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Pilinszky János költészetének esztétikája

A címben szereplő "esztétika" szó nem azt kívánja jelezni, hogy a széptan tiszteletre méltó tudo
mányának berkeibe visszavonulva valamiféle "üvegházi" elemzést szándékozem nyújtani ; ellen
kezőleg: eredeti célkitűzésemnekmegfelelően~ úgy vélem ~, hogy az esztétikai létezésmód, vagy
is a Pilinszky-líra létezési sajátosságai csak a vázolt költői világképpel való állandó viszonyítás
ban ragadhatók meg.

1. Tartalom és forma. Pilinszky János keresztény ihletésű költészete egyetlen nagy megközelítés:
a világkép centrumának megközelítése a költői formába öntés kerülő útján, mert Isten és ember
viszonyában az "egyenes közlés" lehetetlen. Amit közölni kiván - a Kimondhatatlan - kimond
hatóvá egy és csakis egy módon válik: ahdgyan kimondja. Pilinszky kifejezésével: ahogyan in
karnálódik, megtestesül "ami idáig ilyen evidenciával, ilyen erővel és ... ilyen szellemi fokon,

-Iegalábbis emberi tudatunk szférájában, tulajdonképpen nem létezett'". Az így létrejött forma a
lehető legteljesebben tartalmi. és a tartalom, mert magában a formálásban született meg, teljes
mértékben formált. Ezért nincs ennek a költészetnek formaproblémája; a költői alapélmény
mélysége és szélessége determinálja az anyagot, s a forma ab ovo nem lehet külsőség, hanem a
dolgok lényege. A vers mint inkarnáció, rokona az isteni eszme megtestesülésében létrejött töké
letességnek: megmásíthatatlan egész, és magán viseli a tökéletesség bélyegét. Tökéletes tartalom
és tökéletes forma tehát? Igen is, nem is. Nem, mert az ilyesfajta kérdésfelvetés a priori tartalmaz
valamiféle formán és tartalmon kivüli abszolút tökéletességet; és igen, mert tökéletes forma nél
kül tökéletes tartalmat kifejezni: önellentmondás. Következtetésünket tehát így kell megfogal
maznunk :. tartalomnak tökéletesen megfelelő forma és formát teljesen kitöltő tartalom; vagyis
Pilinszky János költészetének első általános érvényű létezési sajátossága, amit fentebb úgy jelez
tem, hogy e lírának nincs formaproblémája, így egészül ki: nincs, mert megvalósítja az esztétikai
értelemben vett tartalom és forma dialektikus egységét.

2. A tartalom mint világkép visszatükrözése a mű világában. Mi,előtt a kérdés érdembeni tárgyalá
sához látnánk, előzőleg tisztáznunk kell két kérdést. Először: hogyan születik a Pilinszky-vers?
Másodszor: mi a költőnek a versről mint műalkotásrólvallott koncepciója? Ez utóbbit érintet
tük már a tartalom és forma összefüggésének vizsgálatakor. Annyit mondottunk, hogy Pilinszky
megtestesülésnek, inkarnációnak nevezi a verset. Vallomásaiban, nyilatkozataiban pedig mind
egyre visszatér a gondolat, hogy a költő "nem magát írja, hanem mindig valamiképpen az egész
ről ir'", az egészet akarja "megcsinálni" olyan "szinten", ahol "kisimul az ember drámája'",
Ugyanezia gondolat Intelem című versében így bukkan fel: "Ne lélekzetvételt. A zihálást. / Ne a
nászasztalt. A lehulló / maradékot, hideget, árnyakat. / Ne a mozdulatot. A kapkodást. / A kam
pó csöndjét, azt jegyezd." József Attila "egy idődarabban" : a pillanatban határolt végtelenség
nek nevezte a műalkotást, amely "egyszeri és külőnös" mivoltában "egyetlen valóságelemet vég
telenné mélyit", ezáltal nyilvánítva ki a "teljes egzisztenciát'", Pilinszky megtestesűlésről, vala
milyen egésznek, világegésznek az inkarnációjáról, másutt- pedig világmodellről beszél.

Miként kell értenünk és hogyan azonosítható ez annak az .Jrnok't-nak a híradásával, akinek a
"kampó csöndjét" kell följegyeznie? Ha először fölvetett kérdésünkre kísérelünk meg feleletet

A tanulmány bevezető része az 1981. decemberi számunkban jelent meg.
J Pilinszky János: Egy lirikus naplójából. Vigilia 1970/4.
2 Hornyik Miklós: Levélinterjú Pilinszky Jánossal; Híd 1968/4.
3 Hegyi Béla: A Vigilia beszélgetése Pilinszky Jánossal, Vigilia 1973/2.
4 József Attila: Összes művek (kritikai kiadás) III., 237-239. és 245. I.
5 Egy lirikus naplójából ; Új Ember 1971. júl. Il.
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adni, részint erre is válaszolunk. Hogyan születik tehát a Pilinszky-vers? Messze vezetne a kérdés
teljes alkotáslélektani boncolása. Számunkra most elegendő, ha összefoglaljuk Pilinszky felfogá
sát. Szerinte a költő nem "riválisa Istennek'", bár tevékenysége rokon az isteni teremtéssel, még
sem kelhet versenyre a Teremtővel, csupán szolgája küldetésének, "írnok", akinek még élményét
is el kell felednie. hogy a várakozás csöndjében megkaphassa a kreatív indíttatást. "A személyes
munka egyedül ezután az ingyenes indíttatás után következhet. A befejezés ilyenkor még tökéle
tesen ismeretlen. Mindenesetre ritka a zavartalan kifejlet. A munka folyamatában legtöbbször az
indíttatás ingyenessége előszörre a kifejtés személyes kudarcával végződik. És csak ez után a bu
kás után _. akikerekedő mübe mintegy beleépítve az egyéni erőfeszités kudarcát, egyszóval a ha
lált (még pontosabban az ember földi életének teljes görbéjéi) - kaphátjuk meg a mű valódi befe
jezését, mely, akár az indíttatás, hasonlóképpen ingyenes."? Ugyancsak az ihlet pillanatát rögzíti
a következő vers: "Bogarak szántják a sötétet I és csillagok az éjszakát. I Van időnk hosszan ül
dögélni I az asztalon pihenő lámpafényben. I Megadatott a kegyelem: I miközben minden áll és
hallgat, I egyedül az öröklét működik."8 .

Látható tehát, hogy Pilinszky felfogásában a költőnek mindenekelőtt a várakozás csöndjéből

kell figyelnie a Centrum "hívását", a Centrumét, amit Simone Weil-i értelemben nem térben és
időben kell elképzelnünk, hanem "a teremtés és Teremtő érintkezési pontján, ami nem más, mint
találkozóhelye a kereszt két ágának?". Az ember és Isten viszonyát központi kérdésévé tevő Pi
linszky alapélményét ezért is nevezhettük Krisztus-élménynek; az ő duális világképének is köz
pontja a kereszt két ágának metszőpontja, és miként a világképben az immanens természeti világ
és a természetfölötti transzcendencia között az isteni kegyelem.teremt kapcsolatot, úgy a mű vi
lágának koherenciáját a Centrumból sugárzó kegyelem, vagyis az alapélmény mélysége adja,
mert benne minden együtt szemlélhető. Amikor tehát a "hívásra" felelő "írnok" világegészet te
remt, szükségképpen világképének az alapélményen átszűrt kettősségét viszi át és konstruálja
meg a műalkotásban. Így lesz a mű világa voltaképp a világkép visszatükrözése, de nem puszta tü
körkép, mert a kegyelem, az "alászálló istenség" ujjanyomát viseli. A "kampó csöndje" mint me
taforikus időpillanat : a valóság egy eleme - kitágul, a valóság teljességét inkamálja: világ-egész
lesz.

3. lmmanencia és transzcendencia a világ-egészben: az emberi lét teljességének megragadása. "Ar
comba ér egy más világ határa"!" - olvassuk Rilkénél, s tudjuk, hogy ez a "más világ" csak évek
kel később, a "szellem orkánjában" írt Duinói elégiák-ban és az Orpheus-szonettek-ben vált mű
vészileg kifejezhetővé. Rilke, a költő, vajmi kevés rokon vonást szolgáltathat egy Pilinszkyvel va
ló összevetésre.'Annál többet viszont, mint létértelmező. Leveleiből értesülünk, hogy az Elégiák
s az Orpheus-szonettek ~ melyeknek megszületését Rilke is a kegyelemnek tulajdonítja II egyik

. célja: belehelyezni az emberi életet a világ összefüggéseinek "halállal kíbővített egészébe". Igaz, a
korábbi Rilke-versekből sem hiányzik a halálmotívum, de ez éppen motívumjellegét veszti el s
'lesz a kései Rilkénél az emberi élet kiegészítője, szoros hozzátartozója, létünk teljessé tevője.

A halál metafizikai értelmet nyer, világbazártságunk csak rajta keresztül nyitható ki az Egészbe,
ahol helyreáll az ember és világ ősi egysége. A halálon inneni létben csak a gyermekek és a hal
doklók életében tapasztalható ez az egység, illetve: helyreállítható a művészi tevékenységben. De
nézzük először a halálproblémát,

Nem véletlen, hogy Pilinszkynek éppen abban a jegyzetébenl- bukkan föl Rilke és Heidegger
neve, amelyikben a halálról meditál. Vasárnapi jegyzetét azzal a konklúzióval zárja, hogy miként
a hit mindig személyes, rriindenkor az én hitem, úgy a halál mindig a saját halálom. S ha most egy
pillanatra a görögség elvére gondolunk - amely szerint o,a halál nem tartozik reánk"!3 -, érthető

6 Vallomás a költészetröl; Új Ember 1968. júl. 21.
7 Egy litikus naplójából ; Vigilia 1970/4.
8 Kegyelem. Kötetbe fel nem vett vers; Új Ember 1974. aug. 18.
9 Simone Weil: A szerencsétlenségről és istenszeretetről; Vigilia 1965112.

10 R. M. Rilke: A magányos; Válogatott versek, Magvető, Bp. 1961. IlO. old. Ford.: Nemes Nagy Ágnes
II Lásd : Lous Andreas-Saloméhoz irt levelét (1922)
12 A jobbik lator; Új Ember 1967. márc, 26.
13 Epikurosz
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az evangéliumi esztétikáról'! meditáló Pilinszkynek az a megfogalmazása, hogy "a görögök esz
tétikája józanabb és földi bb", mert valóban, a görögség harmóniaeszménye mindig halálon inne-

. ni. Pilinszky, ha nem is annyira egyértelműenemeli létösszegező mozzanattá a halált, mint Rilke
vagy Heidegger, vállalja a vele való szembenézést, s az odáig vivő út - a halálba torkolló emberi
élet - teljes drámaiságát érzi. Többször hangoztatja: az ember drámai lény, s ezen nem egyszerű

en azt kell értenünk, hogy az élet időbelisége a halál tényében lezárul, hanem azt, hogy az ember
az életét a saját halálának tudatával éli, s az e tudat köré csoportosuló kérdésekre nem tud választ
adni: Ha mégis megkísérli a válaszadást, az szükségképpen nem maradhat meg a földi lét imma-

,~ciájában,hanem a túlvilág transzcendenciajába csap át. Transzcendencíábá, vagyis a halálon
inneni egyedi lét szemszögéből a halálon túliba, abba, ami eljövendő.

4. Transzcendencia, mintjövőbe-irányultság.Pilinszky János költészetének egyik fő sajátossága a
jövőbe-irányultság. Ez világképének transzcendenciát is magában foglaló jellegéből egyenesen
következik. Távolról sem valamiféle naiv túlvilág-koncepcióról beszélünk, hanem a halál jegyé
ben művészi eszközökkel megragadott apokaliptikus jövőértelmezésről.A személyes és egyete
mes, de véges lét folytathatóságának lírai megjelenítéséről. Víziónak is mondhatnók, de óvako
dunk a szótól, mert tér- és időbeli távolságmozzanatot hordoz, s a Harmadnapon néhány nagy
versének kivételével (Senkiföldjén, Jelenések VIII. 7., Apokrif) ajövőbe-irányultságnaknem ez a
fajtája jellemző e líra egészére. A vízió: elszakadás a jelentől, Pilinszky költészetének jövőbe-irá
nyultsága mindig a jelenhez kötött, a most létállapotának súlyától terhes. Még a jövős irányultsá
got legpregnánsabban kifejező Apokrif, vagy a János Apokalipszisét újraértelmező Jelenések
VIII. 7. sem vetkőzi le teljesen a jelent. Utóbbinál a befejező sorok ("de látja Isten nincsen arra
mód I kitömi út reménye látomásból"), előbbinél a múltra utaló részek ("Ezért tanultam jámi",
"Haza akartam, hazajutni végül" stb.) és a jövőbeli látomást egy jelenbeli létállapotba visszarán
tó s azt itt megkonstruáló képsor egyértelműen igazolja ezt: "Sehol se vagy. Mily üres a világ.
I Egy kerti szék, egy kinnfeledt nyugágy. I Éles kövek közt árnyékom csörömpöl. I Fáradt va
gyok. Kimeredek a földből."

Pilinszky apokaliptikus jövő-irányultságaszüntelen viszonyítás a jelen létállapotához, s mint
ilyen - kimondva vagy kimondatlanul- magában foglalja a halál nagy kérdését is. Az életet a ha
lál felől szemlélő In memoriam N. N. című versének utolsó két sorát: - "ha öröklétre születünk,
I mért halunk meg hiába?" - tizenhét évvel a vers születése után így kommentálja: "Nyomasztó,
gyötrő lelkiállapot kényszerítette akkoriban versembe a kérdést. Mert van, amikor az őszinteség

a kétségbeesett lélek maradék ereje. Szeretném hinni hát, hogy másokban is inkább lesz e két so
rom a szolidaritás, az együttszenvedés, mint a reménytelenség dokumentuma."!' Ekkor ez az
őszinteség még hívogatás és vágy is lehet (Panasz), ezáltal tartva Iétközelben a távoli transzcen
denciát, de hamarosan az immanens lét magára maradottságát érzékeli egyre nagyobb intenzi
tássaI s a jövőbe-irányultság állandó költői eszköz lesz a "halálhoz való lét" (sein zum Tode)
kifejezésére.

5. Jövőbe-irányultság ésjelenidejűség, Föl kell tennünk a kérdést: joggal emlegetjük-e a halálhoz
való lét fogalmát? Nem merészkedünk-e máris túl közel a heideggeri létbölcselethez? Pilinszky
méltatói közül többen is észlelték a költői élmény és az egzisztenciálfilozófia rokonságát. Rónay'
György szerint a Harmadnapon alap tónusa alétszorongás döbbenete'», Bori Imre a Pilinszky
versek szorongásélményét Kafka prózájával rokonítjal 7, Beney Zsuzsa "metafizikai" és "egzisz
tenciális" magányt emleget", Béládi Miklós pedig "a metafizika bűvöletébe esett ember létélmé
nyét"19 fedezi föl a Szálkák-ban.

A fentebb idézett, a nyomasztó, "gyötrő lelkiállapot" kényszerítő erejét megv~lIó sorok mellé

14Válasz; Új Ember 1973. ápr.T.
15 Levél az unalomról. Új Ember 1964. jún. 7.
16 Rónay György: Pilinszky János: Harmadnapon; Vigilia 1959/11.
17 Bori Imre: Pilinszky János versvilága; Hid 1968/10-11.
18 Beney Zsuzsa: Idő és időtlenség Pilinszky János költészetében. Vigilia 1970/1. és "Csillaghálóban" c. tanulmánya
19 Béládi Miklós: Pilinszky János: Szálkák: Kritika 1973/2.
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idekívánkozik Pilinszkynek egy másik vasárnapi eszmefuttatása is20. "A modern magányos, a
külső és belső élet közt húzódó senkiföldjén kallódó vándor. Nem formailag magányos, hanem
töltésében ... " - olvassuk itt; majd: "Magányos az, aki lényegében elvesztette vagy megszüntet
te a világgal és saját belső világával való kapcsolatát. A magányos ember a kapcsolatok örökös
homoksivatagában él." Ogy vélem, ez a megfogalmazás a heideggeri létbedobottság (Geworfen
heit) gondolatával erőszakoltság nélkül párhuzamosítható. Századunkpolgári filozófiájának
minden bizonnyal legnagyobb alakja szerint az ember, a létező (das Man) bele van dobva, ki van
vetve a Semmibe "beleállított" létbe. Itt úgy él, úgy létezik, ahogy "a többiek", a "köz", az "em
ber", s ennélfogva létezése nem igazi, nem valódi, állét csupán, mert nem valósítja meg potenciá
lis önmagát, a maga igazi létét. Nem mer szembenézni a léttel, holott személyiségét csak úgy va
lósíthatja meg, ha vállalja a lét értését (Seinverstándnis), ha mer szembenézni a halállal, ha fel
fogja, hogy léte halálhoz-mért-Iét (Sein zum Tode; az Új Symposion Heidegger-számában: "ha
lálhoz-való-Iét"; Suki Béla Heidegger-monográfiájában: .Jialálhoz-mért-lét''). A létértés tehát a
halál jegyében lehetséges, ugyanis az ember csak akkor mérheti föl a dolgok, a világ és önmaga
valódi értékét, ha tudatában van önnön időbeli végességének, ha tudja, hogy az eljövendő idő - a
jövő - tőle elidegeníthetetlen mozzanatot tartalmaz: a halált. Ezért életének, történetének "lé
nyegi súlya nem a múlton van, és nem is a mán és a múlttal való összefüggésén, hanem az egzisz
tencia tulajdonképpeni történésén, amely az ittlét jövőjéből ered. A történelemnek mint az ittlét
létformájának gyökere lényegileg a jövőben van, olyannyira, hogy a halál mint az ittlét jellemzett
lehetősége az előrefutó egzisztenciát visszaveti tényleges kivetettségére ... "21 Arról, hogy Hei
degger létértelmezése, szubjektumból való kiindulása formailag hogyan érintkezik Marxszal, s
hogy történelemfelfogásában a társadalmiság elhanyagolása milyen következményekkel jár,
marxista filozófusok Lukács Györgytől Gajdenkon át Suki Béláig egyaránt szóltak. Bennünket
most csak az érdekel, hogy a vázolt heideggeri gondolatmenetnek rokona-e, s ha igen: milyen
mértékben - Pilinszky létértelmezése. Egyik interjújában-l - eszményképeit megnevezve - az
Evangélium, Platón, Pascal és Simone Weil mellett az egzisztencialisták közül nem Heideggert,
hanem Kierkegaard-t említi. Ez érthető, hiszen Pilinszky a maga világképéhez sokkal közelebbi
nek érezheti a dán filozófus egzisztenciafogahnát, ugyanis ennek végső tartalma éppen az az Is
tenhez való viszony, amelyet - láttuk - a költő gondolkodásában központi hely illet meg. Mégis:
lényegileg közelebbi rokonság van Pilinszky és Heidegger között, mint Pilinszky és a vallásos ateis
taként is értelmezhető Kierkegaard között. Szövegszerű értelmezésben Pilinszky nem használ
ja sem a létbedobottság, sem a halálhoz-mért-Iét fogalmát. 1958 és 1964 közötti meditációiban
azonban mindegyre fölbukkan a magány, az egyedüllét gondolata. Természetszerűlegvilágképé
nek megfelelő vallásos nyelvezetben: " ... egy örökkévalóságra maradtam egyedül, amilyent
csak gyerekek és haldoklók ismernek" - írja 1958-ban23; a világ magára maradt, mert az embe
rek elhagyták Istent és most Isten is elhagyta a világot; a magány: elhagyatottság>, "váR:uum"25,
a Semmi senkiföldje, az Olajfák hegyén Jézus volt ily egyedül Isten és ember között stb. A ke
resztény magány és aszkézis lényegét - Teilhard de Chardinre hivatkozva-" - "élet és halál mara
déktalan tudomásulvételében" összegezi. Nem túlzás tehát azt állítani, hogy a heideggeri "létbe
vetettség" közvetlen rokona Pilinszky .vákuum'i-ának, a "halálhoz-mért-Iét" az "élet és halál
maradéktalan tudomásulvételének", Ismétlem: nem hatásról beszélek, hanem az emberi élet, a
lét azonos mélységű értelmezéséről. Heideggernél a tragikus létbedobottság állapotából az em
ber (das Man) a "Selbst" hivására, felszólítására szabadulhat meg azáltal, hogy dönt, választ és
autentikus létét éli, azt, amire hivatott. Pilinszky "örökkévaló magánya" a szeretetben oldható.
fel-", de mivel a tökéletes isteni szeretet - amint arra a világkép elemzésénél rámutattunk - a ,je-

20 Magány, magányosan, egyedül; Új Ember 1962. máj. 6.
21 M. Heidegger: Sein und Zeit; Max Niemeyer Verlag. Tübingen. 1963;' idézi Suki Béla "Martin Heidegger filozófíájá-

nak alapkérdései" c. müvében, Gondolat, Bp. 1976. 216. old.
22 Látogatóban (Pilinszky Jánosnál); szerk. Lengyel Péter, Bp. 1971
23 Igen és nem; Új Ember 1958. dec. 14.
24 Magány ... ; Új Ember 1962. máj. 6.
25 Nagyhét; Új Ember 1~63. ápr. 7.
26 A keresztény dráma ünnepi hetei; Új Ember 1963. márc. 24.
27 Páros magány; Új Ember 1963. nov. 3.
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len utópiája", az ember elszenvedi a magányt, az egyedüllétet, a társtalanságot, a világot. Ilyen
értelemben, valóban, az elszenvedés költészetének is nevezhetjük Pilinszky líráját. De nézzük,
igazolja-e mindezt a konkrét költői szöveg, helyesebben: következik-e mindaz, amit eddig el-

. mondottunk magából a versbeszédből?

A "korai" Pilinszky - ha a későbbi .katolikus és költő" - a Trapéz és kor/át szerzője: költő és
katolikus. Világképe még alakuló, keresztény realizmusa még nem itatódott át a Simone Weil-i
eszmekörrel, és - miként Beney Zsuzsa kimutatta - legközvetlenebbül a József Attila-i Iétérzés
hez kapcsolható. Magányára még önmagánál keres vigaszt (Magamhoz), alapélménye szabatos
földi látomásba foglalja a transzcendenciát (Stigma). a szubjektum konstitutív tényezője a vers
nek ("Véres lesz tőlem a világ"; "Csak állok-majd és reszketek, akár egy égő erdő" stb.), s jövő
irányultsága az immanenciából nem lép ki, csak kikívánkozik: .mit rejt előlem, istenem, mit őriz

még a holnap?" (Miféle földalatti harc). Fontos rögzítője a korai versek világának a későbbi

kétsoros: "Sírása hideg tengelyében I áll a fiú" (Önarckép l 944-ből) . A vákuum, a heideggeri lét
bevetettség érzése költői látomássá a Harmadnapon kötetben lesz: "Hullámverés. Aztán a puha
éj I boldogtalan zajai. Vak rovar, I magam vagyok a rámsötétedő, I a világárva papundekliban.
I És egyedül a feneketlen ágyban. I És egyedül a párnáim között.y Magam vagyok az örökös ma
gányban, I Akár a viz. Akár az anyaföld" (Egy arckép alá).

A világárva papundekli, az "egyenes labirintus", a "kráter" - ugyanazon létállapot-érzés elemi
.erejű metaforái - a világkép immanenciájának és transzcendenciájanak kettősségében, jelenide
jűség ésjövőbe-irányultság feszültségteremtő pólusai között fogalmazzák meg újra és újra a köl
tői alapélményt. S itt kell megvizsgálnunk egy verscsoportot, amely látszólag idegen az egész li
rát átható'alapélménytől. Pilinszky KZ-versei - mert róluk van szó - mintha egyedülálló szigetet
képeznének e költészet világában. Ez tárgyi konkrétságukból ered - amit rendszerint a verscím
előlegez -! s nem a költői élmény konkrétságából, hiszen Pilinszky, mint tudjuk, nem volt inter
nált lágerlakó; 1944-ben hívták be katonának, s nemsokára Németországban hadifogságba

, esett. 28 A frankfurti, harbachi, majdenaki és ravensbrücki élmények a kívülről szemlélő élmé
nyei; s mégis (vagy tán épp azért): az átélő élménymegidéző intenzitásával szólnak a versek. Úgy
vélem, hogy ennek magyarázata éppen az általam Krisztus-élménynek nevezett költői alapél
ményben rejlik. Pilinszky számára a KZ-Iágerek debortáltjainak szenvedése az istenember szen
vedésének "tömegméretű megismétlődése" (Radnóti Sándor). A fasizmus borzalma a világkép
elemeként, a konkrét látványt átszűrve a költői alapélményen, a történelmit a történelemfölötti
be, a művészi általánosítás szférájába emeli, s ezáltal nemcsak' esztétikai formát nyer, hanem
múltértékelőmozzanatot is hordoz: "És fölzúgnak a hamuszin egek, I hajnalfelé a ravensbrücki
fák. I És megérzik a fényt a gyökerek. I És szél támad. És fölzeng a világ. II Mert megölhették
hitvány zsoldosok, I és megszünhetett dobogni szíve - I Harmadnapra legyőzte a halált. I Et res
surexit tertia die."

28 Tüskés Tibor: Pilinszky Jánosról öt tételben, Tiszatáj 1971/7.

(A tanulmány befejező részét júliusi számunkban közöljük)

Transzcendens expresszen

Transzcendens expresszen örök transz
'ban a szétzúzhatatlan Örök Dolgok Örök
Jéghegyek tündöklésében a kozmikus Ős
ködből előgomolygó fénylő Omega-pont
felé
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Süllyesztőm mélyén is régi szárnyalá
saimra gondolok!
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