
PilinszkyJános ÖSSzegyűjtött
verseinek margójára

pilinszky immár hat ére halott. Joggal
vélhetnénk hoit, hogr. a személyét kötülvevő

homoilyosz1anikezd, s a titokzatos életmű iránti
rajongás lassan ab1bbhagy.

Val6joióan épp az ellenkez6jét tapasztaljuk: az
érdeklődés ~ta töretlen, s ha régen rajongó
toiborrol szólt a fmJa,' m:tra toiborok sokasodnak,
hívők, értelmezök, rajongók elemzik életművét.

Mindenki más és mas embert, költőt lát Pi
1inszkyben. A hívők a katolikust, az irodalmárok
az új nyelven~6t. Az értelmiségiek egy
része a misztikust, a pletykára vágy6k a titokza
tost. Sokan az antifusisztoit becsülik benne leg
inkább, ismét moisok a "különá1l6t" és kívetettet,
a hivatalos irodalomba csak kést'in befogadott
költt'it.

Melyik Mt igazi ara?
Ahogy múlik az id6, s kialakulbizonyos távlat,

melybCilpillnszkyre s konmkra is visszatekinthe
tünk, egyrevilágosabb: ha valaki méltó az Ady s
J6zsefAttila melletti helyre, az éppen 6. S ezzel
együtt mind nyilvánwl6bb az is: haAdyban a férfi
vált költt'ivé, József Attiloiban pedig a vézna,
lúad6 kamasz, akkor Pilinszkyben mindenek
előtt a gyermek. De nem úgy, mint Weöresben,
aki vidoim gyerekverseivel a játékos-könnyed
gyermekállapotot idéZi. S nem is úgy, mint a
legtöbb költt'inél, akik súm:tra a gyerekkor visz
szaidézése leginkább nosztalgiát kölcsönöz. Pi
linszky gyermeksége sokkal tragikusabb.

Nem magakeresi: ránehezedősorsként vállal-
. ja. Belenyugodva, hogy haloiláig kínozzamajd a

gyermeki érzékenység, a kielégíthetetlen, lázas
szeretetigény. S lemondva arról, hogy valaha is
eljusson a férfias, magabiztosdg, vagy akoir a
kamaszos köZönyés kíVÜIállOiS állapodba.

Ez a cseppet sem vidám gyereksors hatja át
minden versét. Ennek nyomát ismC!fhetjOk fel
aszketikusan barázdált arcvonásain. ,

Nemcsak tematikai jellegzetességekre gondo
lunk, 'amikor a gyermeket látjuk Pillnszkyben.
Nemcsak arra, h?IP: újra meg újra it "tengerpar
tot járó kisgyerek -hez, "ámuló csecsemő"-höz
hasonlítja magát, s nem is arra, hogy oly gyakran
említi édesanyját, s idézi a gyerekkor emlékeit: a
kertet; a fákat, a zongorát. sokkal inkább azokra a
mélyebben fekvő adottságaira, amelyek ereden
döen gyermekivé: ámulóW, félénkké, érzékeny
nyé tették költészetét.

pilinszky félelmei. idegenkedései pontosan
olyanok, mint az idegenbe vetődöttkisgyerekéi.
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Ugyanilyen a honvágya is: az "öreg szülök" közé,
a "régi rend"-be, Azért idegen számoira a világ,
mert felnőttekre szabott. Ezért érzi, hogy a
vándorlás, amit életnek nevezünk, kényszer, s
hogy az út, melyen járnunk kell, ~vert tanyák"
közt vezet.

Ez a gyermeki honvágy vezeti el Istenhez, az
elveszett gyerekkort sokszorosan pótolni tud6
"atyai ház" urához. Ez békíti meg élete végén a
világ zordságával: a tudat, hogy a magányos út
hazavezet, s hogy egyszer ismét otthon lesz majd,
csöndes, szötlan kisgyerekként, észrevétlen hall
gatásban.

A "hazavágy6" kisgyerek egyszersmind "ámu
ló" kisgyerek is: mindent meglatö, mindenre
érzékenyszenzor, akit legkevésbé semvéd meg a
felnőttség közönye,fásultsága.

Lát és szenved a látványt61; védtelen tudatát
halálra gyötrik a kínlódás képei. "Mindent
megértek - panaszolja -, felhők futását és
disznók fejét, rálapulva a préskemény palánkra",

Panaszkodik, de nem hátrál. Szenved, de nem
futamodik meg. Ahogy nem futamodott meg Ö
sem, nagycsütörtök éjjelén. Ahogy nem futamo
dik meg a .porköpenyes kisfiú" sem a télben; a
hófúvás elöl, Ahogy .föllépked a jeges lépcső

kön", mert tudja, hogy ki kell szabadítania a
tabemákulumot.

Kisfiú az éjszakában, kisgyerek a szenvedések
sötétjében. Ez Pilinszky. S a versei? Thlán napló
töredékek. Thlán feljegyzések - isko1ásfüzeté
ból. A gyermeki hőstett dokumentumai. Az
éjszakában őrködő szeretet forgacsai.

Melyikünk kínja maradt volna rejtve el6tte?
Melyikünk félelme, melyikünk magánya lenne
ismeretlen számára?

Jó "írnok" volt: mindannyiunk helyett őrkö

dött. Megérdemelte a "békés halált". S azt is,
hogy végre hazaérnetett. (Szépirodalmi)

Valaczka András

Balassa Péter:
A látvány és a szavak

Mindig kényes dolog valakirr51 írni, aki valakirol
írt valamit. Mit lehet még írni - róluk? A valaki
mindkét esetben magasabb értelembe helyezen
dő, a valami úgyszintén. Ráadásula sz6ban forg6
múfuj, az esszé, mélyen összeforrott Babits nevé
vel az irodalmi hagyományban. Dolgunk tehát



nem az, hogy a szerző állítasait, nézeteit pusztán
ísmertessük, hanem az, hogy igyekezzünk belehe
lyt:zkedni kettőjük köZös szituációjaba. Úgy gon
doljuk, hogyebben az esetben ez az objektivids
föltétele. .. E belehe1yezkedés nem csupán azt
jelenti, hogyaz ő esszéjén át látjuk aköltót, hanem
a fordítottját is: a költő portréja a róla beszélőre

tekint Dolgunk e kölcsönviszony jelentését,
értelmét, mondanivalóját a mában értelmezni.

De vaJamin'Jl írni éppúgy kényes dolog, hi
szen tudjuk, hogy kifejezetten azért írunk, hogy
valaki más írhasson utána (vagy róla), sőt, tulaj
donképpen azért élünk, hogy mások is élhesse
nek utánunk (vagy belőlünk). Persze ez olyan
banális és rettenetes, hogy a nő beleszédül, mint
amikor azt a képeslapot (Postkarte) tartja a
kezében, amelyen egy nő ül és azt a képeslapot
tartja a kezében, amelyen egy nő stb.

Melyik az eredeti? Van-e olyan egyáltalán, vagy
másképpen: valamely reflexió milyen feltételek
teljesülése esetén nevezhető az eredeti idéze
tének, másolatának vagyegy hagyomány tovább
vitelének?

Ha érzéke1tetni akarom e sorok olvasójával; hogy
az egymásra épülő reflexiók milyen cendszerével
van dolga Balassa Pétec:A látványésa szavakcímú
kötete cecenzensének, megkell jegyeznem, hogy a
fenti mondatok mindegyike - idézet, mégpedig
jelöletlen idézet Balassa Pétertől, egyolasz és egy
magyar költótőL És nincs kizárva, hogy további
idézetekre lesz szükségem ahhoz, amit e szekunder,
tehát művekrőlszóló, de eredeti megközelítéseket
tartalmazó könyvről az áttételek számát eggyel
növelve mondhatok.

Balassa.Péter gyakran és előszeretettel alkal
mazott kérdését - ki beszél? hogyan beszél? 
kell föltennünk az ő könyve kapcsán is, hogy az
előbb említett láncolatból egy pillanatra kilép
jünk. Érdemes megnéznünk azt is: míre irányítja
a figyelmünket a szerzö az utóbbi 5-6 év
legjelentősebb munkáinak összeválogatásával.
Sokat mond szerzök és művek felsorolása ( csak
az első dolgozatban tárgyalt Lukács Györgyöt és
az utolsónak: említett Nádast nevezem meg
mintegy két pillérként), még többet azonban az,
hogy minek az elmondásához szolgáltatnak ezek
alkalmat az ő számára. Ebb(Jltevődik össze az a
személyiségkép, amelyet a szerzöröl mint a
kritíkusi, esszéista középnemzedék (van fiata
labb?) példának is állítható egyik legmackánsab
bikácól a .ki beszél?" jegyében fölvázolni sze
rétnénk. E szuverén személyiségkép hangoz
tatását azért tartjuk szükségesnek, mert a sokat
emlegetett mocális és esztétikai értékválság és
-bizonytalanság korában elfelejtjük, hogy a zavar
ott a legerősebb, ahol a hagyományos egyéni

értékrend COWSára egyoldalúan a közösségi
eszméktőlvárták az útmutadst

Elöljáróban leszögezzük, hogy A látvány és a
szavak mint könyvegész arányosan és jól meg
komponált mil, amely szerzője vWgképéról és
gondolkodásmódjáról éles képet ad Megemlí
tendő, amit kocabbi könyveib(51 eddig is tudtunk,
hogy Balassa. péter wlaszt, megválasztja, hogy
miről ír, tehát igényes és szabad. ember (már
amennyire ez lehetséges). Mint az' igazi Wlasz
tások, az ő v:tlasztásai is kölesönösek: egy-egy
téma, könyv vagy szerző kiv:i1asztotta, megsz6Jí
tolta és megszólaltatta Balassát. Minthogy fontos,
számára valÓSZÍnűlega legfontosabb szeczőkcól ír,
az összkép is jelentős, ha nem is teljes. Nem ír
rendszeres irodalomtörténetet, és ak:icól nem ír,
azt nem biztos, hogy nem szereti vagy nem taitja
értékesnek. Gondo1atrendszerének - szemé
J.yiségképének - egymást kiegtszító, egymasra
utaló elemei több helyen felbukkannak a könyv
ben; a legfontosabbak: a szenvedés, a szeretet, a
szegénység, a tragikum és a bagJIomány. Az
esszék és tanulmányok nyelve az értekező prozáé:
szabatos, visszafogott, tömör, aligkét-~~mon
datát éreztük lazának. objekt:íven érvel (a tudo
ányos eszközök gazdapíga néhol SZl1raZSággal
párosul), megalapozatlan kinYiJatkOZtatá nem
jellemzik. Ezekben az ír.1sokbannincsen nyomaa
HaIálnapló-részletekból azóta már jól ismert
személyességnek és lícai szenvedélynek.

AzÉdes Anna világképéről írt tanulmányaban
a szegénységkétféle szempontból foglalkoztatja.
Egyrészt poétikai értelemben; eszerint a sze
gén~ az egyszerűség, tömörség, szűkszavúság
és az intenzív kifejezés szinonimái. MástésZt
kultúckritikailag, ahov:i már a tapasztalati és
világnézeti szempontok is beépülnek. Balassa jól
érzékelteti, hogy a szegénységet gazdag hagy0
mánya, irodalma és a mindenkinek rendelkezé
sére álló kollektív tapasztalata ellenére bizonyos
megfejthetetlennek tűnő misztérium ÖVeZi. A
szegénységhez bizonyos intellektuális nehéz
kedés húz egyrészt, másrészt pedig lelki ténye
zők ellenállnak ennek :l hüzöerönek, A szegény
séget tisztább viszonynak sejtjük, s így áttekint·
hetóbbnek, amely azonban csak megközeIíthe
tőnek, de nem elérhetönek, tanulmányozható
nak, de nem maradéktalanul megé1hetőnek

tűnik - lévén ez bizonyára ellentmondás. Balas
sa bőséggel idéz a szegénység icodaImából (a
nyelvi szegénység, intenzív sziikszavúság köré
ben megemlítendőpilinszky nyelve, mint ahogy
a Harmadnaponrol szólva a kötetével azonos
című tanulmányaban beszél is nyelvi és szociális
szegénységről, amely, úgy tetszik, alapélmény
nála). A szegénység önkéntes, belátott, akart és
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WlJalt wffilj4val cpíteném ki ezt, ahol a sze
génység a szabadsággalegyen1ő, a lemondás, a
nemet mon~ szabadságával. A lemondás sza-

-badsag;1val, amelyre a gazdag üjü nem voll.képes,
Simone WeH világa ez, a kolduló buddhista
SZefzetesé, a chaszid mondasé, amely szerint a
szegény többet ad a gazdagnak, mint fordítva,
valamint a gazdagnak nagyobb szüksége van a
szegényre, mintforditva.

Balassát érték tamadasok Hamvas Béla Kar
neváljl1nak beharangozó értékelésekor, amiA't
nem az elfogult méltatás, hanem az ellenvetése
ket is felsorakoztató bemutatás hangján sZólt.
legyük hozzá, támadták a másik oldalról is; mert
megnevezte azokat, akik Hamvas publikálását
hajdanán megakadalyozták. Szellemi bátorságra
vall, hogy a Hamvas-életmű kihívása elől e táma
dások ellenére sem tért ki, hanem a kiadott
művek alapján újabb kísérletet tesz megközelí
tésükre. Ezzel a nem egy írásra és több emberre
méretezett feladattal ezúttal sem birkózik meg;
írása megközelítés, kísérlet a (magyar) vallo
másirodalomba és gondolkodásba történőbeso
rolásra. Kérdésfeltevései érzékeltetik, mekkora
botránynak min6sül( t) Hamvas radikális fellé
pése. Két kérdésre azonban nem találja a választ.
Azegyik az, hogyvajon a Karnevál oly nagyszerű

egyik vezérszólama, a "szeretetlenség őrjön

gése" legyőzetett-e a műben, vagy pedig meg
kellene látnunk beszéde mélyén,hogy ő maga is
egy az éhezők köZül? Igen, ő is éhező, talán ő a
leginkább éhező. Hamvas alkata nem Szent Fe
renc-i alkat; radikális, békétlen, meg nem alkuvó,
szenvedélyes, de harmóniára és szeretetre törek
v6 alkat is egyben. Mindent úgy látott, mint egy
igazabb létezés szörnyűszatíráját. Nem mondta,
hogy igaza van, de mi megkérdezhetjük: olykor
nincs igaza? Másrészt: egy művészeti alkotásban
valamit (a szeretetet) érzékeltethetünk a hiányá
val is, valaminek a színét a fonákjával. Vagy,hogy
Balassakedvenc paradoxonjaival éljek: a szeretet
úgy is jelen lehet, hogy - hiányzik. (Hiányzol: ki
is csinálja? aki vagy akinek ... ?) A szerétet tehát
ott van a '" műben? - nem, az olvasatban, a
dombormű negatív öntőformájában.J>ersze(s ez
a másik kérdés) az igazság nehézágyúinak nem
hogy ez, de még más nyilvánosság sem tud
ellenállni. De Hamvas nem volt taktikus, miként
politikus sem; mindenre az igazság nehézágyúi
val lőtt. Ez persze szalonképtelen, tehát kiutasít
tarott. Ő tehát megszenvedett ezért, miközben a
maga számára életgyakorlattá tette azt, amit
mondott. De miként pl. Kierkegaard, ő sem volt
néptribun, hanem magányos alkotó, s amit
mond, azt minden látszat ellenére csak magának
mondja - tetszik vagy nem tetszik.
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A látvány és a szavak négy tanulmánya és
kritikája foglalkozik Babitscsal, e számmal is
jelezve, hogy a Babits-rehabilitáció még mindig
aktuális. Emeljük ki ezek közül azt, amelyik
Nemes Nagy Ágnesnek a hegyi költőt bemutató
esszégyújteményét méltatja, elsősorban az esszé
fogalmának számtalan meghatározási kísérlete
miatt. És bizonyítandó, hogy mennyire eredeti
mű ez, holott egy valakiről szölö könyvről szól,
nem takarWn funkcióját és célját: az irodalmi és a
keresztény hagyomány hangsúlyozását. Igazán
átvilágító írásokról lévén szó, e tanulmányok a
tárgyukat és a szerzőjüket egyként megvüá
gítják. Balassa nem hagy kétséget az iránt, hogy
úgy gondolja: tökéletesedéshez vezet a szen
vedés, mint az önismeret és .az (élethosszig
tartó) fölnevelődésfeltétele. Hogy -bár ártat
lannak(?) születünk - tökéletesednünk kell.
Hozzátehetjük, hogy a szenvedés azt jelenti,
hogyvalamilyen hiányt szenvedank, tehát szegé
nyek vagyunk. A vállalt szegénység a vállalt
szenvedéssel egyenlő és a tökéletesedésen át a
boldogsághoz kell vezessen.

Ahogy Balassa a Harmadnapon 25. évfordu
lójára elvégzi a Pilinszky-vers visszatekintő

értékelését és hatásvizsgálatát, bizonyára érde
kes lesz negyedszázad múlva elolvasnunk, mit
írt újabb prózánk néhány darabjáról keletkez
ésük idején. E munkák mindegyikét nem vess
zük sorba, a visszatérő motívumokkal arra
hívjuk fel a figyelmet, hogy Balassa igyekszik
egységben lát( tat)ni a 20. századi irodalmat. A
Pilinszkynél és Kosztolányinál tárgyalt evan
géliumi szegénység mellé Krasznahorkai László
Sátántangójának szociális szegénységét és tra
gikumát emeli, megkeresve hozzá az írótársak
és a társművészetek (Jeles András) párhuzamát.
A hagyomány kérdésével külön fejezetben
foglalkozik. Mészöly, Esterházy, Nádas egy-egy
müvének elemzésével a hagyományt mint el
süllyedt archaikumot vizsgálja. Az Emlék
iratok könyve itt csak egyetlen fejezetével
szerepel, az Egy antik falikép leírása ctmüvel. Ha
ennek nem gyakorlati akadály az oka, akkor ez
méltánytalan, másrészt más következtetésekhez
vezet a részlet hagyományelemzése, mínt az
egésze.

Feltehető, hogy ezzel a könyvvel lezárul Balas
sa Péter egyik alkotói korszaka - talán a Halál
ntqJló-részletek mutatják az új irányt. Az ottani
személyesebb hangvétellel és átfogóbb világ
látással teljesül ki esszéjében a szabad gondolat
drámai formája, hogy a szellemről nyert érzéki
tapasztalattá váljon.

Rácz Péter


