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A reményvesztésróL
A botránnyal val6 szembesülés

az egyetlen remény. (Pilinszky)

Ha címet adnék ennek a hozzászólásnak, biztosan valami szándé
kainkkal, elemi érdekeinkkel ellentétesről szólna a cím, például a
reményvesztés elviselhetetlen terhéről, amit a ma embere kereszt
jeként hordoz. A reményvesztés szóvá tétele azonban, azt szeret
ném, ha a reményben való hit halvány jele is volna, hiszen ha fel
idézhető, akkor léteznie kell a hitnek (és reménynek). A megszóla
lásban eleve benne van a válaszkeresés reménye, önmagunk dialó
gusra való késztetésének, kényszerítésének kísérlete. Naplójában
Kafka felteszi a kérdést önmagának, hogy hítünkre vajon nem ele
gendő bizonyíték-e a puszta tény, hogy élünk? Ez a kérdésben benne
rejlő állítás a művészi megnyilatkozás egyéb formáira is áll. Hi
szen a legtisztább monológ is dialógus része, a veszteség sötétjé
ben a végül szétmálló versalany utolsó gesztusai is beszélnek.
Aligha lehet kétségünk afelől, hogy Pilinszky önmagát megadó s vé
gül önmagát mutató kreatúrája mi vagyunk, a létezésbe vetettek.

Az út a személyestől a személytelenhez vezet. "A költő olyan,
mini a százméteres s{kfutó, amikor fut, nem boldog és nem boldogta
lan, nincs apja, nincs anyja, nincs gyereke - merő és tiszta futás...
még meggondolásai sincsenek." - fogalmaz Pilinszky. "A riadt kiál
tás - mondja Simone Weil -, mit a lélek mélyéró1 a ránk mért csa
pás hív elő, sosem személyes jellegű. Ezt a kiáltást mindig valamiféle
igazságtalanság szüli a fájdalom segédletével. E kiáltás Krisztusndl 
Krisziusndl éppúgy, mint a legutolsó ember esetében - lényege sze
rint mindig személytelen tiltakozás ... Ami szent, az távolról sem a
személyünk, hanem épp az, ami emberi lényünkben személytelen.
Mindaz, ami személytelen az emberben, szent. És egyedül az szent."

Simone Weil hatása Pilinszkyre csak Dosztojevszkijével mér
hető. Szavai mélyen érintik, saját eleven lelkéből szólnak, akkor
is, amikor több interjúban úgy fogalmaz, hogy az utolsó keresz
tény költő Assisi Szent Ferenc volt, azaz, hogy ő: mármint Pi
linszky nem a szó eredeti értelmében vett "katolikus költő". Bár
nem fejti ki bővebben, miért nem címkézhető ezzel az elnevezés
sel Szent Ferenc óta más, így ő sem, nem lehet kétséges szá
munkra. A 13. században élő szentnek az Evangéliumból, azaz a
jó hírbó1 születő, túlzásig hevített költészete az életöröm talaján
nő, nem úgy, mint az ő, és az azóta eltelt századok magas költé
szete. A prosperáló 13. századot járványokkal és éhínséggel, bruta
litással érkező századok váltják fel Európában. A költők szemüket
elfordítják Isten földi ajándékaitól, a nagy barokk misztikusok,
és köztük a Pilinszky reflexióiban legtöbbet idézett Keresztes
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Szent János már mai költő Assisi Szent Ferenchez képest, vers
alanya az Isten döntésében megnyugvó, de az emberi nyomorú
ságot nyomorúságként átélő és annak hangot adó - bár a túlvi
lág reményében égő - művész. "Miért nem látja Istent a mai
ember? - teszi fel költői kérdését Jung, és azonnal meg is felel a
kérdésre - Azért mert nem tud eléggé mélyen meghajolni előtte."

Az a radikális, tragikus helyzetét tárgyilagosan ábrázoló (s
egyben igencsak személyes) hang, amely Pilinszky pályájának
első felét jellemzi (a Trapéz és korlátban, a Harmadnapon című kö
tetében) az Apokrif megírása után veszít radikalizmusából és fe
szességéből, de egyre tágabb térben verődik vissza. A megfosz
tása tényét rögzítő teremtmény - és nem személy - beszél új
verseiben. A Bűn és bűnhődés Raszkolnyikovjára utaló mondta
szerint: "Dosztojevszkij negyven lapon át vállalta az alászállást a pok
lokra, amiró1 József Attila is beszélt. Ez azt jelenti, hogy negyven la
pon át gyilkos volt." Pilinszky már elindul abba az irányba,
amelynek elnevezésér, leírását késöbb Weilnél találja meg, s me
lyet a francia keresztény gondolkodó a személyesből a személy
telenbe vezető útnak nevez.

Van Pilinszky megnyilatkozásai közt néhány, melyre mint
írásba foglalt bizonyítékra hivatkozhatunk magunk előtt mi is,
hogy mentségünkre szolgáljon az ítélkezők előtt. Legfóbbképp
arra a provokatív, s egyben felszabadító mondatára gondolok,
amit a magam igazságaként leírni sohase mertem, mert úgy
éreztem, hogy igazsága pusztító, és a kiváló Tamási Áron írói,
emberi igazságával mintegy perbe száll. Mottóként szolgáló, de
soha le nem írt mondatom így hangzik tehát: "Arra kell töreked
nünk, hogy ne legyünk sehol otthon a világban." Azt hiszem, ezen a
konferencián nem kell bizonygatnom (talán Keresztes Szent Já
nos írásainak fordítójaként sem volna szükséges bízonygatnom),
hogy ez a figyelmeztetés nem csak modern, de keresztény és ka
tolikus is egyben, mármint hogy nem tekinthetjük hazánknak
földi hovatartozásunkat, jóllehet ezt a hazát a szívünkben hord
juk. Ez a fenti mondat talán könnyebben értelmezhető, ha Pi
linszky egy beszélgetéséből annak ikermondatát idézzük. A Cs.
Szabó László által készített interjúban (a népdal és a népművé

szet kapcsán, mely a kisemmizettség talaján terem) a következő

ket mondja: A "gyökértelenség a művész hazája", hiszen "más az
időélménye, így tud alkotni... hűSéggel és gyökértelenül." Állítása le
vesz valamilyen terhet a vállunkról, valamilyen átkot, akik a
mai európai költészet modern magyar ágához tartozunk. Hadd
idézzem még egy másik tekintély, mégpedig a fenomenológia
egyik francia kiválóságának, M. Richirnek az érvelését is (amely
re Tengelyi László Élettörténet és sorsesemény című könyvében ta
láltam): lIa vad nem más, mint a sajátban eleve ott rejlő idegen ... A
vad tartomány megléte teszi lehetővé, hogyasajátunkban is idegenek
maradjunk, s így soha nem engedjük bezárulni azt az utat, ami a sajá-
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tunkon kívüli idegenhez vezet." Nem kis bátorság kell ahhoz, hogy
a fenti két gondolkodó tapasztalatát felidézve elinduljunk saját
belátásunk útján.

A hozzászólásom elején már idézett másik alapfontosságú Pi
linszky-mondat, mely szerint ő nem keresztény költő, hanem
"költő és keresztény", s továbbá, hogy "az utolsó keresztény költő

Assisi Szent Ferenc volt". Cs. Szabó László nem is nyugszik bele
válaszába, kiigazítja válaszát, neveket sorol, és helyreigazításra
próbálja késztetetni Pilinszkyt. "A barokk spanyol költők, a németek,
a franciák, angolok nem voltak azok? Keresztes Szent János ... ?"
"Hogyne, hogyne... rr - válaszol a költő, de valójában esze ágá
ban sincs helyesbíteni, későbbi interjúiban is megismétli Assisi
Szent Ferenc nevét, mint az utolsó keresztény költőét. "A többi
író (mini Dosztojevszkij is) - mintegy beöltözik a lét ellentmondásai
nak terhébe," - mondja egy másik alkalommal. Simone Weil (és
Pilinszky) "személyesbó1 a személytelenhez", a transzcendenshez
vezető útja egyik feltételének tekintem ezt a tágra nyitott szem
mel való nézést, mely magába öleli az ellentmondásokkal terhes,
érdekeivel látszólag szemben álló birodalmat.

S végül egy nemrég meghalt másik jelentős költőt idézek, aki
számtalanszor leírta, hogy nem hisz Istenben, és valóban olykor
sem istent, sem embert nem ismert, mégis egyik utolsó versében
Assisi Szent Ferenc gyermeki bizalmát szólaltatta meg. Goya Cap
riccióinak, "fekete képeinek" nevéből kölcsönözve az elnevezést
a "fekete" költészet nagyjáról, Petri Györgyről beszélek. Külö
nösképp megindító ennek fényében olvasni a teljes életműnek

ellentmondani látszó, a költészetéből levonható, minden ésszerű

konzekvenciát cáfoló, s ahhoz mégis hihetetlen erővel kapcsoló
dó egyik utolsó versét, a Naphimnusznak az isteni teremtésben
való bizaimát idéző Mosolyt. "Meg fogok halni. (.. .) Hovatovább
csak egy maradt velem, / de az igen, Istennek hála érte! / A szem
mohó, éhes kíváncsisága, / a nézés gyönyöre, hogy minden látvány / a
maga más-más módján színöröm: / egyforma szép a szurok és a csur
gatott méz / és egy kazánház tekergő csövei / burkolva üveggyapottal
és sztaniol/al. (...) A mosoly / egy besüppedt ínyű, fakó banyácska ar
cán (.. .) valamint a feszes húsú ifjú leány / csöppnyi tokája, fogainak
kimutatott fehérje (...) de nem különben a munkásasszonyok visszeres
lába / és a piacon a halárusnő pontyvértó1 és harcsanyáktól / iszamos,
félig elfagyott szederjes, lilás keze - / Mert az angyal a részletekben
lakik. "
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