
SZÁVPJ OQRQTIYA A többi kegyelem
Pilinszky és Mauriac

"Bizony, nincs könnyebb és nincs nehezebb,
mint kereszténynek lenni."

(Pilinszky János: A bűn állapota
és az ítélkezés szelleme)

"Tekintsed, Uram, hogy önmagunkat sem értjük, és nem
tudjuk, mit akarunk, s hogy végtelen messze távolodunk

attól, ami után vágyakozunk. "
(Avilai Szent Teréz,

Franccis Mauriac: Viperafészek)
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2UÖ: Mauriac olvasása
közben, in: TEC II., 250.

.Jfjúságomban a nagy oroszok után Mauriac volt számomra a kö
vetkező jelentős fölfedezés a regényírás birodalmában. Mondatai
valósággal arcon leheltek. (oo.) S ő tanított meg még valamire: a
nagy író föloldhatatIan magányosságára, (oo.) a magány egy mé
lyebb változatával lepett meg."!

A magyar Mauriac-recepcióban Pilinszky érzékeny észrevételei
revelatív erejűek. Megpillantjak ugyanis a keresztény regényírót,
mégpedig a 20. század egyik legnagyobbikát abban a Mauriac
ban, aki a köztudatban sokkal inkább mint a nagy francia lélekta
ni próza-tradíció örököse él. Mauriac regényeinek komor, sötét,
már-már kafkaian szorongató világa ugyanis egyszersmind a ke
resztény lét "sötét mennyországa" (P. J.), szörnyeteg hősei - al
kotójuk szavával - egyszersmind "fekete angalok". Ezért válha
tott ez a nyugtalan, a "hit illúziótlanságával" megáldott keresz
ténység revelációvá, mintává Pilinszky János számára. A keresz
tény inspirációjú regény a keresztény inspirációjú költészet szá
mára; ahogyan Dosztojevszkij esetében is, prózaíró válva a Pi
linszky-líra modelljévé.

Így keresztezi egymást Francois Mauriac és Pilinszky János útja,
Nem véletlenül, hiszen Pilinszky is, Mauriac is az adott pillanat
ban, miközben legendás hírű, kvázi divatos szerző, művészetében

mindvégig a végső létkérdéseket kutatja. S mindkettejük úgy való
az egyhúrú alkotók sorából, úgy járja körül csaknem mániákus
önismétléssel lényegében mindahányszor ugyanazokat a kérdése
ket, hogy egyszersmind kivételes intenzitású szövegeket hoz létre,
hála azok befelé (fölfelé?) koncentráló redukáltságának. Az önma
gukba visszatérő kérdések körének mindkettejüknél kitüntetett
pontja a kereszt. Költő és regényíró egymást több ponton keresz-
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3paul Celan: Meridián.

4Pilinszky János:
Amagányról,

in: TEC II., 293.

A katolikus irodalom

5Pilinszky János:
Tragikum és derű,

in: Beszélgetések
Pilinszky Jánossal

(A továbbiakban
Beszélgetések) I,

Magvető, 1983, 123.;
Az elioti

katolicizmus-fogalommal,
az Illyés által

kezdeményezett (lásd
1933-as Katolikus

költészetről cÍTlü cikkét
aNyugatban),

Babits-Gyergyai-Sík
Sándor-féle vitával a

katolikus irodalomról itt
nincs módunk foglalkozni.

6Gadamer, H. G.:
A szép aktualitása,

T-Twins, 1994, 59·60.

tező művészete a megfeszített Krisztus kereszijének képében ta
lálkozik.

"A vers magányos. Magányos és úton van. Aki pedig megírja,
kénytelen vele tartani.t' ' Mindkettejük alkati keresztje a magá
nyosság, a szónak nemcsak az általa kiemelt, szükségszerű alko
tói magány értelmében, de pszichés, intellektuális és spirituális
értelemben is. Pilinszky Jézus-képének nem véletlenül áll a kö
zéppontjában a szenvedésében, emberi egzisztenciájában véglete
sen magára maradt Krisztus, a kereszt Jézusa. "Az ember magá
nya fönntartott hely, amit egyedül Isten kegyelme tölthet be. (...)
magányunk lényünk legértékesebb része, és már puszta tudomá
sulvétele is meghaladása önmagunknak.:"

A magyar és a francia katolikus tradíció találkozását reprezen
tálja Pilinszky Mauriac-élménye: a gyermekkorból hozott "készen
kapott" vallásosság Pilinszkynél csakúgy, mint Mauriacnál ellent
mondásossá teszi a hitet, de egyszersmind mélységet és távlatot
ad neki. Azt a spirituális élményt, amelybe beleszületik, mindkét
alkotó mélyen átélt és megszenvedett hitté alakítja, amely jelleg
zetes, de nehezen megragadható vallásos élményanyagot hoz lét
re a hagyományos vallásos irodalom - mondjuk egy claudeli tí
pusú katolicizmus - optimizmusa és lelkesedése nélkül:

az istenek és köztünk ernyedő

fonal irányát olvasom,
a megoldás becsvágya és
kényszere nélkül,
mint legelső és legutolsó,
egyetlen olvasmányomat.

(Egyetlen olvasmányom)

A kérdésre, hogy "katolikus regényíró-e?" Mauriac a következő

választ adta: "Nem vagyok katolikus író. Regényeket írok és ka
tolikus vagyok. Ez nem harmónia, ez konfliktus." Pilinszky
ugyanerre a kérdésre szinte szó szerint ugyanezt válaszolta: "Köl
tő vagyok és katolikus"s Meglepő, ha úgy tetszik szükségszerű

egybeesése ez Mauriac és Pilinszky művészi és hitbéli önmegha
tározásának. Szükségszerű, hiszen a francia regényíró éppen azért
válhatott a költő számára meghatározó szellemi és spirituális mo
dellé, mert valami lényegi azonosság kapcsolja össze a két élet
művet. Ahogy minden nagy művészet esetében, az úgynevezett
"hatás" csakis az önazonosítás, az önértelmezés egyfajta módoza
taként interpretálható."

A válaszadás azonosságának mélyebb oka a két szerző istenél
ményében és annak reprezentációs módjában keresendő. A Pi
linszky-vers, a Mauriac-regény vallásos horizontja ugyanis sem
miképp sem szövegszerűen van jelen, az istenélmény éppen az
enigmatikus, a rilkei kimondhatatlan dimenziójában jelenik meg,
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Az istenélmény

7Pilinszky János:
Mauriac ravatalánál,

in: rsc II., 176.

egyfajta hiányként. S éppen azáltal nyilatkozik meg - Pilinszky
nél már-már kinyilatkozik - olyan átütő erővel (talán szuggesz
tívebben, mint a hagyományos vallásos irodalomban), hogy a
szöveg csöndjében, az "üres helyeken" az élmény valóban megje
lenik. Hiszen "a művészet (...) mindig azt igényli, hogy mi ma
gunk végezzük el a felépítés munkáját. (...) A műalkotás mint áb
rázolás nem valami tőle különbözőt ábrázol, tehát semmiképp
sem allegória (...), hanem csakis benne magában találhatjuk meg
azt, amit mondani akar.,,6 S éppen a megnevezhetetlen effajta
megnevezése teszi - Pilinszkyvel szólva - "gyanússá" mindket
tejük katolicizmusát: "írásai épp alázatuk pontosságával, azzal,
hogy az igazi kicsinyek hangját tolmácsolták az irgalom irgalmat
lan hűségével - hosszú időn keresztül »gyanúsnak« számítot
tak.,,7 - írja a költő Mauriacról,

"A keresztény transzendencia épp a realitással való azonosságá
ban mutatkozik meg" - mondja Mauriac mintegy feltárva regé
nye inek azt a különös, vonzó-taszító varázsát, amelyet az olvasó
ra gyakorolnak. Ez a paradoxnak tetsző állítás egyszersmind
megvilágítja a Pilinszky-költemények hihetetlen szuggesztivitását
is: az a "tárgyias transzcendencia" vagy "transzcendens tárgyias
ság" ugyanis, ami jellemzi őket, bizonyos értelemben analóg a
mauriaci "transzcendens realitással". Mi több, esszéiben Pilinszky
"keresztény realizmusról" beszél. A mauriaci regény kivételes in
tenzitása abban áll, hogy a látszólag tökéletesen realista prózaszö
vésbe a szerző a transzcendencia kétirányú - többnyire alászálló,
olykor fölemelkedő - mozgását rejti; másképp a regény beszéd
módja nincs összhangban önnön transzcendens horizontjával. Az
így keletkezett feszültség sokban emlékeztet a Pilinszky-versek fe
szültségére, melyek csakis a rilkei átlényegített Ding értelmében
tekinthetők tárgyiasnak, miszerint a tárgyak "realitása" annyiban
emelkedik igazsággá, méghozzá transzcendens igazsággá, a megtes
tesülés, a kinyilatkoztatás igazságává, amennyiben tárgyiasságuk
transzcendálódik. Másképp a leghétköznapibb tárgy is magán viseli
Isten keze nyomát, ahogy Mauriac hősei, "fekete angyalai" is hang
súlyozottan Kreatúraként, Isten teremtményeként ábrázoltatnak.

Ágy és székláb,
ki is van itt, ki van jelen,
és ki figyel, s kit is figyel?
Léptek a fi/ben, a sötétben,
aztán egy székláb és egy ágy
a törvénytelen ragyogásban."

(Ki és kit?)

A tárgyak átlényegítettségéhez, transzcendálódásához szükség
szerűen hiányként megnyilatkozó istenélmény társul. Az a nega
tív jelenlét, amellyel Pilinszky Istene bír, jellemzi a Mauriac-szö-
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8Pilinszky János:
Pascal húsvélja,
in: TEG II., 62.

9UO.: 60.

10Pilinszky János: Az

első öt titokról,
in: TEG 1., 350.

vegeket is, ahol Isten "rejtőzködő Isten"-ként való megjelenítése
janzenista örökség, Pascal hatása. A költő egyik Pascalnak szentelt
cikkében éppen azt az elhíresült Pascal-gondolatot idézi, amely
méltán lehetne mottója mindkettejük örökké kétkedő-kereső, pa
radox istenhitének: fInem keresnél, ha már meg nem találtál vol
na."s "Szerettem volna, Thérése, ha fájdalmad Istenhez vezéreL"
- szól hősnőjéhez a regényíró Thérése Desqueuroux című regényé
nek előszavában, így kódolva bele a transzcendencia-lehetőséget,

a hiányként mégis ott sejtetett Istent a legsötétebb férjgyilkos hős

bukásába. Ahiányként jelenlévő Isten mindkettejüknél összefonó
dik egyfajta egzisztenciális semmi-élménnyel (Pilinszkynek külö
nösen korai alkotókorszakára érvényes ez!), azzal a létbevetettség
állapottal, ami a teremtett lét keresztje. Az ember eredendő eg
zisztenciális magányának éppen Pascal az egyik első megörökítő

je. Hiszen "Pascal - Pilinszky szerint - bizonyos értelemben a
modem nyugtalanság atyja,,9, Mauriac-Pilinszky nyugtalan hité
nek tükre. (Pascal éppen ezért válhatott az egzisztenciálbölcselet s
rajta keresztül az egzisztencialista irodalom mindkét - keresz
tény és agnosztikus - ágának ősforrásává.) Ami Pilinszkyt,
ahogy mesterét, Mauriacot is egyértelműen a keresztény egzisz
tencializmus holdudvarába utalja, az a szabad döntésnek az a faj
ta kitüntetettsége, amely a teremtett létező számára adott válasz
tási lehetőséget jelenti a lét üressége, a semmiben való megállapo
dás és az isteni kegyelem lehetőségének tudatosítása között.

Ez a fajta paradox istenélmény a kereszténységet mint konflik
tust, mint drámát éli át. (A Pilinszky-líra egy általánosabb szinten
is a paradoxitások művészete, leginkább éppen abban az értelem
ben, ahogy a költő esszéiben Jézus gondolkodásmódját alapvető

en paradoxnak láttatja, s ahogy a Mauriac-hősök sorsa ugyancsak
az evangéliumokbeli Jézus-példázatok paradox logikáját imitálja.)
Pilinszky ugyanis visszatérően kiemeli a krisztusi szenvedéstörté
netnek ezt a képét, az adott pillanatban kibékíthetetlennek tetsző

konfliktusát isteni és emberi lényege között, azt ahatárhelyzetet,
amelyben még a Fiút is hatalmába keríti a végső magárahagya
tottság, az Atya általi létbevetettség kínja és szorongása. Ahogy
Mauriac Krisztus-képét, Pilinszkyét is uralja az Olajfák hegyének
magányos kiáltása: az "Eli, Eli, lama sabakhtani!" az esszékben
folytonosan visszatérő mondata, ami örök modelljévé lesz annak
a bizonyos IImezítelenségi foknak". "Csak abban hiszek (oo.), ami
megtestesül bennem, ezért hiszek Krisztusban. - idézi Pilinszky
Mauriacot. - A győztes és a királyi Messiás-képnél szívem in
kább vonzódik ahhoz a gyötört és alázatos emberhez, akit Remb
randt képén felismernek az emmauszi férfiak, (oo.) aki nem más,
mint a mi sebekkel borított testvérünk, a mi Istenünk."IO Éppen
az esendő, a lázadó [ézus-Krisztus válhat az ember számára kö
vetendő mintává, s egyszersmind a művészet rejtetten leglénye
gibb tárgyává, amint magára ölti a végső emberi nyomorúságot;
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11 Pilinszky János:
Pascal húsvétja,

in: rsc, 61.

Bűn és kegyelem

mintegy megfordítva az azonosulás logikus rendjét, megelőzve és
"kötelezve" az ember Krisztus-imitációját, azt a magatartást,
amelynek művészi reprezentációját Pilinszky "evangéliumi eszté
tikának" nevezi. "Jézus agóniája a világ végezetéig tart: nem sza
bad átaludnunk ezt az időt." - idéz a költő éppen Pascal Gondo
latazból. II

Olyan élményről van itt szó, amely a bűnt mint eredendő létál
lapotot éli át. Pilinszky vonzalma, önmagára ismerése Mauriac
kal szemben mindenekelőtt abban keresendő, hogy a francia re
gényíró művészetében a bűn-problematika éppolyan centrális,
mint nála, s éppolyan kormotációban az: nevezetesen a Doszto
jevszkij nyomdokain járó keresztény misztika bűnérte1mezése

szellemében, amely a bűntudatot emeli ki a bűn, bűnhődés és
bűntudat háromszögéből. "Takard le jól, mit elkövettél. (...) Tet
ted, majd túlnő rajtad, meghalad (...) mint a végitélet, mikor a bá
rány elkiáltja magát." (Egy titok margójára) A végítélet képzetköré
be helyezett bűntudat, a keresztény történelemnek, az időnek ez a
másik nullpontja világosan kijelöli a Pilinszky-Mauriac-féle bűn

képzet helyét egy jól meghatározható irodalmi hagyományban.
Pilinszky és Mauriac alapkérdése az, hogy miként oldható fel

az emberi létezésnek azon legfőbb paradoxona, miszerint az ere
dendően bűnös emberi lét magában hordozza az isteni megbo
csájtás, a kegyelem lehetőségét. Mauriac arról ír regényt, amiről

Pilinszky verset, hogy ez a paradox perspektíva minden emberi
létező számára adott, s hogy mennyire problematikus és drámai
ennek a lehetőségnek a tudata. S mindkettejüket leginkább a szél
sőséges léthelyzetek. a határtapasztalatok vonzzák, amelyekben a
bűn sötétsége és a kegyelem fénye már-már abszurd együttest al
kot. Abszurdot, természetesen a kierkegaard-i értelemben, ahogy
a "hit lovagja" megteszi abszurd ugrását a vallási stádiumba.

Nincs több, nincs, mint a bűnözők szeme (...)
Ezek a szemek,
egyedül eme pillantások
méltóakészrevenni a halált
és a virágok átöltözködését.
Egyedül
ők tudják elkiáltani
a világ minden bánatát, és egyedül
ők tudják elhallgatni Isten titkát
szemközt a lincselő tömeggel.

(Nincs több)

A mauriaci szörnyetegek (feltehetően ihletőiként Pilinszky Kétél
tű szörny című versének) az emberi bűnök legmélyére szállnak alá a
testiség bűnként való megélésétől, az öngyilkosság és a gyilkos
ság kísértésén át egészen a valóságos gyilkosságig a pokolraszállás
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legkülönfélébb formációit és stációit valósítva meg. Brutalitásuk
ban is szokványos bűnösségük önmagában nem képezhetné a
Mauriac próza tárgyát. Bűnük keresztként emeli őket önmaguk
fölé, s ez a kereszt nem más, mint mániákusan önelemző bűntu

datuk. S éppen a bűnnek ez a fajta reflektáltsága teszi amauriaci
szörnyetegeket "fekete angyalokká", ahogy Pilinszky világának
atmoszféráját is alapvetően ez a reflektáltság, ez a szó eredeti ér
telmében vett bűn-tudat határozza meg:

Végül mindig Isten útját követtem
bár színem fekete.

(Bár színem fekete)

Pilinszky és Mauriac a bűntudat, a pokolraszállás képi megjele
nítésében is (mindkét szerző az erőteljes képiség hatására építő,

nyelvében dominánsan metaforikus szövegeket alkot!) azonos iro
dalmi toposzokhoz nyúl: nevezetesen az éjszakaisötétség és a si
vatag/puszta képéhez, - nyilvánvaló evangéliumi konnotáció
ban. Jelen írásban csak utalni tudunk a sivatag-metafora jelentősé

gére a Pilinszky-Urában, s kiemelni abból a Mauriacra vonatkozó
aspektust, A szerelem sivataga című Mauriac-regény verscímbeli
megidézését, amely a biblikus vonatkozás párhuzamán túl az
ugyancsak hasonlóképpen lát(tat)ott kommunikácíé /kommuníka
bilitás kérdésére reagál. Az eredeti, francia nyelvű regénycím, Le
désert de l'amour ugyanis »a szeretet sivatagát« is jelenti, gazda
gabb jelentésvonatkozása világossá teszi Pilinszky Mauriac iránti
vonzalmának egy másik vonását: "Az ágy közös, I A párna nem"
(Életfogytiglan) kétsoros aforizmája a Mauriac-regények tragikus
férfi-nő viszonyát idézi. Az éjszaka-képzet kettős szerepet játszik
Mauriac regényeiben: egyrészt mint alászállás-rnetafora, másrészt
- az emmauszi éjszaka értelmében vett - feltárnadás-, másképp
megváltás-metafora. Ez pedig Pilinszky egyik legjellegzetesebb
poétikai eljárására rímel: az alámerülés és a fölemelkedés ellenté
tes mozgásának visszatérő költői képére.

Most süllyedek oda, hol nincsen élet. (...)
Majd azt mondják: elkárhozott.
Majd azt mondják: mennyekbe szállt.
Csak én tudom, semmi se történt,
s minden megtörtént, mint Isten ölén,
mint Isten ölén vagy egy záptojásban.

(Jóhír)

A Mauriac-hősök bűntudata. amelye tekintetben analóg Pi
linszky költői énjének bűntudatával, magát a lehetőségét és a va
lóságát példázza az emberi lét eredendő megváltás-perspektívájá
nak, amennyiben - Mauriackal szólva - az elbukás legmélyéről
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is van lehetőség a fölemelkedésre. Ahogyan a költő írja egyik leg
szebb lírai "pokolraszállásában" a pokol hetedik köréről:

Itthon vagyok.
Engedd, hogy lepihenjek
és meggörbülve elaludjak végre,
hiszen itt is jelen vagy.

(A pokol hetedik köre)

12Pilinszky János:
Mauriac olvasása

közben, in lEG II., 250.

A testiség drámája

S éppen ez a paradox lehetőség kerül előtérbe mint szorongás,
mint dráma Pilinszky - többek között Mauriacon nevelkedett 
keresztény érzékenysége számára; minthogy Istennek a bűn által
való megnyilatkozását befogadni nem könnyű. Ebben a kontex
tusban értelmezendő Pilinszky finom meglátása francia mesteré
ről, amikor annak hitét "illúziótlan hitnek" titulálja.12

Mauriac számára a keresztény lét drámája mindenekelőtt a tes
tiség drámája, s regényei ebben az aspektusban feltétlenül önélet
rajzi ihletésűek - lélektani és valláserkölcsi -, alapproblémájuk
ugyanis a fizikális és a transzcendentális vágy kibékíthetetlenként
megélt tragikus ellentéte. Ebből a létélményből születik meg a
vallomásos Mauriac-hős létszorongása és mély bűntudata mint
legfőbb létállapot. A mauriaci keresztény tudat számára önnön
teste szörnyetegként jelenik meg, ebből nő ki a szörnyeteg-meta
fora. Ennek megfelelően Mauriac ars poeticájában a regény nem
más, mint a "szenvedélyek és a kegyelem harca". A Kreatúra, a te
remtett létező keresztje itt mindenekelőtt a testiség.
Amikor a költő Pilinszky így fogalmaz:

Ingem akáregy tömeggyilkosé
fehér és jólvasalt,
de a fejem, akár egy kisfiúé
ezeréves és hallgatag.

(önarckép 1974),

voltaképpen a keresztény (bűn)tudatnak ugyanerről a drámai ski
zofréniájáról vall, a bűnbe való alászállás és a kegyelem általi föl
emelkedés egymásbafonódó létélményének paradoxitásáról.

Az. Auschwitz~lmény A testi lét konfliktusa korántsem ilyen jelentőségű Pilinszky
művészetében. Semmiképp sem áll a keresztény tudat drámájá
nak középpontjában. A Pilinszky-költészet bűntudat-vonatkozása

elsősorban az Auschwitz-élményben fogalmazódik meg, amit a
költő a tanú nézőpontjából jelenít meg. A KZ-Iágerek botránya
mint személytelen bűn lesz a Pilinszky-féle bűntudat elemi forrá
sává. (Pilinszky ~ Simone Weil nyomán - hangsúlyosan sze
mélytelen, nem pedig kollektív bűnről beszél!) A 20. század törté
nelmi bűntudata éppolyan paradox, drámai viszonyt alkot Isten

510



13Pilinszky János:
A tékozló szív,

in: rsc 1., 347.

létével és a megváltás lehetőségével ebben a költészetben, mint
Mauriac prózájában a testiség bűntudata.

A test "ördöge" és Auschwitz "ördöge" egyként Krisztusra vo
natkoztatott. Mauriac és Pilinszky katolicizmusa, művészete alap
vetően Krisztus-orientált, amennyiben az emberi létet imitatio
Christiként tekinti. Így értelmezhető Pilinszky extatikus azonosu
lása mindenfajta emberi nyomorúsággal és szenvedéssel; így válik
a szálkák Krisztusának ismétlődő képe, legfőbb létmodellként,
költészetének centrális képévé. A Mauriacban való önmagára is
merés tehát e tekintetben is revelatív, hiszen a Thérése Desqueyroux
szerzőj ének azonosulása gyilkos hősnőjével (ami a kortársak fel
háborodását és értetlenségét váltotta ki!) ebben és csakis ebben a
dimenzióban nyeri el értelmét: az evangéliumi kereszténység szel
lemében az ember még a Tízparancsolat legfőbbike megszegésé
nek, a legnagyobb emberi bűn elkövetésének állapotában is meg
őrzi magában - s éppen a megfeszített Krisztust imitálva szen
vedően őrzi meg - az isteni megbocsájtás és a kegyelem lehető

ségét. "Mauriac zsenialitása épp abban rejlett, hogy maradéktala
nul beöltözött hőseibe, »megtestesült« bennük, másképp hogyan
is járhatta volna végig velük éjszakájukat? Épp művészete és hite
tette lehetővé számára ezt az alászállást.,,13

Ezt a paradox létszituációt Pilinszky bűn és imádság - egész
költészetét és létszemléletét átfogó - kettősségének, jobban
mondva abszurd egységének képzetével határozza meg.

Valójában két szó, mit ismerek
bűn és imádság két szavát.
Az egyik hozzám tartozik.
A másik elhelyezhetetlen.

(Az ember itt)

A bűn szakralítása Másképp a teremtett létező keresztjét csakis a Megváltó kereszt-
je képes visszavonni.
Ebből a bűnszemléletből logikusan következik a bűn egyfajta

szakralitása a Pilinszky-költeményekben (az ártatlanok szenvedé
sének, az áldozatiság szentségének összefüggésében):

Csodálkoz tál a szertartáson,
mely vágóhíd, bár nincs kiterjedése,
könyökig ér, bár nincsen ideje.

(Hommage á Sheryl Sutton L)

Ennek virtuális előképei lehetnek Mauriac "fekete angyalai",
ezek a bukott nőalakba öltöztetett szentek; de akár A Szerelem si
vatagának főhőse is, aki "azt játszotta, hogy gyilkos és áldozat
egyszemélyben" .
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S ezt a szakrális vonatkozást különös - az evangéliumi gon
dolkodásmódban logikus - módon csak fokozza az a tény, hogy
a Pilinszky-líra, miként a Mauriac-próza hőse jellegzetesen a
transzgresszió hőse, "szörnyeteg" vagy bűnöző, de legalábbis ki
élezett léthelyzetben, jaspersi .Jratárhelyzetben" lévő létező. Mint
ahogy a kereszténységben, Jézus alakjában is mindenekelőtt a
transzgresszív mozzanat izgatja mindkét művészt, a határhelyzet
ben lévő ember-Isten drámája. "Sokat gondolok Jézusra, bár mint
minden igazhívő, eretnek is vagyok. Mert aki nem hisz, csak az
nem eretnek."I4

A szálkák szenvedő Krisztusának ember-alteregói Pilinszky mű

vészetében a határhelyzetben lévő lények, a lemeztelenedettek, a
kifosztottak, akiket szenvedésük magasba emel.

Megvakítottunk? Szemmel tartasz.
Kifosztottunk? Meggazdagadtál.
Némán, némán is reánkvallasz.

(Egy KZ-Iáger falára)

Vagyis a szenvedés éppolyan - létértelmező, reményadó. pers
pektívát teremtő - funkciót és jelentőséget nyer Pilinszky költé
szetében, mint a mauriaci prózában: annak a - Dosztojevszkijből

és a misztikus gondolkodókból (Mauriacnál a középkori miszti
kusokból, Pilinszkynél leginkább Simone Weilből) táplálkozó
szemléletnek a jegyében, amely képes a szenvedés abszurditását
és botrányát misztikus élménnyé váItoztatni. A szenvedésmisztika
abszurd "ugrása" - mely leginkább Kierkegaard Ábrahámját idé
zi -/ abban áll, hogy éppen "bűn és imádság"/ pokolraszállás és
Istenhez emelkedés paradox egyesítésével kísérli meg az elvesz
tett létteljességet újrateremteni. "A keresztény művész nem meste
ri ábrázolója kíván lenni hősének, hanem felebarátja, s nem sze
rencséje, hanem veresége órájában akar legközelebb férkőzni hoz
Zá."IS

Innen a Pilinszky-versek és Mauriac-regények anti-dichotomi
kus, a dantei túlvilágképzetet megcáfoló eszkatológiája, amelyben
nem mosódik össze, de a szenvedésben mégis egymásbajátszik
pokol és mennyország képzete.

Így vérzenek jók-rosszak együtt
bárányok, füvek, farkasok (.oo)
halálunk monstranciájában.

(Ahogyan csak)

Vagy prózában: .Krísztus (oo.) tudta, hogy az ember drámai
lény. A jót és a rosszat úgy építi össze, mint hegy a köveket. Egy
szerre jó és egyszerre rossz/ és ezt a konfliktust fantasztikus drá
mai küzdelemben éli megJ aminek a kimenetele valamiképpen Is-
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ten szívében játszódik le. (...) az ember csak mint drámai lény tud
jó is lenni. Tud szeretni.,,16- írja Pilinszky Mauriac hőseit idézve.

A Mauríac-regények keresztény olvasatát azonban valóban
megnehezíti a megváltás perspektívájának problematikussága.
Magukban a regényszövegekben, amauriaci beszédmódban az
alászállás, a bűntudat és a kárhozat megjelenítése kétségtelenül
dominánsabb és plasztikusabb. Ugyanakkor a szövegek rejtett ré
tegében, a misztikus megszenvedettség terében mégis, mégha
"metatexturálisan" is, evidens módon ott van - a rejtőzködő Is
ten hiányként való jelenlétének módjára - a fölemelkedés, a
megbocsáttatás és a kegyelem perspektívája: "Uram, irgalmazz!
Irgalmazz az örült férfiaknak és az őrült asszonyoknak! O, terem
tőm, hiszen nem is lehetnek szörnyetegek a Te szemedben, aki
egyes-egyedül tudod csak, miért ilyenek, hogyan váltak szörnye
teggé, s hogyan kerülhették volna el, hogy azzá legyenek. .." 
idézi Mauriac - a Pilinszky számára is referenciaértékű 
Baudelaire-t a Thérése Desqueyroux mottój ában. "Ilyenkor érkezik
el a reménytelen sorsokat föloldó pillanat, a kegyelem pillanata.
Mauriac pillanata. Akár Dosztojevszkij, Mauriac is itt a leg
meggyőzőbb, ellenőrizhetetlenül mesteri és fölszabadító.v'f Közös
tehát a kereszténység "primitív", evangéliumi megélése; a krisztu
si minta "térdre roskadó" gesztusa. Közös a keresztény identitás,
az istenélmény és a dosztojevszkiji gesztus, de mások az arányok,
a hangsúlyok. "Én, mint drámai lény, az erkölcsi lénnyel szem
ben, vallásos lény, tehát eredendően rossz vagyok. Számolnom
kell tehát a büntetéseimmel, a vezekléseimmel.,,18 - mondja a
költő szinte Mauriac nyelvén. Mauriac ugyancsak nyugtalan hite
szintén folytonosan keresi az "Éjszaka végét", de Pilinszkynél
több a fény, a ragyogás, az eksztatikus reménység; alászállás és
felemelkedés aránya kiegyenlítettebb. Ezért mondhatja ki hitele
sen Pilinszky azt, amit Mauriac legfeljebb csak a kérdés vagy az
utalás módján fejezhet ki autentikusan:

A fOld elárul. Magához ölel.
A többi kegyelem.

(A többi kegyelem)
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