
KORTÁRSAK PILINSZKYRŐl

Ágh István Ebben a mostani végleges nélkülözésben úgy érzem, rnintha mindig nélkülöz-
tem volna. Ha ott volt, sem volt igazán jelen, pedig mégis egyszerű, fesztelen

kapcsolatban ült szemben vagy oldalt a hozzá illő presszóasztalnál, melyen csak egy kávéscsésze,
talpas pohárka, cigarettásdoboz fért el, s testéből nem több a keze fejénél. A szent káplános ár
tatlanságban, az alázatos figyelemben, a mindig mintha-rnost-tudta-volna-rneg csodálkozásban
társalgott valaini fölfoghatatlan tudás birtokában.

És én világias eszemmel máig scm fejtettem meg. Előbb - tudatlanabbul - közelebb éreztem
magamat hozzá, mert akkor a júniusi pesti aszfalt szurok-pokla valóságos volt, á Belvárosi kávé
húz félárnyán kívül. Harhach Harbach volt, s a Karamazovok egyszerűen álltak egyetértésünk
ben.

Véletlen találkozásaink most már folyamatosra zsúfolódnak. Titkait fölfogni, értelmezni csak
a hit határáig vagyok képes. Szent csöndjét földi létem elvonási tüneteiben érthetném meg, csak
akkor .xzótlunul ésjelentés nélkül és mindenkinél boldogabban". De élek és mindenféle termé
szetes utakon próbálok eljutni hozzá. Mintha ö is így érkezett volna magához az áldozásban, az
Új Testamentum lelkigyakorlatán út a megfeszíttetéshez. a pietához. a föltámadáshoz. Az Újszö
vetség mindig versközelben. akár jelenségeivel, akár magnetikus erejével. Nem idézi, nem ma
gyarúzza. hanem folytatja. mint a Jelenések VIII. 7.-ben; ott: "és jégeső támadt, és tűz vérrel ke
verve és lehullott a földre: megégett a föld harmada; megégett az élő fák harmada is, megégett a
zöld fű is mind" a költeménvben a világvégi tüz szétterjed, tizenkét sorban óriásivá lesz, atom
latomássá. Hiresimává. És K~js/.tus abszurd megteszitése-nem hasonlítható-e a lágeri milliós ha
lálokhoz a Hannadnapon-tvsu" Mikor azt mondja, Auschwitz előtti és utáni költészet, mintha
azt mondaná, Ktisztus elötti és utáni világ. Így értem figyelmeztetését. Fölfogom az Egy KZ-lá
gerfaláru cimű ciklust, amint Radnóti dokumentumaival rokon: "Ahova estél ott maradsz", de
már a túlélők borzongásában De most már te nem tágitasz. / Megvakítottunk ? Szemmel tartasz.

KUos::tofll//lk? M(xga::i!agoi!túl. / Némán. némán is reánk vallasz - a túlélők lelkiismeret
furdalásában.

Mindannyiunkban ott a három Karamazov testvér. Ha benne több az aljosai szeretet, alázat,
önkínzás. akkor azt a bennem levő Iván és Mitya vérségi alapon megérti és elviseli, sőt irigyli is.

é) mondja Dosztojevszkijről: .Legalább negyven lapon keresztül vállalta azt az alászállást a
poklokra. arniről József Attila beszélt. Ez azt jelenti, hogy Dosztojevszkij negyven oldalon ke
resztül gyilkos volt. Azonos volt Raszk olnyikovval, mert az emberiségnek el-elakadó szekerét
csak így lehet kiemelni a sárból. Megoldás nincs. Valami hozzá hasonló van. De azt nem tudjuk
megnevezni. Azon csak dolgozni tudunk."

S ami költészetében ezután' következik, valójában annyira földön s költészeten túli, hogy dü
hösen keresek valami fogódzót, dc csak annak látszatát találom meg. Minden költői kellék ta
pasztalati. láthntó, mint a csillag. jelzés, de ncm az, ami valóságosan. A palánk, a szög, a homok,
a nád. a tenger. a nap jelenléte idegen, s Pilinszky kegyetlenül szeretni aláz hozzájuk. Minden.
POl cikamm.rl ultakoznck . Kivágyom az ablakon túlra. Az utcán egy nő a rohanás és a séta közti
ségében. Az alacsony nyírfa mozdulatlan, a nagyobb fák fölső leveleit lebbentgeti a szél. Gyere
kek jönnek haza az iskolából. De belül holt idegenség, holdnál is holdibb tiltott égitest hasonlít
hatatlan csöndje.

A virágcsokor - vesztőhelyek illata. Ez a vers, vagyis a megíratlan vers végeredménye. Ami
megtőrtént. az a csönd. A borzalmakat visszaképzeltetni fölösleges, benne vannak a némaság
ban. így tennékenya terméketlensége. Utolsó versei véglegessé csupaszodnak, kifejezés n61küli
sóhajok és kinyilatkoztatások, s végül a szentlator keresztje, mert ha a középső Krisztusé, akkor
a jobboldali az egész emberisége. Én azt hiszem, Pilinszky számára a harmadik csupán a megfe-
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szítés szimmetriájához szükséges stiluselem lehetne. A bűnözőkről írott soraival vélem igazolni:
"Egyedül ők tudják elkiáltani a világ minden bánatát, és egyedül ők tudják elhallgatni Isten
titkát szemközt a lincselő tömegekkel",

Költészete úgy törekszik a tökélyre, mint amilyen abszolútum a kereszt jele; de az már a líra
öngyilkossága lenne. Sírja .fölött megjelölt fejfa. Én ráírnám: lsten írnoka volt.

Doromby Károly

Ímé aföld. tiétek! igy kiáltolt
Zeusz az embereknek. Itthagyok

örök hűbérbe most mindent tirátok

de testvérként osztozzatok.'

És mind siet s szerez mind két marokra,
már osztozik serényen ifjú s vén.

A pórt kalász csábirja s szenaboglya,
42 úr vadászgat erdején.

Kalmár csűrében eltűnt árpa, bú:a,

az obor meg apátúr kincse lett,

ügyes királyé lelt a híd, az utca.
s így SUJIt. enyém a jó tized.

S az osztozásnak már a végin vollak ,
mikor a kij/tii jő s rájuk talál·

ó Jaj. de adddíg mindent szertchordtak ,
s mindennek volt gazdája már!

Ímé. hát én, csak én maradtam árva,
s kisemmizett. a leghivebbfiad?

És Zeusz Irónjához borul s kiállva
kiált a melliizés miatt .

Eid/madoztál szol: az isten - máshol,
perelsz most , jiitté] volna hál elébir!

Hol voltál, kúllIl. mondd. az osztozáskor ?

S felett az: nálad voltam épp.

Tündúklii orcád néztem s lelkesűltem

eged zeng() osszhangján megbocsásd
a szellemnek, hogy ily megrészegulten

e/késte itt az osztosást.

Most mit tegyek ? mereng Zeusz soteten 
a föld szétosztva; nem' enyém ma már.

Akarsz-e hát egemben élni vélem?
Ak ármikorjiissz , téged nyitva l,ár.

(Friedrich Schiller. A jMd szétosztása )"

Schiller még szemrebbenés nélkül le merte írni ezt a közhelyet, amit ma már egy mégoly igényte
len szerkesztőségbe se merne magára adó költő közlésre benyújtani. AmI persze nem jelenti azt,
hogy nem szép és igaz, amit leírt. Azonkívül pedig nem is egyedül a költőkről, és nem is csak ál
talában az alkotó művészekről, hanem mindazokról szól, akik Szokrátésztől vagy Buddhatól
Assisi Szent Ferencig, vagy akár az ateista Erich Frommig fölismerték, hogya bírtoklásnál fon
tosabb a létezés. Mi több, egyedül a létezés igazán fontos, abban kell minél inkább elmélyedni,
arról kell minél több tudást begyűjteni, Ez és nem más jelenti azt; hogy "egemben élni vélem".

Pilinszky János a nagy, a legnagyobb elmélyedők és begyűjtőkközé tartozott. Ezt a munkát
azonban egy kisgyermek elfogulatlanságával. olykor dacosságával és makacsságával végezte.
A schilleri kép szó szerint is tökéletesen illett rá; róla aztán igazán el lehetett képzelni, hogy bár
miféle osztózkodásról következetesen lekésik. Hiszen a legtöbb, mindennapi nyűzsgéseinkköze
pette föntosnak mondott és tartott dologban is szinte állandó késésben volt. "No. jó, akkor ezt
holnap behozom" - mondta halálos komolyan. Aztán hetekig, esetleg hónapokig nem láttuk.
Akkor mosolyogva megjelent, és folytatta a beszélgetést ott, ahol abbahagytuk.

Aligha van szűlő, akinek gyermeke kiskorából ne lenne olyan emléke, hogy a csemete, aki már
egyedül járhat iskolába, egyik nap nem érkezik haza a megszokott időben. Eltelik egy óra, más
fél 'éra, a szülők idegesek, telefon az iskolába, onnan pontosan eljött, a rendes útvonalon sehol se
látható, már a rendőrségre mennének, amikor kétórás késéssel beállít a csöppség ártatlan képpel,
gyanútlanul. A fogadtatás, a szülők temperamentumának megfelelően pofon, szidás vagy köny
nyes ölelés. Az apróság pedig Útetlenül nézi a riadalmat, hiszen ő észre se vette a késést. És a szá
monkérésre sem tud semmi érdemlegeset mondani. Meglátott egy gyikot, esetleg egy hangya
boly t az aszfalt repedésében, vagy éppen egy aszfaltot vágó embert, a társával elbámészkodtak
egy fura kirakaton, de hogy ez olyan sokáig tartott volna, hiszen csak most jöttek ki az iskolából.

• Radnóti Miklós forditásában
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Ő még nem tudja, hogy a világot, a létezést tanulta olyan intenzíven, hogy az ember ilyenkor
nem veszi észre az idő múlását.

rtyen gyermeki ámulással és ilyen odaadó figyelemmel nézte, tanulta és ismerte meg a világot
Pilinszky János, és ez az oka annak, hogy az ö és a hozzá hasonló emberek időmúlatása sohasem
volt és sohasem lesz.szinkronban a környezetükkel. Ebből ered az a téves vagy kényelmes köz
hiedelem vagy közmegegyezés, hogy itt valamiféle abnormális, a valóságtól elszakadt, a fellegek
ben járó emberekrőlvan szó. Nem ebben az összefüggésben, de itt is használhatóan és szelleme
sen jegyezte meg egy tévé-beszélgetés keretében az egyik fiatal pszichiáter, hogy ez emberek azért
szeretnék a zsenit és az őrülteket valamiképpen egy kategóriába sorolni, mert Inindkettő irritálja
őket. A valóságban ez az egyetlen közös vonása a kettőnek, mert különben a zsenit éppen a
nagyfokú tudatosság, koncentráltság és fegyelmezett gondolkodás jellemzi.

Pilinszky János nagyon ls benne élt a világban. Sokat tudott róla, voltaképpen minden lénye
geset. Elképesztő volt néha a tájékozottsága, szivacsként szívott magába minden értesülést. De
utána teljes biztonsággal és könyörtelenűl szűrte ki a nem fontosat. Mint minden sokat elmélke
dő embernek, hiteles és reális képe volt a világról, és amilyennek a világot látta, olyannak ábrá
zolta is. Sokan tartják őt sötéten látó pesszimista kőltőnek, pedig nem volt az. Igaz, hogyaz idill
távol állt tőle, nem szépitette, de nem is csúfította a valóságot. Olyannak mutatta, ábrázolta,
amilyen, és nem ő tehetett róla, hogy olyan, amilyen.

A mindennapi érintkezésben közvetlen. szívélyes, érdeklődő, figyelmes és segítőkész volt.
Semmitől sem szenvedett inkább, mint attól, ha nem tudott segíteni, vagy valamilyen kérésre ne
met kellett mondania. Életének egy rővid szakaszában lektorkodott egy kiadóvállalatnál. Két
ségbe ejtette a munkaadóit, mert minden valamelyestépkézláb mondatokból álló művet kiadás
ra ajánlott. Nem azért, mintha nem lett volna biztos esztétikai érzéke. Művek megítélése terén,
bármilyen műfajú alkotásról volt is szó, ritkán tévedett. De ahhoz, hogy ítéletének érvényt sze
rezzen, hiányzott belőle az elődök, egy Arany János, Kiss József vagy egy Babits Mihály szigora.
Azt hiszem, alapjában véve kisebb bajnak tartotta egy gyönge mű megjelenését, mint azt, hogy
valakit megbántson. Jól tudta, hogya győnge művek úgyis kiesnek az idő rostáján, de az emberi
érzékenységen ejtett sebek nehezen és sokára gyógyulnak. Hamis humanizmus, mondja erre a
gyakorlott szerkesztő, mert a dilettánsnak jobb, ha mielőbb megkímélik a további.csalódások
tól. Pilinszky János számára azonban mindennél fontosabb volt, hogy fájdalmat lehetőleg senki
nek se okozzon.

Aztán még egy tulajdonsága volt, amit a legnehezebben hisznek el róla, akik nem ismerték: el
lenállhatatlan volt a humora. Elragadó és mulatságos mesélő volt, főleg, ha saját kalandjairól
számolt be, amelyekbe többnyire éppen annak a bizonyos, a környezethez képest mutatkozó
aszinkronnak kővetkeztében bonyolódott.

Hadd mondom el itt egyik fiatalkori és nagyon jellemző történetét.
A háború alatt őt is behívták katonának és a budapesti légvédelmi tüzérséghez osztották be.

Nem volt egyszerű feladat egy ilyen légvédelmi ágyú kiszolgálása, mert egy bonyolult, precíziós
optikai célzókészülék, az úgynevezett .Jőelemképző" tartozott hozzá (a .Jőelem" persze nem va
lami kilövendő tárgyat, hanem célzási irányt jelentett), és annak segítségével kellett a repülőgép

várható helyét kiszámítani. Ez persze bizonyos kiképzettséget föltételezett már. A legalacso
nyabb sarzsinak - ajelen esetben Pilinszky Jánosnak - csak ai volt a dolga, hogya lővedékeketa
lőszeres ládából az ágyúhoz hordja és a tüzérek kezébe adja. Viszont ügyelnie kellett arra, hogy
pontosan olyan sorban adogassa őket, ahogy számozva voltak. Figyelembe véve ugyanis az
ágyúcső főlmelegedését a tüzelés alatt- a lővedékeket néhány század milliméterrel növekedő át
mérővel készítették. Ebből lett aztán a baj.

Néhány hónapja gyakorlatoztak már, amikor egy kora tavaszi hajnaion valódi légiriadót ren
deltek el. Gyors öltözködés, Jánosunk is belebújt a hosszú alsónadrágba, aztán gépiesen főlhúzta

a két bakancsot, hogy jó rendetlen civil módra rajtuk keresztül húzza majd föl a nadrágol. Csak
hogya magyar katonanadrágot úgy szabták, hogy térden alul beszűkült és rásimult alábszárra.
Ezt a csővet még mezítláb is nehéz volt fölhúzni, bakancson át pedig semmiképp sem lehetett. Az
újrakezdesre azonban már nem volt idő, így nem tehetett mást, mint hogy gyorsan fölvette a zub
bonyt, rá a köpenyt és rohant ki az ágyúhoz. Ez az öltözködési incidens azonban annyira rnegza-
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varta, hogy teljesen megfeledkezett a szoros számsorról. hordta a lővedékeket. ahogy a keze
ügyébe estek.

Ez volt-e az oka, vagyegyszerűencsak a hibás .Jőelem-képzés",mindenesetre a központi meg
figyelő állomásról úgy látták, hogy ez a lőállás összevissza lövöldözött a szélrózsa rninden irá
nyába és emiatt, a riadó lefújása után, a parancsnok őrmester a tábori telefonon szörnyű letolás
ban részesült, .amit jó katonai módra igyekezett azonnal továbbadni. Fölsorakoztatta hát kis
csapatát, vészt jósló arccal megállt előttük, és a nagyobb hatás kedvéért igy kezdte mondókáját:
"Itt ma reggel szabotázs történt!" Aztán hosszasan kivárt. Pilinszky János köztüzér pedig azon
nal arra gondolt, hogy csak róla lehet szó, hiszen ő adagolta szabálytalanul a lövedékeket. Ezt a
nyomozás ki is deríti majd, aztán jön a hadbirósági eljárás. Legjobb lesz minél hamarabb túlesni
az egészen; így hát hirtelen elhatározással kilépett a sorból, megállt feszesen az őrmester előtt és
"alázatosanjelentette", hogy ő követte el a szabotázst. Az őrmester t annyira megdöbbentette ez
a váratlan fordulat, hogy nem tudta folytatni szépen kigondolt mondókáját, csak bámulta a cin
gár legényt, aki ott állt előtte, óriási sapkával és a köpenye alól kivillanó fehér gatyával, és aki
nyilván megzavarodott. Mit tehetett mást, dühösen ráorditott. hogy .visszalépni". aztán 'jobbra
átot vezényelt és elvonultatta a csapatot. A szabotázsról többé nem esett szó,

Mikor először hallottam ezt a történetet, magam is hajlandó voltam úgy elkönyvelni, mint
drága, habókos költő barátunk jellemzőenabszurd cselekedetét. Utóbb uzonban.: végiggondolva
a dolgot, rá kellett jönnöm, hogy nem Pilinszky János cselekedete volt itt abszurd', hanem az,
ami kiváltotta. Vagy nem a leghajmeresztőbb abszurdum-e, hogyvalahol messze fölkerekedik
egy csomó fiatalember, óriási repülőgépekbe ülnek és elrepül nek egy idegen város fölé. amelynek
addig még a nevét is alig ismerték, és elkezdenek az ott alvókra száz- meg ezerk ilós bombákat le
dobálni? Odalent pedig-a hozzájuk hasonló fiatalemberek egy hosszú csövű ágyú rnögött kupo
rogva célba lövöldöznek rájuk, mint holmi vadkacsákra. Ennek a jelenetnek eszelősségéhez ké
pest Pilinszky János gesztusa maga volt az értelmesség és normalitás, sőt talán az egyetlen lehet
séges emberi válasz és reagálás, mert levonta a helyzet konzekvenciáit.

Pilinszky Jánosnak ez a fiatalkori kalandja csak első találkozása volt a lét-emberek teremtette
abszurdumaival. Később a legmagasabb fokonjárta ki ezt az iskolát. S mert azok közé tartozott,
akik Schiller szavával az "ég zengő összhangjún lelkesűlnck", hát hogy ne vette volna észre. ami
ellene mond ennek az összhangnak. Ha pedig észrevette, világga is k iúltoua. Élete és rnűvc egy
aránt bizonysága annak, hogy bármennyire eltorzul is a világ, ti tiszta emberségnek rnindig lesz
nek tanúságtevői és szószólói.

Gyl!Jrkovics Tibor

Mintha még mondott volna valamit,
-keskeny feje a nap vidékre robbant
indokolatlan s roppant
magányábál. hol mindent Isten alakít.

Szép feje volt, van, lesz már örökétig.
Beszélgetünk. Kis arca fölnevet .
Feketét kér. S egy szelet kenyeret,
melyen a pincérek az Isten 'testét mérik.
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Szobámban ül Simone Weil-t hajtogat va.
"Én későn b/i tehetség vagyok"

mondja ", "talán a csillagok
kiülnek nyolcvanéves 'homlok: omra ."

Nem ültek ki. Hihetetlen halott.
Előredűl: üldögél halhatatlan
a belvárosi presszo-k irakatbon,
mint földig érlí. örök angyalok,

Ötvenhétben. március délután
sétálunk a korlátos Dunapart on:
"Már három he gondolkozom egr szon,
mi kovetkezik a halál után,"



Mohón az égre néz. De ily mohon
gyilkost se láttam nézni a föloldozásra,
ahogy ő nézett Isten homlokára
a dunapart i törött balkonon.

Ezer forintot vittem neki egyszer,
ezt gyűjtöttem a naiv elnyomásban,
hogy rejtse el a zoknijában,

. mint Raszkolnyikov reszkető kezekkel.

Akkor még nem Pilinszky -; Jancsi volt,
Weöres, Nemes Nagy, Németh Jancsija,
ellenkezett, mint egy bukott bika.
s verejtékezve hullt reá a hold.

Huszá'ri k Zoltán

Ilvennek láttam, igy él
bennem Pilinszky János.

Szerettem volna megérinteni 
hold volt az arca, hold volt a szlve,
holdudvarában nem volt senki se,
ki nem értette, mi az isteni.

Aztán egy részeg, szőke nőt kísértem
az istenörök Fehérvári úton, .
és harmadnap kellett megtudnom.
hogy vele volt az emberébredésben.

De bezárult a végtelen.
Mintha még akart volna valamit
mondani nekem. (Mert naiv a hit.)
Azt: hogy szeret. Meg azt: hogy .

szeretem.

Hernádi Gyula 'Nehéz róla beszélni. Nem lett volna szabad meghalnia. Számomra ő
volt a halhatatlan érték. Mindig úgy gondoltam, hogy ha .kétszáz év

múlva feltárnadnék, ő akkor is ujabb verseivel fogadna. Ő volt az abszolút antiinfarktuózus sze
mélyiség a maga soványságával, fura inas. érzelmi testével. Akikkel találkozott, azokkal nyom
ban azonosult, beléjük hatolt, mint egy kés, amely nem vág, de benyomul a szövetekbe.

1947.augusztus IO-én érkeztem haza hadifogságból, és 25-én bevonultam a Pápai Páriz Kollé
giumba. Másnap vettem meg egyantikváriumhan első verseskötetét, a Trapéz és korlát-ot. Való
sággal faltam sorait. József Attila folytatásának éreztem. Megdöbbentett, mert ait hittem, József
Attilát már nem lehet folytatni. Olyanok voltak a versei, mint ő maga. Finom soványság, angyali
aszketizmus, telt szigor. Ezt a típusú feszültséget, ahol a sima jambusok és a legbonyolultabb
absztrakció együtt hatott, senkinél nem láttam.
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I959-ben ismertem meg személyesen, a Harmadnapon cimű kötet megjelenése után. Meglepőd

tem, hogy lénye mennyire adekvát a költészetével. Szokatlan ez a magyar irodalomban. Benne a
biológiai angyalság őltött testet. Bármikor találkoztunk azután, in medias res arról kezdett be
szélni, ami éppen foglalkoztatta, vagy amit olvasott. A vele való beszélgetés mindig annyira fel
izgatott, hogy utána jobban tudtam írni, A szellemi felfokozottság, értelmi töltés, ami áradt be
lőle, valóságos indukciós folyamatot indított el bennem.

Várom, hogy esetleg harmadnapon. .. Mégis ...

Kerényi Grácia Sokféleképpen ismertük egymást.
- Itt Jancsi - mondta a telefonba, nem anagyságtudat gőgjével, in

kább gyerekes természetességgel.A gyerek van így meggyőződve arról, hogy ő a Jancsi, az egyet
len. Nem kell bemutatkoznia. .

Ez á gyámoltalanul magabiztos gyerek maradt meg bennem végleges élményként. Utolsó évei
nek elárvult kisfiúsága oldotta fel feszélyezettségern utolsó gátjaít.

Mindig természetesen vette-adta saját magát: természetes volt a tudása éppúgy, mint a zsenia
litása. Illetve valahogy egy volt a kettő. Nagy olvasottsága mintegy igazolta, mentegette rendkí
vüli intuicióját, divatos szóval: empátiáját. Mintha "utánalapozott volna" a könyvekben az ihlet
sugallatának. Harmóníát teremtve a Szentlélek hét ajándéka között.

-Sokféleképpen ismertük egymást; ha reá gondolok. sorra előbukkannak a régi képek. hogy
eggyé forrjanak a legfrissebbekkel.

1948~február, Róma. A magyar Akadémia kertje, a kútnál. Jancsi lelkesen magyaráz valamit,
belekeveri a Dosztojevszkij-regények atmoszféráját, én meg csak azon izgulok, észre ne vegye,
hogy nem ismerem, még nem olvastam Dosztojevszkijt. Fényképek, ugyanebből a februárból : a
vatikáni múzeum egyik szobra vagy szarkofágja, s előttea három kistestvérem. Pilinszky és Tol
dalagi; meg csoportképek, műemlék-háttérrel. Jancsi rendszerint a nyakán-vállán hordozza há
roméves, göndör szőkefürtös öcsémet. Az egyiken nagyobb csoport: pápai kihallgatásra men
tünk - én szerveztem meg -ott időző magyar kollégáinkkal. Balázs Bélának csak utólag szóltam
rola, s ő rossz néven vette, miért nem hívtarn őt is. "Legalább a kezét nyújtsa ide - kérte -, hogy
átadja nekem a pápa áldását." S most hirtelen Jancsi hangját, sokkal későbbi hangját hallom:
évtizedek múltán meséli, talán a szigligeti Alkotóházban, Apám és Balázs Béla vitáját, melynek
mindketten tanúi voltunk egy római kocsmában.

Jancsi hangján hallom a verseit is: tőle hallottam mondani először, s ez is azt példázta. milyen
természetesen egyesültek benne az Adományok. Egy különlegesen sajátos hangú költő, akire ez
szó szerint is érvényes: a maga sajátos hangján tudta elmondani sajátos hangú verseit.

Lejordítható-e ez a sajátos hang? A következő kép - már nem fénykép- Varsóban mutatja
Jancsit: a testvérével, Erikával utazott Lengyelországba, 1965 februárjában. Az volt a legfőbb

gondunk, közös gondunk, hogy meg ne gyulladjon a pokróc, mert egész éjjel cigarettázott, álmá
ban is, az Írószövetség vendégszobajában.

Az én gondom, külön gondom az volt, még előbb, hogy le lehet-e forditani, épp lengyeire ; s
amikor az egyetem magyar tanszékén a diákok előadták a Sötét mennyország-oi, aggódva figyel
tem, tetszik-e Jancsinak. A fordítás, a lengyel szöveg muzsikája. Mert a lemezről játszott rnuzsi
kán, a Liszt-rapszódián, elnézően mosolygott.

. Wiktor Woroszylskival fordítottam, akkoriban kialakult módszerünkkel : én csináltam egy
alapfordítást, ő kijavította, átdolgozta. Nem volf könnyű, hiába lázongtam a változtatások el
len; hiszen ebben az egy műben is felmerült, például, néhány egyszerű lengyel szó kétértelműsé

géből fakadó változtatás szükségessége is. Lengyeiül ugyanaz a szó jelenthet diót és diófát : hon
nan tudja az olvasó, hogy itt a fát jelenti? Wíktor jelzőt tesz elébe: "s~katy orzech", göcsörtös
diófa. A másik ilyen szó a ,.Niemcy": németeket is jelent, Németországot is. Wiktor kénytelen
kiegészítenic "Niemcy, ten kraj" - ez az ország. .

Az egész költeményben (hogy jól fordítottuk, később beigazolódott: színészek is elöadták a
rádióban, a magyar költészet hét évszázadának antológiájába is bevettük) egy sor maradt úgy,
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ahogy én elöszőr leírtam, egyetIcnegy sor adható vissza lengyel ül szó szerint, éppoly költői erő

vel: .Blisko, jak tylko my umiemy kochac" = Közel, ahogy csak mi tudunk szeretni.
Születtek azóta más lengyel Pilinszky-fordítások, ahogyan azelőtt is; szépen csinálta meg Wo

roszylski az Egy KZ-Iágerfá/ára cirnű verset, szinte tökéletesen Jastrun az Apokrif-et. De nekem
a SÖTél mennyország Pilinszkyje az, akivel Varsóban sétálok. Aki reggel beszalad az óvárosi
Szerit Márton-templomba, a bombasérült Krisztushoz, "cgy imára". Akivel nem tudom, mikor
és mennyit beszélgettünk az én első Icngyclországi és egyetlen németországi utazásomról. Arról,
amit ő nevezett cl a XX, század legnagyobb metufizikus botrányának; ami úgy lett emberi-költői

alapélménye, hogy csak az intuíció, az empátia élcttc meg vele.
Sokféleképp ismertem Jancsit : most a kutyája jut eszembe, a legcsúnyább dakszli, akit életem

ben láttam. Megkérte egyszer a férjemet. vigye cl kocsin Szenes Zsuzsiékhoz, el kell utaznia, és
Zsuzsiék vállalják a kutyát. Csak mikor már odaértünk, és Jancsi elmagyarázta Zsuzsinak, hogy
kell vele bánni, akkor derült ki minden: a kutyáról? Jancsiról? "Be kell éjszakára takarni
- mondta.- És most jön a rémség. A takaró leesik róla álmában, akkor ugatni kezd, és be kell új
ra takarni. És ez többször is előfordul minden éjjel."

Nem tudom, Zsuzsiék hogy oldották mcg végül: talán egyáltalán nem takarták be a kutyát?
Jancsi kereste az önkinzás lehetőségeit a szeretetben. Ez is valamiféle empátia voll,

Sokféleképp ismertem Jancsit : költészetének megfoghatatlan erejét, és szakadékos emberéleté
nek szívbémarkoló gyengeségeit. Döbbenetes volt, ahogy kihívta maga ellen, már-már alkoholis
ta megszállottsággal szomjúhozta a szenvedést. Olykor úgy tűnt: poklokat jár meg, s csak re-
ménységem biztatott: nem pokol az, hanem tisztítótűz. '

Nem tudtam életében, ő hogyan ismer, mennyire ismer engem. Ismeri-e, szereti-e, amit csiná
lok, s mit gondol, amikor rámnéz. Az én első, hajdani poklomat, azt a bizonyos metafizikus bot
rányt látja-e mőgőttern?

Csak azt tudom, hogy aki a Sölél mennyország-ot írta, az ismert engem, túdta rólam, ami a
legfontosabb. Ami nem akkor volt, hanem azóta a legfontosabb, ami a magamfajta pokoljárók
életét meghatározza: ami eletern karmája és karizmája, keresztje és megváltása. azt ő írta le, eb
ben él sorban: Közel, ahogy csak mi tudunk szeretni.

Király István 1956 tavaszán Németh Lászlóval az Égelö Eszter ekkor olvasott kéziratá-
ról beszélgetve került szóba közöttünk Pilinszky János. Németh említette,

mcnnyire szerette mindig ezt a költöt, Egyszer Vásárhelyt meg is hívta egyik órájára s a vendég
versmondása- emlékezett vissza - a mozarti zenét, annak tisztaságát, fényét, csillogását, köny
nyedség és mélység együttlebegését idézte meg tanítványai, az ámuló, rajongó leánysereg előtt.

Ez után él beszélgetés után vettem elő újból az 1946-os Trapéz és korlát-ot, Pilinszky addig egyet
len kötetét. Ekkor döbbent belém, hogy ez a költő, akit (mint az egész Újhold-kört) az esztéta el
zárkózás példájának vettem, sokkalta több annál. Az esztétikum nála egyben etikum is; nem ele
gycdő, belső nemesség. Versei mélyéna József Attila-i csillagok - börtön metaforakör nem vélet
len él: tovább hat benne a József Attila-i gyermeki tisztaság, morális rettenet, fájó érzékenység.

Mint a Csillag szerkesztője ekkor éreztem úgy, hogy meg kell törni azt a feledtető csendet,
amelyet a dogmatizmus évei raktak Pilinszky személyes művei köré. Verset kértünk tőle, s a lap
1956. júliusi száma több oldalon át közölte költeményeit, köztük két olyan, nia már klasszikus
nak számító művet, mint a Négysoros és az Apokrif: Innentől kezdve mindig, mikor szerkesztet
tem, odatartozott Pilinszky, ha nem is a lap vonalát jelző kiemélt nevek, de az akart, sürgetett
munkatársak közé. Ha valaki kapcsán, hát nem utolsósorban vele kapcsolatban (önmagamban
mintegy vele pörlekedőn) kellett végiggondolnom, mit jelent a szellem világában a világnézeti
különbségeken átnyúló becsülés. Egy fontos elvi 'kérdést: a más világnézetű emberekkel való
együttműködés -- a szövetségpolitika - problémáját is érinti igya róla való emlék.

Mert nem volt soha kétséges számomra a világnézeti, lényegi másféleség. Hisz' a hajdan le
adott vers, a Négysoros már egymagában tanúskodott erről. Igaz: a politikai élt elvette az
1956-os első közléskor a fölé rakott, s az alapélményre, a század "botrányára", a fasizmusra uta
ló főcím: Egy KZ-Iáger falára. De nyilvánvaló volt, hogy Pilinszkynél ez az élmény elontologizá-
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lódott : egyszeri történelmi tényből az emberi létezés jelképévé nőtt. Nemcsak művészi fogás volt
a Négysoros-ban a~ áttételező, egymás mellé rakó, kihagyásos beszéd. A metaforák és a valóság
közti áttétel, távolság, a mondatok közé ékelődő csend hiányélményt jelzett, mondandót közölt .:
A József Attila-i semmi szállongott ott a verssorok és képek hézagai közt. Nemcsak a szerkezet
vitte a huszadik századi "éjszakai" versnek ezt a remekét az elalvás s vele a legnagyobb hiány, a
meghalás felé: a képek mögött is ott áramlott az életidegenség. Sivatag volt itt a létezés, ahol az
ember maga is tárgyként, "alvó szeg'-ként, sajgó fájdalommal világba verten élt; a tárgyak su
gallta magány foglyaként. Csak negatív cselekvés tartozott hozzá: a veszély érzete, a belső rette-
gés, a lét idegenségét hozó, sugalló szorongásos érzés. .

Nemcsak azért foglalkoztatott nyugtalanitón ez a költemény, mert ennek kapcsán, a "plakát
magányban ázó éjjelek" nagyerejűképét magamban hordva, kellett először éreznem - visszauta
sítani, cáfolni nem tudón -, hogyaszocializmusban is kisérthet. szoríthat az elidegenedés: a va
lós embertől messze szakadhat a plakátokon élő, történelmi cél. Egy más jellegű, alapvető ideo
lógiai kérdést is felvetett a mű: mint már egymagában a statikus, .Jkonszerű" megformáltság ta
núskodott róla, az általam vallottól szögesen eltérő emberképről szólt. Én a történelem-csináló,
cselekvő emberi öntudat hőseit sürgettem : a Prométheusz-eszményt; Pilinszky nem a történel
met formálni akarók, de azt pusztán elviselni tudók -,a csak elszenvedők ~ nevében beszélt. Szá
momra az ember a nagy betűvel írt, Gorkij emlegette, büszkén hangzó szó volt, nála úgy jelent
mt;.g, mint kreatúra, könyörgő, elesett, tehetetlen lény. Hozzám az a József Attila állt közel, aki
Ady mégis-morálját folytatva tovább, a tudáshoz, a történelemhez fellebbezve a jövöért pörölt:
neki ez a költő (mint a Kortlírs általam szerkesztett, 1962-es József Attila-emlékszámában vallot
ta) elsősorban a nagy elszenvedők, Hölderlin, Franz Kafka, Jézus rokona volt. Eltért a világkép.

Ennek ellenére.sem pusztán irodalompolitikai-taktikai megfontolás, a szerkesztői munka im
peratívusza - a kötelező minöségtisztelet oOo vállaltatta velem ezt a költészetet, de a minden ellen
téten túl is érzett, sugárzott testvéremberség. Annak tudata, amit a Négysoros megformálásbeli
tisztasága, kristályossága már egymaga jelzett: nemcsak mesterségtiszteletvolt itt a művészi tö
kély, de - éppúgy, mint a kései József Attilánál avagy Radnótinál- világnézet is: a nihillel való
szembeszegülés. Így éreztem ezt mar az első közlés alkalmával, az ötvenes években. Annál is in
kább, mert a másik akkor leadott vers, az Apokrifmég egyértelműbben,a képek nyelvén tanús
kódolt erről.

A bibliai és az aktualizáló nyelvi elemek paradox, hökkentő keverésében is megmutatkozó,
időn kívüli, ontologizáló megjelenítés mellett formáló poétikum volt ugyanis ebben a versben
(éppúgy, mint nemegyszer a kései József Attilánál) a szöveg alatti rejtett képrendszer is, a mély
metafora, a latens közlemény. "Levegőtlen présbe", egy elidegenedett.-közönyős világba. der
medt be az elmaradt utolsó ítéletnek, a tragikus vallásosságnak ebben a fegyelmezett, áttetsző lá
tomásában teljesen az én. A hiány posztulátuma, a képpé vált ismeretlenség: a minden kommu
nikációs határon, megérteni tudáson túllévö, pusztán szemlélö - nem cselekvő - Isten villantott
csak reményt. Mégis, a versből nemcsak a pusztulás, a hiány, az evilági lét keserű magánya, tra
gikuma szólt, de paradox módon a világban való otthonlét vágya, akarata is; a József Attila-i ki
,könyöklés a szeles csillagokra. A verset poliformá tette egy rejtett metafora-sor. Az ősi rend, a
testvéri fák, az öreg szülők képe bukott fel a mélyből. A szétszórt mozaikképek tudat alatti egy
bejátszásában mondandó sejlett. A maga gyermekszem-felidézte látványaival, óriás fáival, ma
daraival, vályújával, széles udvarával, kerti székével, nyugágyával, deszkarésével fénylett a mély
ben a lélek óhaja: egy háznak a képe, az otthon akarata, az értelernigény..

Negációjában is affirmáció volt így ez a költemény; evilági tett, könnytelen könnyezés: szikrá
zó fájdalom az otthonos világért - az elvesztett édenért. Éppen ezért mindmáig érezteti velem,
hogy világnézeti kérdésekben könnyen félrevisz az ideológiai konfrontáció leegyszerűsített, vul
garizáló értelmezése: a teljes-egyetértés vagy a teljes szembenállás merev kivánalma, a csak vagy
vagy-okban való, kizárásos beszéd. Hiszen a szükséges s elkerülhetetlen polémiák mellett- s elle
nére is - megértheti egymást ai azonos szándék. Ráismerhet a vele rokonra, a hozzá. hasonlóra
az értékigenlés, az erkölcsi igény. Megalapozódhat a szövetségpolitika nem pusztán a napi,
anyagijelJegü érdekek szférájáaan, de egy más - ha nem is lényegibb, de föntibb - területen: a vi
lágnézet síkján, az azonos eszmei, erkölcsi érdekek szintjén. Az értelmes élet vágyát magában
hordó szó - az otthon-gondolat - másokért is beszél.
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Meggyőződésem: így érezte ezt Pílinszky János is. Mint a Kortárs akkori szerkesztőjének,ne
kem adta át például valamikor 1963-b'an Nagyvárosi ikonok című kőlteményét, s maga hívta fel a
figyelmem egyik részletére. (Aszkétikus arcából elővillanó nyitott, kisfiús, meleg mosolya mind
máig bennem él.) A modern, kafkai városmotívum egyiknagyerejűkölteménye volt ez az alko
tás; az emberi tehetetlenségé, az elidegenedett, lakhatatlan lété. De bekerüIt, mint "ikon" a moti
vumsorba a cselekvő ember emlékét' őrző hely megidézése : egy múzeum képe is. S az ott megjele
nített hős iránt egyet nem értőn, vele vitázón is ott élt a tisztelet: "Te megpróbáltad azt amit I sen
ki se merészelt, te árva! I fényeskedjék neked az éj I öröküres monstranciája."

Lehetetlennek vélte ez a költő az evilági otthonteremtést, lehetetlennek a földön lakó reményt:
mégis a szépség szerető, becéző színeivel vette körül azt, ki ennek hitével élt; jelezve vele, hogy
evilágiság és túlvilágiság elkötelezettje, kiút-keresője nem szükségszerűen áll szemben egymással,
de lehet társ, barát, minden vitán túl egymást tisztelő szövetséges is. Hisz ott munkál mindkettő
ben az értéksóvárgás, az otthonakarat, a testvéri igény. Prométheuszban, a tűzet ellopó cselekvő

hősben s a sziklához láncolt elszenvedőben, az eltérő tartás ellenére is, ugyanaz a vágy, ugyanaz
az emberlélek -- emberszomorúság s emberméltóság él.

Kocsis Zoltán Nehezen találom a szavakat: számomra roppant sokat jelentett Pilinszky
-------- János. Mint ember és mint költő, a kettőt nála lehetetlenség elválasztani.
Hogy miért jelentett oly sokat és miben'~ ezt még körülményesebb megfogalmaznom, csak meta
fizikai magyarázatot tudnék adni. Néha a jelenléte, a beszéde, a gesztusai szabadítottak fel új és
új erőket bennem, néha az, hogy ottsem volt s akkor olvastam tőle valamit, néha a versmondá
sa ... összetett dolgok ezek. Sokszor csak hetekkel, hónapokkal később jöttem rá egy hanglejté
sének, egy kétsoros versének az értelmére, és egyszerre sok minden letisztult, megvilágosodott
körülöttem: érthetőbb lett a világ. Mindez meggátol abban, hogy objektív képet alkossak róla;
elfogult vagyok, elfogult Pilinszky-barát.

Valaki azt mondta nekem, hogy ő vagy rögtön érti Pilinszky verseit, azonnal, amint elolvassa
- vagy sohasem érti meg. Én is azt hittem, igy vagyok vele" de csak addig, amíg először nem hal
lottam szavalni Jánost. Ez 1974 őszén vagy '75 tavaszán történt a Fészekben. Mindig izgatott a
szerző viszonya saját műveihez. Ő úgy adott elő harminc éve írott verseket, hogy megbillent a mű
számomra vélt tartalmi egyensúlya. Nem a lényeg, hanem az arányok: ez fontos, az kevésbé fon
tos, ezt kiemelem, amazt már-már elhallgatom. Mutattam neki Rahmanyinov- és Bartók-dara
bokat a szerző, azután más művész interpretálásában ; mindig kitalálta, melyik felvételen játszik
a szerző. Az alkotó viszonya saját előadói létéhez, igen. Pilinszkyben egyik sem nyomta el a má
sikát, inkább építette. Tőle tanultam a korlátok közti szabadságot, illetve azt, hogy a korlátok
közt is meg kell, meg lehet találni a maximálisan szabad mozgást. Sok mindent egyformán lát
tunk és gondoltunk. Erre már akkor ráéreztem, amikor először összefutottunk a Zenei Antikvá
riumban és aztán órák ig beszélgettünk. Meghivott a lakására, s én ott ragadtam reggelig. Évek
kel később mesélte, hogy ő azt hitte akkor, már véglegesen betelepültem hozzá, hisz semmi haj
landóságot nem mutattam a távozásra.

Amit elsődlegesnek, legsürgetőbb feladatunknak tartok: az életmű kiadása. Versek, esszék,
szinpadi művek, levelek - ezeket össze kell gyűjteni, mielőtt elkallódnának. Hat-nyolc kötetbe
minden beleférne. Szerintem Pilinszky prózája legalább olyan értékes, mint a költészete, a kettő

közt nem is lehet éles;határvonalat húzni. Ha megnézzük a Trapéz és korlát darabjait, a legtöb
bet akár prózaként olvashatjuk, olyan egyszerű, minden formaijátéktól mentes. Milyen jó lenne,
ha épp a Vigilia vállalkoznék Pilinszky -Tegalább prózájának - kiadására, hisz elsősorban mégis
ehhez a laphoz tartozott. Én a magam részéről arra is hajlandó volnék, hogy néhány muzsikus
kollégámmal együtt jótékonysági koncertet szervezzek, amelynek bevételét a kiadásra áldoz
nánk ... Nem vagyok bizto> abban, hogy ez a leghatékonyabb megoldás.

Emlékszem, egyszer a Szabadesés-i mondta a lakásán: Ez a problematika engem majd' húsz
éve fogialkoztat- s egyszeriben ott volt előttem teljesen kibontva. Úgy érzem, az általam meg
ismert Pilinszkyre épp a Szabadesés két utolsó mondata a legjellemzőbb: .Sirásom millió és mil
lió éves, millió és millió tonna víz. Ez a befejezés."
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Mándy Iván Az a furcsa, szaggatott nevetés! Ahogy szinte fut a kopár, téli fasorban. Köz
, ben cigarettázik. Olykor hátranéz. Egy hangra vár? Miféle hangra? Megáll:
Belernered a néma fasorba. Dermedt, csodálkozó arc. Hová kerültern? Miféle városba? .

Irtózatos dolgokat közöltem vele. Annak idején. Úgy az ötvenes években. Gyászos arccal. Sö
tét röhögéssel. Te János! Kilöknek bennünket mindenhonnan! Kilöknek ? Be se engednek! Az
ajtók bezárulnak! (Így, ilyen drámaian.) De miféle ajtók? Nincsenek is ajtók. Nincsenek szer-
kesztöségek. Nincsenek lapok. Semmi sincs. .

Rámbámult. Olyan megmerevedett arccal.
- Rettenetes!
Ennyit mondott. De nem rettent meg. Valahogyláttarn a tekintetében. Nincs benne rémület.

Pedig én aztán igazán megtettem a magamét. Nem volt jó velem összeakadni azok ban az idők

ben. És mégis... Éreztem, hogy odabent a mélyben, a lélek mélyén, van valami hit. Az a magára
maradt, árva hit. Meg sajnálkozás. Ahogy megérintette a karomat.

- Te, azért talán mégse! Ezt nem tehetik! .
- De tehetik! .
Nézett, mélységes részvéttel.

Egy másik szinhely. Balázsek lakása. Idő: ugyanaz. 195I. Személyek: Nemes Nagy Ágnes,
Lengyel Balázs, Pilinszky János és én. Ittuk a feketét. Beszélgettünk, hallgattunk. A kitaszítot
tak. (Ünnepélyesen.) A lepasszoltak. (Kevésbé ünnepélyesen.) Írásaink már régen nem jelentek
meg. Csak átírásaink. A nagy átíró korszak! Mindent átírtunk. Mindent és mindenkit. A klasszi
kusokat se kíméltük. Kevesen úszták meg a dramatizálást. Közben már Mark Twaint is meggyü
löltem. Éppúgy, mint T. Forgách Paula rádiójátékait.

A csésze fölött belebámultam a levegőbe.

- Balogh Bumbi!
- Mi az? Mit beszélsz? (Balázs.)
- Nem tud megszólaini ! Egyszerüen nem tud megszólaini !

Drága Ivánkárn, miért kéne, hogy megszólaljon? (Ágnes aggódó hangja.) És ha elárulná,
hogy ki az a Balogh Bumbi? .

- Egy focista!
-- De Ivánkám ! Maga igazán szereti az ilyeneket!
- De nem rádiójátékban l Valaha régen ... a pályán!
Balázs (Pilinszky felé): - Most jön a Ferencváros! Mindjárt elmondja, hogy állt fel a régi

Ferencváros!
Nem mondtam el. Csüggedt hallgatás a csésze felett.
Ágnes: - Aha ... Valaki írt egy rádiójátékot. És magának kell átpofozni.
- Tudja, mióta pofozom? Napok óta! Hetek óta! És még mindig semmi!
Körülöttem csönd.
Pilinszky halk, távoli hangja.
- Majd lesz egy lexikon!
_. Mi lesz, János?
- Egyszer majd megjelenik egy irodalmi lexikon. - Cigarettára gyújtott. Fújta a füstöt. Furcsa

félmosoly, mint aki készül valamire. Aztán az a szaggatott nevetés. - Igen, abban minden benne
lesz. A folyóiratok, ahova csak írtunk. - Lassan Ágnes felé fordult.- Magyar Csillag. Ezüstkor.
Válasz. Vigilia.

- Magyarok.
- Újhold.
Ő meg bólogatott, és fújta a füstöt.
Balázs: - És aztán a semmi.
- Dehogyis! Most jön a fénykor ! A műsorfüzetek ! Egy árjegyzék! Egy cégtábla! Reklámszö-

vegek! És aztán a fénypont! A húsvéti tojás! Utolsó írásunk egy húsvéti tojáson!
- Micsoda, Jánoskám?!
- Felirat egy húsvéti tojáson!
Rázta a nevetés. Akárcsak bennünket. Balázs ráborult az asztalra. Ágnes tapsolt.
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- Húsvéti tojás! Talán egy kis versikével! (dalolva) Versikével! Versikével!
És a próza! Semmi próza?! Legalább egy sor azon a tojáson!

Elkábultam a nevetéstől. Elgyengültem. Lecsúsztam a székről. Le, a szőnyegre. Nem tudtam
abbahagyni a nevetést. Ömlött a könny a szememből.

Pilinszky meg újra elmondta. Pályánk történetét. A pálya ívét.
Magyar Csillag!
Ezüstkor!
Válasz!
Vigilia!
Magyarok!
Újhold!
Műsorfüzet 1.
Árjegyzék!
Cégtábla!
Egy tojás!
Egy húsvéti tojás!
Meddig tartott ez? Hogy álltam fel? Mibe kapaszkodtam? Egy székbe? Az asztalba? Hogy in

dultam el? Félájultan támolyogva. Szétázott arccal. Hogy indultam el? És hová?

Előadta egy darabomat. Igen, igen! Egy színdarabomat. Természetesen Balázséknál.
Szín: egy szoba. Egy férfi ül egy ócska, kopott karosszékben. Ez az egyetlen bútordarab a szo

bában. Nem mintha elad ták volna a bútorokat. Ó, nem! Itt soha nem is volt semmi más, csak ez
a karosszék. És a székben a férfi. Mögöttük egy kopaszos pálma. Elképzelhetetlen, hogy valaha
is megöntözték volna. A férfi mozdulatlan. Időtlen tekintettel néz a levegőbe. Talán ő maga az
idő. Az egyik keze megrebben. Jelt ad valakinek? A kéz visszahull akarfára.

A férfi a levegőbe bámul.
A függöny lassan leereszkedik.
A férfi váratlanul felemelkedik. Mi az?! Feláll? Elindul valahova? Elhagyja a széketTA szobát

a pálmával?
A függöny már csaknem legördül.
Parányi rés a színpad.
Még éppen csak annyit látni, ahogy a férfi visszaül.
Függöny.

Pilinszky átvágott az utcán. Egy másikon. Aztán tovább, tovább. Sötétzöld oldaltáska a vál
lán. Egy leszerelt katona. Vagy maga a világ vándora.

Honnan került ide? Varsóból? Londonból? Párizsból? Hiszen akkor már bejárta a világot.
Mindenhol ismerték. Öt is, meg' rnűveit is. (Elmúltak az ötvenes évek. Elmúlt az átírások nagy
korszaka.)

Hogy hatott rá a világhír? Örült neki? Vagy inkább megriadt tőle?

Egyszer megáldott a körúton.
A körút forgatagában megpillantott egy járókelőt. Egy esendő embert.
Felemelte a kezét. Megáldotta.
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Nemeskürty István mi klvűl izzott, betű! apupillán,
itt izzit csak igazán, idebenn!

Pilinszky János: Aranykori fijredá,
Vigilia. 1949, február

A Trapéz és korlát sárga füzete fekszik előttem, diákosan- ragaszkodó dedikációjával. a címlap
pal együtt 39 nyomtatott lapon, három ciklusban tizenkilenc vers, Sokáig ez maradt egyetlen kö
tete, "A" kötet, az életmű, Az 1946 májusában, millpengők inflációs tébolyában Baitz Mária,
Meer Artúr, Rényi Oszkár és Takáts Vilmos költségén megjelent kötet felelős szerkesztője Thur
zó Gábor, készült a Szent Istvan Társulat nyomdajában. az Ezűstkor kiadásában,

Ezt a füzetkét méltányolta alig egy évre rá a Baumgarten-díj kuratóriuma. Impresszurna is jól
rnutatja, honnan s hogyan indult Pilinszky János. Pilinszky, bár tizenkilenc éves kora, 1940 óta
publikált különböző folyóiratokban és bár ekkor már az Újhold szerkesztőségének tagja: valójá
ban a Vigilia körének, Sík Sándor, Horváth Sándor, Rónay György és Thurzó Gábor "csapatá
nak" felfedezettje. Idők jártával lassan feledésbe merül, hogy volt akkor, ifjúságunk felszabadu
lás utáni mámorosan szépéveiben, egy Vigilia-kiír és iskola is. Sík Sándor és Rónay György sze-,
repe közismert. Kevés szó esik viszont e vortatkozásban Thurzó Gáborról és Horváth Sándorról.
Tanúja vagyok, hogy hányan. milyen sokat köszönhetünk Thurzó Gábornak és Horváth Sán
dornak. Thurzó olvasta elsőként Pilinszky verseit, kéziratban, azon frissiben, hogy papírra ke
rültek;a költő már szaladt is Molnár utcai lakásából. ahol egy mindig szívélyes nagy családban
élt, át a VáCiutca 55-bej,a Rutterschmidt-házba, Itt aztán a vers elolvasása után viták, beszélge
tések kezdődtek. Az akkor fiatalok és kezdők közül töhbek között Görgey Gábor és Rozgonyi
Iván is közénk tartozott. (És, messzibbről, immár beérkezettként. Mándy Iván meg Végh
György, meg BirkásEndre, meg Toldalagi Pál.)

Aztán Horváth Sándor! A tanítványai 'által, mint hallom, rettegve tisztelt domonkos rendi hit
tudósról szinte senki sem tudja, hogy a háttérből, Sík Sándorral négyszemközt beszélgetve,
mennyit tett értünk, fiatalokért, hogy olvasta és becsülte az ifjú írókat, és nemegyszer tekintélye
egész súlyát vetette latba egy-egy mások által katolikus folyóiratba nem illőnek vélt cikkért. ver
sért. Pilinszky t is sokra tartotta. Mivel azonban valósággal élvezte csöndes háttérben maradását.
kevesen tudtuk, mennyit köszönhetünk neki, Abban a Vigilia-számban, amelyből Pilinszky
Aranykori töredék című verséből idéztem mottóként két. rá oly jellemző sort. Horváth Sándor
nak is van egy tanulmánya: ebben kifejti, hogy a földi javakat az ember csak megbizottként ke
zelheti, s "a közösség is nagy hasznot húzna abból, ha a magántulajdon nem szolgálna tisztán
egyéni vagy csoportérdekeket, hanern a közjót célozná", De nem teszek kitérőt Horváth Sándor
méltatása kedvéért - rég hanyagolt kötelességem, hogy megemlékezzek mások előtt ismeretlen
arcáról -, csupán azt jelzem, hogya Horváth Sándor, Sík Sándor, Thurzó Gábor és Rónay
György által szerkesztett katolikus folyóirat akkor a társadalmi haladást a hitelvek feladása nél
kül szolgáló, sok fiatalt fölnevelő kulturális központ volt, és Pilinszky János is ennek neveltje és
fölfedezettje. A világért se szeretném ezzel az (Íjlwld párhuzamos jelentőséget elvitatni Pi
linszky abban a körben is mozgott, erről Nemes Nagy Ágnes. Rába György, Lengyel Balázs tud
többet -, de tény, hogy Pilinszky t kötetben Thurzó és a Szcnt István Társulat hozta először

nyilvánosságra.
Bennünket a hadifogság közös élménye és a film kedvelése hozott össze t Harbacn 1944), Az

tán persze eszményeink, olvasmányaink . Pilinszky nvolcszor-tízszer is elolvasta a neki tetsző mű

veket, amíg kívülről meg nem tanulta. Akkoriban T~lsztoj lljics Iván halála cimű elbeszélése volt
a kedvence, több mint egy éven át ez volt állandó beszéd témája. Tréfálkoztunk is egymás között:
fogadjunk, hogy első szava megint ez lesz: "Gyerekek. újra elolvastam az Iljics Irán halá/ál . . . "
És így is történt.

A kortárs külföldi írók közül Evelyn Waugh-t tartottuk legtöbbre. sorokat. bekezdéseket. ala
kokat idéztünk tőle. Akkor jelent .meg magyarul az Utolsó látogatás (1948), Mindkettőnket erő
sen foglalkoztatott akkor Szent Johanna alakja, A háború alatt jelent meg magyar fordításhan,
de akkor került kezünkbe Paul Claudel drámai költeménye. a Jeanne D'arc a máglyán és Szerb
Antal fordításában Victoria Sackville-Wcst lebilincselő Johanna-életrajza. Más volt ez. mint
Shaw felfogása. Thurzó Gáhor ezt látva. kezembe nyomta egy amerikai szinházi folyóirat új szá-
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mát, benne Maxwell Anderson Joan ofLorraine című szinművével. Lelkesen lefordítottam. Ar
ról szól, hogy egy szinésznő, Johanna szerepére készülődve, megváltoztatja életét. Erről. akit ér
dekei, a Vigilia 1948. augusztusi számában olvashat. Talán most is ott van Pilinszky hagyatéká
ban a kéziratos fordítás; Úgy vélem, Jeanne alakja egész életén át végigkísérte öt: én még a pári
zsi ápolónőjéről írott művében is benne érzem a domremy-i parasztlányka hatását.

A Vigiliát akkor, mint a legtöbb lapot, kávéházban szerkesztették. A Centralban volt a Vigili
ának egy asztala; itt találkozgattunk. Meg aztán a Múzeum körúti antikváriumban.Birkás End
re körül; a budai Fő utca egy sarokházi kocsmájában, melyet akkor .Kossuth pincév-nek hivott
gazdája; Thurzó Gábornál ; Pilinszkynél a Molnár utcában; és persze mozikban. A bölcsészek
kedvenc presszóját, a Darlingot Pilinszky ha nemis kerülte, de nem Irekventálta : az I947-es má
jusi Igen cimű antológiába - ami a Darling-ban szerkesztődőtt - sem adott verset, pedig abban
Darázs Endre, Lakatos István, Rába György, Rubin Szilárd, Somlyó György. Vargha Kálmán,
Végh György, az egész akkori reményteljes ifjúság szerepelt. Rajnai László szerkesztette, aki
meg is írta, hogy "Pilinszky János neve nem szerepel ugyan e füzetben. de említése nélkül lehetet
lenség tovább mennünk",

Pilinszky akkoriban zárkózott, de nevetni szerető, tréfákrakapható, ám nehezen barátkozó
fiatalember volt. Szólanom kell mozi-kedveléséről; ezért is kértem meg a hatvanas évek elején, '
hogy írjon az általam vezetett stúdió számára forgatpkönyvet (Rekviem). Sajnos, akkor nem
akadt rendező, aki a szokatlan stílusú szcenárium filmreviteléhez kedvet kapott volna. A film
mégis mindvégig nosztalgiája maradt; halála előtt is filmet írt stúdiónk számára. vagy legalábbis
fogadkozott szegény, hogy nekifog a megírásnak ... Őrzőrn a szerződését ; talán ez az utolsó,
amit aláírt. .

Kevesen tudják, hogy rövid ideig egy pedagógiai íntézetben is dolgozott. György Júlia. ez a
nagyszerű orvosnő, lélekgyógyász, veszélyeztetett sorsú fiúk számára intézetet nyitott a Szabad
ság-hegyen; ide ajánlott be minket Rákosi Zoltán barátunk, tanár és író' I950-ben. Csuda egy
társaság gyülekezett ott össze: Csernus Tibor, a festő, Szedő Dénes. a ferences költő. Gáti Fe
renc, még mi. Hamletet olvastunk fel a gyerekeknek, modern költőket... Egy életre valót tanul
hattunk György Júliától, Ez I950-ben volt, nehéz esztendőben, meg is szüntették az iskolát. mint
rendhagyó polgári-humanista íntézményt. Pilinszky csak nagyon rövid ideig bírta, bármennyire
szerette a gyerekeket messziről, félt tőlük; de leginkább magányát óvta, mert hiszen ..mi kivlit
izott" az csak "belül a pupillán, itt izzít csak igazán, idebenn I"

Örvös Lajos Sovány, barna hajú fiút pillantottam meg az irógép előtt, amikor beleptem a
szerkesztőségi szobába. Ú gy ült ott, mint egy kérdőjel. Horpadt mellén ha-

muszürke trikó. arcán egy aszkéta csupaszsága, '
- Te vagy Pilinszky János? - kérdeztem tőle.

- Én.
Oldalvást emelte rám a szemét. Megmondtam a nevem, és hogy újabb verset hoztam. Mert ak

koriban - 1942-ben - már megjelentem az Életben, a Szent István Társulat folyóiratáhan. Thur
zó Gábor, a szerkesztő, épp nem volt bent, így Pilinszkynek adtam áta verset. Mozdulatlan arc
cal olvasta, a két utolsó sort mormolva, inkább csak önmagának: kidoniis este az jfl'en.! mik or a
remény legerősebb.

- Te mit remélsz? - nézett fel rám.
- Nem tudom. Ez csak olyan érzés bennem. ,
Megfoghatta a suta válasz, mert rám feledkezett kicsit, mintha ő is hasonloképp érezne. De

csak annyit mondott, hogy "majd átadom Gábornak". Két hét múlva már meg is jelent a' vers, és
amikor bementem, hogy felvegyem a tiszteletdíjat, újra találkoztunk.

-. Nem íszunk meg egy pohár bort? - kérdeztem tőle.

- Most nem tudok e1menní - felelte -, délután-találkozhatunk.
Azontúl gyakran találkoztunk, de nem bort ittunk, hanem feketét vagy egy kupica pálinkát:

Sokszor csak az embereket néztük, Jancsi néha megkérdezte tölem, hogy ez vagy az a nő tet-
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szik-e. És mert többnyire csúnya nőre mondtarn, hogy tetszik, hosszasan nézte, mintha meg
akarná fejteni, miért is tetszik nekem, s elemezné önmagában, mit lát ő benne. De hogy mit vett
észre, sohasem mondta, csak az én itéletemre volt kíváncsi. Talán nem is személy szerint az
enyémre, inkább a másokéra. '

Aztán egyszer mutattam neki egy másik versemet, s megkérdeztem tőle, mit gondol, melyik fo
lyóirat közölné: Tücsök a lápon volt a címe. Csendőrök mennek át a vidéken és csörög rajtuk a
fegyverzet. Néma az egész vidék. Csak a tücsök ciripel, ahogy az utolsó két sor tanúskodik róla:
Tücsök vagyok, a láp zenésze, / cirip-círip, csak én visongatok . . .

Lehajtotta a fejét, aztán igy szólt:
- Úgy érzem, ezt a Vigilia közölné. Ez a tücsök ott, azt hiszem, tetszene. .
Kicsit elcsodálkoztam, miért csak a tücsköt említi az egész költeményből. aztán később meg

ismertem roppant érzékenységet, mely megtiltotta neki, hogy egy-két szónál bővebben fejezze ki
a leglényegesebbet, mintha félne, hogy felhígitja, mintha vékony, akadozó hangján is versben
beszélne.

Időbe telt, míg elvittem a verset a Vigiliának. Idős, ezüst hajú pap fogadott, fekete reverendá
ban ült az íróasztalnál. Mikor bemutatkoztam neki, felállt, odajött hozzám, leültetett egy székre,
ő velem szemben telepedett.le. Sik Sándor volt. Elolvasta a versem és azt mondta, hagyjam ott,
de nem fűzött hozzá semmilyen kommentárt, csak szétnyílt a szája, ahogy nézett rám melegen.
Nagyon fiatal voltam még, kicsit megilletődött, kicsit izgatott is, talán bátorítani akart.

A Vigilia I943-as júliusi számábanjelent meg a Tücsök a /ápon. Az egyik utolsó számban, mert
a Vigilia feketelistára került, betiltották. De abból a júliusi számból mégis megtudtam. hogy Pi
linszky János jól érezte: "ez a tücsök ott ... tetszik majd".

Szentágothai János Nehezen szánom magam rá, hogy Pilinszkyről írjak; a thmészet
vizsgálója objektív jelenségeket kutat, én pedig oly sokszor túllé

pem- szinte úton-útfélen a "kutatói illendőség" határait.
Auschwitz, avagy az "évszázad bűne" Pilinszky János tudatában (évezredet is nyugodtan

mondhatnánk, vagy akár még többet is) valóban elfeledhetetlen és emberi rnértékkel megbo
csájthatatlan. Talán épp ezért kellett neki a lét kozmikus absztrakciójáig eljutnia, miBen e ször
nyű élmény bűnöst és áldozatot egybeolvasztva egyáltalán kimondható - s ahogy Ady Endre
egykor "kimondta a(z első) világháborút", Ezért kellett a költői nyelvet lemeztelenítenie kristály
váz-szerkezetére (Chomskynak az emberi beszéd mélystruktúráira vonatkozó gondolatait antici
pálva), mint ahogyan "apokaliptikus" hő- és nyomásviszonyok közt rendeződhetnek atomok
olyan kristályrácsokba, miket drágakőként ismerünk.

De mindezt mások sokkal szakszerűbben és artikuláltabban már gyakran elmondották. Sze
mélyes problémám: miért van az, hogy két ember, lényegileg azonos élményekkel és ugyanazon
erkölcsi imperatívusz alatt élve, oly szélsőségesen ellentétes módon reagálja le élményeit? Vajon
az orvosi k ivülállás, pláne a boncoló orvos befejezett tényekkel való szembesülése ... az, hogy
gyermekkorom óta kevés illúziót tápláltam' önmagamról; és az emberekről még kevesebbet ... a
kutatói elkötelezettség .voyeur't-sége ... az a tudat, hogy ha már életben maradtam, tegyem kö
telességemet stb. .,. tette azt, hogy leráztam magamról mindent, mint kutya a vizet. És miért
kell az értékesebbnek, igazabbnak és emberibb embernek oly szörnyen gyötrődnie ugyanazon
átoksúly alatt? - Persze, én is ismerern nagyk-épű tudományos magyarázatainkat: agytörzsi ún.
fel- (és le-)szálló modulatorikus neuronrendszereink, az adrenerg, dopaminerg és szerotoninerg
"hangoló" idegsejtrendszereink működési egyensúlya határozza meg ősi, ún. limbikus kéregterü
leteink és néhány felső agytörzsi központ működésénkeresztül a "büntetés" és .jutalmazas" (re
ward és punishment) eleini agyi (tudati) rész-mechanizmusai közötti állandó harc - mindennapi
szóval "közérzetünk" .- mindenkori állapotát. Hát igen: néhány aránylag egyszerű molekulát
gyártó sejt felel mindenért! ... De vajon ez minden? A .rnindenséggel mérd magad" József Atti
la-i felszólítás biológiai materiális alapja valóban ilyen sovány realitás lenne?

Szerencsére a világegyetem és az em~ri tudat, amiben az egész tükröződik .- bármilyen ki-
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csiny csontládikába legyen is bezárva '--, mégsem ilyen egyszerű. A művészet feladata, hogy eze
ket a rettenetes ellentéteket és ellentmondásokat kifejezze, és a tudománynak alázatosan el kell
fogadnia, hogy ahol szavai legfeljebb dadogások, ott a művésznek még lehet tiszta beszéde. Ezért
fogadom hálával az élet olyan ajándékát. mint Pilinszky János költészete és vele együtt a teljes
reménytelenségen túli remény ígérete; vállalva magamra is Sirkövemre cimű versében kifejezett.

. egész generációnkat feloldozó bűnhődését.

Tamás Gáspár Miklós "Ha tl~d.sz hinni; mindcn lehets~ies.a hivőne~",- mondj" az
evangélium (Mark 9,22. apud Kaldl; fo e/ dűné. pl/Illa dűna-

ra /,j piszteuontii. A történeti kereszténység egyik legnagyobb rejtelme ez; a hitigazságokat csak a
posteriori lehet bizonyítani, hiszen - szemben a közkeletű. értetlen laikus vélekedésekkel - a ta
pasztalatra vonatkoznak. A bibliai vallás megteszi azt, amit pusztán emberi tekintély soha nem
tehet: elrendeli, hogy szeressünk. Az Urat teljes szivünkből és teljes lelkünkből. és felebarátain
kat, mint önmagunkat; tehát magunkat is. Ennek a parancsolatnak a tapasztalatát, ahol mó
dunkban áll igazságot és hamisságot mérlegelni. Krisztus tanítványai élték át: tapasztalatuk ka
nonikus, rnértékadó és megismételhetetlen .. hitüket az Embernek Fia teremtette meg, alászállá
sa és fölemelkedése, csodái, halála és föltámadása pedig igazsággá változtatta. De soha senki
nem tudott úgy és annyira hinni a Fiúban, ahogyan és amennyire a Fiú az Atyában. A hit és a
szeretet tökélye csak magában Isten egyszülött fiában formálódhatott meg; Istennek kell lenni.
úgy látszik, az isteni élethez. így a keresztény embernek mindenckclőttbűnös embernek kellene
lennie; ám ne feledjük, hogy az ítélet is Istené.

Az emberi csoda tehát az eleve megcsalatott és megalázott hit szivóssága a bűn sivatagában;
ez nem oka gőgnek, talán csak oktalan reménynek. Erről a sivatagról tudott. tökéletlen hitének
érzetében, Pilinszky János. Magyarország nagy emberei között csaknem egyetlenként : sikert itt
csak az ártatlanság és a megbékélés jelszavai hoztak. De ha nincs bűn, nincs bocsánat; kultúránk
irgalmatlansága, keménysége, gunyorossága alkalmasint a bűntudat ra és a bűnbánatra való kép
telenségből fakad. Megbánásra persze képesek vagyunk. De a megbánás bizonyos fokig a töre
delem ellenkezője. Megbánni valamely tettet ugyanis kedvezőtlen következményei miatt szok
tak. Ám a győztesnek is lehet - kell hogy legyen bűntuduta. Lelkiismeret-furdalásta is képesek
vagyunk. Innen származik Ady sok szapora vádja a nemzet ellen. Innen a megbántottság és a ki
engesztelés, a bosszú és a feledés.

Az emberek közötti szeretet is bűntől terhelt, már pusztán attól is. hogy tökéletlen. Mert a má
sik személy - mint személy - a szeretetben szűletik meg számomra: ha ez a szeretet tökéletlen. a
hiánytalan szubjektivitás nem jöhet létre a tőkélctlen szerctct az emberi lény magvát sérti meg.
miközben csírázásra és virágzásra birja.

A megigért Vigasztaló, a Paraklétosz majd meggyőzi a világot a bűnről. az igazságról és az Íté
letről (János 16,8, apud Káldi; elenvci ron kosztnon pcri hamartias: Á(fi pcri dik(fio.ciillés:: kai pe
ri kriszeósz). A bűn a hit hiánya, az igazság a hirtárgya. az itélet pedig a hit igazsúgának consum
matum est-je. Méghozzá a világ fejedelme. az arkhon tú kOSW1Ú ítéltetett meg. Nem véletlenül.

Pilinszky János a gyarló szeretetre karddal sújtó, tökéletes Gonosz fölbukkanásának tanúja.
Auschwítz csak az egyik példa erre. Az égig csap a láthatatlan krematóriumokban elhamvadt tu
datok szagtalan füstje. A megbánás, a lelkiismeret-furdalás, az önvád fölületességét mutatja az a
híres költői mondat, amely szerint a müvész. amikor kimondja a rettenetet. azzal föl is oldja. Mi
lyen sürgős ez a mondat írójának! No nem, Pilinszky János verseiben nincs föloldás: ez az apc
kalipszisre vár. A Sátán műremekeimúzeumi tárlókban szemlélhetök >- vagy még bontatlan tii
megsirokban lappanganak. Pilinszky János nem művelője az ördögi archeológiának, ahol persze
nem a régész az ördögi, hanem a lelet; csak dünnyögi egyedül a siratóéneket, amelyet zengő.
vijjogó kórusoknak kellene világgá kiáltaniuk.

Akhilleusz és Priamosz párbeszéde Hektor meggyalázott teteme fölött: a költészet nem mehet
tovább kegyeletben és enyhületben, mert hazud na. "Mint a fegyenc, ki visszatérve / falujába. to
vábbra is csak hallgat. / szótlanul űl pohár bora előtt" (Amiként kezdtem ). Itt világosodik meg
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annak ajelentése, amit Pilinszky János mozdulatlan elkötelezettségnek nevezett; a megkövültség
- talán - kihívja az áldást. A költő, kő-áldozatának szemérrnetlenségében, ugyanazon gesztussal
könyörög az embereknek, és elüzi őket, elzárkózik előlük. Az áldást az ő fejükre kéri. Azzal (is),
hogy a bűnbe rögzült kreatúra ön undorát, tárgyatlan pepecselését, határtalanullelassított kap
kodását födi föl.

Kierkegaard ezt .írja naplójába 1852 júniusában: "A kereszténység itt megszűnt ; hogy szó le
hessen arról, hogy újra megleljük, ahhoz egy költőnek Össze kell törnie a szivét, és ez a költő én
vagyok" (XIV A 586).

Nem tudom, evégett-e vagy sem, de Pilinszky János összetörte a szívét. A szelidaritás (egysze
rűbben: az együttérzés) következménye, a rossz szemlélete megbetegítette és szerencsétlenné tet
te. Nagyviiági volt, mint egy rendjéből kitaszított apát, gyámoltalan, mint egy trónfosztott ki
rály, előkelő, mint egy körözött terrorista. Megütközést és csodálkozást keltett, mert kifogott a
konvenciókon, a megváltatlanság barokk tragédiájába illesztette őket. Megfogalmazta a történe
lem egyszerre elmekórtani és eszkatologikus képét, és tudjuk, élte az ellenkezőjét: "Egy fehér
kar a hófehér tükörről, / Egy vézna 'szép kar kitartó erővel, / hideg spongyával a hideg üvegről

/ öröktől fogva próbál valakit, / valakit vagy valamit eltűntetni" (Kórkép és hattyúdal). A bünt
nem lehet elfeledni, de a megváltott bűnt meg lehet bocsátani. Antigoné el kell hogy földelje a
bátyját, a jóvátétel megtörtént ; foglalkozhatunk Kreónnal.

Pilinszky János meghalt; egy kicsit félek.

Vasadi Péter Vannak írók, akiket azért nehéz "beílleszteni" az irodalomba, rnert ők

maguk az irodalom. Akiket nem lehet a .Jtelyükre tenni", mert nem kö
bölhető szellemi térfogatuk van, hanem kiterjedésük . Akiket viszonyítani ehhez-ahhoz túlbuzgó
ság, mivel abszolút egyetlenek; eredetük fölkutatása a hasonlítgatásoknál sokkal kockázatosabb
föladat. Ilyen író volt Pilinszky János. Jelenlétével szinte fölperzselte megírásának lehetőségét.

Élni vagy találkozni vele fontosabb volt, mint fogalmazni róla. Figyelni őt szellemi kalandnak
számított, 'de azt figyelni, amit ő figyelt, embert formáló vállalkozásnak. Aki ezt tette, az szerette őt

igazán. Pilinszky - a legnagyobbak módján - prizmaemberként élt: megtörte és összpontositotta
az emberi egzisztencia sugarait. Személyiségét engedelmesen átengedte annak, ami éppen jött, s
ettől a valóság iránti érzékenysége hihetetlenül fölerősödött. Pontként élt; távlat nyílt belőle éle
tünkre, a káoszra, a jó és a rossz drámájára. Ez a vékony csontú, gyöngéd és vad tanúságtevő

számon tartott mindent és mindenkit, és folyton el is hullajtott mindent és mindenkit.
Hány meg hány ember mondta őt a barátjának. Mégis, volt-e akár csak egy igazi barátja is?

Láttuk, nyomon követtük a tekintetét ; ugyan hová is nézett valójában? Egy-egy verssorból pon
tos látleletet tudott készíteni, kapásból. Mégis, vajon érdekelte őt más írás, mint az evangélium?
Keresztes Szent János, Dosztojevszkij, Simone Weil írásai biztosan. Amikor Jézusról beszélt,
nem volt sem lelkes, sem bizonyitó hevületű. Inkább visszahúzódott. Hirtelen szűkszavú lett, el
halkult, mintha olyan nemes idegenről szólna, aki itt ül a fal túlsóoldalán. Néhány tárgyilagos,
kopottas, de feszes mondatot ejtett ki s összezárta a száját. Sóhajtott. leverte a cigaretta hamuját
és félrenézett ; az intimitásról - egy ponton túl - jól csak hallgatni lehet.

A "konkrét" az ő szóhasználatában azt jelentette : teremtett, az, ami, a jóság foka, igaz; együtt
lehet vele élni. Pilinszky szájában ez a minősítés rangot jelentett. Ember, állat, tárgy enélkül el
mosódott valami: szenved a szeretet híján. Ami konkrét, az szerethet és szcrethető ; létezik.
Vagyis meg lehet fogni, szólni tud, némasága szóértékű.Akkor is, ha tárgy, "Engedelmes tárgya
im vannak", mondta. Fogalmi gondolkodása kopogóan egyszerűvolt, és - amiaz igazságokat il
leti - kizárólagos, mint egy biliárdjáték. Csattant is néha akkorát ... ! .Jvlegoldás?" - kérdezte,
és az ember elszégyellte magát. "Makulátlan?" - kérdezte máskor és kérdésére rákérdezett: "Mi
- makulátlan?" Csönd lett az asztal körül. Pilinszky csöndjeiben szakadékok húzódtak, azokba
bele lehetett pottyannia annak, aki a saját gőzeitől elkábult. Tudomásul kellett vennünk, hogy
gondolkodásának kegyelmi energiája volt, s gondolatainak ütőereje és összetettsége ebből az
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energiából származott. Mégsem az összefüggéseket becsülte, mert akkor gondolkodó lett volna,
hanem - vérbeli költő módján - a megértés intuitiv villanását, ahogy az ember elcsípi a lényeget,
szinte alapozás nélkül ráhibázik, hiszen nyilvánvaló titkok röpködnek körülöttünk, csak éppen
látni kell. De látni, azt kell.

Látta a gyökereket. S barna homályukban a Harmadnapon Föltámadottnak fényét. Mely hege
ket viselt és át volt vérezve, mint a gyolcs. Ilyen fényt látott, nem szíre-szóra világítót. Nem ol
csó, bármikor, bárki által fölkattintható világosságot. Nem a kiügyeskedett napos oldalak vilá
gosságát, hanem azt, mely épp azért ragyogott, mert tömör süketségeket és falvastag sötétségeket
kellett áttörnie. Ezt a fényt nála mindig a szenvedés tette hitelessé. Ennek a fénynek a sötétje csil
lámlott. Kell-e mondani, honnan származott Pilinszky éje és nappala? Északja és Délje? Bűne és
szelídsége?

Ugyanannak a keresztnek a tővéből, ahová Pascal is lekuporodott, a homlokán őrizve Jézus
Krisztus véres lábfejének érintését. Irt, ezen a helyen lehet kényszerből is vesztegelni, de lehet vá
lasztani is a veszteglest. Ezen a helyen az értékek vakmerően fölcserélődnek. Aki itt áll, boldog
bűnösnek érezheti magát. De ez a szó, "bűnös", nem alázatoskodik rafináltan a száján, hanem il

lélekállapotának fokmérője, karaktere, anyajegye. Micsoda pillantást vethet innen a világra, tár
saira, önmagára! Hogy lelepleződik innen a jóság képében tetszelgő farizeizmus, meg a kisszerű

ítélkező, aki mindig másokra mutogat, s hogy kinyilvánul a nyomorultak tisztasága! Milyen éle
sen idehallik a jóllakott világ rémült fecsegése, s jól látni innen, halálfejes grimaszt vág az öntelt
biztonság.

Aki ide áll, annak a szeme előtt valóban "összeloccsan tér s idő", mint a vájúba zúditott mos
lék, és "megrepednek az evidenciák", Az megpillantja az üres "világvégi kutyaólat", és a kereszt
fölött .mintha ef!lj égbolt madár közeledne", Ami Pilinszkyben számomra a legbámulatosabb
volt, az, hogy itt, ezen a helyen mert és tudott szeretni. Megkapta és elfogadta a szeretet riadt túl
erejét, s ez őt egy kis, kűlönös sorsú, de nagy nemzet barátjává, egy iszonyúnak mondható kor
szak koronatanújává, és egy világpillanat titokzatos figyelmű ítélőjévé tette.

Mi, akik ismertük öt, most már halálunkig vele fogunk élni. Belénk állt, mint hideg szög a sziv
forró homokjába ... Egyszer a szerkesztőségünkbe látogatott a kedves, öreg, gyermeki lelkületű

érsek. Pilinszky is ott volt. Az érsekkel átellenben ült és nyílt tekintettel, szótlanul 'figyelte őt. Mi
kor atyánk elbúcsúzott, Jánoshoz érkezett s rossz szemével mellette kereste az ajtót a falon. Já
nos a baljával megfogta az érsek jobbját, kissé természetellenesen magasra emelte, mintha lassan
lejtő táncba akarná vinni a főpapot, majd mélyen meghajolt, megcsókolta az érsek pásztorgyű

rűjét és ősz kisfiú fején az érsek áldó tenyerével kiegyenesedett. Azt hiszem, ilyen kapcsolat fűzte

a világhoz is, És a világ most az: teszi vele, amit az érsek,

Vidor Miklós A Szentkirályi utc~i Stephaneum épületében, a zegzugos, emeleti hátsó
traktuson volt az Elet cirnű hetilap szerkesztősége. Néhány vaslépcső ve

zetett az ajtóhoz, Amilyen eldugott, éppoly számon tartott menedéke volt ez a két keskeny szoba
a jó negyven évvel ezelőtti fiataloknak. Kölyökfejjel itt ismertük meg az első kinyomtatott írás
szédületét. És persze egymást is. Pilinszky János azonban egy darabig váratott magára.

Aztán egy napon ott volt. Nyúlánk, barna fiú, nagyon tiszta, csontszerkezetű arcában, tekinte
tében, váratlanul magas fekvésű hangjában rebbenő idegenség. Szelíd és lefojtott egyszerre. Egy
'eltévedt diák, aki nem érti, hogyan került ide - vagy éppen: hová is'került?

1942 végén járhattunk. Akkoriban esett szó a következő évben megjelenő negyedéves szemlé
ről, az Ezüstkorról. Az egy nemzedékkel fölöttünk járók szerkesztették, s a nyitó számban négy
Pilinszky-vers volt, köztük a későbbi kötet-címadó Trapéz és korlát. S hamarosan olvashattuk a
Magyar Csillagban a Mifélefökiakuti harc-ot. ,- Lenyűgöző bemutatkozás volt. Nem a mostani
tudatom mondja ki, ráéreztem azonnal. Hangütése szíven talált, áradó szenvedélye magával so-

, 893



dort, dramatikus képei megsejtett evidenciakat téptek föl bennem. Félreismerhetetlenül eredeti
és öntörvényű hang szólalt meg.

A fiatalság mindig kivetettnek érzi magát. Ahányan voltunk, annyiféle magánosság kereste ki
útját a kor, a társadalom. a háború fojtogatásából. Lázadtunk az intézményes rend, a megköve
sült ostobaság, a testi-szellemi mozgásteret beszűkitő erőszak ellen. Pilinszky védtelenségében
tartózkodó maradt. elvont. tűnődő és kikezdhetetlen. Áthatón hallgatott, s közben mintha foly
tonosan a rnclybe fűlélne. a jelenségek alján rejtőzö végső okokra. Rácsodálkozott a világra ~ ezt
a gyermeki képességet mindvégig tudatosan megőrizte>, elutasítása lesújtóbb volta szembesze
gülésnél. Személyes sorsáról. verseinek élmény-hátteréről magánbeszélgetéseink során nem volt
~it mondania. . ,

, Egyik ritka, megnyíló pillanatát őrzörn. A helyszínt, a vízivárosi kertvendéglőt a 44-es ostrom
örökre maga alá temette, de ai a vasárnap délután megmaradt bennem. Dosztojevszkij kerüli'
szóba. Előbb a Kararnazovok, majd Pilinszky Sztavrogin gyónását idézte föl. Vonásai megfe
szültek, arcán átderengett mindaz, ami puritán soraiban rég kísértett. A lélek fölkészült már a
döntő találkozásra, amely Harbach, Ravensbrück látomásában várt rá.

KülÖnösmód erről is csak verseiből értesültünk. mikor a megváltozott világban, túl az átver
gődőtt poklon, viszontláttuk. A részletekről, az odáig vezető, szinte érthetetlen körülményekről

hallgatott.
Korszakváltóhoz értünk. Mintha másodszor kezdhetnénk az életünket. A pusztulásból föltá

madó világ, a megújuló szellemi műhelyek, a Mugyarok . az Újhold, az Alkotás ideje ez. Első ver
seskötetek, a kihullottak helyébe lépő költők, a szélesre táruló horizont évada. Jó három eszte n
dőnyi, egyvégtében tarló tavasz. Nemigen sejtettük, hogy ennyi jutott az ifjúságból.

S aztán ismét a ránk kényszerülö hallgatás, a nyilvánosságtól elrekesztett, íróasztalfióknak
szánt kéziratok. a száműzöttség oly ismerős falai. Vagy sivataga? Vallomásosan néma arcok
közt Pilinszky megtalál t jelkép-rendszere mintha végképp igazolódnék. Ezekben a keszonlevegő

jű időkben, késő délutáni kószálás közben véletlenül akadtam össze vele a Duna-parton, a Mar
git-híd táján. A kihalt, őszi sétányon lassan lépkedtünk egymás mellett. így recitálta el emléke
zetből az akkoriban írt Apokrilversszakait, lírájának mozdíthatatlan foglalatát. Az ő hangján
rögzült bennem, ahogyan először hallottam.

Jóval később olvastam csak kinyomtatva, az ismét megjelenő Pilinszky-kötetekben. Rádióbe
szélgetés keretében is elhangzott, lemez örök itette meg a költő előadásában.

De éz már a fértíkor. A hazai s a nyelvhatárainkon túli, nemzetközi elismerés szakasza, a költő

második, visszavonhatatlan győzelrnéé. -

A temetés után kettesben jöttünk visszafelé sírjától. Alkalmi társnőm talányosan megszólalt :
- Ha triost egy pillanatra beláthatnánk oda, ahová belepett ... !Vajon a "sötét mennyország" fo-
gadta ... vagy mégis ... valamiféle kegyelem? '

Eltűnődve azt feleltem. valószinűleg verseinek kontextusából sikerülne kimutatni, hogy költé
szetének végszava: a megszenvedett irgalom.

Nem hiszem. . . rázta meg fejét, s én zavartan elhallgattam.
A temetőkapuban voltunk. az .Jgnoramus'' mezsgyéjén.
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