
Dieucímű írásában" Isten és ember viszonyát taglalja, azt a viszonyt, amely Pilinszky gondolko
dásában oly központi helyet foglal el. A misztikus gondolkodó az ember istenközelségét minden
kőzvetitéstőlmentesnek természetszerűen "egy más dimenzióban", az elragadtatás misztikus él
ményében találja meg, és Pilinszky ezt kétségbe sem vonja, sőt ha önnön szubjektív élményében
őmagaátéli is e közvetlenséget, ez még nem jelenti azt, hogy költészetének alapélményével azono
síthatjuk. Az ő alapélménye- úgy vélern _. "ősibb" és antropocentrikusabb a misztikusénál.
Ősibb, mert szüntelen a közvetítés nélküli istenközelség első és egyetlen tökéletes példájára:
Krisztusra figyel, és antropocentrikusabb, mert Krisztusban a szenvedő embert szemlélve az
örök emberi tragikumot is tudomásul veszi. Természetesen ez nem zárja ki, sőt potenciálisan ma
gába foglalja a misztikus élményt is - ezért beszél Pilinszky a köllészet misztikus lehetőségeiről.

S valóban, költészete erre is példa. Krisztus-élménye azonhan ennél jóval nagyobb átmérőjű vi
lág "birtokosává" teszí. Krisztusban: az Istenben világképének centrumát, Krisztushan : az Em
berben az örök emberi lét tragikumát taláfja meg. Ennek a kettősségnek az érzelmi-intellektuális
átélése az egyéni hit olvasztókemencéjében Pilinszky számára egyetlen módon váltható emberi
verbumra: a művészi alkotásban. Itt kimondható a kimondhatatlan, kifejezhető a kifejezhetet
len. Mert a centrum sodrása, "a központ ereje, lüktetése" az emberlét kráteréhen is jelen van: "A
gyepet nézem, talán a gyepet. / Mozdul a fű. Sze! vagy zápor talán, / vagy egyszerűen az, hogy lé
tezel/ mozditja meg itt és most a világot" (Itt és most }.

De ez már a versszöveg vizsgálatához tartozik.

TÖRÖK ENDRE

ÁRTATLANSÁG ÉS PRÓBATÉTEL

A szavak vízözönében élünk, amelyelnyeléssel fenyegeti a történelem erőszakától amúgy is meg
viselt embert. Előle az egyén nemigen tud hová fordulni, ha nincs elég lelki támasztéka. Pedig az
agresszió ellene irányul, hogy ne legyenek saját szavai. Az intézményesített világ tart minden hi
teles szótól, viszont az egyén e hitelesség nélkül nem felelhet meg önmagának. Amennyiben nincs
saját nyelve, nincsen szellemi arca scm, a civilizált barbárság teveszméinek uralma alatt hiányos
emberré válik. Miközben azt gondolja, hogy élő élctet él, ekként, öntörvényűségnélkül, lényegi \
erőitől megfosztva, előttünk áll a tudományos-technikai forradalom melléktermékeként egy
szervezett okosságú lény, a tömeges személviség. a nukleáris civilizáció szavainak, e szavak má
giájának teremtménye.

A tömeges személyiség: becsapott ember, aki saját magát is becsapja. Ezáltal próbálja elfogad
ni azt, amit valamiképp mégiscsak sejtve érez, hogy élete kikerült az ellenőrzése alól. Inkább en
ged a közrnegegyezéses hazugságnak, mint hogya félrevezetessel szemben a lelke rejtett hívása
szerint tegyen. E hívást mégsem lehet végképp felfüggeszteni. Nélküle nincsen indoka semmiféle
egyéni döntésnek, még ha a világ "eszes" része behálózza is a közgondolkodást egy újpozitiviz
mus szavaival, kizárva közben az élet ismételhetetlen személyessegót. Aiszületes és a halál kőzött

mindenki a saját titka. Ez az egyedülvalóság maga a szabadság, amit a tömeges személviség ala
csony szabadságként, az öncélúság fokán képes csak megélni, önállósult lényeg híján a közös
emberi érdek ismerete nélkül. Viszont az egyénnek éppen az a dolga, hogy önállósult lényeggé
fokozva magát, magas szabadságba törekedjék. Műkődése a világban annál érvényesebb. men
nél inkább aláadja tudatával az életét mint .külsö tényezőt" a lelke irányitásának.

21 Simone Weil: Attcnte dc Dieu: La Colontbc. Paris, 1950
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Korunk illetékes embere: a "tudati lélek" embere, aki végső önmeghatározásra törekszik.Csak- '
hogya végső formát a lét rejtélye eltakarja előle, hogy növelje erőfeszítését a saját oka felé. Ezt
az erőfeszítést kell.végül is e1sajátítanía a tudatí lélek emberének, ezáltal ugyanis az örökkévaló
sággal néz szembe, a saját életét az örök léttet kőti össze. Miközben minden ellene dolgozott, Pi
linszky János ezt a kozmikus óhajt követte, amely .nem is annyira a költészetet érinti, mint ma
gM 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" (Ars poetica helyett).

Pilinszky magában a hívásban élt, egész életét átengedte ennek a hívásnak, ezért sebzettségén,
amely kollektív emberi sebzettség, átüt egy sebezhetetlen erő jelenléte. Költészete a világ belső

vérzése az igazságosság folytonos kudarcátóJ. Ezt a kudarcot mégis egyensúlyba hozta a lelke tu
dásával, miszerintaz ember nem lehet a teremtés tévedése, mert akkor sem az ember, sem az em
beriség létét nem igazolná semmi. A bűntudat mélységeíben a "kitettségért" fizetett, de az esen
dőséget az örökkévalóság másik oldalaként is élte. Felhatalmazott költő volt. Elrendelésnek
érezte, hogy a "bizonytalan reálist" bevonja a "biztos irreális" misztériumába,

*
A megbizatásban nincs más szó, csak a köteles szó, amely a megfelJebbezhetetlenség formájába
öltözik. Márpedig amit nem'lehet kikezdeni.iazon fennakad az erőszak okossága. A Karamazov
ceItvérek·ben a megrágalmazott Krisztus némasága: a szentséges csönd szava. Aki pedig .meg-

.nyitá száját a káromlásra" (Jell3,6), a nagy inkvizítor: aszavak gyalázatának embere. Az egye·
düli tisztaság, a belső, nem szorul magyarázatra, míg a hatalom folyvást magyarázkodik. A bűn

nek számolnia kell' a kétségbevonással, az igazság helytáll önmagáért. Ezért hallgatag fogoly
Krisztus, és ezért, az alázatosság jeleként, hallgatag költő Pilinszky, aki a sz6 szakrális erejét
érezve csak annyit mond, amennyi mondható a mondhatatlanról. A szó "szegénységére" van
szükség, hogy látni lehessen a boldogtalanságát szavakkal elfedni akaró eszes embert, aki men
nél boldogtalanabb, annál többet beszél, prédikál, könyveket ír és elméleteket szerkeszt, csak ép-.
pen azt nem veszi észre, hogy mindig téves irányból várja a szabadítást. "Ha megkérdeznék, mi is
az én költői nyelvem, igazság szerint azt kellene válaszolnom: valamiféle nyelvnélküJiség, vala
rniféle nyelvi szegénység ... A művészetben a süketek hallanak, a vakok látnak, a bénák járnak, '
minden fogyatékosság teremtő és magasrendű erővé válhat" (Interjú Pilinszky Jánossal, 1969).
Pilinszky "nyelvnélkülisége" azonban éppen az a nyelv, amely nyelvnélkülisége által szól, szava
annak a szellemnek a húsa, amely az életet a törvényhez csatolja, a porba rántott embert a min
denség erőihez irányítva. Pilinszky nyelve a szavak vízözönéből kimentett; választott költői'

nyelv, amennyiben a költészetet olyan felelős színtérnek tekintjük, ahol a mű a valáságos szót
mondhatja. Az embernek jogában áll ugyanis visszaélnie az ismereteivel, de arra, hogy a földet
beteljesítse, jelentést adjon a földnek, csak akkor van esélye, ha a szétszórtság helyett a világ
egészben gondolkodik. A költőnek ahhoz a maradékhoz kell tartoznia, amely megszólítani
próbálja a tények mögül eltűnt rendező erőt, különben .beszéde a: semmibe hull. Csak az
elveszettség érzését fokozza, miközben a bűn halmozódása által. az egyén bűnébe - akár akarja,
akár nem bele van írva a felhívás az ember történelmi bűnösségének jóvátételére.

A lét .rnegszólítása" e felhívás szerint legmagasabb kiváltságként jár csak az ernbernek. De
már az is kiváltság, ha valaki a "kizökkent idő" drámájától sújtott, bár ebben az esetben a kivált
ság próbatételként jelentkezik, a tudati léleknek abban a személyes fájdalmában, amely a közös
emberi érdek megsértésétől az egyénre ráesik.

Pilinszky e próbatételben, a 'világ botrányát felvéve élt, de éppen mert a gyökerekig menf az
emberi létezésben, a-teremtésjóindulatában részesült. Ez ajóindulat a hite volt. Megóvta a félfa
látástól, köréje vonta az ártatlanság auráját még elvétett mozdulataiban is. A kijelöltség védel
mét kapta a diabolikus erőkkel szemben. A dolgok önkényében. a szenvedés kisértései között a
.rnindennapos halál" szabadsága, e szabadság megismerése felé haladt. Személyér mégsem
oldhatta el az'idő gyötrésétől, mivel a teljes élet elnyerésében az idő egy "rejtett" történelemre
van bízva. Tovább tart, ha nő a tudati lélektől vezérelt ártatlanság elutasítása a földön, és
rövidebb, ha ez az ártatlanság fokozódík. Nem áltatta magát azzal, hogy jelenlegi állapotában
az em beri nem felkészült volna egy lakható világ megteremtésére, de aláhajtotta akaratát annak
a belső sugallatnak. hogy a felkészítésben a legkisebb jel is döntö módon nyúl a jövőbe.


