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SZALAGYI CSILLA

„BIZONY, NEM MÚZEUM…” 
Az idegenség fordulatai Babits Mihály és Pilinszky János írásaiban

I. A kezdetek

„S azt se tudom, költők szűkös időn mire jók”1 – indítja 
útjára a kijelentésbe bújtatott kérdést Hölderlin Kenyér és 
bor című elégiájában, s válaszában egy költőbarátja ver-
sét megidézve gördíti tovább a sorokat. Martin Heidegger 
mindehhez a sokat idézett magyarázatot fűzi: „A költők 
azok a halandók, akik a Boristent komolyan megénekelve 
érzékelik az elmenekült istenek nyomát, követik azt, és a ve-
lük rokon halandók javára felkutatják a fordulathoz vezető 
utat”2 [kiem. Sz. Cs.]. De ezzel a kérdéssel kezdi Babitsról 
szóló rövid megemlékezését Ottlik Géza is Hajónaplójában: 
„Micsoda egy költő? Ki Babits? És mire jó?”, így a költé-
szet egyik lehetséges ősi kérdésfeltevésének közös helyével 
kérdez rá Babits Mihály költészeti létezésének megragadó 
alapjára 1986-ban. Válaszában pedig ismételten közös he-
lyekhez, az élet legegyszerűbb dolgaihoz, eseményszerű je-
leneteihez kapcsolódik: „De éreznünk kell, hogy olyasféle, 
mint egy rét. Egy tárgy. Egy fa. Egy kő. Egy kávédaráló. Egy 
tócsa. Útkanyarulat. Mire jó egy rét? Futkározásra. Heveré-
szésre. Feltérképezésre. Csak nézni. De legelőnek is jó. Köz-
használatra.” – mivel „Közhasználatra földöntúli vigaszta-
lás, hogy van ilyesmi, mint Babits Mihály.”3. Folytathatnánk 
Heidegger szavaival a kérdés értelmezését, arra keresve a 
választ, mit érthetünk közös hely alatt, ha már a költőnek 
hivatása megtalálni a lét tisztását, hogy onnan nyerje önmeg-
határozását. A dolgok, eszközök, a természet ősi, közismert 
képei állnak a kimondás mellett a pontosabb megragadás 
érdekében a képzet mellé, melyet Babits a költeményei ál-
tal fémjelez Ottlik számára, aki válaszában vállaltan ugyan-
ahhoz az ősnyelvhez, a természeti létezés evidenciájához 
érkezik el, amelyről Pilinszky egy bő évtizeddel korábban, 
1972-ben Radnóti Miklósról írt soraiban tesz bizonyságot 
az örökkévalóság és időtlenség költészeti alapszavaira hi-
vatkozva: „Számomra fű, fa, tenger vagy pitypang ugyan-
úgy szó, behelyettesíthetetlen megnevezés, mint Mozart, 
Hölderlin, Bach, Dosztojevszkij vagy Leonardo”4. És míg 
Pilinszky szótári szavakról és elháríthatatlan gondolatok-
ról ír, Ottlik a mivégre a költő kérdésre felelve az érzést, az 
érzelmek érzékelésének útján szerzett tapasztalatot helyezi 
az ítéletalkotás középpontjába („éreznünk kell…”5). Ahogy 
később majd Esterházy Péter idézi meg ugyancsak Hölder-
lin, Heidegger, sőt bizonyosan Ottlik kapcsán is Pilinszky 
ráhagyományozott emlékeit A mi a bánat című esszéjében: 
„Pilinszky mintha folytonosan Heidegger kérdésére vála-
szolna: Wozu Dichter?”. Megtalált válaszában a ‚Pilinszky’ 
név jelentését a következő Heidegger-parafrázissal jelöli 
meg: „Éneklően az elmenekült istenekre figyelmezni: ez Pi-

linszky […] Szóval hogy dazu, az egészre, hiányt hiányként, 
jelenlétet jelenlétként érzékelve, erre a bánatra, éneklően.”6 
De láthatóan nem kizárólag a heideggeri gondolatfüzér sze-
repel a visszaemlékezésekben, hanem a használati tárgyak, 
az élet konkrétumai is kisegítő elemek a megragadásban. 
Ezt idézi Pilinszky (hangsúlyozottan találomra kiválasztott 
természeti képekben: fű, fa, tenger, pitypang), és Ottlik (már 
némileg megfontoltabb választást érzékeltetően: rét, tárgy, 
fa, kő, kávédaráló, tócsa, útkanyarulat). 

Összecsengenek a metaforakeresés mögött feltételezhe-
tő késő modern gondolatok Babits Dante-esszéjével is, ki 
nem csupán az egyetlen tökéletes fordítást jelző, tartalmilag 
és ritmikájában is megfelelő szóalak mellett érvel meggyő-
zően, hanem Dante egyszerűsége mellett is: „nyelvének 
rövidsége és kifejező volta egyáltalán nem a bonyolultság, 
hanem éppen az egyszerűség és szöget fejéntalálás benyo-
mását teszik”7. 

Továbbá a „legnehezebben fordítható auktorról”8 szóló 
írásában 1912-ben Babits Mihály lényegesen figyelemre 
méltóbb megállapításokat tesz az irodalomról, mint azt a 
szerény cím, Dante fordítása jelzi. Amellett, hogy több 
irányból érvel a formai jegyek pontos átültetése mellett, 
mely elkötelezettség a hiteles fordítás kulcsa, s a tartalom-
mal telt forma, illetve formában meglelt tartalom kölcsö-
nös viszonyáról szól, a költői átvétel belső jellemzőiről is 
megosztja gondolatait. A fordítási feladat ugyanis nem kis 
terhet jelent a rá vállalkozó számára, hisz ha végső soron 
„Dante egy-egy tercináját oly talánynak érzem, melynek 
minden nyelven csak egy tökéletes megoldása lehetséges, 
jaj annak, aki ezt az egyet el nem találja! Eltalálása pedig 
tisztán ihlet dolga, mint az igazi talányfejtés is: egy felvil-
lanó ötleté”9, akkor a fordítás létrejötte az inspiráció és te-
hetség, szakmai ismeretek és nyelvhűség követelményeit 
egyaránt magas szinten követeli meg.10 Hozadékai mégis 
felbecsülhetetlenek, ahogy erről a záró fejezetrészben ír, s 
nem egyszerűen emberi vagy lelki gazdagodásról számol 
be, de az átvétel, a költészetek közötti kommunikáció bel-
ső folyamatairól is: „S utolsó évben elcsüggedt bennem 
a költő. Az irodalom csüggesztette el. Most Dante szik-
láiból várat építek lelkem köré. Megutáltatták velem sze-
gény hangszeremet. Amikor hát olyat kellett mondanom, 
amit csak zenével lehet kimondani, Dante nagy, százhúrú 
hárfájához nyúltam. És e hárfának volt húrja hangomra re-
zonálni”11. Az erőteljesen lírai kifejezésmódú, vallomásos 
hangvételű esszézárlat az irodalmi átvétel szempontjából 
a várat és a hárfát emeli ki, így a védettség és a közös 
rezgés a lehetséges költői párbeszéd minimumelve, ahol 
a Dante-költészet kiemelt jelentőségű, akárcsak később a 

  1 Friedrich Hölderlin, Versek, Hüperión (ford. Rónay György), Európa, Budapest, 1993, 87.
  2 Martin Heidegger, Költők – mi végre? In: Uő, Rejtekutak, Osiris, 2006, 235–6.
  3 Ottlik Géza, Hajónapló, Magvető, Budapest, 2005, 85. Első megjelenés: Jelenkor, 1986. jan., 1. sz. 1.
  4 Pilinszky János, Vasárnap Esztergomban, in: Uő, Publicisztikai írások, Osiris, Budapest, 1999, 731.
  5 Ottlik Géza, Hajónapló, uo.
  6 Esterházy Péter, A szabadság nehéz mámora, Magvető, Budapest, 2003, 69.
  7 Babits Mihály, Dante fordítása, in: uő, Esszék, tanulmányok, I. kötet, Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1978, 270.
  8 I. m. 276.
  9 I. m. 274.
10 Nádasdy Ádám a nyelvhűségre és pontosságra törekvés céljait tűzte munkája elé: „Elsősorban az érthetőségre törekedtem… Igyekeztem a 

nyelv és a stílus sokszínűségét visszaadni… S bár régi szerzőről van szó (a mű 1321-ben lett kész), alapvetően mai magyar nyelvet használtam, 
hiszen a szerző […] modern szerző volt a maga idejében.” Dante, Isteni színjáték, Nádasdy Ádám fordítása, Magvető, Budapest, 2016. 15.

11 I. m. 285.
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hegy elkülönülő képzete, vagy a kedves bukolikus idilleket 
idéző, a menekülési vágy célpontját megtestesítő védett-
ség áhított alanyaként felbukkanó megszólításai a költe-
ményekben. Az esszé tehát amellett, hogy Dante helyét az 
irodalmi kánonban újból rögzíti, az irodalom fogalmáról, 
irodalom és irodalom ellentmondásairól is szól, amennyi-
ben a vers zeneisége védelmet és vigasztalást nyújt még az 
irodalom berkein belül is. Erre, a védett bensőségesség ke-
resésére, s ennek átfordulására is utal Pilinszky a címben 
előzetesen megidézett Holt próféta a hegyen című írásá-
ban: „Végső menedékét az esztergomi Előhegyen csendes 
és védett szigetnek szánta talán a barbárság »tengerszintje« 
felett, de ez a sziget utoljára megszűnt védett terület, zárt 
övezet lenni, s egy költő-próféta magaslatává változott.”12 
S ha Pilinszky költészetében a Babitséhoz hasonlítható vé-
dettségkeresésnek tropológiai állandóságát alapvetően fel 
is váltotta a kitettség meg-megújuló metaforikája (például 
a vadhoz társított költészeti képzetekben, vagy teoretikus 
megformálásokban13), a ‚Babits közös hely’ az újholdasok 
nemzedéke számára egybefonódott a védettségérzet lap-
pangó jelentéstöbbletével. Ez a támogató jelentéstöbblet 
azonban nem magától érvényesül, ahogy Ottlik Géza ki-
fejti rövid írásában, hanem „ismerni kell ahhoz, hogy vi-
gasztalhasson. Akkor megkapjuk a rét zöldjétől, Babitstól, 
lombon átszűrt napfénytől, a teljes égbolt vigaszát.”14 Az 
állítások pedig ezzel visszaérkeztek Pilinszkynek a beve-
zetőben idézett gondolataihoz, melyben a közhelyek tár-
gyiasított működését valamely ismeret automatikus elfo-
gadásában jelöli meg: 

„A közhelyeket a nyelvben a lélek figyelmetlensége 
szüli. Használunk egy igazságot anélkül, hogy tar-
talmára gondolnánk, egy ítéletet anélkül, hogy al-
kalmazásának érvényességét ellenőriznénk. Pedig 
a nyelv – a nyelvben megjelenő gondolat, szelle-
mi érték – önmagában nem áll meg: szüksége van 
lankadatlan szeretetünkre, figyelmünkre, részvéte-
lünkre, hogy ő is közölhesse velünk kortalan böl-
csességét és világosságát.” 

Így a ‚Babits költői hely’ alapos ismerete elengedhe-
tetlen feltétele a fogalom figyelmes használatának, mely 
nélkül a lét tisztása helyett a név üres ismétlése forogna 
csak tovább.

II. Babits költészeti hagyománya Pilinszky esszéiben

Pilinszky nem írt monográfiát költőelődjéről, mint Rá- 
ba György, alakját nem idézte meg terjedelmes esszéisz-
tikus elemzésben, mint Nemes Nagy Ágnes, nem írt róla 
költői portrét, mint Ottlik Géza vagy Rónay György, illető-
leg találkozást megörökítő elbeszélést, mint Mándy Iván. 
Mindezek feltehetőleg távol is álltak írói alkatától: fontos 
példaképeit vagy költészeti igazodási pontjait megidéző 
írásai is rövidek, épp hogy szótári szóra redukált kifejtéssel 
él, s teszi ezt azokban az írásokban is, melyek vélhetőleg 
felkérésre születtek, melyekben egy költői alakot kellett 
jellemeznie. Hogy mégis olvasója volt Babitsnak, továbbá 
hogy költészete, a költészetről való gondolkodása benne 
élt, arról több esszéjében is konkrét jelzésekkel él, ahogy 

Babits verssorairól írja Vasárnap Esztergomban című esz-
széjében 1958-ban. A sorok szövegkörnyezetéből kiderül, 
hogy az esztergomi Babits-házat nézi meg – a körülmé-
nyekből kifolyólag sajnálatos módon mindössze kívülről: 
„De nem jutok be” (51.). A látogatás mégis megérinti az 
avatott költői hely külső tapasztalatában is: „S egyszerre 
verssorok zsonganak körül [Babits verssorai], halhatatlan 
sorok a teraszos hegyoldalról, Esztergom fénylő kupolá-
járól, az esteledő Dunáról, s az elmúlásról, a könyörületes 
Istenbe vetett emberi hit halhatatlan vallomásai.” (51.) 

Pilinszky ezekben az írásokban jellemzően nem részlete-
zi az idézett gondolatok lelőhelyét, nem jelöli meg a sorok 
pontos forrását még utalásszerűen sem, hiszen magától érte-
tődőnek veszi ezek általános ismeretét, ezzel kimondatlanul 
is közös költői hagyományként értve Babits költeményeit. 
Az evangéliumi közös hellyel is terhelt, „Miképpen menny-
ben, azonképpen itt a földön is” című írásában a hölderlini 
világéjt idéző helyzetjelentés is babitsi sorokra hivatkozik: 
„Itt valóra vált Babits Mihály modern próféciája: az embe-
rek elhagyták Istent, most Isten hagyja el a világot” (67.). 
Babits regényének, az Elza pilóta utószavának sorai egy-
szerűen gondolatmenetének kiindulópontjaként ékelődnek 
a szövegbe, jelezve a gondolatok tudatos összefűzése mel-
lett való alkotói elköteleződést.

Pilinszky ugyanazzal az érdeklődő figyelemmel veszi 
szemügyre Babitsot, mint Babits például Vörösmartyt, 
amennyiben a költői alkat felderítése, költészet és élet 
együttes elemzése a vizsgálódás tárgya, kiegészítve a sa-
ját élet, az önmagára vonatkoztatott elméleti belátások 
tisztázásának késztetésével – ahogy a Kosztolányi-esszé-
ben írja Babits: „Ez az egyetlen mód, ahogyan beszélhetek 
róla: magammal kapcsolatban, magamhoz mérve, maga-
mon át.”15 Így pedig Babits maga is végrehajtja egyrészt 
az Ágostonnál magasra értékelt gyónás és vallomás16 
beemelését, az élettörténet és történetiség líraian szubjek-
tív alakzatainak megformálását, másrészt a Dante-esszé 
magas nyelvi eszményét. A szövegeknek ugyanis szem-
beszökő jellegzetessége a szóképek találó alkalmazása, a 
retorikai megformáltság, „az állandó alaktani és bölcsele-
ti-szemléleti mozgást, vibrálást”17 tükröző, küzdelmesen 
lendületes szövegalkotás, mely a tudományosság szakmai 
kritériumait is magas szinten érvényesíti, de sohasem 
elégszik meg azok puszta teljesítésével. Mindezzel pedig 
Babits önmagára is vonatkoztatta az irodalom mozgásá-
ból kiolvasható folyamatok értékelt szempontjait, így le-
hettek következetesek és önazonosak esszéi, követhetők 
fejtegetett gondolatai, egyúttal esszéírói alkotómunkája. 

Pilinszky vizsgálódási körére jellemzőbb a kortárs iro- 
dalom folyamatainak megfigyelése, érdeklődését mé-
lyebbről vonzza a kor válaszainak együttlátása, a teoló-
giai-poétikai összefüggések akár víziószerű megjelölése. 
A „lelkének mélységeibe” tekintő pillantás, ember és köl- 
tőalak megformálása, annak leegyszerűsített, könnyeb-
ben befogadható módja helyett az ellentéteken való átjá-
rás kísérletét mutatja – amiben lényegileg szintén Babits 
esszéírói nyomdokain halad. A lehetséges klisékből ki-
vezeti az alakokat Balázsolásra című esszéjében is, és a 
„nagy magyar katolikus költő” (51.) bemutatását a költő 
hitének belső mozgásával árnyalja: „Babitsot a viaskodó, 
kétkedő vallásosság jellemezte. Élete hosszú korszakán át 

12 Pilinszky János: Holt próféta a hegyen, in: Uő, Publicisztikai írások. Szerk. Hafner Zoltán, Osiris, 1999, 181. (A továbbiakban az esszét az 
oldalszám megadásával jelölöm a szövegben.)

13 Vö.: A „Teremtő képzelet” sorsa korunkban című esszéjével: „a szituáció kegyelméből az ember ismét engedelmessé válik”. Pilinszky János 
Összegyűjtött versei. Szerk. Hafner Zoltán, Magvető, Budapest, 2015, 90.

14 Ottlik Géza, Hajónapló, uo. 
15 Babits Mihály, Kosztolányi. In: Uő, Tanulmányok, esszék, Kortárs Könyvkiadó, Budapest, 2005, 362.
16 „Ez az igazi keresztény műfaj: a gyónás, a vallomás; és – mint Ibsen is mondta – a keresztény korok minden nagy költői művében, az egész 

modern művészet lényegében van valami vallomásszerű.” Babits Mihály, Ágoston. In: Uő:, Esszék, tanulmányok, I kötet, i. m. 475.
17 Margittai Gábor, Nyugtalan klasszikusok, Attraktor, Budapest, 2005, 280.
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nem volt »gyakorló katolikus«, s valójában csak élete első 
és utolsó szakaszában. Annál megrendítőbb, hogy épp a 
naivnak tűnő Balázsáldás mekkora forrósággal, az isteni 
irgalomba vetett reménységgel tudta átjárni ezt a bonyo-
lult, intellektuális kételyektől szaggatott lelket.” (148–9). 
Így válik az írásokban Babits egy magatartást, egy gon-
dolatmenetet alátámasztó tekintélyszeméllyé, egy költe-
ményekben jeleneteződő világszemlélet eleven forrásává. 
Költeményekben jeleneteződő, hisz nincs írásos nyoma, 
hogy közelebbről ismerte volna Babits esszéit – írásaiban, 
beszélgetéseiben, egyéb jegyzeteiben költői munkáira, ál-
talánosan ismert életrajzi eseményeire reflektált.

Pilinszky János Babits verséről elemzést, „lírai szél-
jegyzetet” a Balázsoláson kívül csupán egyetlen írásában 
készít. Ebben az írásban is röviden, lényegre törően, egy 
felolvasás kereteiben elhelyezve beszél az Énekek éneké-
ről és a Hús-szigetek a kőtengerben költeményekről. A 
fenti megfontolások ismeretében már nem is lesz meglepő, 
hogy 1947-ben miért tájékozódott dominánsan Babitsnál, 
amikor a világirodalom teljes repertoárjából válogatott 
verseket a test költészetéről, a darabokat zenei betétek-
kel elgondolva és rádiós hangfelvételre szánva, továbbá 
hogy a hat választott versből kettő miért Babits köteteiből 
való. A rendelkezésre álló filológiai adat talán lényegtelen 
is, miszerint a nyugatos költőelőd nevéhez kötődő, a vi-
lágirodalom szerelmes-erotikus költeményeiből válogató 
Erato fordításkötet épp ez évben ért meg újabb kiadást. 
„És mégis, a megdöbbent szív ki máshoz menekülhetne, 
mint a kedveshez, hol melegedne meg másutt, ha nem az 
ő eleven ölelésében? A megkövesült világ, a város hideg 
kőtengerében egymásra utalt, egymást gyötrő és boldogí-
tó, a hús minden kínján túl is valamennyi élő örök egyes-
ségének igazságát hirdeti és vállalja Babits Mihály.” (42.) 
[kiem. Sz. Cs.] – e szavakkal idézi meg Pilinszky János 
Babits Mihály egy költeményét, a Hús-szigetek a kőten-
gerben címűt, már a bemutatásban is kölcsönvéve lírai 
kifejezéseit is, hisz például a ‚kedves’ megjelölés Pilinsz-
kynél csak meséi világában jelenik meg, Babitsnál viszont 
a szó gyakori előfordulásával szembesül olvasója.

Pilinszky választása mindenesetre alátámasztja a tényt, 
hogy Babits költészete organikusan áthagyományozott, 
általánosan ismert és jelentős hatású volt számára is, 
akárcsak az Újhold költői, a negyvenes évektől induló  
költőgeneráció számára. Hisz Nemes Nagy Ágnestől 
Mándy Ivánig, Rába Györgytől Ottlik Gézáig naplószerű 
feljegyzéseikben a találkozás benyomásait megörökítve, 
tanulmányokban és esszékben kifejtetten, költészetükben 
és prózájukban pedig elsajátítva vitték tovább a köny-
nyebben körülhatárolható költészeti motívumok mellett 
a nehezebben megragadható babitsi éthosz, vagyis a köl-
tői beszéd révén megnyilvánuló jellem és kiállás egyes 
elemeit, mely a „hirdeti és vállalja”18 egységében való 
meggyőződést támasztotta alá. Így a klasszikus retorika 
egy meghatározását kölcsönözve a Babitstól átörökített 
költői nyelv és esszéisztika az új költőnemzedékre első-
sorban a szelíd, nyugodt érzelem szülötteként a meggyő-
zés belülről sugárzó erejével hatott. 

„Megértés és személyes érintettség, vagy méginkább 
esztétikai tapasztalat és (korántsem elvakult, hanem ellen-
kezőleg; sokoldalúan hitelesített) tekintély tisztelet”19 az 
újra és újra visszatérő, szonte kötelező motívum a nemze-
déktársak visszaemlékezéseiben.

Pilinszky Babits személyét és költészetét többször meg-
említi esszéiben. Az első érintőleges megjegyzés 1948-ból 
való, az utolsó 1974-ből, közülük is kiemelkedik terjedel-

mében és fókuszának koncentráltságában a Holt próféta a 
hegyen című írása, melyben a múzeum jelentéseinek nega-
tívan értett, kiüresített értéktartományait felmutató sorok 
a hideg, a művi-mesterkélt, a távoli felidézésén keresztül 
annak megfordulásáról számolnak be: „Bizony, nem mú-
zeum ez a kis ház, hanem most telik meg jelentéssel és 
élettel igazában” (182.). A Babits halálának 20. évforduló-
jára írt szöveg részlete arra is rámutat, hogy az idegenség 
tapasztalata összetettségében is hétköznapi alapélmény, s 
ekkor nem csupán megjelenésén, de változásain, fordula-
tain is érdemes jelentésteremtő hatóerejét vizsgálni. 

III. Kritikus hangoktól a múzeum tárgyi környezetéig

Babits Mihály és Pilinszky János költészetének párhu-
zamai látványosan megrajzolhatók azon poétikai egyezé-
sek környezetében, melyeket a Pilinszky-írásban megje-
lenő múzeumi térben ábrázolt fordulat jelöl. E fordulat 
tapasztalatából kibomló párhuzamok ráadásul szélesebb 
perspektívát nyernek a költészeti kapcsolódás további 
elemzésével, két párhuzamba állítható költemény össze-
hasonlító elemzésével.

A Holt próféta a hegyen című esszét Pilinszky a Ba-
bits-emlékházban rendezett ünnepség kapcsán írta, rész-
letezve a benne megfogalmazódó belátást. Ezt pedig úgy 
örökítette meg, hogy nem csupán új jelentéssel próbálta 
feltölteni a Babitsról elterjedt szólamokat – közhelyeket, 
rögzült nézeteket, vagyis a szó negatív jelentés-összete-
vőit mozgósítva a szó meghatározásához –, de a múzeumi 
tér kapcsán megfogalmazódó megállapításai bele is éke-
lődnek Pilinszky művészetfilozófiájába, az evangéliumi 
esztétika környezetében kirajzolódó, s a jóvátehetetlen 
jóvátételéről szóló gondolkodás közegébe. 

Babits Mihály nem véletlenül hiányolta az irodalmi 
műveket egymással összekötő beszédet, melynek elsődle-
ges szerepe az irodalmi folyamatok egymáshoz rendelésé-
ben áll. „Nagy szellemek és nagy művek” ugyan léteznek 
a magyar irodalomban, s léteztek is mindig, ezek azonban 
elszigetelt egységek lesznek mindaddig, míg „az irodalom 
az irodalomról” „egymáshoz” nem „csatolja” őket. Alap-
vetően Vörösmarty koráról ír, de tulajdon jelenéről szólva 
sem derülátó: „Ma is, ugyebár, nem idézzük egymást, és 
kritikánk lényegesen szubjektív, és kérdés, hogy olvassuk-e 
egymást?” Egymás olvasása s ezzel az irodalom láthatat-
lan összeköttetéseinek megalkotása nem önmagáért való 
tevékenység azonban, hanem a magyar lélek önmagára, ön-
nön tudatára ébresztése is egyúttal, hisz Babits megjegyzi: 
„az öntudat mindig összekapcsolódás”, s épp ez az egye-
sülés, összekapcsolódás hiányzik, „mely hagyományt és 
egységet teremt, az összekötő lélek. S a magyar irodalom 
a megszakadozott öntudatokhoz hasonlít”20. Pilinszky épp 
ilyen egyesítést hoz létre Holt próféta a hegyen című írá-
sával, majd később evangéliumi esztétikájával – lappangó 
és kifejtett formában egyaránt –, ahol az összeköttetést az 
evangéliuminak jelölt jellemzők adják. Pilinszky itt nem 
csupán a hagyomány, a nemzet, az írástudók közös lelkéről 
beszél, de az evangéliumokat kanonizációs stratégiaként is 
aktivizálja, ahol a hit a valóság és a költészet leírásának vá-
lik gyújtópontjává. Ekkor már nem folyamatukban, hanem 
„hullámokban” – mindeközben pedig Tűnődés az evan-
géliumi esztétikáról című írásában nevet is ad az elképze-
lésnek: „Sokszor eszembe jutott már, hogy van egy íratlan 
keresztény esztétika, amit leginkább »evangéliumi eszté-
tikának« lehetne nevezni. Hulláma végigvonul az európai 
irodalomban, hat napjainkban is”21. A belátásait vizualizáló 

18 Pilinszky János, A test költészete. In: Uő, Publicisztikai írások, i. m. 41.
19 Mártonffy Marcell, Az önmeghaladás éthossza. Példa- és szövegszerűség Babits befogadástörténetében. Danubius Noster, 2 (2014) 1–2,225.
20 Babits Mihály, Az ifjú Vörösmarty. In: uő, Esszék, tanulmányok, I. kötet, i. m., 208. 
21 Uo.
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mozdulatsor érzékletesen vetíti térbe a metaforikus lát-
tatás plasztikusságával a gondolatokat, de immár leíró 
jelleggel, nem pedig kritikus észrevételként, mint Babits. 
Jellemző különbsége is a két esszéíró alkatnak, hogy Pi-
linszky megállapít, rámutat, nem elemzően kifogásol, 
ahogy azt olvashattuk például Az ifjú Vörösmarty című, 
fent idézett írásban. 

„Hiányzik az irodalom az irodalomról, mely hagyo-
mányt és egységet teremt, az összekötő lélek; s a magyar 
irodalom a megszakadozott öntudatokhoz hasonlít”22 – vi-
zionálja Babits az irodalomról hiányzó beszédet. Pilinsz-
ky tehát nem csupán az idézett sorokban kifejeződő, az 
irodalomtörténettől elvárt értelmező és összekötő műve-
letet hajtja végre irodalom és irodalom között 1961-ben, a 
Holt próféta a hegyen című írásában, melyet az Új Ember 
című katolikus hetilap közölt, de szintézist is teremt mú-
zeumi tér, költői életmű és a kettő befogadása által kel-
tett, katartikussá növesztett felismerése révén, melyet így 
foglal össze Babits költői alakjának megformálásakor az 
esszé rugalmas műfaji keretei között: „Babits Mihály va-
lóban nemzete költője volt, Isten embere. Illés próféta ké-
sei utóda, valódi áldozat.” (182). De hogy a „nagy magyar 
katolikus költő” (52.) jelentéstartományának árnyalásáig 
eljuttasson a szöveg, számos belátáson vezet keresztül. 

IV. A múzeumi tér

A megemlékezés helyszíne Babits használati tárgyaival 
körbevett, lakásából kialakított múzeumi tér, az esztergomi 
Előhegyen álló ház, melyet Tanner Ilona 1955-ös halálát kö-
vetően, 1960 után alakítottak múzeummá. A helyreállítási 
munkák befejeztével, 1961. augusztus 6-án nyitották meg 
a Babits-házat, mint látogatható emlékhelyet, múzeumot.23 
A múzeum az irodalomtörténet-íráshoz hasonlóan, de alap-
vetően nem nyelvi, hanem térbeli összefüggés-hálózatba 
helyezi az életműveket, bennük pedig az egyes műalkotá-
sokat: mesterséges környezetben, eltávolítva ruházza fel 
jelentéssel őket. A kiállított tárgyakat kiragadja természetes 
világukból, melynek igazi megidézése csak elvont módon 
tételezhető. Itt már semmi nem az, ami egykor lehetett, a 
használati tárgyak már nem „eszközök”24, hanem egy al-
kotói életre mutató kiállítási darabok. Ugyanígy a képek, 
kézzel írott költemények csak töredékét képesek megmu-
tatni azok egykori valóságából, melyek környezetében Ba- 
bits mindennapjait tölthette – hacsak nem fordulnak át va-
lamilyen jelentés irányába, mely már az eredetitől eltávo-
lodott jelentés befogadására, azaz a művészet működési 
folyamatára való rálátásra késztet, minthogy „egy eredeti 
megjelenéshez vezet el minket […] amelyben a dolog felfe-
di magát, ám ugyanakkor el is rejt”25 A Babits-emlékház ki-
állított dokumentumai, a költő használati tárgyai egy elvont 
tapasztalatnak lesznek forrásai, melyben a tárgyak térbeli 
elhelyezkedésük és a megemlékezés előállított történetei-
ben új jelentés irányába nyitnak. 

Így később, egy 1967-ben megfogalmazott előadásá-
ban Pilinszky az elrejtett felmutatását látja az auschwitzi 
múzeumban – ekkor már teoretikusan is megfogalmazva, 
amit a Babits-ünnepség kapcsán a megemlékező esszé 
műfaji keretein belül alkotott meg. Itt a gyakran idézett 
sorok erre a jelentésváltozásra utalnak, a fordulatot két-
szeresen is tételezve, miként a valóságos eszközléttől a 
tárgyak puszta funkciójukig süllyedtek, másrészről vi-

szont ereklyékké is váltak, mindeközben azonban a jelen-
tés változatlan alapvonásokkal is rendelkezik: „Valameny-
nyit egyazon jelentés elvéthetetlen jegyei borítják. Ütések 
és kopások, miknek kibetűzésére alig tettünk valamit. Pe-
dig ezek a század betűi; ezek a kor betűformái.”26 A kort 
jellemző betűformák tehát az eszközlét egyszerűségéből a 
kor jelképévé váló tárgyak, melyek észrevétlen létezésük-
ben hordozzák annak komor valóságát, kiállítási tárgyak-
ként utalva vissza használóik életére.

V. A fordulat következményei

A Holt próféta a hegyen című esszé egyik központi 
kérdése, hogyan lesz a Babits-emlékház egyes tárgyaiból 
azok puszta eszközlétén is túlmutató valóságtapasztalat, 
hogyan lesz Babits élete azonos a század betűformáival. A 
Babits emlékmúzeum ünnepi megemlékezését követően 
írt esszé ezt a fordulatot bontja elemeire. 

A szöveg első mondata jelzi a megemlékezés megírásá-
nak beszédhelyzetét. Mintha Pilinszky magyarázatra szo-
rulónak érzékelné a címet, így annak jelentését már az első 
sorban feloldja: „Húsz esztendeje halt meg Babits Mihály.” 
(181.) Nem figyelmeztet ugyan, hogy a cím (Holt próféta 
a hegyen) egy Babits-vers címének szó szerinti átvétele, 
ellenben annak kifejtésével egyúttal azonosítja is a költe-
mény beszélőjét az életrajzi személlyel, vagyis az alanyi 
beszédhelyzet, a vallomás felőli olvasat magától értetődő 
voltára utal. „Már háborúban volt akkor az ország, s halála 
így különös súlyt, megrázó jelentőséget kapott.” (181.) A 
visszaemlékezés a háborús időszakot, Babits halálát köz-
vetlenül megelőző éveit idézi, s azokat a válaszokat, me-
lyeket ő az eseményekre adhatott. Ezek a válaszok azon-
ban az aktivitás hiányát hangsúlyozzák minden pontjukon 
(„meghalt”, „kapott”). Az ábrázolt változások karaktere-
sek: Babits nemzete prófétája kívánt lenni – beteg volt már 
akkor; védett közeget kívánt kialakítani – de megszűnt a 
védelem szigete lenni; „megrendítő figyelmeztetések, mo-
dern költői jóslatok szólaltak meg verseiben” – noha szinte 
az Ótestamentum prófétáinak sorsa teljesedett be életén. 
Végül a költői alkatra utaló markáns ellentét: „A »szemér-
mes« költőről, aki hosszú ideig antik maszkok mögé rej-
tette arcát”, vagyis időben, térben távoli – „a legmezítele-
nebb, legvérzőbb szavú tanító” lett. Ez az állítás a későbbi 
paradoxonok ismeretében különösen megvilágító, s ha az 
esszében még nem is beszélhetünk paradoxonokról, mind-
össze ellentétes jelentés hatását keltő elemek egymás mel-
lé állításáról, a szemlélet és az alakzat összevonása már 
itt szembetűnő. Ez az a pont, mely kimozdítani készül a 
Babitsról elterjedt közkeletű patetikus elképzeléseket oly 
módon, hogy felmutatja ellenkezőjüket – feltételezhetően 
a sematikus meglátások érvénytelenítése végett. Ez a szer-
kezeti megformálás nem idegen Pilinszky tárcáitól, rövid 
megemlékezéseitől, így az esszé retorikai felépítésében, a 
fordulat előkészítésében és a katartikus belátásra kihegye-
zett megmunkálásában nem egyedülálló az Új Emberben 
közölt írások között. A szöveg közvetlen és tágabb kör-
nyezetében szereplő esszék, történetek, lírai hangulatok 
szintén valamilyen fordulatban, a belátás, a ráismerés, az 
idegenség kísérteties közelségében mutatnak rá a katarzis 
változást generáló lényegére.

Az idegenség kísérteties érzete a múzeum látogatóját 
is megragadja, melyet az esszé felszínre hoz: „Kísértet-

22 Babits Mihály, i. m.
23 Forrás: http://balassamuzeum.hu/babits-emlekhaz/ (elérés: 2015. november 23.)
24 „Az eszköz eszközléte ugyanis alkalmasságában rejlik” Martin Heidegger, Rejtekutak, Osiris, Budapest, 2006, 23.
25 Michel Henry, A művészet és az élet fenomenológiája, in: Uő, Az élő test: válogatott tanulmányok, szerk. Philippe Nouzille, ford. Farkas Hen-

rik et al., Bencés Kiadó, 2013, Pannonhalma, 113. 
26 Elhangzott 1967 áprilisában a Bécsben rendezett Forradalom és hagyomány az irodalomban című nemzetközi kerekasztal-konferencián. Pi-

linszky János, Összes versei, Magvető, Budapest, 2015, 95. Pilinszky János költeményeit a fenti kiadásból idézem. 
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lak, panaszolja Török Sophie már a gyász első fájdalmá-
ban is, s ahogy telnek-múlnak az évek, a törékeny kis 
lakot lassan szétszedi az idő: a szél, az eső, s végül a 
mindent felejtő gaz: a süket föld, s az utókor közönye.” 
(182.) Freud, aki A kísértetiesről című írásában a kísér-
teties idegenség belső tapasztalásáról ír, felbukkanását a 
lélek belső rétegébe helyezi, s az ismerős, bensőséges, 
titkos (heimlich) és kísérteties (unheimlich) fogalmait 
elemzi. Amit a német szó etimologikus felfejtése mutat, 
azt a működést a magyar szóetimológia is lényegretörően 
jelzi, valamely jelenség visszatérő, ismétlődő, bántó je-
lenlétét a szójelentés körébe vonva: kísér, azaz elkísér, 
nem tágít, jóindulatúan társul szegődik; kísér, kísért, 
folytonosan jelen van, ezúttal azonban negatív érzetek 
hozzákapcsolódásával, ismerős és ez ideig ismeretlen ér-
zések kereszttüzében. 

„A falakról a »halhatatlan« kéziratok néznek ránk. Mi-
lyen törékeny, milyen mulandó jegyekkel, javítgatásokkal, 
áthúzásokkal tele lapok! S az »örökéletű« verseknek mégis 
épp ezek a mulandó, Babits ziháló lélegzetvételével rokon, 
téveteg, remegő vonások adják meg a döntő hitelt. Ellent-
mondások tisztítótüzében született próféciák ezek, melyek 
ismerték minden kételyünket, bűnünket, megszenvedték 
minden gyengénket.” (182.) A fordulat előkészítéseként, az 
idegenből közelség, a kísértetiesből elsajátított gondolatok 
keletkeznek. Ezt a fordulatot értelmezi Julia Kristeva, Freud 
kapcsán utalva annak egy korábbi, elfelejtett dimenziót át- 
fogó jellegére, melyet a kísérteties egyszerre esztétikai 
és pszichológiai fogalmával vet egybe: „ami szokatlanul 
nyugtalanító, nem más, mint az, ami valaha bensőséges volt 
(hangsúlyosan múlt időben), és ami bizonyos körülmények 
között föltárult. Így megszűnik az a kívüliség, ahová valaha 
a félelem száműzte a nyugtalanító idegenséget, ami ezáltal 
belülre helyeződik: de nem az otthonos mint saját, hanem az 
otthonos mint a potenciálisan szokatlan terébe, melyet egy 
tőlünk idegen múltban képzelünk el”27. 

Minden a változást, a maga ellentétébe fordulást jelzi 
– előkészítve a szövegben alakot öltő katartikus belátást, 
a múzeum metamorfózisában előálló jelentésadást. Hisz 
a kiindulópont épp a fordulat leírásában válik szembe-
tűnővé. És bár a tárggyá váló lényegi tartalmak (kéz-
zel írott költemények, képek, emléktárgyak) múzeumi 
gyűjteményben való elhelyezésük következtében tovább 
távolíthatnák csak Babits személyét. Ami elhagyatott, 
hideg, mesterkélt környezetként állna egy intézmény 
falai között, időben és térben csak még távolabb sodor-
ná Babits szellemi közelét – mindez változáson esik át: 
„Hallgatom az ünnepi szónokokat, s az igazság csodáját 
élem meg szívemben. Bizony, nem múzeum ez a kis ház, 
hanem most telik meg jelentéssel és élettel igazában…” 
(182). A felidézésre váró a helyett a világ helyett, mely a 
maga anyagi és dologi értelmében Babits halálával már 
visszafordíthatatlanul a múlt részévé vált, valami egé-
szen mást talál. Ugyanígy, aki ellátogat az emlékházba, 
aki részt vesz a megemlékezésen, a múzeumi tér visz-
szatekintő perspektívája révén kevésbé a múltra, sokkal 
inkább a jelenre láthat rá, a múlt felidézésének esemé-
nyén keresztül (fogalmilag), a múlt használati tárgyaiban 
(gyakorlatilag). A szöveg, megidézve az evangéliumok 
jézusi tanításainak jellegzetes gondolatalakzatát („Bi-
zony, mondom néktek…”), mindezzel képes elindítani 
a folyamatot, melyben a Babits műveiben megtapasztal-
ható jelenlétével továbbra is elkíséri a látogatót. Kérdés, 
hogyan és milyen belátásokat hagyva hátra.

VI. A fordulat 

Pilinszky visszaemlékezése tehát Babits múzeumi teré- 
vel a mágikus gondolkodástól sem idegenkedve, a kísér-
teties idegenség kezdeti megidézésével tart a művészet 
tapasztalatának világa felé. A fordulat két dimenzió kö-
zött: a kísértetiesen idegen, mágikus, valamint a meghitt, 
titkos, otthonos világok ellenpontjai közötti átjárhatóság-
ban, illetve a hamis látszatot ellentételező igaz és valódi 
jelentéskörben következik be, így a megemlékezés ese-
ménye a művészet működését indította be oly módon, 
hogy az érzelmek aktivizálásával az esszéíró Pilinszky 
magáról a művészetről is állításokat tesz. Jelen értelmezői 
keretek között ez az „igazság csodájának” megélését, s a 
pátosz retorikájával taglalt felismeréseket mondja ki, mint 
a közösen ismert, a közös költői hely, mintegy a Babi- 
tsot övező, egymáshoz nagymértékben hasonlító, egyúttal 
apa- és költőfejedelmet jelző megállapítások összefogla-
lásának megerősítését: „Babits Mihály valóban nemzete 
költője volt, Isten embere. Illés próféta kései utóda, valódi 
áldozat.” (182.) A művészet az igaz és a valódi megélé-
sét kínálja a felismerés kísértetiesen idegen pontjából a 
meghitt, sajátnak vett érzelem vetületében. Az ellentétek 
egymás mellé rendelése a Pilinszky-szövegek karakterisz-
tikus vonását mutatja, akárcsak az egymásnak ellentmon-
dó fogalmak egymást követő sűrűsödő jelenléte. Ezek a 
jellemzők így egyrészt a fordulatra szögezett koncentrált 
figyelemnek, másrészt az ellenétek feloldására irányuló 
törekvésnek válnak jelölőivé, melyek sarkalatos pontjai 
majd a jóvátehetetlen jóvátételével megalkotott művé-
szetfelfogáshoz vezetnek.

A múzeum végül egy eredendő megjelenéshez vezet el 
ebben az esetben is, de nem kifejezetten Babits világának 
rejtett titkaihoz, hanem sokkal inkább az élet működésé-
hez. Pilinszky pedig mindezt a bűntudat érzéséhez társítja, 
miközben homályban marad annak lehetséges oka, miért 
is kellene Babitstól bocsánatát kérnünk. A célzások mö-
gött az általánosan ismert tényre való utalásokat, Babits 
költészeti rangjának leértékelésére irányuló törekvéseket 
sejteni.28 Elsődleges azonban, hogy személyén, műveinek 
lenyomatán, emlékmúzeumán keresztül, a róla való meg-
emlékezések meghallgatásával ehhez az érzethez juttat el. 
A felismerés pedig annyira lényeges, hogy Pilinszky ke-
retes szerkezetben, pontról pontra vezeti olvasóját ennek 
megértéséhez, hisz a kezdősoroktól – „Húsz esztendeje 
halt meg Babits Mihály. Már háborúban volt akkor az 
ország, s halála így különös súlyt, megrázó jelentőséget 
kapott” – a téma kifejtésének zárásaként ugyanenhhez a 
költői étosz szülte tanulsághoz, a befogadóra gyakorolt 
pátoszhoz érkezik el „S mégis, épp ez a szenvedések árán 
remekműveket szülő gyengeség hat ránk a legkényszerí-
tőbb erővel.” 

A szöveg retorikai tetőpontján Pilinszky közvetlenül is 
megnevezi a szöveg keltette érzésre adható választ: „Nem 
szégyen hát bocsánatot kérnünk tőle, akitől József Attila 
se szégyellt bocsánatot kérni.” Ám, hogy a bűntudat je-
lentkezése mennyire az esszéírót jellemzi, jól látható egy 
olyan szöveggel való összevetésből, mely ugyanebben a 
témában jelent meg; ez pedig a Vigilia beszámolója. Itt 
az írás szerzője, Kézai Béla szintén utal a kortárs és je-
len időszakban jellegzetes, Babitsot egy-egy közhely mi-
att elmarasztaló, „rossz” (mert ideológiai kiindulópontot 
magában foglaló) olvasataira, a bűntudat érzését azonban 
egyáltalán nem társítja a folyamathoz, enélkül jut el ahhoz 

27 Julia Kristeva, Önmaga tükrében idegenként, ford.: Kun János Róbert, Napkút, Budapest, 2010, 203.
28 A Vigilia beszámolója: „A rossz Babits-értőktől néhány közhelyet örököltünk, mint például »elefántcsont torony«, »gőgös individualitás«, »hora-

tiusi idill«, »aranykori önelégültség« stb. Ezeket a közhelyeket nemcsak az utókori, hanem az egykorú kritika is számolatlanul olvasta rá Babitsra. 
A kortárs kritíkája mulandó, de az utókoré: értékmeghamísitó és értékromboló is lehet…. Halálának 20. évfordulóján azonban még mindíg kísért 
Babits-csal kapcsolatban a »l’art pour l’artizmus« tetszetős árnya.” Kézai Béla, Babits Mihály – húsz év múltán, Vigilia, 1961/10. 635. 
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a belátáshoz, mely Pilinszkynél is olvasható: „Babits Mi-
hály a »szörnylét« vak világában a gondolat és az igazság 
világosságának egyik táplálója volt. Költőként »ismerte 
Isten titkait«, és szellemi rangja jussán egykor »fenn csü-
csült a világ koronáján«. Most már gőgjében megtörve, 
roncsolt gégével is kikiáltotta azt, amire erkölcsi ember-
sége kötelezte, amire az élet Ura felhívta. Erre a nagy 
emberi vállalkozásra emlékezünk halálának 20. évfordu-
lóján”29. A két szövegnek tehát minden hasonlósága elle-
nére mégis akad egy különösen szembeötlő különbsége, 
s ez a bűntudat érzelmi társítása, illetőleg annak hiánya. 
Minden más azonos: a költői nagyság részletezése, a fél-
reértések felsorolása, a patetikus irányba forduló zárlat; 
de Kézai Béla szövege a Babitsot érintő negatív hangok-
ra való célzások részletezése mellett sem érzi szükségét 
a bocsánatkérés megfogalmazásának, gondolkodása ezen 
kívül halad. Pilinszky e tekintetben saját, a művészetről 
való beszédébe ágyazza a szöveget, mely gondolatok 
1961 előtt már megjelentek írásaiban, s a későbbiekben 
fokozott hangsúlyt nyernek.

VII. A pátosz működése – 
Mint forró csontok a máglyán, Tilos csillagon

Ennek az előkészített, összefüggés-hálózatba helyezett 
fordulatnak gyújtópontja a pátosz működésében áll, ezért 
lényeges néhány gondolat erejéig kitérni a múzeumi fordu-
lat patetikus alapjaira. „A pathosz a logosz, vagyis az ér-
velő, indokokat előterjesztő beszéd, és az éthosz, vagyis a 
beszélőnek a beszéd révén megnyilvánuló jelleme mellett 
a meggyőzésnek, a hallgatóra tett hatásnak fontos eleme. 
A szónoklattan összefüggésében általában »érzelemként« 
(emócióként), »affektusként« vagy »szenvedélyként« szo-
kás fordítani.”30 Arisztotelész Retorikájában részletesen ír 
a pátoszról (Adamik Tamás fordításában: az érzelmekről). 
Olyan tényezőként veszi számba, mely változást idéz elő: 
„Az érzelmek [pathoszok] azok a tényezők, melyek meg-
változtatják az emberek ítéleteit [kriszisz]; következménye-
ik pedig a fájdalom és a gyönyör; mint például a harag és a 
szánalom meg a félelem és más efféle érzelmek, valamint 
az ellenkezőik.”31 Más megfogalmazásban: „egy érzelem 
megindít egy változást a személyen belül, s ez aztán ha-
tással lesz a megítélés kritikai képességére.”32 Másrészről 
pedig a gyönyör és fájdalom azok a testi jelek, melyekből 
a páthosz érzékelhetővé válik, vagyis a „pathoszok itt azok 
az affekciók (érzések, érzelmek) volnának, amelyek fizikai 
aspektusból nézve a hallgatók fiziológiai állapotát változ-
tatják meg (illetve ők maguk ezek a változások), dialektikai 
vagy (a mai értelemben véve) pszichológiai aspektusból 
nézve pedig a hallgatók lelki »minőségének« megváltozá-
sát idézik elő, olyan érzelmi-gondolati mozgást indítanak el 
bennük, amelyek azután befolyásolják az ítéleteiket”.33

Az érzelmektől határolja el Bernhard Waldenfels a pá-
toszt, s affekcióként, vagyis ráhatásként értelmezi, mint azt 
az alapot, „amelyből minden értelemre irányuló és szabá-
lyozott viselkedés fakad.”34 A szó jelentésének körülírása-

ként utal valaminek a megélésére, „ami megtörténik velünk, 
megérint, eltalál bennünket, mégpedig nem a mi tevőleges 
hozzájárulásunk nélkül, de azon túlmutatóan.”35 Másrészt 
a szenvedéssel, kellemetlen érzéssel kapcsolódik össze, rá-
adásul „kiragad bennünket a megszokottból. A pathosz par 
excellence meglepetés. Mindig túl korán érkezik, hogysem 
felkészülhetnénk rá, a válaszunk pedig mindig túl későn 
érkezik ahhoz, hogy teljesen a megélt tapasztalat szintjén 
legyen.”36 Így a pátosz révén „önmagát előzi meg a tapasz-
taló”37. S Waldenfels itt érkezik el a pátosznak az idegen-
nel való összefűzéséhez, hisz ahogy önmagát előzi meg a 
tapasztaló, egyben önmagán kívülre is kerül: „A valamely 
eseményből fakadó tapasztalat nem önmagánál, a sajátban, 
hanem valahol máshol, az idegenben kezdődik. A valamely 
pathoszból fakadó cselekvés és beszélés a reszponzivitás 
(szó szerint: a beszélésben és a cselekvésben megmutatkozó 
felelősséget megelőző »válaszkészség«) alapvonását viseli 
magán.” Majd gondolatmenete végén Waldenfels elérkezik 
egy olyan területre, amelyről – Pilinszkyvel szólva – „csak 
hasonlatok beszélnek” (Egyenes labirintus): „a pathosz úgy 
rejlik a tapasztalat középpontjában, ahogy az órabillegő az 
órában”38, s kiindulópontját szintén az eleven testbe helye-
zi: „A pathikus érzések székhelye nem a dolgok, nem is a 
lélek vagy a szellem – székhelyük az eleven test, amely az-
által érzi önmagát, hogy érez valamit, és amely a világhoz 
való tartozásában sebezhető.”39 

Erre a megérintő – eltaláló – befolyásoló működésre 
utal Babits 1929-es, Dante és a mai olvasó című írásában, 
ahol a művek keletkezését, az alkotás lélektanának kérdés-
körét jellemzi: 

„ő [Dante] tudta, mit akar, s élete is cselekvő élet 
volt, azon ritka életek egyike, hol cselekvés és al-
kotás nem bénítják egymást. Mert ez a cselekvés 
ugyanonnan nőtt ki, ahonnan az alkotás: a legme-
legebb és legegyénibb mélységből, a szerelemből; s 
föltört, mint maga az alkotás, a legáltalánosabb és 
legönzetlenebb emberi magasságig, az emberi kö-
zösség, egység és méltóság igaz és tiszta átérzéséig, 
mely maga a vallás, a keresztény vallás.40 

Babits a pátosz működésének gyújtópontjával és an-
nak kisugárzásával egyetlen ívre feszíti az alkotás folya-
matát, megjelölve a tudat irányította cselekvés ereden-
dően kegyelmi voltát, amivel valójában arra a kettős-
ségre irányítja a figyelmet, mely a következő költemény 
kapcsán tematikusan is megfogalmazódik. A „tudta, mit 
akar”, a „nőtt ki”, illetőleg a „föltört” kifejezések közti 
különbségtétel ennek nem szándékolatlan, mégis öntör-
vényű voltát, ezzel együtt az eseményeknek való részle-
ges kiszolgáltatottságát nyomatékosítja. 

Egy írásában pedig Pilinszky épp ezt a kettősséget, a 
szándék és az öntörvényűség kettősségét idézi Babitstól, s 
esszéjében a Mint forró csontok a máglyán című versből 
vett idézettel hangsúlyozza a költői alkotás kegyelmének 
aktusát az önállóságra törekvő művek légkörében: 

29 Uo. 636.
30 Simon Attila, Affekció és ítélet. Arisztotelész Rétorikájának pathosz-fogalmáról, in: Szenvedély, szerelem, narrációk. Filozófiai és pszichológiai 

tanulmányok, szerk: Boros Gábor, Pólya Tibor, ELTE Eötvös Kiadó, 2014, 11., ill. Arisztotelész, Rétorika, ford.: Adamik Tamás, Telosz, Budapest, 
1999, 82.

31 Arisztotelész, i. m., 82.
32 William Grimaldit idézi Simon Attila, i. m. 12.
33 Simon Attila, i. m. 23.
34 Bernhard Waldenfels, A sajátban rejlő idegen. Az érzelmek eredete, ford.: Ábrahám Zoltán, Műhely, 2014/5–6., 21.
35 Uo.
36 Uo.
37 Uo.
38 Uo.
39 I. m. 21–22.
40 Babits Mihály, Dante és a mai olvasó, in: Uő, Tanulmányok, esszék, i. m. 177.
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„Mert sose szabad elfelejtenünk, hogy a művek au-
tonómiára, önállóságra törekszenek. »A dal szüli 
énekesét«– írja Babits, s e vallomása lényegében 
azt jelenti, hogy a műnek inkább kiszolgáltatottja a 
dalnok, mint parancsolója.„

Majd később így folytatja: 

„Az igazi mű – túl a részletek kudarcán – döntő 
pontján alkotóját is meglepi, s épp e kegyelemsze-
rű meglepetés kiszámíthatatlan varázsa bűvöli el 
az olvasót is, és teszi alázatossá a ‚dalnokot’.”41

A pátosz maga az öntörvényűség, a nem irányítható, a 
csak kereshető történés gyújtópontjaként lesz jelen az al-
kotás folyamatában. Nem lehetett véletlen, hogy Pilinszky 
szeme megakadt Babits sorain, melyek a költészet kelet-
kezését vonják ki – minden romantikus ideál fenntartásá-
val – a költő közvetlen hatásköréből. Itt ugyanis lényegi 
meglátásaiban is kapcsolódik a két poétika egymáshoz, 
Babits ezen a ponton nyilvánvalóvá teszi Pilinszky költé-
szetének egyik markáns jellemzőjét, s a figyelmet Babits 
költészetfogalmának késő modern megszólíthatóságára te- 
reli.42 

Ennek további szemléltetésére idekívánkozik a két köl-
tő egy-egy versének párhuzamos felidézése. A Mint forró 
csontok a máglyán és a Tilos csillagon című költemények 
ugyanis ezt a párhuzamot szemléltetik, s benne a pátosz 
működését, a test válaszfolyamatainak dominanciáját erő- 
teljesen kapcsolják az alkotásfolyamathoz – minden 
egyéb egyezésen és ellentételezésen túlmutatóan, hisz Ba- 
bits figyelme az alkotási folyamatra, Pilinszkyé pedig már 
az ezt követő krízisre irányul, a költői hatáskör egyre erő-
teljesebb visszavonásával.

A Mint forró csontok a máglyán feltűnően Babits első 
költeményét, az In Horatiumot írja újra, így az egyezé-
seken, mint a költészet meg-megújuló volta, a változás 
karakterének költeménybe íródása, s a főnixben megtalált 
központi metafora („Szüntelenül lobog / főnix-világunk. 
Így nem is él soha, / mi soha meg nem halt”) mellett a ké-
sőbbi keletkezésű költeményben a költői közvetítő szerep 
radikális változásával kell számolni. A beszélő az önmaga 
szemléletében bekövetkező változást, költői portréját lé-
nyegesen erőtlenebbül és kiszolgáltatottabban rajzolja át, 
groteszk felhanggal, melyekkel szembe megy az 1909-es 
kötet nyitóversével, bár a nyelv uralhatatlanságának ta-
pasztalata már a költő fiatalkori verseiben is megjelenik43. 
Továbbá a Mint forró csontok a máglyán címet viselő 
versben ugyan a beszélő passzivitása látszólagos, hisz 
mindeközben egy teljes költészeti világot fogad be vele, 
mégis végtelenül kiszolgáltatott, így a felszíni játékosság 
mögött, melyet a dal műfajának könnyedsége igényel és 
teljesít is be, komor képzetek is megjelennek – a halál s 
módjának érzékletes megjelenítésében. Ezt az ellentétek 
kettősségére visszatekintő viszonyt tovább árnyalja egy 
kódolt erotikus töltődés, mely az évtizedekkel korábbi ke-
letkezésű versből ugyancsak hiányzik.

A Mint forró csontok a máglyán című vers beszélőjé-
nek határozott testtudata egy jövő idejű viszonylatrend-
szerben, létrejötte lehetőségében rejlik, mellyel szemben a 
Pilinszky-költemény eltüntette és a megszólalás szintjére 
redukálta beszélőjének körvonalait. Csak állapotáról ér-
tesülünk, azonban mivel a belső perspektívát alkalmazza 
a költemény, történetei és vágyai, környező viszonylatai 
is felsejlenek. Eltérő irányú születésverseknek is lehetne 

nevezni a költeményeket, hisz a Babits-vers fordulata a 
kiüresedés folyamatát a feltöltődéssel írja át, ami Pilinsz-
kynél teljesen hiányzik. 1943-ban jelentette meg először 
Pilinszky a Tilos csillagon című költeményt az Ezüstkor 
folyóiratban, a fent idézett, Az idő sürgetése címet viselő 
esszét 20 évvel megelőzően. Míg a tér hiánya a Babits-vers 
beszélőjét kiemeli, addig a Pilinszky-sorok már ezekből a 
térvesztett képzetekből indulnak, mint arra a tilos csillag, 
a kitaszítottság trópusai utalnak, felerősítve a látószög és 
élettér határainak ingoványos kontúrjait, a kiindulási pont-
hoz a negatív teret rendelve. Ez a tér, körvonalainak hiá-
nya teremti meg az érzelmi alaphelyzetet. 

A Babits-vers az ágymeleg és a betegség aktív fázisát 
jelző képzeteivel nem csupán a tér kontúrjait, de a ‚dal-
nok’ körvonalait is feloldja. Pilinszkynél azonban újjászü-
letésből kitaszítottság („Én tiltott csillagon születtem”), 
passzivitásból – melyet a Babits-vers a várakozás ambiva-
lens vágyakozásával telített – kiszolgáltatottság szárma-
zik, ahogy ezt a beszélő alanyra mint a cselekvés tárgyára 
irányuló aktív igealakok jelenetezik („játszik velem és 
visszadob”). Az így formálódó térvesztést, a kapcsolódás 
hiányát is jelző, téren kívüli űr képezte parttalanságot, a 
menekülési útvonalat fűzi egybe a sötét tónus (a csillag-
képzetek és a „mint holtak lenn az éjszakát” hasonlításban 
szereplő éjszaka mind sötétségképzeteket jelenítenek meg 
a vers képi regiszterében), valamint a „szeress sötéten és 
kegyetlen, / mint halottját az itthagyott”-sorok beárnyé-
kolta viszonylatok között. Mindehhez erős tiltás is érke-
zik a vers kimondott és nyílt felületén, figyelemfelhívóan 
a címben és az első sorban, a bűntudat és bűnbánat ve-
zeklésben fokozódó, halálképzetekhez érkező felszíni je-
gyeiben, a hasonlat összetevőjében („mint halottját az itt- 
hagyott”).

A strófakezdő helyzetbe hozott tagadószó („Nem is tu-
dom”, „S ne félj”, „Én nem kívántam megszületni” – Pi-
linszkynél; és „Nem az énekes szüli a dalt” – a költemény 
első és utolsó szakaszában Babitsnál) az újrateremtés ese-
ményét új költői alaphelyzettel azonosítja, melyet Babits-
nál a főnix pusztulásának újrateremtő körforgása kiemel. 
Ekképp az én betegsége a költészeti válságot, a megúju-
lás sürgetésének tünetét jelzi ebben a végtelenített folya-
matban, amely betegség és újjászületés, anakronizmus 
és újrafelfedezés pontjai között mozog. A költeményben 
a főnixképzet és a kötetcím (Versenyt az esztendőkkel!) 
által az értelmezésbe érkező kérdés a betegségben alakot 
öltő kétséget körvonalazza, mindezzel a költészeti nyelv 
időállóságára, tartalékaira utalva, s a változást, a változás 
kilátásait a groteszk, a gúny önszerveződésével felidézve. 
Így lehet a beszélő ellen-Jónás, a megújulás kockázatában 
való részesülésre kényszerülve vágyódó alak, a „senki 
közelebb, és senki távolabb!”44 paradoxonából önmagára 
látó megszólaló. 

A párhuzamba állított Pilinszky-vers múzsája nem el- 
vont fogalom, noha körvonalai ugyanolyan ködösek, helye  
és létezése épp annyira tűnékeny, akárcsak a beszélőről 
fölmerülő képzet, így épp annak lehet jelentősége, mi 
minden nem valósul meg a versben: nincs kapcsolat a lé-
tezés alapjaival, s a fenti versben is meglévő szándékolt-
ság itt ellene feszül a teremtő folyamat öntörvényűségé-
nek. A beszélő egy cél és értelem nélküli folyamat tárgya, 
s a „szeress sötéten és kegyetlen” utolsó megszólítása sem 
fordítja át a költői tudatot az újjászületés katarzisába. A 
szabadság látszólagos, a tér nyitottsága miatt nem biz-
tosítja a beszélő hatóerejét önnön élete felett, az az „égi 
semmi” vonzáskörében áll a vers narratív struktúrájában. 

41 Pilinszky János, Az idő sürgetése, in: uő, Publicisztikai írások, i .m. 213.
42 Az sem lehetett véletlen, hogy Pilinszky az összetartozó két sornak („Nem az énekes szüli a dalt: / a dal szüli énekesét”) csak a második elemét 

idézi; az első sor keltette képzetek ugyanis a groteszk irányába terelnék a meglátás lényegét. 
43 Vida Gergely, Babits-olvasatok. Játék, konvenció és trópus a fiatal Babitsnál, Kalligram, Pozsony, 2009, 68.
44 Babits Mihály, Tanulmányok, esszék, i. m. 175.
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Ez a narratív struktúra pedig a világegyetem tágasságának 
ellentétében is a legnagyobb zártságot, cselekvőképessége 
teljes hiányát alkotja újra. 

A két vers közötti párhuzamok között kiemelkedik a 
versek vokációja, a megszólítás keltette kettősség, mely 
a monologikus beszédhelyzetet töri meg, hogy ezzel a 
költői szerepre irányítsa a figyelmet. Az aposztrofikus be-
szédhelyzetnek azonban eltérő a holdudvara: Babitsnál a 
dal teremtő alakja egy vertikális nézőpont szülötte, míg 
Pilinszkynél a horizontális irányultság domináns, s min-
den ettől eltérő már ellenséges színezetet kap, végső soron 
a társtól elfogadott indulat is. A dal erős metaforája Ba-
bitsnál nem egyszerűen a művészi folyamat során előálló 
képződmény, hanem megszólítottsága révén irányító erő-
vel bíró, aktív kezdeményezővé lesz, a beszélőt testi-lelki 
mélypontjáról kiemelve, újjáteremtve egy beteg földi lé-
tezésből nem földi mértékegységgel mérhető alakká. A vi-
szonylat ezáltal kiteljesedik: a beszélő a megszólítás által 
életre hívja a dal metaforáját, s megszólításán át önmagát 
is költővé teremti. A költemény így valójában ellentmond 
saját magának, vagyis maga a paradoxon, hisz a felszínen 
„Nem az énekes szüli a dalt: / a dal szüli énekesét.”, való-
jában a dal megírásának eseményében teremti meg a köl-
tő megszólítottját, a dalt, azaz egy elvont fogalmat, kihez 
való beszédében önmaga költői pozícióját alkotja újra. 

Ez utóbbi költemény a pátosztól az öngúnyig, a romanti-
kus ideáloktól a megújulás aggodalmáig juttatja el a lírai be-
szédet. Ennek kiindulópontja Babitsnál a fájdalmakkal teli 
létállapot ellentételező ágymelege, a betegség aktív fázisát 
jelző forrongó képzetek bensőséges tere. Itt fogalmazza újra 
énhatárait a beszélő, formálja ezáltal a költészeti teremtés 
paradoxonát, így a mélypontot jelentő betegség lázas álla-
pota is átértékelődik a teremtés tüzes érzékelésévé válva – s 
ez előrevetíti a láng motívumán át a kiválasztottság roman-
tikus bizonyosságát. A költői alkotás szenvedélye a nyelvi 
kifejezést is feltölti, a pátosz azonban itt sem marad érintet-
len: az öngúny szövegszerű megjelenése a költői kiválasz-
tottság-tudat egyenletes jelképrendszerét rajzolja át, hisz a 
betegágy fájdalmainak hanghatásokkal sokkoló bevésése 
(„ropogó csontok a máglyán”), a szélsőséges megnyilvá-
nulások ellentételező aktusa, egyben a látszólagos önellent-
mondást érzékeltető szójelentések egymás mellé rendelése 
(„fekszem itt” – „főnix”) megbontják a költeményen vé-
gighaladó allegóriaértelmezés magától értetődő kiegyensú-
lyozottságát. Az erotikus töltődésű dal szüli újjá a passzív, 
félelemmel és fájdalommal telt embert, aki e találkozás 
eredményeként juthat át egyéni metamorfózisán. A teljes 
kiszolgáltatottság az önfelszámoló folyamat csodálatában 
teljesedik be, a várakozás az elmagányosodott pillanatot töl-
ti ki érzelemmel, miközben jeleneteződik az önmegjelenítés 
torzképe is. A hangsúly mégis az új, a más, a megváltozott 
lényegiségen áll: „egy dallal ölöm meg azt aki / voltam, és 
már más leszek” (kiem. Sz. Cs.). 

A költemény keletkezési körülményei az 1932-es év-
hez vezetnek, a Pesti Napló december 25-i számához. 
„Ha az életrajzomat kérik tőlem, mindig valósággal meg-
döbbenek arra a gondolatra, hogy mennyire nincs volta-
képp életrajzom, s mennyire nem történt velem semmi 
egyéb, minthogy írtam néhány könyvet és semmi egyéb, 
mint amit abban a néhány könyvben megírtam.”45 Ösz-
szecsengenek a valós és a művészetben élt élet vonatko-
zásai, melyben a hétköznapok korántsem egyértelműen 
eseménytelen megélése eltörpül a papíron újraírt folya-

matokhoz képest. Ebben az időszakban Babits életében 
hosszadalmas betegségek sorozata veszi kezdetét: „1932 
őszén Babits az ízületeire panaszkodott. Novemberben 
már alig tudott mozdulni.”46 

Személyesen a költőtől 1934-ben jelentek meg 
nyilatkozatok, melyek korábbi betegségéről szá-
molnak be: „Nagyon szomorú dolog volt – mond-
ja elmélázva –, egy évnél tovább tartott a beteges-
kedésem; az ízületi gyulladásból származó szív-
izomgyulladás. Teljes mozdulatlanságra voltam 
ítélve, ezért nem jöhettem a tavalyi év folyamán 
Esztergomba sem, pedig nagyon vágyódtam ide. 
Nagyon kellemetlen volt, hogy egyébként mun-
kaképesnek érzetem magam, s rendesen fel-alá 
járkálva szoktam dolgozni. Most pedig feküdnöm 
kellett, nem volt szabad gépen írnom, újból toll-
hoz kellett hozzászoknom.”47

A főnix képzete ekkor már ugyan részben készen is 
volt, ahogy első kötetének kezdő verse is megidézi –, 
azonban a képzet kiteljesedését egy konkrét esemény 
idézhette fel ismét. E erről tanúskodik egy 1932. augusz-
tus 14-én megjelent esszé, melyben Babits egy megrepedt 
harang kapcsán az országhatárok trianoni átírását idézi 
fel, s jut a meggyőződésre: 

„Ezt nem lehet megcsináltatni. Újra kellene önte-
ni – jár a fejünkbe még sokáig. Magunk se tudjuk, 
mire értjük. Talán az életre.”48

A beszélgetésrészletekből és esszéisztikus vallomásrész-
letekből arra is fény derül, hogy hosszadalmas betegsége 
előtt Babits már erőteljesen a költészetre fókuszált: „Untat a 
vers, mely a költészetről szól s a novella, melynek hőse egy 
író. Nem érdekelnek az írók – s már-már szinte az irodalom 
se: csak a költészet.”49 A költészet folytonosan új utakat ke-
reső, kiüresedő, majd jelentéssel telítődő karakterét, e ka-
rakternek a főnix kulturális képzetében megtalált, egyszerre 
destruktív, megsemmisítő és gúnnyal ábrázolt folyamatát 
kíséri éber figyelemmel a költemény csakúgy, mint a nyilat-
kozatokból kivehető költői érdeklődés is. 

VIII. Jelentéssel és élettel

„Bizony, nem múzeum ez a ház” – Pilinszky mondata 
a Babits-emlékházban rendezett ünnepség meglátásokat 
tartogató élményéről számol be. „A műalkotásban ugyanis 
mintegy az élet felfokozása jön létre a nézőnél ugyanúgy, 
mint az alkotónál.”50 Ahogy pedig belátása saját jelenle-
vő kérdései felé irányult, melyek az elkövetkezendőkben 
különösen is előtérbe kerülnek majd, ugyanúgy a versek 
szereplői szintén számukra érvényes megállapításokat 
tesznek, beszámolva az élmény tudati (Pilinszkynél a bo-
csánatkérés szükségessége), érzelmi (a bűntudat jelentke-
zése), ontológiai (a múzeumi tér feltöltődése) reakciójá-
ról. Ahogy ezek a regiszterek majd évtizedekkel később 
például Tóth Krisztinának a múzeumi környezetet – és 
Pilinszky evangéliumi esztétikáját – megidéző novellájá-
ban, a Plágiumban is felidéződnek. E regiszterek szintézi-
se teremti meg azt az irodalmi együtthatót, melyet Babits 
Mihály oly nagyon hiányolt a fiatal Vörösmarty korának 
irodalmi életéből. 

45 Négyszemközt Babits Mihállyal = Babits Mihály: „Itt a halk és komoly beszéd ideje”, Interjúk, nyilatkozatok, vallomások. Pátria könyvek, Buda-
pest, 1993, 15.

46 Sipos Lajos, Babits Mihály, Babits Kiadó, 2008, 92.
47 Beszélgetés Babits Mihállyal munkájáról, nyaralásról és Esztergomról = Babits Mihály, „Itt a halk és komoly beszéd ideje”, i. m., 203.
48 I. m. 184.
49 I. m. 177.
50 Michel Henry, i. m. 117.


