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EGY PÁRBESZÉD REGÉNYE
Pi Iinszky János: Beszélgetések Sheryl Suttonnal

Még emlékszem a furcsa érzésre, a torokszoritó örömre, amikor a könyvesbolt kirakatában meg
láttam ezt a könyvet. Borítólapján filigrán néger nő ül, pillantása maga elé mered, kinyújtott bal
kezén holló. Fekete a holló, és fekete a nő haja: Zárt ruhája nyaktól földig ér.

Minden könyv egy külön világ, ismeretlen, megfejtésre váró titok, felöltöztetett ember, akiről

lassan lefejtem a ruhát, míg fel nem tárul teljes, mezítelen szépségében.
Ez a könyv, ahogyan Pilinszky nevezi: Egy párbeszéd regénye. Párhuzamos kitárulkozás, egy

másba fonódó, egymásra rezonáló monológ ; egy fiatal néger nőé és egy érett magyar férfié.
Mindkettő rendkívüli ember, mindkettő tudatosan élő, önmagára és a világ minden rezdülésére
figyelő.

Olvasom Sheryl életét és titkon hasonlítom a magaméval. Sheryl két évvel idősebb, mint én,
életünket egy világ választja el, mégis mintha karnyújtásnyira, érintésnyire állna "tőlem, fekete
szépségében, nyugalmával, csöndességével. Sheryl szinésznő, s én még sohasem hallottam szí
nészt, aki művészetéről azt vallja: számára börtön, falakkal körülzárt magány. Megjelenik előt

tem a szinpad, középpontjában egy nő ül, arcán reflektorok ragyogása, ezernyi ember nézi az
egyedüllétét.
(És én? Nem szlnpadon, nem kozépen, mindenütt, itt, engem is elválaszt a testem, körvonalaim el
zárnak a többi embertől - én áttörhetek amagányomon ?)

Sherylt Harlemben, ahol lakott, többször megerőszakoltaegy fiú. Nem haragszom rá, mondja
- és ez furcsa számomra..
(Te sem haragszol? - kérdem magamtól. Te sem haragszol, ezerszer kisebb vétkekért sem?)

Pilinszky vallomása következik, önmagáról, nővéréről, aki szinte üvegházban nevelte.
(Emlékszem még, lecsói//at volt a keskeny, szürke pesti bérházban, ahol hitetlenkedve ál/tunk: az
nem lehet, hogy Pilinszky ítt lakik, ebben a házban .. . A termetes asszony egykedvűen mondta az
emeletet és a számot, s mi becsöngettünk. Egy asszony nyitott ajtót. A hosszúkás előszobábanfélho
mály volt, s a végén. egy ajtó előtt,félbeszakadt mozdulattal a kilincsen ott ál/t a költő, arcafélig
felénk fordult. Kicsiny volt. madárarcú, ezüst mosolyú, hóhajú.)

1973-ban találkoztak Párizsban. Pilinszky betegen feküdt, és Sheryl ápolta őt. Sheryl, akinek
magyar fiú a vőlegénye. A kórházi beszélgetésekből született ez akönyv, ebből rajzolódik ki a
két ember arca.

,.Tudom. hogy nem szeret igazán, mivel egy nőt jogosan zavar az éleslátás" - ceruzával fino
man aláhúzom ezt a mondatot.
(Így igaz. Mindcnki magát akarja megmutatni, mindenféle szerelemben. barátságban - dc azt az
önmagát, ame/y szeretetre méltó. Hibáinkat oly könnyen megbocsátjuk magunknak, ami/yen nehe-
zen másoknak.) .

Már ötödször olvasom és nem értem, nem, nem. Mi az, hogya "remekmüvek nem unalom
előttiek, hanem unaimon túliak"? A modem irodalom nem meri vállalni az unalom kockázatát
- igen, most már kezdem érteni. Túl sok az esemény a XX. század irodalmában, sok az erősza

kolt érdekesség, a beszéd - Dosztojevszkij, 'Tolsztoj csöndességével szemben.
A beszélgetés átsiklik Robert Wilsonra, a híres színházrendezőre. Ő megfordítja a szokásosat

és nem sűrít három órába egy egész életet, hanem lelassitja a mozdulatot, és ezzel többet mond,
mint a tömöritők. "A lelassított rnozgás mágiája."
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·Olyan, mint a görög tragédiák. Történésük mindenki előtt ismert volt, mégis élveztek: a rnűvé

szi játékot és nem csak a cselekményt.
(Nézem gyermekem arcát. Ismeremfintorait, mozdulatait, mégis. újra meg újra olvasok bennük,
beléiűl: furakszom. kapaszkodom . szétszedem . összerakom . Az ismert egr ponton újra ismeretlenné
válik. Már gyermekkoromban észrevettem. hogy ha egy szót sokszor ismételgetek , akkor elveszíti
jelentését. igéző furcsaság lesz, értelmetlenség. Akkor még nem tudtam, hogya konveneia hámlik le
róla: elveszíti a jelentéssei-és önmagával. mint hangsorral való kapcsolatát is, bízarr varázsszóvá
válik.)

A színjáték nem utánzás, mondja Sheryl, utánozni az állat tud, a színészet nem ímitáció, a szí
nésznek újra nem kell tudnia semmit.
(Latinovits jut eszembe, aktúgy mondott verset, úgy játszott, mintha abban a pillanatban szülte vol
na meg a szavakat ..az alkotás pillanatával ajándékozott meg. A vershez csönd kell.figyelem, a vers
nem mosolygás, amit ünnepekenfelöltünk. a vers egy összehajtott arc, egy összedarabolt mozdulat,
amit csakis odafigyelve lehet újra összerakni.) , .

A következő fejezetben a bűnről beszélgetnek, a bűnről az életben és a művészetben. Följegy
zem, mert igaz: "Egyszóval: az a tiszta ellentmondás, amivel egyedül lehetséges a világ legvére
sebb drámáját felídézni. Auschwitzban egy hosszú folyosó falain millió bűnöző arcképe, s a fo
lyosó végén egy angyalarcú SS~katonáé -ő volt a gyilkosuk."
(Rengeteg bűnöm van. így hittem gyermekkoromban. Eredendően hajlamos voltam a bűntudatra.

tetteim megőrzésére,motívumaim keresésére, az exhibicionízmusra - ezért szenvedtem olyan so
kat. nemcsak vétkeimtől, de már a gondolataimtál is. Mindíg meg akartam tisztulni, új életet kez
deni. mindig levedleni a régi önmagamat, ,és sohasem sikerült maradéktalanul -:- akkor megprobál
koztam elhagyni magam, de az se volt jó. Milyen hosszú utat bejártam. amíg eljutottam oda. hogy
bűneim talán nem is bűnök voltak. Rájöttern, hogy nincs tökéletesség az emberben, mert az lenne a
halál, a megsemmisülés. Így maradtam küszködő, tisztuló, a világgal meg nem alkuvó. Nem aka
rom, hogy más voltomat észrevegyék,' szenvedek attól. ha rám figyelnek és szenvedek attól. hogy
nem figyelnek rám. Szeretnék szabadon élm, elküldeni valakit, ha ahhoz támad kedvem, egyedül
lenni, csöndre inteni bárkit,fölállni és elmenni, ha nem látom értelmét amaradásnak " de a rossz ér
telemben vett udvariasság, a mások helyébe képzelem magam miatt maradok és teszem azt, amit
mások. Es szenvedek ettől. Egyszer aztán észreveszem, hogy mégsem síkerült idomulnom tökélete
sen.)

Dürrenmatt azt mondta, hogya színpadra lépés fölér egy szüléssel. Wilson rendezői munkájá- .
ban még tovább megy, lelassított mozdulataiban már a helyzetváltoztatás is olyan, mint egy szü
lés. A világ jelenléte, megléte csoda - írja Pilinszky -, aminek észrevételére lassan már csak a
gyermekek és a gyengeelméjűek képesek.
(Hogy van ez a szoba, ez az írógép. az afűggőny, a kezem. a konyv előttem: anyagában. kiterjedé
sében,' hogy létezem én és ez a csodás rendben, mégis káoszban levő világ, s a kíságyban itt lélegzik
a gyermekem . . . hihetetlen. Rácsodálkozom naponta és nem hiszem, nem értem, hogy az enyém.
hogy li testemből született. És nagy az alázat bennem, mert nagy ez a csoda. törékeny ez a valóság.)

Megint egy érdekes gondolat, az agyamba ragad és nem tudom kivetni onnan, megforgatom. .
őrlöm, visszateszem és rádöbbenek, hogy már én is gondoltam, de sohasem mondtam ki. De et
től akimondástól egyszerre újjá válík.

"A művészet se nem valóság, se nem utánzat. A baj ott van, hogy a valóságot csak utánozni le
het. Holott a valóság lényege, hogy semmit se utánoz. Egyszerűen van vagy keletkezik."
(És a keletkezés a gyönyörű. Hányszor akartam megfogni keletkezésében a szerelmet, a gyűlöletet.

sohasem sikerült. Vezettem vissza gondolataimat, miféle asszociáció-rengeteg után bukkantak fej
tudatom mélyéről?Hogran keletkeznek mondataim itt. ahogvan most írok? Nem tudom. Valahol a
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mélyben rakódnak mozaikká űvegdarab-dudogásokbát,s mire kihuknak a számon már készek, egé
szék, ntcgformáltak.)

Egy verssor, oly egyszerű és oly csodálatos képsor, hogy amikor újra meg 'Újra kimondom,
előttem is megáll az idő ...

"A pillanat villanyszék trónusán ... "
Maga a tökély, akárcsak a másik, a mozdulatlanság, az örökkévalóság képe: " ... sziklába

mártott nyakszirt".
(Mióta eszmélek, mindig volt külső beszédem mellett egy örökös belső monológom is. Mindig kín
zott a vágy, hogy kimondhassam, hogy megszólaljak és kiáradjon, kiömöljön belőlem' ez az örökös
belső zuhatag. Ma már tudom, hogy csupán csöppjeit foghatom föl, mert a sz:ó és az írás nem képes
tökéletesen visszaadni ezt a belső beszédet. Ott rejtőzik minden csönd mögött. Nézem az ablak
négyszögében a világot és nem gondolok semmire, szememen át kiröpülök, elálmélkodom egy sze
kér láttán. Nem gondolkodom' - azaz kész gondolat nincs a fejemben, s a nem készet nem lehet
megfogni. kimondani - mivel a kimondott már: megformált, kész.)

Csodálatos mondat: a .félelemnek és a bizalomnak nincsenek szemhéjai", Igen, sohasem al
szik, örökké nyitott, és szüntelen. "Az iskolák föladata - messze túl az ismeretek közléséri - .a
figyelem nevelése." A valódi szerencsétlen gyűlöli a szánalmat, de a figyelemnek, a tökéletes di
agnózisnak nem tud ellenállni.
(És hafigyelni tudsz a másikra.felismerni őt, akkor nem tudsz nem cselekedni érte, nem tudsz mel
lette elmenni nemtörődöm mádon. Nem biztos, hogy az igazi kaland messze van, lehet. hogya ka
land, az igazi élmény az, ahogy egy patak csobog és ahogyan leválik egy pitypang őszülőhaja és las
san szálldogálni kezd a levegőben.)

Sheryl hazamegy, elköszönnek egymástól. A könyvet bezárom és nézem, nézem egy elmozdít
hatatlan pillanatig a befelé figyelő, fiatal női arcot. Befejeztem egy könyvet. A valóság, amely ed
dig - pelenkamosás, mosogatás és vasalás között - már oly egysíkúnak tetszett, most felfeslett,
átrétegeződött, megmutatta mélységeit.

Gazdagabb lettem? Egyáltalán: lettem, észre kellett vennem, hogy vagyok, és van köröttem
minden. Kezem gépies mozdulatai mögött, a megszokás szavai mögött, itt, bennem is ezernyi
csoda. Mától figyelek, mától 'úgy élek, hogy titkokatfejtek, észreveszem minden apró mozdulat
jelentőségét.

Mintha lehuny tam volna a szemern, s most újra felnyíIna: sohasem láttam semmit így, mint
most, sohasem láttam az utcát, az embereket, a tulajdon kezemet, a félholdat a körmöinön.
Megszűnt az egysíkúság. Mint amikor egy vonal, amely csak a papíron létezett, egyszerre tudo
mást vesz a többi dimenzióról: a térről - úgy tárul föl előttem a világ és a tárgyak jelenvalósága.

Hajnalok
Régmúlt időben oly puhák voltak.
Mint ólban gyapjas kis juhok,
Körülvettek léleknyugtató csend
Fehér burkával hallgatón.

Most oly kemények, mint a szikla;
Peregnek 'komor perc-szemek, ,
Mint koporsóra a dübörgő

Kemény föld, hogyha rápereg,

MONOSTpRI ILDIKÓ
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