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Celan és Pilinszky

.Nah. ist Und schwer zu fassen der Gott. Wo aber Gefahr ist,
uiichst Das Rettende auch:" Hölderlin: Patmos

"Most utána mondok egy másik nevet: Paul Celan, akiről nem merem azt mon
dani, hogy nagyobb költő, mint Rilke..."

Pilinszky János egy 1972-es beszélgetésében fogalmazott ilyen óvatosan, két
évvel Celan öngyilkossága után - arról a Celanról mondta ezt, akiről műve

inek gyűjteményes kiadásában így emlékeztek meg: valószínűleg a háború
utáni német líra legnagyobb alakja. Az első hazai Celan-recenzió 1966-ból
származik, de válogatott versei csak 1981-ben jelentek meg - Pilinszky halá
lának az évében.

Pilinszky érzékenységét, előlegezve írásom végkicsengését, az Auschwitz
utáni tájékozódás artisztikumának nevezhetjük - "nyitott szárnyú emelkedő

zuhanás"-nak közös égi utakon.
Celan egy évvel volt idősebb; a bukovinai Csernovicban látott napvilágot,

s így ugyanannak a birodalomnak, a Monarchiának lettek árnyékpolgárai. Ce
lan szimbólummá vált. Otthontalan németsége, zsidó származása, koncentrá
ciós táborban meghalt édesanyja, a Bukaresttől Párizsig ívelő élet, melynek
zárlataként ott az öngyilkosság - kegyetlenül hitelesítették verseinek mind
reményvesztettebb rezignációját.

Pilinszkyről újat mondani -lehetetlennek tűnő vállalkozás. Interpretációját
a kimondhatóság intimitása szelíden vakmerövé és bizonytalanná teszi. Rábó
linthatunk érvényességére. hatására, s olvashatjuk, újra és újra.

Celan felől - és kapcsán - talán róla is szólhatunk.

A celani módszer a purifikáció fogalmával köthető össze.1 A purifikáció
során az anyagtalanná tett jelentés, a valóságvonatkozásaiból a költői nyelv
valóságába "emelt" kifejezés anonimitása új jelentésterek felé sodorja a szót.
Ez a még el nem foglalt, "tiszta" jelentéstér Celan menedéke.

Peter Szondi több írásában2 kísérelte meg ebből fakadó rejtettségének, ért
hetetlenségének a feloldását - Celan Engführung (Szűkmenei) címú verséről

írt tanulmánya többek között az olvasói gátlások leépítését is célozza, beve
zetést ad a "celanológiába". Interpretációjának tanulságai a celani nyelvhasz
nálat megértéséhez is hozzájárulhatnak.

A kizökkent világ realitásának a jelentésbólvaló elillanása majd az újrahitelesítés
a nyelvvel, mint egyedüli mágikus eszközzel, nagy hagyományra tekint vissza.

Pilinszky megfogalmazása szerint Ita művészet a képzelet morálja, hozzá
járulása, verítékes munkája a teremtés realitásának, inkarnációjának teljesíté
sére, helyreállítására."

Mint Szondinál is kitűnik, Celannál a szakralitás a nyelven belül hat és
végcélja szavak életre lehelése. (Vers, amiben élő organizmusok nyüzsögnek,
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a szavak. Mind megszólít és ottlétét pontosan definiálja. Jelentésudvaruk vál
tozására - eredeti identitásuk biztos tudatában - folyamatosan reflektálnak.)

A vers saját realitást tételez fel, leválik a világról, de analóg is marad vele
és átveszi magát a teremtő aktust is. A költői tett újrateremti a világot, de úgy,
hogy nem óvja meg az entrópiától - kiteszi a versvilágot a determinációnak,
a véletlennek, a benne munkálkodó sorsnak, az esetleges pusztulásnak.

E gesztus azt sugallja, hogya vers a világ próbája: mi marad meg a terem
tésből? (A purifikáció természetét is jobban megértjük ezáltal: a költői tett
megismétli a valóság kifosztását, s ezt mint tényt, jelenvalóságában mutatja
fel. Ugyanakkor rábízza a negentrópiára egyedül képes költői nyelvre az új
jelentés, az újrahitelesítés lehetőségét.) Az olvasó, aki belehelyezkedik ebbe a
szövegkörnyezetbe, szóról szóra haladva vesz részt a világ szó általi újra te
remtésében. A szó végül imává lesz a versben, s ez az ima, ez a dadogva
artikulált tradíció éli túl a szavak elfogyását, elkopását -, s hagyományozó
dik a versből-világból kihulló olvasóra.

Ez az önmagába visszazáródás, melyböl továbbjutni nem lehet, "csak" meg
őrizni, fenntartani, felmutatni, átmenteni valamit, a kultúrához, a könyvekbe
menekült tradícióhoz való, szinte transzcendens viszonyt sejtet.

Szülőföldjére is, az 1958-ban a Brémai irodalmi díj átvételekor mondott be
szédében így emlékezett: olyan környék, ahol emberek és könyvek éltek.

Pilinszky János Apokrifja, e sokszor elemzett talányos vers a Celan-verssel
összefüggésben is felkeltheti az érdeklodést: milyen analógiák kínálkoznakaz
alkotói szándékok tekintetében, vagy éppen az elemzés struktúrájában? Ep
pen csak a vers fénykörének a határán, néhány bizonytalan mondattal felvá
zolható egy befogadói alapmodell, mely a versben érzett alkotói szándékra
reflektál. A kezdősor: "Mert elhagyatnak akkor mindenek", egy mozdulattal
bevonja az olvasót az elhagyott "mindenek" közé, részévé teszi a majdani
elhagyattatásnak és részesévé a válaszkeresésnek, hogy - mikor lesz az az
"akkor"? Kétszeresen érintve haladunk előre a szövegben, a meghatározatlan
narrátor-én szavai által vezettetve, nem szabadulva a sejtéstól. hogya szavak
ban nem csak a .míkor", hanem a "miért" is tettenérhető. Erintett érdeklódé
sünkkel a világot, melyet a szöveg realitásként teremt meg, elfogadjuk, hite
lesítjük magunkban. Formailag a befejező rész reflektál a kezdősor "akkor"
jára: "Akkorra én már mint a kö vagyok". A visszautalás azonban az "akkor"
bekövetkezőelhagyattatást elszenvedő állapotára utal. A vers ideje nem moz
dult el - "akkor" van, folyamatosan vagy éppen mozdulatlanul. A válasz
helyett a kérdés feltevésének állandóságáról lehet tapasztalatunk.

Ez a strukturális kiszolgáltatottság, mely az időhatározók összecsengésének
a következménye, a vers zárlatában személyes kiszolgáltatottsággá egészül ki.
A narrátor-én mindkét szerepben átélt magánya, elhagyatottsága, a sírás (re
ménységétől) is megfosztottsága - hitelesítésünk révén a versben megélhe
tővé válik. Ezen túl azt már az értelmező teszi hozzá, hogy a magányba hí
vásnak Pilinszkynél micsoda holdudvara van. Pilinszky saját modernségét
egyenesen abban látta, hogy "a másik embert legelhagyatottabb pontján kívá
nom megközelíteni". Ez az "árulkodás" művészetének apokrif-szakrális irá
nyára utal - hogy e gondolatnak, a magány megtapasztalása révén, az alap
olvasattal a közelébe kerültünk, már az Apokrif sajátságos gesztusára világít
rá, mely az elhagyattatásban megmerítésre vonatkozik -, s a didergés, mely
majd a szárítkozással jár, e gesztus legfőbb reménysége.
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Paul Celan az 1963-ban megjelent kötetének a Die Niemandsroee (Senki rózsája)
címet adta. A címadó szóösszetételt tartalmazó vers, a Psalm (Zsoltár) feltehetően

Rilke ismert költeményét parafrazeálja. Rilke még így írt: "Rose, oh reiner Wider
spruch, Lust,/Niemandes schlafzu sein unter soviel/Lidern." (Rózsa, te tiszta el
lentmondás, gyönyörűség/senki álmának sem lenni annyi sok/szemhéj alatt).

A rózsa örök ígéret. A szirmok-szemhéjak egymásra borulása-csukottsága
az alvás képzetét kelti - ez pedig a kinyílás-ébredés, a "csak rózsaságból"
kibomlás ígéretét sejteti. Ha végül "senki álma" is, akkor is, még legalább
önmaga. Puszta létében is esemény, gyönyörködtető. Celan így ír: "...Sem
mi/voltunk, vagyunk/maradunk, virulva:/Semmi, Senki-/rózsája/ /Lélekví
rágos bibével,/égkopár porzóval,/piros pártával/a bíborigétől, amit/ó a tüs
ke felett-róla/énekeltünk."

Minden megvan még: virágzás, s a kellékek, csak "gyönyörűség" nincs. A
látvány megszűnt - a "rózsaság" jelzőit a látás nélküli szemlélet kölcsönzi.
A képből hiányzik a látás érzéki közvetlensége, a tulajdonságok a nyelvi ref
lexió szellemképei. A rózsa: ivarszervek, s ezek jelzői. A "lélekvilágos"-, "ég
kopár"-, "bíborigétől piros párta"-szerkezetek pszeudoképek. A képszerúsé
get nem a látvány, vagy a látványra mint evidenciára való utalás, hanern a
jelentés hordozza. A versnyelv maga értelmezi a rózsát, teremti meg az ének által.
A tüske létezése - ez a Semmi-lét egyetlen érzékinek tűnő bizonyossága. A senki
rózsájának ez a kifosztott virulása jelezheti azt a költészeti váltást, amiről Pi
linszky is beszélt: "Paul Celan... egyszerűen Auschwitz utáni verseket írt."

A celani versvilág távolságtartó a befogadóval szemben. Ez a distancia ab
ból a magányból is ered, melynek feloldása lehetetlenné válik - a gesztus így
nem a meghívás, hanem a hagyományozás mozzanatát tartalmazza. Gadamer
egy Celan-kommentárban'' szintén erre utalt: a költemény a maga részéről azt
akarja, hogy olvasója mindent tudjon és megtudjon, s mindezt soha ne felejtse el.

Celan Minden más (Es ist alles anders) című versének részelemzése tovább
árnyalja a hagyományozó teremtés versnyelvi reflexivitásba foglalt megvaló
sulását.4

hogy hívják a földed
túl a hegyen, túl az éven?
Tudom, hogy.
Mint a téli regél, úgy,
úgy, mint a nyári regét,
anyád három-esztendá-földje, az volt,
az az,
elvándorol mindenhoia, akár a nyelv,
dobd el, dobd el,
akkor megint a tied lesz,
mint a morva medence
kavicsa:
gondolatban, Prágába vitted
a sírra, sírokra, az eleven világba,
rég
eltúnt, mint a levelek, mint
valamennyi lámpa, újra
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meg kell keresned, itt van,
kicsi fehér,
a sarkon túl, ott van,
Normandia-Nyemannál - cseh földön,
itt, itt, itt,
a ház mögött, a ház előtt,

fehér az a kő, fehér, egy víz
sugár átvergődik, egy szívsugár,
egy folyó,
tudod a nevét, merő
nappal meredek partja, mint a név,
kezeddelletapogatod:
Alba.

(Lator László fordítása)

A nevet, a kirnondhatatlant, akár a nyelvet, amin név, el kell hajítani, hogy
majd vissza lehessen szerezni, birtokba lehessen venni, mint a morva medence
kavicsát. A kavics a "nyelv"-jelentéssel való azonosulás felé tart - mint leen
dő tárgyi, tapasztalati realitás.

Ez az újra megtalálandó - a vÍZ- és szívsugár által megtisztított - nyelv-ka
vics, ez a hangsúlyozottan fehér beszél. Ez a nyelvkavics-név megérinthető 
szellemi- és tárgyi-tapasztalati léte van. Ez a nyelv-kavics napokkal teli - talán
időtlen. A megtapintott, megtaláIt kő-név megnyilatkozó jelentése: Alba (Fehér).

Ha a régi és új információk aránya felől próbáljuk megközelíteni a verset,
akkor kiderülhet: a névazonosságként nem, de emlék-asszociációkkal körü
lírhatóan tudott, ismert - kétszer is hangsúlyozódik tudottsága. A név ka
vicshoz kötése, tárgyiasítása, a névben foglalt, egy szóban kimondhatatlan
jelentésrétegek kavicsba sűrítése az emlékezés gesztusának tekinthető. Azok
a helyszínek, ahol a követ keressük, az emlékezés színterei - mintha a kő is
azért került volna oda, hogy birtokolja mindezt, feltehetőena név jelentéséhez
(melyet most már a kő hordoz) tartoznak, további elemekkel egészítve ki azt.
A kö az emlékezés memóriájaként, a megőrzendő konzerválójaként jelenik
meg - emlékeztet, szava szerint "ma", jelenidőben.Az emlékezet kívülhelye
zésének a visszavétele a kő megtisztítása, átsugározása után történhet meg.

A versnyelv újraértelmezi a kő hangsúlyozott íehérségét, s ez a fehérség,
mint a kő legfőbb tulajdonsága emelödik vissza a nyelvbe, a kó fehérségében
jelenik meg ismét az emlékezet. Az "Alba" szó fehérsége (mely szent és halott,
mint a latin nyelv) közvetíti most már az eldobott (kimondhatatlan) helyett
azt, ami nem felejthető. Ugyanígy őrzi közben tárgylétét, tapasztalható reali
tását is - tapintható kö is egyben.

Erre a versre több mint húsz év távolából felel s vet világot a Notre Dame
hátában című cikk. Ebben a "század talán legszebb emlékművét" mutatja be
Pilinszky, amelyet a franciák "német koncentrációs táborokban elhunyt halot
taik emlékére" emeltek. Ennek az emlékműnek az útjai fehér kavicsokkal vannak
behintve... A fehér kavics "képe" a Jelenések Könyvéből, az Apokalipszisből

való: "Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek az egyházaknak: A
győzteseknek rejtett mannát adok és egy fehér követ. A kövön új név van,
amelyet senki más nem ért, csak aki megkapja" (2,17)".
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E sorok Pilinszky János Egy szenvedély margójára című versére vonatkoznakf
Amikor Balassa Péter Pilinszky Harmadnaponja kapcsán" "egy új kultúrának

hagyatékul szánt breviárium"-ról beszélt, melyben Pilinszky "egy régi kultúra
originális alapítószavait tisztázta újra, támasztotta fel", utalt a címadó vers
latinul idézett utolsó sorára, latinságában rejlő funkciójára. "Fenntartható-e még...
a bűnök bocsánata, egyáltalán a szent szavak, tehát a szent szavak ételme?"

Mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszünhetett dobogni szíve 
Harmadnapra legyőzte a halált.
Et resurrexit tertia die.

A celani "Albával" való módszerbeli összecsengés a Pilinszky-vers szándé
kát is erősítheti és magyarázhatja. A költői szándékok egymást metszése fé
nyében érdemes még egyszer röviden, befejezésül a szándékok irányáról szólni.

Hölderlin Patmos címú versének az első mondatát Celan Tenebrae című verse
parafrazeálta/ - a második mondat Pilinszkyé.

Tenebrae

Közel vagyunk, Uram,
foghatóan közel.

Már fogva, Uram,
egymásba marva, mintha
mindőnk teste a te
tested volna, Uram.

Imádkozz, Uram,
imádkozz hozzánk,
közel vagyunk.

Kajlán mentünk oda,
mentünk oda, ráhajolni
katlanra, vályúra.

Az itatora, Uram.

Vér volt, a vért
te ontottad, Uram.

Csillogott.

A te képedet verte a szemünkbe, Uram.
Nyitva s üres a szem, a száj, Uram.
Ittunk, Uram.
A vért és a képet a vérben, Uram.
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Imádkozz, Uram.
Közel vagyunk.

"Közel van/És mégis nehéz elérni az Istent." Így hangzik Hölderlin mon
data. A Celan-vers címének jelentése: a halál éjszakája. A Celan-versben - a
Hölderlinre mutatásban ott a lemondás mozdulata - ez az az idő, amikor
Isten közel van. Érinthetően, foghatóan.

Akik beszélnek, szavaik szerint, elmondásuk szerint: áldozatok. Utalásaik
alapján, a velük történtek elbeszélése szerint áldozattá válásukban Krisztus
hasonmásai., Hangsúlyozzák, emlékeztetve a rájuk hagyományozott imára,
hogy ez az Ur akarata. Ha "kajlán", iszonytatóan ís. de ez.

A halál ideje - megigazulésé.jbizonyosságé, Az Ur imájának sürgetése, a
közellétükre emlékeztetés - az Ur figyelmeztetése a halálra, a halálukra. Fi
gyelmeztetés a hagyományra. A vers - folyamatos szólongatása az Urnak és
a hagyomány-szerintiség jelenvalóságának. Az Ur a hagyomány felől - vél!'.
Az Ur - hagyományról szóló szavak. Az Ur sürgetve kért imája - az Ur
szava - az O bizonyossága is. Az áldozatok hagyomány szerinti halálvágy
tudattal közelednek és igazolást várnak. Az áldozatra. A hagyományra. (Ide
hallatszik a Hölderlin-vers második mondata: "Ahol nagy a szükség, közel!
a szabadító." Az agóniában ott a csönd és a félelem, amit a szöveg-beszéd
elfed. Kinek van "szüksége", ki szorul "szabadításra"?)

A második Hölderlin-mondatot Pilinszky gyakran idézte prózájában. Líraja
"nyomtalanul" parafrazeálta, átszivárogtatta magán, hogy alaptudásként, költői

mozdulatként mutassa fel aztán. Ha "csak" a Harmadnaponra gondolunk is.
Nála a "szükség" és a "szabadítás" a "prés" váratlan vigasza. A gesztust

érzékelhetjük a Címeremben: "Nekünk magunknak muszáj végül is/a présbe
kényszerülnünk. Befejeznünk/amondatot."

Celan az áldozat mozdulatával ír - onnan, Pilinszky az áldozat mozdula
tával is - arról. Ahonnan Celan kezdi, Pilinszky oda tart. "Körülállhatjuk 
kívül vagy belül,,8 -, s csukott szemmel nézhetjük, "Milyen lesz az a vissza
repülés,/. ..milyen lesz a nyitott szárnyú emelkedő zuhanás,/visszahullás a
fókusz lángoló/közös fészkébe?" (Egyenes labirintus)
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