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KOMÁLOVICS ZOLTÁN

Az	öröm	mint	ismétlésesemény
„Mi kívül izzott, belül a pupillán,

itt izzít csak igazán, idebenn!
A világ is csak vele fényesűl,

az örömtől, aminek neve sincsen.”

Pilinszky	 költészetének	 gazdag	 értelmezéstörténetében	 az	 utólagos	 megértés	 egyik	 leg-
szembeötlőbb	sajátossága	az,	hogy	az	értelmezői	pozíciók	szándékától	függetlenül	egy	olyan	
közös,	alapvetően	tragikus	létértelmezés	horizontjába	terelik	a	verseket,	amely,	véleményünk	
szerint,	az	egész	életmű	fokalizációs	potenciálját	erőteljesen	leszűkíti.	Természetesen	nem	ne-
héz	magyarázni	ezt	az	egyoldalasító	olvasói	és	értelmezői	gyakorlatot,	hiszen	Pilinszky	lírai	
szövegeinek	 krisztocentrikussága,	 apokaliptikus-eszkatologikus	 irányultsága	 újra	 és	 újra	 a	
menthetetlenül	ítélet	alatt	álló	egzisztencia/Kreatúra	inkontingenciáktól	megtisztított	erőtereit	
rajzolja	meg.	A	versekben	megteremtett	poétikai	világ	már	a	kezdetektől	(Trapéz és korlát, 
1946)	olyan	radikális	erővel	exponálja	a	modernség	antropológiai	tapasztalatrendjének	felold-
hatatlan	diszkontinuitását,	hogy	ennek	elsődleges	képviseletévé	nem	maga	a	rögzített	tapasz-
talati	tartalom	válik,	sokkal	inkább	a	versvilágot	előállító	poétikai	konstrukció	jelenik	meg	a	
beszéd	önreprezentációjának	elsődleges	forrásaként.	A	konstrukció	alapvető	poétikai-retorikai-
grammatikai	eszköztárában	(többek	között)	az	ellipszis,	a	redukció,	a	parataxis,	a	metaforikus	
transzformáció,	a	kiürített	retorikai	tér	érvényesíti	és	realizálja	az	„Auschwitz	utániság”	újra-	
és	újraképződő	episztemológiai	vákuumait.	Amennyiben	Pilinszky	számára	a	történelem	ese-
ménytere	 valójában	 metafizikai	 mozgások	 kerete,	 annyiban	 a	 „human	 condition”	 a	 teljes	
száműzöttség,	védtelenség	és	kiszolgáltatottság	újratapasztalásának	állandó	forrása.	„A tények 
mögül száműzött Isten időről időre átvérzi a történelem szövetét. Ami nyomot hagy rajta, oly 
véghetetlenül igénytelen, hogy kérdéses, valaha is föl tudunk érni hozzá?” (Ars poetica he-
lyett). Ebben	az	értelemszerkezetben	az	ember	mint	cselekvő	reflexivitás	egyrészt	egy	vertiká-
lis	tengelyen	megképződő	távolság	szédítő	örvényében,	másrészt	egy	horizontális	tengelyen	
létrejövő	sorsközösség	végtelen	ekvivalenciájában	van	kifeszítve.	A	lírai	én	alakzatának	egy	
ilyen	hitszerkezetbe	történő	exponálása	Pilinszky	költészetében	a	poétikai	szituáció	teljes	újra-
rendeződését	vonja	maga	után.	Az	utolsó	három	kötet	(Szálkák, Végkifejlet, Kráter)	ennek	az	
egzisztencián	belül	történő	mozgásnak	a	poétikai	lenyomata,	amennyiben	ezek	a	szövegek	egy	
kettős	kötődés	prizmáján	szétszóródó	egzisztenciális	érzékenység	archivált	formái.	Bár	a	Pi-
linszky-szakirodalomban	általános	az	a	megítélés,	miszerint	 az	utolsó	kötetek	verseiben	az	
exhortációs	 retorika	 egy	meg	 nem	 szólítható,	meg	 nem	 kérdezhető	 szemantikát	 állít	maga	
mögé,	s	mint	ilyen	a	személyes	affirmáció	önismétlő	megvalósulásává	válik,	a	Pilinszky-féle	
versbeszéd	alakulástörténetében	ez	a	poétikai	szakasz	organikusnak	tekinthető.	Pilinszky	vers-
beszéde	ugyanis	kezdetektől	egy	olyan	folyamatos	dekonstrukciót	érvényesít	a	nyelvvel	szem-
ben,	melyet	valami	nem-nyelvinek	a	levegőhöz	juttatása	kényszerít	ki.	Éppen	a	nyelvi	és	nem-
nyelvi	tartományok	közti,	végzetessé	vált	hiátusok	artikulációs	problémája	sodorja	és	mozgat-
ja	ezt	a	költészetet	a	kései	versek	irányába.	Már	a	Pilinszky-költészet	centrumában	álló	Apokrif 
című	vers	nagyon	radikális	megfogalmazásokat	 rögzít	e	 tekintetben:	„Szavaidat, az emberi 
beszédet / én nem beszélem.”, „Nem értem én az emberi beszédet, és nem beszélem a te nyel-
vedet.”, „Hazátlanabb az én szavam a szónál! / Nincs is szavam.” Ezek	az	alapvetően	önrefe-
rens	 kijelentések	nyilvánvalóan	 folyamatos	 konfrontációba	 állítják	 a	mindenkori	 értelmező	
diskurzus	nyelvi	megnyilatkozásait,	és	hangsúlyosan	tételezik	velük	szemben	a	szöveg	elide-
geníthetetlen	szuverenitását.	A	differencia,	amely	a	versre	irányuló	értekezés	és	maga	a	vers-
nyelv	között	képződik,	nemcsak	poétikai	téttel	bír,	hanem	a	világértés	radikális	különbségeit	is	
tartalmazza. Az Apokrif azt	a	 tényt	 rögzíti,	hogy	a	vers	önmegértését	olyan	önazonosságok	
alkotják	meg,	melyek	zárójelezése	esetén	a	versre	irányuló	beszéd	önmagát	teszi	érvénytelen-
né,	mert	nem	beszéli	a	vers	beszédét.	Dolgozatomban	a	nyelvi	és	nem-nyelvi	létmódnak	azt	a	
transzparenciáját	igyekszem	feltárni,	mely	ennek	a	költészetnek	az	egzisztenciális	mélységét	
és	intenzitását	biztosítja,	s	a	poétikai	öröm	folyamatos	forrásává	válik	Pilinszky	költészetében.	
A	nyelv	és	a	nyelvben	megszólalni	akaró	 (kényszerülő)	 tartalom	olyan	dinamikus	viszonyt	
mutat,	melynek	köszönhetően	a	szöveg	az	arisztotelészi	értelmű	katharsis egy	lehetséges	kere-
tévé	válik.1	Amikor	azt	mondjuk,	hogy	a	Pilinszky-vers	a	megtisztulás	örömeinek	a	poétikai	
felületeit	teríti	ki,	akkor	ezt	mind	a	nyelvi,	mind	a	nem-nyelvi	vonatkozásában	is	értjük.	Ennek	
az	állításnak	a	keretében	próbáljuk	szóhoz	juttatni	azt	az	oppozíciót,	amely	megpróbálja	leve-
gőhöz	juttatni	az	öröm	és	a	derű	fundamentális	poétikai	komponensét	Pilinszky	költészetében.	
A	tisztán	tragikus	karakterű	értelmezői	mederből	való	kibillentés	valójában	bármelyik	kötet	
alaposabb	vizsgálatán	keresztül	végrehajtható,	amennyiben	a	poétikai	értelemkeresés	nem	ma-
rad	saját	előfeltevéseinek	egy-egy	szövegen	végigpréselt	önigazoló	applikációja.	Figyelmün-
ket	szűkre	fókuszálva	azokat	a	szövegeket	állítjuk	vizsgálatunk	középpontjába,	melyek	a	tra-

1	 Egy	másik	elemzés	része	lenne	annak	igazolása,	hogy	az	eleosz-phobosz	indulati	mozzanatai	antropológiai	adott-
ságként	konstituálják	a	Pilinszky-verseket.
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gikus	mélységű	és	sötét	fényű	eminens	szövegek,	az	Apokrif, A szerelem sivataga	és	a	Jelené-
sek VIII. 7. „holdudvarában”	már	a	metonimikus	érintettség	miatt	meghökkentő	ellenpontok-
ként,	a	katartikus	öröm	artikulációiként	íródnak	be	a	Harmadnapon	című	kötetbe.	Az	Arany-
kori töredék, a Dél	és	a	kötetet	záró	Novemberi elízium	az	öröm,	a	ragyogás	és	fény	vezérmotí-
vuma	köré	rendeződő	versek.	A	Dél	című	„ragyogás-vers”	különösen	megdöbbentő	pozicionális	
kontrasztot	teremt	az	őt	követő	Jelenések VIII. 7.-ben	olvasható	félelmetes	apokalipszis-vízió-
val,	hiszen	esetükben	szinte	összeér	a	tiszta	öröm	teljessége	és	a	totális	reménytelenség:	„Kö-
zeledik, jön, jön a ragyogás / egy óriás közérzet egében„ (Dél), „de látja isten nincsen arra mód 
/ kitörni út remény e látomásból.”	(Jelenések VIII. 7.).	Ezt	a	szinte	feloldhatatlan	kontrasztot	
öröm-	és	fájdalomérzet	közt	maga	az	Apokrif	is	megteremti	és	hordozza	olyannyira,	hogy	ez	a	
kétirányúság	(is)	majdnem	szétfeszíti	a	verset,	amelynek	az	antropológiai	dimenzionalitása	a	
teljes	számkivetettség	nullapontjától	a	katartikus	hazatérés	végpontjáig	bomlik	ki	a	szövegben.	
Gondolatmenetünk	 szempontjából	 azonban	 az	 Aranykori töredék	 című	 vers	 tartalmazza	 a	
kulcsmozzanatot	az	első	versszak	záró	soraiban:	„Kimondhatatlanul jól van, ami van / Minden 
tetőről látni a napot.” Az Apokrif gravitációs	terében	fel	kell	figyelnünk	ennek	a	(Pilinszkynél	
később	is	ismétlődő	–	v.	ö.	pl.	Visszafelé)	belátásnak	és	formulának	a	megdöbbentő	egységére	
és	kontextuális	kontrasztjára.	A	„kimondhatatlanul”	önreferens	minősítés	úgy	mutatja	ki	a	nyel-
vi	és	nem-nyelvi	létmód	töréspontját,	hogy	az	apofantikus	logosz	(jól	van,	ami	van)	retorikájá-
nak	megfelelően	nem	ágyazza	bele	azt	egy	argumentatív	térbe,	hiszen	maga	az	alaptapasztalat	
elsősorban	nem-nyelvi	természetű,	tehát	kimondhatatlan.	A	„jól	van,	ami	van”-formula	mint	
totalizáló,	nem	párbeszédképes	nyelvi	megnyilatkozás	valójában	az	önmagára	záruló,	fokozha-
tatlan	öröm	nyelvi	zárványa.	A	kimondással	megvalósuló	nyelvi	azonosítás	pusztán	valamiféle	
ekvivalens	 viszonyvonatkozást	 rögzít	 anélkül,	 hogy	 az	 örömartikuláció	 egy	 verbális	 soron	
transzformálódna.	 Ebben	 a	 szövegtapasztalatban	 az	 öröm	 lényegileg	 puszta	 viszony,	 egy	 a	
fakticitás	világa	előtti	ontológiai	adottság:	a	tiszta egybeesés.	Az	egybeesésben	a	létezés,	mint	
mindent	megelőző	adottság,	az	öröm	„viharaként”	teszi	elérhetővé	önmagát.	Amikor	Pilinszky	
költészetében	az	öröm-artikuláció	poétikai	formáit	keressük,	akkor	újra	és	újra	ezzel	a	versese-
ménnyel	találkozhatunk.	A	Novemberi Elíziumban az	ekvivalencia	a	következő	nyelvi	formát	
ölti:	„olyan is vagy / oly boldog is, hisz semmit sem akarsz már, / csak ragyogni a novemberi 
napban”.	Ebben	az	esetben	a	lírai	énalakzat	önfelszámolása	és	az	önátadás	metaforicitása	te-
remti	meg	a	tiszta	egybeesés/egyenértékűség	(ekvivalencia)	viszonyvalóságát.	A	fent	idézett	
szöveghelyek	gondolati	szerkezetét	illetően	tehát	egy	olyan	áthelyeződés	érhető	tetten,	mely-
nek	során	nem	a	megképződő	viszony	referenciális	elemei	válnak	hangsúlyossá,	hanem	maga	
a viszonyképződés,	mint	nyelvileg	előállított	létvonatkozás.	Ezt	a	sajátos	„anonimitást”	legpon-
tosabban	a	Novemberi Elízium	című	vers	záróképe	magyarázza:	

„Mi	készül	itt	e	tenger	ragyogásból?
Ha	lehunyom	is,	süti	a	szemem,
mi	kívül	izzott,	belül	a	pupillán,
itt	izzít	csak	igazán,	idebenn!
A	világ	is	csak	vele	fényesűl,	
az	örömtől,	aminek	neve	sincsen.”

Az	„öröm”	szó	mint	nyelvi	jel	annak	a	képtelenségnek	a	megnyilatkozása,	mely	mögött	az	
a	tapasztalat	áll,	hogy	az	örömnek nincs neve. Az öröm az Aranykori töredékben	(is)	nem	a	
világ	valamely	történésére	adott	szubjektumreakció,	azaz	nem	egy	következményes	viszony-
ban	megteremtődő	affekció,	hiszen	akkor	konkrét,	racionális	oka,	tehát	neve	lenne.	Ennek	az	
örömnek	azonban	nincs	neve,	s	ez	a	tény	abban	a	lényegi	összefüggésben	áll,	hogy	az	öröm	
nem	birtokolható.	Nem	az	énben	gyökerezik.	Kimondhatatlan,	de	érzéki	fenomén,	ami	a	tiszta	
ragyogásban	ölt	testet.	Az	öröm	az	Aranykori töredékben	a	világ	felől	érkezik,	mint	elementá-
ris	megmutatkozás,	világfeltárulás,	amellyel	szemben	az	én	mint	a	saját	idejét	elszenvedő	kü-
lönállás	–	elveszítve	önmagát	–	kivettetik	a	temporalitás	rendjéből:	„aranykori és ugyanaz a 
nyár! / És ugyanaz a lüktető öröm, / dobog, dobog a forró semmiben”.	A	melléknévi	mutató	
névmás	(ugyanaz)	kétszeri	ismétlése	az	elliptikus	nyelvi	szerkezetben	egy	olyan	ekvivalencia	
verbális	reprezentációja,	mely	elemi	erővel	és	drámai	hirtelenséggel	zúdul	be	a	totális	hiány	
(semmi)	tapasztalatrendszerébe.	Ebben	az	összefüggésben	az	öröm	poétikája	Pilinszky-versei- 
ben	egy	önbirtokló	viszonyeseményként	áll	elő,	s	a	metaforaesemény	nyelvi-logikai	realitásá-
nak	megfelelően	egybeesésként	válik	tiszta	történéssé.	A	lírai	én	poétikai	előállításának	ezek	a	
formái	teljesen	elkülönböznek	attól	a	gyakorlattól,	melyet	a	legjelentősebb	Pilinszky-versek	
általában	követnek,	hiszen	azokban	az	integratív	lírai	én	alakzata	helyett	annak	csak	jelszerű	
vagy	metonimikus	eltolásokon	keresztül	megjelenő	reprezentációját	érzékelhetjük.	Az	Apokrif 
a	klasszikus	modernség	utáni	poétika	mintaszövegeként	számol	be	az	öntételező	szubjektum	
tarthatatlanságáról.	Az	én	önmaga	nyoma,	jele	a	szövegeseményben,	nem	pedig	önmegjelení-
tés.	Az	istentől	való	elhagyatottságban	az	„én”	pusztán	metonimikus	önreprezentációja	valósul	
meg.	Az	én	voltaképpen	az	én	hiányának	jele.	Olyan	képmás	(eikon),	melynek	utalnia	kellene	
a	teremtőjére,	ám	lerombolt	arcán	és	alakján	keresztül	éppen	az	archetípus	lerombolódásának	
megjelenítőjévé	válik.	A	teremtő–teremtményi	viszony	kitöltetlensége	miatt	az	én	transzcen-
denciától	való	átjártsága	és	az	ebből	fakadó	teljességérzete,	ami	hagyományosan	a	tiszta	önbir-
toklásban	jelenik	meg,	itt	teljesen	igazolhatatlannak	bizonyul.	Az	Apokrif	harmadik	(oly	gyak-
ran	elemzett)	szövegegysége	pontos	képét	adja	ennek	a	történésnek.	Ebben	a	szakaszban	a	lírai	
én	egy	folyamatos,	metonimikus	helyettesítéssorozatban	veszíti	el	önbirtoklási	képességét.	Az	
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első	helyettesítés	során	(„Látja Isten, hogy állok a napon. / Látja árnyam kövön és kerítésen.”) 
a	metonímia	(én-árnyék)	olyan	következményes	viszonyként	jelenik	meg,	melyben	a	lírai	én	
fizikai	valósága	kiíródik	a	versből,	azaz	az	Isten	és	ember	közti	látásviszony	egy	lényegi	törés	
következményeként	elérhetetlenné	 teszi	önmagát.	A	második	helyettesítésben	(„Akkorra én 
már mint a kő vagyok, / halott redő, ezer rovátka rajza,”) megjelenő	időbeli-anyagi	kölcsönös-
ség	(én-kő,	rajz)	olyan	módon	dekonstruálja	a	viszonymegfelelés	lehetőségét,	hogy	egy	nem-
antropomorf	vonatkozási	teret	állít	elő,	melynek	következtében	a	vers	én-létesítése	leválik	az	
európai	kulturális	hagyomány	archetípusos	gyakorlatáról.	Az	Apokrif	záróképének	(„És könny 
helyett az arcokon a ráncok, / csorog alá, csorog az üres árok.”) többszörös	helyettesítései	
(arc,	árok,	ránc,	könny)	dinamikusan,	eseményként	mutatják	fel	a	viszonyazonosság	lehetet-
lenségét,	hiszen	az	én-t	folyamatos	kitérésként,	elkülönböződésként	írják	le.	Az	én-nek	ez	a	
posztmodern	archeológiája	az	egzisztenciának	azt	a	sajátosságát	ragadja	meg,	hogy	az	integra-
tív	egységként,	múltjából	táplálkozó	stabilitásként	elhelyezhetetlen	bármiféle	viszonyban	(leg-
főként	egy	transzcendens	viszonylatban).	Ez	az	én	a	megfeleléseket,	egybeeséseket	nélkülöző	
számkivettetés	énje.	Azt	láthatjuk	tehát,	hogy	Pilinszky	költészetében	nagyon	kontrasztosan	 
áll	egymás	mellett	két	lényegileg	különböző	énteremtés	és	„világleírás”.	Egyfelől	a	viszony-
azonosságokban	manifesztálódó	örömtapasztalat,	másfelől	éppen	a	totális	viszonyhiány	poeti- 
zálódik	az	egyes	Pilinszky-versekben.	Úgy	tűnik,	mintha	Pilinszky	gondolkodásában	és	poéti-
kai	világában	a	fájdalom	és	az	öröm	viszonya	nem	pusztán	ellentétként	megjelenő	polarizáció	
az	emberi	létérzékelésben,	hanem	egymással	nagyon	szoros	érintkezésben	lévő	létmódok	di-
namikus	megvalósulása.	Bizonyos	értelemben	a	fájdalom	és	az	öröm	egymást	feltételező	köl-
csönösség.	Viszonyuk	tehát	nem	dialektikus,	hanem	a	metonimikus	egymás	mellettiség	szer-
kezetét	mutatja.	Az	öröm-	és	fájdalomérzetnek	ezt	a	végzetes	közelségét,	tragikus	ekvivalenci-
áját	a	modernségben	először	talán	Kierkegaard	érzékeli	és	tematizálja.	Tudjuk,	hogy	Pilinszky	
gondolkodásának	alakulástörténetében	milyen	fontos	szerepet	játszott	az	ő	munkássága,	első-
sorban	az	a	szemléletmód,	amelynek	keretében	a	filozófus	a	hitviszonyban	megteremtődő	eg-
zisztenciáról	 beszél,	 és	 annak	 radikális	 világleírását	 adja.	 Témánk	 tekintetében	 különösen	
hangsúlyos,	hogy	miként	szervesül	Pilinszky	látásmódjában	Kierkegaard	gondolkodásának	a	
dialektikus/diametrikus	ellentéteket	érvénytelenítő	és	átíró	praxisa.	„Azt hiszem, Kierkegaardé 
az a gondolat, hogy a jó ellentéte nem a rossz (a rossz kevés is meg alacsony is ahhoz, hogy a 
jó valódi ellentéte lehessen), hanem a jó és a rossz fogalmának összekeverése, összezagyválá-
sa.”2 Véleményünk	szerint	Pilinszky	örömfogalmának	szerepét	és	szerkezetét	vizsgálva	nem	
hagyhatók	figyelmen	kívül	Kierkegaard	belátásai	és	felismerései.	A	kierkegaard-i	probléma-
felvetéssel	való	azonosulását	dokumentálja	az	alábbi	megjegyzés	is:	„Van Kierkegaardnak egy 
gyönyörű tanulmánya Ábrahámról. Ebben írja, hogy egyedül a szent merészel egyedül marad-
ni Istenével, a hős és a tanító, bármily magányos is, igazával mindig a kollektivitáshoz, az 
etikus szinthez fellebbez.”3 A Félelem és reszketés	című	munkára	történő	utalás	egyértelművé	
teszi,	hogy	a	kierkegaard-i	isten-ember-tematizáció	mennyire	lényegszerűen	rögzül	Pilinszky	
tudatában.	Amikor	azt	állítottuk,	hogy	a	Pilinszky-versekben	az	öröm	egy	olyan	megmutatko-
zása	(önfeltárulása)	a	valóságnak,	mely	mint	viszonyazonosság	és	egybeesés	adódik,	akkor	
Kierkegaard-nak	az	ismétlésről	írott	gondolatmenete	kísértett	bennünk.	Az ismétlés	című	ta-
nulmány	témánk	szempontjából	azért	nagyon	fontos,	mert	az	örömállapot	olyan	antropológiai	
leírását	adja,	amely	a	Pilinszky-versekben	is	kimutatható.	Az	öröm	Az ismétlés	című	szöveg-
ben	úgy	érkezik	az	ember	számára,	mint	egy	villámcsapás:	„Minden egyre jobban összekuszá-
lódik, itt már nem segíthet más, csak egy villámcsapás.”4	A	„kívülről”	érkező	öröm	Kierke-
gaard	számára	az	idő	olyan	összeroskadása,	amiben	múlt,	jelen,	jövő	egymásra	vetül	azáltal,	
hogy	az	egzisztenciális	pillanat	a	maga	totalitásában	önálló,	a	temporális	rendbe	vissza	nem	
illeszthető	egyszeriségre	tesz	szert.	Pilinszky	a	Dél	című	versét	kierkegaard-i	felütéssel	kezdi:	
„Örökké tartó pillanat! / Vad szívverésem alig győzi csöndjét, / csak nagysokára, akkor is alig 
/ rebben egyet a meglepett öröklét.” A	pillanat	státusváltozásának	kataklizmatikus	vihara	mint	
verssé	rögzült	(megörökült)	élmény	a	Novemberi elíziumban,	az Aranykori töredékben	és	az 
Apokrifban	is	az	öröm	történéseként	jelenik	meg.	Az	ismétlés	Kierkegaard-nál	–	és	Pilinsz-
kynél	is	–	az	emlékezés	lelki	mechanizmusával	ellentétes	irányulás,	ugyanakkor	a	múltbeliség	
éppúgy	dimenzionálisan	nyer	benne	értelmet,	mint	az	emlékezésben.	„Ami ismétlődik, az volt, 
különben nem ismétlődhetne, azonban éppen az, hogy volt, teszi az ismétlést újjá. Amikor a 
görögök azt mondták, hogy minden megismerés emlékezés, úgy ez azt jelentette: az egész léte-
zés, mely itt van, jelen volt – ám ha azt mondjuk, az élet ismétlés, akkor ez azt jelenti, hogy a 
létezés, amely itt volt, létezni kezd. Ha az emlékezés és ismétlés kategóriáját nem birtokoljuk, 
úgy az egész élet egy üres tartalom nélküli formába fullad.”5 Ebben	az	értelemben	az	önmaga	
örök	különállását	elnyerő	pillanat	egyrészt	úgy	kapcsolódik	a	történeti	időhöz,	hogy	valójában	
abból	szakad	ki,	másrészt	az	ismétlésben	az	ismétlődik	csak,	ami	már	volt,	azaz	a	történeti	idő.	
Véleményünk	 szerint	 a	 Pilinszky-versek	 nyelvi	 szerkezeteiben	 előálló	 ekvivalencia	 valami	
hasonló	 viszonyt	 reprezentál.	 A	 Pilinszky-versek	 időviszonyainak	 leírásakor	 többnyire	 az	
eszkatológia	szemléletrendjét	szokás	érvényesíteni.	Az	eszkatológia	a	világ	végső	rendjének	
valósága,	az	üdvözülés	és	a	feltámadás	ideje,	olyan	jövő,	ami	a	jelen	perspektivikusságában	a	
Remény	 vigaszát	 helyezi	 bele.	Az	 eszkatológia	 a	 történelem	üdvtörténetbe	 torkollásának	 a	

2	 Pilinszky	János:	A mélypont ünnepélye.	Szerk.	Jelenits	István.	Szépirodalmi	Kiadó,	Budapest.	1984.	400.	o.
3 Uo. 253. o.
4	 S.	Kiekegaard:	Az ismétlés.	Ford.	Gyenge	Zoltán.	Ictus	Kiadó.	1993.	94.	o.
5 Uo. 28. o.
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horizontja.	Zárt	és	egyirányú	idő	és	jövő.	Minden	történelmi	narratívát	felülíró	végső	narratíva.	
Véleményünk	szerint	a	Pilinszky-versekben	megképződő	idő	ennél	komplexebb	alakot	ölt	az	
intenzív	pillanat	dinamizmusának	formájában.	Pilinszky	„vers-pillanatainak”	az	a	poétikai	kö-
vetkezménye,	hogy	a	szövegek	lírai	tudatában	megképződő	belátás,	felismerés	katartikus	ter-
mészetű,	 hiszen	 a	 Pilinszky-vers	Mostjában	 valami	mindig	 is	Volt	 nyilatkozik	meg	 immár	
elemi	nyerseségben.	Az	a	valami,	ami	már	a	végleges	elvesztettségbe	zuhant,	és	a	szinte	elvi-
selhetetlen	hiány,	szorongás	(Kierkegaard-nál	halálos	betegség	is)	helyettesítéssorozatába	ta-
szította	az	embert.	Az	ismétlés	a	tragikus	hiányban	felmutatott	kitartás	(a	próbában	való	helyt-
állás	–	megpróbáltatás)	idejében	teremtődő	elveszettnek a	viharos	előretörése,	mennydörgés	és	
villámcsapások	 sűrűjében	 előálló	 ragyogás.	 Hasonlóan	 a	 görög	 tragédiák	 katarzisme-
chanizmusához,	melyben	a	cselekvő	bukása	és	végső	önelnyerése	ugyanaz	a	pillanat,	az	ismét-
lés	az	öröm	és	a	fajdalom	határpontján	magasodik	fel.	Az ismétlés	című	tanulmányban	Kierke-
gaard	Jób	történetén	keresztül	modellálja	az	ismétléseseményt.	Az	istenfélő	Jób	feje	felett	az	
egész	létezés	összecsapott,	s	„cserépdarabokra	tört”.	Jób	azonban	megállt	az	Isten	tekintete	
előtt:	„Az Úr adta, az Úr elvette. Legyen áldott érte az Úr neve.”	(Jób.	1.21.)	Kierkegaard	sze-
rint	a	mindenét	elvesztő	Jób	hite	éppen	abban	a	vitában	teljesedik	ki,	amelynek	az	a	célja,	hogy	
felismertesse	vele	bűnösségét	(istenfeledését),	amit	a	szörnyű	büntetés	igazol	és	tanúsít.	Azon-
ban	Eliphas,	Bildad,	Zophar	és	Elihu	korholó,	bölcselkedő	szavai	egyre	inkább	megerősítik	
Jób	hitét	abban,	hogy	neki	igaza	van,	és	büntetése,	szenvedése	nem	feleltethető	meg	bűneinek.	
Jób	a	hamis	barátok	helyett	Istennel	állítja	szembe	magát,	igazának	tanúsítása	kizárólag	Isten-
re	irányul.	Az	ént	érvénytelenné	tevő	fájdalomban	antropológiai	pozíciójának	tengelyét	a	hori-
zontálisból	visszahelyezi	az	őt	lényegileg	megalapozó	viszonyba.	„Jób lépésről lépésre min-
dent elveszített, ezért a remény lassanként szertefoszlott, miközben a valóság ahelyett, hogy 
enyhébb lett volna vele szemben, egyre szigorúbban lépett fel ellene. Kereken kimondva: min-
den elveszett. Minden egyre jobban összekuszálódik, s itt már nem segíthet más, csak egy vil-
lámcsapás.”6 Jób	nem	elfordul	 Istentől,	hanem	az	 Istennel	 szemben	védi	 igazát	–	 s	védi	a	
múltját	is,	amelyben	istene	áldása	övezte	életét.	Jób	hite	tehát	romokon	és	a	szakadékok	fölött	
is	megáll,	akkor	is,	amikor	már	csak	árnyéka	önmagának,	és	arcán	a	könnyek	helyett	már	csak	
üres	árok	van.	Ekkor	ragyog	fel	az	ismétlés.	„Hogy mikor következik be? Az emberi nyelv per-
sze nem egészen alkalmas ennek az elmondására. Mikor következik ez be Jób esetében? Akkor, 
amikor minden elgondolható emberi bizonyosság és valószínűség ennek a lehetetlenségéről 
beszél.”7	Jóbot	az	Úr	végül	megáldotta,	és	mindent	kétszeresen	visszakapott.	Kierkegaard	ezt	
a	drámai	státusváltást	nevezi	ismétlésnek.	Ebben	az	értelemben	az	ismétlés	az	öröm	eseménye,	
hiszen	benne	a	létezés,	amely	itt	volt,	újra	létezni	kezd.	Az	öröm	ily	módon	az	a	létezés,	amely-
ben	a	létezés	egy	létezőn	keresztül	nyeri	el	önmagát.	Pilinszky	költészetében	az	öröm	ugyan-
így	visszanyerés,	előrenyomulás.	Rendkívül	beszédes	ebben	a	vonatkozásban	Az aranykori 
töredék	gyönyörű	nyitó	képe:	„Öröm előzi, hirtelen öröm, / ama szemérmes, szép anarchia!” 
Ez	a	nagyon	pilinszkys	„öröm-definíció”	az	örömöt	olyan	eredendő	állapotként	mutatja	be,	
ami	 lényegi	 természete	szerint	az	első	összerendeződés,	 tudatosság	előtti	világ,	az	anarchia	
létmódja.	Az	etika	világában	álló	és	élő	ember	számára	tehát	az	öröm	mindig	ismétlés,	valami	
elveszettnek	a	visszanyerése,	a	bukott	állapotból	való	hirtelen	és	váratlan	felemelkedés.	(Érde-
kes	részmozzanatként	vizsgálható	lenne	itt	az	a	„magaslati”	fokalizációs	sajátosság,	hogy	a	Dél 
és	az	Aranykori töredék	poétikai	nézőpontjának	centrumában	is	a	ragyogó	háztetők	látványa	
áll).	Az	ismétlésesemény	mint	az	öröm	rázúdulása	az	egyén	életére	Pilinszky	több	versében	is	
a	hazatérés	narratívájaként	realizálódik.	A	hazatérés	kierkegaard-i	értelemben	az	ismétlés	pró-
bája,	a	 lélek	olyan	 több	 irányú	mozgása,	amit	elsősorban	az	otthon	elhagyásától	kezdődően	
íródó	múlt	terhe	vezérel.	Ez	a	múlt	az	elszakadás	által	önmaga	is	a	múlt	tagadása,	annak	tanú-
sítása,	hogy	az	ember	kétségbeesetten	önmaga	akar	lenni.	A	narratíva	archetípusa	a	tékozló	fiú	
története,	ami	Pilinszky	számára	mind	költészetében,	mind	értekező	prózájában	is	elsődleges	
referencialitással	bír.	A	Két rendhagyó szent	című	esszéjében	nagyon	markánsan	ragadja	meg	a	
történet	teológiai	és	antropológiai	szerkezetét:	„A Tékozló Fiú szentsége titkában talán még a 
jobb latorét is felülmúlja. Tudója egyedül isten. Hogy mikor vált szentté? Távozásakor, a disz-
nók között, megrendítő fogadtatásában? Úgy érzem, hogy ez a három mozzanat, féktelen kilen-
géseiben is tökéletesen egy. Másként az atya (vagyis isten) igazságtalan lett volna, amikor 
hűtlen fiát, a mindig hűségessel szemben előnyben részesítette, szinte fittyet hányva neki.”8 A 
hazatérés	értelem-összefüggései	a	Pilinszky-versben	mindig	ennek	az	alapító	szövegnek	a	kon-
textusában	bontakoznak	ki,	és	egy	vertikális	tengely	mentén	történő	mozgás	drámájaként	reali-
zálódnak	egy	már	jelen volt	visszanyerésének	a	kérdéseként.	Az	Apokrif című	vers	egésze	úgy	
is	értelmezhető,	hogy	a	szöveg	arra	az	elemi	kérdésre	adott	válaszok	sorozata,	hogy	van-e	ha-
zatérés.	Érvényteleníthető-e	a	saját	múltját	megtagadott	(tragikus	bukásba	zuhant)	múlt.	Van-e	
ismétlés?	Lehetséges-e	az	ugyanaz	a	hazatérés	örömében?	A	szöveg	–	mint	már	fentebb	jelez-
tük	–	ellentmondásos	válaszokat	ad.	A	hazatérés-narratíva	a	második	szövegrészben	található:

„S majd este lesz, és rámkövül sarával
az éjszaka, s én húnyt pillák alatt
őrzöm tovább e vonulást, e lázas
fácskákat s ágacskáikat.

6 Az ismétlés. 94. o.
7 Uo. 94. o.
8 A mélypont ünnepélye. 520. o.
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Levelenként a forró kicsi erdőt.
Valamikor a paradicsom állt itt.
Félálomban újuló fájdalom:
hallani óriási fáit.

Haza akartam, hazajutni végül,
ahogy megjött ő is a Bibliában.
Irtóztató árnyam az udvaron.
Törődött csönd, öreg szülők a házban.
S már jönnek is, már hívnak is, szegények
már sírnak is, ölelnek botladozva.
Visszafogad az ősi rend.

A	szöveg	világosan	jelzi,	hogy	a	történésminta	a	tékozló	fiú	példázata.	A	megszólaló	én-
alakzat	az	ő	archetípusos	figurájára	íródik	rá.	Az	otthont	és	múltat	megtagadott	múlt	tudatának		
előállítása	nagyon	finom	sejtetéseken	keresztül	történik.	A	„húnyt	pilla	alatt”	őrzött,	ám	elté-
kozolt	ártatlansággal	(fácskák,	ágacskák,	kicsi	erdő)	szemben	a	lélekben	nőtt	fájdalom	óriási	
fáit	hozza	magával	haza	az	érkező.	Azonban	az,	hogy	a	tragikus	jelenben	a	hunyt	pilla	alatt	
megőrződött	a	romlás	előtti	világ	(ősi	rend),	mint	tiszta	viszonylat,	a	hazatérés	reményének	
lehetőségét	biztosítja.	A	hazatérő	minden	vonatkozásban	az	ítélet	előtt	áll,	az	ítélet	előtti	csend	
borzalmas	viharában.	A	Pilinszky-kép	szinekdochés	viszonylatként	állítja	elő	azt	a	drámai	va-
lóságot,	melyben	az	én	mintegy	ősmintaként,	elemi	lenyomatként	magában	hordozza	azokat	
a	teremtettségi	viszonyokat,	amelyek	a	számkivettetésben	elérhetetlenné	váltak	számára.	Az	
én	tehát	ez	esetben	valójában	önmaga	számára	válik	elérhetetlenné.	A	fácskák,	az	ágacska	és	a	
kicsi	erdő	felől	rémalakként	adódik	önmaga	számára	is:	„Irtóztató árnyam az udvaron.” Ez a 
láttatás,	melyben	az	én	önmagát	önmaga	torzulásaként	mutatja	fel,	olyan	önreflexivitásról	tesz	
tanúbizonyságot,	ami	csak	az	eredendő	állapotának	nyomait	még	hordozó	létezőben	lehetsé-
ges („Valamikor a paradicsom állt itt”).	Az	udvaron	álló,	ítéletére	váró	férfi	saját	tekintetében	
önmaga	keresztjeként	nézi	az	ajtót,	amin	keresztül	elhagyta	a	házat.	Kierkegaard	villámcsa-
pásnak	nevezi	azt,	ami	ekkor	történik.	„Az apa ezt mondta szolgáinak: hozzátok ki hamar a 
régi ruhát, és öltöztessétek fel. Húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut a lábára! Azután hozzátok 
a hizlalt borjút, vágjátok le! Együnk és vigadjunk, mert ez a fiam halott volt, és új életre kelt, 
elveszett és megkerült!” (Luk. 15. 22–24.)9 A	tékozló	 fiú	megbocsájtáson	keresztül	 történő	
újjászületésében	megvalósult	ismétlésnek	a	ráíródása	az	Apokrif	lírai	énjének	valóságára,	ezt	
a	versszakaszt	az	öröm	történetévé	teszi.	Az	öröm	nem	maga	a	hazatérés	eseménye,	sokkal	
inkább	a	hazatérésben	újrarendeződő	viszonyesemény.	A	történést	a	vers	metaforikus	síkján	
elhelyezve	azt	 látjuk,	hogy	a	 fájdalom	óriási	 fái	 ismét	 fácskákká	 rendeződnek	vissza,	 azaz	
egybeesnek	eredendő	önmagukkal.	Pilinszky	gondolkodásában	a	hazatérés	mindig	teológiai	
narratívaként	jelenik	meg,	és	mindig	egzisztenciális	eseménytörténés.	Az	egzisztenciális	pilla-
nat	eseménytörténete.	Az	Apokrif	zárásának	ellentételező	képsora	ugyanezen	vertikális	tengely	
egy	másik	metszetét	mutatja	fel.	A	Pilinszky-vers	antropológiája	az	embert	mint	olyan	egyedi	
létezőt	 tételezi,	aki	 létvonatkozásában	elsősorban	nem	a	horizontális	 történeti	 idő,	hanem	a	
vertikális	 egzisztenciális	 idő	 tengelyén	valósíthatja	 vagy	nem	valósíthatja	meg	önmagát.	A	
tragikus	számkivettetés	ebben	a	gondolkodásban	minden	pillanatban	 fenntartja	az	 ismétlés,	
az	öröm	 lehetőségét,	a	„húnyt	pilla	alatt”	őrzött	 szép	anarchia	újra	 jelenre	válthatóságát.	A	
számkivetettségnek,	 az	 összeomlásnak,	 az	 én	 lerombolódásának	 egzisztenciális	 valósága	 a	
Pilinszky-versek	antropológiai	szemléletrendjében	magában	hordozza	a	teljes	konverzió	lehe-
tőségét.	Az	én	egzisztenciális	átrendeződése	a	létező	lényegileg	abszurd	ráhagyatkozása	arra	
a	létre,	amibe	érkezik.	A	Pilinszky-versek	vallásos	egzisztenciája	ennek	a	ráhagyatkozásnak	
a	drámájában	 íródik	 lírai	énné,	s	ennek	következtében	sohasem	válik	a	 történeti	 idő	puszta	
szubjektumává	vagy	tanúsítójává.	Ez	a	kierkegaard-i	eredetű	világértés	az	ént	egy	radikálisabb	
viszonyban	látja	értelmezhetőnek.	Tragikum	és	öröm	lelki	érintkezése	Kierkegaard	számára	
a	létező	egyén	legnagyobb	terhét	 jelenti,	s	ezt	a	terhet	mint	halálos	betegséget	nevezi	meg.	
Az	ember	kétségbeesése,	szorongása	tragikum	és	öröm	brutális	kölcsönösségébe	ágyazódik.	
A	kétségbeesés	felszámolásának	iránya	az	ismétlés	kényszerével	terheli	meg	az	embert.	Ez	a	
kényszer	azonban	az	öröm	soha	meg	nem	szűnő	erőforrása	is	egyben.	„Az a formula, amely az 
Én állapotát akkor írja le, amikor a kétségbeesés teljesen le van győzve, a következő: miköz-
ben önmagához viszonyul és önmaga akar lenni, az Én átlátható módon abban a hatalomban 
alapozza meg magát, mely őt létrehozta.”10 

  9 Újszövetség.	ford.	Simon	T.	László	OSB.	Pannonhalmi	Főapátság,	2014.
10	 Kierkegaard:	Halálos betegség.	Ford.	Rácz	Péter.	Göncöl	Kiadó,	1993.	20.	o.




