
PILINSZKY JÁNOS

Székesfehérvár,
1976. november eleje

lKovács Barnabásné,
szül. Pilinszky Erika

(1919-1975),

a költő nővére.

" ...a befejezés
misztériumát élem"

Mostanában sokszor jut eszembe a "Halak a hálóban" című ver
sem. Milyen pontos diagnózisa ez az életünknek! Ezért hát - ha
egy mód van rá - ne bántsuk egymást! A béke a legtöbb, amit el
érhetünk.

Máskülönben minden zűrzavaros és kiszámíthatatlan. De mi
után se a siker, se a pénz nem érdekel már, számomra egyedül a
munka és az imádság fontos.

És különös: a papíron és az imában minden békésen összefér,
ami az életben csupa békétlen zűrzavar. Ezért nem tudok valójá
ban az életben különbségeket tenni, egyes személyeket elfogad
ni, másokat eleve kirekeszteni. Hiszen azon a tisztáson, ami az
írás és az ima: tökéletesen békében alszik egymás mellett a
bárány és az oroszlán! És épp hogy ez nem álmodozás. Így volt a
paradicsomban és így lesz az abban a hazában is, amit Isten meg
ígért és amiről biztosan csak két dolgot tudunk. Azt, hogy egyek
leszünk benne, s azt, hogy ott az utolsókból lesznek az elsők.

Azt viszont, hogya földi életben hogyan alakulnak a dolgok:
beláthatatlan és befolyásolhatatlan. Eseményei elől nincs kité
rönk, s akár az írás nál, egyedül az fontos, hogyan dolgozzuk föl
magunkban. Ezért mondta Simone Weil, hogy sose szabad ezt
vagy azt kérnünk, hanem azt, hogy ami jön erényeink, bűneink,

a világ, mások részéről, azt tudjuk elviselni. Lehet, hogy te nem
ilyennek látsz. Lehet, hogy nem is vagyok ilyen. Lehet, hogy
önző, kicsinyes, perlekedő és igazságtalan vagyok. Ez is lehet.
De épp ezért az ítélet egyedül Istené. És ez így jó. Ezért jó és igaz
ságos, hogy végső soron egyedül ő, a legyilkolt szelídség ítélkez
het. És ezért lehetséges az is, hogy Ady vagy Verlaine írhatta
meg a század legszebb Isten verseit? Miért? Ki tudja ezeket a
misztikus utakat végig nyomozni, térképszerűen átlátni? Egye
dül Jézus, aki egész életében botrány volt a világ szemében, akit
istenkáromlással vádoltak, s hogy együtt mulatozik a részege
sekkel és a paráznákkal.

Ezért kell egyedül befele figyelnünk, arra a végső csendre,
ami vár ránk, s akkor tehetünk bármit és érhet bennünket bár
mi, végül mindenből költészet lesz és csend lesz. Minden külső

zajongásból csend lesz, ezt szerettem volna szegény Erikával! is
elfogadtatni. Közben még a legnagyobb jóakarattal is megsebez
zük egymást, mint az egymás hegyén-hátán vergődő halak. Ez
rettenetes. Mégis hiszem, hogy nem az utolsó szó, s hogy az a

850



Velem,
1979. márc. 29.

Pb.: Velem,
1979. április 2.

Pb.: Velem,
1979. április 11.

végső csönd, egység és béke, már ma itt él bennünk, részesei va
gyunk, anélkül, hogy tudnánk, kik is a választottak.

Ez a nézet egész életemen végig kísért. Sokszor vitt jó útra és
sokszor vitt bűnbe. Mégis úgy érzem, maga az elv helyes volt.
Különben miért figyelnének rám a fiatalok? Ami közelről téves
nek hat bennem, messziről talán világosnak. Nem tudom. De ha
Mozartot névtelenül az árokba dobták, ha ez lehetséges volt, ak
kor békét, szeretetet, igazságot egyedül Istenben lehet remél
nünk [...]

Sokat olvasok. Egyenlőre Weilt és Platónt. Minden kegyelem.
Nincs jó és rossz ember - ez az osztályozás nem egyéb, mint a
társadalom önvédelme. Gyümölcse: Elnyomatás vagy szabados
ság, ha önvigasztalásból- utólag - szépnek, jónak, áldozatosnak
mondjuk is. Ami jó, egyedül kegyelem és tökéletesen ingyenes 
ettől "valami más".

Nagyon nagy "ingyenességre" van még szükségem, hogy
igazságos lehessek abban, amit még írnom és tennem kell, hogy
végül kiérdemelhessem a csendet.

Fontos, hogy szeressük és elfogadjuk egymást. A bennünk műkö

dő nehézkedési erő ellen mi nem tehetünk egyebet. Ha mégis te
szünk valami jót, az tökéletesen ingyenes és nem a mi érdemünk.
Ez egyre világosabb. Imádkozz értem, hogy ne éljek hiába - nem
az emberek szemében persze, hanem ...

Édeseim, imádkozzatok értem, nagyon nagy szükségem van
rá. Imádkozzatok - ne ezért vagy azért - egyedül azért, hogy
"elképzeléseink" helyett egyedül Isten akarata teljesedjék, még
akkor is, ha az kívülről nézve bajt hozna ránk. Ennél tovább
nem tudok se szeretni, se gondolkodni.

A létezés kockázata nélkül az "élet" pontosan működő húsdaráló
csupán, amiből nem következhet egyenesen a halál- szépség 
öröm elválaszthatatlan bizonyossága. Ha sikerülne a szív kockáza
tának, ennek az egyetlen létezésnek a centrumát megragadnom,
ami messze meghaladja az élet jó-rossz, de lényege szerint gépies
semmit-mondását. ..

Imádkozzunk egymásért. Hogy szentek lehessünk, mint Van
Gogh, mint az alkoholtól és vérbajtól szétrágott Schubert, mint
az árokba hajított Mozart... Barthot olvasva értettem meg, hogy
vannak profán és vallásos emberek. De mindkettő kiszorítja a
szentet. A vallás: erkölcsi és társadalmi jelenség. A szentség
kényszerzubbonya. Ez egyszerre magyarázza az Orleani]l] Szűz

és Mozart szentségét az egyházban és a világban. Az egyiket el-
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égették, a másikat mésszelleöntve bekaparták. De ez így van jól.
Hála... Ki fogta Mozart és Schubert kezét? Ezért nem ismerhet
ték a "szemrehányás" fogalmát se. Hálásak voltak és boldogok,
máglyán, árokba vetve, szétrágva az alkoholtól. Igaz, megvetet
ték őket, mert semmijük se volt, ahogya módos paraszt az
árokban alvó falubolondját joggal veti meg, hiszen a módos
megfosztotta magát az örökös örömtől és annak Gazdájától. Jog
gal veti meg, mert ő szépen fog meghalni és nem saját és min
den létező Rekviemjének írása közben, mint az a szerencsejáté
kos Mozart, vagy pláne az a Jézus, akinél még Barabást is joggal
tarthatták "különbnek" és érdemesebbnek. erkölcsösebbnek. "kö
zülünk valóbbnak"!

Édeseim! Hosszabban írok, mert már elkapott az írásnak az a
"megismerő" láza, amikor valakinek egyetlen pillantásának em
lékétől lényének "titka" villámütésképp megszáll. Nem a kis té
nyei, hanem lényének gravitációja, mely mindenkiben szent (még
a "módos kispolgárokban" is). Igaz nem tudják, senki se tudhat
erró1. Ezért mondhatjuk valakiről azt vagy ezt... mert a lényegét
szükségszerűen egyedül Isten láthatja. Ha nem így lenne, nem ten
gődnénk valamennyien Auschwitz nagyon is közeli árnyékában.
Drágáim, írjatok, és ölelje tek át. Mindent köszönök [...l

Szívem mélyén öt-hat dologra "redukálódtam", s a "világ" még
így is épp elég kusza (kívül-belül) - mint mindenkié. Napi erőfe

szítés az igazságról leválasztani az én igazamat. Lényegében mind
kettőről azt érezzük "hogy ez az igazság". Az egyetlen kivétel ta
lán, hogy az én igazam mindig kritikus igazság, az igazság viszont
nem ismeri soha semmi körülmények közt a kardot. "Ha valaki
megüti jobb arcodat, tartsd oda a másik felét is" - ez a mondat
biztosan Jézusé. Ne ítélj és szeresd ellenségedet - ezt a két monda
tot egyedül indulatosan lehet kiforgatni.

Félek az ötödik fejezettöl.' El kell jutnom Hitler éjszakájának
magvába. Mert a részvétnek is egyetemesnek kell lennie. Jézus
mindannyiunkért szenvedett. Mit jelent ez? Hogy megtestesülése
és kereszthalála akkor is bekövetkezett volna, ha csupa "szent"
élne a földön. A szentség ugyanis nem azt jelenti, hogy én jó va
gyok. "Minden kegyelem". A legrosszabb ember se más, mint
saját bűneim tükörképe. Ez a hit és az egység legfóbb titka.

[...l egész esendő életem egyetlen gyónás volt a papíron. Írásaim
nak szinte ez az egyetlen "értéke". Sose vádoltam, sose szóltam
meg senkit. Ezért vallom hívőnek magamat. Földi szinten még a
szerető szívek is szükségszerűen megosztottak, de azon a bizo
nyos metafizikai szinten, mely Jézus óta egyetlen vigaszunk: min
denki és minden egy. Jézus gyűlölte a bűnt és szerette a bűnöst,
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egyetlen embert se rekesztett ki szívéből. Aki csak egy valakit ki
rekeszt - Jézus óta - mindenkit kirekeszt, senkit se szeret.

Drámánk, hogy egyenlőre a földön élünk: a tökéletes egység és
a tökéletes megosztottság közt hányódva ("Halak a hálóban").

Sheryl könyvemben megnevezve édesapám ökléről azt írtam,
hogy eltört valamit bennem, s még ma is álmodom róla, csurom
vizesen ébredve. Ez azonban egy morzsányit se változtat iránta
való mélyülő szeretetemen.'

Földi utunk nem egyéb, mint keresztről-keresztrevándorlás, el
lentmondásból-ellentmondásba. Ezt nagyon kellene tudnunk,
hogy az ecetes spongya ízében fölismerjük a kevéske alapanyagot,
a kortynyi vizet. Ez persze egy szent és egy bűnöző számára egy
ként nehéz, sőt lehetetlen. Ugyanekkor ez hozza a világot közös
nevezőre Isten szemében.

Szívemben él valami névtelen, Schubert-féle fájdalom. Ősz van
mindenképpen. Ugyanakkor áll bennem az idő, s a legrejtettebb
mozzanatok számára épp úgy van helye?" mint azelőtt a "nagy
események" számára. Es ez nagyon jó. Ugy érzem, ha minél in
kább úgy élek, hogy nincs mit elveszítenem, a "dolgok" maguktól
meglátogatnak. Schubertnek végül már ágya se volt: hát könnye
dén hazatalálhatott az egyedül létező hazába. Ekkor már, ahogy
Zoli4 mondta, már nem komponált többé, csak leírta, amit érzett. A
tékozló fiú szíve ezért lehetett gazdagabb bátyjáénál, s méltóbb az
atyai szeretetre. "Az én szivem sokat csatangolt", írta József Attila.
Egy búzakereskedő pillantása naívista szemben a búzamezőkkel,

megvakítja és becsapja a zsebében őrzött harminc arany. A búza
mezőt Jézus és Van Gogh látta a maga egyedül szép realitásában.
De ettől még messze vagyok. ..

Giesekinget hallgatok, Mozartot játszik. .. Itt rengeteget tűnődöm.
S igyekszem mindent úgy nézni, látni és elfogadni ahogy van. Ki
nek jutna [eszébe] megváltoztatni a csillagok pályáját, a szép ábrá
ka t, amiket Isten és a "véletlen" kifürkészhetetlenül kirak évmilli
árdok óta? "Glasperlen Spiel"s- úgy kell őket elfogadnunk,
ahogy vannak: egyedül akkor szépek, békések és tökéletesek: egye
dül akkor vannak a helyükön. A művészet és [a] valódi filozófia
egyetlen szépsége, jósága és realizmusa: hogy úgy teremt úja t,
hogy hozzá se ér semmihez, szentesíti csupán a csillagok állását, a
liliomok formáját, a csecsemők és füvek láthatatlan növekedését, a
szelek szép vonulását, egy arc arányait és finom eltéréseit. Az iga
zi rend érinthetetlen; mint Mozart billentése és "vonalvezetése". Az
igazi rend érintetlen és érinthetetlen. Túl van minden "elhelyezé-
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sen és nézeten". És mégis: lemásolhatatlan. Az, mivel kifürkészhetet
len. Olyan rend, mely messze túl csap a mi rendről alkotott fogal
munkon. A mi rendfogalmunk: az örök zűrzavar szülőanyja. Be
vezetett és intézményesített rend a miénk. A háborúk és valláshá
borúk szülője, mely csak a halálban és temetőben ismer békét. Is
ten rendje, vagyegyszerűen a csillagoké: nem csak rend, a mi fo
galmunk szerinti rend, hanem kifürkészhetetlen, vagyis örökösen
teremtő titok is elsősorban. Tulajdonképp nem is rend: szépség és
tökéletesség, sérthetetlen evidencia a neve. Mozart mindenhez és
mindenkihez így viszonyult. Azzal, hogy csillagként mindent
érintetlenül hagyott: a kifürkészhetetlent csalta elő. Hogy pórul
járt, hogy rosszul végezte? Mindenki pórul jár. Barabás, Pilátus, a
tömeg, Krisztus, Nixon és Mozart, mindenki. Jézus tetanusz-halála
után tulajdonképp nem is értem mit akar a keresztény Európa ez
zel a mondattal? Mozart tudta, hogy halandó, s egy pillanatra se
hitte, hogy ezt megúszhatja. Ez volt "billentésének" egyik titka,
derűjének forrása. Egyedül ezért érdemes élni, s egyedül erre töre
kedni. Imádkozzatok értem, hogy én is úgy "billenthessek", hogy
mindent és mindenkit a maga megszentelt "helyén" csillag pozí
ciójában hagyjak, ha ő maga el is akarna mozdulni.

Életem: írás és zene. A napok parttalan zavartalanságban olvad
nak egybe. [... l

Ingridtól" szép és megnyugtató leveleket kapok. Annyi tékoz
ló bolyongás után eljutottam hát a "szabályoshoz" a szentség
legmélyebb értelmében. Csak én tudhatom mekkora kegyelem
ez, keresztjével együtt. De ez a kereszt - szemben az előzőkkel

- halványan már mégis a Keresztre hasonlít. Külsőleg, a világ
szemében: új föladatok elé kerültem. Belül: a befejezés misztériu
mát élem, amitől az írás is tökéletesen új dimenzióba került.
Ebből csak az agónia zökkenthet ki, hogy azután a halál végle
gesen elhelyezzen. Van Isten! - egyedül ezért lehetséges, hogy
belülről (Feló1e nézve mindenképp) minden élet organikus, akár
egy fa, legkisebb leveléig.

Annyi bolyongás után eljutottam egyfajta hőn áhított belső rend
be, amelyben élet és halál végre valamiképpen egy. Életem ezzel
valójában lezárult - hála Istennek. Viszont annál inkább fölgyor
sult a befele-utazás. Nem panaszkodhatom, súlyos csomagjaim
hoz megkaptam minden lehetséges égi könnyítést, többet, mint
amit vétkeim miatt megérdemelnék.
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