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In memóriám Pilinszky 

Latrokként 
- Simone Weil gyönyörű szavaival -
tér és idő keresztjére 
vagyunk mi verve emberek 

( Pilinszky János: Naplórészlet) 

Л költői világképhez - Alig volt hatvanéves, amikor egy 
májusi estén - 1981. május 27-én - elragadta a szívroham. A 
háború után Trapéz és korlát című kötetével vonta magára a 
figyelmet. „Első versei méltán keltettek feltűnést, mivel 
fölényes és mégis természetes könnyedséggel olyan nehéz 
és bonyolult feladatokat oldott meg, aminőkre érett költők 
is csak verejtékező gyakorlatok, keserves megújulások, 
veszélyek szerzette tapasztalatok után mernek vállalkozni." 
(Sőtér István) Aztán „ideológiai" okokból, vagyis mivel 
katolikus világnézetet vallott, egy ideig hivatalosan „elfelej-
tették". De az olvasóközönség nem. „Egy szép napon arra 
ébredtem, ez volt 59-ben, ugyanis tíz évig nem publikálhat-
tam, hogy újra megjelent a kötetem (Harmadnapon). Azt 
hittem, mindenki elfelejtett, s az unokaöcsém feljön egy 
reggel, mert meg akartam venni néhány példányt, és azt 
mondja, már elfogyott. Nem akartam elhinni. Azt hittem, 
teljesen elfelejtettek. És azóta valóban van egy mély, érzé-
keny és megható kontaktusom az olvasókkal, akikről tulaj-
donképpen nem tudom, hogy kicsodák. Mégis teljesen rájuk 
gondolok, amikor í rok. . ." (Interjú Hegyi Bélával) 

Az utóbbi két évtizedben sorra jelentek meg vékonyka 
kötetei: mindig a régi versekből is közölt, hogy az egy-két 
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tucatnyi új terméssel együtt (e versek is egyre rövidebbek, 
négysorosok, sőt egysorosok lettek!) kitegyenek egy „köte-
tet". Rekviem (1964), Nagyvárosi ikonok (1970 ), Végkifejlet 
(1974), Kráter (1976) című kötetei mind tartalmaztak régi 
verseket is, csak az 1972-ben megjelent Szálkák jelentettek 
rendkívüliséget: 1971-ben mintegy hatvan új vers született. 
E kötet meglepetésszerűen szinte a kétszeresére növelte 
Pilinszky „életművét". Szemlélete, ars poeticája itt sem 
változott, de mégis új, melegebb hangszerelést kapott költői 
világa. „Sorsszerű-személyes, emberi élmények szólítására 
egész költői világát újra hangszereli Pilinszky. A világról való 
szigorú, apokaliptikus látomás, a komor mennyország he-
lyébe az emberi lét eseményeibe való belenyugvás, elfoga-
dás és szeretet melegebb színeivel »átvérzett menny« 
került, a szabadvers-felépítésű »vers-szálkák« - nagy költé-
szet jelenlétéről valló - egyszerűségével." (A Szálkák borí-
tólapján) 

Pilinszky költői nyelvének fokozatos egyszerűsödése, 
nyelvi szegénysége, már-már az elhallgatás felé mutató 
tendenciája ars poeticájához, világnézetéhez vezet bennün-
ket. Ő maga erről így nyilatkozott egy 1969-es interjúban: 
„Ha megkérdeznék, mi is az én költői nyelvem, igazság 
szerint azt kellene válaszolnom: valamiféle nyelvi szegény-
ség ..." És még korábban, 1967-ben így vallott: „ . . .nem baj, 
ha valaki sokat ír, az se baj, ha keveset, az a baj, ha valaki túl 
sokat vagy túl keveset ír. Egy jó szonett nem rövidebb, mint 
a Háború és béke. Csak érezzem, hogy indokoltan írt 
keveset, fölfedezzem az alkaton, hogy miért írt olyan 
keveset. Én úgy vagyok, hogy. . . valamiképpen sakkpartinak 
érzem, akkor lépek, ha lépni kell. Nem az a fontos, hogy a 
madár hányszor csap a szárnyával, hanem hogy íveljen." 
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Pilinszkynél tehát tudatos a szűkszavúság, a csendnek, a 
hallgatásnak is megvan nemcsak a poétikai szerepe, hanem 
- mint majd látjuk - világnézeti vetülete is. A modern 
költészet „áramában" kell majd elhelyeznünk a talán legmo-
dernebb magyar költőt, hogy ezt jobban megértsük. 

Pilinszky költészetét és világképét már többen igyekeztek 
elhelyezni a mai magyar lírában és az európai költészetben. 
Kabdebó Lóránt egy mélyreható tanulmányban („A harma-
dik napon atelt passió , Versek között, 1980, 247 kk. ) 
röviden összegezte ezeket a kísérleteket (Sőtér, Diószegi, 
Maróti, Rónay György, Németh László, Bányai János, Beney 
Zsuzsa, Vas István, Szabolcsi Miklós...), de módosította is a 
korábbi értelmezéseket. Részben Beney Zsuzsa meglátásait 
követve találóan ezeket írja: A Pilinszky-vers „őskori kövü-
letre emlékeztet, melyben a természet megőrizte változatla-
nul egy korábbi lét [...] képletét. Vagy mint a Passió-játékban, 
ahol átélve elismétlik a már rég kész, lezárt történetet. 
Tulajdonképpen ilyen ismét és ismét megélt Passió minden 
Pilinszky-vers [...]. .Mi az a vonzóerő, ami az ősképnél fogva 
tartja, amiért benne világát teljesen kifejezhetőnek véli? [...] 
Az egyedüllét, amely az evangéliumi elbeszélésekben fo-
gadta a vártat és fel nem ismertet, és a bekerítettség, amely 
minden jelenettel a közelgő halálra, a bizonyos végre 
emlékeztet..." (Kabdebó, i.m., 252-253.) 

A lágerélmény, a háború rettenetének emléke, a pusztu-
lás képei (Frankfurt, Francia fogoly, Harbach 1944) szinte 
állandó „kellékei" lesznek költészetének. Rónay György 
állapította meg, hogy „Frankfurt egyik első példája annak, 
hogyan teremti meg Pilinszky a valóság legeldobáltabb, 
legütöttebb-kopottabb kellékeiből, akárcsak Beckett, a kor 
végleges elidegenedésének gyötrelmes mitológiáját és 
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szimbolikáját". (Idézi Fülöp László, Pilinszky János, 75.) Az 
Apokrif látomása apokaliptikus erővel érzékelteti a költő 
alapélményét: 

Feljött a nap. Vesszőnyi fák sötéten 
a haragos ég infravörösében, 
így indulok. Szemközt a pusztulással 
egy ember lépked hangtalan. 
Nincs semmije, árnyéka van. 
Meg botja van. Meg rabruhája van. 

Ez az alaphang - költői „képlet" - átíveli Pilinszky egész 
költészetét. Még a Szálkák melegebb tónusú költeményeit 
is állandóan „disszonáns" elemek zavarják (vesztőhelv, 
hóhér, ítélet és kivégzés). I liába - a bűn miatt - nincs itt 
végleges harmónia; az elveszett paradicsomot soha meg 
nem találhatjuk. Az Apokrif tékozló fiújának otthon utáni 
sóvárgása itt is felbukkan: 

Mindig az elhányt bádogkanalat, 
a nyomorúság lim-lom tájait kerestem, 
remélve, hogy egy szép napon 
elönt a sírás, visszafogad szelíden 
a régi udvar, otthonunk 
a borostyán csöndje, susogása. 
Mindig 
mindig is hazavágytam. 

(Egy szép napom) 

Valami nagy tragédia szereplői vagyunk mind emberek -
bűnösök és ártatlanok (de ki ártatlan?) - , a végkifejletet 
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várjuk, mert az elveszett paradicsomot visszafelé hiába 
keressük, csak előre találhatjuk meg, amikor majd a Bárány 
asztalához ülhetünk a végső lakomán. Addig árván, dide-
regve „csillaghálóban hánykódunk". 

.. .Vergődésünk testvérünket 
sebzi, fojtja meg. 
Egymást túlkiáltó szónkra 
visszhang sem felel; 
öldökölnünk és csatáznunk 
nincs miért, de kell. 
Bűnhődünk, de bűnhődésünk 
mégse büntetés, 
nem válthat ki poklainkból 
semmi szenvedés. 
Roppant hálóban hánykódunk 
s éjfélkor talán 
étek leszünk egy hatalmas 
halász asztalán. 

Éjszaka, tél és hideg, pusztulás, rabság, hasztalan szenve-
dés ... - folyton-folyvást visszatérnek a „sötét mennyország" 
képei. A KZ-oratóriumban a Kisfiú szavával így vall a költő: 

Boldogtalan a pillanat, mikor 
fölfedezi az árva önmagát, 
s arra gondol, hogy másnak is 
fontos lehet e kéz, e görbeség, 
s azontúl arra vágyik, hogy szeressék. 
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A Nagyvárosi ikonok is megdöbbentő képpel kiáltja 
világgá ezt az éjszakai árvaságot: 

Te megpróbáltad azt, amit 
senki se merészelt, te árva! 
fényeskedjék neked az éj 
öröküres monstranciája. 

Ez már a „kreatúra" árvasága, amely elveszítette Napját -
„Isten meghalt" - ; a pusztuló teremtés képei jelennek meg. 
Mert ha a Fényforrás eltűnik, a visszfény is elenyészik. „Nem 
válthat ki poklainkból semmi szenvedés!" Emberi szenve-
dés nem; egyedül az Isten halála, Krisztus passiója és 
keresztje. 

A Paradicsom csak előre található meg, ezért várja a 
végítéletet, amikor „az Atya mint egy szálkát visszaveszi a 
keresztet". 

Akkor azt mondjuk: szeretlek. Azt mondjuk: 
nagyon szeretlek. S a hirtelen támadt tülekedésben 
sírásunk mégegyszer fölszabadítja a tengert, 
mielőtt asztalhoz ülnénk. 

(Mielőtt) 

Pilinszky világnézete - Anélkül, hogy tovább elemeznénk a 
költő világképét, úgy ahogy az verseiben tükröződik (termé-
szetesen ez a kép vagy képlet sokkal gazdagabb, változato-
sabb, semmint az előbb érzékeltettük), Pilinszky világnéze-
tének mély gyökereit szeretnénk megvilágítani; és itt főleg 
prózai írásait, nyilatkozatait, meg „lelki rokonait" (Doszto-
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jevszkij, Simone Weil, Pierre Emmanuel) vesszük figyelem-
be. De mindenekelőtt szólnunk kell a modern költészet 
alapvető világnézeti hátteréről. 

A szimbolizmus utáni költészet (nálunk - talán József 
Attilát kivéve - tovább él a szimbolizmus) nem érthető a 
klasszikus esztétika, a tiszta irodalom távlatában. Már Mallar-
ménál és Valérynál is - túl a tisztán verbális, nyelvi 
kutatásokon - egy bizonyos kritikus lelki tapasztalat, egy 
tragikus küzdelem jelei figyelhetők meg. Mallarmé Casalis 
barátjának az Istennel vívott küzdelemről beszél. Valéry 
pedig - a „tiszta költészet" páratlan mestere - utolsó 
könyvében (Mon Faust) az ember lelki harcáról tanúskodik, 
aki egész életén át éleslátóbb akart lenni, mint Faust és 
Mefisztó egyszerre. Mallarmé és Valéry elvetették a transz-
cendenciát, az „üresség", a „nihil" tapasztalatának örvényeit 
nyitották meg. Egy ideig azonban még - a szimbolizmus 
hulláma tovább árad - a lelki tapasztalat ambivalens. Jellem-
ző, hogy Rimbaud „villanásai" egyszerre ihletik Claudelt és 
André Bretont. Rimbaud „látni" akar, megismerni az isme-
retlent az érzékek felforgatása révén, teremtő megisme-
résre áhítozik. A költői megismerést az abszolút megisme-
réssé, „tudássá" akarja átformálni valami titkos alkímia 
révén. E természetellenes törekvés sikertelenségét látva a 
fiatal Rimbaud elhallgat. De jönnek a szürrealisták, akik a 
teremtést összezúzva, az automatikus írás segítségével „újra 
akarják teremteni" a világot. André Breton kijelenti, hogy a 
szürrealizmus egyetlen ambícióját az a reménység táplálja, 
hogy sikerül megtalálni azt a pontot, ahol az igen és a nem 
egybeesnek, és ahonnan újraszülik a világot. A rombolás 
gyönyörében Isten attribútumait tulajdonítják maguknak: a 
teljes szabadságban az emberi alany mindenhatóságát vélik 
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megélni. Az abszolút (mágikus) tudás valami misztikába 
vezet. Száműzik a szépséget, megkezdődik egy bizonyos 
dehumanizálódás. 

A modern irány tehát a tiszta kreativitásra törekszik, a 
valóság mágikus átalakítására. Szétzúzzák a teremtést, hogy 
valami egészen újat teremtsenek. A szürrealizmus nemcsak 
művészi irány volt, hanem lelki jelenség, „fekete misztika", 
világnézet. Nemcsak a racionális gondolkodástól akart meg-
szabadulni, hanem egyszerűen minden értelemtől. El akarta 
vetni mindig és mindenütt a tudatos ész (sőt: a tudatosság 
előtti szellemi élet) ellenőrzését, hogy az irracionálisnak 
engedje át teljesen a teret, és így felszabadítsa az emberben 
az Übermenschet, aki istenné teszi magát. Az abszurd 
irodalomban pedig a legradikálisabban jelentkezik ez a 
lázadás. Gondoljunk az ateista Beckettre, akinek abszurd 
drámáiban és regényeiben nem történik semmi, csak éppen 
az, hogy leírja, illetve elmondják az értelmetlen szavakat. A 
dolgok „megnevezhetetlenek". Az ember teljesen elidege-
nedett: halott a szégyenérzet, halott a könyörület, az ember 
és az állat közötti képzelt határ összeomlott, valamennyien 
degeneráltak, eszelősök, haldoklók vagyunk. ,Az egész 
világegyetem hullaszagot áraszt." Az Isten halála után ez az 
ember halála; az ember halálát pedig követi a szó (a beszéd, 
az értelem, a kommunikáció) halála, ahogy Pilinszky barátja, 
a katolikus Pierre Emmanuel (az Apokrif francia fordítója) 
magyarázza. 

De Emmanuel, és vele Pilinszky ezt vallja: „Valójában 
Isten nem halt meg, sem a nyelv. Az Isten halála lehetne az a 
szigorú meggyőződés, hogy az ember Isten nélkül van, 
véglegesen; és hogy ebből bátorságot kellene meríteni - ez 
az ember egyedüli dicsősége - , hogy visszautasítson min-
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den bálványimádást [...] Az Isten halála jelenti az Isten iránti 
érzék elvesztését vagy elfojtását is, vagy az emberi lélek 
meddőségét. Egyes szellemek számára viszont - akik tudatá-
ban vannak annak, hogy Isten van és nem akarják elviselni 
Jelenlétét - Isten halála nem más, mint Isten meggyilkolása: 
alapvető szándékuk, folyton eleven elhatározásuk az, hogy 
meg akarnak lenni Isten nélkül, azt akarják, hogy Isten ne 
létezzék az ember számára, hogy így az emberi személy 
csak önmagától kapja értelmét, és így teljesen autonóm 
legyen [...] Ami pedig a nyelv halálát illeti: egyesek szántszán-
dékkal keresik ezt, hogy lássák, meddig lehet elmenni a 
Semmi útján; mások többé-kevésbé öntudatosan elszenve-
dik, fecsegésüket a gondolkodástól idegen szószaporítás 
férge pusztítja, és ez a szüntelen szócséplés semmiféle 
valóságot nem ragad meg [...] Lehetetlen kapcsolatba lépni 
létünk mélyével (vagy magasságával), ha az állandó szórako-
zottságban, minden összeszedettség hiányában folyton-foly-
vást menekülünk önmagunktól. Innen van az, hogy a 
modern nihilista újra felfedezte a közölhetetlent, de nem 
mint a kommunikáció forrását és alapját, hanem mint a 
végleges némaságot, amely létünk minden kommunikáció-
jától megfoszt." (Pierre Emmanuel, La Face humaine, 
69-70.) 

Ahhoz, hogy költő legyen, az embernek lennie kell. Csak 
így tud állítani, megjelölni, kontesztálni, prófétálni. Csak a 
létező beszél, és csak az létezik, aki kommunikál, szól, 
párbeszédet folytat, egyszóval: szeret. A megtestesülés titka 
éppen ezt tanítja a keresztény költőnek: Szólni annyi, mint 
szeretni. A költő a szó őrzője, a „szóbeli teremtéssel" eljut a 
kezdethez; a teremtő én a költői valóságot hozza létre. Ez a 
költői teremtés hiábavalóságának és ugyanakkor ingyenes-
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ségének, vag\'is a teremtő szeretetnek az élménye. „Beszélni 
annyi, mint szeretni." Ha szólok, valakihez szólok. Hozzád 
beszélek. A szolilokvia végül is lehetetlen. A párbeszéd, akár 
virtuális, akár reális, megnyit a Másik felé. E transzcendencia 
elismerése mélységet nyit meg: a saját semmiségemét. A 
Semmi a Mindenre vágyik. És ez lehet az imádság kezdete: 
megnyílás a végtelen Te felé. Az „én"-ek - mi, a létezők 
együtt - megnyílnak az isteni Jelenlétnek. Az ima megnyílás 
az Örökkévalónak. Szemtől szembe. „Lényünk, ha teljesen 
megnyílna, azonos lenne Istennel. Azonos vele a tökéletes 
alázatosságban: teljesen megnyílni annyi, mint teljesen 
átadni önmagunkat, teljesen ráhagyatkozni a Másikra." (Em-
manuel, i.m., 152-155.) 

Mindebből következik, hogy a csend és a beszéd egyaránt 
lehet ambivalens. Az önmagát istenítő költő, aki mindenki-
től és a transzcendens Te-től elszigetelődik, befalazza 
magát, és saját poklát teremti. Elnémulása a szeretet tagadá-
sa. Ugyanígy a „szórakozott" beszéd is lehet puszta szócsép-
lés, mert nem ragad meg semmit a valóságból, nem „mond" 
semmit, nem történik semmi a szavak mögött. Légüresség. 
Ezzel szemben az a költő, aki szereti nemcsak a nyelvet, 
hanem a szellemet is, amely megnyilatkozik benne, egyre 
inkább interiorizálja a nyelv iránti szeretetét, és egyre 
inkább érzékennyé válik a szellem igényességére. 

Ha a hívő, alázatos lélek a szó (transzcendens) logikáját 
követi, a megtestesülés Ige mozgásába kapcsolódik. Egy 
bizonyos ponton az alázat néma imádásba torkollhat. Vi-
szont az is igaz, hogy a teljes csend lehetetlen. Az író-költő 
hiába kísérli meg annyira lerombolni a szavakat, annyira a 
lényegesre redukálni a szót, hogy a léttel egyesüljön. Hiába 
próbálja „megsemmisíteni az időt" (Breton): a teljes imma-
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nencia, az ubikvitás és a teljes egység álma illúzió, míg az 
időben és testben élünk. Ez csak a végső állapotban lesz 
lehetséges, „a kommunikáció örök békéjében és csöndjé-
ben", ahogy Pilinszky magyarázza A „teremtő képezelet" 
sorsa korunkban című előadásában. ,A valódi érték (túl a 
publikációk zűrzavarán, a kommunikáció örök békéjében 
és csöndjében) terített asztal, amihez mindenki hivatalos, 
ahol mindenki jóllakhat, anélkül, hogy bárkit is megrövidí-
tene. Az isteni kontextusban legtöbbször más, aki az értéket 
megéli, s megint más, aki esetleg megírja. Mit számít? Isten 
az, s egyedül ő az, aki ír: a történések szövetére vagy a 
papírra [...]" ,A nyugat festészete a XIII. és XIV. század körül 
a mozdulatlanság potenciális univerzumából kilépve a 
reneszánszon át a barokk mozgásviharáig a szabadság 
problematikájának vásznait festette, miközben keleten az 
ikonok mozdulatlanok maradtak, s egyedül intenzitásuk 
hullámzása vallott örök evidenciával mindarról, amit az 
időben lehetetlen volt kimondaniok." De a „keleti" Doszto-
jevszkij és a „nyugati" Simone Weil, akik jelen századunkban 
megírták „az emberi massza leghitelesebb passzusait", 
példa arra, hogy „a képzelet drámája egy és oszthatatlan". „S 
miközben a felszínen - az üdvösség elodázásával - a 
tévedések és a tévelygések legkülönbözőbb variánsai és 
rögtönzései zajlanak a tükör és a hétköznapok kölcsönhatá-
sában, a mélyben töretlen az egység, a tehervállalás, az 
igazság szeretete, a megrendültség és engedelmesség folya-
matossága. Igaz, ennek az egységnek és folyamatosságnak 
csak időnként művészet, csak időnként irodalom a neve. Mit 
számít? A képzelet valódi történetében a hallgatás olykor 
fontosabb minden leírt mondatnál. És itt - utoljára - arra a 
kép nélküli képzeletre, a képzeletnek arra a végső és 

2 7 5 



SZAHÓ FERENC S . J. 

kifogyhatatlan forrására, testvéri csöndjére gondolok, amit 
semmiféle zajjal nem lehet elnémítani." 

Az Ars poetica helyett című előadás tovább mélyíti e 
gondolatot: ,A tények mögül száműzött Isten időről időre 
átvérzi a történelem szövetét. Ami nyomot hagy rajta, oly 
véghetetlenül igénytelen, hogy kérdéses, valaha is föl tu-
dunk érni hozzá? Ha lehet megkülönböztetést tenni, a 
köztük beállott csend többé már nem is annyira a költésze-
tet érinti, mint magát a költőt kötelezi, élete egészét követeli 
már, s nem lehet nem eleget tenni a hívásnak, ha mindjárt a 
végleges és tökéletes elnémulás kockázata árán is." 

Az „Isten halálát" idéző mondat, amely már az előző 
előadásban is szerepelt, az emberi dráma - az Isten nélküli 
és ezért embertelen világ (Auschwitzra utal a költő!) tragé-
diája - egyetemes sebeket ejtett a mindenségen, és a 
költészetet is végképp kérdésessé tette. ,Auschwitz után 
nem lehet már költészet." (Adorno) 

Tudjuk, hogy Dosztojevszkij, Pilinszky egyik mestere még 
Nietzsche előtt megélte Isten halálát, egész életén át Isten 
létének és az ártatlanok szenvedésének kérdése gyötörte. 
De végül is a hit megértette vele, hogy Isten Krisztusban 
valóban meghalt, és azért van megváltás. Krisztus maga az 
igazság és az élet. Dosztojevszkij - Gide találó szavaival -
csődöt látott ott, ahol Nietzsche a diadalt énekelte, vagyis az 
ateizmusban, az antiteizmusban. Nietzsche megtalálta az 
emberfeletti embert, Dosztojevszkij az emberré lett Istent, 
aki által az ember Istenné lehet. 

Dosztojevszkijjel Pilinszky világában mozgunk. A magyar 
költő versei és vallomásai elmondják, mit köszönhet a nagy 
orosz „prófétának". Ars poetica helyett című írásában olvas-
suk: ,Albert Camus a »Sziszifusz mítosza« című könyvében 
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szemére veti Dosztojevszkijnek, hogy fölismerve a világ 
abszurditását, mégse írt abszurd regényt, hanem a hit 
vigaszába menekült. Csakhogy a világ abszurditásának fölis-
merésén túl - és épp a menekvés irányában - van egy még 
következetesebb, ha úgy tetszik, még abszurdabb lépés, s ez 
a világ képtelenségének a vállalása. Ilyen értelemben igaz, 
hogy »Dosztojevszkij válasza az alázat« [...], csakhogy ez az 
alázat - magunkra venni a világ képtelenségének súlyát, 
mintegy beöltözve a lét és tulajdon ellentmondásainak 
terhébe - minden, csak nem meghátrálás." 

Jézus és minden ártatlan szenvedő, valamint a bibliai 
„szegények" vállalják a világ képtelenségét. A „szegények 
tehervállalása az isteni megtestesülés időtlen előképe". 
Nemcsak a világháború botrányáról - Auschwitz retteneté-
ről és az KZ-táborok „emberarcú barbárságáról" - van szó, 
bár ez a tragikum Pilinszky egyik alapélménye és „sötét 
mennyországának" ihletője, hanem a lét abszurditásáról, az 
Isten halála (a hit elvesztéséből fakadó magány, csönd, 
pusztulás...) rettenetének megéléséről. Kabdebó Lóránt 
mélyreható meglátása szerint ez „a harmadik napon átélt 
passió". Ez tükröződik Pilinszky lírájának színképében. 
Pilinszky maga ezt így magyarázza: „A halottaknak senki 
élőre nincs szükségük többé, mégis külön-külön, és min-
denkinél makacsabbul hívnak minket. Ez a meghívás azon-
ban túl van a közöny, túl a részvét és lázadás, sőt valamivel 
még a mozdulatlan kétségbeesés, egyszóval a katasztrófa 
még mindig világosan kivehető határán, és egyenest a 
szeretet sötétjébe kalauzol. [Kiemelés tőlem. Itt Keresztes 
Szent János misztikája ötlik fel, akit Pilinszky annyira ked-
velt.] Mivel először itt, és egyedül itt részesülhetünk minde-
nükből kifosztott és kiforgatott meghívóink romolhatatlan 
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kincséből, királyi adományából, ami nem egyéb, mint a 
mindenségben az egység bátortalanul boldog és először 
biztos megtapasztalása. Szakasztott úgy, ahogy a keresztlevé-
telt követően a tanítványok is mozdulatlan maradtak, mielőtt 
a föltámadás hasonlíthatatlan intimitását hírül vették." (Ars 
poetica helyett) 

A Vatikáni Rádióban Simone Weilről szólva így következ-
tetett: .Átélve a kor meghasonlásait, kompromisszumok 
nélkül, a küszöbön állva - Simone Weil épp a nagy 
közvetítőnek tűnik, akinek képtelennek látszó vállalkozását 
végül is a legfőbb zsenialitás, a szeretet zsenialitása szentesí-
tette Isten és ember előtt." Végül kedvencének a Keresztről 
szóló elmélkedését idézte. 

Pilinszky mint költő nem a tételes vallásosságban adott 
kifejezést világnézetének, hanem - miként Simone Weil -
megrendítően megfogalmazta igényeit korunkkal szemben 
a szellem és az örök emberi nevében. A kereszt humaniz-
musa, a szeretet zsenialitása nevében. Istenre beirányított 
lelkét, miként Simone Weilét, szegek járták át: túl a téren és 
az időn, a világegyetem központjára volt felszegezve - oda, 
ahol Krisztus keresztje áll. Mert a rossz, a bűn átjárja a 
világot, és a lelket elválasztja Istentől. A bűn által az ember 
elszakad az élő Istentől - így számára Isten halott. 

Túl a téren és az időn, ebben a széttört világban valami 
szakrális dráma elemeit gyűjtögette („megnevezve" a dolgo-
kat, lényeket, állapotokat: „Dichtung ist worthafte Stiftung 
des Seins", Heidegger). Túl a naturalizmuson, de túl a 
szürrealizmuson és a mai abszurd drámán is, a szakrális 
cselekmény „valódi állítmányának meredékét" kereste, 
vagyis a transzcendens történést, amelyet a mai színház már 
nem érez és nem érzékeltet. Ezt a drámák drámájában, a 
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szentmisében vélte megtalálni, amely az egyszeri, de örökre 
érvényes keresztáldozatot jeleníti meg. Krisztus önátadása, 
végső önkiürítése és halálig menő alázata a legfőbb szeretet 
intenzitásával átizzítja a teret és az időt. Ez a szeretet drámája 
a szabadságban: ez a megváltás. 

Ebben az irányban kutatott Pilinszky, előre fülelve a 
halálos c söndben-az Isten halála utáni csöndben, lépésen-
ként meg-megállva, szinte már-már teljesen elnémulva a 
jövő és az alkotás éjszakájában. Megélte a mai művészet 
agóniáját, az abszurdot, amely annyira jellemzi kultúránkat, 
ugyanakkor a szépség és a szeretet szabadsága után vágyako-
zott. Ezt a valóságot jelképezi a passió és a kereszt. De 
nemcsak a keresztben hitt, várta a feltámadást is: 

És fölzúgnak a hamuszín egek, 
hajnalfele a ravensbrücki fák. 
És megérzik a fényt a gyökerek. 
És szél támad. És fölzeng a világ. 

Mert megölhették hitvány zsoldosok, 
és megszűnhetett dobogni szive — 
Harmadnapra legyőzte a halált. 
Et resurrexit tertia die. 

(Harmadnapon) 
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