
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


