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„…és szólok én, mint éjidőn a fa…”
Pilinszky múltrekonstrukciós kísérlete? 

Emlékezeti helyek vizsgálata az Apokrifben

Az irodalmi jelenség emlékezeti perspektívái

„…nem a tettek rendítik meg az embert,
hanem a tettekről szóló szavak.”1  (Epiktétosz)

Pilinszky János Apokrif című verse a 20. századi magyar irodalom egyik legjelentősebb alkotása, a világháború utáni 
későmodern líra kiemelkedő fontossággal bíró darabja, az Újhold költészetét jellemző poétikai kísérlet megvalósult 
remekműve. Értelmezésével, recepciójával, újszerűségének, valamint intertextuális és interkulturális kapcsolatai-
nak vizsgálatával sok, az irodalomtudomány igényességével megalkotott kiváló elemzés született, akár a katolikus 
líra közegébe helyezve a verset (pl. Szűcs 2008 vagy Végh 2008), akár hermeneutikai látásmódot alkalmazva 
(pl. Bókay 2008), akár a vers tárgyias beszédmódjából kiindulva, annak grammatikai, szemantikai, szemiotikai 
vizsgálatát elvégezve (pl. Kulcsár-Szabó 1998) vagy a Pilinszky-féle líraépítést irodalomtörténeti kontextusba 
ágyazva (pl. Schein 1998b). Mindazonáltal az egyszerre irodalomtörténeti, mentalitásértelmezési alapokon álló és 
a csoportidentitás problematikáját az emlékező közösség aspektusából megvilágítani képes, a kulturális emlékezet 
posztmodern látásmódját alkalmazó, tulajdonképpen a költői participációnak, a verslétezés társadalmi részvételének 
lételméleti fontosságát kiemelő teljes történeti emlékezeti vizsgálat még nem zajlott le.

Pilinszky János Apokrif című versében az emlékezet helyeit kereső, a verset lieux de mémoire-ként bemutatni kívánó 
tanulmány a társadalmi tudatban manifesztálódó történeti emlékezet megjelenését és működését próbálja meg értel-
mezni az Apokrifben fellelhető tudatszférának tekintett idősíkok irodalomelméleti és emlékezetkutatási áttekintésével, 
a kultúratudomány történeti emlékezeti eredményeinek és a Pilinszky-szakirodalomnak az összeegyeztetésével, a két 
terület interdiszciplinaritását felhasználva. A megközelítés fő szándéka az, hogy a posztmodernnek tekinthető memó-
riaszempontú diskurzus történet- és társadalomfi lozófi áját alkalmazza az Apokrifre, ilyeténképpen a verset a közösségi 
önazonosságot fi gyelő szubjektum perspektívájából értelmezze. A tanulmány végigköveti az Apokrif három, a költője 
által elkülönített részét, amelyeket a társadalmi tudat és az irodalmi mező által kijelölt három emlékezetműködési és 
ontológiai síknak feleltet meg. Kiemelt szerephez jut a közbülső, sodródó szakadék – fl oating gap – elnevezésű idősík 
irodalomelméleti analízise és a kommunikatív emlékezet társadalmi zónája, mert a dolgozat alapfeltevése szerint a szub-
jektum pozíciója és mediációja ezekben a látószögekben fi gyelhető meg. A történeti emlékezet és az emlékezeti helyek 
képződése a társadalmi tudaton – és az irodalmi mezőn, amely valószínűleg a társadalmi tudat része – belül történik 
meg. A társadalmi tudatban (Jan Vansina, később Aleida és Jan Assmann eredményei alapján) az emlékezet műkö-

 1 Idézi Koselleck 2003, 121. o. 
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dése három idősík együttes jelenlétének segítségével megy végbe, amelyek közül a közbülső a fl oating gap szférája. Ez a 
vansinai fogalom egyfajta közbülső periódust jelent, egy szinte információ nélküli kollektív tudatrészt, társadalmilag 
üres teret, egy képlékeny és – a kollektív és egyéni emlékezet hiátusaiból adódóan – szinte megjeleníthetetlen periódust.

Egy más típusú megközelítés – a kutatás alapgondolatai

A történeti emlékezet, a kulturális emlékezet, a kommunikatív emlékezet, az emlékezet helyei vagy a kollektív em-
lékezet terminusokkal jelölt posztmodern történettudományi látásmód és eszközrendszer egyáltalán nem egy kon-
szenzuson alapuló vagy egy értelemben és egy szemszögből defi niálható kutatási módszer, hanem több neves kutató 
– leginkább Pierre Nora (2010), Jan Assmann (1999), Maurice Halbwachs (2000), Jan Vansina (1985) és 
magyar nyelven Gyáni Gábor (2000) – által vallott és használt szemléletrendszer, mélyebb értelemben véve törté-
netfi lozófi a. A sok terminus, a konszenzus hiánya, a szokásos történetfelfogástól eltérő narratíva okán nehéz feladat a 
történeti emlékezetkutatás lényegének és az – egyébként erőteljesen megfi gyelhető – irodalomhoz való tapadásának 
kifejezése, azonban bizonyos, hogy bár az emlékezetkutatás leginkább a történettudomány köreihez kapcsolható 
diszciplína, vizsgálatához nagyon eredményesen és kézenfekvően felhasználhatóak az irodalmi alkotások. 

Bizonyos, hogy a történeti emlékezet kutatása rendkívül sok tudományt és tudományterületet kapcsolhat össze. 
Egyes emlékezetkutatási írások megjelenítik a történettudományok különböző alfajait – a társadalomtörténettől 
kezdődően a gazdasági szempontú történetíráson át a mentalitástörténetig –, más jellegű társadalomtudományokat 
– mint a nagyon erősen jelentkező, talán a memóriakutatás alapjait megteremtő szociológiát vagy a kultúrakutatást 
és kultuszkutatást illetőleg a néprajz kulturális antropológiai diskurzusait – és a történelemtől egészen távol álló 
diszciplínákat is – akár a neurológiai alapokon dolgozó pszichológiai felfogású emlékezetkutatás területe –, ugyan-
akkor talán szembeötlő, hogy eme felsorolás tagjainak egyike sem áll távol az emberi történeten egyetemlegesen 
végigvonuló irodalmi jelenség mibenlététől, illetve kutatásától.  

Pilinszky János Apokrif című verséről már könyvtárnyi irodalomtudományi értelmezés és irodalomtörténeti 
elemzés született, ugyanakkor talán elmondható, hogy a történeti emlékezeti vizsgálat látásmódját alkalmazó és 
a módszereit kiaknázó elemzés még nem. Az irodalomtudományi értelmezések megállapításai, a vers keletkezési 
ideje, a talán romirodalminak tekinthető jellemzői alapján és a történeti memóriakutatás irodalmi jelenséghez 
kapcsolható jellege miatt feltételezhető, hogy lehetséges a vers kulturális emlékezeti szempontú vizsgálata is. 

„Akkorra én már mint a kő vagyok” – A szakadék másik szélén nincs kommunikáció

A kommunikatív emlékezet a létező közösség mindennapi társas érintkezésében és annak eredményeként létező, 
a közösen megélt múltból és a kollektivitást predesztináló ősidőből összeadódó jelenlétében észrevehetetlen, jelen 
idejű koherenciabiztosíték, csoport-önazonosság, a közösségi lét alapja. Eredői azok a szimbólumok, amelyek be-
épültségüknek, kódoltságuknak – nyelvi kódoltságuknak – köszönhetően kulturális emlékezetté válnak, hagyo-
mányozódnak, majd tárgyiasulnak, és a közösség mindenkori jelenjének mi-érzését valósítják meg (Niethammer 
2004, 29–30. o.). Az identitásképes emlékező közösség minden lieux de mémoire-t abból a szituációból érzékel, 
ahová természetes és indirekt módon integrálódnak tagjai (Roubaud 2007, 91. o.), vagyis a jelenvaló diskurzus 
emlékezeti terepéről. Az emlékezeti helyek érzékelése, vagyis társadalmi reprezentációja és jelenbe kódolása szük-
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ségszerű, mert a szájhagyomány közösségépítő metódusának célja a csoportteremtésen és -fenntartáson túl, vagy 
éppen annak lehetségességéért egy stabil, mindenkor szilárd háttérterep éltetése a memóriaaktusok gyakorlása 
számára és annak segítségével (uo. 98. o.). A kommunikatív emlékezet szférájának teljes értékű működéséhez, 
vagyis a közösségi önazonosság (fl ow)élményének megéléséhez, a közösségi léthez tehát olyan szimbólumok és e 
szimbólumok reprezentációi szükségeltetnek, amelyek képesek a lieux de mémoire szerepét felvenni. 

Természetesen ehhez – miként az már többször vázolásra került – az emlékezeti aktust kifejteni kívánó, szintén 
társadalmi résztudatot reprezentáló szubjektumnak, még inkább az általa artikulált szimbólumnak egy, a jelenben 
is hatni tudó eszközrendszert kellett alkalmaznia, amely tartamaival és formáival direkt és érzékelhető hatást tud 
gyakorolni. Felvetődik azonban a kérdés, hogy miként volt ez lehetséges az Apokrif vagy Pilinszky János esetében, 
abban a társadalmilag és kulturálisan is degradálódott közegben, abban a történeti szinkróniában, ahol az egész 20. 
századi mentalitást meghatározó események következtében az emberi hangnak semmi hatása nem tűnt lehetségesnek, 
ahol a befogadás, a jelképpé válás nem csupán megkérdőjelezhető kellett hogy legyen, hanem szinte elérhetetlennek 
kellett hogy mutatkozzék (Fűzfa 2012, 152. o.). A történeti emlékezeti alapú vizsgálat feltételezése szerint erre a fel-
foghatatlan paradoxonra jelent választ Pilinszky János Apokrif című versének harmadik szakaszában, a kommunikatív 
emlékezet szférájában, a szájhagyomány korának és a sodródó szakadéknak a dialektikájában megteremtett versvilág, 
ahol a korábban artikulálni, dekonstrukció révén a fl oating gap elfolyó univerzumából mediálni kívánó szubjektum 
megjelenik, de már nem jelképállítási szándékkal, nem jeleket kibocsátva, hanem olyan narratív nyelvi kód, a nyelv 
dekonstrukciója segítségével újrateremtett poémaszférát alkotva, ahol a leépített nyelvi kóddal való szólás – vagy a 
csendben kifejezett nem-artikuláció – őt magát teszi jelképpé, szimbólummá (vö. Schein 1998a). A régmúlt szféra 
destruktív jellegű kiemelése, a fl oating gapbe történő pozicionálás már az elemzés korábbi szakaszaiban is szükség-
szerűen a társadalmi emlékezés kommunikatív zónájának hiányát vonta maga után a kollektív tudat emlékezetmű-
ködésének mechanizmusai okán, így a konkrétan kommunikatív emlékezeti versszövegrésszel foglalkozó vizsgálat 
hipotézise is az, hogy mindezekből következően a kommunikatív emlékezeti tér megjelenésének lehetetlensége, tehát 
a közösségi identitás hiánya objektiválódik az Apokrif 3-as számmal jelölt, legutolsó és legrövidebb szakaszában. 

Az Apokrif apokaliptikus, olykor eszkatologikus jelentésszövet-komplexumának egyik leglényegibb eleme 
a hiány (Fűzfa 2012, 152–153. o.), és a Pilinszky által 3-as számmal jelölt, emlékezeti értelemben véve a kul-
turális emlékezet zónájának tekinthető szakaszban ez az explikatív értelemben vett – az ősidő negligálásával és 
a fl oating gapből szétszórt látószögekkel magyarázott – hiány az emlékezeti értelmű kommunikáció hiányát, 
ilyen módon a közösségtelenséget,2 az identitástalan létállapotot is jelöli.3 A fl oating gapben felvett medialitásra 

 2 Kritikaként vetődhet fel a jogos kérdés, hogy vajon mi ez a közösség. Sokfelől lehetne válaszokat keresni és találni, kiindulva a 
világégés utáni egyetemes megrendültségből vagy a kereszténység megtörtségéből, eljutva a magyar legyőzöttségtudatig vagy pedig 
a magyar kultúra Újholdban is megjelenő közösségéig, azonban a válasz egyértelműen nem található meg, illetőleg értelmetlennek 
tetszik a keresése, hiszen az emlékezeti helyként való funkcionálást teljesíteni képes Apokrif-elemzés célja nem a közösség konkre-
tizálása, hanem a Pilinszky-vers emlékezetértelmezési szövetbe való bevonása, az irodalmi mező alakítópontjai közé való illesztése, 
a Pilinszky-titok más szemszögű körbejárása.
 3 Hozzátartozik ugyanakkor az értelmezéshez, hogy az identitás vagy a kollektív identitás terminusok ma divatszónak számí-
tanak, sokszor elcsépeltek, jellemzően hordoznak negatív értékeket is, és szinte akármit jelenthetnek, ami alapján egy közösség 
összetartozónak tűnik kívülről vagy egységesnek tekinti önmagát belülről. Főként igaz ez a második világháborút követő történeti 
korszakok értelmezésére, így a romirodalom időszakára is, hiszen ekkor az adott csoport közösségi identitása az elnyomás, a faji, 
vallási, politikai alapon történő „internálás” alapján született meg, mintegy külső irányításra, vagy ha nem elnyomás okán, akkor 
a vesztesek, a rossz oldalra állottak, a legyőzöttek tulajdonságdimenziójának kívülről konstruált, de belülről felvett magatartása 
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épített perspektíva ugyan képes volt lieux de mémoire-t létrehozni, a közösségi identitás vágyát – vagy annak 
hiányát – önszituálás révén reprezentálni, ugyanakkor, mint már a sodródó szakadék, illetve a korábbi gyökér-
rombolás elemzésében is felmerült, és mint azt a kiüresedésben történő öndefi níció is feltételezte, nem volt képes 
a kollektivitás ellehetetlenülését és a társadalmi tudat mechanizmusaiból, az emlékezeti működésből fakadó 

kivitelezhetetlenségét megváltoztatni, amelyet az Apok-
rif 3-as számmal jelölt szakasza a befejezett jövő időnek 
tekinthető narráció segítségével konstatál is. 

Ezért a harmadik szakaszban az elemzés feltételezé-
se szerint a szubjektum már nem jeleket kibocsátva, nem 
emlékezeti helyállítást (helyreállítást?) szándékozva épít-
kezik, hanem a nyelv dekonstrukciója segítségével a csend-
ben kifejezett nem-artikulációval önmagát teszi jelképpé, 
szimbólummá, tulajdonképpen folyamatosan a fl oating 
gapben tartózkodva – így válva jelképpé; világértelmezé-
sének végkövetkeztetéseként a kommunikatív emlékezet 
területét is felfüggeszti, jelenjének a sodródó szakadékot 
pozicionálja, a kulturális emlékezeti identifi kációt, a kö-
zösségi létélményt a befejezett jövő végtelen horizontjába 
áthelyezve és csak annak hiányát leírva. 

Ennek a több értelemben vett hiánynak a kifejezése már a 3-as számú versdarab előtt – a fl oating gap anaforikus, 
az emlékezés előirányába is ható mediációjának és a fl oating gapbe való helyezkedésnek a jeleként – megkezdődik, 
a „Sehol se vagy. Mily üres a világ. / Egy kerti szék, egy kinnfeledt nyugágy” sorokban, a vers legredukáltabb tár-
gyiasulását jelentő „kerti szék” és „nyugágy” motívumokkal (Tolcsvai Nagy 2002, 113. o.), hiszen a korábbi 
apokaliptikus, bibliai mintázatokkal történő tárgyias ábrázolást ekkortól már a legteljesebb mértékben objektivizált, 
hétköznapi képekkel való jelenábrázolás váltja fel, és a sodródó szakadék üressége olyan kiáltóan csendessé válik, 
hogy a már csak egymagukban létező hétköznapi objektív tárgyak (uo.) az üresség helyett, a kiüresedés beteljese-
désével – a hiányt kezdik mutatni. 

A harmadik részben azután – szinte mintha a társadalmi tudat, az irodalmi mező vagy a történeti emlékezet 
síkjainak váltását, az átlépést jelölné – fordul a vers hanghordozása, a beszédtípus, még a narratív alany személye is, 
és az üresség nem kibővül, hanem a hiányt – a kommunikatív emlékezet hiányát, a kommunikációs beszédmódot 
(Kulcsár-Szabó 1998, 99. o.) – reprezentálva a szubjektum és a tárgyi tér egynemű kontinuumának univer-
zuma lesz (Bókay 2008, 67. o.). Jelzi ezt, hogy a versben először és csak ekkor egyszer, betű szerint is megjelenik 
Isten: „Látja Isten, hogy állok a napon” – mert ez a megnevezési gesztus jelentheti a szubjektum utazásának ama 
szakaszát, amikor az identifi kációs folyamatban az egyén a másikban, a szeretett társban ezt az istenit megsejti 
(Faragó 2008, 91. o.), vagyis az emlékezési folyamban az isteni kimondásával megleli a közösséget és az identitást 

okán. Vö. Niethammer 2004, 37–39. o. Ugyanakkor a dolgozat nem ezt a negatív értelmű és divatidentitást tekinti az emléke-
zés alapjának, vagy nem ezt teszi meg a közösségtelenség okának. A Pilinszky-versben ábrázolt vagy inkább lebontott közösség és 
közösségi érzés egy olyan identifi kációs értelemben ki nem alakult csoportot feltételezhet, amely a negativitást őrzi, ezért nem tud 
kollektív lenni, ugyanakkor a Pilinszky-kísérlet egy olyan emlékező közösséget kívánhat létrehozni, amely „kritikai potenciálja” 
révén – amely az elemzésben olvasható destrukciót és mediációt jelenti – képes kultúrát alkotni. Niethammer 2004, 47. o.
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generálni képes szimbólumot. Ugyanakkor ez a heurisztikusnak tűnő, a csoportazonosság fellelését is jelenthető 
mozzanat rögtön felfüggesztődik a következő sorokban, az „árnyam”, a kő és a „kerités” szavak tárgyiasult hiányt 
közvetítő jellegével, mert ekkor az egyén azonnal az Isten szemei előtt magányosan szenvedő szubjektummá 
válik (Juhász 2008, 134. o.). A fl oating gapben az emlékezeti artikuláció vágyával fellépő közbülső térben több 
esetben mediációs perspektívát magára öltő narrátor – „szólhatnék veled”, „nem lankadtam mondani” –, akiben 
még él az „elfúló remény”, az emlékezeti szempontú jelenkorba való átlépéssel csak árny lesz a köveken, árnyék 
a még a levegőt is nélkülöző, életre, közösségi létre alkalmatlan világban. Isten fi gyelő tekintetében összezsugo-
rodva a napon elveti a jelenszerűség lehetőségét, „lélekzet nélkül” létezik. A „lélekzet nélkül” a levegőtlenség, a 
tér ürességének további fokozásaként, a tárgyiasulás tetőpontjaként is értelmezhető (Tolcsvai Nagy 2002, 
114. o.), ugyanakkor a kulturális emlékezet hiányának szemszögéből a csend poétikájának, „Irtóztató árnyam 
az udvaron. / Törődött csönd” jelentéshálójának továbbképzéseként is lehetséges a felfogása, ismét a fl oating 
gap perspektívájának érvényesülését és előrefelé ható mediációját erősítve. Itt a kommunikatív emlékezet síkja, a 
harmadik intertextuális beszédpozíció (Bókay 2008, 66. o.), a kommunikációs beszédmód (Kulcsár-Szabó 
1998, 99. o.) lehetetlensége értelmeződik, amikor a csend olyan mértékűvé válik, hogy még a „lélegzet is elakad”, 
vagyis a kommunikatív emlékezet perspektívájából vizsgálva a „lélekzet nélküliség” a szótlanságot, a kommuni-
káció és így a jelen nem jelenvalóságát objektivizálja. A „prés” mint az egzisztenciális vagy ontológiai értelemben 
vett bizonytalanság Pilinszky egész életművében megjelenő metaforája (Tolcsvai Nagy 2002, 115. o.) ezt a 
jelentéstartományt fel is erősítheti az identitáshiány szimbólumaként. Amennyiben az Isten megjelenésének 
motívumát és ennek az isteninek a kimondásával meglelhető közösség- és identitásképző jelentéstartományát 
továbbgondoljuk a csend, a szótlanság és kommunikáció hiányának, az önazonosságvesztésnek a megjelenésén 
túl, akkor a „lélekzet” írásmódjából adódóan a lélek és az Isten szavak között feszülő jelentéshálóból kiindulva 
eljuthatunk addig a megállapításig, hogy miként a sor a lélegzet hangjait is nélkülöző csendet ábrázolhatja, úgy a 
„k” hangra cseréléssel és ennek a „nélkül” kiegészítéssel való ellátásával a vers eme sora az identitást generálni képes 
szimbólumot is megszüntetheti – „lélekzet nélkül”, Isten nélkül, lélek nélkül, csoport nélkül sorban –, eljutván 
a kommunikatív emlékezet síkjának jelenlévőségének tagadásáig. 

Mindezt a kommunikációhiányt, a közösségtelenséget, a csoport-önazonosságtalanságot, a jelen jelenlétének 
lehetetlenségét mutatja az Apokrif harmadik szakaszának grammatikájában megfi gyelhető, talán a befejezett jövő 
idővel azonosítható igeidőbeliség. Amennyiben érvényes a fl oating gapbe való belehelyezkedés feltevése, úgy való-
jában a sodródó szakadék a társadalmi és szubjektív jelennel azonos, így pedig természetes, hogy a kommunikatív 
szféra, amely több okból is – sok emlékezeti és társadalmi mechanizmussal megindokoltan – kialakulatlan, nem 
jelentheti a kollektív kulturális jelent. Az Apokrif harmadik versszakában az igeidő változatlan és egyetlen aspektusú, 
folyamatos jelen idejű megjelenését lehet felfedezni (Tolcsvai Nagy 2002, 116. o.), ugyanakkor az apokaliptikus 
beszédmód sajátjából kiindulva, amely mindig egy jövőbeli esemény leírásán, megjövendölésén alapszik, és a fl oating 
gap jelenként való pozicionálásának okán, továbbá a versszöveg alapján is feltehető, hogy a harmadik, a kommuni-
katív idősíkkal azonosítható versszak nem (vagy nem kizárólag) a jelenben, hanem valamiféle befejezett jövőben 
helyezkedik el. A középső négy sorban az „akkorra” szó és ennek kétszeri ismétlése grammatikailag is megerősíti 
ezt a jövőidejűséget, amely a „már” és a „kő” szavak temporizált tartalmával, a „törmelék” az idő elmúlását jelző 
denotátumával is a jövőre, az apokalipszis apokrif befejezett jövő idejére vonatkoztatható, tehát a kommunikáció 
így a kommunikatív emlékezet terepének és a közösségi önazonosság jövőbe vetésének tekinthető. 

Az Apokrif harmadik szakaszában, a valójában identitást adó kommunikatív emlékezés terepén, a versvilágban 
azonban felfüggesztett, jövőbe vetett kommunikációt jelentő szférájában nincs csoportélmény, ilyeténképpen a 
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közösségtelenség és a kommunikáció sikertelensége, majd lehetetlensége okán nincs emlékezet, ezért csupán folya-
matos hiátus uralkodik, könnyek helyett csak az üresség terepe a „teremtmények arca”, a jövőbe vetett társadalmi 
jelen. Az a grammatikailag is értelmezhető poétikai építkezési mód, amelyben már lehetetlen a világábrázolás a 
fragmentáltságérzés okán, és a nyelven belül maga a nyelvenkívüliség, a csendesség, a nyelv lecsupaszítása, üressé 
tétele válik a jelentésképző erővé (Fűzfa 2008b, 138., 144–145. o.).

Célokról és eredményekről

A történeti emlékezet módszereit az Apokrif elemzésében alkalmazni próbáló irodalmi elemzés elvégzésének kí-
sérlete több szempontból is kézenfekvőnek tetszett. Elsősorban a verskomplexum felépítettsége, Pilinszky János 
hármas tagolása alapján, majd pedig az irodalomelméleti kutatásokat áttekintve, Kulcsár-Szabó Zoltán, Tverdota 
György, Tolcsvai Nagy Gábor és Fűzfa Balázs eredményeit értelmezni próbálva, hiszen tudományos munkáik 
végkövetkeztetésének legtöbbje más és más szempontból ugyan – a vers „újraszerkesztése” miatt, vagy a megjelölt 
beszédmódok alapján, vagy a fi gyelő és fi gyelt dialektikájának kijelölésével stb. –, de alkalmazható volt a kulturális 
emlékezet interdiszciplináris területének az Apokrif versére történő adaptálásához. 

Az emlékezeti vizsgálat célja elsődlegesen az volt, hogy a 20. század egyik legkiválóbb alkotását szimbólumként 
értelmezve lieux de mémoire-nak feleltesse meg, vagyis az Apokrifet  –  vagy egy sokkal mélyebb és átfogóbb vizsgálat 
után és tágabban értelmezve Pilinszky János költészetét, későmodern líráját – emlékezeti helyként funkcionáló 
kordokumentumként defi niálja. Az elemzés a történeti emlékezet három idősíkján végighaladva próbálta értelmezni 
Pilinszky múltrekonstrukciós kísérletét, olyan hipotézisből kiindulva, amely a közbülső emlékezettartományi peri-
ódust, a fl oating gap zónáját és perspektíváját tekintette a szubjektív mediáció szituációjának és a közösségi létezést 
ellehetetlenítő motívumként a társadalmi jelen idejének. A címben jelzett múltrekonstrukciós kísérlet több szem-
pontból is értelmezésre került az Apokrif memória alapú elemzésében, amely nyugvópontra nem volt képes eljutni, 
csupán annak a megállapítása látszott lehetségesnek, hogy a régmúlt emlékezeti szférájának leépítése és a sodródó 
szakadék terepére történő öndefi niálás és csoportidentifi káció látszik emlékezeti szempontból kirajzolódni a vers-
komplexum szövevényes jelentéshálói közül. Végkövetkeztetésként megfogalmazhatónak látszott, hogy a fl oating 
gapben való társadalmi úszás következtében, a szakadékban lét egyszerre kataforikus és anaforikus mediációjának 
eredményeképpen a kommunikatív emlékezet társadalmi önazonosságot biztosító kollektív létélménye nem képes 
kikristályosodni a versvilágban, és az Apokrif közösségének – bármi legyen is az – jelenje nem az emlékezeti jelen-
ben, hanem a köztes múltban a fl oating gapben érzékelt a szubjektum számára, míg a jelen a befejezett, így örökké 
való jövőbe kerül kitolásra. 

A történeti emlékezeti szempontok alapján elvégzett vizsgálat mélysége a további kutatás előtt természetesen 
nyitva hagyta a kapukat, a hozzáértés és a felhasznált irodalom nagymértékben bővíthető az Apokrif szövetén belül 
is, ugyanakkor valóban érvényes és a későmodern líra befogadását és értelmezését talán új szempontokkal is bővítő, 
újabb jelentések megszületését elősegítő, kulturális memóriát alapul vevő analízis elvégzése nem volna hiábavaló az 
egész Pilinszky-életmű tekintetében sem. 

A kutatás természetesen nem volt képes Pilinszky János múltrekonstrukciós kísérletének bizonyítására – annál 
is inkább, mivel minden egyes emlékezeti szférában más és más múltdestrukciót, múltdekonstrukciót és múltre-
konstrukciót elemzett –, ugyanakkor az elemzés elvégzése talán egy újabb befogadói jelentéshálót tudott a 20. 
századi magyar költészet kiemelkedő eleméhez és az azt létrehozó alakhoz kapcsolni.
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Sárközi Balázs Dezső a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központjának Bölcsé-
szettudományi Karán szerzett történelem alapdiplomát 2012-ben, majd a Nyugat-magyarországi 
Egyetemből Eötvös Loránd Tudományegyetemmé változó intézményében folytatta tanulmányait 
magyar–történelem szakos tanári mesterképzés keretében. Alapító tagja a szombathelyi SEK 
Irodalmi Műhelynek és az f21.hu – A fiatalság százada című online folyóiratnak. Több egyetemi 
konferencián tartott előadást Pilinszky János és a történeti emlékezet, illetőleg a sophoklési ókor és a 
történeti emlékezet témakörében. A 2017-ben megrendezett XXXIII. Országos Tudományos Diákköri 
Konferencián ötödik helyezést ért el Pilinszky János Apokrif című verséről készített dolgozatával. 
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