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A MEGHATÁROZÁS AG6NIÁJA
Pilinszky János: Költemény

1. Nem föld a föld.
2. Nem szám a szám.
3. Nem betű a betű.

4. Ném mondat a mondat.

5. lsten az lsten.
6. Virág a virág.
7. Daganat a daganat.
8. Tél a tél.
9. Gyűjtőtábor a körülhatárolt

bizonytalan formájú terület.

Mindenekelőtt tisztáznunk kell, hogy nem tartozunk a "lineáris" elemzés ellenzői közé. Ezt az
elemzéstípust manapság szokás teljesen elvetni, ami részben érthető is, hiszen az általános és kő

zépiskolai irodalomtanítás legtorzszülöttebb .versértelmezéseí'' is fémjelzik eddigi pályafutását.
Mereven és egyedüli módszerként alkalmazva valóban meggátolhatja a vers valódi, strukturális
jellegének megértését, felszabdalja a müvet és csupán igen nyakatekert módon teszi lehetővé,

hogy újból egészként közelíthessük meg. Nem szabad megfeledkeznünk azonban arról sem,
hogy ez az egyedüli eljárás, amely magasabb szinten, elemzéssel párosulva képes reprodukálni a
normál versolvasás folyamatát, tehát rtemcsak a műre, de a befogadóra nézve is fontos informá
ciókat nyújthat. Ezenfelül biztosítja azt, hogy a vers legjelentéktelenebbnek tűnő elemi részei is
gondos vizsgálatnak vettessellek alá. Ezen erényei véleményünk szerint elengedhetetlenné teszik
a lineáris elemzés részműveletként való alkalmazását.

A következőkben kísérletet teszünk egy formális összefüggéseket kihangsúlyozó és azokra
osszpontosított lineáris elemzésre. Elsőnek a cím elemzése következne, azonban itt szükséges ki
térőttennünk a címadás problematikája felé általában.

Modern költők olvasásakor jellegzetes stilisztikai sajátosság ötlik szemünkbe: a cím igen
gyakran a szövegből kiemeIt szó, vagy szintagma. Alapja valószínűlega nyelv "történelmi bűnbe
esettségében" (Susán Sonntag) keresendő, ami olyannyira megnehezíti a költők számára a saját
nyelv kritikátlan, természetes-naív használatát. A leírt gondolat mintha gyorsabban tárgyiasul
na, mint régen; azonnal felmerül a korrekció igénye, noha a belévetett hit már. régen megingott.
Ennek az lesz a következménye, hogy a sor leírása után fetisizáltan megmerevedik, különválik
alkotójától. Ez a problematika tűnik föl Tandori Dezső egyik régebbi versében: "Nem hallom
vissza már / tükörzajából egy / hangom se tér meg: / most már csak néz beszédem" (T. S. Eliot
érme ). A leírt szöveg elveszíti a költővel tartott élő kontaktust. Mivel a vers is hangsúlyozottan
fragmentumokat ragad meg a va.lóságból, a költő nem élheti át egészként a verset szülő hangula
tot és problematikát, képtelenné válik a szokásos "összefoglaló" vagy .Jényegkiemelő" címadás
ra. Többé-kevésbé véletlenszerűen és önkényesen kiemel belőle egy elemet. így viszont a cím ere
deti funkciój ában megszűnik létezni, csak a költő tehetetlenségét és saját alkotásával szembeni
idegenségétjelzi. Gondosabb, statisztikai felmérésen alapuló vizsgálódás valószínűleg kimutat
ná, hogy a valódi eimadás a modern költészetben' egyre ritkábban vállalt feladattá válik.

Mi is a cím eredeti funkciója? Beszéltünk .Jényegkiemelő" címekről. és - tapasztalatunk sze
rint - ezt a típust szokás jogosultnak tekinteni. A vele szemben támasztott követelmény az, hogy
mintegy sűritse magába a mű tartalmát, adjon útmutatást az egész mű értelmezéséhez. Ebből a
szempontból rossz az a cím, amit keresettnek érzünk, amelynek összefüggése a vers egészével
nem világos. (Előfordulhat, hogy a cím így töhhet sejtet, mint ami a műben ténylegesen feltételez-
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hető és ez komikus kontrasztot hoz létre.) A eimadás tehát nagy felelősséggel jár, hiszen a befo
gadóból szükségszerűenkiváltja az összevetés igényét a vers és a cím között. A vers igazolja a cí-
met és fordítva. '

Ugyancsak régi probléma a cím viszonylagos idegensége a műhöz képest. A műalkotás öntör
vényű, saját világgal rendelkezik, abban a formában befejezett, amelyben a befogadóhoz eljut.
A .Jényeg kiemelése" az alkotótól is azt kívánja meg, hogy amennyire lehetséges, kívül kerüljön
saját művén. Közismert viszont, hogy az alkotó nem feltétlenüla legjobb értelmezője művének.

Lehetséges, hogy a befogadót néha zavarja a cím, mást tart a mű .Jényegének". Ilyenkor vetőd

het fel a járulékos, .xxlacsapott" cím vádja, holott csupán a mű eltérő értelmezéséről van szó.
Annyiban a befogadónak mindig igaia van, hogy az ő dolga eldönteni, mit tart a mű lényegének.

Itt csak megemlítenök, de nem térnénk ki rá részletesen, hogy létezik olyan cimtipus, amelyet
.myomatékositónak" lehetne nevezni. Ez történetileg sem újkeletű; tulajdonképpen megtakarítja
a .Jényegkereséssel" járó fáradságot és hangsúlyozottan csak a mű egy részére (leggyakrabban a
.felütésre") utal, azt .nyomatékositja".

Pilinszkyhez visszatérve: nála gyakran találkozunk a lényegkiemelő címtípussal. Bár a Végki
fejlet című kötetnek (amely értelmezésre krválasztott versünket tartalmazza) nyolc versében szin
tén érvényesül az esetleges kiemelés elve, nála ez a tendencia mégsém túl erős, Ennek oka bizo
nyára a szilárdnak nevezhető világnézeti háttér, s az ezzel kapcsolatos formai szigor és letisztí
tottság. Nála a versírásnak (legalábbis a Költemény előtt) jól körülírható küldetése van, a versek
egységes eszmerendszer és "provizórikus" életérzés konfrontációjából születnek. Világos, hogy
itt rendkívül egyéni és nem általánositható költői attitűdrőlvan szó, A versek élményalapja min
denképpen szilárd, nem pedig megfoghatatlanná olvadozó hangulat.

Költemény. Választott versünknek már a címe is komoly nehézségeket okoz. Vajon melyik cso
portba soroljuk? A lényegkiemelőbe? Egy költeménynek valóban lényegi vonása, hogy költe
mény, de jellemző csak akkor lenne, ha mondjuk, egy tornacipőre vonatkozna. Így viszont egy
szerű tantológiának tűnik. A nyomatékosítóba? Minek nyomatékosítani azt, ami magától érte
tődik? Talán közelebb juthatunk a megoldáshoz, ha összevetjük egy több szempontból hasonló,
de gyakoribb, tradicionálisabb, ennélfogva könnyebben "dekódolható'; címmel. Ez a Vers. Eb-

. ben az esetben szintén nem valódi címről van szó, mégis meglehetős egyértelműséggel következ
tethet a befogadó arra, hogy itt az eufemizmus egy fajtáját látja. Hangsúlyozott egyszerűségetfe
jez ki ez a cím, esetleg a versbe foglalt érzések, helyzetek megszokottságára, "asiségére" hívja fel
az olvasó figyeImét. Ehhez képest a Költemény nyilvánvalóan ünnepélyesebb, sőt szakszerűbb.

Figyelembe véve. hogy (mint már említettük) lényegében tautologikus nyelvhasználatról van
szó, kétféle stílushatást célozhat. Lehet ironikus és imitatív. Ironíkus akkor. ha a további elemzés
képes kimutatni. hogy a címmel ellentétben (és elvárásunkkal ellentétben) olyan nyelvi képződ

ményt jelöl, amely nem lehet lírai költemény. Ebben az esetben magától adódik egy szélesebb je
lentéskör is: a cím általáhan a költészet lehetetlenségét fejezheti ki. Imitatív akkor, ha maga a
vers a szokásos (vagy szokásosnak érzett) versstruktúrát mutatná be és erről lenne - igenlő, vagy

. tagadó- mondanivalója. (Megjegyzendő, hogy mindkét esetben különösen kreatív funkciójú
címről van szó, hiszen alapvetően hozzájárul a vers értelmezéséhez, megszabja annak irányát
- más cím. vagy éppen címnélküliség jelentős arányeltolódásokat eredményezne az értelmezés
ben. csökkentené a problémafelvetés általánosságát.)

Megfogalmazva a cím által keltett igényt a befogadó részéről: általában a versről, a költő. a
költészet lehetőségeiről. perspektíváiról "kell szálnia" a műnek. (Hogy mennyire adekvát a cím
valójában. az nyilvánvalóan az első. tisztán esztétikai értékelés során állapítandó meg.)

. Úgy hisszük, nem mondunk ellene saját linearizmusunknak, ha előrebocsátunk két megjegy
zést is, melyek a vers egészére vonatkoznak. Az átlag (érdeklődő) olvasónak első reflexiói közé
tartozhat mindkettő anélkül. hogy a bizonyosságra igényt tarthatna - a későbbi elemzés igazol- .
hatja, vagy cáfolhatja őket. Mindenesetre orientálják a versértelmezést és az sincs kizárva, hogy
jó néhányan nem is óhajtanak általánosabb következtetésekre jutni. Az első a kőltemény szerke
zetére vonatkozik. Tipográfiailag két részre bomlik. és ezt a benyomást még az is támogatja,
hogy szintaktikailag az első rész tagadó, a második állító mondatokból áll. Figyelmesebb szem-
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lélő ugyanakkor azt is főlfedezi, hogy az utolsó mondat (9.) csak részben, állító jellegében roko
nítható a második résszel, ugyanakkor pedig hosszával, bővítettségével el is üt tőle. Nyitva hagy
juk itt a kérdést, vajon érdemes-e új szerkezeti egységről beszélni a 9. kapcsán, vagy helyesebb,
ha alárendeljük a második résznek. A második megjegyzés stilisztikai sajátosságot érint. Feltűnő,
hogy a vers tengelyeben egy alapvető figurális elem: a mecafora áll. (Mint a későbbi elemzés meg
kísérli kimutatni, a metaforikus funkciónak saját jeIévé emelése.) Az első részte a metaforális ta
gadás jellemző. Nézzük meg hát közelebbről: mit tagad a költő?

Nem föld a föld. A felütés rendkívül jelentőségteljes. Feleslegesnek tűnik itt a ,:röld" ősi szim
bóluruának összes (számunkra összes) jelentését felsorolni. Csupán egy asszociációs lehetőséget

említenénk meg, amelyet a szövegkörnyezet különösen kiemelni látszik: il föld mint minden élő

alapja, amiből minden kiindul és ahova minden megtér : az őselem. Ennek a teljes tagadása törté
nik itt vagyis nem egy résztulajdonság. nem egy asszociatív lehetőség tagadása. (Tulajdonkép
pen annak tagadása, hogy a föld szó megszokott jelentéseivel, funkciojában szerepelhessen egy
költeményben- mint arra a cím utalt.)

Az első sor elemzése - a szerkezeti egybevágóság miatt - a továbbiakban mintául szolgálhat
számunkra. A következő három sor látnivalóan a bevezetett új elemek hasonlóan totális tagadá
sát valósítja meg. Feladatunk tehát ezeknek az elemeknek a vizsgálata, annak megállapítása.
mennyiben folytatói az első sornak, illetve mennyiben jelentenek újat hozzá képest.

Az ugrás nem olyan nagy az első és a második sor között, rnint ahogy első pillantásra gondol
nánk. A .föld't-ről megállapítottuk, hogy retorikai értelemben alapegység; bevett, konvencioná
lís jelentéssel bír. Ennek tagadása az első sor. Ezt az értelmezést a további sorok megerősitik, hi
szeri a későbbiekben már nyilvánvalóan közhasználatú jelentést hordozó jelekről van szó.
A "szám" ugyanúgy alapegység, mint a "betű" és a .mondat''. Felmerülhet a kérdés, hogy miért
van szükség egyetlen szélesebb fogalmi körből:" a nyelv köréből - egyszerre két elem tagadására
is, hiszen bizonyos értelemben mindkettőt felfoghatjuk alapegységnek. Nem szabad elfelednünk
azonban, hogy a "betü" az első rész többi elemétől annyiban különbözik, hogy nincs önálló je
Jentéstartalma, csupán egy jelstruktúra részeként, mint a mondat építőköve, jelent valamit.
A "néma" és a ,.beszélő" elemek együttes tagadása abeszéddé szervezhetőség tagadását jelenti.
(Közbevetőleg hadd kockáztassak meg egy összevetést az Apokrif hasonló értelmű sorával:
"Sz(lvaidat, az' emberi beszédet / én nem beszélem ... Hazátlanabb az én szavam a szónál.
iNincs is szavam." ,Figyelemre méltó és a későbbiek folyamán értékelendőjelenség az egész he
lyett a rész tagadása az újabb költeményben.) Mindent összevéve: az első részt az emberek egy
más közötti érintkezését szolgáló jelek, illetve a jelhasználat evidenciáinak tagadása jellemzi. Az
első sor ennél szélesebb jelentéskört ölel fel, amennyiben a .föld" nem elsősorban kommunikáci
ós alapegység, hanem, hogy úgy mondjuk ontológiai: az emberi és az emberen kívüli létezésnek
egyaránt alapja. Egy sorba állítása ajelek tagadásával szinte sugallja a gondolatot: a világ csupán
jeleink által a miénk, és ha ezek a jelek kicsúsznak a kezünkből, minden létező elvesziti ..eredendő"
evidenciaját.

A két szerkezeti egység közötti szünet nem valamiféle tipográfiai cselvetés. Az említett eviden
ciáknak ennyire merev, mondhatni hisztérikus tagadása nagyfokú bizonytalanságérzést, hiány
érzetet kelt az olvasóban. A levegőben vibrál a kérdés: "Ha nem ... akkor mi?" Akkor hogyan
lehetséges "költemény"? Ha a költő azt állítja, hogyalapdolgoknak nem értjük a lényegét, akkor
mit értsünk rajtuk? Van-e egyáltalán jelölő-jelöltviszony? Létezik-e ajelölt, és csak a jelölő nem
felel meg a jelöltnek, vagy pedig maga ajelölt sem létezik? Ezeket a kérdéseket teszi fel nekünk a
szünet, és megszabja várakozásunkat a második résszel szemben.

Rögtön kiderül azonban, hogy a második' rész csak látszólag válaszol az elsőnek. Szó sincs ar
ról, mintha az elveszített evidenciák után most a még meglevők felsorolása következne. Ezek is
metafora-karikatúrák, tautologikus állítások, amelyekben a predikátum azonos a szubjektum
maI. Egy angolszász kutató terminológiájával: a metafora "kerete" és "fókusza" azonos. Önma
gukat állító dolgokról van szó, melyek saját létüket igazolják. A metaforára való utalás itt éppen
aztjelenti, hogy jeleink, fogalmaink inadekvátsága miatt a dolgokra való poétikus utalás lehetet
len. A dolgok önmagukba zártak ; minden rájuk vonatkozó állítás, minden hozzátétel meghami
sításukat jelenti.

Tudunk-e valami egyebet is mondani a második rész tautológiáiról? Találunk-e valamilyen
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formailag deviáns jegyet, amely megkülönböztetné ezeket a végletesen egyszerű mondatokat a
hasonló felépítésű és értelmű köznyelvi állitásoktól? Az eddigi értelmezés alapján nem tudnánk
különbséget tenni egy fiktív köznyelvi állítás: "A vírág az virág" és a versben szereplő "Virág a
virág" között (A és B állítás). A különbséget a következőkben tudnánk megfogalmazni: az A tí
pusú állítást akkor alkalmazzuk, ha valamely dolog létének evidenciáját, kiegészítésre nem szoru
ló voltát akarjuk (erélyesen) hangsúlyozni. Pilinszky a B típusú állítást alkalmazza, illetve terem
ti meg és ezzel az evidencia és a köznyelviség egyaránt semmivé foszlik. Hogy forma szerint állí
tás van előttünk, azt azonnal felismerjük. De míg A esetben teljesen vitágos volt, hogy az első

"virág" az alany és a második az állítmány (ezt a határozott.névelő teszi nyilvánvalóvá), addig
B esetben a mondatbeli szerepek csupán az intonációtól függenek. Tautológiáróllévén szó, tulaj
donképpen értelmetlen a törekvés a mondatrészek azonosítására, de a befogadóban fellép egy
fajta (meddő) igény ez irányban, legalábbis ez a valószínű, hiszen - mint A példában láttuk - a
köznyelvben bizonyos tautologikus állítások is lehetnek értelmesek, illetve megadják a lehetősé-

get erre az azonosításra. '
Bár kitérőnek tűnik, talán nem fölösleges egy-két példával érzékeltetni ezt a valóban döntő

különbséget. A köznyelvi és a versben szereplő állítások váza egyaránt a következő: "X azo
nos Y".

Vessük össze ezzel a következő köznyelvi "tautológiákat": I. Egyik tizenkilenc, a másik egy hí
ján húsz. 2. Egyik kutya, másik eb. 3. Cseberből vederbe. - Alapjelentését illetően mindhárom
helyettesíthetőaz..X azonos Y" szerkezettel (a 3. esetében azzal a megszorítással, hogy nyilvánva
lóan valamilyen helyzet azonosságára vonatkozik). Stilisztikailag ezek a mondatok szinonirn ki
fejezéssel vagy körülírással két alanyról ugyanazt állítják. A mi verssorunkkal ellentétben itt e két
alany, melyek nek végső azonosságát akarjuk kifejezésrejuttatni (hogy milyen értelemben vett azo
nosságról, azt a beszedhelyzet dönti el), világosan felismerhető.A szinonim kifejezések alkalmazá
sának jelentősége-abban áll, hogy bár látszólag két különböző állítást teszünk, valójában egy és
ugyanazon dolgot mondjuk. Ez a kibővítés az egyszerű azonosságállítással szemben egyszerre je
lent informatív többletet és a verssorral szemben világnézeti különbséget. Az informatív többlet
az, hogy világosan utal a különbözőség látszatjellegére. Nem vélétlen az, hogy ezek aszólások
mind pejoratív stílusértékkel rendelkeznek. A világnézeti különbség a verssorral összevetve ép
pen a szigorúan megkülönböztethetőalany és állítmány és a leleplező jelentéstartalom által nyil
vánul meg. Magabiztos tartást tükröz a világgal szemben, a dolgok lényegének ismeretét, szilárd
értékhierarchián belül való elhelyezhetőségük lehetőségét. A versben míndez hiányzik.

A második résszel kapcsolatban még 'egy feladatunk van hátra: - amint az első részben is-:
megvizsgál ni az egyes elemek minőségét és sajátos életüket a fent jellemzett szintaktikai "abron
cson" belül. Az első részhez hasonlóan a második felütés tartalmazza a legalapvetőbb, legsúlyo
sabb elemet: Istent. Isten bevezetése nyilvánvalóvá teszi az eddig is sejthető tényt: ebben a vers
ben alapvető világnézeti kérdésekről van szó. Ha az első rész minden létezőt alapjában tett bi
zonytalanná, illetve a "szünet" ilyen jellegű kérdéseket vetett fel - Pilinszkynél szinte matemati
kai szükségszerűséggel merül fel Istennel kapcsolatban is az állásfoglalás ígénye. A szintaktikai
"abroncs" azonban könyörtelen: Istenről sem tudhatunk meg semmit, csupán azt, hogy azonos
önmagával. A második részben már minden azonos önmagával, és így megközelíthetetlenül ma
gába zárt. Ilyen környezethen (virág, daganat, tél, gyűjtőtábor) Isten a hétköznapi értelemben
vett legegyszerűbb és legreálisabb dolgokkal kerül egy szintre, egy minősítés alá esik minden
mással. (A magányos-Isten képe Pilinszky korábbi lírájából: " ... de látja Isten, nincs arra mód
/ kitörni út reménye látomásból!" Jelenések VIII. 7.)

A vers épitkezésének dialektikáját jól rnutatja, hogy Isten után a tárgyi világból következik
egy elem, amely szintén a lírai konvenció talán legmegszokottabb kelléke. De nemcsak ennek a
konvenciónak a diszkreditálása történik meg újfent; hanem az Isten fogalmának vonzására ke
rülhetett a versbe egy önmagában tisztaságot és szelídséget kifejező dolog.

Jellemző, hogy a második rész elemei egyszerűen és minden fejtörés nélkül szétválaszthatók
pozitív és negatív jelleg szerint. lsten, virág: pozitív; daganat, tél, gyűjtőtábor: negatív. Célszerű

nek tetszik még egy konkrét-absztrakt besorolást is megkísérelni. Így a következő megfelelések
mutathatók ki:
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pozitív absztrakt
pozitív - konkrét
negatív - konkrét
negatív - absztrakt
(negatív) - (konkrét)

Összefoglalásként: a vers második részében az elvont pozitivitástól az elvont negatívitásig villa
nás észlelhető, a konkrétumok világán keresztül. Az ellentéteknek míndig is az volt a szerepük a
költészetben, hogy valósággal felöleljék a teljességet. A két véglet közötti űrt a befogadó népesíti
be átmenetekkel. vagy legalábbis érzékeli a végtelen számú átmenet lehetőségét. Itt sincs más
ként. Az elemek fentebb leírt elrendezése totalizalja a különállóság, a magábazártság, a megne
vezhetetlenség problémakörét. A totalizálást, a mindenre érvényességet világossá az elemek eset
leges kiválasztása teszi. Az első részben például nyugodtan szerepelhetne - teszem a "Nem betű a
betű" helyett - "Nem szó a szó" is, a második részben "Tél a tél" helyett "Fagy a fagy" stb. Ez
nem azt jelenti, hogy "akármi" kerülhetett volna a versbe. Az esetlegesség csupán annyit.jelent,
hogy az adott minőségi-fogalmikoordinátákon belül az elemek elvileg variálhatók. (Kivéve Istent.)
A versszervezésnek egy magasabb szintjéről van szó, amikor ennek a .Jazaságnak" szigorú funk
ciója van: ez éppen az imént említett totalizálás. Pilinszky maximálisan ki tudja használni ennek
a technikának a lehetőségeit. Eszközeinek sokat emlegetett egyszerűsége tulajdonképpen - az ő

versszervezési szintjén- hallatlanul széles információs lehetőségeket rejt magában.
Lépjünk most eggyel hátrább és vizsgáljuk meg, milyen jellegű végül is az első és a második

rész között feszülőellentét? Már most megállapíthatjuk, hogy a két rész közötti grammatikai el
lenjét lényegi egyezést takar. (Hasonlót az idézett köznyelvi példák látszat-ellentéteihez.) Az űrt,

amelyet az első rész merev tagadásai hagynak az olvasóban, a második rész tautológiái még szé
lesebbre nyitják. (Mint az idézett.szólásokban.) E látszatkűlönbség csak rövid szünet után, kité
rővellepleződhet le az olvasó előtt.

Hogyan viszonyul mindehhez az utolsó két sor? Az eddigiekkel szemben nyilvánvaló a kü
lönbség. Ittegy szabályos definíciót kapunk, amely önmagában nem képviselne semmilyen devi
anciát az átlag hivatali nyelvhez képest: beilleszthető lenne egy szolgálati szabályzatba. A szö
vegkörnyezetbe helyezve viszont egészen mást érzékeltet. Az eddigi álmeghatározások helyett
rnost egy valódi meghatározás zárja a költeményt. Legalábbis úgy tűnik. Méghozzá egy konkrét
dolog precíz meghatározása. Mintha a költő az utolsó sorhoz érve megtalálta volna az elveszített
evidenciát. Mintha biztos pontot talált volna a világban - és önmagában is, hogy meghatároz
hassa. Mintha itt a nyelv, a jelek visszanyerték volna érvényességüket. Ez a pont a "gyűjtőtá

bor". A vers ezek szerint azt sugallná, hogy az egyetlen; ami biztos, felismerhető evidenciaként
létezik: a gyűjtőtábor. Az elemzőnek itt még utalnia kellene a fogalom aurájára, értékelhetné a
befejezést, megállapíthatná, hogy .rnennyíre pesszimista ez a költészet", és azután elegánsan alá
írhatná a nevét. És talán igaza is volna, mert így a befejezés nem lenne több valamely meglehető
sen egysíkú pesszimizmusnál, az egész világot KZ-nek látó költő különvéleményénél. (Ezt a sé-
mát valóban gyakran próbálták ráhúzni a Pilinszky-jelenségre.) .

Csakhogy itt már másodszor .xsapják be" az olvasót. A meghatározásnak az eddigiekhez
mérten döbbenetes sikere csak látszat. És erre ismét egy jelentéktelennek tűnő nyelvi elem, a ha
tározott névelő figyelmeztet. Igaz ugyanis, hogy minden gyiijtőtábor körülhatárolt, bizonytalan
formájú terület; de nem minden ilyen terület gyűjtőtábor. Tehát a határozott névelő egy nem
meghatározó erejű részelemet léptet elő az egész rangjára. (A metafora a verszárlatban a metoní
mia, egészen: pontosan a szinekdoché pars pro toto változata felé közelít.)

Tulajdonképpen semmit sem tudunk meg arról, mit jelent a gyűjtőtábor egy embernek, aki
benne szenved, vagy annak, aki valaha hallott valamit ezekről a.szenvedésekről. A gyűjtőtábor

lényeget nem tartalmazza a pontos meghatározás. Lehetetlen nem éreznünk itt ugyanazt a tehe
tetlenséget, ami az eddigiekben megnyilvánult. (És egyfajta gyilkos iróniát is, amire még vissza
kell térnünk.) Arról sem szabad azonban elfeledkéznünk, hogya "gyűjtőtábor"mégiscsak beug
ratja az olvasó tudatába azokat a hagyományos asszociációkat, amelyek ezzel a fogalommal vég
érvényesen összefonódtak. Tehát - elsősorban konkrétságával - felidézi, hogy szenvedés van.
Csak éppen közölhetetlen. jellemezhetetlen stb.- mint bármi más.
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Eddig csak arról beszéltünk, hogya 9. sor mennyire kiugrik a szövegkörnyezetből, hogy leg
alábbis formálisan, mennyire elüt a többi sortól. Világos azonban, hogy nagyon finom átvezetés
is történik. A daganat, a tél és a gyűjtőtábor könnyen beláthatóan ugyanabba a széles asszociá
ciós körbe tartozhatnak. vagyis egymás mellé rendelésük önmagában tartalmi rokonságot te
remthet közöttük. Végső soron tehát a 9. nem képez új szerkezeti egységet, inkább a inásodik
résznek rendelhető alá (talán 2'-vel lehetne jelölni). Ai első és a második rész közötti formai el
választódás tartalmi megoszlás is: leegyszerűsítve az első rész a probléma, a "téma" felvetése. a
második és a 2' indirekt megismétlése. variációs fokozás, a téma újbóli kifejtése új elemek beho
zatalával. A 2' rész tökéletesen teljesitheti zárófunkcióját. méghozzá azzal, hogy lényegileg nem
hoz újat. A költő befejezésül a nyelv korrumpálódásának legpöffeszkedőbbbizonyítékát vonul
tatja fel: a maga "precizitásában" és semmitmondásában oly gyűlöletes bürokratikus nyelvet.
Még egy kérdés maradhat hátra: miért éppen "gyűjtőtábor?" Erre azonban csak egy további
elemzésben kíséreíhetnénk meg a közhelyeken túlmenően válaszolni, amely világnézet és költői

világkép viszonyát boricolná.
Először i~ foglaljuk össze röviden a versben megnyilatkozó kö/tlN világképet.
A vets a költészet tehetetlenségének bizonyítása. Ez a tehetetlenség tágabb körbe tartozik: a

nyelvi jelek, fogalmaink, meghatározási kísérleteínk csődjeinek csak része. Végső idegenségről

van itt szó; ebből a nézőpontból a "konkrétan megfogható" éppen olyan távol áll, mint legelvon
tabb fogalmunk. Szenvedéseink, gyötrelmeink léteznek, mondja Pilinszky, mint ahogyan létezik
a tisztaság és az abszolút is, csak teljes idegenségben tőlünk, át-nem-léphető szakadékon túl.
Minden olyan törekvés, amely akár IIkőznapi, akár a hagyományos költői gyakorlat nyelvhasz
nálati módján át akarja hidaIni ezt a szakadékot, vakságot tételez föl és nevetséges sikertelenség
re van ítélve.

Első értékelésként megállapíthatjuk, hogy a forma és a költői világkép között semmiféle feszült
ség nincs, megfelelésük tökéletes. A vers alapgondolata (divatos, de egyelőre helyettesíthetetlen
kífejezéssel), formaszervező elve a tagadás. Pilinszky azonban nem esik abba az avantgardista té
vedésbe; hogy lehorgonyozna a puszta tagadásnál. A formailag magára hagyott tagadás csak
kérdéseket vet föl (ha fölvet) és aligha meggyőző. Nem véletlen, hogy az avantgardista kísérlete
zésnek ez a típusa még a megközelítően hasonló világnézetűek között is oly gyakran talált eluta
sításra. Pilinszky tovább lép ezen. Úgy tagad, hogy a maga valóságában diszkreditálja az állítást.

A vers szerkezetileg csigavonalszerűen halad előre az utolsó-sorig (2'), amely a maga egyálta
lán nem poétikus mivoltában, már jellemzett sajátos dialektikájával fejezi ki a költészet hiányá
nak (hiszen a metaforára való "utalásnak" ez az értelme: meghatározás nélkül nincs metafora és
metafora nélkül nincs költemény) kipótolhatatlanságát; amit a költészet nem tud kifejezni, azt
semmi más nem fejezheti ki. A cím ebben az értelemben átmeneti helyzetben van az általunk fel
tételezett két kategória között, (Noha a 2' rész erősen az irónia felé húzza.) A vers végül rendki
vüli erővel villantja fel a nyelv és a realitás, li költői és a köznyelv közötti összetett víszonyt - a
nyelvet (és ezzel világunkat) fenyegető veszély: a kommunikációképtelenség szemszögéből.

Karácsony
Kísérletek. űrhajók látomások
s valahol messze délen
egy jászol ringatózik csendesen
a csillagvirágos éjben

SZIRMAI ENDRE
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