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A városi ember
Pilinszky írásaiban
A nagyvárosi ember magánya, a városi lét, mint egyfajta egzisz
tenciális állapot a modern líra egyik alapélménye. Gyakori költői

téma maga a nagyváros is, mint a modern élet helyszíne, közege:
ebben a közegben mutatkozik meg a legélesebben a "modern em
ber" kozmikus magárahagyatottsága és megváltatlansága. Pilinsz
ky János költészetében ez az élmény hangsúlyosan jelen van, a vá
ros - mint helyszín és életközeg - pedig gyakori témája prózai
műveinek, esszéinek és tárcáinak.

A versekben a nagyvárosi ember problematikája elvont szinten
jelenik meg, ami természetesen a költészetnek mint műnemnek a
jellegéből is adódik. Talán megengedhető és nem erőszakolt eljá
rás, ha a "városi embert" mint individuumot a versszubjektum
ból rekonstruáljuk. Hogy ez a fogalom egyáltalán felmerülhet és
vizsgálható Pilinszky verseiben, arra talán a Nagyvárosi ikonok
ciklus, illetve kötetcím is feljogosít ja az elemzőt.'

A Pilinszky-versből kirajzolódó szubjektumot az elveszettség,
kiszolgáltatottság és az élettel szembeni drámai egyedülállóság
jellemzi, világa az egzisztencialista világképpel rokonítható.
Egyik legszebb versbeli megfogalmazása ennek a létállapotnak a
sokat idézett, sokszor elemzett Apokrif című vers, melyet itt csak
példaként idézünk: "Sehol se vagy. Mily üres a világ. / Egy kerti
szék, egy kinnieleát nyugágy. / Éles kövek közt árnyékom csörömpöl. /
Fáradt vagyok. Kimeredék a földbó1."

A magára utaltságot erősítik az olyan képek, melyekben a
költői alany árnyéka jelenik meg, mint ebben a versszakban is.
Az árnyék egyrészt jelképezheti az ember sötét énjét (vagy a
modern pszichológiában a tudatalattit), másrészt a világból kiha
sított részt, melyet az ember elfoglal, tehát valamiképp a világ
hoz való viszonyát is. Pilinszkynél az egyes szám első, második
és harmadik személy is legtöbbször általános alanyra utal, így
megszólításai az egyetemes emberre vonatkoznak, nem önmagá
ra vagy az olvasóra, vagy egy konkrét harmadik személyre.
Radnóti Sándor az egyes szám második személyben való versbe
szédet érzi a leginkább meghatározónak Pilinszky költészetében:
"Közvetlenül a másikhoz intézett szó - így foglalhatjuk össze
Pilinszky lírájának formáját és formaproblérnáját."?

Még ha nem is didaktikusan kapcsolódnak össze, a magány
drámai feszültségének kifejezése és a nagyváros konkrét képei
összefüggésbe hozhatók. Ilyen kapcsolatot találunk az Apokrifet
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"...levegótlen prés"
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Nagyvárosi ikonok
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Kaligram Könyvkiadó,
Pozsony, 2002,

130-131.

záró harmadik részben: "Látja Isten, hogy állok a napon. I Látja ár
nyam kövön és kerítésen. I Lélekzet nélkül látja állani I árnyékomat a
levegőtlen présben. II Akkorra én már mint a kő vagyok; I halott redő,

ezer rovátka rajza, I egy jó tenyérnyi törmelék I akkorra már a teremt
mények arca. I És könny helyett az arcokon a ráncok, I csorog alá, cso
rog az üres árok."

A "levegőtlen prés" többjelentésű metafora," jelentéstartomá
nyába belefér a fülledt, zsúfolt, levegőtlen városi élet, a szabad
tér hiánya is. De ha a folytatást is figyelembe vesszük (',Akkorra
én már mint a kő vagyok; I halott redő, ezer rovátka rajza, I egy jó te
nyérnyi törmelék I akkorra már a teremtmények arca."), akkor azt
kell látnunk, hogya kő és az ember egybeolvadt, és a teremtmé
nyek arca "egy jó tenyérnyi törmelék". Vagyis az ember a pusz
tuló, halott várossal végérvényesen összefonódott, az ember be
lebonyolódott a városba, a városi létbe, és zsigereiben érzi annak
minden darabkáját - amennyiben elfogadjuk, hogy a "levegőt

len prés", a "kő", a "tenyérnyi törmelék" a városra, mint élet
helyszínre (is) utalnak.

Ugyancsak a Harmadnapon című kötet egyik reprezentatív ver
se a Négysoros, amely rendkívüli sűrítettsége, poétikai rétegezett
sége folytán lett a Pilinszky-líra egyik legismertebb darabja. A
nagyvárosi közeg és a magány egy igen koncentrált metaforában
kapcsolódik össze: "Plakátmagányban ázó éjjelek" (kiemelés tő

lem: Sz. G.). A metaforának, akárcsak az egész versnek. politikai
konnotációi is vannak, az olvasó az ötvenes évek félelmeit, szo
rongásait és veszélyeztetettségét is érzékelheti a versben meg
mutatkozó lírai én sorsában.

A Nagyvárosi ikonok című ciklusnak már a címe is rendkívül
sokat mond a két fogalom összekapcsolásával vizsgálódásunk
szempontjából. Tolcsvai Nagy Gábor monográfiájában a nagyvá
rosi kifejezést az ikon jelentésmódosító jelzőjeként értelmezi. "A
kötet címében az «ikon» jelentése szentkép, vallásos tematikájú
táblakép, amely analógián alapuló jel (akár összetett is, tehát tel
jes szöveg, sőt műalkotás is), és amely összefügg az allegória és
az embléma kialakulásával és elterjedésével. Az ikonnak egyér
telműek a keleti (ortodox) vonatkozásai, és ez utóbbival függhet
össze a múzeum és a vitrin ismétlődő képe a kötetben. A »nagy
városi« jelző az »ikon« főnevet egyszerre korlátozza és kiterjesz
ti, ismét főképp a történeti és a transzcendens összekapcsolásá
val. A kötet így közelítheti meg a szubjektum úton levésének
következő állomását. előtérben a kreatúrává váló szubjektum e
világi lealacsonyítása és a Krisztus lealacsonyulása és felmagasz
tosulása közötti kapcsolattal, amelyben a korábbi személytelenítő

eljárások mindinkább megkapják értelmüket.?"
Véleményem szerint az ikon kifejezés, túl a keleti ortodox

vallásra és művészetre való utaláson, érzékelteti a kötet versei
nek alapvetően statikus, mozdulatlan jellegét is, a versek egyet-
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51dézem Angyalosi
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közül most eggyel
szeretnék foglalkozni.
Nem tudom, mikor és
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először az információ,

hogy a »nagyváros«
ebben a versben Moszk

va, a múzeum a Lenin
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öröküres monstranciája«
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vetkező olvasható: ,Szin

tén Hafner Zoltántól
tudom, hogy pontosan

ismerhetjük Pilinszky
moszkvai utazásának

idöponqát, valamint azt,
hogya vers bizonyos

részei nem sokkal
ezután az utazás után

keletkezhettek." Uo. 311.

Beszélgetések Sheryl
Suttonnal

6Tolcsvai Nagy Gábor:
i. m. 136-137.

71n: P. J.: A mélypont
ünnepélye. 2. kötet,

Szépirodalmi, Budapest,
1984, 137.

len, kimerevített időpillanatba való sűrítettségét, vagyis időt

lenségét is.
A címadó vers első része egyetlen sorból áll: "Déli 12 óra /

Lakhatatlan, kiáltják, lakhatatlan!" A felkiáltás konkrét fizikai kö
rülményekre utal, a déli hőség elviselhetetlenségére a nagyváros
kősivatagában,ahol az élet, a létezés ellehetetlenült a városlakók
számára. A következő, Hajnali három című rész látszólag mintha
oldaná a kategorikus elutasítást, a kőrakás mögül felröppenő

madár képével. A természet, az élővilág jelen van a halott kőra

kás mögött, mégsem ad reményt arra, hogya hely, a kőrengeteg

lakható.
A múzeum, mint a történetiség és a kulturális hagyomány leté

teményese/ egyértelműen a városi léthez, a városhoz, mint törté
neti-társadalmi képződményhez tartozik.' Itt azonban mint üres
tér jelenik meg - "A gyémántüres múzeum / közepe'ben egy melltü
lángol" - / amelyben csak az ember részleges relikviái, tartozékai
maradtak." Az utolsó, Kórus című rész a létező, az elszemély
telenedő szubjektum kreatúra-létét fogalmazza meg. Ez a jelentés
természetesen sokkal általánosabb, átfogóbb annál, minthogy ki
zárólagosan a nagyvárosi léthez, a nagyvárosi ember egzisztenciá
lis állapotához köthetnénk. Az azonban talán nem vitatható, hogy
a nagyvárosi létezés, mint állapot belejátszik az elszemélytelene
dés, a kreatúrává válás e folyamatába, és árnyalja a képet.

Érdekes adalékokkal szolgál Pilinszky nagyváros-képéhez, a
nagyvárosi ember magányának témájához a Beszélgetések Sheryl
Suttonnal, amely egy fiktív beszélgetést rögzít, egy párizsi talál
kozás érzelmi és intellektuális lenyomatát. Sheryl városa: New
York. A metropolisz jelentőségét maga a szerző hangsúlyozza,
amikor mintegy utólag ráismer arra a város-fikcióra, amely a
Nagyvárosi ikonokban megjelenik. "Dante még körökben gondol
kodott/ Manhattan kockás irkalap. Sugárutak és keresztutcák,
nevek helyett számokkal megjelölve. A Harlem után a felhőkar

colók luxusnegyede, néhány meghatóan magasra nőtt szecesszi
ós épülettel. De mivel New York bibliai város, bármelyik pont
ján ugyanaz a sugárhatás ér. New York mindaz, ami az eszedbe
jUt.,,7 A Beszélgetések... a kapcsolatfelvétel lehetőségéről is szól, a
magány átmeneti feloldásáról a szeretet és a részvét erejével.
Nemcsak a két beszélgetőtárs között, hanem a színházban és a
városban is. Sheryl Sutton szájába adja a szerző a bizonytalan
reményt kifejező szavakat, Robert Wilson színpadi előadása kap
csán/ melynek egyik szereplője Sheryl: "Ahogy a pap és a mi
nistránsok, a pap és a gyülekezet motyog, beszél, ahogy a pap
és a kórus énekel magában, és még sincs egyedül, még
úgy-ahogy együtt van. Ha mi is így beszélnénk - folytattam
nyomorúságos ihletettséggel -/ mi a színpadon először valószí
nűleg nagyon sokáig még egyedül maradnánk. De ki tudja, egy
szer/ egy váratlan pillanatban talán sikerülne megállítanunk azt,
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BUD. 155.

Városok Pilinszky
prózai írásaiban

Egy város ürügyén

SPilinszky János: Egy
város ürügyén. In: P. J.:
A mélypont ünnepélye.

1. kötet, 303.

ami megszállva tartja a várost? Visszahódítanunk a szót és a je
lenlétet?"s

Pilinszkynél a városi léttel a mindenkori, örök ember küzd,
aki lehet rongált, sérült, töredékes, lehet úgynevezett tömegem
ber is, és magánya nem oldható fel másképp, csak az intakt em
ber végső értelmében, vagyis Krisztusban. Végső soron Pilinszky
nem tesz különbséget rongált, lelkileg deformált ember, vagy
más szóval tömegember és intakt, eredeti, természetes ember
közt. Úgy tűnik, ő azt mondja, hogy legyen bár az ember bármi
lyen állapotban, életének értelmét csak a megváltásban, csak
Krisztusban nyerheti el.

Konkrétabb képet kapunk Pilinszkynek a városi léthez, és a város
hoz, mint építészeti alkotáshoz való viszonyához kisebb prózai
írásaiban. Tudjuk, hogy vidéki útjairól szóló beszámolóit kezdet
ben penzumként teljesítette az Új Ember című hetilapnál, melynek
belső munkatársa volt; a hatvanas évek elejétől pedig már külföld
re is kijuthatott. A magyar és a külföldi városokban költőként

szemlélődött,megfigyelései azonban pontosak és tárgyszerűek.

Az egyes városokról tablószerűen rögzíti személyes benyomá
sait az olyan írásokban, mint például a Bécsi képeslap, Szegedi ké
peslap, Amerikai képeslap vagy Belgiumi képeslap. Ezekben egy-egy
város vagy egy ország néhány városának számára legmeghatáro
zóbb mozzanatait eleveníti fel, erősen színezve szubjektív elemek
kel. Megfigyelései, leírásai többnyire a város külső látványára vo
natkoznak, egy-egy tér, templom, utca vagy házsor sikerült építé
szeti megoldását dicsérik, vagy hangulatát próbálják megragadni.

Hogy milyennek kellene lennie az igazi városnak, a tökéletes
városnak, Pilinszky az Egy város ürügyén című írásban ad vá
laszt. Más városok építészeti remekléseit is gyakran dicséri, mint
például Pécsét vagy Szegedét, ahol egyes részek látványa való
ban a szellem tökéletességét sugározza, de hogy egy város egé
szében a tökéletességet szimbolizálja, egyedül Dubrovnik (a haj
dani Raguza) esetében merül föl. A tenger a városi építészet
legjobb ihletője, mint Pilinszky írja, így hozva kapcsolatba az
időtlenséget a mulandóval. A város központi magva a templom,
a templomok. Mint Pilinszky írja: "Minden formailag sikerült
templom: egy-egy világmodell; a kimondhatatlan és ábrázolha
tatlan univerzumnak egy-egy megfogalmazása a művészet titok
zatos jóvoltából."? Dubrovnik fehér házaival, gótikus és román
templomaival, magas városfalával és a tengerrel az új Jeruzsálem
földi megfelelője, ha lehet valami az egyáltalán. Majd így folytat
ja: "Hogy egy város elsőrendűen távolról sem méretek kérdése,
hanem valami nagyon is szellemi valóság, azt ebben az aránylag
nem nagy, de remekművű városban értettem meg legjobban. Ha
sonlóképp azt is, hogy amennyire elidegenedhet, elveszhet és
megsemmisülhet az ember - így vagy úgy - egy metropolisban
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10UO. 304.

Kis Szent Teréz és a
világvárosok

11UO. 115-116.

Névtelen dicsőség

12UO. 72.

Képeslap

vagy egy vidéki kisvárosban, ez valójában sohasem történhetik
meg vele egy valódi város falai között, A valódi városok ugyanis
- s nem véletlenül - mindannyian az új Jeruzsálem előképei.r'"

Amennyire plasztikus és megragadó képeket állít elénk ezek
ben a kis írásokban Pilinszky a városok szellemiségéről,atmosz
férájáról és arculatáról, annyira szívhez szólóak a városi lét tár
sadalmi és emberi problémáival, fonákságaival foglalkozó tárcák.
Ezek közül az egyik legmegkapóbb a Kis Szent Teréz és a világvá
rosok című. Mint írja: "a metropoliszok árnyékában élő szelídek
és kicsinyek méltán választhatnák védőszentjüknek Kis Terézt.
Nem csak »kicsinységűk«miatt, hanem útjuk rokonsága miatt is.
Teréz élete bizonyítja, hogya »kicsiny« út távolról sem magá
nyos út. Az élet, a világ közepén halad át ez az ösvény is, s a
legtöbbször közvetlenül és egyenesen Isten felé vezet." Hogy ho
gyan kapcsolódhat össze egy szent élete és a zajos nagyváros?
"Nagyság és kicsinység: távlat, aspektus kérdése, akár a csilla
gok nagysága és kicsinysége, s a kicsinynek tűnő életek lesznek
talán legfénylóbb csillagai egy új égboltnak. És épp az arányok e
játéka miatt lehetne talán kis Teréz az óriásira nőtt, modern vi
lágvárosok védőszentje."!'

E mellé az írás mellé kívánkozik a Névtelen dicsőség című, mely
ezzel az idézettel kezdődik: ,,»Szépek a fiatalok, de az öregek
szebbek« - írta Walt Whitman arról a különös, belső szépségről,

mely az öregasszonyok töredezett alakját beragyogja." A vers egy
bonyolult gondolat egyszerű megfogalmazása, nagy és szép igaz
ságot mond ki az idézett sor, de nem a felszín igazságát. A jóság,
a szív jósága válik a lélek ragyogásává, s ez az, ami szebbé teheti
az öregséget a fiatalság tündökIésénél. Az áldozat és a lemondás
teszi az öregséget nemessé, mint Pilinszky írja: "A világ telve
ilyen nagyon csendes szépséggel. Néha az az érzésem, hogy szin
te egyedül ez a csendes jóság tartja fenn szívós és szolgálatos
munkájával a fiatalság harsány és zavaros életét. Anagyvárosok
árnyékában és lármájában észrevétlen, öregasszonyok élnek, fárad
hatatlan türelemben és munkában; csendes tevékenység az övék,
mint a gépek között a szövőszéké. Ha egy nap abbahagynák, elő

ször meg se hallanánk, másnapra, harmadnapra mégis belebénuina
a világ." Az öregedő nÓK egyre kijebb szorulnak az életből, egyre
rosszabbá válnak életkörülményeik, mégis kórházak, otthonok,
templomok csendjében ÓK virrasztanak a világ felett, ők imádkoz
nak békéjéért. "Árnyékban állva ők dajkálják a világot.,,12

A nagyvárosi életformáról legtalálóbban talán a Képeslap című

írás tudósít, annak is Párizs című része. Olyan színház ez a város,
ahol "tökéletes maszkok, rafinált kosztümök" pózolnak egy üres
és közönyös nézőtér előtt, mintha álarcosbálba készülődne min
denki. A látszatok mögött azonban üresség és magány tátong:
"Minden látszat ellenére: egy karthauzi cellája a mindenség meleg
jelenlétével bélelt, míg Párizs cirkuszi nyüzsgése számomra József
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13UO. 403-404.

Bűnök és gyerekek

14UO.59.

15UO.60.

Nagyvárosi
elidegenedés és

krisztusi szeretet

16UO. 150.

Attila didergő atomjait, összekoccanó molekuláit idézi." Van per
sze Párizsnak egy rejtett, bensőséges arca is, ahol a személyes ta
lálkozás lehetséges, pusztán ami e kettő kőzött van, a magány és a
találkozás között, "csupán az a színtér didereg ezerszínű öltönyei
ben, leleményesnél leleményesebb álarcai alatt.,,13

A Bűnök és gyerekek című írásban Pilinszky a legnagyobb bűnt,

a gyermek ellen való bűnt vizsgálja, egy olasz bűnöző kisfiú és
egy magyar kislány sorsán keresztül. A kislány áldozat, akivel
mostohán bánt az élet; a fiú bűnöző, s egyben áldozat. Pilinszky
meghatóan ír erről az olasz kisfiúról, akinek képét közlik az új
ságok, és aki valami végzetes bűnt követett el: "Nincs megrendi
tőbb, mint a gyerekek kapcsolata a bűnnel. Ez a botrány a bűn

legszomorúbb és legriasztóbb botránya a földön. A bűnöző gye
rek olyan, mint a száműzött angyal: tekintete minden más lé
nyénél fenyegetőbb és üresebb, árnyéka minden más vétkesénél
feketébb és monstruózusabb." " Ennél is szomorúbb a gyerekek
ellen elkövetett bűn. Egy kislányról szól Pilinszky, akit csecsemő
korában elhagytak, majd nevelőszülők rosszul bántak vele. Vé
gül kórházba kellett szállítani, ahol pszichológusok és orvosok
élet-halál harcot vívtak életéért. A tágabb következtetést az ese
tekből Pilinszky így fogalmazza meg: "Ha valaki kétkednék a
bűn földi jelenlétében, súlyos valóságában: ez az árnyékszerű kis
élet is épp elegendő cáfolata lehetne kételyének. Mert ez a bűn

megtörtént, s most szeretetnek és tudásnak közös erőfeszítésére

van szükség, hogy jóvátehessük: én, te, ő, mi mindannyian, mert
a bűn, egyetlen bűn se magányos, s végtelen, kinyomozhatatlan
áttételekkel valamennyien felelősek vagyunk érte."ls Felelősek

vagyunk azért, hogyabűnnel megfertőzött világban kiszolgálta
tottá, védtelenné válhatnak a bűnnel szemben az ártatlan gyer
mekek, akik a jövő felnőttjei. Nincs kimondva, hogy ezek a
gyermekek ellen elkövetett bűnök városi bűnök lennének, de jól
tudhatjuk, hogy ezek leginkább a városi életforma hozadékai.

Az amerikai nagyvárosok kapcsán ír az elmagányosodásról,
az elidegenedésről és a züllésről. A züllésnek az alkohol és a ká
bítószer a baljós attribútumai. Arról ír, mint válik kiszolgáltatot
tá és védtelenné a törékeny, gyenge ember a nagyváros dzsunge
lében. Ennek feloldására szerinte egyedül az isteni, krisztusi
szeretet képes, és ha a tragikus sorsokat látjuk, éppen a krisztusi
megváltásra, krisztusi útra kell gondolnunk. Általában véve is, a
nagyvárosi bűnnek, nagyvárosi magánynak egyedül a krisztusi
szeretet lehet az ellenszere, mint ezt többször is kifejti.

A technika vívmányai szerinte nemcsak elidegenítő hatásúak
lehetnek, közelebb is hozhatják egymáshoz az embereket, lerövi
díthetik ember és ember távolságát. A technika vívmányai kez
detben falanszterszerűséggelfenyegettek, késöbb azonban meg
mutatkoztak humanizáló hatásai, s így egy szellemibb emberiség
nagy ígéretének katalizátorai lehetnek."
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