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PILINSZKY JÁNOS: A MÉLYPONT ÜNNEPÉLYE

Az olyan nagyságrendű költőnek, mint Pilinszky János, minden prózai vagy
más műfajokban való megnyilatkozására oda kell figyelnie az irodalomtörténet
nek. Pilinszky kisprózáinak, forgatókönyvének, drámáinak és elbeszéléseinek
kiadása arról győzheti meg az olvasót, hogy e műveknek nemcsak a nagy költé
szet, melynek árnyékában létrejöttek, ad fontosságot, hanem önértéküknél fogva
is szervesen - s nem alárendelt módon - illeszkednek az életműbe. Ez nem azt
jelenti, hogy Pilinszky publicistaként vagy drámaíróként hasonlóan korszakosat
alkotott volna, mint a lírában - noha drámái kétségtelenül a legmerészebb újítók
közé tartoznak az utóbbi évtizedek drámatermésében.

A költő első kisprózai írása 1942-ben datálódik - az utolsó a halál évében,
1981-ben. S közötte többszáz, rendszeresen - a legszaporábban a hatvanas évek
ben sorjázó írás -, melyeknek legnagyobb része az Új Emberben s a Vigiliában
jelent meg. Az Új Emberhez szerződés is kötötte a költöt, mely kéthetente köte
lezteegy kisebb cikk .: meditáció - írására.

Jelenits István, aki a kötetet gondozta, okkal állapítja meg a tanulmányértékű

előszóban, hogy Pilinszky prózája s költészete elsősorban a költéi-írói alapma
gatartás azonosságából következően egynemű. Azonos a nézőpont, az eszmei
gondolati bázis. ,,»A kreatúra könyörög, I leroskad, megadja magát« (Nagyvárosi
ikonok). Pilinszky így látta, és ennek a mélypontnak űnnepétyes, apokaliptikus
állapotában ábrázolja a világot meg az emberi létet. Végső soron a nagypéntek és
húsvét égboltja alatt" - világítja meg Jelenits István ennek a nézőpontnak a lé
nyegét, s indokolja meg egyben a szerenesés címválasztást is.

Ez a nézőpont Pilinszkynél egy teljesen szuverén világlátást eredményez. A
dolgok, jelenségek, események, művek vagy egyházi ünnepek mind ennek a sajá
tos nézőpontnak a fénytörésében jelennek meg. Ez a vitathatatlanul katolikus
nézőpont sohasem múködík kirekesztő, redukáló módon: a költő látószögébe
szinte minden belefér, amit az élet, a múvészet, a hétköznapok és az ünnepek
elébe hoznak. Minden jelenség egyben alkalom is: alkalom, hogy megméressék,
igazolódjék e magatartás, a nézőpont igazsága: létjogosultsága; i alkalom arra is,
hogy a költő kifejezze legbensőbb önmagát --=:- "nem úgy, hogy önmagát elemezte,
árulta volna: Rousseau magamutogató hiúsága teljesen idegen tőle... Mégis
minden írása vallomás, gyónás, s az olvasót is arra készteti, hogy őszinte legyen
önmagához, s nézzen szembe az emberi lét végső kérdéseivel" - írja Jelenits
István.

Pilinszky látása, érzékelése természetesen szelektíven - e látásmódnak meg
felelően - közvetíti a világot. Mi érdekli elsősorban a költöt, a körülötte lévd
modern világból? A jelenségeknek mely oldalára figyel erősebben? A számtalan
írás igen változatos, gazdag tematikájából nehéz kiragadni a legfontosabbakat.
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Bármihez is nyúljon, bármiről is rrjon, érdeklődésével mindig, mindenben a
gyengébb fél, a kiszolgáltatottabb, a megvetettebb, a nyamorultabb, a primití
vebb felé fordul - az erősebbel, a hatalmasabbal, a bonyolultabbal szemben.
Nemcsak kisprózáiban, hanem drámáiban is fokozott, szímbólumértékú jelentés
sei jelenik meg a gyermek: aki ártatlan, s léténél fogva gyenge és kíszolgáltatott,
Hasonlóképpen fordul a betegek, az öregek, a szenvedők felé, s helyet kap ter
mészetesen prózájában is a költő alapélménye, a háború és a koncentrációs tá
borok emléke, melyek a legszörnyűbb formájában mutatták meg az ember kiszol
gáltatottságát, sebezhetőségét. A részvét és szeretet gesztusa azonban nem a
gyűlölettel, hanem a megértéssel párosul. Pilinszky világában a hóhér maga is
áldozat. Ez a alapgondolata a Rekviem című forgatókönyvének is, mely "lírai
passiójáték korunk legegyetemesebh botrányáról". A világ átértékelődését pél
dázza - többek közt - az, ahogyan Weöres Sándorról ír: "Weöres Sándort én
egészen másképp látom. Egészen másképp értékelem. Nagyon is szegénynek és
kicsinynek látom ot. Híres remekléseit hosszas és keserves zarándokútnak
vélem."

A hatvanas évek nagy élménye, mely számos, kitűnő írás ihletője volt: a film.
Pilinszky rendkívüli módon vonzódott e fiatal művészethez, Filmkritikái, vagy
inkább: a filmekhez kapcsolódó eszmefuttatásai, gondolatai egyeránt tanúskod
nak a költő biztos minőségérzékéről,értékítéleteinek maradandóságáról, s látás
módjának már jelzett szuverenitásáról. Egy emlékezetes film, az Adua és társnői

ről elmélkedvén fejti ki eredeti nézeteit az "evangéliumi esztétikáról" - mely
lényegében a fent jelzett eszmei irányultságot, alapállást helyezi történeti, művé
szetfilozófiai távlatokba. Érvelése merész, s talán nem felel meg a tudományos
ság kritériumainak, ám feltétlenül továbbgondolható, elgondolkodtató. "Ha a
»klasszikus vonala« az irodalomnak arányainak mértékével gyönyörködtet, asjé
zusi vonal« közvetlenségéveI. A keresztény művész nem mesteri ábrázolója kí
ván lenni hősének, hanem felebarátja, s nem szerencséje, hanem veresége órái
ban akar legközelebb férkőzni hozzá. A klasszikus művész maszkot visel, a ke
resztény mezítelen ... " Hasonlóképpen figyelemre méltó az az esszéje, melyet a
Kelet-európai kultúrák néhány adottságáról - Simone Weil gondolatvitágának fé
nyében címmel adott elő a párizsi Sorbonne-on, 1972-ben. A kelet-európai kul
túra jellegzetes művészének az általa gyakran emlegetett, értékrendjében talán-a
legelsők között álló Dosztojevszkijt tartja. Igen fontosak - mert saját költészeté
hez is kulcsot kaphatunk általa - a nyelvről, a szavakról való fejtegetései; melyet
személyes vallomással indít: "Anyanyelvem első szavaira anyám sérült, elme
gyenge nővére tanított, akinek mindig rendkívüli boldogságára szolgált megtalál
nia egy-egy szót, összeraknia egy-egy érthető mondatot.' A gyermeki, a primitív
tehát itt is fölébe kerül a nyugati összetettségnek; rafináltságnak; az ikonok ál
landósága a nyugati művészet fejlődésideáljának. Nem nehéz ebben a kétféle
modellben is felfedezni az "evangéliumi esztétika" és a "klasszikus vona!" ket
tősségét; s nyilvánvaló, hogy az ősibb, a primitívebb - tehát az őszintébb; a
maszk-nélküli művészet a kelet-európai. Legutolsó cikkének az 1981. június 6-án
kelt, Könyörgés acsalókért című írásának utolsó mondata - mely oly hamar
zárja le ezt a gazdag életművet - is ebbe a koherens gondolatmenetbe illeszke
dik: "Aki ugyanis a szavakban csal, nem az életét sikkasztja, sinkófalja el, ha-. /
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nem a vallomás lehetőséget, azt a pillanatot, amiben még a vesztőhely is kisimul
hat, mint egy szeretett arc, amikor megbékélt álomba hajol," Fontos kulcsszavak
ezek is a Pilinszky-életműhöz, mely épp ezt a vesztőhely előtti pillanatot veszi
célba. S elmélkedesre késztető ez a gondolatmenet a modern művészet egészét
illetően is, mely már sokszorosan, s régóta elparentálta a szavakat; a nyelv kom
munikációs lehetőségeit. Valóban így volna ez? - vagy Pilinszkynek van igaza,
amikor azt írjá: "A nyelv számunkra ma is csodálatos és irgalmas ajándék, s az
irodalmi nyelv azonos azzal a nyelvvel, amivel az éhező enni kér, és kenyeret
remél."A második kötet, a már említett filmforgatókönyv mellett elbeszéléseket
és drámákat tartalmaz, valamint a Beszélgetések SheryI Suttonnal című művet,

melyet az író az "egy párbeszéd regénye" álcímmel határozott meg. A drámák és
a kisregény egyazon élményéből fakad: a Wilson-színházzal 1971-ben való talál
kozásból. Sheryl Sutton ennek a színháznak volt a művésznője, a kisregény 
mely inkább párbeszédes esszének tekinthető - kettejük közös gondolkodásának,
művészetről, életről, emberi kapcsolatokról való töprenkedéseiknek a lenyo
mata. A drámákat is ez a színház ihlette - Pilinszky, saját bevallása szerint, igen
rövid idő alatt, gyors egymásutánban írta meg őket. A· hagyományos színház
minden kellékét félrerúgja ezekben a nehezen megfejthető darabokban, melyek
valószínűleg csak a látvány, a színpadi jelenlét által lennének értelmezhetőek.

Nyilvánvaló, hogy a költő ezekben a darabokban a "drame immobile" vonzásá
ban, bűvöletében alkotott. Dramaturgiája arra irányul, hogy megszüntesse a
színpadi-jelenlét problémáját: a drámát valamiféle időtlenségbe,az "örökkétartó
pillanat" transzcendenciájába transzponálja. Ez az időtlenség-ideál mint drámai
közeg megint csak Pilinszky esztétikai fejtegetéseihez kapcsolható, s talán nem •
nehéz felfedezni ebben az ideálban az ikonok - a keleti művészet - állandóságát,
változatlanságát; a látvány, a gesztusrendszer, a mozgás fontosságának hangsú
lyozásával, a rítus-jelleg előtérbe kerülésével pedig a művészetnek az egyszeru
höz, a gyermekihez, a primitívhez való kapcsolódását. Ebbena gondolatkörben a
legtökéletesebb színház maga a szentmise, mely a közvetlen jelenlétet s a transz-
cendenciát egyszerre testesíti meg. . .

Pilinszky publicisztikájának, kisprózájának és drámai nniveinek gyűjteménye

oly gazdag és sokrétű, s annyi friss, szubjektíven eredeti gondolatot vet fel, hogy
ebben a terjedelemben inkább csak érzékeltetni próbáltuk, s nem elemezni ezt a
gazdagságot. Külön tanulmányt igényelne - többek közt - Pilinszky prózastílusa
is, az a póztalan egyszerűség, szinte áttetsző tisztaság, mellyel a legbonyolultabb
dolgokat is közvetíteni tudja. S amely a leghétköznapibb dolgokról szólván is 
olykor a líra magaslataira emelkedik. S nem beszéltünk arról a végtelenül ro
konszenves, megragadó személyiségről, emberi arcélről sem, amely fokról-fokra
kirajzolódik a lapokon; s amelyet a gyermeki, odaadó figyelem, a nyitottság, a
szépségnek - a művészi és emberi szépnek -,a szihte alázatos tisztelete jellemez.
A Szép - talán elcsépeltnek tűnik - Pilinszkynél csak az lehet, ami jó és igaz is
egyúttal: ezek a fogalmak elválaszthatatlanok számára. Ebben a. hármas össze
tettségben látja és láttatja a világ jelenségeit - legyen szó egy arcról, egy szín-
padi jelenetről, vagy a Biblia egy mondatáról. -


