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Érvényesek-e ma is még Pilinszky kedvtelve hangoztatott, élősza

vas, mégis pontosságra törekvő meghatározásai? Változott-e úgy a
világ, hogy netán csak igazságirányuk lenne releváns, de amiről

szóltak - jó értelemben használom a kifejezést, nem divatosan -,
a konstelláció más lett? "A kivédett dráma", mondogatta. Tehát a
drámának mint művien megszervezett történésnek nyilvánvalóan
a "sztoris" (bocsánat) jellege, de még az ekképp feltételezhető ka
tarzis-cél is megkérdőjeleződött így. Minek a dráma másodlagos
fényűzése?Alacsonyabbrendűnekkellett éreznem szavai nyomán a
drámaiságot. De mi van akkor a tragikummal? Ahogya lírai logika,
de nem tudomány, a tragikum is valami struktura, de messze nem
drámai?

E kérdésekre vázlatosan felelnem aligha lehet, tovább kérdezek
tehát. Dráma-e a bűn? Tragédia-e a bűn? Függ-e ez attól, mely
instanciaval (világival avagy istenivel) szemben? Hogyan enged
heti bűnösségünket Isten - ez a kérdés tartalmatlan, sőt, eretnek.
De tragédiánkat? Ez már jóbi.

Szükséges-e (nem nagyralátás éppen?), ha saját helyzetünkből.

netán valami .jóbi helyzetből" indulunk ki, amikor a tragédia is
tenösszefüggésére kérdezünk rá? Tragédia-e, persze, a bűnhődés?

Vagy katarzis? Ezen a vonalon a tragédiától a drámáig jutunk el
mégis? Minden gyanakvásunk ellenére? Gyanítom, gyanakvásunk
a jogosabb. Az érvényesebb? Ám nem szólnak-e közbe itt épp az
értelem minimális szempontjai? A tragédia logika, de nem dráma
(nem tudománnyá tehető műfajiság)?

A dráma - tévedés; ezt is mondta Pilinszky. S mi minden té
vedés ma, hány műfaj, népszerűség!?

Valamint: a tragikum elve mindig konkrét tragédiában érvé
nyesül-e? Képzelhető-e hit úgy, hogy figurációít nem érzékeljük?
(A Fiút etc., a szenteket, a hittételeket") Eljutottam-e bármeddig is
(és miben? a tragikumban?), ha jóbi alapon Istent "érzékelem",
tudatosírom magam által, ha természetesen azt az Istent, akivel
szemben bűnösként állok (ám tragikusan-e?), s hogy ezt "rekato
lizációmnak" nevezem, és ez is "valami", bár nagyon messze
nem minden? Ha a hit csak lsten és a tragikum, hit-e az már? Pi
linszky a figurációt is tematizálta, bár - ha alaposan végigkutat
juk lírai alkotásait - ezt "nem túlozta el". A Téli ég alatt legmeg-
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rázóbb szakasza csak nagyon implicit istenséget mutat fel: "Akár
a kő, olyan vagyok, I mindegy mi jön, csak jöjjön. I Oly engedel
mes, jó leszek, I végig esem a földön." (Érdekes, egyik "Koan"
versemben mennyire átvettem, akaratlanul is le-képeztem e sza
kasz hangját: .Feledhessen. ami leszek, I az legyen, ami nélkül; I
s én, mint aki félrehajol I egy teljes témyi szélből." Igaz, Pi
linszky (és Nemes Nagy stb.) József Attilával, Szabó Lőrinccel

voltak olykor úgy, ahogy elém-vetülő Pilinszky-képemmel 1963
táján én.

A Téli... folytatása azonban így alakul: " ...nincsen ki megsegít
sen, I nem vált meg semmi szenvedés, I nem véd meg semmi is
ten." Nyilvánvaló, hogy a Fiúról van szó a megváltó szenvedést
illetően. Magam mégis - hűen töredékes hitállapotomhoz 
mindig ezt hallom ki belőle: az én semmi szenvedésem nem vált
meg engem, holott isteni védelem volna ez; érdekes, Pilinszky itt
kis "i"-s istenről szól, nem Istenről tehát, Aki a figuráció része
lenne. Majdnem olyan vulgáris ez, mint a "nincs az az isten!" ki
ffjezés, s hogyan is ne lenne, amikor ezt a megváltatlanságot
kénytelen felhozni elkárhozottságának képéül (a költő itt, az "em
ber", a "kreatúra"). S a Késő kegyelem is ezt a tételeken jóval túli
tragikum-állapotot mutatja, ("Mit kezdjen, akit elitélt, I de föl
mentett később az ég, I megvonva tőle a halált, I mikor már
megadta magát?" Ez kafkai alapkép, s persze, törté
netszempontúan Dosztojevszkij is.)

Nyilvánvaló, hogy Pilinszky e korszakának versei mélységesen
egzisztencialista jellegűek. (Sok évtizedes késéssel a magam eg
zisztencialista hitének ihletői is. Tehát nem "materialista", nem
"baloldali" egzisztencializmusról van szó. Nem historikusról.) Ek
képpen az egyén, a Személy belső tragédiájának eseménysora zaj
lik. A drámaiság kivédve? Ezen lehet vitatkozni. Kivédettnek ér
zem, bár ha ilyen szakaszokat nézünk (Mert áztatok és fáztatok), az
emberi lényben élő képzetes elnyomorítottak, elnyomorítottságok
történetével, mint ez is: .Legyűrhetetlen fölkelés, I dadogó, győz

tes lárma! I mint életfogytig elitélt I fegyencek lázadása. I
Egyetlen boldog pillanat, I a végső és az első: I csak állok majd
és reszketek, I akár egy égő erdő", igen, ezzel mégis igazolódik
valami (egzisztencializmus!) az egyén, a kiszolgáltatott, odavetett,
teljes pusztulásjegyével is (pusztulásos) teljességet alkotó Személy
központi helyzetéből. Eretnek tragikumfelfogás? Nem hinném. Út,
fokozat, lépcsőfok inkább, a kérdés csupán az, vajon a jóbi kapá
lózás (dadogó lárma) nem utal-e árulkodóan egy bizonyos (embe
ri, lelkületi) alaptulajdonságunkra? Hogy tudniillik Istennel vala
miféle egyetértésben szeretnénk leledzeni, mint ahogy Pilinszky is
írja a (saját állítása szerint nem legnagyobb versei közé tartozó)
Novemberi elízium végén: rr- ••csak ragyogni a novemberi napban...
I Csak melegedni, mint az üdvözültek". S ahol magam tartok:
semmi üdvözültség, Istennel szemben bűnösnek érzem magam,
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semmi megreformálás, semmi ős-sötét istenkép, prófétás, semmi;
ketten vagyunk "a novemberi napban", megyünk át esetleg a Fe
renc József hídon a Csarnokba, azaz Isten a hídon stb. mindenütt
ott van, csak körül kell néznem, számomra nincs "alakja", a Csar
nokba nem jön be, kívül megvár, néha kinézegetek, kint sokszor
megfeledkezem róla, azaz Róla, bízhatom mégis, a kapcsolat tar
tós lesz. Vele még a tragikumot is szeretném kivédeni; de a drá
mát is lehetett-e...? A tragédia nem eleve mi vagyunk-e? Isten sze
repét ebbe még nem látom jól. S - jaj! - hallom-e a lárma da
dogását?

2001 szeptemberében

Tandori Dezső r~za
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