
SZILÁGYI ÁKOS

PASSÉ ÉS CONDITIONNEL

A halál, a személy halála, akit kortársai "költőként" értettek meg vagy értettek félre, általában
elváltozásokat hoz létre a művön, ami utána marad. Megváltoztatja státusát az időben és helyi
értékét az irodalomban. Ahalál puszta ténye is elég, hogy hirtelen elszíneződéseket, elmozdulá
sokat vegyünk észre a művön. Amikor a halál eloldja az élő személytől. létezése eleven folyamatá
tól művét, tulajdonképpen csak megismétli azt, ami az egyes mű vonatkozásában a szerző életé
ben is szüntelenül létrejön. De nem az egyes művet, hanem az életművet teszi befejezetté és ítélete
- ellentétben a szerző ítéletével, aki a maga halandó módján kellőképp állhatatlan és tökéletlen
ahhoz, hogy újra meg újra visszatérjen az egyszer már befejezetthez -, ítélete végleges és megfel
lebbezhetetlen. Egyszer s mindenkorra véget vet valaminek, lezár egy történést, s ezzel mindig
hozzáad valamit az életműhöz, avagy elvesz belőle valamit, amit a személy élete adott hozzá.
A szerző halálából nem mindig lesz "irodalmi tény", de a műből - ettől kezdve - véglegesen az
lesz.

Tulajdonképpen bámulatra méltó, hogy a személy halála, Pilinszky János halála mennyire
nem érintette müvét, mennyire nem tudott hozzátenni és elvenni belőle semmit. A halál csak még
nyomatékosabbá tette, amit eddig is tudtunk, hogy ez az életmű eleve sub specie mortis volt befo
gadható. Az életmű mozdulatlansága, sőt rezdületlensége arra utal, hogya mű előbb jutott a
"passé" realitásába, mint a mü alkotója, s így ez utóbbi csupán a maga természetes módján csat
lakozott hozzá. Halála számára nem adatott meg, hogy módosítson művén, amely kezdettől fog
va úgy tartozott személyéhez, hogy nem személyéhez tartozott. A paradoxonok megjelenése jel
zi, hogy ezzel már a vallásos egzisztencia közelségébe értünk.

Ha egyszer minden pátosz oly elviselhetetlen egy ironikus fül számára - tűnődőm most Phalarisz
bikájanak belsejében -, miért kibírható, sőt miért lenyűgöző és dermesztő Pilinszky költészeté
nek komor pátosza? Csak magamon csodálkozom. Ha egyszer nem vagyok hivő (bár nem Istent
tagadom, hanem az embert állítom, s így a valláshoz való viszonyom sem az ateistáé), hogyan hi
hetek e "szenvedő misztikus" hitének? De annak hiszek-e, és mit hiszek annak? Ha egyszer min
den komolyság és fennköltség, amely nem látja magát, amelynek nincs viszonya önmagához,
amely nem éli át saját korlátoltságát és esendőségét, olyan komolytalan számomra, akkor miért
olyan megkomolyító e líra hatása, mely pedig nem ismeri a nevetést?

A válasz tulajdonképpen nem nehéz: azért, mert pátosza nem romantikus fogantatású, Azaz
kiindulópontja nem a mindenható, más helyett álló és más helyett beszélő egyén, végpontja nem
az evilági feloldás és beteljesülés valamiben, ami az egyénen kivül van. Itt az egyén nem lehet esz
köze, képviselője, kiválasztottja semminek és senkinek: senki más helyett nem állhat helyt a vi
lágban, és őhelyette sem állhat helyt senki. Nem "képviselője" és nem "propagandistája" Isten
nek vagy az Embernek. Kreatúra, de olyan kreatúra, akit Isten léte nem foszt meg szabadságá
tól, inkább ráruházza azt. Épp azért nem lehet soha boldog és nyugodt, mert kreatúra: tökélet
len létezés. Ha a kreatúra sorsát választja -,az ember sorsát választja. A bibliai Jézus nem "kép
viselője" Istennek, hanem ember, akiben Isten inkarnálódik, akiben Isten valóra válik ..Nem térí
tő és nem közvetítő, csak követhetö, és abban követhető, hogy nem mások helyett. bár másokért
is él. Ember. Ebben az értelemben válik az egyén Pilinszky költészetében lírai középponttá. Hité
nek jézusi komolysága és következetessége, amely a "hit lovagja" számára lírai életutat rajzol ki
(minden passió ilyen, és minden lírai életút kicsit passió, avagy a másik pólus felől meghatároz
va: pokoljárás) költészetének - művészi szempontból - javára válik: ez váltja valóra egy. olyan
modern líra lehetőségét, amely túl van a romantikán és mégsem csapódik be magatehetetlenül az
irónia krátereibe.
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Az ember, aki kreatúrának látja és tudja magát egy teremtett világban, nem szabadul meg a világ
terhétől. Saját létezésének, tökéletlenségének terhe az, amelyet vagy magára vállal, vagy szaba
dulni igyekszik tőle. Ám ha a kreatúra sorsát vállalja, közösséget vállal minden kreatúrával. Az
áldozat, a bárány sorsának vállalása a szegények sorsának vállalása, akik .mintegy inkarnálták,
valósággal a vérükben és a húsukban, közvetlenül a tagjaikban hordozzák időtlen idők óta a vi
lág rájuk eső, lényege szerint elviselhetetlen, fokról fokra megsemmisitőnehezét", mégsem jelen
ti azt, hogy mások helyett, mások nevében beszél. Ez tehát olyan vonatkozási pont az egyén éle
tében, amely lényét megnyitja a világ, a többi lény számára, nem elválasztja és szembeállítja, ha
nem összeköti az élettel. A szeretet és a szenvedés azonban nem tárgyiasulhat tetté, az egyén nem
léphet ki önmagából oly módon, hogy mások kezében eszközzé vagy tárggyá váljon, és főként

hogy mások váljanak az ö kezében tárggyá. Ez az emberi lény, a teremttnény sorsa melletti
"mozdulatlan elkötelezettség" az egyén saját ~ tőle elidegeníthetetlen ~ szubjektumszerűségének

megőrzésétjelenti (mivel mások szubjektumszerűségénekő nem lehet őrzője, sem letéteményese,
csak az áll módjában, hogy ne akadályozza ennek megvalósulását). Azaz, a szubjektumszerűség

- mint Istentől való, Istent idéző, Istenre hasonlatos meghatározás - itt nem a cselekvésben, ha
nem a szenvedésben fejeződik ki, nem aktív, hanem passzív, nem folyamat, hanem ugrás.

E vallásos, Isten létéhez kötődő szemlélet és egzisztencia feladja hát a leckét mindazoknak,
akik a cselekvő szubjektumszerűség esélyeit keresik egy minden cselekvést visszájára fordító kor
ban, s evilági transzcendenciák felé hajóznak (Intézmény, Eszme, Jövő). Feladja a leckét, hiszen
tanúsítja, hogy a személyiség így valóban nem válik eszközzé semmiféle Magasabb Lét kezében,
és ugyanakkor nem veszíti el emberi arculatát. Ajóság és a szeretet mint e .mozdulatlan elköte
lezettség" mélyen keresztény kategóriái, nem a világ fölött uralkodó elvek, hanem a teremtmé
nyek közötti viszonyok kifejezései, amelyeket c~ak ők maguk válthatnak valóra. A .mozdulat
lanság" értelme így világosodik meg: senki soha ne kerülhessen a teremtmény helyzetébe egy má
sik teremtményhez képest. Ezzel ugyanis nemcsak Isten számára szűnnemeg ember lenni, hanem
az ember előtt is elveszitené emberi arculatát. Hisz' Isten számára csak mint ember létezik, más
különben vagy "szörnyeteg", vagy egyszerűen "semmi" lenne, akinek megváltatlanság a sorsa.
Csak az ember megváltható, és csak az ember megváltandó.

Nagyon távol vagyok attól, hogy mindezt elfogadjam, de nagyon közel ahhoz, hogy megértsem.
és adott esetben úgy értsem meg, mint egy nagy niűvészet előleltevését korunkban. Ugyanis a kor
lényegét kifejező jelenségeket, tényeket, létviszonyokat újra érzékelhetövé és átélhetővé teszi, az
emberi tapasztalás közelségébe tolja mindazt, ami e tapasztalat immanencián nyugvó formái
számára már nem érzékelhetőek, etikailag pedig nem értékelhetőek. Számomra ~ ebből a szem
pontból- a transzcendencia nem világnézeti, hanem formakérdés. Az számít, hogy a hit, a vallás
mintforma mit tesz lehetővé a lírai kifejezésben, és miért van rá szükség ahhoz, hogy ítélkezésünk
ne váljon felszínes moralizálássá, vagy ne forduljon át mindent megsemmisítő iróniába? Bár e
transzcendens előfeltevés - véleményem szerint - csak a Urában lehet a művészi forma konstitu
tív mozzanata, mikor is a transzcendencia az ima és az erőfeszítés mélységesen emberi és szemé
lyes viszonyaként (tehát valóság nélküli létként és nem valóságos létként) fejeződik ki. Természe
tesen, ha a transzcendencia - az etika moralizálódásának korában - az etikai világkép megalapo
zásához szükséges, akkor - műfajtól függetlenül - a "nagyművészet" szemléletmódjának feltá
masztásában és újrahitelesítésében is döntő szerepe lehet (jó példa erre a klasszikus orosz regény
epika, újabban pedig Tarkovszkij filmművészete).

Az adornói pesszimizmusra, mely szerint Auschwitz után nem lehetséges többé költészet,
egyetlen számomra hiteles választ ismerek: Pilinszky János költészetét. Adornónak igaza van: a
bekövetkezett katasztrófa immanens értelmét nem lehet felfogni, nincs emberi ész és érzés, amely
immanens értelméhez eljuthatna, mert nincs - nem ismerhető el, hogy van - immanens értelme.
Ahogy nem érhető fel ésszel és nem fogható fel érzéssel, anti földünkön nap nap után megtörté
nik: évente több mint 50 millió ember hal éhen. A katasztrófa kívül esik az immanensen etikai
megitélhetőségkörén. Ilyen ügyekben minden etikai ítélet, a legelmarasztalóbb is, émelyítő kép
mutatás, sopánkodás és önfelmentési kísérlet lenne: emberi tapasztalatként rehabilitálná azt,
ami nem lehet az. Elheíyezné, beillesztené mindennapi tapasztalásába azt, ami elhelyezhetetlen és
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beilleszthetetlen. A transzcendencia szempontja azonban elhelyezi és átélhetővé, sőt kötelezően

átélendővé teszi az ember számára a katasztrófát. E nélkül nem lehet többé ember, nem lehetsé
ges többé emberi létezés. "A passé realitásába egyedül az áldozatok jutottak el. Övék ma minden
jelentés. A botránykeltők elevemegrekedtek valamiféle örökös conditionnel-ben. Mindaz, ami itt
történt, botrány, amennyiben megtörténhete((. kivétel nélkül szent, amennyiben megtörtént."
Ráébreszt - s talán épp ebből fakad Pilinszky lírájának dermesztő pátosza -, hogy amitől félünk,
amire rettegve várunk - a katasztrófa - nem szörnyü meglepetés már, nem fenyegető jövő,

amelynek konkrét képét még nem ismerjük, hanem "passé", megtörtént valóság: nem előtte és
nem utána vagyunk, hanem benne, és arra kell törekednünk, hogy bennünk is legyen. Mert ennek
tudata és élménye nélkül korunkban nemcsak hit, hanem öntudat sem lehetséges, e nélkül minden
feloldás hamis, sőt botrányos. S ettől kezdve azt is értjük, hogy e két mozzanat összetartozik: a
hit nem lehet már vakhit, sem felmentés a teher alól, amelyet a huszadik század rakott az ember
vállára; szüksége van az öntudat méltóságára és szabadságára. Az öntudat pedig nem lehet pusz
ta ráció, örök megértése mindannak, ami történik, hanem a hit erőfeszítésére van szüksége ah
hoz, hogy fennmaradjon és ne váljon üres, ember nélküli burokká.

Weöres Sándor költészetével kapcsolatban megkockáztathatom: sok minden tetszik benne, sok
minden nem. Pilinszkyről azt mondani, hogy "tetszik" vagy "nem tetszik", olyan képtelenségnek
tűnik föl előttem, mintha valaki a létezés törvényeit akarná így minősíteni. József Attiláról el
mondhatom, hogy szeretem, s példája megrendítő számomra, bár nem követhető. Pilinszkyre
nézve ezt a kérdést is érvénytelennek tartom. Költészete nem tetszik, költészetét nem szeretem,
költészetét nem élvezem, ám költészetével nem tudok betelni. Pilinszky hatását - ebből a szem
pontból - csak Kafkáéhoz hasonlíthatnám, azzal a különbséggel, hogy míg Kafka kísérteties
prózájában nem-azonosságomatélhetem át az emberi lét felszakadó értelmetlenségével, addig
Pilinszky misztikus fogantatású lírájában azonosságomat azzal az - értelmen túli közvetítéssel
feltárulkozó s a művészetben immanenssé váló - értelemmel, amely szempontot kínál (bár nem
etikai, szociális vagy politikai szempontot) a bennünk és körülöttünk nyüzsgő értelmetlenségek
megítéléséhez és átéléséhez.

Innen nézve Pilinszky lírája a József Attila-i líra egyedüllehetsé'ges irányban való folytatása.
Folytatása, helyesebben a vonatkozási pontok meghosszabbítása a transzcendencia irányába.
A transzcendens folytatás első jelei már József Attila kései líráján is kiütköznek. Pilinszky azon
ban nemcsak folytatás, hanem egy újraalkotott és - a transzcendencia révén - újra lehetővé vált
lírai egyetemesség hordozója is. S mint ilyen, ő sem követhető. De ő nem is folytatható már. Elő

re - hová? Visszafelé - minek?

P. J.-nak
a Visszavonhatatlanon túlra

Mutasdföl végső bizonyságod.
embertelen magányod.
Fordítsd felénk
a mit-sem-tudás jajnehéz igézetében
fürdő arcod.
Hadd lássuk
vakulásig pontosan
a stációkat.

TÓTH KÁROLY
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