
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.
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