
.1 Könyv

Beszélgetések
Pilinszky Jánossal

Pilinszky János számára minden műfaj 
az interjú, meghittebb nevén: beszélgetés
is - arra adott alkalmat, hogy önmagát fe- .
jezze ki, megfogalmazva azt a bensőséges,

mégis titokzatos kapcsolatot, mely az em
bert a világegyetemhez, annak megismer
hetetlen és kifürkészhetetlen, olykor pedig
}lagyon is \ átlátható jele~ségeihez fűzi.

Amikor egy-egy kérdező megpróbálta ki
lendíteni őtpályájáról, mindig visszatért
az "evangéliumi esztétiká"-hoz, mely szem
léletének és önkifejezésének meghatáro
zója volt. Úgy érezte, hogy a jelenségek, az
események felszínén örvénylő véletlenek
elhomályosítják látásunkat, meggátolnak
abban, hogy számot vessünk emberi lénye
günkkel. Ezt pedig legtöbbször rendkívül
élesre metszett, olykor nehezen értelmez
hető, bensőnkbenmégis tovább rezgő para
doxonokban fogalmazta meg. Egy helyütt
arról szólt, hogy a jézusi mondás - "Boldo
gok, akik sírnak" - maga is paradoxon. De
hozzáteszi: "Itt semmiféle formai játéknak
helye nincs. Nem viseli a megfogalmazás
hiúságának nyomait sem, pedig a paradoxo
noknál szinte kikerülhetetlenül beleesnek
ebbe a hibába. Jézus több, hiszen az ember
- és így a költő is - nem képes igazán ki
küszöbölni a hiúságot." A vele folytatott
beszélgetéseknek, akár megőrizte azt a
hangszalag, akár megjelentek nyomtatás
ban, akár nem, az adott különös izgalmat,
feszültséget, hogy olyan ember nyilatkozott
meg bennük személyesen, aki pontosan
érezte az emberi állapotból fakadó gyenge
ségeket, de ezeket olyan önkritikusan.:
olyan nyiltan vetette föl, hogy egyszer
smind kilátást nyitott egy másik világrend
irányába, melynek törvényei mindnyá
junkba bele vannak írva, s amelyekre leg
szerencsésebb pillanatainkban ráismerhe
tünk. Ki merte mondani: "eredendően rossz
vagyok". S .ezt az eredendő állapotot igye-
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kezett meghaladni, mint író. Ahogy tüne
ményes világossággal mondja: "A művészet

ben a művész az emberből, abból a meg
hasonlott lényből, aki szenved, aki szégyel/,
aki felemás, megpróbál újra egészet csi
nálni,. megpróbálja összerakni, hogy tökéle
tes legyen. Én így írok. Én ezért írok."
Némelyik gondolatát, elképzelését, túlságo
san egyértelmű' megfogalmazását bizo
nyára kikezdheti a filozófia vagy a teológia,
de Pilinszky sem filozófus, sem teológus
nem volt, hanem elkötelezett író, aki tudta:
a művész a maga sokszor esendőnek érzett
eszközeivel össze tudja rakni azt, amit a
világban eleve adott rossz összetört. Az
egészet ott, azon a szinten akarta "meg
csinálni", ahol "az ember drámája kisimul,
ahol a ráncok elvesztik barázdaságukat, és
sima, egészséges, újra ép lesz minden." Ez az
a pillanat, ahogy költői szépségű metaforá
jában érzékelteti, amikor a vándorló, küsz
ködő ember megérkezik a .tengerpartra,
"ahová kezdettől vágyott megérkezni". A
művész, abban a pillanatban, midőn meg
próbálja megragadni ezt az élményt, a té
kozló fiú hazatérésének drámai és fel
emelő pillanatát, "belép az univerzumba",
E fogalom nem a természetet jelentette
számára. Az univerzum több s nagyobb,
mint a természet. Az ember - mondta - ott
áll a tengerparton és figyeli a hullámokat.
Ezek köziil az egyik a természet. S aki még
többre vállalkozik, beleveti magát a hullá
mok közé, megsejtheti az univerzum, az
"egész" lényegét, benső természetét.

A kötet utószavában azt olvashatjuk:
"Pilinszky bizonytalanságban hagyott ben
nünket". Bizonyára lehet ilyen szellemben
is olvasni némelyik nyilatkozatát. A ma
gam fajta olvasó azonban épp ellenkezően:

a bizonyosságot olvassa ki ezekből a csa
pongó eszmecserékből. Annak a biztos
tudatát, hogy ez a mélyen drámai egyéni-



ség, aki pontosan érzékelte, hogy az em
beri dolgok általában esendők, végül is
tudta, hol a helye, látta, miben és kiben
kell hinnie, és hitt is. Költő módjára, seb
zett ember módjára. De abban a tudatban,
hogy sebeink fájdalmával hihetünk igazán.

A figyelem és az átélés képessége - ezek
is kulcsfogalmai voltak. Kevesen emleget
ték nála többször, hogy a világhoz mindig
nyitott lélekkel kell közelednünk. S ebbe a
nyitottságba bele kell építenünk annak a
tudatát is, hogy búnösök.esendők vagyunk.
Aza humanizmus, mely az életnek ezeket
a tagadhatatlan realitásait nem integrálja,
korlátozott humanizmus. A harmóniáért. a
kiegyensúlyozottságért iszonyúan meg kell
szenvedni, és Pilinszky János olvasata sze
rint a nagyok mindnyájan meg is szenved
tek. Nyilván itt kell keresnünk Doszto
[evszkijjel való szellemi találkozásának
magyarázatát. A Karamazov testvéreket úgy
olvasta, hogy az alakokban, a szenvedő em
berekben ott látta az írói. S nyilván
nekünk úgy kell olvasnunk Pilinszky mú
vett, hogy a képek hátterében ott kell sejte
nünk a kereszt száikáitól felsebzett költöt,
aki a szenvedőkkel együtt húzza a "roppant
szekeret", "eleven csillagok alá, az éjszakák
sarában eltemetve".

Bár alighanem joggal láthatjuk úgy, hogy
Pilinszky Jánossal valami egészen új kez
dődött a magyar irodalomban, mégsem
lehet őt a "modern művészet" elkötelezett
harcosának hinnünk. Hite szerint - s ezt
több változatban is elmondta - a művészet

nek morálisnak kell lennie, segítenie kell
az embert, ahogy a "nagy oroszok", Tolsz
toj és Dosztojevszkij tették. " .. , szá
momra; bele~rtve saját költészetemet, rend
kívül problematikus a modern művészet 
mondta -. Azt merném itt mondani, hogy a
modern művészetnek a tragikuma (de talán
a legfőbb szépsége isi il rendkivűl kérdéses
volta. Egyszer itt Illi/id t;vl;iIJIJnfl fogunk
látni. Néha az az érzésem, hogy kihalt be
lőle a Sl!gítő szándék például, ami utoljára
talán a nagy oroszokban volt,"

Az igazán nagy költészetnek és általában
a nagy emberi és múvészí teljesítmények
nek vannak olyan elemei, amelyeket analí
zissel alig vagy egyáltalán nem lehet ki
mutatni. Pilinszky János egyszer arról

beszélt, hogy a magyar irodalomnak azokat
a sorait szereti leginkább, "amelyek ele-.
mezhetétlenek". Nem azért, mert bonyolul
tak. Ezekben a sorokban érte ő tetten azt a
múvészí magatartást és formálás t, melyet a
maga számára is példamutatónak érzett: az
elemezhetetlen sorokban ugyanis az alkotó
teljesen eggyé lett mindazzal, amiről szólt.
Ezek persze kivételes versek, sorok, képek,
hangok. De nem az-e Pilinszky János lírá
jának egyik legnagyobb titka, hogy eggyé
lett mindazzal, amiről írt? S ha ebben a
költészetben a fejlődés ívét kellene megraj
zolnunk, bizonyára onnan kellene elindul
nunk,' amit a régebbi Őszi vázlatban írt:
" távoli, kétes tájakon - készűlődik II fáj
dalom", s oda érkezhetnénk meg, ahol ez a
fájdalom személyes valósággá lett: a ,,,pla
kátmagányban ázóéjjelek" sötétségébe,
ahol a halálra készülő áldozat koppanó
egyszerűséggelmondja ki: "Ma ontják vére
mer", hogy aztán mellbevágja a felismert
bizonyosság, a nagy remény: "Et ressur-
rexit tertia die". '

Bár fogalmaink meglebetésen bizonyta
lanok, kategóriáink pedig kikezdhetők,

megkockáztathatjuk annak kijelentését,
hogy Pilinszky János gondolataiban ott
készülődik a "modern kereszténység",
melyet önnön gyengeségének tudatainspi- .
rál arra, hogy nagylelkű legyen, hogy ma
gán viselje annak a nagyvonalúságnak. a
"bélyegét", lenyomatát, amely egy másik
világrend létformáját jellemzi, de-amelyről
csak annyi tudomásunk lehet, amennyit
ezek a lenyomatok megsejtetnek belőle.

Amikor az új múvészetikorszakról, a felté
telezett boldog anonimitásról beszélt, arra
is gondolt, hogy ez a harmonikus és békes
séges névtelenség egyben az univerzumba
való beleolvadás. az abban való feloldódás
lehetőségét is magában hordja.. Az egzisz
tencialisták módjára nyitott volt az elmú
lásra és a végre, de a reménytelenségben
is érzékelte a remény jeiét. S ez nemcsak
\ erseit világítja át utánozhatatlan fénnyel,
hanem minden megnyilatkozását, azokat
is, amelyeket e Török Endre által kitűnően
válogatott gyűjteményekben olvashatunk.
(Magvető,1984.)

Rónay László
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