
Eddig csak arról beszéltünk, hogya 9. sor mennyire kiugrik a szövegkörnyezetből, hogy leg
alábbis formálisan, mennyire elüt a többi sortól. Világos azonban, hogy nagyon finom átvezetés
is történik. A daganat, a tél és a gyűjtőtábor könnyen beláthatóan ugyanabba a széles asszociá
ciós körbe tartozhatnak. vagyis egymás mellé rendelésük önmagában tartalmi rokonságot te
remthet közöttük. Végső soron tehát a 9. nem képez új szerkezeti egységet, inkább a inásodik
résznek rendelhető alá (talán 2'-vel lehetne jelölni). Ai első és a második rész közötti formai el
választódás tartalmi megoszlás is: leegyszerűsítve az első rész a probléma, a "téma" felvetése. a
második és a 2' indirekt megismétlése. variációs fokozás, a téma újbóli kifejtése új elemek beho
zatalával. A 2' rész tökéletesen teljesitheti zárófunkcióját. méghozzá azzal, hogy lényegileg nem
hoz újat. A költő befejezésül a nyelv korrumpálódásának legpöffeszkedőbbbizonyítékát vonul
tatja fel: a maga "precizitásában" és semmitmondásában oly gyűlöletes bürokratikus nyelvet.
Még egy kérdés maradhat hátra: miért éppen "gyűjtőtábor?" Erre azonban csak egy további
elemzésben kíséreíhetnénk meg a közhelyeken túlmenően válaszolni, amely világnézet és költői

világkép viszonyát boricolná.
Először i~ foglaljuk össze röviden a versben megnyilatkozó kö/tlN világképet.
A vets a költészet tehetetlenségének bizonyítása. Ez a tehetetlenség tágabb körbe tartozik: a

nyelvi jelek, fogalmaink, meghatározási kísérleteínk csődjeinek csak része. Végső idegenségről

van itt szó; ebből a nézőpontból a "konkrétan megfogható" éppen olyan távol áll, mint legelvon
tabb fogalmunk. Szenvedéseink, gyötrelmeink léteznek, mondja Pilinszky, mint ahogyan létezik
a tisztaság és az abszolút is, csak teljes idegenségben tőlünk, át-nem-léphető szakadékon túl.
Minden olyan törekvés, amely akár IIkőznapi, akár a hagyományos költői gyakorlat nyelvhasz
nálati módján át akarja hidaIni ezt a szakadékot, vakságot tételez föl és nevetséges sikertelenség
re van ítélve.

Első értékelésként megállapíthatjuk, hogy a forma és a költői világkép között semmiféle feszült
ség nincs, megfelelésük tökéletes. A vers alapgondolata (divatos, de egyelőre helyettesíthetetlen
kífejezéssel), formaszervező elve a tagadás. Pilinszky azonban nem esik abba az avantgardista té
vedésbe; hogy lehorgonyozna a puszta tagadásnál. A formailag magára hagyott tagadás csak
kérdéseket vet föl (ha fölvet) és aligha meggyőző. Nem véletlen, hogy az avantgardista kísérlete
zésnek ez a típusa még a megközelítően hasonló világnézetűek között is oly gyakran talált eluta
sításra. Pilinszky tovább lép ezen. Úgy tagad, hogy a maga valóságában diszkreditálja az állítást.

A vers szerkezetileg csigavonalszerűen halad előre az utolsó-sorig (2'), amely a maga egyálta
lán nem poétikus mivoltában, már jellemzett sajátos dialektikájával fejezi ki a költészet hiányá
nak (hiszen a metaforára való "utalásnak" ez az értelme: meghatározás nélkül nincs metafora és
metafora nélkül nincs költemény) kipótolhatatlanságát; amit a költészet nem tud kifejezni, azt
semmi más nem fejezheti ki. A cím ebben az értelemben átmeneti helyzetben van az általunk fel
tételezett két kategória között, (Noha a 2' rész erősen az irónia felé húzza.) A vers végül rendki
vüli erővel villantja fel a nyelv és a realitás, li költői és a köznyelv közötti összetett víszonyt - a
nyelvet (és ezzel világunkat) fenyegető veszély: a kommunikációképtelenség szemszögéből.
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