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A hiány metaforái
Jegyzetek Józse! Attila, Pilinszky János és Beney
Zsuzsa költészetéhez

"Mind az ima, mind a költészet meghallgatásra vár."] Kűlönbözö

képpen, de lényegében talán mégis ugyanúgy. Mindkettő pillanat
nyi létezésünk totális megtapasztalásába visz bennünket. A költé
szet az örökkévalóságtól független létezésben fogalmazza meg
paradoxonát, a minden más létezőtől független létezését - füg
getlenségében is az örökkévalótól való függését. Az emberi érte
lem számára, mely fizikai testbe zárva tapasztalja meg a környező

világot, és létezését e fizikai tapasztalat útján fogalmazhatja meg, a
bűnt követő megbocsátás felfoghatatlan hermeneutikai körbe he
lyeződik. Az emberi értelem számára lehetetlen megbocsátani a
megváltoztathatatlant. A megbocsátás hermeneutikai útjának út
jelző kövei a költészet hiányt kifejező metaforái - a hiányt, ame
lyik nem tud megnyugodni a megváltoztathatatlanban.

A létező hiánya, a semmi megtapasztalása a gyermekkori
anya-kép megfogalmazásában fonódik össze József Attila költé
szetében. A nő alakja, létezésének hiánya, ebből a létezésből való
kitaszítottság érzése, illetve a soha meg nem tapasztalt nyugvó
szeretet vezet a Nagyon fáj című versben a gyűlöletbe forduló sze
relemérzés megfogalmazásához: "Nincsen egyéb I menedékünk; a kés
hegyét I bár anyádnak szegezd, te bátor! II És lásd, akadt I nő, ki érti e
szavakat, I de mégis ellökött magától." Az anya-kép különbözö meg
fogalmazásai, a gyermek számára hűtlen női alak, aki nem foglal
kozik a gyermekével, aki megélhetési küzdelmeinek az alig járni
és beszélni tudó József Attila is részese, nem tűnhet el a szerelmes
versekből, ahol a létezés teljessége fogalmazódik meg. Nevének
nem-létré tagadása és a szerelem totalitása, a teljes hiány és a teljes
létezés dualizmusában az esztelen ragaszkodáshoz és féltékeny
séghez vezet. A szeretet hiánya, az ebből fakadó egyedüllét maró
kínja vezet olyan tettek elkövetéséhez, amelyben az ember nem
akar többé az lenni, aki eddig volt, nem akar jó lenni, hanem rossz
akar lenni, rombolni akar, hogy foglalkozzanak vele. "Az a szeren
csétlen, aki ezeket írta, mérhetetlenül áhítozik a szeretetre, hogya
szeretet visszatartsa őt olyan dolgok elkövetésétől, melyeket fél
megtenni. Ót olyasmiért verték, amit soha nem tett volna, ha sze
rették volna. Ó az a gyermek, akit nem szerettek, s akit ezen kívül
azért vertek, mert nem tudták elviselni, hogy nem szeretik... " 
írja a költő a Szabadötletek jegyzékeben.

József Attila bűnhöz való viszonya mintha a szeretet hiányá
nak derivátumaként körvonalazódna. Saját bűnének létben betöl-
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tött paradoxona fogalmazódik meg A bűn című versében: "Csak
az zavar e semmiben, I mért nincs bűnöm, ha van. II Hogy bűnös va
gyok, nem vitás. I De bármit gondolok, I az én bűnöm valami más." A
szeretet hiányában elkövetett vétség, melynek elkövetéséért nem
hibáztathatjuk sem a szeretet hiányát képező személyt, sem a
bűn elkövetőjét, mégis teljes súlyával jelenvaló és a bűnös sze
mély számára egzisztenciálisan meghatározó akkor is, ha a bűn

tudatot tényleges tett nem támasztja alá. Az elkövetés oka és a
bűn ténye közötti feszültség a költészet számára feloldhatatlan.
A dolgok, amelyek meghatározzák a hétköznapjainkat, létezést
követelnek maguknak, és megakadályozzák Isten megtapasztalá
sát. "Dolgaim eló1 rejtegetlek Istenem", mert a dologi a misztikus
elé tolakszik. József Attila költészetében a transzcendens miszti
ka Isten érzéki jelenlétének hiányában, a "semmi" megtapaszta
lásában fogalmazódik meg. A magány és az elhagyatottság bele
törődött állapota a semmi, a szeretet hiánya, amelyből a
menekülés csak a bűn útján lehetséges, mert a mindig adni aka
ró szeretet a szeretet befogadásának és viszonzásának hiányában
önmagába fordul. A bűn elvenni akar, megszerezni mások sze
retetét, és a semmit megtapasztaló létező a bűn lehetőségi teré
ben szembesül azzal, hogy aki adni képes, annak van igazán lé
tezése. A bűn elkövetője ezért pontosan ezt a létezést akarja
birtokolni azáltal, hogy mindent megszerez áldozatától. A bűn

elkövetéséből megszerzett létezés a tárgyi létezés, csak a haszná
lat szintjén valósul meg, soha nem teljesen a sajátunk. Ez a léte
zés nem valóságos, hanem látszat, a látszat pedig nem egyenlő a
nem-létezővel, hanem a semmivel egyenlő, azzal a "dolog"-gal,
amelyiknek egyáltalán nem tulajdonítunk értéket, és menekül
nünk kell előle, mert minket is magával ránt.

Ebben a tárgyias világban, a tárgyakon keresztül átérzett iste
ni jelenlét Pilinszky költészetében a tárgyakra vetülő fény hiá
nyában, az immanens világ céltalanságában fejeződik ki. A tár
gyak, az eszközök világa az emberi bűnök szimbólumai. Az
ember tárgyak között, tárgyakat érzékelve ismer rá önmaga esz
köz voltára. "Auschwitz ma múzeum. Falai közt a múlt - és bi
zonyos értelemben valamennyiünk múltja - azzal a véghetetlen
súllyal és igénytelenséggel van jelen már, ami a valóság minden
kori legbensöbb sajátja, s attól, hogy lezárult, csak még valódibb,
még érvényesebb. Legotthonosabb tárgyaink, hétköznapi civili
zációnk szinte valamennyi eszköze - az utolsó elhányt bádog
kanálig - soha nem látott metamorfózison ment keresztül."? Az
emberiség sorsa Pilinszky értelmezésében Auschwitz után válik
egyetemessé és kettőssé: az elkövetők sorsává és az elszenvedők

sorsává. A misztikus formában kifejezett apokaliptikus képeknek
a világháborús tragédia ad történelmi horizontot, de ez nem
konkrét kor történelmi tragédiájaként értelmeződik, hanem "egy
titok margójára" írva a felszólítást - "takard le jól, mit elkövet-
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tél" - hangsúlyozza, "hogy ami megtörtént. valahogy mégsem
tud véget érni". Az emberiség bűnös volta Pilinszky költészeté
ben azokban a tárgyakban realizálódik, amelyek elfedik előlünk

a valóságot, és a valósággal szemben a megtörténtet képviselik.
"Meszesgödör a ház az éjszakában, I préselt levél a kert, s a bútorok I
egymásbaérő villanyakadályok. II De mosi, hogy fölriadtunk, hirtelen I
kockagödiirré alakúl a ház, I drótsövénnyé a bútorok, I s a lámpafény
ben a poklokig látunk." A jóvátehetetlen bűnök ábrázolásakor
olyan képeket állít elénk a költő, amelyek a bűn elkövetése utáni
,,felriadt" állapotban, a bűn által tárgyiassá és immanenssé vált
világban ábrázolják a létezőt. Fölriadva című versében Pilinszky
tárgyi-szellemi összetettségében ábrázolja az Auschwitz utáni vi
lág létezéshez való viszonyát.

A másik létező hiánya az üresség, a tárgyak közötti létezés szá
raz semmibe vezető útja, ahol megszűnik az érzékelés, mert
minden ugyanúgy érzékelhető a tényleges létezést túlnövő ta
pasztalatban, a tárgyak és a létező egymáshoz való viszonya, s
így a létező léthez való viszonya nem verbalizálható. "Sehol se
vagy. Mily üres a világ. I Egy kerti szék, egy kinnfeledt nyugágy. I
Éles kövek közt árnyékom csörömpöl. I Fáradt vagyok. Kimeredek a
földbó1." Az Apokrifben megfogalmazott "kimerevedés" a létező

től való teljes elkülönülés állapota, amely a létező létezésének
testi-anyagi formáira való ráismerésben konkretizálódik, önnön
létezésének értékelésében, hogy önmaga szintén nem más, mit
egy "M", "egy jó tenyérnyi törmelék". Isten és ember kapcsolata
egyszerre megfogalmazható és megfogalmazhatatlan a költészet
ben. Bűnös és bűntelen között a megértés dialektikus folyamatá
ban a létező fokozott intenzitásban éli át egyéni bűnösségét, és
bűnösségének egzisztenciális átélésében a másik fél részéről jövő

megbocsátást, és ez után megbocsátott létezése előtt képtelenség
lesz megállnia. "Más okból voltam én itt. Fedő bűnnel I sikerült elta
karnom azt az igazit, I azt, amit nem, nem, nem lehet I se elviselni, se
kimondani. II Bűn az, minek a nyomát is I sikerül eliünteinunk:" (B.
I. kisasszony)

Másrészről a bűnfogalom mindig a megváltás fogalmi kon
textusába helyeződik Pilinszky költészetében. Az örökkévaló
ság váratlan, pillanatnyi feltűnése egy másik idősíkot teremt a
verstérben. Egy mozdulat, egy tekintet, egy látvány nyitja meg
szemünket a valóságos létez ésre, ráébredünk. hogy valójában
"semmit sem tudunk". Tárgyak közé szorított tompultságban léte
zik az emberiség, és ezen a világon csak az individuum, egy arc
látványa, egy tekintet vagy mozdulat törhet át, amelyik a világ
látszatrendjébe nem ékelődhet bele, mert látható létezése mögött
egyéni tartalom rejtőzik. "Ezek a szemek, legyedül eme pillantások I
méltóak észrevenni a halált I és a virágok átöltözködését. II Egyedül I
ók tudják elkiáltani I a világ minden bánatát, és egyedül I ók tudják el
hallgatni Isten titkát I szemközt a lincselő tömeggel." (Nincs több)

201



.Bdnatbol rebbenő örömbe hajlik a test, ha él." Az élet, nem a
puszta létezés határozza meg az embert Beney Zsuzsa költésze
tében. A tapintó, érzékelő és átérző, de a sorsa eredményeként
cselekvésben megbénuló élet, sodortatva a létezésben, átitatva a
tisztán szellemi tudatával, mégis testbe zárva. A hallgatás fojtó
némasága, mely körülvesz bennünket, cseppenként fagyasztja
meg körülöttünk a levegőt, hiába igyekszünk fölidézni a múltat,
az arc képmása íróasztalunkon elhalványul, és az elmúlás fájdal
mának hiánya még nagyobb fájdalommal tölt el. "A lét átszivárog
a látomásba. / A szenvedés mögött más szenvedés / tájképe rajzolódik
- mint a kés / éles volt az ami most félhomályba süllyed." (Csillog,
de eltűnik) Az elmúlás nem a fizikai lét tovasodródása az időben,

nem a hiányt betöltő újjászületés vagy a hiányt eltorlaszoló vál
tozás, hanem az örök állandó, örök változatlan változás. "Már
rég nem 'az' a földi arc hiányzik / Nem te hiányzol - csak'éló'" hiány
zik. / Veled élettelen lett életem. / Valaki más az ki helyettem jár itt. /
Ez aki itt van, nem téged ezerei." A hiány, egy arc hiánya, a tekin
tet hiánya a visszájára fordítja a világot, a létező hiányának
paradoxona átitatja a megmaradt valóságot. Az Istenhez való vi
szony a létező nem létező valóságában elbírhatatlan. A se nem
közeli, se nem távoli nem adja vissza a létezést, és nem foszt
meg a létezés hiányának érzékelésétől. Képes-e a lélek a jelen
idő érzékelésére, vagy "ki felkiált, nem hallja hogy kiált", a hiány
jelenvalósága létezése alapjává válik? Isten mindenhatósága a vi
lág rosszaságában átfoghatatlan az ember számára. Az emberi
szenvedés egyszerre bírható és bírhatatlan a fölöttünk álló
transzcendens Isten tudatában. Isten transzcendenciája hogyan
érezheti át a létező hiányából fakadó emberi szenvedést, ha min
denhatósága a ráemelt tekintetet kívánja meg, akkor hogyan ol
dozhat fel az emberi hiány okozta fájdalomtól? És ha mindenha
tó, hogyan nem tud feloldani ez alól a szenvedés alól?

Szó és csend között megállunk félúton. "Csak mi vagyunk a lát
hatóba zárva." Isten mindenhatósága és emberré válása egyben
magányának is forrása. A se ide, se oda nem tartozás forrásának
magányáé. Életünkben nemcsak "ami volt, van, hanem ami nem le
het", az is elkísér. József Attila ezt úgy mondaná, "hiába fürösztöd
önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat", Pilinszky számá
ra "elég egy arc látványa, és a tapéták vérezni kezdenek". Beney köl
tészetében a szem, "a tekintet", mely "még tele a kimondhatóval:
éles és forró képekkel" képes tanúságot adni itt hagyott földi vilá
gunk és a transzcendens közöttí kapcsolatról. A hiány ennek a
tekintetnek a hiánya, ennek a költészetnek a hiánya, amelyik
már magában hordozza meghallgatott voltát, akimondható
mondhatatlanságát.
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