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Pilinszky és a tárgyak

Pilinszky minden szavában hiteles, mert csak a végső képleteket írta le. Csak
akkor lépett, ha "muszáj" volt: a szótlanság költészetébe menekült a líra mai
szóözöne elől. Ez a szűkszavúság, ez a "beszédes csend" adja költői arculatának
legfőbb vonásait.

Ugy írta verseit, hogy ugyanakkor hallgathasson arról, amiről "se írni, se
beszélni nem lehet, nem szabad". "Fedőszavak"mögé rejtette a megnevezhe
tetlen sebeket, épp csak utalt a kimondhatatlanra, beérte egyetlen jelzéssel a
terjengős körülírás helyett.

Ilyen jelzésként, ilyen fedőszökéntkerülnek verseibe a tárgyak, s azok közül
is a "világ peremére szorultak", a limlomok, a bádogkanalak, az eldobott új
ságpapír. "Minden bűnügyben akadnak ilyenek" - írja, a kereszt tövében a
szegek, a lágerek múzeumaiban a bóröndök, a csajkák, a pokrócok. Fedősza
vak, amelyek a bűntényről beszélnek. Tanúk, amelyek ott voltak akkor is. "Job
ban érdekeltek, valamivel jobban a limlomok... Mindig az elhányt bádogka
nalat, a nyomorúság limlom-tájait kerestem."

Ilyen limlomok Pilinszky vízióiban a szegek is. Amikor megnevezi őket,

nem feltétlenül a krisztusi szegekre utal: egyszerűen eldobált, rozsdásodó vas
darabokra. A szeg számára hulladék; a szegek zöreje: hulladéklárma. Ilyen
hulladéklármát idéz fel a költő a KZ-oratóriumban: "Mintha szegeket ráztak
volna. Mintha szegeket ráz tam volna." Ugyanezt a zajt másutt így írja le:
"Léptük (a foglyoké) mostmár csak heves botladozás, fáradtságtól súlyos és
ügyetlen hulladéklárma. Mintha csukott dobozban forgatnák, forgatnák áju
lásig e zsivajt...a többi száz fogoly topogása, akárha magot ráznának egy óriási
szitán.", Az efféle limlomok Pilinszky szemében a világ legfontosabb alkotóe
lemei. Igy jut minden, ami a peremen volt, az univerzum centrumába. Mi
mással lehetne modellezni a világot - kérdezi Pilinszky - mint ezekkel a
limlomokkal, s valamivel, ami szüntelen pusztul, omlik, széthullik, akárcsak
életünk. "Alvó szegek a jéghideg homokban." - fogalmazza meg a modellt
híres Négysorosában. S ugyanezt - direktebb módon - prózájában is: "A
mindenség modelljét egyedül omlatag anyagból, didergő limlomokból lehet
fölrakni" .

Másik négysorosában (Alkohol) ugyanilyen limlomként, szánalmas, kopott
tárgyként szerepel a furcsa hatású "nadrágszár". Előhívom a lehetetlent,! egy
ház áll rajta s egy bokor./ egy néma, néma állat és I egy nadrágszár a szür
kületben."

A "nadrágszár" is fedöszó, a megalázott ember fedőszava. a bűnözöé, aki
csapdába került. "A férfi arca mint a bűnözőé,1 s ez igaz is, volt vétke épp
elég,! De most, hogya sűrű és idegen I erdőben megállítják, igazában I csak
egy maradt, nadrágja ráncai." (Rossz felvétel)

A rajtakapott bűnös, az elfogott fegyenc zavart rémülete: ez az, ami meg
nevezhetetlen, ehelyett kell a fedőszó. "Ismeritek... a rézsút forduló fegyenc-
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fejet?" - kérdezi az Apokrif, ott is csak utalva a megaláztatásra, a csapdába
került ember kitaszítottságára, s ezt kérdezik most a tanúként megidézett lim
lomok, a "nadrágszár", a nadrágszár "ráncai" is.

Az emberek közül kivetett fegyenc (itt talán: lágerlakó) éppúgykitaszított,
mint az "állat", a vers konstellációjának másik fedőszava. Ismerjük a "magá
nyos farkas" Pilinszky-változatát: "Elvetődött egyszer egy faluba,! és belesze
retett az első házba, amit meglátott. I A szobában emberek ültek...! Nyitott
szemmel állt egész éjszaka,I s reggel is, amikor agyonverték." (Fabula) Ugyan
ez a KZ-oratórium foglyainak szájából: "Ragyogtak az ablakai.I Világított a
fasor végén.! A szobában emberek ültek.! Vonultunk az országúton.! A házat
elfedik a fák."

Fegyenc - állat - ház: ez is összetartozó szócsoport, modell Pilinszkynél.
Egyik oldalon a száműzöttek, az erdő menekültjei, emberek közé, otthonba
vágyó"vadjai", s a másik oldalon a ház, a "tető, amely betakar", a vágyott,
de el nem érhető otthon. Nadrágszár, állat, ház: fedőszavak. egy képlet vegy
jelei, a könyörtelen világ egy újabb modelljének tárgyai.

Modellalkotók Pilinszky költészetében az állati lét limlomai is. A "lécek", a
"ketrecek", a "karámok", az "ólak" nemcsak az Apokrijban, az Aranykori töre
dékben, A mélypont ünnepélyeben szerepelnek fedőszóként, hanem abban az
összegző versben is, amelyben ezúttal saját énjének, életének, költészetének
foglalatát kívánja adni Pilinszky. "Szög és olaj lehetne címerem,/ Mit írhatnék
azonban szövegéül? I Talán azt, hogy mindent megértek I felhők futását és
disznók fejét I rálapulva a préskemény palánkra." (Cimerem)

Ne higgyük, hogy az állatokat szánják ezek a versek. Az állatok ártatlanok,
s mint ilyenek, boldogok: személytelen kínlódásuk az angyalokhoz, Isten leg
hűségesebb szolgálóihoz teszik hasonlóvá őket. A karám, a ketrec, az ól: ró
lunk vallanak, mészárosokról. "Ember öl állatot, vagy állat embert?" - kér
dezi a Vesztőhely télen. Nem az áldozat szánandó, hanem a henteslegény, a ketre
cet)aragó, madarakat "drótvégre" csomózó, farkasokat agyonverő ember.

Igy olvad össze a gyilkos és az áldozat sorsa, a ketrec és a helyiség, ahol
.Jemosdanak a mészároslegények" . "Ember, állat egyként pulzál szívemben"
- írja Pilinszky, s valóban nincs határvonal versei ben a "kézfejek" s a "pré
mek, paták" világa között. Legszebb párizsi miséjén " istállóban", meleg ólban
érezte magát; vízióiban medvék, farkasok "áldoznak". Gyönyörűnek találta a
vérző, "rühes" ebeket, de elviselhetetlennek a hóhérszoba "muskátliszagát".

Ezek a ketrecek, karámok persze a mi életünk fedőszavai, az emberi sors
limlomai is lehetnek, amennyiben sorsunk hasonló az állatokéhoz.

Az emberi élet berendezései Pilinszky világában mindig magányt takarnak.
"Sehol se vagy. Mily üres a világ.1 Egy kerti szék, egy kinnfeledt nyugágy."
- olvashatjuk az Apokrif csalódott soraiban. Hiába tér haza az ember: elha
gyott tárgyak, értelmüket vesztett limlomok fogadják a "gyerekkori ház" helyén.

A csalódás tárgyai a bútorok, az otthont hazudó, berendezett űr kellékei. "A
kéz csomót köt, kulcsra zár,l gyufát gyújt és megágyaz éjszakára...Holott a
semmi van jelen." (Kárhozat) A meleg családi fészek, a lámpafény, a biztos ott
hon helyett: a némaság, a kongó űr, a magány. "Holott a semmi van jelen" 
ez a döbbent felismerés összegzi leginkább azt a fájdalmat, amit a bútorok
limlomai hazug reménykeltésükkel, s az ezt követő csalódással előidéznek.

"Mindig I mindig is hazavágytam - írja Pilinszky - remélve, hogy egy
szép napon I elönt a sírás, visszafogad szeliden I a régi udvar, otthonunk I

536



borostyán csöndje, susogása." Nem fogadta vissza, ahogy nem fogadja vissza
egyikünket sem a gyerekkor melegsége. Magányos éjszakáinak "exhumációi"
olykor az elviselhetetlenségig fokozták a kínt, ilyenkor a házat .meszesgödör
nek", a bútorokat "drótsövénynek, villanyakadálynak" érezte, s mint írja: lIa
lámpafényben a poklokig" kellett látnia. Különösen is fájdalmas élménye volt
Pilinszkynek az éjszakai szobák, ablakok hazug világossága, az emberi meleg
séggel kecsegtető, valójában ürességre, magányra döbbentő lámpafény.

Ismerte, nagyon jól ismerte azt a fényt, azt a lámpa köré gyűlő meleg han
gulatot, amely csakugyan boldoggá teszi az embert. "Van-e szebb annál 
kérdezi - mint amikor az Apokalipszis lovasa kenyeret szellámpafényben?"
A családi melegre éhező ember érzékenységével idézi ezeket a képeket: "...az
ebédlőben ég a nagylámpa, középen abrosszal megterített asztal. Vékony kis
öregasszonyezüstkanalakat szed ki a fiókból... a lámpák égnek, a tálak gőzö

lögnek, a gyerekek boldogok."
Gyakoribb azonban költészetében, amikor a lámpafény hazug. " ...egy ablak

világít csak: az övé. S az is üres" - mondja a KZ-orafórium R.M.-je. "egyszál
körte világánál olyan a lépcsőház, akár a tányérba fagyott étel" - olvashatjuk
a Sheryl Sutton-könyvben. " ...mögötte villanykörték hálója gyullad fel az ásító
ürességben" - írja másutt.

Ha a kivilágított szoba valójában üres, ha az asztalt sohasem ülik körül, ha
a villanykörte csak az ürességet teszi nyilvánvalóbbá, akkor csalódásunk min
dennél keserűbb lehet. Ahogya tányérba fagyott étel megcsúfolása a vacso
rának, ahogy a kivilágított szoba üresebb és ridegebb a legsötétebbnél is, úgy
csúfolja meg legszebb reményeinket a társtalanság. .Kivilágftva és elfeledve"
- mondja a költő. Ez a legrosszabb.

Nyilvánvaló, hogy a magánynak, csalódásnak ez,az élménye került - per
sze fedőszavak mögé rejtve - a Négysorosba is: "Egve hagytad a folyosón a
villanyt." Prózájában nyíltabban is ír erről az emlékről Pilinszky: "Epp jövök
haza. Tompa és üres vagyok a veszteségtől. Besötétedésig bolyongtam az er
dőben, hogy időt adjak neki a szóváltás nélküli távozásra... A sötét hallban
meglepetten látom a keskeny fénycsíkot, szobájának ajtaja alatt. Izzó fémszál
a küszöbön... Valósággal megvakít. Fáj. Egve hagyta volna a villanyt, miután
eltávozott?" Hazug lámpafény, üres lakás, értelmetlen bútorok: "Holott a sem
mi van jelen" .

Sem a valóságos, sem a versekben betöltött szerepe alapján nem sorolható
a limlomok közé a "monstrancia" . Az egyházi szertartás középpontjába állított
szentségtartó Pilinszky költészetében is a centrum jelképe, a teljesség foglalata,
az élet lényegét magába záró szakrális keret.

Mégsem áll oly távol a "világ peremére" szorult tárgyaktól, mint hinnénk.
Míg az egyház monstranr .ija az Istent foglalja magába, Pilinszky írásainak
.monstrandaja" az elesettség, a nyomorúság, a fájdalom fókusza. A legszo
morúbb, s ugyanakkor - paradox módon - legszebb "sebek" gyüjtöpontja,
mely az evangélium misztikumának fényével emeli őket az Isten magasságába.

A monstrancia "ragyogásával", a fájdalomnak kijáró szent fénnyel övezve
mutatja fel Pilinszky a "vasgolyót" , a tette súlyától mozdulni sem tudó bűnö

ző fedőszavát;a "fiatal intézeti lányok. ..gyönyörű börtöntöltelékek" elesettsé
gét, a "sántikáló" szépséget; mindent, ami "baleset", ami szeplő a tökélyen.
Hozzájuk szól az evangélium, ők méltók rá, hogy az Isten ölelését elnyerjék,
hogy az Istennek kijáró helyre - a monstrancia dicsfényébe - jussanak.
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Ahogyan a limlomokat, úgy akarta Pilinszky az emberi elesettséget is a
"világ szívébe" juttatni. " ...egy szép tenger hajnalban nem kíván bizonyítást.
- írja - De egy eldobott újságpapiros igen." Ennek a "bizo!'yításnak", az
elesettség centrumba juttatásának az eszköze a monstrancia. Igyad a költő

"nevet, gyönyörű nevet" a fájdalomnak, azzal a tárggyal, ami csak az Istent
illetné meg.

A szentségtartó és a szentségház képe Pilinszky írásaiban gyakran jelenik
meg a hó és a tengerzúgás motívumával együtt. "Betemetett, alacsony hóbuc
ka, lépcsősor. Felnövekvő csengettyűszóban miseruhába öltözött kisfiú lépked
föl a jeges lépcsőkön. A tetőn valami alól kiszabadít valamit. Egyaranymintás,
fehér tabernákulumot. Kiveszi belőle a szentségtartót, s vele együtt visszatér
a házba... Fény egyedül a szentségtartón... lassan fölerősödő és elhaló hullám
verés..."

" ...megbámultuk aporköpenyes kisfiút,. ..amikor egyedül az óriási télben
föllépkedett a jeges lépcsőkön a betemetett tabernákulumig, s fölmutatta a
napoL" Hasonló fordulatokkal találkozunk verseiben is: "örökre hó alatt ma
rad / az a bizonyos tabernákulum"; "elsüppedek a hóesésben...Monstrancia".

Ezekben a szövegekben a szentségtartó teljesen eggyéolvasztja a világ ele
settjeinek, s az ő arcukban felismerhető Istennek a képét. Maga az Isten szólal
meg a monstrancia felemelésekor: az ő hangja a tengermorajlás, az ő végte
lenségét zúgja vissza az óceánok végtelensége, sosem szűnő hullámzása. Hall
gatása pedig olyan, mint a hó, a mindent befedő egyenletes fehérség.

Ezzel a tartalommal jelenik meg a monstrancia - tenger - hó hármas
konstellációja a Vesztőhely télen soraiban is: ,,5 a hó, a téli hó? Talán / száműzött

tenger, Isten hallgatása."
Pilinszky költészete a világ fájdalmát kívánja megnevezni. A "plakátma

gány" -t, a "hideget, a gödröt", a vergődést és a kivetettséget. Ennek a fájda
lomnak a tanúi a tárgyak, ennek a "hányódásnak", Istenhez emelő kerete a
monstrancia. Tárgyak, melyek az életről vallanak, s melyek maguk is élnek.

Számára ez nem élettelen világ: a szegek és a, limlomok, a vasgolyó és a
karámok, egy nadrág ráncai: mind-mind élnek, EInek és megsebeznek min
denkit, aki lát, akit érzékenysége "poklokra csavart" pupillákkal bocsát a vi
lágba.

Az ilyen ember - így Pilinszky is - nem a haláltól fél. Számára "egy
gyermek szemei" lehetnek ijesztőek. vagy éppen önmaga. A benyomások seb
zik meg, egy "kézmozdulat" , egy elhányt "bádogkanál" . "Leteríti" minden
tapasztalat, "nyakszirtjére" csapva ontja vérét a látvány. Meglát egy foglyot,
s a szívét "követelő" emlék sosem ereszti el többé. A kardvirágok szemé
be vágnak, életében minden "csurom vér".

Elnek és ölnek a tárgyak. Az "utipoggyász" összekaszabolja gazdáját, a
kivilágított szoba csalódása gyilkos rohamban veti magát áldozatára. " ...kilé
pek a villából - írja Pilinszky -, s valaki leüti a kalapomat. Nem tudom,
hányan lehetnek, sötét van, s annyi a bokor, lehet, hogy csak egy valaki üt-ver,
döfköd, tépdes."

Igy jut el a költő Négysorosában is az "Alvó szegek"-töl addig, hogy "Ma
ontják véremet". A mindenség modelljétől: saját válaszáig. Attól, hogy mi is a
világ, addig, hogy nem bírja tovább. A tárgytól az érzékelésig, a látványtól a
reflexióig.
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