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Az egyenes extázisa

Pilinszky János és Ország Lili labirintusai az Árny  
a kövön – Ország Lili művészete című kiállítás kapcsán

(…) végül is milyen lesz, milyen lesz
e nyitott szárnyú emelkedő zuhanás,

visszahullás a fókusz lángoló
közös fészkébe? – nem tudom,

és mégis, hogyha valamit tudok,
hát ezt tudom, e forró folyosót,

e nyílegyenes labirintust, melyben
mind tömöttebb és mind tömöttebb

és egyre szabadabb a tény, hogy röpülünk.
(Pilinszky János: Egyenes labirintus)

A hetvenes évek elején különböző 
irányokból érkező művészek sora fedezi fel a labirintust mint 
komplex kultúrtörténeti jelenséget, formakészletet és architek-
túrát. 1973-ban Robert Morris a minimalizmus, a magyar szár-
mazású francia szobrász, Pán Márta az absztrakció felől jut el a 
labirintus gondolatáig.1 Az eltérő pozíciójú művekben – a fentiek 
mellett Alice Aycock falécekből létrehozott építményétől (Maze, 
1972), Richard Fleischner 1971 és 1974 között készült gyep-, szal-
mabála- és tufalabirintusain át Richard Long tengerparti kö-
vekből kirakott írországi land art-művéig (Connemara Sculpture, 
1971) – közös az erőteljes redukcióra való törekvés is. Az ez idő 
tájt vélhetően „legminimalistább” labirintus-koncepciót azon-
ban mégsem egy képzőművész, hanem Pilinszky János alkotta 
meg az 1972-ben megjelent2 Egyenes labirintus című versében.

Mennyiben tekinthető oximoronnak az egyenes labirintus? 
Noha Paolo Santarcangeli nevezetes könyvében az unikurzális, 
vagyis egyútú labirintust, amely nem kényszerít választásra, 
„állabirintusnak” nevezi,3 ez a típus a kezdetektől meghatáro-
zó, sőt a római kortól a reneszánszig egyeduralkodó a labirintus-
ábrázolásokban. A „nyílegyenes labirintus” ennek a típusnak a 
„nulla foka”, abszolút mértékű redukciója. Az elágazások és ka-

1 Morris, Robert: Untitled (Triangular Labyrinth), 1973. Morris ezt követően 
még számos labirintust készített, pl. Philadelphia Labyrinth, 1974, Institute of 
Contemporary Art, University of Pennsylvania, Philadelphia; Glass Labyrinth, 
2013, The Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City. Pán Márta: Labyrinth, 
1973, Madame de Staël Gimnázium, Montluçon. 

2 Pilinszky János: Szálkák, Szépirodalmi, Budapest, 1972, 74.
3 Santarcangeli, Paolo: A labirintusok könyve, ford. Karsai Lucia, Európa, Buda-

pest, 2009, 54.



nyarok teljes hiánya úgy számolja fel az ilyen építmények alap-
tapasztalatát jelentő dezorientációt, hogy éppen az út zavarba 
ejtő egyenessége és beláthatósága által teremti újra, amennyiben 
az elhivatott belépő labirintusként megy végig rajta. Pilinszky 
labirintusa ugyanakkor nem csupán egyenes, de anyagtalan is; 
olyan, amelyben „repülünk”. A vers valójában az Ikarosz-mítosz 
radikális olvasata, amely magában hordozza a felismerést, hogy 
a krétai labirintust tervező Daidalosz egyszemélyben alkotta 
meg a bezártság, a dezorientáció, a kilátástalanság architektúrá-
ját, valamint a tágasság, a szabadság és a távlatok áttekintésének 
eszközét, a szárnyat is.4 Mikor Ikaroszt „vágy vonja az égbe”,5 és 
a nap felé tör, ennek az egyenes labirintusnak a közepébe tart. A 
nap, a „fókusz lángoló közös fészke” lesz az a szilárd, a minden 
szent térben meglévő középpont, amelynek felfedezése vagy 
projekciója a világteremtéssel azonosítható,6 ugyanakkor halá-
los veszély forrása, egyszer a Minótaurosz, máskor a perzselő 
hő alakjában.

Az Egyenes labirintus megjelenésének évében, 1972-ben, Pi-
linszky jóbarátja, Ország Lili megfesti kilenc részre osztott gran-
diózus képét, a Labirintus kapuit, amit a Labirintus-sorozat kez-
dőpontjának tekinthetünk.7 Az életmű összegző, befejezetlen, a 
művész 1978-ban bekövetkezett haláláig bővülő sorozata már 
kapuból is rögtön kilenc kiindulópontot kínál fel. A kilenc részre 
osztott kép, amely először egyetlen eredeti nyolc sokszorosított 
példányának tűnik, valójában csak struktúrájában azonos. Mind-
egyik kép további négy részre oszlik, jobb oldalt alul egy belső 
térben álló kapu, amely nem enged át, helyette zárt lapjáról újabb 
labirintus-részletek felülnézeti szerkezetét olvashatjuk le, balra 
fent nyitott kapu vagy átjáró lenyomatát, balra lent pergamen-
fragmentumok amorf alakzatait, jobbra fent pedig nyomtatott 
áramkörök sűrű útvesztőjét találjuk, melyek a kép többi részére 
is átterjednek. Ország Lili a kapukat úgy reprezentálja „mint a 
labirintus egy szakaszát, amely virtuálisan magában hordozza 

4 Ovidius az Átváltozások nyolcadik könyvében elbeszéli, hogy Daidalosz, a 
labirintus tervezője, meggyűlölte Kréta szigetét, ahová Athénból menekül-
ve Minósz király befogadta. Azonban Thészeusz győzelme után az uralko-
dó fogva tartotta a szigeten, így szárnyakat készített, hogy fiával, Ikarosszal 
megszökhessenek. Ikarosz, aki az atyai tanács ellenére túl közel szállt a nap-
hoz, s a megolvadt viasz a vesztét okozta, a naiv kíváncsiság, a szófogadat-
lanság, a mértékszegés megtestesítőjeként került be a kultúrtörténetbe. (Ovi-
dius: Átváltozások, ford. Devecseri Gábor, Helikon, Budapest, 1964, 228.)

5 Uo.
6 Eliade, Mircea: A szent és a profán, ford. Berényi Gábor, Európa, Budapest, 

1999, 16.
7 A szakirodalomban mind a sorozatba tartozó művekről, mind a kezdés évé-

ről eltérő álláspontok vannak. S. Nagy Katalin monográfiája a sorozat kelet-
kezését hol 1972-től (A labirintus kapui című képtől), hol pedig 1974-től szá-
mítja (Kék kapu). Lásd: S. Nagy Katalin: Ország Lili, Arthis, Budapest, 1993, 37, 
illetve 42.
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a rendszer minden komplexitását és szokatlanságát, miközben 
annak úgyszólván csak bejáratát mutatja”.8

Míg Pilinszky a radikális redukció jegyében az egyenesig jut 
el, Ország Lili kapuk, falak, átjárók, álajtók és termek végtelen 
mutációját hozza létre, a térelválasztás irracionalizálódását,9 az 
alaprajz organikus burjánzását, ahonnan nemcsak a középpont 
vagy a kijárat hiányzik, de a felülnézet pozíciója is, ahonnan át-
tekinthetővé válna, racionalizálódhatna a labirintus szerkezete. 
Ugyanis sok esetben lehetetlen eldönteni, hogy amit látunk, az 
frontális vagy felülnézet, átjáró vagy álajtó, figura vagy alaprajz, 
miniatűr mintázat felnagyítása vagy épp gigantikus struktúra tá-
voli képe. Az állandó és abszolút dezorientáció állapota, amikor 
„nem tudjuk pontosan, mi az, ami előttünk van, és mi az, ami 
nincs, sem azt, hogy a hely, ami felé indulunk, vajon épp ez a 
belül volna-e, melynek mindig is foglyai voltunk”.10

Pilinszky labirintusa nyitott és táguló architektúra, ahol az 
ikaroszi felemelkedés extázisában „egyre szabadabb a tény, 
hogy röpülünk”.11 E „forró folyosó” csak annak lehet eltéveszt-
hetetlen, nyílegyenes röppályája, akiben ott a hit bizonyossága 
(„És lesz ott ösvény és út: tisztátalan nem megy át rajta; […] a 
ki ez úton jár, még a bolond se téved el” [Iz 35,8]), szemben a té-
velygők, a labirintus bizonytalanságával. Ország Lili labirintusa 
par excellence útvesztő; nincs hova kiszökni belőle, még a nyitott 
szárnyú Ikarosz is foglya marad (Labirintus. Ikarosz, 1974–1975), 
de eközben mintha minden megtalálható volna benne. Felszá-
molva a térbeli és időbeli távolságokat és irányokat, az egyip-
tomi és a mezopotámiai kultúra éppúgy, mint a 21. század utó-
pikus vívmányai. De ott van benne az életmű minden korábbi 
korszakának lenyomata is, visszafelé nézve a műveket mintha 
az egész labirintus azokból a Moskovits-téglagyári falakból nőtt 
volna ki, amelyek közé 1944-ben ungvári zsidóként terelték, és 
amely első, szürrealista művein is megjelenik (Önarckép [Kislány 
fal előtt], 1955; Nő fátyollal [Nő fal előtt], 1956). Hiszen a labirintus 
tradicionálisan imago mundi, a világ tükörképe, akárcsak azok a 
perzsa kertek, amiket Foucault heterotópiaként azonosít,12 és amit 
Ország Lili írásos korszakában megfest (Perzsa kert, 1966). 

 8 Didi-Huberman, Georges: A látvány végeláthatatlan küszöbe, ford. Házas 
Nikoletta, Enigma, 1998–1999/18–19. 108.

 9 Borges a Minótauroszról írja: „az ötlet, hogy úgy építenek meg egy házat, 
hogy eltévedjen benne az ember, sokkal furcsább, mint az, hogy egy ember-
nek bikafeje van”. (Borges, Jorge Louis – Margarita Guerrero: Képzelt lények 
könyve, ford. Scholz László, in Borges: A holdbéli nyúl, Európa, Budapest, 
2000, 103.) A Minótaurosz „embertelen” lény, mert az otthon érzi magát egy 
olyan építményben, amit az ember sohasem nevezhet a házának, otthonának. 

10 Didi-Huberman, i. m. 101.
11 Terek című versében a Pokol hosszan részletezett térélményével szemben „A 

mennyország szabad”, ennél többet nem lehet mondani róla. 
12 Foucault, Michel: Eltérő terek, ford. Sutyák Tibor, in uő: Nyelv a végtelenhez, 

Latin betűk, Debrecen, 1999, 152. 
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Ország Lili elképzelése, hogy a Labirintus-sorozatot sűrűn 
egymáshoz komponálva mutassák be, két évvel a művész halála 
után, 1980-ban valósult meg a Budapesti Történeti Múzeumban, 
amit csupán néhány épület választ el a Nemzeti Galériától, ahol 
a 2016-os kiállításon rekonstruálták. Deim Pál tervezte a köny-
nyen körbejárható, de labirintus-jellegű kiállítóteret, ahol bizo-
nyos műveket egymáshoz kapcsolva vált érzékelhetővé, milyen 
beláthatatlan lehetőség van az egyes képek fragmentumként, 
építőelemként való felfogásában és egy virtuális Labirintus-kép-
univerzum kialakításában, ami ugyanakkor maga is labirintust 
alakít ki nézője körül. Egyúttal viszont a belépőt körülvevő labi-
rintus is antropomorfizálódik, hiszen Deim alaprajzán az útvonal 
emberalakot formál, mint Ország Lili személyes útvesztőjének 
csak a művek összességéből kirajzolódó körvonala. Így mikor 
azt mondta, „ez az én labirintusom, ezen végig kell mennem”, 
mintha már tudta volna, hogy ami a labirintus közepén vár rá, 
a mysterium tremendum, saját halála lesz. A labirintus építőjeként 
úgy haladhatott előre, hogyha megfestette azt, vállalva annak 
minden terhét – ezt nevezte Pilinszky úgy, hogy hűség a labirin-
tushoz.13 (Magyar Nemzeti Galéria)

13 Pilinszky-portré a televízióban, in Török Endre (szerk), Beszélgetések Pilinszky 
Jánossal, Magvető, Budapest, 1983.224–225.

 az egyenes extázisa 103


