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M Ű F O R M A ÉS VILÁGKÖZLÉS VISZONYA PILINSZKY 

J Á N O S RIPORTPRÓZÁJÁBAN 

1. 

Szép Ernő összefoglaló érvényű, hosszabb versei közül 
talán a Néked szól fogalmazza meg az ember világi s világi 
közelképeken túlra kutatva mutató, tudatos és elengedett, 
fizikai és szellemi létezésének megannyi alapmozzanatát 
olyan sűrűségben, ahogy effélékkel Pilinszky János beszél-
getéseinek gyűjteményében most nemrég találkozhattunk. 
Az a vers a század első ötödének még csak nem is a legvégén 
született; Pilinszky költészete a harmadik és a negyedik 
ötödöt öleli fel. Időrendet ilyen szemléletek, érzetek, keresé-
sek, rálelések, tűnődések, elcsüggedt felismerések, megúju-
lások nem tartanak. Nem célszerű most sem az egyezések 
keresése, csupán arra kívánatos rámutatni, milyen verselőz-
ménye volt, még a József Attiláénál is sokkal inkább, annak 
a vívmánynak, amely Pilinszky nevéhez fűződik, s amelynek 
körülhatárolása annál is bajosabb, mert minél pontosabb 
eredményre jutunk, annál inkább látszani fog, hogy újszerű-
sége csak az összpontosult tartásnak volt benne, a többi: 
örök lehetőségek felújítása. Nem „csupán". Hanem a minden-
kori érvény megtestesítése; az ekképp nagyon ritkán tisztá-
zott végsőség foglalata lehetett Pilinszky János életműve; 
kevesebb kanyargója van, ami erről a figyelmet — vagy a 
naprakész figyelemhiányt — elterelhetné. Ha azonban a 
lényeges vonulatait nézzük akár az ő, akár Szép Ernő munká-
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latának, látnunk kell nagy rokonságukat, s mindegyiküknél 
azt is, hogy líra és próza, bár műfajilag merőben elkülönül, 
saját szabályainak és a műfajiságnak eleget tesz, valami fon-
tosabb elv szerint hasonul, egyet mond, ugyanazért van, 
azonos jegyben érthető s így is tekintendő. 

Az a világkép, amelyet Pilinszky számos változatban fejt ki, 
a kötetben A kereszt szálkái című „fejezet" Egészet csinálni 
alfejezetében is körvonalazódik, történetesen az univerzum 
és a természet összevetése által, s hangsúlya ez: „A természet 
az univerzumnak az a hullámverése volt, ami az univerzum 
lábáig jutott, ami testközelbe é r t . . . " És a természetiség a jó 
stiliszták rajtvonal-féléje. Szerinte azonban „egészet csinálni 
. . . annyit tesz, mint belépni az univerzumba". 

Ha formai logika szerint tekintjük mármost az elébb mon-
dottakat, Pilinszky azt vallja, hogy maga az ember is lehet 
univerzum-lény. Ennek természetes folyománya a töredék-
tudatosság és az egész-vágy. Szép Ernő a Pilinszkynél „a 
természet . . . partra érkező hullámá"-nak nevezett, a mi 
partunkat elérő univerzumot így kereste, csak úgy a nagy-
városban bolyongva, „egy aranyat" keresve, „kit senki el 
nem vesztett" és „a napot ki estefelé nem megy le", és 
elmondta magáról így, hogy „járás közben megálltam utcá-
kon, úton, kertben . . . " , s e névelőtlenségekkel is már ős-
létezőkként érzékelte a természeti-civilizációs képződménye-
ket, s hogyan is ne, amikor ő az univerzum-létet fogta fel 
általuk, s azt mondta még, „ébredve néztem szét: a világon 
vagyok, élek . . . " ; a Néked szól költője ugyanazt foglalta 
össze ezzel: hogy szeretett volna „egyetlent, határtalant csi-
nálni". Miért? „Hírt adni: itt vagyok! — hogy mind a ten-
gert bejárja . . ." És a világ iránti gyengéd részvét, melyben 
még Kosztolányi éles fénye is ragyog, evvel szól nála: 
„Mint kezdő nap, mosollyal sütni szegény v i l á g r a . . . " 
Pilinszkynél a Senkiföldjén bontja ki ezt a nagy, alig érint-
hető tárgyat, az első pillantásét. 

A már idézett fejezet a Beszélgetések könyvében, nevezzük 
ugyanis így a kötetet, az életben dilettánsként mozgó embert 
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is említi. Nagy témája ez Ottlik Gézának, elegendő a Próza 
című kötet Kosztolányiról a Boldogság című kitűnő alkalmi 
elbeszélésantológia utószavául írt esszét elolvasni; épp a 
tágasabb lehetőség, a nehezebb út, a gyönyörűségeket is 
elhivően figyelembe vevő, sőt, lényegében ezektől — ettől — 
mint alkotóelemétől szabadulni nem tudó írói meghatáro-
zottság leckéjéről van szó ott is. Szép Ernő a Néked szól idé-
zett részében azonnal rátér — rácsapong! - erre a tárgyra; 
s vezérlő motívuma ez egyebekben is: „Ki él, mindenkit 
látni s mindenkivel beszélni" szeretett volna még, továbbá 
„meghallani mindent és mindenütt ott lenni". A minden-
séggel mérte magát, a meg nem valósulót. Pilinszky is azt 
mondja, hogy csak a költészetben nem volt dilettáns, mert 
ott mindig tudta, „hogy az ember sohasem lehet boldog 
a szíve mélyéig". Valamint: „írás közben . . . " (s erre vissza-
cseng egész alaphangjával, helyi értékével a „Járás köz-
ben . . . " ! ) „ . . . rájöttem, hogy nem örülhetek" egy képes-
ségen felül meglelt sornak stb., „nem vehetek részt benne 
azzal az örömmel vagy inkább élvezettel, amivel kellett 
volna, ha természetesen reagálok". A boldogság nem sze-
mélyes, mondja Pilinszky. Körülhatárolhatatlan és bekebe-
lezhetetlen a tárgya, a lényege. Ezért ad boldogságlehetőséget, 
dilettantizmust meghaladót, az irodalom. 

Mármint az a benső lélegzetű írás, amely, mint például 
a Néked szól is, így szól az iménti tárgyról: „A gyermekek 
édesded dolgát kívántam egyre . . . " De - ! Pilinszky is ezt 
mondja: „ . . . direktül boldog akartam lenni . . . ahogy 
a gyermek boldog, azzal a direktséggel. Ez nincs!" — : ez 
nincs; és a vers megfogalmazásában az egyén effélékig jut-
hat: „Ősszel gondoltam: óh tél, boldog leszek a télen. / 
S télen: hogy a tavasszal. S nyáron: hogy majd az ősszel. / 
Mindennap gondoltam: majd holnap, holnap kezdődsz el / 
Te fényes édes évad, mikor világom élem". A világ élése nem 
az, hogy „vasúton és hajóval" eljárunk „idegenbe", ahol 
ezt látjuk: „mulattak s kínlódtak mindenütt körülöttem", 
s a megértés az, hogy más-más nyelven váltunk szót mindig, 
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s visszajövünk, írja a Néked szól sok központi versszakának 
egyikében Szép Ernő, s hogy „hiába megyek el csak magam-
mal megyek szembe". A világ élése: az egész elérésének 
vágya, ennek a vágynak valami gyakorló realitása. Pilinszky 
ezt írja — azaz mondja — az idézett fejezet Glória című részé-
nek végén: „A törések, a sebek jönnek egymás után, és az 
ember a sikert, ha bekövetkezik, már észre sem veszi, mert 
közben mindig másfelé kell figyelnie. És én, mint drámai 
lény, az erkölcsi lénnyel szemben, vallásos lény, tehát ereden-
dően rossz vagyok . . . A művészetben a művész abból a 
meghasonlott lényből, aki szenved, aki szégyell, aki felemás, 
megpróbál újra egészet csinálni, megpróbálja összerakni, 
hogy tökéletes legyen. Ezért írok". Szép Ernő: „Számolni 
kell hány évnél tartok s eltűrni halkan / Hogy a nap itthagy 
mindig s kívánni kell jóestét, / A selyem élet lassan kopik 
le mint a festék / Orcáimon, hajam vész s már azt hiszem 
meghaltam". Pilinszky: „Az egészet ott, azon a szinten 
akarom megcsinálni, ahol az ember drámája kisimul, ahol a 
ráncok elvesztik barázdájukat, és sima, egészséges és újra 
ép lesz minden". Szép Ernő: „És képzelem még mindig, 
sejtem, gyanítom, várom / Hogy a boldogság fog majd egy 
reggel rám köszönni / S elment időm kezd majd mint tavasz 
jön, vissza jönni / És minden szépre fordul s azt hajtom: 
álom, álom". Megnézte minden nap a felhőket az égen, 
melyek „szépek voltak . . . szépség fölött túl szépek", s ő 
tudta, fájdalom s öröm ez együtt, és így volt jó néki. 

A meghasonlottságról is szól részletesen Szép Ernő: 
„A felhők pártján voltam s virágokon borúivá / S a tenger 
volt tanyám és a széllel kóboroltam / S mégis mindig és min-
dig az emberek közt voltam / S mentem szorongva köztük 
színházba, háborúba". Pilinszky méltán nevezi Szép Ernőt 
a század egyik legnagyobb drámaírójának. Másutt is volt 
már szó róla, milyen jelenetező ezekben a verseiben is. Ám 
itt nem ez volt a cél. Értelmezést jelentett Szép Ernőnek ez a 
valamelyest csak kiragadott, az egészet nem is mindenben 
pontosan képviselő — vagyis töredékesnek ható — anyaga, 
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szó szerint, az anyagszerűsége a Pilinszky-riportpróza gon-
dolati matériájához, egy igen érvényes, gyökereket jelentő 
értelmezés képzelhető ezen az úton. A feladat azonban most 
inkább az, hogy Pilinszkyt saját világképkereső rendszeressé-
gében, elágazásaiban vizsgáljuk e prózakötet halmazai sze-
rint. Szép Ernő mélységes rokonságát hadd mutassa be még 
a Néked szól záró versszaka, a hiábavaló emberi erőfeszíté-
sek példátlan képe, szimbolika-keresés nélkül is egyértelmű 
választása: „De ez mind annyi volt, mint mikor a sűrű 
nyájban / Egy juh nyugtalanul megy, fejét felfúrja, béget, / 
De elnyomják és nem látsz köztük különbséget / Ahogy 
tűnnek mind a nagy porban, alkonyattájban". Pilinszky: 
„És elfogadni bizonyos értelemben a tökéletlent, ami minden-
nek ellenére a tökéletesség felé visz azért — ez a maximum." 
Ám az „elnyomják" kifejezés jelentése igen sokrétű. Eredhet 
a kibontatlanba való visszaépülés, efféle elveszés az emberi 
hivatásból, ráhivatottságból is, a maximumon túl az abszolú-
tum vágyából; Pilinszky a rátalálás örömének lehetetlensé-
géről ezt a példát hántja le : „Egyedül az a színész, aki le tud 
mondani a találkozásnak erről a hirtelen megszülető örömé-
ről (ti. hogy a közönség veszi a lapot, s ő rájátszhat; TD.), 
az képes a darabot végigjátszani azon a szinten, amelyen 
szükséges, de mégsem boldog ezáltal." 

Itt az amatőr, dilettáns életlehetőségek a szakmaiság magas-
latára emelkednek; üdvre-e? Maga Pilinszky határozza meg: 
„Ez borzasztó! Hiába remekel, belül mélységesen szomorú." 
Ám az az említett boldogság is mi egyéb tulajdonképpen, 
olvassuk az Ottlik-féle Kosztolányiban : „Nagy kockázat. . . 
az ő szintjén, vállalni a világ valamiféle romantikus látását, 
vállalni, hogy végül, mindent egybevetve, mégis szép az élet, 
és igent mondani rá. Az író", folytatja Ottlik, „kénytelen 
ugyanis, becsületesen, kézzelfogható példákat felhozni, 
mint mondjuk a csillagos nyári éjszaka, vagy az iskolába 
menet hógolyózó gyerekek, s ezek a képek, mennél nélkülöz-
hetetlenebbek, annál üresebbé, elcsépeltebbé váltak; s hite-
lüket vesztett példákkal, ábrázolással együtt az író is hitelét 
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vesz t i . . . Mennyivel igazabb, komolyabb, becsületesebb az 
emberi sorsot reménytelennek, kétségbeejtőnek ábrázolni — 
és mennyivel könnyebb! Kosztolányi", olvashatjuk, „a 
nehezebb részt választja". Hanem akkor Szép Ernő? Műve 
kiváltott sorsával együtt a még nehezebb nehezet? Van-e itt 
összehasonlításra mód? Aligha kell mondani, hogy a külön-
böző nézőpontok létezésmeghatározottak; s azonos közeg-
ben, azonos létélményekkel is különféle evidenciák törnek fel 
s jutnak kifejezésre; átfedésekkel. Pilinszky sem tiszta típusa 
egyetlen jellegzetességének sem; dehát már épp azzal ki-
mondtuk ezt a gazdag összetettséget, hogy többféle jellegét 
éreztük meg. 

2. 

Török Endre, a kötet válogatója és szerkesztője írja külön-
leges szépségű — tömörségű! igazságú — előszavának alig 
másfél oldalán: „ . . . az önlétében valóságos ember képes 
a világ »közelébe« menni". Valamint: „Az univerzum pol-
gára volt mindenekelőtt, és ebben az értelemben a »haszon-
talan jelenségeknek« adott egyenjogúságot: a világ peremére 
szorult dolgokat és lényeket a világ szívébe hozta". 

A szegény világ képének középponti alakja természetesen 
lehet a francia fogoly, lehet Van Gogh, lehet a megvertségét 
élő egyén, a kapcsolatok tépettségét viselő társaság, ám a 
szakszerű centrum, amiért a megszólalásnak egyáltalán uni-
verzum-lehetősége van: a költészet mint az egyénre mért 
feladat, mint — akár bevallja Pilinszky, akár nem — meg-
veretettség. Van Gogh imájára gondoljunk: „Istenem, be-
takartál régen". Ezért, hogy egymást éri „csatavesztés a föl-
deken" és „honfoglalás a levegőben". Vegyük észre egyéb-
ként, hogy ezek is háborús fogalmak; s mintha a racionális-
nak szánt híradásokat értelmezné, ismételné, akasztaná a 
nyakába távírások szalagfüzéreként egy habogó lény. Hamlet 
habozásából kérdezetten állapot lett, íme. A kor sajátságain 
átüt, átvérzik, átsugárzik — mikor hogyan épp — az általá-
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nos, nevezzük kényszeredetten így, az „ö rök" emberi állapot 
is. Képzelt interjú című bevezető darabjában Pilinszky jel-
lemző belső hűséggel így éppen a költői képről faggatja ön-
magát. A leglényegesebbeket tudjuk meg a művészetről. Ez 
egyébként is jellemzője ennek a riportprózának: a leglénye-
gesebbre tör. Vállalja ennek a megközelítésnek a hátrányos 
kellékeit, a lerövidítések izgalmát és hiányosságát, boldo-
gulni akar, birkózni tehát, e kettő szintézisével, nem érzi, s 
joggal nem érzi szükségesnek a laza szálak elkötését, az eset-
legességet. Mintha volna visszaút a műből a mű előttibe; 
ezt a pályát keresi elsődleges világképként a képzeletbeli 
interjú szerzője ugyanúgy, ahogyan a végső soron szintén 
képzeletbeli kapcsolatok részese, a „valóságos" válaszoló. 

Nemcsak arról van szó, hogy Van Gogh fácskájában a 
világ valamennyi fácskáján túl ott van a teljes mindenség is, 
hanem hogy ebbe „a festő teljes egzisztenciáját" bele kell 
érteni. Tehát nincsen szétválasztás, a felismerésre alkalmat-
lan világ önmagára alkalmatlan. Ám az igaziság kritériumai 
sem akármilyenek. Pontosan azért, mondja a szerző, mert 
abban az egyetlen festői tereptárgyban, s toldjuk meg, akár 
egy Utrillo-utcarészletben is, ott a művész maradéktalan 
valósága, ott van mint fedezet és mint kolonc, mint megvál-
tás és elkárhozás ígérete, nem mindegy, miféle összefüggés-
ből ragadható ki azután a művészeti jelenség, az alkotói 
„végeredmény". Legalábbis sokáig nincs így végjellege. Hiszen 
mérlegelés tárgya marad. Pilinszky ezt mondja: „Ma divatos 
az irodalmi szövegeket önállósítani, s mint holmi bonyolult 
tárgyat, vizsgálat tárgyává tenni. Én ebben nem hiszek. Oly 
mértékben nem, hogy szerintem ugyanaz a szöveg lehet 
csapnivaló és csodálatos. Példát is mondok rá. Krisztusnak 
az a mondata, hogy »boldogok, akik sírnak«, keveset vagy 
alig valamit érne, ha Oscar Wilde-tól származna. Ebben az 
esetben csak kétes értékű paradoxon volna, inkább hamiskő, 
mint gyémánt." A képzeletbeli kérdező ebben a legtökélete-
sebb riportban most, persze, tudakolja, mi hát a valóság — 
az igazi valóság — kritériuma. 
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Pilinszky a végső kérdések tulajdonképpen megfogalmaz-
hatatlan állagát próbálja itt szavakba törni. Az általa való-
ságnak tartott létszintet a tényeken túlinak tekinti; mert 
„egy nagy író" létét összehasonlíthatatlanul reálisabbnak 
tartja bármi oknyomozásnál, ezt a kérdést a maga szakszerű 
szempontjából elintézettnek is tekinti. Nyitott kaput dönget? 
Egyszerű lenne az egész tárgykör, ha ilyen egyenes vonalú 
felelet kínálkozna rá. Mert az írás egy valóság feldolgozása, 
nem mellőzhető a tényszintje, az írói megvalósításé! Ezzel 
visszakerülünk megint a Pilinszky által valóságnak tekintett 
szint előtti tartományba. S kezdődhet elölről az egész. Mivel 
ezt Pilinszky is tudja, amikor erről szól: stilizál. Irodalmi 
produktumot hoz létre, olvasmányt. Nagy tisztaságút. 
Hiszen a szándéka épp ennek az önmagába záruló körnek a 
felmutatása. Ő maga mondja az önmagát sarokba kénysze-
rítő zárókérdésre, a sajátjára itt, mely szerint a befejezett 
műnek okvetlenül tartozéka, velejárója, jellemzője a meg-
talált valóság elvéthetetlen lenyomata . . . Ám ez a valóság 
„definiálhatatlan", mondja. Megnevező, de meg nem nevez-
hető. „A létezés csak létezik. De a valóság van", állítja. 
Hadd jelezze ennek a filozófiai elvontságokig folytatott — 
a költői kép kérdéséből kiinduló — benső párbeszédének 
létbölcsessége azt a reménytelenséget, amely végső soron 
meddővé teszi az anyagából kiszakadó gondolatot. Pilinszky 
az elvont gondolkodásnak ezeket a kínjait is átéli és meg-
fogalmazza riportprózájában. Hadd lapozzunk előre most, 
párhuzamokért, a Csönd és szemlélődés című fejezet feleleteiig. 

A Sheryl Suttonnal folytatott beszélgetéseinek könyvéről, 
e félig vallomásos, félig színpadiasan jelenetezett munka 
dialógus-monológos jellegéről hallunk bevezetőben; hadd 
emlékeztessünk arra, hogy ott épp a „boldogok, akik sírnak" 
jut fontos helyen nyomatékos szerephez. Pilinszky gyakran 
él az ismétlés eszközével; s nemcsak beszélgetéseiben válik 
művének természetes alkotóelemévé a repetíció, a visszacsa-
tolás, az önmagához való hűségét a legegyszerűbben hordozó, 
témáját mintegy íróilag is elmélyítő, bevéső, hirdető, nyoma-
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tékosító önismétlés, hanem sok versében is. A csönd „eszté-
tikai kulcsszavának" értelmezése körül alakul ki hamarosan 
párbeszéd a kérdező és a vallomástevő közt. Utóbbi a csön-
det igénytelenségnek érti. De nem az írói munka csökkentebb 
értékét hivatott kifejezni ez a meghatározás, nem azt, hogy 
valamely elméleti, hitbéli, netán gyakorlati — magatartás-
beli, életviteli — érték fényében a kidolgozás, a művészi 
megvalósítás mikéntje másodlagos jelentőségű lehetne bár-
mikor. Az igénytelenségre, állítja Pilinszky, „a dolgok meg-
közelítésében volna szükség". S alighanem igaza van. Persze, 
példái esetlegesek: „Ahogy egy gyerekhez kell közelednünk 
. . . néhány jelzésre szorítkozva, hadd legyen ő az aktív . . . 
Ahogyan madarakat etet az e m b e r . . . " Mindezeknek s 
hasonló cselekvéseknek azonban roppant konkrét közelvilága 
van, rengeteg konkrétan megoldandó részfeladattal, s ezek 
okvetlenül befolyásolják az életvitelt. 

Ennek nem az a következménye, hogy valamely életforma, 
értékrendszer-körülmény vagy elfogadott, gyakorlati evi-
dencia, esetleg evidenciarendszer azonnal változtat az áhított 
csönd állapotán vagy állagán, fogyatékosságot lop tehát a 
műbe. Hanem hogy a valódi csöndnek okvetlenül válfaja 
a kitartó, valami iránt a tevékenység szerény, jeltelen részle-
teiben elkötelezett cselekvés, cselekvéssor, amelynek sajátos 
— és mindenképpen : saját ! — következményei, következései 
vannak, már-már törvényei. Hogyan fordul szembe a csönd 
az alkotás lehetőségével ? Hogyan hat az alkotássá vált csönd 
vagy a csöndjegyű alkotás a tényleges cselekvési lehetőségre ? 
Ezeket a kérdéseket s hasonlókat: tárgyalni kell. Vagyis 
Pilinszky riportprózáját tovább kell gondolni, elágazásai-
ban, konkrét válaszok felé haladva, vagy ha felelet nem adó-
dik is ilyen végső fokú kérdésekre egyhamar, legalább meg-
tárgyalásuk ténye válhat valóságosabbá, mint mellőzött 
vagy puszta meglétre utalt kikerülhetetlenségük. Tudniillik 
amúgy a feszültségek fölösleges forrása észlelhető, a megtár-
gyalatlan kérdéseké. Az írói cselekvés — az írásé — hogyan 
teszi lehetővé a tökéletességet legalább mint esélyt? Vagy 
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hogyan zárja ki a tökéletesség áhitása a valóság iránti igazsá-
gosságot? A tárgyilagosságot? Az olvasó — a másik ember — 
figyelembevételét! ? Régebben, meséli kérdezőjének Pilinszky, 
erős vágy élt benne, hogy tökéleteset alkosson. Ám ezt követte 
az a korszaka, melyben úgy érzi, nincs jobb válogatás, mint 
„válogatás nélkül átengedni magunkon a világot". Ez, 
persze, alkotói illúzió. Sosem válogatás nélkül engedjük át 
magunkon „a világot". Hiszen maga Pilinszky is elismeri: 
van az írásnak egy része, amit az író ír, s egy másik, amely 
íródik. 

Ez máris kettősség. De ha a továbbiakat nézzük, a szemlé-
lődésről tett megállapításokat, melyek szerint ez a magatar-
tás „a legaktívabb, legkoncentráltabb emberi tevékenység", 
ismét csodálkozhatunk, miképp tartja a szerző elegendőnek 
a nagyon erős szemlélődés meg a fizikai munka rokonítását; 
azt a kétségtelen igazságnak is felfogható tényt, hogy az 
ember önmaga egész fizikai és egész szellemi valóján keresz-
tül „kap tanítást". Magyarázat-e mindez arra, miért cselek-
szünk egy bizonyos módon, nagyon is szakszerű és sajátos 
módon, a dolog követelményeinek valahogy mégiscsak meg-
felelően, amikor szélső helyzetekbe kerülünk határesetek 
leszünk — teszem föl: írunk? A beszélgetések könyvének 
különös erénye, hogy ezeknek az ellentmondásoknak maga 
megy elébe, szinte a szerző idézi fel az utána megoldatlanul 
hagyott lehetetlenség-kérdéseket, s igazi serkentést ad ezzel 
egyszerűen arra, hogy foglalkozzunk önmagunk elhanyagol-
tabb rétegeivel. Riportprózájának legjava helyei — bőség-
gel! — ott találhatók, ahol valami elbeszélői varázs is hatni 
kezd, már-már azt mondhatnám, romantikus felhangjai 
támadnak az írásnak, mintha elbeszélés alakjaivá tenne 
minket, s életünk csekélyebb fokáról feljebb léptetne, a 
Török Endre által mindezeknél tömörebben vázolt valósá-
gossága révén. 

Ez a valóságosság azonban — a riportprózát író költőé — 
tele van tényekkel is, az általa valóságnak nevezett szinten 
messze inneni elemekkel; s mik ezek? Mindössze is azok a 
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mozzanatok, amelyek a tényvilág — mondjuk, benső, 
magunkkal és magunkban hordott — igazi kérdéseire meg 
nem lelhető válaszokra utalnak. A valóságosság fokozódása 
fokozott önellentmondásokhoz is vezet; ám ezt maga az író 
sem tagadja, sőt! Lényünket ellentmondásosnak, gyarlónak 
mutatja be. Akkor pedig, ha ellentmondásosan jut a végső-
nek mondott kérdések közelébe — nagyon helyesen; izgal-
masan; íróian —, nem ezeknek absztrakcióit mutatja, 
hanem önnön emberi állagunkat, helyzetünket. A megold-
hatatlanig előrelendülve, onnét visszabukva: így adja meg 
a világértelmezést kereső lény mélyebb hitelét. Tehát meg-
húz bizonyos „állványzat-vonalakat", a rajz elkészítésének 
elengedhetetlen kisegítőit, hogy azután törölje is mindet, 
látszatra kuszán hagyja, ami marad . . . de vajon csak ezek a 
törölt segédrajzok maradtak a képzeletbeli fehér lapon ? Nem ! 
Tér is maradt, vagy legalább körülrajzolt, körbefirkálgatott 
sík, amelynek alakja máris többet mond annál a racionális 
semminél, ami a lajstromozó „felmérés", mérlegelés lehetne 
egyébként. 

3. 

„A versírás olyan, mint egy százméteres síkfutó teljesít-
ménye", mondta Pilinszky egyebütt. A költői jelenlét ennek 
a fejezetnek a címe a könyvben. Itt a vers abszolútumát érzé-
keli; s hogy miért nem azt kell mondani itt: „érzékelteti", 
ennek oka egyszerű. A riportpróza szerzője, „a költő" nem 
érzékeltetni akar, hanem érzékel és nem tehet róla — ki-
mondja. Kialakít egy önmagába záruló vagy önellentmon-
dásba nyíló alkalmi összképet, amelynek éppen a relativitása 
ad sugárzást. Tehát a friss feltörés élménye. Mindig lelő-
helynek és nem igazságdermedésnek hat, amit mond. Fajsú-
lyát tekintve ez az anyag — az ilyen anyag mindig — vál-
tozó, sőt, változékony. A megmaradó állandóságelemek 
biztosítják épp a változás szükségszerűségét ; valaminek vál-
toznia kell, ha érdemben a költő mindig ugyanazt mondja, 
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s mégsem ugyanaz a szöveg, az összkép, az arányrendszer, az 
úgynevezett eredmény. Tehát mi változik? A világból befo-
gadott részek? Aligha, mert Pilinszky például — észre kell 
venni — makacsul ugyanabban a szellemi, gondolati, egzisz-
tenciális körben mozog a verseivel, a riportprózájával. Mon-
dok egy — ugyancsak törlendő egyenesekből álló — vala-
melyest megvilágító hasonlatot erre, hogyan is értem. Tegyük 
fel, egy költő vad tengerparton írja a verseit, ott él egy magá-
nyos épületben. A viharok, a tengeri madarak, a sziklák, 
az időjárás, a part, az ég s a többi, alkalmi látogatók, az ő 
partlátogatásai: ezek a témák, amelyekből általánosított 
létköltészetét elvonja. És érdemben sosem ír arról — verset, 
prózát —, hogyan tartja épségben a vitorlását, miként védi 
a partot, kell-e ilyesmivel foglalkoznia egyáltalán, mik a 
hangulati s fennmaradáslehetőségi különbségek tél és nyár 
között, mivé teszi őt a szigetélet, miféle állatokat mentett 
meg, hogyan alakul a növényzet, milyen emberi kapcsolatai 
adódnak. 

Pilinszky a riportprózájával is ilyen szigetlakó. Hiába, 
hogy állandóan az emberi odavetettséggel kell törődnie; ez 
végső soron az emberiség általánosával való foglalatoskodás 
volt nála már rég. „A francia fogoly" képének valósága 
átalakult az emberi kapcsolatok meta-pszichológiájának 
éheivé, vérességévé; de a százméteres síkfutó állapotának 
tisztaságával, mondhatni, sterilségével. Ezért érezhető hite-
lesnek ez a rövidtávfutó-hasonlat akkor is, ha 1980-as kelte-
zésű és már 1978-ban olvashattunk-hallhattunk Pilinszkytől 
ezt a zártságállapotot messze meghaladó önelemzéseket; itt 
is idéztük. Ám itt is csakhamar ott tartunk, hogy egy vers 
születése „egy kicsit tényleg hasonlít egy gyerek születésé-
hez". A Hamlet-hasonlat ismét felhozható; mintha felhők 
alakjáról faggatnák a lényt, válaszol mindenkori érzetének 
megfelelően? Vagy ennyire összetett, nem értelmező szavak 
megfelelője az a valóság, amely a tényeken túl van? így 
viszont igaznak látszik, hogy Pilinszky a tényleges tényekkel, 
a költészeten kívüliekkel költőileg-nyilatkozóilag nem sokat 
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tudott „kezdeni". Önmaga szellemi, alkotói állapota meg-
haladta a tényeket, amelyeket azután mintegy illusztráció-
ként használt páratlanul izgalmas „valóságfejtegetéseihez" 
— ahol is, meg kell ismételni, a valóság az б túli valósága 
volt már, nem túl, hanem innen élve. 

Ez a termékeny ellentmondás, persze, hosszú, csaknem 
végtelennek tetsző időkre látja el tanulsággal a lapozgató 
olvasót, a beszélgetések könyve kimeríthetetlen; csak az 
a valóságtáplálék hiányzik belőle, amit a szigetlakó meg-
adhat, ha életének legegyszerűbb reáliáiról beszél — netán 
se vége, se hossza. Abban az összefüggésben, ténykörnyezet-
ben ugyanúgy megél, azaz előtámad a valóság, van mód 
születésére; Pilinszky azonban koncentrátumokat ad, szub-
jektívan, mint ezt némely szakkérdésben meg is állapították 
róla elemzői; ezek nem tartoznak mostani olvasatunk köze-
lebbi tárgyához. A lényegtelennek vélt létezők bevonása a 
világ szívébe: már az életünk tényeiről alkotott gondolatok, 
felvillogó belső jelzések kerülnek figyelemközéppontba; 
ezeknek megjogosításáért tesz igen sokat Pilinszky. Alapos 
egyoldalúsággal készségesen fizeti meg az árát. A tényszerű-
ség és a felismert valódibb valóság vitáját folytatja ezzel is. 

Szobájának leírásait — ha adódik ilyenre társi figyelem —, 
szokásainak, életéről tett rövid, gyakorlati nyilatkozatainak 
törmelékeit érezzük azután, ha az elvontabb táppal vala-
melyest meglaktunk, hiányérzetet keltően érdekesnek. Ezek-
ről a dolgokról hallanánk szívesen valamivel többet. A beszél-
getések balszerencséje végső soron, hogy evidencia bennük 
a megnyilatkozás, Pilinszkytől mintegy eleve csak közlést 
vártak, ezt azután változtatgatták, tartalmát tekintve; 
mint a vers születésének meghatározása csak egyetlen szerény 
példa rá; de említhetnénk azt a makacsságot is, amellyel 
a riportpróza szerző-alanya a tévedések kérdéseihez vissza-
tér, ahogyan jóval későbbi időpontban mégis a magáét 
mondja oly tárgyban, hogy ki volt — most én is így mondom 
ezért: „ha jól emlékszem"; magamat idézem, mint ennek 
a könyvnek a munkahipotézises médiumát — az utolsó 



Forum 327 

keresztény költő ; mintegy sugallani kénytelennek érzi magát, 
ez megnyilatkozásainak megejtő alapja, ám egy idő múltán 
valamiféle távolságtartást is kivált az olvasóból, ezért hul-
lunk ki a megragadottság bűvöletéből, s próbálgatjuk művién 
azt a médium-szerepet, amelyet ő maga önmagának nem is 
szán, hanem alkotórészeként fogad el, kérdezetlenül min-
denkor. 

A legkülönösebb ezekben a riportokban, hogy érdemileg 
megkérdezetlenül válaszol az alany; kérdésen felül áll, hogy 
beszélnie kell. Csaknem elvárja, hogy kérdezzék. S ezzel 
megint ténylétezésünk alapeleméről vall, elkerülhetetlen sajá-
tunkról. A tényeken túlemelkedő valóság — megint a pilinsz-
kyi értelemben ejtve a szót — megtermi saját tényrendszerét. 
Ezekben a beszélgetésekben az a mentőöv, ami az anyag 
„legfőbb" gyengéjének látszik: a mondások visszagyarló-
sodnak. Nem maradnak meg valami elérhetetlen, ám épp ezért 
tulajdonképpen megteremthetetlen egyéni szakrális mitoló-
giában ; még úgy sem, akkor sem, ha az egyéniség már tárgy, 
az ember már költészet, s ekképp hallunk róla. Hamis lenne, 
ha ténylegesen így volna, mert az ember — mégsem a költé-
szet. Erről Pilinszky is szól. A művészet, mint mondja, nem 
a végső instancia, nem megfellebbezhetetlen, sőt, nem is 
mindenható segítő. Ha fáj a fogunk, olvashatjuk, nem hall-
gatunk Bachot. Másrészt: az élet szükségszerűségei, például 
egyszerű takarítgatás valami egyszerű lakásban hirtelen a 
legnagyobb, végső értékek közvetlen szomszédja, páros része 
lesz; Pilinszky, a zenétől évtizedeken át mintegy óvakodva, 
negyven éves kora múltán ekképp lelt rá villámszerűségben 
Bachra. Aligha szabad általánosításig lendülni, arról, hogy 
a művészeti fejlődés — az egyénnél, a goethei értelemben 
vett személyiségépítés, az iskolaévjárás - milyen furcsának 
mondható pályákat ír le, mekkora kivárásokkal „dolgozik". 
Ennek ellenére, érezhetünk valami döbbenetet ilyes közlések 
hallatán. Vajon miféle lehetőségek maradnak mindegyre 
elásva legjobb művészeinkben is, ha mesterségesen rekesztik 
el magukat, hallott-beidegzett, „tudni" vélt előítéletek, 
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műveltséganyagok hatására? Pilinszky, mint megvallja, 
Thomas Mann és Tolsztoj megállapításait értelmezte — 
mondhatni — túl, a zenétől hosszasan elzárkózva; önvéde-
lemből, mert a zene csökkentheti a tisztánlátást. Az egyén-
nek sokkal korlátlanabbak a lehetőségei, mint amit önnön 
léte enged, önnön tényvalósága. 

Ezek a riportszövegek a legváratlanabb ablakokat nyit-
ják ; ha folyosóikat csakugyan a kitekintés szándékával jár-
juk, s túlesünk az első néhány olvasás heveny élményén, 
amikor természetesen „csak" odáig jutunk, hogy mintha 
friss levegőt vennénk: hogy íme, van, lehetséges, létezhet 
ilyen sűrűségben valóságosan az emberi lény szellemi-fizikai 
életéről szóló szöveg, könyv, gondolategyüttes, lapozgató. 
Két tanulsága adódik ennek, s valóban irodalomtörténeti 
szempontból lenne fontos az egyik: a legbensőbb vagy leg-
külsőbb, csak a művész által ismert lény — mondhatni: 
önlény — részletes és nem szokványos, nem a várakozások 
képzeteinek megfelelő történetét tulajdonképpen mindenkor 
meg kell írni. Pilinszky gyűjteménye, bármennyire nem ő a 
konstrukció eltervezője már, hiszen posztumusz műről van 
szó, az önéletírások valamelyest terméketlenebbé váló műfa-
ját képes akár az irritáló egyoldalúságaival is élénkebbre 
serkenteni; ha nem „szent-féle" szövegként, hanem egy bizo-
nyos képződménylehetőségként tekintjük. 

A másik tanulság: műfajelméleti. Nem lehet szerzői 
könyvnek tekinteni ezt a gyűjteményt, mondtuk. Ám a 
személy könyve, s nem azért, mintha egyéb beszélgetések 
nem „jöttek volna össze", nem gyűlhettek volna egybe, nem 
léteznének lejegyzetlenül, emlékezetekben, élő egyének ható-
anyagaiként. Azok gondolkodásában stb., akikkel Pilinszky 
nem ilyen céljellegekkel váltott szót. A személy könyve ez a 
gyűjtemény úgy, hogy tudomásul kell venni: a folyamatban 
levő mű, amelynek a személy manapság, nem is csak jófor-
mán, mintegy a performance-ig kényszerűen hiteles alkotó 
eleme, az ilyen mű nem az írásfolyamat nyitottságát jelenti, 
hanem egyetlen megszorítással az összes lehetőséget, ami-
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képpen és amennyiképpen a személy alkotásanyaga kollázzsá 
alakítható. A megszorítás tartalmazza az ész szempontját 
is: az összeállítónak lehetőleg a művész törekvéseit kell 
szolgálnia, s ezért új kategóriákat, elegyítési szélsőségeket 
nem teremthet, hiszen a művész effélékre nem utalt. Hiba 
lenne vallomásértékkel felruházni Pilinszky verseinek és 
nyilatkozatainak és cikkeinek elegyét. Szép Ernő meghatá-
rozása szerint — az Énekeskönyv bevezetőjében — a művész 
késztetései többrétűek annál, mint amit egy-egy önjellege 
szerint, eredményében vállalhat azután. Hanem valamely 
más önjelleg szerint, ekképp önmaga hiteles kifejezőjeként, 
csak más stilizációban, már igenis vállalandó az egyéb nézet-
ből csökkentebb érvényű, nem annyira helyén levő mű. 
Versek mellett dalok — nem férnek mind a versek könyvébe. 
De még a dalok között is akadnak olyan alkalmi jellegűek, 
amelyek meg kell, hogy elégedjenek a kallódással, a sanzonos 
kötetbe sem kerülhetnek. A művész tényalázata ez, és Pi-
linszky gyakorlatilag ezt élte. Egyoldalúságainak jelei mind 
épp ezt a módot fejezik ki híven. Szó sincs arról, hogy életé-
nek esetlegességei ellen küzdene a művész-nyilatkozó a 
makacs és monoton ismétlésekkel, túlvéglegesített megfo-
galmazásokkal. Valóságában is, a meghaladott szinten, 
saját tényszerű létezéséhez kell hűnek maradnia. Ez a nyitott 
harmónia egyik példája. 

4. 

Ha „tartalom és forma" egységének vagy bármiféle kettős-
ségének kérdésköre fokozott érvényű lehet: ennél a riport-
szöveges könyvnél. Az esetlegesség és a véglegesség össze-
csapás nélküli találkozója a sokszorosan végigélt-gondolt 
benső tapasztalatoké, világértelmezéseké, összképkereséseké 
és a rákérdezésé, a mindenkor csak laza képződményig 
jutó nyitott műé, műfolyamaté. Pilinszky beszélgetéses köny-
vét csakis tartalmai felől szabad közelíteni; ám ezeket megint 
csupán kérdezőként értelmezhetjük tovább, máskülönben az 
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olvasás, a boldog rádöbbenés vagy a vitázó kedv stílszerűt-
len fordulatait ismételnénk el például itt; ez a könyv valójá-
ban a benső kapcsolat olyan eseteit szolgálja, amilyen a 
francia fogoly megetetése lett volna, amilyen az egymástól 
eltávolodott emberek kétségbeesett vagy közönyös küzdel-
mének elképzelhetetlen boldog megoldása lenne, egyáltalán, 
a világ-állag tényszerűségének a talán túl sokat is emlegetett 
univerzumba való átoldása. A kérdezők a világ tényszerűsé-
geinek önfelszámolását végzik el, hogy eszményi körülmé-
nyeket tálaljanak az alanynak, aki nem azért nyilatkozik 
„jól", mert jól kérdezik, nem azért „rosszabbul", mert 
hibásabban; hanem mert a személy útjából kiragadott, min-
den példaszerűséget igaz-létükkel kivédő egzisztenciális 
vagy gondolati „részletek" konglomerátumosak. Meg is 
maradnak ilyennek. Lényegében az azonnali rálátásra-
ráérzésre vágyó olvasási szokás, önmagunk ilyen éhsége, 
sebességáhítása avatja különös könyvvé a minden ízében 
saját benső tárgyához kötött művet, műrész-sort 

Amikor Pilinszky a „múlt háború emlékével" foglalkozik, 
megállapítja: „Valami rendkívül fontos történt velünk". 
De ez nemcsak arra a nemzedékre vonatkozik, szűkösebb 
érdekű volna úgy, bármennyire alapvető. Ha anyaga nem 
transzponálódna akárki értéséig, a Bárki életének gyakor-
latáig, ha például ez a kijelentése nem hordozná a még 
súlyosabb jelentést, figyelmeztetést : higgyük el, hogy rend-
kívül fontos dolgok történnek velünk - éhesen hagyna a 
konglomerátum. Vagy éppen díszvacsora rendjévé klasszi-
cizálódna. Ihlető ereje, ha lehet ezt mondani, nem lehetne, 
így azonban az egyik legfontosabbat adja nekünk, teszi 
velünk a hétköznap-tényvilágban ; meggyőz, vagy még annyi 
se, ráébreszt, hogy velünk, egyetlen egyszer ezen a földön 
élő emberekkel igenis fontos dolgok történnek. S ezek nem 
a külső történések, nem is a belsők, nem a focímszerűek, 
nem a szétszálazottak, nem a viták és nem az azonosulások; 
hanem hogy maga a létezés, önmaga abszolutizálása nélkül 
— hiszen mi magunk vagyunk a létezés! és mennyire viszony-
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lagosak vagyunk ! — történik velünk. Persze, hogy ez aztán 
a végső, reménytelen rendezésű massza, örök konglomerá-
tum. De át tudja sugározni, és a gyakorlati dolgokban is 
fényt tud adni — azaz: cselekvőképességet tud ébren tartani, 
ha nem is éleszteni — a visszacsatolás ; az, hogy a bennünket 
valójában érintő tényekről hallunk, ráadásul azt olvassuk, 
hogy ezek a valóságot alkotják, bármi csekély részben is. 
Egyszerűen azért lehet mindennapi kenyér jellege a Pilinszky-
prózamasszának, morzsahalomnak, mert keveset van szó 
ezekről a dolgokról. Mik ezek a dolgok, nem olyan könnyű 
meghatározni. Ez a könyv beszélgetések sora róla. Ellentét-
ben a tulajdonképpen polgárinak nevezhető, lényeget nem 
látó, azon átbeszélő, arról lesikló, haszonelvű praktikumnak 
— ami még egy szórakoztató könyv is általában. S főleg 
ember és ember kapcsolata az. Pilinszky kimondatlanul 
mondja ki ezt, azzal, hogy - esetleg önös látszattal, önös 
valósággal, de valósággal, az amorfban is megkomponálódva 
— kívüle jár. S mindenféle részét, tapadványát, képzetét, 
roncsát, szép értékét magával hordozza. 

Az általános érvény mindazonáltal megőrzi a különböző 
idősíkokra vonatkoztatott konkrét mű-jelentést is. Ekképp 
írhatja kizárólagos joggal arról a botrány-korszakról, annak 
egyetemességéről, hogy „a tárgyak maguk is . . . a kereszt 
útját járták, passiót. . . ami nagy ritkaság a történelemben". 
Ha Pilinszky kereszténységét akarjuk közelítőleg meghatá-
rozni, a lényeges támpontok egyikét ebben leljük. A tárgyak, 
de a tárgyiasult emberi létszakaszok is: a passió kellékei. 
Hadd idézzük szinte fölöslegesnek tűnő részletezéssel: 
„Hétköznapi civilizációnk szinte valamennyi tárgya részt 
vett ebben, bőröndök, pokrócok, csajkák, pléhkanalak, 
kulacsok . . . " A riportszövegek alanya mélyen meg tud ren-
díteni ezekkel s a tárgytól más általánosba távolodó meg-
állapításaival is. A tragikus lecsupaszodás és a tragikus 
meggazdagodás egységét mutatja tragikusan szegény anya-
gon és bőségében mégis tragikusan elviselhetetlenül a szá-
munkra. Arra ébreszt rá, hogy hordozóképességünket 
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messze meghaladják a ránk rótt érzelmi, tudati, életszerves-
ségi terhek. Az isten-fogalom mint evidencia és mint küzde-
lem tárgya elsődleg mintha az Ember Fiának meglelt bizo-
nyossága jegyében formálódna: olyan további keresésként, 
amely a szenvedéstörténetet nem akarja okvetlenül üdvtanná 
változtatni. 

Nem érezhetjük feljogosítottnak magunkat, hogy erre 
bármiféle megvilágító hasonlatként használjuk Pilinszky 
egyéb tárgyú kijelentéseit. Tematikus vizsgálat tárgyává 
egyébként sem tettük a könyvet, elsődleg a műforma és a 
tartalom benső viszonyát próbáltuk elemezni, különös tekin-
tettel a termékeny nyitottságokra. Ám a televíziós Pilinszky-
portré szövegének egy részlete minden eleve kész fogalom, 
törekvés, foglalat, elszánás, igyekvő remény tömör elemzé-
sét adja. Hadd idézzük terjedelmesebb rávezetéssel : „ . . . nem 
megfogalmazom a világot, hanem valamiféleképpen meg-
ismétlem a keletkezését", mondja a művészi alkotás folya-
matáról a költő. „Persze nem én ismétlem meg", teszi hozzá, 
„az ismétli meg önmagát, vagyis régi fordulattal: a mű akkor 
kezdődik, amikor önmagát kezdi el írni . . . visszavetül és 
megváltja a megfogalmazott anyagot". A megváltás fogalmá-
nak kiterjesztése és íróilag körülbelül egyedül érvényes aktua-
lizálása ez. S hogy ez kettős életet ad a műnek, állapítja 
meg Pilinszky. Mert „a terveinkbe mindig belebukunk; egy 
megrendezett ünnep az sohase sikerülhet, ellenben az eső elől 
összefut egy társaság, az remekül érzi magát". A szellemire, 
a túlira általában a leginkább világi hasonlatokat adja a 
költő. És a két motívumot példás fegyelemmel, írói gondos-
sággal egyesíti: „ N a most, az összes megrendezett és elkép-
zelt és tervszerű életünkért, ami megbukott, ez a keletkező 
pillanat megmutatja azt, hogy visszafelé is megváltódha-
tunk. Tehát az elrontott ünnep jóvá változhat. . ." Fontos 
biztatást ad ez a megállapítása, akkor is, ha nem állítható 
teljes biztonsággal, hogy minden tervszerű életrész eleve bu-
kásra van ítélve, netán meg is bukott. A hipotézis ingatagsá-
gából a mélyen átélt kérdés többletes igazsága bontakozik ki. 
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Pilinszky ezekben a beszélgetésekben egy bizonyos fokig 
— íróilag — a kérdező szerepét veszi át. Amire valóban kér-
dezni érdemes, általa neveződik meg. A megnevezés — túl-
nevezés, semmi kétség. Vagy hogy magunk is túlzásba ne 
essünk : az lehet. A költő ezt az árat mindig kész megfizetni 
a tárgy exponálásáért, azért, hogy valamely egzisztenciális 
fontosságú dologról egyáltalán szó lehessen. A megfogalma-
zás sarkítottsága : stilizáció, amellyel a kérdésről az író 
beszélni jogosult. Mert sarkítva, eltúlozva, jellegzetesen, 
íróilag beszél róla. 

A kötet gondolatvilágának egyáltalán nem olyan rend-
hagyó módon épp a köteten kívül lelhető Pilinszky-írások 
egyike adja körültekintő, realitásokkal számoló összefogla-
lását. Az Új írás 1983 decemberi számának Pilinszky-hagya-
tékanyagából a kelet-európai kultúrák néhány adottságáról 
szóló, előadásszerű dolgozat legmarkánsabb megállapítása 
az, amely éles különbséget tesz kétféle kultúra között, s a 
„nyugatit" bizonyos értelemben „egy szanatórium betegei-
nek gondjá"-hoz hasonlítja, a „keletit" pedig ugyanígy a név-
telenül elhulló állatok haláltusájához. A mai nyugati művé-
szetben, indokolja tételét valamivel később e dolgozatban 
Pilinszky, „a világ problematikája . . . áttevődött a nyelv 
szintjére". Ő maga azonban sosem felejti azt a kisgyerekkori 
élményét, ahogy fogyatékos értelmi képességű nagynénjétől 
a szavakat tanulta. Ez az asszony maga is boldog volt, ha 
rálelt a megnevezésekre: „ fa" és „nap"; mint amikor a ful-
dokló partot ér, állapítja meg ismét gyönyörű hasonlattal 
a költő. Aligha lehet ilyen éles metszésű párhuzam-kettőssé-
get formázni egy élet kiteljesítő meggyőzöttsége nélkül. 
S ahogy gonddal körülhatárolja tartását, amikor „a lekicsiny-
lés és megvetés leghalványabb árnyalata nélkül" mondja, 
hogy azt a közeget, amelyben felnőtt, a kultúra isten-istálló-
jának érezte, nem díszes templomnak. És hangsúlyozza: az 
ilyen művészet- és időszemlélet sokkal közelebb áll „a vallá-
sos, mint a tudományos modellhez". Fontos ennek a 
magunk-tájai kultúrának „a néppel való elkötelezettsége", 
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ami azonban nem nacionalizmust jelent; s hogy „a kelet-
európai művészet minden nagy és igazi alkotása telve . . . 
alázatos és részvéttel teli szeretettel". Kivédi a konzervati-
vizmus vádját is e művészet nevében. A modernséget és az 
aktualizmust megkülönböztetve, a konzervatívat az aktua-
lista testvérének nevezi, míg „a kelet-európai modern 
lélek . . . mindig is az idő teljes drámáját élte át". Egyszerre 
mutat fel hiperkonzervatív és hipermodern vonásokat! Mint 
Dosztojevszkij. Akinél, mint a kötetben olvashatjuk, ami 
esett, mindig jól pulíant. Ezt a végsőkig átvilágító és csatta-
nósan egyszerű szemlélet- és fogalmazásmódot Pilinszky 
sűrű szövéssel viszi végig előttünk születő matériáján. 

Nem lehet megindultság nélkül olvasni ezeket a vallomá-
sait; és talán legfontosabb, s mint mondtuk, a köteten kívül 
levő ilyes írásában összefoglalja : „A nyelv számunkra ma is 
csodálatos és irgalmas ajándék, s az irodalmi nyelv tökéle-
tesen azonos azzal a nyelvvel, amivel az éhező enni kér és 
kenyeret remél", szakadéknak látszó távolság hidalható át 
ezzel a szemlélettel. S ezek a szavak is segíthetnek benne. 
Kikerülni a szimpla, felszínes, szétválasztó gondolatkörjárá-
sok terméketlenségéből, vállalni egymás meglétében is az 
összetartó, „a néplélek mélyén lappangó", nem merőben 
külsőséges elemek sokaságát jelentő „kincs" mindenható-
ságát, olyan program, amelyet csak annyiban nevezhetünk 
Pilinszky sajátjának, amennyiben — önzetlen modernséggel, 
aktualizálatlanul — felvállalta. Nem látszunk hibátlanabbnak 
e laza riportprózaegyüttesben, mint amilyenek vagyunk. De 
a legjobb lehetőségeink felől is látszunk mindeközben. Itt 
lépett túl egy valóban nagy művész önmaga csakígy nagy 
kötöttségein. 

T A N D O R I DEZSŐ 


