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A szenvedés
hasznáról
Csehov A feleség című elbeszélésében két össze nem illő ember tra
gédiájának szenvedő tanúi vagyunk. Számtalan próza, napl óbe
jegyzés, vers, talán a szépirodalom zöme ebből a feloldhatatlan,
drámai helyzetből fakad, emberek találkozásából és szerződ éssze

géséből, amely alkati okokból, vagy talán csak szerződésük sz öve
gének eltérő értelmezésébőlkövetkezik be, és okoz elviselhetetlen
szenvedést valamelyiküknek. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy
olyan, az olvasót megváltó szenvedésró1 szólnak ezek a művek,

amibe a szereplők belepusztulnak ugyan, de amibó1 drámájuk
szemlélői,mi, okulunk. Nem kell sok idő hozzá, hogy a rokonszen
vünket elnyerő szereplőkveresége győzelemméváljon bennünk, és
az ő fájdalmas tapasztalataikkal gazdagodva tegyük le a könyvet.
Lelkiismeretünk elfogulatlan ítélőszékének rájuk vonatkozó dönté
sét könnyen elfogadjuk, hiszen nem kell saját bőrünket vinnünk vá
sárra. Lelkiismeretünk, a fölöttük álló bíró kiváltja kabátját a ruha
tárból és távozik. Nem lehetünk azonban biztosak abban, hogy egy
nyugtalanul töltött éjszaka után, nem kezdeményez-e vizsgálatot
önmaga ellen ez a bíró, és nem kell-e a végén azt a lépést megten
nünk, amitó1 nyugalmunkat féltve mindig is tartottunk.

Csehov novellájában irracionális megoldást kínál a szer étethi
ányban szenvedő, de cselekedeteiben kifogástalan főhősének,

akinek - úgy is mondhatnánk -: munkáján és életén nincsen
áldás, akinek figurája az írás első lapjain az inkvizíció teljes gé
pezetét életbe léptető II. Fülöpre vagy Bergman A nap vége című

filmjének idős főhősére emlékeztetett minket. E rideg irodalmi
rokon szenvedéstörténetének vagyunk tanúi, amelyből az, min
den csapdába beleesve és mindegyikből kimászva végül, meg
menekül. A szerző leírja a megátalkodottságnak hosszú és gyöt
relmes történet ét. melynek során a főszereplő - mások javára
- elszegényedik: "Azzal kezdtem, hogy felajánlottam az ínsége
sek javára ötezer ezüstrubeit. De az nem csökkentette, hanem
növelte nyugtalanságomat. . . Tudtam, hogy ezek az intézmé
nyek, amelyek a zemsztvó és a kincstár kalácsán élősködnek, ké
szen állnak arra, hogy egy harmadik kalácsot is lenyeljenek."
Kezdetben még arra a következtetésre jut a főszereplő, hogy
semmit sem tehet az éhező és fedél nélküli jobbágyokért, hirte
len ráébred azonban, hogy felületesnek és ostobának tartott, fia-
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tal felesége, tudta és engedélye nélkül megszervezte a szeren
csétlenek segélyezését. A gyöngébb fél példaadása feletti dühe és
megszégyenülése rossz cselekedetek sorára indítja. Gyilkos harc
kezdődik férj és feleség között, míg végül a szerelmes, idősödő

férfi feladja a küzdelmet, és vagyonát a jótékonyság orgiáját szerve
ző felesége kezére adja. Mielőtt továbblépnénk azonban, halljuk
meg egy pillanatra ezt a férj megfogalmazásában ironikusan egy
bekapcsolt, két össze nem illő szót, amellyel mintegy jelezni kí
vánja az író, hogy főhőse véleménye mit sem változott, önmaga
józan véleménye ellen, puszta jóérzésére hagyatkozva dönt, mert
a valódi jótékonyság túllép a megfontolás körén és a szív sugalla
ta szerinti cselekvés követhetetlen a belső hangra süketeknek.
Mégis, a novellában egy olyan fordulat tanúivá válunk, amely a
bár természetétó1 süket, a felesége tettei iránt mégis bizalmat érző,

az ő sugallatára hagyatkozó férj követő magatartása révén ne
künk, az olvasóknak is kijelölheti a részvét és a szolidaritás útját.

Csehov novellájának utolsó bekezdésében található egyébként
egy Pilinszky-versbe illő mondattöredék is: "Mint a háborúban
röpködő nyilak vagy golyók nem gátolják a katonákat abban, hogy a
maguk dolgairól beszélgessenek, egyenek vagy a csizmájukat iisztogas
sák, ugyanúgy az éhezők sem zavarnak, sem nyugodt álmom
ban, sem személyes ügyeim vitelében." Az önmagát az éhezők

nek eleven eledelként átadó hivatalnok irracionális viselkedése a
szegénység kérdésére adott egyetlen lehetséges, ámbár szintúgy
irracionális válasz.

"Énnek lenni - írja Lévinas - annyit tesz, mint olyan mó
don létezni, hogy az ember boldogságban túl van már a léten."
Mondhatjuk túlzott áldozatosságnak, már-már betegesnek az
anyagi javakkal szembeni közönynek ezt az orgiáját, én úgy gon
dolom mégis, hogy főhősének magára találásáról szól a novella,
kijelöli azt a pontot, ahova lesüllyedése árán is el kell jutnia ah
hoz, hogy túl legyen már a léten és így aggálytalanul túllépjen ön
érdeke érvényesítésén. Meg kell tennie tehát a szenvedés sűrűjé

be vezető lépéseket, el kell érkeznie addig a határig, ahol meg
alázottsága tovább már nem fokozható, viselkedése visszataszí
tóbb már nem lehet; elvetve tehát a kockát, merőben más irányt
kell választania; hogy aztán levetkőzve a régi embert, új emberbe öl
tözzön. Annak, hogy nem pusztán az egyik kiváló novella szüle
tett meg Csehov tollán, hanem rövidprózái között is az egyik
legkiválóbb, minden bizonnyal az én e Lényeggel történő kiegé
szülésének hiteles ábrázolása az oka. E lényegi ok működését 
akárcsak a mindennapi élet során, számtalan apró okozat - az
írói műhely mesterfogásai, apró, formai elemek segítik. A törté
net épp e formai bravúrok révén válik személyessé, kerüli el,
hogy didaktikus legyen, ami minden művészet rákfenéje. Ez a
kétfajta ráhatás hiteti el, hogy így és csak így esett meg a dolog,
akárha magunk lettünk volna a tragikus történetben szereplő férj
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és feleség, hiszen személyes élményként emlékszünk vissza a lé
nyegesre és a lényegtelen, apró részletekre.

Az előző köteteinek szűkszavúságára rácáfoló Kráter című kö
tetében Pilinszky írás- és munkamódszert váltott. 1972 novembe
rére datálódik az a beszélgetés, amelyben erről ír: "Amikor el
érkeztem egy bizonyos intellektuális zsákutcába ... megpróbáltam
nagyon könnyű kézzel írni... összefirkáltam két-három hét alatt
hatvan verset." Valószínű, hogy a Rossz fölvétel ezek közé a versek
közé tartozik. Megfogalmazásának esetlegessége közel áll a misz
tériumjátékból ismert Akárki önmegfogalmazásához. "Rossz fölvé
tel. Szabadban készült. / Rotációs papírra nyomták. / A férfi
arca, mint egy bűnőzőé, / s ez igaz is, volt vétke épp elég. / De
most, hogya sűrű és idegen / erdóben megállítják, igazában /
csak egy marad: nadrágja ráncai." A férfi vallomását hitelesítő

mondatrészek, az: ez igaz is és az: igazában, akár a nadrágján levő

gyűrődések, a rólunk készült felvételekhez hasonlítanak.
Nem beszéltünk azonban eddig arról, hogy mennyire őrződik

meg a versben a verset előhívó, szenvedéssel vagyextázissal te
lítetett, az idő múlásával nem múló, személyes élmény, vagy
idő. Egy lehetséges válasz kivételes dokumentumait adja az ol
vasó kezébe a Kuklay Antal által összeállított A kráter peremén
című, 1987-ben megjelent könyv, amelyben például a Négysoros
keletkezésének történetét felfedő interjút idézi. A néhány szavas
magyarázat fényében a vers C,Alvó szegek a jéghideg homok
ban. / plakátmagányban ázó éjjelek. / Égve hagytad a folyosón
a villanyt. / Ma ontják véremet."), a titokzatos négy sor megfej
tése könnyű. A szűkszavú közlés mögöttesének felfejtése azon
ban mégsem elég az ítéletszerűen felhangzó sorok megértéséhez.
A vershez fűzött életrajzi mozzanat egyrészt mindent megvilá
gosít, másrészt viszont a vershez - akárha attól külön, mintegy
mellette állna (jóllehet: modellja annak) - semmit nem tesz hoz
zá. "A feleségem, amikor elhagyott, égve hagyta a villanyt, az
utolsó sor pedig arra utal, hogy aznap volt a válóperem" 
mondta az interjúban a költő. Ez az életrajzi adalék bárki elbe
szélésében elhangozhat, de hogy csak Pilinszky látott szegeket
aludni a porban, efelől biztosak lehetünk. És nem tévedhetünk na
gyot, ha olvasóként azt gondoljuk, hogy Krisztus keresztjének
szögeihez hasonlítottak az ő versbeli szögei.

Elsőéves bölcsészhallgató koromban került a kezembe a tizen
egy éve hallgatásra ítélt Pilinszky második kötete, a Harmadna
pon. Ismertem már, gyakran láttam őt a Petőfi Sándor utcai ház
ban, ahol laktunk, és ahova nővéreit látogatni gyakran eljött
maga is. Külsejét tekintve mindenben megfelelt a költőről vallott
elképzelésemnek. magas, vékony, széparcú férfi volt, és talán
őszintén, talán - egy gimnazista lány rajongó tekintetének terhe
alatt- ironikusan elfogódott volt míndig, ha ősszetalálkoztunk.

Engem viszont az hozott zavarba, hogy úgy éreztem, tudja,
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hogy verset írok. Kötete megrendítő olvasmánynak bizonyult, a
számomra kijelölt szerep és szűkebb-tágabb környezetem elleni
lázadásomat igazolni látszott. Úgy gondoltam, hogy ugyanaz az
akaratom ellenére pusztító és tehetetlen tisztánlátás gyötör en
gem is, mint - a verseiből ítélve - őt. Szíven ütött, hogy ki
mondható a szeretteinkkel való szakítás vágya, és lenyűgözött

fogalmazásának hideg tökéletessége; ez az annyira ismert, kielé
gíthetetlen vágy, ami másrészről mindig a visszautasítottnál ke
res megértést magának. Versei megerősítettek abban a meggyő

ződésemben, hogy egymásnak való kiszolgáltatottságunknak
senki nála jobban nem tud hangot adni. Világos volt az is, hogy
ítéletszerűen kimondott sorai az önmaga feletti ítéletet hordoz
zák, és elsősorban az ő fejére hullnak vissza.

Gyötrelmes volt bezártságom tudata, és nem láttam sehol kive
zető utat. Kíméletlen lázadó voltam és ugyanakkor akárha szűle

im apja-anyja volnék, egy részvéttel lévő öregember, aki hosszú
életében annyi szenvedést, betegséget, üldöztetést látott, hogy be
telt már vele és belső utat keres; hajmeresztő álmaimba és szőve

geimbe menekültem. A vallásos gátlásokkal küzdő jogász - ahogy
ez az apámról szóló káderjelentésekben állt -, és az anyámra vo
natkozó: háztartásbeli, jelentésteli volt, veszélyekkel járt, és aggo
dalmat is keltett bennük és bennem is. Apám, aki leghosszabb
ideig könyvtárosként dolgozott, a minket körülvevő egyszerre os
toba és agyafúrt világra humorral reagált, és: nevén nem nevezett
depresszióval. Anyám óvó és kisajátító szeretettel vett körül min
ket, ami egyfelől hasznunkra szolgált, másrészt passzivitásra ítélt.
Gondolataim és "verseim" az elvárt viselkedés szabályait fölrúg
ták, kézírásom olvashatatlanná vált. Baudelaire-t és Verlaine-t sze
rettem, Adyt és Rousseau-t, és mindenképp el akartam kerülni
azt, hogy anyám kezébe kerülnek az írásaim. Szenvedtem attól,
hogyapámmal, akinek tágabb világában, szabadabb gondolkodá
sában reménykedhettem volna, nemigen tudok beszélni; titokban,
szinte alattomban dédelgettem lelkem szabadságát. Olyan zenéket
szerettem, amit ők nem szerettek, vonósokat, kamarazenét, untam
viszont az orgonazenét, amit ők szívesen hallgattak. Idegenked
tem a rímes versformáktól, mert a szüleimmel közös szombati
társasjátékok alkalmával apám és én versíró versenyt is rendez
tünk, amikor is meg volt adva a versforma és a rímelés is. Szíve
sebben mentem volna el otthonról, de valahogy mindig baj lett
abból, ha kijátszottam anyámat, elfogadtam a szüleim baráti tár
saságának világával homlokegyenest ellenkező körből érkező osz
tálytársaim meghívását. Csaknem pontosan az történt velem, ami
Nádas Péter Biblia című kisregényének hősével történt, én is egy
cselédlány pártjára álltam, amikor az osztálytársaim csúfolódásai
nak kitéve Szent Sebestyénként állta érveik nyílzáporát, és kötötte
magát ahhoz, hogy van Isten. Én viszont nem aszüleimmel ke
rültem szembe, hanem a rendszerrel, és ezzel családunkat sodor-
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tam veszélybe. Otthon sűrű könnyhullatásom közepette az is ki
derült, hogy nem születésnapi meghívás volt elmenetelem oka,
csak azt hazudtam, hogyelengedjenek.

"Van valami látnoki a lélekben" - mondja Platón. "Létezik
egy abszolút teremtő szabadság, amely előzetes a kéz kalandos
vállalkozásához képest" - teszi hozzá Lévinas. Írás közben szám
talanszor tapasztaltam, hogy csak ráismerek valamire, ami előze

tesen már előttem volt, hogy az írás, ha tetszik, írnoki munka. Ha
azt mondom, életemnek beteljesedést hozó órái ezek az egyébként
feszült, aszkétikus és szikár órák, megpróbálok körülírni egy
szenvedéssel teli folyamatot. Ami a fuldoklónak a folyó felszínére
jutásához hasonlíthatóan szerencsésen végződik ugyan, de amitől

a felszínre jutást követő pillanat magába fogadó harmóniája nagy
árat kér. Mindannyian ismerjük azt az érzést, amikor egy azono
síthatatlan, de mégis ismert sugallatnak engedve átadjuk, szinte
odalökjük magunkat a fájdalomnak a beteljesedés reményében.
Ahogyan Wagner önmaga életének kísérteties alaphangjait hallot
ta meg Beethoven IX. szimfóniájának ötöshangzataiban, rokon
hangzatot hallunk mi is egy-egy megfogalmazásban, egy bizo
nyos hóesésben, a keskeny szögben földet érő szeptemberi napsü
tésben, és ráismerünk a hozzánk tartozó, szükséges szenvedésre.

Anyámat életének utolsó hónapjaiban nővéremmel és öcsém
mel egymást váltogatva naponta látogattuk. Egy alkalommal ép
pen vacsorához terítettem. amikor a margarinos doboz tetejét
fölnyitva a szemem elé táruló látványtól visszahőköltem szinte.
A nagy, négyzet alakú felület párhuzamos csíkokra szabdalva,
rettenetes összevisszaságban torlódott előttem. Fájdalmában, a
villa hegyével karcolta össze, mondta anyám. Nem kellett kűlö

nösebb olvasási készség ahhoz, hogy megértsem az egymásra sik
ló párhuzamosok jelentését. A tűrhetetlen, lázító fizikai fájdalom
verse volt ez, számomra rettenetes olvasmány. Anyám dologgá
válásának dokumentuma, amit lejegyzett a benne még szabadon
rendelkező én. Most, hogya szenvedése iránti részvétemre sem
mi szüksége, hiszen halott már, úgy gondolom, hogy nem, vagy
legalábbis nem pusztán nekünk, de Istennek és egyúttal döntései
ellen is szólt ez az írás. A margarinba karcolt szöveg könyörgés
és számonkérés volt, s ha így van: egy mindannyiunk számára
lehetséges, majdani párbeszéd része. Váltig szeretném azt hinni,
hogy szenvedése során nem növekvő és szüntelen az ember
megalázottsága, hogya szabadság elvesztésének folyamata időn

ként elakad, megfordul és végül más távlatot nyit meg. Ő a tel
jes, hosszantartó megsemmisülése előtt, a halál előtti órán viga
szul mindannyiunknak, visszavette a sorsa feletti döntést, és volt
ideje arra is, hogy megköszönje a körülötte álló kórházi sze
mélyzetnek mindazt, amit megköszönhetett. Talán elsajátítható
ez a tudás, talán csak kegyelem kérdése, amellyel a szenvedés és
maga az élet, ez az ideig-óráig tartó elkülönülés, elnyeri értelmét.
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