
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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Süllyesztő mélyén

Süllyesztőm mélyén is régi szárnyalá
saimra gondolok!
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