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Az irodalom
átvérzett szövete
Pilinszky János: Nagyvárosi ikonok

Nem vállalkozom verselemzésre. Bevallom: ez a feladat ezúttal
meghaladná az erőmet (felkészültségemet, képességeimet). Évtize
dek óta újra és újra visszatérek a Nagyvárosi ikonokhoz, fürkészem
titkait, ámulok "vizének mélységei felett". Talán éppen ezt élvezem,
a kimeríthetetlenséget; vagy azt, hogy meg sem próbálom kimerí
teni. Lehet, hogy az utolsó versszak hatása dermeszti meg az elem
zőt? A Kreatúra, amely nem tehet mást, mint hogy "könyörög, le
roskad, megadja magát", "mutatja magát"? Mindenesetre nehéz ez
után a verszárlat után összegyűjtenimagamban a verselemzői erő

szakhoz szükséges agresszivitást (jobb, ha tudjuk: minden műelem

zés agresszió). Szívesebben adnám meg magam, hagynám a verset
ragyogni önmagában.

De azért a rejtélyek is hozzátartoznak a vers hatásához. Mi az,
ami lakhatatlan? Miféle kőrakásról van szó? Kik kiáltják, hogy
"lakhatatlan"? Miért pont déli tizenkét órakor kiáltják? Kikre vo
natkozik a többes szám első személy ("megindulunk", "jutunk")?
Hogy kerültünk hirtelen a "gyémántüres múzeumba"? Kit tegez a
költő? Hogyan léptünk át júniusból szeptemberbe? Kihez szól a
"Szerelmem, szerelmem, szerelmem!" megszólítás? (Mellesleg:
megszólítás-e egyáltalán?) Ki az, aki megpróbálta azt, amit senki
sem merészelt, s akit szánakozva "árvának" szólít a strófában
megszólaló hang? Még hosszan sorolhatnám a kérdéseket 
mindet valószínűleg fel sem tudnám sorolni.

A sok rejtély közül most eggyel szeretnék foglalkozni. Nem
tudom, mikor és hogyan jutott el hozzám először az az informá
ció, hogy a "nagyváros" ebben a versben Moszkva, a múzeum a
Lenin-mauzóleum, és az a személy, akinek az éj öröküres monst
ranciája fényeskedik majd, nem más, mint Lenin. 1 Azóta csak en
nek a tudásnak a vetületében vagyok képes olvasni ezt a verset;
erősen meglepődtem tehát, amikor néhány hónapja, egy szeminá
riumon rájöttem, hogy ez korántsem evidens mindenki számára.
Olyannyira nem az, hogy azok a fiatalok, akiknek előadtam a Le
nin-értelmezést, először kifejezetten elutasították azt. Meghökken
tett és elgondolkodtatott az elutasítás hevessége. Nem vitás: Le
nin és Pilinszky - furcsa párosítás, mint ahogy nehezünkre esik
magunk elé képzelni a költőt a Vörös téren.' Ám még valaminek
az elutasítását véltem érezni ebben a reakcióban (Pilinszkyt nagy-
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Zoltántól tudom, hogy
pontosan ismerhetjük

Pilinszky moszkvai
utazásának időpontját,

valamint azt, hogya
vers bizonyos részei

nem sokkal ez után az
utazás után

keletkezhenek.

A referencialitás
problematikája

A "lerombol és
megörökít" paradoxona

szerűen ismerő, költészetéért rajongó egyetemistákról és dokto
randuszokról volt szó): nevezetesen a referencia-problémáét, Ez
utóbb leegyszerűsített megfogalmazásban azt jelenti, hogy dönte
nünk kell, bevonjunk-e az értelmezésbe (a saját felelősségünkre)

olyan elemeket, amelyek csakis "külsőnek" minősíthetők az adott
irodalmi mű szempontjából. Az, hogy mi a külső és mi a belső a
műalkotásban, rendkívül bonyolult és nagyon nehezen, vagy ese
tenként egyáltalán nem eldönthető kérdés. A konkrét példában ez
azt jelenti, hogy a vers szövegében nem találjuk a kommunista
vezér nevét. A múzeum, a melltű, a karzatok és a kézelő - mint
referenciális tárgyi adalékok - összeillenek ugyan a Lenin-teóriá
val, de nem bizonyítják azt. Aki tehát nincs a birtokában annak a
"külső" információnak, hogy kire és miféle helyszínre történik
utalás, az nyilvánvalóan egészen másfajta értelmezéssel próbálko
zik majd.

De vajon mennyire lehet "másfajta" ez az értelmezés? Mit ad
hozzá a versről való tudásunkhoz, s főleg: a vers befogadásának
élményéhez az említett háttérinformáció? Vagy éppen ellenkező

leg: mennyiben minősíthető feleslegesnek? Befogadáslélektanilag
egyfajta csapdaszituációról van szó. Ugyanis feltételezhetjük,
hogy ha valaki akár egyetlen egyszer hallott a Lenin-hipotézisről,

az soha többé nem tud teljesen elvonatkoztatni tőle, még akkor
sem, ha nem óhajt hinni a filológia érveinek. Ha már hallott róla
és nem fogadja el, akkor azzal lesz elfoglalva, hogy elhárítsa a
mellette szóló érveket, vagy bebizonyítsa: ha igazolható is, nem
kell feltétlenül számolni vele a teljes értékű vers-értéshez. Mind
ebből következik, hogy csak egy olyan elemzést lenne érdemes el
lenpéldaként felmutatni, amelynek szerzője nyilvánvalóan nem
volt birtokában a Leninre vonatkozó adalékoknak. Sajnos, a költő

re vonatkozó szakirodalom nem bővelkedik elmélyült, a részlete
kig hatoló, markáns poétikai stratégia alapján véghezvitt elemzé
sekben (tisztelet a néhány kivételnek). A Nagyvárosi ikonokról min
denesetre Berszán István tanulmányán kívül nem találtam értel
mezési kísérletet. Berszán írásában gyönyörű fejtegetéseket talá
lunk "a csend és a csodálkozás e vidékéről", ahol a történeti em
ber találkozik kreatúra-önmagával; a moszkvai utalást azonban
nem ismeri, vagy úgy véli, hogy nincsen szüksége rá. Pedig
egyáltalán nem mindegy, hogya "történeti ember" a maga általá
nosságában jelenik meg, vagy pedig a Lenin neve által szimboli
zált erőtérben. De erre még visszatérek.

Berszán érzékeny megfigyelése szerint a versben megjelenő

múzeumlátogatónak a passzív befogadó szerepe jut: a látvány,
vagyis a gyémántüres múzeum közepén lángoló melltű fejt ki ak
tivitást, méghozzá egyszerre két irányból. "Lerombol és megörö
kít." Ezt a kétirányú mozgást nevezi a tanulmányíró paradoxon
nak, ráadásul furcsa, rendhagyó paradoxonnak. A "lerombolás
nak", állítja, nem a "megörökít" az ellentéte, hanem a "fölépít";
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megörökítéssei pedig az eltörlés állana szemben. ("A múltat vég
képp eltöröljük" - morajlik fel agyunkban az Internacionálé szö
vege. S talán nem csupán felületes ez az asszociáció, hiszen a mú
zeum - mindenféle múzeum - magának az eltörölhetetlen,
megszüntethetetlen múltnak a helye, amely egyben a megőrzés

kurdarcát is nagy erővel szimbolizálja. A forradalmi - bármiféle
forradalmi - ideológia egyik ismérve pedig éppen az, hogy a
múlt teljes eltörlésére törekszik, a nyom és maradvány nélküli ta
bula rasara. Ez az egyik kapcsolódási pontja a "Rossz botrányá
hoz": az emlékezés és felejtés dinamikájanak megerőszakolása.)

Nos, a gondolatmenetben sok igazságot vélek felfedezni, még
ha ennyire kiélezett formában vitathatónak találom is. A lerombo
lással az emberiség történetében gyakorta eltörölni, megszüntetni
akartak valamit (főleg épületeket, városokat, gondoljunk Karthá
gó romjaira), utóbb viszont éppen a romok örökítették meg annak
az emlékét, ami pusztulásra volt szánva. Érzésem szerint inkább
ez a dialektika lüktet a versben (tehát nem annyira a misztikus
ima, az "elhelyezhetetlenülés" paradoxona, mint ahogy Berszán
mondja - bár természetesen az sincs távol ettől a problematiká
tól). A múzeum az elpusztított valaha-volt felmutatásának a he
lye, a romjaiban-megörökített (és ilyenként tovább már nem pusz
títható, tehát időtlen) monstranciája. "Auschwitz ma múzeum" ír
ta Pilinszky (Ars poetica helyett). Az a kevés, ami az áldozatokból
maradt (a maradék, a hamu, mondaná Derrida), a hajtincsek, az
ütött-kopott használati tárgyak a század betűívé, "a kor betűfor

máivá" lényegültek át. Ez a passé realitása, minden érvényes je
lentés foglalata; a "tiszta történés", amely hiába zárult le, soha
sem tud véget érni; a mozdulatlan, de "sajátos módon függetle
nült és egyetemes érvényű valóság"? Lerombolás és megörökítés
ebben az értelemben nem zárják ki egymást, noha elsődleges jelen
tésük merőben ellentétes. A Kreatúra lényege lepleződik le ebben
is, abból a perspektívából nézve, amelyben az örökkévalóságnak
építés istenülő gesztusa egyenértékű a nyom nélküli eltörlés dé
monikus nagyravágyásával. Mindkettő mögött felsejlik "a világ
örökös térdreroskadása" (Milyen felemás), az ahistorikus condition
humaine.

A múzeum tehát a felmutatás helye, akár a monstrancia; ilyen
értelemben valóban rokon Pilinszky másik visszatérő toposzával,
a vesztőhel/yel. Akit a hóhérok "fölvezetnek", mindig átlép ama
másik, nem történeti idősíkba, s ebben az értelemben megtestesíti
az egyetlen jelentést, amelyet a Kreatúra szó sűrít magába. Ez a
jelentés voltaképpen a jel-jelölő-jelölt hármasság szokványos mű

ködésének felfüggesztése a tautológia mozzanatában: "A Kreatú
ra, Az-Ami". A deiktikus gesztus, amely Pilinszkynél nem vala
mire való rámutatás, hanem felmutatás (önmagát-mutatás) lesz,
megdermeszti a jelek mozgását. A monstrancia nem valami másra
utal; a szentségmutató a szentség valóságos jelenléte; ily módon
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számában.

Szentség és kárhozat

szavakkal nem kimondható. Jómagam azokhoz az értelmezések
. hez állok közelebb, amelyek szerint nem egyszeruen időtlen moz

dulatlanságról kell itt beszélnünk, hanem valaminek a vég nélkü
li, folyamatos (tehát ismétlődő) megtörténéséről."

A múzeum vagy a vesztőhely transzcendens, árnyék nélküli
ragyogásában megszűnik a különbség gyilkos és áldozat között,
" ...vérzenek jók, rosszak együtt, / bárányok, füvek, farkasok /
halálunk monstranciájában" (Ahogyan csak). Ha ezt figyelembe
vesszük, szemlátomást közelebb kerültünk Lenin versbéli jelenlé
tének értelmezhetőségéhez. Nem szeretnék számomra ingoványos
és általam kevéssé ismert területre tévedni, de meglehetős bizo
nyossággal merném ál1ítani, hogy Pilinszky teológiai univerzumá
ban az igazán nagy bűnösök, a kárhozatra szántak nagyon közel
- talán a legközelebb - kerülnek az Atyához. "Nincs több,
nincs, mint a bűnözők szeme, / (oo.) Egyedűl / ők tudják elkiálta
ni! a világ minden bánatát, és egyedűl / ők tudják elhallgatni
Isen titkát / szemközt a lincselő tömeggeL" (Nincs több) A rnúze
um "gyémántüres", a monstranciában a szentostya helyett a
szentség abszolút távolléte mutatkozik meg, amely .Jrelyíértékét"
tekintve homológ viszonyban van a szentséggel. Leninből mind
össze egy jelentéktelennek látszó, aprócska tárgyat látunk, a mell
tűt. Ez sűríti magába (és lángolva sugározza ki magából) azt a je
lentés-energiát, amelyet a szentség és a kárhozat egybe-robbanása
szabadít föl.

Lenin szemét nem idézi fel a vers, mint annak idején Füst Mi
lán költeménye: "Oh Vladimir Iljics, vajjon lehet-e segíteni az em
beri lényen? / Hiába idézlek, - (oo.) Csak képed bólogat olykor s
szomoru szemed int / és gigászi munkád" (A jelenés). Pilinszkyt
persze egyáltalán nem a "vajszívű és rettenetes" Lenin történeti
lénye foglalkoztatta a Nagyvárosi ikonok megírása idején, bár a fel
kiáltás: "Te megpróbáltad azt, amit / senki se merészelt, te árva!"
- valami hasonlóra is utalhat. (Hosszabb elemzés tárgya lehetne
a magyar értelmiség Lenin-képének alakulása az ötvenes-hatva
nas években. Számtalan jel mutat arra, hogy a bizonyos történel
mi ismeretek hiánya alapján kialakított félhivatalos portré, vala
mint a hivatalosan is sugallt Lenin-Sztálin szembeállítás még
azokra sem maradt hatástalan, akik világnézetileg távol álltak a
marxista-Ieninista ideológiától. Jelenleg érzésem szerint fordított a
helyzet: a forradalmár, tehát a nemes célokért piszkos eszközök
kel harcoló bolsevik vezér figuráját felváltotta a gátlástalan, hata
lomvágyó tömeggyilkosé, egy szörnyeteg rezsim alapító atyjáé.)
Füst didaktikusan körülményes költői fejtegetését a világ bármi
áron való megjavításáról és a bűnben gázoló eszméről Pilinszky
verse messze kerüli. De nem pusztán vagy egyáltalán nem azért,
mert egészen más erről a véleménye (akkor aligha nevezné "árvá
nak" a melltű tulajdonosát), hanem egyszerűen azért, mert szá
mára nem ez a lényeg. A lényeg ugyanis kimondhatatlan. "Azt,
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A verbalizálhatatlan
bűn

amit"... "A Kreatúra, Az-Ami..." Lenin bűnös volt, a bűn transz
cendentális, dosztojevszkiji értelmében - márpedig a bűnnek ez
a fajtája túl van a verbalizálhatóságon; vagyis az emberi szem
pontok alapján való mérlegelhetőségen is. Ikonba-fagyottan, a
kárhozatra ítéltek örök éjében így jelenhet meg a Kreatúra meg
testesüléseként. Neki nem az örök világosság fényeskedik, leg
alábbis az e strófában megszólaló hang kívánsága szerint, hanem
- paradox módon - "az éj / öröküres monstranciája". Nagy kű

lönbség, mondjuk, a Végkifejlet-kötet Sztavrogin-verseihez képest:
akik "elkövették, amit nem szabad", ott is "üveg alá kerülnek va
lahányan". Ám ez már nem ikon; csupán lepkegyűjtemény,

amelynek láttán a beszélő nem transzcendens megrendülést vagy
keresztényi részvétet, hanem félelmet érez. A melltű lángolásából
még nem volt "kitömi út remény" (Jelenések VIII. 7.). Sztavrogin
már kéri a köpenyét.

Megszakítom ezt az elemzésnek aligha nevezhető értelmezési
kísérletet, noha a kezdetben felvetett kérdések többségét még csak
módomban sem állott érinteni. Azt talán sikerült jeleznem, hogy
a Lenin neve által hordozott, a close reading elvei alapján valóban
külsőnek nevezhető motívumrendszert alapvetően szükségesnek
tartom a vers bármilyen szempontból kielégítő értelmezéséhez.
Elvégeztem a gondolati ellenpróbát, az eredmény szinte komikus.
Ez arra int bennünket, irodalmárokat, hogy újra kell gondolnunk
a költői szöveg referencialitásának kérdését (is). Minden jel arra
vall, hogy a jelenlegi magyar irodalomértésben a "valóság" vagy
a "történelem" sokszor még idézőjelben is megidézhetetlen foga
lommá vált. Féltik tőlük az irodalmat, ami az elmúlt évtizedek
szomorú tapasztalatai alapján érthető. Ez a félelem azonban már
nem időszerű. Az irodalom nem veteményeskert, amelyet óvón
körülkeríthetünk, hanem nagy, lüktető, mindennel kapcsolatban
álló heterogén létező. Nyugodjunk bele, hogy (Pilinszkyt parafra
zálva) a művek mögül száműzni kívánt történelem időnként "át
vérzi" az irodalom szövetét.
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