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2"Egyetlen elem sem
alakul a műben a

»pártatlan« harmadik
nézőpontjából.

Ez a pártatlan
harmadik a regényben

sem jelenik meg sehol.
Sem kompozicionális,

sem jelentésbeli
értelemben

A fiúság ikonjai
A Karamazov testvérek tékozlóiról és Pilinszky
tékozló-parafrázisairól

"Úgy érzem, minden igaz mű - kimondatlanul - a tékozló fiú
történetének megismétlése" - vallotta Pilinszky. Meglátásunk sze
rint lírájának egyik lehetséges olvasatát a fiúi beszédmód felőli olva
sat jelentheti. A lírai beszélő alaphelyzete ugyanis ebben a költésze
tében jellegzetesen és visszatérően a fiú beszédhelyzete. Ezen a dis
kurzuson belül kitüntetett helyet szánnak a Pilinszky-költemények
a tékozló fiú parabolájának. Alapvető összefüggés fedezhető fel Pi
linszky művészetében az alkotás aktusa és a fiúi szituációval való
azonosulás között, nevezetesen a hazatérés nosztalgiájának közös
mozzanatában: a fiúként, sőt tékozló fiúként való művészi énközlést
a Pilinszky-életmű egyik legalapvetóbb szemléleti elvének tekintjük.

A tékozló fiú parabolája Pilinszky János költői világképének fog
lalatát adja, s egyúttal bűn és imádság problémájának szintézisét is
képezi. Értelmezésünk szerint ugyanis bűn és imádság kettős ha
tártapasztalata (Ricoeur) Pilinszky költői látásmódjának és Isten
képének fundamentumát jelenti. Mármost Dosztojevszkij-képének
nem egy mozzanata hívja fel a figyelmet arra, hogy Pilinszky orosz
példaképét mindenekelőtt bűn és imádság kettős emblémája felól
olvassa, ami elválaszthatatlan olvasatának evangéliumi jellegétól.

A vizsgált evangéliumi példabeszéd a költői és a vallásos be
szédmód összefonódásának reprezentatív példája. Ricoeur sze
rint "A parabola e?y narratív forma összekapcsolódása egy meta
forikus folyamattal". Pilinszky költői szövegeinek lényegileg me
taforikus jellege és biblikus újjáírásra való hajlamuk olyan be
szédmódot hoz létre, mely megfelelésben áll a - ricoeuri és
frye-i értelemben vett - vallási diskurzussal. Pilinszky lírájának
a nagyorosz regényíróval folytatott dialógusát úgy tekintjük,
mint a metaforikus nyelv dominanciájára épülő dialógust, mely
a vallási beszédmódon keresztül valósul meg.

Dosztojevszkij művészete különösen a - ricoeuri-frye-i érte
lemben vett - vallásos beszédmód mentén gyakorolt igen nagy
hatást Pilinszky költői szemléletmódjára és líranyelvére. Jóllehet
a Pilinszky-kanon szépíró tagjai közül kétségtelenül Dosztojevsz
kij volt a legnagyobb hatással (akár filológiai értelemben is) a
Pilinszky-lírára, jelentősebbnek tűnik a költő részéről egy olyfajta
identifikáció, mely mintegy saját művészi énjének ősképét ismeri
fel a nagyorosz elődben. Nem véletlen ez, tudniillik a költő

"kompasszív" Dosztojevszkij-olvasata messzemenően egybevág
saját lírájának sugalmazó-sejtető lényegével. A Dosztojevszkij-re-
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nincs a számára hely.
Ez nem a szerző gyen

geségét, hanem épp
rendkívüli erejét mutatja.

Ezzel ugyanis olyan új
szerzői pozíciót hódít

meg, amely a
monologikus pozíció fö

lött áll." Mihail
Mihajlovics Bahtyin:

Dosztojevszkij poétikájá
nak problémái. In: A szó

esztétikája. Gondolat,
Budapest, 1976, 48.

3A Beszélgetések egyiké-
ben a költő éppen A

Karamazovokra hivatkoz
va veti fel a morális vi

láglálás elégtelenségének
kérdését, melyet Doszto

jevszkij polifonikus re-
génykompozíciójának

regisztrálásával kapcsol
össze: "Én is egy szem
pár vagyok." ln: Beszél
getések. (Szerk. Halner

Zoltán.) Századvég,
Budapest, 1994,

228-229.
4Ezáltal pedig voltakép

pen az irodalom
modernitáskori helyzetét
előlegzi, s mint tudjuk, a

Dosztojevszkij-próza 
ahogyan többek között

Bahtyin polifónia-elmélete
is rámutat - műfaji-poé

tikai értelemben ugyan
csak mérföldkő az euró

pai regénytörténetben.
sA zenei metaforát

éppen Bahtyin polifó
nia-elméletének

jegyében is jogosult
alkalmazni. Vö.

Bahtyin: i. m.
6Bergyajev Dosztojevsz-

gényekkel folytatott eleven szövegközi párbeszéd mindenekelőtt

bűn és imádság illetve a tékozló-parabola - Dosztojevszkij mű
vészetében is centrális - kérdéskörén belül rajzolódik ki. Pilinsz
ky visszatérően utal arra, hogy Dosztojevszkij az a szerzö, akit
úgy olvas, mint az Evangéliumot, innen is kitüntetettsége a költő

kánonjában. Pilinszky Dosztojevszkij-recepciója eszerint rávilágít
evangéliumi esztétikájának lényegileg nem-esztétikai jellegére is.

Bahtyin Dosztojevszkij-könyvének polifónia/dialógus-elmélete
bizonyos vonatkozásban a tékozló fiú-parabola struktúrájának
lényegi mozzanatával korrelál.i A polifonikusság, másképp a ki
tüntetett nézőpont hiánya nemcsak általában véve sajátja Pilinsz
ky lírai narratíváinak (lásd Apokrij), hanem specifikusan jellemzi
a tékozló fiú történetének narrációját: a példázat"végső jelen
tettje" (Ricoeur) csak úgy juthat érvényre, ha az atya befogadó
aktusa megszünteti a monologikus pozíciót: erre utal az időseb

bik fiú "kioktatása", s főképp a tékozló fiú - monologikus né
zőpontból tekintve - idegen tudatának megértésen is túli befo
gadása. Mármost a Dosztojevszkij-regények e vonatkozásban is
tékozló fiú-parafrázisoknak tekinthetők, s épp ennyiben mutat
koznak alapvető modellnek Pilinszky számára.'

A Karamazov testvéreket, mint ismeretes, Dosztojevszkij nagy
összegző műnek szánta. A grandiózus regény abban a tekintetben
is szintetizáló alkotásnak mutatkozik, hogya tékozló fiú parabolája
többszörösen benne foglalt: az atyai házat elhagyó fiú alaphelyze
te ugyanis a regény több szereplőjének sajátja. Az a tény, hogy
Dosztojevszkij a Karamazov-fiúk mindegyikét felruházta az evan
géliumi példázat tékozlójának többé vagy kevésbé teljes vonásai
val, arra az irodalomtörténeti szituációra utal, melynek következ
tében a tékozló fiú története már a 19. század második felében is
csak mozaikszerűen, töredékformában írható újra." Mi több, az író
"dialogikus" (Bahtyin) tékozló-parafrázisai a 20. századi parabola
befogadásmodelljének - Pilinszky líráját is érintő - radikális át
alakulására mutatnak előre. Dosztojevszkijt eszerint a hagyomány
újjáírásának illetve az olvasói elváráshorizont átrendeződésének

vonatkozásában ugyancsak a modern irodalom ősatyjaként tart
hatjuk számon, ami minden bizonnyal nem független attól az ele
mentáris ha tás tól, melyet az orosz író Pilinszkyre mint - a fi
úi-tékozló fiúi beszédhelyzetből megszólaló - alkotóra gyakorolt.

Szmergyakov, a törvénytelen Karamazov-fiú voltaképpen kant
ropunktikue" funkciót tölt be: törvénytelen származása, s főképp az
apa általi kitagadása azt hivatott jelképezni, hogy az inassá/szol
gává degradált fiúnak lényege szerint soha nem volt otthona,
atyai háza. Mondhatni ő a nem-fiú, az anti-tékozló, a tékozló abszo
lút negatívja, hiszen nincs mit eltékozolnia, nincs mit elhagynia, s
nincs hova megtérnie: ő az ad abszurdum vitt nihilizmus. Azon
kivételes Dosztojevszkij hős, akinek bűnös lényege tökéletesen
statikus, s aki ezáltal teljes kárhozatra van ítélve. A törvénytelen
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kij-könyvének éppen ez
a János-idézet a mottó

ja: "És a világosság a
sötétségben fénylik, de

a sötétség nem fogadta
be" (Jn 1,5). Nyikolaj

Bergyajev: Dosztojevszkij
világszemlélete (1921)

(Fordította Baán István,
szakmailag szerk. és
utószó Török Endre.)

Európa, Budapest, 1993.
7Szmergyakov alakjának

megrajzolása is a ro-
mantikus ördög - komi-

kusan torz - külsö je
gyeit követi, csakhogy a
portré egésze, a roman
tikusok ördög-képével el
lentétben, nem patetikus,
hanem groteszk. Pilinsz-

ky Dosztojevszkijnek
szentelt jegyzeteiben

többszörösen kiemeli,
hogy a nagy orosz iró
világképében az ördög

alapvetöen közönséges:
"Dosztojevszkijnek igaza
volt, amikor az ördögöt

közönségesnek vélte. És
ha az ördög csakugyan

közönséges, a pokol
minden bizonnyal közép
szerű. Kilátástalanul és

reménytelenül középsze
rű." Középút és közép
szer. In: Tanulmányok,

esszék, cikkek (a továb-
biakban TEG) I. (Szerk.
Hafner Zoltán.) Század-

vég, Budapest, 1993,
278. Továbbá a

Karamazov testvérek
szövege több mozzana
tában is utal a Szmer

gyakov figurájához kötő

dö faustiádára, ami

Karamazov-fiú maga a megtestesült rossz, a testet öltött bűn a re
gényben, ő a sötétség, amely "nem fogadta be" a fényt (Jn 1,5)6, ha
úgy tetszik, a regény szimbolikájának leginkább allegorikusra for
mált alakja, amennyiben - az apa által kitagadott fiúként - az
Atya által a Teremtés rendjéből kitagadott ördög alakját hívja elő?

Dmitrij Karamazov sorsa a tékozló fiú történetének fabulatív sík
jához kapcsolódik, amennyiben ő "esztétikai lény", a Lukács-para
bola hőséhez hasonlóan eltékozolja vagyonát. Ám tényleges bűne

kevésbé a "tobzódás" vétke, mintsem az apa halálának kívánása,
sőt megölésének eltervezése. Mint a parricídium, az apagyilkosság
potenciális tettese." a legidősebb Karamazov-fiú a zsidó-keresztény
vallásetika legfőbb bűnét hordozza magán. Az apa képzeletbeli
meggyilkolásával Dmitrij mintegy önnön fiúi énjét semmisíti meg,
innen tekintve alakja a tékozló fiú negatívja. Kierkegaard szellemé
ben azonban azt mondhatjuk, hogy Dmitrij számára - paradox
módon - éppen esztétikai lénye, az ösztönlét démona nyit utat a
teremtményi, azaz fiúi lét, a vallási stádium felé: a szöveg sokszo
rosan aláhúzza figurájának lényegi "dialogikusságát".9

Dmitrij a Karamazov testvérek azon hőse, aki a leginkább az
apokatasztázisz szellemében fogant, hiszen nem csupán a bűntu

dat emeli önnön bűnössége fölé, de leginkább az, hogy - a
sztarec tanításának megfelelően - letartóztatásától fogva magára
veszi az alázatot és a szenvedést, vállalva azt a bűnt is, amit nem ő

követett el, felismerve, hogy: "Megtörtént, holott nem követtem
el, / és nem történt meg holott elkövettem." Figyelemre méltó,
hogy Pilinszky 1973-as Merénylet című verse éppen abból a cik
lusból való (Végkifejlet), ahol a legtöbb Dosztojevszkijnek szentelt
darab található, nevezetesen az ugyancsak 1973-as In memoriam F.
M. Dosztojevszkij, a Sztavrogin elköszön és a Sztavrogin visszatér.

Dmitrij metamorfózisában, Lévinasszal szólva, tetten érhető az
a mozgás, "amely »a rossz kiváltotta iszonyattól« a Jó felfedezésé
ig vezet, s amely a rossz konkrét »tartalmában« megnyíló transz
cendenciát teofániává teljesíti ki".lO Dmitrij alakja a regény vég
pontján valósággal a Passió Krisztusának, a golgotai szituációnak ké
pébe tűnik át. "Dosztojevszkij hű marad a keresztre feszített igaz
sághoz, a Golgota vallásához, vagyis a szabadság vallásához."!'

Ahogyan Kierkegaard mondja, a rossztól való szorongás ab
ban nyilvánul meg, hogy "az individuum a megváltásban keres
menedéket"." Vagyis Dmitrij figurájának befogadása oly módon
strukturálja át az olvasói elváráshorizontot, ahogyan az etikai
nézőpontú evangélium-olvasat számára a tékozló fiú példázata
"szétveti mind a történet olvasójának, mind pedig szereplőjének

perspektíváját, »a valóságos tapasztalatra épülő elvárásmin
tát«.,,13 Ricoeurrel szólva, a Dmitrij-figurába foglalt problematika
a paradoxon és a hiperbola befogadás-modelljére épít, amennyiben
azért "dezorientál", hogy a későbbiekben "reorientálhasson" .14

Eredendő bűn és eredendő ártatlanság - saját fogalompárosunk-
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Szmergyakovot elsősor

ban mint Ivan alteregó
ját, groteszk-animális

énjét láttatja.
BVŐ. Sigmund Freud:

Dostoi'evski et le
pa"icide. (Die Urgestalt
der Brüder Karamasoff)

(Trad. par J.-B.
Pontalis.) ln: Les Freres

Karamazov. Gallimard,
Paris, 1973, 9-28.

9Lásd például: A
Karamazov testvérek II.

(Ford. Makai Imre.)
Európa, Budapest,

1982, 387.
l0Emmanuel Lévinas:

Wenn Gott ins Denken
einfalll. Freiburg/Mün

chen, 1985, 102. A ma
gyarul nem olvasható

szöveget Mártonffy Mar
cell fordításában közöl
jük: Az egyenlőtlenség

esélyei (Lévinas-idéző).

ln: Folyamatos kezdet.
Jelenkor, Pécs, 1999,
197. Hiszen ,Arossz
nem a tagadás egyik

változata. Azt a többletet
(exces) jelenti, amely

minden szintézist meg
halad, s amelynek révén

egyúttal lsten egé
szen-másvolta is meg

nyilatkozik." Uo.
11 Bergyajev: i. m. 251.
12Sőren Kierkegaard: A

szorongás fogalma.
(Ford. Rácz Péter.)

Göncöl Kiadó, Budapest,
1993, 146.

13Mártonffy Marcell:
Megértésküszöb. Apár
beszéd asszimmetriája:

Lukács 15,21-22. In:

kal élve bűn és imádság - paradox közösségének lírai megformá
lása az Önarckép 1974 című vers, amely ha nem is feltétlenül
Dmitrij alakjának, de feltétlenül Dosztojevszkij bún-szemleletének
szellemében fogant:" "Ingem, akár egy tömeggyilkosé / fehér és
jólvasalt, / de a fejem, akár egy kisfiúé / ezeréves és hallgatag."

Érdemes megjegyezni, hogya katolikus teológiai ugyancsak
felveti a bűn tipologizálásának lehetőséget." Dmitrij bűne 
Ivan bűnével szemben - nem a Teremtés és a transzcendens ál
tal konstituált hierarchia tagadási mozzanata, vagyis nem a láza
dás bűne. Sorsa éppen annyiban példázatértékű. amennyiben
bűne a lehető legegyetemesebb, legáltalánosabb eredendő bűn csu
pán hiperbolikusan felfokozott - az etikai értékrendet tagadó
- változata. Dosztojevszkij Dmitrijben a bűn eredetét vizsgálja,
mely Kant szerint az ember rosszra való hajlandóságában van,
ami nem más, mint a gyökeres rossz, azaz az eredendő bűn. J ? A
legidősebb fiú megváltódási lehetősége arra hívja fel a figyelmet,
hogya gyökeres rossz vállalása nélkül Dosztojevszkij világszem
léletében nincs személyiség, illetve arra, hogy a rossz végső ere
dete - Kanttal szólva - "kifürkészhetetlen titok"." Mélyen
szimbolikus ugyanis a regénynek az a mozzanata, hogy Dmitrijt
az isteni kegyelem megmenti a főbűn, az apagyilkosság elköve
tésétől.1 9 Az isteni kegyelem eseménye a tékozló fiú példázatába
foglalt ingyenesség teológiájával azonos, amely a Kierkegaard ál
tal kommentált ószövetségi történetben Ábrahámot is megmen
tette az etikai bűntől, a fiú meggyilkolásától, s Dmitrij-Ábra
hámot visszavezeti az emberi szeretet "ünnepébe" .

Dmitrij életútjának perspektívája a tékozló fiú útjának végét, a
hazatérést idézi, ám sokat sejtető, ahogyan - az ünnep
záróképének helyén - ennek a dosztojevszkiji tékozlónak is tor
zóban marad az útja, egyedüli reménye az alázatban felismert
szenvedés marad. Az alázat és a szenvedés a dosztojevszkiji vi
lágképben mégis egyfajta hazatérést, megtérést jelöl, e tekintetben
hűen az ortodox vallásszemlélethez, amely a mártírium eszméjén
alapul: a mártír, a megváltó kereszt részesévé válik, és afobérosz
thanatuvá lesz, azaz olyan hívővé, aki nem fél a haláltól.20

Pilinszky In memoriam F. M. Dosztojevszkij című költeménye (1973),
amely Dmitrij Karamazov portréját idézi, a megaláztatást alázattá
változtató dosztojevszkiji"varázslat" jegyében fogant. A két szöveg
szoros összeolvasása arra enged következtetni, hogya verset fel
tehetőleg Mitya vallatási jelenete ihlette." ám - minthogy a köl
teményegyszersmind a dosztojevszkij létszemlélet örökségeként
áll előttünk - mindez csupán filológiai kuriózumnak minősül.

Ivan alakján keresztül a szerző ugyancsak a tékozló fiú evan
géliumi fabuláját parafrazeálja, a középső Karamazov ugyanis az
a fiú, aki a legtöbbet van távol az atyai háztól, s a legkésőbb tér
haza. Ivan, aki - Raszkolnyikov leszármazottjaként - az euró
pai individualizmus csődjét hivatott megjeleníteni a regényben.f
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Folyamatos kezdet. Je
lenkor, Pécs, 1999, 56.
14Paul Ricoeur: Bibliai

hermeneutika, i. m. 119.
15A Kráter-kötetben
ugyan inkább csak

motivikusan-tematikusan
van jelen Dosztojevszkij,
mégsem elképzelhetetlen

A Karamazov testvérek
olvasmányélményének

hatása, különösen annak
ismeretében, hogy

Dmitrij alakjának
megkomponálásában a

szerzö erősen kidombo
rítja hősének gyermeki

vonásait.
16"Bár a (súlyos) bün lé

nyege szerint mindig
ugyanaz - lsten akara
tának határozott elutasí

tása -, a bün mégis
kölönböző bünfajtákra

oszlik aszerint, hogy ez
az elutasítás milyen

anyagon realizálódik, ho
gyan érinti a plurális ér·
tékvilágot." Karl Rahner

- Herbert Vorgrimler:
Teológiai Kisszótár.

(Ford. Endreffy Zoltán.)
Szent István Társulat,

Budapest, 1980, 73-74.
17lmmanuel KanI: A val

lás a puszta ész határa-
in belül és más irások.
(Ford. Vidrányi Katalin.)

Gondolat, Budapest,
1980, 139-181.

l8UO.

19"Az lsten megőrzött

akkor engem."
ln: A Karamazov

testvérek II., 104.
2°Lásd például: L'Église

orthodoxe par Olivier

az egyéniség elszigeteltségének, végzetes magányának bűnét vi
seli magán: a kognitív gondolkodás démonának hordozója,
amennyiben - Kierkegaard-ral szólva - "a démoni a jótól való
szorongás C.. ) olyan szabadságnélküliség (Ufrihed, Unfreiheit),
amely magába akar zárkózni. C.. ) A démoni a zárkózott. C.. ) a
szabadságnélküliség éppen önmagát teszi fogollyá."23 Ezt a fajta
elszigeteltséget a keresztény teológia a szeretet elutasításának bű

neként tartja számon: Ivan a szinoptikus példázat teológiai "szü
zséjének" ezt a lényegi aspektusát is magán hordozza." Ivan
Karamazov bűne, a szeretetnélküliség kauzális viszonyban áll
másik alapvető bűnével: a spekulatív gondolkodásból és a
nietzscheánus istentagadásból sarjadó "mindent szabad" elvével.

A Pilinszky-versek visszatérő témája a spekulatív gondolkodás
"eredendő" bűnössége, ha úgy tetszik a bűn reflektálatlanságának
felelősség-etikai problémája. Például a Kráter-kötetben megjelent
B. I. kisasszony című költeménybe foglalt bűn-szernlelet az .Jvan
paradigma" által megjelenített bűn-analízissel analóg, amennyiben
az "igazi" bűn és a "fedő bűn" oppozíciójában, "meghasonlott
ságában" (Bergyajev) fedi fel a bűn természetének lényegét, s

.amennyiben a valóságos bűnt elleplező, a felelősséget elnyomó
"fedő bűn" az embert az "ellenállás nélküli gurulás" helyzetébe
taszítja, ami voltaképpen nem más, mint a dosztojevszkiji bűnér

telmezés centrumában álló nihilizmus "zuhanása". A hasadás,
mely az ember bűnössége és annak reflektálatlansága között hú
zódik, elválaszthatatlan attól a ténytől, hogy a Pilinszky-líra be
szélője a teremtmény helyzetéből szólal meg. A bűn így a költői én
számára mindenekelőtt törés az Istennel való kapcsolatban. Mind
ez újabb aspektusát rajzolja elénk a Dosztojevszkijjel folytatott di
alógusnak. A bűntudat tisztánlátásából fakadó meghasonlottság 
mely egyszersmind a tékozló fiú szituációját idézi - megfeleltet
hető Dosztojevszkij "meghasonlott személyiségű" hőseinek.

Innen tekintve Ivan - mint a logikai reflexió börtönébe zárt
hamis szabadságot kereső szellem - a szeretet elutasításának/
be-nem-fogadásának bűnöseként kevésbé magát a tékozló fiút,
mintsem az eredeti parabolabeli idősebb fiútestvért asszociálja:
Ivan értetlensége minden - a saját gondolati terrénumán kívül
eső - értékrenddel szemben a farizeus báty szeretethiányát és a
másság iránti megértésképtelenségét evokálja. Ivan bűnében így
összeérni látszik a lévinasi értelemben vett felelősség-hiány és a
Másik, az alteritás iránti érzéketlenség. Ivan Karamazov bűne a fi
úság elleni lázadás bűne,2s mely nem más, mint a Teremtés rendjé
nek tagadása, melyből azért nincs kiút a metanoia, a megtérés irá
nyába, mert a hős éppen önnön nihilizmusa áldozatává válik.
Ivan magatartása a teremtményi, azaz a fiúi lét tagadása.26 Sokat
sejtető azonban, hogy éppen Ivan az a regényfigura, aki az Alja
sával folytatott nagydialógusban ("Pro és kontra") felidézi a té
kozló fiú alakját. Ami Dosztojevszkij dialogikus személyiség-felfa-

204



Clément. In: Histoire
des Religions II. (Sous

la direction d'Henri
Puech.) Gallimard, Paris,

Pléiade, 1972, 1016.
21"Az is szükséges, hogy

levesse a ruháját."
ln: A Karamazov

testvérek II., 230.
22VÖ. Bergyajev: i. m.,

vagy Lev Sesztov: Dosz
tojevszkij és Nietzsche.

(Ford. Patkós Éva.)
Európa, Budapest, 1991.

23Kierkegaard: i. m.
144-145.

24.Szerintem a közelieket
nem lehet szeretni, leg
feljebb a távoliakat. (...)
Az emberek iránti krisz-

tusi szeretet a maga ne
mében elképzelhetetlen
csoda a földön. Igaz, ő

lsten volt. De mi nem
vagyunk istenek. (...) EI·
vontan, vagy néha távol
ról még csak-csak lehet
szeretni felebarátunkat,

de közelről jóformán
soha." ln: A Karamazov

testvérek, 350-352.
25A fiúság elleni lázadás

.büne" mellesleg 
Aljosát kivéve - a

Karamazov-fiúk mind
egyikének közös vonása,

Szmergyakovhoz és
Dmitrijhez - mint az

apa halálának kivánása
- éppannyira hozzátar
tozik, csakhogy Ivanban
teljesedik ki a maga tu-

datos formájában.
26Camus nem véletlenül

kötődik éppen Ivan
alakjához (vö. A

Sziszüphosz mítosza).

gását, árnyalt - az apokatasztáziszhoz közeli - bűnképzetét re
velálja. lvan Karamazov dialogikus személyiségrajzában az orto
dox ikonszemléletet, az Isten-képmásiság gondolata jut érvényre,
melyet maga a regényszöveg is többszörösen aláhúz."

Ugy véljük, az Egy életen keresztül (1971) című Pilinszky-vers
szintézisét adja a "meghasonlott személyiség" dosztojevszkiji
tragikumának, mely itt az eredendő bűn és az eredendő ártat
lanság, valamint a felelősség-etika problémáján belül artikuláló
dik, s melynek egyik legjellegzetesebb dosztojevszkiji paradig
mája Ivan Karamazov alakja. A költemény bűnértelmezésétmeg
világítja Jean Nabert rosszról szóló könyvének egyik alapfogal
ma, az egzisztenciális törés (rupturelscission), melyet a filozófus a
nem pusztán individuális vétekként tételezett bűn legfőbb attri
bútumaként tekint, amely létünk egészét kérdőjelezi meg."

A két testvér, Ivan és Aljosa között kibontakozó vita, melynek
kiindulópontja Isten létének kérdése, igen összetett bűnkoncepci
óról árulkodik, mely közel áll az apokatasztázisz teológiájához,
hiszen nemcsak Aljosa kerül bátyja "euklideszi eszének" hatása
alá,29 de Ivant is megérinti öccsének evangéliumi szelleme.'? Ivan
és Aljosa világának határait a teodíceai probléma jelöli ki. Bergya
jev szerint az Ivanban megtestesülő "euklidészi ész" Isten elleni
lázadása a szabadság tagadásával, a szabadság meg nem értésé
vel függ össze." Pilinszky is visszatérően foglalkozik az "eukli
deszi ész" problémájával, melynek kritikája esztétikai alapvetését
képezi: "ha számolok azzal, hogy van valamiféle esztétikám. ak
kor az: mindenkor újra semmit sem tudni.,,32

A nagy Inkvizítor legendája, amit a kritikai konszenzus mint
Dosztojevszkij vallásos nézeteinek szintézisét tart számon.P a két
Karamazov-fivér teodíceai vitájának középpontjában helyezkedik
el. A szabadság-probléma Legendabeli értelmezése azt a szöveg
közi dialógust idézi, amely A Karamazov testvérek és a Pilinszky
-költemények szabadság-eszméje között létrejön. Tudniillik a
nagy Inkvizítor figurájával Dosztojevszkij a rosszat mint egyfajta
pervertált szabadság-képzetet jeleníti meg, melyben az ember Is
tennek képzeli magát, miközben a rossz jelenléte - paradox
módon - az Isten-képmásiság, az "ikon" tagadását képviseli az
emberben. Mármost az író a teremtmény Isten-képmásiságában
éppenséggel a szabadság adományát látja meg. (Ha csak utalás
szerűen is, de fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy szabadság
tól való démoni megfosztottság dosztojevszkiji gondolatának nyo
mai világosan felismerhetők a Pilinszky-líra szabadság-képében,
mely poétikai formáját mindenekelőtt a versek börtön-metaforiká
jában nyeri el.)

Az a mód, ahogyan A nagy Inkvizítor legendája felveti az em
ber Istenné válásának problémáját, a teremtményiség, másképp a
fiúi szituáció kérdésfelvetésébe illeszkedik. Az Ivan Karamazov ál
tal megalkotott történet tehát - mint a fiúság problémája - nem
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27"Mert lényegükben
azok is, akik megtagad

ják a kereszténységet,
és fellázadnak ellene,

ugyancsak Krisztus
képmásai, és ugyanazok

is maradtak, mert
mindeddig sem a böl

csességük, sem a szí
vük heve nem tudta az

embernek és méltóságá
nak más, magasabb

eszményképét megte
remteni, mint az az esz

ménykép, amit Krisztus
állított elénk." ln: A

Karamazov testvérek, 1.,
257. Tudni kell, hogy az

ortodox liturgiában szó
szerint megjelenik a

Jobb Lator Jézushoz in
tézett mondata: "Uram
emlékezzél meg énró

lam, mikor eljössz a te
országodban" (Lk 23,42).
2BJean Nabert: Essai sur

le mal. Aubier, Paris,
1970, 94.

29"De hátha én még az
Istenben sem hiszek"

ln: A Karamazov
testvérek 1., 355.

30"talán éppen
magamat szeretném

meggyógyítani veled."
ln: A Karamazov
testvérek 1., 350.

31"Én nem az Istent nem
fogadom el, hanem az

általa alkotott világot, az
lsten világát, mert

képtelen vagyok
elfogadni." ln: A

Karamazov testvérek,
349. Vö. Bergyajev:

i. m. 105. Lásd még:
"Mert igazából el lehet

idegen a tékozló fiú példázatának gondolati struktúrájától. Már
most az Evangélium értelme szerint minden ember teremtményi
mivoltában Isten és egyben a "Magasságbeli Fia": "Isteneknek
modanak titeket, / és a Magasságbeli fiai vagytok mind" (82,6
zsolt, lásd még Jn 10,34), a kegyelem pedig a hívás, a fiúi létre
való elhivatottság felismerésében áll. A legendába foglalt fiú
ság-problematika, az ember-Isten-Istenember dialektika tehát
ugyancsak hidat képez a költő fiúi-tékozló fiúi énközléséhez illet
ve a költemények megszólítás/ megszólítottság-poétikájához.

Lev Sesztov - Bergyajevhez hasonlóarr'" - hangsúlyozza a
golgotai szituáció, illetve a kereszténység drámai aspektusának
jelentőségét a Legenda gondolati struktúrájában: "Maga Doszto
jevszkij beszélt erről nekünk a nagy inkvizítor legendájában: a
kinyilatkoztatások nem azért érik az embereket, hogy meg
könnyítsék az életüket, és a köveket kenyérré változtassák. Nem
is azért, hogy irányítsák a történelmet. A történelem csak egy
irányt ismer, a múltból a jövő felé - a kinyilatkoztatások viszont
feltételezik az idő második dimenzióját.v " E ponton fel kell hív
nunk a figyelmet a "harmadik nap" - Pilinszky költészete által ki
tüntetett - jelentőségére, ahol a történelem botrányos nullpontja
a kinyilatkoztatás igazságának transzfigurációja/"színeváltozása"
lesz, mely a történelem egy másik "irányát", az idő "második di
menzióját" feltételezi. A Harmadnapon című költemény a Doszto
jevszkij-Sesztov-Pilinszky-féle párbeszédkőr tekintetében is repre
zentatívnak mondható, amennyiben a golgotai szituáció - A
Karamazov testvéreket idéző - szintézisét adja: a lágerekbeli mártír
sorsának ("a ravensbrücki fák") és a Húsvét eseményének ("És
megérzik a fényt a gyökerek. C..) És fölzeng a világ.") egymásba
tűnéseként. a visszavonhatatlan történelmi bűn ("és fölzúgnak a
hamuszín egek") és a Crédó imájának ("Et resurrexit tertia die.")
szinoptikus látomásaként, melynek záróképében a költői vízió a
lágerek áldozatát "az idő második dimenziójában" mintegy egye
síti a megfeszített-feltámadott Krisztussal.

Bergyajev olvasatában Dosztojevszkij egész munkássága válasz
a teodíceával szemben felhozott ellenvetésre: "Dosztojevszkij a
szabadsággal (. .. ) bizonyítja Isten létét".36 Nem mondható, hogy
Beq~lajev álláspontja azonos volna Pilinszky költői álláspontjá
val, mely magán viseli a teodíceai szemlélet problematikussá vá
lásának jegyeit: a Harmadnapontól kezdve a költeményekben - az
esszék-cikkek nagy részével szemben - felfüggesztődni, de leg
alábbis megrendüIni látszik a gondviselő Isten képzete.

Az Aljosával való sokat emlegetett - s olykor sommásan ér
telmezett - azonosulás a költői én részéről inkább nosztalgia
nak mondható a teodícea problémamentes állíthatósága iránt.
"Hol járunk már az éden fáitól? (. .. ) meghasadnak az evi
denciák" (Kérdés). Pilinszky viszonyának komplexitása kedvenc
Dosztojevszkij hőséhez - mint az elveszett ártatlanság iránti té-
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fogadni Istent, és el le
het fogadni a világot, ha

a lét alapját az irracio
nális szabadság képezi.

Csak ekkor lehet felfogni
a világban lévő irracio

nális gonoszság forrását,
és csak ekkor lehet fel

menteni Istent a gonosz
ság megteremtésének
vétke alól. A világban

azért van olyan sok
rossz és szenvedés,
mert a világ alapja a

szabadság. És a sza
badságban rejtezik a vi

lág és az ember
méltósága."

ln: Bergyajev: i. m.
105-106.

32.Mindenkor újra semmit
se tudni.' In:

Beszélgetések, 142.
33VÖ. Bergyajev: i. m.

34,,A tekintélyelv, amely
ilyen szerepet játszott a
kereszténység történeté-

ben, nem más, mint a
krisztusi szabadság titká
nak, a megfeszített lsten
titkának megtagadása. A

keresztény szabadság
titka egyúttal a Golgota
titka, a keresztre feszí
tés titka is. A keresztre
feszített igazság senkit

sem kényszerít az elfo-
gadásra. Csak szabadon
lehet feltárni és elfogad
ni. A megfeszített igaz
ság az emberi szellem

szabadsága felé fordul."
ln: Bergyajev:

i. m. 249.
35Lev Sesztov: Az evi

denciák leküzdése.
(Dosztojevszkij születé-

kozló fiúi nosztalgia - ugyancsak összhangban van mesterének,
Dosztojevszkijnek Aljosához fűződő viszonyával." Az orosz val
lásbölcselő szabadságra vonatkozó eszmefuttatása a költő lét
szemléletének egyik meghatározó aspektusát idézi: "Isten világá
nak értelmét azonban nem éri fel az »euklidészi ész«. Ez az érte
lem felfoghatatlan titok az »euklidészi ész« számára, amelyet há
rom dimenzió határol. Isten világának értelmét csak akkor fog
hatjuk fel, ha egy negyedik dimenzióba lépünk át. A szabadság
jelenti a negyedik dimenzió igazságát, ez pedig felfoghatatlan a
három dimenzió korlátai között.,,39

Pilinszky Nincs több című 1971-es költeményében a Bergyajev
által fölvetett szabadság-problematikát tematizálja, mégpedig 
A Karamazov testvérek kontextusában maradva - Dmitrij (rnint
jogilag-erkölcsileg elítélt bűnös) valóságos, "végső" szabadságá
nak autenticitását az Iván-féle lázadó, hamis szabadság nihiljével
szemben. Amit Bergyajev ugyanazokkal a szavakkal jellemez,
mint a Pilinszky-vers: "a lázadók a szabadság fényében képtele
nek felfogni a világ titkát és Isten titkát."4ü "Nincs több, nincs,
mint a bűnözók szeme, (. .. ) / Egyedül/ők tudják elkiáltani / a
világ minden bánatát, és egyedül/ők tudják elhallgatni Isten
titkát/ szemközt a lincselő tömeggel'"" (kiemelés tőlem).

Tanulságos e ponton részleteiben is felidézni Bergyajev Dosz
tojevszkij-könyvének szabadság-értelmezését. Bergyajev értelme
zésében a szabadság - amely világszemléletének középpontjá
ban áll - Dosztojevszkij számára egyszerre antropodícea és
teodícea. Szent Ágoston libertas minor-libertas maior tipológiájából
kiindulva kétféle szabadságot különböztet meg: az első és a vég
ső, a jó és a rossz választásának szabadságát, és a jóban való, a
Krisztusban való evangéliumi szabadságot. A jóban való szabad
ság ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a szabadság azonos volna
a jóval. "A szabad jó pedig, amely az egyetlen jó, feltételezi a
rossz szabadságát. Ebből áll a szabadság tragédiája, amelyet
Dosztojevszkij teljes mélységében vizsgált és megértett.t" E két
szabadság, az első Ádám és a második Ádám szabadsága között
vezet Bergyajev szerint "az ember kínnal és szenvedéssel teli
útja: a meghasonlás útja.( ... ) Ez az út azonban sötétségen, szaka
dékon, meghasonláson, tragédián keresztül vezet.',43 Mármost az
első szabadságtól a végső szabadság felé vezető - "szenvedés
sel teli" - út egyik Újszövetségbeli alapnarratívája a tékozló fiú
története. Ezen az úton reked meg Ivan Karamazov, a lázadó
"fausti lélek, ez az új, szörnyű szabadsagv " útja, s ezen az úton
teljesedik ki a hazataláló fiú, Aljosa"végső szabadságának" útja.
Bergyajev - ágostoni alapú, dialektikus - szabadság-fogalma e
ponton összeér a tékozló fiú példázatának befogadásmodelljével,
amennyiben "az evangéliumi parabola, mint »centripetálisan
megszervezett esztétikai egység" (Harnisch) (...) ragad ki magá
nyos - és kollektív - elképzeléseink világából, s az üres helyei
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sének századik évfor
dulójára) ln: Teremtés a
semmiből. (Ford. Patkós

Éva.) Osiris, Budapest,
1999, 165.

36Bergyajev: i. m. 108.
37Bergyajev: i. m.

107-108.
38Amint a szerző

önmagáról vallotta
(mégpedig a regényben

az Ivannak megjelenő

ördög szájába adva
szavait!): "A kétségek

kohójában edződött az
én hozsannám."

39Bergyajev: i. m.
106-107.

4°Bergyajev: i. m. 205.
(kiemelés tőlem)

41A lincselő tömeg képe
asszociálhatja Dmitrij

Karamazov perét, ahogy
a - Dosztojevszkij nyo
mán kibontakozó - 20.

századi "per-irodalom"
egészét.

42Bergyajev: i. m. 84.
43Bergyajev:

i. m. 82.; 87.
44Bergyajev: i. m. 90.

45Mártonffy Marcell:
i. m. 60.

46A .vlsszahullás a fó
kusz lángoló közös

fészkébe" képe a bibliai
sheol képzetét asszociál
ja, a sheol ugyanis nem
egyszerüen az alvilágot,

a poklot jelenti az
ószövetségi vallási termi

nológiában, hanem
eredeti héber jelentésé

ben a "világ belsejét"
(Máténál a "föld szíve"

szerepel), mellyel az
Újszövetség-

kiváltotta intenzív jelentésmozgás a rendszerezésnek ellenállva
szólít fel szabadságunk mozgósítására. A szabadság viszont par
excellence értelmezésre váró fogalom. A tékozló fiú története a dia
lógusban megnyilatkozó másság, s a másság megtapasztalásában
gyökerező szabadság alapzatára helyezi etikai igényét."45

Pilinszky Egyenes labirintus című versének (1971) középpontjá
ban éppen a bergyajevi értelemben vett "negyedik dimenzió" sza
badságának, a végső eszkatologikus szabadságnak a gondolata
áll. Az eszkhaton szabadságát megverselő költemény a Pilinszky
-líra negatív teológiájának egyik legszebb szintézise, melyben az ál
talunk felvetett problémák nagy része összegzésre talál: ilyen a
lényegileg paradox világlátás, amire már a cím is előreutal ("nyíl
egyenes labirintus", tudás-nem-tudás, "emelkedő zuhanás", "mind
tömöttebb-egyre szabadabb" stb.), ilyen a szövegkompozícióban
uralkodó negativitás eleme ("visszaröpülés", "emelkedő zuhanás",
"visszahullás", "nyílegyenes labirintus", "nem tudom"), mely a
negatív teológia értelmében vett esszenciálisan negatív Isten- és
vallásélményt revelálja." Ám nem csupán a vallási diskurzus (Ri
coeur) paradox és negatív struklúrája illetve a "második szabad
ság" (Bergyajev) eszkatologikus közösségének perspektívája ("hol nincs
első és nincs utolsó vendég", "közös fészek") nyitja meg a szö
vegköziség terét a Dosztojevszkij-regény és -életmű irányába. Az
Egyenes labirintus ugyanis nemcsak a motívumok szintjén ("vissza
térés", "ölelés", megterített asztal, "fészek"), de jelentésstruklúrájá
nak mélyrétegében is kötődik a tékozló fiú példázatához s tágabban
a parabola műfajához, ami egyfelól a versszöveg szakrális és esz
katologikus jelentéshorizontjában mutatkozik meg, másfelól a kö
vetkező költői reflexióban jut kifejezésre: "Milyen lesz az a vissza
röpülés, amiről csak hasonlatok beszélnek" illetve "nem tudom, / és
mégis, hogyha valamit tudok, hát ezt tudom, e forró folyosót" (ki
emelés tőlem). Vagyis az eszkatologikus létperspektíva, a "végső

szabadság" csak "hasonlatok" formájában, azaz csak metaiorikusan"
közelíthető meg, s csakis a nem-tudás tapasztalatának módján tud
ható, ami sokat elárul a Pilinszky-versek vallásos tapasztalatának
és ezen tapasztalat költői reprezentációjának relációjáról. A Pilinsz
ky-vers eszerint a maga nyelvén arról vall, amiről Ricoeur metafo
raelmélete, mely szerint metaforikusság és létmegértés között szoros
összefüggés áll fenn." Ricoeur az eszkatologikus kijelentéseket "ha
tármetaforáknak" tekinti," ami a vizsgált versszövegben kimondott
és kimondhatatlan határának metaforáját is jelenti." Az eszkatologi
kus létlehetőség metaforikussága így ér össze a versben a tékozló
fiú parabolájának metaforikusságával illetve dialogikusságával.

Az Ivan által megtestesített nihilizmus, melyet Bergyajev "el
torzult apokaliptikának" nevez." s melyet tekinthetünk a kierke
gaard-i értelemben vett démoníkénr'i is, nem enged utat az apo
kalipszist eszkatológiává emelő reménynek. A bűn önállósodásának
Ivan alakjához kapcsolt gondolata (tudniillik, hogy Ivan parricid
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Jézus pokolraszállását
jelölte.

47E tekintetben tökélete
sen közörnbös, hogya

két trópus struktúrája
mennyiben különbözik

egymástól.
4BVÖ. Paul Ricoeur: La
métaphore vive. Paris,

Seuil, 1975. Metafora és
filozófiai diskurzus. In:

Szöveg és interpretáció.
(Szerk Bacsó Béla.)

Budapest, é.n.
49Az. ún. határkifejezések

közül Ricoeur
"példaértékű" -nek nevezi
a parabolát mint "irodal

mi műfajt", mely lsten
megnevezésének

rendkívül koncentrált
formáját jelenti.
soVö. Mártonffy:

i. m. 49.
51 Bergyajev: i. m. 19.

52,A démoni (...) éppen
az, hogy (a bűnös) nem
akar közösségre lépni a
jóval a büntetés elszen-

vedése révén." ln:
Kierkegaard: i. m. 146.
53René Girard szerint a

regény struktúrája lénye
gét tekintve az apokalip
szis struktúráját imitálja.

Vö. René Girard:
L'Apocalypse dostoi'evs

kienne. In: Mensonge
romantique et vérité

romanesque. Grasset,
Paris, 1961, 289-323.
54"ha összehasonlítjuk

Zoszima élettelen, üre
sen kongó tanításait

Ivan vagy Dmitrij ihletett
szavaival." Sesztov:

i. m. 164.

eszméje mintegy önállósodik és Szmergyakov tettében realizáló
dik), mely kauzális viszonyban áll a modernizmuskori "Isten ha
lála" képzettel, a 20. század első felében meghatározó irodalmi
tradíció genezise lesz, melyből Kafka, Camus, Gide és mások ab
szurd bűn-fogalma, az acte gratuit elmélete nő majd ki. Dosztojev
szkij a bűn-problematikát ezzel felelősségetikai alapokra helyezi,
amennyiben kimutatja a nihilizmusnak, a modern civilizáció "bű

nös tudásának" a felelősség fogalmát ellehetetlenítő konzekvenciáit.
A négy Karamazov testvéren túl, a mű kulcsfigurája, Zoszima

sztarec is magán viseli a tékozló fiú arcvonásait, amennyiben a fi
gura megformálásában az író egyértelműen Szent Ágoston kon
verziójára játszik rá. Zoszima sztarec egy másik perspektívából
tekintve az evangéliumi parabolabeli atya szellemiségének hor
dozója: a példázat narratívájának szintjén Aljosa mint a sztarec
fia ábrázoltatik, ám ennél is jelentőségteljesebb, hogy Zoszima 
miként a szellemiségét követő Aljosa - minden emberhez mint
fiúhoz, mint hazatérő tékozlóhoz viszonyul, ha úgy tetszik nem
mint bűnöshöz, hanem mint Istenhez megtérő imádkozóhoz.

Aljosa, a sztarec tanítványa a regény azon figurája, akiben kitel
jesedni látszik az "imádságos lét", a fiúi hazatérés, másképp a
Lukács-parabola eszkatológiai távlata. Innen tekintve Aljosa kitűn

tetettsége a költő Dosztojevszkij-olvasatában elválaszthatatlan az
imádság, az atyai házba való megtérés nem szűnő vágyától, mely
a versszövegekben az "ima-poétika" dominanciáját hozza létre.
Ugyanakkor maga Aljosa is dialogikus figura, s az a gesztus,
mellyel Zoszima halála előtt tanítvány-fiát visszaküldi a "világba",
a tékozló fiú narratívájának tükrében nyeri el szimbolikus jelenté
sének teljességét, s ennyiben a tékozló útjának kezdőpontját, "kivo
nulását" (Rilke) idézi, a bűn előtt nyitott száműzetés határhelyzetét.

Ám Aljosa "kivonulása" nem a terméketlen álparadoxonok
logikáját követi, sokkal inkább az eredeti példázat körkörössé
gének elvét, a folyamatosan megújuló kezdet eszkatologikus re
ményének ívét. Nem véletlen, hogy éppen Aljosa elmélkedésével
zárul a regény cselekménye, mint ahogy az sem, hogy ennek az
elmélkedésnek központi gondolata éJ;pen az alfa és ómega véget
nem érő újrakezdésének gondolata. 3 A Karamazov testvérek 
miként Pilinszky lírai életműve - az örök visszatérés eszkatolo
gikus idejének képzetével zárul. S még ha részben igazat is kell
adjunk Sesztov szélsőséges megállapításának, miszerint Aljosa és
Zoszima a "kioktatás" szólamát képviselik.Í" s még ha valóban
joggal merülhetnek fel esztétikai jellegű kifogások a regény meg
oldását illetően, miszerint a mű zárófejezete - az Egyenes labi
rintus szövegével szemben - valóban nem eléggé metaforikus,
ha úgy tetszik, nem eléggé nyitott szöveg, gondolatmenetünk
nézőpontjából ettől némileg mégis el kell tekintenünk, s azt állí
tanunk, hogy az idézett szöveghely éppenséggel párbeszédre
hívja Pilinszky költeményeinek eszkatológiáját.
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