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I. ELŐSZÓ 
A jelen disszertáció témája Pilinszky János és Slavko Mihalić lírájának komparatív elemzése. 

Célunk az, hogy rámutassunk a két életmű közötti, a horvát-magyar komparatisztika által 

mindeddig egyáltalán nem érintett tipológiai párhuzamokra, külön kitérve arra, hogyan 

viszonyul egymáshoz a két életmű irodalomtörténeti helye, fogadtatása és utóélete. 

Összehasonlító elemzésünket az egzisztenciafilozófia kontextusában kívánjuk elvégezni. A 

dolgozat elsődleges célkitűzése, hogy rekonstruálja a két lírikus életművében körvonalazódó 

lírai ontológiát, s rávilágítson arra, hogy e lírai ontológia alapvetései miként viszonyulnak az 

egzisztenciafilozófia főbb képviselőinek téziseihez, miként írják újra, kérdőjelezik meg azokat, s 

hogyan lépnek velük párbeszédbe. 

Amellett kívánunk érvelni, hogy Pilinszky János és Slavko Mihalić lírája egy önálló regionális 

líratípusba, a közép-európai egzisztencialista líra típusába sorolható. Bár ontológiai orientációja 

és a létre vonatkozóan felvetett kérdések hasonlósága okán e líratípus közeli rokona a nyugati 

egzisztencialista irodalomnak, az eltérő autentikuslét-koncepció, valamint a lírai szubjektum 

mozgástere és az általa választott megoldási stratégiák tekintetében mutatkozó különbségek 

okán élesen el is különül attól.  

 

A lírai ontológia rekonstrukciója során a heideggeri-gadameri hermeneutikára támaszkodunk. E 

módszer alkalmazását a két életmű ontológiai orientációja, a diszpozíciók és konkrét szituációk 

elemzésére irányuló lírai stratégia indokolja, másodsorban pedig az, hogy az életművekben 

számos olyan kérdés kerül előtérbe, amelyek a hermeneutikai diskurzusban is nagy hangsúllyal 

jelennek meg. Ilyen például a művészet jelentősége a lét felfedésének folyamatában, illetve a 

létfenomén nyelvi megragadhatóságának problémája. A  disszertáció éppen ezért Pilinszky és 

Mihalić lírai ontológiáját egy tudatos szubjektum létmegértő tevékenységeként rekonstruálja, 

azzal a céllal, hogy elkülönítse a folyamatot meghatározó külső impulzusokat, belső reflexiókat, s 

a létmegértés processzusát tagoló horizontváltásokat. 

Mivel a disszertáció középpontjában a Pilinszky- és Mihalić-líra ontológiai aspektusai állnak, így 

a versek struktúráját is elsősorban abból a szempontból vesszük szemügyre, hogy annak egyes 

szintjei miként járulnak hozzá a lételméleti észrevételek közvetítéséhez. A lírai szubjektum 

megalkotottságának analízise mellett a költeményekben kirajzolódó világot is szemügyre 

vesszük, kitérve a lírai világ megalkotása során alkalmazott metaforika és szimbólumháló egyedi 

sajátosságaira. Elsősorban arra keressük a választ, miként viszonyul a lírai szubjektum a 

versvilág egyéb összetevőihez, s milyen változásokon megy keresztül e viszony a létmegértési 

folyamat előrehaladta során. 

 

A disszertáció hat egységből áll. Az első fejezet célja az egzisztenciafilozófia legfontosabb 

diskurzusainak ismertetése annak érdekében, hogy bemutassuk a kontextust, amelyben a 

Pilinszky- és Mihalić-életművet elhelyezni és értelmezni kívánjuk. A fejezet Sören Kierkegaard, 

Martin Heidegger, Karl Jaspers, Albert Camus, Jean-Paul Sartre és Simone Weil ontológiájának 

alapvetései mellett a szerzők által alkalmazott filozófiai módszereket is elemzi. A második fejezet 

a két szerző irodalomtörténeti helyét, kontextusát és recepcióját veti össze, a disszertáció 
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harmadik fejezete pedig átfogóan ismerteti a megírása során alkalmazott módszertant, 

részletesen kitérve a heideggeri-gadameri hermeneutika alkalmazása melletti érvekre. A 

disszertáció negyedik és ötödik fejezete Pilinszky János, illetve Slavko Mihalić lírai 

ontológiájának rekonstrukciójára összpontosít. A két fejezet hasonló koncepcióra épül: a 

létmegértő szubjektum megalkotottságának, illetve az egyes szerzők által alkalmazott fő poétikai 

eszközöknek az ismertetését követően arra világítunk rá, miként viszonyul a lírai szubjektum a 

saját létéhez, minek az alapján különbözteti meg az autentikus és az inautentikus létet 

egymástól, miként értelmezhető tevékenysége tudatos létmegértő és -értelmező folyamatként. A 

soron következő alfejezetekben a létmegértő folyamatot magát bontjuk ki, elsősorban arra 

összpontosítva, hogy miként viszonyul a lírai szubjektum a világhoz, a többi szubjektumhoz és a 

transzcendenciához, s miként érti meg e viszonyulások tükrében saját magát. Célunk továbbá 

annak feltárása, miként járul hozzá a világgal, a többi szubjektummal és a transzcendenciával 

való interakció, illetve ezen interakciók következményei a lírai szubjektum létről alkotott 

képének, a léthez (s ezen belül önnön létéhez) való viszonyának változásához. 

A disszertáció zárófejezete végkövetkeztetéseinket tartalmazza – a lírai szubjektum szerepe és 

szituáltsága, a határhelyzetek és diszpozíciók elemzésének módja, a lírai szubjektum saját 

létéhez való viszonya, világban-való-léte, valamint más szubjektumokhoz és a traszcendenciához 

való viszonya szempontjából vonja meg a Pilinszky János és a Slavko Mihalić lírai ontológiája 

közötti tipológiai párhuzamokat. A konklúziókat tartalmazó fejezet utolsó egysége a Pilinszky 

János és Slavko Mihalić léthermeneutikai arcéle címet viseli, s a két szerzőnél kirajzolódó 

létmegértési folyamat ívét veti össze, kitérve azok töréseire, horizontváltásaira és az ezek 

mögött meghúzódó okokra. 
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II. FILOZÓFIAI KONTEXTUS 
Az egzisztenciafilozófia alapvető tézise, hogy az ember egzisztenciája megelőzi annak 

esszenciáját, írja Jean Beaufret Bevezetés az egzisztenciafilozófiába című művében (Beaufret 

1977: 14). E kommentár az egzisztencializmus meghatározásával kapcsolatos nehézségeket is 

előrejelzi: hogyan is határozhatnánk meg egy olyan filozófiai irányzat lényegét (esszenciáját), 

amely épp magát az esszenciát tagadja? (Beaufret 1977: 9) Dolgozatunk ezért, híven az 

egzisztenciafilozófia szelleméhez, nem kíván tételes definíciót adni, hanem filozófiatörténeti 

kontextusba helyezve, az egzisztencializmus egymást követő képviselőinek elméleti alapvetésein 

keresztül kívánja felvázolni az egzisztencializmus profilját. 

Robert C. Solomon From Hegel to Existentialism címet viselő tanulmánykötetének bevezetőjében 

Hegelt és az egzisztencializmust jelöli meg a 20. századi filozófia két antipódusaként. Az 

egzisztencialisták megszállott individualizmusa Hegel rendszerfilozófiájával szemben 

bontakozott ki, amely olvasóját állandóan az egyén jelentéktelenségére emlékezteti, csakúgy, 

mint a jelenre és a közeli jövőre irányuló koncentrált figyelmük, mely éles kontrasztban áll Hegel 

nagyszabású víziójával. (vö. Solomon 1987: ix) 

A 20. századi egzisztencializmus képviselői annak az életfilozófiának a praxisára építettek, amely 

épp a túl komplexszé, követhetetlenné váló, s lassanként kiüresedő rendszerfilozófiák elleni 

tiltakozásul fordultak a valóság, ezen belül is az individuum közvetlen tapasztalatai felé. Egyik 

legjelentősebb képviselőjük a protoegzisztencialista Kierkegaard volt, aki eszméit épp Hegel 

vallásfilozófiájával polemizálva, az individuum nézőpontjára koncentrálva bontotta ki.  

Kierkegaard nyomdokain haladtak tovább az egzisztenciafilozófia további képviselői is, akik 

félretették a tudományos igénnyel fellépő filozófia módszereit és eljárásait (Beaufret 1977: 15), 

s a test, az akarat, az érzés, és főként az egyes létező szubjektumok egyedi tulajdonságainak 

legitimitását védték az objektív igazsággal s az arra épülő rendszerekkel szemben. (vö. Beaufret 

1977: 16) A következőkben megmutatjuk, miként válhattak e tapasztalatok az egzisztencialista 

ontológiák alapjává, illetve röviden az ezekből kibontakozó ontológiák filozófiai profilját is 

felvázoljuk. 

 

SÖREN KIERKEGAARD (1813-1855) 

A SZUBJEKTUM ABSZURD LÉTHELYZETE 
A szorongás és a kétségbeesés diszpozíciója, amelyeknek elemzése a későbbi egzisztencialista 

gondolkodóknál egyaránt központi szerepet kap, már Kierkegaard Vagy-vagy című 

monumentális esszékötetében feltűnik.  

A szorongás részletesebb elemzésére A szorongás fogalmában kerül sor, amely a szorongást a 

bűnhöz való viszonyában ragadja meg. A bűnt megelőző állapotban a szorongás akkor 

jelentkezik, ha a szubjektum a jövővel szembesülve felismeri az öröklét lehetőségét, és amikor 

„az emberben álmodó szellem” megsejti önnön szabadságát, az előtte álló lehetőségek sokaságát, 

és a rá nehezedő felelősség súlyát. Az ártatlanság állapotában „a szellem állandóan tervezi saját 

valóságát, ez a valóság viszont a semmi” (Kierkegaard 1993b: 51), vagyis „a szellem valósága 

mindig olyan alakot ölt, amely felcsillantja a lehetőséget, de elillan, mihelyt a szellem utánakap, 

és semmivé lesz” (1993b: 51), s ez az érzet váltja ki „a szabadság szédületét”. (1993b: 73) 
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Jóllehet a szubjektum nincs tisztában döntése szempontjaival, annyit mindenképp sejt, hogy 

döntéseinek jelentős súlya van, hiszen ezek határozzák meg egzisztenciáját. (1993b: 73-74) 

A bűnbeesés következtében a szubjektum a végesség, az időperspektíva nélküli testi létezés és a 

szükségszerűség keretei között reked. A dán filozófus a halált a bűnbe esett szubjektum 

büntetésének tekinti (1993b: 110), amely erős szorongást vált ki benne, és „rávilágít arra, hogy 

az egész élet játék, aminek a végén minden, kicsi és nagy egyformán eltávozik, mint az 

iskolásgyerekek, és utolsónak, mint valami iskolamester, ott marad a lélek”. (1993b: 110) 

A kétségbeesés diszpozíciójának analízisére A halálos betegség című kötetben kerül sor. 

Kierkegaard meghatározásában a kétségbeesés nem más, mint a szubjektum önmagához való 

viszonyulásának eltorzulása, amely egyszersmind az Istennel való viszonyra is kihat. 

(Kierkegaard 1993a: 20) Az Én az a mód, ahogyan a szellem önmagára reflektál, s ahhoz a 

transzcendens erőhöz viszonyul, amely az egész viszonyrendszert létrehozta. Egyensúlyba 

kizárólag akkor kerülhet, ha az önmagához való viszonyulása során ahhoz az erőhöz viszonyul, 

amely ezt a viszonyt létrehozta. (Kierkegaard 1993a: 20). A kétségbeesésnek Kierkegaardnál 

három típusa van: ha a szubjektum kétségbeesetten nincs tudatában annak, hogy van Énje, ha 

kétségbeesetten nem akar önmaga lenni, és ha kétségbeesetten önmaga akar lenni. (Kierkegaard 

1993a: 19) A kétségbeesés fogalmával szorosan összekapcsolódik a bűn is, amelynek 

állapotában a szubjektum Isten előtt kétségbeesetten nem akar önmaga lenni, vagy akar 

kétségbeesetten önmaga lenni. (Kierkegaard 1993a: 91) 

Kierkegaard ugyanakkor ezeket a diszpozíciókat nem csupán fogalmilag határozza meg, de 

hangulatokat, érzelmeket és testi érzeteket is társít hozzájuk. A szorongás egy ambivalens érzés, 

amely egyszerre vonzza és taszítja az embert, ám egyszersmind „a szabadság szédületével” jár, 

amely „akkor jön létre, ha a szellem tételezni akarja a szintézist, a szabadság pedig saját 

lehetőségeinek mélyére néz, ott megragadja a végességet, hogy ahhoz tartsa magát”. 

(Kierkegaard 1993b: 73) A kétségbeesést viszont olyan betegségként határozza meg, amelynek 

csupán a halál vethet véget, s melynek során az Én kínzó fájdalmat érez, hiszen nem képes 

megszabadulni önmagától, és feloldódni a semmiben. (Kierkegaard 1993a: 25) A mély 

kétségbeesés, valamint a kétségbeeséssel való tudatos szembenézés ugyanakkor rádöbbentheti 

az embert helyzetére, és egy autentikus létállapot felé vezetheti el. 

 

AZ AUTENTIKUS LÉT KERESÉSE 
Vagy-vagy [1843] című monumentális esszékötetében Kierkegaard az autentikus lét felé való 

törekvést háromlépcsős folyamatként ábrázolja. Az esztétikai ember a pillanatnak él, az 

időperspektíva teljességére nem lát rá, a boldogságot pedig a fizikai és intellektuális élvezetek 

jelentik a számára. Célja, hogy különlegessé váljon, kiemelkedve a nyárspolgárok tömegéből. A 

szemlélet fő korlátja, hogy a boldogulást külső feltételekhez köti, ami nemcsak a szükségszerű 

kudarcot rejti magában, de ezáltal a szubjektum saját magát fosztja meg szabadságától, és teszi a 

szükségszerűség rabjává. Az igazán tudatos szubjektum eljut a gondolati kétségbeesésig, 

felismerve, hogy élete értelmetlen. Ezt a fázist azonban nem képes meghaladni, hanem egyre az 

élvezetek és a kétségbeesés között ingadozik. (ld. Kierkegaard 1978: 813) 

A Vagy-vagy az esztétikai stádium alternatívájaként az etikai stádiumot kínálja fel. Az 

individuumnak szabadon kell választania saját magát, választása azonban csak akkor érvényes, 

ha teljes mértékben elfogadja magát a maga konkrétságában, és maximális felelősséget vállal 
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önmaga iránt. Az etikai és az esztétikai közötti választás – a tulajdonképpeni vagy-vagy – nem a 

jó és a rossz közötti választást jelenti, hanem annak a lehetőségnek a kidolgozását, hogy az 

ember egyáltalán képes legyen jó és rossz között választani. Míg az esztétikai ember a világot 

lehetőségek sokaságaként látja, és különlegessé akar válni, addig az etikai ember – a 

személyisége konkrét sajátosságaitól függő – feladatokra, kötelezettségekre bontja az őt 

körülvevő világot, s ezeket az általános eszményeket szeretné maximálisan kifejezni az életében. 

A későbbi művekben egyre markánsabban jelenik meg az a gondolat, hogy a szubjektum a teljes 

kiegyensúlyozottságot, tudatosságot és szellemi kiteljesedést kizárólag a transzcendencián 

keresztül érheti el. „Ha nem élne örök tudat az emberben, és mindennek az alján egy betelni 

képtelen üresség lenne, mi más lenne akkor az élet, mint kétségbeesés?” – írja Kierkegaard 

Félelem és reszketés című esszéjében. (Kierkegaard 1986: 22) A vallási stádiumba való átlépés 

voltaképpen ugrás „az abszurditás szakadékaiba” (1986: 22), amelynek feltétele a végtelen 

rezignáció: hogy az ember képes legyen lázadás és ellenállás nélkül lemondani mindenről, ami 

fontos a számára, elfogadva a világ kegyetlenségét és értelmetlenségét. (1986: 65) Aki azonban 

képes megtenni ezt az ugrást, „elnyeri a végtelenség boldogságát” (1986: 65), hiszen „az abszurd 

erejénél fogva mindent az utolsó fillérig [visszakap], ha képes vagy [benne] hinni.” (1986: 81) A 

„hit lovagjának” útja ugyanakkor magányos és nehéz, hiszen tapasztalatait, dilemmáit képtelen 

megosztani azokkal, akik maguk is át nem élték ezeket (1993a: 132), ráadásul ennek a 

stádiumnak az elérése igen nehéz, hiszen a puszta akaraterő és intellektuális reflexió nem 

elegendő hozzá. (1986: 57) 

A halálos betegség és A szorongás fogalma tanúsága szerint az emberi létet szükségszerű 

velejáróként kísérő kétségbeesésből, bűnből és szorongásból egyedül a hit jelenthet kiutat: ha a 

szubjektum önmaga akar lenni, ugyanakkor Istenben alapozza meg magát. (ld. Kierkegaard 

1993a: 20)  

 

MARTIN HEIDEGGER (1889-1976) 
Jóllehet Levél a humanizmusról című művében éles kritikával illette az egzisztencialisták 

módszereit és célkitűzéseit, dolgozatunk filozófiai bevezetőjéből Heidegger munkássága 

mégsem maradhat ki. Nemcsak azért, mert – Kierkegaardhoz hasonlóan – alapvetően határozta 

meg a 20. századi egzisztencializmusok szellemi arculatát, hanem azért is, mert Heidegger 

szövegeit a befogadók jelentős része, függetlenül szerzője intencióitól, egzisztencialista 

elméletként fogadta be. 

A JELENVALÓLÉT 
Heidegger elveti a nyugati metafizika alapvetésének számító szubjektum-objektum és test-lélek 

szembeállítást. A magányosan, elszigetelten létező szubjektum helyére, amely a vele 

szembeállított objektumokhoz elsődlegesen a megismerés módján kapcsolódik, és (eredendő) 

lélekként egy (kevésbé eredendő) testhez van hozzárendelve, Heidegger a jelenvalólétet állítja, 

amely a világ dolgaihoz – a hétköznapok tevés-vevésén (gondoskodás) keresztül – már eleve 

gyakorlati módon viszonyul, és elválaszthatatlanul beléjük van bonyolódva. (ld. Heidegger 2001: 

77) Ezáltal Heidegger szakít a gondolkodás elsődlegességével, és hangsúlyozza, hogy a létező 

létlehetőségeihez a teoretikus és a praktikus viszonyulások egyaránt, egyenrangú módon 

hozzátartoznak.  
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A jelenvalólét fakticitása a lét azon sajátosságait jelenti, amelyeket nem a jelenvalólét maga 

választott, hanem szükségszerűen járnak együtt a létével. A jelenvalólét létezése egyedi, véges, 

semmi másra nem redukálható, lényegszerűen a világban létezik, és képes más létezőkhöz 

viszonyulni. (2001: 223-227) A jelenvalólét maga eleve el van rejtve önmaga elől, ugyanakkor 

képes feltárulni önmaga számára. (2001: 224) A fakticitás jelöli ugyanakkor a konkrét 

lehetőségeknek azt a körét is, amelyekbe az adott jelenvalólét vettetett: hogy oda, azok közé az 

emberek és egyéb létezők közé vetett a sorsom, ahol megszülettem, és hogy az a személy vagyok, 

aki ténylegesen vagyok. 

A fakticitással szorosan összefügg a belevetettség fogalma is. A jelenvalólét belevetett alapként 

létezik: legsajátabb léte – a fakticitás által meghatározott – alapvető jellemzőit nem 

változtathatja meg, hanem készen kapta, s így ki van szolgáltatva létének. (2001: 330) A 

belevetettség különösen fontos komponense a jelenvalólét saját halálának való 

kiszolgáltatottsága: mivel a halált nem kerülheti el, ezért kénytelen maradéktalanul szembenézni 

annak valamennyi következményével. (2001: 163-165) 

A jelenvalólét további fontos tulajdonsága az egzisztencialitás, vagyis az a tény, hogy a 

jelenvalólét „önmagát-előző-létként” írható le. Belevetettsége okán a jelenvalólétet lehetőségek 

eleve adott köre veszi körül, amelyek a világ létezőiről való gondoskodás, a más emberekkel való 

együttlét (gondozás), vagy a jelenvalólét saját, önmagához viszonyuló létlehetőségei (lenni-

tudása) kategóriáival írhatók le. Ezen lehetőségeket a jelenvalólét különböző mértékben képes 

átlátni (kivetülni rájuk), ami elsődlegesen létmegértésének fokától függ. A megértett 

lehetőségeket a jelenvalólét az értelmezés keretében kidolgozza, majd a feltárt lehetőségek 

egyikét a megértetteket alkalmazva valósítja meg. Ekkor a jelenvalólét új pozícióba kerül, új 

lehetőségek mezeje tárul fel előtte, s a ciklus újrakezdődik. A jelenvalólét egyedisége a többi 

létezőhöz képest abban áll, hogy képes az lenni, ami még nem, azaz olyan lehetőségeket képes 

felismerni és körülhatárolni, amelyeket még nem valósított meg: létét tehát a megértés 

folyamata és annak kivetülésjellege formálja és határozza meg. (ld. 2001: 224-231) 

TULAJDONKÉPPENI LÉT ÉS HANYATLÁS 
A mindennapi életben a jelenvalólét el van szakítva tulajdonképpeni létlehetőségeitől (2001: 

207), és a hanyatlás módján létezik. A hanyatló jelenvalólét szétaprózódott az általa gondozott 

világban, beleveszve annak lehetőségeibe, másokkal-való-létét pedig az akárkiben való 

feloldódottság jellemzi (ld. 2001: 207). Ebben a létállapotban a jelenvalólét nem önállóan dönt, 

hanem átveszi a többiek véleményét, döntései során pedig „az általános vélekedés” mögé bújik. 

(2001: 153-155) A világban-való-lét szerkezetét, ontológiai sajátosságait az akárki félreérti, a 

jelenvalólét pedig ezt a félreértéseken alapuló vélekedést veszi át. (2001: 157) Az akárki kész 

magyarázatokat nyújt mindenre, az élet teljességének illúzióját kelti, és megnyugtató 

biztonságot nyújt a jelenvalólétnek, ugyanakkor – a létmegértés illúziója mellett – éppen saját 

tulajdonképpeni létét és lehetőségeit zárja el a jelenvalólét elől. (2001: 208-210) 

A nem-tulajdonképpeni létből a jelenvalólét a lelkiismeret hívása által képes kilépni. A 

lelkiismeret a jelenvalólétet legsajátabb önmaga-lenni-tudására hívja fel (2001: 341) – vagyis 

szembesíti valódi önmagával, és arra hívja fel, hogy válassza önmagát, és teljesítse ki legsajátabb 

lehetőségeit. A hívás által közvetített üzenet azonban nem univerzális: a közvetített lenni-tudás 

minden egyes jelenvalólétnél egyedi. (2001: 333)  
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Ahhoz, hogy ez lehetségessé váljon, a jelenvalólétnek szembesülnie kell önnön bűnös-létével 

(2001: 333), amit a szorongás jelentette otthontalanság fed fel a számára. E bűnös-lét abban áll, 

hogy a jelenvalólét semmis a belevetettsége tekintetében, hiszen nem maga választotta léte 

alapját, és semmis a kivetülése tekintetében, hiszen minden egyes döntésénél el kell tudni 

viselnie, hogy nem választhat, és nem is választhatott más lehetőséget, mint amit ténylegesen 

(2001: 331-333). 

A jelenvalólét azon döntését, hogy felvállalja a szorongást és elfogadja legsajátabb bűnös-létét, 

Heidegger elhatározottságnak nevezi. Az elhatározottság a jelenvalólét feltárultságának 

kitüntetett módja. Bár létrejöttéhez a jelenvalólétnek ki kell szakadnia a világból, valódi 

gyümölcseit csak akkor bontakoztatja ki, ha a jelenvalólét a világban a valódi létezőkkel 

foglalatoskodik, illetve együtt van másokkal – az elhatározott jelenvalólét így akár mások 

lelkiismeretévé is válhat. Az elhatározottság teszi lehetővé azt is, hogy a jelenvalólét felismerje 

az őt körülvevő körülmények valódi rendeltetését, amely az akárki elől lényegszerűen el van 

zárva. (2001: 345-349) 

DISZPOZÍCIÓK ÉS HATÁRHELYZETEK 
A tulajdonképpeni lenni-tudásra való rátalálás folyamatában Heidegger két tényezőnek 

tulajdonít kiemelt jelentőséget: egyfelől a hangoltságoknak (diszpozícióknak), másfelől pedig a 

halálnak, amely a jelenvalólét számára rendelkezésre álló lehetőségek közül egyedül képes arra, 

hogy annak figyelmét önmaga felé irányítsa. 

A hangoltságok elemzése, akárcsak Kierkegaard műveiben, Heideggernél is fontos szerepet kap. 

Az unalom hangoltsága például a létezők összességét nyilvánítja meg, a maguk teljességében. 

(Heidegger 1994: 20) A lehangoltság, pontosabban az a lehetőség, hogy a jelenvalólét 

lehangoltan is képes létezni, azt a tényt tárja fel, hogy a jelenvalólét voltaképpen teher önmaga 

számára. (Heidegger 2001: 162) A hangoltságok kitüntetett szerepét az adja, hogy a tudatos 

reflexiót megelőző módon képesek rámutatni az általában vett lét, és az ember létmódjának 

fontos jellemzőire. 

A szorongás Heidegger ontológiájában kitüntetett szerepet tölt be: ez a diszpozíció nyilvánítja 

meg a tulajdonképpeniséget mint a jelenvalólét létlehetőségét. A szorongás feltáró ereje azért 

kitüntetett, mert elmagányosít: megfosztja az embert annak lehetőségétől, hogy önmagát a 

világból és a közfelfogásból értse meg, és megmutatja, hogy milyen lehet a jelenvalólét akkor, ha 

kizárólag önmagára hagyatkozik. (2001: 217-224)  

A szorongásban a jelenvalólét hátborzongató idegenséget él át, amelynek során a mindennapi 

otthonosság összeomlik, a jelenvalólét pedig elszigetelődik, és otthontalanná válik létében. A 

hátborzongató idegenség érzése elől a jelenvalólét a világban-való-lét felé menekül, ahol a más 

létezőkről való gondoskodásban, illetve a velük való együttlétben találhat megnyugvásra. (2001: 

217-224) 

E diszpozíció ontológiai kitüntetettségének fő oka, hogy a jelenvalólét Semmibe való 

beletartottságát nyilvánítja meg, lehetővé téve, hogy a létező megnyilatkozzon a számára, és 

hogy képes legyen viszonyulni hozzá (akár tagadni, vagy kérdéseket tenni fel rá vonatkozóan). 

(ld. 1991: 25) Ezáltal képes a szorongás szembesíteni a jelenvalólétet halálának lehetőségével, és 

rádöbbenteni a jelenvalólétet önnön bűnös-létére, hiszen ez épp a belevetettség és az önkivetítő 

működés mélyén létező tagadáskomponenst fedi fel. Végül, a szorongás a jelenvalólét 
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otthontalanságát annak lényegi, a belevetettségnél is eredendőbb vonásaként mutatja fel, 

feltárva annak magányosságát. (2001: 217-224) 

Hasonlóan jelentős szerepet szán Heidegger a halálnak, amelyet jelenvalólét kitüntetett 

lehetőségeként határoz meg. A halállal való szembenézés egyrészt annak elkerülhetetlen 

szükségességét tudatosítja a jelenvalólétben, hogy egy napon fel kelljen adnia önmagát (2001: 

307), másrészt annak a lehetőségével szembesíti, hogy többé semmilyen viszonyt nem képes 

létesíteni – sem a kéznéllevő, sem a jelenvalólét módján létezőkkel. (ld. 2001: 305) 

A halál a jelenvalólét legsajátabb lehetősége, hiszen – szemben a többi lehetőséggel – senki sem 

képes magára venni valaki más halálát. (2001: 304-305) A halál lehetősége vonatkozás nélküli, 

hiszen a jelenvalólétnek teljesen egyedül kell szembenéznie vele, anélkül, hogy bármi másra 

támaszkodhatna. (2001: 305-306) A halál bekövetkezése bizonyos, méghozzá az ontológiai és a 

logikai bizonyosságnál eredendőbb módon az (2001: 297-299), ugyanakkor meghatározatlan is, 

hiszen bármelyik pillanatban bekövetkezhet. (2001: 300) Végül, a halál lehetősége 

meghaladhatatlan, hiszen – szemben a többi lehetőséggel – a jelenvalólét nem bújhat ki alóla, és 

nem választhat helyette más lehetőségeket (2001: 306); a halál lehetősége, küszöbön állóként, 

mindig ott lebeg a jelenvalólét feje felett. 

Az átlagos mindennapiságban a halál valódi jelentőségét az akárki elfedi a jelenvalólét elől, s 

autentikus értelmezése csupán a szorongásban tárul fel. A jelenvalólét azonban képtelen ezt az 

állapotot tartósan elviselni, s inkább az akárki álláspontját veszi át, amely a halált gyakorta 

előforduló, hétköznapi dologgá (2001: 293-294) degradálja. Az akárki interpretációjában a halál 

olyan meghatározatlan eseménnyé válik, amely óhatatlanul be fog következni, de az egyes 

embert konkrétan, közvetlenül nem érinti, ezért nem fenyegető (2001: 294). 

A „halálhoz való előrefutás” arra készteti a jelenvalólétet, hogy alaposabban szemügyre vegye 

saját létét (Heidegger 2001: 282), lehetővé téve, hogy kiszakadjon a világhoz kötöttségből, az 

akárki csalóka illúzióiból, feltárja legvégső, legsajátabb lehetőségeit (2001: 305), és ráébredjen 

saját szabadságára (2001: 309) – azaz hogy valóban önmaga legyen. A többi lehetőséget 

kizárólag a meghaladhatatlan, végső lehetőséggel való szembesülés teszi érthetővé és 

választhatóvá, megakadályozva, hogy a jelenvalólét belevesszen az adódó lehetőségekbe (2001: 

306), felszámolva a túlzott ragaszkodást az elért egzisztenciához (2001: 307), és annak a 

veszélye is megszűnik, hogy a jelenvalólét a saját véges létmegértéséből kiindulva félreértse, és – 

tévesen – saját magára vonatkoztassa mások létlehetőségeit. (2001: 307) 

A halállal szembesülő jelenvalólétnek nem csupán annak lehetőségét kell elfogadnia, hogy 

feladja önmagát és a világ többi létezőjéhez fűződő viszonyt, hanem a halál állandó 

fenyegetésével is szembe kell néznie. (2001: 309) Nem menekülhet tehát a haláltól való 

szorongás elől, és nem is tompíthatja, hanem folyamatosan fenn kell tartania ennek állapotát. 

(2001: 309) 

 

KARL JASPERS (1883-1969) 
Bevezetés a filozófiába című művében Karl Jaspers két tekintetben is csatlakozik az 

egzisztenciafilozófia korábban megkezdett irányaihoz. 
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Akárcsak Heideggernek, Jaspersnek az elsődleges célja is az, hogy a létkérdést jogaiba helyezze 

vissza. Amellett, hogy – szakítva a filozófia akadémikus, rendszerépítő hagyományaival – a 

filozófiát az ember veleszületett képességeként ragadja meg, hangsúlyozva, hogy bárki tehet 

filozófiai megállapításokat, azt is leszögezi, hogy a diszciplina célja annak meghatározása, hogy 

mi a lét, és mi az ember helye a létben. (Jaspers 1987: 20) Mivel a lét szerkezete nem ragadható 

meg alany és tárgy oppozíciójaként, feltérképezése kizárólag indirekt módon, rejtjelek és 

szimbólumok által történhet (1987: 31). A transzcendens vizsgálódásnak a tudomány sem 

alkalmas eszköze, hiszen tárgya tapasztalati úton nem közelíthető meg – az irodalom és a 

művészet azonban annál fontosabb szerepet kap a lét szimbólumainak megfejtése során. (1987: 

11. fejezet) 

Jaspers az első egzisztenciafilozófus, aki a lét abszurditását konstatálja. Hiába szerzett uralmat 

az ember a természet fölött, hiába igyekszik a közösség által, a kultúra vívmányain keresztül 

garantálni a saját biztonságát, a rendszerben mégis megmarad egy kiszámíthatatlan elem, amit 

képtelenség kiküszöbölni. Bizonytalansága az embert csüggedéssel és a fenyegetettség állandó 

érzetével tölti el. (1987: 20-23) A német filozófus azt is hangsúlyozza, hogy a történelemben sem 

lelhető fel magasabb értelem. Az emberiség történelmét egymással összeköttetésben nem álló 

ok-okozati viszonyok sokasága alkotja (1987: 112), melynek eseményei az ember 

kiszolgáltatottságának is előidézői. Jaspers szerint a világ abszurditása egyszersmind jel is. A 

földi egzisztencia bizonytalansága arra kell, hogy figyelmeztessen bennünket, számunkra 

egyedül ez a világ nem lehet elégséges: létünk kiteljesítése érdekében Istenhez kell fordulnunk, 

aki túl van a tapasztalattal befogadható világon (1987: 23). 

Védtelenségét, kiszolgáltatottságát, léte bizonytalanságának kiküszöbölhetetlenségét az ember a 

határhelyzetekkel – halál, bűn, változás, a világ bizonytalansága – való találkozás során ismeri fel. 

(1987: 23) Ezen élmények szembesítik önmagával, módot adna rá, hogy a léttudatban 

bekövetkező változások által önmagává váljon, ám fenntartva annak a lehetőségét is, hogy az 

individuum a kudarcélményre inautentikus választ ad. (1987: 21) Végül, Jaspers a filozófia 

eredetét is a határhelyzetekkel való szembesülésben, pontosabban az ennek hatására fellépő 

rácsodálkozásban, kételkedésben és magárahagyatottság-érzésben látja. (1987: 24) A 

diszpozíciók és azok elemzése tehát, akárcsak Kierkegaardnál, Jaspers filozófiájában is centrális 

szerepet játszik. 

A szabadságnak, Kierkegaardhoz hasonlóan, Jaspers is kiemelt jelentőséget tulajdonít, 

elgondolásában pedig a sartre-i szabadságkoncepció előképe ismerhető fel. Az ember eredendő 

szabadságának fő következménye, hogy tetszőleges módon alakíthatja mindennapi létét, így – a 

lét minden abszurditása ellenére – azzá válik, amivé igazán szeretne. (1987: 49) Közvetlenül 

erre épül Jaspers emberdefiníciója is, amely szintén a sartre-i meghatározást vetíti előre: 

„Embernek lenni annyi, mint emberré válni” (1987: 83). Jaspers felfogásában ugyanakkor a 

szabadság felismerése a transzcendenciával való viszony letisztázását is maga után kell, hogy 

vonja: úgy véli, az Isten nélküli szabadság illuzórikus. 

Ahhoz azonban, hogy a szubjektum rátaláljon önmagára, fel kell ismernie, és követnie kell a 

feltétlen parancsát, amely nem más, mint az igazi lét a hétköznapi léthez intézett parancsa. E 

parancs minden embernél belülről fakad, meghatározza a célt és az annak elérését lehetővé tévő 

akaratot, s lehetővé teszi, hogy az ember önmaga tudatára ébredjen, felismerve, hogy kicsoda, és 

kinek kellene lennie. (1987: 60-61) A feltétlen parancsa a határhelyzetekben nyilatkozik meg, 

amikor az a veszély fenyeget, hogy hűtlenek leszünk önmagunkhoz. (1987: 64) 
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A szubjektum csak akkor van szabadsága tudatában, ha felismeri ezt a – mindenki számára 

egyéni, személyre szabott – parancsot. Követni pedig csak úgy tudja, hogyha nem bújik ki a 

döntés alól, vállalja, hogy a meghozott döntés rá magára is vonatkozzék, és – nem utolsósorban – 

vállalja az azzal járó felelősséget. (1987: 72) A feltétlen parancsa egyszersmind azt is lehetővé 

teszi, hogy az ember felismerje, és megtanulja értékelni önnön szabadságát, és ezáltal ráébredjen 

arra, hogy azt nem saját magának, hanem voltaképpen egy önmaga felett álló erőnek köszönheti. 

(1987: 73) 

Hasonlóan tehát az egzisztencialista gondolatkör más képviselőihez, az abszurddal való 

szembesülés Jaspers filozófiájában is döntésre készteti a szubjektumot. Döntése lényegében 

kétféle, autentikus és inautentikus lehet. Jaspers, Sartre-tól eltérően, az autentikus döntés 

keretfeltételeit is meghatározza: a választásnak három szintje van, a morális (a kötelesség és a 

hajlam), az etikai (a parancs feltételes vagy feltétlen követése) és a metafizikai (a szeretet ill. a 

gyűlölet által vezérelt viselkedés). Az egyénnek valamennyi szinten két alternatíva közül kell 

választania, döntése pedig a személyiségére is visszahat. A feltétlen akkor valósul meg, hogyha 

mind a három szint egybeesik (1987: 68), ám elérése korántsem végleges állapot: az ember 

bármikor elveszítheti, és véletlenül is visszatalálhat hozzá. (1987: 61) 

Jaspers felfogásában az ember lényegszerűen szabad, ugyanakkor az Isten nélküli szabadság 

illuzórikus. Ha az ember elhiteti magával, hogy pusztán önmaga által van, és tudomásul veszi 

halandósága tényét, elfogadva azt, hogy a halál a visszavonhatatlan véget jelenti, szabadsága 

tanácstalanná, üressé válik (1987: 48-49), és az önállóan felfogott emberi egzisztencia 

kétségbeesésbe torkollik, „amelyben az a reménytelen kierkegaard-i törekvésünk, hogy 

önmagunkká váljunk, és az a reménytelen törekvésünk, hogy ne legyünk önmagunkká, 

egybeolvad”. (1987: 49) A fenti inautentikus felfogást könyve nyolcadik fejezetében Jaspers 

tágabb világnézeti keretbe helyezi: az inautentikus világnézetek közös jellemzője, hogy 1) istent 

a világgal azonosítják; 2) tagadják a feltétlen parancsok létét; 3) azt állítják, hogy az ember 

tökéletesíthető, tagadva, hogy a tévedékenység és a tökéletlenség az ember lényegi tulajdonsága 

lenne; 4) a világmindenség Isten általi vezetése csak illúzió és önáltatás, és az embernek megvan 

azon ereje, hogy vezesse önmagát, és bizton támaszkodjon erre az erőre; 5) transzcendencia 

nincs; a világ realitása az egyetlen és igazi realitás. (1987: 99) E világnézeti tételek közös 

jellemzője, hogy kiiktatják Istent a világból, és az embert ültetik a helyére.  

JEAN-PAUL SARTRE (1905-1980) ÉS ALBERT CAMUS (1913-1960) 

A SZUBJEKTUM ABSZURD LÉTHELYZETE 
Sartre ontológiájának kulcsfontosságú tézise, hogy valamennyi létező léte véletlenszerű és 

esetleges. Semmiféle okból vagy eredetből nem származtatható, a lét egyszerűen van. Minden 

egyéb felfogás, amely ezt kétségbe vonja, pusztán az emberi tudat terméke. Az önmagáért-való 

lét ontológiai szituáltsága a heideggeri belevetettséggel rokonítható. Lényegszerűen szabad, így 

tetszőleges módon valósíthatja meg önmagát, egyetlen dolgot kivéve: létezését magát, 

fakticitását és léte ontológiai korlátait nem maga választotta, és nem is utasíthatja vissza. Az 

önmagáért-való lét lényege nem ragadható meg előzetesen, hanem azt – szabad döntései alapján 

– önállóan építi fel. A szubjektum valamennyi törekvése azt célozza, hogy meghaladja 

esetlegességét, és értelmet adjon saját életének, de ez A lét és a semmi végkövetkeztetése szerint 

eleve kudarcra ítéltetett: „Az ember passiója tehát ellentétes irányú Krisztuséval, mert az ember 

azért veszik el mint ember, hogy Isten megszülethessen. Az Isten eszméje azonban 

önellentmondás, s ezért hiába veszünk el: az ember hiábavaló passiójárás.” (Sartre 2006: 729) 
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Míg Sartre az emberi lét abszurditását a létezők ontológiai alapszerkezetével magyarázza, addig 

Camus számára a legsúlyosabb probléma az emberi létezés végessége. Annak a ténynek a 

tükrében ugyanis, hogy az ember bármelyik pillanatban nyomtalanul eltűnhet a világból, 

valamennyi terv vagy ambíció értelmetlennek tűnik. (Camus 1990: 246) Camus az abszurd 

eredetére egy mélyebb, ismeretelméleti karakterű magyarázatot is ad. Eszerint a lét 

abszurditása elsősorban abban áll, hogy az ember célja az, hogy racionálisan megértse és 

megmagyarázza a világot, a világ azonban kitér ezen törekvések elől, s értelmetlen, 

megmagyarázhatatlan marad. (1990: 208-209) Az abszurd tehát az ember és a világ 

inkompatibilitásában rejlik.  

Camus későbbi szövegeiben azonban ez az episztemológiai meghatározás egyre erőteljesebb 

morális színezetet nyer (ld. Sagi 1991: 111). A lázadó ember és A pestis Camus-je, Ivan 

Karamazovhoz hasonlóan, az ártatlanok szenvedésének elutasítása miatt lép a „lázadás” útjára, 

ám Dosztojevszkij hősével ellentétben kikerüli a nihilizmus csapdáját. A Sziszüphosz mítoszában 

az életet tételezi mindenekfölötti értékként, A pestis Bernard Rieux-je pedig az abszurd elleni 

erkölcsileg motivált harc jegyében dolgozik éjt-nappallá téve azon, hogy megfékezze a járvány 

terjedését, s enyhítse Oran lakóinak szenvedését. 

Camus és Sartre egyaránt hangsúlyozzák: a szubjektum alapállapotban nincs tudatában a lét 

abszurditásának, mert azt a mindennapi megszokás és a hagyományos elméletek elleplezik. 

Bizonyos diszpozíciók átélésével azonban a hétköznapi ember is képes felismerni az abszurdot. 

A sartre-i életműben ezt a szerepet az undor diszpozíciója tölti be, amely a hasonló című 

regényben kap fontos szerepet, de érdemes megemlíteni a szorongás szerepét is, amely azt a 

tényt fejezi ki, hogy az ember „szabadságra ítéltetett”. (Sartre 2006: 64-70) A Sziszüphosz 

mítosza az abszurdra való ráeszmélést négylépcsős folyamatként ábrázolja. A létére reflektáló 

ember először a mindennapok értelmetlenségét ismeri fel, majd a halállal és önnön 

halandóságával szembesül, végül pedig a világ idegenségére ébred rá azáltal, hogy úgy érzi, a 

tárgyak nem illeszkednek a kontextusukba (Camus 1990: 205-206). E folyamat számos ponton 

emlékeztet Az undor Antoine Roquentine által átéltekre, a Camus által körvonalazott utolsó fázis 

pedig pontosan megegyezik az undor sartre-i diszpozíciójával. 

 

A SZUBJEKTUM ABSZURDHOZ VALÓ VISZONYULÁSA 
Sartre és Camus szellemi univerzumában egyaránt kulcsfontosságú az, hogy az abszurddal való 

szembesülésére a szubjektum miként reagál. 

A Sziszüphosz mítosza című esszé elején Camus explicite is felveti a kérdést – méghozzá mint „az 

egyetlen komoly filozófiai kérdést”–, amelyet A Karamazov testvérek még csupán implicite 

mondott ki: miért nem lesz az ember mégis azonnal öngyilkos, annak ellenére, hogy a világ és az 

élet értelmetlensége mellett minden józan megfontolás ezt indokolná? 

Camus úgy véli, Jaspers, Lev Sesztov és Kierkegaard „filozófiai öngyilkosságot” követ el, mivel az 

abszurd irracionalitását vallási tapasztalattá lényegítik át és magasztalják, felszámolva ezzel az 

ember és a világ között fennálló, az abszurd létállapot lényegét adó feszültséget, megfutamodva 

ezáltal az abszurddal való szembesülés imperatívusza elől. Hasonló okokból utasítja el Camus az 

öngyilkosságot is, és jelöli meg a lázadást a léthez való viszonyulás egyetlen autentikus 

formájaként. (Camus 1990: 208) A lázadó embernek kíméletlenül szembe kell néznie az 

abszurddal és annak valamennyi következményével, és ennek megfelelően kell alakítania az 
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életét – el kell vetnie valamennyi univerzális értékrendszert, le kell mondania céljairól, a jövő 

helyett pedig a jelenre, az érzékszervekkel befogadható tapasztalatokra, a dolgok puszta 

esztétikai megélésére kell koncentrálnia, és egyetlen pillanatra sem tévesztheti szem elől, hogy 

bármelyik pillanatban meghalhat. (1990: 246-247) A Pestisben és A lázadó emberben a lázadás 

fogalma egyértelmű morális színezetet kap: a későbbi szövegekben Camus a lázadás alatt már a 

kollektíva tagjai által elszenvedett igazságtalanságok elleni tevőleges, elszánt küzdelmet érti. 

A közönyből azt is megtudhatjuk, amennyiben az egyén képes elfogadni halálát, az – akárcsak 

Heideggernél – az individuum legsajátabb lehetőségévé válik, egyfajta zárókővé, amely sajáttá-

egyedivé változtatja az életét.  

 

Sartre javaslata sok tekintetben rokon Camus álláspontjával, egyetlen lényeges dolgot kivéve: 

Sartre szerint az ember nem mondhat le a jövőre való irányultságáról, mert az önmagáért-való-

lét létszerkezetének legfontosabb jellemzője éppen az, hogy önkivetítő módon létezik, és 

kivetüléseit (projektumait) később megvalósítja. (Sartre 2006: 140-147) Az önkivetítési 

folyamat végcélja szintén az, hogy a szubjektum meghaladja léte eredendő esetlegességét. Ezt 

csak oly módon lehet elérni, ha a szubjektum autentikusan él, vagyis ha mindvégig szem előtt 

tartja lényegszerű szabadságát, és kompromisszumok nélkül magára vállalja az ezzel járó 

hatalmas felelősséget, ahelyett, hogy – a felelősségét másokra hárítva – az előre megadott 

sémáknál és cselekvésprogramoknál maradna. (2006: 84-114) A szubjektumnak tehát szembe 

kell néznie azzal a ténnyel, hogy a léte semmilyen magasabb célt nem valósít meg, és a sorsa 

alakulása nem valamiféle felsőbb lénytől függ, hanem létezésének ténye, és az a tény, hogy 

akként létezik, ami, puszta véletlen, amelyet nem saját maga választott, hanem csupán 

megtörtént vele. (2006: 32) A szubjektum továbbá – interszubjektív létmódjából adódóan – 

kizárólag úgy törekedhet konzekvens módon a szabadságra, ha más emberek szabadságát is 

elfogadja. (Sartre 1946) Ez a tézis lesz az alapja Sartre baloldali világnézetének és pacifista-

szocialista aktivizmusának. Ugyanakkor azonban az autentikus létezés csupán elérendő cél lehet, 

teljesen pedig sosem valósítható meg, ráadásul az önmagáért-való-lét, ontológiai 

alapszerkezetéből adódóan, soha nem lehet önmaga okává, ezért az önmegvalósítás ezen módja 

végső soron kudarcra ítéltetett. (2006: 720) 

 

MÁS SZUBJEKTUMOKHOZ VALÓ VISZONY 
Sartre munkásságában a többi szubjektumhoz való viszonyulás kérdése már kezdettől fogva 

kulcsszerepet kap. Az ember egyfelől interszubjektív lény – a szubjektum számára ugyanis a 

többi szubjektum létezése éppolyan evidencia, mint a saját létezése. A szubjektum 

kétségbeesetten törekszik arra, hogy egyesülhessen a Másikkal, amelynek végső célja szintén az, 

hogy a szubjektum saját magát tegye önnön létezésének okává, s ezzel fölszámolja önmaga 

esetlegességét. Ezt a lehetőséget azonban Sartre ontológiája kategorikusan kizárja: a szubjektum 

nem szüntetheti meg a Másik révén önnön hiányosságát, hiszen ha a Másikhoz szubjektumként 

viszonyul, eltárgyiasítja azt, ha viszont elismeri szubjektumként, azzal saját maga válik 

objektummá, az azonban nem lehetséges, hogy a szubjektum és a Másik is elismerjék egymást 

szubjektumként, ugyanakkor mindvégig szubjektumok maradjanak. (vö. 2006: 314-368) 

Camus korábbi szövegeiben a többi emberhez való viszonyulás kérdése egyáltalán nem 

tematizálódik. A szövegek elsősorban a magányos, elidegenedett egyénre koncentrálnak. A 
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lázadó ember azonban ebben a tekintetben is paradigmaváltást hoz: Camus leszögezi, hogy 

jóllehet minden ember egyénileg szembesül az abszurddal, és egyénileg éli meg a szenvedését, a 

többi emberrel való együttlét lehetővé teszi a számára annak a felismerését, hogy az abszurd 

miatt mások is szenvednek. (1992: 32-33) A lázadó ember küzdelme nem az egyén, hanem a 

közösség érdekében történik. (1992: 26) Az abszurd tehát nem teljesen kilátástalan, hanem 

azáltal, hogy az embereket kiteszi a szenvedésnek, lehetővé teszi, hogy azok érzéseiket másokkal 

is megosszák, s így megszűnjön az elszigeteltségük és a szenvedésük. 

 

A SZUBJEKTUM VISZONYA A TRANSZCENDENCIÁHOZ 
Sartre ontológiája szerint az Isten (ens causa sui) eszméje önellentmondást hordoz, és az ilyen 

lényben való hitet az inautentikus lét jellemzőjének tekinti, éppúgy, mint Camus, aki a vallást a 

menekülés egyik típusának tartja, amely lehetetlenné teszi az abszurddal való őszinte 

szembenézést és a lázadó magatartást. 

Sartre és Camus – nem kis részben Nietzsche hatására – szintén eljutnak arra a következtetésre, 

hogy amennyiben nem tételezünk transzcendens létezőt, és elfogadjuk, hogy az ember egyedül 

van a világban, azt is el kell fogadnunk, hogy semmilyen objektív kritérium nem áll 

rendelkezésre annak meghatározásához, hogy cselekedeteink erkölcsileg helyesek-e vagy sem, 

elérkezve ahhoz a dilemmához, amely már Ivan Karamazovot is fogva tartotta. Bár ezen a ponton 

mindketten idézik a vonatkozó dosztojevszkiji bonmot-t („Ha Isten nincs, mindent szabad”, vö. 

Sartre 1946 és Camus 1990: 257), a nihilizmus csapdája elől mind Sartre, mind Camus kitér – 

Sartre a szabadság maximalizálásának elve, Camus pedig az élet védelmének elve által szab gátat 

annak, hogy az egzisztencialista értékrendet követő emberek pusztítása parttalanná válhasson, 

és megalapozhassa etikáját.  

 

SIMONE WEIL (1909-1943) 
Simone Weil voltaképpen ugyanazt a kínzó kérdést kísérli meg megválaszolni, mint Pilinszky: 

Isten és a világ abszurditása ellentmondásának feloldását. Weil egy percig sem tagadja, hogy a 

hétköznapi világban Isten nem jelenvaló, és soha nem is volt az. Ahol elrejlik az Isten című 

esszéjében rámutat arra, hogy Isten csupán bizonyos kitüntetett kontextusokban (egyházi 

szertartások, a világ szépsége, felebaráti szeretet) nyilvánul meg, és még ekkor is csak hosszú 

várakozás után, mindössze egy-egy pillanatra tárja fel fényét. (Weil 1983d: 164-165) A látható 

világ abszurditásával kapcsolatban Simone Weil is hasonló következtetésre jut, mint Camus. 

Hangsúlyozza: a világot a természet archaikus, vak szükségszerűsége irányítja (1983b: 56), ezen 

felül a világ teli van bűnös emberekkel, akik fájdalmat okoznak egymásnak. (1983b: 51) Ahol 

elrejlik az Isten című esszéjében egyenesen arra a következtetésre jut: nincs jó a világon, s az 

emberek képtelenek szembenézni ezzel az igazsággal. Az emberi sors legzavarbaejtőbb 

jelenségének mégis a szerencsétlenséget tartja.  

Szerencsétlenség alatt Weil a folyamatos testi és lelki szenvedés együttesét érti, amelyet a 

társadalom megvetése, az emberek közösségéből való kitaszítottság kísér. (1983b: 51) A 

szerencsétlenek kínjait tovább súlyosbítja szenvedéseik elmondhatatlansága, szavakkal való 

kifejezhetetlensége, ami miatt szorult helyzetük mélységét képtelenek feltárni mások előtt, 

mások pedig per definitionem képtelenek megérteni azt. (1983b: 52) Weil meghatározása 
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egybecseng a több évtizeddel később színre lépő traumaelmélet alapvetéseivel, amelyek szerint 

a trauma legfontosabb jellemzője annak reprezentálhatatlansága és a túlélőket körülvevő 

„kognitív szakadék” (erről ld. Felman & Laub 1992: 79). Weil szerint ugyanakkor a 

szerencsétlenséget az teszi igazán borzalmassá, hogy az ártatlanok is áldozatul eshetnek neki. 

(1983b: 51) 

A szerencsétlenség tehát sok hasonlóságot mutat az abszurd Camus és Sartre esszéiből, 

prózájából és drámáiból kirajzolódó profiljával. Weil azonban többletjelentést is társít hozzá: 

úgy véli, a szerencsétlenség sújtotta teremtmények a keresztre feszített Krisztus szenvedését 

ismétlik meg. A szerencsétlenség által porig sújtott halandó ugyanis végtelen távolságra kerül 

Istentől, éppúgy, ahogyan a keresztre feszítés során Krisztus is végtelen távolságra került az 

Atyaistentől. A totális meghasonlás ezen állapotában a két oldalt csupán Isten szeretete képes 

egyesíteni. Ez Isten valódi beszéde, amelyre ha képesek vagyunk odahallgatni, az egész 

világszemléletünk átértékelődik, új perspektívába helyezve a lét és a világ abszurditásának 

kérdését. (1983b: 58-59) 

Weil a teodicea kihívására is sajátos választ ad: elgondolása szerint az a tény, hogy a 

szükségszerűség vakon hányja-veti az embereket, véletlenszerűen taszítva őket a 

szerencsétlenség állapotába, valójában a gondviselés műve. Az embernek csak így van módja 

arra, hogy megtapasztalja a szerencsétlenséget, amely az egyetlen módja annak, hogy közel 

kerüljön Istenhez. (1983b: 56) A szerencsétlenség esély, hiszen próbatétel: amennyiben a 

szerencsétlenség sújtotta teremtmény az Istentől való legnagyobb elképzelhető távolság esetén 

sem fordul el teremtőjétől, az végre megmutatja magát, és felfedi előtte a világ szépségét. 

Példaként Weil Jób sorsát mutatja fel, ugyanakkor Krisztus sorsát is a szerencsétleneké közé 

sorolja. (1983b: 52) 

Weil eszméi több okból is párhuzamba állíthatók Kierkegaard elgondolásaival. Egyfelől 

mindkettejük számára a krízis az, amely lehetővé teszi a szubjektum egzisztenciális fejlődését, 

továbblépését az autentikus lét felé – Kierkegaardnál ez a kétségbeesés, Weilnél pedig a 

szerencsétlenség állapotának átélése. Másfelől, akárcsak Kierkegaard esetében, az Istenre való 

rátalálásnak Weilnél is az ugrás az előfeltétele: ahhoz, hogy Isten megmutatkozzék, az embernek 

a legnagyobb szerencsétlenséget is alázattal és az Istenhez való rendületlen odafordulással kell 

elviselnie. Weil számára a szenvedés nem csupán próbatétel, hanem az élet alapvető sajátossága: 

a szenvedést úgy kell felfognunk, hogy az univerzum, a dolgok rendje, a teremtés Isten iránt való 

engedelmessége hatolt be a testünkbe. (1983b: 63) 

Akárcsak Kierkegaard, Weil is úgy véli, hogy az ember ezt az ugrást képtelen önerőből 

végrehajtani. Csupán akkor képes megtenni, ha – a kegyelem által – Istentől is lehetőséget kap 

rá. Weil eszmevilágában az emberi lét két kulcsfogalma a kegyelem és a nehézkedés. A nehézkedés 

a léleknek a test által előidézett alapmozgása, amely a bűn felé való irányultságot jelenti. Jóllehet 

a nehézkedés állapotában az ember azt képzeli, akarata szabad, valójában, akár egy darab kő, 

megállíthatatlanul zuhan a kárhozat felé. Az egyetlen olyan erő, amely képes ennek ellene 

szegülni, az Istentől származó kegyelem. Weil ezt a nap energiájával állítja párhuzamba, amely 

lehetővé teszi a növények számára a nehézkedéssel való dacolást. Weil szerint ugyanakkor a 

kegyelemben való részesedés nem az ember egyéni döntésétől függ, s az ember csupán annyit 

tehet, hogy alkalmassá teszi lelkét a kegyelem befogadására. A növények ereiben futó növényi 

nedveket ugyanakkor Weil a Fiúval állítja párhuzamba, amely a hajtásokat a nehézkedés 
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ellenében készteti növekedésre, ráadásul önként áldozza fel magát, hogy az ember táplálékává 

legyen. (ld. 1983a: 46-48) 

Az emberi létezés jellemző vonásait ugyanakkor Weil a földmunkások életével állítja 

párhuzamba. Erre a körkörösség, az állandó ismétlődés és a célszerűség teljes hiánya jellemző, 

amely Weil szerint valamennyi emberi állapot „nyomorúságosan szembeötlő” közös vonása. (ld. 

1983a: 47-48) Simone Weil tehát az abszurditást az emberi lét esszenciális vonásaként ragadja 

meg, amelyet, hangsúlyozza, csakis isteni segítséggel viselhetünk el, kiemelve, hogy aki ilyen 

egyhangú életet él, esélyesebb az üdvözülésre. Hasonlóan tehát a többi egzisztencialista 

gondolkodóhoz, az abszurddal, a határhelyzetekkel való tudatos önszembesítés számára is az 

autentikus lét felé történő előrelépés egyik katalizátora. 

 

Szemben azonban az egzisztencialista gondolkodók többségével, akik individualista 

beállítottságúak, tehát különösen fontos szerepet szánnak a személyiségnek, az egyén egyedi 

adottságainak, az autentikus létezést (Camus kivételével) pedig az egyén egyedi lehetőségeinek 

maradéktalan kifejtésében látják, Weil felfogása szerint az ember személyisége az Istennel való 

közvetlen kapcsolat akadályát képezi. Istent egyedül Isten képes szeretni, az ember csupán arra 

törekedhet, hogy a saját személyiségét és érzéseit minimálisra redukálva elérje, hogy minél 

kevésbé képezzen akadályt az isteni szeretet útjában. (1983b: 58-61) Weil politikai téren is 

elveti a Nyugat-Európa országaira jellemző individualizmust, ugyanakkor a nácik és a 

kommunisták kollektivizmusát is mereven elutasítja. (vö. 1983b: 79) 

A személyiség redukciójának útja a tökéletes alázat és engedelmesség megvalósítása. Jóllehet 

Weil felfogása szerint a teremtmény képtelen nem engedelmeskedni Istennek, az ember 

egyetlen szabad választása az lehet, hogy vágyakozik-e az engedelmességre, vagy elutasítja-e azt. 

Döntsön bárhogyan, mindenképp a szükségszerűség vak erőinek foglya marad, ha elutasítja azt, 

ha azonban magára vállalja az engedelmesség terhét, a régi mechanizmus fölé egy új, a 

természetfölötti világ törvényei által alkotott mechanizmus épül. (1983b: 61) A Füzetekben azt 

írja, ez az engedelmesség akkor valósul meg maradéktalanul (alázat), ha a jó meg a rossz, ami ér, 

egyként hálára kötelez bennünket, s ha képesek vagyunk lemondani saját akaratunkról. (1983e: 

233) 

Ez az a terület, ahol a szerencsétlenséggel való szembesülés elnyeri végső jelentőségét. A 

szerencsétlenség realitásának felismerése annak felismerését jelenti, hogy az ember teljességgel 

ki van szolgáltatva a körülmények játékának, s amelyet képtelen befolyásolni, s azt is, hogy 

bármikor bármit elveszíthet, még azt is, ami szinte összeforrt vele. Ennek maradéktalan 

tudatosítása a legtöbb ember számára a megsemmisülést jelenti. A lélek ily módon bekövetkező 

halála lesz ugyanakkor voltaképp a teljes és végletes alázat állapota, amely az igazsághoz való 

eljutás feltétele is. (1983b: 60-61) Az Istenhez való eljutás tehát Weil koncepciója szerint nem az 

egyén legsajátabb lehetőségeinek kibontása által, hanem épp a lélek megsemmisítésén keresztül 

vezet. 

Végül, a halál Simon Weil eszmerendszerében is kitüntetett jelentőségű: Füzeteiben azt írja, a 

halál csupán arra figyelmeztet minket, hogy nem vagyunk istenek, csupán halandók – ez az, ami 

miatt az emberek többsége számára annyira veszedelmes a halál kilátása. (1983e: 244) 
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Hasonlóan az ateista és a keresztény egzisztencializmus más képviselőihez, a művészet Simone 

Weil számára is kiemelkedő fontosságú. Weil szerint a zseniális alkotók műveinek egyedisége 

abban rejlik, hogy túl vannak a képzeleten, és a valóságra eszméltetnek. Ezek a művek képesek 

visszaadni a nehézkedés jelenségét. Ez azért lényeges, mert életünk lényegét máskülönben a 

képzelet tartja fönt, s csupán néha – a szeretettel vagy a szerencsétlenséggel való találkozás 

esetén – ütközünk bele a valóságba. Az igazán jó művészetre ugyanakkor – mint minden más 

tökéletes alkotás esetén is – a személytelenség jellemző. (1983b: 62) 

Weil művészettel kapcsolatos megfontolásaihoz csatolhatjuk a gondolatok 

kifejezhetetlenségéről alkotott felfogását is. Weil szerint a legjobb gondolatok kívül esnek a 

nyelven, megfogalmazhatatlanok, annak ellenére, hogy máskülönben tökéletesen pontosak és 

világosak. Ugyanez áll, miképpen már korábban is hangsúlyoztuk, a szerencsétlenség állapotára, 

a szerencsétlenek érzéseire is. A költészet lényege Weil szerint ugyanakkor épp a 

kimondhatatlan felmutatása: szavakkal közelíteni a csend, a névtelenség felé. (1983b: 52)  

 

ÖSSZEGZÉS 
Az egzisztenciafilozófia képviselőinek többsége markáns ontológiai igénnyel lép fel. Céljuk a 

létezők vizsgálata helyett az, hogy a figyelmet ismét a lét értelméről szóló kérdésre – különös 

tekintettel az emberi lét értelmére – irányítsák. Ezt az ontológiát azonban korántsem absztrakt 

kategóriákra, hanem olyan tapasztalatokra építik, amelyek minden ember számára közvetlenül 

hozzáférhetők, különös tekintettel az introspektív módon elérhető tapasztalatokra.  

Az itt bemutatott ontológiák közös – hallgatólagos vagy nyíltan kimondott – előfeltevése, hogy az 

ember alaphelyzetben nincs tisztában léte valódi mivoltával. Léte igazi arcát egyfelől a 

diszpozíciók, másfelől a határhelyzetek tárják fel a számára. A diszpozíciók, más néven 

hangoltságok alatt az emberek által általánosan megtapasztalt, kevéssé komplex hangulati 

állapotok értendők. Ilyen például a szorongás, amelyre először Kierkegaard hívja fel a figyelmet, 

de később Heideggernél és Sartre-nál is kiemelt szerepet kap, de a Kierkegaard által 

középpontba állított kétségbeesés és a Heidegger által említett unalom is ide sorolható. A 

határhelyzetek olyan komplexebb élethelyzetek, melynek során az ember sebezhetőségével, 

földi egzisztenciája bizonytalanságával szembesül. A terminus Jaspers nyomán kerül be az 

egzisztencialista diskurzusba, aki a halált, a bűnt, a változást és a világ bizonytalanságát sorolja a 

határhelyzetek közé, de hasonló szerepet kap a halál Kierkegaard, Heidegger és Camus, valamint 

a szenvedés Weil eszméiben.  

Az itt bemutatott egzisztencialista gondolkodók lényegi közös vonása tehát az, hogy – az 

életfilozófia örökségeként – az intellektuális reflexió primátusa helyére a világhoz való 

gyakorlati viszonyulást, az érzelmek elsőbbségét és a mindenki számára hozzáférhető általános 

élethelyzetek elemzését állítják. A heideggeri ontológiában szubjektum és objektum oppozícióját 

a jelenvalólét váltja fel, amely a világ dolgaihoz – a hétköznapok tevés-vevésén (gondoskodás) 

keresztül – már eleve gyakorlati módon viszonyul, s elválaszthatatlanul beléjük van bonyolódva. 

Más szerzőknél a „gyakorlatias” megközelítés inkább a filozófiai praxisban érhető tetten. Camus 

és Weil, s egyes szövegeiben Kierkegaard is, rendszeres filozófiai értekezések helyett az 

általánosan hozzáférhető léttapasztalatok lazán kapcsolódó, esszéisztikus elemzését részesítik 

előnyben. Ebből adódik az is, hogy a téma az irodalom eszközeivel is megközelíthető. Az avant la 
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lettre egzisztencializmust képviselő Dosztojevszkij-regény, a Karamazov testvérek mellett 

Camus és az eredendően filozófus Sartre is él ezzel a lehetőséggel. 

 

A hozzáférhető léttapasztalatok alapján az itt felsorolt szerzők többsége a világot olyan 

közegként definiálja, amelyben semmiféle általános – akár a világon belülről, akár kívülről-

felülről érkező – rendező elv vagy erő nem mutatható ki. Ezen belátásra egyes szerzők 

intellektuális reflexió által (Heidegger, Sartre), mások pedig az individuumok szenvedéseinek 

értelmetlensége (Kierkegaard, Simone Weil, részben Jaspers), valamint a Deus absconditus-

élmény (Kierkegaard, Simone Weil) alapján jutnak el.  

A világ és az emberi lét értelmetlenségének negatívuma a szubjektum magára hagyottsága és 

iránytalansága. Ebből adódik az abszurd világgal magányosan szembeszegülő szubjektum 

szorongása, kétségbeesése és általános fenyegetettségérzete, amelyektől – miként Kierkegaard 

és Camus külön is kihangsúlyozzák – a szubjektum csupán önmaga felszámolása által 

szabadulhat meg. 

Ugyanennek az érmének a másik oldala a szubjektum szabadsága, és az, hogy őrá magára hárul a 

feladat, hogy – cselekedetei, döntései által – megalkossa saját lényegét. A szubjektum szabad 

önmegvalósítása Kierkegaard, Heidegger, Sartre és Jaspers filozófiájában kapja a legnagyobb 

hangsúlyt. Camus az önmegvalósítási törekvéseket ab ovo értelmetlennek, Weil pedig téves 

iránynak bélyegzi. 

 

A világ abszurditásával való szembesülés az individuumot minden esetben választásra készteti, 

melynek során lényegében autentikus és inautentikus lét között kell döntenie. 

Az autentikus lét mellett döntő individuum ahelyett, hogy elfogadná a külső-idegen, hamis 

megnyugvást nyújtó, előregyártott létmagyarázatokat, kíméletlenül szembesíti magát a lét valódi 

arcával, s ennek megfelelően dolgozza ki a léthez való viszonyát. Dosztojevszkij, Camus és Weil 

kivételével valamennyi egzisztencialista gondolkodó hangsúlyozza, hogy a kihívásra adott 

autentikus válasz egyénenként más és más. Az individuumnak szembesülnie kell saját magával, 

el kell fogadnia magát önnön korlátaival egyetemben és maximális felelősséget kell vállalnia 

önmaga iránt – az autentikus létet pedig csakis „legsajátabb lehetőségei” kifejtésével valósíthatja 

meg. 

 

Az egzisztencializmus különféle irányzatait elsősorban az autentikus létről alkotott 

elképzeléseik különböztetik meg.  

A keresztény egzisztencialisták (Kierkegaard, Jaspers, Weil) számára a lét abszurditása annak a 

jele, hogy a földi létsík nem lehet elégséges a szubjektum számára, és csakis Istenben lelheti fel a 

teljes önkiteljesedés lehetőségét. Munkásságuk törekvés arra, hogy feloldják a feszültséget Isten 

léte és a modern ember hétköznapi tapasztalatai között, és olyan vallásinterpretációt találjanak, 

amit az abszurddal és a szenvedéssel szembesülő modern ember is maradéktalanul magáénak 

érezhet. Az ateista egzisztencialisták ugyanakkor az istenhitet puszta mentségkeresésként, s 

mint ilyet, az inautentikus lét egy formájaként marasztalják el, és azt hangoztatják, hogy az 
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autentikus lét csakis úgy érhető el, ha a szubjektum szembenéz léte abszurditásával és teljes 

önmagára utaltságával. 

Szignifikáns eltérések mutatkoznak az autentikus létre törekvő egyén aktivitásának tekintetében 

is. Sartre autentikus létre törekvő embere kifelé fordul: önmagát elsősorban a világ 

átformálásával, illetve a másokkal-való-léten keresztül kívánja megvalósítani. Idővel a politikai 

aktivizmus is a látókörébe kerül, olyannyira, hogy azt – az egyén önmegvalósítását az emberiség 

önkiteljesítésével kötve össze – egyenesen az autentikus lét feltételének teszi meg. Hasonló 

tendenciát látunk a kései Camus munkásságában is, akinél az egyéni önmegvalósításról való 

lemondást fokozatosan A pestis lázadó aktivizmusa váltja fel. 

Kierkegaard, Heidegger, Jaspers és Weil ugyanakkor az autentikus lét elérésének feltételeként 

egy magányos utat vázoltak fel, ahol az individuum figyelme befelé – legsajátabb lehetőségei, 

illetve Isten felé – irányul. Különösen Kierkegaard és Weil teszi nyomatékossá, hogy az 

autentikus léthez vezető út kizárólag magányos kontempláció, illetve megfeszített figyelem által 

érhető el. 
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III. IRODALOMTÖRTÉNETI KONTEXTUS 
Pilinszky János és Slavko Mihalić korszakos költő, akiknek meghatározó jelentősége van a 

magyar és a horvát későmodern lírai profiljának kialakításában. A két szerző hasonló 

generációhoz tartozik. Pilinszky 1921-ben született, első kötete, a Trapéz és korlát pedig 1942-

ben jelent meg. Slavko Mihalić 1928-ban látott született, Komorna muzika címet viselő első 

verseskötete viszont már a II. világháború után látta meg a napvilágot. A két lírikus egyaránt 

hamar generációja meghatározó egyéniségévé vált. A Slavko Mihalić által kezdeményezett lírai 

diskurzust már Zvonimir Mrkonjić 1971-ben született lírai tipológiája is a kortárs horvát líra 

legfontosabb lírai beszédmódjai egyikeként jelölte meg. A Mihalić és Gotovac neve által 

fémjelzett, „az egzisztencia tapasztalatát” megfogalmazó lírát Mrkonjić „a világ tapasztalatának” 

(Kaštelan, Parun) és „a nyelv tapasztalatának” (Slamnig) hangot adó költői beszédmódokkal 

állította szembe (ld. Mrkonjić 2010). Cvjetko Milanja, aki már nagyobb irodalomtörténeti 

távlatból tekint vissza a Krugovi időszakára, Slavko Mihalić „szemantikai hangsúlyú” és Ivan 

Slamnig „a költői kifejezés síkjára koncentráló” lírai koncepcióját teszi meg a 20. századi horvát 

líra modellképző mátrixának alapjává. (Milanja 1990: 62-63) Hasonlóan látják Pilinszky János 

szerepét a magyar irodalomtörténészek is. Kulcsár Szabó Ernő az 1945 utáni magyar líra 

legmeghatározóbb beszédmódjaként, a vallomásos és „kollektív” személyesség (Kulcsár Szabó 

Ernő 1993: 44) és a szerepekre bomló én költészete (1993: 63) mellett, éppen azt a „hermetikus, 

absztrakt tárgyiasságú, a vallomás személyességét többféleképp korlátozó” költészetet jelöli 

meg, amely mindenekelőtt Pilinszky János és Nemes Nagy Ágnes verseiben jelentkezett. (1993: 

16) 

A Pilinszky és Mihalić által útjára indított lírai diskurzus irodalomtörténeti szerepét tekintve 

igen hasonló, kontinuitása pedig egészen napjainkig tart. Pilinszky János hatása a korai Tandori-

versektől Takács Zsuzsa líráján át egészen Oravecz Imre (Fülöp 1979: 236) vagy Marno János 

(vö. Kiss 2003, Harmath 2012) munkásságáig terjed. Az 1960-as évek meghatározó folyóirata, a 

Razlog köre egyértelműen „az abszurd költőjének” hatása alatt áll (Stamać 1997: 141), s csak az 

évtiszed végén lép színre az a költő, Zvonko Maković, aki már képes arra, hogy érdemi dialógust 

folytasson Slavko Mihalić lírájával (Pejaković 1986: 1026). Bár az 1985-ben induló Quorum 

költői inkább a háború utáni horvát líra másik antipódusát, Ivan Slamnigot tekintették 

elődjüknek (vö. Milanja 1990), a mihalići örökséghez pedig annál kritikusabban viszonyultak, „az 

abszurd költőjének” hatása alól ők sem tudták kivonni magukat. Ez az ambivalens viszonyulás 

tükröződik Goran Rem Mihalić Iskorak című kötetéről szóló recenziójának iróniával átszőtt 

soraiban is (Rem 1987: 9). Mihalić lírája tehát – akárcsak Pilinszky lírája a magyar irodalomban 

– a modernizmus örökségének újragondolása által a posztmodern líra egyik fontos 

előkészítőjének, s mint ilyen, a modern és a posztmodern közötti összekötő láncszemnek 

tekinthető.1 

                                                             
1 Slavko Mihalić lírája nemcsak a horvát, hanem a vajdasági magyar líra posztmodern fordulatának 
előkészítésében is fontos szerepet játszott. „[…] Jugoszláviát úgy tudtam, mint egy országot, ahol a vers 
területén fontos dolgok történtek, fontos szabad pozíciók harcoltattak ki, szabaddá lett a vers: 
szabadverssé – mindenekelőtt Popa, Mihalić, Slamnig, Dragojević, Šalamun által (magunkat Konczcal, 
Domonkossal e processzus egyenrangú részeseinek tudtam)”, írja Tolnai Ottó, az Új Symposion folyóirat 
egyik alapítója Költő disznózsírból című regényében (Tolnai 2004: 301). Az újvidéki Forum könyvkiadó 
1987-ben adta ki Slavko Mihalić válogatott verseit Atlantisz címmel, amelyben a fordítások a Híd és az Új 
Symposion szerzői, azaz Ács Károly, Domonkos István, Böndör Pál, Csuka Zoltán, Danyi Magdolna, Dudás 
Kálmán, Fehér Ferenc, Fehér Kálmán, Jung Károly, Pap József, Tomán László és Túri Gábor munkái. 
(Domonkos István Mihalić-fordításairól bővebben ld. Orcsik 2011). Ez a tény világosan jelzi a horvát költő 
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A két lírikus kibontakozásának körülményei is számos hasonlóságot mutatnak. Pilinszky János a 

magyar másodmodernség számos más központi szerzőjével egyetemben az Újhold (1946-1948) 

folyóirat köréhez tartozott, amelynek főszerkesztője, Lengyel Balázs Babits után című 

programadó cikkében egy nemzetközi látókörű, filozófiai, gondolati témákat előtérbe helyező, a 

Nyugat által megkezdett beszédmódokhoz csatlakozó koncepciót körvonalazott, és a 

„legmagasabb szellemi igények” kitűzésének és érvényesítésének fontossága mellett kötelezte el 

magát. (Lengyel 1946) E koncepciót kezdettől fogva éles, politikai indíttatású támadások érték, 

amelyekkel szemben a folyóirat szerzői következetesen védték esztétikai igényeik jogosságát. 

Számos vitairatot közöltek, melyek célja az irodalom és a művészet autonómiájának elvi alapú 

tisztázása volt. (Nemeskéri 2008) Bár a folyóirat mindössze hét számot ért meg, jelentős szerepe 

volt a magyar másodmodernség kiteljesítésében, a folyóirat körül kialakult körnek pedig a 

diktatúra évei alatt is sikerült fenntartania a magyar irodalom folytonosságát. (Kulcsár Szabó 

1993: 15). 

„Letéptük magunkról az antiesztétikus doktrinák szellemi rabságának láncait… Az új 

szükségképpen felváltja a régit. Ez mindig is így volt, és most is így lesz. (…) És legyen élet. Hadd 

ütközzenek az ellentétes meggyőződések, a legkülönbözőbb ítéletek, és senkit se ítéljenek el 

ezért.” – írja Vlatko Pavletić Neka bude živost című, a Krugovi folyóirat első, 1952-es számában 

napvilágot látott programatikus előszavában (idézi Bagić 2007). A Krugovi, nevéhez híven, több 

különböző irodalmi koncepciót képviselő „kör” köré szerveződött, melyek fő közös pontja az 

esztétikai diktatúra és a szocialista realista koncepció stiláris normáinak elutasítása, valamint az 

új poétikák keresésének szándéka volt (Detoni Dujmić 1995: 89). 

A két folyóiratot nemcsak az autonóm irodalmi diskurzus megteremtésének igénye rokonítja, 

hanem a megszakadt irodalomtörténeti folytonosság helyreállításának szándéka is. Az Újhold a 

háborús évek, a Krugovi pedig a totalitárius diktatúra okozta kontinuitástörést kívánta 

helyrehozni, egyfelől a hazai elődökhöz való viszony megerősítése és újragondolása, másfelől a 

nemzetközi irodalmi szcénához fűződő kapcsolatok helyreállítása által. 

Lengyel Balázs a „babitsi teljesség”, a „korokat, világtájakat befutó egyetemesség” (1946: 3) 

mellett tesz hitet, és a fiatal generáció – Babitstól és Kosztolányitól átvett – „egészre vágyását” 

hangsúlyozza. (1946: 7) Kenyeres Zoltán, a korszak kiváló ismerője Szabó Lőrinc hatását is 

kiemeli, akinek nyomdokaiban haladva az új generáció lírikusai „elmélyítették a lírai tárgyiasság 

kifejezési lehetőségeit, és segítették meghonosítani a magyar költészetben azt a széles körű 

áramlatot, amely Európában Rilkétől egészen Reverdyig terjedt”. (Kenyeres 1986/2003) A 

nyugatos hagyományok folytatójaként kezdte meg pályafutását Pilinszky János is, akinek 

szellemi elődei Babits és József Attila voltak. Babits vallásos témái (vö. Szegedy Maszák 1982: 

502, Kulcsár Szabó Ernő 1997: 316), vallomásos, allegorikus beszédmódja és átlátható 

metaforarendszerei (Tolcsvai Nagy 2002: 38) révén inspirálta a fiatal Pilinszky lírai 

beszédmódját. Ennél is fontosabb azonban József Attila hatása, aki „már nemcsak fölismerte, 

hanem vállalta is a világ képtelenségét” (Szegedy Maszák 1982: 502). Nemcsak avant la lettre 

egzisztencializmusa (Beney 1974: 9) és istenes lírájának kérdésfelvetései (vö. Radnóti 1981: 75, 

Schein 1998b: 171) okán tekinthető Pilinszky szellemi elődjének, de a Trapéz és korlát alapját 

                                                                                                                                                                                              
lírájának fontosságát, s recepciójának elmélyült voltát az Új Symposion szerzőinek körében. A Mihalić-
hatás pontos mértékének és mibenlétének felderítéséhez ugyanakkor további kutatásokra van szükség. 
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adó szimbólumháló is a kései József Attila lírájára épül (vö. Beney 1974). A József Attila-líra 

térben-időben abszurd, ambivalens értelmezhetőségű (Beney 1997: 113), a kép-fogalom 

megfeleltetés egyértelműségét megbontó (Lőrincz 2007: 509) képei Pilinszky későbbi lírai 

útkeresését is inspirálják majd. 

A szocialista Jugoszláviában a hatalom saját magának sajátította ki az előőrs (avantgarde) 

szerepét, követelve, hogy a szerzők szakítsanak meg minden kapcsolatot a hagyománnyal, és 

tagadják meg az irodalmi örökséget. (Pavličić 2008: 166) Ezzel magyarázható, hogy a horvát 

másodmodernség meghatározó folyóirata, szembeszegülve a modernitás logikájával, a 

modernség korábbi hullámainak „rehabilitálását” tűzte ki célul. (vö. Detoni Dujmić 1995: 94; 

Milanja 2003: 56). Zvonimir Mrkonjić szerint a „körösök” fő példaképeinek Tin Ujević, Nikola 

Šop, de főként Dragutin Tadijanović tekinthető, aki nemcsak az „egzisztenciális introspekció” felé 

mutató témaválasztásaival, de költői nyelve letisztultságával is megelőlegezte a Krugovi 

versvilágát. (Mrkonjić 2010: 10) Cvjetko Milanja úgy véli, a Krugovi fő érdeme Tadijanović, Šimić, 

Krleža, Cesarić és Kranjčević munkásságának újbóli integrációja (Milanja 1990: 65), míg Pavličić 

arra hívja fel a figyelmet, hogy a Krugovi alkotói Matoš és Vidrić örökségéhez találtak vissza, ami 

nem is meglepő, hiszen e szerzők „épp a költészet minden társadalmi kötelezettségvállalástól 

való megszabadítását hangsúlyozták”. (Pavličić 2008: 168) 

A tudatos kritikai tevékenység mellett – erről ld. Major Ottó cikkeit, pl. (Major 1946); (Major 

1948), valamint Detoni Dujmić 1995: 90-94) – a folyóiratok irodalomtörténeti szerepe azért is 

igen jelentős, mert világirodalmi művek ismertetésével és fordítások közlésével igyekeztek 

intenzívebbé tenni nemzetük irodalomtörténeti kapcsolatait. 

A nyugatos orientáció nemcsak az Újhold szellemi arculatára, de költői körének későbbi 

pályafutására is rányomja a bélyegét. Kenyeres Zoltán, aki az Újhold líráját – tárgyias 

ábrázolásmódja és a kifejezendő tartalom elvontsága okán – az elvont tárgyiasság lírájaként 

definiálja (Kenyeres 1986/2003), a Nemes Nagy Ágnes és Pilinszky János által is gyakran 

forgatott Rilke hatását veti fel (erről ld. még Pór 2002). A német irodalom irányában tájékozódik 

tovább az újholdasok lírájának későbbi recepciója is (ld. pl. Danyi 1990; Wirth 1991a; Schein 

1998; Tolcsvai Nagy 2002; Kiss 2003; Vorzsák 2011), amely elsősorban a Gottfried Benn és a 

Paul Celan lírájával való párhuzamokat állítja vizsgálódása előterébe. Ennél is érdekesebb 

azonban Kenyeres Zoltán azon észrevétele, amely szerint az újholdas líra tárgyiasságának 

gyökerei Ezra Pound és T. S. Eliot ars poeticájában lelhetők fel (Kenyeres 1986/2003). Bár ezen 

észrevétel, miként rövidesen mi magunk is demonstráljuk, a Ted Hughes által angolra fordított 

Pilinszky munkássága esetében külön is igazolható, az ő vonatkozásában csupán Fülöp László 

vetette fel az angolszász irodalmi kötődések lehetőségét (Sylvia Plath, Robert Lowell és Ted 

Hughes vonatkozásában). (Fülöp 1979: 233-234) 

Az erős angolszász orientáció a Krugovi szellemi profilját is meghatározta. Eliot, Pound és Auden 

nemcsak lírájával (Detoni Dujmić 1995: 10), de kritikai-esszéisztikus prózájával (Detoni Dujmić 

1995: 15; 94) is jelentős hatást gyakorolt a „körösökre”. Az 1952-ben napvilágot látott Američka 

lirika és Suvremena engleska poezija című, mérföldkő-jelentőségű antológia szintén a Krugovi két 

prominens szerzője, Ivan Slamnig és Antun Šoljan nevéhez fűződik (ld. Pavličić 2008: 168). Az 

angol és az amerikai líra és irodalomkritika recepciója által, miként azt Dunja Detoni Dujmić 

külön is kiemeli, a Krugovi az egész horvát irodalom orientációváltásához hozzájárult. (Detoni 

Dujmić 1995: 10) 
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Ezen új perspektíváknál is fontosabb azonban az egzisztencialista diskurzus recepciója, ami 

mindkét folyóiratban meghatározó szerepet kap. A téma már az Újhold első számában feltűnik. 

Szabolcsi Miklós Az antiintellektualizmus feltámadása című cikkében bírálóan ugyan, de 

meglehetősen részletesen ír az egzisztencializmusról, különösen Sartre kollektív fordulatáról. 

(Szabolcsi 1946: 68) Somlyó György Nemes Nagy Ágnes lírájáról szólva azt írja, „az új „mal de 

siécle”, az egzisztencia abszurditásának Európa-szerte dívó betegsége tombol ebben a 

költészetben” (Somlyó 1947: 62), és az „angoisse”, „az élet tárgytalan szorongása” jegyeit fedezi 

fel. (Somlyó 1947: 63) A Malte Laurids Brigge feljegyzéseit ismertető recenzió ugyancsak rámutat 

arra, hogy Rilke „egzisztencialista filozófiával való kapcsolatai nyilvánvalóak” (Bódi 1947: 72).  

Az egzisztencialista irodalom kiterjedtebb recepciójára Magyarországon lényegesen később 

kerül sor. Mészöly Miklós és Kertész Imre az 1960-as években, Esterházy Péter pedig az 1970-es 

években fedezi fel Camus műveit (ld. Szávai 2005: 75). A fenti idézetek azonban világosan jelzik, 

hogy az egzisztencializmus már az Újhold körének befogadói horizontját is meghatározta. 

Hasonló a helyzet a Krugovinál is. A horvát folyóirat színre lépésének irodalomtörténeti 

előzményeként Cvjetko Milanja elsősorban Sartre Az undor című regényének jugoszláviai 

megjelenését (Mučnina, 1952), valamint a horvát egzisztencialista próza színre lépését, ezen 

belül is Petar Šegedin Djeca božja (1946) és Osamljenici (1947), valamit Vladan Desnica Zimsko 

ljetovanje (1950) című művének kiadását jelöli meg. (Milanja 1990: 66) Erre az alapra építkeztek 

a Krugovi szerzői, akik nemcsak olvasták és fordították Sartre és Camus műveit, de parázs 

ideológiai vitákban álltak ki mellettük a dogmatikus marxistákkal szemben. (Pavličić 2008: 181) 

 

A hasonló témafelvetések és az egzisztencialista diskurzusok bizonyítható ismerete dacára 

azonban az érintkezésen alapuló kapcsolatot Mihalićnál a recepció kizárja, mivel Mihalić 

programadó verseskötete, a Komorna muzika versei még azelőtt láttak napvilágot, hogy az 

egzisztencializmus kulcsszövegei megjelentek volna Horvátországban (vö. Pavletić 1979). Abban 

azonban, hogy Mihalić lírai ontológiája a lírikus munkásságának későbbi szakaszában is 

megőrizte alapvető vonásait, sőt, azok egyre kifejezettebbekké váltak, alighanem a nyugati 

egzisztencializmus intenzív recepciója is közrejátszott. Hasonlóra kerül sor Pilinszkynél is, 

leszámítva Kierkegaard, Camus és Weil esetét, ahol az érintkezés ténye filológiai adatokkal is 

alátámasztható. A témával foglalkozó szakértők mind Pilinszky, mind Mihalić lírai ontológiáját 

döntően autochton jelenségként határozzák meg, amelyet nem a nyugati egzisztencializmus 

hívott életre, hanem attól függetlenül alakult ki, csak történetesen hasonló problémákat 

fogalmaz meg, hasonló érzékenységgel, vö. (Fülöp 1979: 18), (Kenyeres 1986/2003), (Pavletić 

1987: 14-15), (Šoljan 2002: 223) (Pavličić 2008: 182). Mi több, Šoljan és Pavličić a Mihalić-lírát a 

„hidegháborús generáció” létérzékelésének lírai leképeződéseként olvassa, amely nem elvont 

ontológiai igazságokat mond ki, hanem a kézzelfogható valóságra reflektál, s elválaszthatatlan 

keletkezésének pontos helyétől és idejétől. Az ontológiai orientáció és a konkrét tér- és időbeli 

feltételek általi meghatározottság azonban korántsem egymást kizáró tényezők. Heidegger 

ontológiája a szubjektum-objektum szembeállítást a Dasein fogalmával helyettesíti, amelyben a 

„da” előtag egyaránt jelöl tér- és időbeli meghatározottságot. Sartre filozófiájában a fakticitás 

fogalma kap jelentős szerepet, amely az emberi létező azon tulajdonságainak összességét jelenti, 

amelyet nem az illető maga választott. A jelen disszertáció célja, hogy a Pilinszky- és Mihalić-

versekben kirajzolódó létmegértő tevékenységet a létmegértés konkrét tér- és időbeli 

kontextusának felmutatása mellett tegye érthetővé, rávilágítva arra, miként járulnak hozzá e 

kontextus egyes elemei a lírai ontológiák arculatának meghatározásához. 
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Ennek szükségességét az a tény is világosan jelzi, hogy az egzisztencialista líra Pilinszky és 

Mihalić által képviselt közép-európai változata több dologban is élesen elüt a nyugati 

egzisztencialisták képviselte filozófiai és irodalmi diskurzusoktól. Az elkötelezett irodalom 

sartre-i koncepciója, amelynek csírái már a filozófus-író apolitikus korszakában is megjelennek, 

Pilinszkytől és Mihalićtól felettébb távol áll. Bár Pilinszky és Mihalić praxisként tekint az 

irodalomra, e praxis célja Sartre felfogásától eltérően nem a szituáció felülírása (Sartre 1969: 

40–42), hanem a lét és a világ megértése és értelmezése. Nem társadalmi perspektívában 

gondolkodnak, műveik középpontjában egy magányos létmegértő szubjektum áll, aki egyedül áll 

szemben a többi emberrel és a világgal. Sartre-tól és Camustől eltérően, akik végül az egyén 

határainak transzcendálásában lelik meg az abszurd „megoldását”, Pilinszky és Mihalić 

mindvégig megmarad az egyes egyén perspektívájánál, s az abszurd problémáját is e keretek 

között kívánja megoldani. Az a fajta aktivizmus, ami Camus és Sartre II. világháború utáni 

közéleti tevékenységét áthatja, Pilinszky és Mihalić életrajzából végképp hiányzik. Míg Camus az 

RDR nevű baloldali mozgalomban (Aronson 2004: 103–105) tevékenykedett, Sartre pedig 1952 

és 1956 között egyenesen a Kommunista Párt társutasa volt (Pollmann 1974: 64), Pilinszky és 

Mihalić távolságot tart a radikális eszméktől, s az ideológiasemlegesség elvét valló alkotói terek 

felé gravitál.  

A másik lényegi különbség triviálisnak hathat, de annál mélyrehatóbb: Sartre és Camus prózát, 

Pilinszky és Mihalić pedig lírát írtak. Mi az irodalom? című művében Sartre amellett érvel, hogy a 

lírai műveknek nincs valóságreferenciája, mert a költők a szavakat nem jelként, hanem 

tárgyként, azaz szervezett jelentésegészekként használják. A költő, állítja Sartre, a valóságot nem 

ábrázolja, hanem új, párhuzamos valóságot teremt, amelynek elemei kizárólag egymással való 

viszonyukban nyerik el értelmüket (Sartre 1969: 28-30). A költészettől eltérően a prózát már 

referenciálisnak tekinti, sőt, egyfajta cselekvésnek látja (Sartre 1969: 40-42). Ezen elméleti 

alapvetésekből, s abból a tényből, hogy irodalmárként kizárólag prózában alkotott, arra 

következtethetünk, hogy Sartre a lírát nem tartotta alkalmasnak sem a világ ontológiai 

szerkezetének leképezésére, sem az egzisztencializmus morális következményeinek 

ábrázolására. Mihalić azonban az egzisztenciális jelenségeket és szituációkat olyan struktúrák 

segítségével képes jelenvalóvá tenni, amelyeket a befogadó nemcsak autonóm esztétikai 

tárgyakként képes értelmezni, de a saját költőien megformált egzisztenciális tapasztalataként 

olvashatja. (Pavletić 1987: 36) Szövegeinek igazságkritériumát valamennyi olvasó magában 

hordozza: a versek igazságának mércéje saját életünk, s végig nem gondolt, meg nem 

fogalmazott egzisztenciális tapasztalataink sokasága (Pavletić 1987: 36). Bár e következtetés egy 

Mihalić-monográfiában hangzik el, a megállapítások Pilinszky János szavaira is bízvást 

vonatkoztathatók. 

A jelen disszertáció célja nem csupán a Pilinszky és Mihalić műveiből kirajzolódó lírai ontológia 

rekonstrukciója, hanem az is, hogy azt az egzisztencialista diskurzus kontextusába illesztve, az 

egzisztencialista szerzőkkel párbeszédben vizsgálja. Nem csupán a Pilinszky és a Mihalić 

műveiben kirajzolódó autentikuslét-koncepció egyediségét szeretnénk bemutatni, de 

részleteiben vesszük szemügyre azt a költői eszköztárat is, amely segítségével a két közép-

európai lírikus ontológiája deskriptív és preskriptív aspektusait egyaránt láthatóvá teszi. 

A Pilinszky és a Mihalić-oeuvre azonban a régión belül korántsem tekinthető egyedülálló 

fenoménnek. Munkásságuk egy tágabb líratípusba is besorolható, melynek reprezentánsait 

számos környező országban megtalálhatjuk. Egzistencijalistički nadahnuta lirika u Hrvatskoj, 

Sloveniji i Mađarskoj (Kálecz-Simon 2012) című tanulmányomban elsőként vetettem fel Slavko 
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Mihalić, Pilinszky János és – a szintén a közép-európai katolikus modernizmus diskurzusához 

sorolható – Edvard Kocbek munkássága közötti tipológiai rokonság lehetőségét. A közép-

európai egzisztencialista líratípusba sorolható azonban a szerb Vasko Popa munkássága, s okkal 

vethető fel a lengyel Tadeusz Różewicz, valamint a cseh František Halas, Jiří Orten, s különösen a 

cseh barokkhoz ezer szállal kötődő Jaroslav Durych életművének tipológiai rokonsága is, amely, 

akárcsak Kocbek és Pilinszky, a közép-európai katolikus modernizmus diskurzusába is 

beilleszthető. 
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IV. A DISSZERTÁCIÓ MÓDSZERTANI ALAPJAI 
A Pilinszky- és a Mihalić-életmű elemzése során a heideggeri-gadameri hermeneutikai 

módszerre fogunk támaszkodni. A módszer alkalmazását a két életmű ontológiai orientációja, a 

diszpozíciók és konkrét szituációk elemzésére irányuló lírai stratégia indokolja. Az 

életművekben ugyanakkor olyan kérdések is előtérbe kerülnek, mint a művészet jelentősége a 

lét felfedésének folyamatában, illetve a létfenomén nyelvi megragadhatóságának problémája, 

amelyek a hermeneutikai diskurzusban is nagy hangsúllyal jelennek meg. Érdemes szemügyre 

vennünk Pilinszky János publicisztikáit is, amelyek ars poeticai észrevételei számos ponton 

érintkeznek a fenomenológia és a hermeneutika alapvető célkitűzéseivel. 

„A filozófia igényének ősi riválisa volt a poézis”–  emlékeztet Hans Georg Gadamer A szó igazsága 

című írásában. (Gadamer 1994a: 123) Pilinszky János lírai opusa nemcsak ontológiai igénye, 

hanem a prózai szövegekben ékesen megmutatkozó kifejezett léthermeneutikai orientáció miatt 

is igazolja Gadamer tézisének igazságát. Mihalićtól eltérően, aki már Metamorfoza című 

programadó költeményében nyilvánvalóvá teszi, hogy a létnek nincs önmagán túlmutató 

értelme, Pilinszky egy percre sem adja fel a mögöttes értelem keresésének szándékát. Pilinszky 

számára az abszurd rejtély, amelyet meg kell fejtenünk, sajátos kódrendszer, amelyet 

értelmezünk kell. Ez a gondolat már az 1961-es Közjáték című novellában is megjelenik: 

„Miért kell látnom ezeket a fákat? – rémlett föl a fiatal katonában. Ezeket a tetőket? Ezt a kis 

falut, és épp ezt? És épp ezt a gyereket, mielőtt meghalok? 

Mert el volt készülve a halálra. A nap hideg fénye, a fák koronája s a sorompóra könyöklő gyerek 

hallgatása mind megannyi titkos üzenet volt számára, mit ákombákom betűivel maga a halál 

vetett oda az egyre idegenebb vidék lapjaira.” (Pilinszky 1961/2011b: 139)  

 

Ugyanezt a gondolatmenetet fűzi tovább a Nagyvárosi ikonok programadó írása, az Ars poetica 

helyett: „Auschwitz ma múzeum. [...] Legotthonosabb tárgyaink, hétköznapi civilizációnk szinte 

valamennyi eszköze – az utolsó elhányt bádogkanálig – soha nem látott metamorfózison ment itt 

keresztül.[...] Valamennyit egyazon jelentés elvéthetetlen jegyei borítják. Ütések és kopások, 

miknek kibetűzésére alig tettünk valamit. Pedig ezek a század betűi; ezek a kor betűformái.” 

(Pilinszky 1970/2011a: 86) A programadó írás címe nyilvánvalóvá teszi, hogy a kötetben 

szereplő verseket „a kor betűformáinak” „kibetűzéseként” kell olvasnunk, hogy ezáltal 

„önmagából láttassuk azt, ami önmagát megmutatja, úgy, ahogyan az saját magából 

megmutatkozik” (Heidegger 2004: 50), s hogy ezáltal „a maga elrejtettségéből-elfeledettségéből 

kiemeljük, és mint el nem rejtettet láttassuk”. (Heidegger 2004: 50) 

Az 1974-es A Könyvek Könyve című szöveg az értelmezés közegét, valamint az értelmező 

szerepét is körvonalazza a léthermeneutikai folyamatban: 

„Ülök a kora őszi kertben, és olvasok. A kertet, az égboltot, a fákat, s egy öreg kutya pillantását, 

jelenlétét olvasom. Esténként előbb a szürkületet, később a csillagok betűit, az éjszaka zajait, a 

csönd „betűvetését”. Kifogyhatatlan olvasmány! Szöveg, amit a csecsemők is értenek, s a bölcsek 

se tudnak megfejteni. Könyv, amiben egyedül az idő lapozgat. Írás, amiben egyszerre vagyok 

olvasmány és olvasó. 
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A különböző kultúrák: ugyanannak a könyvnek – Könyvek Könyvének –, ugyanannak a 

„szövegnek” különböző megfejtései. Ebben az értelemben az emberi élet nemcsak szakadatlan 

létezés, de szakadatlan olvasás is. A türelmetlenek nem várják be az idő lapozását, maguk 

szeretnének beletúrni a mindenség lapjaiba. De ez csak gyöngeségükre vall. Az olvasás figyelmét 

sose pótolhatja a lapozás türelmetlen sietsége. 

Lehetetlen ezzel a Könyvvel versenyre kelni! Lehetetlen, de nem is kell. Amit mi írunk, valójában 

nem írás – csupán jobb-rosszabb olvasása az elénk táruló lapoknak.“ (Pilinszky 1974/2011b: 

728-729) 

Az olvasásmetafora nem csupán a létmegértés hermeneutikai karakterét leplezi le, hanem azt is, 

hogy „a nyelv az a hermeneutikai dimenzió, amelyen keresztül a lét megmutatkozik“ (Gadamer 

1994a: 116), és, akárcsak Heidegger és Gadamer, a költészetet a létfenomén felfedésének 

kitüntetett módjaként ragadja meg (vö. Heidegger 1988 és 1991; Gadamer 1994a és 1994b). 

Pilinszky ars poeticájában az alkotó nem a világ felett álló zseni, aki a semmiből hozza létre 

alkotásait, vagy hoz létre rendszert az értelmetlen és kaotikus világban. A művészet ilyetén 

felfogását A „teremtő képzelet“ sorsa korunkban című esszéjében nárcisztikusként, s így 

inautentikusként utasítja el. „A világ „beszél”, csak meg kell hallanunk a szavát” – írja Néhány szó 

a szavakról című írásában. – „Sőt, ezzel kezdődik minden beszéd. Hallgatással. Meghallgatással. 

Tehát újra csak: nyitottsággal, vagyis szeretettel.” (Pilinszky 1968/2011: 574)  

A világot értelmező alkotó azonban nem puszta befogadó, hanem maga is aktív részese az 

értelmezési folyamatnak: „Az irodalom ugyanis nem leírás, még csak nem is kifejezés, hanem a 

dolgok megszólítása.” (Pilinszky 2011: 826) A dialogicitást tehát, akárcsak Gadamer és Hans 

Robert Jauss (vö. Gadamer 1994b, Jauss 1997), Pilinszky is az ember ön- és világmegértő 

tevékenységének elsődleges módjaként határozza meg. 

Mihalić lírája nemcsak „igényében”, de munkamódszerében is erőteljesen rokonítható Heidegger 

filozófiai projektjével. A Lét és időben a német filozófus a létkérdés feltevésének 

prekondíciójaként a fundamentálontológia kidolgozását jelöli meg, melynek alapját a lét 

kitüntetett formája, a jelenvalólét analízise képezi. A jelenvalólét legfontosabb jellegzetessége, 

hogy képes önnön létére reflektálni, és létében, a világban-való létére reflektálva érti meg saját 

magát. Heidegger vizsgálódásának célja pedig a jelenvalólét teljes feltárultságának elérése. 

(Heidegger 2004: 50) Gadamer szerint a költői nyelv ennek a feltárulásnak válik kitüntetett 

terévé: a költői szó végső célja a jelenvalólét megidézése, s annak lehetővé tétele, hogy az ember 

közel kerülhessen a megragadásához, a költészet igazsága pedig éppen abból származik, hogy 

ezt a közelséget létrehozza és megtartja. (Gadamer 1994b: 154) Ennek a közelségnek a 

létrehozása zajlik le Mihalić verseiben, melyek igazságának kritériumait, miként Vlatko Pavletić 

is rámutat, életünkkel és ezidáig végig nem gondolt, formába nem öntött egzisztenciális 

tapasztalatainkkal valamennyien önmagukban hordozzuk. (Pavletić 1987: 36). 

A Mihalić-versek lírai szubjektuma igazi heideggeri értelemben vett Dasein. Ahogy Heideggernél 

a „da” előtag térben és időben egyaránt meghatározott pozíciót jelöl, úgy a Mihalić-versek lírai 

szubjektumának létezése és önmegértése sem választható el annak konkrét, a versekben számos 

utalással jelzett tér- és időbeli koordinátáitól. A közép-európai léthelyzet, a totalitárius diktatúra 

nyomása, az embereket személyes integritásában fenyegető mivolta a lírai szubjektum 

létérzékelésére, létmegértési folyamatára is rányomja bélyegét. Így képesek ezek a jellemzők, 

paradox módon, épp a maguk partikularitása által hozzájárulni egy alapvetően univerzális 
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témákra irányuló lírai beszédmód létrejöttéhez, megmagyarázva egyszersmind, hogy e 

diskurzus miért éppen Közép-Európában bontakozott ki. 

A versekben a szubjektum-objektum szembeállítás heideggeri dekonstrukciója is tetten érhető. 

Bár a mihalići életműben számos kifejezetten introspektív szöveget találunk, a lírai szubjektum 

eredendően mégis világban-való-létként és másokkal-való-létként érti meg és értelmezi önnön 

létét. A versekben egyre konkrétabb és részletgazdagabb módon jelenik meg a természeti és a 

társadalmi környezet, a többi szubjektumhoz való viszony mint a létmegértés közege, az életmű 

végén pedig a transzcendenciához és a tágabb értelemben értett univerzumhoz való viszony is a 

szubjektum ontológiai vizsgálódásainak terévé válik. 

A versekben kibomló létmegértési folyamatban – akárcsak a heideggeri ontológiájában – a 

határhelyzetek és diszpozíciók analízise is kulcsszerepet kap. E kitüntetett állapotok 

visszavezetik a szubjektumot létéhez és eltávolítanak a léttel kapcsolatos minden inautentikus, 

külső-idegen forrásból átvett feltevést. Közvetlenül a lét alapstruktúráira irányítják rá a 

figyelmet, lehetővé téve, hogy a szubjektum meglássa annak valódi arcát, és újragondolja a 

viszonyát önnön létéhez. A határhelyzetek ábrázolására gyakran a lírai szubjektum ittlétének 

térben és időben pontosan meghatározott kontextusában kerül sor, sőt, a történelmi 

katasztrófák is az emberi létezés határhelyzeteiként mutatkoznak meg. Ily módon Mihalić „a 

meghitt jelenségekben az idegent hívja mint olyat, amelybe a láthatatlan illeszkedik, hogy az 

maradjon, ami: ismeretlen” (Heidegger 1991: 205), az ontikus tapasztalatot pedig az átlagos 

mindennapiság és a történelem tapasztalata által formálja ontológiai igazsággá. 

Slavko Mihalić célja egy következetes, szépítés és illúziók nélküli ontológia kidolgozása. Erre 

építve alkotja meg a lírai szubjektum „gyakorlati filozófiáját“, vagyis veti el a célok kitűzésének 

és megvalósításának lehetőségét. Pilinszky János célja ugyanakkor metafizika és ontológia, Isten 

léte és a világ abszurditásának tapasztalata közötti feszültség feloldása. Az egzisztencialista 

ihletettségű lírikusra nem nehezedik annak a terhe, hogy, akár a filozófusok, egyből készre 

kristályosított, konzisztens és fogalmilag precíz gondolatkonstrukcióval álljon elő, hanem 

lehetősége van arra, hogy a szubjektum ön-, lét- és transzcendenciainterpretációs tevékenységét 

a maga szerves mivoltában, folyamatként ábrázolja. Ezt a létmegértési folyamatot igyekszik 

megragadni Pilinszky Jánosról írott 2002-es monográfiájában Tolcsvai Nagy Gábor is, aki 

azonban amellett, hogy pontatlanul használja a heideggeri fundamentálontológia olyan 

alapfogalmait, mint a világban-való-lét és az autentikus lét, nem veszi tekintetbe a hermenutikai 

folyamat körkörös jellegét sem, hanem lineáris processzusként láttatja a létmegértést. Annak 

ellenére, hogy Pilinszkynél e létmegértési folyamat látványos válságokkal és törésekkel tarkított 

(„Számomra a csend periódusa rendszerint sokkalta fontosabb, mint magáé az írásé. Egy 

hasonlattal: a madár szárnycsapása szakaszos, de röpte azért egyenletes. És nem is a 

szárnycsapás a lényeges, hanem a röpte előre.” [Pilinszky 1965: 438]), Tolcsvai nem rajzolja ki a 

Pilinszky-életmű főbb horizontváltásait, és azokat az okokat sem körvonalazza, amelyek e 

horizontváltásokhoz vezettek. A jelen disszertáció elsődleges célkitűzése a Pilinszky-versekben 

körvonalazódó szubjektum létmegértési folyamatának felvázolása, a horizontváltásokkal és az 

azokat előidéző tényezők kiemelésével egyetemben. 

Mihalić lírájára ellenben a statikusság, sőt, egyfajta stagnálás jellemző. Bár a lírai szubjektum 

felvázolja az autentikus létezés kívánatos irányát, mégsem képes maradéktalanul elkötelezni 

magát emellett. Kétségek között vergődik, amelyeket nem képes meghaladni. Idővel a lírai 

szubjektum világképe újabbnál újabb elemekkel gazdagodik, az életmű későbbi szakaszaiban 
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nyilvánvaló nyitás következik be a külvilág, elsősorban a politikai, közéleti kérdések felé, s az 

életművön olyan jelentős események is rajta hagyják bélyegüket, mint a rendszerváltás és az azt 

követő délszláv háború. Ez azonban nem képes igazi, gyökeres paradigmaváltáshoz vezetni. Így 

az abszurd létállapotból fakadó feszültség feloldatlan marad, az életmű vége felé a költő 

szembesül saját kudarcával, s feladja a küzdelmet. A lírai szubjektum alaphelyzete a Godot-ra 

várva című dráma alaphelyzetét idézi: tehetetlenül, passzívan várja, hogy történjék valami, ami 

kimozdítja a holtpontról, ám mivel semmi ilyesmire nem kerül sor, a várakozás hiábavaló marad. 

 

Gadamer szerint a költő elsődleges kihívása, hogy „azt is szóba foglalja, amiről úgy tűnik, hogy 

kívül esik a szó körén.” (Gadamer 1994b: 155) Ezek a témák állnak Pilinszky és Mihalić 

érdeklődésének homlokterében is. Mindkét lírikus gyakran ütközik bele nyelve határaiba. A 

feltárt létfenomén nyelvi kifejezésére vonatkozó kérdés felvetése, és az új, az approximációra 

alkalmasabb nyelvi kifejezésmódok kitartó keresése szintén a hermeneutika képviselőivel 

rokonítja a két lírikus szemléletét. 

Heidegger már a Lét és időben is elvetette a létről való beszéd közvetlen, denotatív módját, s 

nyelvfelfogása tekintetében is a nyelv poétikai funkciójának adott primátust, hangsúlyozva ezen 

és más kommunikációs funkciók elsőbbségét a nyelv denotatív funkciójával szemben (ld. 

Heidegger 2001: 191). Későbbi műveiben már a művészetet jelöli meg a létmegértés kitüntetett 

módjaként (ld. Heidegger 1988 és 1991), esszéiben pedig csakhamar maga mögött hagyja a Lét 

és időben képviselt, argumentatív és következetes fogalmisággal operáló beszédmódot és egy 

talányos, metaforákban és sokirányú utalásokban gazdag diskurzust indít útjára, amely 

elsősorban a nyelv poétikai funkciójára és hermeneutikai potenciáljára épít.  

Karl Rahner és Paul Ricoeur a közvetlen fogalmi megragadhatóság nehézségeit nem a lét, hanem 

Isten vonatkozásában mondják ki. Rahner szerint a transzcendencia lényege éppen abban áll, 

hogy az ember mindig, minden esetben képes túllépni aktuális horizontján. Ezért a 

transzcendencia közvetlen, precíz fogalmisággal való leírása is lehetetlenségbe ütközik, mert a 

közvetlen megtapasztalására nincs mód, csupán arra, hogy sok apró részletből, önreflexió által 

rekonstruáljuk a saját magunk számára. (Rahner 1983: 78-84) Ugyanerre a tényre hívja fel a 

figyelmet Paul Ricoeur is, aki szerint a vallási nyelv fontos jellemzője az ún. határkifejezések 

használata, a megszokott diskurzusok kisiklatása, a hagyományos logika felfüggesztése annak 

érdekében, hogy a nyelv olyasmire utalhasson, ami egyébként az emberi nyelven túl van. 

(Ricoeur 1995: 114) 

Ugyanez a nehézség merül fel Pilinszky – válságokkal, megtorpanásokkal terhes – 

léthermeneutikai tevékenysége során is. Közismert és a recepció által is gyakran érintett tény a 

lírikus egy évtizedes hallgatása, esszéiben és költeményeiben pedig Pilinszky maga is gyakran 

reflektál a nyelvi kifejezés problematikusságára. 

Az 1940-es években Pilinszky az avant la lettre egzisztencialista létérzékelést megfogalmazó 

József Attila (vö. Beney 1974: 9) lírai beszédmódját viszi tovább. A II. világháború jelentette 

szélsőséges és koncentrált abszurdtapasztalattal való szembesülés azonban mind a létmegértési 

folyamatot magát, mind a felismert tapasztalatok nyelvi megfogalmazását-kifejezését kihívás elé 

állítja: 
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„A második világháború talán legnagyobb botránya volt az európai történelemnek. Mégis, 

miután pusztító hulláma visszavonult, az emberi szellem mintha tanácstalanul állt volna 

szemben a példátlan merénylettel, sokáig nem talált rá megfelelő szavakat. A romok csöndjét a 

szavak csöndje követte. Csak elvétve próbálta meg egy-egy alkotás – főként keleten – fölmérni, 

mi is történt tulajdonképpen?” (Pilinszky 1961/2011: 165) 

Az 1956-os Apokrif pontosabban körvonalazza a létmegértő beszélő által átélt ontológiai-nyelvi 

válságot: 

„Haza akartam, hazajutni végül, 
ahogy megjött ő is a Bibliában. 
Irtóztató árnyam az udvaron. 
Törődött csönd, öreg szülők a házban. 
S már jönnek is, már hívnak is, szegények 
már sírnak is, ölelnek botladozva. 
Visszafogad az ősi rend. 
Kikönyöklök a szeles csillagokra – 
 
Csak most az egyszer szólhatnék veled, 
kit úgy szerettem. Év az évre, 
de nem lankadtam mondani, 
mit kisgyerek sír deszkarésbe, 
a már-már elfuló reményt, 
hogy megjövök és megtalállak. 
Torkomban lüktet közeled. 
Riadt vagyok, mint egy vadállat. 
 
Szavaidat, az emberi beszédet 
én nem beszélem. Élnek madarak, 
kik szívszakadva menekülnek mostan 
az ég alatt, a tüzes ég alatt. 
Izzó mezőbe tűzdelt árva lécek, 
és mozdulatlan égő ketrecek. 
Nem értem én az emberi beszédet, 
és nem beszélem a te nyelvedet. 
Hazátlanabb az én szavam a szónál! 
 
Nincs is szavam.” 
 

A lírai szubjektum két lépcsőben szembesül a kommunikáció csődjével: először a 

léttapasztalatok megragadását és a megszólítható Másikkal való közlését lehetővé tévő nyelv 

szövetének szétszakadását érzékeli, majd a teljes nyelvvesztettség állapotába zuhan. A „Nincs is 

szavam” konstatációt kimondó lírai szubjektum a világban-való-lét nyelvi körülírhatóságába és 

kommunikálhatóságába vetett hit elbizonytalanodásának ad hangot, amellyel végső soron a 

költészet lehetőségét kérdőjelezi meg. 

Az 1974-es Költemény még pontosabban körvonalazza az Apokrifban felvetett kommunikációs 

csődöt: 

„Nem föld a föld. 
Nem szám a szám. 
Nem betű a betű. 
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Nem mondat a mondat. 
 
Isten az Isten. 
Virág a virág. 
Daganat a daganat. 
Tél a tél. 
Gyűjtőtábor a körülhatárolt 
bizonytalan formájú terület.” 
 

A Költemény már nyilvánvalóvá teszi, hogy a válság oka a világháború jelentette szélsőséges és 

koncentrált abszurdélménnyel, a Simone Weil-i értelemben vett szerencsétlenséggel 

szembesülve, az önmagában megmutatkozó létfenomén feltárulkozásának hatására a nyelv 

elvesztette eredendő funkcióját – többé már nem képes a létmegértési folyamat során feltárultak 

megjelenítésére és kommunikálására. A világban-való-lét – benne „a század ütéseivel-

kopásaival”, az abszurd kérlelhetetlen tapasztalatával – azonban továbbra is adott. Változatlan a 

költészet előtt álló kihívás is, ami, ellentétben Szávai Dorottya következtetésével, nem pusztán 

„tanúságtétel” (ld. Szávai 2005: 1991), hanem a világban-való-lét értelmezése, az abszurd 

„betűinek” kiolvasása.  

Az Apokriffal ellentétben azonban a Költemény a válság meghaladásának irányát is megmutatja 

azáltal, hogy egy olyan lírai nyelven szólal meg, amely az emberi nyelv határainak szétfeszítése 

révén képes kommunikálni a kommunikálhatatlant. Ezt az irányt jelzi a vers címe is, amely 

szándékosan tág és általános volta okán, akárcsak a Senkiföldjén esetében (Horváth 1999: 49), 

arra készteti az olvasót, hogy a címet üres szöveghelynek tekintse, s kizárólag a szövegtörzs 

nyelvi-poétikai szerveződése alapján töltse meg értelemmel. 

 

Pilinszky lírájának ugyanazzal a válsággal kell szembenéznie, amelyet Adorno az „Auschwitz 

után nem lehet verset írni” aforizmában összegez. Hasonlóképp látja ezt Schein Gábor is, aki 

szerint T. S. Eliothoz, John Cage-hez, René Charhoz, Yves Bonnefoyhoz, Paul Celanhoz, Ingeborg 

Bachmannhoz és Czesław Miloszhoz hasonlóan Pilinszky is azzal szembesült, hogy „a 

modernséget lezáró történelmi események végleg lehetetlenné tették a mimetikus poétikai 

modellek folytatását, mert ami történt, letagadhatatlan és jóvátehetetlen, de messze túl van a 

valószínűség határán”. (Schein 1996b) Ugyanezt a nyelvi válságot leplezi le Szávai Dorottya 

Camus A pestis című regénye esetében is, amely szintén a pestis néven nevezésének 

problémájával indul. (Szávai 2005: 180) 

A lírai szubjektum kommunikációképtelensége azonban nem merül ki „az együttlét, a 

beszélgetés lehetetlenségében” (Schein 1996b), és nem is csupán „a nyelv külső referenciáinak 

elvesztéséről” van szó (Schein 1996a), hanem sokkal inkább arról, hogy a megfogalmazandó 

tapasztalat annak alapvető ontológiai szerkezete miatt esik kívül a nyelvi mondhatóság határain. 

A szerencsétlenség kommunikálhatatlanságának mélyebb okaira az Ábrahám áldozata című 

esszé világít rá, amelyben Pilinszky Kierkegaard Félelem és reszketés című művéhez fűz 

kommentárokat. A magyar lírikus szerint Ábrahám „tökéletes csendjének” az oka, amivel „Isten e 

’rettenetes’ parancsát fogadta”, nem csupán az áldozat súlyossága, hanem álláspontja teljes 

kommunikálhatatlansága. „Mit mondhatott volna erkölcsi magyarázatul feleségének, 

környezetének? [...] A hős és a nevelő, még ha áldozata magányos és tragikus is, halálának 
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értelmével sose szakad el a közösségtől, igazával, ha máshoz nem, az utókor embereihez 

fellebbez. Egyedül a szent merészel áldozatával egyedül maradni, egyedül – szemközt Istennel.” 

(Pilinszky 1966/2011: 489) Az Istenhez való autentikus viszonyulás Pilinszky szerint nemcsak 

azért nem mondható el, mert ellenkezik a közösség erkölcsi értékrendjével, hanem azért sem, 

mert döntése a józan ésszel szegül szembe, s ellenkezik mindazzal, amit az emberi gondolkodás 

a térben és időben való létezés általános tapasztalatai alapján ésszerűnek gondol. A tapasztalat 

átadhatatlansága nemcsak az „ugrást” megtevőt szakítja ki a nyelv szövetéből, de az Istenről és 

hozzá való autentikus viszonyulásról szólni kívánót is kihívások elé állítja. 

A következő bekezdésben Pilinszky ugyanakkor arra a kérdésre is megadja a választ, miért nem 

képes a nyelv közvetlenül szólni a szerencsétlenségről és ezáltal Istenről. „A tökéletes hit csodája 

– kívülről nézve – mindig rejt valami fölfoghatatlant, sőt ellentmondásosat magában. Megrendült 

szívvel és elmével érezzük, sejtjük, hogy Ábrahám hite lényegében a szeretet legmélyebb titkába 

vonta be őt. Szemünk mégis káprázik a látványtól. S ez az ellentmondás – görög szóval: 

paradoxon – valami módon mindig megjelenik, valahányszor az örök érintkezik az időbeli 

történéssel.” (Pilinszky 1966/2011: 489) 

Az erkölcs, a józan ész és a logika az emberi létező átlagos mindennapiságából kiindulva, a tér- 

és időbeli koordinátákkal leírható világban-való-lét tapasztalataiból kristályosodott ki. A 

transzcendens létező téren és időn kívül egzisztál, ezáltal a térrel és idővel leírható világban 

történő megnyilatkozásai emberi szemszögből érthetetlenek, emberi fogalmakkal 

megragadhatatlanok, az emberek által, az emberi tapasztalatok alapján létrehozott 

gondolatrendszerekbe integrálhatatlanok, így szemlélőik logikai ellentmondásként, erkölcsi 

botrányként azonosítják őket. Ez az oka annak is, hogy a nyelv tehetetlenül áll mind Isten léte, 

mind az Isten létét megnyilvánító szerencsétlenség előtt. Hiszen a nyelv a jelenvalólét egyik 

egzisztenciáléja, s eredendően a világban-való-lét tapasztalatainak megragadására szolgál.  

Az emberi nyelv azonban kétszeresen is csődöt mond Isten előtt, hiszen ahogy az Apokrif című 

költeményben is láthattuk, az emberi nyelv az ember-Isten kommunikációnak sem képes 

médiumává válni. Hiába szólongatja az ember Istent, feleletet nem kap. Isten hallgatása a 

létmegértő szubjektum számára eleinte az abszurd létezés fő botrányköve. Később azonban a 

„pokol csendje” az „Atya csendjévé” (Pilinszky 1979/2011: 785) értelmeződik át, amelybe „az 

imádság által „belesemmisülve”(Pilinszky 1981/2011: 816), a „hallgatás és meghallgatás 

párbeszéde” (Pilinszky 1979/2011: 784) által az ember is kapcsolatba léphet Istennel, ami 

egyszersmind „a létre való rápillantás megrázó eseményévé” (Jelenits 2000: 321) is válik. 

Különös egybecsengést mutatnak e szavak Gadamer gondolataival: „A [költői] beszédnek nem az 

ilyen vagy olyan megengedhető tartalma van közel, hanem maga a közelség”; (Gadamer 1994a: 

137-138) „ezáltal, a keletkező csend és titokzatos nyugalom által lép működésbe az igazság”. 

(Gadamer 1994a: 139) 

A Harmadnapon című kötet záróverseivel kezdődően a csönd Pilinszky János lírájába is 

beszüremkedik. A kihagyások, az egymás mellé helyezett, egymással talányos kapcsolatban lévő 

„önmagában megálló beszédegységek” (vö. Tolcsvai Nagy 2002: 124), a névmások, a 

szándékosan pontatlan szavak és az ellipszisek azonban nem elsősorban az Istenhez való 

viszonyulás „radikálisan kontemplatív” módját, s a nyelvi kommunikációnál is autentikusabb 

közegét jelenítik meg (vö. Radnóti 1981: 68, Schein 1996b, Szávai 1997: 148). Nem csupán az 

imát megelőző kenotikus önkiüresítést képezik le (vö. Szávai 1997: 60), hanem – akárcsak a 
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paradoxon – az „emberi beszéd“ rendjének megzavarásával, az emberléptékű diskurzus 

határainak szétfeszítése által segítik hozzá a lírai beszélőt az „emberfeletti“ dolgok kifejezéséhez. 

A nyelvi megértés és így a költészet hasonló válsága körvonalazódik Slavko Mihalić 

mukásságában is. A lírikus korai verseiben az alkotót emberfeletti formátumú figuraként 

ábrázolja („S rukama kao veslima / s grudima žustrim jedrima“ [Slikar u pejzažu, 1956]), aki nem 

csupán a szűkebb környezetében képes a semmiből teremteni („Uz cestu posadim red kuća / Za 

tren raspoznaju, pa me jurnu dugim rukama / Razvrstam oblake – munje jurnu mojim stopama / 

U trku preko trga digoh kiosk, zdenac, spomenik“ [Zadovoljni stvaralac, 1957]), de korlátos 

egzisztenciája határait átlépve akár kozmikus léptékben is képes formálni a világot („Svašta je 

mogao on, svašta je smio, kada poruši / granice sebe, / Sa stotinu ruku što se skladno izmjenjuju 

u tkanju / A u onom najvišem trenutku / Tkaju sve odjednom.“ [Sudbina pjesnika, čudotvorca, 

1957]). Az alkotó hatóereje azonban csak a művészet terrénumán képes érvényesülni. Amint 

megérinti a valóság, az omnipotens lény „sejtjeire porlik szét” (Prognana balada [1956]), s 

visszasüllyed a passzív, tehetetlen, a hatalom kényének-kedvének kiszolgáltatott földi halandók 

sorába. A lírai szubjektumot azonban ez nem tántorítja el. Akárcsak Az undor hőse, aki végül 

ráeszmél, hogy a művészeti alkotás az egyetlen mód, amivel az ember értelmet adhat saját 

létezésének, Mihalić lírai szubjektuma is az alkotásban látja a menekvés egyetlen esélyét: „Nisu 

bili uzaludni moji koraci / Zemljo, sada imaš svoje rijeke, planine” (Zapis za stećak [1965]). 

Az alkotás az egyetlen mód, amivel az alkotó-szubjektum rendezett, teleologikus létezőket képes 

létrehozni, amelyek akár az értelmetlen és kaotikus külvilágra is képesek visszahatni, enyhítve 

az ember eredendő léthiányát. Az Urezujem znakove (1987) című költeményben a költő nem 

csupán a papírra ír, hanem költői gesztusaival a világ minden szegletében képes nyomot hagyni, 

az általa hagyott jelekkel pedig felülírni a természet rendjét, újrastrukturálni a világot („Znak u 

vodi: pokrenu se čamci / Znak na nebu: rašire se krila”), és egyszersmind a szabadság szűk 

köreit nyitni meg a saját maga számára („i svaki moj znak u betonu, u čeliku / otvori neka 

zaključana vrata / U skitnji mi spas”). 

A költészet funkciója Mihalićnál is az, hogy olyan perspektívákat tárjon fel, amelyek az átlagos 

mindennapiságban, a nyelv megszokott használata mellett hozzáférhetetlenek. Pilinszkyhez 

hasonlóan, aki a téren és időn kívüli létezés tapasztalatát igyekszik a térhez és időhöz kötött 

emberi nyelven átadni, Mihalić Varijacije na temu poezija (1964) című művében a költészetet 

szintén olyan erőként definiálja, amely képes arra, hogy szétfeszítse a tér- és időbeli létezés és 

tapasztalás kereteit („zelen gušter […] kuša / probiti / granice vremena.”), illetve megpróbálja 

felülírni a világban-való-létről alkotott megszokott fogalmainkat és felfedni a lét valódi arcát 

azáltal, hogy kiléptet a megszokott perspektívából, és szokatlan módon ábrázol hétköznapi vagy 

a líra megszokott témáiként számon tartott dolgokat („Uzavrela tijela ljubavnika / koja gube 

oblik / razvaljujuć / zidove mogućeg.”). Mivel azonban az értelmezendő világnak nincs 

semmiféle inherens értelme, ezért az értelmező támpontok nélkül tévelyeg a talányos, homályos 

körvonalú „névtelen dolgok” világában („Neizvjesnost / između stvari / od kojih su oblici”). 

Az életmű későbbi szakaszában azonban az alkotó-szubjektum éppen az itt felvázolt 

világértelmezési projektum kudarcával kénytelen szembenézni.  

A kudarc elsődleges oka a lírai szubjektum fakticitásában keresendő. A Majstore, ugasi 

svijećuban (1977) a költő eredendő hivatása a kedvezőtlen politikai atmoszféra miatt 

lehetetlenül el. Az alkotó-szubjektum, miként arra klasszikus elemzésével Ante Stamać is felhívja 
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a figyelmet, azzal a perspektívával szembesül, hogy az addig gyakorolt diskurzus tarthatatlanná 

vált, és csupán egy kompromisszumos, megalkuvó pózban, a bohóc pózában szólhat az aktuális 

állapotokról. (Stamać 1996b: 46) A Došlo je, došlo vrijeme (1972) című költeménye az alábbi 

sorokkal zárul: „Došlo je, došlo vrijeme / kad je i poezija nepravda.” Azzal, hogy közvetlenül a 

szeretet után tárgyalja, a költemény a fokozás eszközével él. Jelzi, hogy az általa képviselt 

értékrendben a költészet még a szeretetnél is nagyobb értéket képvisel, ezáltal nyomatékosítva, 

hogy ebben a világban a költészet is igazságtalan, hisz nem képes betölteni funkcióját, azaz 

helyreállítani a világ rendjét és igazságosságát. Bár a diagnózis a lírai szubjektum térben és 

időben meghatározható valóságából indul ki, a végkövetkeztetés mégis ontológiai érvényű. A 

vers ugyanis végső soron a költészet Heidegger és Gadamer által megállapított ontológiai 

funkcióját kérdőjelezi meg: többé nem képes arra, hogy visszaadja az ember számára léte 

otthonosságát, enyhítve annak léthiányát, hanem tehetetlenül áll az abszurd előtt.  

A költészet korábbi kitüntetett pozíciója és a lírikus omnipotens mivolta is megkérdőjeleződik. 

Az Ostarjeli pjesnik (1977) a korábban tételezett omnipotens teremtői póz elvesztését nyilvánítja 

meg. Az alkotónak már nincs helye az általa megalkotott világban, teremtménye pedig szép 

lassan kicsúszik a kezéből. A Rastanak sa sobom (1977) pedig a korábbi versekben 

megfogalmazott egzisztencialista ars poeticát húzza keresztül: „a ja ću ostati sam s ovim gadnim 

/ jezikom, stvorenim za otmjenost a stalno je / klepetao, uvaljivao  me u sve gore nedaće. / 

Hajde, jeziče, sad pokaži što umiješ, / sad kad sam ostao bez ičega: napuni podrum, / tavan, 

smočnicu.” A költészet teljes depatetizációja mellett a költemény arra is rávilágít, hogy a teljes 

dezintegráció közepette, a gyakorlati cselekvés lehetősége híján a költészet tehetetlen marad, 

egyedül, a praxis támogatása híján képtelen megváltoztatni a világot, illetve nem tudja többé 

biztosítani a lírikus számára önnön létalapját. 

A kudarc hátterében, akárcsak Pilinszkynél, a nyelvvel kapcsolatos problémák állnak. Kései 

költeményeiben Mihalić arról vall, hogy a nyelv bénultan áll az abszurd előtt: a jól 

körülhatárolható értelemegészek megszűnnek, ellehetetlenítve a tényállások fogalmi 

leírhatóságát, s a szavak magát az értelmetlenséget nyilvánítják meg. Ebből adódóan a nyelv 

elveszti kommunikációra való alkalmasságát. Többé nem képes új, érdemi információkat adni, új 

perspektívába helyezni a dolgokat, hanem mindig ugyanazt ismételgeti, ahogyan pl. Mihalić 

Osjećaj (2000) című költeményében is történik: „Širina svjetla, a opet se osjećam / okovan u kutu. 

/ Mogu se ganuti, u jedno slijepiti / podivljale strane svijeta, svejedno / se osjećam okovan u 

kutu. / Tvrdo zvekećem lancima, / udaram njima po njuškama čuvara. / Blejim, lajem, tulim. / 

Svejedno se i sve više / osjećam okovan u kutu. / I kada naiđe ljepota, prestrašena / i brbljava, 

znam, došla me izdati / i već se osjećam okovan u kutu.” Bár a lírai szubjektum kétségbeesetten 

igyekszik szabadulni szorult helyzetéből, törekvései egyre kudarcot vallanak. A könyörtelenül 

ismétlődő „okovan u kutu” félmondat még véglegesebbé és visszafordíthatatlanabbá teszi a lírai 

szubjektum kudarcát, s még határozottabban nyilvánítja meg a szorult helyzetből való kitörés 

lehetetlenségét. 

Jóllehet a nyelv birokra kel az abszurddal, igyekszik megragadni, de végül alulmarad. 

Bebizonyosodik, hogy nemhogy értelmes renddé nem képes szervezni a világot, de még leírni 

sem. Az állandó ismétlődés ugyanis a szöveg magasabb szintjein is megjelenik. A lírai 

szubjektum képtelen átlépni az ontológiai megalapozás felől a cselekvés terrénumára, hanem 

mindig ugyanazokban a körökben reked, ugyanazokat a kétségbeesett kérdéseket és 

következtetéseket ismételget újra és újra, míg el nem jut a teljes összeomlásig. Az ismétlés 

retorikai alakzata tehát egy további funkciót nyer: alacsony szinten képes láttatni, s egyúttal 
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metonimikusan kifejezni a költemény magasabb szintjein manifesztálódó tehetetlenséget és 

döntésképtelenséget.  

A sartre-i értelemben vett egzisztencialista művészetfelfogás kudarcával találkozunk 

Pilinszkynél is. Egy 1965-ben született publicisztikájában így ír korábbi művészetfelfogásáról:  

„Úgy vélem, az álom ereje abban rejlik , hogy az álomban minden egy. Együtt és egyben van: kép, 

értelem, érzés, vágy és cselekedet, kint és bent, hasonlat és hasonlított. Álmunkban mintha az 

elveszett paradicsomba járnánk vissza, érintetlen pázsitfoltok és elszenesedett ligetek közé. 

Ettől olyan szép; ettől olyan lidérces. De mindenképp valami visszahozhatatlan egységet idéz, 

ami végképp mögöttünk már. Talán ezt az elveszett egységet keressük a művészetben is, 

próbálva összerakni a részeket harmonikus egésszé?” (Pilinszky 1965/2011b: 431)  

Pilinszky tehát, akárcsak a korai Sartre, az irodalom erejét eleinte abban látta, hogy az értelem 

rendezett, teleologikusan szervezett szigeteit képes létrehozni az abszurd univerzumban.  

Az önmegértő lírai szubjektum horizontváltásainak következtében Pilinszky egyre inkább a 

heideggeri felfogás felé mozdul el. Hasonlóan a Heidegger által leírt templomhoz, amely a 

környező teret egyfelől elrendezi, másfelől valódi értelmében mutatja fel, a műalkotás – éppen 

azáltal, hogy a létezőket a maguk igazságában mutatja meg – új perspektívákat nyújt, lehetővé 

teszi a világértelmezés újrastrukturálását (Heidegger 1988: 68-70), s egyszersmind olyan 

mértéket kínál, amely iránymutatásul képes szolgálni az ember számára döntései, a megítélendő 

dolgok esetében (Heidegger 1988: 72). A létigazság, melyet a művészet közvetít, éppen Pilinszky 

új alapokra helyezett ontológiai felfogása lesz, amelynek kontextusában a művészet mint 

„tevékenységként, beszédként értett, teremtő nyelv” (Kulcsár Szabó 1997: 317), sőt, mint 

performatív aktus értelmeződik újra. A műalkotás elsődleges feladata, hogy a felszínre hozott 

létigazság birtokában az abszurd szenvedések történetét az Istennel való találkozás 

lehetőségeként alkossa újra, s ezáltal visszaadja a világ realitását (autenticitását), kiemelve azt 

léttelenségéből. Erről olvashatunk például az 1968-as és 1969-es, Egy lírikus naplójában címmel 

közölt esszéiben: 

„Az igazi fantázia a dolgokat a maguk egyediségében, egyszerűségében képes megragadni – 

lélegzetelállító erővel. Gondoljunk Van Gogh képeire. Az egyiken egy szék, a másikon egy almafa, 

a harmadikon pár cipő, a művész ütött-kopott bakancsa. Mégis: valamennyi kimeríthetetlen 

gazdag, s épp szegénységében kimeríthetetlen. Valamennyi a csönd és a monotónia 

„átváltozásának” csodája, az intuitív fantázia, az egy helyben állás parttalan tűzvésze, áradása.” 

(Pilinszky 1968: 569) 

„Időben, térben, a testiesség és az anyagiasság kísértései közepette élő ember, tulajdonképpen 

sohase valósul meg igazán koncentráltan. Szétszóródik a paradicsom utáni korszak 

földhözragadt talajtalanságában. Nos, a művészet mintha ennek az elvesztett megtestesülésnek 

lenne méterről méterre való visszahódítása. Egy igazi arckép mintha a megfestett arc isteni 

változata, Cézanne almái mintha a kerti almák isteni koncentrátumai, Van Gogh cipői mintha a 

művész valóságos bakancsainak beteljesítése volnának. Igen, nekem úgy tűnik, mintha a 

művészet a puszta egzisztálásból a beteljesülő realitásba, világunk nihiltől föllazult parcelláiról a 

megtestesülés bizonyosságába kalauzolna.” (Pilinszky 1969/2011: 623) 

Van Gogh művészi jelentőségét egyfelől a koncentrált figyelemre való képessége adja, melynek 

szerepét Weil nyomán kései publicisztikáiban egyre többször hangsúlyozza, másfelől azon 



39 

 

képessége, hogy e koncentrált figyelem által, a fenomenológusok ideáljának megfelelően, intuitív 

módon ragadja meg tárgya lényegét. Érdemes Pilinszky szavait összevetni Heidegger a 

Parasztcipők című képről szóló, klasszikussá vált elemzésével: 

„Ameddig viszont csak úgy általában jelenítünk meg egy pár cipőt vagy a képen a pusztán 

odaállított, használaton kívüli cipőre pillantunk, sohasem tudhatjuk meg, hogy mi is az eszköz 

eszközléte igazából. Van Gogh festménye alapján még azt sem állapíthatjuk meg, hogy hol áll. Ezt 

a pár parasztcipőt semmi sem veszi körül, amihez és ahova tartozhatna, leszámítva egy 

meghatározatlan teret. Még a szántóföld vagy a földút sárcsomói sem tapadnak rá, ami legalább 

utalhatna használatára. Egy pár parasztcipő ez és semmi más. És mégis. A lábbeli kitaposott 

belsejének tátongó sötétjéből a munkásléptek fáradtsága mered ránk. Az otromba lábbeli 

megszokott súlyosságában benne sűrűsödik a lassú járás szívóssága a szántóföld messze nyúló, 

örök-egyforma barázdái között, melyek felett ott süvít a zord szél. Bőrébe beivódott a föld zsíros 

nyirka. A cipőtalpak a földút elhagyatottságát láttatják az ereszkedő alkonyatban. A lábbeliben 

ott remeg a föld titkos hívogatása, érlelődő gabonájának csendes adománya és rejtélyes 

lemondása önmagáról a téli föld sivár kopárságában. Ezt a lábbelit áthatja a panasztalan 

aggodalom a biztos kenyérért, az újra átvészelt ínség szótlan öröme, a szülés jöttén érzett 

remegés és a halál fenyegetésében kelt reszketés. A földhöz tartozik ez az eszköz és a 

parasztasszony világa őrzi meg. Ebből a megőrzött odatartozásból származva jut maga az eszköz 

önmagában nyugvásához.” (Heidegger 1988: 57) 

Van Gogh művészetének nagysága Heidegger és Pilinszky szerint is abban rejlik, hogy az 

egyszerű, hétköznapi tárgyak lényegének megragadásával az ember világban-való-létét magát 

mutatja fel, s ezáltal nem csupán „a másikat, a létezés nyitottságát” (Schein 1998: 182) képes 

láttatni, hanem a létről magáról, illetve az ember önnön létéhez való viszonyáról árul el valami 

lényegeset. A szántóvető-lét Simone Weil által is megörökített csüggesztő monotóniáját idéző 

hétköznapi tárgyak megfestése ugyanakkor azt is lehetővé teszi, hogy az ember újragondolja 

létéhez való viszonyát, és a mindaddig üresnek és abszurdnak látott létezést Isten és a szeretet 

közelségeként definiálhassa újra. 

Az autentikus létbe való visszavezetés lehetősége által a költészet célja végső soron az, hogy 

visszaadja az embernek a létben való, elvesztett otthonosságát: „A költészet dicsősége, szépsége: 

hogy hasonlatos az atyai házhoz. Nem exportcikk. De épp ebben van legfőbb ereje. A művészet 

kiterjedt birodalmában ő az „atyai ház”, mely mindenkit visszavár, bokrok és fák közé bújtat 

kifogyhatatlan békéjével, borostyán csöndjével, susogásával.“ (Pilinszky 1971/2011: 646) Ebben 

a néhány sorban sajátos módon fonódik össze a költészet heideggeri, a világban való lakozás 

dimenzióinak megméréseként, „mérték-vételként” (Heidegger 1991: 206) értett, „az eredeti 

lakozni hagyásként“ (Heidegger 1991: 207) meghatározott felfogása és a Pilinszky költészetének 

vezérmotívumát képező tékozlófiú-motívum. A hazatérés szándékát, amely már a Pilinszky-

életmű legelején megjelenik („Fogadd be tékozló fiad / komor, sötét mennyország!“), végül a 

művészet maga teljesítheti be. 
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V. PILINSZKY JÁNOS LÍRÁJA 

1. A LÍRAI SZUBJEKTUM HELYZETE 

1.1 A LÍRAI UNIVERZUM FÓKUSZPONTJA 
Radnóti Sándor szerint a líra azért különösen alkalmas médiuma az ontológiai tapasztalatok 

átadásának, mert a szubjektum nemcsak tárgya, hanem világa is – hiszen a „nagyvilág” minden 

beáramló részlete csak egyetlen személyiség világaként épülhet benne egésszé. (Pilinszky 1981: 

39) E megállapítás egyaránt igaz Slavko Mihalić lírájára és Pilinszkyére, amelynek első 

korszakában – vagyis a Trapéz és korlát (1946) című kötetben és a Harmadnapon (1958) első 

ciklusában – a lírai szubjektum központi szerepet kap. Túlnyomórészt hosszabb, allegorikus 

költeményekről van szó, melyek középpontjában a lírai szubjektum, illetve annak a 

környezethez és a többi szubjektumhoz való mindenirányú viszonyulása áll. A világ ábrázolása 

során a lírikus elsősorban a lírai szubjektumra tett hatásokra koncentrál. A világ azon elemei, 

amelyek nincsenek vele kölcsönhatásban, egyáltalán nem tematizálódnak a versekben. A kötet 

nyitóverseiben a lírai szubjektum kezdeményező szerepben jelenik meg: kapcsolatba lép a 

világgal („A tó ma tiszta, éber és / oly éles fényü, mint a kés, / lobogva lélekző tükör, / mit lassu 

harcban összetör / karom csapása.”), mire az válaszul visszahat a szubjektumra („Nyugtalan / 

heves fogakkal visszamar / a mélyen megzavart elem”, Éjféli fürdés [1946]) Hasonló dinamikával 

találkozhatunk a Te győzz le és a Halak a hálóban című költeményben is. A későbbi versekben, 

amelyek teljesen passzív szerepben ábrázolják a lírai szubjektumot, a külvilág hatása kerül a 

középpontba („állsz / tünődve és hagyod, / belepjenek, mint sűrű gyász, a foszló csillagok.” 

(Gyász [1946]); „Én tiltott csillagon születtem, / a partra űzve ballagok, / az égi semmi habja 

elkap, / játszik velem és visszadob.” (Tilos csillagon [1946]) „Ennél már semmi nem lehet / se 

egyszerűbb, se szörnyebb: / lassan megindulnak felém / a bibliai szörnyek.” (Téli ég alatt 

[1946]) A környezet bizonyos összetevői ugyanakkor éppen azért kerülnek a középpontba, mert 

a lírai szubjektum nem képes velük kapcsolatot teremteni: „Csillagok / rebbennek csak, mint 

elhagyott / egek vizébe zárt halak, / tünődve úszó madarak.” (Éjféli fürdés [1946]) Jóllehet a 

Trapéz és korlátban tájképeket is találunk, a lírai szubjektum ezeknél sem puszta szemlélő. Az 

Őszi vázlatban (1946) a táj egyes összetevőinek megnyilvánulása a szorongó ember viselkedését 

képezi le, a Kánikulában (1946) pedig a külvilág egyes elemei a lírai szubjektumra támadnak: „A 

kardvirágok hegye véres, / gyors pengéjük szemembe vág. / Miféle forrón ömlő vér ez? / Véres 

lesz tőlem a világ.”  

A Másik kizárólag a lírai szubjektumhoz való viszonyulásában válik témává. Lényegében puszta 

narratív funkcióként van jelen: jellemének, szándékainak csupán azon hányada jelenik meg a 

versekben, amelyek a lírai szubjektumhoz való viszonyáról árulkodnak. „Tág szemmel már csak 

engemet figyel, / mint néma tó a néma csillagot, / nem mer beszélni, szólni / hozzám, mégis / ha 

megölném is, hinné: jó vagyok.”, írja például Pilinszky Könyörgés (1946) című versében, de 

hasonló ábrázolásmóddal találkozhatunk a Trapéz és korlát (1946) című költeményben is, amely 

kifejezetten a Másik és a lírai szubjektum viszonyát állítja előtérbe. A szubjektum nemcsak a 

külvilággal, de a Másikkal is interakciót kezdeményez („S ne félj te sem, ne fuss előlem, / inkább 

csittítsd a szenvedést, / csukott szemmel szoríts magadhoz, / szoríts merészen, mint a kést.” 

(Tilos csillagon [1946]); „Mi lesz velem most? Nézz szemembe. / Ha nem te, hát ki szánna meg?” 

(Távozó sereg [1946]), ami azonban rendszerint kudarcba fullad. 
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Végül, a költeményekben a lírai szubjektum transzcendenciához való viszonya is tematizálódik 

(Te győzz le [1946], Éjféli fürdés [1946], Halak a hálóban [1946], Stigma [1946]). Az Istenhez 

vezető út keresése kiemelten fontos kérdés a lírai szubjektum számára, aki útkeresési 

tapasztalatait rögzíti is: „Megállsz előtte, meztelen / sebed kitárva, melyet / a messzeségből 

melleden / nehéz hatalma ejtett. / És vársz, mint fáradt katonák, / hisz nincs már senkid itten. / 

Ő visszanéz az esten át, / csak néz, és meg sem ismer.” (Stigma [1946]); „Én tiltott csillagon 

születtem, / a partra űzve ballagok, / az égi semmi habja elkap, / játszik velem és visszadob.” 

(Tilos csillagon [1946]). 

A lírai szubjektum figyelme tehát nem elsősorban önmagára, hanem a világra, a többi emberre és 

a transzcendenciára irányul, s főképp általuk, pontosabban a velük folytatott interakció 

élményén keresztül érti meg önmagát. A versek erőteljesen reflexívek-önreflexívek: már a jelzők 

sem puszta leíró, hanem értékelő jellegűek, és sokat elárulnak a lírai szubjektum önnön 

világban-való-létéhez való viszonyulásáról: „én, árva szörny”, „testvértelen szád”, „maró, 

magányos bánatomból”, „szörnyű kegyelem”. A versekben kifejezésre jutnak a lírai szubjektum 

érzelmei, („én árva szörny, / kit páncél nyom, heges közöny” (Éjféli fürdés [1946]); „a drága 

kürtök búcsuzója, / belém hasít és meggyötör.” (Távozó sereg [1946])), leleplezve legmélyebb 

szándékait és vágyait („Szegényt, csak egyszer tudnám még szeretni! / az övé lenni, ha nem is 

egészen; / megváltanám egy futó, tiszta csókkal, / hisz egyek voltunk rég a drága mélyben.” 

(Könyörgés [1946]); „Légy vakmerő, itélj tiédnek, / mint holtak lenn az éjszakát, / vállad segítse 

gyenge vállam, / magam már nem birom tovább!” (Stigma [1946]). Az érzelmi reakciók 

rendkívül hevesek, a költemények a szenvedés sosem látott mélységeit tárják fel. 

A lírai szubjektum ugyanakkor nemcsak érzelmileg, de intellektuális síkon is értékeli helyzetét. A 

versekben megszólítja önmagát, attitűdöket és cselekvésformákat ajánl magának, s reflektál a 

leírt tapasztalatokra: „Bátran viseld magányodat, / én számon tartlak téged, / ne hagyd a sorsod 

csillagokra, / benned érjen a végzet.” (Magamhoz [1946]) Emellett pontosan érzékeli világa 

belső ellentmondásait, illetve a világképe és a környezet közötti konfliktust, és keresi a módot 

annak feloldására. 

A beszélő jelenlétének hangsúlyossága és az általa átélt tapasztalatokra való intenzív reflektálás 

miatt az első korszakban született versek Sartre Az undor című regényével rokoníthatók. Míg 

azonban Sartre-nál a tapasztalatok elemzése intellektuális síkon zajlik, Pilinszkynél a világban-

való-lét elsődlegesen érzelmi jellegű tapasztalat, melynek legmeghatározóbb komponense a 

szenvedés. Ez az alaptapasztalat az, amely a lírai szubjektumot önnön létének analízisére indítja. 

A lírai szubjektum nem helyi és testi jelenlétként, hanem elsődlegesen létidőként értett 

„presentiája” tehát kivételesen fontos szerepet tölt be a költeményekben. Ez Pilinszky 

munkásságát nem csupán a középkori misztikusokéval rokonítja, de felmerülhet Nietzsche neve 

is, aki „intensives Dasein”-ként fogja fel, vagy akár Heideggeré, aki „a Jetzt, a Most nem köznapi 

tartalmá”-ról szól. (Németh G. 1997: 22)  

A lírai szubjektum jelenlétének fókuszba állítását szolgálja a költemények időn kívülisége is, 

amelyet a lírikus az archetipikus szimbólumok alkalmazásával, a lírai szubjektum személyes 

vonásainak „lefosztásával” (Radnóti 1981: 68), valamint azzal éri el, hogy a versekben „nemcsak 

az idő, hanem a tér is inkonkrét”. (Koncsol 1978: 134). E stratégiák alkalmazásának 

köszönhetően a szavakról „lehámlik az idő romlandó hordaléka, és alatta felsejlik a csakis 

művészettel és hittel megismerhető örökkévalóság” (Götz 1997: 178): a lírikus a – térben és 

időben leírható – világban-való-lét átlagos mindennapiságának tapasztalatain keresztül képes 
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ontológiai érvényű, „a teljesség kozmikus idejére” (Götz 1997: 179) vonatkozó kijelentéseket 

tenni, megvalósítva a „nem személyes közvetlenség” (Radnóti 1981: 113) paradoxonát. 

1.2 A TÖBBES SZÁM FELÉ 
A Harmadnapon (1958) című kötet Egy KZ-láger falára című ciklusától kezdődően a 

költemények szemléletében markáns változás következik be. A lírai szubjektum, amely eddig a 

versek központi struktúraszervező eleme volt, s amelynek érzelmei, intellektuális reflexiói eddig 

a költemények középpontjában álltak, most háttérbe vonul. A II. világháború tapasztalatait 

megörökítő, narratívaszerű költeményekben a lírai szubjektum a külső narrátor szerepét tölti 

be, amely a többi szubjektum világban-való-létét és egymáshoz való viszonyát írja le: „Vonják a 

növő éjszakával / növekvő óriás kocsit, / a testükön a por, az éhség / és reszketésük osztozik. // 

Viszik az utat és a tájat, / a fázó krumpliföldeket, / de mindennek csak súlyát érzik, / a tájakból a 

terheket.” (Harbach 1944 [1958]); „Nyers marharépát evett, de a torkán / még alig ért le, jött is a 

falat; / és undorral és gyönyörrel a nyelvén / az édes étel úgy találkozott, / mint telhetetlen testi 

mámorukban / a boldogok és boldogtalanok!” (Francia fogoly [1958]) 

Az új szemlélet az Apokrif (1958) című költeményben teljesedik ki. Ez valójában egy, a világot 

benépesítő összes élőlény értelmetlen szenvedését ábrázoló tabló, amely egyetlen nagyerejű 

képben tárja elénk az univerzum abszurditását: 

„Ismeritek az évek vonulását, 
az évekét a gyűrött földeken? 
És értitek a mulandóság ráncát, 
ismeritek törődött kézfejem? 
És tudjátok nevét az árvaságnak? 
És tudjátok, miféle fájdalom 
tapossa itt az örökös sötétet 
hasadt patákon, hártyás lábakon? 
Az éjszakát, a hideget, a gödröt, 
a rézsut forduló fegyencfejet, 
ismeritek a dermedt vályukat, 
a mélyvilági kínt ismeritek?” 
 

A Harmadnapon (1958) kötetben tehát a lírai szubjektum kilép az egyes individuum 

perspektívájából, és egyszerre több – szélsőséges helyzetben lévő – individuum léthelyzetét, 

léttapasztalatát mutatja be, egy külső nézőpontból láttatva azokat. Az individuumok 

léttapasztalatainak ábrázolása redukáltabb és ezáltal távolságtartóbb lesz. A Trapéz és korláttól 

(1946) eltérően, amely teljes komplexitásában láttatja a lírai szubjektum érzelmi állapotait és 

intellektuális reflexióit, a Harmadnapon (1958) versei elsősorban a lírai szubjektum testi 

érzeteit, vagy – még inkább – testi hiányállapotait írják le.  

A tárgyak, jelenségek ábrázolásában is változást láthatunk, amelyek már nem a lírai 

szubjektumhoz fűződő viszonyukban tárulnak elénk, hanem tágabb ontológiai kontextusba 

kerülnek, így az olvasó a környező világra vagy más emberekre gyakorolt hatásukat is 

szemügyre veheti – ez történik pl. az Egy KZ láger falára című költeményben. 

Az életmű második korszakában tehát a formálódó létmegértő szubjektum – épp háborús 

tapasztalatai hatására – képessé válik arra, hogy eltávolodjék az általa átélt szenvedéstől és 

fájdalomtól, felismerje, hogy mindez valamennyi emberi lény együttes tapasztalata, s ezáltal a 
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korábban az egyén szintjén átélteket immár egy magasabb perspektívából vegye szemügyre. A 

lírai szubjektum abszurd léthelyzetét és az ebből fakadó szenvedést már nem puszta 

szenvedésként, hanem egy hiányállapot tüneteiként értelmezi, amelyet – keresztény horizontról 

– precízebben is definiál. 

 

1.3 A SZUBJEKTUM TÁRGGYÁ DEGRADÁLÁSA 
A Pilinszky-recepció egyik kulcsfogalma a személytelenítés, amelyet Radnóti Sándor emelt be a 

Pilinszky-életműről folyó diskurzusba. Személytelenítés alatt Radnóti az individuális 

különbségek ábrázolásának kiküszöbölését érti, annak érdekében, hogy azok a valódi 

közvetlenség (1981: 116), illetve a misztikus tapasztalat átadásának (1981: 145) akadályává 

váljon. Kulcsár Szabó Ernő irodalomtörténete a Pilinszky-lírát a „deperszonalizációs-

hermetikus” lírai beszédmód kezdeményezőjeként jelöli meg, (1993: 55) Schein Gábor pedig 

megerősíti, hogy „a világ és az ember halállal rokon létmódja, a személytelenség […] és így az 

individualitás eltörlése” Pilinszky poétikáján is rajta hagyja bélyegét (1996b). Kulcsár Szabó 

Zoltán arra hívja fel a figyelmet, hogy az Apokrifban háromféle beszédmód különböztethető meg: 

a személytelen, a narratív önszituáló és a kommunikációs beszédmód (1998: 99), amelyek 

egymást váltva alkotják meg a lírai szubjektumot, hol előtérbe helyezve, hol a szövegben 

eltüntetve azt. A „személytelenítés” fogalma az újabb szakirodalomban is megjelenik. Tolcsvai 

Nagy Gábor szerint a lírai szubjektum elszemélytelenítése a „tragikus e világi értékvesztés” és a 

„transzcendens végtelen megszólíthatatlanságának reprezentációjaként” (2002: 59) szolgál, s a 

létező mint elsődleges entitás „megragadhatatlanságát” képezi le (2002: 89-90). 

A fent idézett szerzők a személytelenítő tendenciákat a Pilinszky-életmű kezdetétől fogva 

detektálják, jóllehet tudatos, reflektált személytelenítő gyakorlatokról csupán a Nagyvárosi 

ikonok (1970) című kötettől, a Simone Weil-életmű recepcióját követően beszélhetünk. Bár a 

lírai szubjektum fokozatos, egyre kifejezettebbé váló tárggyá degradálása már a kezdeti 

kötetekben megjelenik, ez még nem tekinthető a transzcendenciával való egyesülést lehetővé 

tévő praxis poétikai leképeződésének, hanem – miként a későbbiekben is rá fogunk mutatni – a 

lírai szubjektum léttelensége költői ábrázolásaként olvasható. Éppen ezért a jelen 

disszertációban a Pilinszky-recepcióban bevett személytelenítés terminus helyett a tárggyá 

degradálás kifejezést fogjuk alkalmazni. Mint az előbbi alfejezetben is rávilágítottunk, a 

Harmadnapon (1958) című kötetben kevesebb olyan verset találunk, ahol a lírai szubjektum 

kifejezetten a saját belső állapotait állítja a középpontba. Ha mégis belső világáról ejt szót, 

inkább konkrét jeleneteket ábrázol, melyek általános emberi léthelyzetek metaforájaként 

értelmezhetők: „És egyszeriben érzem / a halhatatlan éhséget, amit / a nyomorult már réges-rég 

nem érez, / se földi táplálék nem csillapít. / Belőlem él! És egyre éhesebben! / És egyre kevesebb 

vagyok neki! / Ki el lett volna bármi eleségen: / most már a szívemet követeli.” (Francia fogoly 

[1958]) 

Az Aranykori töredék (1958), Impromptu (1958), A szerelem sivataga (1958) és Dél (1958) című 

versekben a lírai szubjektum figyelme egyre inkább kifelé, a külvilág felé fordul. Egyre 

kevesebbet közöl belső állapotaiból, s mind ritkábban reflektál közvetlenül önmagára. A 

költemények a lírai szubjektum és a külvilág interakcióinak teljességre törekvő ábrázolása 

helyett egyetlen érzést állítanak a középpontba, s arra irányítják a figyelmet, hogy miként váltja 

ki, illetve tükrözi vissza ezt az érzést a lírai szubjektumot körülvevő külső környezet. Ilyen 

például a Dél (1958) című költemény alábbi részlete is, melynek középpontjában a lírai 
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szubjektum extatikus öröme áll: „Mi látnivaló akad is azon, / hogy megérkezik valahol a nap, / és 

ellep, mint a vér, a melege, / hogy odatartott nyakszirtemre csap – / Emelkedik az elragadtatás!”. 

Ez a versszöveg az első, amely a figyelmet nyíltan a lírai szubjektum létmódjára irányítja, minden 

mást kizárva a látótérből: „Növekvő fényességben / köztem, s egy távol nádas rajza közt / mutál 

vékonyka földi jelenlétem.” Az ilyen pillanatok ábrázolása, miként arra Schein Gábor is rámutat, 

egyszerre mutatja fel a valóság „esetleges és esendő” jellegét, valamint „a teremtettség 

létminőségét hordozó misztérium” mibenlétét (Schein 1998b: 180). 

A lírai szubjektum tárggyá degradálásának legradikálisabb eszköze mégis a tárgyiasítás költői 

alakzata. Danyi Magdolna szerint a tárgyiasítás Pilinszkynél általánosságban a lírai szubjektum 

determináltság-tudatát fejezi ki, és a végső reménytelenség tudatállapotának lírai rögzítéseként 

olvasható. (Danyi 1996) Danyi elsősorban a tárgyiasítás azon változatait emeli ki, amelyek az 

elvont vagy a természeti jelenségeket jelölő fogalmakat mint „anyagi dolgoknak a világban való 

magárahagyottságát (»temetetlen árvaságban«, »sivatagos, kopár levegőben«)” vagy „végső 

behatároltságát, bezártságát (»befalazott képzelet«, »ázó éjjelek«)” ábrázolják (Danyi 1996). 

Ide sorolhatjuk a Pilinszky-líra vizualizációs eljárásainak a Harmadnapon (1958) kötettől 

bekövetkező változását is. Lőrincz Csongor A magyar irodalom történeteiben hívja fel a figyelmet 

arra, hogy „a látványelemek észlelésösszefüggései gyakran feltűnően művi, mesterséges, akár 

mediális közegben tárulnak fel”. (Lőrincz 2007: 514) Nemcsak a költői képekben megjelenő 

minősítő-reflektáló szerepű idegen szavak utalnak erre („lüktető pupilla krátere”, „kataton 

alkonyat”, „a haragos ég infravöröse”) (Lőrincz 2007: 514), de a látvány gépi közvetítettségét 

tükröző kifejezések („mint vetített kép hunyorog”) (Lőrincz 2007: 514) is ide sorolhatók. A képi 

világ ezen „szemantikai ambivalenciái” Lőrincz szerint Isten távollétére (Lőrincz 2007: 509) 

utalnak vissza, ami a fiktív és a reális közötti határ elmosódását idézi elő (Lőrincz 2007: 509) – a 

Pilinszky-metaforika Lőrincz által kiemelt sajátossága tehát szintén az ember léthiánya, létezése 

inautentikussága egyik leképeződéseként olvashatók. 

A tárgyiasítás alkalmazásának elsődleges terepe azonban mégis elsősorban a lírai szubjektum 

ábrázolása. Ezzel a stratégiával először a Trapéz és korlátban (1946) szereplő Téli ég alatt című 

versben találkozhatunk: „Akár a kő, olyan vagyok, / mindegy mi jön, csak jöjjön. / Oly 

engedelmes, jó leszek, / végig esem a földön.” A tárgyiasítás költői eszközének ez esetben az a 

célja, hogy a lírai szubjektum passzivitására, szabad és cselekvő mivoltának elveszítésére 

irányítsa az olvasó figyelmét. Hasonlóképpen használja a tárgyiasítást Slavko Mihalić is Atlantida 

(1977), „Forse di Croazia” (1985) és Čujem te i kad šutiš (1991) című versében. A tárggyá 

degradálás azonban csupán külsőleg történik meg: a szubjektum érzelmeit, szándékait, belső 

folyamatait a vers nagyon is plasztikusan ábrázolja, így annak szubjektumvolta egy pillanatra 

sem válik kétségessé. 

A Harmadnapon (1958) kötettől kezdődően a lírai szubjektum fokozatosan veszíti el 

szubjektumjellegét. A Ravensbrücki passió és a Harmadnapon című vers kívülről ábrázolja a 

passzív, önálló akarat nélküli lénnyé degradált beszélőt, amely – mint valami adott célra készült 

élettelen tárgy – a szövegben csupán egyetlen meghatározott funkciót tölt be, és e hatást már a 

szubjektum belső folyamatainak ábrázolása sem ellensúlyozza: 

RAVENSBRÜCKI PASSIÓ 
Kilép a többiek közűl, 
megáll a kockacsendben, 
mint vetitett kép hunyorog 
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rabruha és fegyencfej. 
 
Félelmetesen maga van, 
a pórusait látni, 
mindene olyan óriás, 
mindene oly parányi. 
 
És nincs tovább. A többi már, 
a többi annyi volt csak, 
elfelejtett kiáltani 
mielőtt földre roskadt.” 
(Pilinszky 2003) 
 

Az Apokrifban (1958) a lírai szubjektum tárggyá degradálásának még radikálisabb példájával 

találkozhatunk: 

„Éles kövek közt árnyékom csörömpöl. 
Fáradt vagyok. Kimeredek a földből.” 
[…] 
„Látja Isten, hogy állok a napon. 
Látja árnyam kövön és keritésen. 
Lélekzet nélkül látja állani 
árnyékomat a levegőtlen présben. 
 
Akkorra én már mint a kő vagyok; 
halott redő, ezer rovátka rajza, 
egy jó tenyérnyi törmelék 
akkorra már a teremtmények arca. 
 
És könny helyett az arcokon a ráncok, 
csorog alá, csorog az üres árok.” 
 

A lírai szubjektum mind a saját külső megjelenését („mint a kő vagyok”, „egy jó tenyérnyi 

törmelék”), mind a világhoz való viszonyát („árnyékom csörömpöl”, „kimeredek a földből”) 

konkrét tárgyakhoz, illetve fizikai tárgyak egyes jellemzőihez hasonítja. Sőt, a lírai szubjektum 

már Isten pozíciójából szemlélve is átmeneti ontológiai státusú, szubjektum és objektum közötti 

létezőnek tűnik: „látja árnyam kövön és keritésen” […] lélekzet nélkül látja állani / árnyékomat a 

levegőtlen présben.” A lírai szubjektum tárggyá degradálását tovább erősíti az is, hogy a vers 

Isten magatartását – a tudomásulvevést, az appercepciót is magában foglaló – „lát” igével írja le. 

(Németh G. 1985: 451) 

Hasonló stratégiával találkozhatunk az Egy arckép alá (1958) című költeményben, ahol az 

emberi arcot olyan jelzőkkel írja le, amelyeket elsősorban tárgyak leírásakor szoktak használni 

(„Öreg vagyok, lerombolt arcomon / csupán a víz ijesztő pusztasága. / A szürkület gránitpora. 

Csupán / a pórusok brutális csipkefátyla!”). Ezt az eljárást látjuk a Hideg szél (1958) című 

versben is, amelyben a lírai szubjektum úgy szemléli kívülről a saját testét, mint egy idegen 

tárgyat, ami nem is hozzá tartozik („lakatlan kő, hever a hátam, / emlékek nélkül, nélkülem, / az 

évmilliók halott hamujában.”). 



46 

 

Az Apokrif (1958) ugyanakkor azt is tükrözi, hogy a lírai szubjektum tárgyias metaforákkal való 

illetése egy általánosabb jelenség, a szubjektum szubjektumjellege megkérdőjeleződésének 

felfedésére hivatott. A költemény korábbi részében a lírai szubjektumnak a nyelv 

funkcióvesztésével kell szembesülnie („Nem értem én az emberi beszédet, / és nem beszélem a 

te nyelvedet. / Hazátlanabb az én szavam a szónál! / Nincs is szavam.”), végül pedig az emberi 

érzelmekre való képtelenségéről számol be („És könny helyett az arcokon a ráncok, / csorog alá, 

csorog az üres árok.”) A vers első fele a földet benépesítő élőlények abszurd szenvedését, majd a 

lírai beszélő belső ürességét és kapcsolódásra való képtelenségét láttatja, világossá téve, hogy a 

szubjektum kérdéses ontológiai státusa, élet és halál közötti lebegése önnön abszurd 

léthelyzetének folyománya. Szemben azonban a Téli ég alatt (1946) című verssel, itt a lírai 

szubjektum már nem tiltakozik önnön léttelensége ellen, hanem a lét természetes tényeként 

veszi tudomásul – mi több, elfogadja tékozló fiú mivoltát, és megindul a hazafelé vezető úton. 

A tárggyá degradálás poétikai gesztusa különös egybecsengést mutat Simone Weil esszéinek 

metaforikájával is. Weil szerint a szerencsétlenség az embereket „megfosztja személyiségüktől 

és tárgyakká teszi” őket (Weil 1983b: 56), másutt pedig a szerencsétlenség áldozatait „törött és 

vérző tárgy”-ként (Weil 1983c: 93) jellemzi.  

Szegedy Maszák Mihály A szenvedő misztikusról írott 1982-es kritikájában sürgeti ama kérdés 

megválaszolását, hogyha Pilinszky valóban csak 1964-ben kezdte olvasni Weil könyveit, akkor a 

korábbi költeményében hasonló világképet épített-e föl, vagy pedig a hatvanas évek közepén 

minőségileg új szakaszt kezdett tevékenységében. (Szegedy Maszák 1982: 500) Az a tény, hogy a 

tárggyá degradálás gesztusa már az 1958-ban napvilágot látott, jobbára az 1950-es években 

megjelent verseket tartalmazó Harmadnaponban is tetten érhető, egyértelműen jelezi, hogy e 

szemléleti hasonlóság nem Weil befogadásának eredménye, hanem már azt megelőzően is jelen 

volt. E tény nem csupán a Pilinszky-Weil dialógus termékenységét magyarázza meg, de arra is 

rávilágít, miként hathattak a Weil szövegek a Pilinszky-poétika egyes kulcselemeinek 

hangsúlyosabbá tétele, ontológiailag reflektáltabb alkalmazása irányába. 

 

1.4 IMAGISTA LÁTÁSMÓD 
A látomásosság, a képszerűség a kezdetektől fogva fontos eszköze volt Pilinszky János lírájának. 

A Rečnik književnih termina Danyi Magdolna által is idézett definíciója szerint „a látomás 

azokban a korszakokban és irodalmi irányzatokban tűnik fel, amelyekben a szubjektivizmus és 

az irracionalizmus dominál” (Živković 1985: 870-871), így a 20. században az expresszionisták 

költészetében, akik „hogy kifejezzék azt, ami »kívüle« vagy »alatta« van a logikai megismerésnek, 

»lényegi képekben« és az álomhoz hasonló metaforikus látomásossággal fogalmaznak.” 

(Živković 1985: 870-871) Danyi szerint a Pilinszky költészetére jellemző látomásosság a 

„dinamikus, a történő látványt” az értelmezéssel párosítja, „a létszituáció teljes 

megfogalmazására törekedve” (Danyi 1996: 60); de a živkovići definíció ugyanilyen pontosan 

írja le Slavko Mihalić líráját is, amely a látomásosságot „a lehetséges falainak szétfeszítése” 

érdekében hívja segítségül. 

A Harmadnapon (1958) című kötet vége ugyanakkor markáns váltást jelez Pilinszky lírai 

szemléletében. Az új költemények nemcsak a felvetett témák tekintetében, de lírai 

beszédmódjukat tekintve is közelebb kerülnek a mihalići szövegvilághoz: Pilinszky a kötött 
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versformákat maga mögött hagyva szabadversre vált, a versek nyelve egyre egyszerűbbé és 

letisztultabbá, a kifejezésmód pedig egyre kondenzáltabbá és intenzívebbé válik.  

A legfeltűnőbb azonban mégis a versek szemléletbeli váltása, amelyet az új kötet címe, 

Nagyvárosi ikonok (1970), is világosan jelez. A versek egyetlen vagy több képet rögzítenek 

maradéktalan pontosságra törekedve – tömören, de igen gondosan megválasztott szavakkal, 

amelyek mind a vizuális, mind a kép által közvetített hangulati élményt és ideát is 

maradéktalanul pontosan adják vissza: 

ÉJFÉL (KIS ÉJIZENE) 
Elgurulnak az ismeretlen 
csöndben, 
mélyen a csillagok alatt 
elgurulnak 
s megállanak 
a mozdulatlan billiárdgolyók. 
 
(Pilinszky 1970) 

FEHÉR PIÉTA 
A fényérzékeny levegőben 
csukott szemhéjak. Anya és 
fia. 
Fehér kezek és még fehérebb 
ráncok. 
Piéta és laterna mágika. 
 
(Pilinszky 1970) 
 

ÖNARCKÉP 1944-BŐL 
Sírása hideg tengelyében 
áll a fiú. 
 
(Pilinszky 1970) 

  

Pilinszky kései korszakának líranyelve sok szempontból az amerikai imagizmus lírai 

beszédmódját idézi. E kapcsolat lehetségességére érintőlegesen már Kenyeres Zoltán is utalt, aki 

az újholdas szerzők – általa elvont tárgyiasságként jellemzett – lírai beszédmódját az Ezra Pound 

és T. S. Eliot ars poeticájában írottakkal állította párhuzamba. Egyfelől Ezra Pound Pavannes and 

Divisions (1918) című esszéjét idézi, melyben az amerikai lírikus amellett érvel, hogy „a modern 

lírában a természetes tárgyak a legmegfelelőbb szimbólumok” (Kenyeres 1986/2003), másfelől 

pedig a tárgyi korreláció (objective correlative) elméletére emlékeztet, amelyet T. S. Eliot Hamlet 

(1919) című esszéjében ekképpen foglalt össze: „az érzelem művészi kifejezési formájának 

egyetlen módja, hogy »tárgyi megfelelést« találjunk hozzá; más szavakkal, egy tárgycsoportot, 

egy helyzetet, egy eseménysort, amely annak a bizonyos érzelemnek formulájaként szerepel; 

annyira, hogy amikor a külső tényezők megvannak és eljutnak az érzékelésig, azonnal felkeltik 

az érzelmet.” (Kenyeres 1986/2003) 

E rokon szelleműség Pilinszky János lírája esetében különösen szembeötlő. Alighanem emiatt 

keltette fel a magyar költő lírája a kor egyik legjelentősebb angolszász lírikusának, Ted 

Hughesnak a figyelmét is, aki angolra fordította és angol nyelvterületen népszerűsítette 

Pilinszky János életművét. A szemléletbeli hasonlóság könnyen igazolható, ha a magyar költő 

kései korszakában született verseket összevetjük az Ezra Pound 1915-ös imagista kiáltványa 

által megfogalmazott alapelvekkel: 

 

„1. A hétköznapi nyelv használata, de oly módon, hogy pontosan azt a szót használjuk, amelyet 

kell – nem pedig majdnem azt a szót. És díszítő célzattal sem használunk szavakat. 

2. Úgy véljük, hogy a költő egyéniségét gyakran jobban ki tudja fejezni a szabadvers, mint a 

hagyományos versformák. A költészetben az új verselés új eszmét jelent. 

3. Teljes szabadság a témaválasztás terén. 
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4. Egyetlen képet kell bemutatni. Bár nem festőiskola vagyunk, mégis úgy véljük, hogy a 

költészetnek – homályos általánosságok helyett – a látvány egyediségét pontosan kell 

ábrázolnia. Elítéljük a kozmikus költőket is, akik, számunkra legalábbis úgy fest, igyekeznek 

megkerülni a művészet valódi nehézségeit. 

5. Olyan költészetet akarunk teremteni, ami kemény és kristálytiszta, nem pedig határozatlan és 

elmosódott körvonalú. 

6. Végül, a legtöbbünk úgy véli, hogy a költészetünk lényege a koncentráció.” 

(Idézi: Perkins 1976: 334; fordította Kálecz-Simon Orsolya) 

 

A Nagyvárosi ikonok poétikája számos ponton az imagistákéval rokonítható – Pilinszky célja 

azonban nem pusztán esztétikus és érdekfeszítő „verstárgyak” létrehozása, hanem az, hogy 

gondosan megválasztott képei a világban-való-lét ontológiai alapszerkezetét képezzék le. Az 

„ikonok” léthermeneutikai szerepére már A „teremtő képzelet” sorsa korunkban című, a 

Harmadnapon kötetben megjelent Pilinszky-esszé is fölhívja a figyelmet:  

„Miközben földrészünk egyik fele századokon át az egyén, a szabadság és bonyolultság drámáját 

írta, másik fele a közösség, az elnyomatás és az egyszerű emberi sors nehézségeiről vallott 

időtlen időkön keresztül. Egyetlen példát említenék. A nyugat festészete a XIII. és XIV. század 

körül a mozdulatlanság potenciális univerzumából kilépve a reneszánszon át a barokk 

mozgásviharáig a szabadság problematikájának vásznait festette, miközben keleten az ikonok 

mozdulatlanok maradtak, s egyedül intenzitásuk hullámzása vallott örök evidenciával mindarról, 

amit az időben lehetetlen volt kimondaniok.” (Pilinszky 1970/2011: 85) 

A Pilinszky-líra eme sajátosságára Eisemann György is reflektál, aki szerint az „ikonok”, 

összhangban Pavel Florenszkij meghatározásával, a magyar lírikusnál is „a látható és a 

láthatatlan között húzódó határként” jelennek meg, funkciójuk pedig nem az ábrázolás, hanem 

az, hogy „ontológiai érintkezésbe lépjenek” a transzcendens régióval mint realitással (Eisemann 

2013: 68). Feltevésünk szerint ez az érintkezéses viszony nem korlátozódik a transzcendenciára, 

hanem a lét ontológiai alapszerkezete egészének felfedésére szolgál. 

Az „ontológiai érintkezés” láttatására megalkotott líranyelv úgy viszonyul az imagisták 

beszédmódjához, mint Tin Ujević líranyelve Antun Gustav Matošéhoz, a horvát modern 

atyjáéhoz. Ujević, a horvát modern második generációjának képviselője ugyanis a l’art pour l’art 

elvét valló horvát előd által kidolgozott beszédmódot a lét univerzális kérdéseinek, a modern 

ember egzisztenciális szorongásainak tematizálására használta. Hasonlóképpen jár el Pilinszky 

is, aki már a Nagyvárosi ikonokban (1970) feszegetni kezdi az imagista beszédmód kereteit. Az 

olyan jelzős szerkezetek, mint a „rozoga melegben” vagy az „ismeretlen csöndben” (KSO 

kiemelése), amelyek – a világ tökéletlenségéről és romlékonyságáról, illetve abszurditásáról tett 

– implicit ontológiai állításként is olvashatók, észrevétlenül csempészik vissza a versbeszédbe a 

világban-való-létére folyamatosan reflektáló szubjektum nézőpontját. A képeket alkotó szavak 

konnotatív jelentéseinek finom kiaknázásával arra is megtalálja a módot, hogy a bemutatott 

tárgyak ontológiai státusáról is állításokat tegyen, miközben a versben ábrázolt kép 

maradéktalanul precíz és éles körvonalú marad: „se tárgy, se test / nyilvánosan / között / se 

ácsorgás / (behorpadt szentségtartó), / se röpülés” (Szent lator [1970], KSO kiemelése). A 
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konkrét és elvont Ezra Pound Egy metróállomáson című költeményét idéző szembeállításával 

végül annak is megtalálja a módját, hogy a létre magára, illetve az életműben kirajzolódó 

létmegértő szubjektum saját létére vonatkozóan fogalmazzon meg állításokat: „Mit tudom én. // 

Amerre a katonák. / Ahogyan a tenger.” 

A Végkifejletben (1974) Pilinszky tovább tágítja az imagista poétika reflexiós lehetőségeit. 

Visszavonom című versében egy korábbi költeményéhez fűz kommentárt, saját korábbi 

ontológiai észrevételeire reflektálva. A Két arckép (1974) című versben található egyértelmű 

újszövetségi utalásokkal („hamuból és ecetből”) Pilinszky megtöri az imagista beszédmód 

eredendően autotelikus jellegét, hiszen a bibliai referenciák szükségessé teszik azt, hogy az 

olvasó más szövegeket is bevonjon az értelmezési folyamatba. Pilinszky utolsó három kötetében 

emellett számos Simone Weil-utalást is találhatunk, amelyek tovább tágítják a lírai univerzum 

utalásrendszerét. Pilinszky ugyanakkor arra is reflektál, hogy a világban-való-lét ontológiai 

sajátosságai kizárólag az ábrázolt képek értelmezésével tárhatók fel. Kérdéseivel („A zöldposztós 

asztalra hajlik / halott apám. / De mi fölé hajol? / És mit akar, mit is akar, / és mit is mond e 

kivilágított, / besüppedt sír, / magányos játszma, / férfihát?”) egyszerre határozza meg 

vizsgálódása tárgyát, hívja fel a figyelmet a látottak értelmezésének szükségességére, s jelöli ki 

az értelmezés irányát. 

Utolsó két kötetében Pilinszky egy radikális gesztussal épp az imagista beszédmód egyik fő 

jellemzőjének tagadása által feszíti szét annak határait, és ér el minden eddiginél pontosabb 

ábrázolást. Precíz kifejezések helyett névmásokat, szándékosan pontatlan szavakat választ („Ki 

kellene, hogy szabadítsak / valamit valami alól” [Tabernákulum, 1974]), pontos leírások helyett 

tagadások sorával („Ne a lélekzetvételt. A zihálást. / Ne a nászasztalt. A lehulló / maradékot, 

hideget, árnyakat. / Ne a mozdulatot. A kapkodást. / A kampó csöndjét, azt jegyezd.” [Intelem, 

1972]), tautológiákkal („Isten az Isten. / Virág a virág. / Daganat a daganat. / Tél a tél.” 

[Költemény, 1974]), körülírásokkal („Most elviselhető. / Most másra gondolok. / Most semmi 

sincs. / Most én vagyok. / Most minden van. / Most tűrhetetlen.” [Verés, 1975]) operál. 

Vesztőhely télen (1972) című költeményében éppen a pontos leírás lehetetlenségének 

deklarálása által képes megrázó erővel visszaadni a Földet benépesítő élőlények szenvedésének 

kiszámíthatatlanságát és értelmetlenségét. Pilinszky előszeretettel alkalmazza az ellipszist is 

(„Vagy olyan egyedűl maradtál, / mint az a férfi, aki tegnap – / vagy az a fiú, aki ma –” [S. W.-hez, 

1974]); „Nem jutok el a szentségházig, / örökre hó alatt marad / az a bizonyos tabernákulum, / 

ami miatt, ami miatt.” [Tabernákulum, 1974]), amely tárgynak Danyi Magdolna terjedelmes 

tanulmányt szentelt (ld. Danyi 2011). 

A csend tehát nem elsősorban „a kifejezés redukciója” (Radnóti 1981: 19), a „tematikus 

szűkösség” és a „tárgyi vonatkozások lecsökkenése” (1981: 68) által lép be a Pilinszky-lírába, 

hanem inkább a kihagyások, az egymás mellé helyezett, egymással talányos kapcsolatban lévő 

„önmagában megálló beszédegységek” (vö. Tolcsvai Nagy 2002: 124), a névmások, a 

szándékosan pontatlan szavak és az ellipszisek árulkodnak jelenlétéről. Ezek az alakzatok 

kiszélesítik az ábrázolt képek értelmezési lehetőségeit, fokozottabb értelmezési munkára 

késztetik a befogadót, kitágítva „a beszéd határait”, „a csönd, a kimondhatatlan kimondását” téve 

lehetővé „a köznapi nyelv elnémítása, meghaladása árán” (Pilinszky 1971/2011: 651). Pilinszky 

fő törekvése, hogy megközelítse „Isten hallgatásának szavait”, és csatlakozzon „a nagy költészet 

Isten csöndjébe visszahajló egyetemes beszédé”-hez, utat nyitva ezáltal a lényegük szerint 

megragadhatatlan és átadhatatlan léttapasztalatok – az „intő felmutatás” (Eisemann 1995: 104) 

módján történő – tematizálásának. 
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Hasonló szerepet töltenek be a paradoxonok is, melyek – miként arra Beney (1974: 33), Radnóti 

(1981: 40), Szegedy Maszák (1982: 505), Danyi (1996a) és Tolcsvai Nagy (2002: 165) egyaránt 

felhívja a figyelmet – Pilinszky egész életművében kiemelt helyet foglalnak el. 

„Jézus a hegyen mondta ki a világ legcsendesebb paradoxonát. »Boldogok, akik sírnak« Nemcsak 

tartalmában, tartásában, de dramaturgiájában is a paradoxonok paradoxona, s talán ezért a 

legközvetlenebb személyhez szóló mondata a világnak.” (Pilinszky 1978/2011: 774) – írja 

Pilinszky Bibliám margójára című 1978-as írásában, amely az alakzatnak az egész életműben 

betöltött szerepét is előrevetíti. Pilinszkynél a paradoxon egyszerre utal az Evangélium 

igazságára, Dosztojevszkij (vö. Tolcsvai Nagy 2002: 145) és Kierkegaard eszméire, s válik a 

léthez és Istenhez való autentikus viszonyulás jelképévé. A költemények legkülönbözőbb 

strukturális szintjein megjelenő paradoxonok nem csupán „a misztikus gondolat formái” 

(Radnóti 1981: 40), s nem egyszerűen „a lét ellentmondásos lényegét” (Danyi 1996a) fejezik ki, 

vagy azt, hogy „a látszólag ellentétes valójában azonos […] s a hívő föladata az, hogy […] 

elfogadja az elfogadhatatlant” (Szegedy Maszák 1982: 502). A paradoxonok szerepe ontológiai 

jellegű: mikroszinten képezik le a léthez való viszonyulás egyedüli autentikus módját, és 

irányítják az olvasót ennek a fordulatnak a megtétele felé. 

A csönd alakzatai tehát Pilinszkynél nem elsősorban az Istenhez való viszonyulás „radikálisan 

kontemplatív” módját, s a nyelvi kommunikációnál is autentikusabb közegét jelenítik meg (vö. 

Radnóti 1981: 68, Schein 1996b, Szávai 1997: 148), és nem is csupán az imát megelőző 

kenotikus önkiüresítést képezik le (vö. Szávai 1997: 60), hanem, akárcsak a paradoxon, az 

„emberi beszéd” rendjének megzavarásával, az emberléptékű diskurzus határainak szétfeszítése 

által teszik lehetővé az „emberfeletti” dolgok és a „tűhegyre szúrt vergődés” mélységeinek 

láttatását. 

 

Az új lírai megközelítés fő jelentősége számunkra – az erőteljes vizualitás mellett – a lírai 

szubjektum szerepének markáns megváltozásában rejlik. A korábbi hangsúlyos – a saját 

érzelmeit nyíltan feltáró, a környező világra határozottan reflektáló – lírai szubjektum teljesen 

háttérbe szorul, s az egész teret a közvetítés nélkül elibénk táruló, tárgyilagosan és pontosan 

leírt kép maga tölti ki. A Nagyvárosi ikonokban (1970) Pilinszkynek még az olyan – 

hagyományosan szubjektív és vallomásos – témákat is sikerül a lírai szubjektum teljes háttérbe 

szorításával megszólaltatnia, mint az imént idézett Önarckép 1944-ből.  

A kései versekben Pilinszky szándékosan kerüli az igéket: jellemzően főnévi igenévi alakokat – 

ennek híres példája az Infinitívusz (1974) – és igékből képzett főneveket (ld. pl. a fentebb idézett 

Szent lator [1974] című verset) használ. In memoriam F. M. Dosztojevszkij (1974) című 

költeményében azonban kizárólag igék alkalmazásával – több különböző ige felszólító, majd 

kijelentő módú alakjának egymás után sorakoztatásával – éri el a lírai szubjektum felszámolását, 

s redukálja a versben ábrázolt személyeket puszta narratív funkciókra. Később, észrevétlenül, a 

lírai szubjektum is visszakerül a szövegbe, de az ilyen költemények jellemzően többes szám első 

személyben adnak globális képet a létezők összességének ontológiai sajátosságairól (pl. Egy 

életen keresztűl [1972], Elég [1972], Példabeszéd [1972], Metronóm [1972], Zsolozsma [1974]). 

Ahol mégis megjelenik a lírai szubjektum, ott csupán létét, illetve a saját létéhez való viszonya 

egy bizonyos elemét állítja a fókuszba (pl. Címerem [1972], Én nem számítok [1972], Felelet 

[1972]). 
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A szubjektum ilyen radikális visszaszorítása amellett, hogy szikárabbá és pontosabbá teszi a 

kifejezést, valamint megkönnyíti az univerzális érvényességű üzenetek megfogalmazását, 

ontológiai jelentőséggel is bír. Az eddigi versek csupán óvatosan igyekeztek megbontani a lírai 

szubjektum teljességét, itt viszont már teljességgel kikerül a szövegekből. Az első korszak 

verseinek lírai szubjektuma számára még jelentős belső konfliktust okoz az, hogy nem képes 

valódi, szabad és tevékeny szubjektumként létezni, és kibontakoztatni legsajátabb lehetőségeit. 

A második korszakban rezignáltan bár, de tudomásul veszi a rákényszerített ontológiai pozíciót. 

A lírai szubjektum a harmadik korszakban bekövetkező teljes kiiktatása pedig a helyzetébe való 

teljes belenyugvást fejezi ki, sőt, ő maga is közreműködik saját maga felszámolásában. Így 

Pilinszky lírai szubjektuma a nyugati egzisztencialistákat idéző, igen hangsúlyos tematizálásától 

csakhamar a szubjektum totális felszámolásáig, Simone Weil „anti-egzisztencialista” 

projektjének lírai leképezéséig jut el. 

Ez a beszédmód kitűnően megjeleníti azt a koncentrált figyelmet is, amelyet Simone Weil az 

imádság alapvető sajátosságaként ragadott meg, továbbá a verstípus értelmezése is hasonló 

hőfokú összpontosítást kíván meg a befogadótól. A kontemplatív tevékenység e sajátságos 

fajtájára reflektál a Monstrancia (1972) című költemény is, amely – paradox módon a lírai 

szubjektum önmagára történő utalása által – éppen azt mutatja be, miként számolja fel a 

szubjektum önmagát a koncentrált figyelem folyamatában: „eltűntem, eltünök / a fiatal intézeti 

lányok, / ligetek, fák, / első játszótársaim, / a fiatal és gyönyörű börtöntöltelékek / áhítatos 

szemléletében.” (Monstrancia [1972]) 

 

2. A DISZPOZÍCIÓK ÉS HATÁRHELYZETEK JELENTŐSÉGE PILINSZKY LÍRÁJÁBAN 
Miként a bevezető fejezetben is láthattuk, az egzisztencialista filozófia képviselői különös 

jelentőséget tulajdonítanak a diszpozícióknak és a határhelyzeteknek. A diszpozíciók kevésbé 

komplex, egyszerűen megragadható érzelmi állapotok, a határhelyzetek ugyanakkor 

összetettebb élethelyzetek – közös vonásuk azonban, hogy a jelenvalólét valódi arcát tárják a 

szubjektum elé. Pilinszky lírájában, mely „az élet határesetei, az elképzelhető legszélsőbb 

helyzetek élményei” (Kovács 1967: 91) alapján bontakozott ki, a határhelyzetek és diszpozíciók 

megjelenítése és elemzése a lírai szubjektum létmegértésének elmélyítéséhez, illetve annak 

horizontváltásaihoz járul hozzá. 

2.1 SZORONGÁS 
A szorongás diszpozíciója, amely Kierkegaard, Heidegger és Sartre filozófiájában egyaránt 

kitüntetett szerepet kap, elsősorban Pilinszky korai lírájában válik meghatározóvá. Már Beney 

Zsuzsa is felhívja arra a figyelmet, hogy a József Attila által kezdeményezett és Pilinszky által 

folytatott lírai diskurzusban „a létezés szorongástól teljes magányának és esetlegességének 

megélése” jóval megelőzi az egzisztencialista filozófia hasonló értelmű megállapításait. (Beney 

1974: 9) A Pilinszky-líra Heidegger, Jaspers, Sartre eszméivel való rokonságát Domokos Mátyás 

és Lator László is felismeri, ám a versvilág egzisztencialista kötődéseit marginális jelentőségűnek 

titulálja. (Domokos és Lator 1982: 150-151) A diszpozíciók fontosságát Fülöp László is kiemeli, 

aki szerint a költő lírája „az abszurd magány, a létidegenség, a nyomasztó bűntudat, az 

árvaságérzet, a kiszolgáltatottság” vezérmotívumai köré rendeződik. (Fülöp 1979: 19) Danyi 

Magdolna pedig arra utal, hogy Pilinszky megszemélyesítő jelzői a legtöbbször „a létjelenségek 

egészére kivetült nyugtalanság, szorongás, idegenségérzet, elveszettségérzés képi 
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nyomatékosítását vállalják” (Danyi 1996a), de legalább ilyen világosan jelzik a lírai 

szubjektumot körülvevő univerzum barátságtalan, ellenséges jellegét is.  

Hasonló eszközöket vonultat fel az Őszi vázlat is, ahol a tájkép összetevői, azok külvilághoz való 

viszonyulása a lírai szubjektum belső állapotát képezik le. A „hallgatózó” kert, az „űrbe 

szimatoló” fa, a „határokat kereső” rét mind-mind a kételyekkel teli, a váratlan veszélyektől és a 

bizonytalan jövőtől tartó szubjektum attitűdjére utalnak vissza. A második versszakban a külső 

környezet elemeihez társított „lapulva elsiet”, „ideges mosoly”kifejezések a „riadtan elszoruló 

szívű” ember non-verbális jelzéseit idézik. A vers harmadik versszakából („távoli, kétes tájakon / 

készülődik a fájdalom”) pedig nyilvánvalóvá válik, a lírai szubjektum – akárcsak Mihalić Strah 

(1954) és Jutro (1959) című versében – nem egy konkrét, jól körülhatárolható veszélytől tart, 

hanem valamiféle alaktalan, térben és időben nem meghatározható, lappangó veszedelemtől. Ez 

a meghatározás precízen megfeleltethető Kierkegaard, Heidegger és Sartre definíciójának, akik 

élesen megkülönböztetik egymástól a – meghatározott tárggyal rendelkező – félelmet, és a 

szorongást, amely nem rendelkezik efféle tárggyal.  

Kierkegaard szerint a szorongás „a szabadság szédületét”, az elé táruló lehetőségek sokféleségét 

nyilvánítja meg, amely „egyszerre vonzza és taszítja az embert”. (Kierkegaard 1993b: 73) 

Hasonló szerepet szán a szorongásnak Jean-Paul Sartre is, akinél ez a diszpozíció szintén a 

szubjektum szabadságának a jele. Pilinszky lírájában azonban a lírai szubjektum „kozmikus 

aggodalma” nem „a létezés időbeliségével, jövőidejűségével” szemben jelenik meg, nem a 

szubjektum „levés-, azaz cselekvés- és változáskényszere” (Németh G. 1985: 437) váltja ki, 

hanem a lírai szubjektum „magára maradottságát” (Németh G. 1985: 437) és mindenoldali 

fenyegetettségét tárja fel. Ez a felismerés Pilinszky lírai ontológiájában az a momentum, amely 

elindítja a lírai szubjektum létmegértési folyamatát. Heidegger ontológiájától eltérően azonban, 

ahol a lírai szubjektum otthontalanságérzése puszta absztrakció csupán, Pilinszkynél a lírai 

szubjektumot fenyegető erők, amelyek létét a szorongás leleplezi, nagyon is konkrétnak és 

kézzelfoghatónak hatnak.  

 

2.2 SZENVEDÉS 
Bár a szenvedés egyik egzisztencialista filozófusnál sem jelenik meg határhelyzetként, az érzet 

belső komplexitása, annak szélsőséges, az emberi egzisztencia határait fenyegető jellege, 

valamint annak a Pilinszky-életműben betöltött szerepe indokolttá teszi, hogy azt a Pilinszky-

életmű egy kitüntetett határhelyzeteként kezeljük. 

A szenvedés mint határhelyzet jelentőségét a Halak a hálóban (1946) című költemény által 

érthető meg a leginkább, amely az ember létét végigkísérő szenvedés valamennyi aspektusát 

bemutatja. A vers a lírai szubjektum helyzetét a hálóban vergődő, partra vetett halak 

allegóriájával ábrázolja. A szubjektumnak először is az őt körülvevő közeg barátságtalansága, 

kietlensége okoz szenvedést, ahol eredeti eleméből kiszakítva, „szúró kövek, kavicsok közt”, 

„fuldokolva” kell megpróbálnia életben maradni. Kétségbeesett vergődésével azonban többi 

sorstársának is szenvedést okoz, konfliktusok végtelen sorát indítva el ezáltal: „fuldokolva kell / 

egymás ellen élnünk-halnunk!”, „Vergődésünk testvérünket / sebzi, fojtja meg”. A barátságtalan 

környezet és egymás által is megnyomorított szubjektumok szenvedését tovább tetézi a 

transzcendenciától való elszakítottságuk – „Egymást túlkiáltó szónkra / visszhang sem felel” –, 

ami társas magányukat kozmikussá fokozza. A szenvedés legkétségbeejtőbb sajátossága mégsem 
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az, hogy végigkíséri az ember egész életét, hanem annak ok és cél nélkülisége: „öldökölnünk és 

csatáznunk / nincs miért, de kell”. Elsősorban ez a felismerés az, ami a lírai szubjektumot a 

leginkább elbizonytalanítja: „Bűnhődünk, de bűnhődésünk / mégse büntetés, / nem válthat ki 

poklainkból / semmi szenvedés.” 

A lírai szubjektum szenvedésének elsődleges oka az a tény, hogy képtelen a többi 

szubjektummal autentikus kapcsolatot kialakítani, „kapcsolatrendszerét […] a kötetlenség, a 

kötődni nem tudás, a az idegenség, a kommunikáció felbomlása, illetve a kapcsolatkötés 

lehetetlensége – csupa negatív viszony – jellemzi”. (Koncsol 1978: 134) A kapcsolatnak sokszor 

már a puszta létrejötte is akadályokba ütközik („Fogad között fakó panasz, / magányosság vacog, 

/ lakatlan partokat kutatsz, / üres minden tagod, / lezárt vagy, mint a kárhozat, / a homlokod 

mögött / csak pőre sikoltás maradt / vigasznak, semmi több!” (Gyász [1946]), s ha létre is jön, 

inautentikus formában jön létre. Erről tanúskodik a Trapéz és korlát (1946) című vers is 

(„Kegyetlen, néma torna, / mégcsak nem is kiálthatok, / követlek szívdobogva”), a amely 

Másikkal való inautentikus kapcsolat természetét írja körül, valamint a Ne félj (1946) és a Miféle 

földalatti harc (1946), amelyben a lírai szubjektum szenvedése egészen elképesztő szélsőségekig 

erősödik („Alant az udvaron / a tátott szájjal síró fájdalom / megnyílik érted, nyeldeklő torok. 

[…] Mi engem ölt, a forró gyötrelem, / most végig ömlik rajtad, mint a genny”; „Miféle földalatti 

harc, / s vajjon miféle vér ez, / mitől szememnek szöglete / ma hajnal óta véres? / A zűrzavar 

csak egyre nő. / A szenvedély kegyetlen. / Hittem, hogy eltemettelek, / s talán te ölsz meg 

engem?”) 

Szenvedést szül a lírai szubjektum passzivitása, tehetetlenségérzete is, amelynek 

érzékeltetéséhez Pilinszky az anyját elveszített, síró gyermek toposzát idézi meg: „A szomorúság 

tétován / kicsordul árva számon. / Mivé is lett az anyatej? / Beszennyezem kabátom.” (Téli ég 

alatt [1946]); „Mit kezdjen itt! Közületek / talányait ki fejti meg? / Szorongva anyját kémleli: / 

ha elzokoghatná neki!” (Késő kegyelem [1946]). Kierkegaard, Jaspers és Sartre szabad, cselekvő, 

döntéseket hozó, a saját sorsát kézben tartó – felnőtt – szubjektuma helyett Pilinszky verseiből 

egy passzív, bénult, önálló cselekvésre képtelen gyermek portréja rajzolódik ki, aki kívülről, 

pontosabban egy felsőbb erőtől várja sorsa jobbra fordulását. Bár Bori Imre a Harmadnapon 

(1958) kötet kapcsán a választás kérdésének „egzisztencialista színezetű” előtérbe kerülését veti 

fel (Bori 1968: 1063), a lírai szubjektum passzivitása az életmű későbbi szakaszaiban is 

fennmarad. Csupán annyi változás történik, hogy a lírai szubjektum ezt az állapotot nem 

tehetetlenségként interpretálja, hanem akárcsak Slavko Mihalić, a cselekvéstől és a 

döntéshelyzettől való tudatos elzárkózásként értelmezi újra. 

A lírai szubjektum szenvedését végül is épp az arra való ráébredés fokozza az 

elviselhetetlenségig, hogy szenvedése nem értelmezhető büntetésként, amelynek a végén 

feloldozás várna rá, hanem cél és értelem nélküli („Bűnhődünk, de bűnhődésünk / mégse 

büntetés, / nem válthat ki poklainkból / semmi szenvedés.”), ráadásul a felsőbb erőtől semmiféle 

segítség nem várható: „Tovább nem ámitom magam, / nincsen ki megsegítsen, / nem vált meg 

semmi szenvedés, / nem véd meg semmi isten. // Ennél már semmi nem lehet / se egyszerűbb, 

se szörnyebb: / lassan megindulnak felém / a bibliai szörnyek.” (Késő kegyelem [1946]) Sorsa 

tehát az, hogy a szenvedéssel egyedül, magára hagyatva kell szembenéznie, amely tapasztalás a 

transzcendens erőkbe vetett hitét is megingatja. 

 



54 

 

A Pilinszky-versek lírai szubjektuma által végzett lét- és világmegértő tevékenység fő 

mozgatórugója a szenvedés mindent átható volta. Épp szenvedése ténye ébreszti rá arra, hogy a 

keresztény világkép, pontosabban a keresztény istendefiníció és a lírai szubjektum napi 

tapasztalata éles ellentétben áll egymással. A lírai szubjektum nem csupán saját szenvedése 

forrását akarja feltárni, nemcsak a kivezető utat akarja megtalálni, hanem annak a módját is 

vizsgálja, hogyan oldhatná fel a fentebb vázolt ellentmondást. Végül a feloldást, paradox módon, 

épp a szenvedés koncentrált dózisával való szembesülés hozza el. A Harmadnapon (1958) kötet 

Egy KZ-láger falára ciklusának középpontjában már nem a szenvedés, hanem egy, a 

szubjektumokat érintő hiányállapot áll, amelynek a szenvedés csupán része és okozata. Az 

önmegértő szubjektumnak már nem a szenvedés takarja ki az egész látóterét, hanem képes 

eltávolodni ettől az állapottól, reflektálni rá, és feltárni annak okát: a lírai szubjektum létének 

eredendő inautentikusságát, melyben minden a testi szükségletek kielégítése körül forog. 

 

2.3 HALÁL 
Az egzisztencialista diskurzusban jelenlévő határhelyzetek legfontosabbika a halál, amely 

Kierkegaard, Heidegger és Camus univerzumában is központi szerepet kap. Kierkegaard szerint 

a halállal való szembesülés azért olyan fájdalmas, mert „rávilágít arra, hogy az egész élet játék, 

aminek a végén minden, kicsi és nagy egyformán eltávozik, mint az iskolásgyerekek, és 

utolsónak, mint valami iskolamester, ott marad a lélek”. (Kierkegaard 1993b: 110) Heidegger 

szerint a „halálhoz való előrefutás”, vagyis a szubjektum tudatos törekvése arra, hogy 

szembesítse magát a halállal s annak minden következményével, alapvető feltétele annak, hogy 

kiszakadhasson a nem-tulajdonképpeni létből, és feltárhassa legsajátabb lehetőségeit 

(Heidegger 2001: 294-310). Camus számára a legsúlyosabb probléma az emberi létezés 

végessége. Annak a ténynek a tükrében ugyanis, hogy az ember bármelyik pillanatban 

nyomtalanul eltűnhet a világból, valamennyi terv vagy ambíció értelmetlenné válik. (Camus 

1990: 209) Az autentikus életet élő embernek tehát könyörtelenül szembe kell néznie azzal, 

hogy bármelyik pillanatban meghalhat. A közöny című regény új szempontot vet fel Camus 

halálkoncepciójához: amennyiben az egyén képes elfogadni halálát, az – akárcsak Heideggernél – 

az individuum legsajátabb lehetőségévé válik, egyfajta zárókővé, amely sajáttá-egyedivé 

változtatja az életét. 

A halál mint határhelyzet fontosságára a Pilinszky-recepció számos fontos képviselője felhívta a 

figyelmet. Fülöp László monográfiája az elsők között hívja fel a figyelmet a „halálhoz való 

előrefutás” kitüntetettségére Pilinszky lírai ontológiájában (Fülöp 1979: 61), s hasonló 

következtetéseket fogalmaz meg Domokos Mátyás és Lator László is. (Domokos és Lator 1982: 

160). Radnóti Sándor arra irányítja rá a figyelmet, hogy a „halálfélelem” és az időbeli létezés 

„zavarai és melankóliája” minden tudatos emberi élethez hozzátartoznak – a misztikus 

lírikusnak pedig nemcsak e kérdésekkel kell számot vetnie, hanem azzal is, hogy azokra nem 

létezik immanens válasz. (Radnóti 1981: 81) Tolcsvai Nagy Gábor a Harmadnapon (1958) kötet 

kapcsán mutat rá arra, hogy a versekben megszólaló lírai beszélők az autentikus létet „a semmi 

és a halál mint a létezéshez tartó összetevő” „megértésével és kimondásával” kísérlik meg 

megközelíteni, (Tolcsvai Nagy 2002: 54), Szávai Dorottya pedig, mint azt alább is láthatjuk, 

Camus és Pilinszky halálképét veti össze Bűn és imádság című kötetében (Szávai 2005: 112) 

Az emberi egzisztencia végességének témája – akárcsak Slavko Mihalićnál – kezdettől fogva jelen 

van a költő verseiben. A Magamhoz (1946), a Stigma (1946) és a Kihűlt világ (1946) című 



55 

 

költeményekben a halandóság az egész életet meghatározó pecsétként jelenik meg, amivel a lírai 

szubjektum egy kitüntetett pillanatban szembesül. Pilinszky kései korszakában számos olyan 

verssel találkozhatunk, amelyek célja az emberi lét általánosságban történő tárgyalása, 

ugyanakkor az ember halandóságától a lírikus e versekben sem képes elvonatkoztatni. Ennek 

legjobb példája talán az Infinitívusz (1974), amely az emberi egzisztencia létlehetőségeinek 

felsorolásakor („Még ki lehet nyitni. / És be lehet zárni. / Még föl lehet kötni. / És le lehet vágni. / 

Még meg lehet szülni. / És el lehet ásni.”) a halál lehetőségeit is számba veszi. A harmadik és a 

negyedik sor az öngyilkosság, a gyilkosság és a kivégzés lehetőségét villantja fel, a hatodik sor 

pedig a temetésre utal. A többi kegyelem (1972) című vers, az emberi egzisztencia „térképének” 

felvázolását követően, szintén felteszi a döntő kérdést: „Hogy halok meg? / Milyen lesz 

pusztulásom?”, majd az alábbi sorokkal zárul: „A föld elárúl. Magához ölel. / A többi kegyelem.” 

Az egyetlen dolog tehát, ami bizonyos, az az ember halandóságának ténye – az, hogy a rettegett 

pillanat hogyan s miként következik be, és hogy mi lesz a sorsunk ezután, mind-mind 

bizonytalan. 

 

Szávai Dorottya markáns különbséget lát Camus és Pilinszky halálfelfogása között. Úgy véli, 

Pilinszky, Camus-vel ellentétben, „filozófiai öngyilkosságot” követ el, mivel az emberi lét 

végességét „nem tekinti az abszurd forrásának, másrészt Isten nemléte bizonyítékának”. (Szávai 

2005: 112) E következtetésnek azonban élesen ellentmond az In memoriam N. N. (1958) című 

költemény, amelyben Pilinszky épp a halandóság botrányát panaszolja fel: Saját végeddel 

kérdelek: / a gőggel égő évek, / az olthatatlan büszkeség, / ha végül úgy se véd meg, / az egész 

életünk mit ér? / Szólj, rovarok arája, / ha öröklétre születünk, / mért halunk meg hiába? A 

költemény konklúziója Camus felfogására rímel: a vers végén ugyanis Pilinszky is arra a 

következtetésre jut, hogy a halál az ember egész életét értelmetlenné, semmissé teszi, amely a 

lírai szubjektumot egyenesen a transzcendens szféra létezésébe vetett hitének felülvizsgálatára 

indítja. 

Hasonló gondolatokat fogalmaz meg Pilinszky két fontos kései verse, a Passió (1970) és 

Vesztőhely télen (1972) is: 

PASSIÓ 
Csak a vágóhíd melege, 
muskátliszaga, puha máza, 
csak a nap van. Üvegmögötti csöndben 
lemosdanak a mészároslegények, 
de ami történt, valahogy mégse tud végetérni. 

VESZTŐHELY TÉLEN 
Kit fölvezetnek? Nem tudom. 
Kik fölvezetik? Nem tudom. 
Vágóhíd vagy 
vesztőhely? 

Nem tudom. 

Ki és kit öl? Ember öl 
állatot 

 

vagy állat embert? Nem tudom. 
S a zuhanás, a 
félreérthetetlen, 

 

s a csönd utána? Nem tudom. 
S a hó, a téli hó? Talán  
számüzött tenger, 
Isten hallgatása. 

 

  
Vesztőhely télen. 
Semmit sem tudunk. 
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A vágóhíd egy komplex szimbólum – egyszerre jelképezi az ember eredendő bűnösségét és 

halálra ítéltségét, a háborúk értelmetlen pusztítását, a Simone Weil-i értelemben vett 

szerencsétlenséget, valamint azt a tényt, hogy mindezek az ember eredendő ontológiai 

struktúrájához tartoznak (belevetettség). A „vágóhíd” és a „vesztőhely” szó mindkét versben 

egymással felcserélve használható, elmosva ezáltal az állati és az emberi egzisztencia közötti 

különbséget, egyszersmind kézzelfoghatóvá téve az ember állattá való degradálódását. Így a 

szövegben, akárcsak az In memoriam N. N. (1958) című költeményben, a halandóság az emberi 

lét abszurditásának fontos komponenseként, mi több, fő okaként jelenik meg. Hasonló szerepben 

tűnik fel a vágóhíd-motívum Slavko Mihalićnál is (Jutro [1959]), aki olyan – antologikusnak 

számító – költeményeket szentel az egzekúció témájának, mint a Pjesma osuđenika na smrt 

(1954), a Samo jedan način (1959), a Strijeljanje u zoru (1959) és a Posljednja noć (1959). 

 

A halandóság botrányának tematizálása mellett sok versben épphogy a lírai szubjektum 

halálvágya jelenik meg. Ilyen pl. a Trapéz és korlát (1946) kötetben helyet kapott Stigma című 

vers: „Csak mész. Köröskörűl hegyek / roppant magánya, itt-ott / kivert tanyák és félszerek / 

gazdátlan foltja villog, / és küldenek, hogy vándorolj, / bár buknál végre holtan / a puszta földre, 

ajkadon / kibékülő mosollyal.” E sorok a kierkegaard-i értelemben vett kétségbeesést 

nyilvánítják meg: a lírai szubjektum számára, aki kétségbeesetten nem akar önmaga lenni, a 

halál jelenti az egyetlen kiutat az emberi egzisztencia szűkös keretei közül. Hasonló 

létélménynek ad hangot a Sírvers és a Panasz című költemény is. A Harmadnapon (1958) című 

kötetben szereplő Harbach, 1944 a kétségbeesés élményét az egyén szintjéről a közösség 

dimenziójába emeli: „Mert fogadásukra már készen, / akár egy megnyiló karám, / kapuit vadul 

széttaszítva / sarkig kitárult a halál.” A halál tehát a szükségszerűen inautentikus, az embert 

állati sorba taszító, értelmetlen szenvedéssel terhes egzisztálásból való egyedüli kiútként jelenik 

meg. 

 

A Harmadnapon (1958) kötettől kezdve elmozdulás következik be Pilinszky halálfelfogásában. A 

Ravensbrücki passió és a Harmadnapon című versek egy arctalan kisember váratlan, 

véletlenszerű, értelmetlen halálát beszélik el. Azáltal azonban, hogy a szenvedésteli életet lezáró 

abszurd halált a krisztusi passióval állítják párhuzamba, felkínálják annak az esélyét, hogy 

minden – látszólag értelmetlen – szenvedést a megváltó szenvedéstörténetének ismétlődéseként 

gondolhassunk újra. 

A halál perce már a Dél (1958) című költeményben kitüntetett pillanatként artikulálódik: „Mint 

vesztőhelyen, olyan vakitó / és olyan édes. Úgy igazi minden.” E sorok, amelyek kapcsán Radnóti 

Sándor, a kegyelmet kapott halálraítélt Miskin herceg által elbeszélt történetére emlékeztetve, a 

dosztojevszkiji inspiráció lehetőségét veti fel (Radnóti 1981: 87), voltaképpen hasonlatként 

olvashatók. A beszélő mintegy jelzi, hogy a versben körvonalazott létélmény éppen olyan 

erőteljes és magával ragadó, mint ahogyan a saját halálára előretekintő, azzal intenzív és 

kikerülhetetlen módon szembesülő szubjektum láthatja egész életét. A halál hasonló 

kitüntetettsége jelenik meg az Omega (1972) című költeményben is („Ezért élünk. Valamiképpen 

/ ezért születünk a világra.”), amely az emberi élet végét olyan pillanatként magasztosítja fel, 

amely nem csupán központi jelentőségű, de visszamenőleg is értelemmel ruházza fel az ember 

életét. 
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A kései versekben egyre fontosabb témává válik a halálhoz való autentikus viszonyulás 

kialakítása. „Felöltöm ingem és ruhám. / Begombolom halálomat.” – írja a költő Agonia 

christiana (1958) című versében, jelezve, hogy bár a halál az emberi élet elkerülhetetlen része, 

az embernek magának mégis el kell fogadnia halandóságát, tudatosan felvállalva azt mint a 

keretrendszer egyik részét, amelyre születésekor ítéltetett. A Zárójelben (1972) című költemény 

vonatkozó sorai („Tanítsatok meghalni engem is, / ahogy beszélni, járni megtanultam / 

valamikor.”) pedig azt sugallják, hogy a halálba való „beöltözéshez” a szubjektumnak magának is 

komoly erőfeszítést kell tennie. Olyan feladat ez, ami tudatos felkészülést igényel, s amihez az 

embernek teljes bölcsességét, lelkierejét latba kell vetnie. A feladat súlyát jelzi az is, hogy a lírai 

szubjektum a felkészüléshez egy felsőbb tekintély segítségét kéri – a szüleiét, akik egykor 

bevezették az életbe. Hasonló szemléletet tükröz Pilinszky 1965-es naplórészletének alábbi sora 

is: „Belenőni a halálba: szerintem sokkal intenzívebb élet, mint fiatalnak lenni.” (Pilinszky 

1965/2011: 438) 

A kései korszakban íródott Fokról fokra (1972) és Zsolozsma (1974) című költeményben a 

halandóság teljes elfogadásával találkozhatunk. A lírai szubjektum egyszerű természetességgel, 

szorongás nélkül fogadja a halált, amelyben a szenvedésteli élet utáni nyugodt pihenés 

lehetőségét látja. Halál felé fordulása ugyanakkor nem menekülés, mivel a földi élet végét az 

emberi egzisztencia integráns részeként, a felsőbb akaratba való alázatos belenyugvással fogadja 

el: „Igen, / ahogy a semmi ágyat vet, figyeljük / és jónak tartjuk ahogyan / végülis 

megpihenhetünk.” (Zsolozsma, 1974) 

 

A fenti idézetek világosan kirajzolják a Pilinszky-líra halálfelfogásának változásait. Jóllehet a 

téma Pilinszky korai lírájában is nagy hangsúlyt kap, e költeményekben a halál korántsem a szó 

kierkegaardi, jaspersi és heideggeri értelmében vett határhelyzetként jelenik meg. A szerepe 

nem az, hogy megvilágítsa az individuum előtt önnön ontológiai alapjait, és szembesítse léte 

valódi arcával, hanem pusztán az emberi létezés kiküszöbölhetetlen kereteinek egyike, amely 

egyszersmind a szenvedés elkerülhetetlenségét nyilvánítja meg. Később azonban Pilinszky is 

felismeri a halál mint határhelyzet létmegértésben betöltött szerepét, s az egzisztencialistákéhoz 

hasonló következtetésre jut: „Beckett hőse nem tud autentikusan meghalni, mert nem képes az 

autentikus életre sem, aminek épp egyik lényege a halállal folytatott örökös párbeszéd, 

legalábbis ahogy ezt minden nagy kultúra megfogalmazta (legmélyebben a kereszténység, s 

legutoljára az egzisztencialisták)” (Pilinszky 2011: 376) – írja egy 1965-ös publicisztikájában 

Pilinszky. 

A halál létmegértésben betöltött szerepével párhuzamosan egyre fontosabbá válik a halálhoz 

való autentikus viszony kialakítása. A költő korai lírájában e viszonyulás inautentikus: a 

kétségbeesett szubjektum azért sóvárogja a halált, mert – akárcsak az első Mihalić-kötetek lírai 

beszélője – úgy véli, ez az egyetlen lehetősége annak, hogy maga mögött hagyja léte szűkös 

kereteit. Emellett, paradox módon, egyszersmind el is utasítja a halált, mivel azt a lét 

abszurditásának egyik fő okaként határozza meg. Idővel azonban a szubjektum megbékél léte 

kereteivel, s már nem akar kiszabadulni közülük, hanem félelem nélkül képes szembenézni 

önnön végességével. 
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3. A VILÁG ÉS A LÍRAI SZUBJEKTUM VILÁGGAL VALÓ KAPCSOLATA 
Tolcsvai Nagy Gábor megállapítása szerint Pilinszky János lírájának imaginárius alapját az 

egyetemes végtelen tér-idő kontinuum és az e világi egyedi emberi létezés tér-időbeli kiterjedése 

adja. (Tolcsvai Nagy 2002: 40) A szubjektum világban-való-létének kereteit Pilinszky a Trapéz és 

korlát (1946) című verseskötetben kezdi el felvázolni (Tolcsvai Nagy 2002: 54), amelynek 

elsődleges módja a „kicsi, esetleges és esendő” létező a „nagy, végtelen és lényegi” közeggel való 

szembeállítása (Tolcsvai Nagy 2002: 84). Ezek viszonyát Pilinszky egy következetesen 

alkalmazott szimbólumrendszerrel teszi kézzelfoghatóvá, melynek elemei – miként Beney 

Zsuzsa is rámutat – ugyanúgy az archetipikus mintára épülnek, mint a József Attiláéi. (Beney 

1974: 12) Hasonló stratégiát követ Slavko Mihalić is, aki általános érvényességük mellett azok 

kozmikus léptéke miatt dönt az archetipikus gyökerű képi világ használata mellett, s az 

önmegértő szubjektum tapasztalatait más esetekben is ismert, könnyen megközelíthető 

szimbólumokkal teszi láthatóvá. 

Az „archetipikus szimbólumok” (Frye 1998: 440-448) rendszere nem csupán a világ ontológiai 

szerkezetét képezi le, hanem a szubjektum-objektum osztottság heideggeri mintájú 

dekonstrukcióját is lehetővé teszi. A „világban-való-lét anyagiságához tartozottság-

vonatkozottság” valóságát, a „dolgokkal érintkezés” sokszor fájdalmas, a lírai szubjektum 

integritását veszélyeztető élményét nemcsak az Eisemann György által is kiemelt szálka- és 

keresztmotívum fedi fel (Eisemann 2013: 63), hanem már a Trapéz és korlát (1946) című 

kötetben megjelenő szimbólumok is plasztikusan érzékeltetik.  

A lírai szubjektum ugyanakkor – ellentétben Tolcsvai Nagy értékelésével, aki e tevékenységet a 

Harmadnapon (1958) kötethez köti (vö. Tolcsvai Nagy 2002: 54 és 148) – nem reked meg a lét 

kereteinek felvázolásánál, hanem azon munkálkodik, hogy az imígyen feltérképezett világképet 

mint világban-való-létet tegye érthetővé, az Isten léte és a lét abszurditásának napi tapasztalata 

közötti feszültséget feloldja, és autentikus viszonyt alakíthasson ki önnön létéhez. 

A Pilinszky-líra legfontosabb archetipikus szimbóluma a víz, melynek funkcióját a Te győzz le 

(1946), az Éjféli fürdés (1946) és a Halak a hálóban (1946) című versekből érthetjük meg a 

legpontosabban. 

TE GYŐZZ LE 
Te győzz le engem, éjszaka! 
Sötéten úszó és laza 
hullámaidba lépek. 
Tünődve benned görgetik 
fakó szivüknek terheit 
a hallgatag szegények. 
A foszladó világ felett 
te változó és mégis egy, 
szelíd, örök vigasz vagy; 
elomlik minden kívüled, 
mit lágy erőszakod kivet, 
elomlik és kihamvad. 
De élsz te, s égve hirdetik 
hatalmad csillagképeid, 
ez ősi, néma ábrák: 
akár az első angyalok, 
belőled jöttem és vagyok, 

ÉJFÉLI FÜRDÉS 
A tó ma tiszta, éber és 
oly éles fényü, mint a kés, 
lobogva lélekző tükör, 
mit lassu harcban összetör 
karom csapása. Nyugtalan 
heves fogakkal visszamar 
a mélyen megzavart elem. 
Legyőzve, lustán fekszem el 
és hallgatózom. Csillagok 
rebbennek csak, mint 
elhagyott 
egek vizébe zárt halak, 
tünődve úszó madarak. 
 
Elnézem őket, röptüket 
az irgalmatlan és süket 
egek között, én árva szörny, 

HALAK A HÁLÓBAN 
Csillaghálóban hányódunk 
partravont halak, 
szánk a semmiségbe tátog, 
száraz űrt harap. 
Suttogón hiába hív az 
elveszett elem, 
szúró kövek, kavicsok közt 
fuldokolva kell 
egymás ellen élnünk-halnunk! 
Szívünk megremeg. 
Vergődésünk testvérünket 
sebzi, fojtja meg. 
Egymást túlkiáltó szónkra 
visszhang sem felel; 
öldökölnünk és csatáznunk 
nincs miért, de kell. 
Bűnhődünk, de bűnhődésünk 
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ragadj magadba, járj át! 
Feledd a hűtlenségemet, 
legyőzhetetlen kényszerek 
vezetnek vissza hozzád; 
folyam légy, s rajta én a hab, 
fogadd be tékozló fiad, 
komor, sötét mennyország. 

kit páncél nyom, heges 
közöny, 
ki mit se kér, és mit se vár, 
csak bámul hosszan és 
puhán; 
sikamló, sűrü pikkelyek 
lepik be sűrün szívemet, 
a mélyén édes-jó iszony, 
kitéphetetlen orv szigony, 
mit észrevétlen vert belém 
a víz, a víz, s a lassu mély. 
 
Mert lenn hináros rét lobog, 
alant a kagylók boldogok, 
szivük remegve tölti meg 
a fénnyel érő sűrü csend. 
És mintha hívást hallana, 
zuhanni kezd az éjszaka, 
moszat sodor vagy csillagok, 
nem is tudom már, hol 
vagyok? 
Talán egy ősi ünnepen, 
hol ég is, víz is egy velem, 
s mindent elöntve valami 
időtlen sírást hallani! 

mégse büntetés, 
nem válthat ki poklainkból 
semmi szenvedés. 
Roppant hálóban hányódunk 
s éjfélkor talán 
étek leszünk egy hatalmas 
halász asztalán. 
 

 

A Te győzz le (1946) című versben a szuggesztív nyitóképnek, a mozdulatlanságot vagy lassú 

mozgást megjelenítő igéknek és igeneveknek, az eufonikus hangzású, lágyságot és lassú 

változásokat konnotáló mellékneveknek köszönhetően a vers középpontjában álló komplex 

jelkép szelíd, feltétel nélkül el- és befogadó közegként jelenik meg. A hol a vízzel, hol a sötétlő 

éggel azonosított szubsztancia nem csupán éltető erővel bír, de az egész univerzumot átfogja – 

felszámolva a létezők közti határokat, egyetlen határolatlan egységbe forrasztva azokat. A képet 

a verset át- meg átszövő biblikus referenciák teszik teljessé, amelyek egy szemernyi kételyt sem 

hagynak a szimbólum transzcendens természete felől. A „komor, sötét mennyországgal” 

szemben a magányos lírai szubjektum áll, amely feszült, ambivalens módon viszonyul 

közegéhez. Egykor maga is része volt, később hátat fordított neki, most azonban a „tékozló fiú” 

pozíciójából szólal meg, s azért fohászkodik, hogy az isteni tulajdonságokkal felruházott 

alaktalan közeg „fogadja vissza”. Vágyai tárgya egy olyan létállapot, amelyben a szubjektum 

elveszti eredendő határait, s a korábbi izolált és korlátok közé szorított létezés helyett – „folyam 

légy, s rajta én a hab” – feloldódhat a folyékony halmazállapotúként ábrázolt közegben.  

 

Ugyanezen oppozíció mentén építkezik az Éjféli fürdés (1946) is, ahol a közeggel való újbóli 

találkozás még feszültebb és diszharmonikusabb, mint az imént idézett költeményben. A 

szubjektum egy magányos, félig ember, félig állat szörnyszülött képében jelenik meg – vele 

szemben áll a víz, amely az első versszakban éppolyan ellenségesen viszonyul a szubjektumhoz, 

mint az azt körülvevő világ. A kín mellett azonban a szubjektum egyszersmind ellenállhatatlan 

vágyat érez arra, hogy egyesüljön ezzel a közeggel, s átélhesse a mélyben töltekező kagylók 

„boldogságát”. A mélység azonban „kitéphetetlen orv szigonyként” húzza lefelé, ami a 
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megsemmisülés képzetét is felidézi, ám a lírai beszélő öröme egyértelművé teszi, hogy a halál – 

minden határvesztések legradikálisabbika – perspektívája cseppet sem riasztó a számára. A 

költemény utolsó soraiban ismét a fentebb körvonalazott komplex szimbólumra bukkanunk 

(„hol ég is, víz is egy velem”), s megszületik az ember és az őselem azon szintézise, amely után a 

szubjektum már a Te győzz le (1946) című költeményben is vágyakozik. 

 

A Halak a hálóban (1946) című versbe a mitikus őselem már csak hiányként íródik be. A lírai 

szubjektum fuldokolva vergődik egy idegen, számára élhetetlen elem fogságában: az ősegységbe 

való visszatérésre már nincs mód, az izolált létezőként való egzisztálásnak pedig a szenvedés is 

szükségszerű velejárója.  

Mircea Eliade szerint „az apsu és a tehôm” – a káosz, vagyis a teremtett renden kívül létező 

ismeretlen birodalom babilóniai és óhéber neve – „éppúgy szimbolizálják a »vízkáoszt«, a 

kozmikus anyagot, amelynek még semmiféle alakja nincs, mint a halál világát – tehát azt, ami az 

életet megelőzi, és ami az élet után következik […] itt megy át a virtuális az alakítottba, a halál az 

életbe. A teremtést megelőző vízkáosz egyúttal a formátlanba való visszasüllyedést, a halál 

előidézte lárvaszerű létezésbe való visszatérést szimbolizálja. A világ alatti régiók bizonyos 

értelemben hasonlítanak a lakott területet körülvevő kopár és ismeretlen tájakra: az alsó világ, 

amely fölött a mi »kozmoszunk« emelkedik, a kozmoszunk határain túl uralkodó káosznak felel 

meg.” (Eliade 1987) 

Pilinszky verseiben a víz a transzcendenciával való eredendő egységet jelképezi. A lírai 

szubjektum fel akar oldódni a vízben, vagyis arra vágyakozik, hogy visszatérjen az Istennel való, 

rég elveszített ősegységbe. Minél távolabb kerül ez a lehetőség, annál erősebben hatja át a 

költeményt a feszültség, és annál intenzívebb a lírai szubjektum szenvedése.  

A mélység iránti vágyakozás azonban egyben az önmegsemmisítés késztetése is. A határait 

feszegető lírai szubjektumra, akárcsak Slavko Mihalićnál, Pilinszkynél is a halál árnyéka vetül, 

jelezve, hogy az emberi egzisztencia határainak átlépése lehetetlen, hiszen ha megvalósul, az az 

egyes ember életének végét jelenti. A határok elvesztésének közege mindkét lírikusnál a víz. 

Zvonimir Mrkonjić azon meglátása, hogy Mihalićnál a folyékony elem – a kézzelfogható valóság 

diszkontinuitásával szembeállítva – a világgal való közvetlen kapcsolat megvalósult álmát 

jelképezi (Mrkonjić 1971: 98), Pilinszky János lírájára is érvényes. Mihalićnál ugyanakkor a 

határok elvesztésének szándéka nem csupán a víz vonatkozásában jelenik meg (Ribolov [1957], 

Kupači [1959]), hanem egyes esetekben a levegő (Sve nam se više događa [1956], Toga dana 

[1990]), vagy akár a halál (Pjesma osuđenika na smrt[1954]) is magával hozhatja a határok 

elvesztésének az élményét. 

A lírai szubjektum ezen állapota a kierkegaardi értelemben vett kétségbeeséssel rokonítható, 

azzal a kínzó fájdalommal, melyet az Én azért érez, mert nem képes megszabadulni önmagától és 

feloldódni a semmiben. Pilinszky lírai szubjektuma, akárcsak Kierkegaard kétségbeesésben 

leledző szubjektuma, nem akar önmaga lenni: elviselhetetlennek érzi a szubjektumként való 

létezés terhét, és mindenáron szét akarja feszíteni egzisztenciája határait. Akárcsak Kierkegaard, 

aki szerint egyedül a kétségbeeséssel való tudatos szembenézés fedheti fel az ember előtt léte 

valódi arcát, és mutathat utat egy autentikus létértelmezés felé, Pilinszky is felismeri a kérdés 

fontosságát: a szubjektum kétségbeesett létállapota számos költeményben válik központi 

témává. 
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A káosz ellenpárja a kozmosz, egy központi szervező értelem által strukturált, egymástól 

elhatárolt létezők által benépesített világ. Szemben azonban a kozmosz archetipikus 

jelentésével, ahol az eleve adott struktúra biztonságot adó, valamennyi tájékozódás 

kiindulópontját képező „szilárd pontként, »középtengelyként« szolgál” (Eliade 1987), Pilinszky 

világában a kozmosz sivár, rideg világ, melynek lakóira veszedelmek sokasága les.  

Pilinszky lírájában a kozmosz egyik jelképe a part, ahol az „égi semmi habja” által kivetett 

szubjektum elemétől megfosztva senyved. A Halak a hálóban (1946) című versben felvázolt 

közeg nemcsak a lírai beszélők fizikai integritását veszélyezteti („szúró kövek, kavicsok közt / 

egymás ellen kell élnünk, halnunk”), de a lét olyan alapvető feltételeitől fosztja meg őket, mint a 

levegő. Mivel nem képesek éltető oxigénhez jutni, fuldokolnak, és kétségbeesetten igyekeznek 

szabadulni szorult helyzetükből. Küszködésük azonban hiábavaló marad: segélykiáltásaikra nem 

kapnak választ, vergődésükkel pedig csupán hasonló sorsra ítélt társaik szenvedéseit 

súlyosbítják. A költemény nyilvánvalóvá teszi, hogy a benne felvázolt zárt világból nincs más 

kiút, csak a halál. 

Más versekben elhagyott partok, üres síkságok tűnnek fel, amelyeken a lírai szubjektum 

magányosan kóborol. A Senkiföldjén (1958) című versben „puszta és lelketlen égitest”-ről, és a 

„csillagpuszták roppant és kietlen fennsíkjai”-ról beszél, egy ellenséges, lakhatatlan bolygó 

látképét villantva fel. Hasonlóan barátságtalan tájak tűnnek fel Mihalić S puta (1959), Mala fuga 

(1961), Na prokletoj obali (1969), Varijanta (1992) és Zavodnička šuma (1992) című verseiben 

is. A vibráló nyugtalanság, az ismeretlen veszélyektől való rettegés azokban a versekben is 

érzékelhető, amelyek látszólag barátságosabb, kevésbé kopár tájakon játszódnak (Őszi vázlat 

[1946], Kánikula [1946]). 

A part szimbóluma a lírai szubjektum belevetettségét jeleníti meg, ami, ellentétben a 

közhiedelemmel, nem csupán annyit tesz, hogy a szubjektum nem maga dönt létezéséről, hanem 

azt a tényt is magában foglalja, hogy létezése feltételeit sincs lehetősége megválasztani. Nemcsak 

léte ontológiai struktúráját kénytelen elfogadni, halandóságával és halál-felé-létével 

egyetemben, hanem magát a világot, annak alapvető működési módjait, s az eredendő 

élethelyzetet is, amibe beleszületik, s végül bizonyos veleszületett tulajdonságokat, melyeket a 

két filozófus a „fakticitás” gyűjtőnév alá sorol be. A szubjektum létben való otthontalansága 

(Unheimlichkeit) abból fakad, hogy képtelen azonosulni ezekkel a rákényszerített elvárásokkal. 

Pilinszky versei drámai erővel vetítik elénk a létben való otthontalanság élményét: a szubjektum 

egy kietlen világban kénytelen egzisztálni, magányosan nézve farkasszemet a barátságtalan 

univerzummal. 

A kozmosz másik jelképe a csillagszimbólum, amely még élesebben láttatja kozmosz és káosz 

szembenállását. Jelképként a csillag az istenség jelenlétét, a fensőbbséget, az örökkévalóságot, a 

halhatatlanságot és a reményt fejezi ki. (Pál 2001) A csillag a keresztény szimbolikában is fontos 

szerepet tölt be. A Bibliában a fénylő csillag az isteni vezetés, útmutatás és pártfogás jelképe. Az 

Ótestamentumban a csillagok Isten akaratának alárendelt teremtmények, melyek az isteni 

teremtés nagyszerűségét bizonyítják (Pál 2001). Az Ószövetségben a Messiás eljövetelét is egy 

csillag jelöli: „Csillag tűnik fel Jákob törzséből és jogar sarjad Izraelből” (Szám 24,17), sőt, a 

napkeleti bölcseknek is egy csillag mutatta az utat az újszülött megváltóhoz (Pál 2001). A 

Messiás eljövetelét hirdető csillagot „hitcsillagnak” vagy a „kegyelem szavának” is nevezik. 
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Ontológiai síkon tekintve a csillagok, égitestek a világot értelmes egésszé szervező Rend legősibb 

jelképei, amelyek örök – szó szerinti és átvitt értelmű – tájékozódási pontként szolgáltak. Ezt a 

szerepüket a felvilágosodás idején, az archetipikus gyökerek halványulásával is megőrizték, 

ekkor a csillagok az univerzum megismerhetőségének, kiszámíthatóságának jelképeivé lettek. 

Immanuel Kant, a felvilágosodás emblematikus filozófusa a világot szervező rend két fő vonását 

a következőképp összegezte: „A csillagos ég fölöttem, az erkölcsi törvény bennem”. 

Pilinszky lírájában azonban a csillagszimbólum homlokegyenest ellentétes értelmet kap. A Halak 

a hálóban (1946) partravetett halai „csillaghálóban” vergődnek, a Trapéz és korlát (1946) 

középpontjában álló két alak pedig, légtornász képében, „a rengő csillagok hálójában” terül el. Az 

utóbbi költemény a következő szavakkal zárul: „Ülünk az ég korlátain, / mint elitélt fegyencek.” 

A világ tehát, amelybe a lírai szubjektum vettetett, nemcsak sivár, élhetetlen közeg, hanem 

börtön, amelyből nincs szabadulás. Ez a véglegesség az, amelyet Heidegger és Sartre a 

belevetettség szóval illetett. A Kozmosz örök rendje immár nem fix pont, amelynek struktúrája 

biztonságot nyújt az ember számára, hanem könyörtelen korlát, amely az embert életfogytig 

tartó, kínos rabságra kényszeríti. Ezt a képet írja tovább a lírikus az Éjféli fürdés (1946) című 

költeményben is, ahol a csillagok az életfogytig tartó rabságra ítélt szubjektumok tükörképévé 

válnak: „Csillagok / rebbennek csak, mint elhagyott / egek vizébe zárt halak, / tünődve úszó 

madarak.” Az „elhagyott egek” szintagma a lét börtönének egy újabb tulajdonságára irányítja a 

figyelmet: ez a közeg nem csupán fizikai adottságai miatt sivár és kietlen, hanem azért is, mert 

Isten elhagyta a világot, amely mögül eltűnt a világ rendjét és igazságosságát garantáló 

transzcendencia. Pilinszky lírájában a csillagok a sorsára hagyott univerzum jelképei, melyek, 

ahelyett, hogy reményt adnának, közönyös hunyorgással szemlélik a világba vetett szubjektum 

szenvedését: „Ne hagyd a sorsod a csillagokra / benned érjen a végzet” (Magamhoz [1946]); 

„Elevenen a csillagok alá, / az éjszakák sarában eltemetve, / hallod a némaságomat?” (Panasz 

[1946]) „Tág szemmel már csak engemet figyel, / mint néma tó a néma csillagot” (Könyörgés 

[1946]). A csillagszimbólum hasonló jelentésvesztésével találkozhatunk Mihalić Mala fuga 

(1964) és Kruh na stolu (1977) című verseiben is. 

A csillagszimbólumról azok a jelentések is lefoszlanak, melyek a felvilágosodás idején 

terhelődtek rá. „Ha egy világot jól-rosszul meg lehet magyarázni, akkor az a világ otthonos” 

(Camus 1990: 197), írja Albert Camus, aki a Sziszüphosz mítoszában a lét abszurditását épp e 

magyarázat lehetetlenségére vezeti vissza. Alapvető késztetésünk, hogy a világ működését 

egyetlen abszolút elvre vezethessük vissza, és hogy emberléptékkel szemlélve is érthetővé 

tegyük a világot magunk körül. (Camus 1990: 209). Az ember „abszolútuméhségének” 

kielégítése azonban logikai képtelenség (Camus 1990: 209), s hiába a tudomány által kínált 

megannyi elvont hipotézis, a bennünket körülvevő világot továbbra is kaotikusnak és 

ésszerűtlennek érzékeljük (Camus 1990: 210).  

Az emberi értelem hasonló kudarcát nyilvánítja meg Pilinszky Gyász [1946] című verse is: „Nem 

óv a hűtlen értelem, / nem fogja szűk szegély, / csillagcsoportokat terel / a parttalan szeszély / 

elámuló szivedre”. A vers a keresztény világképbe vetett hit összeomlását bontja ki: az 

univerzum mögött semmiféle magasabb szervező értelem nem sejlik fel, hanem csupán a 

véletlen önkénye, „a parttalan szeszély” irányítja az egek mozgását. A hagyományos értelemben 

vett kozmosz felbomlását teljesíti ki a költemény utolsó sorában szereplő kép, a „foszló 

csillagok” is. Az általános széthullás előtt az emberi értelem is tehetetlenül áll, képtelenül arra, 

hogy rekonstruálja a világ rendjét és kiszámíthatóságát. Hasonló gondolatokat vet fel Slavko 
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Mihalić Nedosegnuti kraj (1995), Na stolu, usred oceana (2000) és Svemirska zanovijetanja 

(2004) című verse is. 

Pilinszky tehát – ellentétben Beney Zsuzsa értékelésével – korántsem marad meg az 

archetipikus szimbólumok „meghatározatlan, praelogikus szintjén” (Beney 1974: 12). A magyar 

lírikus, Slavko Mihalićhoz hasonlóan, az archetipikus szimbólumokat a hagyományban 

megszokottól homlokegyenest eltérő jelentéssel látja el. Az ősi, archetipikus költői toposzok 

jelentésvesztése mélyebb, ontológiai karakterű válságot leplez le, a vallási-filozófiai világértés 

több évezredes gyakorlatainak csődjét mondja ki, és az ontológia újjáépítésének szükségességét 

húzza alá.  

 

A Harmadnapon (1958) című kötetben egy nagyobb tematikai váltás következik be. A kötet 

centrális témája a II. világháború tragédiája, a hadifoglyok és a koncentrációs táborok világa lesz. 

A Trapéz és korlát (1946) című kötetben már szórványosan megjelenő rabmotívum itt térben és 

időben rögzített, konkrét formát ölt: a lírai szubjektum a hadifogoly, a koncentrációs tábor lakója 

nézőpontját mutatja be. A költemények ugyanakkor nemcsak a történelmi tragédia 

feldolgozásának tekinthetők, a fogoly alakja ontológiai síkon, az abszurd létezésbe zárt 

szubjektum metaforájaként is értelmezhető. 

A fogoly az állat szintjéig aljasult ember pozíciójából szólal meg. A Harbach 1944 (1958) egy 

szekér elé igás állatként befogott emberek képét vetíti az olvasó elé, A francia fogoly (1958) 

középpontjában egy állat módjára settenkedő, majd a lopott marharépát azon nyomban felfaló 

hadifogoly áll, a Frankfurt (1958) című versben pedig a kiöntött moslékot négykézlábra 

ereszkedve faló koldusok kerülnek a középpontba. A velük kapcsolatban használt igék, főnevek 

és költői képek is az állatok szintjére degradálják őket: „állatian makogó öröm” (A francia 

fogoly [1958]), „négykézlábra ereszkedett éhség” (Frankfurt [1958]), „feszülten mintha 

szimatolnák / a messze égi vályukat”, „Mert fogadásukra már készen, / akár egy megnyiló karám, 

/ kapuit vadul széttaszítva / sarkig kitárult a halál.” (Harbach 1944 [1958]) Különös, hogy az 

evésmotívum hasonló alkalmazásával találkozhatunk Slavko Mihalić Prognanici (1992) című 

versében is, ahol az evésre való képtelenség motívuma a háborús túlélők egzisztenciális 

kibillentségét, létben való otthontalanságát jelképezi. 

Németh G. Béla máig friss és aktuális elemzése szerint az Apokrif című költemény „azt a végtelen, 

azt a tárgytalanná egyetemesült, azt a mégis minden tárgyat magába ölelő hiányérzetet jeleníti 

meg, amelynek következtében s amelynek megszüntetése nélkül semmis, idegen, hiábavaló a 

világ, elveszett a létezés.” (Németh G. 1985: 413) Ez a hiányélmény, amelynek legfontosabb 

megnyilvánítója a szubjektumok testi szükségletének kielégítetlensége, az Egy KZ-láger 

falára (1958) számos más reprezentatív költeményében is megtalálható: „Csak azt a testet, 

reszkető lapockát, / a csupa bőr és csupa csont kezet, a tenyerét, mely úgy tapadt a szájra / és 

úgy adott, hogy maga is evett!” […] „A pillantását, – azt feledném egyszer! / Ha fuldokolva is, de 

falt tovább, / és egyre még, és mindegy már akármit, / csak enni bármit, ezt-azt, önmagát!” (A 

francia fogoly [1958]); „A tömött zsákok és kidöntött vödrök, / a helyezkedő hátak terrora, / a 

föltaszított ládák közt megindult / az előzetes, gyilkos cenzura; / osztozkodás a hulladék 

kövérjén, / hogy alig állta saját rohamát / a négykézlábra ereszkedett éhség, / és föllázadt, és 

megadta magát.” (Frankfurt [1958]) 
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E hiányélmény annyira intenzív, hogy teljes mértékben kitölti a szubjektumok tudatát, s azok 

minden gondolata a fizikai szükséglet és annak kielégítése körül forog, a kielégülés élménye 

pedig annyira elsöprő, mindent betöltő, hogy már-már orgazmikus erővel bír: „Az állatian 

makogó örömről / a suta lábát ahogy lemaradt, / és semmisülten kuporgott a testnek / vad 

gyönyöre és gyötrelme alatt!” (A francia fogoly [1958]) „A tolongásból hirtelen kiálltak, / és úgy 

figyelték, szinte józanúl, / a nyomorukat eláruló mámor/ mint járja őket keresztűl-kasúl.” 

(Frankfurt [1958]) A szexuális gyönyörrel való párhuzamot erősítik meg a költő által használt 

hasonlatok és jelzők is: „és undorral és gyönyörrel a nyelvén / az édes étel úgy találkozott, / mint 

telhetetlen testi mámorukban a boldogok és boldogtalanok!” (A francia fogoly [1958]) „De 

gyönyörük csak el se élvezett még” (Frankfurt [1958]); „Miféle vályu ez az ágy, / ugyan miféle 

vályú? / S mi odalök, micsoda vágy, / tündöklő tisztaságú!” (Parafrázis [1958]); „Mohón 

tülekszenek feléd / a leroskadó évek; / mint kiéheztetett botok, / a rengeteg megéled. / 

Éjszakáim! az éjszakák / didergő csőcseléke! / testestül veti rád magát, / egy falatka kenyérre.” 

(Bűn [1958]) 

A két alapvető késztetés egybejátszásának köszönhetően a költemények terében egy 

ösztönszintre redukált lény rajzolódik ki. E szubjektum csupán a nyers, zsigeri késztetések 

szintjén létezik, s az ennél magasabb rendű motívumok, például a közösség, a szellemi társak 

iránti igény, vagy az intellektuális ambíciók, teljességgel hiányoznak belőle. Ha mégis feltámad 

benne egy magasabb rendű vágy, rövidesen az is az ösztönös késztetések szintjére aljasul, mint a 

Bűn (1958) című költeményben, ahol a Másik iránti autentikus vágyakozás alantas testi vággyá 

degradálódik. Feltűnő az időperspektíva hiánya is. Maguk a költemények viszonylag kis 

időintervallumot fognak át, vissza- és előreutalások sincsenek bennük, s a lírai szubjektumnak 

mind a gondolataiból, mind a cselekedeteiből hiányzik a távlatiság. Nincsenek tervei, nem 

reflektál a múltjára, nem fogalmaz meg elvárásokat a jövőjére vonatkozóan, világban-való-létét 

pedig a pillanatnyiság, a jelenbe ragadtság jellemzi.  

E két vonás a Harmadnapon (1958) című kötetben kirajzolódott fogoly-szubjektumot a 

Sziszüphosz mítosza abszurd emberével rokonítja. Míg azonban Camus számára a perspektivikus 

gondolkodás elvetése és az érzéki örömök előtérbe helyezése az autentikus lét feltétele, addig 

Pilinszky a fogoly-szubjektum létmódját inautentikusként marasztalja el (Camus 1990: 246-

247). Az éhség ugyanis, amit a lírai szubjektum a gyönyörök állatias habzsolásával próbál 

kielégíteni, mélyebbről fakad: „És egyszeriben érzem / a halhatatlan éhséget, amit / a nyomorult 

már réges-rég nem érez, / se földi táplálék nem csillapít. / Belőlem él! És egyre éhesebben! / És 

egyre kevesebb vagyok neki! / Ki el lett volna bármi eleségen: / most már a szívemet követeli.” 

(A francia fogoly [1958]) Az éhség, a fizikai szükségletek kielégítetlenségének kínja más 

költeményekben az ember általános léthiányának metaforája lesz. Ez a léthiány az, amelyet a 

szubjektum fizikai síkon kísérel meg enyhíteni, sikertelenül. Ezt erősíti meg a vályú vissza-

visszatérő, a tékozló fiú példázatára utaló motívuma is (Parafrázis [1958], Harbach 1944 [1958], 

Apokrif [1958]). A szubjektum passzivitásának és léthiányának még mélyebb és radikálisabb 

kifejezése az 1. fejezetben is tárgyalt tárgyiasítás, amely a szubjektumot még az állatokkal való 

azonosításnál is erőteljesebben degradálja. A szubjektum alapvető léttelenségérzete Slavko 

Mihalićnál is kiemelt témaként jelenik meg, akinek Pjesma osuđenika na smrt (1954), Konjanik 

(1977) és Nevidljiva (1985) című versei egyenesen az élet és a halál közötti határvonal 

elmosódásáról szólnak. 

Míg a Trapéz és korlátban (1946) egynél több szubjektum ritkán lépett be a versek terébe, a 

Harmadnapon (1958) fogoly-szubjektumának szenvedése korántsem magányos, hanem ezernyi 
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– hozzá hasonlóan erős testi-lelki kínokat átélő – sorstársával van összezárva. A Trapéz és korlát 

(1946) lírai szubjektuma őszintén nyilatkozik meg a szenvedés során átélt érzelmeiről, míg a 

foglyot csupán külső perspektívából láthatjuk. Ő maga nem nyilatkozik az átéltekről, csupán 

néma elszenvedője marad az eseményeknek. Nemcsak egyéni perspektíváját nem ismerhetjük 

meg, külsejében és megjelenésében sincs semmi olyan, ami megkülönböztetné másoktól, így 

arctalanul beleolvad a szenvedők tömegébe. Ezt láthatjuk a Harbach 1944 (1958) és a Frankfurt 

(1958) című költeményben, de a legplasztikusabban mégis a Ravensbrücki passióban (1958) 

jelenik meg: 

 

Kilép a többiek közűl, 
megáll a kockacsendben, 
mint vetitett kép hunyorog 
rabruha és fegyencfej. 
 
Félelmetesen maga van, 
a pórusait látni, 
mindene olyan óriás, 
mindene oly parányi. 
 
És nincs tovább. A többi már, 
a többi annyi volt csak, 
elfelejtett kiáltani 
mielőtt földre roskadt. 
 

Beney Zsuzsa értékelésével ellentétben, aki szerint Pilinszky és más költők „eligedenedettség és 

embertelenség egymásravetülését, a történelmi magányban az ember transzcendens 

magáramaradását” jelenítik meg műveikben (Beney 1974: 7), a lírai szubjektumot épp a többi 

ember szenvedésével való találkozás szakítja ki kozmikus magányából, s mozdítja ki lét- és 

transzcendenciaértését is a holtpontról. 

A fogoly-szubjektum a számkivetettség állapotában leledzik. Egy világtól távol eső, zárt területen 

tartózkodik, ismeretlen emberekkel összekényszerítve, távol az otthonától. E léthelyzet az 

otthonának hátat fordító tékozló fiú állapotának jelképévé válik, például az Apokrif (1958) című 

költeményben: „Haza akartam, hazajutni végül, / ahogy megjött ő is a Bibliában. / Irtóztató 

árnyam az udvaron. / Törődött csönd, öreg szülők a házban. / S már jönnek is, már hívnak is, 

szegények / már sírnak is, ölelnek botladozva. / Visszafogad az ősi rend. / Kikönyöklök a szeles 

csillagokra”. Ezt a referenciát erősíti meg a vályú, a disznók, a deszkarés újra és újra visszatérő 

motívuma is. 

A fogoly-állapot legfontosabb jellegzetessége mégis az ok nélküli büntetés. A fogoly-szubjektumot 

úgy kezelik, mint a bűnözőket: bezárják, korlátozzák a mozgásában, falhoz állítják és kivégzik. 

Bár a büntetés okáról egy szó sem esik, a helyszínek megválasztásából arra következtethetünk, 

hogy – akárcsak a valóságos koncentrációs táborok lakói – a szubjektum semmiféle bűnt nem 

követett el. Ártatlanul, önkényesen ítélték fogságra, így a szenvedések, amiket át kell élnie, 

öncélúak értelmetlenek. Az Egy KZ-láger falára (1958) ciklusban tehát Pilinszky a Halak a 

hálóban (1946) című verset írja újra, aktuális történelmi kontextusba helyezve. 
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Az elítélt motívuma a lírai szubjektum belevetettségét is radikális formában mutatja fel. Az ok 

nélküli fogság egy életen át tart, s nincs belőle kiút, mert az életfogytig tartó szenvedés az emberi 

egzisztencia elidegeníthetetlen sajátossága. A szenvedésből egyetlen lehetséges kiút van – s ez, 

miként a Harbach 1944 (1958) utolsó versszaka is sugallja, nem más, mint a halál. 

 

Az Egy KZ-láger falára (1958) ciklus jelezte váltás a Camus és Sartre munkásságában, a II. 

világháború hatására bekövetkező törésvonallal analóg. A két francia szerző korai művei 

(Közöny, Sziszüphosz mítosza; Az undor) középpontjában egy magányos, mindenki máshoz 

kapcsolódni képtelen szubjektum áll, akinek a számára a lét abszurditása a hétköznapok apró 

eseményeiben vagy az egyén önreflexiója által manifesztálódó, merőben filozófiai probléma. Az 

1940-es években azonban drasztikus váltás következik be: Camus Caligula és A pestis című 

műve, valamint Sartre A legyek és Az Ördög és a Jóisten című drámája a világ abszurditását már 

nemcsak az elbeszélő szubjektum, de a cselekmény szintjén is láttatja. E szövegekben az 

univerzum eredendő ellenségességét csapások sorozata nyilvánítja meg, melyek mögött egy 

gonosz isten, vagy – mint a Caligula esetében – egy isteni hatalmú császár áll. Ezekkel az erőkkel 

vívja kilátástalan harcát az egzisztencialista hős, aki szabad elhatározásból, egyenes gerincű 

lázadóként fordul szembe a csapások mögött álló gonosz hatalommal. 

A korai Pilinszky-recepció, például Diószegi András (1967: 280), Bori Imre (1968: 10), Beney 

Zsuzsa (1974: 7) és Fülöp László (1979: 69-83) Az Egy KZ-láger falára ciklus verseit a háború 

elleni humanista tanúságtételként olvassák, Kenyeres Zoltán (1986/2003) és Beney Zsuzsa egy 

későbbi cikke (1997: 115) pedig a szövegeket a keresztény szubjektum bűntudatának 

kifejeződéseként interpretálja. Ez a vélemény jelenik meg Szávai Dorottya (2005: 169) 

analízisében is. Az Egy KZ-láger falára (1958) azonban, akárcsak Camus és Sartre háborús 

művei, a szerencsétlenség sújtotta környezetet nem a világ kifacsarodott állapotaként 

ábrázolják, hanem épp a lét valódi arcának megnyilvánítójaként tekintenek rá. Akárcsak Camus 

és Sartre drámái, Pilinszky versei is a kaotikus, áttekinthetetlen, az embereket fizikai 

integritásában fenyegető világ és a benne élő emberek értelmetlen szenvedésének oppozíciója 

köré szerveződnek. 

„Valójában nem is ismerek olyan, akár a horogkeresztes, akár a sarlós-kalapácsos totalitarizmus 

világában fogant vagy arról szóló igazán hiteles és jelentős művet, amely ezt a világot kívülről ne 

a képtelenségek oldaláról, belülről pedig ne az áldozatok szemszögéből ábrázolná. Mert csupán e 

kétféle magatartás: az elutasító utópia, de főként az áldozati lét az, amely a totalitarizmus zárt 

világán túllép, és e néma és megváltatlan világot az ember örök világához köti.” – írja Kertész 

Imre egyik, Szávai Dorottya által is idézett esszéjében (Kertész 1998: 129-130), felfedve azt, 

miképpen képesek a létmegértő szubjektum partikuláris, térben és időben meghatározott 

tapasztalatai hozzájárulni az univerzális természetű ontológiai kérdések megválaszolásához. A 

közép-európai léttapasztalatból kiinduló létmegértési és –értelmezési folyamat nemcsak arra ad 

módot, hogy a lírai szubjektum új értelmezési keretbe helyezze a világháború és a nácizmus 

élményeit, de olyan új horizont kidolgozását teszi lehetővé, amelybe – miként az In memoriam F. 

M. Dosztojevszkij (1974) című vers is mutatja – a kommunista rezsim individuumokat 

megnyomorító tapasztalatai is autentikus módon integrálhatók. 

A lírai szubjektum közép-európai léthelyzete a nyugati és a keleti egzisztencialista gondolkodók 

világképének ütköztetését is lehetővé teszi. „A múlt században egy Dosztojevszkij épp keleten 
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írta meg az egyén, s jelen századunkban egy Simone Weil az emberi massza leghitelesebb 

passzusait. A valódi »engedelmesek« mindenkor mindenről tudtak, s tájékoztattak. Csak a 

fölszínen létezik két Európa (pontosabban három: harmadiknak Közép-Európát jelölném meg, 

mint a két fél drámai szembesítésének helyét)”– írja Pilinszky János A „teremtő képzelet” sorsa 

korunkban címet viselő, a Harmadnapon kötetbe is beválogatott esszéjében (Pilinszky 

1958/2011a: 81). Ezen elgondolás jegyében bontakozik ki Pilinszky lírai ontológiája is, amely a 

nyugati és a keleti egzisztencialista gondolkodókkal (Camus és Weil, illetve Dosztojevszkij) 

folytatott polémia által formálódik, s ölt megannyi krízis után végleges alakot. 

 

A szubjektum és a világ viszonyának ábrázolása tekintetében Pilinszky kései korszaka az első és 

a második korszak szintézisének tekinthető. Az első korszakban kibontakozó, következetesen 

alkalmazott szimbólumháló, néhány szavas utalásokká sűrítve, Pilinszky kései korszakában is 

megmarad, a második korszakban körvonalazódó, az aktuális történelmi kontextushoz 

kapcsolódó szimbólumok pedig absztraktabb, általánosabb, a konkrétumoktól eltávolított 

formában élnek tovább. 

E kontinuitást az Amiként kezdtem (1972) című költemény jeleníti meg a legpontosabban: 

Amiként kezdtem, végig az maradtam. 
Ahogyan kezdtem, mindvégig azt csinálom. 
Mint a fegyenc, ki visszatérve 
falujába, továbbra is csak hallgat, 
szótlanul űl pohár bora előtt. 
 

A fegyenc alakja, amely az első kötetben még az emberi egzisztencia létbe vetettségét 

szimbolizáló elvont-archetipikus jelképként van jelen, a második kötetben pedig a katonák, 

hadifoglyok és a koncentrációs táborok lakóival azonosítva konkretizálódik, ebben a versben 

ismét a konkrét történelmi kontextustól eltávolított, elvont formában jelenik meg. Nyelvileg a 

vers a második korszakban megkezdett sűrítő-egyszerűsítő tendenciába illeszthető, amely 

gyökeres szakítást jelent az első korszakot jellemző díszített, stilizált líranyelvvel. A falujába 

visszatérő fegyenc képe igen pontosan körvonalazza a belevetett, és a létben való otthonosság 

megteremtésére törekvő, de azt megtalálni/létrehozni képtelen lírai szubjektum helyzetét. 

Hasonló szerepben jelenik meg a fegyencmotívum a Háromszínű lobogó (1972) és a Nincs 

több (1972) című versben is. 

A térhez-időhöz kötött konkrét szimbólumok hasonló elemelésével találkozhatunk az Egy szép 

napon (1972) című költeményben is: 

 

„Mindíg az elhányt bádogkanalat, 
a nyomorúság lim-lom tájait kerestem, 
remélve, hogy egy szép napon 
elönt a sírás, visszafogad szeliden 
a régi udvar, otthonunk 
borostyán csöndje, susogása.” 
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A „bádogkanál” és „a nyomorúság lim-lom tájai” képek nyilvánvaló utalás az Ars poetica helyett 

című esszében írottakra: „Auschwitz ma múzeum. Falai közt a múlt – és bizonyos értelemben 

valamennyiünk múltja – azzal a véghetetlen súllyal és igénytelenséggel van jelen már, ami a 

valóság mindenkori legbensőbb sajátja, s attól, hogy lezárult, csak még valódibb, még 

érvényesebb. Legotthonosabb tárgyaink, hétköznapi civilizációnk szinte valamennyi eszköze – 

az utolsó elhányt bádogkanálig – soha nem látott metamorfózison ment itt keresztül. Egyrészt 

puszta funkciójára süllyedt, oda, ahová annak előtte csak a kínzószerszámok, másrészt 

ugyanezek a tárgyak, beleértve az eredendően kínzásra szánt eszközöket, lettek végül is a század 

legsajátosabb ereklyéi. Valamennyit egyazon jelentés elvéthetetlen jegyei borítják. Ütések és 

kopások, miknek kibetűzésére alig tettünk valamit. Pedig ezek a század betűi; ezek a kor 

betűformái.” (Pilinszky 1970/2011a: 83) 

Az Egy szép napon (1972) című költeményben azonban a „bádogkanál” és „a nyomorúság lim-

lom tájai” nemcsak a konkrét történelmi kontextusra utalnak, hanem elvontságuk, sűrítettségük, 

valamint a tér- és időbeli koordináták hiánya miatt egyszersmind a Simone Weil-i értelemben 

vett szerencsétlenség univerzális szimbólumaivá is emelkednek. A vers ezekkel állítja szembe a 

gyermekkori otthon álomszerű képét, amely a létben való, elveszített otthonosság keresését 

testesíti meg. 

 

Pilinszky kései korszakának másik kiemelt szimbóluma a vágóhíd, illetve a vesztőhely. E 

komplex szimbólum nem más, mint a Halak a hálóban (1946) közvetítette kollektív létélmény, 

illetve a II. világháború mészárlásait megjárt ártatlan áldozatok tapasztalatainak sűrített 

szintézise. A szimbólum a Vesztőhely télen (1972) című versben jelenik meg a legpregnánsabban, 

amely feltűnően kevés információt közöl. Nem tudjuk meg, hogy állatok vagy emberek vesznek-e 

oda, és hogy ki tartja a kezében a hóhér bárdját, csak az derül ki, hogy élőlények szenvednek és 

pusztulnak el, értelmetlenül és elkerülhetetlenül, ami – legyen szó emberről vagy állatról – 

tragikus és megengedhetetlen. A vágóhíd (vagy vesztőhely?) a földi lét univerzális metaforájává, 

a lét végességének és az értelmetlen szenvedés szükségszerűségének jelképévé emelkedik, 

amely fölött az emberi szenvedést közönyös hallgatással szemlélő Isten őrködik. 

 

PASSIÓ 
Csak a vágóhíd melege, 
muskátliszaga, puha máza, 
csak a nap van. Üvegmögötti csöndben 
lemosdanak a mészároslegények, 
de ami történt, valahogy mégse tud végetérni. 
 

A vers címe új értelmezési keretbe helyezi a vágóhíd által jelképezett kollektív szenvedést, 

lehetővé téve, hogy az olvasó a szenvedés e pillanatait Simone Weil-i értelemben vett 

szerencsétlenségként láthassa, s ezáltal a krisztusi szenvedés újraélésének lehetőségeként 

értelmezhesse újra. Végül, a vesztőhelymotívum az említett költeményeken felül a Kis éjizene 

(1970), A hóhér szobája (1972), a Metronóm (1972) és a Nincs több (1972) című költeményben is 

megjelenik. 
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A földi lét és a krisztusi szenvedéstörténet azonosítása más költeményekben is megjelenik, mint 

a Juttának (1972) című vers Naplórészlet című szakaszában: „»Latrokként – Simone Weil 

gyönyörű szavával / – tér és idő keresztjére / vagyunk mi verve emberek.« / Elalélok, és a 

szálkák fölriasztanak / Ilyenkor metsző élességgel látom a világot, / és megpróbálom feléd 

fordítani a fejemet.” A „tér és idő keresztje” a világot mint a Simone Weil-i szerencsétlenség 

helyszínét jelöli meg, ahol a szenvedés nem etikai abszurdként, hanem a világban-való-lét egyik 

természetes velejárójaként jelenik meg, amely a térben és időben való létezés és az öröklét 

találkozásának lehetőségeként értelmeződik újra. Az „elalélt” állapot a lírai szubjektum 

létfeledettségét leplezi le, amelyből a „szálkák”, vagyis a weil-i értelemben vett 

szerencsétlenséggel való szembesülés képes felriasztani, feltárva előtte léte valódi arcát. 

A tékozlófiú-motívum, annak valamennyi járulékos elemével, sűrített, komplex utalások 

formájában Pilinszky harmadik korszakában is megmarad. 

 
PÉLDABESZÉD 
A szúró meleg kocka alján, 
hol ég és föld beroskad, megszünik, 
s akár a moslék egybehuppan 
tér és idő, ott, ebben a 
tűző ganajban, egyedűl 
itt lelhetjük meg, egyesegyedűl, 
amit anyánk örökre elveszített. 
 

Akárcsak a disznóólban, ahol a padlót durva, az ember bőrét felsértő szalma borítja, a test 

fájdalma, kényelmetlensége a világban-való-létnek is elidegeníthetetlen velejárója. A ganaj az 

embert körülvevő mocskot és a mocsokkal való érintkezésből adódó fizikai és szellemi-lelki 

lealjasulást jelképezi, a moslék pedig a világot benépesítő szubjektumok kiéhezettségére utal. Az 

„egybehuppan tér és idő”, valamint az „ég és föld beroskad, megszünik” kifejezések azt is 

világossá teszik, hogy a világon-belüli-lét egy sajátos változatáról van szó: a Simone Weil-i 

értelemben vett szerencsétlenségről, ahol nem csupán a normál létezés keretei veszítik 

érvényüket, de a szubjektum az ég és föld közötti távolság megszűnésének köszönhetően arra is 

módot kap, hogy ezáltal kapcsolatba kerüljön a transzcendenciával. 

A vízszimbólum, az első kötetben körülírthoz hasonló jelentésben, Pilinszky kései lírájában is 

megmarad. A hóhér szobája (1972) című költeményben egészen egyértelmű definíciót találunk: 

„Tengert sose látni a hóhér szobájának ablakából. / A tenger Istené, / s az ablak csukva van.” E 

sorok nemcsak a lírai szubjektum transzcendenciától való eredendő elzártságára világítanak rá, 

de a csukott ablak képe azt is egyértelművé teszi, hogy a lírai szubjektum maga sem tesz 

lépéseket annak érdekében, hogy autentikus kapcsolatot hozzon létre a transzcendenciával. 

Ezáltal válik a szubjektum létbe börtönzöttsége véglegessé és életfogytiglanná. Hasonló 

szerepben jelenik meg a vízszimbólum az Akár a föld (1970), a Merre, hogyan? (1970), a Mielőtt 

(1972) és A mélypont ünnepélye (1972) című költeményben is. 

A Vesztőhely télen (1972) „a hó, a téli hó” képét a „számüzött tenger”-ével azonosítja, amely 

ugyanakkor „Isten hallgatásá”-t jelképezi, vagyis a hó (s átvitt értelemben a téli táj) képét az első 

kötetben megalapozott vízszimbólum kifordításaként, tagadásaként definiálja. A hó voltaképpen 

megfagyott víz, amely szilárd halmazállapota okán nem alkalmas arra, hogy befogadja a lírai 

szubjektumot, s lehetővé tegye a számára határai elvesztését, hidegsége, durva textúrája miatt 
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pedig a test fizikai integritását is fenyegeti. A hófödte téli táj az Istentől elhagyott, barátságtalan 

világ metaforája („miként a hó hallgat a meglepett / fák alján, ahogyan csupán / téli égbolt erős, 

szilárd”, (Ahogyan csak [1972]), a hóvihar pedig az abszurd világ pusztító erőinek 

legszélsőségesebb tombolását jeleníti meg („Ahogy a semmi kisimítja / az agónia árkait, / miként 

a vidék hófuvás után / lecsillapúl, hazatalál”, (Fokról fokra [1972]). 

A hétköznapi, urbánus környezet mint az abszurd szenvedések színtere már Pilinszky első 

korszakában is jelen van, mégis a költő kései korszakában kerül előtérbe igazán. Az embert 

körülvevő hétköznapi környezet, a mindennapi világban-való-lét során végzett cselekvések 

kellékeinek katalógusa Pilinszkynél a lét értelmetlenségének, a korlátok szűkösségének 

jelképévé válik: „A teremtés bármilyen széles, / ólnál is szűkösebb. / Innét odáig. Kő, fa, ház. / 

Teszek, veszek. Korán jövök, megkésem” (Elég [1972]). Hasonló módon ábrázolja a hétköznapi 

környezet ember ellen fordulását a Hasonlat (1972) című költemény: „Kulcs elkallódni, / zár 

bezárúlni, / cipő megállni, / amennyire csak számok tudnak valakit / kézreadni és idegenné 

tenni, / olyan mély a mi elhagyatottságunk.” Hasonló stratégiával találkozhatunk az Intelem 

(1972), a Van Gogh imája (1972), a Vonzások közt (1972), a Kiért, miért (1972), a Kárhozat 

(1974) és A tett után (1974) című versben is. 

Az univerzum értelmének feltárhatatlansága Pilinszky kései korszakában is téma marad, ám a 

csillagszimbólum helyét egy új jelkép veszi át: 

„Elgurulnak az ismeretlen csöndben, 
mélyen a csillagok alatt 
elgurulnak 
s megállanak 
a mozdulatlan billiárdgolyók.” 
(Kis éjizene, Pilinszky 1970) 
 

A versben ábrázoló biliárdgolyók fő jellemzője, hogy a számukra kiszámíthatatlan, vak erők 

uralma alatt állnak. Útjukat nem maguk választják, hanem kívülről érkező lökés indítja el őket, 

sebességük és irányuk a lökés erejétől függ, s ha menet közben nekiütődnek valaminek, 

véletlenszerűen változtatnak irányt. E költeményben azonban az „első mozgatót” nem láthatjuk, 

csak annyit tudunk, hogy „elgurulnak […] / s megállanak” a biliárdgolyók. Minderre az 

„ismeretlen csöndben”, „mélyen a csillagok alatt” kerül sor, amely szókapcsolatok egy 

kiismerhetetlen, kiszámíthatatlan, az Istentől távol lévő világ képét festik az olvasó elé.  

A B. I. kisasszonyban (1975) a vasgolyó az emberi sors metaforájaként jelenik meg – az emberi 

sorsé, melyet külső, vak erők uralnak, s melynek irányát teljes mértékben önnön tehetetlensége 

határozza meg. Ezáltal a kép a „kegyelem és nehézkedés” ellentétpárjára utaló, kifinomult 

Simone Weil-allúzióként is olvasható A költemény utolsó sora épp a vasgolyó-létbe való 

belenyugvást jeleníti meg, előrevetítve a szubjektum létmegértési törekvései és abszurd 

léthelyzete közötti ellentmondás feloldásának módját is: „Holnaptól ellenállás nélkül, / 

egyenletesen gurulok.” 

A Majd elnézem (1974) a világot uraló véletlenszerűség egy másik aspektusára világít rá. Az 

ablaküvegen csorgó víz kirajzolta véletlenszerű alakzatok és a könnyek által végigszántott arc 

egymás mellé állításával egyszerre teszi képszerűvé a fizikai és erkölcsi abszurditást: a 

természeti folyamatok véletlenszerűségét és kiszámíthatatlanságát, valamint az emberek 

értelmetlen szenvedését: 
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MAJD ELNÉZEM 
Majd elnézem ahogy a víz csorog, 
a tétova és gyöngéd utakat, 
a fájdalom és véletlen közös 
betűvetését, hosszú-hosszú rajzait – 
halott köveken, élő arcokon – 
 
elnézem őket, mielőtt 
a feledést kiérdemelném. 
 

Kései verseiben és publicisztikájában, Mihalićhoz hasonlóan, Pilinszky is a passzivitás és a 

körkörösség képeivel ábrázolja a lét abszurditását: 

 

FÁTYOL 
Nincs nap. Nincs hold. 
És nincs gyerekkor. 
És főként föld nincs, anyaföld. 
 
Nincs koporsó és nincs haza. 
Nincs bölcső és nincs megvetett ágy, 
fejünk alá igazitott halál. 
 
Tűhegyen forog, aki él, 
s a mi békénk, az se egyéb, 
mint egy lekonyult szárny, mely ráalél, 
mint egy levetett, vagy le se vetett 
menyasszonyfátyol ájul rá a szögre. 
 
Fityeg. 
 
Fityegünk 
 
Temetőnk sincs. 
 

A „tűhegyen forog, aki él” sorban – egy konkrét Simone Weil-referencia által (vö. Weil 1983b: 

66) – egyszerre jelenik meg a Simone Weil-i értelemben vett ártatlan szenvedés, valamint az egy 

helyben járás, az abszurd monoton körforgásának képzete. A céltalan ismétlődés hasonló 

képeivel találkozhatunk Slavko Mihalić verseiben is (Pjesma osuđenika na smrt (1954), Erotika 

kruga [1992], Zatočenica kruga [1990]), amelyek a változatlanná dermedt világ képeivel 

egyetemben (Nesumnjivo jedinstvo vječnosti [1959], Nema promjene [1959]) az abszurd világ 

jelképévé válnak.  

A költemény első felében gyakorlatilag nem akad ige, a létige tagadó formáját leszámítva. Az 

igétlenség és a negatív meghatározások sora a statikusság, bebetonozottság képzetét kelti, a 

költemény második felében szereplő három ige, a „forog”, a „ráalél” és a „fityeg” közül pedig 

egyik sem a szubjektum tudatos cselekvésére utal, hanem olyasmire, ami csak megtörténik a 

szubjektummal. Ezen ábrázolási stratégiák a lírai szubjektum passzivitását és 
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kiszolgáltatottságát állítják előtérbe, a „lekonyult”, a „ráalél” és a „fityeg” pedig, közvetett módon, 

a lírai szubjektum tágabb értelemben érthető impotenciájára utalnak. 

Hasonló monotóniaélményt fogalmaz meg Pilinszky Egy lírikus naplójából című 

publicisztikájában is: „Az idő monotóniája – az évszakok és a csillagképek, a nappalok és 

éjszakák örökös körforgásával – egyszerre ébresztheti bennünk egy pokoli taposómalom s egy 

távoli boldog öröklét földi élményét. A két véglet kifejezési formája ezek szerint egy és ugyanaz.” 

(Pilinszky 2011: 568) Az ismétlődés alapélményét látja Pilinszky Krisztus áldozatában és 

Sziszüphosz büszkén vállalt büntetésében is: „Jézus megújuló áldozata tökéletesen csendes. 

Sziszüphosz sziklája: a pokol monotóniája. Krisztus megújuló áldozata: az isteni szeretet 

örökkévalóságának bizonyítéka.” (Pilinszky 2011: 505)  

A pokol és a mennyország, valamint a krisztusi és a sziszüphoszi attitűd szembeállítása, akárcsak 

a B. I. kisasszony (1975) zárósorában, már a Pilinszky-líra középpontjában álló alapvető 

ellentmondás feloldásának módját körvonalazza. Az Istentől elzárt abszurd és Isten közelsége, 

valamint az autentikus és az inautentikus lét valójában egy és ugyanaz, s az egyetlen dolog, ami a 

két világállapotot megkülönbözteti egymástól, a lírai szubjektum döntése arról, hogy lázad-e a 

teremtés rendje ellen, vagy aláveti-e magát Isten akaratának. 

4. A TÖBBI SZUBJEKTUM ÉS A VELÜK VALÓ KAPCSOLAT 
Mihalić lírai szubjektuma tudatosan, etikai motivációk által vezérelve dönt a magány mellett, 

Pilinszky lírai szubjektumának ellenben alapvető törekvése, hogy egyesülhessen a Másikkal. 

Törekvései mögött egy igen mély, döntően emocionális síkon megélt és kifejezett hiányélmény 

húzódik meg, amely az emberi egzisztencia alapjáig hat, s már-már a szubjektum létét fenyegeti. 

Elsősorban ez az oka annak, hogy a Pilinszky-lírát két szerző, Fülöp László (1979: 164-165) és 

Szávai Dorottya (1997: 58) is Emmanuel Mounier munkásságával állította párhuzamba. Míg 

azonban Mounier elsősorban a lírai szubjektum interszubjektivitását, a többi szubjektum 

önmagunk megismerésében, az önmagunkhoz való megfelelő viszony kialakításában játszott 

szerepét emelte ki (vö. Fülöp 1979: 164-165), Pilinszkynél a Másikkal való egyesülés iránti 

heves vágyat a transzcendencia hiánya jelentette űr betöltésének igénye hívja életre. A két 

törekvés közötti szoros összefüggést mutatja az a tény is, hogy Pilinszky számos költeménye 

egyszerre értelmezhető szerelmes és „istenes” költeményként (vö. Szávai 1997: 63). Pilinszky 

lírai szubjektumának a Másikon keresztül megvalósuló teljességvágya ezért inkább a sartre-i 

ontológiával állítható párhuzamba, ahol a magáért való lét alapvető törekvése, hogy 

egyesülhessen a Másikkal. Emögött – hasonlóan az újabbnál újabb életcélok tételezéséhez – az a 

megfontolás húzódik meg, hogy a szubjektum saját magát tegye önnön létezésének okává, s ezzel 

felszámolja létezése véletlenszerűségét és oknélküliségét. 

 

A Mounier-vel való párhuzam pontossága másfelől a francia filozófus erőteljes társadalmi 

elkötelezettsége, ezen belüli is a marxi ideológia iránti nyitottsága miatt válik 

megkérdőjelezhetővé. Pilinszkynél ugyanis nemcsak a társadalmi távlatosság, az egyén szintjén 

túlmutató tervek és ambíciók hiányoznak, de a (rákényszerített) marxi ideológia ellen is 

tiltakozik, kései korszakában pedig annak a Simone Weilnek az esszéivel lép párbeszédbe, aki a 

perszonalizmusnak mind alapvető kiinduláspontját (vö. Weil 1983c: 68), mind kollektivista 

intencióit (vö. 1983c: 79) elutasítja. Radnóti Sándor észrevétele, amely a szocializmus hivatalos 

ideológiájának horizontjáról kritizálja Pilinszky János Ars poeticáját („A tiszta misztika hangja 
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[...] nem harcot hoz a fennálló világ ellen, hanem elszenvedi azt”) (1981: 69), a pilinszkyi (és a 

mihalići) lírai ontológia és az egzisztencializmus mounier-i modellje közötti szemléleti 

különbséget is hatásosan érzékelteti. Hasonló okokból nem vihető végig a párhuzam Sartre-ral 

sem, aki kései munkásságában szintén a kollektíva javáért végzett áldozatos munkában fogja 

meglátni az abszurd szubjektum önkiteljesítésének egyedüli útját. 

Pilinszkynél a másik emberen keresztüli önkiteljesítés elő- és ideálképe az anya-gyermek 

kapcsolat, az önmegértő szubjektum valamennyi későbbi emberi kapcsolatát ehhez képest 

határozza meg és értékeli. Már a Téli ég alatt (1946) című költemény is az anyával való, rég 

elveszített kapcsolattal való szembeállítás által teszi átélhetővé, kézzelfoghatóvá a lírai 

szubjektum magányának mélységét: „A szomorúság tétován / kicsordul árva számon. / Mivé is 

lett az anyatej? / Beszennyezem kabátom.”; „Mit kezdjen itt! Közületek / talányait ki fejti meg? / 

Szorongva anyját kémleli: / ha elzokoghatná neki!” (Késő kegyelem [1946]). Hasonló kontraszttal 

találkozunk a Szálkák (1974) kötetben szereplő Mégis nehéz című versben, ahol a lírai 

szubjektum halott anyjához fohászkodva panaszolja föl önnön létbevetettségét: „Anya, anya / 

ebben a sivatagban, / mért hagytál itt, ebben a sivatagban? // Mért hagytál itt, hol minden oly 

kietlen, / és mindent mégis oly kiváncsian / szemlélgetek?” A költeményekben anya és gyermek 

kapcsolata a rémült és passzív lírai szubjektum egzisztenciális magányának tökéletes 

ellenpólusaként jelenik meg. Az anya közelsége fizikai és érzelmi biztonságot, a másik 

szubjektummal való maradéktalan összekapcsolódás lehetőségét jelenti a lírai szubjektum 

számára. 

A Kráter (1975) kötetben szereplő Kar és nyak című költemény az anyával való maradéktalan 

egyesülés iránti, már-már a vérfertőzés határát súrolóan heves vágyakozással érzékelteti a lírai 

beszélő kierkegaard-i értelemben vett kétségbeesését: „Megszültél és megöltél. / Vaskarokkal 

ölellek és kapaszkodom, / de nincs erő, mely egybeforraszthatná / a karomat és nyakadat. // 

Édesanyám, egy olyan alakzatról / fognak leszedni téged-engem, / hogy botrány leszünk / Én a 

kar, / és te a nyak.” Az ugyanezen kötetben szereplő Depresszió a lírai szubjektum magányának 

véglegességét viszont épp az utolsó mentsvár, az anya és a gyermek közötti közvetlenség 

elveszítése által jeleníti meg: „Anyám fényképét nézem a falon, / s még az ő egykor szeretett / 

pillantása is oly merev most, / merevebb egy kavicsnál. S ami rosszabb, / épp oly közönyös, mint 

az én / tekintetem, mely szembenéz vele.” 

Schein Gábor Pilinszky anyaverseit, elsősorban az anya „másholléte” és „perelhetetlen 

metafizikai változatlansága” miatt, József Attila hasonló témájú költeményeivel állítja 

párhuzamba (Schein 1998: 175). Schein arra is felhívja a figyelmet, hogy Pilinszkynél ez az 

anyakép az életműben kirajzolódó istenképpel kerül fedésbe, amely csak megerősíti az életmű 

domináns fiúi szemléletét. (Schein 1998: 175) 

A Másik iránti vágyakozás azonban nem merül ki az ideáltipikus egység iránti vágyakozásban: a 

hiányélmény, az üresség betöltésének igénye a lírai szubjektum mindennapjait is meghatározza. 

„S ne félj te sem, ne fuss előlem, / inkább csittítsd a szenvedést, / csukott szemmel szoríts 

magadhoz, / szoríts merészen, mint a kést. // Légy vakmerő, itélj tiédnek, / mint holtak lenn az 

éjszakát, / vállad segítse gyenge vállam, / magam már nem birom tovább!” – írja már Tilos 

csillagon (1946) című költeményében is, ahol a többi ember és „az égi semmi” által is eltaszított 

szubjektum kozmikus magányáról vall. Ezt a kozmikus magányt, melynek oka eredendően a 

transzcendenciával való kapcsolat megszakadása, akarja a szubjektum a Másik segítségével 

enyhíteni. E gondolat a Mire megjösszben (1958) bontakozik ki igazán: „Az lesz a tökéletes béke. 
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/ Még szívemet se hallani, / mindenfelől a némaságnak / extatikus torlaszai.// A pőre 

örökkévalóság./ S a tiéd, egyedűl tiéd, / kezdettől fogva neked készűlt / e nagyszerű 

egyszerüség. […] Mindenem veszve, mire megjössz, / se házam nincs, se puha ágyam, / 

zavartalan heverhetünk majd / a puszta elragadtatásban.” Ebben a versben a lírai szubjektum 

olyan alázattal tárulkozik ki, és szolgáltatja ki magát a másik embernek, ami csupán Istent illetné 

meg – s a vágyott betöltekezés is olyan elsöprő és katartikus, mint a vallási élményeknél. Mintha 

a Másikkal való egyesülés által a lírai szubjektum a transzcendenciához vezető utat keresné, és 

az újraegyesüléssel a transzcendenciával való tökéletes egység rég elveszett állapotát kívánná 

újraélni. 

 

Ez a törekvés azonban a költemények tanúsága szerint – akárcsak Mihalić verseiben – kudarcra 

van ítélve. Az intimitás nem tud létrejönni, mert a két fél képtelen őszintén megnyílni, és kötődni 

a másikhoz: „Sötéten hátat forditasz, / kisikló homlokodra / a csillagöves éjszakát / kezem hiába 

fonja. / Nyakad köré ezüst pihék / szelíd pilléi gyűlnek, / bizalmasan belém tapadsz, / nevetsz, – 

vadúl megütlek!” (Trapéz és korlát) A két szerelmes se-veled-se-nélküled vergődése a Ne félj 

(1946) és a Miféle földalatti harc (1946) című versekben vérre menő küzdelemmé élesedik: az 

előbbi a szeretett nővel szembeni gyilkos indulatoknak ad hangot, az utóbbi pedig világossá 

teszi, hogy a kettejük közötti küzdelem csupán az egyik fél halála árán érhet véget („A zűrzavar 

csak egyre nő. / A szenvedély kegyetlen. / Hittem, hogy eltemettelek, / s talán te ölsz meg 

engem? // Én félek, nem tudom mi lesz, / ha álmom újra fölvet? / Kivánlak, mégis kapkodón / 

hányom föléd a földet. / A számban érzem mocskait / egy leskelő pokolnak: / mit rejt előlem, 

istenem, / mit őriz még a holnap?”). Ugyanezen kudarcélményt fogalmazza meg, univerzális 

síkra emelve, a Kétéltű szörny (1972) című költemény is: „Szorítsd magadhoz. Nem számít kit, / 

nem számít mit, utána úgyis / eltaszítod magadtól. // Eltaszítod úgyis, hogy azután / magadhoz 

ölelj bárkit-bármit, / kétéltű szörny, beteljesítve / bukásod fokozatait.” Bár a szubjektum erőn 

felül küzd azért, hogy rátaláljon az áhított Másikra, s beteljesíthesse vele létét, végül minden 

kapcsolata inautentikussá torzul, s ahelyett, hogy támpontot adna a léthez való autentikus 

viszonyulás kidolgozásához, csak még mélyebbre rántja a lírai szubjektumot a kárhozatba. 

Más esetekben a Másik iránti autentikus igény puszta testi vággyá torzul. A Bűn (1958) ezt a női 

szubjektumot eltárgyiasító férfitekintet alkalmazásával teszi kézzelfoghatóvá: „Gyerek vagy még, 

a tagjaid / mégis már szinte készen / vakítanak a hajlatok / derengő rendszerében, / s akár egy 

bujkáló mosoly, / ha csípőd nem, hát vállad / elárul és magadra hagy. / Tetőtől-talpig látlak.” A 

szenvedély parttalanná válik, s végül a kölcsönösségen alapuló, mindkét fél számára produktív 

kapcsolat létrejötte helyett elpusztítja tárgyát: „Fiatal csuklód eltörik / és bezúzzák a hátad; / az 

üdvösségük keresik, / mit nálam nem találtak. / Az elveszített gyermeket, / vakító ifjuságot! / S 

kifosztva elhajítanak, / mint talpig tépett zsákot.” A Gótika (1975) című költeményben a lírai 

szubjektum a legalantasabb férgek szintjéig aljasul, a Másik alakját pedig a Simone Weil-i 

ihletésű metaforikában Istent jelképező nappal azonosítja. Az eltárgyiasítás aktusa a Másik 

petrarcai szonetteket idéző, már-már blaszfémikus piedesztálra emelésében teljesedik ki: „A 

csúszó-mászó, belefeledkezve / vállra omló hajadba, figyeli / romolhatatlan, veszendő tökélyed. 

// A senki néz. / A semmi néz. / Az ízeltlábú nézi a napot. / A tört, a gyűrt, a szaggatott / a 

kereket, lángolót, mozdulatlant. // Most minden egy. Együtt van. Egybeolvad. / A mindenség 

modellje, áll a templom.” Az eltárgyiasítás hasonló, ontológiailag motivált ábrázolásával 

találkozhatunk Mihalić Ljubavna pjesma samotara (1957), Ja se bojim, ja se užasavam (1956) és 

Približavanje oluje (1961) című versében is. 
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A másik embert eltárgyiasító szenvedély inautentikus mivoltát Pilinszky Ars poetica helyett című 

esszéjében ekképpen fogalmazza meg: „Amikor a lélek elfárad, s vele együtt a képzelet, a 

stílusban valamiképp úgy tárgyiasítjuk a világot, ahogy az elfáradt szerelem tárgyiasítja a 

szexualitásban a másikat. A világ súlyának mindig teremtő vállalásával szemben fölülkerekedik a 

világiasság, a testiesség, egyszóval az anyagiasság szelleme, inkarnációnknak a nihillel 

tehermentesített, s a felületig-pillanatig biztosított – és súlyosbított – hiú uralma.” (Pilinszky 

1970/2011a: 82) 

A Szép és még szebb (1974) című költeményben azonban a szubjektum képes felismerni a 

Másikkal való kapcsolat inautentikussá válásának veszélyét, s még idejében képes gátat vetni 

annak: „Kisujjadon az ezüstgyűrű, / és talpadon a bőrkeményedés, / az, hogy lázas vagy, az, hogy 

este / nagykabátban mosakodol, / mindez oly szép, és még szebb attól, / hogy feleúton 

megtorpantam.” A „megtorpanás” gesztusa fejezi ki, hogy a lírai szubjektum képes lemondani 

arról, hogy vágyait a Másikat eltárgyiasítva elégítse ki, ezáltal visszanyerve annak lehetőségét, 

hogy a Másikat ismét személyként lássa. 

A Másikkal való egyesülés kétségbeesett igénye tehát, akárcsak Sartre-nál, Pilinszky lírájában is 

passion inutile. E kudarcot kitűnően szemlélteti az 1970. október 14. (1975), ahol egyszerre 

jelenik meg az ösztönös, reflektálatlan önátadás keresése, és az afölötti kétségbeesés, hogy e 

törekvés az emberi egzisztencia keretei között, éppen annak lényegéből fakadóan, nem 

valósítható meg: „Sírtam. Utána nedves volt a hátam, / gyűrt a ruhám és tömpe a kezem. / 

Prémet kivántam tagjaimra, / hogy amit ölelsz, az legyen, / mit minden igaz ölelés keres: / egy 

vadállat odaadása.” 

A Másik keresése, vezérmotívumként, Pilinszky egyik legfontosabb létösszegző versében, az 

Apokrifban is megjelenik, amely végkövetkeztetésként épp a másik emberrel való kommunikáció 

ab ovo lehetetlenségéig jut el. Ugyanez a kommunikációképtelenség jelenik a Kapcsolatban 

(1975) („Micsoda csönd van, ha itt vagy. Micsoda / pokoli csönd.”), és nyeri el kiteljesedését az 

Életfogytiglan (1975) című költeményben, amely a Másikkal való autentikus kapcsolat ab ovo 

lehetetlenségét megfogalmazó lírai szövegek egyik leghíresebb példájává válik: „Az ágy közös / 

A párna nem.” A vers címe nem csupán a kapcsolat megváltoztathatatlanságára utal, de a lírai 

szubjektum belevetettségére is, amelynek az előbbi nehézség is csupán következménye. 

Pilinszky egyes kései verseiben azonban, úgy fest, mégiscsak képes megvalósulni az áhított 

egység. Ilyen például az 1970. december 22. (1975), amely azt mutatja be, hogyan képes két 

emberi egzisztencia a maga sebzettsége és alantassága ellenére is felmagasztosulni az 

egyesülésben („Rühes ebek, vérzünk a párnán. / Gyönyörüek vagyunk. / Azután csak ügyetlenek 

/ és halhatatlanok.”), vagy az Itt és most (1975), amelyben a szeretett lény jelenléte a 

transzcendencia elementaritásával képes hatni a világra („A gyepet nézem, talán a gyepet. / 

Mozdul a fű. Szél vagy zápor talán, / vagy egyszerüen az, hogy létezel / mozdítja meg itt és most 

a világot.”). 

 

A Másikkal való találkozás másik kitüntetett tere a közösség. Camus A lázadó ember című 

esszéjében ír arról, hogy az ember az abszurdot egyénileg tapasztalja meg, s bár szenvedései 

egyéniek, a közösségi lét által rádöbbenhet arra, hogy az abszurd okozta szenvedések, s a 

világtól való elidegenedettség érzete másokban is megvan. (Camus 1990: 32-33) A lázadás akkor 

jelenik meg, ha az egyén úgy érzi, nemcsak azt tagadják benne, ami az övé, hanem ami 
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mindenkiben közös. (Camus 1990: 26) A lázadás ugyanakkor képes közösséggé kovácsolni az 

embereket (Camus 1990: 32-33), és, egyedüli erőként, lehetővé tenni a számukra az abszurd 

világ meghódítását (Camus 1990: 322), hiszen a többi emberrel való szolidaritás által az ember 

képes meghaladni saját magát. (Camus 1990: 26) Camus életművének kései szakaszában az 

abszurd szenvedés is elnyeri a maga értelmét, mivel lehetővé teszi az emberek számára annak 

felismerését, hogy mások is hasonlóképpen szenvednek, s módot ad a számukra arra, hogy ezen 

az alapon szolidáris közösséggé szerveződjenek, s ily módon haladják meg elszigeteltségüket és 

magányukat. A pestis című regény e horizontváltást narratív formában ábrázolja. 

A Halak a hálóban (1946) című versben ábrázolt alapállapot, mint az imént is láthattuk, 

meglehetősen hasonlít A pestisben körvonalazottakhoz. A lírai szubjektumok elemükből 

kiszakítva vergődnek, kiszolgáltatva az abszurd univerzum „parttalan szeszélyének”. A 

szenvedés valamennyi szubjektumnak osztályrésze, ám ez a Pilinszky-versben mégsem válik 

sorsközösség vagy akár a másik ember iránti megértés alapjává. Ellenkezőleg, szenvedésükkel 

csupán a körülöttük lévők kínjait növelik. Így a szenvedés nem képes valódi közösséget szülni, a 

szenvedő szubjektumok afféle társas magányban egzisztálnak egymás mellett, annak ellenére is, 

hogy sokszor a szubjektum a Másikba kapaszkodva keres menedéket a szenvedés és az 

egyedüllét elől („Mint végső éjjelén a rab / magához rántja társát, / siratva benne önmaga / 

hasonló sorsu mását, / zokogva átöleltelek / és szomjazón, ahogy csak / szeretni 

merészelhetünk / egy élőt és halottat!” [Miféle földalatti harc, 1946]), ez azonban, miként 

fentebb már láthattuk, mégsem képes enyhíteni a kínjait. Hasonló társas magányról tanúskodik a 

Kis éjizene (1970) című költemény Párbeszéd című szakasza is („Eresszetek be, itt vagyok, / 

nyissatok ajtót, megérkeztem. // Nincs ajtó, mit megnyithatunk / Nincs retesz, ami 

kirekesszen.”), amely paradox helyzetet tár az olvasó elé. A lírai szubjektum a kirekesztettség 

élményéről számol be, és bebocsáttatást követel, a másik oldalon viszont közlik, hogy a 

percepciója téves: valójában nincs kirekesztve, és ők nem is képesek tenni azért, hogy a 

szubjektum ezen élménye megszűnjön. 

Az egymásnak kölcsönösen szenvedést okozó szubjektumok képe, miként korábban már 

kiemeltük, Pilinszky kései lírájában is megmarad, amely ezeket az ellentmondásokat a hóhér- és 

vesztőhelyszimbólum által teszi kézzelfoghatóvá. Ugyanerre világít rá egy másik oldalról az Egy 

titok margójára (1972) című költemény is: „Takard le jól, mit elkövettél, / és élj utána szabadon, 

akár / egy sikeres merénylő”. Ez a vers egy olyan világállapotot ír körül, amelyben az emberek 

akaratlanul és öntudatlanul is vétkeznek egymás ellen, s mintha mi sem történt volna, 

továbblépnek. Tetteik azonban, immár függetlenedve tőlük, formálják a világot, kialakítva annak 

barátságtalan, értelmetlen arcát. Ennek felismeréséből eredeztethető a lírai szubjektum 

permanens bűntudata is, amelyet az Önarckép 1974 (1975) című vers frappáns módon állít 

szembe a lírai szubjektum eredendő ártatlanságával, ami abból fakad, hogy nem saját maga 

választotta ezt a létezést, és a bűnöket sem szándékosan követi el, hanem azok puszta létéből 

fakadnak: „Ingem, akár egy tömeggyilkosé / fehér és jólvasalt, / de a fejem, akár egy kisfiúé / 

ezeréves és hallgatag.” Az önmegértő szubjektum bűntudata, s az ebből fakadó önbüntetés és 

mardosó önvád Az ember itt (1972) ), az Én gyenge voltam (1972), a Marhabélyeg (1972), a 

Trónfosztás (1974), a Merénylet (1974), a Pedig (1975) és a B. I. kisasszony (1975) című 

költeményben is megjelenik. 
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Pilinszky középső korszakában, miként az előző alfejezetben is rávilágítottunk, a Camus-éhez 

hasonló fordulat történik. A háború élménye hatására a lírai szubjektum képes kilépni korábbi 

elszigeteltségéből, szembesülni a többi szubjektum kínlódásával, és ezáltal rádöbbenni arra, 

hogy nincs egyedül a szenvedéseivel, hanem valamennyi más ember is hasonlókat kénytelen 

átélni. A Harbach 1944 (1958), a Francia fogoly (1958), a Frankfurt (1958), a Ravensbrücki passió 

(1958) és az Egy KZ-láger falára (1958) a II. világháború és a kapcsolódó pusztítások 

összeurópai tablóját alkotják, bemutatva, hogy a háború során az emberek a kontinens 

valamennyi pontján ugyanazt az értelmetlen szenvedést élték át.  

Kései korszakában Pilinszky a történelmi konkrétumok fölébe emelkedik. Egyszerre láttatja a 

más emberek által előidézett szenvedést az emberi lét ontológiai szükségszerűségeként, s utal 

vissza a közép-európai ember történelmi tapasztalatára. A Kőedény (1975) című költeményben 

így ír: „Ember, állat egyként pulzál szivemben. / Mint kőedényen a piros máz, / úgy ég rajtam a 

csorgó, foltos / és közös veriték.” A lírai szubjektum a közös szenvedés révén eggyé válik a 

többiekkel, és, miként az agyagedény, amire mázat égetnek, nem csupán megedződik, erősebbé 

és ellenállóbbá válik, de egyedi, csak rá jellemző „díszítést” is kap, elnyerve valódi lényegét. Az 

Ahogyan csak (1972) című költemény egyetlen átfogó tablón mutatja be, miként egyesíti a 

szenvedés és a halál a földet benépesítő élőlényeket. A teremtmények, akárcsak Krisztus a 

kereszten, ezáltal Teremtőjükhöz is közelebb kerülnek: „Esti mise, téli vecsernye, / éjféli 

Úrfölmutatás, / miként a hó hallgat a meglepett / fák alján, ahogyan csupán / téli égbolt erős, 

szilárd, / úgy vérzenek jók, rosszak együtt, / bárányok, füvek, farkasok / halálunk 

monstranciájában.” 

A második világháború jelentette szenvedés tapasztalata tehát, akárcsak Camus A pestisének 

szereplőit, Pilinszky létmegértő lírai szubjektumát is a többi szubjektummal való 

sorsközösségbe taszítja, lehetővé téve egyszersmind annak megértését, hogy a többiek is 

ugyanolyan értelmetlennek látják létüket és szenvedésüket, ami a szubjektum megerősödését, 

céltudatosabbá válását hozza magával. 

 

A Trapéz és korlát (1946) című verseskötet végén egy új motívum is megjelenik, amely már 

Pilinszky kései paradigmaváltását előlegezi meg. A Mert áztatok és fáztatok című versről van szó, 

ami az abszurd kérdését új perspektívába helyezi: a lírai szubjektum nem egyszerűen elfogadja a 

szenvedés és a pusztulás szükségszerűségét, hanem rálel az egyetlen lehetséges kiútra: önmagát 

Krisztus pozíciójába helyezve feláldozza saját magát annak érdekében, hogy megszüntesse a 

szenvedését. Többé nem áll ellen az univerzumot benépesítő ellenséges embereknek, akik rá 

vadásznak, hanem passzívan átadja magát nekik, hagyva, hogy azok szó szerinti és metafizikus 

éhségüket az ő teste által csillapíthassák: „Csupaszra vetkőztessetek, / semmit se hagyva rajtam, 

/ vegyétek el a homlokom, / a szemem és az ajkam, / mert áztatok és fáztatok, / mert éheztetek 

bennem, / bár én is áztam-fáztam és / nekem se volt mit ennem.” 

Az ételmetafora Pilinszky egy Jézusról írott publikációjában (Én Jézusom) is megjelenik: „Mielőtt 

meghalnál, ételként osztod szét magadat”, írja Pilinszky a Megváltóról szólva, „aminek véresen 

pontos képe és ellenképe az egymást hierarchikusan fölfaló élővilág, s a szerelem legmagasabb 

kifejezése, amikor be szeretnénk kebelezni, legszívesebben fölfalnánk a másikat.” (Pilinszky 

1977/2011: 761) A két idézett szövegrészben nem másra hívja fel a figyelmünket a lírikus, mint 

arra, hogy ami Krisztussal történt, voltaképpen az abszurd legszélsőségesebb megnyilvánulása. 
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Pilinszky az emberek egymásnak okozott értelmetlen szenvedését a krisztusi áldozattal 

szembeállítva láttatja, ráirányítva a figyelmet arra, hogy az autentikus léthez az embernek 

csupán egy dolgot kell tennie: perspektívát kell váltania, s áldozatnak kell felfognia önnön 

felfalatását. 

Későbbi publicisztikájában Pilinszky más szempontból közelíti meg a kései Camus felfogását: 

„És »személytelen« a harmadik mondat is: »Nem engem szeretsz te, hanem minden szenvedőt. S 

ezért a szeretetért érdemes volt szenvednem.« Nincs személyes, tisztán személyes megoldás, 

csupán a többi emberen keresztül. »A többi a pokol« – vallja Sartre, s az is, amíg pusztán a 

»többi«-t jelenti. Ezt kell hát megváltanunk magunkban, s akkor a személyes szinte már nem is 

számít!” – írja Feltámadás címet viselő filmkritikájában. (Pilinszky 1961/2011: 185) A többi 

ember csupán addig „pokol”, amíg idegenekként tekintünk rájuk, akikhez semmi közünk. Abban 

a pillanatban azonban, hogy őszinte szeretettel fordulunk feléjük, egyszersmind a saját életünket 

is „megváltjuk”, azaz a lét sivár értelmetlensége megszűnik. Hasonlóan tehát Camus állításához, 

Pilinszky is úgy véli, hogy az autentikus létet kizárólag a többi emberen keresztül, a saját 

abszurd létünk fölé emelkedve érjük el, csak ő ezt nem az abszurd elleni lázadással, hanem az 

abszurd mindennek ellenére történő elfogadásával látja kívánatosnak megvalósítani. A kései 

Pilinszky így, hasonlóan Simone Weilhez, élesen elutasítja a nyugati egzisztencializmus 

individuumközpontúságát, s azt is, hogy az individuumot önmagában, önálló és mindenki mástól 

független lényként fogja fel. 

5. A LÍRAI SZUBJEKTUM KAPCSOLATA A TRANSZCENDENCIÁVAL 
A Pilinszky-versek lírai szubjektumának Istenhez való viszonya a Pilinszky-recepció egyik 

központi, erősen vitatott kérdése volt. Az Istenhez való viszony problémás státusát Radnóti 

Sándor fogalmazta meg a legplasztikusabban, aki Pilinszky líráját a „vallásos költő” és az 

„istenkereső költő” szembeállításával helyezte el a magyar irodalomban. Radnóti szerint 

Pilinszky mindkét csoport sajátosságait magán viseli. Akárcsak az istenkereső költőké, Pilinszky 

istene is Deus absconditus, ő is a rend szükségletének ad hangot a rendetlenségben, gyakran 

panaszolja fel a hit korlátai miatti kétségbeesését (Radnóti 1981: 75), s egyszerűen 

rekonstruálható, miként teremti meg Istent lírai életművében. (Radnóti 1981: 76) A nagy 

teológiai apparátus, a mitikus szimbólumok, valamint a költő nyilatkozatai azonban inkább a 

vallásos lírához közelítik Pilinszky életművét. (Radnóti 1981: 76) 

Radnóti a Pilinszky-életművet egy harmadik kategóriába, a misztikus lírába sorolja be. A 

misztikus „nem kérdez és nem keres […]. Élménye evidencia.” (Radnóti 1981: 76) Bár „nem 

tagadhatja isten csendjét a világban […], a világ mégsem istentől elhagyott a számára”, (Radnóti 

1981: 76) mivel képes arra, hogy „szubjektív élményben átélje a közvetlenséget [Istennel]”. 

(Radnóti 1981: 77) A „szubjektum nélküli misztikus unió” élményét Radnóti már a Trapéz és 

korlát (1946) kötetben is tetten éri, mi több, a versek „természetes nyelve”-ként jelöli meg 

(Radnóti 1981: 113). Hasonló következtetésekre jut Schein Gábor is, aki szintén a keresztény 

misztikában látja a Pilinszky által alkalmazott „csendpoétika” gyökereit (Schein 1996b), az Éjféli 

fürdés (1946) című versben pedig, akárcsak Radnóti, „a létező dolgokkal való misztikus 

egyesülés” körvonalait ismeri fel. (Schein 1996b) A Pilinszky-versek istentapasztalatának 

ontikussága mellett érvel Szávai Dorottya is, aki a Panasz (1946) „Köröskörül a félelem / 

Zátonyai ragyognak […] légy reszketésem öröme” soraiban a Rudolf Otto által megfogalmazott 

„kimondhatatlan, fogalmi megközelítésel teljességgel hozzáférhetetlen” istenélményt, a 

mysterium tremendumot ismeri fel. (Szávai 2005: 87) Hasonló gondolatokkal találkozhatunk 
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ugyanakkor Tolcsvai Nagy Gábornál is, aki szerint a Téli ég alatt (1946) című versben a lírai 

szubjektum, bár észleli a transzcendens megnyilatkozását, saját döntéséből zárkózik el előle, és 

minden ellentétes felismerés ellenére önmagát degradálja véges létezővé. (Tolcsvai Nagy 2002: 

45) A 2003-as Pilinszky-monográfia szerzője ily módon a létnek a lírai szubjektum által észlelt 

abszurditását a lírai szubjektum által tudatosan kialakított létviszonyra vezeti vissza. (Tolcsvai 

Nagy 2002: 48)  

A Trapéz és korlát (1946) kötet egészét tekintve azonban az a feltevés, hogy Pilinszky számára 

Isten létének élménye evidencia, erősen megkérdőjelezhető. A transzcendenciával való 

egyesülés a Te győzz le és az Éjféli fürdés című versben leírt módja nem reális kilátás, csupán a 

lírai szubjektum vágyának tárgya, s egyszersmind kierkegaard-i értelemben vett 

kétségbeesésének megnyilvánítója. A későbbi versekben már a rejtőzködő és a gonosz Isten 

Camus és Sartre műveiből ismert képmása dominál. A lírai szubjektum létérzékelését az Istennel 

való kapcsolatra irányuló vágy és az Istentől elhagyott, abszurd világban-való-lét közötti 

feszültség hatja át, amely a hagyományos keresztény teológián alapuló magyarázatok 

segítségével nem oldható fel. Mivel a lírai szubjektum létmegértő tevékenységét, amelynek 

folyamatszerűségét egy esszéjében maga Pilinszky is észrevételezi (Pilinszky 1965/2011: 438), 

elsősorban a feszültségnek a feloldása motiválja, így a Pilinszky-életmű Radnóti Sándor 

kategóriái közül elsődlegesen az istenkereső lírához sorolható. Bár a különféle vallásos 

diskurzusok és szimbólumok valóban beleszövődnek a költeményekbe – hiszen egy 

kérügmatikus nyelven szólnak éppen arról, amiről joggal lehetett úgy vélni, túl van a nyelvi 

mondhatóságon (1997: 316) – ezek alkalmazása, miként pl. az Apokrif (1958) esetében láthatjuk 

(vö. Németh G. 1985: 447, Lőrincz 2007: 511), korántsem reflektálatlan. Használatuk egyszerre 

leplezi le a transzcendenciáról való gondolkodás és beszéd válságát, s képezi le nyelvileg-

poétikailag az autentikus hit, illetve az autentikus hitről való beszéd keresésének nyelvi-

gondolati törekvését. 

 

5.1 A SZUBJEKTUM ÉS A TRANSZCENDENCIA VISZONYA PILINSZKY JÁNOS ELSŐ KORSZAKÁBAN 
„Isten egyetlen mentsége az, hogy nem létezik” (Camus 1992: 84) – idézi fel Camus a Stendhalt 

parafrazáló Nietzsche gondolatát Sziszüphosz mítosza című esszéjében. Irodalmi műveiben a 

kegyetlenség és abszurd szenvedés uralta univerzum mögött egy kegyetlen Isten profilja sejlik 

fel, aki közönyösen szemléli az emberek értelmetlen szenvedését. „Talán Istennek is jobb, ha 

minden erőnkkel a halál ellen harcolunk, és sohasem emeljük fel tekintetünket az ég fölé, ahol ő 

hallgat.” (Camus 1979: 350) – jelenti ki Bernard Rieux, az Orant sújtó pestisjárvány ellen 

áldozatkészen harcoló orvos A pestis című regényben. Hasonló a helyzet Sartre-nál is, akinek Az 

Ördög és a Jóisten című drámájában Isten a hallgatásával árulja el magát. Némán figyeli a földön 

élő emberek kegyetlenségét és szenvedéseit, jeleket pedig nem ad, s amit mégis annak vélnek, 

arról utóbb bebizonyosodik, hogy puszta trükk volt, vagy csupán az értelmező szubjektív 

értékelését tükrözte.  

Más művekben egyenesen egy gonosz Isten profilja sejlik fel, aki tudatosan idézi elő az emberek 

szenvedését. „Csak egyetlen módon lehet az istenekkel egyenlővé válni – elég olyan 

kegyetlennek lenni, mint ők” (Camus 1997: 46) – vágja alattvalói arcába a címszereplő Camus 

Caligulájában. Sartre A legyek című drámájában az abszurd Isten a maga hús-vér alakjában is 

megjelenik. Jupiter isten gyönyörűségét leli Argosz lakóinak szenvedésében, s cseppet sem rejti 
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véka alá az emberek iránti megvetését és gyűlöletét. Jupiter szándékosan tartja a város lakóit a 

félelem és a lelkiismeret-furdalás állapotában. 

Camus műveiben Isten zsarnoki önkényúr, akinél csupán az okozott kár enyhítésére van 

lehetőség, de sosem szabadulhatunk meg végleg a hatalma alól, Sartre-nál viszont már az a 

felismerés áll a középpontban, hogy Isten törvényei az ember önállótlanságának fenntartására 

szolgálnak. Amennyiben az ember felvállalja szabadsága terhét, és a ráerőszakolt törvények 

helyett saját maga ad törvényt önmagának, kikerülhet Isten zsarnoksága alól. Az azonban egyik 

szerzőnél sem kétséges, hogy az ember egy pillanatra sem inoghat meg, s végképp nem vetheti 

alá magát a gonosz Isten akaratának. 

Bár Szávai Dorottya értékelése szerint Pilinszky lírájában a hermészi csönd az uralkodó, és csak 

helyenként jelenik meg a rejtőzködő Isten (Szávai 2005: 95), már a Trapéz és korlát (1946) 

legelső verseiben számos utalást találunk arra, hogy a lírai szubjektum szenvedésének és 

kozmikus magányának elsődleges oka a transzcendencia távollétében keresendő. Isten hátat 

fordított a világnak, s ezáltal a lírai szubjektum is magára maradt szenvedéseivel: „Csillagok / 

rebbennek csak, mint elhagyott / egek vizébe zárt halak, / tünődve úszó madarak. // Elnézem 

őket, röptüket / az irgalmatlan és süket / egek között, én árva szörny”. (Éjféli fürdés [1946]) A 

Gyász (1946) című versben a lírai szubjektum a totális elszigetelődésről vall, hiszen sem más 

szubjektumokkal, sem Istennel nem képes kapcsolatot teremteni. Ebből adódóan egyfajta földi 

pokolba záródik, azaz örök kárhozatban éli le az életét, a feloldozás lehetősége nélkül: „lezárt 

vagy, mint a kárhozat, / a homlokod mögött / csak pőre sikoltás maradt / vigasznak, semmi 

több!” A Téli ég alatt (1946) című vers a lírai szubjektum magára hagyottságát védtelenségként, 

az univerzum gonosz erőinek való kiszolgáltatottságként jeleníti meg: „Tovább nem ámitom 

magam, / nincsen ki megsegítsen, / nem vált meg semmi szenvedés, / nem véd meg semmi 

isten.” A Stigma (1946) című költemény lírai szubjektuma a vágyott hívást nemcsak megkapja, 

de a leginkább kitüntetett formájában kapja meg, hiszen annak bélyegei – Krisztus öt sebeként – 

a testén is megjelennek. A lírai szubjektum nemhogy enged a hívásnak, de mindenét odadobja 

érte, önként vállalva a társadalomból való kivettetést, törekvése azonban mégis kudarcot vall, 

hiszen az, akiért vállalja ezt az áldozatot, végül eltaszítja magától: „Megállsz előtte, meztelen / 

sebed kitárva, melyet / a messzeségből melleden / nehéz hatalma ejtett. / És vársz, mint fáradt 

katonák, / hisz nincs már senkid itten. / Ő visszanéz az esten át, / csak néz, és meg sem ismer.”  

Más költemények ugyanakkor nem csupán Isten távollétét konstatálják, hanem egyenesen a 

létezését vonják kétségbe. A Halak a hálóban (1946) első versszaka az ember ősegységtől való 

elszakítottságát, kozmikus magányát panaszolja fel, s az ember értelmetlen szenvedésének 

taglalása során egészen az istentagadásig jut el. A költemény utolsó versszakában a Camus és 

Sartre műveiben feltűnőkhöz igencsak hasonló gonosz isten képe sejlik fel: „Roppant hálóban 

hányódunk / s éjfélkor talán / étek leszünk egy hatalmas / halász asztalán.” Az értelmetlenül 

szenvedőkre tehát a túlvilágon nem üdvözülés és igazságtétel vár, hanem az értelmetlen, 

megalázó pusztulás. Az emberhalász toposza a megszokotthoz képest ellentétes szerepet kap: 

nem megmenti és megváltja az emberi lelkeket, hanem afféle csúcsragadozóként felfalja őket. A 

legyek Jupiterjéhez hasonlóan ez az istenalak is az emberek szenvedéséből táplálkozik, amelyet 

esze ágában sincs enyhíteni, hiszen ebből meríti éltető erejét. A Tilos csillagon (1946) „égi 

semmi” szókapcsolata az Isten szó jelöleteként „a jelentés vákuumát” (Eisemann 1995: 104) 

határozza meg, a vers komplex nyitóképe („az égi semmi habja elkap, / játszik velem és 

visszadob”) pedig a puszta istentagadáson túlmenően egy gonosz Isten profilját villantja fel. A 

lírai szubjektum már nem képes eggyé válni az „elveszett elemmel”, hiszen a víz nem fogadja be, 
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hanem minden egyes próbálkozásánál kiveti a „süppedt” partra, ahol „minden szisszenő talány”. 

Ráadásul itt már a víz és transzcendencia összekapcsolása sem teljesen egyértelmű, hiszen a víz 

nem egyszerűen az „éggel”, hanem „az égi semmivel” lesz azonosítva. A kiszámíthatatlanul 

mozgó hullámok egyszerre jelenítik meg a természeti törvények mechanikus, abszurd rendjét és 

a gonosz istenek ábrázatát, a versbe azonban a lírai szubjektum „drága mély” iránti vágyakozása 

is beleíródik, így Pilinszky egyetlen erőteljes képben képes kifejezni a lírai szubjektum Istenhez 

való ellentmondásos viszonyának valamennyi összetevőjét. „Én nem kivántam megszületni, / a 

semmi szült és szoptatott” – írja a költemény utolsó versszakában, ahol a lét okának szánt helyen 

a „semmi” szót találjuk, egyszerre fejezve ki a lírai szubjektum belevetettségét, 

magárahagyottságát, és a szlovén Edvard Kocbek által is felpanaszlott tényt, hogy „nincs többé 

úr” (Várkonyi Alma fordítása, Kálecz-Simon & Várkonyi 2014). A „semmi habjainak” képe jelenik 

meg a Késő kegyelem (1946) című versben is („Kit mindenétől üresen / talált a szörnyű 

kegyelem, / megsemmisülten, mielőtt / a semmi habjaiba dőlt!”), amely, a két korábbi 

költeményhez hasonlóan, a felsőbb erők szeszélyességét és kiszámíthatatlanságát leplezi le. 

Ezzel szemben áll a lírai szubjektum, aki szélsőséges érzelmek és létállapotok között hányódik, 

teljességgel kiszolgáltatva a felsőbb erők kiszámíthatatlan akaratának. 

A „semmi habjainak” képe Pilinszky kései lírájában az üres/behorpadt szentségtartó 

motívumává alakul át: „fényeskedjék neked az éj / öröküres monstranciája.” (Nagyvárosi ikonok 

[1970]); „se ácsorgás / (behorpadt szentségtartó), / se röpülés” (Szent lator [1970]), „Amerre a 

katonák a vereségben. / Ahogyan a tenger az összetört szentségtartóban.” (Merre, hogyan 

[1970]) Az üres monstrancia az ég ürességét és az ember megvált(hat)atlanságát jelképezi, az 

összetört szentségtartóból pedig elszivárgott a tenger, az ember, világ és transzcendencia 

egységének egyedül lehetőséget adó közeg, így e kondenzált kép az ember kozmikus 

magányának plasztikus megnyilvánítójává válik. Ugyanezt fejezi ki a „téli hó” A világ és a lírai 

szubjektum világgal való kapcsolata című fejezetben már taglalt szimbóluma is, amely nem más, 

mint a víz – a transzcendenciával való egyesülést lehetővé tévő közeg – inautentikus, eredeti 

formájára semmiben sem emlékeztető alakváltozata, melynek szilárdsága, jeges hidegsége Isten 

hallgatását és az ember magára maradottságát szimbolizálja. 

A későbbi versekben, publicisztikai szövegekben a „semmi” szó az ember és az őt körülvevő világ 

léthiányát jelképezi: „Tudod, hogy hány kisértés, / a semmi és üresség késdobáló / hány és hány 

pokla leskel itt reám?” (Mégis nehéz [1970]), „Féregnek lenni mit jelent? / Vágyakozni egy 

tekintetre, / egy olyan hosszú, nyílt szembesülésre, / ahogy csak Isten nézi önmagát, / erre 

vágyni, egyedül erre, és ugyanakkor üveges szemekkel / belefuródni abba, ami nincs, / 

beszorúlva a semmi és / valamiféle utánzat közé.” (Meghatározás [1975]); „Holott a semmi van 

jelen, / a világ azért tovább lüktet, / az erek szállítják a vért, / a kéz csomót köt, kulcsra zár, / 

gyufát gyújt és megágyaz éjszakára.” (Kárhozat [1975]) Jóllehet tehát Pilinszky második 

korszakában jelentős paradigmaváltásra kerül sor, a költő első kötetében körvonalazott, 

ellentmondásokkal terhelt istenkép, valamint az Istentől elhagyott ember és kozmosz képe a 

költő egész líráján végigvonul. 

A néma Isten alakjával szemben a lírai szubjektum áll, aki kétségbeesetten szólongatja Istent, 

hiszen egyedül ettől remélheti egzisztenciális magányának megszűnését. Kiáltására azonban 

csupán az ég makacs hallgatása felel, aminek hatására kétségbeesése, fájdalma annál inkább 

elmélyül: „Így hívogatlak szótalan: / az örök hallgatásból, / idegen egeid alól / valaha is kiásol?” 

(Panasz [1946]) Az Örökkön-örökké (1958) című versben a kétségbeesés hangja az elutasítás 

vádjává élesedik: „Sohase szerettél, nem volt pillanat, / ennem is ha adtál, soha magadat, / 
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örökkön-örökké sírok amiért / annyit dideregtem érted, magamért!”. A transzcendenciát illetően 

tehát Pilinszky Kierkegaarddal azonos alapállásra helyezkedik: „Ha nem élne örök tudat az 

emberben, és mindennek az alján egy betelni képtelen üresség lenne, mi más lenne akkor az élet, 

mint kétségbeesés?” (Kierkegaard 1986: 22) 

Pilinszky első kötetébe tehát Isten távolléte kétféleképpen íródik be. Egyrészt a lírai szubjektum 

alapvető tapasztalata Istennek az emberi kommunikáció tartományában való, Tolcsvai Nagy 

Gábor által is észrevételezett megszólíthatatlansága (Tolcsvai Nagy 2002: 145). Németh G. Béla 

az Apokrif (1958) elemzése során elhangzott észrevételei a Trapéz és korlát (1946) versvilágára 

is bízvást vonatkoztathatók: a lírai szubjektum panaszai, szemrehányásai egy olyan Te-re 

irányulnak, „aki nincs [jelen] az emberi személy személyességét kielégítő személyességgel”. 

(Németh G. 1985: 447) Beney Zsuzsa ezt a beszédmódot József Attila lírájára vezeti vissza, aki 

számára Isten hiánya „érzelmileg, az én-te viszony kereteiben, a gyermeki kívánkozás és 

megcsalatottság relációjában fájdalmas” (Beney 1997: 114). Nem válaszol a hozzá intézett 

könyörgésekre, hanem – akárcsak Camus Pestisében és Sartre Az Ördög és a Jóisten című 

drámájában – néma marad. Bár Tolcsvai Nagy Gábor értékelése szerint a lírai szubjektum a 

transzcendenciához döntően intellektuális síkon viszonyul, tehát „felismerni”, „megérteni” 

akarja a végtelent (Tolcsvai Nagy 2002: 46), az idézett szövegrészek viszont sokkal inkább a 

hiányállapot érzelmi síkú megélését, s ezen érzelmi dimenziók ábrázolásának szándékát 

mutatják. 

A Pilinszky-lírában azonban Isten hiánya elsősorban „ontológiai állítás”-ként van jelen (Beney 

1997: 114). A transzcendens szférától való elválasztottság elsősorban a világ inherens rendjének 

hiányából érzékelhető, amit nemcsak a lírai szubjektumot körülvevő fizikai világ kaotikussága, 

félelmet keltő mivolta nyilvánít meg, de az ártatlanok szenvedése is, ami a világ 

értelmetlenségének morális síkú leképeződése. A Camus-életművel folytatott szenvedélyes 

polémia – amelyet Hankovszky Tamás tanulmánya (1997) és Szávai Dorottya nagyívű 

komparatisztikai munkája (2005) egyaránt részletes elemzésnek vet alá – fő indítéka, hogy 

Sziszüphosz mítoszában Camus is igencsak hasonló következtetéseket fogalmaz meg. Szávai 

Dorottya a két ontológia közötti döntő különbséget abban látja, hogy Camus az abszurdot a lét 

végességére, Pilinszky pedig az eredendő bűnre vezeti vissza, tehát „a teremtés aktusából, a 

kezdetekből” indul ki (Szávai 2005: 82). Camus azonban a Sziszüphosz mítoszában egy 

általánosabb okot is megjelöl: felvetése szerint az abszurd oka az az ellentét, amely a „[világ] 

irracionalitás[a] és az ember legmélyéből fakadó féktelen világosságvágy között feszül” (Camus 

1990: 212). Camus tehát a világ értelmetlenségét szorosan az ember perspektívájához köti – a 

világ azért tűnik a számunkra irracionálisnak, mert emberi nézőpontból szemlélve, emberi 

fogalmakkal nem tudjuk érthetővé és áttekinthetővé tenni a saját magunk számára.  

A camus-i nézőpont alternatívája a kierkegaard-i értelemben vett hit stádiuma, amelynek 

eredendő „paradoxona” abban áll, hogy „az [...] az egyes […] az általánoshoz való viszonyát az 

abszolúthoz való viszonya által határozza meg, s nem az abszolúthoz való viszonyát az 

általánoshoz való viszonya által.” (Kierkegaard 1986: 121) A „hit ugrásának” feltétele az, hogy az 

ember maga mögött hagyja az erkölcsöt, tágabb értelemben véve pedig azt az általános érték- és 

fogalomrendszert, amely a világban-való-lét tapasztalatai alapján kristályosodott ki. A 

létmegértő szubjektum Istent csupán úgy értheti meg, ha felismeri, hogy az kívül esik az emberi 

fogalmakkal és logikával felmérhető határain, ahhoz pedig, hogy megközelítse a transzcendens 

létezőt, képesnek kell lennie arra, hogy kilépjen emberi nézőpontjából. Ezzel a szubjektum az 

abszurdot is felszámolja, mivel ráébred, hogy a lét csupán a világban-való-lét tapasztalatai 
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alapján behatárolt emberi nézőpontról szemlélve tűnik érthetetlennek, ám ezen kívül más 

nézőpontok is elképzelhetők.  

Hasonló irányba tapogatódzik Pilinszky is, aki a Trapéz és korlátban (1946) az ellenséges és 

értelmetlen világ és a szubjektum érzelmi, intellektuális és spirituális vágyai között feszülő 

kibékíthetetlen ellentétet deklarálja, az emberi nézőpontból való kilépés lehetősége azonban 

egyelőre nem merül fel. A „hit ugrásának” előfeltétele a „végtelen rezignáció” lenne, ahol a 

szubjektumnak „mindenről le kell mondania”, azaz kíméletlenül szembesítenie kell önmagát a lét 

valódi, értelmetlen arcával, hogy azután „az abszurd erejénél fogva” ismét mindent 

megragadhasson. (Kierkegaard 1986: 65) A Trapéz és korlát kötetben csupán a Téli ég alatt című 

versben jut el ebbe az állapotba („Akár a kő, olyan vagyok, / mindegy mi jön, csak jöjjön. / Oly 

engedelmes, jó leszek, / végig esem a földön.”), ám a hit kierkegaard-i paradoxonát már nem 

képes befogadni az elméje: „Tovább nem ámitom magam, / nincsen ki megsegítsen, / nem vált 

meg semmi szenvedés, / nem véd meg semmi isten.” 

A transzcendenciával való egyesülés igénye azért merül fel ilyen sürgetően, mert a lírai 

szubjektum elviselhetetlennek érzi az abszurd világállapotban való létezést. A Trapéz és korlát 

létmegértő szubjektuma szenvedését és magányát teljes egészében Isten távollétére vezeti 

vissza. A világ azért olyan kaotikus és áttekinthetetlen, mert nem hatja át a szervező értelem, a 

világot benépesítő teremtmények értelmetlenül szenvednek, s létük korlátai miatt sem 

önmaguk, sem mások szenvedését nem képesek felszámolni, az ember léte pedig nem több, mint 

vegetálás, ami valójában nem sokban különbözik a haláltól. A létmegértő szubjektum úgy véli, 

egyedül az Istennel való egyesülés enyhítheti magányát, adhatja vissza a létben való otthonosság 

érzését, s mentheti meg a kierkegaard-i értelemben vett kétségbeesés perspektívájától, 

valójában azonban az Isten és a Másik iránti vágya éppúgy kétségbeesését leplezi le. 

A lírai szubjektum számára azonban az abszurd tapasztalata Isten létét magát is kérdésessé 

teszi. Nemcsak azért, mert a világ értelmetlen káoszából semmiféle szervező értelem létére nem 

tud visszakövetkeztetni, hanem azért is, mert a keresztény tradíció horizontjáról vizsgálódó lírai 

szubjektum számára a lét abszurditásának tapasztalata egyenesen kizárja Isten létezését. Szávai 

Dorottya joggal figyelmeztet arra, hogy Pilinszky és Camus intertextuális polémiája többek 

között a dosztojevszkiji teodicea, a gyermekek szenvedésének és halálának kérdésköre kapcsán 

bontakozik ki (Szávai 2005: 77). Ebből adódóan válik témává „az abszurd kísértése” is, ami, 

miként Hankovszky Tamás is kiemeli, valójában „nem az abszurditás, amit ekkor (1962 körül) 

vitán felüli realitásnak tekint, hanem az, hogy arra Camus-vel megegyező választ adjunk”. 

(Hankovszky 1997: 122) A Trapéz és korlát (1946) számos versének lírai szubjektuma egész 

valójával tiltakozik az értelmetlen szenvedés ellen (Halak a hálóban, Trapéz és korlát), s a kietlen 

világ ellen, ahová vettetett (Tilos csillagon), hol mély fájdalommal és kétségbeeséssel (Stigma, 

Gyász, Panasz), hol pedig dühös indulattal (Örökkön-örökké) panaszolva fel Istennek magára 

hagyottságát, s a szeszélyes, vak erőként viselkedő kegyelemnek való kiszolgáltatottságát 

(Stigma, Késő kegyelem). A létmegértő szubjektum ezen megnyilvánulásai nemcsak Camus 

Sziszüphosz mítosza, A pestis és A lázadó ember című műveiben körvonalazott álláspontokkal 

állíthatók párhuzamba, de az Istennel perlekedő Jób (Szávai 2005: 114) magatartását is felidézi. 

Szávai szerint a Pilinszky-féle Jób a biblikus narratív minta ívét követ, a Harmadnapon (1958) 

Egy KZ-láger falára ciklusában már „a teremtés igazságtalanságát és Isten távollétét elfogadó 

Jób” alakjával találkozhatunk, ami mindinkább Krisztus alakjába tűnik át. (2005: 117) 
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A másik ok, amiért a lírai szubjektum nem képes az „ugrás” végrehajtására, az eredendő bűn 

koncepciójának ab ovo elutasítása. Az eredendő bűn tételezése a lét abszurditására is 

magyarázatot adna, s egyszersmind az Istennek való alárendelődést is megkönnyítené, hiszen az 

ember a szenvedését az Istennel szemben elkövetett bűnért való büntetésként foghatná fel. Bár 

Pilinszky a bűnt, akárcsak Heidegger és Freud, „a kierőszakolt létezés valóságos és inherens 

tényének tartja”, ami „nem valamely cselekedettel költözik az életbe, hanem történetként ott 

van, amennyiben van élet” (Schein 1996b), a Trapéz és korlát (1946) lírai szubjektuma nem 

azonosul bűneivel. Saját magára passzív, cselekvésképtelen lényként tekint, aki bűneit teljes 

egészében egzisztenciája korlátaira és a világot uraló vak determinizmusra vezeti vissza, s bár 

szenved, szenvedését mégis képtelen bűnhődésnek érzékelni (vö. Halak a hálóban [1946]). 

Zsigeri, ésszel felül nem bírálható ártatlanságának tudata ismét csak Camus-t idézi: „Azt akarják, 

hogy ismerje el bűnösségét. Ő ártatlannak érzi magát. Az igazat megvallva semmi mást nem érez, 

csakis menthetetlen ártatlanságát.” (Camus 1990: 242) 

A lírai szubjektum Istenhez való viszonyulásának belső feszültségeit a Harmadnapon (1958) 

kötetben szereplő Örökkön-örökké című vers jeleníti meg a legélesebben. „Tűrök és törődöm 

engedékenyen: / mint Izsák az atyját, én se kérdezem, / mivégre sanyargatsz, teszem szótalan, / 

szófogadó szolga, ami hátra van.” Nyilvánvaló utalás ez a bibliai Ábrahám történetére, amelynek 

Kierkegaard egy teljes esszét (Félelem és reszketés) szentel. Kierkegaard szerint az etikaiból a 

vallási stádiumba történő átlépést a legtökéletesebben Ábrahám története jeleníti meg. Bár 

Ábrahám áldozata című, 1966-os publicisztikájában Pilinszky már „Ábrahám föltétlen hitének 

vakító csodájá”-ról ír (Pilinszky 1966/2011: 490), amely „a szeretet legmélyebb titkába vonja 

be” (Pilinszky 1966: 489) a befogadót, az Örökkön örökké (1958) lírai szubjektuma még 

korántsem a hit paradoxonát halálmegvető bátorsággal vállaló Ábrahámmal azonosul, hanem az 

etikai stádiumban rekedt Izsákéval, aki döbbent rémülettel figyeli, ahogyan szerető apja 

ártatlanul kezet emel rá. A költemény folyamatosan változó hangneme ugyanakkor aláássa a 

transzcendencia abszurd cselekedeteinek az etikai stádium horizontjáról megfogalmazott 

kritikáját, hiszen a költemény a vallási stádium felé mutató végtelen rezignáció kinyilvánításával 

indul („Várok, hogyha váratsz, megyek, ha terelsz”), végül pedig visszatér az Istennel való 

álomszerű egyesülés – igaz, csupán a túlvilágon megvalósuló – ideáljához: „Végeérhetetlen 

zokogok veled, / ahogy szorításod egyre hevesebb, / ahogy ölelésem egyre szorosabb, / egyre 

boldogabb és boldogtalanabb.”  

 

5.2 A HARMADNAPON KÖTET PARADIGMAVÁLTÁSA 
A Trapéz és korlát (1946) című kötetet, mint láthattuk, a kierkegaard-i értelemben vett etikai 

stádium nézőpontja dominálta. A létmegértő szubjektum ragaszkodik saját, a világban-való-lét 

tapasztalatai által kikristályosított érték- és fogalomrendszeréhez, s mind a világban-való-létét, 

mind a transzcendenciát erről a horizontról szemléli. A Harmadnapon (1958) kötetben a lírai 

szubjektum egyre inkább a vallási stádium felé kezd el tájékozódni, megkezdve kiinduló 

nézőpontja felülvizsgálatát és lebontását. E folyamat első stációja a kötetet nyitó Parafrázis című 

költemény. Itt jelenik meg először az önfelfalatás motívuma, amely által a lírai szubjektum 

autentikus, céllal és értelemmel bíró önfeláldozásként képes újraértelmezni mindaddig 

céltalannak látott szenvedését. Szemben a Téli ég alatt (1946) című verssel, ahol passzív 

beletörődéssel veti magát titokzatos, arctalan üldözői, a „bibliai szörnyek” elé, a Parafrázisban a 

lírai szubjektum önként szolgáltatja ki magát elpusztítóinak, felfalatását pedig – Krisztus 

pozíciójába helyezkedve – más emberek táplálásaként éli-értelmezi újra. 
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Szegedy Maszák Mihály A szenvedő misztikusról írott 1982-es kritikájában sürgeti ama kérdés 

megválaszolását, hogyha Pilinszky valóban csak 1964-ben kezdte olvasni Weil könyveit, akkor a 

korábbi költeményében hasonló világképet épített-e föl, vagy pedig a hatvanas évek közepén 

minőségileg új szakaszt kezdett tevékenységében. (Szegedy Maszák 1982: 500) A Parafrázis 

elemzésével a Szegedy Maszák által felvetett kérdésre egyértelmű választ adhatunk: a költemény 

nemcsak gondolatiságában, hanem metaforikájával is Simone Weil műveit idézi. Weil szerint az 

emberi létet két erő, a kegyelem és a nehézkedés mozgatja. A nehézkedés állapotában az ember 

azt képzeli, akarata szabad, valójában viszont, akár egy darab kő, a kárhozat felé zuhan. Isten 

kegyelme – akár a nap, amelynek köszönhetően a növények a gravitációval dacolva az ég felé 

nőhetnek – az ember számára is lehetővé teszi, hogy szembeszegüljön eleve elrendelt sorsával, 

és közelebb kerüljön Istenhez. A növények ereiben futó nedvek ugyanakkor a Fiúnak 

feleltethetők meg, hiszen a növények testét átjárva közvetlenül segítik őket hozzá ahhoz, hogy az 

ég felé nőjenek – s ráadásul önként áldozzák fel magukat ahhoz, hogy az ember táplálékává 

legyenek. (vö. Weil 1979: 43-48) 

Ugyanez a gondolat bontakozik tovább a kötet Egy KZ-láger falára című ciklusában, amelyben 

Pilinszky a „mélyvilági kín” legmélyebb bugyraiba kalauzolja el az olvasót. A költeményekben, 

amelyek díszleteként a II. világháború emblematikus helyszínei, a munkaszolgálat, a 

koncentrációs táborok és a kifosztott hátország szolgálnak, a névtelen-arctalan szereplők állati 

sorba süllyednek le. A magasabb motívumok, az intellektuális és morális reflexió képessége 

hiányzik belőlük, elméjüket pedig a legalapvetőbb fizikai szükségletek kielégítetlensége, s az 

ebből fakadó kínok töltik be. A versekben vissza-visszatérő éhségmotívum, ahogyan a 3. 

fejezetben is utaltunk rá, egyszerre válik a lírai szubjektum léttelenségének és a 

transzcendenciával való betöltekezés kétségbeesett vágyának szimbólumává. 

Bár a ciklusban feltűnő arctalan alakok hihetetlen mélységekbe taszíttatnak le, az állati sorba 

aljasult emberi lények szenvedését Pilinszky rendre a krisztusi passióval állítja párhuzamba. 

Egyik költeménye egy koncentrációs tábor foglyának kivégzését ábrázolja. Sem a kivégzés 

okáról, sem a kivégzettről nem tudunk meg semmit: neve és arca homályban marad, s 

gyakorlatilag csak numerikus azonossága különbözteti meg a többi rabtól. A vers a kivégzés 

pillanatnyiságára, oknélküliségére, abszurd véletlenszerűségére fókuszál. Címe azonban 

Ravensbrücki passió (1958), ami a névtelen rab céltalan szenvedését Krisztus 

szenvedéstörténetéhez kapcsolja, s azzal egyenértékűként ábrázolja. A költemény címe Simone 

Weil-allúzióként is olvasható, akinek híres kijelentése szerint „Krisztus úgy halt meg, mint egy 

bűnöző”. Az újszövetségi utalást még hangsúlyosabbá teszi a költemény folytatása, a 

Harmadnapon (1958), amely az imént elbeszélt szenvedéstörténetet Krisztus halálával és 

feltámadásával állítja párhuzamba: „Mert megölhették hitvány zsoldosok, / és megszünhetett 

dobogni szive – / Harmadnapra legyőzte a halált. / Et resurrexit tertia die.” Az ismeretlen rab 

igazságtalan megölése tehát korántsem volt hiábavaló: halálakor – s itt ismét Simone Weil 

metaforikája ötlik az eszünkbe – kegyelem ragyogta be a világot („és megérzik a fényt a 

gyökerek”). Szemben tehát Tolcsvai Nagy Gábor értékelésével, aki úgy véli, hogy a 

Harmadnaponban (1958) szereplő szubjektumok tárgyiasulása és „semmibe hullása” drámai 

hatást kelt ugyan, de „nem hoz megoldást a lírai beszélő(k) számára”, és „az inautenticitás 

fennmarad a személyes pusztulásban is” (Tolcsvai Nagy 2002: 76), paradox módon épp a II. 

világháború jelentette embertelen tömegmészárlás teszi lehetővé a szubjektumok számára, hogy 

átértékelhessék abszurd szenvedésüket, s ezáltal elsajátítsák-visszanyerjék azt. 
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A fiúi perspektíva fontosságát Pilinszky vonatkozásában számos szerző tárgyalta. Balassa Péter 

Pilinszky és Kierkegaard (vö. Balassa 1992), Szávai Dorottya pedig Pilinszky és Camus 

munkássága között vont párhuzamot a „fiúi beszédhelyzet” (Szávai 2003, Szávai 2005: 117) 

közös volta okán. Míg a Trapéz és korlátban (1946) a létmegértő szubjektum teremtményként áll 

szemben az elvont ontológiai entitásként, pontosabban annak hiányaként tételezett 

Atyaistennel, addig a Harmadnapon (1958) kötet már a címével is a Fiúisten fókuszba kerülését 

jelzi. A transzcendenciához való viszonyulás kezdeti formáit – az egyesülés kétségbeesés-

motiválta vágyának és a „lázadó ember” pózának bináris oppozícióját – Krisztus és a tékozló fiú 

egyre nagyobb hangsúllyal előtérbe kerülő példája váltja fel. 

Pilinszky számára a két történet éppen főszereplőik esendősége, épp „a fiúság elleni lázadás” 

Ivan Karamazovot idéző mozzanata (Szávai 2003) miatt válik fontossá. A tékozló fiú atyját 

megtagadva fordít hátat otthonának, akárcsak Krisztus, aki atyját vádló mondatával „jegyezte el 

magát végképp vélünk” és „vonz bennünket örökre magához”. (Pilinszky 1963/2011: 289) 

Hasonló okokból válik kitüntetetté az életmű későbbi szakaszában Aljosa Karamazov alakja is 

(Tverdota 1997: 100). Aljosa is Karamazov: benne is megvan testvérei eredendő romlottsága, 

ami az abszurd feneketlen mélyével való szembesülése során kifejezésre is jut. A megingás 

pillanata után azonban, akárcsak két bibliai előképe, felülkerekedik kétségein, s minőségileg 

képes meghaladni korábbi világképét és létállapotát. 

A fiúi perspektíva újbóli elsajátítását jelzi, hogy Pilinszky „a zsidóság XX. századi 

passióját, a botrányt is a Fiú szenvedéstörténeteként éli meg, mondja el, értelmezi”, annak 

ellenére, hogy itt „egy Atya-vallás hívőinek szenvedéstörténetéről volna szó” (Balassa 1992). E 

léttapasztalás esszenciája „a mélyvilági kín” állapota, amely nem pusztán az értelmetlen és ok 

nélküli, folyamatos testi és lelki szenvedés együttesét jelenti, hanem a társadalom megvetését, az 

emberi közösségből való kitaszíttatást is magában foglalja. A „mélyvilági kín” jelentette 

szélsőséges szenvedés az, amely a krisztusi passió és a tékozló fiú története esetében is a 

korábbi nézőpont dezintegrációját idézi elő, s végül a transzcendenciához való viszony 

újragondolásához vezet. A Egy KZ-láger falára (1958) ciklusban a létmegértő szubjektum a 

„mélyvilági kínt” a krisztusi szenvedéstörténet horizontjáról kísérli meg újrakeretezni, lehetővé 

téve, hogy a szubjektum tudatosan vállalt önfeláldozásként érthesse újra a korábban 

értelmetlennek és igazságtalannak látott szenvedést. Ebbe a dialógusba lép be később Simone 

Weil életműve, amelyben a szerencsétlenség fogalma pontosan lefedi a Pilinszky-versekben 

körvonalazódó „mélyvilági kín” alakváltozatait, és megerősíti annak a krisztusi passió 

megismétléseként való olvashatóságát. A II. világháború poklát ábrázoló jelenetekben újra meg 

újra feltűnik a moslék, a vályú és a disznóól motívuma, jelezve, hogy a létmegértő szubjektum 

horizontjában a tékozló fiú példázata is megtalálható, amely nemcsak a kozmikus magány 

mélységére világít rá, de a „hazatérés” lehetőségének és szükségességének felvillantása által 

megmutatja az utat a mindaddig „belevetettségként” értelmezett lét elsajátítása felé. 

A „mélyvilági kín” nadírja az Apokrifban (1958) jelenik meg, amely „apokaliptikus-démonias” 

(Németh G. Béla 1985: 432) látomásokként, egymásra vetítve, a konkrét tér- és időbeli 

kontextusból kiszakítva ábrázolja a II. világháború pusztításait. Ebben az Istentől elhagyott, sivár 

világban minden élőlény, legyen az ember vagy állat, szörnyű szenvedésre és hiábavaló halálra 

ítéltetett: „Ismeritek az évek vonulását, / az évekét a gyűrött földeken? / És értitek a mulandóság 

ráncát, / ismeritek törődött kézfejem? / És tudjátok nevét az árvaságnak? / És tudjátok, miféle 

fájdalom / tapossa itt az örökös sötétet / hasadt patákon, hártyás lábakon? / Az éjszakát, a 
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hideget, a gödröt, / a rézsut forduló fegyencfejet, / ismeritek a dermedt vályukat, / a mélyvilági 

kínt ismeritek?” 

Számos szerző (pl. Koncsol 1978, Tellér 1981, Jelenits 2000, Németh G. 1985) hívja fel a 

figyelmet arra, hogy az Apokrifban (1958) ember és Isten kapcsolata problematikussá válik, sőt, 

Isten csupán hiányként jelenik meg a szövegben. Szávai (2005: 175) egyenesen azt állítja, a 

költemény Isten közönyének vádjáig jut el, Tolcsvai Nagy (2002: 88) szerint pedig Pilinszky 

apokalipszises verseiben, de különösen az Apokrifban kerül a legtávolabb Istentől. A létmegértő 

szubjektum léttelen létezése jelképeként rabruhát visel, ráadásul magára maradt, és mindenét 

elvesztette. Még önnön szubjektumvolta is kérdésessé válik, amit az eddigi lírai beszélő külső 

perspektívából való ábrázolása, a Kulcsár Szabó Zoltán által is körvonalazott „személytelen 

beszédmód” (1998: 99) előtérbe kerülése jelez: „Nincs semmije, árnyéka van. / Meg botja van. 

Meg rabruhája van.” A „null-pontra való visszatérés” nem csupán „a megváltó-megváltás 

elindulásának lehetősége”-ként artikulálódik (vö. Wirth 1991b: 135), de a vers az „elindulás” 

irányát is egyértelművé teszi: a lírai szubjektumot pontosan az abszurddal való intenzív 

szembesülés készteti arra, hogy tékozló fiúként meginduljon a hazafelé vezető úton („Így 

indulok. Szemközt a pusztulással / egy ember lépked hangtalan.”), s hogy az átélt szenvedés 

ellenére is alávesse magát Isten akaratának („Haza akartam, hazajutni végül,/ ahogy megjött ő is 

a Bibliában. / Irtóztató árnyam az udvaron. / Törődött csönd, öreg szülők a házban.”). 

E költeményben fogalmazódik meg először a reális lehetősége annak, hogy a létmegértő 

szubjektum visszanyerje a létben való otthonosságot, s ezáltal ismét képes legyen a kozmoszt 

egy felsőbbrendű szervező értelem megnyilvánulásaként látni: „S már jönnek is, már hívnak is, 

szegények / már sírnak is, ölelnek botladozva. /Visszafogad az ősi rend. / Kikönyöklök a szeles 

csillagokra”. A világ ezen „elsajátításának” feltétele azonban az, hogy a tékozló fiú hazatérjen, 

vagyis hogy az önmegértő szubjektum alávesse magát teremtője akaratának. Egyrészt el kell 

fogadnia, hogy a szerencsétlenség „megfosztja személyiségétől és tárggyá teszi” (Weil 1983b: 

56) és „nincs többé szava arra, hogy mi is történt vele” (Weil 1983b: 52), másfelől pedig fel kell 

hagynia azzal a törekvéssel, hogy a szerencsétlenséget botrányként, az etikai stádium 

horizontjáról értelmezze. E paradigmaváltás a lírai szubjektum Istenhez való viszonyában is 

leképeződik, s bár a kétoldalú kommunikáció végül nem jön létre, Isten jelenléte mégis 

megkérdőjelezhetetlen tényként íródik be a szövegbe. 

Tolcsvai Nagy Gábor az úton levés metaforájával ragadja meg Pilinszky lírai életművének 

lényegét (2002: 24), Szávai Dorottya pedig úgy véli, hogy a Pilinszky-életmű a tékozló fiú 

példázatának költői újramondásaként olvasható (2005: 135). Szávai szerint a példabeszéd a lírai 

szubjektum Istenhez való viszonyulásának alakulását képezi le, ahol „az atya és fiú között 

megszülető valódi találkozás […] csöndjét a meg-nem-értés csöndje előzi meg, ami a tékozló 

távozásának voltaképpeni genezise”. (2005: 135) A „hazatérés” szándéka, s annak jelképe, a 

tékozló fiú motívuma, azonban már a Trapéz és korlát (1946) nyitóversében is megjelenik. A Te 

győzz le a „hazatérés” feltételeként még Isten kegyelmét jelöli meg, melynek eléréséhez a lírai 

szubjektumnak nem kell tennie semmit, s létérzékelése és világképe is érintetlen maradhat. Az 

Apokrifban (1958) és a Harmadnapon (1958) más verseiben azonban a „hazatérés” már a 

létmegértő szubjektum világképének drámai felülírását igényli, amelynek módja és iránya az 

elkövetkezendő kötetekben mind konkrétabbá válik. A tékozló fiú példázata tehát a kezdetektől 

fogva a létmegértő szubjektum horizontjának részét képezi, amely nemcsak iránymutatásként 

szolgál, de a létmegértés folyamatában, a lírai szubjektum horizontváltásai nyomán maga is 
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újraértelmezésre kerül, többlettartalmakkal gazdagodik, s így az általa nyújtott iránymutatás 

még pontosabbá válik. 

5.3 DOSZTOJEVSZKIJ- ÉS WEIL- INSPIRÁCIÓK: A TRANSZCENDENCIÁHOZ VALÓ VISZONY 

PILINSZKY 3. KORSZAKÁBAN 
Pilinszky egzisztenciális paradigmaváltását a legvilágosabban a Harmadnapon (1958) kötet 

végén található önmegszólító vers, a Novemberi elízium tükrözi, az új szemlélet mégis az In 

memoriam F. M. Dosztojevszkij (1974) című költeményben bontakozik ki a maga teljességében. 

NOVEMBERI ELÍZIUM 
A lábadozás ideje. Megtorpansz 
a kert előtt. Nyugalmas sárga fal 
kolostorcsendje háttered. Kezes 
szellőcske indul a füvek közűl, 
s mintha szentelt olajjal kenegetnék, 
érzékeid öt meggyötört sebe 
enyhületet érez és gyógyulást. 
 
Bátortalan vagy s ujjongó! Igen, 
gyermekien áttetsző tagjaiddal 
a nagyranőtt kendőben és kabátban, 
mint Karamazov Aljosa, olyan vagy. 
 
És olyan is, mint ama szelidek, 
kik mint a gyermek, igen, olyan is vagy, 
oly boldog is, hisz semmit sem akarsz már 
csak ragyogni a novemberi napban, 
és illatozni toboz-könnyüen. 
Csak melegedni, mint az üdvözültek. 
 

IN MEMORIAM F. M. DOSZTOJEVSZKIJ 
Hajoljon le. (Földig hajol.) 
Álljon föl. (Fölemelkedik.) 
Vegye le az ingét, gatyáját. 
(Mindkettőt leveszi.) 
Nézzen szembe. 
(Elfordúl. Szembenéz.) 
Öltözzön föl. 
(Fölöltözik.) 

A két versben található Dosztojevszkij-allúzió egyértelműen jelzi Pilinszky törekvését arra, hogy 

kommentárokat fűzzön Ivan és Aljosa Karamazov vitájához, melyben Dosztojevszkij avant la 

lettre módon előlegezi meg a 20. századi egzisztencializmus legfontosabb kérdéseit, dilemmáit: 

 

„Mindaz, ami itt történt, botrány, amennyiben megtörténhetett, és kivétel nélkül szent, 

amennyiben megtörtént.  

Mindez igaz. Mégis gyötrelmesen ellentmondásos, s ha valahol, hát itt kap súlyt a Karamazovok 

párbeszéde. Aljósa hite és Iván közönybe burkolózó lázadása. 

A humánum egymaga tehetetlen azzal szemben, ami egyszer lezárult, s legfeljebb az emlékezés 

illúziójával képes behatolni a múltba. Viszont a legtündöklőbb jövő is mit ér? – amorális sivatag, 

üres elvontság a jóvátehetetlen konkrétumokkal hátában. Marad tehát a lázadás, az „egész” 

elvetése, de még ez se érintheti legkisebb részletét se annak, aminek nevében mindent meg 

kellene tagadnunk. 

Nem így a legkisebbik Karamazov. Aljósában föl se merül a lázadás kísértése. A mozdulatlan és 

totális elkötelezettség, amiben eleve él, egyszerűen nem érzékeli e kihívást. A múlt – amiben Iván 

szükségszerűen az ártatlan szenvedések övezetét látja – Aljósa állandó lelkiállapota, a 

konkrétumokba való előbbrejutás, a vigasztalás és megvigasztalódás tulajdonképpeni kezdete.” 
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(Ars poetica helyett, Pilinszky 1970/2011a: 87) 

 

Azáltal, hogy Aljosa mellett foglal állást a vitában, Pilinszky az egész nyugati 

egzisztencializmussal párbeszédbe lép. Akárcsak a kései Camus, Ivan is az ártatlanok szenvedése 

felett érzett felháborodása miatt helyezkedik „a lázadó ember” platformjára, célja pedig az, hogy 

az „Isten nem létezik” (Sartre és Camus esetében: „Isten halott”) kijelentés valamennyi 

lehetséges konzekvenciáját levonja, és – akárcsak a két francia gondolkodó – ő is az élet alapvető 

értelmetlenségének és az univerzális erkölcsi normák hiányának felismeréséhez jut el: „Ha Isten 

nincs, mindent szabad”. 

Aljosa útja ezzel szemben „a konkrétumokban való előbbre jutáson” keresztül vezet. A legkisebb 

Karamazov-testvér nem alkot filozófiát, nyitott, elfogadó viselkedésével, apró jó cselekedeteivel 

azonban egyre több embert képes jó irányba fordítani, végső soron az ártatlan emberek ellen 

elkövetett gonosz cselekedetek számát csökkentve ezáltal. Aljosa világképe mind alapvetéseit, 

mind hatását tekintve szöges ellentétben áll Ivan bölcseletével, a szigorú logikával felépített, 

impozáns gondolati konstrukcióval, melynek gyakorlati következményei számos ártatlan ember 

szenvedését és halálát idézik elő – egyebek köztük édesapja halálát is, amely a modernitás 

„apagyilkosságának”, az „Isten halott” gondolatnak a felelősség fogalmát ellehetetlenítő 

konzekvenciáit vetíti előre. (vö. Szávai 2003) Így Ivan eszméi végső soron éppen azt a botrányt 

dagasztják még nagyobbra, ami miatt megalkotójuk eleve hátat fordított Istennek. 

Az aljosai „vigasztalás” és „megvigasztalódás” lehetősége fontos gyakorlati érv a kierkegaard-i 

ugrás vállalása mellett, hiszen arra világít rá, hogy az erkölcsi stádium transzcendálása, s ily 

módon a morális nézőpont részleges kiiktatása, erkölcsileg is kedvezőbb alternatíva, mint a lét 

abszurditásából kiinduló morális alapú istentagadás, amely Pilinszky szerint a nihilizmus 

kikerülhetetlen veszélyét hordozza (Pilinszky 1970/2011a: 621). E kérdésben a magyar költő 

eszméi Paneloux atyáéival találkoznak, aki A pestisben e szavakat intézi híveihez: „Testvéreim, 

elérkezett a pillanat. Mindent hinni kell, vagy mindent tagadni. De ki merészelne mindent 

tagadni közületek?” (Camus 1979: 433) 

Pilinszky az ateista egzisztencializmus jelentette kihívást is felismeri. Elsősorban Camus-vel száll 

vitába, aki a Kierkegaard, Jaspers és Sesztov képviselte felfogást „filozófiai öngyilkosságként” 

marasztalja el: „Ha van abszurd, akkor csakis az ember világában van. Ha fogalma az 

örökkévalóságba röpítő ugródeszkává válik, rögtön elveszti kapcsolatát az emberi 

tisztánlátással. Az abszurd immár nem az az evidencia, melyet tudomásul vesz, de nem fogad el 

az ember. Az ember kibújt a harc alól. Magáévá teszi az abszurdot, s ezzel eltünteti 

leglényegesebb tulajdonságát, a szembenállást, a vívódást és a meghasonlást. Ez az ugrás 

menekülés.” (Camus 1990: 225)  

Pilinszky sajátos módon fordítja önmaga ellen Camus érvelését: „Albert Camus a »Sziszifusz 

mítosza« („Le mythe de Sisyphe”) című könyvében szemére veti Dosztojevszkijnek, hogy 

fölismerve a világ abszurditását, mégse írt abszurd regényt, hanem a hit vigaszába menekült. 

Csakhogy a világ abszurditásának fölismerésén túl – és épp a menekvés irányában – van egy még 

következetesebb, ha úgy tetszik, még abszurdabb lépés, s ez a világ képtelenségének a vállalása. 

Ilyen értelemben igaz, hogy »Dosztojevszkij válasza az alázat« (La réponse de Dostojevski est 

l'humiliation), csakhogy ez az alázat – magunkra venni a világ képtelenségének súlyát, mintegy 

beöltözve a lét és tulajdon ellentmondásaink terhébe – minden, csak nem meghátrálás.” (Ars 
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poetica helyett, Pilinszky 1970/2011a: 88) Dosztojevszkij útja még Camus mércéjével mérve is 

következetesebb, mint Pilinszkyé, mert nemcsak tudomásul veszi az abszurd tényét, hanem – 

átélve az Isten léte és a lét abszurditása között feszülő ellentmondás teljes feszültségét – a lét 

nyilvánvaló abszurditása ellenére fogadja el Isten létezését, s azt, hogy Isten abszurdnak akarta a 

létet teremteni. Így ez az eljárás „abszurd a négyzeten”, hiszen cselekedete ívével mintegy 

megismétli-leképezi a lét abszurditását.  

A logika e szándékos megsértése, amelyet Camus „irracionális”-ként utasít el, egy újabb ponton, 

a „logika” és a „racionalitás” univerzális voltának megkérdőjelezésével kezdi ki az 

alapértelmezettnek tételezett emberi perspektívát. Hasonló célt szolgálnak Pilinszky azon 

megállapításai is, amelyek Camus-t a „puszta intellektus” képviselőjeként marasztalják el (ezeket 

részletesen ld. Hankovszky 1997: 124). Ezáltal Pilinszky az „intellektus” érvényességi körének 

korlátozott mivoltára hívja fel a figyelmet, és egy másik, a „puszta intellektus” jellemezte 

perspektíva felett álló nézőpont lehetségességét veti fel. 

A dosztojevszkiji alázat adoptálása az ember eredendő bűnösségének felvállalását jelenti. A 

létbevetettségből fakadó ártatlanságtudat, és az ártatlan szenvedés ellen keserülő, etikailag 

motivált lázadás háttérbe szorul, az 1967-ben született Krisztus és Sziszüphoszban pedig már 

azért bírálja Camus példázatának hősét, mert „bűnhődik, de épp bűne teszi lehetővé számára, 

hogy bűnhődésén hazugsággal enyhítsen.” (Pilinszky 1967/2011: 505) Pilinszky Sziszüphosszal 

Krisztus példáját állítja szembe, akinek „áldozata tökéletes és teljes” (Pilinszky 1967/2011: 505), 

mivel nem tiltakozik ellene, hanem képes azt a világ bűneiért járó büntetésként elfogadni. A 

lírikus ezáltal nemcsak arra mutat rá, hogy „az abszurd a[z eredendő] bűnnel függ össze” 

(Hankovszky 1997: 123), hanem egy új perspektívát szegez szembe az etikai stádiumban lévő 

ember kizárólagosnak hitt nézőpontjával, utat mutatva ezzel a világban-való-lét tapasztalatai 

alapján kikristályosodott érték- és normarendszer lebontásához. 

Pilinszky másik fontos inspirációforrása Simone Weil, aki a mindentudó, mindenható és 

végtelenül jó létezőként meghatározott Isten és a lét abszurditása között húzódó ellentmondást 

segít új értelmezési keretbe helyezni. Weil arra hívja fel a figyelmet, hogy a világot mozgató 

szükségszerű mechanizmus „felőlünk nézve, a mi perspektívánk szerint, tökéletesen vaknak 

látszik. De ha magunk fölé emeljük szívünket, a mindenség fölébe, a tér és idő fölé, oda, ahol a mi 

Atyánk van, s onnét pillantunk vissza e mechanizmusra, egészen másnak tűnik majd 

szemünkben. Ami idáig szükségszerű volt, innét most engedelmességnek látszik. Az anyag 

tökéletesen passzív, s ennélfogva tökéletesen engedelmeskedik Isten akaratának. Kiváló modell 

ebben számunkra.” (Weil 1983b: 60) Ez nem csupán arra ébreszti rá Pilinszkyt, hogy létezik „egy 

olyan nézőpont, Istené, ahonnan nem látszik értelmetlennek a világ” (Hankovszky 1997: 126), 

hanem arra is, hogy Isten és annak evilági megnyilatkozásai nem csupán az eleve adott emberi 

perspektívából, a világban-való-lét tapasztalatai alapján kikristályosodott kultúra horizontjáról 

értelmezhetők. Az a tény, hogy a transzcendens létező közvetlenül, a kommunikáció 

alapértelmezett emberi csatornáin nem szólítható meg, s hogy ritka megnyilatkozásai az erkölcs 

vagy a logika határait feszegetik, nem Isten közönyére vagy gonoszságára utal, hanem arra, hogy 

egy olyan létezőről van szó, amely téren és időn kívül áll, emberi fogalmakkal nem írható le, s 

nem is értelmezhető. 

A camus-i világkép elvetésének oka nem az, hogy Pilinszky „egy vallásos-metafizikai 

hierarchiába állított emberrel számol” (Hankovszky 1997: 123), hanem az, hogy a létmegértő 

szubjektum képes felismerni az emberi nézőpont eredendően konstruált, egyfelől a jelenvalólét 
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ontológiai alapszerkezete, másfelől az arra épülő több ezer éves emberi kultúra által determinált 

mivoltát, ellentétben Camus-vel, aki reflektálatlanul veszi alapértelmezettnek, s emeli 

kizárólagos érvényre az emberi perspektívát. Felismervén, hogy az Istennel való autentikus 

kapcsolat egyetlen akadályát az emberi nézőpont korlátai képezik, Pilinszky ennek elvetésére 

szólít fel, valamint annak szükségességét hangsúlyozza, hogy Isten akaratát fogadjuk el egyedüli 

autoritásként. 

Szemben az egzisztencialista gondolkodók individuumközpontúságával, Simone Weilnél az 

individuum, a testi létezéssel egyetemben, az Istennel való közvetlen kapcsolat akadályát képezi. 

„Istent egyedül Isten képes szeretni. Mi csupán arra törekedhetünk, hogy elveszítsük saját 

érzéseinket, átkelőhelyet hagyva az isteni szeretet számára. Ezt jelenti az önmagunkról való 

lemondás.” (Weil 1983b: 65) Az Istenhez való út nem az egyén legsajátabb lehetőségeinek 

kibontásán át vezet, hanem épp az ellentétes irányban: a cél az, hogy „száműzzünk lelkünkből 

mindazt, ami azt mondja: »én«.” (Weil 1983b: 74)  

Az én redukciójának útja a tökéletes alázat és engedelmesség megvalósítása: a szubjektumnak le 

kell mondania akaratáról, tudomásul kell vennie a szerencsétlenség realitását, és önként kell 

alávetnie magát a világot irányító vak mechanizmusnak. A lírai szubjektum, amely a szenvedést 

és a cselekvésképtelenséget korábban elviselhetetlen kényszerként élte meg, az értelmetlen 

kínokat lehetőségként, passzivitását és az ellenállás felfüggesztését pedig tudatosan vállalt 

stratégiaként képes újralátni. Ezt a szemléletváltást a költemények poétikai síkja is leképezi, ahol 

a szubjektum szubjektumlétének megkérdőjeleződését leképező tárgyiasítást a tudatosan 

alkalmazott, a lírai szubjektum felszámolását célzó személytelenítő stratégiák váltják fel. 

„A múlt században egy Dosztojevszkij épp keleten írta meg az egyén, s jelen századunkban egy 

Simone Weil az emberi massza leghitelesebb passzusait.” – írja Pilinszky A „teremtő képzelet” 

sorsa korunkban című esszéjében (Pilinszky 1970/2011a: 85), akaratlanul is leleplezve, miként 

formálta át a két szerző munkássága Pilinszky befogadói horizontját. Simone Weil írásai a 

második világháború jelentette kollektív szenvedés és trauma integratív recepcióját könnyítik 

meg az önmegértő szubjektum számára, a Karamazov Aljosa képviselte stratégia pedig 

egyénszinten nyújt fogódzókat a dilemmák feloldásához és a világ otthonossá tételéhez. A 

költemények tanúsága szerint azonban Simone Weil megközelítése a szubjektum mint egyén 

számára is új perspektívákat tár föl, lehetővé téve, hogy a háborús élményeket és a totalitárius 

diktatúra tapasztalatát a reveláció lehetőségeként értse újra. 

 

A Novemberi elízium legfeltűnőbb megkülönböztető jegye a sorokból sugárzó béke és derű. Az 

egyéni és a kollektív tragédiák felett érzett keserűség, az abszurd és az Isten hallgatása miatti 

kétségbeesés és düh helyett a lírai szubjektum békességgel, derűvel és szeretettel közelít a 

világhoz, ami a belső békét is elhozza a számára. Így a vers a „konkrétumokba való előbbrejutás, 

a vigasztalás és megvigasztalódás tulajdonképpeni kezdetének” (Ars poetica helyett, Pilinszky 

1970/2011a: 87) dokumentuma. 

A lírai szubjektum gyermekien naiv, szelíd és tiszta lelkű alakként jelenik meg – s e jellemzés 

valóban Karamazov Aljosa dosztojevszkiji jellemrajzát visszhangozza. Sartre és Camus 

egzisztencialista hőseivel szemben Pilinszky lírai szubjektuma már nem harcolni akar a világ 

igazságtalansága ellen, hanem akaratát, céljait felfüggesztve kíván létezni, átadva magát a 

pillanat élvezetének („oly boldog is, hisz semmit sem akarsz már / csak ragyogni a novemberi 



92 

 

napban, / és illatozni toboz-könnyüen. / Csak melegedni, mint az üdvözültek.”). Az idézett 

sorokból világosan kitűnik, hogy a lírai szubjektum derűje épp ellenállása megszűnéséből, tehát 

saját elképzelései és akarata – a nyugati egzisztencialisták által rettegett, sőt, az inautentikus lét 

netovábbjaként bírált – feladásának köszönheti. Bár az alázatosság Karamazov Aljosa 

attitűdjének is konstitutív eleme, a legkisebb Karamazov-testvér mégis cselekményformáló 

ágensként van jelen a regény terében. A Pilinszky-vers lírai szubjektuma által képviselt, az 

egyéni akarat feladásáig menő radikális passzivitás azonban már Simone Weil 

„elszemélytelenítő” gyakorlata felé mutat, akinek szövegein keresztül Pilinszky újraolvassa, s 

újra is értelmezi Dosztojevszkij regényeit. A lírai szubjektum passzivitása már a korai Pilinszky-

versekben is jelen volt, döntő különbség azonban, hogy immár nem ráerőszakolt 

kényszerhelyzetként, hanem önként vállalt magatartásmódként ábrázolja önnön passzivitását. 

Az In memoriam F. M. Dosztojevszkij című versből hiányzik a lírai szubjektum. Az egész 

költemény kizárólag igékből áll: minden egyes sort egy-egy cselekvést kifejező ige felszólító 

módú alakja, valamint ugyanannak az igének a zárójelbe tett, az egyes szám harmadik személyű 

alakja alkotja. A felsorolt igepárokat leszámítva a vers semmi egyéb támpontot nem kínál: a 

cselekvéssort az olvasónak kell narratívává formálnia, s neki magának kell kikövetkeztetnie a 

történések kontextusát, valamint az igékhez tartozó cselekvő alanyok attitűdjét, szerepét és a 

köztük fennálló hatalmi viszonyokat.  

A versben csupán egyetlen valódi szubjektum szerepel: az az alak, akinek a szájából a 

könyörtelen imperatívuszok elhangzanak. Ő az, aki a versben leírt szituációt megteremti és 

alakítja. A másik alak, ahelyett, hogy egyenrangú félként venne részt a szituáció formálásában, 

csupán az ő lépéseire reagál. Az első alak nem személyként fordul a második alakhoz, formális 

hangvételű utasításainak egyedüli célja az, hogy tárgyként vehesse szemügyre annak testét, 

alighanem annak megítélése céljából, hogy megfelel-e egy közelebbről nem meghatározott, 

ismeretlen célnak. Kimondójuk alighanem hivatalos személy, aki egy intézmény képviseletében 

jár el. 

Az elhangzott utasítások a másik alakot tulajdonságok nélküli, passzív tárggyá degradálják. 

Egyetlen dolgot tudhatunk biztosan: az elhangzó utasításokat tökéletes pontossággal, a lázadás 

szikrányi jele nélkül hajtja végre. Akkor is, ha az utasítások eltárgyiasítók, akkor is, ha az ő 

nézőpontjából értelmetlennek, öncélúnak hangzanak, s még akkor is, ha azok egy igazságtalan 

rend képviselőjének szájából hangzanak el. Ez azonban nem pusztán alázatosság. Annyira fontos 

a számára, hogy az engedelmessége maradéktalan legyen, hogy a neki szegezett utasítás 

végrehajtásának egész lényével alárendelődik, s mintegy elveszíti benne önmagát. 

Az önfelszámolás célként tételezése jócskán túlmutat a Karamazov Aljosa által képviselt 

stratégián, demonstrálva, miként értelmezi újra a magyar lírikus Dosztojevszkij stratégiáját 

Simone Weil eszméin keresztül. Nemcsak maga az elképzelés idézi Weilt, hanem a megvalósítás 

módja is, részint a szubjektum engedelmessége miatt, részint pedig azért, mert rendíthetetlen 

nyugalommal fogadja el kiszolgáltatott helyzetét, s hajtja végre a leglealacsonyítóbb utasításokat 

is, ami által a vers bízvást olvasható a szerencsétlenség metaforikus megjelenítéseként. 

A lírai szubjektum már Pilinszky korai lírájában is meg akart szabadulni személyiségétől. Ekkor 

azonban ez a törekvés a kierkegaard-i értelemben vett inautentikus lét, a „nem akar önmaga 

lenni” törekvés jegyében történt. A lírai szubjektum azért akart hátat fordítani 

szubjektumlétének, és feloldódni a transzcendenciában, mert nem képes elviselni az emberi 
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egzisztenciával szükségszerűen együtt járó szenvedést. Pilinszky kései lírájában azonban a 

szubjektum paradigmát vált: nem azért akar megszabadulni személyiségétől, mert képtelen 

elviselni az emberi léttel járó szenvedéseket, hanem azért, hogy kiteljesíthesse az isteni szeretet 

áramlását, e cél végrehajtása érdekében pedig éppen azokkal a feladatokkal, s azzal a 

szenvedéssel néz szembe, amelyek elől korábban meg akart futamodni.  

Mind a költemény struktúrája, mind az általa alkalmazott stíluseszközök is ezen üzenet 

közvetítésének rendelődnek alá. Ha a lírai szubjektum, akárcsak a Trapéz és korlátban (1946), 

közvetlenül vallana létéhez való viszonyáról, azzal önmagát mint szubjektumot helyezné 

előtérbe, ezáltal aláásva az önfelszámolás mint cél megvalósítását. A kizárólag igékre épülő 

megjelenítés egyszerre iktatja ki a lírai szubjektumot, amely puszta létével akadályozza az 

üzenet tökéletes közvetítését, s teszi lehetővé a bemutatni kívánt ontológiai struktúra minél 

általánosabb érvényű képi megjelenítését, illetve az alakok alázatosságának és 

személytelenedésének minden eddiginél radikálisabb ábrázolását. Ezt a célt szolgálja Pilinszky a 

Nagyvárosi ikonoktól (1958) kezdődő líranyelvi útkeresése is, amelynek során először az 

imagizmus felé fordul, majd annak határait is szétfeszítve keresi a módját az általa kidolgozott új 

ontológia lírai leképezésének. 

Az engedelmesség és az alázat vállalása természetes módon hozza magával az emberi 

egzisztencia valamennyi velejárójának – a lét végességének, szenvedésteli mivoltának, valamint 

a világ abszurditásának elfogadását is. E döntés súlyosságát talán a Vonzások közt (1972) jeleníti 

meg a legplasztikusabban, amelynek középpontjában az abszurd és az alázatosság éles 

kontrasztja áll: 

 

VONZÁSOK KÖZT 
Vonzások közt, de hivás nélkűl, 
elég lehet az égboltnak talán, 
de nem annak a nyomorúltnak, 
ki lát és hall, vagy éppen megvakúlva 
hideggel, hővel, méterekkel küszködik. 
 
Mert hogyan is lehetnék élőbb 
a teljes égboltnál, ha nem 
a hidegért, a hőért, és a 
megalázó méterekért. 
 

A „hideg” és a „hő” főnevek szembeállítása egy barátságtalan univerzumot fest az olvasó elé, 

jelezvén, hogy az emberlakta világot az ember számára egyformán kibírhatatlan szélsőségek 

váltakozása uralja. A „méterekről” csupán annyit tudhatunk meg, hogy az önmegszólító lírai 

szubjektum „megvakúlva […] küszködik” velük – tehát azok célja, iránya, s a még hátralévő 

küszködés várható hossza nem csupán az olvasó, de a szubjektum előtt is ismeretlen. 

Szenvedését azonban a leginkább Isten távolléte teszi véglegessé, aki iránymutatás nélkül hagyja 

magára a kísértések hálójában vergődő lírai szubjektumot. 

A költemény második versszakában azonban éles váltással találkozhatunk: a lírai szubjektum 

kitör a puszta tárgy pozíciójából, s egyszeriben, igen hangsúlyos módon, személyként határozza 

meg önmagát, aki épp a „hóval, hővel és a méterekkel” való küzdelmet teszi meg öndefiníciója 
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alapjává, sőt, léte céljává és értelmévé. A „megalázó méterek” szókapcsolat a weili értelemben 

vett szerencsétlenséghez közelíti az átélteket. 

A Címerem (1972) a lírai szubjektum abszurd szenvedését transzcendens dimenzióba emeli, 

bemutatva, miként válhat az értelmetlen szenvedés újragondolása a léthez való autentikus 

viszonyulás alapjává: 

 

CÍMEREM 
A kegyelem és öröm együtt ért 
azzal, amit nyomoruságnak 
neveznek általában. 
 
Szög és olaj lehetne címerem, 
mit írhatnék azonban szövegéül? 
 
Talán azt, hogy mindent megértek, 
felhők futását és disznók fejét 
rálapúlva a préskemény palánkra. 
 
De ez is mit jelent? 
Nekünk magunknak muszáj végül is 
a présbe kényszerűlnünk. Befejeznünk 
a mondatot. 
 

A „Szög és olaj lehetne címerem” sor egyértelmű bibliai referenciája által a lírai szubjektum 

párhuzamot von a krisztusi passió és a saját sorsa között. A párhuzam nem csupán arra szolgál, 

hogy az átéltek súlyának, léptékének kihangsúlyozásával önnön szenvedését weili 

szerencsétlenségként határozza meg, hanem egyszersmind azt is lehetővé teszi, hogy a lírai 

szubjektum az átélteket új értelmezési keretbe helyezze, s azt a transzcendenciával való 

elveszett kapcsolat megújításának lehetőségeként értelmezze újra. Az idézett mondat, a 

költemény címével egyetemben, a lírai szubjektum azon szándékát is megnyilvánítja, hogy 

szerencsétlenségét egzisztenciája integráns részeként sajátítsa el, sőt, az emberi sors legfőbb 

jelképeként mutassa fel. A költemény zárósoraiban a létmegértő szubjektum közreadja 

végkövetkeztetését: az autentikus lét egyetlen lehetséges útja a véges emberi egzisztencia 

alázatos vállalása, annak valamennyi következményével egyetemben.  

Más költemények annak folyamatát beszélik el, miként békél meg a lírai szubjektum 

egzisztenciája eleve adott kereteivel. Ennek eklatáns példája a Most (1972), amelynek első 

versszaka a lírai szubjektum egzisztenciájának határait vonja meg, a születés (és a 

létbevetettség) élményével kezdve a halál pillanatáig bezárólag. A költemény többi versszaka a 

vég pillanatával való szembenézést beszéli el, amelyet a lírai szubjektum immár nem abszurd 

igazságtalanságként utasít el, hanem „engedelmesen” fogadja, s csupán az „ámulat” és a 

„döbbenet” érzései fogalmazódnak meg benne. 

 

MOST 
Az újszülöttek lucskos és 
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a haldoklók tűznehéz ingét 
viseltem. 
 
Most fölvezetnek. 
Ez is beletartozik 
ámulatomba és döbbenetembe. 
 
Engedelmesen 
utóljára még megkapaszkodom, 
rátok testálva koppanásomat. 
 

Hasonló gondolatok fogalmazódnak meg a Van ilyen (1975) című költeményben is, amelyben a 

lírai szubjektum nem csupán az egzisztencia végességének elfogadásáról vall, de – a 

vágóhídmotívum továbbírásával – napirendre tér a többi ember által okozott pusztulás 

véletlenszerűsége, kegyetlensége és hiábavalósága fölött, és az emberi egzisztencia jelentette 

szolgasors megaláztatásait is önként veszi a vállára: 

 

VAN ILYEN 
Cseléd akartam lenni. Van ilyen. 
Teríteni és leszedni az asztalt. 
Ahogy az áldozat föllépked 
és a hóhér lejön a dobogóról. 
 
Most az emelvény fokai között 
betűz a nap, és ugyanaz a nap, 
mintha senkit se vittek volna fel, 
ki nem jött vissza. Csönd akartam lenni 
és dobogó. Lépcső közé szorult világ. 
Senki és semmi. Hétvégi remény. 
 

A lírai szubjektumot meg sem érinti a lázadás kísértése: fel sem merül benne, hogy 

megkérdőjelezze Isten döntését, kétségbe vonja annak jogosságát, netán lázadjon ellene, hanem 

alázattal, sőt, miként A pokol hetedik köre (1972) című versben is látható, megkönnyebbülve 

fogadja el azt. A Zsolozsma (1974) és a Mi és ők (1975) című versben ennél is messzebbre megy. 

Nem csupán a saját bukását fogadja teljes alázattal, de ugyanilyen belenyugvással veszi 

tudomásul az ártatlanokat sújtó igazságtalan ítéletet is, melyet Camus vagy Ivan Karamazov 

botrányként bélyegzett volna meg:  

 

Hogy elkárhozunk, rendbe van, 
de hogy a mezitlábas állatok, 
még inkább rendjén. Mivel ők 
szülik, szoptatják, nevelik 
a magatehetetlen Istent, 
s a keresztfáról leszedett Fiút 
még Mária elől is rejtegetve 
mindenüvé magukkal cipelik. 
(Pilinszky 1975) 
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A lét abszurditásával kapcsolatos attitűdváltás a versek képi világát is átformálja. A 

szerencsétlenség sújtotta ember Simone Weil által „törött és vérző tárgyként” (Weil 1983b: 93) 

jellemzett állapotát Pilinszky a tárgyiasítás eszközével érzékelteti. A Szent latorban (1970) a 

megkínzott és megalázott ember szétzúzott, görcsroham sújtotta teste „se tárgy, se test” – afféle 

köztes létezőként („között”) egzisztál, amely már nem ember, de még nem tárgy. A vers 

plasztikusan ábrázolja, miként fosztja meg a latort a szerencsétlenség állapota 

szubjektumlététől, s degradálja a passzív, lélek és akarat nélküli anyag szintjére. Az ábrázolt alak 

nem lázad, hanem alázattal fogadja sorsát, mintegy lehetőségként értelmezve azt, hogy utat 

engedjen az isteni szeretet áramlásának. 

A Van ilyen (1975) című költeményben a lírai szubjektum a megalázott, alantas munkát végző 

szolgálók szerepébe vágyik: „Cseléd akartam lenni. Van ilyen. / Teríteni és leszedni az asztalt.” A 

Végkifejlet (1974) más verseiben a létmegértő szubjektum állati pozícióba helyezi, állatokkal 

azonosítja önmagát. Ez azonban, a Harmadnapon (1958) című kötetben ábrázoltaktól eltérően, 

már nem külső kényszer, hanem a lírai szubjektum szándékos döntésének eredménye: „Nincs az 

a marhabélyeg, / mit meg ne érdemelnék.” (Marhabélyeg [1972]); „Ezentúl oda tartozom / hol 

prémek, bundák tapsikolnak / és áznak és iszonyu súlyokat / cipelnek, cipekednek.” ( Villanyolló 

[1975]) A Minden lélekzetvétel (1972) című költeményben a lírai szubjektum ennél is 

alacsonyabbra helyezi magát: „a füvek lemondó életét” magasztalja fel. Akadnak azonban olyan 

versek is, ahol a lírai szubjektum hasonlatok és metaforák helyett egyszerű közvetlenséggel ad 

hangot attitűdjének: „Világok, csupa félelem / és csupa alázat vagyok.” (Kiért, miért [1972]) 

 

Ahhoz azonban, hogy a lírai szubjektum a szenvedésen keresztül kapcsolatba léphessen a 

transzcendenciával, Isten hozzájárulására is szükség van: a szubjektumnak a kegyelem 

áldásában kell részesednie. 

 
A TÖBBI KEGYELEM 
A félelem s az álom 
volt apám és anyám. 
A folyosó meg a 
kitáruló vidék. 
 
Így éltem. Hogy halok meg? 
Milyen lesz pusztulásom? 
 
A föld elárúl. Magához ölel. 
A többi kegyelem. 
 
 A költemény első versszaka egy bináris oppozíció segítségével összegzi a földi lét tapasztalatát: 

az ébren töltött létet a félelem diszpozíciója hatja át, s az egyetlen közeg, ahol menekvést 

találhatunk ez elől, a valóság elől való menekülés egyetlen módja, az álom. A jövő az utolsó 

versszak tanúsága szerint a halál kivételével tökéletesen bizonytalan. A kései korszakában írott 

többi költeményhez hasonlóan Pilinszky a halált a végső megnyugvás, hazatalálás 

lehetőségeként ábrázolja, amely egyedüliként képes jelentős változást hozni az ember életébe. 
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Valamennyi egyéb változás, amely kilépést jelenthetne a lét abszurditásából, egyes-egyedül a 

kegyelmen múlik. 

A De ez se (1972) költemény már ellentmondásosabbnak láttatja a kegyelem természetét:  

 
DE EZ SE 
Téren-időn túl, utóljára 
a tiszta akadály. 
A matatás, 
veszkődés egy zsinórral, 
korttyal, 
falattal, mely lezúdul, 
végigzúdul arcodon-arcomon. 
 
Aztán az égi nap kerek 
gyönyörűsége melegen, 
váratlanul, megkésve, mozdulatlanúl. 
 
De ez se végleges. 
 
A vers egy sor triviális, hétköznapi cselekvést felvillantó képpel indul. A kontextusból kiszakított, 

s ezért értelmetlennek ható hétköznapi cselekvéssorok – akárcsak a Kárhozat (1974) és az 

Infernó (1974) című versekben – a lét értelmetlenségének szimbólumává válnak. Ezzel 

szembeállítva, meglehetősen éles kontrasztként tűnik fel a nap képe, amely Simone Weil 

Rendszertelen gondolatok Isten szeretetéről című esszéjében a kegyelem szimbólumaként jelenik 

meg (vö. Weil 1983a). A kegyelem okozta megnyugvás, gyönyörűség és belső béke azonban 

mégsem hozza el a lírai szubjektum számára a végső feloldozást, hiszen a költemény e sorokkal 

zárul: „De ez se végleges”.  

Bár Pilinszky kései lírájában már úgy fest, hogy a létmegértő szubjektum felismerte az 

autentikus léthez vezető utat, s a kegyelem jelentőségével is tisztában van, a kegyelem 

megnyilvánulásai azonban mégsem hozzák el a számára az áhított megnyugvást. A kegyelem 

észlelése ugyanis szintén interpretáció kérdése, s az, ami az egyik nap még biztos jelnek tűnt, a 

másik nap már puszta látszatnak hat – mindenesetre, az abszurd és a kárhozat fenyegetése 

folyamatos marad, a kegyelemmel való találkozás pedig csak pillanatokra hozhat enyhülést. 

 

Bár az abszurd képei – az öncélú cselekedetek és a hiábavaló szenvedés – Pilinszky harmadik 

korszakában is jelen vannak, a Nagyvárosi ikonok kötettől kezdődően ezen állapotok 

tematizálása egyre inkább a kárhozat létállapotához kötődik. Ez a Kárhozat (1974) című versben 

jelenik meg a legvilágosabban, melynek sorai a világban-való-lét abszurditásának rövid 

foglalatát adják: 

 
KÁRHOZAT 
Holott a semmi van jelen, 
a világ azért tovább lüktet, 
az erek szállítják a vért, 
a kéz csomót köt, kulcsra zár, 
gyufát gyújt és megágyaz éjszakára.  
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A kárhozat állapotában az igazán ijesztő az, hogy látszólag nem változott semmi. A világ folytatja 

a működését tovább, az eddig megszokott rend szerint, akárcsak az emberi test. Ehhez a 

sorozathoz kapcsolódik a harmadik képsor, amelynek apró, hétköznapi cselekvéssorokból épül 

fel. Látszólag semmi különbség nincs eközött és a kegyelemteli létállapot között, ám az általános 

léthiányból adódóan a cselekvéssorok mégis értelmetlenné válnak, ezt erősíti meg a költemény 

végén ábrázolt hétköznapi cselekedetek inherens értelmetlensége is. 

Hasonló kiinduláspontról indul az Infernó (1974) című vers is, amely a hétköznapi polgári 

egzisztencia elemeinek katalógusszerű felsorolásával kezdődik. A vers későbbi része azonban 

ezeket az elemeket a pokol szenvedéseivel állítja párhuzamba, így a hétköznapi tárgyak sora az 

isteni kegyelemben nem részesült – inautentikus – lét abszurditásának jelévé válik. Ez a 

költemény azonban korántsem hordozza a teremtő igazságtalannak vélt döntéseivel szembeni 

alázatot, amivel „a pokoli taposómalom” a „távoli boldog öröklét földi élményeként” lehetne 

újraértelmezhető – ellenkezőleg, megkérdőjelezi az emberek szenvedéseinek értelmét:  

 
INFERNÓ 
Ház. Kutya. Gépkocsi. 
Pázsit és fogadások. 
De csakugyan szebb attól a mennyország, 
hogy a poklokra lecementelt, 
gyermeküket, nemüket, fajukat 
és mindenüket megtagadó lények 
póklábakon egyensulyozva 
nyáladzanak senkiért, semmiért?  
 
Más verseiben ugyanakkor Pilinszky visszatér az első korszakában képviselt pesszimizmushoz. E 

szövegekben a kegyelem lehetősége tökéletesen kizárt, s az ember előtt csupán egyetlen 

perspektíva áll: az elkárhozás perspektívája. Ilyen például a Pupilla (1974), amely – különleges 

pillanatként – a halált, a bűnt és az elkárhozást állítja a költemény középpontjába: „embernek 

lenni annyi, mint / poklokra csavart pupillával nézni.” Simone Weil szerint az embernek 

életében Isten felé kell fordítania a tekintetét, Pilinszky azonban, épp ellenkezőleg, poklokra 

csavart pupilláról beszél – mintha az emberi egzisztenciába nem csupán saját múlandóságunk 

tudata, a halál-felé-való lét lenne belékódolva, hanem a kárhozat szükségszerűsége, 

megváltoztathatatlansága, vagyis az abszurdból való kilépés lehetetlensége is. A 

megválthatatlanság hasonló élménye, az elkárhozás végső szükségszerűsége jelenik meg Mihalić 

életművének végén is, elsősorban a Rane po rukama sve su više rane (1969) és a Božićna noć 

1971. (1972) című versben. 

  



99 

 

VI. SLAVKO MIHALIĆ LÍRÁJA 

1. A SZUBJEKTUM ONTOLÓGIAI POZÍCIÓJA 

1.1 A LÉTMEGÉRTŐ SZUBJEKTUM SZITUÁLTSÁGA 
Akárcsak Pilinszky János korai korszakában, a lírai szubjektum perspektívája Slavko Mihalić 

költeményeiben is rendkívül hangsúlyos, olyannyira, hogy a költemények elsődleges 

struktúraszervező elemeként funkcionál. Az első kötetekben már-már szolipszista lírai 

univerzum épül ki, de a lírai szubjektum kitüntetettsége a későbbiek során is megmarad. A 

Trapéz és korlát költeményeitől eltérően, amelyekben a lírai szubjektum a világhoz, a többi 

szubjektumhoz és az Istenhez való viszonyulásán keresztül próbálja megérteni önmagát, a 

mihalići életműben számos olyan költeménnyel találkozunk, melyek témája a beszélő belső 

állapotainak közvetlen megfigyelése és elemzése. 

A Mihalić-életműről készült nagyobb ívű szintézisek szerzői (Mrkonjić 1971, Pavletić 1987, 

Milanja 1991 és 2000) egyetértenek abban, hogy a Metamorfoza (1954) a horvát lírikus 

életművének kulcsfontosságú darabja. A költemény nem csupán az ontológiai témák jellegzetes 

megközelítése okán tekinthető paradigmatikusnak, hanem azért is, mert számos olyan kérdést 

vet fel és számos olyan motívumot tartalmaz, amelyek a lírikus egész életművében 

meghatározók maradnak. 

METAMORFOZA 
Htio bih znati odakle 
dolazi ova praznina, tako  
da se pretvaram u neko prozirno jezero, kome  
možete vidjeti dno, ali bez riba.  
 
Ali bez školjaka, rakova, bez  
podvodnog raslinstva koje barem  
taji neko ime, a ja sam danas  
bezimen. Čak me pomalo nema.  
 
I tako, govoreći o praznini, pomičem  
vodu u jezeru, ona  
razbacuje pijesak i neke sitne čestice prilegle 
po dnu. Meni se smućuje.  
 
Idem ulicama spuštene glave poput  
nekog drugog jezera, tamnog prije svega, zatim  
i otrovnog; i ne govorimo o tim  
ogavnim bićima koja pužu po dnu, tako  
da sada sam sebi zaudaram.  

METAMORFÓZIS  
Szeretném tudni, honnét jön 
ez az üresség. Mintha valami 
átlátszó tóvá változnék, amelynek egészen  
a fenekéig lelátni, s amelyben egyetlen hal sincsen. 
 
De kagyló sincs benne, meg rák sem, sőt, 
aljnövényzet sem, ami legalább valami 
nevet rejthetne, ezért ma 
névtelen vagyok. Sőt, egy kicsit – nem is vagyok. 
 
S míg az ürességről beszélek, felkavarom 
a vizet a tóban, 
homokot, apró szemű üledéket vetve 
a felszínre. Felkavarodik a gyomrom. 
 
Lehajtott fejjel megyek az utcán, mint valami 
másik tó, ami sötét, s ráadásul 
mérgező is; s nem beszélünk a mélyén kúszó-
mászó 
undorító lényekről, melyek miatt 
én magamnak is büdös vagyok. 
 
(Kálecz-Simon Orsolya fordítása) 

 

A költemény első szembetűnő sajátossága az önreflexivitás. Az első sorokban a lírai szubjektum 

önnön létezését teszi kérdésessé. Figyelme önmagára, saját létezésére irányul, az észlelteket 

pedig sokkoló tapasztalatként rögzíti, melyek magyarázatért kiáltanak. Eltérően Pilinszkytől, aki 

korai lírájában a saját létéhez való érzelmi viszonyulást, elsősorban szenvedéseit állítja a 
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középpontba, a Mihalić-vers lírai szubjektuma józan tárgyilagossággal fordul saját léte felé, 

amelyet intellektuális síkon, két precízen megrajzolt kép szembeállításával kísérel meg 

megragadni. Ez a fajta létmegértő tevékenység Mihalić egész lírájában uralkodó marad, 2004-

ben megjelent utolsó kötetéig bezárólag, amelyben a Metamorfoza pandanja, a Močvara című 

létösszegző költemény is megtalálható. 

Az első két versszakban egy tó képe rajzolódik ki. Az élővilág, az aljnövényzet távollétének 

kiemelésével Mihalić azon belső támpontok hiányára irányítja a figyelmet, amelyek alapján a 

lírai szubjektum meghatározhatná önnön lényegét, hiszen kizárólag ezek a létezők azok, 

amelyek „valami nevet rejthetnek”. A „struktúra és jelölő nélküli állapottal” (Milanja 2010: 148) 

való szembesülést, valamint lényege meghatározásának kudarcát követően a lírai szubjektum 

önnön létezésének megkérdőjelezéséig, egyfajta lét és nemlét között lebegő állapot 

kinyilvánításáig jut el („čak me pomalo nema”). A létezés negatív módon történő, hiány általi 

ábrázolása, amelyet Mrkonjić (1971: 93) és Milanja (2010: 147-148) egyaránt kiemel, végső 

soron pozitív értelemben vett létmegértéshez vezeti el a lírai szubjektumot. 

A költemény első két versszakában megfogalmazott léttapasztalat számos hasonlóságot mutat 

Sartre ontológiájával. Sartre felfogása szerint „az egzisztencia megelőzi az esszenciát”: a 

szubjektum nem rendelkezik eleve adott lényeggel, hanem azt létezése során alkotja meg. Ha 

tehát a lírai szubjektum létére kérdezve önmagába tekint, szükségképpen az ürességgel 

találkozik. Mivel az őt körülvevő valóság sem inherens, sem pedig transzcendens értelemmel 

nem rendelkezik, ezért külső támpontok sem állnak rendelkezésre belső üressége kitöltéséhez. 

A sartre-i ontológiával való rokonságot veti fel 2010-es tanulmányában Cvjetko Milanja is, aki 

szerint Mihalić líráját elsősorban a lírai szubjektum „tiszta negativitásként” való meghatározása 

közelíti Sartre világképéhez. Milanja szerint az individuum tagadása által azért halad meg 

minden általánosat és szükségszerűt, hogy továbbléphessen a semmibe, és ily módon 

szabadként érthesse újra önnön létezését. (2010: 156) A lírai szubjektum ilyetén szabadsága 

Milanja szerint abból ered, hogy elvesztette társadalmi létezését és a társadalomba vetett hitét: 

elidegenedett mindentől, ami emberi, s ily módon a „hamis tudattól” is megszabadult. (2010: 

156) Milanja azonban épphogy megfordítja a francia filozófus logikáját, hiszen Sartre-nál a 

szubjektum nem azért semmíti a szituációt, hogy szabad lehessen – mintegy elmenekülve az őt 

körülvevő világtól –, hanem éppen szabadsága teszi képessé az őt körülvevő világ semmítés által 

történő meghaladására. 

Hasonló véleményt fogalmaz meg Zvonimir Mrkonjić is, aki szerint az önmegsemmisítés, a 

személytelenítés, a lírai szubjektum határainak szétfeszítése Mihalićnál az egzisztencia jelentette 

tiszta negativitás tapasztalatának minél teljesebb érvényre jutását, s a választási lehetőségek 

korlátlanságának megélését szolgája. Mrkonjić ezzel magyarázza Mihalić lírai szubjektumának 

passzivitását is, hiszen minden egyes döntés és cselekvés a lehetőségek határtalanságát 

korlátozná. (1971: 101-103) Az „egzisztencia” eme „tapasztalata” teszi lehetővé, hogy a lírai 

szubjektum az őt korlátozó valóság keretei között is képes legyen kivívni szabadságát. (2009: 

42) 

Akárcsak Mrkonjić, aki az egzisztencia alaptapasztalatához való odafordulást „extatikus 

menekülésként” (1986: 1022) jellemzi, a „semmítés” állapotát Milanja is a társadalomban való 

létezés felelősségéről való lemondásként értelmezi (2010: 155). E korszakot mindkét szerző 

szerint a „valósághoz való visszafordulás” követi. Ennek kezdetét Mrkonjić a Vrt crnih jabuka 
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(1972) című kötetre teszi (Mrkonjić 1986: 1023), Milanja azonban már a Prognana balada 

(1956) című verset ennek a folyamatnak a kezdeteként látja, (2010: 147) amelyet követően a 

szabadság extázisának helyére a „kifelé fordulás” (1991: 78), a „valósághoz való visszatérés”, a 

„pillanatnyi feltételekkel való szembenézés” (Mrkonjić 1986: 1023) lép. 

Ez a kétpólusú felfogás a Mihalić-líra teljes recepcióját meghatározta. Bár a kritika eleinte az 

egzisztencialista filozófia kontextusában kísérelte meg értelmezni (ld. pl. Cvitan 1964, Koroman 

1967, Mandić 1962, Jelčiċ 2002), később – alighanem éppen Mrkonjić esszéje és az arra épülő 

lírai tipológia hatására – Mihalić líráját a társadalom (Frangeš 2002, Pavletić 1987), majd a 

„történetiség” (Milanja 1991, 2000) kontextusában igyekeztek megérteni, az emberi lét általános 

kérdései felé történő fordulást implicit tiltakozásként, a korlátozott lehetőségek között utat törő 

szabadságigény kifejeződéseként értelmezve. Ezt az értelmezést erősíti Šoljan Uvod u 

prečitavanje Slavka Mihalića című tanulmánya is, amely a Mihalić-életművet egyfajta lírai 

kordokumentumként, a költő generációs élményeinek foglalataként olvassa (Šoljan 2002: 223). 

Ebbe az értelmezési hagyományba illeszkedik azonban Pavao Pavličić modern horvát lírai 

tipológiájának (2008) a Krugovi-nemzedék lírájáról szóló fejezete is, amely az abszurd 

univerzum erőit megtestesítő totalitárius állam és a vele szemben álló, a szabadságért küzdő 

magányos egyén oppozíciója által határozza meg a folyóirat vezéralakjainak alkotói nézőpontját. 

 

Ha azonban a Metamorfoza harmadik és negyedik versszakában körvonalazott létállapotot 

Mihalić kései lírájának kontextusában olvassuk újra, nemcsak a költeményben feltárulkozó 

„tiszta negativitás” tapasztalatáról, de annak az életmű egészében betöltött szerepéről is 

pontosabb képet kaphatunk. 

A harmadik versszakban az addig kristálytiszta tó mélye felkavarodik. Homok és közelebbről 

nem azonosított törmelék bukkan a felszínre, melynek eredetére nem derül fény, ám 

nyilvánvaló, hogy mindvégig ott hevert a tó fenekén, s csupán a tüzetes (ön)vizsgálat kavarta fel. 

Az üresség megszűnte azonban a lírai szubjektum kérdéseire nem ad választ, talajvesztettségét 

nem szünteti meg, ellenkezőleg, undorral tölti el. A negyedik versszakban feltűnő „másik tó” vize 

immár nem csupán zavaros, hanem „sötét” is. A fenekén nem csupán törmelék hever, hanem 

rejtélyes élőlények népesítik be, melyek nemcsak bűzlenek, de az egész tavat megmérgezik. A 

lírai szubjektum elvont undora heves, önmaga ellen irányuló viszolygássá fokozódik, amelytől 

képtelen megszabadulni. Ennek az állapotnak a tükrében még az első két versszakban leírt 

üresség állapota is kellemesnek, sőt, vonzónak és kívánatosnak tűnik, amellyel szembesülve a 

lírai szubjektum először úgy érezte, hogy kicsúszik a lába alól a talaj. 

Míg az első három versszak az introspektív tapasztalatokra fókuszál, addig a negyedik versszak a 

lírai szubjektumot már hús-vér személyként ábrázolja, aki pontosan meghatározott tér- és 

időbeli koordináták között létezik – a versben, még ha mégoly utalásszerűen is, egy modern, 

urbánus környezet sejlik fel. Az utcákat a lírai szubjektum „lehajtott fejjel” rója, amely 

szégyenérzetet konnotál. Ez a tény, az elutasítás hevessége mellett, nyilvánvalóvá teszi, hogy az 

átélt undor morális dimenzióban értelmezendő. A külvilág jelenlétének a kihangsúlyozása, a lírai 

szubjektum tér- és időbeli helyére vonatkozó utalások abba az irányba mutatnak, hogy az átéltek 

oka a külvilágban, ezen belül is a lírai szubjektum pontos tér- és időbeli szituáltságában 

keresendő. 
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A „másik tó” által körülírt létállapotot a Bih da se (1956) című költemény elemzésével érthetjük 

meg pontosabban, amely mintha ott folytatná, ahol a Metamorfoza (1954) abbahagyta: a mélyből 

feltörő mocsokkal szembesülő lírai én itt már a megtisztulás lehetőségeit latolgatja. 

BIH DA SE 
Bih da se oslobodim tuđih riječi koje su 
    mora u mojem krugu 
Bih da se razvrstam da lakše otkrijem 
    neprijatelja 
Sada je to moj stišani hod 
Sada prigušen glas 
 
Bih da se odmeđim, da se raspupam 
    po zakonu svojih žila 
Bih da se potopim (na površini plutaju 
    lake tuđe stvari) 
A smrt je zastor očima 
Da se napokon okrenu u sebe 
 
Da se razvučem – ne bojim se da ću 
    prsnuti 
Nego ću napokon udahnuti koliko to 
    moja pluća mogu 
Bih da se očistim da bi prljavština na meni 
    bila mojega podrijetla 
Opasna poput sokova kloaka, meni melem 
    skoroga spasenja 

SZABADULNÉK 
Szabadulnék az idegen szavaktól amelyek 
 rémálomként kísértenek köreimben 
Ízeimre szedném magamat hogy könnyebben 
felderítsem 
 az ellenséget 
Most ezek éppen óvatos lépteim 
Most ez éppen elfúló hangom 
 
Szabadulnék határaimtól kibomlanék 
 zsigereim törvényei szerint 
Vízbe fojtanám magam (a felszínen 
 könnyű idegen testek úsznak) 
A halál pedig függöny a szemem előtt, 
Arra késztet, hogy forduljak önmagamba 
 
Hogy kinyújtsam magam – nem félek attól, 
hogy 
  szétszakadok 
Hanem akkora levegőt veszek amekkora csak 
a 
 tüdőmtől telik 
Meg akarok tisztulni hogy a testemet csupán 
a 
 saját mocskom borítsa 
Mérgező mint a kloáka nedvei számomra 
mégis 
 a közelgő megváltás balzsama 
 
(Kálecz-Simon Orsolya fordítása) 

 

Ez a költemény nyilvánvalóvá teszi, hogy a veszélyes mocsok, amelytől a lírai szubjektum 

szabadulni vágyik, külső eredetű. Az idegen anyag, afféle belső ellenségként, a lírai szubjektum 

egész lényét átitatja, aki ahelyett, hogy bátran kiállna és a saját útját járná, igyekszik meghúzódni 

és észrevétlen maradni. Jelenlétét a lírai szubjektum „óvatos léptei” és „elfúló hangja” árulja el: e 

jellemzés egy megfélemlített, megtört gerincű alakot tár elénk. A vers első sora mégis az „idegen 

szavak” jelenlétét panaszolja fel, amelyek szinte elborítják a lírai szubjektumot, rátelepedve a 

kifejezőkészségére, s meggátolva abban, hogy autentikus módon, saját szavaival valljon létéről és 

belső állapotairól. 

A lírai szubjektum tehát mindenáron szabadulni igyekszik az „idegen testektől”, amellyel 

szemben még a belőle magából származó, a kloákák bűzhödt váladékához hasonlatos mocsok is 

felértékelődik. Célja az, hogy az idegen testektől megszabadulva, „zsigerei törvényei szerint” 

bontakoztathassa ki önmagát. Ebben egyfelől a saját halálával való szembesülés, másfelől az 

önnön mocskában való meghempergőzés lesz majd a segítségére, amely – akárcsak a sebekben 

való vájkálás a Put u nepostojanje (1954) és a genny szívogatása az Otrovniji svojim ljutim 
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otrovom (1956) című költeményben – a lét abszurditásával való kíméletlen önszembesítés célját 

szolgálja majd. 

 

Az értelmezési folyamat zárásaként következzék a költő utolsó kötetének címadó verse: 

MOČVARA 
Ležeći u svom oskrvnutom tijelu, močvari, 
sluša tanušne glasove vjetra 
i pošteno se pita, kakva joj je svrha. 
Istina je, ona sve osjeća i više, 
nekada je mogla pomicati cijelom vodom, 
mogla je odozdo motriti let ptica, 
lakomo škiljenje nezasitnih šarana, 
ali sada, čemu sada, iako još pri svijesti, 
mutnoj od toliko bačenih otpadaka 
koji ni za što nisu tu, iako postaju glavni. 
 
Može li se reći: cvrkut vjetra? 
Bit će da se opet umiješao netko drugi 
ili je netko treći uništio slabog drugog. 
Tako je sada uobičajeno, ništa ne vrijedi 
ako se dobro ne promiješa tako da više nema 
nikakvog dna, a junak je tko može izbrojati 
slojeve. I sva je voda močvare izmiješana. 
Javljaju se i oni koje ne poznajem, nisam ih 
spoznavala, brojala, a tvrde da su 
od mojega sve manje vodenastog tijela. 
 
Ne moraš me razumjeti, kažem samoj sebi. 
Niti znati broj, niti pogoditi svrhu. 
Uskoro će doći oni koji močvare pretvaraju 
u polja maka, konoplje, ili, avaj, krumpira. 
Začudo, tebe ne će isušiti. Stajat ćeš 
u staklenoj posudi na prašnom ormaru. 
Ono što sada postoji, miče se, kašlje, šuška, 
bit će savršena izmišljotina, a ti ćeš 
postati dokaz kako te nikad nije ni bilo. 
To savršeno ništa nazvat će – Močvara. 

MOCSÁR 
Meggyalázott testében fekve, a mocsárban, 
hallgatja a szél finom hangjait 
s őszintén kérdi önmagát, mivégre is létezik. 
Igaz, mindent érez, sőt, még többet is, 
valaha ő mozgatta a víz egész tömegét, 
alulról a madarak röptét szemlélhette, 
vagy a mohó pontyok könnyed siklását, 
de most, most mi értelme, bár még magánál van, 
tudata zavaros az elhányt szeméttől, 
ami már semmire sem jó, ámbár egyre fontosabbá 
válik. 
 
Mondhatjuk-e azt, hogy csupán a szél süvít? 
Arról lehet szó, hogy megint valaki más avatkozott 
közbe, 
vagy valaki harmadik pusztított el egy gyenge 
másikat. 
Jelenleg ez így szokás, mit sem ér az egész,  
ha jól össze nem kavarodik minden, úgy, hogy már 
a fenekét se lehessen látni, s ember legyen a 
talpán, aki képes megszámlálni 
a rétegeket. A mocsár összes vize felkavarodott. 
Feltűnnek olyanok is, akiket nem ismerek, soha 
nem is 
ismertem, s meg sem számláltam őket, de azt 
állítják, 
hogy az én egyre szikkadó testemből valók. 
 
Nem kell, hogy megérts, mondom önmagamnak. 
Nem kell tudnod a számot, kitalálnod a célt. 
Nemsokára megjönnek azok, akik a mocsarakat 
beültetik mákkal, kenderrel vagy – neadjisten – 
krumplival. 
Téged viszont valamiért mégsem fognak 
kiszárítani. Egy 
üvegedényben fogsz porosodni a szekrény tetején. 
Az, ami jelenleg létezik, mozog, köhög, zörög, 
addigra puszta kitaláció lesz, te pedig 
bizonyságává leszel annak, hogy soha nem is 
léteztél. 
Ezt a tökéletes semmit pedig – Mocsárnak fogják 
nevezni. 
 
(Kálecz-Simon Orsolya fordítása) 

 

Míg az 1954-ben született Metamorfozában a lírai szubjektum belső világát egy átlátszóan tiszta 

tó jelképezi, a 2004-es Močvara egy hulladékokkal teli mocsarat ábrázol. Az alapvető kérdés – 

„mi az értelme?” – mindkét költeményben ugyanaz. Míg azonban a Metamorfoza tavának 

struktúráját a lírai szubjektum könnyedén átlátja, addig a másik költemény mocsara 
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átláthatatlan, kaotikusan kavargó, zavaros víztömeg, amelyet még maga a lírai szubjektum sem 

képes teljes komplexitásában felmérni. Tehát az első versnél a lírai szubjektum, ha negatív 

módon is, de (legalább a saját maga számára kielégítő) választ tud találni a létkérdésre, a 

Močvara beszélőjének már a sivár, kiúttalan választalansággal kell szembenéznie, amelyet – 

ellentétben a Metamorfoza lírai szubjektumával – képtelen érvényes válaszként elfogadni. Az 

eredendő tisztaság, ami a tó esetében még megvolt, már a múlté, a bűzlő, rothadó mocsárnak 

már esélye sincs a megtisztulásra. Az egyetlen lehetséges kiút ebből az értelmetlen létezésből az, 

hogyha lecsapolják, s valami hétköznapi haszonnövénnyel ültetik be a helyét, a lírai szubjektum 

számára azonban még ez sem adatik meg. 

 

A fenti három költemény tükrében világosan látható, hogy a „másik tó” által jelképezett 

létállapot az inautentikus létet jeleníti meg – vagyis azt az állapotot, amikor a lírai szubjektum 

nem szabad, önálló döntések által alkotja meg saját magát, hanem valamilyen külső-idegen 

értékrendre hanyatlik rá. Sartre-tól (és szellemi elődjétől, Heideggertől) eltérően azonban, aki az 

inautentikus létet nem morális kategóriaként ragadja meg, Mihalićnál az autentikus lét 

választása egyértelműen etikai döntés is. A Metamorfoza és a Bih da se című versekben egy 

megtört gerincű, önmagától viszolygó szubjektum alakja rajzolódik ki, akit a kényszerű 

kompromisszumok, a számára idegen értékrendeknek, elvárásoknak való behódolás kényszere 

juttatott ebbe az állapotba. Mihalićnál tehát az autentikus lét iránti vágy – ellentétben Jaspers, 

Heidegger és Sartre felfogásával – korántsem az autentikus önmegvalósítás, hanem inkább a 

morális megtisztulás/tisztaság iránti vágyakozásban ölt testet. 

A lírai szubjektum „önmagába fordulása” tehát nem menekülés, hanem az autentikus lét alapjául 

szolgáló értékrend megalkotásának első lépése. Miután a saját létében nem talál ehhez megfelelő 

támpontot, a kívülről vett értékekre való ráhanyatlás vagy katasztrófához vezet, vagy, mint 

ahogy a Pristajanja (1954) vagy a Samo san, moji kapetani (1957) sugallja, nem nyújt 

megnyugtató magyarázatot a számára, a lírai szubjektum az egyetlen fennmaradó lehetőség 

mellett dönt: szembesíteni önmagát saját léte semmijének, a környező világ abszurditásának és 

önnön magára hagyottságának tényével. Így veszi kezdetét Mihalić „nemlétbe tartó útja”, 

amelynek elsődleges célja, hogy szembesítse magát abszurd létezése valamennyi 

következményével, s ezeket „a remény költőjeként” (Donat 1965, Pavličić 2008: 259), az 

„individuális létezés affirmatív hangjaként” (Lipovac Gatti 1986: 1043) a lehetőségek korlátlan 

tágasságaként kísérli meg újralátni. Ennek a törekvésnek a kudarcát deklarálja végül a Močvara 

című költemény. 

 

Bár Mihalić lírájának ontológiaképző ereje elvitathatatlan, prioritásai mégis világosan jelzik azt a 

szituációt – a lírai szubjektum önértésének tér- és időbeli koordinátákkal precízen megjelölhető 

kontextusát –, amelyben ez a sajátos lírai ontológia megszületett. Nem csupán a megtörtség és az 

inherens morális korrumpáltság felpanaszlása utal erre, de az a tény is, hogy az egzisztencialista 

értelemben vett önmegvalósítás, a szituáció drasztikus átalakításának lehetősége mindvégig a 

lírai szubjektum horizontján kívül marad, a totális diktatúra tapasztalatára utal vissza, amely a 

lírai szubjektum fakticitásának integráns részét képezi, s amely ily módon annak ön- és 

létmegértésébe is elválaszthatatlan módon beleszövődik. Így Mihalić sorai nem csupán az 

abszurd létezés kínjainak dokumentumaként, hanem a totalitárius diktatúrában való létezés 
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kritikájaként is olvashatók – számos kortársa (pl. Šoljan 2002, Pavletić 1987, Pavličić 2008) így 

is olvasta őket. Az a tény azonban, hogy az életmű egy totalitárius diktatúra alaptapasztalatából 

nő ki, az életmű univerzális érvényességét egy szemernyit sem csorbítják. Mint az 

elkövetkezendő fejezetekben bemutatjuk, ez a tapasztalat az abszurd eredendő tapasztalását 

nem írja felül, hanem ellenkezőleg, még láthatóbbá teszi annak alapvető sajátosságait. 

1.2 A LÉT VALÓDI ARCÁNAK FELFEDÉSE 
A Metamorfoza (1954) azonban nemcsak témáját, de megközelítését tekintve is paradigmatikus 

szöveg. A költeményben a lírai szubjektum egy éles körvonalú, könnyen átlátható szituációval 

szembesül, ám nem éri be a felületes benyomásokkal, hanem igyekszik mélyebbre ásni. Amivel 

szembesül, az radikális módon zúzza szét korábbi prekoncepcióit. Mihalić lírájában számos 

olyan költeménnyel is találkozhatunk – a Pjesma osuđenika na smrt (1954), a Pred tobom, živote 

(1956) és a Prognana balada (1956) csupán néhány ezek közül –, amelyek a lírai szubjektumot 

körülvevő hétköznapi világból indulnak ki, s ezek mögül hoznak felszínre egy olyan élményt, 

amely valósággal szétrobbantja az „átlagos mindennapiság” tapasztalatát. Valahogy úgy, ahogy 

Camus-nél olvashatjuk a Sziszüphosz mítoszában: „Az évezredek mélyéről ránk tör a világ 

eredendő ellenségessége. Egy pillanatra nem is értjük, hiszen évszázadokon át csak azokat az 

ábrákat és alakzatokat értettük belőle, amiket előzetesen mi helyeztünk bele, hiszen már nincs 

erőnk ehhez a mutatványhoz. Kicsúszik a kezünk közül a világ, mert visszaváltozik önmagává. A 

megszokás által elfeledett díszletek visszaváltoznak azzá, amik. Eltávolodnak tőlük. S mint ahogy 

olykor egy asszony meghitt arca mögött mint idegent pillantjuk meg azt, akit hónapokkal vagy 

évekkel ezelőtt szerettünk, talán még vágyunk is arra, amitől hirtelen oly magányosak lettünk. 

De még nem jött el az idő. Csak annyit: a világ sűrűsége, idegensége, ez az abszurd.” (Camus 

1990: 205-206)  

Az alapvető feltételezés, hogy a hétköznapok megszokása elrejti előlünk létünk valódi arcát, 

Camus mellett Kierkegaard, Jaspers és természetesen Heidegger és Sartre munkásságában is 

megjelenik. Ezen gondolkodók munkáját, akárcsak Mihalićét, egyaránt az a törekvés motiválja, 

hogy az ily módon feltáruló tapasztalást felszínre hozzák, s annak valamennyi implikációjára 

fényt derítsenek. Hasonlóan jár el a Metamorfoza lírai szubjektuma is, akit az általa tapasztaltak 

megrémítenek és elbizonytalanítanak, ám mégsem menekül vissza a hétköznapok létfeledett 

állapotába, hanem egyenesen kényszeríti magát a szembenézésre, követve mintegy Kierkegaard 

útmutatását, aki szerint egyedül a legmélyebb kétségbeesés, és a kétségbeeséssel való őszinte 

szembesülés az, amely rádöbbentheti az embert valódi helyzetére, s elvezetheti az autentikus 

létezés felé. (Kierkegaard 1993a: 25) 

 

A legtöbb egzisztenciafilozófus szerint a lét valódi arcával való szembesülést egyfelől bizonyos 

kitüntetett hangoltságok, másfelől pedig az olyan szélsőséges élethelyzetek átélése teszi 

lehetővé, amelyet Karl Jaspers határhelyzeteknek nevezett. 

A hangoltságok tekintetében elsősorban a szorongás kitüntetettségére kell figyelmeztetnünk, 

melynek jelentőségére már a korai kritika is felfigyelt (ld. pl. Špoljar 1955, Milarić 1958, Pavlović 

1959, Krmpotić 1961, Ladan 1965, Jeremić 2002), de a később született recenziók és nagyobb 

ívű tanulmányok (pl. Pavletić 1987, Matijašević 2002) szerzőinek figyelmét sem kerüli el. E 

tanulmányok többsége, Pavletić kivételével, csupán a szorongásmotívum jelenlétére vállalkozik, 

s annak mélyebb analízisére nem kerít sort. 
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A szorongás élményét a legnagyobb intenzitással a Strah (1954) című vers fogalmazza meg: 

STRAH 
U nama raste strah i kada smo oblijepljeni 
 najljepšim priviđenjima. 
Svrdlima oštrim i širokim ometa naše raspadanje 
 i mi se moramo skupljati. 
Ponekad jurnemo sa stisnutim pesnicama, ali smo 
 dulje zasićeni porazima. 
Kožom krajnje napetom osjećamo svako lahorenje 
 i odvratno vrištimo. 
A strah je najprije s velikim očima, onda ga 
 ne vidimo obuhvaćeni. 
Ostaje nam predaja koju ne možemo prihvatiti 
 jer miriše samim izdajama. 
A strah sve snažnije udara i mi se savijamo 
 u prahu poput gmazova. 
Iz naših usta počinju izlaziti glasovi bez zvuka 
 i sve smo jadniji i sitniji. 
Nije to zbog straha, nego rad naše potpune 
 slabosti i putova koje nismo 
 dovršili. 
I što smo poslije muka: lešine po zaklonima 
 il bezumni trkači, bezdušni. 
 

FÉLELEM 
A félelem nőttön nő bennünk, akkor is, amikor 
 a legszebb látszatokba burkolózunk 
Éles és vastag fúróival megzavarja bomlásunkat 
 s nekünk össze kell szednünk magunkat. 
Néha összeszorított ököllel nekiiramodunk, de 
 a kudarcok még inkább elborítanak 
bennünket. 
Pattanásig feszült bőrünkkel megérzünk minden 
apró szellőt, 
 s visszataszítóan visítunk. 
A félelem először hatalmas szemekkel mered ránk, 
ám 
 mégsem tudjuk rajtakapni. 
Nekünk csak a megadás marad, mégsem tudjuk 
elfogadni, 
 mert merő árulástól bűzlik. 
A félelem egyre erősebben sújt le ránk, mi pedig, 
mint a férgek, 
 összevissza kunkorgunk a porban. 
Néma hangok szakadnak ki a szánkból, 
 és egyre kisebbek és nyomorultabbak 
leszünk. 
Ez nem a félelem miatt van így, hanem a mi 
tökéletes 
 gyengeségünk és bejáratlan 
 útjaink miatt. 
S mivé leszünk a kínok után: fedezékbe rejtőzött 
hulláká 
  vagy ész nélkül rohanókká, lelketlenekké. 
 
(Kálecz-Simon Orsolya fordítása) 

 

A cím által sugalltakkal ellentétben a lírai szubjektum félelme nem konkrét tárgyra irányul, 

hanem alaktalan és mindent átszövő: a Mihalić által körülírt érzés nem annyira a félelem 

hagyományos definíciójához, mint a kierkegaard-i, heideggeri és sartre-i szorongásdefinícióhoz 

áll közel. A szorongás legfontosabb jellemzője már a vers első sorából kiderül: a szorongás 

mindenütt és mindenkor, még a legemelkedettebb pillanatokban is jelen van a szubjektum 

életében. Olyannyira, hogy a költeményben egyenesen a békés pillanatok tűnnek „látszatnak”, 

aminek a mélyén ott van a heves és mindent átszövő szorongás. Mihalić nem csupán a 

szorongáshoz kapcsolódó testi érzeteket – a tágra nyílt szemeket, a hiperérzékenységet és a 

hipervigilanciát – láttatja kínos precizitással, de azt is pontosan ábrázolja, milyen hatást 

gyakorol az emberi elmére az egyre kínzóbbá váló alaktalan félelem. A lírai szubjektum figyelme 

teljességgel a szorongás okozta kínra összpontosul („Éles és vastag fúróival megzavarja 

bomlásunkat / s nekünk össze kell szednünk magunkat.”), s nem csupán arra képtelen, hogy a 

külvilág felé fordítsa figyelmét, de arra is, hogy tárgyilagos elemzéssel boncolja szét a 

diszpozíciót, s ily módon mélyebb, autentikusabb léttapasztaláshoz jusson el. A költemény utolsó 

sora azonban – bár negatív módon – mégiscsak egy mélyebb egzisztenciális tapasztalást hoz el a 

számunkra: a szorongás olyan egzisztenciálé, amelytől egyedül a halál szabadíthat meg 

bennünket, minden más esetben pedig az arctalan üldözőktől való alaktalan rettegés marad 

osztályrészünk. 
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Vlatko Pavletić szerint a horvát lírikus szorongást tematizáló versei három kategóriába 

oszthatók: megkülönbözteti egyfelől a félelem, a tehetetlenség és a magány elegyét tematizáló, a 

környezettel szembeni a priori tehetetlenségnek hangot adó költeményeket, másfelől a valós 

okoktól való, társadalmilag-politikailag motivált szorongást tematizáló verseket, harmadrészt 

pedig azokat, amelyeket az erotizált szorongás – a félelemmel való dacolás adta kéjes gyönyör – 

dominál. (Pavletić 1987: 56) Már a fenti költemény elemzéséből kiviláglik azonban, hogy az első 

két kategória között nem vonható éles határvonal, hiszen egyfelől az ábrázolt alakok sok esetben 

annyira elvontak, hogy nem tudható biztosan, valós alakokról van-e szó, vagy csupán a 

szorongástól kínzott elme látomásairól. Másfelől, miként a Strahban is, sokszor épp a 

legelvontabb költeményekben jelennek meg olyan utalások, amelyek a szubjektum érzéseit az őt 

körülvevő konkrét, térben és időben is precízen meghatározható valósághoz kapcsolják. Így 

tehát a különféle utalások összeszövődnek, lehetetlenné téve az „objektív” és „szubjektív” 

szorongás különválasztását. 

A Strah (1954) által középpontba állított általános, mindent átszövő szorongás témáját a lírikus 

későbbi versei tovább boncolgatják, egyre világosabbá téve, hogy az ilyen típusú iránytalan 

rettegés, akárcsak Pilinszkynél, a lírai szubjektum létben való otthontalanságát leplezi le. A Jutro 

(1959) című költeményben a szorongó szubjektum a reggeli készülődés részét képező egyszerű 

hétköznapi eseményekhez brutális, baljóslatú képeket társít. Az ember első lépéseit a költő a 

saját húsunkba hatoló lövésekkel, a reggeli pohár tejet vérrel teli poharakkal azonosítja, a reggeli 

étkezés helyét pedig a „zajednički obrok / užasa” veszi át. Az ismerős utcák és házak, amelyek 

között a lírai én mindennapi élete zajlik, idegen és fenyegető arcot öltenek: „Ulica posipana 

staklovinom / Zidovi nasrću naoštrenim noktima”. Hasonló élményt fogalmaz meg a Pjesma 

osuđenika na smrt (1959) című költemény is, ahol a szorongás és az idegenség érzete az otthon 

falai, az ismerős tárgyak közé is belopakszik, s az addig otthonosnak hitt közeg – „becketti 

ürességével, a falakról függő pókhálóval vagy anélkül” (Tenžera 1998: 782) –  a heideggeri 

Unheimlichkeit megnyilvánítójává válik: „Još kada me zidovi salete tjeskobom / i ne mogu 

krenuti velike betonske jezike / Htio bih da ih nestane”. A lírai szubjektum szorongása 

helyenként a valaha otthonosnak hitt univerzum ábrázolásaiba is beszüremkedik: „kao o užetu 

nakrivilo se sunce / kao u zubima zvijeri mjesec i sve zvijezde” – írja Mihalić Mala fuga (1964) 

című versében. Hasonló hangulatú képpel találkozunk a Kruh na stolu (1977) című 

költeményben is („Oko njeg zidovi i zvijezde. I svi obruči koji stežu moje srce”), amelyben a 

csillagok az univerzum sivárságát jelképezik, a lírai szubjektum pedig a Pilinszky-verseket idéző 

csillagbörtön rácsai között magára marad a szorongásaival. 

A lírai szubjektum szorongásainak gyakori metaforája az üldözés, amely Mihalić számos 

költeményében megjelenik. A legismertebb példa a Komorna muzikában (1954) megjelent Ne 

nadaj se („Ne nadaj se svome spasenju, prijatelju. / Dovoljno je lovaca na tvom tragu da ćeš 

jednom biti pogođen”, de bízvást említhetnénk – az iméntihez hasonló üzenetet megfogalmazó – 

Oni ne žele tebe (1956), vagy akár az U pohode vukovima (1956) című költeményt is, ahol az 

üldözők csupán allegorikus-népmesei szimbólumokként vannak jelen („Mislim da će ipak biti 

najbolje ako ogrnem / svoj tamnoplavi plašt, ako odem u pohode vukovima. / Već tri noći urlaju 

pod mojim prozorima. / Već tri noći kese zube na svjetla u mojoj sobi.” A motívum a később 

született versekben is megjelenik, például a Smrt nema točno određene granice (1959) című 

költeményben: „Svi će te tjerati, a ti ćeš za njima puzat / kao pas”.  

Az üldözés mint metafora a többi szubjektumhoz való viszony precíz indikátora. A 

költeményekből egy permanens szorongásban élő, hipervigiláns szubjektum arcéle rajzolódik ki, 
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aki valamennyi környező emberben potenciális veszélyforrást lát, s ebből adódóan mindig 

ugrásra kész. A motívum azonban a totalitárius diktatúrában egzisztáló lírai szubjektum 

létérzékelése egyik összetevőjeként is értelmezhető, és idővel egyre inkább az ezen értelmezés 

irányába mutató jegyek kerülnek előtérbe. Az 1970-es évektől írott versek egészen konkrétan 

utalnak rá, hogy a politikai gépezet lendül támadásba a szubjektum ellen (Ta koža progonjene 

divljači [1972]). Az üldözésmotívum a totalitárius rendszer széthullását követően sem tűnik el 

Mihalić költészetéből. A Nisam pamtio (1995) című költeményben a lírai szubjektumot már nem 

a jelen gonosz erői, hanem a múlt negatív emlékei üldözik. Az emlékek folyamatos ismétlődése a 

poszttraumatikus stressztől szenvedő áldozatok emlékbetöréseit idézi: hiába múlt el a közvetlen 

veszélyforrás, az elszenvedett sérülések olyan mélyek, hogy nem eresztik áldozataikat.  

A szorongás Kierkegaard és Sartre filozófiájában a döntéshelyzetek elkerülhetetlen velejárója, 

amely a választási lehetőségek határtalan sokféleségét és a lírai szubjektum lényegszerű 

szabadságából fakadó támpontnélküliséget leplezi le. Bár az Otkriće prostora (1956) és Čovjek 

koji je odlučio (1964) arról tanúskodik, hogy Mihalić tökéletesen tisztában van az egzisztenciális 

döntések súlyával, ez a téma lírájában marginális marad: a szorongás inkább a létben való 

otthontalanság, ezen belül is a barátságtalan, gyilkos erők által uralt univerzumnak való 

kiszolgáltatottság élményének megnyilvánítójává válik. 

 

Mihalić lírájában egy másik sartre-i diszpozíció, az undor is megjelenik, de miként a 

Metamorfoza (1954) és a Bih da se (1956) című költemény elemzése során láthattuk, ez a 

hangoltság is más szerepet kap, mint a Sartre-művek lapjain. Mihalićnál ugyanis az undor, a 

Sartre-i undorfogalommal ellentétben, korántsem a létezők oknélküliségét és azok ebből 

következő inherens értelmetlenségét fedi fel, hanem csupán a lét inautentikusságával való 

szembesülés kísérőjelensége. 

Bár a határhelyzetek kérdésére általánosságban Jurišević (1968) és Pavletić (1987: 16) is utal, 

Vjeran Zuppa az első, aki ráirányítja a figyelmet arra, hogy a szó Karl Jaspers-i értelmében vett 

határhelyzetek (Grenzsituationen) milyen jelentős szerepet töltenek be a horvát lírikus 

életművében (Zuppa 1966: 154). Zuppa szerint a határhelyzetek megtapasztalása az embert 

önnön létének törékenységére ébreszti rá. A lírikus feladata az, hogy az egzisztencia kérdését 

napirenden tartsa (1966: 157), s így az embert újra és újra visszavezesse ehhez a tapasztaláshoz, 

lehetővé téve számára az autentikus létbe való (vissza)térést. (1966: 158)  

A Karl Jaspers által körvonalazott határhelyzetek közül Slavko Mihalićnál elsősorban a halál és a 

világ bizonytalansága jelenik meg témaként. Mivel azonban a lírai szubjektum és a világ viszonya 

ismertetésének, akárcsak Pilinszky esetében, Mihalićnál is külön alfejezetet szentelünk, ezért itt 

csupán a halál mint határhelyzet megjelen(ít)ésének módjaira térünk ki részletesebben. 

A témával foglalkozó tanulmányok a halál Mihalić lírájában betöltött szerepét nem tárják fel 

teljes mélységben, ami azért különös, mert a téma kitüntetettségéről már a válogatott verseket 

tartalmazó kötet tartalomjegyzékének szemrevételezésével meggyőződhetünk. Zvonimir 

Mrkonjić szerint Mihalić célja az, hogy megfossza a halált kitüntetett jelentőségétől, annak 

megelőzése érdekében, hogy a halál „parazita illúzióvá váljon, amelyet állandóan táplálnunk kell 

azért, hogy legalább egy pillanatra véglegesnek és visszavonhatatlannak érezhessük magunkat, 

megfosztva magunkat önnön ideiglenességünk illúziójától”. (Mrkonjić 1971: 112) Bár Vlatko 

Pavletić monográfiájában A Thanatosz mint kiindulópont címmel egy teljes fejezetet szentel a 
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témának, elsősorban Erosz és Thanatosz tágabban értelmezett ellentétére koncentrál, a 

halálmotívum elemzése pedig csupán a fejezet kisebb részét teszi ki. Pavletić a halál 

fenyegetésének árnyékában élő szubjektum érzéseit sajátságos szenzualista-egzisztencialista 

cogitóvá emeli (Pavletić 1987: 73), mi mégis úgy véljük, a fejezet mégsem tárgyalja a témát az azt 

megillető súllyal. 

Hasonlóan Camus-höz, aki szerint az ember halandósága olyan súlyos tény, amelynek tükrében 

minden emberi elképzelés és terv értelmét veszíti, a horvát lírikus is úgy véli, hogy az emberi 

létről szólva képtelenség elvonatkoztatni a halandóságtól. Erről tanúskodik az a tény, hogy a 

Komorna muzika (1954) kötetben négy olyan – antologikus darabnak számító – költeményt is 

találunk, amelyek az emberi halandóság témáját állítják a középpontba: a Pjesma osuđenika na 

smrt, a Put u nepostojanje, a Ne nadaj se és az Inače bi sve bilo besmisleno. A halandóság tudata, s 

az ebből fakadó szorongás azonban szinte mindegyik költeménybe beszivárog: „Nespokoj te 

mori poput strašne bolesti / Za koju nema lijeka”– írja a lírikus a beszédes Smrt nema točno 

određene granice (1959) címet viselő versében. A költemény, sajátságos kontrasztként, olvasóját 

azzal a ténnyel szembesíti, hogy a halál egyszeri és megismételhetetlen élmény, amelyre – 

szemben azzal, amit a kései Pilinszky állít („belenőni a halálba”) – lehetetlen felkészülni, hiszen 

bármikor és bármilyen formában is érkezik, mindig váratlanul éri az embert: „Oh uzalud tajno 

obilaziš grobljem, tražiš sebi / raku / – Smrt će te zateći nepripremljena, kada na tren / 

zaboraviš / U nekom tuđem gradu, zanijet malo vinom, kakvom / nedostojnom ljubavlju”.  

 Akárcsak a Pilinszky-versekben, Mihalić lírai szubjektuma is tisztában van léte törékenységével, 

s azzal is, hogy jóvátehetetlenül ki van szolgáltatva az ellenséges erőknek. „Život je ono malo 

nečega u oklopu od sapunice / Hajde, kaži ništa / Puhneš li u njega / Imat ćeš malo manje krivo” 

– írja Inače sve bi bilo besmisleno (1954) című költeményében. Mihalić lírai ontológiájában, 

akárcsak Camus eszmevilágában és a korai Pilinszkynél, e tapasztalat az élet értelmetlenségének 

bizonyítéka. Az a tény, hogy az emberi élet olyan tünékeny, mint a szappanbuborék, olyan 

megrázó tapasztalat, amelynek tükrében mind az emberi lét, mind valamennyi emberi 

cselekedet, mind a világ egésze értelmét veszíti. „A smrt nema točno određene granice / Traješ 

tako i shvatiš: sve je obmana” – írja a Smrt nema točno određene granice (1959) nyitó soraiban, 

az imént idézett költeményét pedig e sorokkal zárja: „Ali će se mrtav čovjek opet vratiti / Inače 

sve bi bilo besmisleno”. 

A halál és az emberi halandóság kérdésének sajátos, jellegzetesen egzisztencialista szemszögű 

megközelítését teszi lehetővé a kivégzésre váró rab Camus (A közöny) és Sartre (A fal) műveiben 

is feltűnő motívuma. Slavko Mihalić egész sor költeményt szentel az egzekúció témájának, 

köztük olyan – antologikusként számon tartott – darabokat, mint a Pjesma osuđenika na smrt 

(1954), a Samo jedan način (1959), a Strijeljanje u zoru (1959) és a Posljednja noć (1959). E 

költemények, hasonlóan Pilinszky János Ravensbrücki passió című verséhez, két síkon is 

értelmezhetők, hiszen amellett, hogy érvényes ontológiai igazságokat mondanak ki, a születésük 

tér- és időbeli koordinátái között értelmezhető politikai referenciák is nehezen kerülhetik el a 

befogadó figyelmét.  

Ezért is tanulságos egy ilyen típusú költemény, a Strijeljanje u zoru összevetése Pilinszky 
Ravensbrücki passiójával (1959): 
 

STRIJELJANJE U ZORU 
Cijevi pušaka su napunjene – 
samo da oficir 

HAJNALI KIVÉGZÉS 
A puskacsövek töltve vannak – 
csak arra várunk, hogy a tiszt 

RAVENSBRÜCKI PASSIÓ 
Kilép a többiek közűl, 
megáll a kockacsendben, 
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 dokrajči cigaretu 
Njegovo zeleno čelo sja se u 
mraku prijezirom 
Lijep posao ustajati prije zore 
Barem da se plaća – no zna se tko 
će imati 
 koristi 
 
Osuđenik zatreperi poput suha 
lista 
Jedan čovjek bez imena kojeg 
nitko neće 
 tražiti 
Neprilično mu sve to bavljenje 
Samo da što prije svrši 
 
A kažu, u obližnjem se grmu 
raspjevao slavuj 
Pjevači su slijepi – ni slutio nije 
što se 
 posve blizu zbiva 
Zaljubljen u život on mu se 
požudno davao  
Svojim pjevom; koji bje 
smrtonosan; razdirući; 
 konačan 

 végigszívja cigarettáját 
Zöld homloka megvetően csillan 
a sötétben 
Szép dolog ilyen korán kelni 
Legalább jól megfizetik – de mind 
tudjuk, kinek lesz végül 
 haszna mindebből 
 
Az elítélt megremeg, mint a 
száraz levél 
Egy névtelen ember, akit senki 
sem fog 
  keresni 
Kényelmetlen neki ez az egész 
Azt kívánja, bárcsak vége lenne 
 
Ekkor, azt mondják, az egyik 
közeli bokorban megszólalt a 
fülemüle 
Az énekesek vakok – mit sem 
sejtett arról, mi történik 
 a közelében 
Szerelmes volt az életbe, 
vágyakozva adta át magát neki 
Énekével; amely halálos volt; 
szívszaggató; 
  visszavonhatatlan 
 
(Fordította: Kálecz-Simon 
Orsolya) 
 

mint vetitett kép hunyorog 
rabruha és fegyencfej. 
 
Félelmetesen maga van, 
a pórusait látni, 
mindene olyan óriás, 
mindene oly parányi. 
 
És nincs tovább. A többi már, 
a többi annyi volt csak, 
elfelejtett kiáltani 
mielőtt földre roskadt. 

 

Pilinszkynél a dezinvidualizáció fő eszköze, hogy a rabot egy arctalan tömeg véletlenszerűen 

kiemelt tagjaként ábrázolja, akinek nem az egyedi azonosításra alkalmas vonásait ragadja meg, 

hanem azokat, amelyek a csoport valamennyi többi tagjánál is jelen vannak. Hasonlóan arctalan 

az elítélt alakja Mihalićnál is, aki a rabot a következőképpen jellemzi: „Egy névtelen ember, akit 

senki sem fog / keresni”. A dezindividualizáció szerepe kettős: egyfelől az egyén 

jelentéktelenségét, másrészt az egyes emberi sorsok felcserélhetőségét teszi nyomatékossá, 

szűkebb értelemben véve a totalitárius diktatúrák világa, tágabban értve pedig az egész emberi 

lét vonatkozásában. „Az egzisztencia drámája utolsó felvonásának és az emberi egzisztencia 

kudarca végső fokának” (Pavletić 1987: 71) láttatása mellett a két vers közös vonása a halál 

pillanatnyiságának hangsúlyozása, amely által az ábrázolt szituáció az emberi lét 

alapmetaforájává emelkedik. Minden ember halálraítélt, hiszen születése pillanatától pontosan 

tudja, hogy meg fog halni, és hogy sorsát nem kerülheti el. Kivégzése pillanatában pedig léte úgy 

foszlik semmivé egy másodperc alatt, mintha soha nem is lett volna. A képet a totalitárius 

diktatúra traumatikus tapasztalatai árnyalják még komorabbra, ahol az egyes egyén élete 

bármikor elvehető, megszüntethető, felülírható, s ahol gondolkodás nélkül egész tömegeket 

áldoznak fel egy-egy ideológia oltárán. 

A lírai szubjektum „halálra ítéltsége” a kiindulópontja a Ne nadaj se (1954) című költeménynek 

is, amelyben a lírikus – hasonlóan a Camus-esszé Sziszüphoszához, aki keményen iparkodik 

azon, hogy a maga számára otthonossá tegye szűk kis világát – az imént felsorolt versekben 

körvonalazott tapasztalatokat kísérli meg az „optimista pesszimizmus” (Pavletić 1987: 44) 
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jegyében újralátni. A költemény az emberi életet abszurddá tévő súlyos terhet lehetőségként 

értelmezi újra, méghozzá az egyedüli lehetőségként arra, hogy az ember fölébe nőjön abszurd 

végzetének, azáltal, hogy, magára véve halandósága terhét, gyávaság nélkül nézzen szembe 

sorsával: „Ne nadaj se, ne skrivaj se, nego idi posve / ravno. / Ne boj se ni strelica ni metaka – oni 

će te / svakako dokrajčiti – / ali daj da budeš velik svojim raskošnim smirenjem / koje nećeš 

razdati za njihove grabežljive / poglede, oči gavranova.” E sorok Sartre hőseit idézik fel bennünk, 

akik büszkén és tudatosan vállalják a sorsot, amit rájuk mértek, bátran nézve szembe 

elkerülhetetlen bukásukkal. A Ne nadaj se (1954) tanúsága szerint tehát a halál az a pillanat, 

melynek fényében az egész élet elnyeri értelmét, hiszen egyedül a halállal való szembesülés teszi 

lehetővé a szubjektum számára az autentikus léthez vezető út felismerését. 

A Bih da se (1956) című költeményben a halál mint határhelyzet új, érdekes aspektusai tárulnak 

fel. Nem csupán arra kényszeríti rá a szubjektumot, hogy szembenézzen saját magával („A smrt 

je zastor očima / Da se napokon okrenu u sebe”), hanem azt is lehetővé teszi a számára, hogy 

minden kívülről érkező kényszertől és behatástól megtisztuljon, és megismerje valódi 

késztetéseit és preferenciáit: „Bih da se odmeđim, da se raspupam / po zakonu svojih žila / Bih 

da se potopim (na površini plutaju / lake tuđe stvari)”. Hasonlóval találkozunk a Put u 

nepostojanje (1954) című költeményben is, ahol a „tökéletes ürességek”, vagyis a létezők 

inherens értelmetlensége, melyet a költemény a szabadság birodalmaként kísérel meg 

újraértelmezni, a „temetések előtti tivornyákon” tárul fel a lírai szubjektum számára. 

Végül, Mihalić a halál pillanatát több ízben is az élet virágzásának pillanatával állítja kontrasztba. 

Ez történik például a Ne nadaj se (1954) című versben („Dovoljno je lovaca na tvome tragu da 

ćeš / jednom biti pogođen – / tako ćeš lijepo vrisnuti da će procvjetati / šuma.”), valamint a 

Strijeljanje u zoru (1959) című költemény utolsó versszakában is („A kažu, u obližnjem se grmu 

raspjevao slavuj / Pjevači su slijepi – ni slutio nije što se / posve blizu zbiva / Zaljubljen u život 

on mu se požudno davao / Svojim pjevom; koji bje smrtonosan; razdirući; / konačan”). Az 

antitézis gondolati alakzata által tehát a szemantikai szint mellett a vers más strukturális 

szintjein is megerősíti a halál mint határhelyzet kitüntetett pozícióját. 

A Mihalić-életmű elején született reprezentatív halálversek, különös tekintettel a Ne nadaj se 

(1954) és a Bih da se (1956) címűekre, idejekorán világossá teszik a horvát költő lírájának 

szellemi rokonságát Kierkegaard, Heidegger, Jaspers és Camus eszméivel, ahol a halál mint 

határhelyzet kiemelt jelentőséggel bír. A halál kilátása örök szorongással árnyalja a lírai 

szubjektum mindennapjait, aki a „halálhoz való előrefutás” (Heidegger) révén, szakítva a 

hétköznapok során automatizmussá vált cselekvés- és gondolatmintázatokkal, megpillanthatja a 

lét valódi arcát, s ezáltal a saját identitását is szilárd alapokra helyezheti. A halál kilátásával való 

szembesülés ugyanakkor a lírai szubjektumot eredendő egyedüllétére is rádöbbenti, hiszen 

annak felismerésére készteti, hogy hiába veszi körül magát emberekkel, a végső kérdésekkel 

szembesülve magára marad, s később a halálával is egyedül kell szembesülnie. 

1.3 AZ AUTENTIKUS LÉT KERESÉSE: AZ ABSZURD LÉTEZÉS KILÁTÁSAI 
A Metamorfoza (1954) című költeményben megfogalmazott vázlatos lírai ontológia 

végkövetkeztetése az volt, hogy az önmegértő szubjektumnak nincs más választása, mint az, 

hogy szembesítse magát léte abszurditásával, és akárcsak Camus Sziszüphosza, otthonossá tegye 

a számára kiszabott szűkös életteret. 
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E törekvés paradigmatikus példája a Put u nepostojanje (1954), amelyben a Mihalić által 

propagált magatartásforma számos lényegi eleme jelenik meg. 

PUT U NEPOSTOJANJE 
Jedan brijeg već tri dana leži odronjen i nitko 
 nema snage da mu pristupi. 
Samo ću ja, s tankim prstima, prekapati njegove 
 rane da bih se razbolio 
i da bih uništio tu prokletu želju koja hoće 
 da joj se divi, 
da bude, da kliče, da vlada, da obuzima, a ja sam 
 tako suvišan. 
 
Otvorite se, potpune praznine; kažem praznine jer 
 nemam riječi za stvari bez imena, 
a stvari bez imena treba da su prisutne u 
 pijankma prije sprovoda, 
jer tamo ćemo, gdje one vladaju, naći naše 
 potpuno smirenje, 
mi koji odustajemo, mi koji odustajemo jer 
 priznajemo vašu hrabrost. 

ÚT A NEMLÉTBE 
Ez a domb már három napja suvadásos, és senkinek 
 nincs ereje, hogy odalépjen hozzá. 
Csak én fogom, vékony ujjaimmal, felkaparni a 
 sebeit, hogy megbetegítsem önmagam 
s hogy megsemmisítsem azt az átkozott vágyat, ami 
azt akarja, 
 hogy csodálja, 
hogy létezzen, hogy kiáltson, hogy uralkodjon, hogy 
magával ragadjon, és én 
 olyan fölösleges vagyok. 
 
Nyíljatok meg, tökéletes ürességek; azért mondom, 
hogy 
ürességek, mert nincsenek szavaim a névtelen 
dolgokra, 
a névtelen dolgok helye pedig ott van a 
 temetés előtti tivornyákon, 
mert csakis ott, ahol ők uralkodnak, fogjuk 
megtalálni a 
 teljes megnyugvást, 
mi, akik félreállunk, mi, akik félreállunk, mert 
 elismerjük a bátorságotokat. 
 
(Kálecz-Simon Orsolya fordítása) 

 

A Metamorfozához hasonlóan e költeményben is a „tökéletes ürességek” tere tárul fel. Itt 

azonban az „üresség” már nem fenyegető vákuumként képződik meg, amely a puszta jelenlétével 

kihúzza a talajt az ember lába alól, hanem a korlátlan lehetőségek tereként jelenik meg a lírai 

szubjektum előtt. A „tökéletes ürességek” terét „névtelen dolgok” népesítik be, ám a 

Metamorfozában írtaktól eltérően az előre meghatározott identitások, a készen kapott lényegek 

hiánya a szemlélőt nem félelemmel tölti el, hanem a szabadság ígéretét hordozza.  

Hasonló kép tűnik elibénk a Nokturno (1956) („Lijepo je biti bez sna – to dolazi na kraju. / Kao 

da si skamenjen – u stvari si konačno / gibak, / Možeš pokrenuti tisuću svojih života / il skidati 

ih s pozornice kao u / kazalištu / lutaka. // Da: razdrobljen, da: besmislen, da: samoga / sebe 

imati na dlanu / pa se ne tražiti nego suviše imati, / biti sa sobom sa svim svojim / stranama, / 

svrgnut u čistoću koja ne iziskuje.”) és a Suzdržana balada (1956) („U tome je veličina poraza – 

da čovjeka / posve oslobodi / Da više ne mora strepiti da više ne mora / skupljati / I budeš li 

otvoren kao vrata ruina / Svi će putovi voditi kroz tebe”), valamint az Otkriće prostora (1956) 

című versekben is („Tebi od sada pripada cijeli svijet / Granice ne postoje za ratnike bez / 

zastava / Nit ima žeđi gdje je sama žeđ / Tvoje se misli se poklapaju sa tvojim činima / više te ne 

/ terete”). Az idézetek tükrében világossá válik, hogy a „tökéletes ürességek” tere nem más, mint 

az univerzum maga, amely a határhelyzetekben a ráaggatott külső-idegen értelmezésektől 

megfosztva, a maga pőre abszurditásában tárul a lírai szubjektum elé. Az a felismerés, hogy a 

dolgok lényege nem eleve meghatározott, a lírai szubjektumot nem csupán a külső-idegen 

kategóriák átvételének és alkalmazásának kényszere alól szabadítja fel, de arra is rádöbbenti, 

rajta múlik, hogyan értelmezi-strukturálja az őt körülvevő világot, és milyen értelmet ad saját 

létének. 
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Az abszurd tapasztalatával való szembesüléshez a diszpozíciókon és határhelyzeteken keresztül 

vezet az út. A Nokturno (1956) első soraiban körvonalazott dezintegrált tudatállapot („Svijest je 

smrskana u oštrorube kristale: / palucaju bijelim plamenom što ne žeže nego / zvoni”) igencsak 

emlékeztet a szorongás sújtotta tudatnak a Strahban (1954) szereplő leírására („Svrdlima oštrim 

i širokim ometa naše raspadanje / i mi se moramo skupljati.”), az Otrovniji svojim ljutim otrovom 

(1956) beszélője pedig mintha saját maga igyekezné kiváltani ezt a dezintegrációt („to ja sebe 

potkopavam / To ja sebe razgrađujem, to ja sebe razbacujem.” A Put u nepostojanje (1959) című 

költeményben a „tökéletes üresség” tere a „temetés előtti tivornyákon”, a halálhoz előrefutva 

nyílik meg, de megjelenik a világ bizonytalanságának határhelyzete is, amellyel a lírai 

szubjektum az abszurd univerzumban való létezés jelentette szenvedések maradéktalan 

átélésével kívánja szembesíteni önmagát. Ahelyett ugyanis, hogy hátat fordítana a felszínre 

kerülő hegynek – a váratlanul felbukkanó, korántsem evidens léttapasztalatnak –, újból feltépi 

sebeit, ezáltal megbetegítve saját magát. A Bih da se (1956) lírai énje a saját maga által termelt 

mérgező mocsokban merül még mélyebbre, az Otrovniji svojim ljutim otrovom (1956) beszélője 

pedig egyszerre kéjeleg a fizikai fájdalom és az undorító váladék okozta kínban: „Ako sam trnje 

vadio, ja sam ga dublje / sadio / Ako sam gnoj isisao, ja sam ga žudno / ispijao / Postao sam 

otrovniji svojim ljutim / otrovom”. 

Számos kritikus figyelmeztetett a kudarc és a vereség témájának fontosságára Mihalić lírájában 

(Tenžera 1967, Petrov 1975, Pavletić 1987: 64). Egyesek a horvát költő líráját egyenesen 

defetistának bélyegezték. Mi azonban pontosabbnak érezzük Igor Mandić észrevételét, aki 

szerint „Mihalićnál a kudarc csupán a költészet megtörténtének előfeltétele […] Nyakig kell 

merülnünk a kétségeesésbe, s annyi szentséget kell lerombolnunk, amennyit csak lehetséges, 

hogy világosan láthassuk, mi az, ami még ezen felül megmarad. És hogy van-e erőnk kitartani 

ebben az ürességben” (Mandić 2002: 98) S valóban, a lírai szubjektum könyörtelenül igyekszik 

kiiktatni minden olyan képzetet, amely a világ inherens rendezettségét sugallja, vagy akár csak 

egy pillanatra is elfedi a lét pőre abszurditását.  

A Ne nadaj se (1954) című költeményben a lírai szubjektum halandóságával, szorongásaival, 

egzisztenciája sebezhetőségével szembesíti önmagát: „Ne nadaj se svome spasenju, prijatelju. / 

Dovoljno je lovaca na tvome tragu da ćeš / jednom biti pogođen –/ tako ćeš lijepo vrisnuti da će 

procvjetati / šuma.” A Proljeće bez namjere (1956) a természet és a világ működéséhez fűződő 

illúziókat zúzza szét: „Ovo je proljeće bez namjere / Visibabe su izrasle a nitko se nije / trudio / 

Niti su one nastojale – tako se / dogodilo / Mogle bi visoko izrasti”. A lírai szubjektum óva inti az 

olvasót attól, hogy a történtekbe többet képzeljen bele annál, mint amit valójában lát – például 

egy felsőbb erő tudatos működését –, s ezzel felesleges illúziókba ringassa magát: „Bojim se za 

one koji hoće i u tome / nalaze smisao / Ne privikavaju li se na silne poraze”. Suzdržana 

balada (1956) című költeménye ugyanakkor arra mutat rá, hogy a hétköznapi élet örömei 

csalóka illúziók csupán, melyek funkciója az élet alapvető értelmetlenségének elfedése: „To je 

ono: bezruk u samoći / Izmislio si bajku o ljubavi, plesu i vinu”. Mihalić lírai szubjektumának 

elszántsága a Sziszüphosz mítoszában leírt út szigorú következetességét idézi elénk. Camus nem 

csupán azokat a rétegeket fejti le a léttapasztalatról, amelyek a hétköznapokban elrejtik előlünk 

az abszurd élményét, hanem azokat a megközelítéseket is elutasítja, amelyek tompítani vagy 

meghaladni próbálják az abszurd lényegét – az értelmetlen univerzum és a világban értelmet 

kereső ember konfliktusát. (vö. Camus 1990: 222-225) Camus-i az a hév is, ahogyan Mihalić lírai 

szubjektuma, minden szenvedése ellenére, ragaszkodik az abszurd univerzumban való 

létezéshez és az értelmetlen világgal való harchoz, amelyet senki és semmi kedvéért nem lenne 
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hajlandó feladni: „Za tebe živim koja mi noćas lomiš usne i vezeš prste / Za sve vas koji ste sa 

mnom do koljena u glibu / Jednu sadašnju bijedu ne bih mijenjao za sva buduća / carstva / Ove 

magle očiju žednih a tako snenih” (Ljubav za stvarnu zemlju, 1964) Hasonló gondolatoknak ad 

hangot a lírikus többek között Morao sam se vratiti (1956), Vraćati se protiv sebe (1959) és 

Prognan se vratio (1961) című műveiben is. 

A nyugati egzisztencializmus fő alapvetése, hogy a lírai szubjektum döntései által alkotja meg 

önmagát. A döntés problémája és a vagy-vagy szituációk elsősorban Sartre filozófiai és irodalmi 

munkásságában kapnak kiemelt szerepet, de Kierkegaard és Heidegger is kiemelten foglalkozik 

a problémával. Számos szerző szerint (Jelčić 2002: 47, Pavletić 1987: 72, Pavličić 2008: 165) a 

szabad döntések általi önmegalkotást Mihalić is fontosnak tartja, annak ellenére, hogy a döntés 

kérdése csupán egyetlen versben tematizálódik, és a lírai szubjektum túlnyomórészt passzív 

szerepekbe helyezkedik, az aktív cselekvés szinte minden lehetőségéről lemondva. Mrkonjić 

szerint ugyanakkor Mihalić lírai szubjektuma inkább elzárkózik a döntési helyzetek elől, amit az 

irodalomtudós a lehetőségek teljessége iránti vággyal magyaráz. (1971: 107) Ha ugyanis a lírai 

szubjektum két alternatíva közül az egyik mellett döntene, a lehetőségek tekintélyes részéről le 

kellene mondania, s így nem lelhetné örömét a korlátlan potencialitásban. Pontosabbnak 

érezzük azonban Sibila Petlevski észrevételét, aki szerint Mihalić lírájában „a választás sok 

esetben ab ovo lehetetlen, vagy csupán látszólag lehetséges” (Petlevski 1998: 798). Mihalić lírai 

univerzumában a lírai szubjektumnak csupán egyetlen kérdésben van választási lehetősége, 

mégpedig abban, hogy miként viszonyul a lét abszurditásához. Ez a létmegértő szubjektum 

cselekvési terének korlátozottságára utal, amely nem csupán ontológiai síkon, de a költemények 

szűkebben vett tér- és időbeli kontextusára vonatkozóan is értelmezhető. 

Hasonló okokra vezethető vissza alighanem az is, hogy a kifelé irányuló, belülről fakadó célok és 

értékek vezérelte önmegvalósítás igénye, ami Heidegger, Jaspers és Sartre filozófiájában olyan 

nagy hangsúlyt kap, Mihalić lírai ontológiájából teljességgel hiányzik. A lírai szubjektum 

szembeötlően passzív, hol az introspekciónak adja át magát, mint a Metamorfoza (1954) a Strah 

(1954) és a Na sagu, buljeći u sebe (1956) című versben, hol pedig emelt fővel tűri az abszurd 

sűrűsödő csapásait, mint a Ne nadaj se (1954) vagy a Pjesma goloruke nadmoći (1956) című 

költeményben. A Suzdržana balada (1956) című versben a lírai szubjektum eredendő kudarcra 

ítéltségével szembesíti önmagát. Ebből vezeti le eredendő szabadságát, s igazolja passzív, 

szemlélődő létstratégiáját: „Ali budi tu više od jednog života / budi kao zid – po strani a stalno / 

prisutan / Kao prostor, napokon, koji se odrekao / izgleda / Da bi nadmudrio izdaju.” Más 

versekben azonban Mihalić ennél is továbbmegy, az efféle önmegvalósítás lehetőségét ab ovo 

lehetetlennek, a lírai szubjektum ilyetén törekvéseit pedig önámításnak bélyegzi. Mrkonjić 

(1971: 107) és Pavletić (1987: 39) e döntés hátterében a lírai szubjektum ideológiákkal 

szembeni gyanakvását, a kényszerű optimizmusnak és a felülről diktált céloknak való 

ellenállását látják. Ezek az észrevételek sajátos módon világítanak rá arra, hogy Mihalićnál a 

célok kitűzésének kérdése kizárólag a szubjektumra kívülről rákényszerített célok 

elfogadásának vonatkozásában jelenik meg, s annak a lehetősége fel sem merül, hogy a lírai 

szubjektum saját maga válasszon célokat saját maga számára, s hogy ebből az értelmezési 

keretből nemcsak Mihalić, de a kortárs kritika sem tud kilépni. 

A Put u nepostojanje (1954) című versben a „határtalan üresség” tereibe való belépés feltétele az, 

hogy a lírai szubjektum feladja életörömét és ambícióit: „i da bih uništio tu prokletu želju koja 

hoće / da joj se divi, / da bude, da kliče, da vlada, da / obuzima, a ja sam / tako suvišan.” 

Hasonlóval találkozhatunk a Prognan se vratio (1961) című költeményben is, ahol a lírai 



115 

 

szubjektum egyenesen a lemondásából merít erőt: „Da, on je sada kao dijete; i kao nadgrobni / 

spomenik istodobno. / Ponekad mu se čini da pored dviju ruku ima / i dva krila. / Ali neće letjeti: 

on zna, dovoljno je / osćejati, / kao more što se osjeća svemoćno, ipak / ne mijenja raspored 

kopna.” Az Otkriće prostora (1954) című versben a lírai szubjektum szabadságát éppen célok 

nélküliségéből vezeti le, hiszen ha nincsenek kitűzött célok, akkor akadályok sem állhatnak az 

utunkba: „Tebi od sada pripada cijeli svijet / Granice ne postoje za ratnike bez / zastava”. A lírai 

szubjektum számára azonban a legcsábítóbb perspektíva mégsem ez, hanem az a tény, hogyha 

minden cselekvéséről lemond, elérheti a teljes önazonosságot, hiszen egyetlenegyszer sem kell 

megtagadnia saját magát: „Tvoje se misli poklapaju u tvojim / činima, više te ne / terete”. E 

gondolatok szintén Camus eszméivel mutatnak párhuzamot, aki szerint az autentikus létezés 

érdekében a lírai szubjektumnak félre kell tennie a perspektivikus gondolkodást, le kell 

mondania céljairól, s a jelenre, a pillanat nyújtotta érzéki örömökre kell fókuszálnia. (Camus 

1990: 256-257) Különösen fontos ebből a szempontból a Na taraci című költemény, amelyben a 

lírai szubjektum egyenesen arra inti befogadóit, hogy ne gondolkozzanak cselekedeteik értelmén 

és következményein, hanem koncentráljanak a pillanatra: „i nije naše da mislimo o svrhovitosti 

čina / valja se posve prepustiti i to je sve / jedino je važno: ma što vam se pričinjalo / sami ste na 

taraci i sve je drugo obmana”. Pavao Pavličić szerint Mihalić a Ljubav za stvarnu zemlju (1964) 

című versében is „az itt és most iránti ragaszkodásáról” ad számot, elutasítva azt, hogy „a jelent 

félretolják és feladják a jövő nevében” (Pavličić 2011: 34). 

A „nemlétbe tartó út” végigjárása azonban embert próbáló feladat. A lírikus életművében számos 

olyan költeményt találunk, amelyek az abszurd univerzum iránytalansága, kiúttalansága miatti 

teljes kétségbeesést panaszolják fel. Ez a kettősség számos egzisztencialista gondolkodó 

szövegeiben fellelhető. Már Kierkegaardnál találhatunk rá példát (A halálos betegség), de még 

gyakoribb Sartre és Camus esszéiben, irodalmi műveiben, amelyek folyamatában mutatják be az 

egzisztencialista hős vívódását. A pestis, Az undor, illetve Az Ördög és a Jóisten hősei minden 

erejükkel arra törekszenek, hogy fölébe emelkedjenek az abszurdnak, és maguk igyekezzenek 

értelmet adni létüknek, de folyton a kétségbeesés állapotába zuhannak vissza. 

Kierkegaard a kétségbeesést olyan betegségként határozza meg, amelynek csupán a halál vethet 

véget, s melynek során az Én kínzó fájdalmat érez, hiszen nem képes megszabadulni önmagától 

és feloldódni a semmiben. (Kierkegaard 1993a: 25) Ugyanezen érzés lírai megfogalmazására 

bukkanhatunk a Bih da se (1956) című költeményben, amelyben a lírai szubjektum önmaga 

határainak szétfeszítéséről ábrándozik: „Bih da se odmeđim, da se raspupam / po zakonu svojih 

žila / Bih da se potopim (na površini plutaju / lake tuđe stvari) / A smrt je zastor očima / Da se 

napokon okrenu u sebe”. Akárcsak Pilinszky János Te győzz le engem éjszaka (1946), Éjféli fürdés 

(1946) és Halak a hálóban (1946) című versében, a lírai szubjektum a Bih da se című versben is 

egzisztenciája szűkösségével szembesül, a véges, térben és időben meghatározott testi 

létezőként való egzisztálást pedig olyannyira elviselhetetlennek tartja, hogy azt látja az egyetlen 

lehetséges kiútnak, hogyha kilép léte keretei közül és feloldódik a határtalanban. 

 

Az abszurd létezés tapasztalatai elől való menekülés egyik közege a fantázia világa. Samo san, 

moji kapetani (1957) című versében a szubjektum egy képzeletbeli világba vágyakozik: „Ukoliko 

život ne bi bila kakva ružičasta / livada / Krdo modrih konja kada mi se jaše / Čarobnjak, pa da 

vladam svime što me / okružuje / Samo san, moji kapetani, koji prijetite / okrutnim službama”. E 

képzeletbeli világ vonzereje abban rejlik, hogy a lírai szubjektum nem létbevetett, kiszolgáltatott 
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létezőként egzisztál, hanem teljhatalmú úrként, aki környezete valamennyi összetevője fölött 

teljes kontrollal bír. F. M. Gabrielli az 1992-es Zavodnička šuma című vers kapcsán mutat rá arra, 

hogy Mihalić a háború véres valósága elől egy párhuzamos, álomszerű, szürrealisztikus képekkel 

megrajzolt világba menekül. (Gabrielli 2002: 340) 

Hasonló szerepet kap az álom birodalma is: „No svijetu još uvijek preostaje san / Neka divlja 

vegetacija koja ismijava zakone / Divno je što sam njezin list” – írja U noći me probude koraci 

(1959) című versében. Itt az álom a tökéletes szabadság tereként körvonalazódik, amelyben nem 

érvényesek azok a törvények, amelyek az individuum létezését gúzsba kötik. A Soba i svijetben 

(1981), miután az őt körülvevő világot és a szoba személyes-intim terét egyaránt 

elviselhetetlennek találta, a lírai szubjektum szintén az álom világába húzódik vissza: „I 

odjednom sve strašno, veliko, posta beznačajno / Gnijezdiš se u svom snu, drugo ti ne preostaje, 

/ i slaviš siromaštvo; ono te, možda, spasilo / propasti. Više ništa ne želiš, ne išteš, / gledajući 

kako stvarno i nestvarno izmjenjuju mjesta.” Svijet se useljava u san (1981) című költeményében 

pedig egyenesen arról tudósít, hogy a világ maga is átköltözik az álmok birodalmába. Hasonló 

szerepet tölt be az álom Pilinszky korai lírájában is: „Ifjúságomban hosszú időn keresztül az 

álomban véltem megtalálni ez áhított megoldást. Itt minden együtt és egyben van még. Kint és 

bent, ember és táj, anyag és forma, érzék és szellem. Az, hogy én, alig más, vagy éppenséggel 

ugyanaz, mint te, vagy ő. És mégis nyomasztó e boldogság. Fölégetett földjével, maradék 

pázsitfoltjaival maga a tiltott paradicsom helye, ahonnét végleg kiűzettünk.” Ezt az állapotot 

álmodja vissza a Te győzz le (1946) és az Éjféli fürdés (1946) című vers, és ez az, ami a Halak a 

hálóban (1946) című versben már elérhetetlen távolságba kerül.  

Számos téma és motívum, ami a lírában hagyományosan pozitív előjelet kap – a természet 

szépsége, a bor, a nő, az utazás – Mihalić lírájában csalóka káprázatként tűnik fel, amelyek 

csupán pillanatokra képesek elfedni a lét valódi arcát. A Našeg roda davni znak (1959) című 

versben a lírai szubjektum által átélt élvezetek puszta fantáziának tűnnek a halál kérlelhetetlen 

valóságával szemben („Putujući tako s pljoskom nesuzdržana vina / Ljubio sam gojne gospe u 

lijepim maštama […] A iznad vrata našeg roda dani znak / Crna greda i mastan konopac”), az 

Arijában (1956) pedig a kézzelfogható világ örömei egyenesen az öncsalás eszközeiként jelennek 

meg: „Ljupka prijevaro [..] Cvjeće si raznijelo sobama, proljeće, da ni noću / nismo bez tebe […] 

Ljupka prijevaro, zeleno na grani, ptico / u letu / Ljupka prijevaro, stidljiva djevojko, vino / 

opojno / Idem tako bez štapa i mislim: što me / pridržava”. A lírai szubjektum azonban nem 

hagyja becsapni magát: tisztában van a helyzetével, és figyelmezteti magát arra, hogy óvatosnak 

kell lennie. Hasonló szerepet tölt be a Putovanja (1959) című versben az utazás is, ahol azonban 

a lírai én, bár pontosan tudja, hogy az egész üres és hiábavaló, mégis szándékosan keresi ezt az 

élményt: „Ipak ću noćas ponovno krenuti / Svejedno kamo (pravoj pijanici svaka je krčma / 

sveta) / Putovanja! Putovanja! najljepši ste oblik / zaborava”. E tekintetben Mihalić lírai 

ontológiája élesen elüt Camus-étől, hiszen Camus szerint Sziszüphosz az élet szépsége, az érzéki 

gyönyörök élvezete miatt mond igent az abszurdra. Mihalić számára azonban az élet örömei 

csupán arra alkalmasak, hogy elfedjék a világ valódi arcát, élvezetük pedig a heideggeri 

értelemben vett létfelejtés egyik alesete. 

 

Az 1970-es évektől kezdődően azonban a létmegértő szubjektum hite egyre inkább megrendül a 

Metamorfozában (1954) megalapozott és a Komorna muzika (1954) és a Put u nepostojanje 
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(1956) kötetekben kifejtett ontológiai modellben, különös tekintettel az abszurdhoz való 

viszonyulás előírt módozataira. 

Ennek első jele a lírai szubjektum attitűdjének megváltozása, aki továbbra is passzív marad, ám 

ahelyett, hogy emelt fővel dacolna az abszurddal, egyre inkább egy külső erő beavatkozásában 

reménykedik, várva, hogy az kimentse szorult helyzetéből: „Sjedim na obali i mislim kad će / 

kakav brod. [..] I sve više mislim: kad bi ovo more / bilo stvarno i kad bi jednom ipak / stigao 

brod, jedva da bih ustao.” (S Guliverovih putovanja [1977]) Hasonló világállapot rajzolódik ki az 

Atlantida (1977) című versben is. E két költemény alapállása Pilinszky korai líráját idézi, 

amelyben a lírai szubjektum a fájdalomtól, döbbenettől bénultan, tehetetlenül áll szemben az 

abszurddal: „Akár a kő, olyan vagyok, / mindegy mi jön, csak jöjjön. / Oly engedelmes, jó leszek, 

/ végig esem a földön.” (Téli ég alatt [1946]) 

A másik szembeszökő különbség a lét értelmére vonatkozó kérdés újbóli előtérbe kerülése. A 

Metamorfoza (1954) című költemény a létkérdésre, implicit módon, azt a választ adta, hogy a 

létnek nincs önmagán túlmutató értelme, ezzel jó időre kiiktatva e kérdést a létmegértés 

folyamatából. Az 1990-es évektől kezdve azonban a lét értelmére vonatkozó kérdés többször is 

meglehetős határozottsággal merül föl (Pjesma u povodu ptica [1990], Putujući jednom niz 

ravnicu [1992]), amelyből arra következtethetünk, hogy a létmegértő szubjektum már nem 

képes elfogadni a Metamorfoza által körvonalazott választ. Ez az elbizonytalanodás még 

markánsabb módon jelenik meg a lírai szubjektum saját létének vonatkozásában. A Zatrpani u 

snijegu (1981) („Nit znaš tko si nit što tražiš u toj / srebrnoj gluhoći. / Mogao bi podjednako biti i 

sa / zvijezda. / Kao da nas netko poslao i odmah zatim / zaboravio. / Sjećanje je nijemo ili nas 

kuša spasiti / užasa.”) és az Odbačena riječ (2004) („Zar da sam postanem riječ / koja izlijeće iz 

ništavila? / Riječ bez oblika / koju su nekoć davno poslali / ali sama ne zna tko ni zašto. / Pa 

neka budem riječ / koja više ne traži smisao, / neka se sav razgorim / u kratkim ljetnim noćima / 

makar po meni padao pepeo.”) című versben a lírai szubjektum egyaránt annak a lehetőségét 

veti fel, hogy elfelejtette valódi küldetését, implicite azon reményét fejezve ki, hogy létezésének 

mégis van valami önmagán túlmutató célja, még ha ez rejtve is marad a számára. 

Ugyanezt a kimondatlan reménykedést nyilvánítja meg, az univerzum vonatkozásában, a 

Močvara (2004) című kötetben megjelent Svemirska zanovijetanja („Tvoje tajne još su veće 

tajne”) és a Brojka koji nedostaje („Tajna je u praznini kojom ne gospodari vrijeme. / Pitaš, što se 

iz njega istresa / i bude li netko s plamenom u svetom tijelu, / sve većom vatrom koja prijeti 

požarom, / jednako bi mogao pasti ili se zasaditi, / neumorno rasti, cvjetati / i nikad ne ćeš znati 

čije, čemu.”) című vers is. Ha elfogadjuk azt, hogy van értelme „az univerzum rejtélyéről” 

beszélni, azzal annak a kimondatlan hitnek adunk hangot, hogy az univerzum inherens 

értelemmel rendelkezik. Ennek tükrében a lét értelmének kereséséről való lemondásnak az U 

prolazu című versben körvonalazott gesztusa („Znam da nema smisla pitati / odgovor je vlat 

trave Mjesec maslina / ne samo da se vidi nego se i čuje / onaj najviši plitvički slap / brbljanje 

cvrčaka na platnu Van Gogha”) valójában a Metamorfozában megfogalmazott lírai ontológia 

elvetésének tekinthető, hiszen csak annak a kereséséről lehet lemondani, aminek a létezését 

korábban tételeztük. 

Összességében véve Mihalić végkövetkeztetése egybecseng Sartre konklúziójával: az ember 

hiábavaló passiójárás. Mihalićnál azonban a lírai szubjektumnak nemcsak saját léte 

értelmetlenségével kell szembesülnie, hanem annak a kudarcával is, hogy az abszurddal 

szembenézve saját léte értelmetlensége fölébe emelkedhet. E következtetés talán Mihalić 
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létösszegző művében, a Močvarában jelenik meg a legmarkánsabban, amely az egzisztencialista 

projekt csődjének dokumentumaként olvasható.  

2. A LÍRAI SZUBJEKTUM ÉS A LÍRANYELV MEGALKOTOTTSÁGA 
A Mihalić-líra recepciója elsősorban Slavko Mihalić költeményeinek szemantikai és eszmei 

rétegeire koncentrált, amely jelenség a Mihalić-recepció valamennyi alapszövegénél tetten 

érhető (Benčić Rimay 2009: 163-213). Ez az alapvetés határozza meg Cvjetko Milanja 

horizontját is, aki Doba razlika, majd Povijest hrvatskoga pjesništva című áttekintéseiben éppen 

Mihalić „szemantikai orientációjú” költészetét jelöli ki a horvát későmodern „modellképző 

mátrixának” egyik alappilléreként (Milanja 1990: 64), méghozzá Ivan Slamnig „nyelvi 

orientációjú” lírájával szembeállítva (1990: 64). 

Mihalić azonban nemcsak szemantikai, hanem nyelvi szempontból is nóvumot jelent a horvát 

költészetben, hiszen a célja kezdettől fogva az volt, hogy egy olyan lírai beszédmódot hozzon 

létre, amelynek valamennyi struktúraképző rétege teljességgel a létmegértés és -értelmezés 

projektjének rendelődik alá. Eltérően Pilinszky Jánostól, akinek korai lírája a nyugatos poétika, 

ezen belül is a babitsi-József Attila-i beszédmód szerves folytatása volt, Mihalić szakít a 

modernitás lírai hagyományaival, különös tekintettel a horvát lírai szcénát a két világháború 

között domináló intim hangulatú, pasztorális tájversek beszédmódjára. (Mrkonjić 1971: 99)  

Pilinszky Jánoshoz hasonlóan a horvát költő is az elszigetelt individuum nézőpontját teszi meg 

kiindulópontnak, amely gyakorlatot, Kierkegaard Vagy-vagyától Sartre Az undoráig, az 

egisztencialista gondolkodók is előszeretettel alkalmaznak. Korántsem meglepő tehát, hogy 

Slavko Mihalić korai köteteit az egyes szám első személyű versformák dominálják, míg a 

preskriptív jellegű, morális-lételméleti állásfoglalást tartalmazó versek sok esetben 

önmegszólító formában, egyes szám második személyben íródnak. A költő második korszakában 

ugyanakkor egyre több többes szám első személyben írott verssel találkozhatunk, amelyek célja 

egy társadalom létérzékelésének és léttapasztalatának felmutatása (Iz dalekih provincija [1985], 

Popravak Savske [1985], U redu za kavu [1985], Budimo se, buncamo, sanjamo [1997]), netán az 

Istennel/univerzummal szembeállított általános emberi perspektíva megjelenítése (U 

nestrpljivosti ili nadahnuću [1987], Nevidljiva [1985]). A kollektíva azonban, miként Hrvoje 

Pejaković is kiemeli, Mihalićnál nem az erőt testesíti meg, hanem ugyanazt a gyengeséget, 

szorongást és negativitást hordozza magában, amit korábban az egyes lírai szubjektum esetében 

is megfigyelhettünk. (vö. Pejaković 1986: 1028) 

A lírai szubjektum jelenléte, perspektívája azonban mindvégig igen hangsúlyos marad. A 

költemények jelentős részének témája a lírai szubjektum belső állapotai, az általa átélt 

diszpozíciók és határhelyzetek közvetlen elemzése. Ha a versben a környező világ vagy a többi 

ember is megjelenik, az mindig a lírai szubjektum világban-való-létének vagy másokkal-létének 

ábrázolása céljából történik meg. Ezt a célt a lírikus még második és harmadik korszakában, „a 

Másik” (Milanja 1990: 78), illetve „a konkrétumok” (1990: 56) világa felé fordulását követően 

sem téveszti szem elől. 

A lírai szubjektum teljességgel lecsupaszítva, konkrét-individuális jellemzőitől megfosztva, 

puszta narratív funkcióként jelenik meg a költeményekben. Környezetének vázolása is 

utalásszerűen, a konkrét tér-időbeli kontextustól elemelten történik, az ábrázolt beszédhelyzet 

pedig sok esetben a jelenvalólét egyik ontológiai sajátosságának allegorikus megjelenítését 

szolgálja (ilyen például a Pristajanja [1954] és a Samo san, moji kapetani [1957]). Érzelmi 
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állapotairól kizárólag elvont-általános jelleggel, egy-egy ontológiai diszpozíció ábrázolása 

céljából ad számot (mint a Metamorfoza [1954], a Strah [1954] és a Pjesma osuđenika na smrt 

[1956] című költeményekben), máskülönben higgadt tárgyilagossággal, Camus Meursault-ját 

idéző intellektuális távolságtartással rögzíti tapasztalatait. A személytelen ábrázolás célja nem 

csupán az elmondott léttapasztalat univerzalizálása és az olvasói azonosulás megkönnyítése (vö. 

Pavletić 1986: 95-96), hanem elsősorban az, hogy olyan beszédmódot keressen, ami által a 

létmegértési folyamat során nyert ontológiai érvényességű tapasztalat a líra – egy mélyen 

személyes, a konkrét érzelmek és érzéki tapasztalatok megjelenésére építő műfaj – segítségével 

is elmondhatóvá váljék. A második korszakától kezdve a lírikus egyre inkább a konkrétumok, a 

hétköznapok tárgyi valósága felé fordul, ám a lírai szubjektum személytelensége, s ezzel a líra 

ontológiai orientációja nem változik – pusztán azt teszi lehetővé, hogy a szubjektum kora 

„átlagos mindennapiságában”, a térben és időben pontosan meghatározott valóság keretei 

között folytathassa világban-való-léte analízisét. 

A személytelenítő gyakorlatot tükrözi a líranyelv lecsupaszítottsága is. A korai Pilinszky 

jambikus lejtésű költeményeitől eltérően Mihalić kezdettől fogva szabadverses formában ír. 

Korai verseiben a lírikus a horvát szabadvers megteremtője, Antun Branko Šimić nyomdokain 

halad. Szakít a hagyományos strófaszerkezettel, az áthajlások alkalmazásával pedig feszültséget 

visz a költemény struktúrájába, kihangsúlyozva a szöveg egyes szemantikai egységeit, s ily 

módon retorizáltabbá teszi a szöveget: 

„No loš su račun učinili 

Ako sam trnje vadio, ja sam ga dublje 

sadio 

Ako sam gnoj isisao, ja sam ga žudno 

ispijao 

Postao sam otrovniji svojim ljutim 

otrovom” 

 

(Otrovniji svojim ljutim otrovom) 

„De elszámították magukat 

Ha ki is húztam a tüskét, azzal csak még 

mélyebbre 

nyomtam 

Ha ki is szívtam a gennyet, vágyakozva 

szürcsöltem 

Erős mérgemtől még 

mérgezőbbé váltam” 

 

(Erős mérgemtől még mérgezőbb 

Kálecz-Simon Orsolya fordítása) 

 

Később, miként arra a Divlji kesten (1977) című versről szóló elemzésében Pavao Pavličić is 

rámutat, Mihalić e praxist idővel maga mögött hagyja – a retorizáltság csökken, a versek 

szerkezete lazább, nyelvezetük pedig „kifejtettebb” lesz (Pavličić 1999: 245), másutt pedig 

szabadversei sorait szonett- és tercinaszerűen rendezi el, ezzel is jelezve líratörténeti 

műveltségét, s reflektálva a lírai tradíciókra (vö. Pavletić 1987: 93-108). 

Mihalić lírája azonban prozódiáját és nyelvi eszközeit tekintve is jóval közelebb áll a hétköznapi 

nyelvhez, mint közvetlen elődei. Zvonimir Mrkonjić lírai tipológiája szerint az „egzisztencia 

tapasztalatát” tematizáló lírai beszédmód nemcsak témáját és kérdésfeltevéseit, de 

beszédmódját tekintve is a korszak hivatalos lírai irányzataival szemben határozza meg magát. A 

hagyományos lírai formák és a patetikus nyelvezet helyett e szerzők líráját a szabadvers és a 

hétköznapi nyelv uralja, az „éneklés” helyett a „beszéd” stratégiáját képviselik. (Mrkonjić 1971: 

42-43) „Slavko Mihalić versei nem éneklésre, hanem olvasásra és szavalásra termettek” – 

hangsúlyozza Vlatko Pavletić is, (ld. Pavletić 1987: 120-136), aki azonban Mihalić verseinek – a 
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hétköznapi nyelvtől elütő – tömörségét, sűrítettségét is hangsúlyozza. Tea Benčić Rimay szerint 

ugyanakkor Mihalić lírájának elsődleges ritmusa a szemantikai ritmus, amely „árnyalt érzéki-

gondolati paradigmákon belül valósul meg”, amelyeket „az egyes lírai struktúrákon belüli 

intonációs ellentmondások révén értelmezhetünk” (Benčić Rimay 1997: 79) 

A Mihalić-versek nyelvezete egyszerű, letisztult, a hétköznapi szókincsre és költői képekre épül. 

Pontosságuk, tárgyilagosságuk, a léttapasztalatok precíz visszaadásának igénye valamennyi 

költemény szemléletét meghatározza. Az „egzisztencia tapasztalata” tolmácsolóinak 

beszédmódját Mrkonjić Barthes „az írás nulladik foka” (Mrkonjić 2009: 50) kategóriájával 

ragadja meg, hangsúlyozva, hogy e költőknél a nyelv nem „érzéketlen közvetítőeszköz”, hanem 

arra hivatott, hogy „a feltett kérdések teljes súlyát kifejezésre juttassa” (Mrkonjić 2009: 50). 

További nóvum az irónia, amely egyaránt élesen elüt a két háború közötti horvát líra 

hagyományától és a korszak „hivatalos” lírájának pátoszától, valamint a paradox költői képek 

használata, amelyeknek Milanja egyenesen ontológiai, a lírai szubjektum meghasonlott állapotát 

tükröző funkciót tulajdonít. (Milanja 1990: 74) 

Mihalić az önmegértő szubjektum tapasztalatait átlátszó, könnyen megközelíthető, ismert 

szimbólumokból építkező képi világgal teszi kézzelfoghatóvá. A nagyvárosi létezés átlagos 

mindennapiságát tükröző (Pred tobom, živote, Na sagu, buljeći u sebe, Soba i svijet), idővel egyre 

több partikuláris részlettel gazdagodó (Popravak Savske, U redu za kavu) helyszínek és jelenetek 

mellett Mihalić lírai világát az archetipikus szimbólumok uralják. Elegendő a vízszimbólum 

szerepére emlékeztetnünk Mihalić lírájában, amelynek Zvonimir Mrkonjić Izum beskraja című 

kötetében részletekbe menően elemzett (vö. Mrkonjić 1971: 93-98). Az archetipikus 

szimbólumokat általános érvényük mellett kozmikus léptékük, az ember világban-való-létére 

való implicit visszautalásuk teszi különösen alkalmassá a lírai ontológiákban való 

felhasználáshoz. Nem véletlen, hogy Pilinszky János életműve is az archetipikus szimbólumokra 

építkezik.  

Az átlátszóság azonban nem jelent lezártságot. Mihalić, követve a Posljednja noćban (1959) 

megfogalmazott ars poeticáját („najopasnije je za poeziju kada počne nešto značiti”), nyitott, 

plurális képi világot teremt, amelyeknek elemei nem feleltethetők meg egy az egyben egy 

meghatározott filozófiai rendszer alkotórészeinek, hanem számos oldalról megközelíthető, 

komplex verstárgyak. Az imigyen megalkotott lírai világot az álomszerű, helyenként 

hátborzongatóan szürrealisztikus képek teszik teljessé, mint a Posljednji grad (1956) című vers 

lócsontvázai, vagy a „zuhanó kék holttestek” szürreális és kísérteties, több versben is visszatérő 

víziója. Egyes versekben pedig a lét értelmetlensége megdöbbentő, abszurd képekben jelenik 

meg: „Malo prije lešina, sada sam hitro / ožednio” (Silazak [1956]); „Kao da je sudbina kokosov 

orah. / Možeš ga razbiti, pa što? / Na glavu ti padne mandril ili anakonda” (Simfonija [2000]) 

Az archetipikus szimbólumok, akárcsak Pilinszkynél, Mihalićnál is kifordítva jelennek meg. A 

föld biztonságot nyújtó, szilárd talaj helyett az univerzum abszurd szenvedéseinek színterévé 

lesz, a természet csodái az isteni rend jelképe helyett a káosz véletlenszerűen létrehozott 

alakzataivá válnak, az embert körülvevő univerzum pedig többé nem az ókori görög értelemben 

vett kozmosz már, hanem a fizikai és erkölcsi értelmetlenség uralta közeg. A víz pedig, akárcsak 

Pilinszkynél, a határvesztés otthonos közegeként képződik meg, amely egyszerre forrása az 

életnek és a halálnak, és amelybe a lírai szubjektum azért vágyik vissza, hogy kiszabadulhasson 

benne léte keretei közül (Bih da se [1956], Bunar [1964], Jezero [1966], Na stolu usred oceana 

[2000]).  



121 

 

Mihalić ugyanakkor más költeményeiben is szívesen ruházza fel az archetipikus szimbólumokat 

a lényegükkel teljesen ellentétes értelemmel. A Ribolov (1957) című versben, akárcsak Pilinszky 

Halak a hálóban (1946) című költeményében, a Bibliából ismert emberhalász gyilkossá változik 

át, aki a rábízott halaknak nem gondját viseli, hanem kíméletlenül lemészárolja őket: „Ušli smo u 

vodu do pojasa – razbješnjeni / klači / Na obali su žene drhtale od gladi / Tu nas vjetar sleti 

iznakaženih lica / Nadaleko čuli su se naši urlici […] Svu noć smo lili tu studenu krv bez boje / 

Obeznanjeni zarivali smo ruke dublje nego što se / smije / Umri, vodo! – ni čula nas nije / 

Ostavljajuć nas promrzle nad lešinama”. A S puta (1959) és a Putovanja (1959) az utazás 

toposzát fordítja visszájára. E költeményben a tengerpart korántsem a végtelenséggel és a 

határtalansággal való találkozás színtere lesz, hanem csupán egy az embert körülvevő világ 

rejtett fenyegetésekkel és csapdákkal megtűzdelt helyszínei közül, ahol a lírai szubjektumnak a 

fizikai integritása is veszélyben van: „Ne daj da te zavede maestral / Na ovoj obali otrovat ćeš 

tabane / S neba neprekidno kaplje smola / Ljubav reče: ovdje nemoj me kušati // Zelenilo od 

metala, slijedi te u stopu / Dvoumiš: ili te moli ili kuša slomiti”, a tengerparti városka pedig 

éppolyan nyomasztó és kihalt, mint az a közeg, amit a lírai szubjektum az imént hagyott maga 

mögött „Ni pjesme ni pijani; i tko zna što / u trgovinama rade / Zavirih: ništa se ne prodaje / 

Prazne police baš za mrtvačke sanduke”  

 

A bevett metaforák, toposzok kifordítása és az önálló szimbólumok építése, miként arra Hugo 

Friedrich (1969: 179-180) is felhívja a figyelmet, a hagyományok tagadására építő modern líra 

alapvető stratégiája. Ez a stratégia a klasszikus modern költeményeknél, mint H. D. Sea Rose és 

William Carlos Williams The Rose is Obsolete című versében, a „lírai tabula rasa” eszköze. A 

lírikusok elvetik az elődeik által használt, kiüresedett szimbólumokat, és azokat 

megkérdőjelezik, dekonstruálják, ellentétükbe fordítják, vagy teljesen új szimbólumokat hoznak 

létre. Petar Brečić a deszimbolizáció praxisát a modernitás nietzschei gyökereivel köti össze. 

Feltevése szerint a hatalom akarása által motivált lírai szubjektum önállóságra, individuális 

létezésre és beszédmódra való törekvése miatt utasítja el a tradicionális szimbólumok 

keresztény gyökerű hálózatát. (Brečić 2002: 141) 

Mihalićnál a hagyományos szimbólumok elutasítása nem csupán egy újfajta esztétika 

megteremtése érdekében történik, és nem is csupán a lírai szubjektum individuális 

kiteljesedésre való törekvés áll mögötte. A célja a világ értelmetlenségének, s a lírai szubjektum 

létben való otthontalanságának minél pontosabb ábrázolása. Az évezredes, a líratörténet 

egészén átívelő archetipikus szimbólumok univerzális kapaszkodót jelentenek, amelyek 

segítségével a szubjektum képes leírni a világot, megérteni azt, és eligazodni benne. Az 

archetipikus szimbólumok kifordítása egyszerre segít érzékeltetni az értelmetlenséget önmagát, 

és azt, hogy a világ valódi – értelmetlen, a korábbi rendszerekkel leírhatatlan – arcának 

megpillantását követően az univerzálisan érvényesnek hitt toposzok pontossága, 

magyarázóereje is kétségessé válik. Mivel az alapvető orientációs pontok megszűntek, a lírai 

szubjektum értelmetlennek érzi magát létében. Az archetipikus szimbólumok kifordításának 

további fontos funkciója a lírai szubjektum otthontalanságérzetének és szorongásának a 

megnyilvánítása. 

Mihalić deszimbolizációjának radikalizmusát mutatja az is, hogy nemcsak az archetipikus 

szimbólumokat használja ellentétes értelemben, hanem intertextuális utalásaival a horvát 

premodern és modernitás számos jeles alkotóinak szimbolikáját is kifordítja, az értékek még 
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radikálisabb átértékelését hajtva végre ezáltal. Jasna Melvinger rámutat, hogy míg Nikola Šop 

Jesenji put című verse az ősz archetipikus képére épül, addig Mihalić Jesen című verse épp ezt az 

archetipikus képet dekonstruálja. (Melvinger 2003: 228) Az archetípushoz való eltérő 

viszonyulás a vallásban vigaszt találó Šop és „az abszurd költője” világnézete közötti elletétet 

képezi le. Hasonló kapcsolatban van Mihalić Bunar (1977) című verse Vladimir Nazor hasonló 

címet viselő versével. Míg Nazornál a kút az Istennel való kapcsolatteremtés lehetőségének 

jelképe, addig Mihalićnál „odavno su gore zatvoreni prolazi” (az ég kapui rég zárva vannak). 

(Melvinger 2002: 275) A Silvije Strahimir Kranjčević elégiájában szereplő „sveti listak” (szent 

lapok) Mihalićnál már csupán „bijedni papir” (nyomorult papír), imigyen fejezve ki a nemzeti 

történelemmel kapcsolatos dezillúzióját. (Melvinger 2002: 276) S míg Kranjčević Hrist djetetu u 

crkvi című versében a gyermek és az öregember elnyerik a megváltást, addig Mihalić Dies irae-

jében még az öregek és a gyermekek sem kaphatnak felmentést a világban-való-lét pokoli kínjai 

alól (2002: 277). Hasonló deszimbolizációt mutat ki Zdravko Gavran Slavko Mihalić Vjetar je 

srušio stablo (1985) című versében, amelyben a Tin Ujević Visoki jablani című költeményében 

megjelenő, az emberfeletti ember büszke alakját idéző nyárfák képét dekonstruálja, vagy a 

Spojene smo posude, amelyben Ujević Pobratimstvo lica u svemiru című versének vezérmotívuma 

jelenik meg, az ujevići vers pátosza nélkül. (Gavran 1986: 1034)  

3. A VILÁG ÉS A LÍRAI SZUBJEKTUM VILÁGGAL VALÓ KAPCSOLATA 
Bár Vlatko Pavletić értékelése szerint Mihalićot elsősorban az ember emberek közötti helyzete, 

és nem a bolygóközi térben, a csillagok alatt elfoglalt pozíciója érdekli (Pavletić 1987: 50), nem 

szabad megfeledkeznünk arról, hogy a Mihalić-versek lírai szubjektuma egy komplex világban 

egzisztál. A beszélő látóköre fokozatosan tágul – a költő korai lírájában a szubjektum 

mikrokörnyezete és a létmegértés absztrakt terei, az 1970-es évektől városa és hazája problémái 

(vö. Mrkonjić 1986: 1023, Milanja 1990: 82-84, Milanja 2000: 83-84), az 1990-es évek második 

felétől pedig az univerzum kérdései kerülnek előtérbe –, a lírai szubjektum környezetéhez való 

viszonya mindvégig kérdésesként tételeződik, az ebből fakadó dilemmák és ellentmondások 

feloldása pedig a lírikus egész életművében központi jelentőségű marad. 

3.1 A LÉTBEN VALÓ OTTHONOSSÁG ELVESZTÉSE 
A Pilinszky-versek lírai szubjektumához hasonlóan a Slavko Mihalić-költemények lírai 

szubjektuma is a belevetettség módján egzisztál – világra jötte nem saját döntése eredménye 

volt, hanem egyszerű, véletlenszerű és ok nélküli esemény. E tényre már Dalibor Cvitan (1964: 

750-751) és Veselko Koroman (1967: 1181-1182) kritikája is felhívta a figyelmet. A magyar 

költő életművéhez hasonlóan, a beszélőt körülvevő világ Slavko Mihalićnál is baljós, fenyegető 

közeg, ahol az ember állandó fenyegetettségnek van kitéve. A lírai szubjektum, miként Pavao 

Pavličić is kiemeli, magányosan áll szemben az őt akadályozó – társadalmi és metafizikai – 

erőkkel, élete, boldogsága pedig attól függ, hogy milyen válaszokat ad ezekre a kihívásokra. 

(Pavličić 2008: 182) 

A Mihalić által felvázolt világban még a mindennapi élet közegei, az ártalmatlan, otthonos dolgok 

is ellenségesnek, fenyegetőnek látszanak. Ennek talán legplasztikusabb példája a Jutro (1959) 

című vers: 

JUTRO 
Budim se izjutra potpuno slijep 
Čujem samo zvukove koji paraju 
Jutro, surovi velmoža okružen psima 
Iza prozora provalija 

REGGEL 
Reggel teljesen vakon ébredek 
Durva hangok hasítanak a fülembe 
Mogorva földesúr a reggel, lábánál vérebek 
lihegnek 
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Prsti (čete mrava) čine neki besmislen posao 
Koji već pripada sljedećem svijetu 
Koraci, to cu pucnjevi 
U vlastito meso 
 
Cijela zemlja sliči na klaonicu 
Tu nečija kože, tamo krvava butina 
Papci, rogovi, crijeva, velike nedužne oči 
Otvorene, da bude vjerodostojnije 
 
Čaše toplog mlijeka – čaše krvi 
Pomiješala se tvoja s mojom u zajednički obrok  
     užasa 
Ulica posipana staklovinom 
Zidovi nasrću naoštrenim noktima 
 
Ptica se rasprsla poput granate 
 
Kao klaonica jutro 
A dan je očišćena mesnica 
(U koju je zabranjen ulaz psima) 
 
Postoji nada noći (nada hladnjače) 
Ukoliko nas ne prodaju 

Szakadék nyílik az ablak alatt 
 
Az ujjak (mint a hangyaseregek) csak úgy 
babrálnak valamivel 
Ami már egy másik világhoz tartozik 
A lépések lövedékként fúródnak 
a húsba 
 
Olyan az egész világ, mint egy vágóhíd 
Itt egy véres hatalmas comb, amott valakinek a 
bőre hever 
Paták, szarvak , belek és hatalmas ártatlan  
Tágra nyilt szemek, hogy még jobban higgy nekik 
 
Egy pohár langyos tej – egy pohár vér 
Összefolyik a tied az enyémmel a rettenet közös 
 lakomáján 
Üvegszilánk borítja az utcákat, és 
Éles körömmel rontanak ránk a falak 
 
Gránátként robban fel egy madár 
 
Mint a vágóhíd, olyan ez a reggel, 
A délután pedig: felsikált húsbolt 
(Ahová kutyáknak tilos a bemenet) 
 
Egyetlen reményünk az éjszaka (a hűtőház 
sötétje) 
Hacsak addig túl nem adnak rajtunk 
 
(Kálecz-Simon Orsolya fordítása) 

 

A Jutro (1959) a vörös fényben úszó hajnali világ képét egy vértől mocskos vágóhíddal 

azonosítja. Már az első sor nyilvánvalóvá teszi, hogy a szubjektumra a világgal való minden 

találkozás – legyen az mégoly érintőleges – valóságos traumaként hat: „Reggel teljesen vakon 

ébredek / Durva hangok hasítanak a fülembe”. Jóllehet itt a környező világ csupán periférikus 

érzékszervi ingerek formájában jelentkezik, de már ezek a periférikus ingerek is drasztikusan 

törnek be a lírai szubjektum tudatába, szétzúzva annak integritását.  

A reggeli rutin részét képező hétköznapi cselekvésekhez baljóslatú képek sora kapcsolódik: az 

ember első lépéseit a költő a saját húsába hatoló lövésekkel, a reggeli pohár tejet vérrel teli 

poharakkal azonosítja, a reggeli étkezés helyét pedig „a rettenet közös/ lakomája” veszi át. Az 

ismerős utcák és házak, ahol a lírai én mindennapi élete zajlik, idegen és fenyegető arcot öltenek: 

„Üvegszilánk borítja az utcákat, és / Éles körömmel rontanak ránk a falak”, az énekesmadár dalát 

pedig a felrobbanó gránát vajmi kevéssé idilli robajához társítja. 

A vers központi képe a harmadik versszakban bomlik ki, amely a vágóhíd képét véletlenszerűen 

szétszórt, véres állati testrészek katalógusszerű felsorolásával idézi meg. Az értelemadó 

egészből kiszakított, összevissza heverő testrészek feleslegesnek és értelmetlennek hatnak, így a 

vágóhíd, akárcsak Pilinszkynél, Mihalićnál is az értelmetlen szenvedés, s egyszersmind az ember 

halandóságának metaforájává lesz. Az utolsó versszakot lezáró, az ember végleges pusztulását 

ironikus formában előrevetítő sorok („Egyetlen reményünk az éjszaka (a hűtőház sötétje) / 
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Hacsak addig túl nem adnak rajtunk”) pedig a Halak a hálóban záróképével kapcsolják össze a 

költeményt. 

Mihalić életművében számos olyan költeményt találunk, amely a lírai szubjektumot körülvevő 

univerzum barátságtalan mivoltát egy-egy képzeletbeli, világvégi táj lefestésével jeleníti meg. 

Ilyen a Mihalić első köteteiben szereplő S puta (1959) és Mala fuga (1961), s az életmű végén 

született Varijanta (1992) és Zavodnička šuma (1992). A legérdekesebb azonban talán mégis a 

Na prokletoj obali (1969) című költemény, amely mind címében, mind témájában Pilinszky Tilos 

csillagon (1946) című művét idézi. 

NA PROKLETOJ OBALI 

Ni stope nismo brojili ni prašne 

gradove 

skupčane na suncu podno 

modrih planina, 

na obalama mora gdje se komeša 

suluda rika valova, u opasnim 

ravnicama 

punim nevidljivih stupica. 

Svaki je od nas još prije rođenja 

nosio sa sobom već svršenu sliku 

svijeta 

i mi smo ga tražili, bezbrižno kao 

što vjeverica 

ne gledajući razbacuje ljuske 

lješnjaka. 

No u zakazani dan o kojemu nam 

je srce  

tako pouzdano govorilo od 

početka 

stigli smo na obalu iza koje više 

ničeg nema. 

Vi znate ovo svijetlo mjesto kao 

nijedno 

obasjano suncem. Ovu tamnu 

brazdu prijevare. 

Mjesto gdje se glas uguši u sebi 

a svaki je pokret grozno trzanje. 

Lijepo mjesto iznakaženih tijela 

ljudi 

koji mole milostinju ljubavi. 

I nemoć onih koji su se uvijek 

hvalili 

svojom svemoći. 

  A nije drugo 

nego podne. 

Svakome tko je stigao do obale 

srama, gadosti, ludila, rugobe, 

još se pruža dugi put do večeri. 

Da l ići natrag i skupljati 

odbačene ljuske u kojima je 

AZ ELÁTKOZOTT PARTON 

Nem számoltuk a lépteinket, sem 

a poros városokat, amelyek a 

kék hegyek tövén kuporognak a 

napon, 

a tengerparton, ahol egymásba 

vegyül 

a hullámok hóbortos ricsaja, a 

láthatatlan csapdákkal teli, 

veszedelmes síkságokon. 

Valamennyien kész képet 

hoztunk magunkkal 

a világról, még azelőttről, hogy 

megszülettünk volna, 

s kerestük, gondtalanul, ahogy a 

mókus 

szórja szét a mogyoróhéjat, ügyet 

sem vetve semmire. 

De a megjelölt napon, amelyről a 

szívünk 

kezdettől fogva oly biztatóan 

beszélt, 

elérkeztünk a partra, amelyen túl 

már semmi sincsen. 

Ismeritek azt a fényes foltot, 

melyet úgy világít meg a nap, 

ahogy 

semmi mást. A hazugság sötét 

barázdáját. 

A helyet, hol a hang önmagába 

fúl, 

s minden mozdulat szörnyű 

rángatódzás. 

E szép helyet, ahol elcsúfított 

testű emberek hevernek, 

akik a szeretet kegyelméért 

könyörögnek. 

S azoknak a tehetetlenségét, akik 

folyton a saját 

mindenhatóságukkal 

dicsekedtek. 

TILOS CSILLAGON 

Én tiltott csillagon születtem, 

a partra űzve ballagok, 

az égi semmi habja elkap, 

játszik velem és visszadob. 

 

Nem is tudom, miért vezeklek? 

Itt minden szisszenő talány, 

ne fusson el, ki lenn a parton, 

e süppedt parton rámtalál. 

 

S ne félj te sem, ne fuss előlem, 

inkább csittítsd a szenvedést, 

csukott szemmel szoríts 

magadhoz, 

szoríts merészen, mint a kést. 

 

Légy vakmerő, itélj tiédnek, 

mint holtak lenn az éjszakát, 

vállad segítse gyenge vállam, 

magam már nem birom tovább! 

 

Én nem kivántam megszületni, 

a semmi szült és szoptatott, 

szeress sötéten és kegyetlen, 

mint halottját az itthagyott. 
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ostalo 

malo slatke srži ili ne vjerovati ni 

u kakvu srž 

predan cijelom zlu sudbine 

na njegovoj prokletoj obali? 

 S nincs is más, mint a 

dél. 

Azokra, akik eljutottak 

a szégyen, az undor, az őrület és 

a csúfság e partjára, 

estig még hosszú út vár. 

Visszamenjünk, és összegyűjtsük 

az elhajított héjakat, amelyekben 

még maradt 

egy darabka édes velő? Vagy ne 

higgyünk semmiféle velőben, 

s adjuk át magunkat a sors teljes 

dühének 

az elátkozott parton? 

 

(Kálecz-Simon Orsolya fordítása) 

 

A Tilos csillagonhoz (1946) hasonlóan Mihalićnál is a szárazföld, az „elátkozott part” válik a lírai 

szubjektum abszurd szenvedésének megjelenítőjévé. A vidék kopársága, „lunáris hidegsége” (vö. 

Popović 1964), akárcsak Pilinszkynél, az apokaliptikus látomások világát idézi. Növényekkel, 

állatokkal, épületekkel, vagy bármi mással, ami a kihalt tájat élővé varázsolná, egyiküknél sem 

találkozunk. Fontos párhuzam továbbá a két versben szereplő lírai szubjektum magánya, s a 

több ember iránti sóvárgás motívuma is. Pilinszky lírai énje, aki magányosan baktat a parton, 

egy névtelen nőalakhoz fohászkodik, Mihalić partvidékét pedig a lírai szubjektum testileg-

lelkileg meggyötört, társas magányban egzisztáló sorstársai népesítik be. Közös motívum az is, 

hogy a menekülés a tenger felé sem lehetséges. Pilinszky lírai szubjektumát „az égi semmi” újra 

és újra kiveti a partra, Mihalić versében pedig a tenger legalább olyan barátságtalan, s megannyi 

rejtett veszélyt hordozó közegnek tűnik, mint a szárazföld („a tengerparton, ahol egymásba 

vegyül / a hullámok hóbortos ricsaja, a láthatatlan csapdákkal teli, / veszedelmes síkságokon.”). 

Míg azonban Pilinszky önmegértő szubjektuma ebben az állapotában is a transzcendenciával 

való kapcsolat, vagy legalábbis egy azt legalább részben pótolni képes emberi kapcsolat után 

sóvárog, a Mihalić-vers lírai énje könyörtelenül igyekszik szembesíteni magát önnön kudarcával. 

A Mihalić verseiben megalkotott világ másik jellemző sajátossága az otthonosság hiánya. A 

magára utalt szubjektum nem találja a helyét az őt körülvevő térben, sőt, a biztonság és 

otthonosság hagyományos lírai közegeiben is idegenül mozog. Az otthon a tér azon szegmensét 

jelenti, amelyet maga a szubjektum birtokol és ellenőriz. Ez a része a világnak az, amelyet a 

szubjektum a legjobban átlát, amelyet szabadon strukturálhat, s amelyben ezért biztonságban 

érzi magát. A Pjesma osuđenika na smrt (1954) azonban éppen e biztonságérzet összeomlásának 

ad hangot: „Još kada me zidovi salete tjeskobom / i ne mogu krenuti velike betonske jezike / 

Htio bih da ih nestane”. Az első két sorban kibomló, sűrített költői képben egyszerre jelenik meg 

a környezet ridegsége, sivársága és a lírai szubjektum már-már pánikrohammá fokozódó 

szorongása. A szorongás és az idegenség érzete tehát, akárcsak az imént idézett Jutroban, az 

otthon falai, az ismerős tárgyak közé is belopakszik, s az addig otthonosnak hitt közeg is a 

heideggeri értelemben vett Unheimlichkeit megnyilvánítójává válik. 

A lírai szubjektum, mint annyi más elődje az irodalom egyetemes története során, a természetbe 

menekül, ám itt sem lel megnyugvásra: „Ne da se valjam po zelenoj livadi, / ne da se napijem 
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bistre vode, jer toga je bilo / i suviše.” A lírai szubjektum a természetet nem az otthonosság és a 

harmónia enyhet adó közegeként, hanem az abszurd tombolásának tereként ismeri fel, s 

egyszeriben ráébred, hogy szenvedése nem a külső körülményekből, hanem belőle magából 

fakad: „već da sam razriješen, bez tragova, da samog sebe / ne pritišćem.” Voltaképpen a létezés 

az, ami terhet jelent a szubjektum számára, s e tehertől kizárólag úgy szabadulhat meg, ha kilép 

az emberi lét keretei közül. Hasonló következtetésre jutott Heidegger is, aki ezt az állapotot a 

lehangoltság diszpozíciójával azonosította, s melyet a lírai szubjektum alapvető léthez való 

viszonyulásai egyikeként határozott meg (Heidegger 2002: 162). 

A Proljeće bez namjere (1956) című versben az otthonosság közegének jelentésvesztése még 

kifejezettebb. A nyugati diskurzusok a természetet a világot szervező rend legtökéletesebb – a 

szemet és az elmét egyaránt gyönyörködtető – megnyilvánulásaként értelmezik, melynek 

harmóniája nem csupán a háborgó lelkek számára jelent megnyugvást, de Isten létének 

közvetett bizonyítékaként is szolgál. Mihalić verse azonban arra figyelmeztet, hogy a természet 

szépsége, a tavaszi megújulás csodája mögött se a természet rendjének önmozgását, sem más 

külső erő vagy hatalom működését ne keressük. Egy tökéletesen véletlenszerű eseményről van 

szó, amelynek nincs önmagán túlmutató jelentése: „Visibabe su izrasle a nitko se nije / trudio / 

Niti su one nastojale – tako se / dogodilo / Mogle bi visoko izrasti”. E sorokkal Mihalić felszámolja 

a természet harmóniája és az univerzum örök rendje között feltételezett, az olvasó által 

alapértelmezettnek hitt kapcsolatot. Ez azonban csupán első lépése annak a folyamatnak, 

melynek célja a többi ember kíméletlen szembesítése léte abszurditásával és lényegi kudarcra 

ítéltségével: „Bojim se za one koji hoće i u tome / nalaze smisao / Ne privikavaju li se na silne 

poraze”. 

Bár a Mihalić-életmű későbbi szakaszaiban – elsősorban a Godišnja doba (1961) című kötetben – 

a természetábrázolás hagyományosabb típusaival is találkozhatunk, a természet tradicionális 

lírai szerepének megkérdőjelezése később is a horvát költő lírájának konstans eleme marad. 

Ilyen típusú természetábrázolással találkozhatunk például a Jezero (1966), a Vrt crnih jabuka 

(1972) és a Kratki izlet (1997) című költeményben. 

Az univerzum érthetetlenségének és értelmetlenségének gondolata, amely Pilinszkynél 

elsősorban a korai korszakban jelenik meg gyakran, Mihalićnál csupán az életműve legvégén 

kerül előtérbe. Áttételesen már a Na stolu, usred oceana (2000) című költeményben is 

találkozhatunk a témával, amely ugyan a világ keletkezését, az univerzum törvényeit és 

önmozgását tematizálja, mégsem tesz kísérletet arra, hogy magyarázatot adjon, vagy 

megvilágítsa annak okait. A Svemirska zanovijetanja (2004) témája az univerzum eredete, amire 

a költemény két lehetséges magyarázatot ad. 

SVEMIRSKA ZANOVIJETANJA 

Tvoje tajne još su veće tajne 

otkako se zna da nema kraja ni početka, 

naprosto da bubriš dok se ne rasprsneš 

kao što se jednom već dogodilo 

a mi pamtimo riječ koja posta svjetlo. 

 

Bog kao Bog traži savršenstvo, 

samo da mu Zemlja ne postane razlog 

što sav Svemir ni u čem ne valja: 

KOZMIKUS TÖPRENGÉSEK 

Titkaid most még rejtélyesebbek, 

mióta tudjuk: nincs kezdeted, se véged – 

csak dagadsz, dagadsz, amíg ki nem pukkadsz 

mint akkor régen 

de mi csak a szóra emlékezünk, amelyből 

világosság lett 

 

Isten mint Isten a tökéletességre tör, 

egyedül a Föld rondít csak bele 
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valja li Svemir, samo Zemlja kvari sklad 

jer mu neprekidno oprašta zablude. 

a nagy műgonddal szerkesztett 

Világegyetembe: 

belerondít, mert folyton megbocsátja 

újabbnál újabb tévedéseit. 

 

(Kálecz-Simon Orsolya fordítása) 

 

 

NEDOSEGNUTI KRAJ 
Svu noć pale se i gase nebeske svjetiljke 
Krhotine planeta i zvijezda, i koje nikad nisu 
       bile cjelina 
Opasni znakovi nebeskog rasula 
Nedovšen posao koji od stvari do stvari 
       gubi svrhu 
Samo oči mračnog čudotvorca pamte sve te 
       promašaje 
Nemoćne da spasu ono što se slomilo 
Što nikad nije doseglo vrhunac 
 
Ali pamte; on teško diše i po nama padaju 
        kapi znoja 
Jedini je vidio u svojem tjeskobnom srcu 
        nedosegnuti kraj 
Ni sam ne zna što je: tvorac ili žalosni 
        svjedok 
Koji na kraju trpi, posrće ali ne pada 
Čeka li možda da iz ništavila opet kresne 
        riječ? 
Čemu – pita se – kad će zlokobna narav opet 
        pokvariti zadnji čin 
I cijelo se dobro zamišljeno kazalište 
        srušiti u podrum među 
        pijane glumice 

AZ EL NEM ÉRT VÉG 
Egész éjjel hol kigyúlnak, hol kihunynak az égi 
mécsesek 
Bolygók és a csillagok törmeléke, melyek sohasem 
voltak 
 egy egész 
Az ég széthullásának veszedelmes jelei 
Félbemaradt munka, amely dologról dologra 
 veszíti el értelmét 
Csupán a sötét csodatévő szeme látja ezeket a 
 tévedéseket 
Nem tudják megmenteni, ami összetört 
Ami sohasem érte el a csúcsot 
 
De mindent jegyeznek; ő pedig nehezen szedi a 
levegőt, verejtékcseppek 
 hullanak reánk 
Csak ő látta szorongó szívében 
 az el nem ért véget 
Már maga sem tudja, micsoda: teremtő vagy 
szánalmas 
 tanú 
Aki csak tűr, meg-megtorpan, de nem bukik el 
Azt várja tán, hogy ismét szó pattanjon ki 
 a semmiből? 
Minek – kérdi – ha e balsorsú természet úgyis 
 elrontja az utolsó felvonást 
És az egész jól kitervelt színház 
 lezuhan a pincébe, 
 a részeg színésznők közé 
 
(Kálecz-Simon Orsolya fordítása) 

 

A létmegértő szubjektum először egy természettudományos magyarázatot vázol, amelyben az 

ősrobbanás-elmélet körvonalait ismerhetjük fel: „mióta tudjuk: nincs kezdeted, se véged – / csak 

dagadsz, dagadsz, amíg ki nem pukkadsz / mint akkor régen”, a versszak utolsó sora pedig a 

hagyományos bibliai teremtéstörténetet idézi fel. A vers kezdősora („Titkaid most még 

rejtélyesebbek”) és a második versszak viszont azt sugallja, hogy az univerzum titkát egyik 

elmélet sem képes megvilágítani. Ha a Bibliából indulunk ki, akkor a világ tökéletlensége és Isten 

és ember ellentmondásos viszonya marad magyarázat nélkül, a tudomány pedig, bár a folyamat 

végeredményét megmagyarázza, a lét misztériumával nem tud mit kezdeni. 

A Nedosegnuti kraj (1995) című költeményében a létmegértő szubjektum még egy lépéssel 

továbbhalad. Egy széthulló világ képe sejlik fel a horizonton, amelyben a már a „mennyei”, tehát 
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a transzcendens szférát is érintő bomlás „veszélyes jelei” is tetten érhetők. A következő sorok 

arra is rávilágítanak, hogy a lírai szubjektum szorongása korántsem ok nélküli, hiszen a bomlás 

oka a „befejezetlenül maradt” teremtés, amely már nem tekinthető egy felsőbb Logosz célirányos 

aktusának, hiszen maga sem tudja, hogy milyen irányba tart („amely dologról dologra / veszíti el 

értelmét”). A végeredmény pedig korántsem egy ógörög értelemben vett kozmosz, inkább össze 

nem függő töredékek kusza halmaza, melyekben nyomokban sem fedezhető fel az a fajta 

egységes, mindent átható rend, amelyről egy felsőbb intelligencia működésére lehetne 

következtetni. 

Az univerzum jelentésvesztése a költői képek síkján is megjelenik. A Nedosegnuti kraj című 

költeményben a csillagszimbólum hasonló jelentésváltozáson megy át, mint amit Pilinszkynél is 

láthatunk. A „bolygók és a csillagok törmeléke” képben a csillagok és az égitestek nem az 

univerzum örök rendjét szimbolizálják, hanem épp az ellenkezőjét: azt, hogy ez az örök rend 

nem létezik, és soha nem is létezett. Hasonlóval találkozunk az 1964-es Mala fuga című versben 

is („kao o užetu nakrivilo se sunce / kao u zubima zvijeri mjesec i sve zvijezde”), ahol az 

égitestek egy, az univerzum barátságtalanságát, szorongáskeltő mivoltát leleplező költői képben 

bukkannak fel. A Kruh na stolu (1977) című költeményben („Oko njeg zidovi i zvijezde. I svi 

obruči / koji stežu moje srce”) pedig a falak és a csillagok szembeállítása a mikrokozmosz és a 

makrokozmosz egymást tükröző sivárságát jeleníti meg, amelyre árnyékként vetül rá a második 

mondatban szereplő költői kép által megidézett, fájdalommal és szorongással teli atmoszféra. 

 

3.2 STATIKUS VILÁG 
A Mihalić által ábrázolt világ fontos jellemzője a statikusság, melyet a lírikus a mozdulatlanság és 

a céltalan ismétlődés alakzataival próbál érzékeltetni. A Pjesma osuđenika na smrt (1954) 

soraiban egy sivár, kietlen világ rajzolódik ki. Nincs mozgás, nincsenek érdemi változások, s 

csupán ugyanazok a dolgok ismétlődnek újra és újra: „Što bih još želio? / Kakav položaj sjedenja 

i gledanja? / Kako još da izvrnem svoje dlanove? / Kako još da uzneredim svoju kosu?” A lírai 

szubjektum által felsorolt valamennyi cselekvési lehetőség passzív, öncélú, kizárólag a beszélő 

testével kapcsolatos, és alkalmatlan arra, hogy bármilyen módon hatást gyakoroljon a világra. 

Ráadásul a lehetőségek száma véges, és a szubjektum minden lehetséges változatot kipróbált 

már. A Nesumnjivo jedinstvo vječnosti (1959) ugyanezt a tapasztalatot a fatalitásig fokozza: 

„Svaka naša kretnja odzvanja bez okončanja / – Možemo čuti glasove onih koje / uzrokujemo / 

Šteta je jedino što nam ne mogu pomoći / Da učinimo bilo što nepredviđeno”. 

Az Osjećaj (2000) című költeményben az ismétlődés retorikai alakzatként jelentkezik: „Širina 

svjetla, a opet se osjećam / okovan u kutu. / Mogu se ganuti, u jedno slijepiti / podivljale strane 

svijeta, svejedno / se osjećam okovan u kutu. / Tvrdo zvekećem lancima, / udaram njima po 

njuškama čuvara. / Blejim, lajem, tulim. / Svejedno se i sve više / osjećam okovan u kutu. / I kada 

naiđe ljepota, prestrašena / i brbljava, znam, došla me izdati / i već se osjećam okovan u kutu.” 

Bár a lírai szubjektum kétségbeesetten igyekszik szabadulni szorult helyzetéből, törekvései 

egyre kudarcot vallanak. A könyörtelenül ismétlődő „okovan u kutu” félmondat még 

véglegesebbé és visszafordíthatatlanabbá teszi a lírai szubjektum kudarcát, s még 

határozottabban nyilvánítja meg a szorult helyzetből való kitörés lehetetlenségét. 

A horvát lírikus kései költészetében a körmotívum kerül előtérbe, amely szintén az állandó, 

kiúttalan ismétlődés metaforája lesz: „Iako ne priznaješ, pokorno se vrtiš u krugu. Sve tvoje misli 

njišu se, kovitlaju najdalje do ruba. I tvoj san, koji želi otploviti, samo ponavlja zamisao 
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kružnice.” (Erotika kruga, 1992) A vers középpontjában a saját „körébe” zárt lírai szubjektum áll, 

aki kétségbeesetten próbál szabadulni, de ezzel csupán annyit ér el, hogy  óriási erőfeszítések 

árán egy másik körbe kerül át. 

Az ismétlődés mellett Mihalić másik kedvelt motívuma a merev, „megfagyott” világ, és a Godot-ra 

várva című abszurd drámából ismert hiábavaló várakozás. A Naokolo sami bezdani (1959) egy 

fiatal nő történetét beszéli el, aki minden percben férje hazaérkezésére vár… a várva várt 

találkozás azonban egyre késik: „A znala si dobro da je sasvim tu / Da je i on tebi svoje ruke 

pružio / Jedan mali korak no u kojem smjeru / Kad su naokolo sami bezdani”. A Svečanost puna 

iščekivanja (1966) beszélője szintén egy különleges pillanatra vár, amely azonban sohasem 

érkezik el: „Ovo vino već sam pio, ovdje sjedio / Ni mlađi ni stariji (zar duh broji godine) / Baš 

tako podizao čašu malo iznad sebe / Čekajući svoje čudo, ma što mu se prohtjelo // Dragocjena 

tekućina, sve dok ne bude upotrebljena / Izlije se prevarena kao kiša s krova // Sutra će je sunce 

ponovno uzdizati / Sve do ove čaše, ove svečanosti pune iščekivanja”. Ugyanez a téma jelenik 

meg ugyanakkor az Atlantida (1977) című költeményben is, ahol a szigetlakók felmentő 

seregként várják a felfedezőket, ám azok végül mégsem érkeznek meg az elveszett kontinensre. 

A „statikus időábrázolás”, amely „mindent átfogó jellegével kioltja az emberi tettek valamennyi 

értékét, illetve felülírja azok eredeti értékét és céljait” (Krnjević 2002: 179), valamint a 

„végtelenített, körkörös idő” és a „külső és a belső idő szembeállítása” (Milanja 1990: 69) célja 

nem csupán „a létező egzisztenciális tematizációja” (Milanja 1990: 69), hanem az abszurd 

sivárságának, kilátástalanságának, eseménytelenségének érzékeltetése. Egy olyan világban, ahol 

folyton ugyanazok a dolgok ismétlődnek újra és újra, az idő múlásának követése értelmét veszti, 

hiszen az idő semmiféle érdemi változást nem hozhat. Erre hívja fel a lírikus a figyelmet Nema 

promjene (1959) című költeményében, amely a hétköznapi emberek és a lét valódi arcát 

felismerő szubjektum időszemléletét állítja szembe egymással: „A svaki je od nas htio zaustaviti 

vrijeme / radi strašne optužbe / Ali gle: SVE je UVIJEK, nema promjene”. A Nesumnjivo jedinstvo 

vječnosti (1959) című versben Mihalić ugyanezt múlt, jelen és jövő idősíkjainak 

egybecsúsztatásával érzékelteti: „Plove lađe s jasnim otiscima budućnosti [...] Živimo u svim 

vremenima koja se mogu / dogoditi”. Mihalić legtöbb verse azonban mégis precíz időkoordináta-

jelölés nélkül, egyfajta örök jelenben játszódik, amely által a lírikus az önmegértő szubjektum 

által feltárt tapasztalatokat általános ontológiai érvényességűként képes felmutatni. 

Az ismétlődés és a statikusság újra és újra felbukkanó képeit az abszurd világ kiúttalanságának 

metaforájaként olvashatjuk. Mihalić világában nincs valódi változás: vagy minden fagyott, merev, 

és a változás puszta ígéret marad, vagy csupán értelmetlen dolgok ismétlődnek újra és újra, 

kiszámítható variációkban. A végeredmény ugyanaz: a szubjektum előtt nem áll perspektíva és 

valódi alternatívák, így az önmegvalósítás lehetősége is ki van zárva. Az ember valójában nem is 

létezik, pusztán értelmetlenül vegetál. Voltaképp mindegy a számára, él-e avagy meghalt, 

létezése teljes mértékben fölösleges. Ebből adódik az abszurd világban egzisztáló egzisztenciát 

mindenhová elkísérő léttelenség, léthiány érzése, amely nemcsak Pilinszky, de Mihalić lírai 

szubjektumainak tudatát is áthatja. „Očekujem, kažu, smrt, / ali ja znam da mene više nema i sve 

je / izlišno.”– írja Slavko Mihalić Pjesma osuđenika na smrt (1954) című költeményben. Hasonló 

konklúziót fogalmaz meg a Konjanik (1977) („jer je život smrt, a smrt nije život”), valamint a 

Nevidljiva (1985) című költemény is („Milijuni su prošli da joj nikada ne stignu nadomak / 

milijuni miljijuna još će uzaludno iskati smisao / pa ipak on već jest tu i sve se više širi / i sve se 

jače suzuje u smrt koja jest jednako život”). 
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A léthiánytól szenvedő lírai szubjektum úgy érzi, lét és nemlét között lebeg. E tapasztalás 

legpregnánsabb lírai megjelenítője a Metamorfoza (1954) című költemény, melyben áttetszősége 

és identitásnélkülése miatt egyenesen a lírai szubjektum létezése válik kérdésessé. Hasonló 

gondolatokat fogalmaz meg később az Atlantida (1977) és a „Forse di Croazia” (1985), valamint a 

Čujem te i kad šutiš (1991) című vers is, amelyben a lírai szubjektumok léttelenségét a költő a – 

Pilinszky által is előszeretettel alkalmazott – tárgyiasítás eszközével jeleníti meg: „Samo se malo 

razlikujemo od stolova, ormara.” […] „Stvari smo, dakle, koje bezdušni usud ne ostavlja / novim 

naraštajima”. Ide sorolhatjuk a Prognana balada (1956) című költeményt is, ahol a költő a lírai 

szubjektum tragédiáját imígyen fejezi ki: „A čovjek onaj što je pjevao / Usitnjen do mikroba / i 

podložan do nepokretnosti / Bude prognan”. E költeményben, amelynek aktuálpolitikai 

implikációival többek között Šoljan (2002: 226), Pavličić (2009: 172) és Milanja (2010: 146) is 

foglalkozott, a lírai szubjektum léttelenségérzetének oka kettős: az egyik ok az abszurd 

univerzumban való létezés kényszere, a másik pedig a totalitárius diktatúra mindent 

meghatározó légköre. Az évezredes, a líratörténet egészén átívelő archetipikus szimbólumok 

univerzális kapaszkodót jelentenek, amelyek segítségével a szubjektum képes leírni a világot, 

megérteni azt, és eligazodni benne. Az archetipikus szimbólumok kifordítása egyszerre segít 

érzékeltetni az értelmetlenséget önmagát, és azt, hogy a világ valódi – értelmetlen, a korábbi 

rendszerekkel leírhatatlan – arcának megpillantását követően az univerzálisan érvényesnek hitt 

toposzok pontossága, magyarázóereje is kétségessé válik. Mivel az alapvető orientációs pontok 

megszűntek, a lírai szubjektum értelmetlennek érzi magát létében. A fejük tetejére állított 

archetipikus szimbólumok további fontos funkciója a lírai szubjektum otthontalanságérzetének 

és szorongásának a megnyilvánítása. 

4. A TÖBBI SZUBJEKTUM ÉS A VELÜK VALÓ KAPCSOLAT 
Pilinszky János lírájához hasonlóan a lírai szubjektum izolált pozíciója a mihalići életművön is 

végigvonul. Tomislav Ladan Mihalić lírai szubjektumának elidegenedettségét Camus Közönyének 

legendás főszereplőjéhez hasonlítja (Ladan 1965: 55); Cvjetko Mihanja pedig az „adhezált 

szubjektum” kifejezést alkotja meg Slavko Mihalić mindenki mástól elzárkózó lírai 

szubjektumának jellemzésére. Hasonló következtetést von le Zuppa (1966: 158) és Pavletić 

(1987: 56) is. 

 

Számos reprezentatív Mihalić-versben, mint a Metamorfoza (1954), a Bih da se (1956), vagy a Na 

sagu, buljeći u sebe (1956), a többi szubjektum az említés szintjén sem jelenik meg. A versek 

teljes terét az önmegértő szubjektum létélménye tölti ki, és annak önreflexív aktusai 

strukturálják.  

Hasonló a helyzet azokban a szövegekben is, ahol a többi szubjektum mégis feltűnik. A 

költemények középpontjában itt is a lírai szubjektum és annak perspektívája áll, a többi 

szubjektum pedig puszta narratív funkcióvá degradálódik. Az ilyen típusú költemények tipikus 

példája a Pjesma osuđenika na smrt (1954) című költemény. 

PJESMA OSUĐENIKA NA SMRT 

Očekujem dan smaknuća. 

 

Dolaze mi u šarenim haljinama 

toliko tuđi da ih ne mogu osjetiti 

i nude nešto između zraka i nepostojanja. 

A HALÁLRAÍTÉLT DALA 

Kivégzésem napjára várok. 

 

Tarka ruhákban jönnek értem 

annyira idegenek, hogy nem is érzem őket 

ajándékuk pedig sem nem levegő, sem nem nemlét. 
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Poželim da sam odjeven u haljine kakva junaka, 

zavjerenik, možda, kojeg će spasiti 

vratolomijom. 

 

Ali uglavnom ne želim. 

 

Još kada me zidovi salete tjeskobom 

i ne mogu krenuti velike betonske jezike. 

Htio bih da ih nestane. 

 

Ne da se valjam po zelenoj livadi, 

ne da se napijem bistre vode, jer toga je bilo 

    i suviše 

već da sam razriješen, bez tragova, da samog sebe 

    ne pritišćem. 

     

Što bih još želio? 

Kakav položaj sjedenja i gledanja? 

Kako još da izvrnem svoje dlanove? 

Kako još da uzneredim svoju kosu? 

 

Očekujem, kažu, smrt, 

ali ja znam da mene više nema i sve je 

    izlišno. 

 

 

Egy percre azt kívánom: bárcsak egy hős ruháját 

ölthetném magamra, 

talán egy összeesküvőét, akit nyaktörő 

mutatvánnyal fognak megmenteni. 

 

De ha jól meggondolom, mégsem szeretném. 

 

Csak mikor szorongva rontanak rám a falak 

s meg sem tudják mozdítani súlyos betonnyelvüket 

akkor mondom: bárcsak eltűnnének 

 

No nem azért, hogy a zöld mezőn hemperegjek, 

nem azért, hogy teleigyam magam tiszta vízzel, 

hiszen már  

eleget ittam 

hanem azért, hogy megszabaduljak, hogy eltűnjek 

nyomtalanul, hogy legalább a magam számára  

ne legyek teher 

 

Mit is kívánhatnék? 

A szem vagy a test újabb helyzetét? 

Hogy újból kifordítsam tenyerem? 

Hogy újból összekócoljam a hajam? 

 

Azt mondják, a halált várom, 

de én tudom, hogy már rég nem létezem, s hogy 

minden  

hiábavaló. 

 

(Kálecz-Simon Orsolya fordítása) 

 

 

A vers terét teljes mértékben a lírai szubjektum uralja, csupán a második, a harmadik és az 

utolsó szakaszban találunk utalást arra, hogy ezt a kihalt világot más emberek is lakják. A többi 

emberrel való találkozásra csupán a második versszakban kerül sor. Ezek az emberek azonban 

névtelenek, arctalanok maradnak, ember-voltukra is csupán annyi utal, hogy ruhát viselnek. Bár 

ruházatuk tarka, ami egyfelől szertelen vidámságot, másfelől felszínességet, a külsőségekre való 

fókuszáltságot sugall, arctalanságuk némiképp eltávolítja, és fenyegető jelleggel ruházza fel őket. 

Jóllehet a vers terébe belépő emberek maguk kezdeményezik a kapcsolatot a lírai 

szubjektummal („tarka ruhákban jönnek értem”), a kapcsolat azonban mégsem tud létrejönni, 

mert „annyira idegenek, hogy nem is érzem őket”. Ez a félmondat nem egyszerűen az emberek 

egymástól való elidegenedését húzza alá, hanem ennél sokkal súlyosabbat mond ki: a többi 

ember a lírai szubjektumtól annyira különbözik, hogy már-már kívül reked az érzékszervek 

érzékelési tartományán. A versmondat második fele („ajándékuk pedig sem nem levegő, sem 

nem nemlét”) teljes mélységében felfedi a lírai szubjektum és a többi ember közötti távolságot: a 

két fél között semmiféle értelmes interakcióra nincs mód, mert a többiek a lírai szubjektumnak 

semmi olyasmit nem képesek felajánlani, amire annak szüksége lenne, vagy értelmezni tudna. Ez 

a kommunikációs kísérlet kudarcához vezet, ami szinekdochikusan jelzi a lírai szubjektum 
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végletes, visszavonhatatlan magányát, amin semmi más lény nem tud enyhíteni. Pilinszky 

verseitől eltérően azonban, ahol a lírai szubjektum kétségbeesetten szenved a magánytól, a 

Pjesma osuđenika na smrt (1954) lírai szubjektuma érzelmek nélkül veszi tudomásul önmagára 

utaltságát. 

 

A többi szubjektumhoz való viszonyt egy másik perspektívából tárja fel a Ne nadaj se (1954) 

című vers, amely a Pjesma osuđenika na smrt (1954) című költeményében körvonalazott 

kivégzéstémát bontakoztatja tovább: 

 

NE NADAJ SE 
Ne nadaj se svome spasenju, prijatelju. 
Dovoljno je lovaca na tvome tragu da ćeš 
    jednom biti pogođen –  
tako ćeš lijepo vrisnuti da će procvjetati 
    šuma. 
Pamti: tvoj bol je za ljepotu neke stvari 
    izvan tebe. 
 
Ne nadaj se, ne skrivaj se, nego idi posve 
    ravno. 
Ne boj se ni strelica ni metaka – oni će te 
    svakako dokrajčiti – 
ali daj da budeš velik svojim raskošnim 
smirenjem 
koje nećeš razdati za njihove grabežljive 
    poglede, oči gavranova. 
 

NE REMÉNYKEDJ 
Barátom, ne reménykedj a 
megmenekülésedben 
Elég vadász van a nyomodban, egyszer 
úgyis el fognak találni – 
olyan szép lesz a sikoltásod, kivirágzik tőle az 
erdő. 
Ne feledd: szenvedésed olyan dolgokért való, 
melyek 
    rajtad kívül állnak. 
 
Ne reménykedj, ne rejtőzz el, hanem haladj 
egyenesen 
előre. 
Ne rettegj a nyilaktól, se a golyóktól – hisz 
azok mindenképpen 
    végeznek veled –  
inkább légy naggyá fényűző 
    nyugalmad által 
melynek nem árthatnak a dögevő 
    pillantások, hollószemeik. 
 
(Kálecz-Simon Orsolya fordítása) 

 

A többi szubjektum ábrázolása itt talán még a Put u nepostojanje (1954) című versben látottnál 

is vázlatosabb. A többi szubjektum csupán egyetlen funkcióra redukálva, a lírai szubjektum 

integritását fenyegető erő szerepében jelenik meg. E szemlélet a többi szubjektumot nem csupán 

eltárgyiasítja, de azokat egyszersmind a fizikai környezet részévé degradálja, ily módon azok 

megkülönböztethetetlenné válnak az összes többi pusztító erőtől, amelyek e barátságtalan 

univerzumban a lírai szubjektum életére törnek. Ehhez hozzájárul az is – miként Vlatko Pavletić 

is kiemeli –, hogy Mihalić az üldözést mindig egyes szám első vagy második személyben 

ábrázolja, miközben az üldözők mindig többes számban vannak. (Pavletić 1987: 59) Hasonló 

gyakorlattal találkozunk a többi üldözésversben, valamint Mihalić kivégzésverseiben (Samo 

jedan način [1959], Strijeljanje u zoru [1959], Posljednja noć [1959]) is. 

Ez az eltárgyiasító mozzanat azonban kétirányú. Milivoj Solar a költemény utolsó sorait Sartre 

tekintetfogalma segítségével értelmezi. A lírai szubjektumot a Másik azért üldözi, azért veti rá 

baljóslatú, hollószemekhez hasonlított tekintetét, „hogy meggyilkolja, puszta tárggyá tegye, saját 
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termékévé változtassa, és a saját céljaira használhassa fel” (Solar 1997: 103). Ugyanezt az 

eltárgyiasító mozzanatot emeli ki Pavletić a Strijeljanje u zoru [1959] című költemény esetében, 

ahol a lírai szubjektum „puszta tárggyá degradálódik, hiszen többé nem küzd a saját életéért, és 

más módon sem szegül ellen a hóhér akaratának”. (Pavletić 1987: 74) 

 

E kettősség uralja Mihalić szerelmi líráját is, amelyekben a Másikkal való összekapcsolódás 

meghiúsulásának elsődleges oka – akárcsak Pilinszkynél – a lírai szubjektum 

kapcsolódásképtelensége. A lírai szubjektum és a Másik vagy társas magányban kénytelenek 

egzisztálni egymás mellett (S tobom, kad sam bio sam [1964]), vagy olyan mély kommunikációs 

szakadék húzódik közöttük, ami minden más kapcsolatot lehetetlenné tesz (Ne znaš ljubiti, ne 

znaš mrziti, ni ubiti ne bi znala [1981]), más esetekben pedig valamilyen objektív akadály hiúsítja 

meg a kapcsolódást (Bijeg ljubavnika [1956], Naokolo sami bezdani [1959]). Más 

költeményekben a nő „puszta tárgyként, lezárt létezőként, nem-szubjektumként” (Milanja 1979: 

1155) jelenik meg, amely „nélkülözi a [lírai] szubjektum folyamatszerűségét” (1155). Ilyen 

például a Ljubavna pjesma samotara (1957), a Ja se bojim, ja se užasavam (1956) és a 

Približavanje oluje (1961), amelyekben, akárcsak Pilinszky Rongyaidban és kitakarva (1975), 

Gótika (1975) és Kráter (1975) című költeményeiben, szintén a sartre-i értelemben vett tekintet 

működését érhetjük tetten. A versekben a nő a lírai szubjektum vágyainak puszta tárgyaként 

jelenik meg, a Ljubavna pjesma samotarában (1957) a petrarcai szonetteket idéző piedesztálra 

emelve, a másik két versben pedig a férfi szexuális vágyainak kielégítésére szolgáló tárgyként 

ábrázolva. Mihalić lírájában azonban elvétve olyan költeményekkel is találkozhatunk, 

amelyekben a szerelem betölti a neki szánt szerepet – az „eltörött egész” kerekségének, belső 

rendjének visszaállítását. Ez történik például a Ljubavno pismo (1969), a Susret na tramvajskoj 

postaji (1977) és, miként arra Sibila Petlevski is felhívja a figyelmet, a Kad sam s tobom (1977) 

című költeményben, ahol a lírai szubjektum a Másikon keresztül határozza meg és definiálja újra 

saját magát. (Petlevski 1998: 797) 

 

A lírai szubjektum más szubjektumokhoz való viszonyulásának harmadik alaptípusát a 

Pristajanja (1954) című költemény jeleníti meg a legpregnánsabban: 

PRISTAJANJA 

Brodovi pristaju na mnogo načina: 

jedni silovito, s treskom i lomljavom, 

drugi nježno, poput ljubavnika. 

 

Sve to zavisi o raspoloženju mornara; 

pita se kako je tekla trgovina. 

Ako je kapetan prije vremena ostao bez 

duhana, 

brod bi mogao skočiti 

na obalu, do trafike. 

 

Radi se i o ženama i o djevojkama. 

 

KIKÖTÉS 

Minden hajó másképp köt ki. 

Egyesek durván, nagy rendüléssel és robajjal, 

mások pedig lágyan, akár a szerelmesek. 

 

Az egész dolog a tengerész hangulatától függ; 

a kérdés az, hogy hogy ment az üzlet. 

Ha a kapitány időközben kifogyott a 

dohányból, 

a hajó kiugorhat 

a partra, egészen a trafikig. 

 

A nőkről és a leányokról sem feledkezhetünk 

meg. 
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A može se dogoditi da brod pristane 

vrlo daleko od obale, 

tamo, na sredi oceana, 

u jednoj luci bez kapetanije. 

 

S az is megtörténhet, hogy a hajó 

a parttól egészen távol köt ki, 

ott, az óceán közepén, 

egy kapitány nélküli kikötőben. 

 

(Kálecz-Simon Orsolya fordítása) 

 

A költemény alapvető struktúraképző eleme a tenger és a szárazföld ellentéte. A tenger tágas tér, 

amely lehetővé teszi, hogy utasa szabadon, minden más tényezőtől függetlenül határozza meg 

útirányát, ugyanakkor kiszámíthatatlan, bizonytalansággal terhes közeg is, amely egy pillanat 

alatt képes pozdorjává zúzni a magányos kalandor sajkáját. A szárazföld ugyanakkor, bár 

biztonságos, szilárd talajt nyújt, az állam ellenőrzése alatt áll, s az ott való közlekedést megannyi 

törvény, norma és konvenció szabályozza. 

Tengerész lévén a lírai szubjektum egyszerre két világ polgára. A különféle kikötők, 

kapitányságok, illetve a többi hajóssal való együttműködés által rákényszerített szabályok 

sokaságának kell megfelelnie. Másfelől azonban ott áll előtte a nyílt tenger, ahol saját maga 

szabhatja meg úticélját és irányát, e sorsnak azonban elengedhetetlen velejárója a magány. 

Már a cím is egyértelművé teszi, hogy a költemény középpontjában egy döntéshelyzet áll, 

horvátul ugyanis a „pristajanje” nem csupán „kikötést”, hanem átvitt értelemben „beleegyezést”, 

„ráállást” is jelent. Egyértelmű a döntés kimenetele is. A lírai szubjektum, elutasítva a 

„szárazföld” korlátainak sokaságát és a beilleszkedés kötöttségeit, a rendszeren kívüli lét mellett 

dönt, vállalva a magányt és a „politikailag nem megfelelő” bélyegét is. 

A lírai szubjektum kívülállásának oka azonban nem elsősorban a szabadságvágy, hanem az 

erkölcsi integritás megőrzése. A Metamorfoza (1954) és a Bih da se (1956) című költemények 

elemzésekor már láthattuk, hogy a rendszerbe való integrálódás előfeltétele az idegen 

értékekkel való azonosulás, ami korrumpál, és elvtelen kompromisszumokkal jár. Hasonló 

aggodalmaknak ad hangot a Samo san, moji kapetani (1957) és a Svakodnevni život (1985) című 

vers is, ahol a lírai szubjektum szintén a kivonulás igényének ad hangot: „sustavno potkradanje 

opeka / sa stupova neba / Strpljivo pripremanje svojih dvojnika / i trojnika za novu podjelu 

svijeta / Ovaj put bez lažnih sentimentalonosti / Ovaj put bez zametka”. 

A Pristajanja (1954) által megfogalmazott üzenetet még nyomatékosabbá teszi, hogy a vers a 

Komorna muzika (1954) kötet nyitódarabjaként jelent meg, amelyet a költő magánkiadásban tett 

közzé (Benčić Rimay 2009: 15). Miként a Približavanje oluje válogatáskötet előtanulmányában 

erre Ante Stamać is felhívja a figyelmet, ez az akkori Jugoszláviában politikai és alkotói 

öngyilkosságnak számított (Stamać 1996a: 7). A Pristajanja tehát egyfajta ars poetica is, amely a 

lírikus függetlenségre, rendszeren kívüli pozícióra való törekvését, valamint a politikai és egyéb 

struktúráktól való ódzkodását tükrözi.  

 

Annak ellenére, hogy Mihalić lírája fókuszában az ontológiai kérdések állnak, és a többi 

szubjektum csupán narratív funkcióként jelenik meg a költeményekben, a recepció mégis 

elsősorban a valóságra, ezen belül is kora történelmi-társadalmi kérdéseire reflektáló 
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lírikusként olvassa „az abszurd költőjének” verseit. Ivo Frangeš szerint „[Mihalić] költészetének 

szubjektuma »a szituációban álló ember«, és bármennyire is meglepőnek tűnik, költészete 

mindenekelőtt a való világ felé fordul”. (Frangeš 2002: 319) Vlatko Pavletić szerint „Mihalić 

költészetének témája alapjában véve az ember sorsa a konkrét társadalmi-politikai és az 

ismétlődő történeti körülmények kontextusában”(1987: 50). Pavletić Mihalić lírájának 

társadalmi elkötelezettségét olyan erőteljesnek látja, hogy a költő líráját a francia 

perszonalizmus jeles képviselője, Emmanuel Mounier eszméivel rokonítja, aki „elsősorban a 

türelem erényének hangsúlyozásával kíván tenni az igazságos társadalom létrehozása 

érdekében” (1987: 50), és aki „anyagi és szellemi, egyéni és kollektív összhangját, a 

következetesség, a hűség és az alkotás fontosságát hangoztatja”. (1987: 50) Veselko Tenžera egy 

alkalommal szintén Mounier-éhez hasonlítja Mihalić költészetét, aki szerint a Pohvala praznom 

džepu (1981) című verseskötet Građanin drugoga reda ciklusa a mounier-i értelemben vett 

„intézményesült társadalmi káosz” (etablirani društveni nered) kifejeződése. (Tenžera 1986: 

1035)  

A lírikus munkásságáról szóló nagyobb lélegzetű szintézisek a mihalići lírai szubjektum 

passzivitását és izolációját a társadalmi-politikai cselekvéssel szemben határozzák meg, s a 

konkrét tér- és időbeli koordinátákkal körülírható társadalmi-politikai szituációra adott 

reakcióként értelmezik. Zvonimir Mrkonjić tipológijája szerint Mihalić lírája, valamint a mihalići 

modellre épülő egzisztencialista líra a kollektivizmussal, a kollektív tapasztalat témájával és 

beszédmódjával szemben negatív módon határozza meg magát (2009: 41-42), a történelmi 

tapasztalattal pedig az egzisztencia tapasztalatának mindent semmítő örök jelenét állítja szembe 

(2009: 46). Ezzel a stratégiával a lírikus – állítja Mrkonjić – az őt gúzsba kötő megannyi korlát 

között is a szabadság körét teremtheti meg a saját maga számára. (2009: 42) Jóllehet Cvjetko 

Milanja Mihalić líráját elsősorban ontológiai orientáltságúnak, s mint ilyet, „ahistorikusnak és 

atemporálisnak” (Milanja 1990: 28) tartja, a mihalići líra alapvető sajátosságait azzal 

magyarázza, hogy „a tudat (a gyakorlat felől) önmaga felé, az önreflexió tere felé fordul” (1990: 

74), ennek okát pedig abban látja, hogy a „kiüresedett a világ történetisége, amely a létezést 

lehetővé tenné a [lírai szubjektum] számára”. (1990: 70) A lírai szubjektum „világtól való 

elidegenedését” (1990: 74) tehát Milanja is a társadalmi-történelmi kontextusban értett 

léttapasztalat inautentikus mivoltára vezeti vissza. A Metamorfozáról írt 2010-es elemzésében 

egyenesen arról ír, hogy a költemény lírai szubjektuma „azért szabad, mert elveszítette 

társadalmi létét és a társadalmi létezés értelmét”. (Milanja 2010: 156) 

Hasonló értelmezést kap a lírai szubjektum passzivitása is, amelynek hátterében, Cvjetko 

Milanjához hasonlóan, az értelmezők többsége a társadalomorientált gondolkodás és a 

gyakorlati cselekvés iránti motiváció hiányát látja. Mrkonjić (1971: 107) és Pavletić (1987: 39) 

Mihalić „félreállásának” hátterében a lírai szubjektum készen kapott ideológiákkal szembeni 

gyanakvását, a rendszer által diktált céloknak és kényszerű optimizmusnak való ellenállást 

látják. A kritikusok ezen észrevételei arra világítanak rá, hogy Mihalić lírájában a perspektivikus 

gondolkodás kizárólag a szubjektumra kívülről kényszerített célok vonatkozásában jelenhet 

meg, annak pedig, hogy a lírai szubjektum önállóan határozzon meg célokat a saját maga 

számára, a lehetősége sem merül föl. 

A fent idézett kritikai reflexiók nem csupán a mihalići líra értelmezéséhez szolgálnak 

iránytűként, de a horvát későmodern értelmezési horizontjára is rávilágítanak. A kortárs 

kritikában a cselekvés kizárólag mint társadalmi aktivizmus, mint a társadalmi szituációt 

megváltoztató történelmi tett artikulálódhat. Mivel ennek lehetősége ki van zárva, a mihalići líra 
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értelmezői azt sem tartják elképzelhetőnek, hogy a lírai szubjektum saját maga is 

meghatározhassa önnön céljait. Ezáltal nemcsak maguk a versek, de a versek recepciója is, 

implicit módon, a lírai szubjektum fakticitásának egy olyan tartományát tárja fel, amely a 

mihalići lírai szubjektum gondolkodását megfojtja, képzelőerejét korlátok közé szorítja, 

cselekvőképességét pedig megbénítja. Bár a fakticitás ezen szegmense a szubjektumot körülvevő 

társadalmi-történelmi valósághoz kötődik, illetve abból vezethető le, az a világban-való-létének 

valamennyi szintjére hatással van, s ezáltal létmegértése alapjaiig hat. 

Ebben a kontextusban értelmezve az abszurd elleni harc mihalići interpretációjának alapvetései 

is érthetőbbé válnak. A barátságtalan univerzumot uraló pusztító erők, amelyek ábrázolásában 

elválaszthatatlanul fonódik egybe a magánéletet és a társadalmi valóságot alakító szubjektumok 

cselekvése és az elidegenedett, megannyi veszélyt rejtő fizikai valóság különböző aspektusai, 

totális uralmat gyakorolnak az ember világban-való-léte fölött, létében és integritásában 

fenyegetve a létmegértő szubjektumot. Ebből a tényből vezethető le a lírai szubjektum más 

szubjektumokkal való kapcsolatának – a kommunikáció lehetetlenségében és a másik ember 

eltárgyiasításában megnyilvánuló – inautentikus jellege is, amely tekintetében Mihalić lírai 

ontológiája teljességgel összhangban van Heidegger és Sartre a másokkal-való-létről szóló 

következtetéseivel. Fakticitása okán a létmegértő szubjektum cselekvési köre sokkal szűkebbre 

szabott, mint amivel a nyugati egzisztencializmus szerzőinél találkozunk. Célokat nem tűzhet ki, 

mivel a szituációja semmítésére nincs lehetősége, s mivel valódi választási lehetőségei sincsenek, 

így szabad döntésekkel sem alkothatja meg önmagát. Egyetlen dologban van valódi választási 

lehetősége, mégpedig abban, hogy miként viszonyuljon az önmegértő folyamat során feltárt 

abszurd léttapasztalathoz. 

A lírai ontológia ezen pontosítását követően Slavko Mihalić eszméinek tipológiai kapcsolatai is 

könnyebben feltérképezhetők. Könnyű belátni, hogy a lírai szubjektum hatókörének 

korlátozottsága okán ezen ontológia keretei között sem az abszurd elleni következetes és nyílt 

gyakorlati harc A lázadó emberben és A pestisben alkalmazott stratégiája, sem A legyek és Az 

Ördög és a Jóisten hőseinek bátor, minden földi és égi autoritással szembeszállóan szabad 

cselekvése sem artikulálódhat mint reális létlehetőség.  

Azáltal, hogy az egyén önmegvalósításának extenzív-gyakorlati útja ki van zárva a létlehetőségek 

sorából, arra sincs mód, hogy a lírai szubjektum – Sartre és a perszonalisták példáját követve – 

az individuálistól a kollektív kérdések felé mozduljon. Mihalić és Mounier lételméletének 

párhuzamba állítása nemcsak azért kérdőjelezhető meg, mert a perszonalisták az 

egzisztencializmust a marxizmus és a keresztény célkitűzéseivel kívánták ötvözni, Mihalić pedig, 

miként azt korábbi elemzéseink során magunk is kimutattuk, minden készen kapott ideológiát 

inautentikusként utasít el, és a létfelejtés ill. a korrupció veszélyét látja benne (vö. Milanja 1990: 

28). A párhuzam azért is megkérdőjelezhető, mert a perszonalisták, hasonlóan a kései Sartre-

hoz, az egész kollektívát érintő problémákat vetnek föl, és kollektív megoldásokban 

gondolkodnak. Mihalić ezzel szemben nem rendelkezik társadalmi programmal, hanem a 

felmerülő kérdéseket az egyén nézőpontjából szemléli, és az egyén szintjén is keres rájuk 

megoldást. Az sem állítható ugyanakkor, hogy a lírai szubjektum létezése „ahistorikus” és 

„atemporális” lenne, mivel Mihalić létmegértő szubjektuma Daseinként, tehát térben és időben 

pontosan meghatározott világban-való létként jelenik meg. Már a Metamorfoza (1954) 

elemzésekor láthattuk, hogy még a legelvontabb Mihalić-versek is visszautalnak a jelenvalólét 

pontos tér- és időbeli szituáltságára, később pedig ezen utalások száma egyre több 

konkrétummal, a társadalmi-politikai kontextusra és az átlagos mindennapiságra vonatkozó 
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utalással bővül, így téve még gazdagabbá a lírai szubjektum önértésének közegét, és téve egyre 

világosabbá annak a szándékát, hogy a lírai szubjektum önnön – térben és időben konkrétan 

meghatározott – világban-való-létében értse meg önmagát. 

 

Kései verseiben Mihalić a többi szubjektumot már nem pusztán a magányos egyén 

nézőpontjából, annak vonatkozásában ábrázolja, hanem felülnézetből, rendszerint a saját 

morális emelkedettségét is kihangsúlyozva mutatja be. Kollektív, a többi szubjektum egymás 

közti interakcióit is vázoló tablókat láttat tehát, rendszerint konkrét tér- és időbeli kontextusba 

helyezve. 

A közösségben élő emberek egymáshoz való viszonya explicit módon csak Mihalić kései 

korszakában tematizálódik. A Narod priprostih stvari (1972) a modern fogyasztói társadalom 

atomizáltságát ábrázolja. Ebben a disszonáns ingerekkel terhelt világban az emberek izolált 

kreatúrák, akik magányosan születnek, halnak meg, s a kettő közötti szakaszban egyfajta társas 

magányban egzisztálnak („Tvornice s jednakim žarom / proizvode kolijevke i lijesove. / Zakon je 

prisila / i naša je himna jednostavna: / u moru smo izgubljene kapi.”), valamint magányosan, 

egykedvűen róják végtelenbe vezető útjaikat („Ceste naše klaonice / i vedre ljubavnice. / Spavaš 

s onom koja naiđe. // Putuješ s onom / što uzima bezbrigu istog smjera. / Iz ceste u cestu / iz 

blijeska u blijesak / u krik”). Hasonló élményt fogalmaz meg a Budimo se, buncamo, sanjamo 

(1997) című költemény is, amely az emberek közösségét a partra vetett, a kimerültségtől 

hallucináló hajótöröttekként ábrázolja. A dezorientáltság érzése annyira erős, hogy a többes 

szám első személyben megszólaló lírai szubjektum időnként a valósággal is el-elveszti a 

kapcsolatot: „budimo se, buncamo, sanjamo, / zapravo izgubljeni u modrim kišama, / pitamo se, 

ali kakva nam korist od riječi. / Smjenjuju se ilustracije i sablasti.” (Mihalić 2010: 313) A 

szubjektumok, akik „vagonokként” – felületes-mechanikus érintkezéssel, a bensőségességet 

nélkülözve – kapcsolódnak egymáshoz, az Apokrif (1959) című Pilinszky-költeményben leírthoz 

hasonló nyelvvesztettség állapotával küszködnek („Ne možeš dobiti ni svoj broj, / ime zapne u 

grlu i brzo se izmiješaju slova”.). Erre vezethető vissza a kapcsolódás lehetetlensége, és a 

képtelenségük arra, hogy eligazodjanak és megtalálják helyüket a világban. 

Az egymással-lét másik lehetséges formája a mindenki harca mindenki ellen. A Svakodnevni život 

(1985) című költemény a mindennapi élet két aspektusát állítja szembe egymással: az 

értelmetlen, kisszerű hétköznapokba belefáradt, az álmait feladó kisemberét („Popravlja staru 

dvokolicu koja nikada / neće raširiti krila / Nadgleda zamrzivač u kome / čuva svoje blago / do 

iduće propasti svijeta”) és a karrieristák életét, melyet a kompromisszumok sokasága és egymás 

folyamatos kijátszása, elárulása jellemez („Ukinuće pripadnosti drugima / Držanje ljestava 

uspješnijem lopovu / Nepopustljivost u podjeli plijena / U dva odlazak s puno osvrtanja”). Az 

egymás elleni harc egy másik arcát villantja fel az U čekaonici (1992) című prózavers is, 

amelyben az emberek egy hétköznapi szituációban, minden nyilvánvaló ok nélkül fordulnak 

egymás ellen, olyannyira, hogy a nézeteltérés már-már fizikai konfliktusig eszkalálódik („Hoće li 

doći do obračuna? Samo što se nisu pograbile sve te / bolesne ruke, glave, trbusi.”) A konfliktus 

azonban egy hirtelen beavatkozás hatására váratlanul semmivé foszlik. Ugyanez a téma jelenik 

meg azonban a Knjiga, ona ista (1997) című versben („U suhoj ruci mrtva ljetopisca / snijeg ili 

pijesak zasipaju knjigu. […] Tko hoće čuti, a većina bijesnih prolaznika / začepljuju uši i jedni 

drugima čupaju jezike / zamjećuju duboki tamni glas što još traži svoja usta / u pustinji koja ne 

može doseći svršetak.”), valamint a Mihalić-életmű utolsó kötetében, a Močvarában (2004) 
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megjelent Sve više ljudi című költeményben is („Stišćem šake – nađe se i lopova. / Jedan mi se 

zavidnik spustio u debelo crijevo [...] Ne ću doći s poludjelom gomilom / koja jest i nije moja: 

pijančuje, bludniči. / Misli jedino kako bi kome otkinula glavu.”). Eleinte Mihalić higgadt 

rezignációval, a tények rögzítésének szándékával ábrázolja az abszurd uralta társadalomban 

tapasztaltakat, későbbi sorait azonban egyre erősebben áthatja az elkeseredés és az indulat, és 

egyre élesebben határolódik el a tapasztalatok közegétől.  

Mihalićot másfelől – ellentétben Nietzschével és Camus-vel – sohasem érintette meg az erkölcsi 

nihilizmus szele. Az önmegértő szubjektum erkölcsi elkötelezettsége kezdettől fogva vitán felül 

volt, s nem kis részben éppen ez a tartás késztette arra, hogy hátat fordítson a „szárazföld” 

világának, és a „nyílt tenger” felé vegye az irányt. A költő kései lírájában az erkölcsi elköteleződés 

és az általában vett értékelvűség egyre kifejezettebbé válik. Ezt láthatjuk a Knjiga, ona ista 

(1997) című költeményben is, de még inkább a Sve više ljudiban (2004), amelyben a bűnben 

fetrengő tömeggel szembeni megvetést a maró gúny és a szokatlanul vulgáris metaforák 

érzékeltetik: „jedva čekam da se uguši u blatu / (podsjeća na propast smrznutoga vrapca / 

kojega balegom nasred ceste spašava govedo, / a on viče…).”. 

A Na podrtini (1987) című versben az abszurd létezés perspektívátlansága egy általános, mélyre 

ható értékválsággal kapcsolódik össze: „Ni na jučer niti na sutra ne misli / današnji čovjek. 

Pogled mu ne ide dalje / od stvari što ih je poslagao / oko sebe. Bog ga napustio. Vlast ga želi / 

poslušnog, a ima puna skladišta / staklenih kuglica. Djeca misle jedino / kako da mramorom 

oblože svoje / spilje. Mudraci stenju / pod teretom knjiga, bespravni / kmetovi modernih 

vremena koji još nisu / stekli niti ime.” E társadalomkép szintén az egzisztencialista projekt 

kudarcát érzékelteti. Az Istennek hátat fordító ember képtelen olyan értékrendet kidolgozni, 

amely képes lenne újból értelmet adni világban-való-létének, vagy akár olyan értékeket 

teremteni, amelyek vezérlő csillagul szolgálhatnának egy Isten nélküli világban. Akárcsak az 

univerzumot magát, az emberi társadalmat is a káosz uralja. Az emberek közönyösek minden 

iránt, ami nem a szűkebb értelemben vett létfenntartással és az anyagi gyarapodással 

kapcsolatos, miközben észre sem veszik, hogy az egzisztenciájuk kőkorszaki szinten rekedt 

(„misle jedino / kako da mramorom oblože svoje / spilje”). 

Az egymással-lét tapasztalatának előtérbe kerülésével Mihalić lírája kilép az abszurd örök 

jelenéből, és a történelmi tapasztalat felé fordul. Bár Jasna Melvinger szerint Mihalić a 

történelemre – Schopenhauert, Nietzschét és Spenglert követve – pesszimistán, a történetírásra 

és annak értelmezési lehetőségeire pedig szkepszissel tekint (Melvinger 2002: 276), az imént 

idézett költeményekben épp a történelmi tapasztalat felértékelődésével találkozhatunk. A Na 

podrtini (1987) című költeményben az értékválság elsődleges okának azt látja, hogy az ember 

elzárkózik a történelem, a kultúra és a hagyomány tapasztalatától, és csupán az aktuális pillanat 

apró-cseprő problémáira koncentrál („Ni na jučer niti na sutra ne misli / današnji čovjek. Pogled 

mu ne ide dalje / od stvari što ih je poslagao / oko sebe.”), a Knjiga, ona ista (1997) című vers 

pedig az elszabaduló általános agresszió okaként azt jelöli meg, hogy a szubjektumok hátat 

fordítanak a „halott krónikás” könyvében megörökített tapasztalatnak. A társadalom 

korlátoltságának és általános agressziójának fő oka tehát mindkét esetben az, hogy elvesztette a 

képességét arra, hogy történelmi perspektívába helyezze önmagát, és reflektáljon az ily módon 

előálló tapasztalatra. 
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Az 1970-es évektől kezdődően a lírai szubjektum egzisztenciális szorongásának ábrázolása 

során Mihalić egyre nyilvánvalóbbá teszi, hogy a szorongások egyik elsődleges oka az ország 

politikai klímája, s az elnyomó, totalitárius rezsim jellegzetes mechanizmusai. Az embert 

körülvevő világ ábrázolása során egyre fontosabb szerepet kapnak ezek a tényezők, melyek 

összetevőit – legyen szó akár fegyverekről, elvont hatalomgyakorlási eljárásokról, vagy akár a 

hatalom gyakorlását végző személyekről vagy csoportokról –, a lírikus egyaránt eltárgyiasítva, a 

szubjektumot körülvevő barátságtalan univerzum részeként ábrázolja. 

„Znaš li barem / olinjala kožo na smetištu gomila / tko bijahu tvoji mali vladari… / Tko je tvoje 

krhke dane / razbijao slučajno / u ludilu besmislene vlasti…” – írja a költő beszédes című 

költeményében, a Ta koža progonjene divljačiban (1972), amelyben egy magányos, 

kiszolgáltatott szubjektum totális megsemmisítésének folyamatát beszéli el. A költemény a 

hatalom birtokosait vaknak, kisszerűnek ábrázolja, akik közönyösen viszik véghez, amihez 

hozzákezdtek, a szubjektum pusztulása pedig véletlenszerű és nem szolgál semmilyen önmagán 

túlmutató célt, jelezve, hogy a rendszer valamennyi szintjén az értelmetlenség üli torát. A 

költemény zárósorai az együttélés alapját képező közösség teljes ellehetetlenülését, és az ebből 

fakadó identitásvesztést nyilvánítja ki: „Ova zemlja više nije ničija. / Nasilje je iščupalo / sve 

njeno staro korijenje.” 

Mihalić versei plasztikusan ábrázolják azt az Illyés Gyula Egy mondat a zsarnokságról című verse 

által drámai erővel láttatott jelenséget is, ahogyan a rezsim az ember életének minden területére 

beszivárog, és megfojtja azt. A Ne mogu izgovoriti ime grada (1969) című költeményben egy 

meghasonlott szubjektum szólal meg: „Možda me u žurbi osude nedužnog / Možda sam zbilja 

nešto učinio / Možda ću noćas i ja vješati s drugima / Bez i jedne riječi, kako tko naiđe”. A 

létmegértő szubjektum kétségbeesése több tőről fakad: egyrészt attól fél, hogy ő is a rendszer 

áldozatává válik, másfelől lelkiismeretfurdalás kínozza, harmadrészt pedig attól is tart, hogy az ő 

gerincét is megtörik, s végül ő maga is az elnyomó hatalom fogaskerekévé válik. 

A totalitarianizmus atmoszféráját, a fenyegetettség és a pusztítás légkörét a vers sötét, 

nyomasztó látomásai teszik plasztikussá: „Vrti se pijani kotač usuda / Crni kovači svu noć kuju 

verige / Bludnice u tmini progone djecu / Iz grobova izviruju nespokojni mrtvi / Još malo i 

krenut će bjesni psi”. Hasonló stratégiákkal találkozunk az Iz dalekih provincija (1985) című 

költeményben is, amely a totalitárius rendszerek működésének módját írja le, a totalitarizmus 

működésmódját egy allegorikus tájkép segítségével téve kézzelfoghatóvá: 

IZ DALEKIH PROVINCIJA 
Nikakve vijesti ne dolaze. 
Ako se tko i kanio probiti, odavno se 
preobratio. 
Sve je opet na svojem mjestu. 
Ovo ti želim reći u svojem pismu: 
ne dolazi, nema izgleda. 
Izlazimo jutrom iz spavaonica i nasumce 
kružimo gradom. 
Ako je ovo grad – divlje raslinje  
stiglo je do središta. 
Mi smo kao ptice: netko nas hrani 
ali ne vidimo ruke. 
Ne želimo vidjeti ruke i to je  
naša sloboda. 
Ne želimo vidjeti zidove, ne želimo 
vidjeti španjolske konje. 

TÁVOLI RÉGIÓK 
Nem érkezik semmiféle hír. 
Ha meg is próbált valaki áttörni, már régen 
visszafordult. 
Minden ismét a maga helyén van. 
Ezt akartam közölni levelemben: 
ne gyere, nincs semmi értelme. 
Reggel kilépünk hálószobáinkból, és vakon 
rójuk a várost. 
Már ha ez még város egyáltalán – hiszen a gaz 
a központig hatolt. 
Olyanok vagyunk, mint a madarak: valaki magot 
szór közénk, 
de nem látjuk a kezét. 
Nem akarjuk látni a kezet, és ebben áll a 
szabadságunk. 
Nem akarjuk látni a falakat, nem akarjuk látni a 
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Kažemo, neka nas i ne bude neka se mir 
nahrani našim kostima. 
Zapravo nitko ne otvara usta. 
Baš tako hoćemo: ne želimo 
čuti ni sami sebe. 
Ne zavirujemo jedno drugome 
u oči. 
Ponestaje nam djece. 
Nad nama čisto nebo juga u koje ćemo 
padati kada dođe naše vrijeme. 
 

spanyolcsizmákat. 
Azt mondjuk, inkább ne is legyünk, s inkább a béke 
lakjon jól a csontjainkkal. 
Igazából senki sem nyitja ki a száját. 
Épp ezt akarjuk: még saját magunkat 
sem szeretnénk hallani. 
Kerüljük egymás 
tekintetét. 
Egyre kevesebb gyerekünk lesz. 
Felettünk a tiszta déli ég, ebbe fogunk 
belezuhanni, ha eljön az időnk. 
 
(Kálecz-Simon Orsolya fordítása) 

 

A versnek már a címe is egy centrumtól távoli, a periférián elhelyezkedő országra utal. Ezt 

erősítik meg a költemény első sorai is, amelyek egyszerre jelzik a terület információktól való 

elzártságát, a határok áthatolhatatlanságát, és a status quo változásának teljes reménytelenségét.  

A gyomnövényekkel benőtt városközpont képe egyszerre sugallja a civilizáció széthullását, az 

infrastruktúra működésképtelenné válását, s villantja fel az általános pusztulás képét. Ez 

azonban, mint a következő sorokból is kitűnik, korántsem a központi hatalom hiányának 

tudható be. Ellenkezőleg, a város felett igen erőteljes központi hatalom uralkodik, melynek 

tevékenységétől az ott lakók léte függ: „Olyanok vagyunk, mint a madarak: valaki magot szór 

közénk, / de nem látjuk a kezét.” A központi hatalom kivételes dimenzióit jelzi, hogy erejének 

ábrázolásához a lírikus egy bibliai parafrázist választ: „Nézzétek az ég madarait: nem vetnek, 

nem aratnak, csűrökbe sem gyűjtenek, és a ti mennyei Atyátok táplálja őket. Nem értek ti sokkal 

többet ezeknél? Ki az közületek, aki aggodalmaskodásával képes az életkorához egyetlen 

könyöknyit hozzátenni?” (Mt 6,26-27). Ily módon a költemény a „láthatatlan kéz” birtokosát 

Isten helyére állítja. A következő sorok a hatalom gyakorlásának módozataira is fényt derítenek: 

a börtönökre utaló „falak” és a spanyolcsizma kettőse egy olyan rendőrállam képét vázolja fel, 

amely a fizikai kényszerítés legdurvább eszközeit sem veti meg. 

A társadalom ugyanakkor mindezzel nem akar szembenézni. Nemhogy nyílt tiltakozásra nem 

kerül sor, de egymással sem beszélnek arról, ami történik körülöttük – sőt, még saját maguknak 

sem akarják beismerni („még saját magunkat / sem szeretnénk hallani.”). A hallgatás és az 

elhallgatás csendje ugyanakkor a város lakói közé is éket ver. A bizalmatlanság és a Kafkát idéző 

alaktalan bűntudat, akárcsak a többi reprezentatív közép-európai diktatúraversben, Mihalić 

költeményének is központi motívuma („Kerüljük egymás / tekintetét.”). A költemény utolsó 

sorai egyrészt a költemény valóságreferenciáját teszik félreérthetetlenné („Felettünk a tiszta déli 

ég”), másfelől pedig világossá teszik: a totalitárius diktatúra testet-lelket nyomorító világából 

egyedül a halál jelenthet kiutat. 

A Pod sitnozorom (1981) című költemény a közép-európai diktatúraversek egy másik klasszikus 

témáját dolgozza fel: „Živiš pod sitnozorom. / Uđeš u krčmu, porazbijaš čaše / i pepeljare, a onaj 

gore, / mračno nagnut nad okularom, / zaškripi zubima. Nazoveš / prijatelja, ali još je netko u 

telefonu; odaje ga teško / hripanje. Obolio je od tvojih / dugih kišnih šetnji; noći / pokraj 

otvorena prozora; bosonoga / trka sa svitanjem po rosi.” A versben a hatalom ügynöke és az 

ügynök által megfigyelt áldozat akarata feszül egymásnak, plasztikusan ábrázolva a folyamatos 

megfigyelés jelentette kiszolgáltatottságot és az ügynök voyeur-pozíciójából fakadó hatalmát. 

Más hasonló alkotásoktól eltérően azonban itt a megfigyelt nem hagyja, hogy elhatalmasodjon 
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rajta a szorongás, hanem ő veszi a kezébe az irányítást. Először csupán apró trükkökkel 

bosszantja a rá állított ügynököt, majd önpusztító életmódba kezd, egyszersmind üldözőjét is 

magával rántva a pusztulásba, s ráébresztve arra, hogy az általa űzött tevékenység mennyire 

értelmetlen. 

A horvát tavasz lecsengését követően keletkezett, a Vrt crnih jabuka (1972) című kötetben 

napvilágot látott Došlo je, došlo vrijeme az értékfosztottság állapotának megnyilvánítója. A 

költemény a következő felütéssel indul: „Možda je došlo vrijeme / kad ljubav treba tajiti”, a 

következő sorok pedig a szeretetet jelképező allegorikus nőalak elhurcolását, megkínzatását, 

majd szó szerinti megsemmisítését ábrázolják. A vers által ábrázolt világban még a szeretet 

örökérvényűnek hitt ideálja is megkérdőjeleződik, mi több, elutasított, tilalmas, s épp ezért 

elpusztítandó dologgá válik. A költemény az alábbi sorokkal zárul: „Došlo je, došlo vrijeme / kad 

je i poezija nepravda.” Azáltal, hogy közvetlenül a szeretet után említi, jelzi, hogy az általa 

képviselt értékrendben a költészet még az univerzális értékként számon tartott szeretetnél is 

nagyobb értéket képvisel. A gesztus másik értelme az értékválság totális voltának 

megnyilvánítása. Az ábrázolt világban a költészet is igazságtalan, hisz nem képes betölteni 

funkcióját, azaz helyreállítani az univerzum rendjét és igazságosságát. Ezzel a fogással Mihalić a 

költészet Heidegger és Gadamer által megállapított ontológiai funkcióját kérdőjelezi meg. A 

költészet többé nem képes arra, hogy autentikus létébe helyezze vissza a világot és enyhítse az 

ember léthiányát, hanem tehetetlenül, összeomolva áll az abszurd előtt. 

 

Jóllehet a szocialista Jugoszlávia 1991-ben összeomlik, a traumatikus emlékek, miként a Nisam 

pamtio (1995) című versben is láthattuk, továbbra is kísértenek. A fellélegzés azonban nem tart 

sokáig: 1990-ben kitör a horvát honvédő háború, amelyre Slavko Mihalić is sokat reflektál 

költészetében. Pilinszkytől eltérően azonban Mihalić a háborút nem egyetemes katasztrófaként, 

ontológiai dimenzióban tárgyalja, hanem elsősorban a horvátok nemzeti tragédiájaként tekint 

rá. Kései köteteibe pamfletszerű, nyíltan propagandisztikus versek is belekerülnek (mint az 

1993-as Opća opasnost vagy a 2004-es Euromobil), amelyek esztétikai szempontból is 

kifogásolhatók.  

Ugyanakkor ebben a korszakban is születik néhány költemény, amely a háború ürügyén, 

hasonlóan Camus és Sartre legsikerültebb műveihez, a lét univerzális problémáira világít rá. 

Ilyen például a Prognanici (1992), amely a menekültlét egzisztenciális kifosztottságát mutatja be. 

A menekültek otthontalansága és nincstelensége („Ljudi izbačeni iz stanova, hodnika. / 

Protjerani iz dvorišta. / Rastrgane niti što povezuju čovjeka i stvari. Okreću / ga drugima.”) nem 

pusztán fizikai, hanem szellemi-lelki talajvesztést is eredményez („Žene i djeca bježe noću kroz 

šume i planine. Još ne / znaju koliko su odmakli od sebe. Što je sve srušeno u njima i više se ne 

odazivlje.”), amelyből egyenesen következik az ontológiai-egzisztenciális megcsuszamlás 

(„Pitanja o smislu pljoštimice udaraju o tvrde stijene / koje navode na šutnju. Leže ispod, prazne 

slamke.”). Az egzisztenciális talajvesztés egyenes következménye a kommunikációképtelenség is 

(„Slova zaostala u grlu što se / guraju na usta, samo su prigušeni krikovi.”), a lírai szubjektum 

nem csupán egzisztenciális bizonytalanságát és az ezáltal kiváltott érzéseket nem képes 

kommunikálni, hanem általánosságban is képtelen a többi emberrel való kapcsolatfelvételre. 

Mihalić nem hagyja számításon kívül a traumaélményt, az emlékbetörések bénító hatását sem 

(„Žestoki ubodi sjećanja oduzimaju tijelu snagu”), amelyek szép lassan felőrlik a lírai szubjektum 

testi erejét, de a lélek tetterejét is elapasztják („Ne pamte kuda prolaze pa ni glasove onih što ih / 
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vode. Glave se sve više zatvaraju u sebe, ne priznaju / stvarnost.”). A háborús traumák és az 

otthon elvesztése okozta egzisztenciális nyomort elszenvedő szubjektum nem csupán apatikussá 

válik külső környezete, a külvilág történései iránt, még akkor is, ha azok őt magát is érintik („Ne 

pamte kuda prolaze pa ni glasove onih što ih / vode”), hanem egyenesen elzárkózik a külvilág 

elől („Glave se sve više zatvaraju u sebe, ne priznaju / stvarnost.”). A költemény záróképéből 

(„Kad napokon naiđu na ljude, svjetlost, hranu, / pokušavaju od početka. Ali više ne znaju jesti. 

Trpaju velike / komade u prazninu.”) világosan kiderül, hogy az egzisztenciális kibillentség a 

fizikai és a szociális hiányállapot megszűnését (átvitt értelemben: a menekültlét véget érését) 

követően sem áll helyre. Az evésre való képtelenséget megnyilvánító utolsó két sor egy 

többrétegű metaforát tartalmaz, mely a magyar olvasókban egyszerre idézheti fel Pilinszky 

Francia fogoly (1959) című költeményét, az abban megjelenő éhségmotívumot, s láttatja 

világosan a lírai szubjektum belsejében tátongó kitölthetetlen űrt. Az a tény azonban, hogy a lírai 

szubjektum egy ilyen, a létfenntartáshoz elengedhetetlenül szükséges alapvető cselekvéssor 

végrehajtására sem képes, a világban való otthonosság végleges elvesztéséről tanúskodik. 

A Portret rata 1992. (1993) című versben a lírai szubjektum felváltva helyezkedik bele a háború 

különböző valós áldozatai – a háborús sebesült, a földönfutóvá vált, zavarodott kisember és a 

menekülttáborokban élő háborús menekült – nézőpontjába. Ennek az  ábrázolási stratégiának a 

szerepe azonban nem csupán az, hogy a vers egyes szám első személyű áttekintést adjon a 

háborús pusztítás teljes mértékéről, hanem valódi értelmét a költemény utolsó versszaka jelöli 

meg: „I više nije bitno što se tebi događa, / što drugima. / Sjediš s istim prognanicima za 

beskonačnim / stolom. / Prinosiš žlicu, stišćeš komad već zelenog / kruha. / Vani se utrkuju 

histerične sirene. / Netko odlazi iz tebe ali nitko ne dolazi. / Ostat ćeš naslikan s ostatcima ruku / 

na ušima.” A szubjektumok közti határ megszűnésének deklarálásával azt is világossá teszi, 

miként szünteti meg a szenvedés az elszigetelt egyének közötti távolságot, s kovácsol belőlük 

sorsközösséget azáltal, hogy „a didergő molekulát” belekényszeríti „a nagy, rettenetes és testvéri 

masszába”. (Pilinszky 2011b: 64) A pestisben és A lázadó emberben szintén megjelenik az a 

gondolat, hogy jóllehet minden ember egyénileg szembesül az abszurddal, és egyénileg éli meg a 

szenvedését, a többi emberrel való együttlét – és az együttes szenvedés! – lehetővé teszi a 

számára annak felismerését, hogy az értelmetlen pusztítás miatt mások is szenvednek. Az 

abszurd jelentette kilátástalan, minden önmagán túlmutató értelmet nélkülöző szenvedést tehát, 

Camus-höz hasonlóan, Mihalićnak is sikerül újraértelmeznie. Az általuk ábrázolt abszurd azáltal, 

hogy az embereket kiteszi a szenvedésnek, értelmet nyer, hiszen lehetővé teszi a számukra, hogy 

fájdalmukat és csüggedésüket másokkal is megosszák, s ezáltal elszigeteltségük és szenvedésük 

megszűnjön. 

5. A LÍRAI SZUBJEKTUM KAPCSOLATA A TRANSZCENDENCIÁVAL 
Slavko Mihalić lírájában a transzcendencia témája sokáig utalásszerűen sem merül fel. Olyan, 

mintha az univerzum abszurditása, amelyet a lírai szubjektum nap mint nap megtapasztal, Isten 

létének még a puszta lehetőségét is kizárná. Egyes költeményei egyenesen ateista 

állásfoglalásként olvashatók: a Nikoga pod nama, ni nad nama nigdje nikog nema (1964) című 

versben a lírai szubjektum az ég ürességével szembesíti önmagát, a Nebo u nebesima (1969) 

című versben pedig a beszélő hívó szavára, akárcsak Camus Sziszüphosz mítosza című 

esszéjében, senki sem felel. Fülében csupán a vért szállító erek sustorgása hallatszik, a tenger 

felől pedig saját hangjának visszhangját hallja.  

Dragan M. Jeremić (2002: 98), Zdravko Gavran (1986: 1032) és Vlatko Pavletić (1987: 45) 

Mihalić líráját kifejezetten annak ateizmusa miatt rokonítják a sartre-i egzisztencializmussal, 
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Marina Lipovac Gatti (1986: 1043) pedig e „kiüresedett” lírai univerzumot, ahonnét „hiányzik a 

transzcendencia vigasza”, a Sziszüphosz mítoszában körvonalazott világhoz hasonlítja. Petar 

Brečić Mihalićot „a modernitás egyetlen dogmája”, a nietzschei „Isten halott” gondolat utolsó 

képviselőjének tartja (Brečić 2002: 149), líráját pedig Silvije Strahimir Kranjčević „istentagadó”, 

a „zseni-demiurgosz” kultuszát hirdető költészetével állítja párhuzamba (Brečić 2002: 132), a 

szimbólumok visszájára fordításának gyakorlatát pedig „az abszurd költőjének” ateizmusára 

vezeti vissza. (Brečić 2002: 135) Mihalić ateizmusát hangsúlyozza Jasna Melvinger is, aki a költő 

intertextuális kapcsolatait vizsgálva mutatja ki, hogyan reflektál és kérdőjelezi meg Mihalić a 

horvát modernség olyan képviselőinek transzcendenciával kapcsolatos nézeteit, mint Silvije 

Strahimir Kranjčević, A. B. Šimić vagy Vladimir Nazor (Melvinger 2002: 275-278). 

Az olvasó figyelmét azonban nem kerülheti el, hogy a keresztény gyökerű szimbólumok, 

motívumok és bibliai referenciák a lírikus egész életművét át- meg átszövik, és korántsem csak a 

Brečić által körülírt „kifordított” alakváltozatokban. A Rane po rukama sve su više rane (1969) és 

a Božićna noć 1971. (1972) című költeményben egyaránt a megfeszítés motívumával 

találkozhatunk. Az első versben e pozíciót a lírai szubjektum foglalja el, a második költemény 

pedig a horvát nemzet egészét helyezi krisztusi pózba („Blažen je / tko padna pod križem. / Mi 

svoj nosimo sve oholije”), amelynek előzményét már Antun Gustav Matošnál megtalálhatjuk 

(„Jer Hrvatsku mi moju objesiše, / Ko lopova, dok njeno ime briše, / Za volju ne znam kome, žbir 

u uzama!”). A Kruh na stolu (1977) című költeményben a mindennapi kenyér motívuma jelenik 

meg, amely egyszerre jelképezi az isteni kegyelmet és az abszurd örökös ismétlődését. A Carstvo 

prostodušnostiban (1969) az angyalmotívummal találkozunk, a Svakome su kamenu našli broj 

(1987), a Freska (1997) és a Crkvica Majke Božje Snježne (2004) pedig egyaránt egy templom 

történetét beszéli el. Egyértelmű biblikus referencia a Posljednja večera (1969) című költemény 

címe is, amely nemcsak a költő 1969-es kötetének, de a lírikus élete legvégén, 2005-ben kiadott 

reprezentatív válogatásnak is címadó darabja volt. Ebből nemcsak az következik, hogy az 

önmegértő szubjektum horizontjának a keresztény vallás és kultúra is részét képezi, hanem az 

is, hogy a lírikus reflektálni szándékozik a kereszténység által felvetett problémákra. A 

keresztény referenciák előtérbe kerülése világosan jelzi a lírikus életművében bekövetkező 

hangsúlyeltolódásokat. 

Mihalić istenábrázolásai számos párhuzamot mutatnak a Camus és Sartre műveiben megjelenő 

istenképpel. „Iza nas stoji golem netko tko se svemu ruga / Nedužan, doduše, kao domaćica koja 

s pijetla / skida perje” – írja Mihalić Svečanost puna iščekivanja (1961.) című versében. E 

költemény témája a lírai szubjektum hiábavaló várakozása egy különleges pillanatra („Čekajući 

svoje čudo, ma što mu se prohtjelo”), amelytől maga sem tudja, mit vár, s amelynek pontos 

körvonalait ő maga sem látja előre, s amelynek elérkezésére hiába várakozik. E kudarc 

magyarázatául szolgálnak az imént idézett szavak is. A golem netko szókapcsolat egy hatalmas, 

fenyegető, arctalan alakot tár elénk, a „tko se svemu ruga” jellemzés pedig egyértelműen negatív 

viszonyulást sejtet. Ebben a világban nyoma sincs a gondviselésnek, ellenkezőleg, a teremtő 

gúnyosan és elutasítóan viszonyul az emberekhez és az általa teremtett világhoz. Mihalić 

metaforája egyszerre világít rá létünk perspektívátlanságára és abszurd kisszerűségére. Az 

ember léte nem ér többet, mint a levágásra szánt állaté, a teremtő pedig banális 

reflektálatlansággal küldi kínhalálba teremtményeit, ugyanazzal a rendíthetetlen 

feljogosítottság-érzettel felvértezve, mint a csirkék torkát elmetsző háziasszony. Hasonlóan 

ábrázolja Mihalić a transzcendencia erőit az U nestrpljivosti ili nadahnuću (1987) című 

költeményben is: „a mogla bi podjednako biti istina / da nam sve odluke šapće netko 
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neprepoznat / dovodeći do ludila one koji pitaju, / koji će prevrnuti svaki kamen ne bi li doznali, 

/ na kraju se mašiti i noža”. Az ember tehát nem szabad akaratából dönt, hanem a döntéseket 

egy felsőbb erő sugallja neki. Ez az erő, akárcsak az előbb idézett költeményben, egy titokzatos, 

arctalan alak („netko neprepoznat”) képében jelenik meg, akinek az emberek nem csupán valódi 

mibenlétét nem ismerték fel, de még a jelenlétére sem ébredtek rá. Ez az alak azonban nem az 

embereket oltalmazó szellemként őrködik a világ felett. Döntései értelmetlenségével, 

„kifürkészhetetlen útjaival”, kérdéseik válasz nélkül hagyásával őrületbe kergeti azokat, akik 

meghallják a szavát. A „netko neprepoznat” alakja Krleža versvilágát is felidézi, ahol „teljes 

világossággal rajzolódik ki az az ontológiai koordinátarendszer, amelynek centrumában az 

Ismeretlen Valakinek kiszolgáltatott költő áll: ha vertikálisan szemlélődik, fent az Istennel 

azonosítja, lent a mélyben pedig a Gonosszal, hogyha pedig horizontálisan, akkor hol a külső 

világ talányos Ismeretlen Valakijével, hol pedig a költői énben lakozó Tisztátalan Valakivel.” 

(Lukács 2003: 47) 

 

Mihalić lírájában a másik egzisztencialista toposz, a nietzschei-i „Isten halott” gondolatot 

megszemélyesítő rejtőzködő/passzív Isten alakja is megjelenik. Nokturno (1977) című 

költeménye rejtélyes események sorát beszéli el, amelyek egyre növekvő várakozást 

ébresztenek az olvasóban, s a sugallt reveláció a vers végén valóban be is következik: „I možda 

se bogovi probude od obamrlosti / i vrate smisao tjeskobi.” A lírai szubjektum abban 

reménykedik, hogy a világból kivonult Isten visszatér, és visszaadja a világ elvesztett értelmét, 

amelytől Pilinszky Halak a hálójában (1946) című verse által is tematizált céltalan bűnhődés 

megszüntetését várja. A Krikovi u tmini (1981) című versnek már a címe is a semmibe kiáltó, 

kétségbeesett emberek jajszavát idézi, a költemény pedig Picasso Guernica című képéhez 

hasonlóan az egész világ elemi kétségbeesését jeleníti meg, ahol nem csupán az emberek, de a 

megszemélyesített növények és tárgyak torkából is jajkiáltás fakad: „Krik iz cvijeta na balkonu.”; 

„Krik prozora koji više ne vidi. / Krik sata koji ide samo u krikovima.” Az általános szenvedéssel 

a költemény a kiáltások választalanságát, az emberek és a világ magára maradottságát állítja 

szembe: „Svakoga trenutka očekuje se vijest // da nema ničeg osim naše nevolje.”; „Još jučer smo 

vjerovali da postoji / i neko drugo rješenje, da je posve // svejedno što ćemo učiniti, da će / 

netko drugi iskupiti našu ludost a mi mu / potom zakrenuti vratom, ali smo se / našli posve sami 

sa svojom golotinjom.” 

Isten rejtőzködésének, passzivitásának fő következménye az, hogy a világ és az ember egyaránt 

magára marad. „Ispuniti pukotinu / negdje u praznoj kutiji svemira / već dugo bez ikakva 

vlasnika / bez znaka” – panaszolja fel az univerzum gazdátlanságát Mihalić Nevidljiva (1985) 

című versében. A gazdátlanság érzete abból fakad, hogy hiányzik a világból a szervező értelem, 

amely képes rendszert vinni az univerzum működésébe, s amely az ember számára is mérceként 

szolgálhatna. Így az ember külső iránymutatás nélkül marad, arra pedig képtelen, hogy az 

iránymutatást önmagában lelje meg, s ezáltal maga adjon értelmet létezésének: „Govorimo li, 

zašto ne možemo reći bitno? / Nije li život samo ples / u kojemu plačljiva svijest bezuspješno / 

cilja tako znanu a nevidljivu metu // Milijuni su prošli da joj nikada ne stignu nadomak / milijuni 

milijuna još će uzaludno iskati smisao / pa ipak on već jest tu i sve se više širi / i sve se jače 

suzuje u smrt koja jest jednako život // samo centimetar niže”. 

A Svakome su kamenu našli broj (1987) című versben megjelenő lerombolt, majd újjáépített 

katedrális szintén az Isten által elhagyott világot jelképezi. Mielőtt leégett volna, az épület Isten 
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háza volt („uzdizale se / za starom slikom, kad je još Bog boravio / među svodovima.”). Miután 

azonban leégett, hiába sikerült az épület belső rendjét a tudomány segítségével feltérképezni és 

rekonstruálni („svakome su kamenu našli / broj, njegovo mjesto u zidu, u strogosti / galaksije.”), 

a templom mégsem tudta többé eredeti funkcióját betölteni. Kufárokkal és turistákkal telt meg 

(„Zveckale su kovanice, / čuli se svi jezici svijeta. Sretni trgovci / bijahu s jedne i druge strane.”), 

akiknek az Istennel való kapcsolata rég megszakadt, inautentikussá vált („uzalud sam / 

podavače značaka, ulaznica pitao / za Gospodina. Više ga nitko nije vidio / iako svime bijaše 

njegovo ime na ustima.”), így számukra a templom csupán látványosság és/vagy csak emberek 

kíváncsiságából húzható anyagi haszon miatt értékes a számukra. Ezért, bár az újjáépített 

templom szebb és büszkébb, mint korábban bármikor, mégsem képes betölteni funkcióját, 

vagyis az Isten és ember találkozását lehetővé tévő szakrális térré válni. („I nijedan svetac / nije 

sišao da s nama u krčmi preko puta / u tišini ispije vrč piva.”) Mihalić nemcsak a magukra 

maradott emberek erkölcsi romlását, lelki sivárságát, a spiritualitás és a szellemi javak iránti 

fogékonyság elvesztését ábrázolja, hanem arra is rámutat, hogy az Istennel való kapcsolat 

megszakadása miatt az emberek felelőssége is felvethető: „Ti strašni ljudi / koji mogu sve osim 

da se odupru / zlu u sebi, svakome su kamenu našli / broj”. Nem csupán az Istentől elhagyott 

emberek romlását hangsúlyozza, hanem arra is rámutat, hogy az Isten házát, s ezáltal az Istennel 

való kapcsolat közvetlenségét azért nem sikerült valódi funkciójában helyreállítani, mert 

olyasvalakik tettek rá kísérlet, akik inautentikusan viszonyultak a transzcendenciához, 

elfordultak Isten törvényeitől, és hagyták, hogy a bennük lévő gonosz késztetések maguk alá 

gyűrjék őket. 

„Le Dieu est une passion inutile” – mondja ki Mihalić Nedosegnuti kraj (1995) című 

költeményében Sartre-t parafrazálva, amelyben Istent is a lényegszerűen kudarcra ítélt ember 

pozíciójába helyezi: „Svu noć pale se i gase nebeske svjetiljke / Krhotine planeta i zvijezda, i koje 

nikad nisu / bile cjelina / Opasni znakovi nebeskog rasula / Nedovršen posao koji od stvari do 

stvari / gubi svrhu / Samo oči mračnog čudotvorca pamte sve te / promašaje / Nemoćne da 

spasu ono što se slomilo / Što nikad nije doseglo vrhunac”. Isten voltaképpen arra ébred rá, hogy 

nem sikerült az ógörög kozmosz és a keresztény teremtett világ definíciójának megfelelő 

univerzumot teremtenie, olyat, amely tökéletes, kerek egészet alkot, meghatározott célja van, és 

egységes törvények igazgatják. A tökéletlen világ fokozatosan csúszik ki teremtője kezéből, aki 

lassanként elveszti világfeletti pozícióját. Az első versszak végén csupán azzal szembesül, hogy 

képtelen újjáalkotni az általa teremtett világot, vagy akár csak megmenteni a pusztulástól 

(„Nemoćne da spasu ono što se / slomilo”), a második versszakban már elidegenedik 

teremtményeitől, s teremtőből a teremtés folyamatának tehetetlen szemlélőjévé válik, aki egy 

másik isten beavatkozásától várja a menekvést: „Ni sam ne zna što je: tvorac ili žalosni / svjedok 

/ Koji na kraju trpi, posrće ali ne pada / Čeka li možda da iz ništavila opet kresne / riječ?” A 

kudarc oka nem más, minthogy Isten nem képes úrrá lenni a természeten, amely a saját 

önmozgásától vezérelve tönkreteszi a Teremtő tökéletes művét: „Čemu – pita se – kad će 

zlokobna narav opet / pokvariti zadnji čin / I cijelo se dobro zamišljeno kazalište / srušiti u 

podrum među / pijane glumice”. A teremtés hasonló kudarcáról számol be a Svemirska 

zanovijetanja (2004) című költemény is, amely, akárcsak a Nedosegnuti krajban, a világ 

abszurditásának megnyilvánítója lesz, másfelől pedig, közvetett módon, a keresztény értelemben 

vett Isten létezésének lehetetlenségét mondja ki. 

A Matica hrvatska által kiadott életműösszegző kötet végén helyet kapott Svršetak značenja 

(2005) című költemény nem csupán a lírai szubjektum Istenhez való viszonyát gondolja újra, 
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hanem a lírai szubjektum teljes létmegértő-önmegalkotó projektjét új értelmezési keretbe 

helyezi. 

SVRŠETAK ZNAČENJA 

U početku ne bijaše značenja,  

pa i sada svaki gubi smisao. 

Stoga smo možda opet na početku 

premda svako naslućuje svoj kraj. 

Dobro smo se pograbili sa značenjima: 

đavao je otkrio našu slabu točku. 

Čovjek nije znao ništa ali je osjećao 

 silnu snagu 

i zemlju proglasio za svemir; 

zvijezde mu bijahu ukrasi s božićnog 

 drvca. 

 

Tako se besmislica udala za smisao. 

Ništa je postalo sve, a ludost blaženstvo 

 razuma. 

Nepravda je ispunjala prazninu uma, 

a zločin postade veličanstvo čina. 

 

Čovjek je orao i kopao, kako je htio vrag. 

Gazdovao je s drugima, samo da bude 

 bliže paklu. 

Ne bijaše mu grijeh u grijehu nego 

 u vrlinama 

što ih je izvikivao po trgovima 

hvaleći svoje ropstvo. 

 

Tako je svaki kamen dobio značenje. 

Neprekidno su se rađale nove vrste. 

Svijet bijaše podijeljen na jučer, danas, sutra, 

na zagušljivost vremena. 

Na dane jednake poput vojnika u četi. 

Bi dakle izmišljeno vrijeme 

i čovjek postade smrtan. 

 

Usprkos strašnim zarazama što su 

 ubrzo zatrle svijet 

zrnce spasenja nikada nije posve presahlo 

a iskali su ga vladari ognjem i mačem 

jer su vjerovali da se ono što se ne vidi 

 i ne postoji. 

 

Ali je od moštva vladara 

i još većeg broja značenja 

uskoro nastalo rasulo 

i mnogi se dobro ispremiješan mozak 

sjeti postanja. 

 

A JELENTÉS UTÁN 

Kezdetben nem vala jelentés, 

s most is minden egyre veszíti el értelmét. 

Így talán megint az elejéről kezdhetjük, 

habár mindenki a végét érzi. 

Jól egymásnak estünk a jelentések miatt: 

az ördög a gyenge pontunkra tapintott. 

Az ember nem tudott semmit, ámde 

  igen erősnek érezte magát, 

s a földet kiáltotta ki világegyetemnek; 

a csillagok pedig puszta díszek voltak neki 

  a karácsonyfáról. 

 

Így lépett az értelmetlenség frigyre az értelemmel. 

A semmi lett a minden, az őrület pedig 

 az értelem áldása. 

Az igazságtalanság kitöltötte az elme ürességét, 

a bűn pedig a tett méltósága lett. 

 

Az ember szántott és vetett, ahogyan az ördög 

akarta. 

Másokkal együtt gazdálkodott, csak hogy közelebb 

 lehessen a pokolhoz. 

Bűne nem a bűnben állt, hanem 

 az erényekben, 

amiket a tereken kiáltott ki, 

önnön rabságát dicsérve. 

 

Így minden egyes kő új jelentést kapott. 

Megállás nélkül új fajok születtek. 

A világot tegnapra, mára, holnapra osztották, 

megjelent a fojtogató időbeliség. 

Teltek a napok, melyek egyformák voltak, akár egy 

század katona. 

Megszületett tehát az idő, 

s az ember halandó lett. 

 

A rettentő járványok dacára, amelyek 

 csakhamar feldúlták a világot 

a megváltás magva sosem szakadt meg teljesen 

az uralkodók tűzzel-vassal keresték, 

mert azt hitték, ami nem látszik, 

 az nem is létezik. 

 

Ám egyre több lett az uralkodó 

s még annál is több lett a jelentés, így 

csakhamar zűrzavar keletkezett 

és a sok össze-vissza kavarodott agy 
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Jedan po jedan otkidao se od lanca 

 nasilja. 

Od samica smisla izlazio je jedan  

 po jedan rob. 

Na kraju padoše značenja, 

te mračne kule ovisnosti. 

 

I čovjek bude slobodan 

u bezdanoj jami svojeg ništavila. 

emlékezni kezdett a kezdetekre. 

 

Sorra szaggatták le magukat az erőszak 

 láncáról. 

Egyenként léptek ki a rabok az értelem 

 magánzárkájából. 

Végül elbuktak a jelentések, 

a függőség e sötét bástyái. 

 

S végül az ember szabad lett 

önnön semmijének feneketlen szakadékában. 

 

(Kálecz-Simon Orsolya fordítása) 

 

A költemény első sorai („Kezdetben nem vala jelentés, / s most is minden egyre veszíti el 

értelmét.”) Istent a világban jelenlévő szervező értelemként határozzák meg, aki a teremtés 

során a világot át- meg átszövő jelentések rendszerét alkotta meg. Mihalić a későmodern 

horizontjáról, annak problémaérzékenységével értelmezi újra a bűnbeesés bibliai történetét: „Jól 

egymásnak estünk a jelentések miatt: / az ördög a gyenge pontunkra tapintott.”; „Az ember 

szántott és vetett, ahogyan az ördög akarta.” Az ember tragédiáját tehát az okozta, hogy 

megfeledkezve önnön kicsinységéről, hátat fordított Istennek, s a felsőbb erő parancsainak 

követése helyett maga próbált törvényt szabni a világnak. Saját életterét, amelyet valóban kedve 

szerint formált, az egész világ középpontjává tette, sőt, azonosította is az univerzummal („Az 

ember nem tudott semmit, ámde / igen erősnek érezte magát, / s a földet kiáltotta ki 

világegyetemnek”), a kozmikus rend szimbólumait pedig, amelyek egyszersmind Isten létére is 

utalnak, súlytalan jelképekké silányította, amelyek csupán az emberiség partikuláris rítusaiban 

kapnak szerepet („a csillagok pedig puszta díszek voltak neki / a karácsonyfáról.”), s ezekkel a 

szimbolikus gesztusokkal teljesen kizárta a transzcendencia szerepét a világból. 

A 3-5. versszak azt mutatja, miként lát hozzá az emberiség a jelentések megalkotásához, és 

csakhamar az is világossá válik, milyen eredménnyel. A Paradicsomból kiűzetett ember saját 

képére formálja a világot, feltérképezi maga körül az univerzumot és az azt benépesítő 

élőlényeket, valamint strukturálni kezdi, s így mérhetővé teszi létének idejét („A világot 

tegnapra, mára, holnapra osztották, / megjelent a fojtogató időbeliség. / Teltek a napok, melyek 

egyformák voltak, akár egy század katona.”). Ennek köszönhetően ismeri fel önnön halandóságát 

is, az emberi egzisztencia jelenlegi határainak megvonása tehát, akárcsak Pilinszkynél, az ember 

elkárhozásának következménye. A paradicsomból kiűzetett ember azonban nemcsak új otthona 

otthonossá tételén munkálkodik, hanem azon is, hogy a világot, az Istentől kapott értékrendszert 

félredobva, saját maga értelmezze. Ez azonban Mihalić értékelése szerint csúfos kudarcba fullad: 

„Így lépett az értelmetlenség frigyre az értelemmel. / A semmi lett a minden, az őrület pedig / az 

értelem áldása. / Az igazságtalanság kitöltötte az elme ürességét, / a bűn pedig a tett méltósága 

lett.” Az eredeti, koherens értékrendszer alaptételeit az ember a sarkából fordítja ki, zagyva, 

értelmetlen habarékot hagyva maga után, ami alkalmatlan arra, hogy bárki számára is 

iránymutatásul szolgáljon. 

A költemény hatodik versszaka újabb fordulatot jelez a világértelmezések történetében: „a 

megváltás magva sosem szakadt meg teljesen / az uralkodók tűzzel-vassal keresték, / mert azt 

hitték, ami nem látszik, / az nem is létezik.” Az átfogó világértelmezés meglelése tehát továbbra 
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sem tűnik lehetetlen feladatnak. Bár a vers már az első soraiban nyilvánvalóvá teszi, hogy ezt 

kizárólag a transzcendenciával való összekapcsolódás hozhatná el, csakhamar az uralkodók is 

rádöbbennek arra, hogy micsoda lehetőségek rejlenek az „egyetlen hiteles” világértelmezési 

rendszer megalkotásában. A következő versszak azonban világossá teszi, hogy e törekvések még 

a korábbinál is kevesebb sikerrel kecsegtetnek. A sokféle, kizárólagos hitelességűnek hitt 

világértelmezésből csupán még nagyobb káosz származik, amelyből egyetlen értelmes menekvés 

van: az, ha az ember minden rá erőltetett jelentésrendszert elutasít. Ebből jön létre az 

egzisztencialista ember szabadsága is, aki felismeri, hogy minden jelentésrendszer inautentikus, 

semmis, és fölöslegesen köti gúzsba az embert, akit valójában csupán a semmi vesz körül: „Sorra 

szaggatták le magukat az erőszak / láncáról. / Egyenként léptek ki a rabok az értelem / 

magánzárkájából. / Végül elbuktak a jelentések, / a függőség e sötét bástyái.” Mihalić verse 

ugyanakkor azért jelent radikális fordulatot korábbi életművéhez képest, mert belátja, az átfogó 

világértelmezési narratívákat elutasító későmodern és posztmodern ember szabadsága üres, 

hiszen az ürességen és az ebből fakadó kétségbeesésen nem tud más perspektívát nyújtani a 

számára. E költemény a Poželim nešto nesavršenije (1964), a Zatrpani u snijegu (1981), az 

Odbačena riječ (2004) és a Močvara (2004) által az egyén szintjén kimondott következtetéseket 

az egész emberiség szintjére emeli, s a magára hagyott, az Istennek hátat fordító modern-

posztmodern szubjektum egyetemes kudarcaként láttatja. Nemcsak az egzisztencializmus azon 

alapfeltevését vonja végleg kétségbe, hogy az ember képes értelmet adni saját életének, de 

korunkat, az anything goes kapitalista-posztmodern világát sem képes többé a lehetőségek 

korlátlan birodalmaként látni. Végkövetkeztetésként a létmegértő szubjektum nyilvánvalóvá 

teszi, hogy Isten az egyetlen, aki képes értelmet vinni a világba, és csakis úgy élhetünk 

autentikus életet, hogyha az ember által létrehozott, szükségszerűen inautentikus 

világértelmezéseket elutasítjuk, és a transzcendencia felé fordulunk. Ezt a végkövetkeztetést 

valamennyi általunk bemutatott egzisztencialista elutasítaná. 

Az autentikus lét keresése: az abszurd létezés kilátásai című fejezetben már érintettük azt a 

kérdést, hogy az 1980-as évektől kezdődően a Mihalić-versek létmegértő szubjektuma, a 

kérdésre adott korábbi válaszát félretolva, egyre gyakrabban kérdez rá a lét értelmére, ezáltal 

implicite vetve fel annak a lehetőségét, hogy az ember világban-való-létének mégiscsak van 

önmagán túlmutató értelme. E felvetésekből egy egész világot átszövő szervező értelem iránti 

sóvárgás olvasható ki, amit a korszakban született, a transzcendencia létére is reflektáló 

költemények még inkább megerősítenek. Ilyen a Nevidljiva (1985) című költemény, vagy a 

Svjetiljka (1993) is, amely egy tradicionális lírai toposz, a sötétségben pislákoló mécses képe 

segítségével jeleníti meg a transzcendencia iránti sóvárgást: „Uvečer vodi me malo drhtavo 

svjetlo u livade. […] Nije me strah, samo ne vidim ruku koja nosi svjetiljku. / Što da kažem: ima li 

je ili nema?”. A kérdés kétféleképpen értelmezhető: irányulhat egyfelől arra, hogy az általa 

követett fényforrás valódi-e, másfelől pedig arra, hogy miféle erő az, amely a fényforrás mögött 

áll. A létmegértő szubjektum ugyanakkor azzal is tisztában van, hogy e kérdésekre sohasem 

kaphatja meg a választ: „A ja znam da će sve to trajati dok ne izreknem / grubu misao. / Tada će 

sve zvijezde s neba pasti na mene”. Hasonló igény fogalmazódik meg az Izgubljena nit (1997) 

című költeményben is: „Nit, ona jedina, sklona pustolovini, / luta među nama i želi da ju želimo 

svi. / Tko je na kraju dobije, budi se u svjetlo. / Nit koja bi nas jedina mogla odvesti do svrhe. […] 

Ona nit koja može ruku što ju prima / učiniti čeličnom, zatresti nebesa.” 

Annak dacára azonban, hogy a kései költeményekben egyre kifejezettebbé válik az önmegértő 

szubjektum transzcendens iránymutatás iránti igénye, az ember megválthatatlansága és 
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szükségszerű elkárhozása Pilinszkyéhez hasonlóan Mihalić lírájában is megjelenik. Bár a Rane po 

rukama sve su više rane (1969) című versben a lírai szubjektum Krisztus pózát foglalja el („Rane 

po rukama sve su više rane / Krv se hvali među čavlima / Već idu oni koji su te raspeli / Ne 

čupaju kose nego nose vino”), áldozata hiábavaló marad, hiszen az általa kiváltani kívánt katarzis 

és újjászületés nem következik be, és minden marad a régiben („Smrt jaše zaprepaštena / Zar 

smo zbilja samo to htjeli? / Nikad tako siti, nikad tako pijani / U jarugama s pohotnim 

ženkama”). Hasonló gondolatoknak ad hangot a Božićna noć 1971. (1972) című vers is: „Izveo 

sam puste ulice / na šetnju gradom što je u strahu / zatvorio vrata. / Božić je uzalud kušao ući / 

s darovima.” A karácsony jelentette szeretet és megváltás befogadásának képtelensége nem 

csupán az akkori Horvátország atmoszféráját érzékelteti, de az aktuálpolitikai értékelés az 

univerzalitás síkjára is emelkedik. A Kovitlac (2000) ekképpen szól a túlvilági lét 

perspektívájáról: „Duša na odlasku sve to motri / iz prikrajka. Već ju vuče nebeski / kovitlac. Pita 

se, što bi od svega / mogla ponijeti: ljubav koja je ravnoteža / među stvarima, pogubnu misao 

koja joj / ravna kosti, čin što lude objedinjuje. / I ne sluti da su gore zabravljena vrata.” Akárcsak 

Pilinszky, e költeményében Mihalić is azt panaszolja fel, hogy bármit is tesz az ember, bármilyen 

döntéseket is hoz élete során, az elkárhozást semmiképp sem kerülheti el. 

Mihalić kései lírájában két fontos verset is találunk, amelyek a korábbiaknál látszólag lényegesen 

optimistábban ábrázolják a szubjektum és transzcendencia összekapcsolódásának lehetőségeit. 

Egyfelől úgy tűnik, hogy mindkét költemény lehetségesnek látja Isten és ember maradéktalan 

összekapcsolódását, másrészt a vallást is olyan eszmerendszerként ábrázolják, amely képes 

valódi válaszokat adni az ember számára. A szövegekben azonban fel-feltűnnek olyan elemek is, 

amelyek arra utalnak, hogy az elbeszélt élmények nem a valóságban, hanem csupán a fikció 

birodalmában játszódtak le, így a tapasztaltak autenticitása, realitásigénye is megkérdőjeleződik. 

„Bože, tko je gradio Tvoje crkve / koje, gledane iznutra, rastu u nebesa / i sveci u njima sjede na 

najvišim mjestima, / ustanu i malo prošeću oblakom, / uzdahnu pa se vrate u svoje slike / kad im 

Ti dadeš nevidljivi znak.” – írja Slavko Mihalić Freska (1997) című költeményében. A 

szentképekről ki-be járó, a felhőkön sétáló szentek képe a földi lét és a transzcendens szféra 

közötti folyamatos, közvetlen kapcsolat lehetőségét sejteti. Ugyanezt erősíti meg a második 

versszak is: „Izvana su crkve dio stijena, voćnjaka. / Ljeti izrastu u sunce, zimi se sakriju u 

snijegu. / Tko u njih uđe, nebo mu je do ramena, / može čuti Gospodinov glas kako grmi 

hodnikom. / Anđeli mu brišu lice oznojeno u poljima, / šapću nepoznatim jezikom koji svi 

razumiju.” A versszak 3-6. sora a transzcendenciával való közvetlen, az embert érzelmileg és 

intellektuálisan is kielégítő kapcsolat tényéről árulkodik, amelynek során az ember nemcsak 

Isten létéről szerezhet közvetlen bizonyosságot, de, mint kiderül, a transzcendens szféra még a 

ciklikussága által az abszurd lét monotóniáját jelképező szántóvető munkába belefáradt ember 

számára is képes vigasztalást nyújtani. Az utolsó sor tanúsága szerint ugyanakkor a 

transzcendenciával nem csupán kommunikálni lehet, de a kölcsönös megértés lehetősége is 

fennáll. A két első sorból, illetve a harmadik versszak első két sorából („Srebrna glazba zvona 

pokriva svaki grm, / od nje se raspupa kamen i naglo postaje vječan”) az is kitűnik, hogy az 

ábrázolt templom harmonikusan illeszkedik a környező tájba, miáltal a transzcendenciával való 

kapcsolatfelvétel a földi lét egyik eredendő lehetőségeként artikulálódik. Végül, a harmadik 

versszakot záró sorok („Orgulje nose crkvu s dlana na dan siromaha / koji stoje uokolo i krišom 

je spremaju u srce / gdje crkve traju i kada odu u pustinje.”) azt is világossá teszik, hogy a 

templom maradéktalanul képes beteljesíteni küldetését, hiszen orgonái által a legmélyebben 
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lévő, legkiszolgáltatottabb, leginkább szenvedő rétegeket is sikerül megszólítania. Azokat, 

akikhez a keresztény tanítás valójában szól, s akik azt valóban képesek a szívükbe fogadni.  

A költemény címe azonban az olvasót az értelmezési keret radikális módosítására készteti. A 

„freskó” szó egy műalkotásra utal, méghozzá olyanra, melynek célja Isten dicsőítése. A címet 

elolvasva az olvasó kénytelen megkérdőjelezni a műalkotás valóságreferenciáját, és főként a 

saját egzisztenciális tapasztalatainak tükrében feltenni a kérdést, hogy a Mihalić által leírt 

közvetlenség élménye vajon a vallásos témájú műalkotások keretein kívül is elképzelhető-e. 

A Crkvica Majke Božje Snježne (2004) című költeményben a templom a csend és a nyugalom 

forrásaként jelenik meg, amely ugyanakkor hívogatóan otthonos is: „Crkvica, dvorac od šećera / 

ispod starog dubovačkog grada… / Oko nje krugovi stabala / nukaju me da joj priđem / i 

povlačim konope zvona / javljaljući svima da sam tu.” A költemény harmadik versszaka pedig 

olyan eseményről ad számot, amely Mihalić eddigi munkásságának tükrében felettébb váratlan 

fordulatnak hat: „Ulazi svećenik i nestaje / u knjigama. Riječi starog zlata / izvode me iz mraka u 

svjetlucanje, zbore / o nepoznatom koje lebdi nad nama. / Smješka se i štiti nas od nas samih.” A 

pap szavai nem csupán az abszurd univerzumban való létezés sötétjéből, fenyegetettségéből 

mutatnak kiutat, hanem a lét végső titkairól is érdemben képesek szólni, mi több – a „štiti od nas 

samih” félmondatból legalábbis erre következtethetünk – a vallás akár az emberi természettel 

magával szemben is képes védelmet nyújtani. A költemény utolsó versszaka („Skriva glavu ispod 

krila / S istoka gromki tutnjevi / što se rasplinju s buđenjem. / To je samo sjećanje / na 

djetinjstvo.”) azonban kijózanító erővel hat. E sorokból egyértelműen kiderül, hogy a lírikus 

csupán egy gyerekkori emléket írt le, nyilvánvalóvá téve egyszersmind azt is, hogy az univerzum 

megnyugtató rendjének érzése csupán az álmok világában érhető el. 

A francia egzisztencialista írók istenábrázolásait idéző képek világosan láttatják Mihalić 

egzisztencialista kötődéseit. Egyre többször vetődik fel Isten távollétének, az univerzum magára 

hagyottságának problémája, ami – akárcsak a lét értelmére irányuló kérdés ismételt felvetése – a 

korábbi univerzumkép megkérdőjelezésére enged következtetni. A hiányát ugyanis csak 

olyasminek lehet felpanaszlani, aminek a létezését elképzelhetőnek, sőt, kívánatosnak tartjuk. A 

világot átfogó szervező értelem hiányát felpanaszló, a transzcendens vezetés iránti vágyakozó 

versek a lírai szubjektum végső kétségbeesését jelzik, aki már képtelen arra, hogy farkasszemet 

nézzen az abszurddal, és egyre inkább feladja a létére törő pusztító erőkkel való küzdelmet. A 

Svršetak značenja (2005) az egzisztencialista projekt csődjét nyilvánítja ki. Az ember nem képes 

arra, hogy önállóan, a készen kapott értékrendszereknek hátat fordítva adjon értelmet világban-

való-létének, így egyetlen lehetősége maradt: visszafordulni a transzcendenciához és a 

transzcendencia létezéséből levezetett értékrendszerhez, amely gesztust korábban az abszurd 

költője inautentikusként utasította el. A transzcendencia felé való fordulás azonban Mihalićnál 

nem képvisel valódi alternatívát. A transzcendenciával való közvetlen kapcsolata a valóságban 

nem, csupán az álomban és a fikció világában artikulálódhat reális létlehetőségként. 
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VII. KONKLÚZIÓ 

1. A LÍRAI SZUBJEKTUM SZEREPE ÉS SZITUÁLTSÁGA PILINSZKY ÉS MIHALIĆ LÍRÁJÁBAN 
A bevezetőben említett egzisztencialista filozófusokhoz hasonlóan Pilinszky János és Slavko 

Mihalić lírája is a szubjektum nézőpontjából fog hozzá az ontológiai vizsgálódásokhoz. Az 

említett egzisztencialisták a lét valódi arcát bizonyos általánosan hozzáférhető emberi 

tapasztalatok alapján tárják fel, amelyek nagy része kizárólag introspekció útján érhető el. Ezen 

stratégiák eltérő irodalmi megvalósítását láthatjuk Camus A közöny és Sartre Az undor című 

művében. Camus regénye cselekményközpontú, a főszereplő-narrátor csupán a vele történő 

eseményeket írja le a saját szemszögéből – a tényekre korlátozódva, minimális reflexióval. Sartre 

regényének főszereplő-narrátora azonban hiperreflexív: minden tapasztalatát rögzíti, 

származzon akár önmagából, akár a külvilágból, s elmélyülten elemzi azokat - ontológiát és az 

ontológiára épülő egyéni praxist dolgozva ki azok alapján.  

Pilinszky és Mihalić lírájában a szubjektum hasonlóan fontos szerepet kap. Jelenléte, sajátos 

nézőpontja annyira kifejezett, hogy – mind tárgyában, mind szerkezetében – az egész 

költeményt meghatározza. Az első meghatározó jegy, amely a két szerzőt a nyugati 

egzisztencialista diskurzussal rokonítja, a szubjektum izolált léthelyzete. Míg Pilinszkynél a 

magány kényszerhelyzet, amely komoly szenvedést jelent a lírai szubjektum számára, addig 

Mihalićnál a szubjektum izolációja nem csupán a többi szubjektummal való összekapcsolódásra 

való képtelenségből származik, hanem a korrumpálódástól tartó lírai szubjektum szándékos 

távolságtartásából is. 

Hasonlóan az egzisztencialista diskurzus más szereplőihez, a lírai szubjektum önelemzése 

mindkét szerzőnél kiemelt szerepet kap. Mihalićnál számos olyan költeményt találhatunk – 

akárcsak Sartre Az undorában –, amelyekben a lírai szubjektum figyelme kifejezetten önmaga 

felé fordul, s a vers világából valamennyi más létező kiiktatódik. Pilinszkynél ellenben, akárcsak 

Camus-nél, a lírai szubjektum inkább a világból, pontosabban önmaga világhoz ill. más 

emberekhez való viszonyából érti meg önmagát. A kettejük közti felfogásbeli különbséget jól 

érzékelteti a Metamorfoza és az Éjféli fürdés című költemény összevetése. Míg Mihalić, akárcsak a 

Közöny Meursaultja, higgadt, távolságtartó, és a problémák intellektuális megközelítését 

részesíti előnyben, Pilinszky verseiben az érzelmi megközelítés dominál. E nagy intenzitású 

költemények középpontjában a lírai szubjektum szenvedése áll, kétségbeesett hangnemük pedig 

már Camus és Sartre későbbi műveinek hangnemét idézi. Pilinszkynél az önreflexió sokkal 

kifejezettebb, mint Mihalićnál, akinek narratív stratégiája, elsősorban a korai költeményekben, 

inkább a camus-i tárgyszerűséghez áll közel. 

A személytelen, tárgyszerű ábrázolásra való törekvés mind Pilinszkynél, mind Mihalićnál 

kifejezett. Pilinszky eleinte, akárcsak Mihalić, a tárggyá degradálással a lírai szubjektum 

léttelenségét érzékelteti, később azonban a magyar költő ugyanezen költői eszközöket a lírai 

szubjektum tudatos személytelenítő törekvéseinek szolgálatába állítja.  

A csend alakzatai és a paradoxonok mindkét életműben az abszurdélmény líranyelvi 

leképezőjévé válnak, hasonlóan a látomásos képi világhoz, amely mindkettejüknél arra hivatott, 

hogy kifejezze azt, ami „kívüle” vagy „alatta” van a logikai megismerésnek (vö Živković 1985: 

870-871). 
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Pilinszky és Mihalić egyaránt átlátszó, könnyen megközelíthető, ismert szimbólumokból 

építkező képi világgal teszi kézzelfoghatóvá lírai ontológiáját. Ezen belül is kiemelt szerepet 

kapnak az archetipikus szimbólumok, melyek univerzális érvényük miatt különösen alkalmasak 

az ontológiai témák tárgyalására. Mindkét költő gyakran él az archetipikus szimbólumok 

kifordításának eszközével is, amely által képes érzékeltetni az értelmetlenséget önmagát, és azt 

is, hogy a világ valódi – értelmetlen, a korábbi rendszerekkel leírhatatlan – arcának 

megpillantását követően az univerzálisan érvényesnek hitt toposzok pontossága, 

magyarázóereje is kétségessé válik. 

Míg Mihalić a Komorna muzika-tól kezdve a šimići szabadvers nyomdokain halad, Pilinszky a 

Nagyvárosi ikonokban teszi végleg félre a babitsi-József Attila-i, jambikus lejtésű versbeszédet, s 

vált át a szabadverses formára. A szabadverses forma tömör, pontos és tárgyszerű 

megfogalmazásra ad módot, lehetővé téve, hogy a költemény szemantikai rétege 

maradéktalanul, a figyelmet elterelő tényezők nélkül jusson kifejezésre. 

2. HATÁRHELYZETEK ÉS DISZPOZÍCIÓK 
A szubjektum önmegértésének másik fontos terepe az általánosan hozzáférhető tapasztalatok, 

vagyis a diszpozíciók és a határhelyzetek elemzése, ami – akárcsak az egzisztencialista diskurzus 

más szereplőinél – a két közép-európai lírikus munkásságában is központi szerepet kap. 

A szorongás Pilinszky és Mihalić lírai ontológiájában azonban egészen más jelentést kap, mint a 

nyugati egzisztenciafilozófia ontológiáiban. Náluk a szorongás nem a rendelkezésre álló 

választási lehetőségek korlátlanságát jeleníti meg, hanem azt a tényt, hogy a szubjektum az őt 

körülvevő világot konstans, mindenirányú fenyegetésként érzékeli, amellyel szemben teljesen 

védtelen. Kellemetlen érzéseiket tehát nem a döntéshelyzetekkel való szembesülés hívja elő, 

hanem a szenvedésnek való teljes kiszolgáltatottság tudata. Ezzel magyarázható az is, hogy 

Pilinszky és Mihalić műveiben a szorongás lényegesen nagyobb intenzitást kap, mint Sartre 

irodalmi műveiben. 

Pilinszky lírájában egy új határhelyzet, a szenvedés is megjelenik, amely nemcsak a környezet 

barátságtalanságát, ember általi lakhatatlanságát, de a lírai szubjektum 

kapcsolódásképtelenségét és magányát is megnyilvánítja. A szenvedés tapasztalata az, ami 

feltárja a lírai szubjektum számára a mindennapi léttapasztalata és Isten létezése közötti 

kibékíthetetlen ellentmondást, ám – paradox módon – e tapasztalat koncentráltabb átélése lesz 

az, ami megmutatja az utat az ellentmondás feloldása felé, a Weil-életmű recepcióját követően a 

szélsőséges szenvedés tapasztalata az Istenhez vezető egyedüli útként kereteződik újra. 

Mindkét szerző lírájában megjelenik az a gondolat, hogy a halál az emberi élet kiemelten fontos 

része, mely alól nem létezik kibúvó, s melyet létünk számbavétele során nem hagyhatunk 

figyelmen kívül. E tény metaforikus megjelenítője a halálraítélt alakja, amely Pilinszky és Mihalić 

lírájában egyaránt megjelenik. A halandóság ténye mindkét életmű önmegértő szubjektuma 

számára olyan tapasztalat, melynek tükrében az egész élet értelmetlennek tűnik. A Mihalić-

életmű önmegértő szubjektuma már a kezdet kezdetén felismeri, hogy a halandóság 

egyszersmind esély. Esély arra, hogy a halál pillanatával szembenézve a létmegértő szubjektum 

autentikus viszonyulást alakítson ki önnön létéhez. Hosszú élete azt is lehetővé tette Mihalić 

számára, hogy szembenézzen az elmúlással, önnön testének romlásával és leépülésével. E 

tapasztalat a mihalići önmegértő szubjektum szemléletére is rányomja a bélyegét, még inkább 

megerősítve azt a halálhoz való eredeti viszonyában. Bár Pilinszky eleinte nem ismeri fel a halál 
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mint határhelyzet létmegértésben betöltött szerepét, később mégis a Heideggeréhez hasonló 

álláspontra jut, kijelentve, hogy az élet lényege „a halállal folytatott örökös párbeszéd”. 

(Pilinszky 2011: 376) 

Pilinszky és Mihalić lírájában nagy hangsúllyal van jelen a harmadik jaspersi határhelyzet, a 

változás/a világ bizonytalansága is, ami a két szerzőnél a környező világ jelentette fenyegetés 

élményévé élesedik. Ez az élmény nem is külön témaként van jelen a két szerző életművében, 

hiszen a világ kiszámíthatatlanságának tapasztalata valamennyi vers képi világát át- meg átszövi. 

Pilinszkynél a Jaspers által határhelyzetként kezelt bűn is jelentős szerepet kap. A magyar lírikus 

azonban a bűnt nem határhelyzetként kezeli, hanem a lírai szubjektum inautentikus létezését 

magát illeti ezzel a névvel, akárcsak Heidegger, aki a nem tulajdonképpeni létet „bűnös-létként” 

is említi. 

A diszpozíciók és határhelyzetek elemzése mellett a két szerző tágabb értelemben is az 

egzisztencialista gondolkodók stratégiáit követi. Figyelmüket olyan érzelmi állapotokra és 

élethelyzetekre összpontosítják, amelyek nemcsak közvetlenül hozzáférhetők, de valamennyi 

ember életében előfordulnak. 

3. A LÍRAI SZUBJEKTUM SAJÁT LÉTÉHEZ VALÓ VISZONYA 
A Pilinszky- és Mihalić-versek lírai szubjektuma egyaránt szűkösnek érzi léte kereteit. A már 

említett magány, szorongás és szenvedés mellett állandó útitársa a léthiány érzése – az az érzés, 

hogy élet és halál között nincs is valódi különbség. A lírai szubjektum emellett mindkét esetben 

értelmetlennek érzi a létet: mind saját létét, mind a létezést általában. Pilinszkynél a lírai 

szubjektum abban látja léte értelmetlenségének okát, hogy elvesztette a kapcsolatot a 

transzcendenciával, amely kijelöli a két alapvető kérdést, amelynek megoldására az életmű 

végéig fókuszálni fog: „Hogyan kerülhetnék (ismét) kapcsolatba a transzcendenciával?”, és 

„Hogyan egyeztethetném össze a lét a hétköznapok során tapasztalt abszurditást Isten 

létezésének tényével?”. Mihalić lírai szubjektuma ezzel szemben nemcsak szembesíti magát a 

jelenvalólét és a tágabb értelemben vett lét értelmetlenségével, de azt a határtalan szabadság, a 

korlátlan lehetőségek birodalmaként kísérli meg újralátni. Az életmű végén azonban újra 

felvetődik a lét és az Univerzum értelmére irányuló kérdés, s a lírai szubjektum a transzcendens 

hatalom létezésébe vetett reményének ad hangot, ami az autentikus létre való törekvés a 

Komorna muzika-ban megfogalmazott koncepciója és az erre épülő egyéni létstratégia 

megkérdőjeleződését, majd teljes összeomlását mondja ki. 

Pilinszky és Mihalić lírai beszélője egyaránt terhesnek érzi a szubjektumként való létezést, s az 

abból fakadó, eleve adott kereteket, amelyek közül kétségbeesetten, akár a saját 

megsemmisülése árán is szabadulni igyekszik. Ezáltal Pilinszky és Mihalić versei a kierkegaard-i 

értelemben vett kétségbeesés állapotát is megnyilvánítják, amelynek során a lírai szubjektum 

„nem akar önmaga lenni”. Ez a vágy a két szerzőnél a metaforika szintjén is megjelenik – a lírai 

szubjektum elutasítja a kozmosz jelentette rendezett és határolt létezést, és a „vízkáosz” 

határolatlanságába vágyik vissza. 

A belevetetettség elsősorban Pilinszkynél jelenik meg témaként, ahol a lírai szubjektum 

közvetlenül („Én nem kívántam megszületni / a semmi szült és szoptatott”), képi világa 

kulcselemeivel (fegyenc, börtön, munkatábor, vesztőhely stb.) pedig metaforikus módon is 

nyilatkozik annak terhéről, hogy sem a létezést magát, sem annak keretfeltételeit nem saját 

maga választotta. Bár Mihalić a témát nem tárgyalja expliciten, s a költő által alkalmazott 
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szimbólumháló következetessége sem vethető össze Pilinszkyével, a rabmetafora az ő lírájában 

is számos ponton hasonló szerepben bukkan fel. 

A szubjektum létezése sem Pilinszky, sem Mihalić lírájában nem kap önkivetítő jelleget. A 

szubjektum létszemlélete nem perspektivikus, hanem – akárcsak Camus abszurd embere – 

kizárólag a jelenre koncentrál. Ellentétben azonban a francia bölcselővel, aki ezt a létszemléletet 

kívánatosként jelöli meg, Pilinszky és Mihalić inautentikusként marasztalja el. A lírai szubjektum 

jövőre irányultsága kizárólag egy tekintetben, a halálhoz való előrefutás vonatkozásában érhető 

tetten. Sartre drámáitól és regényeitől eltérően a két lírikusnál a döntés és a döntéseken 

keresztüli önmegvalósítás kérdése sem jelenik meg témaként. A két közép-európai lírikus 

életművében tehát egyaránt egy passzív, léttelenül egzisztáló lírai szubjektum körvonalazódik, 

aki nincs döntési és cselekvési helyzetben, s így képtelen érdemben befolyásolni a sorsát. Csupán 

egy kérdésben kap érdemi döntési lehetőséget: ama tekintetben, hogy autentikusan viszonyul-e 

létéhez, vagyis elfogadja-e létezése tényét és a számára kijelölt kereteket. Mihalić esetében ez a 

kérdés az abszurd tapasztalatának vonatkozásában vetődik fel, Pilinszkynél pedig az Istenhez 

való viszonyulás kérdésével fonódik össze elválaszthatatlanul. 

 

4. A LÍRAI SZUBJEKTUM VILÁGBAN-VALÓ-LÉTE 
Sartre és Camus korai regényei a szubjektumra, illetve a szubjektum világhoz való viszonyára 

koncentráltak. A Közöny, illetve Az undor középpontjában Roquentin, illetve Mersault 

kontemplációja áll, akiknek a létben való otthontalansága csupán a világtól való elidegenedésből, 

vagyis a természetes, reflektálatlan világban-való-lét perspektívájának összeomlásából ered. 

Ennek hatására tárul fel előttük létük valódi arca, s döbbennek rá annak értelmetlenségére. 

Környezetük hétköznapi városi miliő, amely mentes minden veszélytől és fenyegető erőtől – 

Mersault-t sem a körülmények, hanem az eltérő  ontológiai-morális nézőpontból adódó 

normasértés sodorja veszélybe. 

A környező világ maga csupán a Caligula, ill. A legyek című művektől kezdődően fordul a 

szereplők ellen. Ezekben a művekben már a hősök fizikai integritása, sőt, élete is veszélybe 

kerül, a betegség, a szenvedés, a fizikai sérülések, az intimitás megszűnése és a halál pedig 

valamennyi szereplő számára fenyegetést jelent. 

Pilinszky János és Slavko Mihalić lírájában azonban a szubjektumnak mind a fizikai integritása, 

mind annak puszta léte veszélyeztetett. A két költő lírájában egyaránt egy barátságtalan, lényege 

szerint élhetetlen univerzum rajzolódik ki, ahol az ember teljesen magára hagyatva, szörnyű 

testi-lelki kínok közepette egzisztál, s amelyből csupán a halál jelenthet kiutat. 

Sok költemény a hétköznapi szituációkat, a lírai szubjektumot körülvevő hétköznapi környezetet 

ábrázolja fenyegetőként. Az ilyen költeményekben gyakran találkozunk baljós, a fizikai integritás 

és a halál fenyegetését hordozó jelzőkkel és költői képekkel („A kardvirágok hegye véres”, 

„Készülődik a fájdalom”, „Reggel durva hangok hasítanak a fülembe”, „Üvegszilánk borítja az 

utcákat”).  

Egy másik csoportba sorolhatók azok a költemények, amelyekben az ábrázolt fenyegetések 

egyértelmű politikai konnotációkkal bírnak. A Pilinszky és Mihalić lírájában egyaránt központi 

szerepet kap a (halálra ítélt) rab alakja: a létbe vetett, halandóságra ítélt, léte szűkre szabott 

kereteivel kilátástalan küzdelmet folytató szubjektum jelképe. A jól megválasztott képi világ – 
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kivégzés, vesztőhely, munkatábor, megfigyelés, kínzóeszközök stb. – a közép-európai totalitárius 

diktatúrák világát idézi fel. A kontextus tér- és időbeli koordinátáinak pontos megjelölése 

azonban – paradox módon – mégsem veszélyezteti azon ambíció megvalósulását, hogy a 

versszövegek ontológiai érvényességű igazságokat mondjanak ki. A versek egyszerre lokális és 

univerzális érvényűek, hiszen párhuzamosan képesek láttatni azt, miként korlátozza tovább a 

világban-való-lét amúgy is szűkre szabott mozgásterét a közép-európai diktatúrák totális 

kontrollja, és szolgálnak a lét abszurditásának Camus A pestiséhez hasonlítható extrém 

parabolájaként. 

A harmadik csoportba azok a versek tartoznak, mint Mihalić Pristajanja című költeménye, 

amelyekben a lírai szubjektum minden magyarázat nélkül hátat fordít a világnak, anélkül, hogy e 

tettére magyarázatot adna. Ez az aktus, implicit módon, szintén az értelmetlen és embertelen 

világ kritikáját adja, amelyben a gondozás és gondoskodás tevékenysége nemcsak a szenvedés és 

a kínok kockázatát hordozza, de morális értelemben is korrumpál. 

Akárcsak Sartre-nál és Camus-nél, a fenyegetés Pilinszky és Mihalić lírájában is kívülről érkezik, 

érkezése, távozása, tombolásának ereje pedig teljes mértékben független az emberek 

cselekedeteitől és erőfeszítéseitől. A két francia szerző művében azonban nyitva áll az abszurd 

elleni küzdelem lehetősége, amely, még ha az értelmetlenség felszámolását nem is teszi lehetővé, 

legalább az okozott károkat képes bizonyos mértékig jóvá tenni. Pilinszky és Mihalić verseinek 

beszélője ezzel szemben bénultan áll a világ értelmetlensége előtt. A korai Pilinszky-versekben a 

lírai szubjektum szenvedésének elsődleges forrása, hogy képtelen kezébe venni sorsát, és 

cselekvő szubjektumként szállni szembe az ellene forduló világgal. Később azonban, elsősorban 

Simone Weil hatására, a feltétlen engedelmességet teszi meg az autentikus lét megvalósításának 

elsődleges feltételévé, ily módon sajátítva el-véve vissza a rá kényszerített passzivitást. Mihalić 

szubjektuma ellenben tudatosan mond le a cselekvésről, mivel felismeri, hogy egyéni ambíciói ab 

ovo kudarcra ítéltettek, s az egyéni célok kitűzése csupán azon illúziók fenntartására alkalmas, 

melyek elfedik az ember elől léte eredendő abszurditását. Passzivitása később is változatlan 

marad, ám korábbi dacos büszkeségét félretéve egyre inkább egy külső erő beavatkozását várja, 

remélve, hogy az kimenti szorult helyzetéből. A Pilinszky- és a Mihalić versek létmegértő 

szubjektumának alapvető élménye, hogy a cselekvés tere korlátozott, a pusztító erők tombolása 

változatlan marad, s bármit is tesz, képtelen hatással lenni az őt körülvevő világ folyamataira. E 

tényt Mihalić lírája inkább külső, Pilinszky lírája pedig belső, a szenvedéssel összefüggő okokra 

vezethető vissza, az eredendő okot azonban mindkét életmű a (jelenvaló)lét ontológiai 

alapszerkezetében leli meg. 

Pilinszky és Mihalić verseinek létmegértő szubjektuma nem önmagát választó autonóm lény, 

hanem szorongása által gúzsba kötött, cselekvésképtelen félember, akinek a valódi 

önkiteljesítésre kilátása sincs. A horvát költő életművében „önmegvalósításnak” pusztán 

defenzív módozatai jelennek meg, melyek csupán arra szolgálnak, hogy megvédjék a lírai 

szubjektumot a korrumpálódás veszélyével szemben. A magyar költő munkásságában 

körvonalazódó létmegértő szubjektum számára viszont az önkiteljesítés egyetlen lehetőségét az 

Istennel való elveszett kapcsolat helyreállítása testesíti meg. A versszövegeket át- meg átszövő 

szorongás sem a döntéshelyzetben lévő szubjektum korlátlan szabadságát fedi fel, hanem a 

traumatizált szubjektum hipervigilanciáját leplezi le.  

E passzív alapállás az oka annak, hogy Pilinszky először Camus, majd Simone Weil szövegeiből 

merít inspirációt, Kierkegaard filozófiáját pedig a saját befogadói horizontjáról írja-értelmezi 
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újra: a magyar költő értelmezése szerint Kierkegaard „önmagát választani” terminusa alatt – 

merőben ellentétesen a dán filozófus eredeti szövegeinek szellemével – valójában a fakticitás 

elfogadásának szándékát kell érteni (vö. Pilinszky 1966/2011: 482) Pilinszky maga is hasonlóan 

„passzív” utat vázol fel az autentikus lét megvalósítására. Tudatos döntések sokasága, sorsunk 

kézbevétele s a világ átalakítását célzó projektumok kijelölése helyett a lírai szubjektumnak 

csupán egyetlen döntést kell meghoznia, s az abszurd pokoli birodalma a béke és a nyugalom 

közegévé változik. Így tehát, ellentétben Sartre-ral, aki végül a társadalom átformálását jelöli 

meg az egyén önmegvalósításának egyedüli autentikus eszközeként, Pilinszky az Eszkhaton 

immanens megvalósítását inautentikusként utasítja el, s változatlanul a bibliai értelemben vett 

Eszkhatonra szegezi tekintetét. 

A szabadság ünneplése, a korlátok nélküli önmegvalósítás és önmegalkotás filozófiája Közép-

Európába érve – paradox módon – az abszurd csapásait dermedten tűrő szubjektum 

szenvedéstörténetévé torzul. Mihalić lírai szubjektuma, bár eleinte programként vállalja fel a lét 

értelmetlenségével való szembeszegülést, végül feladja a küzdelmet, s az egzisztencialista 

ethoszt megtagadva ráhanyatlik a transzcendenciára. A Pilinszky-líra létmegértő szubjektuma 

azonban éppen fakticitása ellenére – s épp e fakticitásnak köszönhetően! – képes kidolgozni 

autentikus léte alapjait: „Egy nép, mint nép, művészetében addig kreatív, amíg a nemzet alá 

szorul, amíg nem lép be az írásos történelembe és kultúrába. A nyugati szellem ezt aligha 

érzékelheti. Annál inkább meglepett Simone Weil, aki értékrendjének alapjául tette meg, 

mintegy élete céljául tűzte ki azt a fajta anonimitást, amiben a mi kultúránk – s bizonyos 

értelemben minden kelet-európai kultúra – „vergődik”.” (Pilinszky 2010: 677)  

Camus és Sartre műveitől eltérően Pilinszky és Mihalić lírájában sokkal fontosabb szerepet kap a 

lírai szubjektum létben való otthontalansága (Unheimlichkeit). Mihalić verseiben a lírai 

szubjektum a biztonság hagyományos lírai közegeiben, az otthonában és a természetben sem lel 

nyugalomra, melyek mögött az a kimondatlan következtetés húzódik meg, hogy a rendezettség 

csupán illúzió, s a világot valójában a káosz uralja. Pilinszkynél az otthonosság körei hiányoznak, 

s az ember közvetlenül néz farkasszemet a barátságtalan univerzummal. Szorongása mögött a 

kiszolgáltatottságon túl egy intellektuális ok, a világ érthetetlensége és értelmetlensége feletti 

kétségbeesés áll. 

E kétségbeesés gyökéroka az, hogy az univerzummal szembesülve az intellektus kudarcot vall. A 

világot egyfelől a monoton, céltalan ismétlődés, másfelől a véletlenszerű, kiszámíthatatlan 

folyamatok strukturálják, amelyekben az intellektus semmiféle inherens rendszert nem képes 

felfedezni, vagy visszakövetkeztetni egy olyan transzcendens értelem jelenlétére, amely 

garantálná, hogy a struktúra létezik, még ha az emberi horizontról kiindulva nem is érzékelhető. 

A létmegértő szubjektum azonban nemcsak az univerzum felépítése, fizikai folyamatai alapján 

jut el e konklúzióra, hanem az abszurd lenyomatát az emberi kapcsolatokban is tetten éri. 

Pilinszky számára a lét legfőbb botránya az ártatlanok szenvedése, Mihalić pedig kései verseiben 

a társadalmat uraló anómiát panaszolja fel. 

E következtetések ismét Camus gondolatait idézik föl, aki a Sziszüphosz mítoszában megállapítja: 

az ember az univerzumot azért látja abszurdnak, mert két alapvető késztetése, az 

abszolútuméhség, vagyis az a késztetés, hogy örök érvényű elvekre vezesse vissza a világot, és a 

világosságvágy, vagyis a világ közvetlen, tapasztalati megismerhetőségének igénye, kudarcra van 

ítélve. (Camus 1990: 209-210). A horvát és a magyar költő, akárcsak Camus, e késztetések 

meghiúsulásából arra következtet, hogy a világ szerkezete semmiféle transzcendens 
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rendezőelvre nem utal vissza. A Pilinszky-versek lírai szubjektuma számára e hiányélmény épp 

annak az ellentmondásnak válik konstitutív elemévé, aminek feloldását az életmű egésze 

célozza, Mihalić létmegértő szubjektuma azonban abból az előfeltevésből indul ki, hogyha e 

tapasztalás ellenére mégis transzcendens rendezőelvet tételezünk fel, azzal csupán olyan 

illúziónak adunk táptalajt, amely elfedi előlünk a világ abszurditását, s így a létfelejtés irányába 

visz. 

5. A LÍRAI SZUBJEKTUM VISZONYA A TÖBBI SZUBJEKTUMHOZ 
A többi emberhez való viszonyulás mindkét életműben felettébb problematikus: az 

összekapcsolódásra való képtelenség, a társas magány motívuma, a „mindenki harca mindenki 

ellen”, valamint az üldöztetéses víziók Pilinszky és Mihalić verseiben egyaránt megjelennek. A 

félelem, hogy az emberek kárt tehetnek egymásban, azaz megsérthetik egymás lelki és fizikai 

integritását, sőt, akár meg is ölhetik egymást, mindkét életműben erőteljesen jelen van. 

Bár a többi szubjektummal való szembesülés, a velük való viszony részletesebb analízise 

mindkét életműben az abszurd erkölcsi vetületére irányítja a figyelmet, Pilinszky és Mihalić 

nézőpontja azonban e tekintetben markáns különbségeket mutat. 

Mihalić költeményei, akárcsak Camus és Sartre művei, Nietzsche „Isten halott” kijelentését 

visszhangozzák, s ennek implikációit igyekeznek maradéktalanul kibontani. Mihalić számára a 

legfontosabb tapasztalat az emberek morális irányvesztettsége és a szubjektum ebből fakadó 

morális korrupciója, amelyből a posteriori következtet vissza a kívülről származó, eleve adott 

mércék hiányára. Míg azonban a két francia filozófus sikeresen küszöböli ki a nihilizmus 

csapdáját, addig a mihalići életmű végkövetkeztetése az, hogy az ember nem képes törvényt adni 

önmagának. Ennek ellentmond azonban a létmegértő szubjektum világos és eleve adottnak tűnő 

morális értékrendje, aminek eredetére, alapvetéseire a versek nem reflektálnak. 

Mihalić lírai szubjektuma nem is annyira lelki és fizikai, mint erkölcsi integritása védelmében 

tart távolságot a tömegtől. Számára a többi ember a totalitárius diktatúrát magát testesíti meg, a 

velük való interakció pedig azt a veszélyt hordozza, hogy ő maga is belekényszerül az általuk 

megkötött kompromisszumokba. A Pilinszky verseiben megjelenő emberi kapcsolatok 

elsősorban egyenrangú jellegűek, míg Mihalić jó néhány versében, például a Samo san, moji 

kapetani címűben, a totalitárius rendszer helytartóit ismerhetjük fel, akik a lírai szubjektumra 

próbálják rákényszeríteni akaratukat. A szubjektum erkölcsi felsőbbrendűség-érzete azonban 

korántsem jelenti azt, hogy mentes lenne a morális kételyektől. A bűntudat, az inautentikus 

létezésből eredő korrumpáltság okozta szorongás már a Metamorfozában megjelenik, az életmű 

végére pedig eljutunk a mocsárig, amelynek már nincs lehetősége a megtisztulásra, hanem 

csupán a lecsapolás segíthet rajta. 

Pilinszky nézőpontjából az abszurd univerzum legfontosabb morális problémája az ártatlanok 

szenvedése, melyet részint egyes szám első személyben, a lírai szubjektum saját szemszögéből, 

részint pedig a többi szubjektum – külvilág vagy egymás okozta – szenvedését ábrázolva láttat. 

Míg azonban Mihalić a többi ember viselkedését ítéli el, addig Pilinszky erkölcsi felháborodása – 

akárcsak Ivan Karamazové és Camus-é – eredendően Isten ellen irányul, aki tétlenül nézi az 

emberek ártatlan szenvedését. Ez az álláspont Kierkegaard erkölcsi stádiumát idézi, amelynek 

képviselője az emberi közösség által alkotott értékrend és célkitűzések nevében ítéli el a fiára 

kezet emelő Ábrahámot. 
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Szemben Mihalić túlnyomórészt egyes szám első személyű, illetve egyes szám második 

személyű, önmegszólító verseivel, Pilinszky lírai szubjektuma gyakorta szólal meg embertársai 

nevében (Halak a hálóban), vagy éppen szólítja meg azokat (Mert áztatok és fáztatok). Mihalić 

lírai szubjektuma már-már autisztikus elszigeteltséget mutat, aki a kompromisszumok és az 

inautentikus döntések veszélyétől tartva tudatosan fordít hátat a közösségnek. A Pilinszky-

versek lírai szubjektuma ezzel szemben igyekszik kitörni izolált pozíciójából, s közösséggé 

formálni a többieket, vagy legalábbis kapcsolatot létesíteni velük. Jóllehet mind Mihalić, mind 

Pilinszky létmegértési projektje intenzív irányú, Pilinszky szemlélete némiképp extrovertáltabb, 

mint Mihalićé, ami nemcsak „lázadó emberi” alapállásából, de az értelmezési horizontját nagy 

mértékben meghatározó keresztény világnézetből következik. Ez a kifelé fordultság segíti hozzá 

a létmegértő szubjektumot ahhoz, hogy a többi ember általi „felfalatását” a megváltás 

lehetőségeként legyen képes újralátni, s ezáltal az erkölcsi stádiumból a vallási stádium irányába 

továbblépni. 

Mihalić lírájában a többi embertől való távolság egyre nő. Erkölcsi ítélete egyre élesebbé válik, a 

többi emberhez való viszonya pedig tárgyiasul. Számos költeményében, elsősorban a totalitárius 

diktatúra napi valóságát bemutatókban, a lírai szubjektumon kívüli szereplőket nem önálló 

individuumként, hanem puszta narratív funkcióként ábrázolja, s így az embertelen univerzum 

már-már megkülönböztethetetlen részévé degradálja azokat. Bár ez a tendencia a Harmadnapon 

kötetben is tetten érhető, döntő különbség, hogy Pilinszky verseiben a hóhérok mellett mindig 

megjelennek a rabok, a lírai szubjektum „hasonló sorsú másai” is, akiket – uniformizált-arctalan 

ábrázolásuk mellett – teljes értékű szubjektumként láttat. Ennek köszönhető, hogy Mihalićtyal 

ellentétben Pilinszky képes eljutni Camus A lázadó emberben megfogalmazott ama 

tapasztalásához, mely szerint a többi ember szenvedésével való szembesülés lehetővé teszi a 

lírai szubjektum számára a velük való sorsközösség felismerését, s ezáltal képes más szintre 

emelni az abszurdhoz való viszonyulást. Míg azonban A pestis főszereplőit ez a tapasztalás az 

abszurddal szembeni küzdelemre indítja, Pilinszky verseiben a lírai szubjektum épp a többi 

szubjektum szenvedésével, s a kényszerű sorsközösségükkel szembesülve válik képessé arra, 

hogy átértékelje önnön szenvedését. Bár a háború tapasztalata Mihalić lírájában is megjelenik – 

az idős lírikus számos magvas költeményben reflektál a horvát honvédő háború tapasztalatára –, 

ezek élménye mégsem elég meghatározó a számára ahhoz, hogy a lírai szubjektumot 

horizontváltásra késztesse. 

Slavko Mihalić, akárcsak Heidegger, életműve során mindvégig kizárja a többi emberrel való 

autentikus kapcsolat lehetőségét, és az autentikus lét elérésének intenzív módjára koncentrál. 

Pilinszky ezzel szemben, némiképp hasonlóan Sartre és a kései Camus beállítódásához, kezdettől 

fogva a többi ember felé fordul. A két francia szerzőtől eltérően azonban „megváltásukat” nem 

politikai úton, hanem párbeszéd, élő emberi kapcsolatok által képzeli el. Így végül, részint a 

kollektív szenvedés, részint a Dosztojevszkij- és Weil-recepció eredményeképpen, eljut a sartre-i 

„A pokol az a másik ember” aforizma elutasításához, kijelentve, hogy a szeretet ereje az 

inautentikus emberi kapcsolatokat is értelemmel képes megtölteni.  

Míg Sartre a többi ember szabadságát szeretné maximalizálni, Camus pedig az emberek 

szenvedésének csökkentését jelöli meg végső célként, Pilinszky lírai szubjektuma önmagát 

akarja feláldozni a többi ember „oltárán” annak érdekében, hogy átélhesse a traszcendenciával 

való tökéletes és maradéktalan kapcsolatot. Emellett jelenik meg, másodlagos célként, a 

dosztojevszkiji „konkrétumokban való előbbrejutás” gondolata – annak felismerése, hogy a 

szubjektum apró jó cselekedetek által képes tenni az abszurd visszaszorításáért. Így Pilinszky a 
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többi szubjektumhoz való viszonyulást a transzcendens dimenzió bekapcsolásával gondolja újra, 

megtalálva azt az értelmezést, amely a sartre-i és a camus-i megoldásnál is inkább tekintettel 

van a többi ember szubjektivitására. 

 

Mihalić és Pilinszky szerelmi lírájának középpontjában egyaránt a kudarc áll. 

Végkövetkeztetésük azonos: a Másikkal való autentikus kapcsolat ab ovo lehetetlen. Míg azonban 

Mihalić a kudarc okaként inkább külső akadályokat jelöl meg, Pilinszky lírájában a lírai 

szubjektum belső attitűdjei állnak ennek útjában. A nehézségek forrása azonban mindkét 

esetben azonos: a lírai szubjektum nem képes olyan kapcsolatot létrehozni, amelyben a két fél 

kölcsönösen szubjektumnak tekinti egymást. A lírai szubjektum minduntalan eltárgyiasítja a 

Másikat, így a valódi közvetlenség nem jöhet létre, akárcsak Sartre-nál, aki szerint a szubjektum 

azért nem képes a Másik által önmaga okává válni, mert hol a szubjektum tárgyiasítja a Másikat, 

hol ő a Másik teszi őt tekintetével objektummá. Bár a szubjektum kétségbeesetten keresi ennek 

lehetőségét, mégsem tud autentikus módon, egyenrangú félként kapcsolódni a Másikhoz. 

Ugyanez a kudarcélmény jelenik meg a két közép-európai költő lírájában is, különösen 

Pilinszkynél, aki egyedül az intimitás-alapú kapcsolatot fogadja el autentikusnak, amit azonban a 

lírai szubjektumnak kétségbeesett törekvései ellenére sem sikerül megvalósítania. 

Pilinszky lírájában azonban a Másik iránti vágyakozás nem arról a tőről fakad, mint Sartre-nál, 

sokkal inkább a kierkegaard-i kétségbeesés következménye. A lírai szubjektum képtelen 

elviselni magányos, transzcendenciától elszakított létét, és vissza akar térni a határolatlan 

létezésbe. Másfelől azonban, miután az Istennel való kapcsolatteremtés lehetősége nem adott a 

számára, a Másikkal való egyesülés lehetőségét a transzcendencia egyfajta pótlékának tekinti. 

Azáltal, hogy a Másikkal való kapcsolatot cél helyett eszközként tételezi egy magasabb cél 

elérése érdekében, a lírai szubjektum tárgyiasítja a Másikat, ily módon ásva alá a költemények 

által kifejezett eredendő szándék megvalósítását. 

6. A LÍRAI SZUBJEKTUM KAPCSOLATA A TRANSZCENDENCIÁVAL 
A versek metaforikáját és kulturális referenciáit tekintve a kereszténység perspektívája 

Pilinszky és Mihalić befogadói horizontjának egyaránt központi elemét alkotja. Korántsem 

véletlen tehát, hogy költeményeik az univerzum és a többi ember mellett a transzcendenciát is a 

lírai szubjektum világban-való-létét meghatározó fő tényezők sorában említik. A létmegértő 

szubjektumot nemcsak a transzcendencia léte és működése foglalkoztatja, de a saját 

transzcendenciához való viszonyulása is témává válik. 

Pilinszky és Mihalić korai verseiben a lírai szubjektum világban-való-létének alapvető 

tapasztalataiból kiindulva kérdőjelezi meg Isten létezését. E hétköznapi tapasztalatok – a világ 

működésének kiszámíthatatlansága, az emberek ártatlan szenvedése, illetve a társadalmat uraló 

anómia – a lírai szubjektumot ama következtetés levonására indítják, hogy az univerzum nem 

rendezett, ennek alapján pedig a transzcendens, világfeletti rendezőerő létezését is kétségbe 

vonják. E gondolatmenet számos egzisztencialista gondolkodónál megjelenik. A legtisztább 

formájában Sartre-nál és Camus-nél érhető tetten, de még a keresztény egzisztencialista 

Kierkegaard, Jaspers és Weil is elismeri, hogy az ember által tapasztalható világ vajmi kevéssé 

tükrözi Isten jelenlétét. Korántsem véletlen, hogy a Camus és Sartre műveiből ismert gonosz 

Isten, illetve a világtól elzárkózó passzív Isten alakja mindkettejük lírájában feltűnik. A 

deklaráltan keresztény Pilinszky egyenesen az istentagadásig jut, Mihalić lírájában pedig Isten 
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léte sokáig lehetőségként sem merül fel. Későbbi költeményeiben a teremtés kudarcát mondja ki, 

implicit módon jelezve, hogy világunk a kaotikus és abszurd volta semmilyen módon nem 

indokolja annak feltételezését, hogy e világ mögött egy transzcendens szervező értelem húzódna 

meg. 

 

Pilinszkynél ontológia és metafizika egyenlő súllyal esik a latba. A lírai szubjektum istenhite és 

mindennapi léttapasztalatai folyamatos feszültségben állnak egymással, létmegértő 

tevékenysége pedig ezen ellentmondás feloldására irányul. E disszonancia áll Camus, illetve 

Kierkegaard, Jaspers és Weil eszméinek fókuszában is, akik egyaránt hangsúlyozzák, hogy a világ 

tapasztalatilag észlelhető állapota és a mindentudó, mindenható és végtelenül jó lény ideája első 

pillantásra kevéssé tűnik összeegyeztethetőnek egymással. A felsorolt szerzők más-más módon 

oldják fel a dilemmát. Camus az istenhit elutasítása, Kierkegaard és Weil „a hit ugrása” mellett 

döntenek, Jasperst ugyanakkor épp a földi lét abszurditásának és „léthiányának” felismerése 

indítja a transzcendens szféra felé fordulásra. 

Mihalićnál ellenben egyértelműen az ontológiai nézőpont dominál. Számára a lét abszurditása 

olyan elsöprő tapasztalat, hogy Isten létezésének gondolata fel sem merül benne. Camus-höz és 

Sartre-hoz hasonlóan Mihalić költeményei a nietzschei „Isten halott” következtetést ismétlik el 

újra és újra. E végkövetkeztetésig a létmegértő szubjektum az univerzális mércék 

összeomlásának konstatálása által jut el, amelyet a posteriori alapon, az emberek erkölcsi 

iránytalanságát szemlélve lát be. Az életműben előrehaladva az értékválság felpanaszlása egyre 

erőteljesebbé és konkrétabbá válik, s egyre intenzívebbé válik a sóvárgás egy ilyen globális 

iránymutatás, vagyis voltaképpen maga a transzcendencia iránt. A Svršetak značenja című 

reprezentatív életműzáró költemény nyíltan kimondja az ember értelemadó próbálkozásainak 

kudarcát, s kijelenti, hogy egyedül Isten képes arra, hogy értelmet adjon a világnak s az azt 

benépesítő létezőknek, következésképp egyedül ő képes arra, hogy a világ és az ember 

megítélésére alkalmas mércéket alkosson. 

Míg tehát Mihalić Isten távollétét döntően intellektuális okokból panaszolja fel, Pilinszky Isten 

távollétét elsősorban érzelmi és spirituális szemszögből közelíti meg. A kettejük közti 

különbséget világosan jelzi a két lírikus témába vágó verseinek hangneme. Mihalić higgadt, 

érzelmileg távolságtartó lírájától eltérően Pilinszky költeményei felfokozott hévvel panaszolják 

fel a lírai szubjektum saját maga és a világ sorsa felett érzett fájdalmát. A versek a magány, a 

szenvedés, s a szenvedésnek való kitettségből fakadó kiszolgáltatottság érzéseinek adnak 

hangot, melynek eredendő oka, hogy Isten hátat fordított a világnak, s a lírai szubjektumot is 

magára hagyta. Pilinszky számára Isten távolléte morális katasztrófa, az élőlények ártatlan 

szenvedésének botránya, a lírai szubjektum istenkeresése pedig sajátságos önmegvalósítási 

projekt, melynek célja a lét elveszett spirituális dimenziójának visszanyerése. Pilinszky számára 

az Istennel való kapcsolat helyreállításának jelentős tétje van: a szubjektum nemcsak személyes 

szenvedésének felszámolását és egyfajta „spirituális önmegvalósítást” vár ettől, hanem a többi 

magára hagyott ember szenvedését is enyhíteni akarja. 

Mihalić lírájának ezzel szemben nincs igazi spirituális dimenziója. Istent csupán az intellektuális 

és a morális iránymutatás forrásának tekinti, jelenlétének/hiányának spirituális 

következményeire azonban nem reflektál. Alighanem azért, mert nem is érzékeli azokat. 

Számára Isten nem spirituális létező, hanem puszta intellektuális konstrukció: a struktúra 
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középpontja, melyből a világot meghatározó valamennyi főbb törvény levezethető. Amikor 

Mihalić Isten halálát konstatálja, nem a spirituális lénnyel való kapcsolatfelvétel lehetetlenségét 

fájlalja elsősorban, hanem az univerzális struktúra hiányát, pontosabban annak a hitnek a végső 

megkérdőjeleződését, hogy a világ egy ilyen általános struktúrával teljes körűen leírható és 

értelmezhető. 

A Pilinszky-versek lírai szubjektumának Istenhez való viszonyulása a korai korszakban 

erőteljesen emlékeztet a korai Camus-ére. A lírai beszélő tehát a kierkegaard-i erkölcsi 

stádiumban reked, s csak később, a második világháború tapasztalata által közvetített 

koncentrált, kollektív szenvedésélmény hatására képes továbblépni a kierkegaard-i vallási 

stádium irányába. A Harmadnapon kötetben már a „mélyvilági kínt” a krisztusi 

szenvedéstörténet horizontjáról kísérli meg újrakeretezni, lehetővé téve, hogy a szubjektum 

tudatosan vállalt önfeláldozásként érthesse újra a korábban értelmetlennek és igazságtalannak 

látott szenvedést. Az egyesülés kétségbeesés-motiválta vágyának és a „lázadó ember” pózának 

bináris oppozícióját Krisztus és a tékozló fiú egyre nagyobb hangsúllyal előtérbe kerülő példája 

váltja fel. 

Mihalić eredeti kiindulópontja is erősen emlékeztet a korai Camus-ére: a versekben egy 

önmagára hagyatkozó, autonóm és izolált szubjektum képe rajzolódik ki, aki egyként fordít hátat 

Istennek és a környező társadalomnak, azzal a szándékkal, hogy támpontok nélkül nézzen 

szembe léte abszurditásával. Idővel azonban világossá válik, hogy ez a projekt a lírai szubjektum 

erejét meghaladja, s ezzel párhuzamosan egyre inkább a társadalom iránytalansága, a globális 

mércék hiánya kerül fókuszba. A korai Pilinszky-líra létmegértő szubjektumától eltérően, akit az 

ártatlanok szenvedésének botránya az Isten elleni lázadásra indít, a Mihalić-versek a lét 

abszurditásának tényét és Isten létének kérdését kizárólag intellektuális síkon közelítik meg, 

alighanem azért, mert beszélőjük nem képes érzékelni a kérdés spirituális dimenzióját. Végül 

azonban, megelégelve kudarcait és az össztársadalmi anómiát, Mihalić létmegértő szubjektuma 

is föladja a camus-i utat, és ráhanyatlik a transzcendenciára. 

Az Istenhez való kapcsolódás mindkét szerzőnél problematikus: Mihalić kései lírájában az 

ideálként tételezett személyes kapcsolat csupán a fikció világában képzelhető el. Ugyanez a 

fájdalmas élmény vonul végig Pilinszky egész líráján is, csakúgy, mint a megválthatatlanság, az 

ember örök kárhozatra ítéltségének gondolata. 

A Pilinszky-líra létmegértő szubjektumának végül sikerül feloldani a metafizika és ontológia 

között feszülő ellentmondást. Dosztojevszkij és Simone Weil recepciójának hatására a 

létmegértő szubjektum felismeri: az a tény, hogy a transzcendens létező közvetlenül, a 

kommunikáció alapértelmezett emberi csatornáin nem szólítható meg, s hogy ritka 

megnyilatkozásai az erkölcs vagy a logika határait feszegetik, nem Isten közönyére vagy 

gonoszságára utal, hanem arra, hogy egy olyan létező, amely téren és időn kívül áll, emberi 

fogalmakkal nem írható le, s nem is értelmezhető. A létmegértő szubjektum a korábban 

alapértelmezettnek tekintett emberi nézőpontot és az ember személyiségét azonosítja az 

Istennel való autentikus kapcsolat akadályaként. Elsődleges céljává pedig ezek dekonstrukciója 

válik, de már nem azért, mert képtelen elviselni az emberi léttel járó szenvedéseket, hanem 

azért, hogy kiteljesíthesse az isteni szeretet áramlását, e cél végrehajtása érdekében pedig éppen 

azokkal a feladatokkal, s azzal a szenvedéssel néz szembe, amelyek elől korábban meg akart 

futamodni. 
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Mihalić Istenhez fordulása ellenben az egzisztencialista megközelítés kudarcát leplezi le. Az 

életmű végén körvonalazódó állásfoglalást a keresztény egzisztencialisták nem tartanák elég 

kereszténynek, az ateista egzisztencialisták pedig nyilvánvalóan inautentikusként bélyegeznék 

meg, hiszen e versekben nem csupán arról van szó, hogy a kétségbeesett, a kudarcokba 

belefáradt lírai szubjektum ráhanyatlik a felsőbb hatalom nyújtotta bizonyságra, intellektuális és 

gyakorlati iránymutatásra, hanem egyenesen annak a lehetetlenségét mondja ki, hogy az ember 

önállóan legyen képes célokat, értékrendszert alkotni önmaga számára. 

7. PILINSZKY JÁNOS ÉS SLAVKO MIHALIĆ LÉTHERMENEUTIKAI ARCÉLE 
Pilinszky János és Slavko Mihalić életműve tehát egyaránt egy előrehaladó létértelmezési 

folyamatként olvasható, melynek folyamatszerűségére a szerzők maguk is több ízben 

reflektálnak. A létmegértő szubjektum horizontját mindkét életmű esetében a szubjektum 

ontikus létmegértése, alapvető létszerkezete, s nem utolsósorban fakticitása konstituálja.  Ez 

utóbbiba a létmegértési folyamat konkrét tér- és időbeli koordinátákkal körülhatárolható 

kontextusa, illetve annak eseményei is beletartoznak, melyeknek recepciója és elemzése 

legalább olyan fontos szerepet játszik a létmegértési folyamat alakításában, mint a 

határhelyzetek és diszpozíciók, a lírai szubjektumot körülvevő, elvontan-általánosan értett világ, 

a többi szubjektummal való kapcsolat, vagy a szubjektum transzcendenciához való viszonyulása. 

A létmegértés folyamatszerűsége elsősorban Pilinszky életművében válik kifejezetté. Itt a lírai 

szubjektum eredendő célkitűzése az, hogy feloldja Istennel való kapcsolatra irányuló vágy és az 

Istentől elhagyott, abszurd világban-való-lét közötti feszültséget, tágabb értelemben pedig az, 

hogy egy magasabb szinten haladja meg az Isten léte és a lét abszurditása között feszülő 

ellentmondást. Az első horizontváltás a második világháború tapasztalata hatására következik 

be: a "mélyvilági kín" nemcsak arra döbbenti rá, hogy más emberek is ugyanazt a szenvedést élik 

át, de egyszersmind korábbi nézőpontjának dezintegrációjához is hozzájárul. Ennek hatására a 

létmegértő szubjektum az átélteket a krisztusi szenvedéstörténet horizontjáról kísérli meg 

újrakeretezni. Ezt a folyamatot lendíti tovább egyfelől Simone Weil és a Weilen keresztül 

újraolvasott Dosztojevszkij, másodsorban pedig a Camus-vel folytatott polémia, melynek 

hatására a lírai szubjektumban is tudatosul az, hogy a világ értelmetlenségének tapasztalata 

szorosan az emberi nézőponthoz kötött. A világ azért tűnik a számunkra irracionálisnak, mert 

emberi nézőpontból szemlélve, emberi fogalmakkal nem tudjuk érthetővé és áttekinthetővé 

tenni a saját magunk számára, a lírai szubjektum pedig nemcsak e nézőpont konstruált mivoltát 

mutatja fel, de hozzá is lát annak lebontásához. A létmegértő szubjektum tehát horizontváltások 

sorozatán át, az eredendő kérdés többszöri felvetése, az előzmények tükrében történő 

újragondolása által jut el annak megválaszolásáig. 

A létmegértés folyamatszerűségét, annak töréseit és elakadásait a Pilinszky-líra nyelvi 

megformáltsága is leképezi. A nyugatos hagyományokba illeszkedő, babitsi-József Attila-i 

líranyelvtől a különféle vallásos diskurzusokkal való intertextuális játékon át a költő az imagista 

líranyelvig jut el, majd végül ennek határait is szétfeszíti. A csend lírai alakzatai és a 

paradoxonok nem csupán az Istennel való autentikus együttlét csendjének megközelítését teszik 

lehetővé, de egyszersmind az emberi perspektíva dekonstrukcióját is szolgálják, hiszen a 

versstruktúra alacsonyabb szintjein jelenítik meg a logika és a köznapi értelemben vett 

racionalitás kereteinek elhagyása. 

Slavko Mihalić ellenben ontológiai programját már a Komorna muzika című kötetében 

körvonalazza. A Metamorfoza című versben megfogalmazott vázlatos lírai ontológia a létmegértő 



163 

 

szubjektum semmijét állítja szembe a külső-idegen struktúrák korrumpáló hatásával, világossá 

téve, hogy az önmegértő szubjektumnak nincs más választása, mint az, hogy szembesítse magát 

léte abszurditásával, és akárcsak Camus Sziszüphosza, otthonossá tegye a számára kiszabott 

szűkös életteret. 

Az életmű során a létmegértő szubjektum újabb és újabb létszférákat von be a létmegértési 

folyamatba, a természet, a szerelem problémáitól kezdve egészen az univerzumig és a 

transzcendenciáig. Ezen belül is különösen fontos a társadalom és a totalitárius diktatúra 

problémáira való reflektálás, amely az életmű második szakaszától kezdve mindinkább előtérbe 

kerül. Olyan kiterjedt szövegközi párbeszéddel, ami a Pilinszky-líra létmegértési folyamatát 

jellemzi, Mihalićnál nem találkozhatunk, s a Pilinszkynél látható horizontváltások is elmaradnak. 

Ily módon a lírai szubjektum a lét szerkezetéről alkotott eredeti képét sem gondolja újra, s 

kérdésfeltevéseit, megoldási stratégiáit sem helyezi új perspektívába.  

A társadalmi kérdések elemzésének hatására azonban egyre inkább előtérbe kerül a társadalmat 

jellemző anómia, s ezzel párhuzamosan egyre inkább a lírai szubjektum morális elkötelezettsége. 

Ennek konstatálása – a létmegértő szubjektum önnön, a Močvara című versben körvonalazott 

morális csődjének felismerésével egyetemben – vezet végül annak felismeréséhez, hogy a 

Komorna muzika-ban körvonalazott projektum kudarcra ítéltetett. 

A mihalići életmű líranyelvi szempontból is egységesebb: a Šimić által megkezdett úton haladó 

szabadverses versbeszéd, az archetipikus szimbólumok kifordítására épülő stratégia, a 

szürreálisba hajló látomások, az irónia és a paradoxonok mindvégig a horvát költő lírájának 

meghatározó jegyei maradnak. 
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