
Ezek a szempontok jelentöségükben természetesen nem mérközhetnek az esztétikai
szempontokkal. Gyönyörű versmondásokat hallhatunk a lemezen, amelynek címe és rövid
kommentárja - a költő kézírásának hasonmásában - szintén úgyszólván az utolsó pillanat
ban került a borító elooldalára. Mint ahogy ezt a kommentár is említi - "néhány olyan
művet idéznék föl, amelyek ifjúkori eszmélésem idején rányitották szememet a költészet
közlésen-túli közléseire" - a költő által régen ismert múvekröl van szó, amelyeknek elő

adása minden bizonnyal számtalan újraolvasás után nyerte el a lemezen hallható végső for
máját. Ezt megerősítik a kortársak is: a tömérdek visszaemlékezés közül csak egyet ragad
nék ki, Mensáros Lászlóét, aki több ízben lebilincselöen beszélt egy debreceni együtt-tar
tózkodásuk idejéből való, privát körben megrendezett szavalóversenyról. melynek Vörös
marty Előszó című verse volt a tárgya s amelyen végül is Pilinszky János bizonyult a leg
jobbnak.

A Pilinszky által "ők" gyűjtőcímmelösszefoglalt második lemez csak a költő halála után,
1981 júliusában jelent meg (Hungaroton SLPX 13886), szakmai berkekben csekély, a nagy
közönség körében annál nagyobb feltűnést keltve. Joggal: már a pusza tény is, hogy
Pilinszky ezúttal nem saját verseit szavalja. figyelmet érdemel. Igen találó Kroó Andrásnak
a lemez első recenzensének - megállapítása: "Ha Pilinszky János egész életében egyetlen
verset sem írt volna le, ezután a lemeze után akkor is azt kellene rá mondani: költő" (Nép
szabadság, 1981. szept. 2.).

Eddig. tehát a megjelent anyag. A HUNGAROTON archivumában azonban további
Pilinszky-felvételek is találhatók, amelyek részint a már előbb említett, részint új terveknek
köszönhetik létrejöttüket. így például a Hármasoltár és a Szabadesés - ez utóbbi eredetileg
Simon Áron címmel jelent meg az Élet és Irodalomban (1980/12.) -; jelentőségüket aligha
lehet túlbecsülni. A Magyar Hanglemezgyártó Vállalat tervbe is vette egy újabb Pilinszky
lemez kibocsátását, ez minden valószínűségszerint még az év folyamán megjelenik. Remél
hetöleg nem kis mértékben hozzájárul egy majdan létrehozandó Pilinszky-hangarchivum
régóta stagnáló, ámbár egyáltalán nem utópisztikus tervéhez.

K Lanza del Vasto: JÚDÁS. A tizenkét tanítvány
közül a legkülönösebb Júdás esete, aki csókkal

Ö árulta el Mesterét. Mit mondott, mit cselekedett
Júdás? S miért tette mindezt? Hogyan vált

N Júdássá? Mi ösztökélte vagy predesztinálta őt

arra, hogy azzá legyen, amivé lett? Ezekre a kér
y désekre s kételyekre irányul a francia író figyel

me, amikor Júdás képzeletbeli életének króni
V kásává szegődik. Bámulatos lélektani térképet

rajzol "hösünkről", éles megfigyeléseivel és ér
J telmezéseivel új részletekre és vonásokra világít

rá Júdás lelki-erkölcsi alkatával és viselkedésé
E vel kapcsolatban. Ugyanakkor nyilvánvalóan

aktualizálja is mondandóját, hiszen - mint
L mondja - irónak-olvasónak "magát kell elemez

nie, hogy Júdás sötét indítékait »fölfoghassa-".
Z S szemünk láttára lesz Júdás töprengő, irigy, go

IIUSZ, önmagának hazudozó, minden erkölcsi ér
Ö téket kétértelműen magyarázgató lénnyé, akin
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azonban áttünik egy másfajta Júdás-kép, egy
mefisztói, aki azért rossz, hogy a jó egyáltalán
lehetségessé valjon, aki "segít" Mesterének,
hogy az bejárhassa előre kiszabott útját, mond
ván: "mi módon teljesednének be az írások", ha
ő, Júdás nem működneközre ebben? A rossz va
lójában nem ő, hanem az írástudók és a farizeu
sok, akik lehetetlenné teszik a lázadást ...

A mű olvasása során magunkban is meg kell
harcolnunk ezekkel a kisértő gondolatokkal.
Júdás képlete mélylélektani képlet, Ahogyan
Lanza del Vasto feltárja előttünk - Vasadi Péter
kitűnő fordításában - szavainak és cselekedetei
nek legvégső belső rugóit, csodálatos személyi
ségelemzést ad, s teszi mindezt rendkívül feszes:
szigorú regényszerkezetben, helyenként drámai
tömörségű, puritán s mégis nagyszeru képekkel
elevenné tett stílusban. (Ecclesia, 1983)
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