
Hallottuk a szóbeszédet: Pilinszkynek volt egyszer egy öngyilkossági kísérlete,
gyógyszert vett be és szeszt ivott rá. Amikor Kondor Béla meghalt, öngyilkos
lett, mégpedig azon a módon, ahogy Pilinszky megkísérelte.

Azoknak, akik Pilinszky és Kondor barátságát közelről ismerték, nincs szük
ség erre a magyarázatra. Úgy tudják, Kondor Béla holttestét nem boncolták föl,
ezért nem bizonyítható, hogy öngyilkos lett. Kondor halálraszánt, önpusztító
életet élt, ereje elfogyott, szíve és egész szervezete negyven éves korára annyira
elhasználódott, hogy a természetes halál épp elég magyarázatot ad korai és tragi
kus távozására. Pilinszky hallgatása - bár erős bűntudat, a mások vétkét is ma
gára vállaló alázat élt benne - nem valamiféle önvádból, lelkiismeretfurdalásból
fakadt. A másfél évtizedig tartó barátság igen súlyos kapcsolat volt. Kondor Béla
él~te olyan hatalmas élet, személyiségének a hatása olyan nagy, kisugárzó,le
nyűgöző és szuggesztív, hogy ezt életében is kevesen tudták környezetében elvi
selni. Pilinszkyt a festő halála után a gyász, a veszteség, a hiány súlya nyomta,
nem az önsajnálat. Inkább hallgatott, mint jajgatott vagy siránkozott. Nem azért,
mert takargatni vagy fnagyarázkodni való lett volna kapcsolatuk történetében.
Ez a barátság olyan szép, bensőséges és súlyos volt, amiről Kondor Béla halála
után nem lehetett beszélni. Legalábbis Pilinszky nem tudott. A hallgatás, a ham
leti "többi néma csend" volt barátságuk mellett a legbeszédesebb vallomás.

BALASSA PÉTER

A látvány és a szavak
A Harmadnapon - huszonöt év után

Pilinszky János második verseskönyve, a Harmadnapon huszonöt éve jelent
meg, 1959 szeptemberében. Évfordulók önmagukban nem telítik új tartalommal
az irodalom jelenségeit, Pilinszky költészete pedig különösen kevéssé alkalmas
bármiféle ünneplésre. A negyedszázados mű arra alkalmat atlhat viszont, hogy
szembenézzünk olyan tartalmaival, jelentéseivel, amelyek esetleg eddig is benne
szunnyadtak, de csak az 'elmúlt idő hozta, ha hozta, felszínre őket. "Eredeti" mű
és újraolvasott mű szembesítésének, e két időnek az értelmezése - dolgozatunk
feladata. Természetes, hogy az a mód és gondolkodás, amellyel megközelítjük, a
mából is következik. Kérdéseink: mit jelent ma Pilinszky Harmadnaponja?
Múlik-e a kötet ideje egyáltalán vagy sem, s ha múlik - miképpen?

A kötet 1946 és 1958 közötti verseket tartalmaz, a záró vers végén ez áll:
"Szigliget, 1958. november." A harmincnégy vers két ciklusba rendeződik. Az
elsőben tizenöt költeményt, a másodikban tizenkilencet találunk. A Senkiföldjén
korszakhatára az Apokrifet körülvevő versek előtti időben húzódik, az ötvenes
évek elején; az Egy KZ-láger falára darabjai 53/54-58 között keletkeztek. Tizen
két év, harmincnégy vers; ha Pilinszky megnyilatkozásainak ún. szépirodalmi
anyagát nézzük, akkor a köztudat ezt tartja legjlentősebbkötetének. Mi magunk
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úgy véljük, hogy költészete olyan fokon és intenzitással egységes, hogy a könyvet
csak ezen belül tarthatjuk egyik legjelentékenyebb művének. A Harmadnapon
felől újraolvasva úrr."alkotói fordulata utáni termését, csak megerősödtünkállás
pontunkban, ezért külön nem térünk ki arra, milyen helyet foglal el életműve

egészében a könyv. Az értelmezők többé-kevésbé abban is megegyeztek, hogy a
kötet legjelentékenyebb darabja az Apokrif, és lassan közmegegyezéssé vált,
hogy e költemény egyúttal a magyar líra csúcsai közé tartozik. Mégis elemzésre
ösztönöz most az, hogy e minősítések és az egyes versek elemzése ellenére a kö
tet mint kötet analízise elmaradt. Még akkor is így van ez, ha Radnóti Sándor,
alapvető könyvében (A szenvedő misztikus. Akadémiai Kiadó, 1981) hosszasan
kitér Pilinszky e korszakára; ő az oeuvre egésze és a misztikus költészet lényege
felől vizsgálódik. A kötet mint kötet újabb megértéséhez szeretnénk, a teljesség
illúziója és lehetősége nélkül adalékokat és interpretációs pontokat nyújtani. A
teljes feltérképezés, a szó filológiai értelmében és a motivika egészének felfej-

.- tése - monográfikus tanulmányt igényelne.
Elemzésünk témája kettős: részben a kötet motivikus és kulcsszó-hálózatának,

illetve szemantikai tagoló íveinek, belső erővorralainakmegismeréséhez szeret
nénk közelebb jutni; részben ezek nyomán kötet-értelmezést igyekszünk adni,
mely talán néhány ponton eltér az eddigi értelmezési tradíciótól. E hagyomány
három pillére, illetve változata szerint a Harmadnapon l. az antifasiszta líra nagy
teljesítménye; 2. a keresztény egzisztencializmus, mesterműve; 3. a misztikus
költészet modern lehetőségének megvalósulása. Ertelmezési hagyomány és új
"értelmezési kísérlet szembesülése egyben a könyvhöz való különböző történeti
viszonyt is jelent, noha máris előrebocsátjuk, hogy a mű helyét és idejét épp úgy
a mában látjuk, mintha huszonöt éve olvastuk volna. Nem érezni rajta a múlttá
válás, a klasszicizálódás nyomait.

Ami a módszert illeti: a kulcsszó- és motívumháló kiterítése eleve magában
foglalja azt a hiányt, hogy az egyes versek elemzésétől eltekintünk. A kötetet
IDintegyetlen művet, kontextust vizsgáljuk. Ezen belül valóban különleges
helyet foglal el az Apokrif, helyzete egyúttal a kötet egyik legfőbb tagoló eleme. E
vers motivikus és eszmei csúcspont, összefoglalás és centrum. Minden idevezet,
ugyanakkor ez is tartalmazza a kötet egészét. Kötet és költemény között kölcsö
nösségi viszony áll fenn, inkább, mint általában, és e viszony egyik tagja sem él
yezelsőbbséget: a kötet az Apokrifról szól, az Apokrif a Harmadnaponról. Hiszen
a motivikus rendszer is azt mutatja meg, ahogyan az egyes versek a versindivi
duummá sűrűsödnekössze az Apokrifban, amennyiben ez olyan foglalat és lista;
amely nemcsak szinte az összes fontos szót és motívumot tartalmazza, hanem
végleges összefüggésbe is állítja őket. Az Apokrif a könyv definitív megfogal
mazása, "alakja". Az egyes versek sűrítményéte vers adja, egyszersmind a kötet

. egésze mint kontextus egyenesen e vers születési feltételének tűnik. Módszerta
nilag a motívumok poétikai síkját elválaszthatatlannak tartjuk a jelentés, a for

. maeszme síkjától. Gondolatmenetünk ezt a felfogást követi.
1. Kulcsszavak és motivumok. "Ez a vizionárius líra igen kevés számú és állan

dóan ismétlődőképpel él ... ebből az ismétlődésből, a funkcióváltásokban elmé
lyülő viziókból fontos következmény adódik a versek közegére. Az ugyanis, hogy
a költő nem egyes verseinek, hanem költészetének olvasóira számít.... akik
számára maga a Pilinszky-vers önmagában is autonóm közeget jelent, akiknek
kapcsolódási pontjai ugyanannak a költőnek más versei, akikkel folytatni lehet a
párbeszédet." - írja Radnóti (i. m..119). Ennek nyomán három domináns szó- és
motívumcsoport különítünk el. Nem feltétlenül előfordulásuk gyakorisága, ha
nem elsősorban funkciójuk, súlyuk alapján. Az első az éhség állapota, illetve
helyzete mint motívum, amihez a vályú és az ól kulcsszavak csatlakoznak, von-
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zódnak. A második a látvánnyal, a látással kapcsolatos. és a Hermednspon leíró, '
ténymegállapító, az apokalipszisre sűrítetten rámutató soraiban jelenik meg. Ide
tartoznak kulcsszavakként nap, levegő, dél, kő, ránc, -pérusok; féreg, vadállat, föld,
táj, illetve a motívummá terebélyesedő bot, fa, léc, fák, deszka, ketrec, vesszők

csoportja. E csoport továbbí.motívumaí: forróság, izzás, ragyogás, alkonyat, leve
gőtlen(ség), szivárgás, omlás. A harmadik csoportban az ember történelmi-egzisz
tenciális-teológiai alaphelyzetei kapnak szavakat motivikus felfejlesztés formájá
ban: tanú, tanúság, rab, fogoly, fegyenc, csecsemő, gyermek, árvaság, kopárság, ki
etlen, sivatag. Közülük a tanú összefoglaló "szerep", akárcsak az előbbiek eseté
ben a látó és az éhező. Mindhárom 'csoportot pedig, valójában az egész könyvet a
CSEND szó uralja. Ebből a felsorolásból - jól tudjuk - sok fontos kulcsszó és
motívum kimaradt, hogy csak a legkézenfekvőbbeket említsük: tenger, torony,
csillag(ok), szél (szellő), pusztulás. Egy lehetséges Pilinszky-szótár nem lehet egy
valaki, s főleg nem egy rövid írás munkája,

Hozzunk fel a három csoportból egy-egy példát a kulcsszavak és motívumok
működésére! Az éhség-csoportból magát az éhséget, az evést követjük nyomon.
"adom, mint élő eledelt, / a világnak magam. / Mert minden élő egyedül/az ele
venre éhes" - írja a Parafrázisban, és két szakasszal lejjebb csatlakozik a vályú
szó: "Miféle vályú ez az ágy, / ugyan miféle vályú?" Az éhség-motívum jelenik
meg a Frankfurtban, A szerelem sivatagában, a Panaszban, a Délben. Jelentésvál
tozatai és vonzatai között az alábbiakat találjuk: figyelem, remény, eljövetel,
szerelemvárás, szomjúság, elesettség. A Parafrázisban intonált egzisztenciális
emberi szituáció tovább variálódik, majd történelmi oldalról kap új 'értelmet
(bár nem változik át "történetivé"): "testestül veti rád magát, / egy falatka
kenyérre" (Bűn) "Így táplálkozom a halállal, / és így lakik jól ő velem; laz éle
tem rég nem enyém már, / vadhúsként nő a szívemen." (Kihűlt világ) A Pereiré
zist ismétli panaszos-perlekedő formában az Orökkön-örökkében: "minek adtál
ennem, ha nem eleget?" A motívum végleges alakját a Harbach 1944-ben kapja:
"a testünkön a por, az éhség / és reszketésünk osztozik", illetve különösen a
Francia fogolyban: "és úgy adott, hogy maga is evett!" Itt a motívum, az 5-6. sza
kasz fordulóján új dimenzióba emelkedile.E a fűlemból, a szememből, a számból
/ a heves emlék forrón rámkiált: / »Ehes vagyok!« / Es egyszeriben érzem / a
halhatatlan éhséget, amit / a nyomorult már réges-rég !lem érez, / se földi táplá
lék nem csillapít. / Belőlem él! Es egyre éhesebben!, Es egyre kevesebb vagyok
'neki! / Ki ellett volna bármi eleségen:/ most már a szívemet követeli." Ez a for- .
dulat, mely a kötet szerkezetében is középponti, és az éhséget nemcsak egziszten
ciálissá és szakrálissá, hanem személyes szenvedés és látványazonosságává fo
kozza, parsifali értelmet hordoz; a seb, a szenvedés megértése, látványa - megélé
sévé fokozódik. Az éhség-motívum egy világvégi állapot leírásának kellékéból
mintegy golgotai helyzetté lép elő. (Pilinszky lírájának általános jellemzői ezek a
végső drámai szituációk, melyekben létünk mozdulatlan színpadának rejtett, de
végletekig átélt feszültsége nyilvánul meg.) A Harmadnapon ilyen értelemben 
az éhség mentén - megvilágosodási folyamat is, midőn a tanú kilép helyéről és
áldozattá változik, és csakugyan magára veszi a bűnös létállapotnak kitett em
beri sorsot. Az éhség kiszolgáltatott állapotát a tanú látja, tehát mégsem teljesen
"tanúk nélkül dolgozó pokol" ez.

A második csoport fölött e látás, a '"Látni", a "Látom", a "látni fogjuk" "és lát
ja" szavak jelentésköre áll. Ide tartozik például a nap és a ragyogás (lásd elemzé- I

sét Radnóti: im. 86--88.) Mi most az e csoporthoz tartozó bot, fa, léc, fák, vessző,

ketrec, deszka sorsára próbálunk rávilágítani. "Újra és újra őket látom, / a hold
süt és egy rúd mered" (Harbach 1944) "s a deszkaközök sortüze után / a kertek
alól kiájuló hőség" illetve: "s a szakadozó poros fák között / már fölmerült az
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alkonyati város." (Prenkiurt) És fölzúgnak a hamuszín egek, / hajnalfele a ra
vensbrücki fák / Es megérzik a fényt a gyökerek." (Harmadnapon) "Mint kiéhez
tetett botok, / a rengeteg megéled." (Bűn) "a szárnyasok, mint égő kerubok / a
bedeszkázott, szálkás ketrecekben." (A szerelem sivataga) Ezek a hasonló-értél
mű szavak az Apokrifban változnak egyetlen motivikus egésszé. Abban a hason
latban, ahol először jelenik meg a versben a fa, a tanú-motívummal vegyül: "és
szólok én, mint éjidőn a fa:" A második részben is a tanúság, illetve a megőrzQ

emlékezet jelentéskörét idézik e sorok: "ürzöm tovább e vonulást, e lázas / fács
kákat s ágacskáikat. / Levelenként a forró, kicsi erdőt. / Valamikor a paradicsom
állt itt. / Félálomban újuló fájdalom: / hallani óriás fáit!" Meggondolandó, hogy
az óriás fák nem a paradicsomi bűnbeesés fái-e, melyekkel Pilinszky szinte
"reszakralizálja" áz előbbi forró, kicsi erdőt, a lázas fácskákat, - az emlékezetben
megőrzött látványt, illetve az emlékezetjelzőoszlopait. A "fák, bot" stb. egyik fő

jelentésváltozata ez a jelzőoszlopa a tanúemlékezetnek. A "lázas fácskák" össze
tétel visszacseng a rész vége felé megjelenő "Ízzó mezőben tüzdelt árva lécek, /
és mozdulatlan égő ketrecek." soraiban.' Ezek viszont ugyanabból a költői sűrít
ményből származhatnak, mint amiből az első rész "vesszőnyi fák" jelzős szerke
zete. A vesszőnyi, a metsző, a geometrikusan vonalszerű,másik jelentéskörében .
a létezés végső szegénységének és pusztulásának jeleként komplikált képi és
jelentésbeli kontaminációkhoz és a látással, látvánnyal való összefüggésekhez
vezet: "Nincs semmije, árnyéka van. / Meg botja van." "Egy kerti szék, egy kinn
feledt nyugágy. / Eles kövek közt árnyékom csörömpöl. / Fáradt vagyok. Kimere
dek a földből." "Látja Isten, hogy állok a napon. / Látja árnyam kövön és keríté
sen. / Lélekzet nélkül látja állani / árnyékomat a levegőtlen présben." A fa és a
fához kapcsolódó tárgyak meg a tanú árnyéka mint kimeredé léthelyzet azonos
vagy megkőzelító jelentéskörbe tartozik. Egyetlenegyszer üt el az eddig vizsgált
motivikától: "Ev az évre, / de nem lankadtam mondani / mit kisgyerek sír desz
karésbe, / a már-már elfúló reményt': A szerelemsóvárgás ésa transzcendencia
vagyis hazatalálásvágy összekapcsolódásának nagy hagyományú gondolata itt
rendkívül szokatlanul, éles és tárgyszerű alakban bukkan fel: "kisgyerek sír
deszkarésbe", A kisgyerek, aki különben a tisztaság letéteményese, nyilván
annak az állapotnak a részese, amelyben "elhagyatnak... mindenek"; az el
hagyottság, az elhagyatottság mindig szüló-gyermek viszonylatban (vagy pedig
szerelemben, me ly sokszor annak felnőttkori imitációja) fejezhető ki a leginten
zívebben. A versnek a közepén megjelenő "deszkarés" látványa messziről, de
nem kevésbé élesen cseng össze - nem csupán hangzásbeli rokonság révén - a
költemény 3. részének 1. szakaszával: "Lélekzet nélkül látja állani / árnyékomat
a levegótlen présben." E második talán az elsőnek további fokozása, mivel a
rendkívüli látvány képileg visszautal a:' reményt síró kisgyerek szó szerint beszo
rult testhelyzetére. A deszkarés nem az előbbi geometrikus látvány-leírás része,
hanem egy személyes léthelyzeté, mely a "levegőtlen prés"-sel rokon. Míg tehát
az első motívumcsoportban az éhség az emberi helyzet végső esettségének jele,
abszolút negatív állapot, melyben azonban a hiány tehetetlenül utal a transzcen
dencia sóvárgott, kiéhezett jelenlétére az "Éhes vagyok!" elementáris pillanatá
ban, s így a motívum minőségilegúj jelentésdimenzióba emelkedik, addig a. má
sodik csoport ennek a golgotai szituációnak a tárgyi, vizuális motivikáját adja
meg, és mint megpillantott' látványt a látás eszméjének értelmében uralja. A lá
tás: analogonja, illetve hasonlítója az éhségnekMindkét szó- és motívumcsoport
tanúság és azonosulás szülötte. Valaki végigéli ("Es egyszeriben érzem / a halha
tatlan éhséget"), mert végignézi az apokalipszist.

Es végül, a kötet csúcsán szól, "mint éjidőn a fa". A harmadik csoport a tanú
motivika jegyében áll. Ennek legfőbb példája maga az Apokrif, ugyanis mint
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tanú-vers. A költemény egyik lírai szubjektuma az apokalipszis "riportere", 
"Es látni fogjuk ... " - az apokrif tanú, aki azért van a nem hiteles, a nem sugal
mazott helyzetben, mert az egész univerzum, melyben áll, nem hiteles többé,
hiszen Istentől nem részben vagy "félig", de radikálisan ~l- és kifordult állapot
ban van. Ellentétezve kapcsolódnak ehhez a motivikához a gyermek (A tenger
partra), a csecsemő (Senkiföldjén) és a fegyenc (KZ-sorozat) mint menekülő,

végső, megmaradt szimbólumai a nem-apokrif , hanem hiteles, igaz létezésnek..
Ez is rámutat kötet és költője egyik fő gondolatára, hogy csupán a létezés szelíd
szélsőségei, "világvégi esett", kiszolgáltatott alakjai és véghelyzetei gyűjthetik
össze immár önkéntelenül, tetszhalálba meredve a menekülés "törmelékeit":
"Akkorra én már mint a kő vagyok." Pilinszky e versben és kötetben jut el mint
egy kegyelemszerűen ama "mozdulatlan elkötelezettség" stádiumához. Mind
három kulcsszó- és motívumcsoportot végül beborítja a kötet szavakon túli
csendje, mely helyenként kimondva (Senkiföldjén, Dél, Félmúlt), egészében ki
mondhatatlanul, mégis nyomatékosan a Harmadnapon szituációjának fő jegye. A
pokolraszállás csendje azonban nem feltétlenül Isten csendje! A világ csendje
nem keverendőössze ama másikkal, <lZ ember, elrejtőzéséneknyilvánvaló csend
je az Istenével. Az Apokrif híres kezdősorát (mely szakrális parafrázis), és az
egész nnivet Jelenits István (Pilinszky-filológia. Mozgó Világ, 1982. december)
joggal hozza összefüggésbe a költő egyik 1972-es írásával, mely a golgotai szítuá
cióról beszél, amíkor "Jézus semmit se lát.'; A "miért hagytál el engemet?" apok
rif felidézése ez. Ugy gondoljuk, hogy az Apokritben mivel egy eredetileg, hely
zete és világa szerint nem-hiteles tanú, méghozzá a vers és a kötet folyamatában
a fegyenc- és gyermek-helyzettel azonosuló tanú beszél, ezért nem' kizárják, ha
nem a coineidentie oppositorum értelmében feszítik és kiegészítik egymást ezek
a pillérszerű sorok, melyek az Apokrif-elemzőknek többnyire a legtöbb gondot
okozzák: "Torkomban lüktet közeled." versus "Sehol se vagy. Mily üres a világ."
Illetve "a már-már elfúló reményt, / hogy megjövök és megtalállak,' versus
"Látja Isten, hogy állok a napon." Ez a világ az, ahol "Sehol se vagy", tehát "Nem
értem én az emberi beszédet, / és nem beszélem a te nyelvedet. .. Nincs is sza
vam." Isten azonban mindvégig mintegy ugyanött van, nem mozdul, és látja az
apokrif állapotot.

A motivikus elemzés összefoglalásaképpen: éhség, látás, tanúság - a kötet íves
struktúráját adják, melynek középtáján, lent, a világálIapot mélypontján az
Apokrif és a Jelenések VIII. 7. áll, ezek után mintegy visszafelé. hajlik, világoso
dik a kötet tónusa, kioldódik, illetve kisimul és megszelídül a feszültség. Az
Apokrif utáni versek az apokalipszis utáni (nem művészi értelemben vett) kifá
radásról is szólnak, és a konkrét apokalipszistőlvaló eloldódásról (ami csak az
emlékezet egzisztenciális alaprétegében való mélyebb rögzülést jelenti, lásd a
következő kötet Utósz6 című nyitóversét). Ennek az "utáni" lírai közérzetnek jel
legzetes alakjai a négysoros költemények, melyek túlnyomóan a kötet utolsó har
madában találhatók, s a kötet egészetől némileg eltérő - új korszakot sejtető 
motivikát tartalmaznak. A motívumok és kulcsszavak belső, egymáshoz viszonyi
tott működése azonban még korántsem ad választ a kötet teljes jelentésösszefüg
gésének problémájára.
2. " . .. az Írások szerini", A kötet értelmezésének alábbi kísérlete két előzetes

megszoritást igényel. Az egyik az, hogy e kísérlet csupán egy interpretációs lehe
tőség, illetve javaslat a többi között; úgy véljük azonban, hogy éppen erre a lehe
tőségre még nem figyelt fel a szakirodalom. A másik, hogy ezaz értelmezés szük
ségképpen magán viseli az elmúlt huszonöt év jegyeit, a Harmadnapon múló ide
jét, e múlás természetét önkéntelenül is kifejezi: most beszélünk róla, nem ak
kor, még ha véleményünk szerint nem múlt is el a könyv igazi, mélyebb ideje. A
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kiinduló kérdés így hangzik: miért harmadnapon a neve e könyvnek? A kötet cí
mének értelme a szövegben van, az azonos című versben és annak utolsó sorá
ban: "et resurrexit tertia die." De miért éppen latinul idézi a költő a Credot? És
miért éppen a Credora játszik iá a címadó versben? Értelmezésünknek az ed
digi alapszavak (éhség, látás, tanúság, csend) birtokában, ezen a nyomon kell
haladnia. Tény, hogy Pilinszky egy ieltémedés-verset választott kátetcimiil és így
könyve formális középpontjába helyezte azt. Véleményünk szerint a kötet motivi
kusan alig kifejezett, mégis rejtetten mindenütt jelenlévő alapgondolata ama há
rom nappal kapcsolatos, mely a kereszthaláltól a feltámadásig tart. A feltámadás
radikális eseményével szembesíti a jelen történelmi-emberi világát. Ennyiben ki
hívás és panaszos, perlekedő kérdezéssorozat is, a kereszténységre alapított
európai kultúrának címezve. Pilinszky könyve ezért nem tud és nem tudhat a
neutralizáció vagy szelídített integrálás sorsára jutni (függetlenül attól, hány
szor, hol s hogyan idézgetik). A radikális eseményt az óegyházban szűletett Cre
do szövege foglalja össze, igen szűkszavúan: "Harmadnapon feltámadott, az írá
sok szerint." A költő ezt állítja bele a radikális gonosznak, az auschwitzi létezés
nek és következményeinek szerkezetébe. Van-e az ascensusnak egyáltalán most
is érvénye, s ha igen: módosult-e és miképpen emez érvényesség vagy fennállás?
Lehet-e még kiemelkedni a metafizikai és materiális botrány minden eddiginél
teljesebb állapotából, mely kivétel nélkül minden emberre érvényes, és amely
ilyen módon példátlan: negatív egyetemességet teremtett? Méghozzá nem a bű

nös cselekedetek nagyságrendje által, hanem e cselekmények bűnös voltának
tagadása által, tehát végső, a praxisban persze sohasem követett értékek közmeg
egyezéses elismerésének és megfellebbezhetetlenségének a megtagadása által.
Fenntartható-e még tehát a bűnök- bocsánata, egyáltalán a szent szavak, tehát a
szavak értelme? Van-e s szabad-e a szabadulás abból, ami történt, s ami termé
szet szerint, illetve negatíve lényeglátó: radikális és egyetemes elfordulásánál
fogva nem zárható egyszeruen a múlt idejébe?

A kötet mondása szerint bármiféle szabadulás ma csupán a jóvátehetetlenség
földi-emberi örökkévalóságának realista tudatában, va&yis a feltámadás földi
mértékkel abszurdnak tetsző "egykori" hitének analógiájara képzelhető el (a szá
zadok közül az első és a huszadik ilyen módon összeér); mert ész szerint ez a
szabadulás többé nyomatékosan nem következhet be mibennünk, Ahol és ami
ben mégis szabadul - feltámad - valami, az az ész szerinti történelem fogalmai
ba, világképébe nem illeszthető bele: a testvéri együttszenvedés, a testvériség
által a szenvedésben. A Harmadnapon azt a folyamatot kíséri végig, melynek
során az elkülönült - éhező, szomjazó - szubjektum mintegy hazatalál, és éppen
a mélypont helyzetében, illetve csakis a nincs tovább idejében. (Ezért a kötet
többszöri rájatszása a tékozló fiú toposzára, és magára a Harmadnaponra is, A
harmadikban, a Piétában, illetve a rejtetten már itt felbukkanó, oly fontos jobb
Iator-motívumra.) Ennyiben a feltámadás emberi eseményérőlmint null-pontról
"szól" a kötet, s interpretációnkat nem csupán a kötet- és a verscím "csábítása"
vezeti. A feltámadás ész szerint abszurd ténye a szenvedésben alámerülőmíszti
kus megismerés és a személyiség feloldódásának három nap-élményében válhat
csupán újra - így persze kimondhatatlan - tapasztalattá. A Harmadnapon tisztán
a :költészet közegében és minden "irányzatosság" nélkül az Írások érintette alá
szállás-misztérium útját követi. De szinte megoldhatatlan nehézséget jelent az,
hogy itt a misztérium nyelvi formát ölt, a látványnak szavak tanúságában kell
nyilvánulnia. Ezért olyan drámai már eredetileg is az ősi Credo szava: "az írások
szerint", hiszen olyasmit kell szavakba foglalnia, ami csak látás, méghozzá ún.
"üres", tisztán szellemi látás és hit 'dolga lehet. "Látta és hitt." (Jn 20, 8). Az
evangéliumi látás: tanúságtétel, mely bizonyára rokonértelmű azzal, amit Pi-
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linszky sok helyen figyelemnek nevez. A Harmadnapon költészete tehát néma
tapasztalást dolgoz fel, a szavakon túli és inneni csönd elesetten megújító erejét,
ami a mindenkori kín legalján honol. Megint csak az analogikus dimenziót hív
juk segítségülra Szentírás sehol nem beszél ama három nap valóságáról; csupán
irányt jelöl: "alá", majd "fel". Kép nélküli, kiüresített, csupasz látást feltételez
ez, amelytől nincs nagy távolságra az Apokrif zárórészének "Látja Isten" szaka-
sza. Csakhogy ez utóbbi esetben minden megfordul (miként már a Jelenések
VIII. 7-ben), s mintha Isten kép nélkül, pusztán a látás ideájából születő vízió-
ját látnánk - mirólunk. János Evangéliuma tudhatta ezt, amikor összekapcsolta a
két szót: "Látta és hitt." A látás az iménti értelemben - mely a lecsukott szemek
látásával rokon - és a hit - egy.

A látás és a szavak megújítása tehát a Harmadnapon "programja", ami azon
ban egy mélyebb összefüggést fed: "alá" és "fel" egységét, a szenvedés elhagya
tottságban való teljességének és az új testvériségnek a misztériumát, ami a há
rom nap néma dinamikáját repetálja az emberi létezésben. Pilinszky a 20. század
közepén analogikusan megismétli, újra eleveníti "az írások szerint" fordulatát
és tanúságát, egy olyan történelmi-antropológiai végállapotban, mely negatíve
amannak a megfelelője. Mindkettő az idők teljessége, csak végletesen ellentétes
értelemben. Pilinszky Auschwitzot mint negatív kinyilatkoztatást, mint Anti
Krisztus-eljővetelt érzékeli, anélkül, hogy "róla'; "arról" beszélne: egy csecsemő

és egy fegyenc szemével lát, tud, de nem beszél magáról a gonoszról. Prófétai for
dulatai sem a szó hagyományosan félreérthető értelmében azok: "és lát az ls
ten", "és látni fogjuk" "Látja Isten" stb. A gyermekség "parancsa" kötetében az a
mozzanat, amely egyáltalán lehetővé teszi a Credo-idézetet, vers címben, kötetcím
ként, verssorben. Itt az a paradoxon érvényesül, amely szinte kulcsmondatként
áll a könyv tengelyében, és a költő jelmondata is lehetne: "Kifosztottak? Meggaz-
dagodtál!" (Egy KZ-Iáger-falára) ..
3. Hely és idő. A kötet helyét sokan és sokszor kijelölték már, li költő életművé

ben is, ehhez nem szükséges hozzátenni semmit, annál is inkább, mivel Pi
linszky művészetében csak látszólagos fejlődésről lehet beszélni. Irányadónak
tékinthetjük saját, felejthetetlen sorait erről a Szálkák élén: "Amiként kezdtem,
végig az maradtam. / Ahogyan kezdtem, mindvégig azt csinálom." (Amiként kezd
tem) Itt és most csupán egyetlen összefüggésre utalunk, ami az ötvenes évek kö
zepét, második felét érinti. Figyelemre méltó, hogy József Attila utáni költésze
tünk - az irodalmi közvélemény szerenesés ítélete szerinti - két legjelentősebb,

univerzális költeményén ek, a Tékozló országnak és az Apokrifn,ek (mindkettő

1954-ben keletkezett, és erre a nem jelentéktelen mozzanatra későbbi irodalom
történeteinknek magyarázatot kell adnia) - apokaliptikus állapot áll a közép
pontjában. Természetesen egészen különböző aspektusból fogalmazott apokalip
szisek ezek. Az egyikben szociális és nemzeti-történelmi végitélet, a másikban
antropológiai, kozmikus és kvázi-teológiai végítélet van. E két műnek a magyar
költészettörténetben betöltött szerepe felől is végig lehetn-e egyszer 'gondolni és
megvizsgálni az apokaliptika megjelenésének idejét, korát, továbbá helyét, súlyát
és változatait líránkban. Valószínű, hogy helye és tágabb értelmű ideje az Apo
krifet és rajta keresztül a Harmadnapont olyan költészettípushoz csatolja, mely
ben az Előszó, A halottak élén, Babits bizonyos késői versei, meg a Juhász-poéma
megszületett. Az is bizonyos, hogy itt és most, így nem születhet meg, nem foly
tatható ez a típus. Hogy mi volt a funkciója ennek a lírafajtának a magyar iroda
lomban, és ha kiürült, miért, az további vizsgálódások tárgya lehet.

Folytathatónak bizonyult azonban e könyvből az, ami az egész Pilinszky-líra
közismert jellemzője, de itt öltött először végleges alakot: a szűkszavúság, a sza
vak reduktív használata, a sűrítésbe vetett bizalom, a csöndközeli beszéd és a
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jellegzetes szórend meghatározta mondatszerkezet. A szavak megtisztítása és új
értelem közelébe sodrása (mely poétikailag ugyanaz a folyamat, ami a jelentés
síkján, a mondott értelemben végbemegy) nemcsak nagy hagyományra tekint
vissza a magyar költészetben (beleértve nem csupán az elődöket, hanem a költő

kortársait, Nemes Nagytól Weöresen át Zelkig), hanem ezt a hagyományt az újab
bak felé éppen Pilinszky lírája közvetítette. Tandori Dezső és Petri György, Ora
vecz Imre és Várady Szabolcs verseinek, poétikájának, és az újabb, ún. nyelv
kritikus Urának a tanúsága szerint. A későbbi hatáselemzéseknél azonban min
dig tisztán meg kell majd különböztetni a poétikai hatást és a világkép hatását.
Befolyása irodalmunkra ugyanis előszörre a költőé, s csak utóbb érik, érett be a
misztikus jelensége, az emberé. (További, messzire vezető feladat kimutatni kö
tetének rejtett hatását pr6zánkra, Mándy, Mészöly vagy Esterházy esetében; a
sor nyilván nem teljes.) Es ezen a ponton lép be a Harmadnapon - huszonöt év
után és által - a mába. Közvetlenül itt és most marad, nem halványul és nem
merevedik hagyománnyá. Rendkívüli hatásának okai ugyanis nem csupán jelen
tőségében és nagyságában: művészetének ökonómián túli nagyszabá$ú szegény
ségében rejlenek, de a korszakban is, amiben állunk s ami felé "röpülünk". Ez
utóbbi a postverbalitás, a restaurált archaikus kommunikáció formái, a látvány,
a vizualitás hitelébe vetett új bizalom érája, Meg a nem szociálisan értett sze
génységé. Mert a szavakba s a művészetbe mint gazdagságba vetett bizalom
mintha en masse enyészne, s nem ok nélkül. Hogy ez "jó-e" s hogy "milyen lesz",
nem tudhatjuk, hiszen az elején állunk; de hogy "ez lesz", azt. tudhatjuk. Pi
linszky Harmadnaponja egy új kultúrának hagyatékul szánt breviárium, egyben
csodával határos: előzetes.szószedete is annak, minthogy egy régi kultúra origi
nális alapítószavait tisztázta újra, támasztotta fel a jövő színe előtt. Ilyen érte
lemben egy átfogó kultúraváltásról ad hírt, beleértve azt is, ami folytathatatlan a
régiből, s amelynek során csaknem minden más lesz, de az alapítószavakat újra,
tisztán artikulálni kell. Még mindig az ő költészete által megragadott ama három
nap néma, végtelen átmenetében vagyunk benne, és ennyiben nem telt el huszon
öt év. A kötet ideje nem múlik. S hogy mi lesz a neve mindennek s őneki, akkor,
majd, parafrazeálván Jelenits idézett írásának szép s jogos kérdését: "Mi lesz a
neve Pilinszkynek?", nos azt meg nem mondhatjuk, hacsak újra meg újra az ő

szavaival nem. Talán: "mindennél egyszerűbbcsend, ez lesz." (Ez lesz).

KÁROLYI AMY'

Szegények
Átalakul a nevük szegénnyé
szegény Tibor, szegény anyám
szegény Halnóczy, szegény Samu
ki családnevét cseréli szegényre
ki keresztnevét bujtat ja szegénybe

Egyszer mindnyájan szeqények leszünk
és névtelenek, mint a szerzetesek
szegény, mondják majd a nevünk helyett
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lanuárius
A hám gyógyult.
A heg maradt.
Belegyógyult a nyíldarab.
De akár megöltek sebei,
- egy hóesés, egy alkonyat 
és ujra elkezd vérzeni.


