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Farkas a Fabulában
A Fabula, Pilinszky János különös meséje nem önálló alkotás. A
KZ-oratáriumban R. M. mondja el társainak:

Hol volt, hol nem volt,
élt egyszer egy magányos farkas.
Magányosabb az angyaloknál.

Elvetődött egyszer egy faluba,
és beleszeretett az első házba, amit meglátott.

Már a falát is megszerette.
a kőmüvesek simogatását,
de az ablak megállította.

A szobában emberek ültek.
Istenen kívül soha senki
olyan szépnek nem látta őket,

mint ez a tisztaszivü állat.

Éjszaka aztán be is ment a házba,
megállt a szoba kozepén,
s nem mozdult onnan soha többé.

Nyitott szemmel állt egész éjszaka,
s reggel is, mikor agyonverték.

Az oratórium (Sötét mennyországcímmel) 1962-ben jelent meg az Új
Írás decemberi számában. Értelmezéséhez s különösképpen magá
nak a Fabulának megközelítéséhez szokatlanul értékes támpontot
nyújt a költőnek 1963. március 22-én kelt levele.' Úgy látszik,
nyomban a mű megjelenése után egy kecskeméti gimnáziumi (?)
osztálynak kedve támadt arra, hogy előadja Pilinszky oratóriumát,
vagy legalább egy író-olvasó találkozón megbeszélje azt a költővel.

A Szekér Endrének címzett levél mindenesetre egy kedves találko
zás emlékét idézi, fontos mondatokat olvashatunk benne arról, ho
gyan emlékezett vissza Pilinszky János a Fabula megírásának körül
ményeire, hogyan "értelmezte" annak helyét az oratóriumban, mi
minden bukott ki belőle a farkas szerepét illetően. Érdemes a vo
natkozó részt csaknem egész terjedelmében idéznem:

"Szeretem a szép, erős szerkezeteket - de csak mint kihívást,
amit fölül kell múlni, s minek kereteiből lávaként kell túlforrnia a
mondanivalónak. (oo.) A farkas-betét pontosan az a része a vers
nek, hol kontrollom kialudt, kiolvadtak a racionális biztosítékok.
(oo.) Az oratórium jelentése ebben a fabulában a legegyetemesebb,
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s túl az emberin minden élőre kiterjed. Szól akitaszítottság pozici
onális nagyságáról. (A keresztény hitben a mártir ilyen pozicionális
szent; gondolj az »apró szentekre«) Ebben a drámai pozícióban a
kitaszított farkas is áldozati bárány, s így is viselkedik. Harmad
szor: figyelmeztetés arra, hogy akit a világ kitaszít, azt mindig is
farkasnak bélyegzi, ahogy Jézust is annak tekintette, ragadozó
nak, ki a nyájra les. Az Ecce Homót én - e pszichológiai áttéte
leknek megfelelően - bátran jelképezném bekerített farkasként a
vadászok gyűrűjében: csak annál tündöklőbb lenne bársonysorsá
nak gyémántérve."

Pilinszky János nagyon ritkán árult el ennyi mindent valamely
költői alkotásáról. Hozzátehetünk-e valamit ahhoz, amit maga le
írt? Az alábbiakban csak néhány kapcsolatra igyekszem rámutat
ni, amelyeknek ismeretében a Fabulát s a költőnek róla szóló meg
jegyzéseit egy tágasabb értelmezési körbe állíthatjuk be.

A farkas alakja Pilinszky Jánosnak két későbbi költeményében
szerepel. A Juttának címzett vers (megjelent az Élet és Iroda
lomban, 1971. január 30-án) második "tétele" mindössze öt sor:

Január

A tél növekszik.
Egy magányos farkas jött le a faluba.
Reszket előtted.

Mise ez.
Utolsó áldozás.

Ennek a néhány sornak s a Fabulának szoros összetartozása első

látásra nyilvánvaló. Csakhogy a mese itt lírai vallomássá lényegül
át. A "magányos (!) farkas" nyilvánvalóan maga a költő, a lírai én;
a Fabulában szereplő emberek helyét a címben megszólított Jutta
tölti be: "Reszket előtted." Ami a misét, az utolsó áldozást illeti,
érdemes gondolnunk arra, hogy a költő az egész KZ-oratóriumot
eredetileg egy mise szertartásának rendjébe akarta beilleszteni."

A Van Gogh című költemény korábbi. 1963-ban, az Új Írás de
cemberi számában jelent meg, pontosan egy évvel a KZ-oratórium
után. Végső helyét később a Nagyvárosi ikonok kötetben kapta
meg, két olyan költemény között, amelyek sok segítséget nyújta
nak az értelmezéséhez. Ennek a versnek harmadik, záró "tétele"
ez a két - az eredetiben is idézőjelben olvasható - sor:

"Világ báránya, lupus in fabula,
a jelenidő vitrinében égek!"

Érdemes megjegyeznünk, hogya költőnek 1963 szeptemberében (7)
Czjzek Évához írt leveléberr' .Jegújabb versei"-ként szerepel a Vall
Gogh című vers első, négysoros darabja (Van Gogh címen), aztán
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Szent Ferenc farkasa

Passió címmel egy ötsoros költemény, amely később a Van Gogh vers
második "tétele" lett. Úgy látszik, az itt idézett két sor, amely végül
is egy költeménnyé szervezte a három "tételes" alkotást, ekkor még
nem született meg.

A kötetbeli két szomszédvers a "jelenidő vitriné"-nek megkö
zelítéséhez nyújt némi támpontot, különösen, ha meggondoljuk,
hogy aKis éjizene "élményháttere a költő 1963-as párizsi útjához
kötődik" (Hafner Zoltán jegyzete).4

A lupus in fabula magyar megfelelője: "Farkast emlegetünk, a
kert alatt kullog." Eredetileg egyáltalán nem tréfás mondás ez. A
farkas a mi földrajzi környezetünk legveszedelmesebb s leggyako
ribb ragadozója volt. Nagyon féltek tőle. Magyar "neve" - akár
csak a medvéé - ősi babonás hiedelemre ural. A régiek attól fél
tek, hogy ha kimondják a farkas (vagy a medve) igazi nevét, ak
kor az megjelenik, és szétszaggalja őket, ezért emlegették a far
kast egyszerű közszóval farkas (állat)-nak, ezért használunk máig
is szláv eredetű szót a medve megnevezésére. A másik latin szál
lóige, a Homo homini lupus azt jelenti, hogy az ember legádázabb el
lensége a másik ember. Pilinszky János sorai szerint ez a "legádá
zabb ellenség" "ég a jelenidő vitrinében". A két említett szom
szédvers képein kívül ennek a sornak megközelítéséhez érdemes
egy későbbi prózarészletet idéznünk:

"A tettenérés kínja elviselhetetlen. A bűnöző ebben a helyzet
ben úgy érzi magát, mint a vadászok gyűrűjébe került állat.
Egyedül van, s egyedülléte csak a haláltusához hasonlítható, sőt

többnyire azonos vele. Helyzete - ilyen értelemben - gyökere
sen igazságtalan. Mert aki tetten ér, akik tetten érnek - a helyzet
így teszi -, bűntelennek tűnnek, míg ő, a tetten ért, semmi
egyéb, mint bűn, semmi egyéb e pillanatban, mint maga a bűn,

amit elkövetett. Csupasz, tehetetlenül kiszolgáltatott tárgy a kuta
tó pillantások kereszttüzében."s

Ez a cikk 1969-ből való. Milyen megrendítő, hogy szóról szóra
visszatér benne a Szekér Endrének írt levélnek egy szókapcsolata:
"a vadászok gyűrűjében". A bárány és a farkas helycseréje ez: a
bárány farkasnak érezheti magát a rátámadó vadászok között, a
farkas báránnyá válik, amikor "tetten érik", s nem marad belőle

más, mint a bűn, amelyet elkövetett (ő-e vagy a fajtájabeliek).
Térjünk vissza a Fabulához. A Fiorettiben arról olvasunk, hogy

Szent Ferenc megbékítette a gubbiói farkast, amely pedig embere
ket tépett szét. Megdorgálta, jobb belátásra, bűnbánatra bírta, a
farkas meg is pecsételte szerződésüket egy parolával, alázatos
testbeszédével. Aztán bevitte őt Ferenc Gubbióba. Míg élt, házról
házra járt, ellátták ennivalóval, még a kutyák sem ugatták meg.

A Fabula ennek a történetnek a visszája. Itt a farkas "tisztaszí
vű". Mint József Attila húszesztendős suhanca. "Magányosabb az
angyaloknál." Szent Tamás szerint az angyalok tiszta szellemek,
ennek folytán csak azért, akkor különbözhetnek egymástól, ha
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minden egyes angyal külön fajt alkot. Köztünk. emberek közt a
principium indioiduationis az anyagi testünk. Egyazon emberi nem
hez tartozunk, de más-más anyagból való a testünk, azért külön
bözünk egymástól. Ha az angyalok is egyazon nemhez tartozná
nak, nem különbözhetnének. Így hát mindegyikük magányos,
egyetlen a maga nemében. Erről olvasott Pilinszky, ez ragadta
meg a képzeletét. A Fabu/a-beli farkas - magányosságában az an
gyalokhoz hasonlít, az emberekre pedig olyan szemmel néz, mint
az Isten. Beleszeretett a házakba, megérezte rajta a "kőmüvesek

simogatását". Csoda-e, ha a levél szerint úgy verik agyon, aho
gyan Jézust megö1tük? A Fiorettioen olvasható legenda szereplői

helyet cserélnek, de itt nincs Szent Ferenc, aki az embereket meg
szelídíthetné.

Még két megjegyzés: A Szekér Endrének küldött levélben sze
repel a pozicionális szeni szókapcsolat, maga Pilinszky János húzta
alá. Az Ars poetica helyett című írás a háborús nemzedék tapasz
talatát rögzíti így: (a háborúk idején) "Ideig-óráig mindannyian
szegények lehettünk, részesei a szegénység pozicionális szakrali
tásának, képtelen terhének és passzívan teremtő bizonyosságá
nak.,,6 Ez a pozicionális helyzetből fakadó szentség: Pilinszky
"teológiájának" fontos tényezője.

Ami pedig a "vadászok gyűrűjében" bekerített farkas képét il
leti, valószínűnek tarthatj uk, hogy Pilinszky János olvasta Alfred
de Vigny A farkas halála című költeményét: Illyés Gyula fordításá
ban akkortájt jelent meg a Kézjogások kötet "függelékeként". Ott
ragadhatta meg az a kép.

Följegyzéseimet örömmel és barátsággal ajánlom Beney Zsuzsának. Jól
esik visszagondolnom arra, hogy nem egyszer együtt is vizsgálhattuk Pi
linszky János költészetét.
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