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A vers aszkézise
Kovács András Ferenc Pilinszky-portré. Lectio című

verséről

"A jók egyszerre lépnek, nem is tudva róluk,
járják köröttük a többiek a kor táncait. rr

Franz Kafka

"Azt hittem, hogy csak egy szép verset mondok,
s tudtomon kívül imádság volt."

Simone Weil

Kovács András Ferenc költészetét ma már egyetlen versolvasónak
sem kell bemutatni. Az örvendetesen termékeny szerző köteteit 
kivált a kilencvenes években - gazdag kritikai fogadtatás méltat
ta, poétikájának újszerűségével számos kitűnő értekezés foglalko
zott. Pilinszky-portré. Lectio című költeménye nemcsak a KAF
versek rendszeres olvasóinak, de a Pilinszky-líra elkötelezett értői

nek is kedves olvasmánya, fontos olvasmányélménye lehet.
A mű - folyóiratközlés után - először az Adventi fagyban an

gyalok című kötetben (1998) jelent meg, majd az életművet válo
gatva összegző Kompletóriumban (2000) került az olvasók elé
(mindkettő Jelenkor-kiadvány volt).

PILINSZKY-PORTRÉ. LECTIO

Szú'/(ölködók és bizonytalanok,
Szent dadogással, bűnnel küszködók
A megtöretett kevesek, akik.

A1ert szóról szóra vergődvén vakon
Zarándokolnak el a legvégső

Látomásokig: idegen vándorként
Igétó1 igéig vezekelnek
Szegények a vers aszkézisében,
A megtalált hasonlatokban 
Csakhogy hazatérhessenek. túlra.

A1ert a tékozlóké minden kegyelem.
Övék a nyelv megsemmisítő

A1ezítelensége, mely fölmagasztal.
A ketrec, ól, ganaj s a vályú mind
Övék. Övék a menny, a fénylő istálló,
A jászol - s a vesztó11elyek szórt szalmája
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Szintúgy. Őket dicsérik disznók, angyalok,
Heródesek s ártatlan gyermekek.
A többit sejtem. Nem tudom.

A vers, olvasatunkban, a verssel (a nyelvvel, az igével) elhivatottan
foglalkozók sorsát, léthelyzetét és esélyeit tárgyazza; azaz ars
poeticus érvénnyel beszél elsősorban a költészetet művelőkről 
ám szavai talán átérthetők a befogadókra is. Egészen tág értelem
ben pedig a nyelvvel reflektáltan rétegzett és szakrálisan komoly
viszonyt fönntartókra általában vonatkoztathatóak a vers állításai.
Ezt az olvasatot erősítheti, ha meggondoljuk: az "ige" nemcsak
szófajtani, de biblikus kategória is, s a "vers" sem csak költeményt
jelenthet, hanem bibliai szövegegység értelemben is fölfogható.

Az első kérdést a cím adja föl. A Pilinszky-portré kifejezés két
alapvető olvasatot enged meg: az egyik szerint a vers Pilinsz
kyró1 készített arcmásként határozza meg magát; a másik értel
mében a szöveg Pilinszky által létrehozott műként áll előttünk.

Tévútra keverednénk, ha dönteni próbálnánk. A kérdés eldönt
hetetlensége éppoly kézenfekvő, amint Kovács András Ferenc
egész költészetére érvényes ez a végletes nyitottság: e líra darab
jaiban hol az újraíró, átértelmező .szándék tűnik föl határozot
tabbnak, hol a tisztelegve imitáló célzat látszik jellegadónak. Je
len műben az imitáció jegyeit, az hommage nyelvi-poétikai
fogásait könnyebb nevesítenünk.

A mű a Pilinszky-versek kirajzolta "Pilinszky"-alaknak, illető

leg a "Pilinszky" név alá rendezett költői életműnek állít emlé
ket - oly módon, hogy több szinten, több vonatkozásban a jeles
lírikus nevéhez kötött poétika jellegzetes eszközeit hívja életre.
(Nem mellékes az sem, hogy az Adventi fagyban angyalok szerke
zete e szöveg elé épp egy Pilinszky emlékének ajánlott, amúgy
keleties versformában költött darabot helyezett, a Versiculus cí
műt: IIMegtöretett táj: / Monstrancia fénylik. Majd / Fölmutat
nak. .. Mint / Téli faágak a holdat: / Fogyó lelkecske, lunula!")
Melyek ezek a szintek, melyek ezek az eszközök? A versforma te
kintetében a csekély terjedelem, a döntően jambikus jelleg s a
rímtelen sorok említendők (mint a főként a kései Pilinszky-líra
ból ismerős vonások). A szöveg emelkedett hangneme, drámai
dikciója, már-már celebrális hanghordozása ugyancsak fontos
elem. A szókészlet, egyes szófordulatok, illetve a motivika egyszerre
merít a Pilinszky-oeuvre-ből s a bibliai-teológiai hagyományból.
(Innen tekintve a harmadik szakasz középső része - "A ketrec,
ól, ganaj s a vályú mind / Övék. Övék a menny, a fénylő istálló,
/ A jászol - s a vesztőhelyek szórt szalmája." - éppúgy értel
mesnek tetszik referenciális olvasatban, hiszen logikusan az
evangéliumi szegénység tárgyi jegyeit rendeli a tékozlókhoz,
amint önreflexív olvashatóságot is kínál: aszerint nem a dolgo
kat magukat, hanem a szavakat, a motívumokat s azokon
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keresztül az Újszövetség Pilinszky által is közvetített élményvilá
gát, értésmódját, nyelvi világképét nyernék el a vers által megjeleni
tettek.) A szemléletmód metafizikus hajlama és aszketikus termé
szete is illeszkedik mindehhez. (Számos poétikai összetevő persze
túl általános ahhoz, hogy egyetlen alkotó emlékezetéhez volnának
kapcsolhatók: ilyenek az alliterációk, a soráthajlások, a szóismét
lések, a gondolatritmus - vagy a Pilinszkyre s az újabb magyar
költészetre egyáltalán nem jellemző, nagy sorkezdő betűk.)

A szöveg három szakasza három retorikai-logikai egység. Az
első tételszerű, bár bizonytalan körülírással élő s mondattanilag
lezáratlan állítást fogalmaz meg; a második és a harmadik az ál
lítás indoklásaként, a tétel bizonyításaként viszi színre magát. (E
két szakasz "Mert. .." fölütése a Pilinszky-féle Apokrif nyitányát
idézi meg; ugyanígy a későbbi motívumok közül is több. S emlí
tést érdemel, hogya harmadik tömb okhatározó-magyarázó irá
nyultsága közvetlenül a második közlésegységre is visszavonat
koztatható - ebben az olvasatban nem egy tétel két bizonyítása,
hanem egy tétel bizonyítása s a bizonyítás igazolása alkotná a
szöveget.)

A lehetséges olvasatok közül a talán legkínálkozóbb, hogya
vers a költői-művészi alkotás tét jét igyekszik fölismertetni. Az
"Igétől igéig" figura etymologicája e nézőpontból a (teremtő) Ige
és a (teremtmények által használt) ige kőzti, az istenit és az em
berit, a transzcendenst és az evilágit elválasztó távolság vég
pontjait jelöli. A .Szent dadogás" így a szentséget a nyelvben és
a nyelven keresztül kereső, de csak az emberi beszéd esendősé

géig jutó szubjektumok osztályrésze (kiváltsága?) volna. A "szó
ról szóra vergődvén" ezek után szép példája referenciális és
önreflexív jelentésirányok egyidejűségének. Egyfelől a "szótól
szóig" értelmet hordozza; másfelől azonban a "szó szerint" je
lentésben fejthető föl. Mindkét megközelítésben a nyelvhez való
alkotói viszony munkát adó bonyolultságát emeli ki. A vezeklés
"a vers aszkézisében, / A megtalált hasonlatokban" egyetlen célt
szolgál: a hazatérést. S e soroktól, a tékozló fiú parabolájára ha
gyatkozva, nyelvfilozófiától és művészetelmélettól áthatott létböl
cselet építi föl magát. Ha ugyanis a hazatérés "túlra" történik,
úgy a versírás gyakorlata és a versolvasás tapasztalata arra mu
tatja magát alkalmasnak, hogy általa a vers, a nyelv, a beszéd
művelője, ha megkésve, ha bűnök terhe alatt, ha dadogva és va
kon is, de valóban ott találja meg az otthont, ahol egyedül keresni
tudja: a nyelvben, pontosabban a nyelven túl, még pontosabban:
a "túl" nyelviségében. Vagyis: ott, amiről nincs fogalmunk.

A zárlat, miután a szöveg a tematizált létezőket (költőket? ol
vasókat? szent iratok szerzőit/értelmezőit? a nyelvalanyait álta
lánosságban?) csak a hiány, a körülírás és az egymásból kibon
tott trópusok révén volt képes nem megnevezni, csupán leírni, a
személyes tudás fölismert kudarcát rögzíti: "A többit sejtem.
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Nem tudom." A korlátosnak tapasztalt racionális gondolkodás
helyébe az intuitív megismerés lehetőségeit állító, ismeretelméleti
miszticizmus (ami talán a költészet másik neve), talán monda
nunk sem kell, Pilinszky írásainak is lényegi világképi összete
vője. Ráadásul a fogalmazásmód is újfent evokatív erejű. "Mit
tudom én" - juthat eszünkbe például a Merre, hogyan? című Pi
linszky-vers (in: Nagyvárosi ikonok, 1970) fölütése. "Vesztőhely té
len. Semmit sem tudunk" - ez a Vesztóhely télen (in: Szdlkdk,
1972) utolsó sora. A többi kegyelem (in: Szálkák) pedig a Ham
let-allúzió többletével zárul ekképp: "A föld elárúl. Magához
ölel. / A többi kegyelem." Mindahány intertextuális áttűnés, de
ez utóbbi mindenképpen, abba az irányba mutat: ha Kovács
András Ferenc verse nem mondja, nem mondhatja is ki, nyelvi
és poétikai Pilinszky-utalásai és biblikus reminiszcenciái s végül
a záró sor szövegközi sugalmai a tökéletes tudástól eleső, de a
nem tudható megsejtésére mégis képes kreatúra léthelyzetét ír
ják körül. A "többi" jelölő elfedte magasabb törvényszerűségeket

legalábbis ki nem zárva beszél ily módon a vers a kegyelem re
ményéről - és a remény kegyelméről.

Végül a cím második összetevőjéről kell szólnunk. A lectio
vagy lekció jelentésköre meglehetősen széles. Lecke, előadás, ol
vasat (elsősorban régi szövegé, kéziraté), mise szerkezeti eleme:
kontextustól függően lehetséges értelmei a szónak. Jelen esetben,
a vers összefüggésében, sajátos helyzetben találhatja a szót is,
magát is az értelmező. Úgy fest, a jelentések közül nem válasz
tania kell (talán nem is lehetne választania), inkább együtthatá
suk hermeneutikájával érdemes számolnia. Azzal, hogy Kovács
András Ferenc verse lecke, amennyiben a művészi hommage fel
adatát végzi el, felmondva a tanultakat: alkalmazva a költőelőd

eszközeit; s amennyiben az olvasót is feladat elé állítja: értelme
zésre, értő olvasásra késztetve-kényszerítve. S lecke úgy is, ha
nem történeti-esztétikai, hanem ontologikus, metafizikus fölad
ványként látja tárgyát - s látja az olvasó a verset. Előadás is, ha
Pilinszkyről, Pilinszky költészetéről s az általa képviselt vers
nyelvi és világképi hagyományról szóló műként fogjuk föl. És
olvasat, a Pilinszky-korpusz és -jelenség olvasata, egyben értel
mezve megerősítő újraírása. S hogy van-e köze a miséhez? Az
elemzésnek ez az a pontja, ahol az elemzőnek el kell hallgatnia,
hogy az olvasó - ízlésére. érzékenységére, lelkialkatára és lét
fölfogására hagyatkozón - maga gondolkodhassék tovább.
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