
CZIGÁNY GYÖRGY

PILINSZKY JÁNOS ZENÉl

Bárki más. költő, nern-muzsikus művész "kedves zenéit" említve fölmerülhet a
gyanú, hogy az élmény és műveltség-anyag némileg didaktikus közreadásáról
van szó: igen becsülhető másodlagos dolgokról. Pilinszky verseiből (e versek
mély dallamossága más jelenség) nem következtethetünk arra, hogy számára
fontos a zene. Zenéről, zeneszerzőről írt verse - ez nem csoda - egy sincsen.
(József Attila című költeménye sem a "mozarti" költőről szól. És a Bronté
vershez sem szükséges .a.Wuthering Heights előzetes elolvasása.) Verseit nem
kommentálta - alkotói"természete ebben Bartókéval rokon. De mint gondolkodó
-s mint a barátság maralistája 'sok alkalmat talált, hogy elemi nyíltsággal, kapás
ból fogalmazzon meg káprázatos-nehéz eszméket. Fölkészülés, aggályos önellen
őrzés nélkül mert beszélni a tudatos költő: a néma - elnémult - partnerrel szem
ben is a társalgás 'hevében. Milyen jól elbeszélgettünk - éreztem többször, ami
kor csak hallgatója voltam. E gyakran derűs, a mulatságosságig vidám találkozá
sok során persze mégis arról beszélt, ami verseiben tömör, elvontságában ele
ven zeneként üt szíven. S a köznapi társalgás hamar elsodorta őt a már csak
versben-mondható küszöbéig. Találkozásaink során megtudtam, amit ő se rég tu
dott - számára a zene nélkülözhetetlen. Kiderült a tény, hogy a zene az iroda

.lomnál, filozófiánál többet jelent életében, hiszen "a nagy zene éppúgy gondol
kodás, akár a filozófia, sőt az evidenciák talán még sokkalta magasabbrendű ér
vényességet tárja fel".

Naplószerű prózájában persze néven nevezi Bachot, Schubertet, Mozartot.
Szokatlan tartózkodással nem említi viszont verseinek megzenésítőit,holott kö
zös élmény, vagy barátság-fűzte Szervánszkyhoz, Bozayhoz, Kurtághoz. Annál
fölszabadultabban ír Richterről, s a nála három évtizeddel fiatalabb Kocsis Zol
tánról, akit adott esetben magánál öregebbként szeretett (úgy hírlett, közös ope
rájuk készül) - e gyermekien fiatal muzsikussal a tehetség kortalan bölcsessége
kötötte össze. Shelley és Petőfi - ez a két név jutott eszébe Kocsis.Zoltánról.

1979-ben, Szigeti István és Liptay Katalin rádióműsorában Pilinszky ismét
szól Schubert utolsó darabjairól, mondván: ezek olyan csodálatos tisztaságot fe
jeznek ki, mint egy agonizáló gyereknek a hallucinációi. Gabriel Marcel szavait
erősíti meg: Bach megragad egy olyan realitást, ami a világban nem létezik. S
megismétli a "perdöntő" mondatot: a művészet lényege áttörni a tényeket
(Rilke!) s eljutni a valósághoz. Bach ezt biztosan tudta. Pilinszky róla és Dosz
tojevszkijről szólt a leggyakrabban. A mélypont ünnepélye címú költeménye pe
dig bizonyára Bach-vers, mélyen az, így nincs köze semmiféle lírai tiszteletadás
hoz, sem a társművészetek egymásra gyakorolt hatásához. Az itt keresztmetszet
ként olvasandó (nem teljes és másutt már zömmel megjelent) zenei beszélgeté
sek fentieket talán igazolhatják. .
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A Pilinszkyvel készített első rádióbeszélgetésem idején (a hatvanas években)
még kevesen ismerték jól költészetét. (Jól?! Ez életre szÓló feladat marad.) Di
vatról még szó sem lehetett. A zenei műsor átvételében illetékesek Pilinszky sza
vait patetikusnak, érzelmesnek hallották. De hiszen a Látóhatárban (1965. ja
nuár-február) ll.közhely hatástalanságával vetekedő képi keresettséget emlegetve
írhatta róla - s nyílván jóhiszeműen - egyík szakmailag jól felkészült kritikusa:
"Pilinszky önmaga epigonjává válhat, ha nem kísérli meg, hogy költői világának
önnemző és befelé forduló gazdagítása helyett valahol ablakot nyisson, kifelé, e
zárt világ falain túlra." "Néha már azt is érezni véljük, hogy a képalkotó készség
mechanizálódott s e mechanizmus szinte automatikusan, a rutin biztonságos
csatornáin keresztül dobálja ki magából az ugyan újszerűnek ható, de nem
meggyőző konstrukciókat,"

Milyen megnyugtató, húsz évvel később bizonyosságunk hiteléül Balassa Pé
ter A látvány és a szavak című tanulmányát olvasni, s tudni vele, hogy Pilinszky
Harmadnaponja (az egységes életművet reprezentálva) "egy új kultúrának hagya
tékul szánt breviárium, egyben csodával határos: előzetes szószedete is annak,
minthogy egy régi kultúra originális alapítószavait tisztázta újra, támasztotta fel
a jövő szjne előtt".

*

Hangszalagok. Az egyík 1966-bó1. Pilinszky nyilatkozata ekkor még igen em
lékeztetett a fölolvasásra: lassan, ünnepélyesen mondta el (talán előre megírt?)
szövegét.·

"Különös hálával tartozom Bachnak. Későn,nagyon későn ő nyította meg sze
memet a zene világára. Azóta alig telik el nap, hogy ne hallgassak zenét. Főként
reggel s méginkább a hajnali órákban. Bach hallgatásának nincsenek hangulati
feltételei. Bármilyen állapotomban, hangulatomban, szükségemben közelithetek
hozzá. Akár az Univerzum, az a fajta legnagyobb erő, mely megadta magát az
egyetemes gyengédségnek. Művei közt van egy, amit talán legjobban szeretek. ez
a Musikalisches Opfer. Bach számomra itt a legérettebb és a legleleményesebb.
Egyszerre mélyen szenvedő ember, könyörtelenül pontos diagnoszta és gyógyító
orvos. Benne mindig ezt az osztatatlan egységet csodálom legjobban. Ismerte a
világ baját, múve mégse maradt profán. A Musikalisches Opfer számomra a
mélypont ünnepélye. Nagyon kellene irigyelnünk ezt a zenét, a tökéletest azon
ban csak szeretni lehet."

1970-ben - szabad rögtönzésében - újra Bach!
"Nem olyan régen, talán tíz esztendeje, nem szégyenlem bevallani, a Rádióban

Bach H-moll szvitjét játszották. Én nem tudtam, hogy az a H-moll szvit, csak van
az a gyönyörű utolsó tétel, az a gyors tétel, amit aztán dzsesszre is megcsináltak
- és ezzel valami olyan öröm fogott el, ezt hallva, hogy tényleg a fajsúlyom meg
változott. A rádióújságban rögtön megnéztem: mi ez? Bach H-moll szvit! Mégse
volt későn, mert akkor lényegében minden Bach zenét megszereztem és akkor
éveken keresztül volt olyan, hogy napi hat-nyolc, tíz óra zenét hallgattam. Kár
pótoltam magam ... Úgyhogy azért, ha nem is értek a zenéhez, de hogy a zene
bizonyos pillanatai mit jelentenek, és hova juthatott el a zene, milyen régiókat
tudott behatolni, arról azért van némi képem."
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Közben irodalomról is beszéltünk. Egy summázó mondat.
"Karinthynak igaza volt, hogy az irodalomoktatást nem a régiekkel kéne kez

deni, hanem a modernekkel és úgy menni visszafele. Mert azt a fajta aktuális iz
galmat, hogy rólunk van szó, azt azért csak a medernekben kapjuk meg. És ha
egy népnek nincs modern művészete, vagy nincs mai művészete, akkor minden
múzeuma fölösleges."

És egyik első, talán a legelső zenei élménye ...
"Inkább emberi élmény volt. Nagybácsikám a korának egyik legnagyobb Wag

ner-énekese volt - Pilinszky Zsigmond - s időnként Budapesten vendégszere
pelt. Egy ilyen alkalommal, lehettem kilenc éves, engem is elvittek, családi pá
holyt kaptunk tőle. Döbbenetes volt látni valakit, akit közelről ismertem: szín
padon, méghozzá ilyen nagy zenei keretben. Azóta is ilyenfajta aggodalmat sok
szor érzek, ha valaki közeli ismerőst látoka színpadon. Szorongok érte. Nem tu
dom teljesen követni az előadást, valami olyasmit lehetne mondani, attól félek,
hogy elesik, attól félek, hogy valami baj történik vele előadás közben. Ezt mer
ném ilyen rendhagyó első zenei élményemnek nevezni ... "

1972-ben: Kedves lemezeim - egy órás rádióműsor.Helyszín a Táborhegy. Vi
rágzó völgy, szabad és széles horizont a háttér. Sörös pohár az asztalon, készülő
verskötet levonata és lemezek a kis szoba rámolásra egyedülalkalmas pontján,
egy fekvőhely támlájánál. Csak a nyaralásban, a védett környezetű munkában
sem nélkülözhető néhány lemez van itt: Bach és Liszt orgonamiívek, a Schubert
vonósötös, egy ikonokkal ékes borítólap és megint Bach. Nem igen felejthető el:
ráadásul Pilinszky készülő kötetének (Szálkák) színte valamennyi vérsét felolvas
ta nekem ezen adélelőttön.

A négy vagy öt kikészített lemez közül az elsőt kézbe vette s beszélni kezdett
róla.

"Kezdjük Bachhal. Tulajdonképpen erről már egyszer beszélgettünk, hogy szá
momra a zene birodalma nemrég nyílt meg. Lehet olyan tíz-tízenkét éve, és épp
Bachhal. Bach számomra valahogy túl van a művészeten. Bachhal szemben
olyan dilettáns vagyok, mint az életemmel vagy a természettel szemben. Olyan
dilettáns, mint a tengerrel szemben. És aki egy bizonyos, a művészet egy bizo
nyos területén tudatos, vagy legalábbis úgy érzi, hogy tudatos, annak a számára
végtelenül jó találkozni olyan művészettel, ahol a tudata kikapcsolódik, és telje
sen gyermekien viszonyulhat hozzá. Bach számomra egy ilyen, egy ilyen rendkí
vüli és kimeríthetetlen tanulság, úgy mint a természet, úgy mint az életem a ma
ga kifürkészhetetlenségével. És egyik kedvenc gondolatom, hogy van Bachnál va
lami, amit a modern művészetbenelfelejtettünk, amit én úgy mondanék, hogy a
modern művészet fél az unalomtól és unalom előtti műveket - valami tér
iszonnyal unalom előtti műveket teremt. Frappírozni kíván, míg a nagy rmívé
szet beépítette az unalmat. Ez egy nagyon nagy tartomány: ide tartozik például a
testi szenvedés is a maga monotóniájával. És a nagy nnivészet valami formában
unaimon túli, testi szenvedésen túli - a modern viszonta testi szenvedést is va
lahogy kívülről oldja meg. Valahogy úgy, mint egy exhibicionista, szóval sokkal
inkább exhibicionáló: az ember inkább él együtt a kortársakkal, inkább van ki- .
szolgáltatva a kor gyöngéinek ~ viszont egy idegen rmívészetben; amilyen a zene,
sokkal inkább tudok ilyenfajta kortalanabb lelkiismeret-vizsgálatot tartani.
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Én tengert mondtam előbb Bachra, de a Musikalisches Opferben számomra az
a csodálatos, hogy ott Bach engem nem a tengerre emlékeztet, hanem olyan er
dőre, ahol a fák ágai mozognak, írnak, írnak a levegőbe, tudod, kifogyhatatlanul
írnak - az ember megérti, elfelejti, nem érti meg, ez egy, ez számomra mindig, ez
a csecsemők nagy szórakozása! Nézni az ágaknak ezt a furcsa ákombákomát, ami
a legtisztább beszéde a természetnek, a legtisztább írásjegye, ugyanakkor meg
fejthetetlen persze - ez nekem a Musikalisches Opfer.

A Goldberg-variációkban - nincs rendkívüli ízlésem - mindjárt mikor megvet
tem a lemezt, olvastam a borítólapján, hogya 26. tétel egy híres romantikus té
tel. Itt, ebben a 26. romantikus tételben tényleg Bach valami egészen lehetetlent
művel, mert elővételezi a teljes romantikát, azt lehet mondani, hogy esszenciá
lisan Chopin, Schumann, vagy amit akarsz, de azzal a különbséggel, hogy a ro
mantika az a nosztalgia, ugye - de ez egy olyan nosztalgia, Baché, amely valahol
a centrumban marad. Ettől valami. olyan rettenetesen romantikus és nem ro
mantikus, hogy tényleg azt hiszem, ez a zeneirodalom egyik legpéldátlanabb re
"meklése."

..
1973 telén, nagy havazás volt, már rögzíthettem hangszalagra a művet, mely

nek rádiós sorsáról előtte néhány nappal beszélgettünk. Ez a mű - a Síremlék 
Hommage a Debussy címen teremtette meg zenei létjogosultságát. (A különös
dráma később a Várszínházban színre is került Maár Gyula rendezésében.) A
rádiós változat lehetőségeit a Semmelweis utca sarkán lévő eszpresszóban vázol
tuk fel. Pilinszky zenével akarta társítani a történetet, amelyben groteszk mese
és imádság-töredékek lírája fonódik össze. Bach - mondta Pilinszky, ez Bach ze
néje által inspirált dráma. Tünődtünk, kávéztunk. Cigarettázott s néhány perc
múlva váratlanul Lisztet ajánlotta. Nem szóltam, kicsit zavarba hozott. Ismét tü
nódtünk, azután gyermekes örömmel mondta ki a végső szót, a ráismerés örömé
vel mondogatta: Debussy! A Hajós utcai lakásban ő maga elmondta kérésemre
az egész egyfelvonásost, magam pedig "rövidre zárva" egy-egy metszéspontján a
művet, Debussy zenéket vágtam bele. Kamaraművek, prelűd-részletek, töredék
fuvola-motívumok, A konferálást Pilinszky maga fogalmazta meg egy Malév
blokk erre szánt lapján. A rádiós változat bevezetése maradt még rám. Így hang
zott: "E néhány bevezető szót mindenféle magyarázat nélküli, egyszerű tájékoz
tatásnak szánom, Pilinszky János Síremlék címú darabját barátjának, Szigeti
Endrének ajánlotta. Műve zenei konstrukciójának ihletője - saját szavai szerint
- Debussy zenéi voltak. A rádió közvetlen, szobai légkörében szükségünk van a
költő személyes jelenlétére. Hangjában együtt van jelen (belső elrendeződésre

késztetve) párbeszéd,monológ, háttér és statisztéria, a dráma és a színpad min
den kelléke. A szöveg nem kívánja illusztrálni az ihlető zenét és nem is illuszt
ráltatja Debussyval magát. Az idő két síkján a megszakított, egymásra tematikus
értelemben semmiben sem utaló drámai és zenei anyag két önálló szólamként
él. Ez a kompozíció a drámai és zenei anyag páros futamában különös összevil
lantások, érintkezések, feszültségek próbája, kísérlete."

E zenei műsorok akusztikus valóságukban páratlan. értékhordozók: Pilinszky
vers- és szövegmondását őrzik. Ez a beszéd kemény, lelassult, közel a suttogás-
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hoz. Szavai szuggesztívek, nyilvánvaló jelentésükön túl a nehezen érthető, vagy
a megmagyarázhatatlan meggyőző jelenlétével. S versmondásának monotániájá
ban: romantikus lobogás! Romantikus, ha kiszabadítjuk e fogalmat a 19. század
öleléséből. A szavakat szinte egyenkint, halkan, roppant súllyal ejti ki - a szó
közi szünetek, a csend kompozíciós szerepével a szavak verseiben sokágúan
megszervezett akkordokként hatnak. A szöveg időmértékéhez tartozik az egy
mást igen lassan követő szavak szükséges kicsengése,_mialatt az asszocíációk víz
gyűnii, körei tágulva hagyják el a szó szerinti jelentést, s míg az akkord, illetve a
szó áttételei, felhangjai is hallhatóvá, érzékelhetővéválnak. A romantikus hevü
let nála összefér a beszéd liturgikus értelemben vett elvont fegyelmével. A vers
szavait néha úgy ejti ki, mint a miséző pap az átváltoztatás igéit.

*

Hozzá hasonló csendes erővel, hitellel csak Törőesik Maritól hallottam Pi
linszky-verset. A Bachot zongorázó színésznő, aki Maár Gyulával- barát, barát
ság - legközelebb állt a költőhöz.

Vázlatos kétszólamú visszaemlékezés a velemi évekre.
T. M.: Nincs róla emlékem, hogy egy könnyűzenei lemeze lett volna.
M. Gy.: Raszkolnyikovtól kérdezik, hogy mi a foglalkozása. Azt feleli rá: gon

dolkodom. János a zenében ténylegesen elmerült. A legnehezebb fajsúlyú dolgo
kat kedvelte s nem nagyon volt reagens másra.

T. M.: Hogy mondjam? - A János életében én voltam a próza, segítettem neki
eligazodni az életben, gyakorlati dolgokban. Ha Velemben meglátta, hogy a réten
át megyek otthona felé, szellóztetni kezdett, hogy ne kapjon ki, amiért túl sokat
dohányzik. Kedves emlékem, amikor az egész család bement vele Szombathely
re, hogy megvegye a lemezjátszót, hogy tudjon zenét hallgatni. Mint a gyerek!
Érződött, hogy ez a gép egész személyesen érinti ...

M. Gy.: Pedig semmiféle tárgyhoz nem vonzódott, de amikor meghalt, a tulaj
donában lévő legértékesebb dolog valószínűleg ez a lemezjátszó volt ...

T. M.: Már aznap este, azonnal nekiállt zenét hallgatni. .. Reggel megérkezett
hozzánk, teljesen összetörve: baj lett a lemezjátszóval. De annyira akarta a ze
nét, hogy nekiállt megjavítani a gépet, darabokra szedte, hiába, persze nem si
keredett ...

M. Gy.: Nyilván tudta, de hihetetlen szenvedéllyel nem akarta elhinni, hogy ő

nem tudja megjavítaní a lemezjátszót. Olyan volt a szoba, mint a csatatér. S ak
kor bevittük a gépet megjavíttatni. János a falu egyik szélső házában lakott, de
már a rét közepéről hallani lehetett, hogy játszik. .. Velem e másfél év alatt
klasszikus zenére volt kényszerítve ...

*
S még néhány személyes pillanatkép.
Egyszer elmondtam, hogy miket gondolok valamelyik négysorosáról. Megerő

sítést, magyarázatot vártam? Határozottan kijelentette: én nem tudtam, hogy ez
benne van e versben. Sőt, nem is volt benne. De mostantól kezdve' már benne
van, érvényesen.
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Egyszer láttuk, forgott az óriáskerékkel. Egy bárgyú történetet mondtam el ne
ki, valamit a vacak autómról: könnyesre nevette magát. Az örömre való képesség
egy óriása rejtőzöttbenne. S a bizalomé. Feltétlenül s azonnal hitte: minden em
beregyenrengú társa, ha a lét dolgairól, a költészet sugallatairól van szó. Az
Angelika-beli Pilinszkyestnek én lehettem a műsorvezetője. Az est előtti estén a
Károlyi-kert közelében találkoztunk, presszóban. Beszélgetésünknek a szomszéd
asztalnál akaratlanul is tanúja volt egy sörözgető munkás. Egyszer csak beleszólt
a társalgásunkba. Teilhard de Chardin volt a témánk? Az, hogy "bukásunk a te
remtés realitását a puszta egzisztálás irrealitásává redukálta"? S hogy azóta a
művészet: a képzelet morálja .. , A kissé kapatos, de figyelmes munkással Pi
linszky szenvedélyes párbeszédbe kezdett. Karamazov Aljosáról, a mozdulatlan
és totális elkötelezettségről. .. Hevesen vitatkoztak s szemrebbenés nélkül sik
lottak át a tény felett, hogy Aljosáról a derék kőmíves most hallott először. Ró
lam megfeledkeztek. Értetlen tanúja voltam e rögtönzött kétszemélyes színrmí
nek. Amikor már az utcán voltunk, valami ügyetlen megjegyzést tettem. Hogy a
söröző munkás milyen bátran vállalta Pilinszkyvel (noha még semmit hem olva
sott tőle) az eszmecserét. János elragadtatva védelmezte: mindent tud ártatlan
sága által.

Még az Izabella utcai lakásban tölthettem Jánossal egy karácsonyestét. Sza
loncukrot eszegettünk, az Új Ember szerkesztőségébenkapta azt a dobozt. Ver- /
seket olvastunk, beszélgettünk. Közben bevallottam, hogy mielőtt ajtót nyitott,
már egyszer (fél órával korábban) csöngettem, kopogtam és soká toporogtam a
bérház jéghideg udvarán. .. Lehetséges - mondta elgondolkozva - talán öntu
datlanul hevertem egy darabig. De jól vagyok már - tette hozzá józanul sugárzó
arccal.

Úgy tetszett, egy angyal magyaráz ott nekem. S féltem, egyszer csak majd hir
telen eltüníka szemünk elől.

Számunk íróí

Hargittay Emil irodalomtörténész, az ELTE adjunktusa
Kiczenko Judit irodalomtörténész, az ELTE adjunktusa
Erdődy Edit irodalomtörténész, az Irodalomtörténeti Intézet munkatársa
Szentmártoni Mihály Zágrábban élő jezsuita pszichológus
Balassa Péter irodalomtörténész, az ELTE adjunktusa

Helyesbítés
Az szeptemberi számunkban közölt Pinczési Judit-síremlék Pátzay Pál
szobrászművész alkotása.
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