
Pilinszky János
költészete
Kerekasztal-beszélgetés

Kulcsár Szabó Ernő - Amikor Pilinszky János költészetérőlbeszélgetünk, akkor elő-

ször azt az összefüggést kell tisztáznunk. hogy olyan lírai beszéd
módról, világképről, mentalitásról és alapmagatartásról van szó,
amely nagyon sok tekintetben különbözik a magyar lírában hagyo
mányosan vallomásosnak, közvetlen élménykifejezőnek mondott
vonulattól, attól, amelyet általában - mint forrással - Petőfivel

szoktunk a modem magyar irodalom kezdeteként jellemezni, és
talán egészen Illyésig. Nagy Lászlóig, Juhász Ferencig világosan
követhető az útja. Pilinszky költészetében bizonyára van vallomá
sosság, van személyes önkifejezés, de ez a beszédmód első pillan
tásra látszik, másféle: hermetikusabb. személyességében is valame
lyest személytelenebb.

Egyébként a világirodalomban létezik olyan vonulat, amely azt
mutatja, hogy a kortárs világlírát egy nagyon karakteres hermeti
kus beszédmód jellemzi, amely ugyan majd a 70-es években átala
kul, de Pilinszky pályakezdése idején és pályájának első szakaszán
olyan életművek erősítik, mint a kései Benn, Celan lírája, Lowell,
Plath, Bachmann. Ezzel kétségkívül együtt halad Pilinszky lírája.
Föltehető a kérdés, hogy a magyar irodalom ekkor azonos hullám
hosszon van-e a világlíra vezető legjellemzőbb irányaival?

Lator László - Én szívesen elfogadok különféle költői szemléletmódokat, ki-
fejezésmódokat, formákat, de nem gondolom, hogy ezek bármiféle
értékkülönbséget fejezhetnek ki önmagukban. Az általad említett
névsor bizonyos mértékig csalóka, mert kiválogattad a világ költé
szetéből azokat a lírikusokat, akiket általában objektív tárgyias köl
tőknek szokás nevezni. Nem okvetlenül szükséges, hogy a nemzeti
lírák szinkronban legyenek egymással. Az objektív líra pedig,
amely kifejezés Pilinszkyvel kapcsolatban helyénvaló, nem Pi
linszkyvel, hanem legalábbis Babits Mihállyal kezdődik. Nemes
Nagy Ágnes ezt meglehetősen meggyőzően kifejtette, tudtommal
magát a kifejezést is Babits használta először, hacsak nem Arany
Jánosra gondolunk, de azt is mondhatnám, hogy nincs objektívabb
költő a 20. század világirodalmában. mint mondjuk Füst Milán, aki
látszólag bármennyire is személyes, egy-egy mozdulatában, bármi
lyen szevedélyesen is ágál egy maga teremtette furcsa bizarr szín-
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padon, azért mégiscsak igazi objektív költő. Ha megpróbálnék el
lenpéldákat felhozni, az ellentábor névsora éppoly hosszú lehetne.
Említetted Lowell nevét. Ugyanez a Lowell egyszer csak felhagyott
az objektív költészettel, éppen akkor, amikor nálunk divatba jött,
és visszatért a legönéletrajzibb, a legföldhözragadtabban személyes
költészethez. És nem írt rosszabb műveket, mint korábbi hermeti
kus korszakában! Ezzel csak azt akarom hangsúlyozni, hogy a vi
lágirodalom nem egységes, és nem okvetlenül az objektív költészet
volt vagy lesz a korszeru egy bizonyos pillanatban.

Kulcsár Szabó Ernő --:- Csupán megpróbáltam Pilinszky poétikájához hasonló vers-
világokra utalni, s feltettem a kérdést, vajon együtt tárgyalható-e
velük.

Jelenits István - Amikor erről van szó, sokszor eszembe jut az a Rilke-idézet,
amit Pilinszky gyakran emlegetett: "fájdalmas, hogy a tényektől

nem lehet látni a valóságot". Azt hiszem, hogy amikor a vallomá
sosságot szembeállítjuk az objektív lírával - már Babits költészete
is erre vall -, a tévedés veszélye fenyeget minket, mert vallomá
sosság az objektív líra is a javából! Az viszont igaz, hogy a magyar
költészetben kialakult egy olyan helyzet, amikor a tényekre irányu
ló önéletrajziság veszélyeztetett egy mélyebb, vallomásos magatar
tást, és azt hiszem, hogy Pilinszky éppen ezt a kísértést vagy ezt a
lehetőséget tolta félre - magára nézve ezt kísértésnek érezhette
volna -, és egy mélyebb vallomásosság igényével fordult ahhoz
az örökséghez, amelyet elsősorban Babitstól vett át. Nagyon érde
kes egyébként az, hogy Rónay György költészete tíz évvel koráb
ban - és nem annyira Babitshoz, mint inkább Aranyhoz kapcso
lódva -, szintén ennek az objektív lírának egy modem változatát
adta. Pilinszky költészetében pedig a Babitscsal való kapcsolatok
kifejezettebbek vagy elevenebbek, és talán még megrendítöbb ez az
áttörés, amelyik az önéletrajziságot félretolja. Mindazonáltal nem
hiszem, hogy megtagadná a vallomásosságot.

Kulcsár Szabó Ernő - A magyar költészetnek e szakaszában az egyik legszomorúbb
és legtanulságosabb paradoxon valószínűlegaz, hogy a Harmadna
pon című kötet, amelyet azt hiszem túlzás nélkül az egész 20. szá
zadi magyar irodalom egyik csúcsteljesítményének nevezhetünk,
olyan korszakban született, amikor Pilinszky művei lényegében
nem jutottak el a nyilvánossághoz. A kötet 1959-ben jelent meg,
tehát a magyar irodalmi élet akkor jut egy olyan költészeti nyelv
hez, amely lényegében készen állt a 40-es évek vége óta. Nyilván
való, hogy Pilinszky költészete már a Harmadnapon világa előtt is
jelentős értékekkel bírt. Az első korszakot általában a Trapéz és korlát
verseihez szokás kötni. E verscsoportnak a poétikai világa ugyan
nagyon sokban előkészíti a Harmadnapon verseit, sőt jelen is van
azokban, de azért mások a vonatkozási pontjai: a transzcendens
magárahagyottság tapasztalatával, a háborús szorongás élményé
vel kapcsolódik össze. Ennek ellenére nem következett be törés a
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Trapéz és korlát, illetve a Harmadnapon világa között: inkább kitel
jesíti, gazdagabbá teszi ezeket.

Szirák Péter - Pilinszky János kész költő volt már, amikor a Trapéz és korlát
1946-ban megjelent. Saját vallomása szerint 1935-ben kezdett verset
írni, és 1938-ban már publikált. 1942-43-ra már folyamatosan je
lentek meg azok az első nagy versei, amelyek majd a Trapéz és
korlátban kaptak helyet. Pilinszky költészete feltehetően leginkább
Babitséhoz kapcsolódott, és mellette sok mindenben a kései József
Attilához is. Ez a hatás nyilvánvaló, és nem pusztán a képalkotás
vonatkozásában: elsősorban a kései József Attilára jellemző leegy
szerűsített, kevés elemmel dolgozó, egyszólamú nyelv használatá
val lehetne ezt jellemezni. A másik nagy hagyomány, amelyet Pi
linszky folytat költészetében az a babitsi hagyomány. Azzal a lé
nyeges különbséggel, hogy a babitsi esztétista metafizikának az a
jegye, hogy a versben újrateremthetőaz egész, az egység, Pilinszky
költészetéből-érzésem szerint - kezdettől fogva hiányzik.

Kulcsár Szabó Ernő - Akkor jutunk közelebb e versvilág jellemzéséhez, ha megpró-
báljuk meghatározni vagy értelmezni azokat az uralkodó fogalma
kat, amelyek meghatározzák a Harmadnapont. Ha a magatartást
nézzük, akkor elsőként egy paradox fogalom jut eszembe, amelyet
Németh G. Béla egyik tanulmánya tett ismertté: eszerint keresztény
agnosztikus magatartásról van szó. Ugyanakkor a versbeszédről.

tehát a versbeli megoldások techníkai oldaláról Kenyeres Zoltán
nak vált nevezetessé az a kifejezése, mely szerint itt az elvont tár
gyiasság sajátos költészeti formációjáról beszélhetünk. Hogyan tud
juk ezt a két, azt hiszem ma már közmegegyezés övezte vezérfo
galmat egymáshoz hangolni, vagy szükséges-e ennél hitelesebb
módon jellemezni ezt a költészeti világot?

Kenyeres Zoltán - Ha Pilinszky versbeszédmódjáról, stílusáról szólva az elvont
tárgyiasságot említjük, ez természetesen nem jelentheti azt, hogy
vizsgálatunk közben figyelmen kívül hagyhatjuk a versalkotás mö
gött munkáló élménykört. A szellemtörténet élmény-fogalma ma
napság ásatagnak hangzik, pedig élmények mindig közrejátszanak
a művek létrejöttekor, ha nem is közvetlenül, de közvetve, esetleg
többszörös áttétellel. Pilinszky első versalakító élményköre az em
ber magányosságának, magára maradottságának, kivetettsé~ének

egzisztencialista fogalmakkal körülírható létérzékelése volt. Eppen
ennek révén rokonítható József Attilával. Életrajzi önvallomásaiból
tudjuk, hogy volt egy rövid hitetlenségi periódus az életében: érett
ségije környékén. Akkoriban írta első verseit. Érdemes megfigyel
nünk azokban, hogy ezek a vallási élmény híján lévő versek is 
metaforáikat, képi szerkezeteiket tekintve - mennyire "celesztiáli
sak", Levy-Strauss egyik jól ismert fogalmát szerétném kölcsönven
ni. 6 írt a mítoszokkal kapcsolatban chtonikus jellegről: a föld kép
zetkörén alapuló nyelvi szerkezetekről.Úgy vélem, ha van chtoni
kus képvilág, akkor van celesztiális képvilág is. Ez pedig az ég és
a levegő képzetkörét állítja középpontba. Illyés Gyula nyilvánvaló-
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an chtonikus költő volt: első kötetének, a Nehéz földnek címadásától
kezdve végigkísérhetőegész költői pályáján. József Attila ellenben
celesztiális költő volt. Nála az ég és a levegő képzetén alapuló ké
pek vannak többségben. A nyelv lélektanának furcsaságai közé tar
tozik, hogy az éjszakát anyagtalanabbnak, légiesebbnek érezzük a
nappalnál. Az éjszaka celesztiális, ahogy celesztiális az eget vissza
tükröző víz is. Pilinszky képvilága kezdettől ugyancsak égi, celesz
tiális jellegű. Korai verseinek József Attila-i vonásai abból a hason
lóságból erednek, hogy az egzisztencialista értelemben vett létbe
vetettség élményét ő is egy alapvetően celesztiális jellegű képrend
szerrel fejezte ki.

Aztán hamarosan elkövetkezett a második nagy élmény, a hábo
rú. A borzalom és rettenet élménye, a szenvedő ember élménye. Ez
formálta tovább nyelvét és képvilágát, s ez hozta vissza a hitet és
a keresztény magatartást verseibe. A hitbeliségnek általában három
stádiuma van. Az első a naiv, gyermeki hit. Talán ez a legszebb,
mert csupa mosolygás. Minden problémátlannak látszik: a hit le
törli a gondokat. Sokan felnőttségük idején is képesek ezt megőriz
ni. Másoknál azonban elkövetkezik a hit következő stádiuma: ez
kérdező, kételkedő, gyötrelmes állapot. A vívódó, önmagát felelős

sé tevő és felelősségre vonó lélek szólal itt meg, aki állandó perben
áll a történelmi-társadalmi világ hívságaival, hamisságaival s go
noszságaival. Aztán elkövetkezhet a harmadik stádium, amikor a
másodikban felmerült gondok már nem gondok többé. Ez a stádi
um azonban néma. Erről nem lehet beszélni, ez a csend stádiuma.
Azt hiszem, hogy az 1946-os Trapéz és korlát az első és második
stádium határmezsgyéjén született, az 1959-es Harmadnapon pedig
a második és harmadik között. S attól kezdve költészete meg is
maradt ezen a köztes téren: fogalmazásának dísztelenségét, csodás
tömörségét s híres csöndjeit is ez magyarázza.

Jelenits István - Szeretnék visszatérni József Attila és Pilinszky költészetének
párhuzamára, mert Pilinszky lírájának élményszerüsége a képeiben
is megmutatkozik. Ugyanakkor az egzisztenciális tapasztalat mö
gött tényleges élmény húzódik meg: gondolok itt a vergődő halak
ra, vagy például a kertre, ami számára kedves környezet akkor is,
ha abból csak egy nyugágy vagy egy rózsatő villan meg, és nem
határolható be pontosan, hol található ez a kert. Mindazonáltal az
evilághoz kapcsolódó élményei rendkívül erősek, elevenek, drámai
módon jelennek meg, gondoljunk csak a francia fogolyról szóló
versére. Mindezt a tapasztalatot azonban másként eleveníti meg,
mint elődei. Ez a fajta költői magatartás valóban sok mindenben
emlékeztet a kései József Attilára, csakhogy József Attila kései ver
seiben szemlélődő magatartás jut érvényre: mintegy már kívül áll
e világon, és rálát tényeire. Pilinszky ezzel szemben belül van,
amint a Halak a hálóban című vers kezdete is bizonyítja: Nem azt
mondja, hogy látom a hálót, amely a halakat közrefogja, hanem
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"csillaghálóban hányódunk", mi, "Partravont halak", és később is
belülről átélt azonosulás kapcsolja őt a valóság darabjaihoz.

Érdemes háborús költészetét Radnótiéval összevetni, és felhívni
a figyelmet a különbségekre. Radnóti a háborút, amelynek áldoza
tul esett, történelmi katasztrófaként élte át. Félelemmel vegyes re
ménységgel gondolt arra, hogy talán ez a katasztrófa egyszer véget
ér, és bár kérdés, hogy személy szerint túléli-e, de a világ és az
emberiség talán túléli, és tanul belőle. Pilinszky azonban többször
megírta, hogy bizonyos értelemben hálás azért az iszonyatért,
amelybe belemártotta a háború, és azt mondja, ezáltal ledőltek azok
a színfalak, amelyek eddig a világ rettenetét eltakarták, s nyilván
valóvá vált a valóság. Ezt a feltárt iszonyatot nem történelmi, ha
nem metafizikai tanulságaiért ábrázolja.

Kulcsár Szabó Ernő - Ha a Francia fogoly szakaszait felidézzük, a folytonosság elle-
nére is látnunk kell, hogy akármennyire is absztrakt volt a 40-es
években Pilinszky költészete, az 50-es évekbeli bonyolultabb. A köl
tői alapmagatartás, helyesebben szólva a versben beszélő lírai alany
helyzete sokkal összetettebb, sokkal komplikáltabb, sokkal több té
nyező nyomása vagy antinomikus szembenállása alatt formálódik.
Milyen faktorok, miféle tényezők hatottak erre a magatartásra?

Lator László - Fogas kérdés, amit távolabbról kísérlek megvilágítani. A fiatal
Pilinszky költészetének jellegzetessége, technikai szempontból, a
rendkívüli feszültség. Első verseiben rövid, szokatlanul tiszta jambi
kus egységek találhatók, egy sor, egy szintagma vagy egy mondat.
Minden sor lezárt, és e szűk keretek közé szorított versben rendkívül
nagy feszültség uralkodik. Akkor Pilinszky még nem volt képes arra,
amire később, a negyvenes évek végén, az ötvenes évek elején. Első
versei folyamatos, bár hézagos közlés megnyilvánulási formái.

Ez a fajta zárt nyelv, zárt megformálás a későbbiekben átalakul,
egyetlen szóval, mondattal indít, aztán nekilódul és hosszan kanya
rog. Ez a fajta egyszerre tárgyias és egyszerre szenvedélyesen sze
mélyes kifejezésmód, amelynek a legszebb példája természetesen
az Apokrif. Ebben a versben nemcsak egy apokaliptikus jelenést ír
le a költő ("Feljött a nap. Vesszőnyi fák sötéten, la haragos ég infravö
rösében."), hanem azt is, hogy "Csakmostaz egyszer szólhatnék veled".
Szóval olyanfajta akár metafizikai, akár emberre, embertársra irá
nyuló szomjúság jellemzi, amely a testi érzetek követelő erejével
hat: "Ma is hallom a lázas kortyokat" . Vagyis Pilinszky költészetének
számomra legfontosabb tulajdonsága ez az izzás, amely azonban a
kezdeti versekhez képest 1948-49-től megváltozott, más eszközök
által valósul meg.

Kulcsár Szabó Ernő - Köszönöm Lator Lászlónak, hogy ezt a szempontot szóba
hozta. Az irodalomértelrnezők ugyanis gyakran beleesnek abba a
hibába, hogy a versvilágokat a jelentéstan mentén próbálják elkü
löníteni egymástól. Nyilvánvaló, hogy az irodalom éppen az a sa
játságos közlésmódja vagy közlési lehetősége a nyelvnek, ahol a
beszédnek a hogyanja sokkal tanulságosabb, sokkal jelentéstelítet-
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tebb annál, mint ami a szemantikai vagy a jelentéstani rétegben
bekövetkezik. A Harmadnapon versei között az Apokrijban a vers
mondat sokkal összetettebb, szintaktikai szinten a vers képlete sok
kal bonyolultabb, mint a korai Pilinszky-versekben. Hogy ez az
újfajta versszerkesztés mennyire nem magányos vállalkozása Pi
linszkynek, azt az is mutatia, hogy az európai költészetben 59-ben
jelent meg Gotfried Benn-nek nevezetes Mondatft1zés című verse. A
mondatfűzés kap kiemelt szerepet a költészet-történet azon szaka
szában, amikor már a metaforika és a közvetlen összehasonlító tár
gyiasság - tehát mind George, mind Rilke öröksége - eljutott egy
olyan pontra, ahol változtatni kell rajta.

Európa más területén ugyanezek a költészeti problémák foglal
koztatták az alkotókat. Tehát van valami, ami közösnek mondható
a költők előtt álló dilemmák tekintetében.

Hogyha időben továbbhaladunk, megfigyelhető,hogy a hetve
nes évek elején Celan halálával az a fajta hermetikus, személytele
nítő, nem közvetlenül életrajzi líra mintha meghaladottá válna.
Mintha megszakadna a "tanatológiai költészet" folytonossága. A
70-es évek közepétől egyfajta öneljelentéktelenítés, a beszéd visz
szastilizálása vagy alacsony retorizáltsági szintje jellemzi az euró
pai költészetet, és visszaszorulni látszik a hermetizmusnak ez az
emelkedett tragikuma. Ezt a fejleményt nem akarom minősíteni,

csak hangsúlyozom, hogy a különféle nemzeti irodalomnak szak
értői egybehangzóan állapítják meg ugyanezt saját irodalmukról.
Furcsa, hogy Pilinszky költészetében a Száikáktól fogva megint
alapvetően megváltozik a versmondat, mintha valamelyest mini
malizmus felé közelednék a költészet, mintha köznapibb volna,
mintha ez az ünnepélyesség, amely a hermetikát jellemezte, meg
szűnőfélben volna. Pilinszky esetében ez a változás nyilván belső

okokra vezethető vissza.
Szirák Péter - Az Apokrif jól mutatja, hogy Pilinszky versvilága bizonyos

korokban inkább a bizánci ikonokra, nem pedig a nyugati plaszti
kus költészetre hasonlít. Ugyanakkor az Apokrif azt a "fojtott dina
mikát" is mutatja, amelyről Lator László beszélt. Ebben a versben
a kompozíció sokkal összetettebb, mint a korai vagy akár a kései
korszakában. Egy helyen azt írja, hogy Dosztojevszkijt azért tartja
hívőbb vagy "hitesebb" embemek, mint Camus-t, mert az abszur
ditás tudatában is vállalja az alázat állapotát, s ezzel a magatartás
sal talán Pilinszky egész életműve is jellemezhető. Kijelentő-meg
állapító, a sorsot tudomásul vevő nyelvi megfogalmazást fedezhe
tünk fel korai költészetében, majd az Apokrif, a Harmadnapon kor
szakában ezzel az abszurd állapottal szembeni lázadás körvonala
sejlik fel. Kései korszakában pedig a jelenlét megteremtéséért küzd
"a puszta létezés helyett" (Pilinszky). Kései költészetében igyekszik
tudomásul venni a dolgokat, eljutni a teljes alázat állapotába.

Kenyeres Zoltán - A modem irodalomban van egy bűvös szó: mégis. Adynál
jelenik meg, s Pilinszky első és második korszakában is jelen van
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- éppen azokban a versekben, amelyeket emelkedetlnek érzünk.
Ezek a modulációk persze az ő költészetében csekélyek, hiszen kez
dettől nem romantikus típusú költészet az övé. Csak lefokozott pá
toszról beszélhetünk nála, de arról igen. Ilyen lefokozott pátosz van
abba, amit az Ars poetica helyett címü írásában olvashatunk: ,,(...)
magunkra venni a világ képtelenségének súlyát, mintegy beöltözni
a lét és tulajdon ellentmondásainak terhébe - minden, csak nem
meghátrálás." A 70-es években aztán ezt a lefokozott pátoszt is
vissza akarta vonni, rejtettebbé, észrevétlenebbé akarta változtatni.
Akkor következett a mégis helyett a mégse. Volt is ilyen című verse:

Hogy a faágak télidőben

sokáig 6rzik méga hóesést,
hogy végül, mint egy passióban
minden együtt van, ház meg erd6.
liA lemenő nap szálkamezejében"
hogy egyremegy, ki sétál, egy baka
vagy egy világszép félkegyelma lány,
mindezt tudtam, és mégse volt elég.

A magatartás változatlan maradt, csak a lírai kifejezés változott
még lefokozottabbá.

Kulcsár Szabó Ernő - Azért érdekes, amit most mondtál, mert egyértelmű,hogya
hetvenes évektől más versbeszéddel állunk szemben. Csakhogy
nagy nézetkülönbség áll fenn a Pilinszky-értelmezők körében a te
kintetben, hogy vajon ez a Száikákkal kezdődő szakasz mérhető-e a
Harmadnapon igényével, mértékével, szintjével? Az valóban kérdés,
hogy ez a költészet van-e olyan értékes, mint a tragikumot közvet
lenül a vers szövegterében megjelenítő költészet.

Jelenits István - Pilinszky János kései verseiben is megőrzött valamit a régi
költészet eszköztárából is, amely elsősorban a mondattanban érhe
tő tetten. A jambusok feszessége, a vers kristályos megszerkesztett
sége valóban eltűnni látszik. De azért ezek a kései Pilinszky-versek
is hallatlanul feszesek, csak a feszességüket a mondatok röpte hatá
rozza meg. Amit a Harmadnapon mondattanáról hallottunk, az szin
te változtatás nélkül érvényes a kései Pilinszky-versek mondatta
nára is. A Száikákból csak az Elég vagy az Egyenes labirintus című

verseket idézném, ahol ezek az egymásra ívelő mondatok ugyan
olyan elragadtatott módon követik egymást, ahogyan a Harmadna
ponban - akkor is, amikor a mondatokból már csak szavak ma
radnak. Ezek a szavak nem a dadogás vagy egy lefokozott költői

révület elutasító magatartás szavai, hanem a révület ereje löki őket

egymás mellé a szünetekkel együtt.
Kulcsár Szabó Ernő - A szünetek többnyire a szintaktikai kitölthetőség helyei. A

Végkifejlet című kötetben találtam olyan alkotást, amelynek a mon
dattana nagyon hasonlít az Apokrif mondattanához, holott más
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magatartást fejez ki: "Ahogy a semmi kisimítja az agónia átkait, mi
ként a vidék hófúvás után lecsillapul, hazataIál, valahogy úgy alakul,
rendeződik fokról fokra ember és isten, pusztulás és születés párbe
széde." Mondatépítkezése éppúgy átlépi a strófa-, helyesebben a sor
határokat, ám békülékenyebb, elfogadásra készebb hangnemű.

Kenyeres Zoltán - A szakirodalom általában három korszakra bontja Pilinszky
költői pályáját. Az elsőbe tartozik a Trapéz és korlát, a másodikba a
Harmadnapon, a harmadikat pedig a Nagyvárosi ikonok és a 70-es évek
ben írott utolsó versek alkotják, Azt szokták mondani, hogy ezt a
harmadik korszakot békülékenyebb, szelídebb, megbocsátóbb hang
jellemezte, mint a korábbi kettőt. Én nem vagyok ebben biztos. Olvas
suk csak el az 1974-es Végkifejlet kötetböl a Költemény című verset:

Nem föld a föld.
nem szám a szám.
Nem betű a betű.

Nem mondat a mondat.

Isten az Isten.
Virág a virág.
Daganat a daganat.
Tél a tél.
Gyűjtőtábor a körülhatárolt
bizonytalan formájú terület.

Ez bizony kemény hang, semmi engedményt nem tesz benne a
világnak.

Szirák Péter - A kései költészetböl mind a két értelmezésmód alátámasztá-
sára találhatunk példákat, mert mindkét irányultság együtt van je
len, mégpedig szétbogozhatatlanul. A legkésőbbi versek közül a
Tabernákulum is ezt mutatja: "Nem jutok el a szentségházig, / örökre hó
alatt marad / az a bizonyos tabernákulum, / ami miatt, ami miatt..."
Valamilyen módon emlékeztet ez a kései korszak, emlékezetversekkel
találkozunk, vagyis ezek a szabdalt, önidézetszerű, minimalizált
versbeszédet használó darabok mindig emlékeztetnek az ötvenes
évekbeli nagyobb kompozíciókra. Hogyha a kései köteteket egyszerre
olvassuk, akkor talán észrevehető, hogy ez az emlékezés jelen van
azokban, s ez a sajátso "dialógus megemeli a kései korszakot is. Ha
azonban egyenként a verseket olvassuk, arra hajlok, hogy a kései kor
szak versei nem érik el az ötvenes évek költészetének szintjét,

Lator László - Hadd fogalmazzak gorombábban: azt gondolom, hogy Pi-
linszky legnagyobb költeményei a Harmadnaponban találhatók. Ter
mészetesen a Szálkáktól fogva jelentős költő, mégis azt gondolom,
hogy később Pilinszky hozzáidomította költészetét az európai líra
köznyelvének egy fogalmibb kifejezésmódjához, egy olyanfajta köl
tészethez, amelyikben - bár az idézetek meggyőzőekkései költé
szetének tömörségéről- számomra mégis valamiképpen fellazult
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Jelenits István

A műsor A magyar
iroda/om története

1945·tő/1991·ig című

beszélgetésben
hangzott el a Kossuth

Rádióban. Szerkesztette:
Kunszabó Zoltán.

kései művészete. Számomra az igazi nagy Pilinszky a feszült, bo
nyolult hangszerelésűversek költője.

- Azt gondolom, hogy Pilinszky kései költészetét is meg lehet
szeretni, legalább annyira, mint amennyire megszerették, vagy
megszerettük a Harmadnapon Pilinszkyjét. Biztos, hogy van válto
zás a költői magatartásban. A Trapéz és korlát és a Harmadnapon
verseiben Pilinszky valamit azért mégiscsak megőrzött a Nyugat
örökségéből, amelyet egyébként sok szempontból elutasított. Nem
akarta úgy folytatni, ahogy, mondjuk, Weöres Sándor folytatta,
amit a Nyugat elkezdett. Pilinszky nem a gazdagítás irányában
fejlesztette tovább a Nyugat vívmányait, hanem a "szegénységet"
választotta a "gazdagsággal" szemben. Anyugatos hagyományból
azonban mintegy erőpróbakéntmegőrzött sok mindent, például a
jambikus, nagyon feszes versfonnálást. Később elfordult ettől, és
egy másfajta költészeti, nyelvi, emberi magatartást követett. Azt
gondolom, hogy ezt is lehet ugyanannyira szeretni, és az utókor
fogja eldönteni, hogy egyenlő értékűek-e. Még az is lehet, hogy
"huszadik-századibbnak" a későbbi verseit fogják érezni.

IDBAlGAZÍTÁS

Januári számunk 4. oldalán J. Ratzinger cikkébe súlyosan érte
lemzavaró sajtóhiba csúszott be. A 7. sorban kezdődő mondattól
kezdve a helyes szöveg:

Minthogy Ö a Fiú, mindörökké lálja az Atyát. Minthogy ö ember
is, vele együtt mi .is szenilélhetjük az Atyát. Minthogy Ö egyszerre
mindkettő, Isten és ember, sohasem a múlt személyisége, és soha
sem csak az örökkévalóságé...

Kérjük olvasóink szíves elnézését s e helyesbítés figyelembevé
telét, hiszen hitünk központi igazságáról van szó: Jézus Krisztus
valóságos Isten és valóságos ember egy személyben.

A Vigilia Kiadó könyvajánlata kedves olvasóinak:

Rónay László: Erkölcs és irodalom 380,- Ft
A magyar irodalom rövid története (317 o.)

Czeslaw Mitosz: Szül6hazám, Europa 220,- Ft
A Nobef·dQas lengyel író esszékötete (338 o.)

Hang szólft 272,- Ft
Isten-keres6 versek a Xx. század világirodaImából
(431 o.)
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