
TANDORI DEZSÖ

Istenképek
Pilinszkynél

Líraelemzés

1938-ban született Buda
pesten. Költő, író, müfor
dító. Legutóbbi írását
2002. 9. számunkban kö
zöltük.

1.
Szükséges előrebocsátani az alcímet. Nem Pilinszky János gondol
kodásának, publicisztikájának stb. képe vagy eredményei nyomán
kialakulható elgondolásokról lesz szó itt. Szigorúan a költészet
egyik lehetséges eleméről, visszatekintésben Kosztolányival és
Nemes Naggyal. (Nem egészen önkényesen hagyjuk ki Babits, Jó
zsef Attila költészetét; az ott kifejtett istenképek, épp kifejtettségük
bőségé folytán, elterelhetnék a figyelmünket tárgyunkról. A két
említett - futólag vizsgálandó - költészet istenképei kontrasztul,
segédegyenesként szolgálnak csak elgondolásainkhoz. Mely utób
biak a közelfogadott t. f. m. jegyében állnak csak, értsd: tévedések
fenntartása mellett.)

2.
Haladjunk sorjában.

Az abszolútum (pontosabban: az abszolút elem), mint az "éj
szaka", "a foszladó világ" feletti "mégis egy" (enyhe Szabó Lő

rinc áthatás) nem vonható be Pilinszky alap-istenképébe. Itt in
kább panteizmus munkál, bár e fogalommal nem szívesen ját
szanék, nehéz körülhatárolnom. Hiszen Kosztolányi maga
(egyetlen utalásunk rá így) mondja ezt a kérdést, arról, hogy
mely panteizmus játszik egyre véle, mondja, századok, örökidők

emlékét visszaélve... és hogy egy ismeretlen Úrnak vendége volt
ő mégis, ám erőteljesebb a Semmi már a Szeptemberi... és a Haj
nali... költőjének kései munkásságában. Ha a Kosztolányi által
sokat és kedvvel fordított, neki-affinitásos Rilke istenképeit idéz
zük, nos, a legszélsőségesebb talán, ahol korsó az Úr, s mi lesz
ha ő, a költő széthull, hiszen ő a korsó stb. Ez az azonosulás
Kosztolányinál nincs; Nemes Nagy Ágnesnél a patak. .. mely el
fut, nem lelhető igazán... vagy ott az ő Istene, kiben nem hisz,
csak nincs kivel szót váltania, így imádkozik "legalább". Mindez
sem Kosztolányi, sem Nemes Nagy istenhitét (költészeti isten
hit-kifejezését) nem akarja bemérőleg (szűkösséggel volna') érin
teni; mindössze annyit mondtunk volna, s remélhetőleg kifejez
tük, hogy Pilinszkynél az áttételes, pre-limináris istenképzetek
épp azért nem vonandók be a valódi istenkép-kifejezések vizsgá-
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latába. mert nála akár "forma szerinti" (költészetkánoni etc.)
értelemben is bőséggel van istenkép. (Költészetkánoni = kimon
dott líraiság, explicit megfogalmazás.)

3.
Az Éjféli fürdés - első megállapításunk - olyképp nem jut el a az
explicit (kifejezett) istenkép-kifejezésekhez, amily mód Szabó Lő

rinc "hagyatéka" (persze, kortársak is voltak évtizedekig!), értsd
így: "Talán egy ősi ünnepen, / hol ég is, víz is egy velem, / s min
dent elöntve valami / időtlen sírást hallani!" Nem ismételjük meg
a dolog forrását. Amiképpen viszont vizsgálatokra vár még, N. N.
Á. és Pilinszky (is) mily mód folytatta, nem a legönállóbban, nem
a rájuk legjellemzöbb munkákban, József Attilát.

Az Éjféli fürdés főalakja "legyőzve" fekszik el. De nem Isten a
magasabb instancia, a felismerés központi figurája-ereje. A Halak
a hálóban csillaghálós vergődése két motívumot érzékeltet
egyenérvényűként. Az egymás ellen kikerülhetetlen mozzanatát a
Trapéz és korlát Pilinszky-világából (az egymásra rászorulva: egyen
érték ittl), valamint a Nagyobb Erőt, mely azonban igencsak vi
lági még. A "hatalmas halász", akinek asztalán étkek leszünk.

4.
A Tilos csillagon sok mindenben "maximalizálja" már az alaptémát,
a kiszolgáltatottságot, ám csak "a semmi" a nagyobb közös nevező
még itt is. A már említett kötetcím-adó vers csak kivételes erejével
múl felül számos akkori művet, az Isten-képig nem jut el.

A Téli ég alatt a legnagyobb Pilinszky-vershelyek közül sorjáz
tat legalább kettőt. "A szomorúság tétován / kicsordul árva szá
mon. / Mivé is lett az anyatej? / Beszennyezem kabátom." S
történik mindez úgy, hogy József Attilához képest nincs jól meg
állapítható erő-fogyatkozás, Szabó Lőrinc másféle világiságából
(olcsóbban: világi másféleségébőD pedig szerencsésen (a költői

önállóság szerencséjére) nem marad semmi. A második rész:
"Akár a kő, olyan vagyok, / mindegy, mi jön, csak jöjjön. / Oly
engedelmes, jó leszek, / végig esem a földön." S a vers végén, a
felülmúlhatatlan szörnyűség-állapotban "a bibliai szörnyek" in
dulnak meg az odavetett felé, a pusztítást befejezni.

A rettenetes Isten?

5.
Ha így, ha úgy, a téma variálódik. A Késő kegyelem (bizonyos érte
lemben a híres Dosztojevszkij-életjelenetet felidéző) szellem-kép
zetsorai élénken jelenítik meg az Istenhez, mint végső Elemhez kö
zelítő állapot némely részeit. "Mit kezdjen. akit elítélt, / de föl
mentett késöbb az ég, / megvonva tőle a halált, / mikor már meg
adta magát?"
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Az "ég"-képzet itt egyértelmű már. Istennek nevezve
mégsincs.

6.
Amikor ő maga, a teremtmény a kreatúra-istenség, az így fest:
"Csupaszra vetkőztessetek, / semmit se hagyva rajtam, / vegyé
tek el a homlokom, / a szemem és az ajkam ..." Mondja ezt a láza
dásra készülö, benne meglapuló szörnyeknek ezúttal. S ahogy
máskor istennek-embernek panaszolja fel a maga elhagyatottsá
gát, most ő a Nagy Mostoha: "Mert áztatok és fáztatok, / mert
éheztetek bennem, / bár én is áztam-fáztarn és / nekem se volt
mit ennem."

S ha ő, a költő, a gyarló "kreatúra" - ily mivoltában az em
ber - ugyanígy lehet csak bensőjének istene, a reá bízatott vilá
gé, nem lehet kétséges, hogy pokolbéli útjairól nagyobb igyeke
zettel számol be, mint ahogy az emberlény isteni mivoltáról
szólni mer. Egy példa erre: "A számban érzem mocskait / egy
leskelő pokolnak: / mit rejt előlem, istenem, / mit őriz még a
holnap?"

Íme, nem panteizmus. Mert az idő ugyanolyan fontos elem
(itt az utolsó két sor tanúsága szerint), mint a lényekkel népes
világ (borzadályos, háborús, idegenségekkel teli stb.) színpada.

7.
Ahogya Sírvers szerint: "Egy egész örökkévalóság / őrzi mind
annyiuknak sorsát...", ekképp a Tanúk nélkül a világból-kirajzoló
dást a "fogoly" , akivégzendő lét-szögéből éli át, és itt is a pokol
az, mely "megdolgozza" a létezőt. Vagy a Kihűlt világ, ahol kirnon
dásra is kerül - szándékkal fogalmazok ily rettentő személytelen
séggel! -, hogy: "E világ nem az én világom", a negatív istenkép ki
fejezője.

Sorolhatók a legnagyobb Pilinszky-vershelyek erre!
Ha időrendben haladunk - alig válogatva! -, érdekes, hogy

a Panasz hozza az első konkrét istenképet, istenmegszólítást.
Nem lehet társadalmi rend (ugyan'), világhelyzet, szerelem, sze
relmes, nem lehet semmi istenségen-aluli instancia, akit-amit Pi
linszky itt megszólít. Elevenen van a csillagok alá, az éjszakák
sarába temetve... s így hívogatja szótalan, Akit hívogat. " ... ide
gen egeid alól/valaha is kiásol?"

A felpanaszolt "minőségű" Isten... akinek egei idegenek (szá
munkra; gondoljunk egyébként Rilke gyönyörű "szökőkutas"

versére, ahol mi magunk vagyunk bizonyos lények számára ide
gen ég lakói) ... akihez nem is biztos, hogy eljut a panasz, aki a
félelem zátonyait ragyogtatja "köröskörül" ... ez a Valaki-Valami
(inkább Valaki) mégis az utolsó, a végső, akit ezek után is így
faggathat az emberlény: "Számíthatok rád istenem? / Úgy vá-
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gyom közeledre, / dideregve csak hevesebb / a szerelmek sze
relme."

Sem Babits, sem Kosztolányi (nem is akarta, más Semmibe
tartott), sem Arany (ó, miért épp ő?) nem tudta így, ekkora láz
álomszerű erővel megszóIítani a maga istenét. Csak József Attila,
ám ő az Istenró1 beszélt inkább.

Felfoghatatlan szépségű, lélekbontóan szenvedélyes ez a (kű

lönben nem is legfelsőbb fokú költői értékkel ékes) szakasz: "Te
mess a karjaid közé, / ne adj oda a fagynak, / ha elfogy is a le
vegőm, / hívásom sose lankad."

Ha a "hívásom" helyett "sírásom"-at hallunk be, nagy hagyo
mányú gondolatra rímel a dolog. De a tárgyról: amennyiben
még ilyenkor is a végső remény és boldogság "isten" (vagy
Valaki-Valami), üdvözülés lehetősége (s nem csupán ígérete) sej
lik. Aztán a végső szakasz, már a misztikusok extázisába hajlón:
"Légy reszketésem öröme, / mint lombjai a fának: / adj nevet,
gyönyörű nevet, / párnat a pusztulásnak."

Semmi kommentár.

8.
(Nem közbevetés. Bár riadtan gondoltam, hátha az csak.)

Kit vádolhatunk?
Kinek a viselkedését, lényét panaszolhatjuk "fel"? (S hova?)

Főleg, ha (mint az Örökkön-örökké szakaszaiban) megint ez a bi
zonyos isten a "vádlott", a reménytelenség-forrás, a kegyetlen, a
rideg...

Embert elvakultan vethetünk meg, gyűlölhetünk örök
kön-örökké. Előbb-utóbb el kell jönnie a megbocsátásnak, a kö
zönynek. A valami-másnak. Helyette. Az érzés (vagy negatívu
ma) helyett.

Isten (vagy az isten-forma instancia) a maga öröklétűnek-vélt

mivoltával (ily - brr! - "tételezettségével") egyedüli birtokosa,
címzettje az élet ily odafordulásának. Ahogy azt lehet mondani
"neki": "Várok, hogyha váratsz, megyek, ha terelsz, / maradék
szemérmem némasága ez, / úgyse hallanád meg, hangot ha
adok, / sűrű panaszommal jobb ha hallgatok."

(A fura Pilinszky-interpunkción túl még van valami bizarrsá
ga ennek a szakasznak, az egész versnek. Hogy mintha évszá
zadokkal régebbről, a krónikás énekek hanghordozásával és
szellemében szólna!)

A teremtmény és istene: mint Izsák és atyja. A keserűségre

nincs felelet. Panasz van, panasz. Így, például: "miért vakítottál
annyi nappalon, / ha már ragyogásod nem lehet napom?"

Krónikás énekekre vall a vers többszöri befejeződése, nem is
fokozásként okvetlenül, de ugyanannak a motívumnak önmagát
erősítő többszólamúságával. "Halálom után majd örök öleden /
fölpanaszlom akkor, mit tettél velem..."
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És a leggyönyörűbb magyar isten-vershelyek egyike: ". ..karja
id közt végre kisírom magam, / csillapíthatatlan sírok hango
san."

Mert sosem szerette őt istene, hiába didergett ő érte. (Emlé
kezzünk a benne élő szörnyekre. Szegény kreatúrákra - nyilván
az érzelmek, kötelességek, érzések etc. is ide tartoztak.) A tény
leges befejezés pedig: "Végeérhetetlen zokogok veled, / ahogy
szorításod egyre hevesebb, / ahogy ölelésem egyre szorosabb, /
egyre boldogabb és boldogtalanabb."

9.
Az egész Mindenség reménytelen mivoltát kifejező, rettentően

szomorú szavak. S mennyire emberjegyűek itt a felek. Különös.
A Mire megjössz aligha a költő istenéhez szól. Itt szerelmesről,

társ-féléről van szó, De globális, univerzum-méretű a nevezetes
"temetetlen árvaság", mely akár ha téli szeméttelep lenne. És hi
ába, hogy nem Istenhez szól, teljesség erejével mondja: "Az lesz
a tökéletes béke. / Még szívemet se hallani, / mindenfelől a né
maságnak / extatikus torlaszai."

És - természetesen - "a pőre örökkévalóság" terében.

10.
Ugyanígy mindenség-érvényűaz Ama kései. Ahol pedig a "halálos
magasba" költözik fel a (páratlan jelzővel megfogalmazott 
"ama kései, tékozló" - remény), ne mondjuk, reménytelenség. A
háborús verseknél Isten hiánya végig jelen van, mintegy az
elistelenedett föld. A Harmadnapon végén kimondásra is kerül: és
harmadnapon (mégis) föltámadott.

Közvetlenül "isten" lát "égő mennyeket" a Jelenések...-ben, És
az Apokrif több nevezetes utalása körvonalaz istenképet. A ke
resztény gondolat szól az Agonia christiana soraiból, a Novemberi
elízium üdvözültség-képéből, megrendültség, ám inkább kulturá
lis javaink tárházából az Utószó korszakzáró szakaszaiban vége
zetül az Apokalipszis lovasai jönnek meg.

S most a meglepő ténymegállapításnak kell következnie.
De már úgyis érezhető volt az olvasónak, gondolom.

ll.
Hogy tudniillik, döbbenetes módon, Pilinszkynél olyan túl sok ki
fejtett istenkép a pálya valóban összefogottan költészeti korszaká
ban nincs.

Ám ez, sokat magyarázni nem kell, lírájának egészét jellemzi
csak híven. S nem isten-hiányára mutat semmiképp sem. Sőt.
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