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TÓTA PÉTER BENEDEK

Öröm-nyom-ok
Pilinszky János és Ted Hughes 

írásaiban
szemérmes, szép anarchia!

Eredendően	és	végső	soron	igaz:	„Boldogságra	lettünk	teremtve.	Boldogságra	vagyunk	hi-
vatva.”	(PJPí	436)	Az	ember	bűnbeesése	óta	ez	a	„boldog	és	első	állapot”	(PJPí	457)	életünk	
útjának	 régi-új	 célja.	Ezért	már	 az	 is	mondható,	 hogy	 „boldog,	 aki	 úton	 van”	 (PJBe	276).	
Az	emberélet	megkerülhetetlen	útjainak	mindegyike	azonban	„valóságos	öröm	és	valóságos	
szenvedés”	(PJNt	112).	Ezért	tájékozódásunkat	időben	és	térben	segíthetik	a	pillanatnyi	öröm-
nyomok,	a	töredékes	örömpillanatok,	amelyek	elővételezhetik	a	boldogságot	–	a	teljes	örömöt.	
Azaz	Pilinszkyvel	szólva:	„Tökéletes	örömet	kell	keresni	[…]	el	kell	jutnom	a	legmerészebb	
örömig:	[…]	az	örökkévaló	pillanat,	az	evangélium	és	a	sorsdrámák	öröméig.”	(PJNt	16)	In-
duljunk!	Kezdődjék	a	nyomkeresés!

1. nyom: a prés
A	„Címerem”	Pilinszkytől	először	az	Új Írás	című	folyóiratban	jelent	meg	1971	decem-

berében	(PJÖv	109).	„Szög	és	olaj	lehetne	címerem”,	mert	mindkettő	a	préselés	ilyen-olyan	
nyomán	állítható	elő;	ütve,	verve,	kovácsolva,	sajtolva,	valamiféle	nagy	nyomásnak	kitéve;	
majdhogynem	nyomorítva	jön	létre	az	egybetartó	szeg,	az	egészséget	tápláló-ápoló	olaj.	Hogy	
mit	lehetne	a	címer	szövegéül	írni?	Egyfelől:	„felhők	futását”	–	valami	szabadon	fennköltet,	
magasztost,	ami	azonban	–	a	felhő	–	maga	is	kondenzáció	eredménye;	sűrítésé,	tömörítésé,	
összenyomásé	–	ez	németesen	dichtung,	azaz	sűrítés,	 tömörítés,	összenyomás,	sőt,	versírás,	
költészet,	szépirodalom.	Másfelől:	„disznók	fejét	/	rálapulva	a	préskemény	palánkra”	–	a	föl-
det	túró,	összeszorító	keretek	közt	fogva	tartott,	nehéz	testű,	ám	kíváncsi,	intelligens	állatok	
bemutatását.	Így	talán	„mindent	megértek”	égen-földön,	még	az	ég	alatt	földönfutóvá	lett	és	a	
disznók	eledelét	megkívánó	tékozló	fiú	példázatát	is:	miként	fér	meg	egy	lapon	nyomorúság	
és	öröm.	Hogy	ez	mit	jelent?	Írást.	Befejezett	mondatot.	Kész	művet.	Présbe	kényszerülve:	
nyomdába	adva,	nyomtatásban	közreadva.	A	megszenvedett	tapasztalat,	a	nyomasztó	élmény	
–	a	nyomorúság	–	kezelhetően,	kézbe	adhatóan/foghatóan	jelenik	meg	kellő	időben	–	az	örö-
met	jelentő	kegyelem	pillanatában.	Szentírási	értelemben	a	közös	tőről	fakadó	öröm	(khara) 
és	kegyelem	(kharis)	egy	–	filológiailag	is	–	követhető	nyomot	hagy.

Ted	Hughes	allegóriája	a	versírásról,	 „A	gondolat-róka”	 („The	Thought-Fox”)	1957-ben	
jelent	meg	(THCP	21).	A	képzelőerő	sötét	rengetegének	egy	pillanatában	egy	róka	képét	vélel-
mezve	érkezik	az	inspiráció,	amely	pontosan	követhető	nyomot	hagy	maga	után	a	fehér	hóban	
(„Sets	neat	prints	 into	 the	snow”),	s	a	költői	kép	ezzel	a	 tagmondattal	fejeződik	be:	„A	lap	
kinyomtattatott”	(„The	page	is	printed”).	A	nyelvtani	szenvedőszerkezetet	előkészíti	a	költői	
nyomorúságot	kifejezni	képes	érzéki	 tapasztalat:	az	ember	elszenvedi	a	beléivódó	„hirtelen	
szúró	friss	rókabűzt”	(„a	sudden	sharp	hot	stink	of	fox”).	A	szenvedő	szerkezet	azonban	azt	is	
kifejezi,	hogy	a	vers	beszélője	nem	cselekvő	részese	az	eseménynek:	az	tőle	függetlenül,	de	
rajta	keresztül	megy	végbe	–	az	állatian	ható	ihlet	erőt	vesz	rajta,	erőszakot	hajt	végre	rajta,	
hatalmába	keríti,	nyomást	gyakorol	rá.	A	végeredményül	kapott	szép	vers	ugyan	az	öröm	pil-
lanatát	jelenthetné,	csak	mintha	a	beszélőnek	nem	lenne	öröme	benne.	Ahogyan	Ted	Hughes	
írja	erről	a	versről:	„A	szavak	csináltak	testet	neki,	és	bocsátották	útjára”	(THPM	20)	–	nem	
pedig	ő.	Ezt	az	örömtelen	személytelenséget	a	költő	Ted	Hughes-i	sámánattitűdje	elviseli:	a	
sámánköltő	a	halálos	transzállapotból	új	bensővel	támad	fel,	s	ez	az	eksztatikus	költői	vérmér-
séklet	a	totemállat	szellemállapotába	helyezi	(v.	ö.	THWP	56–58).	Ami	történik,	rajta	mint	mé-
diumon	nyomódik	át.	Amikor	Ted	Hughes	a	költői	személyiség	mibenlétét	vizsgálja	(THDG	
17–47;	THWP	268–292)	T.	S.	Eliot	 nyomán,	 a	 „Hagyomány	és	 egyéniség”	 (TSES	13–22,	
TSEK	61–72)	szerzője	azért	szerepelhet	sámánként,	mert	szerinte	a	költő	sajátosan	kifinomult	
médium,	akiben/amiben	a	benyomások	(„impressions”)	és	élmények	váratlanul	és	szabadon	új	
kombinációkat	képeznek	(TSES	18,	20;	TSEK	67,	69).	A	költő	médiumként	sem	hozzáadni,	
sem	elvenni	nem	tud	semmit;	a	szellem	áldozatává	lesz,	az	ő	nyomait	adja	tovább.

Ted	Hughes	esetében	a	totemállat	veszi	át	a	cselekvő	szerepét,	s	ez	végül	az	örömnyomokat	
felfüggeszti	a	médiumban.	Pilinszky	is	megtanulta	Eloittól,	hogy	a	költő	médium	(PJPí	237,	
266;	PJBe	48,	52).	Pilinszkynél	azonban	a	költő	minősített	cselekvő	marad,	s	a	költő	mint	sze-
replő	minősítését	így	fogalmazza	meg:	„Írás	közben	–	pedig	találtam	dolgokat,	amik	relatíve	
fölülmúlták	képességeimet,	legalábbis	így	éreztem,	rátaláltam	egy	sorra,	egy	képre	–	rájöttem,	
hogy	nem	örülhetek	neki,	nem	vehetek	részt	benne	azzal	az	örömmel	vagy	inkább	élvezettel,	
amivel	kellett	volna,	ha	természetesen	reagálok.	De	akkor	nincs	meg	az	áldozat	eleme!	Szí-
nésznél	 veszem	észre,	 amikor	 színpadon	van,	 hirtelen	 egyenesbe	 kerül,	 észreveszi,	 hogy	 a	
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közönség	kapcsol,	vele	van,	és	abban	a	pillanatban	túlénekli	a	dolgot.	Rájátszik.	Egyedül	az	
a	színész,	aki	le	tud	mondani	a	találkozásnak	erről	a	hirtelen	megszülető	öröméről,	az	képes	
a	darabot	végigjátszani	azon	a	szinten,	amelyen	szükséges	[…]	Ez	borzasztó!	Hiába	remekel,	
belül	mélységesen	szomorú.”	(PJBe	207)	Ez	az	áldozat,	ez	a	lemondás,	az	örömnek	ez	a	sze-
mélyes,	cselekvő	felfüggesztése	jelentheti,	hogy	„Nekünk	magunknak	muszáj	végül	is	/	a	prés-
be	kényszerülnünk.”	Így	ugyan	a	költő	Pilinszkynél	is	„csupán	médium”,	ám	„egy	teljesebb	
jelenlétért”	(PJNt	116).	Valóban:	„Az	író	[…]	csak	médium,	közvetítő.	Jézus-esemény:	örök	
közvetítő”	(PJNt	137;	PJ	kiemelése).	Amit	közvetíthet:	az	öröm	híre.	Ilyen	az	örömtelen	öröm,	
az	örömtelenség	öröme,	az	öröm	az	öröm	ellenére.

Pilinszky	 élményében	 a	 „prés”	 és	 Hughes	 tapasztalatában	 a	 „print”	 –	 a	 latin	 „premo,	
premere,	pressi,	pressum”	ige	származéka	–	présel,	szorít,	sajtol,	nyom;	a	lényeget	tekintve	
mindketten	osztoznak	a	teremtés	rendjében.	Az	elkerülhetetlen	írás	kényszerű	nyomására	jön	
létre,	jelenik	meg	nyomtatásban	a	mű.	Rálapulva	egy	sík	felületre,	szorosan	hozzásimulva	egy	
kétdimenziós	felülethez,	rásajtolva	a	palánkra,	ahogy	az	egyik	szó	töve	–	lap	–	észrevehetően	
tükröződik	a	másik	szó	kezdetében	–	pal-.	Kozmikus	méretű	felhőkép	ide,	disznóól	szűkössége	
oda,	az	alkotó	teremtés	ilyen	könnyed	tapintattal	hagy	nyomot	maga	után.	Az	alkotó	teremtés	
kegyelme	azonban	a	költő	nyomorúsága.	Erre	utalhatott	Pilinszky	1971	októberében:	„présben	
írtam,	[…]	belső	présben	[…]”	(PJBe	121).	A	préselt	öröm	a	vers	helyrajza	szerint	a	kegye-
lem	és	a	nyomorúság	között	található.	Ez	a	szópár	két	végletet	idéz.	A	megidézett	végletek	
tágassága	és	szorítása	visszhangzik	némiképpen	„Egy	lírikus	naplójából”	1972	februárjában.	
„Bizonyosságra	törekedni	és	elfogadni	a	bizonytalanságot:	egyik	mottója	lehetne	a	minden-
kori	embernek.	Kemény	prés	ez,	mégis	 szorításából	 született	minden	 igaz	bölcsesség,	 ima,	
művészet.	[…]	Aki	[…]	vállalja	a	»prést«,	gyakran	épp	a	leghevesebb	szorítás,	szorongattatás	
idején	hirtelen	megsejti	az	ellentmondásokat	föloldó	szabadságot,	valami	új	és	kimondhatatlan	
realitás	vigaszát.	[…]	amikor	a	szorongattatás	a	legnagyobb,	közel	a	szabadító.”	(PJPí	672)

A	szorongattatásból	kiszabadul	–	kisajtolódik	–	az	igaz	műalkotás.	Nyomon	követhető.	Ted	
Hughes	gondolatrókája	először	1955-ben	hagyott	nyomot	papírlapon	(KSPC	291),	1957-ben	
került	első	kötetébe	(THHR	14),	később	1961-ben	Hughes	első	BBC	iskolarádió	programjában	
hangzott	el,	s	ennek	szerkesztett	változata	1967-ben	jelent	meg	(THPM	19–21),	majd	három-
szor	válogatott	versei	kötetének	nyitó	költeményeként	szerepelt	(THSP1	1972,	THSP2	1982,	
THSP3	1995).	A	róka	sorsdöntő	álomtörténete	egy	1993-as	keltezésű	kisprózában	olvasható	
(THWP	8–9;	THÉR),	miután	utalt	rá	egy	1953-as,	illetve	vázolta	azt	egy	1979-es	levelében	
(THSL	22,	422).	A	róka	totemállatként	meghatározó	Hughes	egyetlen	novelláskötete	utolsó-
ként	megírt,	de	sorrendileg	elsőnek	szerkesztett	darabjában	(„A	sújtó	csapda”	[„The	Deadfall”],	
1993,	THDB	1–19).	A	 róka	mint	megigéző	címerállat	 jelenik	meg	Hughes	utolsó,	1998-as	
kötete	mágikus	hatást	keltő	„Epifánia”	 [„Epiphany”]	című	versében	 (THBL	113–115).	Ted	
Hughes	erre	mondhatná:	címerem.	Talán	minderre	vonatkozhatna	azonban	az,	amit	Hughes	
1979-ben	a	rókaálom	kapcsán	írt:	„soha	nem	kellett	volna	elmondanom,	azt	hiszem”	(THSL	
423).	Viszont	neki	magának	lett	muszáj	végül	is	a	présbe	kényszerülnie.	Noha	az	életmű	egé-
szét	átjáró	és	összefogó	rókanyom	ok	lehetne	az	örömre,	ezek	a	szövegek	önmagukban	mégis	
örömtelenül	nyomasztóak,	ám	–	mivel	nyomorító	szorításukból	kiszabadultak,	nyomtatásban	
megjelentek	–	örömtelenségük	ellenére	csak	azért	is	öröm-nyom-ok.

Mindkettejükre	érvényes	lehet	Pilinszky	sejtése:	„örömbe	és	szenvedésbe	egyedül	a	tiszta-
szívűek	merészelnek	alászállni”	(PJPí	119),	mert	tisztában	vannak	vele:	„Az	igazi	öröm	fájdal-
mon	és	unalmon	túli”	(PJNt	110).

2. nyom: a zokogás
A	„Telehold”	Pilinszkytől	először	a	Nők Lapja	című	hetilapban	jelent	meg	1971	novembe-

rében	(PJÖv	119).	Amint	a	címerem	öröme	kegyelem	és	nyomorúság	közé	préselődött,	úgy	
illeszkedik	„a	viszontlátás	zokogó	öröme”	az	„ütéssel”	és	„lágysággal”	érzékeltethető	végletek	
közé.	A	viszontlátásnak	ez	a	zokogó	öröme	szíven	üthet	és	meglágyíthatja	a	 szívet.	Ennek	
a	megrázó	zokogásnak	a	katartikus	könnye	megmossa	érzelmeinket;	kiengesztelődésként	ez	
„ráz	egybe	és	mos	egybe…	/	két	összeérő	arcot…”	Ez	a	helyzetrajz	felidézheti	a	tékozló	fiú	és	
a	tékozló	atya	viszontlátásának	örömét:	„már	messziről	meglátta,	és	megesett	szíve	rajta,	eléje	
sietett,	nyakába	borult,	és	megcsókolta”	(Lk	15:20).	A	testvér	a	mezei	munkából	térve	vissza	
(Lk	15:25)	látja	az	öröm	diktálta	étkezést	(Lk	15:24.32)	–	talán	az	estebédet	vagy	vacsorát,	
amikor	akár	a	telehold	is	látható.	Az	örömlakoma	és	a	telehold	képzete	megengedheti,	hogy	
számításba	vegyük	a	húsvétot	(v.	ö.	Zsoltár	81[80]:4b;	HHBL	1869),	hiszen	a	fiú	„halott	volt,	
és	[újra]	életre	kelt”	(Lk	15:24.32).	A	viszontlátás	öröme	zokogó	az	élet-halál	kritikus	és	ka-
tartikus	pillanatának	megrázkódtató	és	megkönnyebbítő	szélsőségessége	miatt.	Ezzel	párhuza-
mosan	Lázár	föltámasztásának	részleteire	is	gondolhatunk.	Jézus	örül	(Jn	11:15.41),	mert	hitet	
adhat,	és	megrendülten/megindultan	könnyekre	fakad,	zokog	(Jn	11:35)	a	viszontlátás	vonzá-
sában,	miközben	egy	utalás	megidézi	a	négy	napja	halott	kezét	is	(Jn	11:17.39.44).	Mindez	a	
húsvét	közeledtével	történt	(Jn	11:55),	mintegy	elővételezve	Jézus	halálát	és	feltámadását,	a	
megújult	életre	nyíló	viszontlátás	örömét.

Ahogyan	a	„Telehold”	a	kozmikus	természet	rendjébe	illő	újjászületéssel	foglalkozik,	úgy	
tesz	Ted	Hughes	1984-es	„Esővarázs	a	hercegség	érdekében”	(„Rain-Charm	for	the	Duchy”)	
című	verse	 is	 (THRC	1–4).	Az	1984.	 december	 19-én	 frissen	 kinevezett	 koszorús	 költőtől	
először	 ez	 a	 vers	 került	 a	 királyi	 család	gyűjteményébe	december	 21-én	 (JBTH	418–419),	
bár	eredetileg	a	folyó	témájú	versei	közé	szánta	(KSPC	142;	v.	ö.	THSL	619,	620)	az	1984-es	 
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aszályos	év	hatására	(TMML).	Ugyan	a	kötet	címét	 is	adó	vers	címe	a	 trónörökös	birtokai	
közé	tartozó	Cornwalli	Hercegségre	utal,	a	horgászszenvedélyéről	híres	Hughes	a	lakóhelye,	
North	Tawton	tágabb	környezetében	található	folyók	által	behálózott	devoni	és	dartmoori	vízi	
birodalomra	céloz	majdhogynem	mitologikus	halászkirályként,	ahogy	a	hercegség	földrajzát	
újrarajzolja	a	kötethez	fűzött	jegyzeteiben	(THCP	1214–1216).	Az	öthónapos	aszályt	rajtaütés-
szerű	zivatar	váltotta	fel,	dörgés	rázta	a	falakat,	villámcsapás	recsegett	a	tetőkön,	a	vers	beszé-
lőjének	gondolatát	az	„örömteli	zokogás”	(„joyful	sobbings”)	–	a	helyi	folyókat	újra	felduz-
zasztó	lezúduló	eső	–	töltötte	be,	a	zivatar	képében	kozmikusan	visszatérő	víz	viszontlátásának	
zokogó	öröme,	a	devoni	és	dartmoori	hegyhátakat	pedig	domború,	nedvvel	telt	(„boldogságtól	
ödémás”?)	„kőkorszaki	kézfejeknek”	képzelte.	A	halászkirály	számára	a	haldokló	anyatermé-
szet	újra	életre	kelt	karácsony	közeledtével.	Az	újjászületés	feletti	örömteli	zokogása	azonban	
kiterjed	a	szomjúságtól	szenvedőkre	is	(„the	patient,	thirsting	ones”).

Hogy	Hughes	 1984-es	 örömteli	 zokogásának	 gondolatában	 a	 szomjúságtól	 szenvedők	 is	
bennfoglaltak,	nem	meglepő	az	öröm	és	szenvedés	együttes	érvényét	valló	Pilinszky	társasá-
gában.	Hughes	1967	és	1976	között	lefordított	Pilinszky-versei	között	szerepel	a	„Miféle	föld-
alatti	harc”	is	(PJÖv	24–26;	„What	Underground	Struggle”	[PJTH	21–22]).	Pilinszkynél	ennek	
a	szövegnek	a	beszélője	„magához	rántja	társát,	/	siratva	benne	önmaga	/	hasonló	sorsú	mását,”	
majd	őhozzá	fordulva	folytatja:	„zokogva	átöleltelek	/	és	szomjazón,	ahogycsak	/	szeretni	me-
részelhetünk	/	egy	élőt	és	halottat!”	Hughes	változata	szerint	a	„siratva”	megfelelője	„sobbing”	
(zokogva),	a	„szomjazón	[…]	szeretni”	pedig	„craving”	és	„crave”	–	azaz	epedve	epedni,	vagy-
is	nemcsak	szomjúságtól	ital	után	sóvárogni,	hanem	gondterhelten	és	bánatsújtottan	gyötrődve	
emésztő	szerelmi	vágyat	is	érezni	valaki	élő	és/vagy	halott	iránt.	Hughes	szóhasználata	–	a	le	
nem	 fordított	 „Telehold”	 felől	olvasva	az	„Esővarázst”	–	véletlenszerűnek	 tűnik.	A	„Miféle	
földalatti	harc”	felől	olvasva	azonban	lehet,	hogy	nem	teljesen	véletlenszerű	Hughes	szóhasz-
nálata	az	egyéni	mítoszalkotás	világában	sem	földrajzi,	sem	személyes	vetületben.

A	viszontlátás	élményéhez	kapcsolódó	zokogó	öröm	Ted	Hughes	kifejezései	között	nem	
csak	 „örömteli	 zokogás”	 („joyful	 sobbings”).	Az	 első,	 tragikusan	 elhunyt	 felesége,	 Sylvia	
Plath	emlékére	írt	Születésnapi levelek	egyikében	–	„A	rózsaszín	kötött	ruha”	(„A	Pink	Wool	
Knitted	Dress”	 címűben	 [THBL	34–35;	 v.	 ö.	THSz	42–43])	 –	 a	 halott,	 de	 emlékében	újra	
életre	kelt	 társához	 így	 szól:	 „zokogtál	 az	örömtől”	 („you	 sobbed	with	 joy”).	Ez	a	vers	 az	
1956.	június	16-i	házasságkötésüket	idézi	a	James	Joyce-i	epifánia	erejével.	„Eső”	(„Rain”)	
jellemezte	a	napot,	„zápor”	(„downpour”).	Az	alkalmat	a	személyes	mikrokozmosz	és	a	miti-
zálható	makrokozmosz	jelenségei	hatják	át.	A	könnycseppek	és	az	esőcseppek	után	a	már-már	
biblikusan	megnyílt	egekből	úgy	kész	az	újházasokra	hullni	a	jólét,	akárha	(atom)bomba	is	
lehetne	(„drop”)	–	a	Jordán	folyónál	(Mt	3:13–17)	és	a	Tábor-hegyen	(Lk	9:28–36)	megismert	
jelenethez	foghatóan,	amely	a	halálról	szólt	(Lk	9:31).	Ez	a	profetikus	–	önbeteljesítő	–	távlat	
„elvarázsolt	 jövő”	 („spellbound	future”	–	azaz	 rokonértelmű	szóval:	„charmed”).	Ebben	az	
emlékező-értelmező	látomásban	a	könnyező	szemet	jelző	pupillák	és	könnycseppek	élettelen	
ékkőként	ütődnek,	verődnek,	rázódnak	–	ütköznek,	rázkódnak.	A	látomás	lényege,	amit	a	láto-
más	nyújt:	a	látó	a	látottal	együtt	él	és	hal	a	sír-ás-ban.

Az	arc,	a	szem,	a	könny.	Egyszer	a	Bűn és bűnhődés	álomjelenetét	idézi	Pilinszky,	jelezvén:	
„mintha	az	egész	 természet	könyörögne	részvétért”	Dosztojevszkijnél.	Raszkolnyikov	a	 lo-
vacska	hűlt	tetemének	szemeit	csókolja.	Pilinszky	Nietzschét	is	megidézi,	aki	egy	másik	vérző	
lovacska	fejéhez	tapasztotta	arcát	zokogva	„egy	»férfiasabb	boldogság«	jegyében”	(PJPí	188).	
Pilinszky	voltaképpen	ezért	 idézheti	számos	alkalommal:	„Boldogok,	akik	sírnak”	–	hiszen	
„derű	és	tragikum	egy	helyről	fakad”	(PJPí	795).	Oda	pedig	zokogó	öröm	vezet.

3. nyom: a reszketés
A	„Panasz”	Pilinszkytől	először	a	Vigilia	című	folyóiratban	jelent	meg	1949	márciusában	

(PJÖv	37).	Egy	apokalipszis	utáni	kép	árnyékában	–	„Mintha	egy	égbolt	madár	közeledne”	
(v.	ö.	Jel	19:17.31;	Ez	39:17–20)	–	a	vers	beszélője	eldöntendő	kérdéseket	rebeg.	A	némaság-
szótlanság-hallgatás	miatt	lebegő	igen-nem	adhat	teret	a	reszketésnek.	A	kérdések	fókusza	a	
személyes	 istenséghez	 fűző	kapcsolatért	 reszket.	Ennek	 az	 abszolút	 kapcsolatnak	 a	megta-
pasztalása	lehetne	az	öröm.	Az	abszolút	kapcsolatot	fürkésző	kérdések	válasza	azonban	nem	
kifejezett.	Mert	az	istenség	nem	létezik?	Mert	van	az	istenség,	de	kapcsolatot	kifejező	megnyi-
latkozása	nem	lefordítható?	Mert	van	kapcsolódó	válasza,	de	mint	beszélő,	nem	vagyok	képes	
felfogni?	Mert	létezik	ez	az	abszolút	kapcsolat,	de	mihelyst	aktualizálódik,	meghatározhatóvá	
és	meghatározóvá	válik,	 azaz	 néven	nevezve	 azonosításra	 kerül,	 az	 abszolúttal	 azonosulva	
egyszerű	beszélőként	ebben	az	azonosuló/közösülő	kapcsolatban	megsemmisülök,	pusztulok?	
Már-már	misztikusan	gyötör	a	gyönyöröm.	Csillagfényes	éjszaka	sötétjébe	temetve.	Életadó	
szeretettel	ölelő	karok	közé	temetve.	A	falomb	hulltával	az	avar	képezte	pusztuláspárnán	várva	
az	újjászületést.	A	panasz	oka	egyfelől:	állandó	adottsága	–	adatott	volta	–	miatt	észrevehetet-
len	a	reszketésem	öröme?	A	panasz	oka	másfelől:	egyszer	is	tudatosítva,	eltulajdonítva,	birtok-
ba	véve,	névadással	hatalom	alá	vetve	nem	vész	el	a	reszketésem	öröme?

A	24	soros	„Panasz”	misztikusokkal	rokon	beszédmódja	nem	annyira	meglepő,	ha	felidéz-
zük	például	a	13	soros	13(12).	(panasz)zsoltár	fordulatait.	Mindkét	szöveg	első	része	kérdések-
kel	fordul	a	megszólítottjához.	A	kérdések	a	beszélő	és	megszólított	kapcsolatára	vonatkoznak.	
Mindkét	szöveg	második	része	felszólító	móddal	fejezi	ki	erős	óhaját	az	abszolút	kapcsolatra	
vonatkozóan.	A	két	szöveg	abban	különbözik,	hogy	míg	a	bibliai	zsoltár	beszélője,	imádkozója	
hitbeli	tapasztalata	bizonyságára	hagyatkozva	panaszkodik,	addig	a	misztikus	vers	beszélőjé-
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nek	panasza	a	bizonytalanság	vákuumában	fogalmazódik	meg.	A	két	szöveg	záradéka	azonban	
annyiban	rokon,	hogy	a	zsoltár	végén	ujjongó	ének	ad	hangot	a	misztikus	reszketés	örömének.

Ted	Hughes	1974-ben	a	Pilinszky-verseket	 fordítva	„néhánnyal	az	ő	versei	közül	már	7	
vagy	8	éve”	együtt	élt,	és	megítélése	szerint	„ezek	még	mindig	érdekesek	és	még	mindig	múl-
hatatlanul	jók”	(THSL	350–351).	A	„Panasz”	című	verset	is	tartalmazó	lefordított	válogatást	
megelőző	bevezetőjében	Hughes	arról	 ír,	hogy	ezek	a	versek	 Istent	 szólítják	meg,	„de	úgy	
tűnik,	ez	az	Isten	nem	létezik.	Vagy	ha	egyáltalán	létezik,	[…]	teljesen	eltér	attól,	amit	a	dog-
matikus	kereszténység	valaha	is	elképzelt.	A	hiányok	és	negatív	tulajdonságok	Istene”	(PJTH	
10).	Ennek	a	misztikus	„Istennek	az	epifániája	a	gyulladáspont	ebben	az	összes	zsoltárban”,	
melyek	mindegyikének	középpontja	 „az	 apokalipszis	utáni	 csend”,	 a	 „némaság”,	 amely	 „a	
reszkető	teremtményeket”	jellemezheti	(v.	ö.	PJTH	11).	Ezen	a	ponton	„a	szenvedés,	úgy	tű-
nik,	elválaszthatatlan	az	örömtől.	A	megsemmisüléshez	legközelebbi	pillanatról	kiderül,	hogy	
az a	 teremtő	pillanat”	 (PJTH	12;	TH	kiemelése).	 „Az	eredmény	nem	megnyugtató.	Mégis	
gyógyító.	A	rettenet	és	az	öröm	rejtelmesen	egybekel.”	(PJTH	13)

A	Pilinszky-versek	kötetének	kefelevonatát	elégedetten	korrektúrázza	Hughes	1976	máju-
sában	(THSL	376).	A	Pilinszky-kötettel	párhuzamosan	készítette	el	Hughes	egy	újabb	saját	kö-
tetét,	amelynek	címét	egy	15–16.	századbeli	karácsonyi	ének	kezdőszava	adja:	Gaudete	–	örül-
jetek!	(THSL	377)	Advent	3.	vasárnapja	is	ezt	a	nevet	viseli	a	szentmise	kezdőénekének	első	
szavát	hangsúlyozva:	Gaudete…	(Fil	4:4–6).	Az	öröm	oka:	közel	a	Születés,	ill.	újjászületés	
ünnepe.	A	kötet	fikciója	egy	anglikán	pap	túlvilági	küldetéséről	és	evilági	újjászületéséről	szól	
költői	módon.	A	kötet	keletkezése	hátterében	Hughes	és	az	elvesztett	asszonyok	sorsa	rémlik	
fel	első	felesége	halálától	(Sylvia	Plath:	 1963)	édesanyja	haláláig	(Edith	Farrar:	 1969). Az 
érzelmi	és	traumatikus	terhek	feldolgozásának	folyamatában	Hughes	egy	1974.	december	14-i	
feljegyzése	szerint	fontos	állomáshoz	érkezett:	„A	Gaudete	segítségével	[…]	fokoznom	kell	
a	nyomást	(pressure)”	(JBTH	338).	Az	áttörést	a	kötet	harmadik	részének,	az	Epilógusnak	a	
rövid	versei	 jelentették:	 az	újjászületett	pap	költeményei:	 „egy	névtelen	női	 istenséghez	 írt	
himnuszok	és	zsoltárok”	(THCP	1200).	Ezek	a	szövegek	„vacanák	(indiai	imaversek	[…])”	
Hughes	azonosítása	szerint	(THSL	634–635).	A	Pilinszky-versekhez	írt	bevezetőjében	„a	sze-
mélyes	csend”	kapcsán	megemlíti	„azokat	az	indiai	szenteket,	akik	tartózkodnak	a	szólástól	
addig,	mígnem	a	végső	igazság	szól	rajtuk	keresztül”	(PJTH	10).	Úgy	tűnik,	a	Pilinszky-fordí-
tások,	köztük	a	Panasz-zsoltár	és	a	Gaudete	vacana-zsoltárai	affajta	Ted	Hughes-i	sámánver-
sek	jellegét	öltik.

Az	Epilógus	15.	verse	(THCP	363)	követhetően	visszhangzó	filológiai	kapcsolatot	tart	a	
„Panasz”	 és	 a	Pilinszky-bevezető	 szövegével.	 Szemlélődve	vesszük	 észre	 „a	 tölgy	 aráját	 a	
tölgy	erős	ölelésében.	//	Nász	[…]	/	Reszkető	rezzenés	[…]	/	Hulló	gally,	és	makk,	és	levél.	//	
Révült	örömben	a	tölgy	/	Gyökerei	/	Karokat	emelnek	esdeklésként	/	Sebhelyek	nyomorúsá-
gával	[…]	/	Némán	szóló	képmások	terhével	/	A	tölgy	látszólag	meghal	és	halott	/	Szerelmi	
aktusában.	//	Alatta	fekszem	//	Barna	levélnosztalgiában	//	Makkos	ámulatban.”	A	névtelen	női	
istenséghez	írt	himnuszokat	és	zsoltárokat	ez	a	révült	öröm	és	makkos	ámulat	továbbvihette,	
és	Hughes	közel	20	év	múlva	megjelentethette	Shakespeare	írásainak	tükrében	látomásos	ké-
zikönyvét	(THSH)	a	vadkan	és	a	teljes	létezés	istennője	erőteréről.

Az	 Istennő	hármas	vetületben	 jelenik	meg:	 „Anya,	Szent	Ara	 és	 az	Alvilág	Királynője”	
(THSH	7).	Ez	a	létértelmező	mitikus	látásmód	„elbeszélő	vagy	drámai	szimbolikus	művekben”	
mutatkozik	meg	(THSH	40).	Shakespeare	drámáit	olvasva	Hughes	a	lényeget	„indiai	eposz-
ként”	láttatja	„az	Isteni	Szeretet	terjedelmes,	ciklikus	Tragédiájában”	(THSH	43).	Shakespeare	
első	nagy	versét	úgy	fogja	fel	Hughes,	hogy	„kegyelettel	őrzi	sámáni	újjászületését	az	Istennő	
szolgálatában,	a	sorscsapásszerű	pszichológiai	esemény	álomformáját,	amely	költői	ihlete	for-
rása	lett”	(THSH	88).	Ez	a	válság	pillanata	(v.	ö.	THSH	89).	„Az	a	nagy	sámán,	aki	mintegy	
önkéntelenül	éli	meg	a	vesztett	ügy	mártíromságát.”	Ennek	köszönhetően	követhetjük	nyomon	
Shakespeare-éhez	hasonlóan	Hughes	életművében	is	„az	Istennő	szenvedését”	és	a	költő	„he-
roikus,	élethosszig	tartó,	türelmes	erőfeszítését,	hogy	a	Nő	segítségére	siessen	–	így	vagy	úgy	
megmentse	az	Istennőt”	(THSH	90).	Ez	lehetne	a	hosszan	tűrő	reszketés	öröme.

Amit	Hughes	1992-ben	Shakespeare	drámái	kapcsán	megfogalmaz,	azt	a	Sylvia	Plath	emlékét	
is	idéző,	1998-ban	megjelentetett	Születésnapi levelek	szövegeiben	igyekszik	tettekre	váltani.	Ke-
gyetlen	őszinteséggel,	elbeszélő	kegyelettel	teli	drámai	monológokban	vall	ihletforrássá	lett	sors-
csapása	élményének	mozzanatairól.	A	válságpillanatok	egyike	„A	sors	játéka”	(„Fate	Playing”	
[THBL	31–32;	v.	ö.	THSz	38–40]).	Sylvia	a	Victoria	buszpályaudvaron	várta	Tedet,	aki	pedig	vo-
nattal	érkezett.	Miután	Tedet	elveszettnek	hitte,	Sylvia	eszeveszetten	áttaxizott	a	King’s	Cross	pá-
lyaudvarra.	Sylvia	zokogása	Ted	szemében	mennydörgéses	záporral	ért	fel,	amely	aszályt	áraszt,	
miközben	föltartott	karok	díszletében	„minden	levél	reszket”	(THBL	32;	v.	ö.	THSz	40).	Ted	ta-
núja	Sylvia	szenvedésének,	s	ezeknek	a	verseknek	a	segítségével	élethosszig	tartó	erőfeszítéséről	
tanúskodik,	hogy	minden	egyes	versben	újjászületéssel	mentse	meg	a	Nőt.

Az	előző	Pilinszky-	és	Hughes-szövegek	minden	lapján-levelén	megtapasztalható	az	abszo-
lutizált	személyes	kapcsolat	igényét	jellemző	reszketés	öröme.

4. nyom: a lüktetés
Az	„Aranykori	töredék”	Pilinszkytől	először	a	Vigilia	című	folyóiratban	jelent	meg	1949	

februárjában	(PJÖv	49–50).	A	verset	áthatja	az	öröm,	lüktet	mindhárom	versszakában.	A	töre-
dékből	ismert	aranykort	jellemzi,	hogy	„Öröm	előzi,	hirtelen	öröm	[…]	a	lüktető	öröm.	[…]”	
–	„vele	fényesűl,	/	az	örömtől”	a	vers,	a	világ.	Lüktet,	„dobog,	dobog”	a	vers.	Kölcsönösen	
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érvényes,	egymást	kiegészítve	árnyaló	vonások	mutatják	be.	„Nyitott”	és	„torlaszos”	–	„össze-
vissza”	–	a	„zűrzavar”	benne	„kitárul”	–	„ellök	magától”	és	„szorít	magához”	–„szivem	/	[…]	
esztelen”	–	„eltaszít”	és	„szorít”	–	„kívül”	és	„belül”	–	„izzott”	a	múltban	és	a	jelenben	„izzít”	
–	„látni”	enged	és	„vakító”	–	a	„rengeteg	 ragyog”	a	„tenger	 ragyogásból”.	Öröm	[a	neve],	
„aminek	neve	sincsen”.	Misztikusan	névtelen,	anonim.	„Úgy	igazi	minden”,	hogy	lüktet,	do-
bog	a	„semmiben”	–	„a	világvégi	[…]	vesztőhelyen”.	Az	apokalipszis	utáni	állapot	olyan,	mint	
a	tartózkodó,	de	szembeötlően	rendezett,	„szemérmes,	szép	anarchia!”.

Amit	az	„üres	kutyaólban”	(49)	az	anonim,	(poszt)apokaliptikus	anarchia	hirtelen	előidéz,	
az	az	„Apokrif”	(PJÖv	53–56)	és	benne	„a	világvégi	[…]	kutyaólak	csöndje”.	(53)	Ez	a	csönd:	
„Törődött	csönd”	(55).	Pilinszky	János	a	Márkus	Annának	ajándékozott	kézírásos	füzetében	
maga	tudatja	elcsendesedő	törődöttségét	az	„Apokrif”	utáni	megjegyzésében:	„(Itt	elfáradtam,	
beteg	is	lettem.	Rövidesen	folytatni	szeretném.	A	tulajdonképpeni	»kifejtés«	még	ezután	jön-
ne.)”	(PJMA	69)	Folytatása	nem	következett,	sőt	Pilinszky	János	1953	karácsonyán	Sárközi	
Mártának	ajándékozott	kézírásos	„Apokrif”	példányának	alcímszerű	megjelölése:	„(Töredék)”	
(PJSM	291;	PJ	kiemelése).	„Éles	kövek	közt”	–	a	megtöretett	igyekezet	csendjében	–	„a	leve-
gőtlen	présben”	a	költő	árnyéka	„csörömpöl”	(PJÖv	55–56),	de	még	ebből	is	kihallik	az	öröm	
–	csörömpöl.

Az	„Apokrif”	nemcsak	íróját,	hanem	fordítóját	is	próbára	tette.	Csokits	Jánosnak	írja	Ted	
Hughes	1974.	február	25-én:	„az	»Apokrif«	–	egyszerűen	túl	nehéz”	(THSL	346).	Amikor	egy-
kori	egyetemistatársának	elküldi	a	kész	fordításokat	1976.	december	22-én,	„a	hosszú	nyers”	
versek	 közé	 tartozhat	 az	 „Apokrif”	 is	 (THSL	 382).	A	 Pilinszky-fordítások	 bevezetőjében	
Hughes	bőbeszédűbb.	„Egy	vers	különösen	is	zavarta	törekvésemet,	az	»Apokrif«.	Sugárzik	
belőle,	hogy	Pilinszky	összegző,	alapvető	vallomása.	Jó	ideig	reménytelennek	láttam,	hogy	
egyáltalán	 lefordítom	–	az	eredeti	 titokzatos	 ragyogása	oly	nyilvánvaló	még	a	 legnyersebb	
szószerintiségben	is,	hogy	bármely	kísérlet	kezelhetőnek	látszott.	Csokits	János	szó	szerinti	
változata	–	a	maga	nyersességében	és	bennfoglalt	 jelentésárnyalataival	–	tolmácsolja	ezt	az	
eleven	légkört	és	erőt.	Végül	hagytam,	maradjon,	jelenjék	meg	így,	legfeljebb	a	legcsekélyebb	
szóigazítással.”	(PJTH	13–14)

Hughes	részéről	Pilinszky	irányában	egyfelől	igaz	lehet:	„Szavaidat	[…]	/	én	nem	beszé-
lem.	[…]	/	[…]	nem	beszélem	a	te	nyelvedet”	(PJÖv	55).	Másfelől	azonban	a	fordításkötet	
bemutatóját	követő	BBC-interjúban	önmaga	irányában	is	igazat	szólhat	Hughes:	„a	fordítások	
közül	[…]	jó	néhány	a	legjobb	verseim	közé	tartozik,	sőt	ezeknél	jobbat	talán	nem	is	írtam.”	
(PJBe	240)	Rokonlelkek	azonosulása.	Lelkiviláguk	beállítottsága	egy	ütemre	lüktethet.	Egyik	
a	másik	helyett	mondhatná:	„megértettem,	hogy	semminek	sincs	értelme,	ha	nem	tudjuk	jó-
vátenni	azt,	ami	már	megtörtént.	[…]	hiszek	abban,	hogy	jóvátehetjük	azt,	ami	megtörtént,	s	
méghozzá	személy	szerint	azokkal,	akikkel	megtörtént	–	[…]	A	költészet	számomra	ha	nem	is	
pontosan	ezt	jelenti,	de	majdnem	ezt:	a	jóvátehetetlen	jóvátételét.	[…]	Ha	ebben	nem	hinnék,	
számomra	[…]	minden	öröm	riasztó	sivatag	maradna”	(PJBe	7;	PJPí	438).

Seamus	Heaney	1997	végén	a	 londoni	Faber	kiadótól	kéziratban	megkapta	Ted	Hughes	
Születésnapi levelek	című	kötetének	kéziratát	elolvasásra	(SHSS	390–391),	majd	 levelet	 írt	
a	 szerzőnek.	Hughes	 erre	 1998.	 január	 1-jén	válaszolt.	Válaszlevelében	Hughes	 azt	 említi,	
hogy	már	25	éve	írja	Sylvia	Plath	emlékére	a	kötetbe	gyűjtött	verseket.	Azaz	mintegy	1973	
óta,	vagyis	a	Pilinszky-versek	fordításának	véglegesítésével	párhuzamosan	kezdte	őket	írni.	A	
jóvátehetetlen	jóvátételére	törekvő	tékozló	vallomásaként	hangzik	ebben	az	akusztikai	környe-
zetben	az	„Apokrif”	–	„Csak	most	az	egyszer	szólhatnék	veled,	/	kit	úgy	szerettem.	[…]	/	Tor-
komban	lüktet	közeled.	/	[…]	//	[…]	Sehol	se	vagy.	Mily	üres	a	világ.”	(PJÖv	55;	PJTH	40–41)

A	jóvátehetetlen	jóvátétele	nélkül	az	öröm	sivatag.	„A	szerelem	sivataga”	(PJÖv	51–52)	–	
ez	lett	a	lefordított	versválogatás	második	kiadásának	címadó	verse	(PJTH	37),	amelynek	ere-
detileg	(a	nyár	és	a	ragyogás	ellenére	sem	aranykori)	„Töredék”	volt	a	címe	(PJMA	57).	A	vers	
mintha	a	jóvátétel	veszélyeztetettségével	(is)	törődne.	„Esztendők	múlnak,	évek,	s	a	remény	–”	
(PJÖv	52).	„Év	az	évre,	/	de	nem	lankadtam	mondani,	/	[…]	a	már-már	elfúló	reményt,	/	hogy	
megjövök	és	megtalállak.”	(PJÖv	55)

Mindkettejük	életében	és	költészetében	a	maga	sajátos	módján	a	 jóvátétel	 iránti	 törődés	
lüktet.	Mondhatná	egyik	is,	másik	is:	magam	a	présbe	töröm.	Bárminek	is	nevezzék	ezt:	öröm.	
Bár	erre	vonatkozó	tudásunk	mindezidáig	csak	töredékes	(v.	ö.	1Kor	13:9.12).	Bármilyen	szép	
legyen	is	ez	az	anarchia	–	„Visszafogad	az	ősi	rend.”	(55)

5. nyom: a makogás
A	„Francia	fogoly”	Pilinszkytől	először	a	Válasz	című	folyóiratban	jelent	meg	1947	szep- 

temberében	(PJÖv	44–45).	„Az	állatian	makogó	örömről”	felismerhető	a	francia	fogoly	–	„vad	
gyönyöre	és	gyötrelme”	(öröme	és	szenvedése?)	miatt	szintén	azonosítható	–,	„a	nyomorult”	
(45).	Ezek	alapján	felismerhető	lenne	benne	Pilinszky	János	és	Ted	Hughes	is.

„Körülkutatva”	 (44)	 a	 francia	 fogoly	olyan,	mint	 egy	 „figyelő	vadállat”	 (53).	Amikor	 a	
francia	fogoly	a	vers	beszélőjéből/fordítójából	él,	és	a	beszélő/fordító	szívét	követeli	(45)	ra-
gadozó	vadállatként,	a	vers	beszélője/fordítója	megriad,	„mint	egy	vadállat”	(55).	A	nyomorult	
követelése	elől	nincsen	mód	kitérni,	nyomása	présbe	kényszerít.

Amikor	Pilinszky	arról	beszél,	hogy	„présben	[…]	belső	présben”	írt,	akkor	azt	is	elmondja,	
hogy	azt	„vadember	módjára”	tette	(PJBe	121).	Egy	másik	beszélgetésben	fordítója,	Hughes	
úgy	jelenik	meg,	mint	„egy	nagy,	csöndes	óriás.	Hatalmas	koncentráló	ereje	van.	[…]	Majd-
nem	egy	vadember	benyomását	kelti.”	(PJBe	169)
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A	költő	mint	„vadember”	vagy	„vadállat”	nem	beszéli	és	nem	érti	„az	emberi	beszédet”	
(55).	Az	allegorikus	varjúmitológiája	elején	a	„Két	legenda”	közül	az	elsőben	Hughes	azt	írja,	
hogy	a	fekete	lelket	magyarázó	„zokogás	/	roppant	dadogása,	felerősödve,	nem	tudta	/	kiejteni	
napját”	(THCP	217).	A	nap	grammatikai	érvényű	sugarainak	hiányában	a	szóelem	értékű	vi-
lágalkotók	nem	állnak	beszédes	rendbe	emberi	értelemben.	Mire	jó	akkor	a	hebegés,	dadogás,	
makogás?

Mozdulatlan	színházáról	beszélve	Pilinszky	elmondta,	hogy	amit	elmondott,	„az	felülete	
a	darabnak,	a	darab	viszont	felülete	valaminek,	amit	közvetít,	és	ezáltal	létezik,	de	hogy	az	
mi,	hát	azt	csak	tényleg	körüldadogni”	tudja	(PJBe	327).	A	hebegés,	a	dadogás,	a	makogás:	
az	elmondhatatlan	elmondása.	Kedvenc	lemezeiről	szólva	–	ha	a	zene	erdő,	„ahol	a	fák	ágai	
mozognak,	írnak,	írnak	a	levegőbe,	[…]	kifogyhatatlanul	írnak,	írnak,	az	ember	megérti,	el-
felejti,	nem	érti	meg”	–	a	zenehallgatást	a	csecsemők	szórakozásának	analógiájával	közelíti	
meg.	„Nézni	az	ágaknak	ezt	a	furcsa	ákombákomát,	ami	a	legtisztább	beszéde	a	természetnek,	
a	legtisztább	írásjegye,	ugyanakkor	megfejthetetlen”	(PJBe	178).	Mint	megfejthetetlenségében	
a	legtisztább:	„A	beszéd	és	az	írás:	Isten	adománya.”	(PJNt	62)	Isteni	ajándékként	az	embernek	
adott	beszéd	egyszerre	„csönd	és	kiáltás,	kimondható	és	kimondhatatlan.”	(PJNt	168)	Azon-
ban	a	huszadik	századi	szenvedéstörténet	világégésében	„az	»emberi	beszéd«	[…]	értelmetlen	
darabokra”	hullt	–	 írja	Pilinszky	csatlakozva	Pierre	Emmanuel	elmélkedéséhez.	„És	mégis:	
»Meggyalázva,	beszennyezve,	hogy	elveszítse	minden	hasonlóságát,	vagy	–	ami	tán	még	rosz-
szabb	–	neutralizálva,	megsemmisítve,	az	ember	szava,	az	ember	képmása	mindettől	csak	még	
fölismerhetőbb	lett:	igen,	ez	Jézus	Krisztus	Arca,	Igéje!«”	(PJPí	502;	PJ	kiemelése)	Az	Ige,	a	
Szó,	a	Beszéd	meggyalázva,	beszennyezve,	megsemmisítve	apokaliptikus	válsághelyzetben,	
kritikus	 időben,	 ítéletalkotás	kontextusában	egyszerre	éhezik,	 szomjazik,	 idegen,	mezítelen,	
beteg,	 fogoly	 (v.	ö.	Mt	25:31–46).	Kérdezhetnénk:	 tulajdonképpen	mikor	 is?	És	akkor	ez	a	
hebegés,	dadogás,	makogás	már	akár	imádság	is	lehet.

Az	emberi	beszéd	azonban	mindazonáltal	már	korábban	darabokra	hullt.	A	kultúra,	a	tech-
nika,	a	gazdaság,	az	ipar	változásai	után,	forradalmakat	és	az	első	világháborút	követően	1922-
ben	T.	S.	Eliot	korszakalkotó	verse,	az	Átokföldje	végén	a	430.	sorban	költőien	így	beszél	a	víz-
parton	a	halászkirály:	„These	fragments	I	have	shored	against	my	ruins”	–	„Ezekkel	a	töredé-
kekkel	támogatom	meg	romjaim”	(TSEC	75;	v.	ö.	TSEV	60).	A	mű	ünnepélyes	felolvasásának	
bevezetőjében	1988.	szeptember	25-én	beszélt	Ted	Hughes	arról,	hogy	ez	a	kompozíció	„egy	
régi	és	egy	új	világ	között	áll;	[…]	összegzi	a	régi	világ	belső	életének	szétesését	és	összeom-
lását,	ugyanakkor	megjósolja	–	és	leírja	–	azt	a	spirituális	állapotot,	amely	az	újnak	szegletköve	
lett”.	A	mestermű	formáját	és	folyamát	nyíltabb	és	fedettebb	töredékes	utalások	tömegének	
zenei	hatású	kompozíciója	alkotja.	Zeneisége	a	 szavak,	 sorok,	 szakaszok	és	 szövegtömbök	
szekvenciáján	 és	 kadenciáján	 át	 hat.	Ami	 összeáll:	 érzelmi	 állapotok,	 lelkiállapotok	 dísze,	
harmóniája:	emberi	kiáltások	(in)artikulált	szimfóniája.	(THDG	13)	Végszavának	–	„Shantih	
shantih	shantih”	–	kilehelését	a	433.	sorban	előkészíti	a	432.	sor	minden	versbeli	zajt,	utalást,	
nyelvet	és	hangot	összefoglaló,	magába	ölelő,	beburkoló	„ismeretlen	nyelv”	dadogása:	„Datta.	
Dayadhvam.	Damyata.”	(TSEC	75;	THDG	15)	Mi	a	dadogás/makogás	értelme?	Megigéz	és	
elvarázsol.	Átkozottul	nehéz	és	áldásosan	felold.	Adakozz.	Légy	együttérző.	Őrizzed	a	rendet.	
[Minden	megértést	felülmúló]	béke	béke	béke	[legyen	mindenütt].	Kimondva	kimondatlanul	
–	nem	kis	öröm.
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Az	adakozás,	 az	 együttérzés,	 az	 emberiesség	 rendjének	őrzése	 a	 témája	Pilinszky	1942.	
november	15-én	közölt	publicisztikájának.	Arról	ír,	hogy	egy	abbé	mozgalmat	működtet	„a	
francia	foglyok	jóléte	és	ellátása”	érdekében.	Testi	és	 lelki	gondozást	biztosítanak:	„cukrot,	
süteményt,	konzerveket”	ajándékoznak,	misebort,	ostyát	–	„a	szeretet	adósságát”	pakkokban	
–,	s	elképzelhető,	„mekkora	örömet	okoz	egy	hajnali	mise”	(PJPí	27–28),	hisz	„halhatatlan	
éhséget	[…]	/	[…]	földi	táplálék	nem	csillapít.”	(PJÖv	45)

A	„Francia	fogoly”	tehát	egyfelől	szól	a	francia	fogolyról.	A	boldog	boldogtalan	telhetetlen	
testi	mámoráról.	Undoráról	és	gyönyöréről.	Gyönyöréről	és	gyötrelméről.	Öröméről	és	szen-
vedéséről.	 Elmondva	 elmondatlanul:	 állatian	makogó	 –	 szakadozott,	 szaggatott,	 töredezett,	
nyomorult	–	öröméről.	A	létfenntartás	megrendítő	öröméről	és	az	emlékezés	létben	tartó	igaz-
ságának	öröméről.	Az	emlékezés	által	lehetséges	újjászületés	igazságának	öröméről.

A	„Francia	fogoly”	viszont	másfelől	rólam	szól.	Aki	nem	tudom	elfeledni.	Mert	rajtam	ke-
resztül	–	mintegy	keze-tenyere	tapintása	és	szája	lehelete	érzetéből,	„a	fülemből,	a	szememből,	
a	számból”	(érzékeim	öt	meggyötört	sebéből)	–	szól.	Hiszen	belém	ette	magát	a	francia	fogoly	
és	a	„Francia	fogoly”	is.	Az	éhsége	belém	falta	magát.	„Belőlem	él!	[…]	/	És	egyre	kevesebb	
vagyok	neki!	/	[…]	/	most	már	a	szívemet	követeli”.	És	hirtelen,	„egyszeriben	érzem	/	a	hal-
hatatlan	éhséget,	amit	/	[…]	/	[…]	földi	táplálék	nem	csillapít.”	Ez	a	„Francia	fogoly”	igazsá-
ga.	Feledném,	de	nem	feledhetem.	Megigézetten	„a	médium	lényegében	mozdulatlan”	(PJNt	
116;	PJ	kiemelése).	Az	emlékezet	présébe	kényszerítve	rajtam	keresztül	érkezik	egyszeriben,	
hirtelen,	pillanatnyi	örömmel	a	befejezés	ígérete:	„Boldogok,	akik	éhezik	és	szomjazzák	az	
igazságot,	mert	majd	eltelnek	vele.”	(Mt	5:6)

A	„Francia	fogoly”	beszélőjének	médiumszerepe	tetszhetett	fordítójának,	örülhetett	neki.	
Az	1969-es	 londoni	költőtalálkozó	után	Pilinszky	úgy	emlékezett,	hogy	„[a]zt	mondta	Ted	
Hughes:	nagyon	erős	 lesz”	a	„Francia	 fogoly”	 (PJBe	74).	A	„Francia	 fogoly”	beszélőjének	
sámánszerű	médiumszerepe	Hughes	emlékezetéből	előhívhatta	saját	„Pike”	(„Csuka”)	című	
versét	(THLu	56–57),	amelyet	1959	januárjában	legjobb	versének	vélt	(THSL	137).	A	vers	
törékeny	rettenetét	és	finom	borzalmát	a	csuka	uralkodón	kárörvendő	vigyora/vicsora	(„grin”),	
állkapcsa	 („jaws”),	 fajtáját	 sem	kímélő	 falánksága	és	a	satuszorítás	 ridegségét	 idéző	szeme	
(„eye”)	szüli.	A	7.	versszakban	megjelenő	szem	(„eye”,	kiejtése:	áj)	szerepét	a	8.	versszakban	
átveszi	az	egyes	szám	első	személyű	beszélő	(„I”,	kiejtése:	áj).	Az	est	beállta	után	az	„I”	már	
nem	veti	ki	a	horgot	a	tóba,	hanem	a	fején	szinte	fagyottan	meredő	hajjal	megigézetten,	elvará-
zsoltan	áhítozott	(„cast	and	fished	[…]	For”)	–	éhezett	–	arra,	ami	a	tó,	a	történelem,	az	ember	
mélyén	moccanhatott	(„what	might	move”),	amit	a	megfigyelő	szem	moccanásként	érzékel-
hetett	(„what	eye	might	move”).	Avagy	a	7.	és	8.	versszak	eye/I	váltása	következtében	arra,	
hogy	mit	mozdíthatok	meg	„én”	az	imént	részletezett	mélységben,	illetve	milyen	„én”	gyanánt	
mozgok	a	mélységben?	Az	eye/I	cserének	köszönhetően	a	ragadozó	hal	kaján	vigyorral	belém	
ette	magát;	őáltala,	ővele,	és	hogy	ő	bennem	van,	emlékezem	a	tavi	természet,	a	történelem	
és	tetteim	múltjára,	amiből	még	nem	is	tudható,	mi	mered	reám.	Talán	egy	mozgalmas	fogas	
kérdés:	egyfelől	a	versben	a	beszélő	–	„én”	–	fogta	a	csukát,	vagy	másfelől	a	versben	a	csuka	
fogja	a	beszélőt	–	a	csuka	foglya	az	„én”?

A	csuka	képének	és	szövegalkotásának	mozgása	–	valamelyest	illeszkedve	Hughes	Eliot-
tal	kapcsolatos	észrevételéhez	–	„magas	feszültségű	örömteli borzongást	ad	tovább,	a	kéjes	
rettenet	és	a	misztikus	örömmámor	valamiféle	váltakozó	áramlását”	(THDG	36;	TH	kiemelé-
se).	Ha	és	amennyiben	a	beszélő	„én”	a	jámbor	ember	mása,	a	csuka	pedig	annak	vadember	
képmása,	akkor	a	versben	talán	ez	a	kettő	közösségben	van,	egységet	képez,	ami	„gyógyít,	és	
megvált	az	élet	szenvedéseitől,	és	felszabadítja	az	örömöt”	(THDG	28).

Hughes	szerint	a	versírás	olyan,	mint	a	horgászfigyelem:	a	horgász	fogja	a	botot,	és	a	hor-
gász	a	bot	foglya.	Ebben	a	koncentrált	izgalomban,	a	megragadás	és	megragadottság	áramütés-
szerű	pillanatában	„az	ember	eljut	az	elragadtatott	öröm	fokára”	(THPM	60–61).	A	beszéd	az	
ilyen	élményről:	örömteli	hebegés,	dadogás,	makogás.

6. nyom: az üvegfal
Az	„Üzenet	az	üvegvárból”	Pilinszkytől	először	a	Vigilia	című	folyóiratban	jelent	meg	1939	

februárjában	(PJÖv	165–166).	A	vers	olvastán	óhatatlanul	eszünkbe	jut	Babits	Mihály	kompo-
zíciója,	„A	lírikus	epilógja”	(BMÖv	57).	Babits	vágya,	nyila,	magába	zártsága,	dala,	teljesü-
letlen	törésmozzanata,	a	határoló	elem	keménysége	jól	kivehetően	tükröződik	Pilinszky	költe-
ményének	felületén.	Pilinszky	korai	szövegének	képei	közül	pedig	a	gátló	üvegfal,	mögötte	a	
hal,	a	tó,	az	álomlátomásban	megjelenő	alak	(valaki	más,	vagy	saját	mása),	a	megtapasztalni	
vágyott	„végső,	nyilt	öröm”	Ted	Hughes	képzeletének	kései	megszövegezésével	tarthat	rokon-
ságot	–	annak	ellenére,	hogy	ez	a	vers	nem	került	a	lefordított	alkotások	közé.

Élete	utolsó	évében	Hughes	a	fia,	Nicholas	egy	álmára	reagálva	az	1998.	február	20-án	írt	
levelében	saját	álmait,	életét	és	egyéniségét	 igyekszik	megérteni	 (THSL	707–713).	Amikor	
elkezdett	írni,	álmaiban	sorra	egy	tónál	horgászott.	Amikor	jóban	volt	magával,	a	tó	tele	volt	
nagy	csukákkal.	Amikor	az	álomtóban	csak	egy-két	nyeszlett	csukát	talált,	az	azt	jelentette,	
hogy	 igencsak	elszegényedett	a	kapcsolata	önmagával.	Amikor	álmában	a	meder	üres	volt,	
és	csempe	borította,	akkor	összeomlott	a	kommunikáció	énje	és	képmása	között.	(709–710)	
Körülbelül	két	évvel	Sylvia	Plath	halála	után	a	bénító	traumából	történő	kitörési	kísérletként	
Írországba	ment	családjával.	Álmában	lazacokat	horgászott.	A	halak	a	folyami	buktatókon	fel-
vergődve	ikrával	borították	be	a	horgászó	Hughes	testét:	az	önmagától	elidegenítő	meddőséget	
felváltotta	egy	 termékeny	időszak	–	az	áttörés	sikerült.	 (710)	Feldolgozandó	traumájának	a	
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feleségével	és	a	vele	magával	történtek	számítottak,	ez	dagadt	egyre	vastagabb	üvegtorlasszá	
énje	és	valódi	önmaga	között,	amit	feltörnie,	összezúznia	kellett	volna,	mert	egész	egyénisé-
ge	így	nem	tudott	életre	kelni.	Mindvégig	naponta	érezte	az	elkeseredett	szükséget,	hogy	az	
üvegtorlaszt	szétzúzza,	mert	se	írni,	se	élni	nem	igazán	tudott	miatta.	(712)	Amikor	rájött,	hogy	
csak	úgy	 tud	 az	1963-as	 traumán	 túljutni,	 ha	 gyónásszerűen	 felrobbantja	 azt	 a	 nyomasztó,	
nyomorító	üvegtorlaszt,	akkor	határozta	el,	hogy	nyilvánosságra	hozza,	megjelenteti,	kinyom-
tatja	a	Születésnapi levelek	gyűjteményét.	Megtette.	Zavarba	ejtő	életélményt	tapasztalt	meg.	
Szellemi	képessége	felemelően	átalakult,	felszabadult,	megújult.	(713)	Ahogy	a	Heaney-nek	
írt	levélben	olvassuk	Hughes	szavát:	„szabad	az	út”	(703)	a	drámai	sors	nyílt	öröme	felé.

Amikor	a	látomásos	álom	üvegfala	évtizedek	vajúdása	múltán	összetörik,	szétzúzódik,	az	
olyan,	mint	a	magzatburok	megrepedése:	az	új	élet,	az	új	születés	örömének	nyomós	oka.	Azt	
hiszem,	talán	végső	soron	eredetileg	idáig	akartunk	eljutni	az	öröm-nyom-ok	útján.	Ha	jól	gon-
dolom:	„Ezért	tanultam	járni!	Ezekért	/	a	[…]	léptekért.”	(PJÖv	54)	Öröm,	teljes	öröm,	hogy	
van	út,	van,	aki	utat	mutat,	van	útravaló.
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