
"A TIZENKETIŐ KÖZÜL AZ EGYIK"
Apokrif - A tizenkét legszebb magyar vers 2.

"A tizenk ét legszebb magyar vers" c ím ű kon fe
renciasorozat második állomása volt a Szomba t
helyen , Bozsokon és Velem ben 2008. április I B-
19-én rend ezett Pilinszky János Apokrifiáról szó ló
tan ácskozás, melynek előadásai még ugyan eb
ben az évben az elemzett vers címé t viselő kötet
ben jelentek meg. Ehelyütt talán szükség telen az t
d emonstrálni, hogya Pilinszky-életmű és azon
belül is az Apokrifkanon ikus poz íci ója, hatás- és
értelmezéstörténeti term ékenysége menn yire in
dokolja a költemény bekerülését a " tizenkét leg
sze bb magyar vers" közé.

Erde kes lehet azo nba n az t megfontoln i, hogy
mindez egy olyan m ű és életmű esetében tört é
nik, melyn ek szern l éle tm ód ját, nyelvhasználatát
m élyen meghatározza a keresztény világ látás és
a biblikus szöveg hagyomá ny hoz való viszo ny.
Pilinszky líraja. s kül önösen az Apokrif teh át
olya n befogad ókat is kép es megszólítani, ak ik
egyéb ként nem érdekeltek a versek vallásos kér
dési rányának mint sze mé lyes problémán ak az
olvasás során történő átsajátításába n. Ebből a
szempontból tehát pont osan sze mlélteti a vers
hez való lehetséges viszon yul ások sokféleségét
Juhász Andrea megállapítása: "Az olvasó (.. .) a
művel , művekkel szembes ülve azokat saját vi
l ágk épével. ism ereteivel veti egy be: így az iriten
cionálisan keresztény esz mé ket ki fejező költe
mények a hit élm ény poét ikai kifejezéseként is
olvashatók, de olvashatók a költői nyelv sajátos
jelképeiként, költői képrendszereként is, miköz
ben elsődlegesen megfoszt juk őket a keresztény
hit é lmé nyei r ől . " 0 29.) A Fűzfa Balázs által szer
kesz tett tanulmánykötet is felmu tatja a befoga
dásnak ez t a potenciális sokféleségé t. S ez a sok
féleség a tanulmányok gazdag tematik ájában is
kifejezésre jut: az olvasó saját hitélm ényének a
versbe n kifejeződő vallás i tapasztalattal való
szembesítésétől kezdve az Apokrif irodalomtörté
neti olvasa tán s a versnek a k ül önb ö z ő nyelvekre
történő ford ításából leszűrhető értelmezői konk
lúziókon át a jelenleg alakuló Pilinszky-kultuszig
számos írás t olvashatunk a kötetben.

Ha elsőkén t az irod alomtudomán y sze mpontjá
ból tesszük mérlegre a k ötetet , akk or már a ta
nul mányokat jegyző kutat ók névsorát átfutva is
megállapítha tó, hogy akonferenciára meghívott
előadók között a jól ism ert irod alomtört énészek
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mellett szá mos fiatal értelmezőt is találunk, s ez
már eleve garantálja a megközelítésm ód ok és a
műelemzések során felhaszn ált irod alom tudo
mán yi esz közkész let sokszínűségét. Az azo nban
első pillantásra szintén feltűnhet a Pilinszky-re
ce pc i óban valamelyest is tájékozott olvasó szá
mára, hogy a konferenciakötet szerzői közül épp
azok a nevek hián yozn ak (pé ldá ul Szá vai Do
rottya , Kulcs ár-Szab óZoltán , Schein Gábor vagy
Tolcsvai Nagy Gábor), akik az utóbbi id őben a
legtöbb et hivatk ozott tanulmán yokat publikál
ták az Apokrifről és a Pilinszky- életm űr ől . Ezt
továbbgondolv a tanulságos leh et az is, hogy
miközben Pilinszky életműve az 1945 utáni iro
da lom egy ik legfontosabb szöveg korpusz a,
add ig a kötet nyitó tanulmányát író Jelenit s Ist
v ánon, s itt az Apokrif-elemzések bibliográfiáját
publ ikáló Hafner Zoltánon kívül kifejezetten a Pi
linszky-kutatással foglakozó iroda lomtudós a
mai magyar irodalomtört énészek között nincs.

Mind ezek tükrében, ismerve a Pilinszky-élet
mű hatástörténeti összefüggéseit, nem meglepő

tehát, hogy a verset elemzők között két neves
József Attila-kutatót találunk, akik a költőelőd

életművének olvasása során szerzett tapa sztala
taikat haszn osít ják az Apokrif elemzése közben.
Tverdota György a verse t ciklusként olvasva teszi
fel a kérd ést, hogy - szemben a szerzőtől szá r
mazó hármas tagolással - vajon hány versből is
áll Pilinszky műve. A vers figyelmes olvasása so
rán szá mba véve az ismétlődő elemek teremtette
szövegkohéziót és a versidő össze tettségé t Tver
dota öt darabra tagolja az Apokrifet. Bókay Antal
a szintén József Attila-életművön próbára tett tár
gyias líra és a versben konstituálódó személyes
ség pszichoanalitikus alapozású elméletei felál ol
vassa újra verset. Horváth Kornélia tanulmánya
szintén ebből a hatástörténeti kont extusból kiin
dulva közelíti meg az Apokrifet. A vers értelme
zéstörténetében már eddig is többféleképpen ma
gyaráz ott kommunikációs problematikát az
öröklött költői konvenci ók, s eze n belü l elsősor

ban a József Attila-i nyelvhasználat leép ítéseként
és egy med iális váltással létrejövő új nyelv meg
alkotódásaként érti. Horváth Kornélia dol goza
tának hangsúl ya a vers eddig kevesebb értelme
zői figye lmet kap ott harmadik részére esik.
Interpretációjának egyi k, elgondo lkod tató, eset
leg vitára késztető megállapítását érde mes ehe
lyütt is idézni : "Ez a kép, melyet a »k ő«, a "halott
red ő«, az »ezer rovátk a", a »tö rm elék« , a »r án
cok- és az » árok- trópusai rajzolnak ki, a papíron
vízszintes és függőleges vonalak (rovátkák) soka
ságában megmutatkozó, írásban rögzített szöveg



rajzaként válik értelmezhetővé, ami a lépték me
taforája által jelölt hangzósság poétikai témája he
lyébe egy mediális váltással az íráskép vizuális
manifesztációját állítja" 002-103.). Lényegében
hasonló eredményre jut a jel és a jelenlét poétikai
megalkotódásának kérdését taglaló tanulmányá
ban Szitár Katalin is. A vers értelmezéstörténete
szempontjából hasonlóan termékeny hozzászólá
sokat olvashatunk Jelenits Istvántól. aki Pilinszky
korai, kötetben nem közölt Viszontlátás című ver
sét olvassa úgy, mint a később keletkezett Apokrif
"vázlatát". Faragó Kornélia az Apokrifegyik köz
ponti problematikáját, a versben megképződő

én-te viszonyt értelmezi, míg Szűcs Teri Balassa
Péter elemzéséból kiindulva és aricoeuri herme
neutikára alapozva tesz kísérletet a tanúság vi
szonyainak versbeli megragadására. FűzfaBalázs
pedig a költemény utolsó két sorának értelme
zése révén jelöli ki az Apokrifpoétikatörténeti he
lyét a "posztmodern előtti utolsó pillanatban".

*
A kötetben publikált tanulmányok öt nagyfeje
zetre tagolódnak. Az elsőben az Apokrifegy-egy
központi motívumát, jelentéskonstituáló elemét
értelmező dolgozatokat olvashatunk. A Vers
című egységben találhatók a fent említett elem
zések (Jelenits István tanulmányát leszámítva),
amelyek különböző irodalomelméleti háttérrel
közelítenek a vershez. Az Apokrifról szóló iroda
lomtörténeti diskurzusba ezek a tanulmányok
tudnak, véleményem szerint, a legérvényesebb
módon bekapcsolódni. A Pilinszky-recepció
szempontjából nem érdektelenek azonban a to
vábbi nagyfejezetek sem. A harmadik csoportba
például olyan írások kerültek, melyek vagy más
életművekkelolvassák együtt a Pilinszky-élet
művet (Láng Gusztáv Dsida, Nagy Endre pedig
Kertész Imre felől közelít Pilinszkyhez), vagy az
Apokrif idegen nyelvű fordításairól s a külhoni
Pilinszky-recepcióról szólnak (Alfons [estl a né
met, Bókay Antal az angol, Bányai János a szerb
fordítást ismerteti, míg Antonio Donato Sciaco
velli Pilinszky olasz befogadástörténetérőlérte
kezik). A negyedik, Késó'bb címet viselő rész a
Pilinszky-életmű hatástörténetét kívánja de
monstrálni irodalmi elemzések (Bokányi Péter
Orbán Ottó Pilinszky-képét vizsgálja, Bányai
János Balla D. Károly Pilinszky-projektumát mu
tatja be), szépirodalmi alkotások (Lőcsei Péter,
Bondár Zsolt írásai) és a költő filmes kísérleteinek
és kapcsolatainak bemutatása (Morsányi Ber
nadett) révén. Az utolsó nagyfejezet olyan írá
sokat tartalmaz, melyek a konferencia helyszí
néül is szolgáló régió Pilinszkyemlékhelyeinek,
relikviáinak az ismertetéséről szólnak, ezekben
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kap helyet a regionálisan formálódó kultusz be
mutatása is.

A fentebbi összefoglalás is azt mutatja tehát,
hogyakötetet jól átgondolt koncepció szerint
komponálta meg az alkotószerkesztő, Fűzfa

Balázs. A könyv értékét növeli a gazdag képi il
lusztráció és az a DVD-melléklet, mely számos
érdekes filmet (például azt ariportfilmet, mely a
konferencia első napján Jordán Tamás vezetésé
vel s több mint ezer szombathelyi diák részvé
telével megszólaltatott Apokrifelőadást mutatja
be), s a szombathelyi egyetemisták által szer
kesztett audiovizuális anyagot tartalmaz.

A kötet vitathatatlan értékének és jelentőségének

elismerése mellett azonban osztom azt az alig lep
lezett (önikritikát is, melynek az Utószoban Tver
dota György hangot ad: "A szöveg, amelynek
szerzőjemár rég távozott az élök sorából, bizony
ki volt szolgáltatva az előadók kénye-kedvének,
akik rá hivatkozva kiélhettük hiúságunkat, szét
szedhettük, s másképpen összerakhattunk. rönt
genképet készíthettünk róla, megszámlálhattuk
tagjait, származási sorba állíthattuk. rokonokat fe
dezhettünk fel számára, firtathattuk jelentését, s
kedvünkre rongálhattuk és koptathattuk" (286.).
A jól szerkesztett, átgondolt koncepció szerint
építkező, gazdagon illusztrált kötet sajnos több
gyenge, a naiv olvasmányélmény szintjét alig
meghaladó szöveget is tartalmaz, melyek felvé
tele a színvonalas tanulmányok mellé megkérdő

jelezhető. A könyv utolsó dolgozata, mely - te
gyük hozzá - a maga nemében igen alapos és
érdekes munka, a burgenlandi magyartanításról
szól, Pilinszky neve még csak elő sem fordul ben
ne. De érdemes lett volna megfontolni azt is, hogy
a DVD-mellékletben szabad-e közzétenni olyan
Apokrif-előadást,melyben a szavaló szövegtévesz
tésekkel adja elő a verset.

Mindezek - noha talán elkerülhetők lettek
volna - velejáró nehézségei a konferenciaköte
tek szerkesztésének, s végül is fontosabb ennél
kiemelni azt, hogya könyv számtalan tanulmá
nya értékes szempontokkal és eredményekkel
gazdagítja az Apokrif értelmezéstörténetét. s a
könyv egésze fontos állomását jelenti a legújabb
Pilinszky-recepciónak. Az irodalomtudomány
művelőiés a művelt nagyközönség tehát érdek
lődéssei várhatja a konferenciasorozat újabb ta
nácskozásait, s az ott elhangzott előadásokkö
tetbe szerkesztett kiadását. (Apokrif. Szerk. Fűzfa
Balázs. Savaria University Press, Szornbathely,
2008. "A tizenkét legszebb magyar vers2.")
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