
PILINSZKY JANOS

Magamnak
(Egyik kiadatlan jegyzetfüzetéből)

Mintha minden elveszett volna. Húsvét reggel van. Ma úgy érzem: csak a
munka válthat meg. Rengeteget kellene dolgoznom, teljesen elégnem a munká
ban. De nem látom, merre? Egyáltalán: tudok még írni?
Bűnösen dilettánsul éltem. Senkim sincs, s talán nem is vágyom senkire. Kín

zó üresség. Még ebbe a kínba, az üresség kínj ába kapaszkodom. Imádkozni és
dolgozni: Istenem, add meg ezt az utolsó segítséget!

Kell, hogy a semmi egyszer megütközzön ellenlábasával. Ha színtere lehetnék
ennek az ütközetnek!

Oly keveset látok ebből a föladatból, oly messze vagyok tőle, pedig enélkül ...
Itt van a testi fájdalom. A kín számára a megsemmisülés és a szeretet is isme

retlen. A szenvedés volna a senkiföldje a szeretet és a semmi közt?

Van, amikor mi dolgozhatunk üdvösségünkön, s van, amikor egyedül Isten? A
fájdalom is ilyen szakasz volna?

Fájdalmunkon túllátni? De nem éppen az a fájdalom, hogy nem tudunk át
látni, túllátni rajta?

Mi az igazság? A megsemmisülés, vagy hogy a sintér fogságából hazatalálnak
az elkóborolt kutyák? Van-e különbség megsemmisülés és tudatos semmi közt?

Úgy érzem, nekünk, az élet kivételes állapotában nincs is módunkban a meg
semmisülés semmijéről beszélnünk, csupán a tudatunkban, élő sejtjeinkben
fészkelő semmiről. És ez a tudott semmi, ez az életvágyunkból kitenyésziett sem
mi, ez lényege szerint nem a semmi, hanem a bűn "tere", a teremtés bűnné való
átértékelésének folyamata. (A szenvedés nélküli koncentrációs táborok fölállítá
sa: ez a bűn országalapító gondja. A fájdalom ezért isteni. Isten végső fegyvere a
koncentrációs táborok vonzásával szemben, a tudatos semmi vonzásával
szemben.)?

Milyen országról ábrárrdozunk is ilyenkor? Beckett műveit talán valamiféle
vágyakozás szülte?

A táborokban a megsemmisülés nézett farkasszemet a sintér fogságába esett
kutyák vágyával. A megsemmisülés az örökléttel.

Olykor a korrupció hatására a kettő kiegyezett egy fájdalommentes formában.
Azt mondják, züllöttségében ez volt a földi pokol: a kápó k luxusvilága.

A megsemmisítés, a gyilkosság: a transzcendensbe áttörő bűn; A züllöttség az
immanenssel kiegyező, megalkuvó bűn. A természetes és a természetfeletti sze
retet is k('lféle szeretet, kétféle hazája az életnek és a valóságnak.

Bach zenéje az isteni intelligencia elképzelhetetlen világából valami. A bún
lebontás: tehát azonnal elótte elképzelhető. Ami belőle öröm: a lélek mozgása.
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Ami az erényben nehéz: a képzelet előzetes mozdulatlansága. (Bach titka?) A
szeretet műve szükségszerűen:minden előkészület s előzetes elképzelés nélkül
születhet csak meg. (De lehetséges ez?)

Ami a küszöbön áll. Milyennek kellene lennie?
Az emberiség - valamennyien tévelygünk. Azok is, akik bűnözők, azok is, akik

példásak. Bűnünk a rész-bűn. Bűnünk: hogya kegyelem még nem jött el értünk.
Mindaddig rettegnünk kell a szeretettől. Persze: ahogy addig szeretünk, vagy
amit addig szeretünk, képzelt szeretet, s rosszabb a gyúlöletnél is. Az utolsó íté
let nem bizonyítványosztás. A szeretet ítéletéről lényegében nem tudhatjuk, mit
jelent.

Nem az a baj, hogy nem élünk örökké, hanem hogy nem érdemes, sőt irtóztató
lenne örökké élnünk. Azt, ami életünkbőlismerős, az ismeretlenség övezi. Ha ez
az ismeretlen ismerősséválna, elviselhetetlenné lenne életünk ismert része is.

Aki a társadalom örökkévalóságában hisz, nem látja, hogy a társadalom maga
is az ismeretlen végtelen egy szigete csak - kis szigete? S hogy van egy minden
képp társadalmon kívüli pillanatunk: agóniánk csúcsán? Persze, amíg ez nem
jön el, addig minden szövegezésben letagadhatjuk - de azért eljön. A legnagyobb
realitásnak nincs szüksége semmiféle megszövegezésre, segítségre. Életünk kö
zeledés a realitás felé. Halálunkkal nem az illúziók, hanem a valóság fele gra
vitálunk.

A szeretet elkövetkezése. Alkotni talán nem jelent mást, mint a szeretet útjain
túnódni: kit, mikor, hol érinthet meg a szeretet? Hol van a szeretet lehetséges
metszési pontja? A bal lator archiníédeszi pontja, amelyen keresztül kiemel
kedhet önmagából, s kiemelheti a világot is sarkaiból? Már maga az archime
deszi pont létezése: kegyelem. Megtalálása: a kegyelem betetőzése. S a szeretet
túlcsordulása: hogy én vagyok, aki kis erőmmel a mérhetetlen súlyt megemelem.

Azt a gondolatot, hogy a kényszerből kell szabadságot formálni, sokkal inkább
és pontosabban fejezi ki: hogy egyedül a kényszerből lehet szabadságot for
málni. A szellemi munkában egyedül a kényszer rádióaktív nyersanyag. A szel
lemi munkában ez éppoly érvényes, mint a fizikaiban. Csakhogy míg a fizikaiban
a kényszer többnyire elvéthetetlenül jelentkezik, szellemi szinten a kényszer föl
ismerése: a .szellemi munka kezdete, alfája. Mindkettőhöz: sorsunk kényszeré-

_nek ereje (fölismerése, vállalása) vezet el. Ha ez erős és pontos: a többi már el
véthetetlenül jelentkezik belőle. Van, amikor sorsunk teljesen egyértelmti, van,
amikor többértelmű, a szabadság látszatának nehézségeivel súlyosbítva. A psze
udoszabadság e légköréból ilyenkor a kényszerűség fölismerésével és vállalásá
val kell eljutnunk szabadulásunkig. Ha ez nem történik meg, a problémák nőnek

meg benne képtelen méretúvé, s velük szemben szabadságunk (álszabadságunk)
szinte egyedül az öngyilkossághoz menekülhet. Ha viszont magunk váltunk a
kényszerűségtól súlyossá. <ikkor az az egyetlen pont nehezül el bennünk a teher
mentesített világban (egészben), amit módunkban áll elfogadni ('S megváltani.
Létünk kérdésessege a világba kihelyezve: megválthatatlan. abszurd világot szül,
Önmagunkba nehezülve, kezünkbe adja létünk kulcspontját, s az archimodeszi
fordulat biztos kegyelmét,
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Ami elől (üdvözült helyzetében) a szenvedőknek, raboknak. gyerekeknek, fizi
kai munkásoknak csak a bún erőfeszítésévellehetelmenekülniük (megváltottsá
guk elől, kényszer-szabadságuk paradicsomából), ahhoz a szellemi foglalkozású
aknak el kell jutniuk! - akár a gazdagoknak. Ezt nevezik: helyes problérnafőlve

tésnek. Ha ez sikerül: a megoldás már a kapuban áll.

BACH 170. kantáta. A teljes egyszerüségre bízza magát. Vonalazott irkába ír:
Simone Weil figyelmével. Hyperzseniális házidolgozatok.

Miután belement a házidolgozatba, éppily engedelmes a legtávolabbi égi han
gok minden "bötüjével" szemben.

Az .ihletról semmit se tételez fel; minden betűje az engedelmesség csodája.
Mégse automatizmus, mert épp nem az ösztöneire fülel. Ösztönei zaján keresz
tül, ösztönei mögül fülel. Az automatizmus: épp a formátlan, határtalan enge
detlenség volna.

Nem szúrój« a rilkei artisztikum se, me ly csak jelzéseket enged. Vaskos 'kér
déseket is fölvet, léte egészével, cselekvően dolgozik. Ír és ámul, ír és él egy
szerre. Egység. Keletkezés és tökély; engedelmesség. Ö írta a világ legcsodálato
sabb zárthelyi dolgozatait.

Nem ösztöneit figyeli, de nem kívánja betörni ihletét. Ihlete ösztönei mögül
száll föl, aggáJytalanul fogadja, elveti, amit fölkínál: hisz kifogyhatatlan bőséggel

teljességre talált. Akiben ez az engedelmesség él már, akár a legválogatósabb le
het. Nem engedetlen ezzel se, csupán engedelmességét iskolázza. S ha téved, az
se baj, hisz ou a holnapi nap. Ami tökélyéből hiányzik, azt ez a bizalom egészíti
ki, a tökély egy új formáját teremtve meg vele az engedelmesség sakktábláján, az
engedelmesség szisztérnáján belül. A lemondás lapályát a remeklés hegylábánál.

Képzelerünkról éppúgy le kell mondanunk, mint vagyonunkról. Nem szabad
megakadályoznom, hogy bármi eszembe jusson; mindent meg kell tüzetesen
vizsgálnom, ami eszembe jut. Mindkét folyamatnak szabadon és intenzíven kell
lejátszódnia. A képzelgés, ami lemondás ból születik, igaz.

A lemondásból táplálkozó képzelet lenne az eliziumi mező?
Vajon nekem, aki oly eretnek szívvel és idegzettel indultam a világba, sike

rülhet ép és tiszta lélekkel megválnom tőle?

Úgy érzem, ha nincs valódi erő (az igazság csendes és teljes ereje) bennem,
akár szolgai módon is, de mindig készséggel engednem kell. Az igazságomat ké
sőbb és nem válaszként szabad csak közölnöm. Így az igazság és a béke is ér
vényesül.

Engedelmesség. Életemben a maximális engedékenységet jelenti, ami alapvető

bizonytalanságomnak is megfelel, mintegy a csontjaimba van írva. Gyereknek is
ilyen voltam. A világban: az agonisztikus övezet előretörése új és teljes nyitott
ságot követel. Ez is az "elégedettség fegyelméhez" tartozik. Nyitott történelmet
jelent, a kel~tkezése íródeákja, aki történését figyeli és lejegyezi. A keletkezés
realizmusa tökéletesen más, mint bármiféle történeti realizmus. Biblikus realiz
mus újra - szemben a történeti, regényírói realizmussal. Aki ma a realitásra fi
gyel, költő, ha igazán odafigyel. Örület a formai kitörést keresni ott, ahol Isten
megjelent. Bach. Ma se kellene mást csinálni, mint tökéletes engedelmességgel
(próféta - evangélista?) leírni a kor lánglelkű házidolgozatát. Ahogy gyerekko
romban hittem: a kockás füzetbe "kockás dolgozatot" kell írni "a tavaszról",
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"halottak napjáról", Az egyetlen cenzorunk ma a szeretet lehet. Cenzor: és nem
érzelem. Fekete-fehér beszámoló, mit a szeretet cenzúrál. Szabad engedel
messég és szabad válogatás a diktált és keletkező valóság szavai közt. Fokozott
engedelmesség és fokozott kritika. Mi van az üres foltok mögött? Életem leegy
szerűsítése és merészsége.

A bárány és az agónia. Az agónia és az élet. A néma történet. Ki hatol be az
agónia némaságába? A muzulmánok. Ameddig mi munkálkodunk üdvösségün
kön, s mikor már csak egyedül Isten. Anya.

VASADI PÉTER

Tenyered alászállt
Pilinszky Jánosnak

Az ablakokat kinyitottad.
Mint egy hatalmas özvegyasszony
az alkony fölemelkedett
és a szobából dölt kifelé
a vörösbor, az odasült
kávégumi, a polybé s a
cigaretta szaga;
topogtunk ketten a pácban
mosolyogva. Ahogy idefordultál,
odaléptél, a mulandóság filmje
esőzött körülötted. Ó,
a szavad, ez a semmiben

PARANCS JÁNOS

Példája

elfelejtödik közönybe fúl
emlékét gyanútlanul
naponta meggyalázzuk
bolyong köztünk hazátlanul
mint a titkos tudás
olykor közröhej tárgyaként
említödik neve
vonzata az együgyűség
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libegö szálka s ez a kajla
sikoltás, mint egy csupasz
tarkójú madár, menekült
töled, ki a viharból;
de nem tombolt, állt benned
lángegyenesen a vihar;

. és széles zúgásból ostor
pattintássá élesedett;
s akkor tenyered egy
sikló sajka mozdulatával
alászállt s azt súgtad:
szerelem. Tudod? Szerelem.

a koros ostobaság
akit áram ütés átjár
mégsem panaszkodik
a veszendök felé fordul
nem mérIegei nyújtja karját
büszkeségét elveti
elöttük és érettük
porig alázkodik


