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A fény filozófiája Pilinszky János költészetében

Gyulavári Lászlónak

"Hasonlóak vagyunk mi is a növényekhez,
s csak aközött választhatunk,

hogy megnuüunk-e a fény előtt, vagy sem."
(Simone Weil)

"És látjátok, ez az ember egy fényben lakik Istennel;
ezért nincs benne sem szenuedés, sem egymásután,

hanem csakis a mindig ugyanaz maradó örökkévalóság."
(Eckhart mester)

Helyesbítéssel kell kezdenünk. Költészetról beszélve filozófiáról
szólni ugyanis, ha nem is eleve hibás, de föltétlenül kockázatos
művelet. Pilinszky János lírájában, amelyben a létbölcseleti igény a
keresztény (katolikus) világlátás szerkezetében ölt alakot, a fény (a
nap, a meleg, a világosság és az arany) motívuma mindenesetre
vissza-visszatérőelem. Jelentésesen és jelentőségteljesen; filozófiai,
teológiai és ontoteológiai vonzatossággal. S ha egységes rendszerré
- lévén eredendően esztétikai, és nem filozófiai természetű alko
tások - nem állnak is össze, az Egy rendjének (s az e rendhez való
viszonyulásnak) lírai értelmezéséhez a Pilinszky-versek igen sokat
hozzáadnak. Ennyiben talán jogos Pilinszky költészetét tárgyazva
a fény filozófiájáról, vagy legalább a világosság misztériumáról szót
ejtenünk.

A vallás- és művelődéstörténeti kutatások mind többet tudnak
arról, hogy az archaikus napkultuszok és klasszikus fényistenhi
tek misztikája, jelképrendszere és nyelvi-fogalmi hálója miképp
formálta újjá magát a keresztény létfölfogás anyagi és szellemi
kultúrájában. Hogya Mithras-, az Apollőn- vagy a Dionüszosz
kultusz emlékezete, Ozirisz története vagy Orpheus mítosza
mint szüremlik át a Sol Invictus eszmeiségén, a biblikus szimbo
lika és a krisztusi példabeszédek ráción túli észjárásán.

A hivatkozható Pilinszky-művekbene történeti rétegzettség, a
hagyomány-összefüggések ez alig átlátható gazdagsága a nyelvi
poétikai megalkotottság kivételes színvonalú eseteiben ad hírt
magáról. Az alábbiakban - kötetről kötetre haladva - néhány
jellemzőnek és jellegadónak vélt szöveghely célzatos (nyelvi, po-
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étikai. szemléleti vizsgálatra szánt) kiemelésével jelezni próbál
juk csak a tárgy nagyobb, átfogóbb és távlatosabb értelmezést
érdemlő voltát. (A költő más műfajú írásaival - prózai művei

vel, kiterjedt publicisztikai munkásságával s a nap és az arany
motívumát amúgy rendre középpontba helyező verses meséivel
-, illetve kötetből kimaradt, hátrahagyott verseivel s töredékei
vel e helyt nem foglalkozunk.)

Trapéz és korlát Pilinszky első verseskötete. a Trapéz és korlát (1946) olvasa-
tunkban mindenekelőtt a költői pályakezdés kísérleti alakulata
ként, a saját hang keresésének dokumentumaként értelmezhető.

(E sorok írója Pilinszky teljes életművének, fogalmazzunk így, el
kötelezett híve. De illúziói nincsenek: pusztán a Trapéz és korlát
bizonyosan kevés lett volna ahhoz, hogy általa a költő kánoni
megbecsülésre, kultikus rangra tegyen szert.) Motivikája, képal
kotásmódja és ritmusképletei még a klasszikus (esztéta) modern
ség s a késő modern irodalmiság kevéssé egyénített lírai mód
szertana szerint alakulnak (kétségtelen József Attila-hatást
mutatva): szemléletmódja még a metafizikai kérdésirányokat 
válasz híján - kiüresedettnek tételező egzisztencializmus szelle
miségét közvetíti. A "foszladó világ" lírai tapasztalata, az "ősi,

néma ábrák" (a csillagképek) vészjósló némasága, a "komor, sö
tét mennyország" (Te győzz le) sejtelme a sötétség és üresség
képzeteivel írja le a felsóbb hatalom gondviselő felügyeletét nél
külöző létezést. Az éjszaka, a sötét, a csillagok, az ősz és a tél
képi világának ridegségét a háló s a halász föl-föltűnő motívu
mának biblikus allúziója sem enyhíti. Pilinszky első kötetének
versei a veszteséget elszenvedő világ s az ebben a világban vere
ségre ítéltetett ember léthelyzetét poetizálják. E közegben "Hi
deg a hajnal és süket." (Távozó sereg) Nincs magasabb rend, csak
"foszló csillagok" (Gyász). A lírai alanya kifosztottság és elesett
ség díszletei között ismer magára: "Fejem fölé a csillagok / jeges
tüzet kavarnak, / az irgalmatlan ég alatt / hanyattdölök a fal
nak." (Téli ég alatt) S mélyen jellemző, hogy az így megélt létben
a hideg és a sötét ellenpontjaként érthető nyári jelenetezés sem a
remény alakzatát rajzolja elő: "Konok kegyetlen szenvedéllyel /
gyilkol és gyujtogat a nyár." (Kánikula) ...

Harmadnapon Az apokaliptikus világlátást a Harmadnapon (1959) darabjaiban
a megváltás tudata s a megváltottság élménye, a reményt meg
haladó remény érzülete formálja ráción túli távlatokban bízó lá
tásmóddá. A fénymetaforika stiláris és retorikai eszközkészletét
alighanem e kötet hozza játékba a legteljesebb igénnyel. "A ten
gerpartra kifekszik a tenger, / a világ végén pihen a szerelmern,
/ mint távoli nap vakít a szivem, / árnyéka vagyunk vala
mennyien" - fogalmaz például A tengerpartra című szöveg,
amelyben a klasszikus fény-árnyék oppozíció s a szerelem és a
tenger később is lényeges motívuma a hiány, a távolság, a köz
vetettség hermeneutikáját képiesíti - absztraháló-miszticizáló
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módszerességgel. A csillag-motivika még emitt is az űr, az üres
ség jelölőjeként jut szerephez: "Kihűlt világ ez, senki földje! / S
mint tetejébe hajított / ócskavasak, holtan merednek / reménye
ink, a csillagok." (Kihűlt világ); "Elevenen a csillagok alá, / az éj
szakák sarában eltemetve" (Panasz); "csak tollpihék az üres ólban,
/ csak csillagok az ég helyett" (Mire megjössz). S még mindig erő

teljes a sötétség létértelmező trópusának jelenléte: "Először nézel
a mi éjszakánkba." (Senkiföldjén) De - beváltva a kötetcím
teo-logizáló ígéretét - már a fény és a nap jelentésirányaiban kó
dolt, szakrális létfölfogás bizalmi szerkezete hatja át a fontosabb
versek jószerivel mindegyikét: "És megérzik a fényt a gyökerek. /
És szél támad. És fölzeng a világ." (Harmadnapon); "Kimondhatat
lan jól van, ami van. / Minden tetőről látni a napot. / / C..) A vi
lág is csak vele fényesül. / az örömtől, aminek neve sincsen."
(Aranykori töredék); "Közeledik. jön, jön a ragyogás / egy óriási
közérzet egében - C,.) / Emelkedik az elragadtatás!" (Dél). A
"Növekvő fényesség" (Dél) még akkor is központi képe és élmé
nye a kötetnek, ha más, igen jelentős versekben a mulandóság, az
elhagyatottság, a rendtől és a reménytől való (legalábbis részle
ges) elválasztottság magatartásformáló érzete kapcsolódik is a
fény alakváltozataihoz: "kataton alkonyat", "káprázó homály" (A
szerelem sivataga); "És látni fogjuk a kelő napot, / mint tébolyult
pupilla néma és / mint figyelő vadállat, oly nyugodt.", "Feljött a
nap. Vesszőnyi fák sötéten / a haragos ég infravörösében.",
"Nincs semmije, árnyéka van.", "Visszafogad az ősi rend. / Kikö
nyök.lök a szeles csillagokra -", "Látja Isten, hogy állok a na
pon." (Apokrif); "Égve hagytad a folyosón a villanyt." (Négysoros);

Impromptu "Kihűl a nap az alkonyi grafitban." (Egy arckép alá) E tekintetben
különösen figyelemreméltó az Impromptu című alkotás, amelyben
éppúgy helyét találja az "öldöklő, édes napszúrás" diszharmóniá
ra mutató oxymoronja, mint a szabályosság ("Merőleges") és a
zűrzavar ("szétszórt") kettősségében (s talán konfliktusában) meg
mutatkozó ontologikus kétértékűség - a fent és a lent, az ég és a
föld, a rendezett és a rendezetlen közé zárt kreaiúra léthelyzetének
drámaisága (a vertikális és a horizontális létsík kereszteződésében):

"Merőleges déli meleg / zuhog a szétszórt kabinokra." A Har
madnapon utolsó verse az egyik legszebb is a kötetben. A veresé
get (a betegséget, a bűnt és a halált) elfogadó egzisztencia itt, ha
jól értjük, épp az elfogadás révén képes - ha magában az üdvös
ségben még nem is, ám mindenesetre - az üdvözülés transzcen
dens reményében részesülni; s mindez már a következő lírai pá
lyaszakasz hangütését és szemléletmódját előlegezi: "Bátortalan
vagy s ujjongó! C..) / / C..) semmit sem akarsz már, / csak ra
gyogni a novemberi napban, / és illatozni toboz-könnyüen. /
Csak melegedni, mint az üdvözültek."(Novemberi elízium)

A szemlélet- és beszédmódbeli fordulatot Pilinszky költészeté
ben, ebben az irodalomtörténet-írói értelmezések jobbára egyet-
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Nagyvárosi ikonok értenek, a Nagyvárosi ikonok (1970) című kötet hozza meg. A nyi
tó költemény, az Apokrif szövegvilágát intertextusokkal megidéző
Utószó a "semmi napja" és az árvaság ragyogása közti feszült
ségben a nincstelenség önmegalkotó elszántságát (mint hihetőleg

egyetlen esélyt) viszi színre - megrendítő művészi fokon: "Se
gítsetek hófödte háztetők! I Éjszaka van. Ragyogjon, ami árva, I
a semmi napja mielőtt I megjelenne. Ragyogjatok hiába!" Már
csak terjedelmi okokból is összetettebb rendszerű a KZ-oratórium
fény-motivikája, amely a szavakra alkalmasint lefordíthatatlant,
az értelemmel talán megközelíthetetlent sejteti, érzékíti a Pilinsz
ky-lírában is rendhagyóan enigmatikus képi utalásokkal: "Kivi
l~gítva, elfeledve." (R. M.), "Kopogtak a jégüres csillagok"
(Oregasszony), "Fények egy elfelejtett arcon." (Oregasszony), "A
holdsütésben írnokok" (Öregasszony), "Sötét utak és üres
messzeség." (Kisfiú), "Én sötét mennyországom." (R. M.) stb. S a
korábbi két kötet gondosan esztétizált lírai beszédformái után
mind több szöveg szólal meg a hétköznapok nyelvén, a
depoetizált versnyelv ekkor még újszerű poétikáját bontakoztat
va ki - magányról és elveszettségről, a szenvedés- és megvál
tástörténet folytatólagos érvényéről számolva be: "Ők levetkőztek

a sötétben, I ölelkeztek és elaludtak, I miközben te a ragyogás
ban I sírtál és mérlegeltél." (Van Gogh); "A fényérzékeny leve
gőben I csukott szemhéjak Anya és fia." (Fehér piéta); "Csak a
vágóhíd melege, I muskátliszaga, puha máza, I csak a nap van.
Üvegmögötti csöndben I lemosdanak a mészároslegények, I de
ami történt, valahogy mégse tud végetérni." (Passió)

Szálkák A fény toposza a Szálkák (1972) lapjain a fentiekhez hasonló
értelmet hordozva jelenik meg. Hol úgy, hogyaversbeszéd a vi
lágból kivonuló világosság napi eseményét szakralizálja: Ifa le
menő nap szálkamezejében, I az ég dagálya és I a föld apálya
idején" (A mélypont ünnepélye); hol a magány és a visszaemléke
zés elégiáját megszólaltató fohász módján: "Estére csak a lámpa
sor, I a sárga vályogfal ragyog, I s a kert alól, a fákon át, I
mint gyertyasor, az ablakok" (Van Gogh imája). A Milyen felemás
című versben a nap a kitárulkozás és megértés kommunikációja
utáni sóvárgás emblematikus kifejezője: "napra kellene tereget
nünk I mindazt, mi rejteni való." Az Egyenes labirintus pedig a
lét utáni létmód kérdésességét szövegesíti a fénylő közép
tropológiájára hagyatkozva: "Milyen lesz az avisszaröpülés (. ..)
I végül is milyen lesz, milyen lesz I e nyitott szárnyú emelkedő

zuhanás, I visszahullás a fókusz lángoló I közős fészkébe?"
A következő két kötet a Szálkák folytatásaként olvastatja ma

gát. Jobbára csekély terjedelmű s kötetlen formájú szövegek so
rakoznak ezekben is, az eszkatologikus látomásosságot a piétás
békességvágy teológiájával írva fölül.

Végkifejlet A Végkifejlet (1974) az utolsó ítélet közelébe érkezett (avagy
mindig is ott egzisztáló) világ lakóit a legfényesebb égitest alig
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fölérhető fényességére, illetve e fény sérülékeny természetére fi
gyelmezteti: "Napunk, amit valóban annak / nevezhetnénk, /
egynéhány kimerűlt / csillagra vetve fuldokol, / oly fényesség
gel, amivel/itt, mifelénk, egyedül az / mi elveszett, / világol
hat és találkozhat." (A mi napunk) A "törvénytelen ragyogás" és
a "kivilágitott / vesztőhely" (Ki és kit?) áldozati képe, a "figyel
jük ahogy / a nap alászáll" (Zsolozsma) közösségi alaphelyzete a
várakozás és a kiszolgáltatottság állapotát, a pusztulásra kárhoz
tatott, de kegyelemmel biztatott létmód vonásait írja a létezőkre.

A kötetet záró mű - dosztojevszkiji regényalakot szerepeltetve,
de a "tábor" jelölővel a KZ-tematikát is fölidézve - a bűn(össég)

következményeivel, a "ragyogás" árával és/vagy valódi jelentésé
vel szembesít: "Üveg alatt, tűhegyre szúrva / ragyog, ragyog a
lepketábor. / Önök ragyognak, uraim." (Sztavrogin visszatér)

Kráter A Kráter (1976) versei közül, csak jelzésszerűen. négyet eme-
lünk ki. Az első kettőben, nem először, a napfelkelte és a naple
mente jelképies értelmezése hívja fel magára a figyelmet. A Pascal
című kétsoros - a francia gondolkodó szellemi teljesítményének
is emléket állítva - a világ dolgaira nyit isteni perspektívát, a
csúf és a szép, az alantas és a magasztos egyenértékűségét (mert
egyaránt létező voltát) hirdetve: "A leghitványabb féreg kimulása
/ ugyanaz, mint a napfölkelte." A Keringő című költeményben
pedig az idő és az emlékezet összjátékában megsejtett örökkéva
lóság válik lírai meditáció tárgyává: "A zongorát befutja a boros
tyán, / s a gyerekkori ház falát / szétmállasztja a naplemente.
/ / És mégis, mégis szakadatlanúl / szemközt a leáldozó nappal
/ mindaz, mi elmúlt, halhatatlan." A Gótika szerelmet és
szakralitást egymásra olvasó jelképzésében a földi létmód esen
dősége saz égi létezés tökélye mutatja magát nem csupán össze
tartozónak, de a mindenség viszonyrendjében egymásra utaltnak
is: "A csúszó-mászó, belefeledkezve / vállra omló hajadba. fi
gyeli / romolhatatlan, veszendő tökélyed. / / A senki néz. / A
semmi néz. / Az ízeltlábú nézi a napot. / A tört, a gyűrt, a szag
gatott / a kereket, lángolót. mozdulatlant. / / Most minden egy.
Együtt van. Egybeolvad. / A mindenség modellje, áll a temp
lom." S akár a teljes Pilinszky-korpusz mottója is lehetne a tudás
fogyatékait a tudhatatlan hatalmának fölajánló vers, a "mégis" lo
gika fölötti reménységének hangot adó Szakitás: "Valaki mégis,
nem tudom ki, / valaki mégis színarany."

Összegzés Összegzésképpen elmondhatjuk: a fény tropológiája nemcsak
hogy jelentős módosulásokon megy keresztül Pilinszkynél. de e
módosulások a Pilinszky-líra alapjait érintő, szemléleti-poétikai
változássorozat jelzeteiként is szóra bírhatók - mikőzben, olva
satunkban. mindvégig az emberi jelenség léthelyzetének iranszcen
dálható értelmére s értelmességére vallanak rá. Vizsgálatuk azt is
vizsgálhatóvá teszi, milyen folyamatok zajlanak le a Trapéz és
korlát és a Kráier esztétikai fölépítménye közötti időben - világ-
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Kegyelem

képi és versnyelvi értelemben. A korai versek helyenként artisz
tikusan esztétizált (s utánérzésekkel terhelt) megszólalásmódja
után a beszélt nyelv dísztelenebb és csendöbb fordulatainak
beemelése a poétikai diskurzusba (s ezzel korszakos hatásúan
egyénített versnyelv kidolgozása) az egyik ilyen módosulási
irány. A jellernzóen kötött formák fölcserélése a csak a jambikus
alapokat megőrzö szabadverses lírai beszédre az ehhez kapcsol
ható másik. S monografikus távlattal sorolhatnánk a többit. Az
alanyi beszédmód intenciója, a vallomásos panasz hangja, átlé
nyegülvén. mindinkább az egyetemes sorsközösség felismerését
tolmácsolja. Ezzel összefüggésben a kezdeteket meghatározó, ko
mor egzisztencializmus helyét sajátságos metafizikai derű veszi
át (amint az Ama kései című négysoros [in: Harmadnapon] Né
meth Lászlótól vett vendégszövege fogalmaz: "viharokra emelt
nyárderű" működik itt közre a földi észjárást meghaladó hit
igazság megtapasztalásában). A sötétség motivikájánál erősebb

jelenlétű s érvényű lesz a tündöklés, a ragyogás, a lángolás kép
rendszere. Az éjszaka képeinél a nappal képzetköre. A háború
valóságát fölidézni kívánó lírai szuggesztiónál a lágerek emléke
zetét egyetemes emberi léttapasztalatként főltüntető bölcseleti
ség. Mindebból következőert a lírai én áldozati magatartását
(mely az ószövetségi siralmak hangján nyilvánította meg magát)
a kreatúra új, teljesebb és nyitottabb önmegértése vonja egy tel
jesebbnek és nyitottabbnak remélt ontikus rendbe (mintegy az
újszövetségi létbizalom jegyében).

A világ, mégpedig a teremtett és megváltott világ e megválto
zott esztétikai-filozófiai fölfogásban az elkerülhetetlen veszteség
és vereség dacára is az én egyedül lehetséges (s ilyenként érté
kes) életközegeként mutatkozik meg - úgy is, mint az egyedül
lehetségesnek vélelmezett, metafizikai létszféra előtti stáció való
sága. Példaképpen s összefoglaló zárlat gyanánt a kötetből kima
radt versek egyikét idézzük végül, amely a csillag-motívum mel
lé a lámpafény meghittségét rendelve - a fent és a lent, a teljes
és a töredékes összetartozását sugallva - az éjszaka közegéból
immár nem ellenséges hatalmak ("bibliai szörnyek" [Téli ég
alatt)) fenyegetését érti ki, hanem az együttlét kegyelmi állapotá
nak transzcendens eredetű jelenvalóságát: "Bogarak szántják a
sötétet / és csillagok az éjszakát. / Van időnk hosszan üldögéini
/ az asztalon pihenő lámpafényben. / Megadatott a kegyelem: /
miközben minden áll és hallgat, / egyedül az öröklét működik."
(Kegyelem)
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