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1931·ben született Buda
pesten. Költő, író, szer
kesztő. Húsz éven át a
Magyar Rádió főmunka

társa, majd újabb húsz
évig a Magyar Televízió
főszerkesztője volt. Jelen
leg a Távlatok szsrkesz
tőbizottságának tagja, az
Új Ember állandó külsö
munkatársa. 1999 óta a
Magyar írószövetség költői

szakosztályának elnöke.

Még egyszer?
Még egyszer!
Versháttér, azaz a mű erőterének határvidékeiről való tűnődés ez,
néhány példává érett emlék fölidézéséve1. Még egyszer: az ismét
lőjel értelméről; verssor vagy zenei motívum megismétlésének lé
lektanáról van szó,

"Kedves lemezeim" - rádióműsor 1972-ben. A beszélgetés helyszí
ne a táborhegyi, virágzó völgy: Pilinszky János itt volt nyaraló és alko
tóházi vendége Toldalagi Pál költő otthonának. Egy asztalkán két üveg
sör s az új Pilinszky-kötet, a készülő könyv nyomdai levonata. A fek
vőhely támlájánál pedig kirakatszerű elrendezésben hanglemezek Bach
és Liszt orgonaművek, Schubert vonósötöse, egy ikonnal ékes borítólap.

Az ott, akkor készült párbeszéd felvételét őrzi a Rádió archívu
ma, az elhangzott szöveg azóta több kötetben is megjelent. Dolgunk
végeztével nagy meglepetés ért: Pilinszky - szelíden rendezgetve
korrektúrájának lapjait - a Szálkák kötet valamennyi versét felolvas
ta nekem. Versmondásának tanú i tudják: a szavakat szinte egyen
ként, halkan, roppant súllyal mondta ki, s ezek a csend, a szóközi
szünetek kompozíciós szerepével sokágúan megszervezett akkord
ként hatottak, miközben az egymást igen lassan követő szavak
szükséges kicsengésével az asszociációk vízgyűrűi, körei tágulva
hagyták el a szó szerinti jelentést... Nála a romantikus hevület ösz
szefért a beszéd liturgikus értelemben vett elvont fegyelmével: ver
sének szavait úgy mondta, mint miséző pap az átváltoztatás igéit.

Hasonló módon jár el valószínűleg a verset magában olvasó
ember, amikor az élmény befogadásának saját, természetesen las
sú tempóját megválasztja, mintegy kortyonként élvezve a költé
szet nemes borát. Gyors, egyszeri olvasással csak a rossz verset
lehet "átlátni" - a jó költemény izgalmat kelt, nehézségeket te
remt s erőfeszítésre késztet: ezek által válunk a mű benső erőinek,

szépségeinek részesévé, szinte cselekvő alkotótárssá. Ahogy Hei
degger vélte: a művészet olyan erőszakos cselekedet, mely feltárja
a létezést, egy-egy eddig még el nem gondolt létigazságra derül
fény, s ebben állunk mi magunk is megvilágítottan.

Hát ott ültem Pilinszky rekaméján, s hallgattam ennek a gyer
mekien erőszakos angyalnak, Jancsinak átfűtött szavait. Megha
tott voltam, s a figyelem megfeszített másfél órája után (örömre
való képességem határán) jóízűen fáradt is. Ö is boldognak lát
szott, kortyolgattuk csendben a sört, mosolyogva nézett. Kezé
ben még a levonat lapjai. Hirtelen, kisfiús hévvel szakadt fel be
lőle a kérdés: felolvassam még egyszer?!
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A zenei formának lényegbevágó eleme az ismétlés: imitáció,
szekvencia, variáció, visszatérés ezernyi lehetősége adatik. A kot
tában kettős függőleges vonal, mellette két pont jelzi a szó szerin
ti ismétlésre utaló szerzői szándékot, s ez akkor is gyakori volt
régen, amikor erre nem a nyilvánvaló szimmetria, a forma tör
vénye késztette az alkotót. Hanem micsoda? A már egyszer hal
lott zenerész "megújrázása", az élmény újbóli, azonnali fölidézése
a ráismerés bensőséges szenzációjával, az ismerősre való rátalálás
pszichikai vonzerejével, örömével. Nem szólva arról, hogy a befo
gadó szakadatlan lelki mozgásában, új és új diszpozíciójában a
mű mást és újat akkor is mindig ad, ha csupán az előző anyag,
élmény szó szerinti megismétlődéséről van szó,

I<:adosa Páltól tudom, hogy a 20. század húszas éveiben szokás
sá vált, hogy az új, nehezen befogadható darabokat az előadó rög
tön megismételte, egymás után kétszer játszotta el. Nyilván a vers
olvasásakor is alkalmazunk spontán ismétléseket, az olvasás folya
matába tűnődésre alkalmas megállásokat iktatunk be, gyönyörköd
tető kicsengést engedve magunknak, zenei szóval .fermatakat" is.

A versolvasó, zenehallgató élményének intenzitása, mélysége
aligha mérhető. Hitelessége sem ellenőrizhető. Annál föltűnőbb

azonban a versolvasói, zenehallgatási szokások, reakciók alakulá
sa, változása. Sikernek, bukásnak a romantika korában létfontos
ságú tétje volt: a közönség, ha csalódott a várt alkotásban, bot
rányt keltve is kifejezte indulatait. Az elmaradt élményt, igaztala
nul, vagy máskor méltán, az alkotó bűnének tartotta. Ma a művé

szet kedvelői általában óvatosabbak. Értetlenségüket gyakran rej
tegetik félszegen, s úgy viselkednek (ezt már nem is érezve tette
tésnek), mintha az elhangzottakra őszinte örömmel rezonálnának.
Úgy érzem, manapság szinte kötelező formasággá silányult a tet
szés kifejezése, a taps. Különös lojalitás. Talán megszoktuk a dik
tatúrák évtizedeiben, hogy igaz véleményünk úgyse kerülhet a
nyilvánosság elé? Ez is az öncenzúra beidegződése?Tapasztalom
bemutatókon, hogya teremben lelkesen tapsoló, szünetben a fo
lyosón, szűk körben ádázan suttogja el a műről alkotott lesújtó
véleményét. .. Stravinskynak még a Sacre du printemps párizsi be
mutatóján el kellett menekülnie a teremből: politikai hevességű

botrány, verekedés közepéből. Ma inkább nyárspolgári, álnok
vagy naiv udvariasság. jellemző a művészeti események közönsé
gére. Nem sznobéria; mélyebb társadalmi oko k miatt vált észre
vétlenül a tetszésnyilvánítás is felelőtlenné.

A rossz beidegződések évtizedeiben is volt bőven - szerencsé
re - olyan alkalom, mely során az élmény megélésének hiteles
örömét tapasztalhattuk meg.

A társadalmi szabadság hiányai közt a lélek inkább fordult be
felé, s heves kívánsággal keresett magának kárpótlást egy-egy
műalkotás szépségeiben. Lelki óvóhely lehetett a fényes Operaház
éppúgy, mint egy falusi művelődési központ poros előcsarnoka,
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ahol talán épp a "Ki nyer ma?" rádióműsor zenéi derítették fel a
jelenlévőket s távoli hallgatóikat, és megrendítő módon volt az a
koncertterem, amikor zongorázásával Richter kiáltotta világgá
(szóval soha nem kommentált) vallomásait.

Egyszer, ezidőtájt Győrbe hívtam meg Nemes Nagy Ágnest.
Irodalmi délutánunk helyszíne a testi, lelki egészséget egyszerre
szolgáló szép, barokk gyógyszertár volt. Itt ült a közönség a ben
cés rendházból áthurcolt székek zsúfoltságában. Ágnes a maga
határozott, nemesen tartózkodó beszéd-zenéjével szólaltatta meg
verseit. Köztük volt a De nézni című költemény is. Magamról tu
dom, hogy első hallásra egy versnek nagyjából kétharmadát fo
gom fel tudatosan, holott talán az átlag olvasónál könnyebben iga
zodom el a képek, elvont gondolatok, asszociációk sűrített világá
ban. Ekkor még fontos jelzők, motívumok potyognak ki a figyelem
hálójából, noha a költemény benső zenéje, amely ugye majdnem
azonos a tartalommal, a "benső forma" sugallatos módon e töredé
kességben is adhat igaz élményt. Persze nyitott a jó vers, velünk él,
változik: régi és új élmény, fölfedezni való, együtt kel életre benne
minden újabb meghallgatásakor, olvasásakor. Nos, ott a győri gyógy
szertárban megkértem Nemes Nagy Ágnest, hogy beszéljen röviden a
versnek prózában is megfogalmazható aurájáról, a vers-háttérről, majd
pedig kétszer egymás után mondja el a verset. A beszélgetés nem
verselemzés volt, nem magyarázat, csupán a figyelmet helyes mó
don felhangoló bevezetés. Ezután a kétszer meghallgatott költe
mény nehezen érthető, sokszólamú anyaga élő evidenciaként ha
tott. Valami véglegesre és sajátunkra ismerhettünk rá benne: a föl
fedezés örömével részesültünk valami alapvetően jóban.

Szánom sok mai irodalmi műsor közönségét, amikor rossz akuszti
kai körülmények közt, a félig-meddig felfogott művet, nem is hiányol
va magukban a meggyőző élmény örömét - lelkesen, készségesen
megtapsolják. Eszerint inkább a társadalmi esemény konvenciója, a
szerző, előadó jelenléte inspirálja a megszokott tapsot. A mű maga
csak az ürügyet szelgáltatja ehhez a mechanikus szertartáshoz ...

Pilinszky megakadályozta, hogy felületes tetszésnyilvánítás fo
gadja művét, maga a mű kényszerített avatatlan vershallgatót is
arra, hogy általa sem sejtett módon legyen képes a figyelemre.

És Weöres Sándor is elutasította a langyos tetszés lehetőségét.

Inkább vágyott a dühös elutasításra. Pedig - mondta - nem
magamnak írok, hanem másoknak. Vagy a falaknak: ugyanis nem
törődött olvasói elvárásokkal, irodalmi divatokkal. "Szuggesztivi
tásra törekszem: nem fontos, hogy értik-e a verset, de az idegek
borzongjanak, mint kifeszített húr a szélben."

Barátunkkal, szerelmünkkel újra és újra találkozni vágyunk. A
remekművel is így vagyunk. Régi és új élmény együtt él benne.
Eleven dolog ez: ismétlés - az idő dinamikája.
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