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A nyelv optimumán
- Pilinszky János Négysorosa

A műelemzés feladata, hogy megkísérelje bejárni annak az országnak a határait,
amit a vers, a szöveg a maga komplexitásával a befogadó személy lelki vaktér
képére fölrajzol. Hiszen az irodalom, a művészet maga is párbeszéd, az alkotó,
az alkotás és a befogadó teremtő együttléte. A műelemzésnek tehát erre a pár
beszédre kell összpontosítania figye1mét, teljes alázattal és figyelemmel mind
három résztvevő iránt. Csupán így érkezhetünk el addig a pontig, ahol már az
elemzőnek is hallgatnia kell, ahol benépesül az az ország, ahol az olvasóban
újra, mindig újra megszületik a mű.

Pilinszky Négysorosa. A vers, amely képes kiszakadni az időből, mindenkor
je1envalóan, amely részévé tesz valami alig megnevezhető misztériumnak.

"Alvó szegek a jéghideg homokban.
~lakátmagányban ázóéjjelek.
Egve hagytad a folyosón a villanyt.
Ma ontják véremet."

Négy jambikus sor (11,10, 11,6), melyet akusztikailag az éjjelek-véremet rím
pár erős kapcsa szorít össze. Pedig e rím akár ügyetlennek is tűnhet, hiszen az
"éjje1ek" nyílt e-jére a "véremet", zárt e-je felel. Mégis érezzük, hogy ez az eset
legesség mély törvényszerűségbőlfakad, bár e törvényt még nem ismerjük.

Talán közelebb jutunk a vershez, ha megvizsgáljuk e négy sort külön-külön,
majd egymásra vetítve őket kihallgatjuk a szöveg pulzálását.

Az első sor ("Alvó szegek a jéghideg homokban.") egy grammatikailag egy
szerű kijelentést tartalmaz, ám - mint Pilinszkynél oly gyakran - hiányzik
belóle az igei állítmány. Igy a sorban fölvetített kép egyszerre határtalanná válik,
ugyanakkor e határtalanságban (homok - sivatag?) a költő valami nagyon ki
csiny dologra (szegek) irányítja figyelmünket. E feszültséget még csak fokozzák
az első pillantásra meghökkentő jelzők. Alvó szegek? Jéghideg homok? Hiszen
a fém tulajdonsága a hidegség, a homoké pedig a nyugalom. Es e. táj messze
van tólünk, mitológiai vidék, azzá stilizálja az állítmány hiánya is.

A második sor ("Plakátmagányban ázó éjjelek.") szerkezete grammatikailag
az elsóének épp az ellenkezője. Az elsőt így írhatnánk föl: valamik valahol, a
másodikat: valahol valamik. Am a struktúra az elsóénél mégis bonyolultabb, ha
tetszik, tropikus fokozásról van szó, Az első sorba ugyanis még beilleszthetőaz
állítmány (hevernek), a következőben ez a művelet azonban már elvégezhetet
len, hiszen ebben az esetben egy nehezen felbontható metaforával van dolgunk
(píakátmagany). Az ázó éjjelek olyan magányosak, mint a plakátok? Nem. Ma
gányosok az ázó éjje1ek, és benne magányosok az ázó plakátok is. Megint a
határtalanság (éjjelek) és a kicsinység (plakátok) e világ két pillére, melyet
ugyanaz a lényeg fog át, a magány.
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És csupán itt vesszük észre, hogy ekét sor által fölvetített, egymásra mer6
leges kép mennyire kiüresedett. Az első sor mitikus tája és a második nagyon
is konkrét városa nem lát embert, holott a szögek is, a plakátok is valakihez
tartoznak. De kihez? Itt mindkettő funkciótlanul hever illetve ázik, a szög nem
er6sít föl semmit sehová, a plakát nem ad hírül senkinek semmit. A filozófus
azt mondaná, ez is, az is egzisztenciájának minimumán vegetál. De vajon így
van-e?

A harmadik sorral az eddigi határtalanségbőlegy nagyon is lehatárolt térbe
jutunk, egy folyosóra, ahol ég a villany, de megint hiába, nincs kinek világítania.
E sorban található a vers első igéje: hagytad, és itt bukkan föl az első személy
is, egy közelebbrőlmeg nem határozott ismerős lény: te. A folyosónak nyilván
csak úgy van értelme, ha oda egy lakásból lehet kilépni, ahonnan ez a valaki
valamikor eltávozott, fölgyújtotta a villanyt, de elfelejtette eloltani. Fontos, hogy
e sorban sincs időhatározó, mégis a sorban ábrázolt történés a vers pillanatához
képest a múltban játszódik. A folyosón égve hagyott villany azonban valaminek
a következménye, amíről Pilinszky nem beszél.

Ha megvizsgáljuk a verset stiláris szempontból. arra jutunk, hogy éppen ez
a harmadik sor, a .Jegköltöíetlenebb" valami mást nyújt, mint az előző kettő és
a következő. Ez a sor a költeményaranyfedezete. Az égve hagyott villany be
világít abba a személyes, csak elhallgatással bejárható fájdalomszakadékba,
ahonnan a másik három sor is fölvetődik. A lélegzet itt egy pillanatra megáll 
ahogy Pilinszky mondta - a mélypont ünnepén.

E három sor alapmotívumai tehát az időtlenség, a mitikus és a konkrét terek
egymásra vetülése. a határtalanság és a kicsinység egysége, valamint az, hogy
a vers idejét megelőzően már történt valami, aminek a következményeit e sorok
koristatálják. Eppen ez a legnagyobb titok, ami a feszültséget az elviselhetőség

határáig fokozza.
A feloldást a negyedik sor bővített tömondata rejti, e hatszótagú jambikus sor,

melynek ereje rövidségében is áll, mely reflektorként világítja be a korábbiakat:
"Ma ontják véremet." Haladjunk itt már szavanként!

"Ma" - A versben szereplö első időhatározó szó, s ez rögtön a legkonkrétabb
időre vonatkozik, a jelenre. Ezzel a vers tér-idő metszete egésszé alakul, a ha
tártalanság a tapintható közelséggel, a fnindenkoriság a mosttal feltörhetetlen
cs~nthéjjá zárul össze.

Ime a tökéletesen pontos koordinátarendszer, ahol már csupán az origót kell
megnevezni.

"ontják" - Az állítmány általános alanyravonatkozik, így tágítva mintegy
egyetemesítve az előző sor konkrét " te"-jét. Es itt nem lehet nem észrevennünk
azt a fokozás t, melyet a versben szereplö folyamatos melléknévi igenevek illetve
igék leírnak: alvó - ázó - hagytad - ontják. Ez az utolsó sor hátulról előre

ható erejével ellenkező irányú dinamizálódás, finoman ugyan, de elengedhetet
lenül járul hozzá a szöveg egészségéhez, tovább már nem feszíthető tömörségé
hez.

"ontják véremet" - A végső titok itt van elrejtve, az utolsó szavakban. A vers
itt egyszerre rövidre zár, hiszen a vérontás, ami az én vérem ontása, egyszer
smind az indító képre, a szögekre vonatkoztatva a passió vérontását is jelenti.
Az emberré lett Isten magánya, szegekkel való átveretése és kínhalála az az
elhallgatott, de ettől még csak jelentősebbé váló esemény, bún, ami a vers elői

dejében játszódott le. (A zsidó vallásos gondolkodás szerint azt az eszközt,
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amellyel tisztátalanságot követtek el, homokba kell tenni, hogy újra megtisztul
jon Ugy gondolom, Pilinszkyerr61 nem tudott, én legalábbis nem fedeztem föl
nála a judaisztika mélyebb ismeretének nyomaít.) Ezért alusznak a szögek, azok
a szögek, és ezért jéghideg a homok. Ezért magányosok az éjjelek, és ezért áznak
a plakátok a nagyváros Getsemánéjában. (A víz is tisztító motívum?) Itt voltál,
hisz "Egve hagytad a folyosón a villanyt.", és elmenésed ontja véremet. Ma és
mindig. Itt és mindenhol.

Ez az utolsó sor öleli egésszé a mitikus valamint a konkrét történés terét-ide
jét. Itt döbbenünk rá, hogy végig a passió, egy személyes passió folytonosan
jelenvaló terében és idejében jártunk, járunk, holott azt hittük, a dolgok vélet
lenszerűen alakulnak.

Mindezt Pilinszky a nyelv eszközeivel, a nyelven belül képes elmondani, el
érve annak optimumát. (Minden elem pontosan a helyén van, és csak annyi
elem szerepel a versben, amennyi feltétlenül szükséges.) Ez az emberi szellem
nek olyan ünnepe, amikor meghatódva megsejtünk valamit, nevetséges kicsiny
ségünk és bukásaink ellenére - ahogy Pascal írta egy átvirrasztott éjszaka után
a mandzsettájára - "az emberi szellem nagyságából". Holott csak négy sor,
négy mondat, tizennyolc szó az egész.

CZIGÁNY GYÖRGY

Inter anna

se nyár nem jön ide, se tél.
De meghasadt falak között
a Nap magának megterít 
maradt egyág, egy sor levél.
Kigyúlva ég mind, ami zöld.
Kó néz: a gyerekarcú rom
vjlágzl, fakó és fehér.
Egboltnyi fény gyúlt egybe itt
üres, parányi udvaron.
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