
B Ú c s Ú P' I L I N S ZK y JÁ N O S T Ó L

1981. május 27-én este ,
sz ivroham k ovetk ez t ébcn ,
v áratlanul elhuny t Pi
linszky János költő : mun
k at ársu nk , bar átunk , nesz
torunk . Ezt a számunk at
eredetileg hatvanadik sziile
tésnapjának k öszöntésére
tervezt ük, de v ég ű! a tragi
kus esemény eml ék számmá
változta tta. Tőle b úcsúini
olyan , mint lemondani vala

-mi nagy on fontosrot. n élk ű

liizhete t lenr őt az életiink 
ben , elveszíteni valamit ,
am i gondolk odásunk szer
I'es , m úlhatatlan része s
am inek hiányában sza vak ,
mondatok , kif ej ezések nem
j utnak . majd töhbé az
esz ünk IJe . S lesz-e , ak i }e l
fris siti az emlékeietiink et ?
Ak i f ele le veníti azok at a
szavak at , azok at a monda
tokat és k ifej ez éseket , ame
lyeket Pilinszky taníttatott
Illeg vel űnk ?

Pitinszkyt élet ében a M
vatatos elisme rések nem ké
nveztet t ék el - 1947-ben
'Ba /I m g a r t e n - d íj a t ,
1971-hen József A tt ila-díjat
és I 980-han ,Kossuth-díjat
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kapott -, azon ritka költőegyéniségekközé tartozott, aki állandóan és kitartóan érez
hette olvasói szeretetét és rajongását. Hetente sok-sok levele érkezett, sűrűn csöngött
nála a telefon, ismerősök és ismeretlenek szegődtek a nyomába, hogy tanácsait vagy

'pár(fogásat kérjék verskísérleteikre, életükre, gondjaikra. Néha valásággal menekűl

nie kellett - vidékre, rokonokhoz, baratokhoz -a szeretet és a segítségkérés ostroma
elől. Olyan szellemi kisugárzása volt, amilyen csak a rendkívüli személyiségeknek, szu
verén gondolkodóknak van. Vajon lesz-e, aki majd pótolni tudja egyéniségének vará
zsát, szellemiségének ösztönző, töprengé~re és keresésre induo mozgását?

Az esztéták, irodalomtörténészek megkísérlik fellelni szellemi rokonait. Abban alta
Idban egyetértenek, hogy Pilinszky művészete a kockázaté. Megkülönböztetőjegye a
nyelvi mezítelenség és mértéktartás, sajátos érdekterülete a csönd. A szükségszerűnek

való engedelmesség, a szó megőrzése a kiváltságos pillanatra teremt lírajában tökéletes
egyensúlyt. Versei a legegyszerűbb szavakból al/nak össze páratlan, megrázo egésszé
- az alapvető testi-lelki szükségleteire redukált emberi lét szélsőséges tolmácsolásává.
Költészete szükségképpen önéletrajzi, "világából nincs kiút", csak azt írja, amit nem
tud nem megírni. Ted Hughes angol költő, Pilinszky egyik fordítója, elődeit olyan "kir
kegaardi misztikusokban" látja, mint Van Gogh, Dosztojevszkij hősei vagy Simone
Weil. Ciive Wilmer esztéta- Gömöri Györggyel Radnóti költeményeinek angoira ülte
tője - azzal a néhány modern mesterrel hozza rokonságba, akiket "az áhítat költőinek"
nevez: Paul Ce/annal és'Geoffrey Hill-lel. Hughes, Pilinszkyvel kapcsolatban, említi a
kelet-európai költők azon nemzedékét is, amelyhez Holub, Herbert vagy Popa is tarto
zik. Ám ezek a kritikai erőfeszítések,amelyek Pilinszkyt hasonlítani vagyazonositani
akarják, alig vezettek eredményre. Nem véletlenül ajánlottak őt - tudomásunk szerint
- Nobel-díjra, mint - világirodalmi mértékkel mérve is bizton mondhatjuk - a XX. sza
zad második felének egyik legeredetibb, legsajátosabb hangú magyar lírikusát, aki
egyként szólt hazájához és az emberiséghez, fellebbezett önnön lelkiismeretéhez és
felebarátaihoz.

A következő lapokon sokféle szempontból és oldalról vizsgaljuk majd Pilinszky köl
tészetét, világképét,egyéniségét. Mi - e szám szerzői, munkatársai -, akik most - vi
lágnézetre való tekintet nélkül - körülálljuk a sírját, nemcsak a magunk, hanem az
egész mai magyar társadalom értéktiszteletét és megbecsülését is kifejezzük a költő

előtt, aki nagy és megszívlelendő tanu/ságként hagyta ránk a "lelki értékek mozgositá
sának" fe/adatát, az etikai és esztétikai mércék iránti következetes hűséget és az érté
kek védelmének és becsületének felelősségét.

Valamennyi szerző és munkatárs tisztelgő részvételét és emlékezését köszöni

a Vigilia

850


