
AZ ÉLŐ PILINSZKY I.

KICZENKO JUDIT

EGY FIGYELEM ÖNARCKÉPE

Figyelem. "Egy ember élete nagyrészt figyelmének története" - írja Pilinszky.
Hogy a Pilinszky-világ "nagy-sz6tárából" miért éppen a figyelmet emeltem az
életmű prózatermését reprezentáló kötet ismertetésének élére, azt hiszem, a
fenti idézetből egyértelműen kitűnik. Egyike ez Pilinszky kevés, de kiemelt és
kedves, művét és önmagát a "gyújtópont" erejével megvilágító szavainak. Nála a
figyelem a költő és az ember létformája, létállapota, létezéstechnikája. Már
1946-ban így ír: "Talán legszembetűnőbb,1egálland6bbjele a költői alkatnak az
örök figyelem, a lankadatlan, ugrásra kész figyelem ... Aki magának él, nem fi
gyel" - finomít tovább, s ezzel elválaszthatatlanul köti költészetének két posztu
látumához: a szeretethez és az igazsághoz. Nála a figyelem: felebarát, irgalmas
éleslátás, teremtő lemondás, maga a szeretet. Képességének megléte a'priori ér
ték. Ezért tiszteli XXIII. János pápát (aki "az egyház kebeléből píllantott ,:..
figyelt kifelé a világba") és Móriczot ("Sejtelmük sem volt, ... hogy milyen pil
lantás figyeli őket"), Simona. Weilt (akinek eszméiben a szellemi találkozás egyik
nagy esélye éppen a figyelem preferálása volt), Kondort és Leonardót" ... sze
mélyiségének titka nem lehetett egyéb, mint kivételes figyelme").

A figyelem aza "keskeny út", amelyen kiléphetünk önmagunkból, ahol létre
jöhet a találkozás a másik emberrel, megtörténhet a 'felismerés és a megnevezés
csodája. "Ha két pillantás valóban találkozik, rendszerint döntő pillanat. . .. Bol
dog karambol". Ferenczy Bénihez fűződő barátságát elemezve írja ezt -, s milyen
szép, ahogyan a közös, ugyanazon figyelem révén egybejátszatja a festő és a ma
ga arcát, s ahogy Ferenczy Béniben látja meg, ismeri föl önmagát. - A legna
gyobb művészeknél pedig (Cranach és Kondor) a teremtő figyelem, irgalmas
éleslátás révén megtörténhet a legtöbb: a megosztott valóság egybeolvasztása.
(Egyetlen pillanat kegyelme, 1965)

Pilinszky János pályája során többször is tervezte saját figyelmének "leírását".
1963-ban (Alain ResnaísMaríenbadjának hatására) filmet tervez. "A hés figyel
mének változása, alakulása, változása: ez lenne filmem anyaga. Egy figyelem
története - ha kellene, ezt az alcímet adnám neki." (Nap mint nap, 1963) A het
venes években a regény, ahogy ő mondja, a "vertikális regény" felé orientáló
dott. "A regényem, amin most dolgozom, nem az én önéletrajzom lesz, hanem fi
gyelmem önéletrajza. Nem tudom megvonni a határt, hol végződöm én és hol
kezdődik figyelmem... Figyelmem önéletrajza lényegesen szélesebb... Nem
pusztán az események határoznak meg, hanem hogy mit vettem észre, mi jutott
eszembe életem során". (In: Beszélgetések Pilinszky Jánossal, Magvető, 1983.
Szerk.: Török Endre, 87-88, 337.)
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Mit vett észre, mi jutott eszébe? Mekkora ennek a figyelemnek a terjedelme
és mélysége? Erről szóló leltár és híradás A mélypont ünnepélye című prózakö
tet, amelyet Jelenits István hozzáértő válogatásának és szöveggondozásának kö
szönhetően vehetünk kézbe. Többszörösen is találóan jegyzi meg Jelenits István
(kiváló és valós tájékozódási pontokat nyújtó) beveiető tanulmányában, a fen
tiekben aposztrofált megvalósulatlan regénytervre utalva, hogy "maga az életmű

olvasható egy nagy rendhagyó regényként", azaz a tervezett figyelem-önéletrajza
ként. Rámutat ezzel a kétkötetes munka legjellemzőbb sajátjára is: hogy a
mennyiség minőségbe való átcsapásának lehetünk tanúi, a részekből egységes,
nagyívű gondolati struktúra bontakozik ki, új Pilínszky-mú születik.

A művészetről. A mélypont ünnepélyében közzétett írások zöme a művészettel

foglalkozik. Irodalom, festészet, zene, színház és film - ezek kerülnek leginkább
előtérbe, hol az általánosítás síkján, hol találó és érzékenyelemzésekben. Bár a
szintézis vagy monografikus igény sosem munkált Pilinszkyben, mégis e hetero
gén kis írásokból - melyekben egy eredeti intellektus tűnődik, meditál, készíti
jegyzetlapjait, glosszáit, margináliáit (milyen szerény és igénytelen múfaj-jelö
lésekl), - egy szerves kontextus áll össze. Nyitottságábanvonzó, következetesen
végiggondolt, részleteiben elmélyített, filozófiailag megalapozott művészetelmé

let és történet. Úgy forgathatjuk e "könyvet", mint Babits, Szerb Antal vagy
Halász Gábor munkáit. Legfőbb erénye - mint az előbb felsoroltakénak is - az
eredetisége és szuverenitása, önmaga feloldozása mindenféle előítélet és kon
venció alól. Nagyon korán kiérlelt gondolati struktúra, koncepció következetes
érvényesítését követhetjük nyomon írásaiban. Már itt közölt legelső írásaiban is
látható, hogy a megismerésre, a megnevezésre, á dolgok megszólítására törek
szik. Jellemzi, hogyafelismert igazságot lényegre törően definiálja. Megküzd a
birtoklásukért, a saját, az egyszeri megnevezésért, de a végeredmény evidencia
szerű. Húséges is marad ezekhez. Évtizedeken át ismétlődik egy-egy mondat, for
dulat szóban, versben, prózában, valaminek a jelzésére. Nem szellemi restség ez,
hanem - Halász Gáborral szólva - hűség akiküzdött abszolútumhoz. Egyszerre
tűnik merész újítónak, s szinte meghökkentden konzervatívnak.

E prózai írásokban egy konzekvens gondolatrendszer van szimbólumerejűsza
.vakba sűrítve, lényegig redukált elemekből: idő-időtlenség, dinamizmus-stati
kusság, (plaszticitás-hierarchikusság), személyes-személytelen, rész-egész, ter
mészet-univerzum, új mezítelenségi fok, mozdulatlan elkötelezettség, szeretet,
aktuális-modern, hűség-gyökértelenség,tragikum és deru'. Kristálytiszta logiká
val szerveződik autonóm gondolatrendszerré ez a néhány közismert és közhely
szerú.múvészetelméletí axióma és kategória, ontológiai alapkérdés, az etika, esz
tétika stb. köréből egyenértékűen beemelt fogalom, néhány közismertté vált sac
ját meghatározás, egyedi szempont, s egy önkényesnek is vélhető művésznévsor.

Anélkül azonban, hogy akár egy pontján is dogmává merevedne. Hiszen Pi
linszky végig nyitott marad, felajánlja a dialógus lehetőségét, mint az elméletala
kítás legvonzóbb formáját. (Nem véletlen, hogy egyetlen összegző kísérletének
formája a párbeszéd.) Világa szuverén és autonóm, s éppen e ponton válik köz
érdekűvé, vitathatóságában 'is általános érvényűvé. Mert az a látószög, az az
aspektus, ahonnan nézve ez és így áll össze, az az emberiség és a történelem leg
nagyobb katasztrófája, az ő legendás szavával, botránya.
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Nemzedék. Ahogyan az első világháború megszülte az "elveszett nemzedéket",
úgyalakitotta a XX. század tragikus töréspontja Pilinszkyét, amelyiket ő "hábo
rús nemzedéknek", s elfogadva és átlényegítve Németh László meghatározását,
"szürke nemzedéknek" is nevez. Alapvető, minden irodalomtörténet számára
megkerülhetetlen cikkében írja 1965-ben: "A mai negyvenéveseket az elmúlt há
ború érlelte nemzedékké. Sötét keret, tragikus indulás ... A háborúban vala
mennyien otthontalanokká váltunk s maga a közös tragédia lett egyetemes ottho
nunk ... A mi nemzedékünk egyetemességre van ítélve ... Szenvedései mellett
ritka ajándékokban is részesült: elemi erejű tapasztalatokban, amelyek az egész
emberiség felebarátjává tették ... A kor kezünkbe adta a nagy korok és nagy
művészetek ritka lehetőségét, ami csak a legmezítelenebb tapasztalatokban le
hetséges: hogy a valódi tragikumot valódi örömre változtassa át." (Háborús nem
zedék, 1965) "Az én nemzedékemnek a szerencsétlenség volt a szerencséje.
Egyénileg mi ugyanúgy írtunk, olyan kirekesztetten, ahogy a nép, ahogy a nép
művészet születik - tartásunkban, nem formailag." (In: Beszélgetések, 77)

Éppen Pilinszky révén vált közismertté nálunk Adorno megállapítása, hogy
Auschwitz után nem lehet többé verset írni. Tudjuk, Pilinszky válasza erre az,
hogy "Auschwitz után igenis lehet verset írni, kell is. Auschwitz példája fekete
Napként maga köré vonja, megvilágítja, elrendezi a történteket. Iszonyú tapasz
talatainak hátat fordítani nem szabad." (In: Beszélgetések, 124)

A nullpont kegyelme. Pilinszkynél az a megvilágítás volt az a pont, amelyben
meglátja a legtöbb eddig érvényes elmélet használhatatlanságát, s amelyben, ter
mészetesen, föltündöklött néhány örökérvényű evidencia is. Az otthontalanság
élménye szükségszerűen tétette fel a létezésre vonatkozó alapvető kérdéseket, s
ez pedig a már ismert út arra, hogy valahol mégiscsak otthon legyen a művész,

hogy a világot ismét felebaráttá tegye.
Pilinszky is bejelentette alapvető kételyeit. Megkérdőjelezte az embernek a di

namikusságát, a mozgásba vetett egyértelműenpozitív hitét. Átértékelte az Idő
fogalmát, az emberképet. Az elmúlt évezredek kultúrájában új, valós tájékozódá
si pontokat keresett. Ezeket a népművészet, a mítoszok, az eposzok, a görög tra
gédiák és az evangélium világában találta meg. Két fontos felismerése is ideve
zette. Sokat ismételt gondolatsorában - "szent, hogy megtörtént" - éppen azt su
gallja, hogy a háború infernója, miközben az emberrőllehántotta a kultúra, az
erkölcs minden rétegét, bűnrészessé degradálta, "ritka ajándékokat is adott". Ez
a didergő molekulának, aki a XX. század magányában vergődő embere, a közös
ségbe való visszatalálása, a művésznek a személyesből a személytelenbe lépése.
"Az emberi közösségnek és összetartozásnak eddig nem is gyanított élménye ...
ami utoljára talán csak ... az őseposzok vagy a görög sorstragédiák idején volt
birtokunkban, amit az újkori irodalmakban elfelejtettünk. Ismét megtanultuk,
mit jelent éhezni és enni adni, mi a szomjúság ... a hazátlanág és megérke
zés .. ." Ezek az ősi, emberi tapasztalások-a létezés nullpontjának megélése, tet
ték lehetővé számára a világ újramegismerését, új szempontok szerinti felépíté
sét. Pilinszky sokszor hangsúlyozza, hogy a költőnek a csecsemő semmittudására
és rácsodálkozni-tudására van szüksége: "Minden gyerek Platonnak·születik ...
A gyermeki rácsodálkozás ... minden filozófia ősforrása, kezdete". (Gyermeki
rácsodálkozás, 1969) "A művész ... újra és újra semmit se kíván tudni, s intel-
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lektusával újra és újra arra a zérópontra kívánkozik vissza, amikor a ceruzát
egyedül érdemes kézbevenni". (Egy lírikus naplójából, 1976) A szent botrány ezt
adta meg.

A vigasztaló egész, A másik ok, amelye régi művészetekhezvaló társulásra
késztette, annak felismerése, hogy e művészetek még az egész harmóniájának
égisze alatt születtek. Az egyes ember alapvető élménye a lét végessége. E
tragikus igazság elviseléséhez, aszembenézés morális erején túl, a teljesség
hez, az egészhez való visszatérés a lehetséges út. "Az egész enyhítő körülmény
rajtunk: legintimebb birtokunk." (In: Beszélgetések, 27) A nagy egészben kor
rigálódik az egyedi -, s reménye szerint a történelmi tragédia is. Ezért kell
visszatérni az elveszített univerzumhoz, átlépve természet és civilizáció mes
terségesen kreált ellentétein és ellentmondásain, "a régi görögség mintájára,
akik a mindenség polgárai és szövetségesei voltak". (Korniss Dezső kiállítá
sának megnyitója, 1965) A művész kategorikus imperatívusza, hogy az "ember
ből, abból a meghasonlott lényből, aki szenved, aki szégyell, akifelemás, meg
próbál újra egészet csinálni, megpróbálja összerakni, hogy tökéletes legyen.
Én így írok. Ezért írok. Hogy valahol, valami más szinten, nem az én életem
szintjén, magasabb szinten egészet csináljak magamból is, az emberekből is, a
világból is ... Egészet csinálni nálam annyit tesz, mint belépni az univerzum
ba." (In: Beszélgetések, 78; 80) "A szertelen résztől az egészig. Mert szemben a
természettel az univerzum a mi legszelídebb, legbensőségesebb, legemberibb
szállásunk." (Korniss Dezső, 1965) ,

Elődök-társak. Mint láttuk az "új érvényességek" kimondásának alaphelyzete
Pilinszky szerint a népművészetekkel rokon tartásban és naivitásban, a míto
szokkal pedig az univerzum-élményben. Persze akadnak minták a nagy "egye
sek;' között is. Holtig tartó találkozásai ezek egykori és mai szellemeknek. A
századközép ősállapotából Pilinszky nemzedéke megkezdte az újrateremtést,
az őskáosz szétválasztását. (Juhászról írja Pilinszky, hogy költészetének ez az
új praemateriális állapot a közepe, "ahol még csak a puszta felsorolás az
egyedül lehetséges remény".) Pilinszkynél ennek a genezisnek archéjává válik a
világ művészetének néhány géniusza. Szerinte a megnevezés, a saját név, a jelen
lét és az identitás - nehezen megszerezhető- jele. Azt fejtegeti egyhelyütt, hogy
az eposzi hősök jelzői mennyire kifejezőek, szinte kiégetik a papírt, a jelentések
oly energiája sűrűsödik össze bennük. Az ő szótárában is ilyen gyújtópont egy
egy név. "Vannak bizonyos alkotók, akik számomra egyszerű szóvá, szótári sza
vakká váltak. Nem irodalom- vagy kultúrtörténeti nevekké. Számomra fű, fa,
tenger vagy pitypang ugya:iJ.úgy szó, behelyettesíthetetlen megnevezés, mint
Mozart, Hölderlin, Bach, Dosztojevszkij vagy Leonardo. Szótári szóvá válni csak
valami egyszeri, kihagyhatatlan, behelyettesíthetetlen képes." (Radnóti Miklós,
1974) A Figyelme-eposzát író már felsorolt itt néhány rnítoszalkotóvá vált nevet,
a névsort nem nehéz kiegészíteni, hiszen szemünk láttára váltak a mű és a gon
dolatrendszer elemeivé az elmúlt évtizedekben

Pilinszky, az olvasó, nemcsak a fenti szerzőkkel kapcsolatban ajándékoz meg
bennünket figyelemre méltó szempontokkal. Gide, Dürrenmatt, Faulkner 
megannyi érdekes olvasat. Milyen telitalálat például (többször is ismételt) meg
jegyzése Csehovról: "a művészet tempója nem a mű gyorsasága vagy éppen for-
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dulatossága, hanem egyedül a minősége. Gondoljunk csak arra, Csehov hősei mi
Iyen.sokáig merészelnek ácsorogni a rivaldafényben, míg a pergő történetek mö
gül többnyire micsoda Afrikák ásítanak!" (Nap mint nap, 1963)

Világirodalmi szemléje számos pontos legenda-oszlató. Legyen elég most csak
a legfontosabbat, az egzisztencializmushoz fűződő kapcsolatát említeni. Pi
linszkyt még ma is igen sokan tartják egzisztencialistának (holott éppen a lénye
gi pontokon tér el tőle művészetelmélete),s ami ezzel együtt jár,pesszimistának.
Ő maga, határozottan többször is elhatárolja magát az egzisztencializmustól.
Sartre kapcsán írja: "De mit jelent akkor a semmi előretörése?A nyugati egzisz
tencializmus fagyasztó szele az irodalomban, művészetekben, a visszájára fordí
tott emberi vigasság, a teremtés lebontásának halálos kísérlete? ... A semmi tit
kával a teremtés titka, a megsemmisülés titkával a szereteté áll szemben". (Nyu
gati melankólia, 1960) Dürrenmatt drámáját így jellemzi: "Értéktörvénynek tű

nik, hogy a mélység - legyen bár keserűség a neve - minden esetben felemel,
vigasztal ... A Meteor egyik legmeggyőzőbb tanulsága az, hogy a kiábrándultság'
egymaga nem mondhat semmi lényegeset az ember végső sorsáról". (Meteor,
1966) "A költészet számomra, ha nem is pontosan ezt jelenti, de majdnem ezt: a
jóvátehetetlen jóvátételét. Vagy legalábbis az első lépést a képtelenség e sötétjé
be. Ha ebben nem hinnék, számomra minden siker és minden öröm riasztó siva
tag maradna, s Albert Camus faggatására: morális és filozófiai kötelességemnek
érezném az öngyilkosságot. . .'i. Nem tudom, hogy optimista vagyok-e vagy
pesszimista, ahogy műveim után nevezni szoktak. Annyit tudok csak, hogy - pél
dául - elengedhetetlenül fontos dolgot kell még teljesítenem 1942 őszén Len
gyelországban, egy meszelt palánk előtt." (Egy lírikus naplójából, 1965) A mú
vész kötelessége a vigasztalás, "Különben mi szerepe is lehetne? Élet és halál
között közvetítő; akkor szólleghatásosabban az élet érdekében, 'amikor épp a
halállal tárgyal." (In: Beszélgetések, 27)

Magyarok. Pilinszkyt az egzisztencialista, pesszimista váddal együtt nemegy
szer érte a magyartalanság vádja. Tudjuk, igaztalanul. Ő erről Adyhoz hasonlóan
gondolkodott: ami van, arról felesleges beszélni. Számára a nemzeti hovatarto
zás nem választható, olyan, mint a bőrünk, amelybe beleszületünk. A nyelvet
mágikusan tisztelte, bizonyos pozitív előjelű eleve-elrendelést látott abban, hogy
ebbe a nyelvbe, a népművészetet még valóságként birtokló kultúrába született.

. Az univerzum polgára mondta: "Én is csak magyar költő akarok lenni." (In: Be
szélgetések, 59) Talán azért prolongálódhatott ez a képzet, mert "mítoszrendsze
rében" viszonylag kevés a magyar vonatkozás. Ez bizonyos szempontból érthető

is. Hiányzik például nálunk az a fajta vallomás irodalom, amelyet ő mindenek
fölé helyez, a magyar katolikus irodalomnak sincsenek például a franciáéval
összevethető hagyományai, s bár értő és alázatos olvasó, bizonyos művekkel és
szerzőkkel való találkozása el is maradt.

A művészről általánosításként kétféle tipológiát állít fel (maszkos-mezítelen:
apa-fiú), s mindkettőben helyt kapnak magyar szerzők is. József Attila abszolú
tum-érvényű jelenléte természetes. Mint ő maga is írta, s sokan kimutatták
elemzéseikben, lírájában talált meg mindent, ahonnan az új érvényességek ere
deztethetők voltak: a "alós méretarányokban ábrázolt embert, a pózból a termé
szetesbe hajló művészi alapállást, a népművészeti tradíciókba ágyazódást, a bar-
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tóki tartást, kiegészítve a "végzetes" őszinteség, a szelídség, az univerzumél
mény, a hűség, a világhiány örökségével. (József Attila emlékkönyvébe, 1962; Val
lomás Adyról, 1969)
Meglepőbb, többször is deklarált vonzalma Arany Jánoshoz. Lírájukat, menta

litásukat összevetve meglepetésünk szűnik. "Mint törékeny gyerek, mindig is az
öregekhez vonzódram ... Az érett Aranyhoz s a meghasonlott Vörösmartyhoz.
. . . Az ő lábuknál megpihenek, megnyugszom." (Levél Petőfi Sándorhoz, 1973) A

világjáró kedves hangulatképeiben, képeslapjaiban is találkozunk Arannyal, aki
iránytű, biztonságérzés, hű kutya, otthonosságot adó, mint Cranach fái, vagy az
evangélium egy-egy passzusa. Őt idézik egy vietnami konyha ízei, Arany és né
ger spirituálé egymásba úsztatott hangjai a new-yorki éjszaka altatódala.

A pózaíkból, különbözó maszkjaikból vetkező, s az ellentételezéssel az őszinte

ség erejét még jobban felszikráztató Kosztolányi és Babits is beépülnek a világá
ba. Babits, akinek "kései költészete az erkölcsi imperativusz csodája", aki "utol
só idejére, a legmezítelenebb, legvérzőbb szavú tanítója ... nemzetének", nem
csak az új mezítelenségi fok felismerésében segítő mester, hanem a mozdulatlan
elkötelezettség vállalásában is. Pilinszky tőle tanulja meg, hogy az erkölcs is esz
tétikummá válhat. Prózájában előtérbe helyezi, tudatosan vállalja a moralizálást
és a didaxist. Babits az igazság bajnoka, példája kényszerítő erő az igazság ki
mondásához szükséges örökös erkölcsi készenlétre. "Aki ugyanis a szavakban
csal, nem az életét sikkasztja, sinkófálja el, hanem a vallomás lehetőségét, azt a
pillanatot, amiben még a vesztőhely is kisimulhat, mint egy szeretett arc, amikor
megbékélt álomba hajol." (Könyörgés acsalókért, 1981)

Ferenczy Béni, Bartók, Németh László, Kondor, Radnóti és Madách, a szinte
csak oppozíciókban megbecsült és szeretett Ady és Petőfi ... a névsor még foly
tatható lenne. S közben milyen megvilágító, megújító elemzések, ötletek, para
doxonok! Gondoljunk csak a Tragédia-értékelésre, vagy erre az egyetlen mondat
ra Radnótiról: "Eklogákban közölte azt, amit még egy Beckett is csak fejlövész
stílusban merészelt", (Radnóti Miklós, 1974) Egy "névtelen" névvel még feltétle
nül kiegészítendőe sor. Bébiével, akinek jellemzését, "a valóság fölé emelését",
a híres József Attila-sor parafrázisával kezdi Pilinszky. "Bármit is írtam le, ő

»fogta a kezemet« ... egész ars poétikámat lényegében tőle kölcsönöztem. Azt a
súlyos örömet, amellyel egy-egy újabb »tárgyat« sikerült fokról-fokra megnevez
nem. . .. Közösen kell megszólaljunk ... Ennek a könyvnek, ha egyáltalában ér
telme van ... az összetartozás csodájának jegyében kell megszületnie." (Szinop
szis, 1974) Bébi Pilinszky nagynénje. A részvét művésze. A szeretet zsenije. A
névsorban Baudelaire és Beckett között. (A tervezett könyv végül is némi meta
morfózison át megszületett, az összetartozás csodájának könyve helyett a Sheryl
Suttonnali egyetértés irata lett belóle.)

Kalendárium. Pilinszky prózaírásait lapozva egybeáll belőle egy évnaptár is.
Hol profán, hol szakrális ünnepeket, hol köznapokat lát el megkülönböztető jel
zéseivel. Első ujjgyakorlatai is különbözó évszakokhoz fűződő hangulatképek, s
élete végéig örök forrása, lelőhelye lesz témáinak ez az örök körforgás, melyben,
akárcsak egy mitikus időregényben, nemzedékek mennek és jönnek, emberek
születnek és halnak az örök karácsonyok, húsvétok, őszök és tavaszok közepett.
Állandó és változó feloldhatatlan paradoxona mindig más és más fénytörésben,
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értelmezésben tűnik fel. Aki a naptárba kezd jegyezgetni - ahogy régen a kalen
dáriumba jelöltek egy-egy nevezetes eseményt - 21 éves.

Az új, a háborús nemzedék tagja. Néhány évszakforduló, s "mikor ismét szét
nézhettem, a lélegzetem elállt. Fölnőtt egy vadonatúj nemzedék, s vele tökélete
sen megváltozott a környező világ. Úgy lepték el a fiatalok a földet, ahogy a ten
ger születik ... Csak akkor eszméltünk 'rá, hogy itt vannak, amikor hullámaikkal
már a partot mosták. Minket, régi kontinenst". (Fiatalok, 962) 800 éves a párizsi
Notre Dame, 25 éve halt meg József Attila. "A film felnótt-rnúvészet lett" - áll a
bejegyzés egy 1962 áprilisi napon, az Ilyen hosszú távollét című film kapcsán.
"Az idők szövetén olykor átvérzik az ember arca, ez a dráma, - fogalmazódik
meg bennem a film egy már-már elviselhetetlenül mezítelen pillanatában." Kű

lönleges napokká, ünnepekké válnak Psota, Törécsik, Tolnay Klári vagy Kocsis
és Richter nagy pillanatai. Utazások. Egy szűkszavúságában oly lírai megjegyzés,
az 1965-ös, nővérével tett, czestochowai kirándulás alkalmából: "Életünkben
először kirándultunk, kettesben, egyedül." Már 23 év múlt el a "férfikor eiső

napjától", 1945-től, "az igazság keresése ezentúl nélkülözhetetlen történelmi
szükségszerűséggévált. Íme, felnőttségünk lényege. Férfikorunk kikerülhetet
len konzekvenciája.' (Huszonhárom éve, 1968) Néhány pótolhatatlan vesztesség,
karácsonyok, nagyhetek. Újabb nemzedék: "Én, a parthoz közeledő hullám, tu
dok ugyan ahátamban levőkről, igazán niégsem látom őket. Hallom zenéjüket,
de nekem mást jelent, mint nekik. Velük szemben nekem egyedül az marad,
hogy hívom őket. Féltve, szeretve, csodálva bennük mindazt, ami voltam és nem
voltam, ami lehettem volna és már soha többé nem lehetek. Talán ők majd ki is
mondják azt, amitől én már rövidesen elnémulok." (Kemenczky Judit versei elé,
1974) Könyvek, betegségek, bemutatók, októberek, nagyszombatok, 1981 má
jusa. Van-e, lehet-e mindenkire érvényes konzekvenciája Pilinszky profán és
szakrális kalendáriumának? "Milyen szép és milyen igaz is, hogy Jézus születé
sét jég és hó közepette, télen, a dermedt természet világában ünnepeljük, s a
húsvéti szenvedéstörténetet az ébredő tavasz hozza meg ... mindezt nem érez
zük ellentmondásnak! Mert nem is az. Mivel az időben élő ember élete nincs az
egy-az-egy tűrhetetlen azonosságára korlátozva. Az ember. .. nemcsak a jelen
foglya, hanem a jövé várományosa, és még inkább a múlt cselekvő szelleme ...
A különböző jelentések és síkok és idők az ember szívében átragyogják, áthatják
egymást." (A hét margójára, 1971)

A szótári szó. Egy egyetemes igényű lírikus és gondolkodó szellemi műhelyébe
pillanthatunk be e két kötetben. Negyven évnyi idő és történelem, aktualitásá
ban és jelenidejűségében, - s évszázadok, sőt évezredek a belőlük fakadó refle
xiók révén. Pilinszky János megélve e kort ezt vette észre, ez jutott eszébe, ezt
és így látta meg. Más figyelem nyilván mást. A történelem negyveri évnyi szöve
tén az ő arca így üt át. Polémiakat válthat ki e gazdag szellem nem egy nagylépté
kű gondolatsora, vagy rész-reflexiója. Csak egy nem lehet vitatható, hogy ő is
azon ritka művészek egyike, "akiben tengernyi problémánk közül legalább egy
egy a gyűjtőlencse élességével és a pont határozottságával megjelenik", s aki épp
ezért birtokolja "a szótár egyes szavait, amiket büntetlenül senki többé el nem
vehet tőle". (Pilinszky János: A mélypont ünnepélye I-II. Szépirodalmi Könyv
kiadó, 1984)
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