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Pilinszky János költészetének esztétikája

6. Tárgyiasság és a zárt világ nyitottsága. Ezekben a versekben a múltidejűség a jelen látomásává
nő, s ugyancsak itt érhető tetten a későbbi Pilinszkyre oly jellemző é" oly sokat emlegetett tárgyi
asság megszűletése is. A Harbach 1944 első két versszaka a látvány külső leírása. holdsütésben
szekeret húzó emberek, porosan, éhesen, fáradtan. A harmadik strófa elmélyíti a leírást: "Viszik
az utat és a tájat, / a fázó krumpliföldeket, / de mindcnnek csak sulyát érzik, / a tájakból a terhe
ket". Az aláhúzott sorban adott a lehetőség a hagyományos, a szekott irányba: a fájdalomnak
mint érzelemnek a kifejezésére. Valószínű, hogy a legtöbb költő ebbe az irányba terelné a verset.
Pilinszky nem ezt teszi. nem töri meg a látomást, hanem következetesen végigviszi . a vers továb
hi részében is azt írja, {imitiát, de a külső, tárgyi megjelenítés már magába épiti a fájdalom érzé
sét, mintegy szemleletivé teszi, és éppen a külvilág tárgyai révén: "A falvak kitérnek előlük és
félreáll nak a kapuk, / elébük jött a mcsszeség és / mcgtántorodva visszafut". Itt nyer létjogot c lí
rában a tárgyak világa, s a Trapéz és kor/át-ra még jellemző személyesség e tárgyi világ elemévé,
szerves részévé válik: a szubjektivitás .rabízza'' magát az objcktivitásra, hogy minél hajszálpon
tosabban leírható legyen a valóság. Az eljárás nem új a kőltészettőrténetbcn. A huszadik század
elején Rilke vallja, hogy J kőltőnek ha szubjek tiv érzelmeket kiván objektíven ábrázolni a
tárgyi világot kell versbe vinnie. s a tanácsért hozzáfordulót is arra biztatja, hogy "linmaga kife
jezésére használja ld környez-ctének rárgyait'". "A tárgyakon, mclyck kel visszatértem. / a furcsa
lényeg itt is átragyog"- írja a már korábban is idézett versében." dc gondoljunk A párduc-ra.
vagy az (Íj versek (Neue Gedichte, 190319(8) szarnos más darabjára Angol nyelvterületen T. S.
Eliot fejtette ki' a tárgyias líra érzelemkifejezö jclentőségót: "az érzelem műveszi kifejezési for
májának egyetlen módja, hogy tárgyi megfelelest találjunk hozzá". s ez a .tárgyi megfelelés" kell
hogy fölébressze az olvasó, a befogadó érzelmeit. Tudjuk: Rilke zaklatott életében voltak perió
dusok, amikor élményeit valóban a tárgyi világba öltöztetve közőlte, Eliot más irányba kísérlete
zett: nálunk a Nyugat impresszionista gyökerű lirája uralta a korszakot. illetve más égtájakat
kémlelt Kassák s megint mást a Nyugat új nemzedéke (Szabo Lőrinc, Illyés Gyula). így aztán
nem véletlen, hogy amikor 1946-oan négy műértö barát költségén, az Ezüstkor kiadásában meg
jelent Pilinszky első kötete, a Trapéz c;,\'kor/át, éppen az a Rilke-fordító Nemes Nagy Ágnes vette
észre e versek újdonságát, aki maga is a modern európai lírára figyelve kereste a magyar költé
szet addigjáratlan útjait. .Tárgyszerüek a Pilinszky versek mondja Újholdbeli recenziójában"
-, ezért "éles körvona!ú" a "puszta lén,.Yeg", holott "csekély számú tárgyr-ról van szó, ami egy
ben a Pilinszky-líra zártsagát is jelzi. Igy igaz. Pilinszkynél a tárgyi vi/ág egyrészt a lirai én, a
szubjektum kiizvetitője lesz. másrészt a váláságnak mint külső, tárgyi világnak mélyebb rétegű

kibontása- a teljes immanens világ koltészctbe emelcsének eszköze. Mindez mégsem öncélú köl
tészet-technikai eljárás. A tárgyak világa" ... az utolsó elhányt bádogkanálig, soha nem látott
metamorfózison":' ment keresztül, a történelem ..átverezett szövetévé" vált, s ezért lehet legadek
vátab/J kifejezője az emberi vi/ágnak. az emberi létnek, A tárgyak őrzik az emberi keze nyomát,
jelzik, hogy merre. hol van jelen a Másik: a próza-ars poeticában emlegetett bádogkanál a vers-

A tanulmánv bevezető részé! lWJl. decemberi számunk han, folytotúsát 198:! tuniusában kii2iillük.

I R. M. Rilke: Levelek egI' ifjzí k ohűhii: (lli03)
2 A magányos
'T. S. Eliüt: Hamlet (1919)
4 Nemes Nagy Ágnes: Trapc; és korlát. Pilinszk v JÚ!lOS versei, Üjhold 1946. 152. old.
5 Ars poetiru helvett. Krúter, 112. old
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ben sem nélkülözheti az "elhányt" jelzőt: "Mindig az elhányt bádogkanalat. / a nyomorúság lim
lom tájait kerestem" (Egy szép napon) ..s a virágcsokor is azért lehet "túlhevített" ( Egy sirkőre ).
mert a Másikra utal, képi erejét és megismételhetetlen egyszerűséget az utalás gesztusszerűsége

biztosítja. Kicsoda ez a "titokzatos" Másik 7 Egyik kulcsversét idézem : "Léptek a fűben, a sötét
ben, j aztán egy székláb és egy ágy / a törvénytelen ragyogásban. / Akár egy kivilágitott / vesztő

hely, leszoritott tarkó, / oly szép és idegen a látvány. / Fények és árnyak, / léptek, bútorok / hová
kerültem7 / Ágy és székláb, / ki is van itt, ki van jelen / és ki figyel, s kit is figyel'? / Léptek a fű

ben, a sötétben / aztán egy székláb és egy ágy / a törvénytelen ragyogásban" (Ki és kit?).
A vers zárt kompozíciójú, utolsó három sora azonos az első hárommal. Közöttük a költői

"látvány" leírása s a vesztőhely-hasonlat. A zárt szerkesztés mégsem lezártság, nem zárt világ,
hanem - paradox módon: nyitott zártság; a "ki van jelen 7" kérdés fejezi ki a nyitottságot, és vele
együtt a zárt, immanens tárgyi világ nyitottá lesz részint a Másik ember. részint a transzcenden
cia felé. A "ki van jelen 7" kérdése voltaképp minden Pilinszky-versben ott lappang; láthatatlan
létezése teszi lehetővé a világkép kettösségének versbeli visszatükrözését, és biztosítja ajelenidejű

létállapot nyitottságát -ajövőbe irányultság révén - a transzcendenciafelé, illetve - az .útvérczeu"
tárgyi világ révén- a Másik ember felé.

7. A .jelenlét" és az egységben látás. Pilinszky jelenlétfogalmára nehéz lenne szinonimát találni.
Egyik előadásában" arról beszél, hogy modern, szekularizált világunk, "amikor már-már tökéle
tes immanenciát élvez" - elveszítette jelenlétét. "József Attila világ-hiányról beszélt, én már je
lenléthiányról, mi már jelenlét-szomjról panaszkodhatnánk" - mondja ugyanebben az előadásá

ban. Költői élményét vizsgálva már idéztük az Elég című verset, amelyben a jelenlét voltaképp
jelenlét-érzés, és abból következik, hogy a külső világ tárgyai számunkra jelenvalóvá idéznek va
lakit, akivel valamikor kontaktusunk volt. Ez a valaki mi magunk is lehetünk, az, aki voltunk,
ám lehet egyszerűen a Másik, az embertárs, a felebarátunk, az, aki éppen nincs jelen: hiányzik.
Pilinszky jelenlét-fogalma azonban ennél mélyebben egyszerű: .,A probléma ncm Isten léte, ha
nem Isten jelenléte" - mondja. A Másik tehát ő is lehet, a világkép centruma, a Kimondhatatlan,
és a kimondhatatlan nem jelenti azt, hogy nincsen. És ezzel nem a "credo quia absurdum est"
(hiszem, mert lehetetlen) Tertullianus-i elvéhez érkeztünk, hanem Pilinszky gondolkodásának
kezdő- és végpontjához, a világkép alfájához és ómegájához: Istenhez. Egy helyüte a költö úgy
határozza meg, mint a létező legnagyobb intelligenciát, aki "azt is elviseli, hogy szeressek ... ",
akit csak kérni lehet: "Légy reszketésem öröme, / mint lombjai a fának: / adj nevet, gyönyörű

nevet, / párnát a pusztulásnak" (Panasz),' akivel az ember valamiképpen viszonyban van:
"Ahogy a semmi kisimítja / az agónia árkait, / miként a vidék hófúvás után / lecsillapul, haza ta
lál, / valahogy úgy alakul, rendeződik / fokról-fokra ember és Isten, / pusztulás és születés párbe
széde" (Fokról-fokra).

Akinek a jelenléte láthatatlan, mert magában a létben van benne, s ezért szólni róla - ha ritkán
is - csak úgy lehet, ha ősi egységében látjuk a világot: immanencia és transzcendencia egyetlen
kettősségében, kettős egységében. Ezt - akárcsak Rilke is - Pilinszky két esetben tartja lehetsé
gesnek: ha a gyermekek vagy a haldoklók szemével nézzük a világot. Ám szó se lehet itt a Sartre
tói "elvarázsolt tudat világának" nevezett gyermekkorról, a játék gondolata föl scm merülhet e
lírában ; a gyermek mindig a Fiú is, s az anyához való viszonyának mélyén ott komorIik a biblíai
tragédia. A Trapéz és korlát-ban még áttételes nagyon, asszociatív és utalásszerű : "Szegényt csak
egyszer tudnám még szeretni! / az övé lenni, ha nem is egészen; / megváltanám egy futó, tiszta
csókkal, / hisz egyek voltunk rég a drága mélyben.... Szerelmem, lásd meg ősz haját a szélben,
/ kis békezászló, oltalmat keres, / oldj fel maró, magányos bánatomból. / ha senkiért, az anyá
mért szeress" (Könyörgés).

A Harmadnapon kötet Bűn című darabjában ez feloldhatatlan belső kérdessé súlyosodik: "Te

6 Pilinszky János: Egy lírikus naplójából, Vigilia 1973/2.
7 A Vigilia beszélgetése Pilinszky Jánossal. Vigilia 1970/4.
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volnál, kit megöltek és / én lennék, ki megöltem?"; a Nagyvárosi ikonok-ban a művészettörténet

ben oly sokszor földolgozott piéta-motívummá szélesül: "A fényérzékeny levegőben / csukott
szemhéjak. Anya és fia. / Fehér kezek és még fehérebb ráncok. / Piéta és laterna mágika" (Fehér
piéta). A Szálkák-ban pedig létrehozza e mindenfajta szubjektivitást kerülő költészet legszubjek
tívebb hangú darabjait: "Anya, anya / ebben a sivatagban, / mért hagytál itt, ebben a sivatag
ban?" (Mégis nehéz}; "Anya, a te kezedet örököltem, / de királyságom, tudom, nem kívá
nod ... Itt a kezed. Ki vagyok fosztva. / Újra semmim sincs, édesanyám" (Kezed. kezem).

Az idézetek nemcsak állításaink illusztrációi, hanem a piéta-motívum végigvezetésével szöveg
szerűen kivánják szemléletivé tenni Pilinszky költészetének - a költői világkép- és alapélményen
nyugvó - egységét. Belső, tartalmi egységét, azt, ami a költői hitvallás értelmében az ember földi
életének teljes görbéjét óhajtja minden készülő műben megragadni. Úgy, ahogy erről az Egy
fénykép hátlapjára cimű négysoros vall megrendítő egyszerűséggel: "Görbülten megyek, bizony
talanul.j A másik kéz mindössze, három éves. / Egy nyolcvan éves kéz s egy három éves. / Fog
juk egymást. Erősen fogjuk egymást."

A képzőművésznek - ha egyetlen szimbólumba sűrítetten k'lvánná ábrázolni Pilinszky költé
szetét - ezt a négy sort kellene újrafogalmaznia a festészet vagy a szobrászat nyelvén. (Bizonyára
nem véletlen, hogy éppen Pilinszky János nyitja meg annak a Kondor Bélának a kiállítását, aki
nek művészetében oly fontos hely jut a kezeknek.) A hároméves és a nyolcvanesztendős kéz egy
másba kulcsolódása, egymást el nem eresztő szorítása létünk időbeliségének tragikumát eleveníti
meg, amelynek mélysége csak a halál előtti pillanatban, az élet, a lét utolsó perceiben nyílik meg.
S Pilinszky lírájában ez az a másik nézőpont, ahol a gyermekkorral eltűnt egységben-látás vissza
szerezhető, ahol a halál árnyéka rávetül az életre, s mint a lakmusz, előhívja annak valódi és vélt
értékeit. Az agónia percei ezek, a vesztőhely tudatba nyilallása, hogy .rnost fölvezetnek "; a heí
deggeri selbst hívására felelet, hogy létbedobottságunkban is elnyerhessük szabadságunkat, mert
másként csak egy válasz van: "Isten hallgatása". A vesztőhely: magaslat, tető; innen kell szem
lélnünk egész életünket, létünket, hogy tér és idő teljességében láthassuk. Hiszen e két kiürese
dett s számunkra megfoghatatlanná vált fogalomról nem mondhatunk többet a misztikus filozó
fusnőnél : .Latrokként - Simone Weil gyönyörű szavával- tér és idő keresztjére vagyunk mi ver
ve emberek". Létünk "egyenes labirintus", "kráter", meghatározására semmi más nem maradt,
csak egyedül a költői metaforák ; velük-bennük a kőltő.> ha költő - megrajzolhatja a lét, a halál
lal teljes lét "görbéjét". Általuk visszaszerezhető a szabadság, amelyről Heidegger beszél, s ben
nük, csak bennük artikulálható - költőnek és befogadónak egyaránt - minden, amit a létről s
magunkról elmondani egyáltalán érdemes. Innen érthető Pilinszky Kráter-beli tőmondatainak

végtelen gazdagsága. De ez már a konkrét művek elemzéséhez vezet. Szemléltetésill álljon itt
egyetlenegy a legnagyobb művészi erejűek közül: "Micsoda csönd, ha itt vagy. Micsoda / pokoli
csönd, / Ülsz és ülök. / Vesztesz és veszítek" (Kapcsolat).

8, A nyelv. az eszközök és a forma. Pilinszky költészetének nyelve szintén a világképpel való szo
ros összefüggést mutatja. "Nyelvünk ... egyszerre kifejezője a kimondhatónak és a kimondhatat
lannak, a konkrétan adott és a természetfeletti világnak, annak, ami aktuális, és annak, ami
örök ... ,,8 - írja; vagy még frappánsabban : "A nyelv ... a szeretet teljességének és kiteljesítésé
nek a gondja. A többi csak irodalom, és csak filológia."? Mindegyre hangsúlyozza a nyelv paro
le-jellegét, olyan beszédnek fogja föl, amelynek legmélyén csönd lakik, "Isten minden beszédet
fölülmúló csöndje". A rokonlelkű Pierre Emmanuellel együtt vallja, hogy "minden gondolat
- erőfeszítése végső határán - imádság", azaz a lehető legegyszerűbb beszéd, közvetlen és nélkü
löz mindenféle cicomát. Költészete egyértelműen igazolja ezt a koncepciót. Versbeszéd - szó sze
rint. Ritmusképlete, amely a verstest egészét uralná, a Trapéz és korlát-ot követő kötetekben
nincs, De már ott is a jambus inkább csak iránytű, mint formakomponens : lejtése nem szigorú

8 A kétféle közhelyről, Új Ember 1968, dec, 8,
9 Néhány szó a szavakról, Új Ember 1968, nov, 14.
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formakövetelmény, hanem nyitánya a Harmadnapon-tól legjellemzőbb formatulajdonságnak : a
metaforikus-tárgyias tömörségnek.

Jelképei a költészet s a nyelv legősibb toposzait emelik a versbeszédbe (nap, éjszaka, víz, ten
ger, sívatag stb.), tárgyai költői tudatossággal kiválasztottak: a természeti és emberi világból va
lók (kő, fa, fű, bádogkanál, sírkő, virágcsokor stb.), de - világképének megfelelően - a termé
szetfölötti transzcendens világ, azaz á keresztény szimbólumrendszer is fólszívódik a költői

nyelvbe (kereszt, bárány, pokol, monstrancia, introitus, piéta stb.). A nyelvből ezáltal egyéni, sti
lizált versbeszéd lesz, amely retorizálttá s ugyanakkor poétikai-művészibeszéddé is a szoképek,
költői képalkotások révén válik. A vers retorizáltsága a képi látomás maga: ahogyan egymást kö
vetik és ahogyan egymásra épülnek a képek. Ahol egy-egy kép véget ér, ott a retorikai egység is
lezárul. Nem a szó, nem is a szavak ritrnusélménye, hanem a mondat a formává szervezés alapele
me. Ritkán összetett, többnyire egyszerű bővített mondat. Nemegyszer tő- vagy egyenesen szó
mondat (Kráter, Fátyol). Például a Mégis-ben a kérdőmondatok képi látomását hihetetlen in
tegráló erejűvé teszi az utolsó négyszavas mondat: "Látják a bejárati fényben I a szőlőlugast?

A meszelt padot? I A levelek nyomasztó, viaszos zöld I távollétét? És mégis itt állt." Igen, Pi
linszky Jánosban megvan a "transzcendentális ösztön", vagyis az a képesség, "amellyel a költő

meg tudja mutatni a jelenséget mint egészet, világtávlatban, teljes valóságában. Megjeleníti a je
lenséget, az egészet együtt úgy, ahogy van, mindenestül, a maga realitásában, rejtélytelenül, iga
zán és nyiltan."!" Poeta Sacer ő, aki - mint Heidegger mondja s ahogy a vasárnapi jegyzetek is
tanúsítják - "az istenek és a nép között áll", és vállalja, meri vállalni az egybelátás, az egységben
látás, a fölülemelkedés, a teljességre irányuló törekvés kockázatát. Költészetének olvasásakor
óhatatlanul fölmerül a kérdés: a nyelv-e a költészet anyaga, avagy a költészet a nyelv anyaga?
A kérdésre némi választ adhat a Pilinszky-versek konkrét elemzése, véglegesen csak a modem
költészet alakulása dönti el.

9. A Pilinszky-líra és az esztétikai befogadás. Minden műértelmezésnek- ha bejárta a vizsgálat
tárgyául választott mű (vagy életmű) világát, s belülről szemlélve fedte föl annak összefüggéseit,
írta le esztétikai létezésmódját és létezési sajátosságaiban ragadta meg a mű önmagában vett po
tenciális esztétikai értékét -, föl kell tennie a kérdést: a műben potenciálisan meglévő esztétikai
érték hol, mikor és hogyan lesz reálisan létező esztétikai értékké? A legkülönfélébb esztétikák és
irodalomelméletek egyetlen választ ismernek: a befogadó esztétikai élményében. S ez alig több a
megválaszolás puszta tényénél, hiszen - ha következetesen végiggondoljuk - ezzel a műben po
tenciálisan létező esztétikai értéket teljes mértékben "kiszolgáltattuk" a befogadói élménynek.
Igaza lenne tehát a sartre-i gondolatmenetnek II : a mű az olvasás folyamatában realizálódik, kö
vetkezésképp annyiféle a mű, ahány olvasója van? Azaz a mű nem rendelkezik önálló, szubsz
tanciális léttel, csak a mindenkori befogadó olvasatában nyer úgynevezett szellemi létet? Csupán
úgy válik esztétikai értékké. ha "találkozik egy őt elismerő tekintettel"? Itt most nem vállalkoz
hatunk e bonyolult kérdéskör föl vázolására sem. De jelezni kívánjuk, hogy az erre vonatkozó
szakirodalom azért sem tud kielégitő választ adni, mert vagy túlságosan az általános esztétikai
diszciplína, vagy túlságosan a szaktudomány oldaláról közelít a problémához.

Úgy vélem: a műértelmezés az esztétikai érték problémáját helyesen a mű és a befogadó dia
lektikus kölcsönviszonyában vetheti föl. Hogyan ragadható meg és írható le tehát mű és befoga
dó viszonyában a Pilinszky-líra értéke?

10. Egy lehetséges történeti-társadalmi megközelítés. Olyan történeti képződménynek, történés
nek fogom fel Pilinszky líráját, amelyben a tartalom és forma nemcsak egymást feltételezik, ha-,
nem meghatározzák, kölcsönösen strukturálják egymást ésfolyamatosan ráépülnek az alakuló vi-

10 Hamvas Béla: Poetica metaphysica, Esztétikai Szemle 1939 (Mitrovics-emlékkönyv)
II J. P. Sartre: Mi at irodalom? Gondolat, Budapest 1969
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lágképre, úgy is mondhatnók: világkép és líra egyszerre teremtődnek. Mik ennek a "teremtődés"

nek, történésnek társadalmi, kor- és személyes élettörténeti meghatározói?
Az életrajz kevéssé eligazító, inkább csak jelzi, mi történik a költő belső életében. Gyermekko

rára vonatkozóan néhány novellájának megidézett világából s egy vasárnapi jegyzeteből'?

.- amely szerint édesanyja iskolába vitte, ott hagyta magára, s ő úgy érezte, "egy örökkévalóság
ra" maradt egyedül -, arra kell következtetnünk, hogy meglehetősen korán foglalkoztatta az
egyedüllét. a magány gondolata. Másik vallomása szerint!' tizennégy éves korában hallott elő

ször Ady-verset az iskolai önképzőkörben. "Hatására - írja -- shakespeare-i kifejezéssel, úgy
döntöttem, hogy költő leszek." S alig három évvelkésőbb, I938-ban, tizenhét éves korában meg
jelent a Napkeletben első verse, 1939-ben még egy a Vigiliában 14, majd az Ezüstkor (1942-1944)
első számának szerzői között az ő neve is felbukkan.!' Azt már más összefüggésben említettük,
hogy I944-ben behívták katonának és Németországban fogságba esett; 1946 és 1948 között az
Újholdnál társszerkesztő, az ötvenes években kiadói lektor, 1957-től pedig az Új Ember belső

munkatársa.
Kortörténeti szempontból szokás Újholdes költőnek tekinteni Pilinszkyt. A megállapítás igaz,

ha nem óhajt több lenni a besorolás tényszerűségénél. Kenyeres Zoltán azokat nevezi Újholdss
költőknek, 16 akik az I946-ban alapított s mindössze hét számot megért folyóiratban megjelentek
(Gyarmati Erzsébet, Fazekas László, Jánosy István, Lakatos István, Mándy Stefánia, Major Ot
tó, Nemes Nagy Ágnes·, Pilinszky János, Rába György, Rákos Sándor, Somlyó György, Szabó
Magda, Végh György, Vidor Miklós), sőt közéjük tartozónak véli Lator Lászlót is, akinek nem
jelent meg ugyan verse az L,jholdban, de ..a hasonló ars poetica" révén idesorolható. Ez az "elve
szett korosztály" - mint a "negyedik nemzedék egyik szárnya" - a háború megrázkódtatásában
eszmélt magára, folytatója a "harmadik nemzedék polgári humanizmus't-gondolatának és meg
teremtője az "elvont tárgyiasság" költészetének. Béládi Miklós "tragikus nemzedékről"beszél!",
amelynek tagjai (Nemes Nagy Ágnes, Rába György, Rákos Sándor, Szabó Magda, Mészöly
Miklós) közt Pilinszkyt a "tragikus hang állandósulása" különbözteti meg, mert "számára az
emberi lét a maga egészében válik tragikussá". Igaz - fűzhetnők hozzá.; de nem csak ez, nem
csupán a tragikus hang állandósulása különbözteti meg nemzedék társai között Pilinszky t, hiszen
e hang állandósulása a költői alapélményből, az alapélmény mélységéből következik, amit nem a
világháború átélésében, hanem -Táttuk - a költői világkép függvényében kell meghatároznunk.
Ez nem jelenti azt, hogy tagadjuk a háború borzalmainak költészetére tett hatását; a iZZ-versek
egyértelműen igazolják e hatást, de ugyanakkor azt is bizonyítják, hogy Pilinszky "alárendeli"
világképének az élményt, illetve átitatja Krisztus-élményével, amint erre utaltunk a Harmadna
pon cimű vers említésekor. Ha a maga belső történésében akarjuk tehát megérteni Pilinszky köl
tészetét, nem a kor történelmi eseményeit kell szembesítenünk vele, hanem megfordítva: e költé
szet belső, alakuló világát kell szembesítenünk a kor történelmi eseményeivel. Belső, alakuló vi
lágát, mondottuk, s ezt úgy értjük, hogy a Pilinszky-líra fejlődési stációit nem lehet, vagy leg
alábbis nehéz meghatározni, ehelyett a költői világképe n nyugvó egységes egészet kell állandóan
szem előtt tartani, hogy belső értékrendjének hangsúlyváltozásai. átrendeződései megfoghatók
legyenek. A sokak által .fordulatként" emlegetett Szálkák (1971-1972) első darabja arról tanús
kodik, hogy a költő maga is egységes egésznek fogja fel költészetét : "Amiként kezdtem, végig az
maradtam. / Ahogyan kezdtem, mindvégig azt csinálom". Ez a két sor a vers lényege, a rákövet
kező három ("Mint a fegyenc, ki visszatérve / falujába, továbbra is csak hallgat, / szótlanul ül
pohár bora előtt") csak képi érzékletesebbé tétele az előbbiek absztraháló jelentésének. Hogyan

12 Igen és nem, Új Ember 1958. dec. 14..
13 Lásd: a Látogatóban . . . c. kötetben; szerk. Lengyel Péter, Bp. 1971
14 Pilinszky János: Kikötőben. Napkelet 1938/11. és Üzenet az úvegvárbol, Vigilia 1939/2.
15 Diószegi András: Az .Ezűstkor" vége, Kortárs 1960/2. Rónay László: Az ..Ezüs/kor" nemzedéke, Aka

démiai Kiadó, Bp. 1967
16 Kenyeres Zoltán: Gondolkodó irodalom. Szépirodalmi, Bp. 1974
17Béládi Miklós: Költő a senkiföldjén, Tiszatáj 1973/9.
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"kezdte" tehát Pilinszky? Méltatói a Trapéz és korlát-ot szokták ilyenkor fölhozni ilyen vagy
olyan koncepciójuk bizonyítására. Nem csupán filológiai kérdés azonban, hogy tudunk néhány,
az első kötetbe be nem került versről.18 Nem véletlenül hagyta ki Pilinszky a későbbi kötetekből

is, hiszen - mércéje szerint - nem művészileg érett, hanem megérlelt versekről, vagy találóbban:
. megérlelt költeményekrőlvan szó. Megformáltságuk, gondos rím- és ritmuskezelésük a Nyugat
költőinekművészetétjól ismerő fiatalembert sejtetnek, akinek egyéni világiátását mégsem képes
elrejteni a forma-ruha. "Körülöttem hűvös, kék üvegfalat I kemény lapokból vont a végzetem,
I magamba zárni minden élesen I kiszállni-készült, izzó nyílhegyet, I mit képzelet kovácsolt, vágy
lövelt, I való világba ütni ércfejét" - így indul az Üzenet az üvegvárból. Azaz, mint minden induló
erős tehetség, Pilinszky is föltérképezi a világot, készül birtokba venni mindazt, aminek határait
még maga sem ismeri. Impresszionisztikusan, mint tettékezt Babits, Kosztolányi vagy akár Tóth
Árpád, úgy, ahogyan a szubjektumon átszűrődő világot észleli: "Most minden festék, látszat,
porladó, I szívemre porzó, tiszta hó, halál, I csak egy való van, síró görbe szám I és ködbe néző

két ködös szemern" (Kikötőben).

De ugyanerről az impresszionisztikus világiátásról tanúskodnak a Trapéz és korlát-ból az Őszi

vázlat, valamint a Kánikula című versek is. Viszonylag hosszú és zárt kompozíciójú költemények
jelzik, hogy a költő "ráeszmélt" valódi természetére19 (Trapéz és korlát, Miféle földalatti harc, Te
győzz le, Stigma). világképének állandó elemévé válik a transzcendencia, s ezáltal a versbe fog
ható világ beláthatatlan mélységek felé nyílik: egyelőre az apokaliptikus látomások irányába
(Jelenések VIII. 7., Apokrif, Apokalipszis stb.), aztán, a gondosan megválasztott tárgyi világ be
vonásával párhuzamosan, nem az egyszerűség, hanem a tudatos egyszerűsítés irányába. A Har
madnapon rövid versei (Négysoros, Agónia Christiana, A harmadik) jelzik e folyamatot, a Hideg
szél pedig - Beney Zsuzsa szavával 20 - előrevetíti azt a későbbi Pilinszkyt, akinek világa "átitató
dik a halállal". Erről mi az egzisztenciál-filozófia párhuzamosításában szóltunk, s úgy véljük,
hogy az 195Q-es évek végétől a hatvanas évek közepéig tartó időszak az, amelyben Pilinszky vi
lágképe és költészete az egzisztencializmus és a Simone Weil-i eszmekör hatására filozófiai és esz
metörténeti mélységet nyer. A Harmadnapon képi nyelve ezúton lesz a Szálkák-kal kezdődően

fogalmilag absztraháló nyelvvé, jövőbe irányultsága a jelen létállapotától súlyos. Kabdebá Ló
ránt beszél arról, hogy "az abszolútummal való szembesítés", valamint a "kontemplatív időtleni

tés' Pilinszkynél .Jéthelyzetté általánosítódik"." Valóban, József Attilánál a természeti képek
(vagyis a tárgyi világ) mindig élethelyzetet jelölnek és jelzik, hogy a költő magára vállalta a vilá
got. Szabó Lőrinc költészetében nem találunk ehhez hasonló magatartásformára, de egyetlen
vers, a Fűz a tóparton (az I940-es évek elejéről való) - miként azt meggyőzően bizonyítja Kab
debó - az alaphelyzetül választott természeti kép révén egyszerre jelöl élet- és léthelyzetet, mely
ben a költő képtelen vállalni a világot, és megnyugvást sem talál benne. Pilinszky természeti-tár
gyi világból vett képei egy-egy létállapotot jelölnek, rajtuk keresztül a költő nemcsak magára vál
lalja, de el is szenvedi a világot: magának a létezésnek az abszurditását fogadja el. Ezért joggal és
találóan nevezi Kovács Kálmán az "abszurd létezéslirájának" Pilinszky költészetet:" ám ez a líra
nem egyszerűen tükrözi a létet, hanem értelmezi is. És ebben megint a legnagyobbakkal rokon.
A Kráter mélysége tehát mint létértelmezés - feltételezi a költői út teljes ismeretét.

A hetvenes évekkel kezdődő "termékenysége" az addig létrehozott líra összefüggésében érthe
tő-értelmezhető helyesen. A Szálkák, a Végkifejlet és a Kráter új versei ama József Attila-i "vég
ső szemlélet" jegyében születtek, és Pilinszky létértésének adekvát mélységű nyelvi kifejezői. Eb
ben rejlik e líra nagysága, újdonsága, költészettörténeti jelentősége.

18 Lásd a 14-es lábjegyzetet
19 Rónay György: Pilinszky János versei. Magyarok 1946/402-403. old.
20 Beney Zsuzsa: Gondolatok Pilinszky János új versesköteteiről, Vigilia 1975/1.
21 Kabdebó Lóránt: Fűz a tóparton, Irodalomtörténet 1974/2.
22 Kovács Kálmán: Eszmék és iroda/om, Szépirodalmi, Bp. 1976
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11. A Pilinszky-líra nekünk-valósága. Ha Pilinszky János világképét, mert elfogadja a transzcen
denciát, nem is teheti mindenki teljes egészében magáévá, költészetének jelentőségét senki sem
kisebbítheti. Mai magyar költészetünkben talán ő az egyetlen, aki nemcsak azt tudja, hogyamo
dern lírikusnak rá kell kérdeznie az emberi lét, az egzisztencia egészére, hanem egyénileg kiépí
tett és egyre inkább az absztrakció irányába haladó nyelven rá is tud kérdezni. Ö van legjobban
tisztában azzal, hogy a modern költőnek - ha korához szólni s rá hatni akar - annak az empiri
kus világnak a végtelenségét kell versbe foglalnia, amelyben ott lüktet a véges emberi lét. Ez a vi
lág pedig csak a maga metaforikus tárgyiságában önthető nyelvi formába, mert épp e tárgyi világ
"nem beszél, nem rejteget, hanem jelez" (Herakleitosz). Jelzésszerűsége folytán e művészet "ki
lép" kortörténeti meghatározottságából, a történeti monászból, s ezért értéke csak a mű autonó
miájában fejthető meg, ott, ahol megnyilatkoznak a lehetséges emberi értékek. Egyszerűsége az
összetetten, a bonyolulton túli, vagyis tudatos egyszerűsítés .. hatását a kimondás egyszerisége
biztosítja. Az emberi létezés nagy kérdéseít fogalmazza újra, s ezáltal a befogadót gondolkodás
ra, elmélyülésre ösztönzi. Nem utolsósorban pedig a gondolati következetesség erkölcsi példáját
állítja elénk.

BACSÓ BélA
, ..

A LET TURELME
József Attila: Reménytelenül

Hölderlin kérdése - költők szűkös időn mire jók - az utolsó két évszázad lírájában újra és újra fel
vetődött. Maguk az alkotók tették fel akkor, amikor a formát a szűkös időn beteljesíteni akarták
és kérdésévé vált abefogadóknak - köztük a lírával teoretikusan foglalkozó irodalomtudósok
nak, akik a formát faggatva, a forma és a szükös idő költői világkép-meghatározó jellegzetessé
gét, esztétikai érték- és igazságtartalmát kívánták megítélni. A szükös ídő lényegi meghatározó
jává vált a modern lírai fejlődésnek. Lényegivé, mert mind az alkotói, mind a befogadói oldalt
meghatározza - tehát szükségszerűvé -, hogy a költészetben reflektáljanak a megtörtség felett
(Gadamer), azaz tudatosítsák, hogy többé nem adott a közös értelmezéshorizont, mely hitelesít
hetné az alkotói élmény-kimondást a befogadó i oldalon. A szükös idő mint sajátos történeti, for
materemtő a priori egyfelől, másfelől a szükös időben élő emberiség társiatlansága a modern líra
karakterisztikuma. A lírai vers'így hapax legomenonná - egyszer kimondottá - válik, és e kimon
dásban nyilatkozik meg a lélek a lét türelmeként, megértésre váró Iétként. így igaz a rilkei kije
lentés: az ének lét.

A dal, az ének a csöndbe tér, mert többé nem létezik az egységes élmény mint lét, és mert a
fennálló a szükös időn az idegenségnek, a dolgok kicsinységének, a beszéd zavarának otthonta
lan világa. (Csak jel vagyunk, s mögötte semmi / kín nélkül vagyunk, s már-már elfeledtünk / be
szélni is a messzi idegenben - Hölderlin.) Szűkös időn a költő diadala az, hogy a lélek, a költői én
a lét türelméből megnyilatkozik. A költő kicsikarta azt az engedményt, hogy lelke mint az egye
dül igaz lét, mint a létező türelmetlenség ellentéte jelenhessék meg, és a csendbe tért dal a társias
beszélgetésélesztőjévé válhasson. (A sors parancsa, hogy ki-ki egymást megértse / s hogyha eljön a
Csend, teremjen hozzá nyelv is, közös - Hölderlin.) A dallá vált lélek a lét értelme, a társiasság
emlékeztetője és e szükös időn a horizont felnyitója. így és csak ebben a kontextusban értelmez
hetjük helyesen József Attila következő megfogalmazását: ... a valóság megértésekor, kívül va·
gyok a valóságonmindaddig, amíg ez a megértés alakot nem veszföl, ami által megértésem maga is
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