
A passió jelen ideje
Pilinszky húsvéti írásai

Pilinszky János 1957 novemberétől haláláig, közel huszonöt éven
át dolgozott az Új Ember szerkesztőségében — az ekkor született
publicisztikai írásai tematikus csoportosításban akár külön kis kö-
tetekbe is rendezhetőek lennének: ilyenek például a hazai és kül-
földi útjairól szóló beszámolók, a színházi, filmes és képzőművésze -
ti írások, a „Szentírás margójára” írt jegyzetek, a háborús élményeit
felidéző tárcanovellák, a „lírikus naplójegyzetei”, és ebbe a sorba
illeszkednek a karácsony és a húsvét alkalmából évről évre születő
elmélkedései. Húsvéti írásait 1962-től indulóan követhetjük nyo-
mon, amelyek ha kezdetben talán szerkesztői ösztönzésre is ké-
szültek, a penzum azonban mégsem lehetett ellenére a költőnek,
hisz a passió mindenkori jelenvalósága költészetének és személyes
életének is meghatározó tapasztalata. A kereszt és a történelem bot-
rányának egymást értelmező lehetősége nem egyszerűen erkölcsi
vagy épp esztétikai előfeltevések következményeként jelentkezik
nála, hanem élete sorsdöntő eseményéből fakad.

„A keresztény húsvét a mindenség legcsendesebb, s leghatalma-
sabb detonációja” — írja egyik korai cikkében,1 és e meglepő kép
eredetét keresve érdemes fellapoznunk és hosszabban is idézni egy
másik írását, melyben felidézi a háborúban töltött utolsó napjait, és
a korábbi hónapok tapasztalatainak is mintegy esszenciáját adja:
„A föld puszta volt, és érett a pusztulásra. A házak, mintha terme-
szek rágták volna ki őket belülről, annyit se értek, mint festett dísz-
letek. (…) Idegen földön, egy világomlás díszletei közt úgy állt rajtam
a bakaruha, mint valami jelmez, mint egy világbotrány egyenruhája.
Nem is én, egy szomorú, vitaminhiánytól felpüffedt, elkínzott kre-
atúra ácsorgott ott a kora tavaszi éjszakában, a kis bajor kertben a
gigantikus pusztulás szakadozott falanszteröltönyében.

Ebben az éjszakában minden értelmét veszítette. Tettem a dol-
gomat, de csak úgy, mint egy világűrben elszabadult, tovább ke-
tyegő szerkezet. Kinyitottam az ólajtót, és betettem magam után.
Lefeküdtem a szalmára, s a takarót magamra húztam. Imádkoz-
tam, de a szavak a számban maradtak. S hallgattam a szívem lük-
tetését. (…) Nincs az a műtőasztal, amelyen élő úgy elárvul, mint én
ebben a virradatban. A tüdőmben éreztem az égbolt remegését.

Délben, mintha a föld alól tűntek volna elő, németek futottak át
gyalog, autón, a várakozástól üres főutcán. Aztán olyan csend lett,
hogy a legkisebb zaj is hamisan hatott, mint vidéki színielőadáson,
mikor a főhős bejövetelekor meginog a díszlet. (…) A birodalom oly
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zajtalanul omlott össze, mint egy ponyvasátor. (…) A háború véget
ért, most már végképp nem tudtuk, mik is vagyunk és mit kere-
sünk itten? (…) Ekkor jutott barátomnak az eszébe, hogy hiszen
húsvét van, nagyszombat. Ettől pillanatra csak még tanácstalanab-
bak, még árvábbak lettünk az áttetsző alkonyatban, mint az árnyé-
kunk, mint két tussal megrajzolt kép, vagy még annál is árvábbak.
De aztán, mint aki szétnéz a pusztában, s talál valamit a szemével:
elmosolyodtam. S már indultam is a dombon felfelé.

A kis kápolnát a dombtetőn időtlen idők óta nem használták. Az
ajtaja beszögezve, a tornya félig a mohazöld tetőre roskadva. (…)
Mint egy víz alá merült hajó belsejében, úgy mozogtunk, mint ten-
gerfenékre süllyedt kabinba, úgy léptünk be a padba. (…) Végre le-
térdepeltem — s mintha évek óta először ereszkedhettem volna
térdre. Imádkoztam — s mintha évek óta most imádkozhattam
volna először.

Ebben a pillanatban — hihetetlen világossággal emlékszem rá —
ért véget a háború. S a világ fokról fokra, először lassan, aztán egyre
sebesebben, mint kiszikkadt medence a beáradó folyóval, ismét
megtelt élettel. (…) Egy szót nem szóltam, egy hangot nem hallot-
tam, szemem is csukva volt. Még csak egy árva harang se hirdette
Jézus föltámadását.”2

A háború tapasztalata általános, a történelmi időből kiemelt lét-
élményként jelenik meg Pilinszky műveiben; a láger jelképes, drá-
mai színtérként a krisztusi szenvedéstörténet megelevenítője lesz,
a konkrét történelmi botrányra utaló motívumok pedig fokozatosan
biblikus keretbe ágyazódnak. Jellemző példa erre az egyik legis-
mertebb műve, a Ravensbrücki passió: a versben egyetlen szó sem
utal a koncentrációs táborok világára, csupán a cím emlékeztet az
eredeti élményháttérre. (Ravensbrück egy Németországbeli női
koncentrációs tábor volt.) A cím azt sejteti, hogy a vers, noha egy
konkrét bűntényt, egy ártatlan ember kivégzését idézi meg, azt
mégsem egyedi esetként, hanem az örök szenvedéstörténet megis-
métlődéseként látja. A jelenet tér- és időbeli elhelyezése szándéko-
san bizonytalan, mivel a hajdani esemény valójában itt és most tör-
ténik. Arról sem tudunk meg semmit, ki ez a lény, férfi vagy nő, s
hogy miért végzik ki — és hogy ez mennyire lényegtelen elem volt
a költő számára is, jól példázza az Egy KZ-láger falára című vers
esete: első megjelenésekor Ravensbrück (Vigilia, 1950), második köz-
lésekor Majdanek (Kortárs, 1957) címmel jelent meg.

Ha a fent idézett visszaemlékezés utolsó mondatát („Még csak
egy árva harang se hirdette Jézus föltámadását.”) összevetjük a Ra -
vensbrücki passió utolsó két sorával („elfelejtett kiáltani / mielőtt
földre roskadt”), némi disszonanciára is felfigyelhetünk. Míg az
első szöveghely a hazatalálás felszabadító élményét közvetíti, addig
a versben a megváltás lehetősége és ígérete inkább csak vágyként
van jelen. Ennek kifejeződése maga a címválasztás is, hisz az evan-
géliumi olvasatot elsődlegesen a cím indukálja,3 s ebben a költői

2Háború után. (Új Ember,
1959. szeptember 27.)
In: P. J.: Publicisztikai

írások, i. m. 82–84.

3A versről lásd még
Jelenits István: Jegyzetek

két Pilinszky-vershez
(Ravensbrücki passió —
Harmadnapon). In: Látó
szívvel. Magyar Piarista

Rendtartomány —
Sapientia Szerzetesi

Hittudományi Főiskola —
Vigilia Kiadó, Budapest,

2006, 781–787.

253

4_HafnerZoltán_Pilinszky_Layout 1  2015.03.13.  14:05  Page 253



szándék valóban mint szándék és vágy érhető tetten. — Pilinszky
cikke és maga a vers közel egy időben, néhány hónap eltéréssel szü-
letett, ám a két szöveg mégis eltérő hitbeli pozíciót feltételez. Ilyen
jellegű eltérést, feszültséget gyakran megfigyelhetünk, ha a költő
publicisztikai írásait a versekkel vetjük össze, és e jelenséget Pi-
linszky is jól érzékelte: „Én ösztönszerűleg nagyon vigyázok, ugyan -
is a költészet nem prédikáció. Éppen ezért semmiféle hitet nem
lehet elővételezni. (…) Nem attól vallásos a vers, amit tematikusan
elmond. (…) Én a figyelmet a versnél arra összpontosítom, hogy a
vers nem lehet másképp vallásos, mint amilyen vallásos töltésű
éppen vagyok. Se több, se kevesebb. Ezt jobb inkább kevesebbre
venni bizonyos értelemben, mint többre. (…) Mindig félek rárakni
a versre a tematikus üzenetet. Mindig félek, mert félek, hogy ez
képmutatás.”4

Anélkül, hogy részletesen sorra vennénk a költőnek közvetlenül
a háborúhoz köthető, 1946 és 1959 között született verseit (a Harbach
1944-től a Harmadnaponig), annyit megállapíthatunk, hogy Pilin sz -
ky számára legnagyobb kihívást az jelenti ekkoriban, hogy az egy-
szeri, megtörtént bűn miként illeszthető üdvtörténeti keretbe — ez
azonban a hit próbája is lesz egyben, s ez egyre nyilvánvalóbbá
válik önmaga előtt is. Húsvét ünnepéről szóló írásai egyúttal saját
költői útkereséséről és annak kockázatáról is vallanak közvetve.
1962 áprilisában, mikor első húsvéti cikke megjelenik, még javában
dolgozik a KZ-oratóriumon. Ekkor már három éve nem írt verset, és
nem véletlen, hogy inkább más műfajokkal próbálkozik, tárcano-
vellák sorozatával, filmforgatókönyv és színpadi mű írásával. A mű-
 fajváltás a saját, addigi módszerével való elégedetlenségét jelzi, s
ekkortájt, emiatt fogalmazódik meg benne egy új „evangéliumi esz-
tétika” igénye: „A keresztény művész nem mesteri ábrázolója kíván
lenni hősének, hanem felebarátja, s nem szerencséje, hanem vere-
sége óráiban akar legközelebb férkőzni hozzá. A klasszikus művész
maszkot visel, a keresztény mezítelen; a klasszikus művész mester,
a keresztény szamaritánus.”5 — Az idézett rész, anélkül, hogy a ké-
sőbbi években részletes kifejtést kapna, egyfajta költői programként
és az addigi eredmények meghaladásának az igényéről szól. A ko-
rábbi versek rendszerint látomásokká növelt drámai szituációk
megidézései voltak a szemtanú kívülálló (s egyben a látványt el-
szenvedő) pozíciójából. A múlt mindig jelen idejű: megváltatlan
ugyan, de mégsem megválthatatlan. Az írások tétje (műfajtól füg-
getlenül) ugyanaz: az egymástól élesen külön váló profán és a szak-
rális szféra közötti kapcsolat megteremtésének lehetősége. Ahhoz
azonban, hogy ehhez a megfelelő beszédformát és a szükséges po-
étikai eszközöket is megtalálhassa, költőként évekre el kellett hall-
gatnia: az újabb megszólalás viszont a 70-es években gátszakadás-
szerűen érkezett. Hogy mi történt a köztes évtizedben, az javarészt
a cikkekből követhetjük nyomon, s e tekintetben is fontos, megvi-
lágító erejűek a húsvéti írások.
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Ahogy Pilinszky a 60-as évek elejére egyre inkább kiiktatta ver-
seiből a narratív elemeket, ugyanúgy a húsvéti cikkeiben sem kö-
veti végig időrendben az eseményeket, az ismert stációk szerint.
Rendszerint (főként a 60-as években) dramaturgiai szempontok
szerint osztályoz s emel ki egy-egy jelenetet. E cikkekből most olyan
kommentárokat idézünk, amelyek Pilinszky költői útkeresésének
dokumentumaiként is olvashatók: „az öröknek és időbelinek megje-
lenése az Evangéliumban milyen csodálatosan egyszeri »dramatur-
giával« jelentkezik, s mindenekfelett az utolsó vacsora leírásában”. —
„Az Utolsó vacsorán már egybeesik a háromféle idő. A próféciák
ideje, az oltáriszentség ideje, s Jézus kínszenvedésének órája. De ez
a háromféle idő máig álló boltozatot alkot egymásba futó pillérei-
vel.” — „Minden konkrétsége, időbelisége ellenére az utolsó vacso -
ra már fogantatásában szertartás volt — a földi valóság titokzatos,
az örök élet időtlenségébe emelt megfelelője. Ha van dráma, ami
megtörte az időt — s valóban megtörte —, úgy ez az. Jézus áldoza-
tának története, időtlen centrumában az Utolsó vacsora asztalával,
melyen nemcsak az Ószövetség kapott új értelmet, de örök és is-
teni formát a magányos, elhagyatott szenvedés is, ami még hátra-
volt a kereszten. Az Evangélium ezzel a legcsodálatosabb, liturgikus
szépségű formaadást párosítja az öröklét »formabontó« beavatko-
zásával. A három réteg — a tanítások, a történet s a liturgikusnak
nevezhető harmadik szint — nemhogy kioltaná, de nagyszerű gaz-
dagsággal és egyszerűséggel hatja át egymást. (…) A szentmisében
lényegében ugyanezt a szerkezetet, »evangéliumi struktúrát« fe-
dezhetjük fel. Az emberi történet legmélyebb eseménye ismétlődik
meg itt. Több, mint amit a művészet vagy emlékezet, vagy bármi
helyszíni szemle a múltból fölidézhet. Ami megtörtént, újra és újra
maga az történik meg itt; Isten agóniája és megváltó kereszthalála.
De a véres áldozatot — mely a valóságban még az apostolok szívét
is próbára tette és megzavarta — itt, a szentmisében, egy valóban is-
teni formaadás szépsége tolmácsolja, közvetíti. // Kívülről szem-
lélve is, sőt kívülről szemlélve talán még szembetűnőbb a szent-
mise tökéletesen egyedülálló művészi szövete. Hol marad ettől a
szimbolikától az irodalomé, ettől a formai szabadságtól akár a mo-
dern színpadé, vagy ettől a bátorságtól a szürrealisták vakmerő-
sége, ettől az egyszerűségtől akár Beckett tömörítő kopár ereje?”6

A korai cikkek elsősorban az utolsó vacsorára és annak a szent-
mise során történő felidézésére, formaadására koncentrálnak. Saját
költői célkitűzése még nyilvánvalóbbá válik, ha ide idézünk egy
rövid naplófeljegyzést is, szintén a 60-as évekből: „A liturgiában a
legmélyebb elesettség kap formát. A mise: a mélypont ünnepélye.”
— „Az eddigi liturgikus világkép nem elegendő. Ez a katolikus köl-
tészet képvilágának átfogalmazását is megköveteli. / A csodálatos
és tökéletes liturgiának és liturgikus időnek: a profánban tükröződő
képéről van szó. A XX. század Veronika-kendőjéről. // Jézus elha-
gyatottabb volt, mint az auschwitzi halottak. De a költői képanyaga

6Nagyhét.(Új Ember,
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ma halványabban hat. / Ugyanakkor: a mai halottak liturgiája is
megteremtésre vár. / Ez nem lehet szépítés vagy egyszerű képköl-
csönzés gyümölcse.”7

Pilinszky számára a történelem botránya egyben a hit katasztró-
fája, az Isten és ember közötti párbeszéd megszakadásának követ-
kezménye — számára azonban (mint arra többen is rámutattak
már) nem Isten léte vagy nem léte, hanem Isten jelenléte a kérdéses.
Ennek a jelenlétnek a legfőbb megtapasztalható bizonysága a szent-
ostya képében mutatkozik meg, ami a jelen és a múlt, az Isten és
ember közötti távolságot is kiiktatja, és ezáltal biztosít lehetőséget
az élők és holtak közötti kapcsolat felvételére is. A művészetnek
ebből a szempontból tulajdonít természetfeletti rendeltetést, és
Jézus példáját követve, a művész feladatát is abban látja, hogy meg-
keresse azt, ami elveszett. Jézus — mint írja egyik 1969-es cikkében
— „oly abszolút értéket jelent, mely mindenkor behelyettesíthető
minden relációnkba, s mindenekelőtt jóvátehetetlen viszonylata-
inkba. Ez a megváltás egyik legmélyebb értelme. Jézus azért jött,
hogy jóvátegye azt, ami az időben végleg elveszett; ezért adta ke-
zünkre magát. Vegyük észre, hogy azóta se hagyott el bennünket,
s épp ott a legkevésbé, ahol szükségünk a legnyomasztóbb: a jóvá-
tehetetlen jóvátételében.”8 — A jóvátehetetlen jóvátétele, a bűn meg-
válthatósága, szakralizálása néhány évvel korábban is felbukkan
már egy írásában, miután ellátogatott Auschwitzba: „Az egyik fotó
hozzásegített szemléletem bizonyos újrafogalmazásához. Meszelt
karámra emlékeztető deszkák között egy fejkendős öregasszonyt
hajtanak a kivégzőbarakk felé. Az öregasszony körül két-három kis-
gyerek lépeget a salakos út jóvátehetetlen közönyében. Álltam a
kép előtt, s erőnek-erejével meg akartam állítani a húsz évvel ez -
előtti boldogtalanságot — ahogy látszatra a fényképfelvétel meg-
állította. De én a valóságot akartam megállítani. S akkor megértet-
tem, hogy semminek sincs értelme, ha nem tudjuk jóvátenni azt,
ami már megtörtént. // Nos — egy hosszú gondolatsor kihagyásá-
val —, én hiszek abban, hogy jóvátehetjük azt, ami megtörtént, s
méghozzá személy szerint azokkal, akikkel megtörtént — személy
szerint a meszelt deszkák előtt 1942-ben lépegető öregasszonnyal.
// A költészet számomra, ha nem is pontosan ezt jelenti, de majd-
nem ezt: a jóvátehetetlen jóvátételét. Vagy legalábbis az első lépést
a képtelenség e sötétjébe.”9 Kilenc év elteltével, 1974-ben tesz kí-
sérletet arra, hogy e személyes és költői kihívással megbirkózzon.
Két verset is ír az említett fénykép kapcsán, az egyik kisgyerek, il-
letve az öregasszony megszemélyesítőjeként:

AUSCHWITZ

Schaár Erzsébetnek

Négy-öt esztendős lehetek,
s az én koromban a világ,

7In: P. J.: Naplók,
töredékek. Osiris Kiadó,

Budapest, 1995, 134., 138.

8A nagyböjt… (Új Ember,
1969. március 9.)

In: P. J.: Publicisztikai
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(Új Ember, 1965.

november 7.) In: P. J.:
Publicisztikai írások,

i. m. 438.
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vagy — ha úgy tetszik — a valóság,
egyszóval mindaz, ami van,
két esztendő vagy nyolcvan év,
mázsás cipő, több tonnás kiskabát,
és főként, ami hátra van még,
pontosan öt-hat éves.

EGY FÉNYKÉP HÁTLAPJÁRA

Görbülten megyek, bizonytalanúl.
A másik kéz mindössze három éves.
Egy nyolcvan éves kéz s egy három éves.
Fogjuk egymást. Erősen fogjuk egymást.

Ha visszaidézzük a Ravensbrücki passiót, szembetűnő a különb-
ség, noha a versbeli szituáció egyezik: a kivégzés előtti pillanato-
kat rögzíti ez a két vers is. A szemtanú leírása helyett azonban ez
utóbbiakban már az áldozatok kelnek életre — s Pilinszky egy ké-
sőbbi kommentárjából azt is megtudhatjuk, hogy e fénykép nézése
közben mindvégig Jézus öt sebére gondolt.10

A költői figyelem a kései írásokban egyre inkább Jézus utolsó éj-
szakájára és kínszenvedésére összpontosít. A cikkek az elesettek
iránt egyre részvéttelibb hangon szólalnak meg, és már korántsem
tekinthetők a versek felől mellékszálnak. A gyónás, a vallomás, a
naplóforma vagy a versekből is ismert kulcsszavak, motívumok
(csend, szögek, mélypont, éhség, szomjúság, mezítelenség, hamu,
kreatúra, „a sírás ünnepélye” stb.) egyre nagyobb átjárhatóságot
biztosítanak a különböző műfajok között. Ennek megfelelően a hús-
véthoz kapcsolódó írások is egyre kevésbé kötődnek már az ünnep
naptári idejéhez, s akárcsak a versek esetében, egyre személyesebb
lesz a hangvétel: nem leírja a külső eseményeket, hanem belülről,
mintegy a történet részeseként ír azokról. „Ez a dráma kétezer év
óta érvényes — s kétezer év után még mindig adósok vagyunk tu-
lajdonképpeni megértésével”11 — írta egyik cikkében, s hogy mi-
féle feltételeknek kellene megfelelnünk ennek érdekében, ahhoz
nemcsak példát, de erőt is nyújtanak Pilinszky szövegei. — Zárás-
képp egyetértően idézhetjük Jelenits István megállapítását: „Amint
a húsvét nem változtatta meg a világot, fényében nem vált puszta
emlékké a nagypéntek, és mégis minden új értelmet kapott, úgy
rendeződik el Pilinszky egész életműve a köré a tengely köré, ame-
lyet a nagypéntek keresztje és a Bárány húsvéti kiáltása jelöl ki.”12

10Én Jézusom…
(Új Ember, 1977.

február 17.) In: P. J.:
Publicisztikai írások,

i. m. 763.

11Az Evangélium és a
szentmise. (Új Ember,

1966. április 10.)
In: P. J.: Publicisztikai

írások, i. m. 465.

12Jelenits István:
Költői pálya a szent és

a profán metszésvonalán.
In uő.: Az ének varázsa.

Új Ember, Budapest,
2000, 328.

257

4_HafnerZoltán_Pilinszky_Layout 1  2015.03.13.  14:05  Page 257


