66 

Teopoétika és cselekvés 

Az európai vallási múlt ihlette, minden értéket felölelő és kiegyensúlyozó totali-
tás nosztalgikus szemlélését, amiként a megkésett katolikus modernizáció élvona-
lának (kultúra)teológiai kezdeményezéseit is, a visszavonhatatlan cezúra egyér-
telműségével szakítja meg az üdvösségeufóriát racionalizáló teológiai építmény 
alapzatának metonimikusan Auschwitz fogalmávaljelölt megsemmisülése. U tá -
na nemcsak hit és irodalom közös diszkurzusa, hanem a keresztény teológia egé-
sze is megtapasztalhatja az emlékezetét strukturáló elbeszélés újjáírásának, ren-
deltetése és feladata újragondolásának kényszerét. A célelvű historikum töretlen 
ívét összeroppantó történés következtében nem pusztán a transzcendencia-tapasz-
talat közvetítésére hivatott beszédformák paradigmaváltása válik ekkor esedékessé. 
Az elnémulás állapotában a megszégyenült nyelvek közössége lesz a feltétele an-
nak, hogy a kereszténység, amely korán elveszítette eredendő „érzékenységét a 
szenvedés iránt" (miközben Istenről való beszéde fokozatosan a hatalompolitikai 
monoteizmus vonásait öl tötte fel) olyan hitként újulhasson meg, „amelyet az 
éppoly megválaszolhatatlan, mint elfelejthetetlen teodícea-kérdés belső szerke-
zetében »megtör«"; olyan monoteizmusként tehát, amely „nem válasszal áll elő, 
hanem egész sor kérdése van minden válasszal szemben".67 így szembenézhet a 
nyelvhiánynak azzal a következményével is, hogy beszédének centrumában m a -
ga a teológia szó fosztódott meg értelmétől. Folytonosságot szavatoló használata 
pedig csak akkor nem válik lehetetlenné egyszer s mindenkorra, ha benne a tör-

fordulata, részint néhány Vigil ia-szerző és szerkesztő szolidáris gesztusainak köszönhetően, n e m 
a teljes társtalanság jegyében t ö r t én ik meg. 

66 Uo., 305—306. A megjegyzés előzménye: „Ott [Miskolcon] jár tunkban, azt hiszem, 1947-ben egy 
minor i ta barát szobájában szállásoltak el, s ott talál tam meg a »Soliloquiá«-t. Olvasni kezd tem, 
s elret tentet t egy pap, egy Prohászka ajkán - bá rmi lyen kínos élmények sugallták is — a zsidózá-
sok áradata s a tónus, a kifejezések útszélisége, ordenárésága. Egy papnak, főként ha az a pap P r o -
hászka, sosem szabad megfe ledkeznie a megbocsátásról, irgalomról. Tisztában vagyok az összes 
tör ténelmi ellenvetésekkel; de a k k o r is, és akkor m é g inkább! Ha m i n d e n k i ezt tette és m i n d e n -
ki így gondolkodot t , éppen ő n e k i kellett volna másként . " 

67 Johann Baptist METZ, Vallás és politika a modemitás határán. Kísérlet viszonyuk újszerű meghatározá-
sára, ford. LÁZÁR KOVÁCS Ákos = U ó . , Az új politikai teológia alapkérdései, 174. 
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ténelem többé nem azonosul a győztesek történetével, s nem is pusztán az egy-
szeri passiótörténet allegóriájaként egészíti ki a megváltás kanonizált müthoszát, 
hanem maga a krisztusi memoria passionis olvad be — a kétirányú függést vállalva 
— elbeszélhetetlenül sok értelmetlen halál történelemalkotó tömbjébe. Pilinszky-
nél a „nullpont" és a „mélypont" visszatérő metaforája fejezi ki történelem és val-
lásos beszéd közös szakadékának észlelését, ami után a Sík Sándor háború előtti 
programcikkében még egy rituálisan szabályozott alakzatba foglalt értékegyüttes 
— a teológiai igazság, a morális felelősség és az esztétikai közvetítés — belső rang-
különbségeinek a kiegyenlítődésével, vagy legalábbis kötött szekvenciájának fel-
lazulása révén szerezheti vissza szólásjogát s fogadhatja be a teremtő nyelv és a cse-
lekvő valóságviszony primátusából származó ösztönzéseket. A történelemnek az 
esztétikai értéktelítettség katolikus vízióját eloszlató közbejötte Sík háború utáni 
gondolkodásán is mély nyomot hagy, Pilinszky költészete viszont már az esedékes 
paradigmaváltás egyértelmű jelzéseként válik ki teológiai szövegkörnyezetéből, s 
határolja el a hívő egzisztencia még lehetséges saját hangját az igazságok tárháza-
ként szemlélhető hagyomány anakronisztikus celebrációjától. Belátása szükségsze-
rűségként fogalmazódik meg, hiszen a nemrég még új világhódításra készülődő 
katolicizmus politikai retorémáinak hirtelen kiüresedése az egyházi tanrendszert 
illusztráló „katolikus költészet" konvencionális jelviszonyait szertartásrend és tör-
ténelem kölcsönös elidegenedésével párhuzamban fosztja meg az értelemközlés 
képességétől: „Az eddigi liturgikus világkép nem elegendő. Ez a katolikus költé-
szet képvilágának átfogalmazását is megköveteli. / A csodálatos és tökéletes l i tur-
giának és liturgikus időnek: a profánban tükröződő képéről van szó. A X X . szá-
zad Veronika-kendőjéről. / Jézus elhagyatottabb volt, mint az auschwitzi halottak. 
De a költői képanyaga ma halványabban hat. / Ugyanakkor: a mai halottak li tur-
giája is megteremtésre vár. / Ez nem lehet szépítés vagy egyszerű képkölcsönzés 
gyümölcse" — írja egy kései feljegyzésében Pilinszky.68 A teológia sürgető prag-
matikai fordulata, melynek elmaradása — az, hogy az idő szorítása végül nem hagy 
nyomot a közép-európai egyházi gondolkodáson — még hangsúlyosabbá teszi a 
költő észrevételeit, annyiban függ szorosan össze a teológiai és a lírai beszéd re-
giszterének kölcsönösségével, amennyiben a történelemre irányuló keresztény 
kérdés (miután el kellett búcsúztatnia a „világnézet" győzedelméhez fűződő re-
ményt) immár csak mint a kétszeresen személyes, a pusztítás minden egyes áldo-
zatának sorsát és valamennyi túlélő egyéni felelősségét magába foglaló reflexió 
kérdése fogalmazódhatik meg. Ezért a szubjektum helykeresésének, lírai topoló-
giájának összefüggésében juthat hiteles szóhoz: a világba vetettségének tudatában 
lévő egzisztencia megszólalásaként, a létező azaz történeti, eseményszerű igazság 

68 PILINSZKY, Naplók, töredékek, 138. (Ms 5940/35) 

IRODALOMTÖRTÉNET 81 



M Á R T O N F F Y M A R C E L L 

kinyilvánulásaként tanúskodhatik a nyelv feltáró erejéről. így kezdeményezheti 
a viszony újralétesítését a tömeghalál negatív léttapasztalata és az alkalmatlansá-
gával szembesülő emberi beszéd között, miután e viszony a történeti alanyától 
(s a vele megtörténtektől) elszakadt - a szó nem várt jelentésében elnéptelenedett, 
azaz már e legkonkrétabb jelentésében is elembertelenedett — közös bibliai hitha-
gyomány keretei közt megmagyarázhatatlanná vált. A teológia szövegkörnyeze-
tében ugyanez, a beszélő alany önpozícionálásának poétikai — létesítő — mozgása 
emeli vissza középponti helyére a hit cselekvő, a statikus rend teologumenonjához 
képest azonban járulékos lényegét, amely már a „katolikus" babitsi értelmű fogal-
mával sem közelíthető meg. Az egyházi tradíció maga is csupán az egykori j e -
lentésegészből kihullott és saját történetüket kérdőre vonó szimbólumait kínálja 
fel a versnek, amelynek „anyaga az eleven lemondás".69 Noha Pilinszky mindvé-
gig kötődni látszik a katolicizmus szertartásos formáihoz, a jelek folytonosságának 
fenntartását a tartalom radikális átalakulásának távlatában tartja elgondolhatónak, 
számot vetve azzal, hogy a hagyomány dramaturgiájában a megmaradó díszletek 
előtt abszurd és ismeretlen realitás tölti feljelentéssel és ismétli meg a keresztény-
séget megalapító szakrális történést. A kulturális szerepminta összeütközésében 
a kultúrapusztulás integrálhatatlan eseményével és a mögötte megmutatkozó „sö-
tét mennyország" percepciójával ez utóbbi élessége és dönt a múltból átöröklött 
fogalomkészlet használhatósága felől. 

Mindenesetre árnyalásra szorul az a vélekedés, mely szerint Pilinszky krisz-
tológiai értelmezést adna Auschwitz eseményének azzal, hogy, mint Vári György 
feltételezi, „a megfeszített Jézus történetének magyarázó sémáját illeszti rá".70 Ez 
csak annak előrebocsátásával kockáztatható meg, hogy Pilinszkynél a meggyil-
koltak nem a keresztény igazság metaforái. A viszony sokkal inkább a jelölők kü-
lönbségén és érintkezésén, felcserélhetetlenségén és közelségén alapul, s a jelen-
tés aktualizálása fordított irányban történik meg. A személytelenítő krisztológiai 
azonosítás spekulatív eljárása helyett az eredet áthelyeződése szakralizálja a halál-
táborokat nem az egyik és nem megismétlődő eseménnyé, hanem a keresztény 
kérdezés számára Isten együttszenvedésének végső érvénnyel azonosítható ese-
ményévé. „Maga az »emberi beszéd« — emlékezik vissza az Apokrifre az Orfeusz-
tól Krisztusig című, Pierre Emmanuel fejlődésútját bemutató esszé — szenvedett, 
hullt itt értelmetlen darabokra a drótsövények mögött, Auschwitz-Bábel, Majda-
nek-Bábel pokolian magára zárt, szörnyeteg vállalkozásában. És mégis: »Meg-
gyalázva, beszennyezve, hogy elveszítse minden hasonlóságát, vagy — ami tán 
még rosszabb — neutralizálva, megsemmisítve, az ember szava, az ember képmása 

69 Uo. (Ms 5934/28) 
711 VÁRI György, Kertész Imre. Buchenwald fölött az ég, Kijárat, Budapest, 2003, 189. 
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mindettől csak még felismerhetőbb lett: igen, ez Jézus Krisztus Arca, Igéje!«"71 

A teológia történelmi elbeszélésmintájának elkezdődött transzformációja folytán 
a kérügma sorsára reflektáló i rodalom ettől kezdve végképp nem szavatolhatja 
engedelmességét az előzetesen k imunkál t jelképhierarchia iránt. A keresztény 
tudásszerkezet annak árán lehet értelmezője a „köztünk beállott csendnek" (Ars 
poetica helyett), ha maga is értelmezettjévé lesz a beszéd idegen lehetőségeire rá-
hallgató és legelőször destruktív erejével ható nyelvnek. A kollektív bizonyosság 
támaszát nyújtó egyezményes jelek jelentése Pilinszky egyik költészettani töre-
déke szerint a lemondás függetlenségében nyerhető vissza: „Megindulni a költés-
zet-agónia útján Isten felé. Itt nincs gazdagság vagy szegénység, hagyomány vagy 
haladás, egyéni vagy általános többé. / Önmagam Istenig való elfogadása, leépü-
lése."72 Az „evangéliumi esztétika" e tömör és elliptikus összefoglalása szerint a 
líra reduktív, az én s vele a művészet-akarás feleslegétől megszabadító emléke-
zetmunkája érkezhet el a biblikus hagyomány elmozdult fókuszába és bonthatja 
vissza — az irodalmi „neogenezisnek"73 a megsemmisülés utáni világállapotban 
még megkísérelhető mozdulatával — vallási és szekuláris tapasztalat közös alap-
jáig a kereszténység történelmi építményét. A költészet aszketikus cselekvésének 
célja ily módon azonossá válik az emberi cselekvés poiésziszének eredetpontjá-
val, ahol „esztétikai" és hermeneutikai teljesítménye már nem különböztethető 
meg a hit nyelvi történésének közvetítésétől. A szenvedés magyarázatokat el-
hallgattató mértéke — egyben a teodícea megválaszolatlan kérdése — a művészet 
felekezeti determinációjának felszámolásával nyitja rá az alkotó nyelv modalitá-
sait a határtalan szolidaritás bibliai „parancsolatára" és viszont: a kinyilatkoztatás 
meghívott szubjektumának odatartozását a mindenkori másikhoz a közös nyelv-
hez új utakat kereső lírai beszéd archeológiai kezdeményezése teszi (ismét) meg-
közelíthetővé az önreferencialitásába zárult felekezeti apológia szerkezetei alatt. 
„Az »irodalom fokán« csak önmagunkat ismerjük. S még önmagunkat se, egye-
dül a tollúnk alól kikerülő írást. Ennek »realitását« nem szabad semmi kész való-
sággal »egybevetni«, olyan valósággal, ami maga is cseppfolyós, tehát nem képes 
törvény vagy norma lenni. Az írott mű realitása akkor valódi, ha immanens, a 
műbe épült, benne keletkezett, belőle sugárzó valóság. Mivel azonban ugyan-
abban a realitásban keletkezett, a létnek hasonló zónájában, mint a lelki és testi 
(anyagi) valóságunk, nyilván rokon törvények érvényesülnek keletkezésében is. 
Bízzuk rá magunkat , s igyekezzünk minél pontosabban táplálni szavainkkal 
»megtestesülését«".74 

71 PILINSZKY János, Orfeusztól Krisztusig = U ő . , Publicisztikai írások, 502. 
7 2 PILINSZKY, Naplók, töredékek, 138 (1971-1975? Ms 5937/12) 
73 Uo., 50. 
74 Uo., 49. 
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A felismerés - legalábbis a modernitás felé küldött egyházi hadüzenetek kiet-
len szövegháttere előtt nyilvánvaló — eredetiségéről legfeljebb a jegyzet buzdító 
hangütése terelheti el a figyelmet. Az irodalmi ismeretszféra önértékének teoló-
giai súlyára Pilinszkynél a megtestesülés szigorú következetességgel visszatérő 
vezérfogalma világít rá. A szöveg-test metonimikus kapcsolata egyrészt a világot 
konstituáló nyelvvel, másrészt „minden test" emlékezetével, felidéző képességé-
vel és felidézhetőségével, a teológiai valóságérzékelés számára elemi fontosságú 
megértés közvetítő közege: az az átfogó alap, melybe beágyazódva a bibliai tra-
díció időtálló tartalma, a szabadítás kérügmája maga is túlélheti a keresztény he-
gemónia korszakában felépült retorikai állványzatának összeomlását. 

A képtelenség mint evidencia 

Az a program, amely a költészetet visszavezetni szándékozik az írás transzperszo-
nális — és szentségi jelöletű — cselekvéséhez, a „leépítés folyamata",75 a hithirdető 
beszéd dekonstrukciójával jár együtt. Ennek felismerése lényeges adalék lehet ah-
hoz a vitához, amely Pilinszky líranyelvének irodalomtörténeti helyét igyekszik 
tisztázni. Kulcsár Szabó Ernő körültekintő megfogalmazásában Pilinszky „egy 
kérügmatikus alapozású nyelven éppen arról tudott megrendítő erővel szólni, 
amiről joggal lehetett úgy vélni, túl van a nyelvi mondhatóságon", ugyanakkor 
„kettős vonzódások" jellemezte beszédmagatartásában jelen van a „néhol szinte 
prédikátori hevületű, előíró, normatív elokvencia" is.76 Lőrinczszerint e „kinyilat-
koztató nyelvi magatartás [...] meglehetősen ambivalensnek mutatkozik", ameny-
nyiben „Pilinszky igazából nem nyelvi tapasztalatként inszcenírozza a transzcen-
denssel való lehetséges kommunikációt vagy annak destruálódását",77 és Tolcsvai 
Nagy Gábor szintén a hagyományos keresztény jelentéstartalmak hasonlíthatat-
lanul egyedi kifejezését tartja a lírikus teológiailag is innovatív későmodernségét 
meghatározó jellegzetességnek.78 Mindazonáltal bizonyosnak látszik, hogy a ver-
sek nem kevésbé meghatározó törekvése a megértés — min t szeretetaktus — nyel-
vi performativitásának behívása a cselekvés szövegen kívüli valóságába és így a 
kapcsolatteremtés a megszólító beszéd materiális (el)hangzása és a megszólított 

75 Uo. 
76 KULCSÁR SZABÓ Ernő, Kérügma és abúzió = „Merre, hogyan?", 317. 
7 7 L Ő R I N C Z , I. т., 4 3 2 . 
78 Vö. TOLCSVAI NAGY Gábor, PilinszkyJános, Kall igram, Pozsony, 2002 , 182.: „ez a költészet [a nyel-

vet] „ n e m a megkerülhetet lenségében vagy uralhatatlanságában állítja az olvasó elé, h a n e m po-
tenciál jánakjelentéstani tágasságával, amely a transzcendens k imondhata t lanságának ellenében 
a szemantikai válasz lehetőségét nem zárja teljesen ki." 
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emlékezet mechanizmusai között az írás médiumán keresztül, a krisztológiailag 
értelmezett tevékeny szó munkáját folytatva. Egyetérthetünk az életmű jelen-
kori vallási horizontját talán a legmélyrehatóbban feltáró Tolcsvai Nagy summá-
zatával: Pilinszky „szubjektumértelmezése látszólag kizárólagosan individuális, 
holott a bűn, a személytelenítés és a szeretet által meghatározódó szubjektum kö-
zösségisége autentikusabb az ezredvégen, mint a közösséget képviselő vagy annak 
alávetett személy."79 

Az adakozás gesztusával útjára bocsátott versbeszéd, amelynek helyzetét m in -
denekelőtt a dráma kiemelt jelentőségű (rituális-áldozati) modalitása teremti meg, 
alapjaiban módosítja a vallásos kommunikáció szerkezetét és ezzel együtt a hit 
szóba hozásának teológiai motivációját. A (mégoly poetizált) hitigazságok ismét-
lésével továbbított kérügma vagy a hiányával jelenvaló transzcendens Te felé kül-
dött ima egységesítő kategóriái pontatlanul jelölik azt a nyelvi aktivitást, amely-
nek során a lírai közlés szubjektuma az Én folyamatos áthelyezését viszi véghez, 
az áthelyezéssel helyet szabadítva fel a par excellence emberi és a humánum „alatti", 
kreaturális jelenség számára, maradéktalan azonosulást kísérelve meg a minden-
kori másikkal,80 belehelyezkedést a közös léthelyzetbe - amikor tehát a beszélő 
útnak indul, hogy megtegye teljesíthetetlen feladatát, valamennyi teremtmény 
szavának belefoglalását egyetlen hangba. Az Apokrif például ezért növekszik túl 
bármely hozzárendelhető háttérmítosz sémáján. Hiszen nem valamely (még) nem 
kanonizált új kinyilatkoztatás bizonyossága, hanem a sokak hangját és e hang 
végső kudarcát is átvállalni kész, kilátástalanná lett beszédszituációjában a meg-
szólalás imaginárius kollektív alanyát képviselni kénytelen, de felhatalmazóinak 
nincstelenségéről és némaságáról tudomással bíró „írnok" kötelességtudata lát itt 
munkához, hogy egyedül segítse hangzáshoz (a hit és az írás e tekintetben közös 
lényegű alanyiságának megfelelve, alkalmasint részleges sikerrel) a teremtményi 
lét még összegyűjthető, disszonáns szólamait. Ami egy 1965-ben íródott esszé-
jében buzdító kijelentésként és az eszményi létforma új affirmációjaként idézi a 

79 Uo. 
80 Ezt figyelembe véve a végső egység utáni vágyakozás Pilinszky megnyilatkozásaiban kevésbé a 

müvészetvallás szimbolikus (esztétikai) teljessége és a pla tonikus-keresztény unió mystica közt i 
átjárhatósággal, s így egy meghaladot t paradigma szívós továbbélésével magyarázható. Sokkal 
inkább a küldetés jegyében célul kitűzött , bármely kompromisszummal hitelét kockázta tó 
cselekvés egyszerre uralhatat lan és átháríthatatlan mértékére utal. Közvete t ten pedig azt is be -
láttatja, hogy mely középponti „hitigazságának" tör ténelmi rutinná állandósult, el-, illetve agyon-
hallgatott feladása, milyen spirituális alapintuíció működészavara, az önmegértés miféle h iányos-
sága — hermeneut ika i krízise — okolható az e működészavar következtében rendre a ku l t ú rha rc 
ter rénumára kényszerülő vallási intézmény zárt különállásért , vonakodásáért az inkarna tór ikus 
közösségvállalás jeltelen evidenciájától, s idézi elő egyben az unos-un ta lan jogait követelő (no-
ha előszeretettel a világ értetlensége és istentelensége fölött i panasz álöltözetébe bújtatott) ana-
téma nyelvi agresszióját. 
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lelkiség egyházirodalmí hagyományát, az elhanyagolt imperatívusz történelmi 
tehetetlenségének előterében kap önmagának csupán a személyes felelősség és a 
teremtő nyelv együtthatásában érvényt szerző nyomatékot: „Aki igazán szeret: az 
cselekedete közben egyedül a másikat látja, azt, akit szeret, egyedül azt, akit meg 
kell segítenie. Teljes személyiségünkkel belefeledkezünk a másik bajába, ahogy az 
is egész személyiségét átengedi e titális személyiségcserének. A felebaráti szeretet 
öntudatlan és néma marad. A felebaráti szeretetet mindig jellemzi a szabadság is-
teni megtapasztalása. Jutalom várásának se lehet benne helye. [...] Hozzá arányítva 
a jótékonykodás a nagy evangéliumi erénynek csak felszíne, s míg e felszín akár 
el is tűnhet , mélysége egyre sürgetőbb és nélkülözhetetlenebb."81 

Kérdés persze, hogy az irodalom teológiai „funkcionalizálása" hogyan ítél-
hető meg a nyelvi megformálás hatástörténeti összefüggésében. A félbeszakadt 
és újrakezdődött történelem pere az irodalmi folyamatok poétikai öntörvényű-
sége ellen Pilinszky írásaiban látszólag az esztétikai szempont másodlagosságá-
nak és az időbeliséget kijátszó értékállandóknak a hangoztatásaként zajlik. Ám 
valójában a történelmi tapasztalatra való ráhallgatás következménye, s tétjét az 
elnémulni képes hagyomány jövőjének kérdése hordozza. Legyen szó formaal-
kotásra törekvő akaratról (mintegy a riegli Kunstwollen értelmében)82 vagy az aka-
rat egyéni megnyilvánulásai mögött , illetve már azokat megelőzően működésbe 
lépő stilizációs késztetésről, a valóságtapasztalat mélyrétegeit az esztétikai je len-
ség külsődlegességével elleplező művésziességről — e rokon értelműként felbuk-
kanó negatív minősítések Pilinszkynél korántsem a történeti meghatározottságait 
maga mögött hagyni képes zseniális naivitás felmagasztalását szolgálják, sokkal 
inkább a művészet történelmi hatástalansága feletti megrendüléssel és egy erre 
felelő új antiesztétika igényével kerülünk szembe. A „szavak és mondatok örökös 
kontrollja" mint a művészet „narcizmusa" vagy a „tükör-irodalom" másodlagos-
sága a modernizmus dialektikus önmeghaladási kísérleteiben (így „a súlytalaní-
tott, kiürített, arányaitól megfosztott elemek"-kel folytatott szürrealista „kira-
kósdi"83 játékában is) a jelenségvilág irrealitására vall. „A [szépségtől elválasztó] 
demarkációs vonalon innen sokat ismerünk: a csúfság aszkézisét, az »irodalmias-
ságot« levetkezni látszó hyper-irodalmiasságot, a plakát túlrajzolt sokkolását, a 
kiürített valóság montázsait és az abszurdumuk szakadatlan tótágasát."84 Az idő-

81 PILINSZKY János, Jótékonyság és felebaráti szeretet = U ő . , Publicisztikai írások, 398. 
82 Vö. Alois RIEGL, Die spätrömische Kunstindustrie nach den Funden in Österreich-Ungarn [1901], 

Mann, Berl in , 2000, 9.: „a műa lko tásban egyfajta cél tudatos művészetakarás eredményét pil-
lantottam meg, amely győzelmet arat a felhasználás céljával, a nyersanyaggal és a technikával v í -
vott harcban." 

83 Vö. PILINSZKY, Beszélgetések Sheryl Suttonnal, 44 -45 . 
84 Uo., 46. 
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szerűség metafizikai dimenziójában ezért mind az esztétizmussal, mind pedig 
annak avantgárd meghaladásával a bűn és az isteni beavatkozás láthatatlan törté-
nése — realitása —, illetve az ehhez közel férkőző (Wilson színházával szemlélte-
tett) eszköztelenség állítható szembe: „Az igazi modern Dosztojevszkij volt, s ez-
zel együtt — persze — a pillanat száműzöttje is. Ha akarom: olyan lángeszű falu-
bolondja, aki egyedül képes rámutatni arra, amit senki se lát, holott a szemét 
szúrja ki, s ami egyedül reális és fejleményektől terhes. A már említett, szurtosra 
csókolt húsvéti szentkép számunkra — végső soron — nem a tradíciót jelenti, ha-
nem egy olyan ütött-kopott tárgyat, mint az auschwitzi múzeumban felhalmo-
zott üres szemüvegkeretek."85 A korszakmetaforaként azonosított tárgyhalmaz 
tehát a Dosztojevszkij kapcsán említett fejlemények után, nem pusztán a régi és 
az új ikon „transztemporális" egymásra vetítésével, hanem a hagyományos szim-
bolikát leváltó történés jelölőjeként, és így — magát a szimbolikus közvetítettsé-
gében létező tradíciót megszakítva — a történelmi idő felvetette új realitásként 
válik az alkotás emblémájává és mértékévé: „ami Wilsonnál igazában szép, újra 
szép, unalmon-túli és néma, az szememben kísértetiesen olyan, amilyen az ausch-
witzi múzeum lehet, amikor a nagy hideg miatt nincs látogatója".8'' A minimális 
mozdulat rituális színházának társítása az emlékezeti tér középpontjának és egy-
úttal az üdvtörténeti elbeszélés paradigmatikus toposzának rangját igénylő ha-
láltábor-múzeummal nem tetszőleges. Ugyanúgy nem, ahogy az esztétikai idő-
beliség kritikája — „a korszerűség csapdája, zsákutcája" és hasonló fordulatok 
ismétlésével — sem a művészet saját szabályokat követő történeti létmódjának meg-
kerülésére tett kísérlet, melynek célját, a saját alkotótevékenység egyre tökélete-
sebb hozzáigazítását néhány megfellebbezhetetlennek tartott remekmű ontológiai 
áttetszőségéhez a misztikus istenközelség hívása mint elfogadott és elszenvedett 
sors jelölné ki. Ha Pilinszky történelmi állandót érzékel is a közelmúltbeli pusz-
títás mögött , „az ember másik ember okozta szenvedésének általános jelképévé 
vált"87 lágervalóság épphogy nem a megfellebbezhetetlen üdvrendi viszonyoknak 
a művészet közléslehetőségei fölötti hatalmát tanúsítja, ellenkezőleg: a sorssze-
rűség magának az Isten-tapasztalatnak a valóságát metszi (a kifejezhetőség prob-
lémáját meghaladóan), mivel a hit megingathatatlannak hitt lehetőségfeltételét, 
a bibliai narratíva metahistorikus igazságát teszi kérdésessé és egyazon mozdu-
lattal függővé az evilági esemény megértésétől. Radnóti Sándor megannyi mesz-
szire vezető állítása között ezért épp az alaptétellel szemben merülhetnek fel két-
ségek — hogy tudniillik Pilinszky lírájának elsődleges magyarázóelve a misztika 
hagyományában volna föllelhető, ha emez olyan „ideológia" hordozója, „amely 

85 Uo. 
86 Uo., 46 -47 . 
87 RADNÓTI Sándor, A szenvedő misztikus. Misztika és líra összefüggése, Akadémiai , Budapest, 1981, 93. 
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maga minden kifejezés megsemmisítésére tör. Ez a misztikus líra redukcionaliz-
musa [...] A képzelet, a személyiség, a szépség és az eksztázis redukciója, de nem 
a szétfoszlás, hanem a kimondhatat lanná sűrűsödés irányában".88 A vallásos kö-
zösség embere és a magányos istenkereső között Pilinszky valóban „keskeny 
földdarabon" áll,89 pozíciója azonban legalább annyira leírható a közvetítés (a hit 
számára még vállalható nyelv keresése) feladatának tudatával, tehát az új artikulá-
cióra törekvő teológiai beszéd célirányával, mint amennyire magán viseli a kere-
sés temporalis indexeit is. Auschwitz nem hozzáadódik a misztika fogalomkész-
letéhez, hanem átírja Isten történetét s ezzel együtt a hitbeszéd szemantikáját. 
Pilinszky prepozíciói figyelmeztető és hívójelek, amelyek egy megváltozott alap-
viszony rendszerezőbb megfontolásainak készítenek helyet, de amelyek részle-
gességükben is koherens gondolatalakzattá olvashatók össze, s az esszék, feljegy-
zések és jegyzettöredékek magát a műfaj váltást és a keletkező, kezdeményszerű 
beszédmódot is részesévé teszik a történelem teológiai értelmezésének. A misz-
tikus egységből kihangzó és (ismét) az elhallgatás felé tartó nyelv helyett ezért 
több joggal beszélhetünk a keresztény hagyomány önmagától való elkülönbö-
zésének idejét érzékelő, érvényes változatának artikulálására törekvő nyelvről a 
poetizált meditativ magán- és közbeszéd szövegterében, amely szoros kapcso-
latot teremt nem csak a publikált és a magánjellegű prózai egységek között, ha-
nem a lírai korpusz és a többnyire másodlagosnak tekintett publicisztika, illetve 
a f ragmentumok között is. Pilinszky kísérlete a beszéd történeti alanyát névte-
lenségbe utasító s vele együtt az Isten nevet is tárgyiasító, ezért a tömegek feletti 
rendelkezés uralmi technikáival akaratlan, ám elkerülhetetlen cinkosságot vál-
laló hitelvi szisztematika ellentételezésével járul hozzá „a teológia posztidealista 
paradigmájának kibontakozásához".90 Az az ítélet, amely szerint Pilinszky kötött 
szemantikájú vallási jelentésrendbe zárná az irodalmat vagy a magabiztos szub-
jektum monologikus nyelvén szólaltatná meg önazonos mondandóját, árnyalásra 
szorul. Elmélkedéseiben ugyanis a magánbeszéd a történelmi és a biblikus emlé-
kezet lezáratlan párbeszédének lesz a médiumává; „a költő számára is meglepő, 
tudattalan forrásokból származó önismereti eszmélet" folyamatossá tétele pedig, 
„a személyesség [...] lehetséges sémájának'"" megalkotásával s az új bensőséges-
ség megőrzésével és megújításával annak feltételévé, hogy a kortapasztalatra fe-
lelő hitelbeszélés befogadhassa a Másik abszolútumát. A teológiai figyelem lírai 
médiumának létrejötte ekként — a feleletnél előbbvaló felelősség s az ismeretnél 

88 Uo., 79. 
89 Uo., 76. 
90 Vö. J o h a n n Baptist METZ, Posztidealista teológia felé, tord. LÁZÁR KOVÁCS Ákos = Uő. , Az új po-

litikai teológia alapkérdései, 100. 
91 Vö. BÓKAY Antal, Szetf-anatízis és versépítés József Attila költészetében, Thalassa 2 0 0 5 / 2 - 3 . , 6. 
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eredendőbb odatartozás jegyében — az irodalom cselekvésértékének gondolko-
dástörténeti szempontból is jelentős manifesztációjaként könyvelhető el. 

„Az év elején Auschwitzban jártam — írja Pilinszky az Uj Emberben 1965. no-
vember 7-én. — Az egyik fotó hozzásegített szemléletem bizonyos újrafogalmazá-
sához. Meszelt karámra emlékeztető deszkák között egy fejkendős öregasszonyt 
hajtanak a kivégzőbarakk felé. Az öregasszony körül két-három kisgyerek lépe-
get a salakos út jóvátehetetlen közönyében. Álltam a kép előtt, s erőnek-erejével 
meg akartam állítani a húsz évvel ezelőtti boldogtalanságot — ahogy látszatra a 
fényképfelvétel megállította. De én a valóságot akartam megállítani. S akkor meg-
értettem, hogy semminek sincs értelme, ha nem tudjuk jóvátenni azt, ami már 
megtörtént."92 A Pilinszky teológiájának középpontjára irányuló kérdésfeltevés 
előbb-utóbb rá kell, hogy bukkanjon az idézett bekezdésre,93 amely után a Kierke-
gaard-ra, Dosztojevszkijre és Cainus-re való hivatkozás összegződése „a képtelen-
ség e sötétjébe" vezető „első lépés" toposzában, valamint e lépés vagy gondolati 
ugrás teológiailag igazolható hősiességének ironikus ellenpontozása — a kataszt-
rófa lehetőségével — a történelmi referenciát megpecsételő metafora érzelmes (és 
irracionális) egzaltációjaként is olvasható: a megigéző látvány trópusa ekkor erő-
nek erejével szűkíti le az értelmezés mozgásterét. Csakhogy a passió kicserélődött 
ikonjának belépése az életidőbe, s majd a szenvedélyes fixáció — köztudott, hogy 
a felvétel kópiája a Hajós utcai lakószoba falán mindvégig Pilinszky „szeme előtt" 
marad - nem dönt a szemlélés javára a szóval szemben. A megállított pillanatban 
az idő átváltozása emlékezeti térré a látvány nyelvi temporalizálódásának alapító 
mozzanatát is magában rejti: az egyetlen kép a visszanyert reláció jelzése és az e 
relációban megnyíló beszédtér fókusza. Nem az emlékezés idejében előálló j e -
lentés válik benne azonosíthatóvá — megértetté —, hanem maga az idő azonosul 
a jelentés kibomlásával — a megértendő jelenlétével. Az értelmet megbénító pa-
radoxon — Beney szerint Pilinszky művészetének tragikusan végérvényes alakza-
ta94 — e szélsőséges kifejeződésében egyúttal meg is semmisül, anélkül azonban, 
hogy helyén a rossz mibenlétének teodíceai megfejtése rémlenék föl. Az íkoni-
kus egyértelműség csak háttere és elindítója lehet (a „mnemotechnikai eszköz" 
nemcsak alkalmatlan szóválasztás volna, hanem félrevezető is, hiszen a felidézett 

N PILINSZKY János, Egy lírikus naplójából = PILINSZKY, Publicisztikai írások, 438. 
93 Beney Zsuzsa innen indítja megvilágító dolgozatát Pilinszky paradoxonjairól. Vö. BENEY, I. т., 43. 
94 Uo., 44: „A világ érzékelésének mélységesen tragikus formája ez — mert a paradoxon és a tragi-

kum ősidőktől fogva testvérek, sőt valószínűleg ugyanannak a lelkünket betöltő istenségnek két 
arcát érzékeljük bennük . A paradoxon nein folyamatosságában éli, hanem m i n t e g y megelőzi, 
s ezzel elvágja, érvénytelenít i az időt. A megértés folyamatát nem kibontja, h a n e m eltorlaszolja, 
megállít ja. Egymásra égeti a meglátást ás a megértést úgy, hogy azok nem követhet ik a logika 
sorrendjében egymást, h a n e m megmerevede t t képként rögzülnek ." 
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kép és jelentései közti viszony létrehozása nem technizálható) a cselekvő emléke-
zésnek, amely a logikát keresztülmetsző paradoxitás gyanúja nélkül mondhat le 
a tervezés biztonságáról. A teológiai hagyomány kritikai újraolvasása számára, 
melynek következménye Pilinszkynél a múlt jóvátételének s benne minden egyes 
egzisztencia utólagos helyreállításának (a kétségbeesés fantazmagóriájaként félre 
is érthető) kötelessége, ez tűnik a gondolkodás egyetlen csakugyan irányadó ho-
rizontjának, ha a hiány végletes fokán, a vereség szituációjában a hit nem szabhatja 
önazonosságát kisebb léptékű tervekhez anélkül, hogy a társiasság egyedül rá 
jellemző mértékét el ne utasítaná. „A megváltástörténet ugyanis nem emel ki a 
történelemben élők szolidaritásából, hanem ennek a szolidaritásnak egy alig fi-
gyelemre méltatott formáját mutatja föl. Arra kívánja szabaddá tenni az embert, 
hogy figyelmet tudjon fordítani a múlt szenvedéseire és reményeire. Ennek a meg-
váltástörténetnek a fényében nem csupán »előrevetülő«, a jövendő nemzedékekkel 
vállalt szolidaritás létezik, hanem »visszanyúló« szolidaritás, az emlékezés hor-
dozta gyakorlati szolidaritás is - a halálban elnémultakkal és elfeledettekkel. Ez 
a szolidaritás a legyőzöttek és az áldozatok szemszögéből tekint a történelmi 
világszínházra."95 

Bár a boldogtalanság megállításának vágya törvénytelenül lépi át a még el-
képzelhető - a fikció — határát, de megítélésem szerint „törvényesen" informál-
hat egy, a logikát nem likvidáló (noha kétségkívül kockázatos lépésre késztető) 
lehetőségről. Pilinszky a misztikus tradíciót folytatja azzal, hogy egyetlen virtuá-
lis pontba, illetve idő(tlenség)pillanatba foglalja távolság és közelség, van és nincs 
tapasztalatát. A megértés folyamatának „eltorlaszolása", és „megállítása" azonban 
nem a nyelv kiiktathatóságára, sohasem a(z elhallgatás magasabbrendűségére 
utaló operáció — a misztika valódi paradoxonja ezért nem annyira a polarizált 
jelentettek egyidejűsége, mint inkább a jelölő puszta ténye: az, hogy csendje foly-
vást beszélni kénytelen és beszél is, magában hordozva saját nem misztikus nyel-
vi igényét, az ésszerűséget megcélzó kifejtés potenciálját. A látvány kiasztikus 
megfordítása (ajóvátehetetlen történés láthatatlan helyszíne felé tartó embercso-
port képére az akaratot és a megértést kijelentő mondat ellenmozgásában a beszé-
lő én és az elképzelhetetlen jóvátétel megcélzott képessége felel, meghirdetve és 
egyszersmind a nyelv anyagába visszazárva az egyetlen arányos válaszcselekedet 
evidenciáját. Paul de M a n következtetése nem hárítható el: „Ahelyett, hogy a 
vers [itt: a képleírás] retorikáját a szubjektum, az objektum vagy a kettő közti vi-
szony eszközének tekintenénk, helyesebb megfordítani a nézőpontot, és úgy fog-

45 J o h a n n Baptist METZ, Szenvedéstörténet és megváltástörténet, ford. GÖRFÖL Tibor, L 'Harmat tan , 
Budapest , 2005, 123-124. 
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ni fel e kategóriákat, mint amelyek az őket létrehozó nyelv szolgálatában állnak."96 

Á m mialatt a nyelv és az elgondolható valóság kereteit egyszerre széttörni kész 
képzelet végül megadja magát a nyelv szorításának — azzal a vallásos tudat számá-
ra alig elviselhető következménnyel, hogy a transzcendencia beszédes vágyát az 
írás nem engedi kiszakadni a figurativitás immanens mozgásteréből — a tanúság 
színrevitele, az önéletrajzi utalás és a meditativ mondatfűzés ezúttal nem kinyilat-
koztató, hanem saját testi jelenlétét a szöveg referenciái közt „elhelyező" hangja 
másféle, nem tragikus és nem paradox, hanem (a szakralitás légkörétől koránt-
sem idegen) játékos viszonyt létesít a leírás befogadójával. Az ekként szembesí-
tett életrajzok és bennük a (talán összeegyeztethetetlen) tapasztalatok, illetve fel-
ismerésekjátékát létrehívó bizalmi szerződés pedig nem tartalmazza a fikció és 
a valóság közti döntés kötelességét. Elég, ha az anticipált cselekvés képtelenségé-
nek (kiasztikus) nyelvi logikája szerint fordul oda befogadójához. Nem teszi a „ho-
gyan kellene (jóvá)tennem" patetikus kérdésével zavarossá az olvasásszituációt, 
hanem a „kivel szemben" s a „kivel együtt" pragmatikus kérdésével avatkozik be 
az önmegértés viszonylataiba. Azaz hozzáadódik a teológiai hagyománytörté-
nés eleven kérdéseinek etikai és politikai jelentőséget is hordozó konstellációjá-
hoz, amely nem garantálhatja ugyan semmilyen végső értelem megalkotását, de 
minden bizonnyal közvetítője lehet az értelemalkotásnak. 

9 6 Paul DE MAN, AZ olvasás allegóriái, ford. FOGARASI György. Ictus - J A T E , Szeged, 1999, 56 -57 . 
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