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TAKÁCS ZSUZSA

Elhangzott a Széchenyi
Iro dalmi és Művészeti Aka-
 démián 2009. május 6-án.

1„Azért vagyunk a világ-
ban, hogy valahol otthon

legyünk benne.”

2In Török Endre (szerk.):
Beszélgetések Pilinszky

Jánossal. Magvető,
Budapest, 1983, 68–69.

3Egy könyv a tegnapról
és a máról. Új Ember,

1970. február 1.

4„Engem tiszta erőből,
válogatás nélkül ütött.

Ökléről azóta is sokszor
álmodom, úgy is, hogy

összetört, úgy is, ahogy
ügyetlenül megnyílva
igyekezett összerakni

egyetlen darabbá, olyan -
ná, amilyenné én akkor

már réges-rég ne
tudtam összeállni.”
In: Beszélgetések
Sheryl Suttonnal.

Szépirodalmi, Budapest,
1977. Első fejezet.

Pilinszkyről a művész
gyökértelensége
kapcsán
A Simone Weiltől vett Pilinszky-idézet szerint a fa nem a földben,
hanem az égben gyökeredzik. A költői fogantatású platóni gondolat
Rilke egy francia nyelvű szonettjében is megtalálható.1 Simone Weil
bizonyosan ismerte mindkét forrást, de írásában nem utalt annak
eredetére. Pilinszky esetében a több szerzős sugallatban benne fog-
lalt evilági kirekesztettség-érzés a nagy elődök gondolatától füg-
getlenül, hajlamaiban, családi hátterében jelen van. A látásmódját
meghatározó fenti következtetésre csak rá kellett ismernie, mint a
magyar olvasó számára a Tamási Áron szívközeli megállapításával
— paradox módon — egyszerre idézhető ítéletre.1 A Cs. Szabó Lász -
ló által 1972-ben készített interjúban arra a következtetésre jut, hogy
a művész hűséggel és gyökértelenül alkot, ír és fest. Ahogyan a nép
a nemzetből jogilag kizárva, a népművészet erejével menti meg
magát a nemzetet, a művésznek is egyfajta gyökértelenség a hazája.2

Pilinszky költészete, akár az első keresztények hite, ha nem is ül-
dözöttségében, üldözöttség-tudatában fogan és erősödik. Nem fel-
tétlenül a kor, a 20. század két meghatározó diktatúrája alakítja így
életművét, nemcsak a holokauszt költészetét fénybe vonó botránya,
szeme előtt történő lelepleződése, vagy a háború utáni hazai val-
lásüldözés, amelynek tanúja, melyet közvetve maga is átél. Habi-
tusa, családja, mikrovilága teszi olyanná, amilyenné lesz, felnőtt-
ként aztán saját bőrén tapasztalja a kirekesztettség tényét. Viktor
Frankl nak, a logoterápia későbbi megalapozójának írásaiban a
maga útjára, állomásaira ismer, a személyesség jelentésvesztésének
édes gyümölcsére, a valódi jelentés megszerzésének lehetőségére.3

Kisgyerekkorát a kispolgári nevelés szerencsétlen gyakorlata ha-
tározta meg. A bűnösnek kijáró büntetés elszenvedésére rászorí-
totta az otthoni agresszió. Pilinszky beszámol arról, hogy apja oly-
kor okkal-ok nélkül verte, mivel meg volt győződve arról, hogy egy
fiúgyermeknek nem árt a verés.4 Számtalan interjúban meséli el,
hogy a fiatalkorú csavargó lányok számára fenntartott intézmény-
ben, ahol apáca-főnöknő nagynénje révén jórészt fiatal prostituáltak
voltak gyermekkori játszótársai, bőven nyílt alkalma arra, hogy
mindennapjaiban is átélje a kiszolgáltatottságot. Az Evangélium-
ban pedig megismerte a bűnösnek és ártatlannak egyaránt felkí-
nált, Istennel való párbeszéd lehetőségét.
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5„Ha megkérdeznék, mi is
az én költői nyelvem, igaz-

ság szerint azt kellene
válaszolnom: valamiféle

nyelvnélküliség, nyelvi
szegénység. Az anyanyel-

vet édesanyám szeren-
csétlenül járt, beteg nővé-

rétől tanultam.” In: Török
Endre: i. m. Vö. 145–146.

6Lásd Tüskés Tibor:
Pilinszky János alkotásai
és vallomásai tükrében.

Szépirodalmi, Budapest,
1986, 165.

7A kereszt, a passió,
a monstrancia, az ima, a

gyónás, a mise, a mise
részeként szereplő introi -

tusz, a liturgia megszentelt
tárgyai, a szeg, szegek, az

olaj, az ostya, a kehely;
a tabernákulum, néhány a

szakralitás körébe emelt
állat neve, foglakozást jel -
ző főnév: a hal, a halak, a
bárány, a halász; a bűnös
személyét pontosító: bű-

nöző, hóhér, jobb vagy bal
lator; a szent foglalkozású
írnok; az ítéletet megjele-

nítő szűk tér: a karám, vér-
pad, vesztőhely, KZ-láger
vagy annak segédeszkö-
zei: a kampó, akasztófa,

bárd, kötél; a megszégye-
nítés, megszégyenülés

stigmái és marhabélyegei.

8In: Török Endre: i. m. 15.

9„Drágáim ne ítéljetek! /
Úgy éltünk itten, mint a

barmok. / Akár a disznók,
térdeltünk a porban, /

A Krisztust, mint szenvedő embert, élete középpontjába állító
katolicizmus gondolkodásmódja költészetének eredője. A jelenben
is folytatódó Krisztus-történet életművét szorosan — a magát szin-
tén, mint bűnöst láttató — Dosztojevszkij világához köti. Inkább
tesz engedményt azonban egy tetszetős gondolatnak, mintsem
téved, amikor újra és újra megismétli azt az állítást, hogy szókincsét
szellemileg fogyatékos nagynénje szegényes nyelve alakította ki.5

Pilinszky, aki a beszédet egyébként a félreértés forrásának tekinti, a
megszólalást eleve elhibázottnak ítéli,6 írásaiban sokat tanul, sokat
foglalkozik a nyelvi kifejezés korlátait világosan felismerő gondol-
kodók, írók, a színház nagy megújítói, a kortárs táncművészet al-
kotásaival. Az írásaiban megszólaló elesettek fogalmazása válasz-
tékos mégis. A katolicizmus liturgiájában szereplő szókincs jellemzi
a saját nevében megszólaló költő, vagy színpadi jeleneteiben, illetve
verseiben megszólaló szereplők nyelvét.7 Cs. Szabó Lászlónak adott,
1967-es interjújában úgy fogalmaz, hogy „a tárgyak maguk is a pas-
sió útját” járják.8 Nem meglepő tehát, hogy alakjai is az evangéliu-
mok szellemében nyilatkoznak meg. Jó példa erre a KZ-oratórium
eredeti színhelyén beszélő Öregasszony megszólalása (a Francia fo-
goly után újra és újra megfogalmazott túlélésre vonatkozó toposz),
mely a versekből ismert Pilinszkyre vall. Aligha képzelnénk, hogy
Pilinszky névtelen öregasszonya, (aki rokonítható a költő által több-
ször felidézett fotón három apró gyerekkel együtt a gázkamrák felé
lépkedő, hajlott hátú idős zsidó asszonnyal) az ostyáról beszélne,
ahogyan azt a fenti oratóriumban halljuk.9

A vétlen áldozatban általában Krisztus arcára, a bűnösében a
költő önarcképére ismerünk. Az áldozattá váló személyhez való
vonzódás, mondhatni alkatából következő késztetés Pilinszky szá-
mára. A hatvanas-hetvenes években írott versek, a versek hátterét
kirajzoló műhely-szilánkok a katolikus egyház nyitás és befogadás
felé tett lépéseit előlegezik. Az Hommage à Isaac Newton című négy-
soros versre gondolok, melynek első két sora a mulasztás bűnére
utal. A gondolattal, szóval, cselekedettel elkövetett bűnök között
negyedikként ma már a mulasztás megvallása is szerepel a katoli-
kus hívők imájában. A „Megtesszük, amit nem teszünk meg / és nem
tesszük meg, amit megteszünk” e felismerés költői körülírása.

Írásainak bűn-koncepciója a Baudelaire-en iskolázott 20. századi
irodalom-elemzés nézőpontjával esik egybe. „A bűn bizonyos érte-
lemben a kegyelmet utánozza, ahogyan a részegség az ihletet, vagy
akár a misztikusok elragadtatását — írja egy Új Emberben megjelent
cikkében. — A bűnös az alvajáró biztonságával cselekszik. Bűnét re-
álisan csupán annak elkövetése után éli meg.”10 Ez a felfogás egybe-
cseng a francia költő Meztelen szívem című művének Georges Bataille
által idézett megállapításával: „Minden emberben, minden órában
két egyidejű igény működik, egyik Isten felé, a másik a Sátán felé. Az
Istenhez fordulás, vagy spiritualitás vágy a fokozatos emelkedésre, a
Sátánhoz fordulás vagy állatiasság, az alászállás öröme.”11 Az élet-
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mégis mire nyelvünkre ért
az étel, / szelíd volt az,

akár az Isten teste.”

10Új Ember,
1979. szeptember 23.

11Georges Bataille:
Az irodalom és a Rossz.
(Ford. Dusnoki Katalin.)

Nagyvilág, Budapest,
2005, 58–59.

12Török Endre:
i. m. 18–19.

13A kisember és kispolgár.
Új Ember,

1972. október 15.

14Eichmann
Jeruzsálemben: tudósítás

a gonosz banalitásáról.
(Ford. Mesés Péter.)

Osiris, Budapest, 2000.

15„Várok, hogyha váratsz,
megyek ha terelsz”

(Örökön örökké).

művét átható bűntudatról szólva pedig érdemes arra a már említett
interjúra utalnunk, amelyben Cs. Szabó így jellemzi Pilinszkyt: „va-
lami kollektív bűntudat súlya nyom. Olyan bűnbánaté, melyet nem
akarsz elfojtani, ellenkezőleg… makacsul rászögezed magadat.”12

Amikor a kis bűnözők, kis csalók szentségéről beszél a közem-
bert állítja szembe a kispolgárral, akit Infernó című versében nemü-
ket, fajukat a és mindenüket megtagadó lényeknek nevez, akik „póklá-
bakon egyensúlyozva / nyáladzanak senkiért semmiért”. Cikkében
a következőket írja: „A kisember olyan, mint a hó alatt megbúvó
mag. Szemben a kispolgár lappangó poklával, démonitásával. A kis-
 polgár habozás nélkül hagyja ott házát, kertjét, kutyáját, hogy az el-
nyomott univerzum mintájára berendezze a koncentrációs táborok
világát…”13 A fasizmus, illetve egyéb színekben megjelenő, a 20.
századot jellemző államberendezkedések diktatúráinak démoni
vagy banális eredetéről folyó történelmi viták középpontjában áll
ma is ez a kérdés. Elég Hannah Arendt A gonosz banalitása című írá-
sára14 utalnunk, melyet Eichmann jeruzsálemi perének idején írt, és
adott közre. Nem az etikai minimum meghatározta véges tapasz-
talat áthágására irányuló kísérletként értékelhetjük viszont kisbű-
nözőinek cselekedeteit, őket inkább körülményeik, magára-ha-
gyottságuk áldozatának tekinthetjük Pilinszky írásai szerint.

Első verseskötetében, a Trapéz és korlátban megjelenő, a bűn elkö -
vetésére készülő fiú, az elítélt fegyenc, maszkját megőrizve vagy masz-
kot cserélve, későbbi versesköteteiben is feltűnik, életműve állandó
szereplője lesz. Az 1946 és 1958 között írt verseket tartalmazó Har-
madnapon című kötet pedig a vályú és ágy, a féreg, a hóhér, a hóhér kosara
stb. tárgyi világával kibővítve idézi meg a bűnöző, a fogoly környe-
zetét. Az állatokkal való bánásmódhoz hasonlatos kegyetlenség miatt
a kiszolgáltatott a tereltség, nyájba fogottság15 az engedelmesség kegyelmi
lehetőségeként az előző köteteiből ismert körülmények közé kerül.
Az Egy KZ-láger falára című kötetfejezetben ez a hely a karám, a láger,
a szállás, a ketrec, a világárva papundekli, az üvegkoporsó szűk tere.

A Pilinszky oly kevés „boldog” verse közé sorolható Aranykori tö-
 redék utolsó két sora egyszerre lep meg váratlanságával, és hitelesíti
az evangéliumi jó hír szellemében elhangzott, a földi szenvedés ér-
telmére vonatkoztatható megállapításokat. „Mint vesztőhelyen,
olyan vakító / és édes. Úgy igazi minden.” Az 1952-ben keletkezett
Apokrif motívumait, a menekülő madárhadat, ólak csöndjét, figyelő
vadállatszemet, rézsút forduló fegyencfejet, vályúkat, rabruhás ala-
kot, tékozló fiút, égő ketrecet magával sodró, az úton létet és meg-
érkezést-egyszerre érzékeltető vallomás pedig összegezés s egyben
a későbbi hang előrejelzése.

„Kit érdekel a fatörzsnek dőlt állat?” — kérdezi a KZ-oratórium elő-
zőkben említett Öregasszonyát beszélgetőtársa, a neveinek kezdőbe-
tűivel megnevezett Fiatal lány. Kérdése merőben formai. Kérdőjel nél-
küli állítás valójában, mely az emberi kiszolgáltatottság önáltatás
nélkül kimondott felismerését fejezi ki. Ahogyan az Oratórium har-
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16In: Török Endre:
i. m. 104–105.

17„A szemle és a tett között
/ mintha nem váltott volna

ruhát. / Itt állt a szék, és
ott az ágy. / A tükrön szá-

radt vízcsíkok, / a fésűben
a megtapadt hajcsomó: /

miért hogy a helyszín a
legerősebb?” (A tett után,

in: Végkifejlet).

18A két sor önállóan és az
előzőekben említett

Hommage à Isaac New-
ton című négysoros vers-

ben is szerepel.

19A vers mögöttesére, az
antilop motívumra lásd a
Nádor Tamás által készí-

tett interjút, in: Török
Endre: i. m. 137.

20Pupilla, in: Kráter.

21Lásd Török Endre:
i. m. 18.

22„..a keresztény művészet
ma sem veszi le, és két-

ezer éven át sosem vette
le szemét Krisztus kín-

szenvedéséről.” I. m. 19.

23I. m. 173. Szerkesztő-
 riporter: Szilágyi János.

208

madik szereplője, a Kisfiú „Ugye, mi halottak vagyunk” kérdése is
— tágabb értelemben véve — az általános emberi kiszolgáltatottság
felismeréséből fakadó állítás. A kisfiú kérdése a bűn és bűntelen-
ség, az elhagyottság és istenfiúság köztes világának lakója szájára
tolakszik, s ugyanakkor rendkívül termékeny, számomra mondhatni
ismerős, költői tapasztalatot közöl. Domonkos Mátyás Pilinsz kyvel
beszélgetve Nagy László a Ragyogtam én is című versének utolsó két
sorát idézi: „Tudd meg, én csupán most élek, amikor szólok…
Egyébként halott vagyok.” Ez a köztesség-ér zés, az írás közbeni élet
és halál közötti lebegés-tapasztalat Pilinszky válaszában a követ-
kező magyarázattal egészül ki: „én úgy gondolom, hogy az élet és
halál egymást feltételezik (…) a vers szinkronban van önmagával,
de én — írása közben — halott vagyok.16

Az 1974-es Végkifejlet és az 1976-os Kráter versei, valamint igen je-
lentős prózája, az Így teltek napjaink a „szemle és tett között”17 eltelő
cselekedetek egymásutánját vizsgálja. A „megtörtént, holott nem kö-
vettem el, / és nem történt meg, holott elkövettem”18 első személy-
ben fogalmazott vallomása, a kötet más verseiben hol egyes, hol töb-
bes számba, hol harmadik, hol második személybe csúsztatva mindig
a bűnvallomás első személyűségére utal, de — mint látjuk — függet-
len annak alkalmi alanyától. A nyelvtani személy és szám váltoga-
tása, az ember, állat élő és élettelen közös teremtés-eredete szabaddá
teszi az utat, a semmi és mindenki nevében törté nő megfogalmazást
Pilinszky számára. A tükörben a magát néző antilop, a százlábú és a fla-
mingó, a lakatlan kő, a férfi elnehezült bakancsa szögének zaja, a kísér-
leti állat levegőben való menetelése, a tömeggyilkos fehér és jólvasalt
inge mind a pokol és a mennyország terében végbemenő szertartás
megszentelt, tárgyiasult zaja, látványa, kelléke.19 A szerelem a „végleg
betört állat hátán / egy végleg betört állat lovagol” nyers lényegére re-
dukálódik. Az alázat kezdetektől felmagasztalt erénye a következő
képben fogalmazódik meg: „Cseléd akartam lenni. Van ilyen. / Terí-
teni és leszedni az asztalt. / Ahogy az áldozat föllépked / és a hóhér
lejön a dobogóról.”20 Úgy tetszik, Pilinszky az első toposzoktól való
alig-elmozdulásával fogja be tág, de mégis változatlanságot sugalló
horizontját. Elmozdulás-koncepciója, mely szerint a mozgás „a törté-
nés meredekjét lakó kezdet től vallott mozdulatlanság”,21 a misztika
szemlélődésmódjával ro kon, s azon belül a keresztény misztikából le-
vezethető.22 Az ilyenformán megvalósuló nyomot-nem-hagyás szán-
déka pedig a keleti misztikákból is ismerős lehet.

Költészetében teljes következetességgel kezdettől jelen van a sze-
mélyest a mindennapokból távoltartó, ha nem is nyomtalanul kiik-
tatható történelmi tapasztalat, az elszemélytelenedés, Isten megtalá-
lásának reménye és reménytelensége. Sokszor említett forrásom, a
Török Endre összeállításában megjelent kötet egy interjújában a költő
Simone Weil mondatát idézi, mely szerint „a világ van, rossz és irre-
ális, Isten nincs, jó és reális”.23 Ugyancsak a francia filozófusnő meg-
állapítására utal, amikor a személyes, a kollektív és személytelen ka-
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24I. m. 21.

25„Alvó szegek
a jéghideg homokban /
Plakátmagányban ázó

éjjelek. / Égve hagytad a
folyósón a villanyt /

Ma ontják véremet.”

26Vö. Kuklay Antal: A krá-
ter peremén. Gondolatok

és szemelvények
Pilinszky János versei-

hez. Római Katolikus
Egyházi Gyűjtemény,

Sárospatak, 1995, 123.

27„Nővérem az akvárium-
ban / behuzódik a mosza-
tok közé. / Éjjel-nappal ke-

ressük, hol van, / nénéi,
gyerekei, unokája / keres-
sük a nyálkás és idegen /
lomb-levél sírban-temető-

ben. // Ágyán kuporog.
Törmelék. / Remeg. Föl-
ébred. Fölriad. / Rágyújt.

Beszél. Hozzánk szól.
Senkihez / Ahogy egy hal-
madár / uszonyait verdesi,
tördeli: // remeg és lüktet.
Halmadár szeme / nem a

szemünket keresgéli, csak
/ lukakat fúr. Nem számít,
hogy hova, / csak luk le-

gyen, bárkiben, bármiben,
/ ellenünk, ellenem, maga

ellen, / luk bármi áron.”

tegóriáról szólva a maga stratégiájára vonatkozóan ezt mondja: „Csak
a személyesből lehet eljutni a személytelenbe, a kollektívból soha.”
Előbb személyessé kell válnia valaminek, utána átléphetünk a sze-
mélytelenbe… minden nagy mű a személytelenből táplálkozik.” Ebből
következik, hogy „a kollektív bűntudat személyes bűntudatként, a sze-
mélytelen költészetben reflektálódik”.24 „Egy nemlétező résen át / nézi
a szörny, de nem látja a mennyet, / A megsemmisült pillanat / kulcs -
lukán át hiába leskelődik. Ettől lesz egyre súlyosabb és egyre köny-
nyebb. /Az, hogy semmit sem lát, /szíven üti, holott a szörny /valójá -
ban nem létezik. / Csak én vagyok. Én, te meg ő /…” (Zűrzavar).

Nővére öngyilkossága előtti évben írott verse az Akvárium azon
kevés versek közül való, mely a személyestől talán nem is annyira tá-
volra helyezett fényforrásként ég és világít rá a versírás műhelytitka-
ira. Akárcsak a Harmadnapon című kötetben megjelent Négysoros,25

melynek keletkezéséről jóval a vers megjelenése és óriási visszhangja
után mondja csak el,26 hogy a válópere előtti éjszakán írta, miután a fe-
lesége elment otthonról és égve felejtette a folyosón a villanyt. A vers
megírását hamarosan követő tragédia nélkül is érthető azonban mind-
két vers. Az Akvárium a Kráter című kötetben, nem sokkal az inter-
júkból ismert családi hátterű Posztumusz passióval kerül egy ciklusba
és a hangvétel hidegsége, egzaktsága ellenére szorosan kötődik ahhoz.
Nem a közös motívumok, a szókincs hasonlatossága, az átvérzett szö-
vet, a textus megtapintása révén jutunk erre a megállapításra, a hóhér
és áldozat, a Krisztus és a jobb lator együvé tartozásának tudata váltja
ki bennünk az egyik vers alapján a másik versre való ráismerés él-
ményét. Az Akváriumban és a Posztumusz passióban az én és a mi kö-
zege élesen különválik a kívül maradó harmadik személytől, de ver-
sére rávetíti a költő apjának és nővérének árnyékát. Ez utóbbi,
feloldatlansága okán, az egységes költői életmű talán legreménytele-
nebb darabja, inkább idézi Petri versbeszédét, mintsem Pilinszkyét.27

Engedjék meg, hogy mivel műhely-naplónak készült ez a szöveg,
személyes kitérőt tegyek. Mondandóm végiggondolása közben elol-
vastam Pilinszky Akvárium című versét. Biztos vagyok abban, hogy
nem először került a kezembe, bizonyára újraolvastam a verset, de
mégsem emlékeztem rá. Annál inkább meglepett, mennyire közel áll
hangvétele egy mélyen katolikus filozófus barátom öngyilkosságára
írott, csaknem szenvtelen hangon előadott verseméhez. Csak remél-
hetem, hogy annak idején olvasóim nem közönyt, távolságtartást, ítél-
kezést hallottak ki belőle, hanem érintettségemet. Versem nem szö-
vegében, nem is képeiben hasonlít az Akvárium című vershez, ámbár
filozófus barátom esetében, az öngyilkosság módjából adódóan, a
folyó-motívum azonos Pilinszky Akváriumának víz-közegével. Az ön-
gyilkosság tényének rögzítése teszi hasonlatossá a két verset, az a tu-
datos vagy ösztönös írói reflexió, mely az elkövető személyét minden
szépítés nélkül ábrázolja. Meggyőződésem, hogy Pilinszky gyászát
és döbbenetét befolyásolta a tény, hogy az öngyilkosság a Ne ölj! pa-
rancsába ütközik. Feltételezem, hogy az írásaiban, interjúiban sűrűn
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idézett depressziói idején maga is szembenézett az öngyilkosság kér-
désével-csábításával. Hogy a kívülálló, akár barát, közeli hozzátar-
tozó maga is csődöt vall ilyenkor, akkor sem kellene bizonyítanunk
azt, ha a „Halmadár szeme (…) lukakat fúr (…) ellenünk, ellenem”
verssorok nem vallanának személyes érintettségről. Pilinszky refle-
xiói középpontjában, mint csaknem minden versének esetében, nem
mások megítélése, önmaga esendőségének vizsgálata áll.

Egy filozófus
halálára

E. Z. emlékére

1. A jeges partszegélyen
A jeges partszegélyén egy bokron
fönnakadva a félkarú öngyilkos
kabátujját széttárva mentegetőzik,

hogy kivégezte magát. Ne legyen
megcsúfolva, kéri, minden
erőfeszítése, ha egyszer eddig

húzta! Számítsák be legfőbb
törekvése irányultságát, ha már
általános törvényhozás alapjául
nem szolgálhat cselekvése.

2. Jégtáblák
Visszament álmai színterére,
lebukott a töredezett jégtáblák alá,
és meleg forrást keresett. De: nincs-

e túl késő — kérdezte önmagát —
megmenekülni. Még órák telnek, hogy
fölkel a Nap, és becukrozza

a tört felületet. És be kellett látnia,
hogy elvetve a kocka, nincs
visszaút. Ha megadta magát

a gyilkos sugallatnak, süllyednie kell.
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