
"MERRE, HOGYAN?"
Tanulmánykötet Pilinszky Jánosról

Pilinszky János 60-as végén (a költői életmű

fordulópontján) keletkezett versének címét
vette át az a kiadvány, melyet a Petőfi Irodal
mi Múzeum Tanulmányok PilinszkyJánosról al
címrnel jelentetett meg. A kötet kiadását meg
előzte a költő születésének 75. évfordulója,
barátok, rokonok, pályatársak által közrea
dott műtárgyakból és kéziratokból összeállí
tott kiállítás, valamint neves iroda
lomtörténészek és írók részvételével megren
dezett emlékülés. Az itt elhangzott több, mint
negyven előadás és visszaemlékezés anyagát
Tasi József rendezte kötetbe, amelyet ezúton
ajánlok az olvasók figyelmébe.

A tanulmányok tematikája széles skálán
mozog: Pilinszky ontológiájától, költészetfel
fogásától, hithez való viszonyától a versértel
mező tanulmányokon át egészen a filológiai .
kérdésekig és a nyelvtudományi megközelí
tésekig érintik a leglényegesebb kérdéseket.
Számos előadó (például Tverdota György,
Lengyel András, Beney Zsuzsa, Reisinger Já
nos) foglalkozik azokkal a nagy elődökkel, il
letve kortárs költőkkel, írókkal, gondolko
dókkal, akik nyilvánvalóan hatottak Pi
linszky költészetére és alapvetően vallásos
eredetű művészetfelfogására. Mindenekelőtt

a költő által megmérettetett és hitelesnek ta
láltatott Dosztojevszkij-művektűnnek itt fel,
és természetesen a francia filozófusnő,

Simone Weil alakja, aki Homéroszra, Remb
randtra, Dosztojevszkijre, de elsősorban Jézus
Krisztusra irányította Pilinszky figyeimét. Ol
vashatunk a "szuverén óriáshoz", Adyhoz
fűződő ambivalens viszonyáról, a József Atti
láéval rokon, de lényeges ponton mégis kü
lönböző istenképéről és bűnképzetéről. meg
tudhatjuk, miért tekintette Camus műveit

"csak irodalomnak", intellektuális játéknak,
és hogyan talált művészetről alkotott elkép
zeléseinek megerősítésére Robert Wilson
színházában.

Tarján Tamás a Pilinszky-színművek dra
maturgiai problémáival foglalkozik, Bán
András Zoltán pedig a pszichológia- és törté
netmentes, "vertikális regény"-terv eleve-ku
darera-ítéltségét tárgyalja.

A tanulmánykötetben az ismert nevek
mellett helyet kapnak fiatal, pályakezdő iro
dalomtörténészek (például Hankovszky Ta-
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más/ Sepsi Enikő, Szávai Dorottya, Kurtán
Tünde) írásai is.

Vallomások és emlékezések címszó alatt író
társak/ barátok (többek között Kocsis Zoltán,
Gyurkovics Tibor, Lengyel Balázs, Vattay Ele
mér) vallanak első vaS)' sokadik találkozásuk
ról a költővel, "emlék-törmelékek" kiragadásá
val próbálják emberi közelségbe hozni őt/ s ez
zel megakadályozni a szinte már megfékezhe
tetlen Pilinszky-kultuszt, mely úgy lengi körül
életművét, ahogyan törékeny alakját a cigaret
tafüst a fekete-fehér fotográfiákon.

NAGY ANIKÓ

HIT ÉS PÁNIK
Oláh András: Álarc a csönd

Manapság nagyon veszélyes, és már fölös
leges/ ha a szerző a saját képét a hátsó borí
tóra nyomtatja, hogy lássátok, ez vagyok én,
és ezek a költeményeim egybegyűjtve, válla
lom őket, tegyetek próbára. Egy kicsit roman
tikus / oda nem illő / elcsépelt / deja vu/ és
fiatalabb, kezdő írókra jellemző a Vigilia ol
vasóközönsége előtt már ismert Oláh András
nak az Álarc a csöndben vallott ars poeticája,
mely körbefolyja a képét: "Az ember gyakorta
hajlamos elfelejteni azt az apróságot/ hogy csupán
vendég e földi létben. S bár vendéglátói cserélőd

nek (mások fogadják, mások búcsúztatják), ami a
két esemény között történik, azért mindenkimaga
feleUJs. Semmiképp semkívánnék visszaélni a ven
dégjoggal, pusztán azt szeretném, ha jelenlétem
mel nyomokat hagyhatnék az utókorra. //

Az individuális hit és pánik között - így
lehetne a legjobban és legegyszerűbben jelle
mezni Oláh András kötetét. Két világ találko
zik bennük, egy, a még középiskolás szinten
megragadt depresszív és reménytelen, tele
közhelyekkel, elcsépelt szóképekkel, követke
zetlenségre valló formai megoldásokkal, láza
dó/beletörődő: - fáradt vezeklésnek / szánt (?)
ölelés után / mély zuhanás -; keresünk valamit;
darabokra tört mosolyod, és így tovább; a másik
világ egy steril hité, amely az előző ellentéte:
kiforrt, szinte meglepően sztoikus. Költői ki
fejezésmódja expresszív, annyira, hogy min
dent kimond, semmit sem hagy a véletlenre,
nem ködösít, a szöveg mégsem mindig érthe
tő/ az olvasónak mindent a szájába rág, anél
kül/ hogy ezt a szándékát külön feltüntetné
(link to: Sziveri János versei, példáu1 Szájba-


