
PILINSZKY JÁNos Naplójegyzetek
Agnus Dei

1 A: Kovács Áron
(1948), Pilinszky

unokaöccse; 1978 óta
az Egyesült Államokban

él. E: Kovács
Barnabásné, Pilinszky
Veronika (acsaládban
Erika, 1919-1975) -

Pilinszky nővére.

2 Pilinszky szabadon
idéz Simone Weil La pe
santeur et la grace című

kötetének La croix fejeze
tébői: ,Ártatlannak lenni

annyit tesz, mint magunk
ra venni a világ súlyát.

És eldobni minden ellen
súlyt."

ln: S. w.: Kegyelem és
nehézkedés. Pilinszky Já

nos forditásai, Vigilia,
Bp., 1994, 130.

Részletek a Pilinszky-ha
gyatékban fennmaradt

naplójegyzetekből (MTA
kézirattár). Közreadja Hat

ner Zoltán. A Naplójegy
zetek első részét 1995.

4. számunkban közöltük.

1973. szept. 16.
Ha semmi másért, a szelídségért kell küzdenem. Hogyan? Ahogy Weil
mondotta: passzívan bevárni, amíg elmúlik a harag kísértése. A sze
lídség kihívása súlyos, s már ezért is rejteni kell a világ elől. Minél
bensőségesebb, annál reálisabb. Különben is épp elég a félnivalóm.

A.-t féltem és E._t l is. Lehetetlen konfliktusba keverednek egy
mással. E. anyagias az önámításig, s most anyai vakságában
mintegy állandó lejtőt teremtett A. számára. Hogy tudna neki el
lenállni? Mit kellene tennem? Egy bizonyos, csak akkor gondol
hatok bármire, ha szívemben nincs már semmi indulat.

Tulajdonképpen anyagilag nincs mitől félnem. Lényegében vá
gyakozni se vágyom semmire. Túlontúl megtapasztaltam, hogy
még a kevéske pénz is nagy bajok okozója. (Különben éppúgy,
mint a hiányérzete.) Az anyagiakra nem szabad odafigyelni.
Azok a változások, amiket szeretnék, úgyse vásárolhatók meg. A
békességnek nincsen árfolyama.

Az, ami reális, mindig belül történik. Bennem és másokban.
Csakis ezeken a fordulatokon van áldás. A jó visszfénye még az
esetleges tragédiában is.

"Magunkra vennünk a viláp minden ránk nehezedő súlyát 
eldobva minden ellensúlyt. .. "

Add Istenem, hogy azt, ami az "enyém", mindinkább belak
hassam, boldogíthassam és kifejezhessem. Egyszóval: az, ami nél
kül tökéletlenségemben már sehogy se tudnék megélni, legalább
ne dideregjen a közelemben és ne érezze magát rabnak és
szerencsétlennek.

Nem csoda, hogy Isten visszahúzódott a szavakból. Hogy tet
tenérhetetlen. Csak így képes meglátogatni azokat, akiket külön
ben sose érne el. Isten látogatásának föltétele a névtelenség. Ne
búslakodjunk ezen. Minden egyéb dologban a látszat, a kitüntetés
a döntő. Isten látogatásából egyedül Isten a fontos. Nincs anyagi
és társadalmi - tehát az irrealitás poklába száműzött - vetülete.
Mivel ő olyan nap, aminek nincs árnyéka.
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Nem tettem valóban jót. Hogy lehetne hát jó a következmé
nye? Nem csodálkozhatom azon, hogy ez a rossz is, mint minden
elkövetett bűnöm, rám is visszahárul. Végig kell néznem egy szo
morú színjátékot, de vigaszul látnom kell azt is, hogy a csavarok
erősebbek, mint a szereplők. Én nem ellenük vétettem. De mit szá
mít ez? Úgy kell élnem, mintha agonizálnék. Minden itt van, és
mindent elveszítek. S ez az ittlét több minden eddigi jelenlétnél. S
elvesztése egyre több minden veszteségnél és minden jelenlétnél.

1. A titok nem az, hogy a világ van, hanem, hogy a van van.
2. A világ tulajdonképpen nincs is egészen. Csak félig-meddig

van.
3. Az igazi titok az, hogy Isten van. "Én vagyok, aki van." A

van titkát a világ csak félig-meddig veti fel.
4. De ha a van van, miért a világ, ami csak úgy-ahogy van?
5. A világ csak létezik. Egyedül Isten van. (Simone Weil)
6. Világunkban épp az nem valóságos, ami anyagi benne. Ami

térbeli és időbeli belőle.

7. Az időnek nincs jelene. A térnek nincs múltja és jövője. A je
len pillanat kizárólag térbeli. Múlt és jövő kizárólag időbeli. Ez a
konstrukció önmagában gyenge is, meg értelmetlen is a semmi
"természetes"-ségével szemben. Nem is a világ, vagy a semmi az
igazi titok, hanem a van, a maga tiszta állapotában.

8. Nem igaz, hogy a világ miatt tudjuk, hogy a van van. Bizo
nyos értelemben a világ inkább lefokozása, széttördelése a van
kategóriájába vetett fölismerésünknek és bizalmunknak. A világ
inkább arra való, hogy ne legyen, hogy lebontsa azt, amitől van.

9. A világ nem annyira: van, mint inkább: mintha volna.
10. Innét, hogy szilárdsága ellenére tovább kell utaznunk benne. S

hogy még ez az utazásunk maga is reálisabb, mint az átszelt vidék.
11. Az életutunkkal kiegészített világ már inkább van.
12. A világ kényszerítően és tolakodóan túlságos ahhoz, hogy

valóban legyen. S elpárolog minden bizonyosságszomjunk elől.

13. A semmi talán nem egyéb, mint a tárgyiasított van. Isten
szemérme, a van tárgyszerűen fölfogható változata. De még e
semmi is csak attól van, hogy a van van.

14. A semmi a van legvegytisztább bizonyítéka, anélkül, hogy
elvesztené azt a meghatározóját, hogy a semmi nincsen. Nem-lé
tének a léte is a van következménye. Jelölve azt, hogy a van a
legtöbb. Épp ezért még a semminél is elképzelhetetlenebb, s ha
egyáltalán elképzeljük, úgy legfeljebb a semmire gondolhatunk.
Istent nem a teremtés, hanem a semmi fedi fel és fedi el előlünk.

(A teremtés a semmi fátylán átütő Istenarc? - Fájdalmasan rossz
hasonlat!)

15. Milyen elképzelhetetlenül vékony szál fűz bennünket a
van-hoz. De ez a szál eltéphetetlen.
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3 Jutta: Jutta Scherrer,
német származású Pá
rizsban élő vallástörté·

nész. Pilinszky 197D-ben
Poígnyben ismerkedett
meg vele; kapcsolatuk

1976·ig tartott.

16. Minél inkább belátjuk, hogy a világ absztrakció, s lényege
szerint nincsen, annál odaadóbban kell törekednünk a realizálásá
ra.

[...]

Vissza kell húzódni a kertbe.
Napi négy-öt órát kell jámi.
Sokat olvasni.
Tapasztalati tény, hogy az ital csak fáraszt.
Minden nap egy másvalakiért nem fogok dohányozni, s aznap át

igyekszem élni sorsát. Minden reggel vagy este megválaszthatom a
személyt. Jegyzeteket végig készítek. Ma négy órával kezdem.

Jutta-nap: 6-tól 6-ig.
Szept. 2B-tól 29-ig.
Juttát3 nem tudom feleségül venni. Ezt a körülmények nem en

gedik. Se így, se úgy. Másfél hónapot viszont mindig tölthetek ná
la s ő énnálam. Másfél hónapra ő lesz az én vendégem, s másfél
hónapra én az övé.

A belső forma: a tökéletes szublimálás.

Ha semmi cigarettát nem szívok: 20 pont
Ha semmit sem iszom: 20 pont
(Minden cigaretta 1 pont levonás)
(Minden pohár ital 2 pont levonás)
Negyven pont: sikeres nap.
Cukrot veszek. Borotvapengét. Szevenalettát.

Jutta-nap: Első félidő

(lB-tói 6-ig): 20 pont
Második félidő:

Bor: 4 pohár
Cigaretta: IIIIII

A reggeli cigarettának ellenálltam. A reggeli utáni cigarettának
nem tudtam. Ezért kell áttérnem egy másik rendszerre.

A reggeli pohár bor vacak volt. 4-kor csillapítót veszek be, s es
te, elalvás előtt.

[uttám, már 4-S cigaretta és egy pohár elég, hogy a sétát el
hagyjam. Pedig pillanatnyilag a legtöbb, amit értünk tehetek,
hogy minden méregtől megtisztulok.

Délben minden összedőlt. Családommal szemben olyannak
kell lennem, hogy csak ahhoz kell tartanom magamat, amit én
magam remélek.

Juttám, holnap újra a Te napod lesz. Jó éjszakát, édesem. Ma:
Bébi napja van. Alázatában és esettségében ritka tanítóm ő.
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4 Bébi: Baitz Borbála
(188~1980), Pilinszky

anyai nagynénje.

Béb;4-nap: [szept. 30.] vasárnap ll-től [okt. 1.] hétfő llh-ig
1. Azokkal szemben, akik nem ismerik az igazságot, nincs ér

telme, hogy "igazam" legyen.
2. Szeretet és testvériség csakis az igazságban lehetséges.
3. Igazságtalanságban egyedül tennészetes kapcsolatok te

nyészhetnek.
4. Bébi természet szerint szent. Ha vannak korlátai, egyedül

innét vannak. Határeset és csodálatos kiindulási pont. Természetes
szinten nem lehet nálánál alább adni.

5. Bébi szintje alatt nincs "jogom" egyetlen szót is mondani.
6. Ha önként vállalom sorsát, valószínűleg kötelességem lesz

beszélni. Nem tudom.
7. A természet se csak természetes. Igazi ereje transzcenden

tális. Különben csak szépsége nyilvánvaló. De mint olvasmány
csakis "fölülről lapozva" nyílik meg.

8. Bébikém, ma nem megyünk szentmisére. Ágyba bújok és
olvasok.

9. Aki természet szerint szent, valóságosan szent, még akkor
is, ha vadállat, vagyis: telve hibákkal. A természet ezért szent.

10. Édes Bébikém. búcsúzom az italtól. Átmenetileg elzsongí
tott, háromnegyedes szinten segített írni. De ez nem elég. A ciga
retta fáraszt. Hogy olyan szépen szétnézhessek a világban, aho
gyan te is, segíts mindkettőt elhagynom.

11. Értelmünk sok mindent "megvilágít". De még többet le
rombol, átlát, hiábavalónak tüntet fel. Bébi nem akkor tesz vala
mit, amikor akar, és nem akkor örül, amikorra örömét "megszer
vezi" . Cigaretta és alkohol: szervezett örömök. A tiszta öröm
hosszú várakozásból született ajándék. Igaz, nem nagy, de min
dent betölt.

12. Nézem a sirályokat. Se innom, se dohányoznom nem sza
bad. Akkor erőre kapok majd, s hosszú sétáimon gondolataim
úgy repkedhetnek, mint a sirályok.

13. Utolsó cigarettám! A bűnös én voltam, nem te. Hálával kö
szönök el tőled. Nem csak méreg, barát is voltál. De én most
visszavágyom egy személytelenebb világba. A mindenség nem
dohányzik. S nekem ezentúl a fákat, vizeket, csillagokat kell föl
lapoznom. Szakításunk után is maradj barátom, ahogy a partla
kók se tagadják meg azokat, akik tengerre szállnak.

14. Utolsó pohár bor! Az igazi öröm: fájdalmon és unalmon tú
li. Bach, segíts meg! Ez lesz az én sirály-korszakom. Halálon túli
"élet". Értelmen túli "értelem". Azonosulás az egyetemes szen
vedéssel és könyörgéssel. A kövek evangéliuma, az emberi "fölvi
lágosodás után".

15. Bébi se "kezelte" pénzét. Én se fogom. Se nem gyűjtöm, se
nem számolom. Hiszen azt már megtanulhattam, hogy csak szo
morúságot hoz.
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Bébikém, szinte semmit se valósítottam meg abból, amit reggel
elhatároztam. Egyedül talán téged "figyeltelek" . Ahogy nyáladzó
ajkakkal imádkozol az éjszakában.

Bébi-nap: O pont.

okt. 1. lG-től okt. 2. lG-ig
Jutta-nap
1. Minél élesebb képet kell rajzolni mindenkiről. A viszonylatok

pokoli mechanizmusáról. S ugyanakkor imádkozni azért a mor
zsányi kegyelemért, ami nélkül mindannyian alapvetően rosszak
vagyunk. Nincs jó és rossz ember. Legfeljebb szerenesés és sze
rencsétlen. dolgos és kisemmizett stb. De mindez csak termé
szetes síkon. Már maga a tiszta természet is több ennél.

2. Ahogy egyetlen agyvelő elegendő minden lehetséges tudo
mányos fölfedezés elvégzésére, úgy egyetlen szív is elegendő a
teljes univerzum válságának föloldására. Az eredendő bűn külön
ben képtelenség volna. Jézus se mint Isten, hanem mint ember
váltotta meg a világot. A megtestesülés különben értelmetlen lett
volna. Innét, hogy Iézusban minden emberi szív univerzális föl
adatra hivatott. Innét, hogy a jóság, bár tökéletesen magányos 
mindenkor egyetemes. Kívülről tűnik csak legfőbb önzésnek.
Akár egy művész munka közben. De ha egyszer ezt választottad,
semmiféle kommentár nem érdekelhet többé. Minden nagy fölfedezés
előlegezett volt. Holott: egyedül Istent érdemes előlegeznünk. Mivel
egyedül ő reális. Ebben a perspektívájában a létezés fölül
múlhatatlan.

Juttám! Napod nem sikerült tökéletesre. Mégis ez a nap hozta
meg az első reménysugarat! Eredmény: 30 pont (1 dl bor és 5 ci
garetta.) Köszönöm, Viszlát holnapután!

Erika-nap okt. 2-től lO-től okt. 3-ig lO-ig
1. Nekem mindig a játék volt fontos; neked a győzelem.

2. A megkonstruált öröm nem öröm. A gyerekek öröme várat
lan, ajándékszerű, dinamikus. A valódi boldogságnak ez az utób
bi a valódi modellje. Jézus nem azt mondotta, legyetek gyerekek,
hanem: mint a gyerekek. Egy felnőtt számára a gyerekek boldog
ság-modellje, épp mert önkéntes, szinte természetes módon csap
át a transzcendensbe. Nem véletlen, hanem "tiszta ajándék".

3. Minden nap fenntartás nélkül kell hogy kezdődjék.

Minden nap: abszolút lehetőség. Ezért nem szabad előkészíte

ni. Se szesszel, se nikotinnal. Se megbeszéléssel.
Erika-nap végeredménye: 6 pont

(Ms 5937/13) Jutta nap: okt. 3-tól okt. 4-ig, 12-től 12-ig [A kézirat itt véget ér.]
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Fehér papír/ap

SVö. 2. jegyzet

Sokan elismerik a kereszténység nagyságát, de lehetetlennek tartják
a visszatérést hozzá. Az ilyeneknél a megismerés fogalma túlontúl
egyet jelent az idő fogalmával, sőt lényegében egy vele. Ha mélyére
nézünk, nem is hisznek másban, mint az időben, s ezt a reményü
ket nevezik jövő időnek. A kereszténység igazságának ezzel szem
ben végképp nem az idő a tere, hanem a cselekedet. Ilyen értelem
ben bátran nevezhetjük antiintellektuálisnak.

A cselekvő kereszténység kilépés az időből, s ilyen értelemben
elidegenedés a világtól, a modern világ időbe ágyazott problema
tikájától. Mit eredményezett ez az időbe vetett hit? A problémák
autonóm módon való kezelését. Kiteregetve a múlt, a jelen és a
jövő asztalán, kezünkbe kaparintottuk a világ, a dolgok térképét.
Ha a világ két vége a végtelenbe lóg is, egészen itt fekszik az asz
talunkon: csodálatos pontossággal és sterilitással. Tetszés szerinti
szeleteket metszünk ki belőle. Nézzük a művészetet, a költészetet.

1. Önkéntes szegénység.
Kinek-kinek személy szerint el kell jutnia az önkéntes szegény

ségig.
2. A kereszténység mint a legalapvetőbb ugrás a bizonytalan

ságba. Antikonzervatív. Nyitottság. Feltétel nélküli. Egyetemessé
gében elsősorban kozmikus érvényű és időtlen. Kereszténynek
lenni annyi, mint gyökértelenné válni.

3. Eldobni minden biztosítékot és ellensúlyt.f

4. A koncentrációs táborokból szabadultak első ölelése: ez a
mennyország. (Bach)

Direkte egyedül Istent lehet szeretni. Egyedül feléje lehet direk
te fordulni. Minden egyéb nem túri ezt, semmivé lesz.

Aki azonban mindenéről lemondva direkte Isten felé fordul,
annak számára a világ is színültig teljes. Innét a szegények el
lenállhatatlan történelmi ereje.

A keresztény művésznek számolnia kell azzal, hogy tökélete
sen elveszti környezete minden bizaimát. Négy jal közé kell vonul
nia. Célja egyedül Istene és műve lehet - se vallása, se kora: nem
elég. A valláson itt az egyház társadalmi "céljait" értem.

Meg kell történnie.
A valóság a legkegyetlenebb képzeletnél is keményebb. És ez

jól van így. Ilyennek kell lennie a valódi küszöbnek.
A partról már látjuk a tengert, de a part azért part marad.
A legtisztább szent is még mindenestül a szárazföldön áll.
Az elhagyatott számára a világ a teremtés formájában van jelen.
A gazdag számára mechanizmusában.
Az elhagyatott a világban megsejtheti a teremtést. A dolgok

megenyhülnek. Állampolgárból teremtménnyé válik, teremtmény
ből fiúvá.
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Az üdvözülés az önmagunkkal való azonosulás holtpontján Is
tennel való találkozásunk: a többit nem tudjuk.

Végső eltévelyedés, teljes azonosulás, Isten.
Egyensúly»Végső elidegenülés=tökéletes azonosulás» tökéletes

elhagyatottság=Isten

Pókole [olvashatatlan] =Egyensúly=végső elídegenülésetökéle
tes azonosulás: Isten

A szürrealista művész olyan, mint egy elkényeztetett szent
vagy egy elkényeztetett Isten. A szürrealizmus a transzcendencia
iparművészete. Épp - nem kitörés[t] jelent, hanem lefokozódást.
Nem kitörést, hanem a lehetőségek iparművészetét, a szabadság
automatizálását. Hermafrodita jelenség; akár egy kispolgár: nem
meri elfogadni se az életet, se a halált; ők: a képzelgés mil
liomosai. Beckett: a képzelgés koldusa, ennyiben fordulat. Az erő

szakos kegyelem tana l?]. A szeretet helyett a szabadságot válasz
totta ... XIX. sz.

Szenvedő az, aki a földön valódivá válik. Egyedül innét az
őrültek szenvedése és nagysága. Más megbékélni és más kiegyez
ni a valósággal. Más elfogadni és más idomulni hozzá [...]

Ha az emberek nem szenvednének, zsarnokká válnának vagy
perverzekké. Felőlünk nézve egy pont van csak, ahol a világnak
meg kellene állnia: és ez a gyerekek szenvedése. De a világ to
vább pulzál.

A teremtés Isten Veronika-kendője. Isten átvérzik az idő - és
tér - szövetén. Az ártatlanul szenvedő gyermek az ő megjelené
se a teremtésben: egyfajta inkarnáció. Ezért pulzálhat tovább a vi
lág.

A gyerekek szenvedése azért oly feneketlen, mert ők mindig
készek az örömre, sőt: egyedül az öröm a valóságos állapotuk.

Isten intellektussal meg nem közelíthető. Az intellektus a ko
pár tájban tájat lát - a művész szépséget. Az intellektus a gyere
kek szenvedésében botrányt - a művészet titokzatos mélységet.

Az intellektus "erkölcsi botránkozásai" csak látszólagosak. Pl.
Camus megbotránkozik az. "idegen" kivégzésén, de Jézusén nem:
Jézust utoljára Van Gogh és Dosztojevszkij értette.

Isten a teremtésben egyedül az ártatlanul szenvedők képében
jelenhet meg. Aki őket választja: az idióták, rabszolgák és gyere
kek közé kerül. Előbb-utóbb megvetettség lesz osztályrésze.

Az idióták, rabszolgák, gyerekek csak a részleteket nem értik a
világból: az egész sugárzó egyértelműséggel birtokuk.
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A világ fiai: bámulatosan ismerik a részletek mechanizmusát
- ők mindig az egészet feszegetik.

A nagy művészet, Isten fiainak művészete, a szegények múvé-
szete, mindig a részletek drámája marad.

A szegények művészete:

Nincsenek végső kérdései.
A részletek kötik le figyeimét.
Konkrét.
Ábrázoló.
Újra szegények, s újra gyermekek.
Mindig a tiszta leírásnál marad. Érzelmeit is mindig konkrét képek

ben fejezi ki, s nem érzelmekben. Figyelme nem hullámzik, nem
"hierarchikus figyelem".

Apokalipszis.
Egy koncentrációs tábor figyelme. A leglényegtelenebb dolgokban

is a világ peremére tapadó figyelem. Ez a figyelem is kettős lehet
azonban: a világ fiainak figyelme és a szegények és gyermekek fi
gyelme. Ha az átfordul művészi figyelembe, az már-már szakrális
figyelemmé változik. Páter Kolbe himnuszokat énekelt utolsó
óráiban!

Szakrális figyelem. Szintén egyenletes. Az "elvont" dolgokról
is leíró módon beszél (Simone Weil), ahogy a szegények egy ru
háról vagy a királyokról. Ez nem más, mint egzisztenciájában ra- 
gadni meg a dolgokat.

A van kívül áll a filozófia határán. A gondolat ide hatolva
megsemmisül, s a semmit (saját semmiségét) tapasztalhatja csak.

Nincs külön pokol, külön paradicsom, a kárhozottaknak a
mennyek országa a pokol, az a gyermekeknek, a lemészárolt bá
rányoknak: Isten lakik a pokol mélyén is.

Végül csak a sebek maradnak, Krisztus sebe, anyám sebe, An
tonin Artaud sebei.

A szenvedésről semmit se tudunk; megtanuljuk és elfelejtjük.
1964; Ms 5938/2. Nehézkesek és lassúak vagyunk,
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