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modellek mintájára, a szó eredeti értelmében 
regionális-nemzeti alapon szerveződik az ope
rajátszás, olyan alapon, amelyről -  a világope
ra mintáit látva -  mára végképp bebizonyo- 
sult, hogy a kevésbé járható út. Bizonyára 
nem véletlenül van így. Mégis feltűnő, hogy az 
itthon dolgozók megszólalásaiból mennyire 
kiérezhető a rosszkedv, ezekben a beszélgeté
sekben mennyivel nagyobb súlyt kapnak az 
operajátszás hétköznapi nehézségei. S ha a 
könyv egy elvi álláspont tisztázását, körüljárá
sát tűzte ki maga elé, akkor mégiscsak kiáb
rándító, hogy mondjuk Marton Évának „lero
hadt díszleteidnek”, ,Júálló szögek" közé keÚ be
állnia, ha hazajön énekelni. Kétségtelenül van 
összefüggés a mindennapi működés anyagi 
feltételeinek hiánya és a magasabb művészeti 
kísérletezőkedv között; ebbe belefér, hogy itt
hon komoly eséllyel fel sem merülhet például 
az a kérdés, vajon staggione- vagy repertoár
színházat kell-e működtetni. Ám az itthoni se
kélyesség és szellőtlenség, ami a magyarorszá
gi opera-előadóművészet szükségszerűen je
lentőségtelibbnek számító kérdéseit a könyv 
tanúsága szerint áthatja, ezzel együtt is szem
betűnő. Mert a magyar változat nem egyenlő 
Brook, Kupfer, Ponnelle vagy mások elképze
léseivel, nem egyenlő Fodor Géza helyzet- és 
helyiérték-meghatározásaival sem. A magyar 
változat a Ljubimov rendezte DON GlOVANNI 
korabeli fogadtatása. A kevés itthoni, „kísérle
tezést” vállaló opera-előadás tanulságokkal já
ró kudarca, amelynek történetét Az opera-per 
sokatmondó részletekkel egészíti ki. A környe
zetrajzot, a beidegzettségek és előfeltevések 
térképét adják ezek a beszélgetések ahhoz az 
ellenkezéshez, ami Ljubimov rendezését kör
befogta. Az elutasító indulat és az elfogadó el
ismerés 1991-ben dokumentum; de amíg az 
ilyen kísérletek sorsa jobbára az idő gyógyító 
hatalmától függ, és nincsen természetes és 
szerves folytatódásuk e látszólag tradíciópárti 
világban, a könyv lapjairól elénk táruló ope
ra-pert nap mint nap végig kell ülnünk.

Csuhái István

„NÉMÁN, NÉMÁN IS 
REÁNKVALLASZ”

In memóriám Pilinszky 
Összeállította is az interjúkat készítette 
Bogyay Katalin
Officina Nova, 1990.140 oldal, 380 Ft

Ha szabályos emlékkönyv volna a Bogyay Ka
talin által összeállított, reprezentatív album
formátumú könyv, s magában foglalná mind
azt, amit Pilinszkyről valaha leírtak -  akkor a 
költő lírai, drámai és prózai életművének sok
szorosára rúgna a feltételezett kötet. Még ak
kor is, ha eltekintenénk attól a három kismo
nográfiától, melyet a lírikusról írtak: Fülöp 
László, Radnóti Sándor és Tüskés Tibor mun
kájától. 1959-es, Harmadnapon című verses
könyvével már nemzeti költészetünk és az eu
rópai irodalom zenitjén tündöklő Pilinszkyt 
irodalmi életünk lassan enyhülő zord idejé
ben sem hanyagolta el az értéktudó közönség 
s a rezervátumokra szorult kritika; hírneve át
törte az irodalompolitika által mesterségesen 
föléje vont csendburkot. Zsenialitásában Né
meth László, Cs. Szabó László, Weöres Sándor 
és a költő- s művésztársak egész légiója báto
rította (jó volna pontosan tudni, miként véle
kedett róla Fülep Lajos vagy Hamvas Béla); 
már a hatvanas évek elején gyönyörű esszét írt 
róla Rónay Gyöigy; szobrát Ferenczy Béni 
mintázta meg. Pilinszky a nagyon kevesek 
egyike, akit alig-alig érintett a szellemi életün
ket mindig rianással fenyegető főváros-vidék 
vagy Széphalom-Debrecen ellentét, mindkét 
oldalon megbecsülték -  az „új holdasokhoz” 
besorolt lírikust nemcsak tehetségében ismer
ték el népi indíttatású pályatársai Illyéstől 
Nagy Lászlóig, Tornai Józsefig, Takács Imréig 
és a hatvanas években felnövő s a későbbi köl
tőgeneráció egészéig, hanem személyében is 
szerették, kategóriákon fölül állónak ismerték 
el, s ez már önmagában is a rendkívüliség ta
núsága nálunk, ahol az ilyen vagy olyan elője
lű provindalitás stigmái olykor jeles művek 
szerzőin is ki-kiütköznek. Tanúsíthatom azt is, 
hogy a hatvanas évek második felében való
sággal rimánkodtak diákjaiknak az egyetem 
tanárai, hogy ne akaijon mindenki Pilinszky
ről (no meg Weöresről, Nagy Lászlóról) szak- 
dolgozatot írni.
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Mostoha időkben is úgy alakult, hogy a bő
ség zavarával kellene szembenéznie annak, 
aki legalább egy viszonylagosnak mondható- 
an teljes emlékkönyvet szeretne összeállítani a 
Pilinszky-irodalomból, hozzá értve termé
szetesen azt a temérdek verset, mellyel a pá
lyatársak, tanítványok tisztelegtek neki -  te
szik ezt ma is, folyamatosan.

Pillanatkép, a nyolcvanas és kilencvenes 
évtized fordulóján fölvett ládelet ez a gondo
san összeállított gyűjtemény. Bogyay Katalin 
egy riporteri körkérdés módján szólaltatja 
meg a költő túlélő ismerőit -  micsoda veszte
ség, hogy Rónay, Weöres, Kálnoky, Jékely, 
Nagy László vagy Kondor Béla nem nyilat
kozhat róla -, a meginterjúvolt személyéhez 
igazítván visszatérő kérdéseit: milyennek lát
ták a költő egyéniségét, milyenek voltak em
beri kapcsolatai, barátságai és szerelmei, ho
gyan illeszkedett az Újhold-körbe és más társa
ságokba, miként ítélik meg istenességét, illet
ve katolicizmusát, hogyan látták költői mun
kamódszerét, életmódját, azt a különös élet
formaváltást és azt követően a látványos hang- 
és stílusváltást, mely késői, termékeny korsza
kában bekövetkezett. A meginterjúvolt sze
mélyétől függően teszi föl kérdéseit Bogyay 
Katalin például arról, hogy miként tartotta 
magát Pilinszky a katolikus egyház elvárásai
hoz, mint vélekedett azokról a kultúrpolitiku- 
sokról, akiktől sorsa függött, hogyan fogadta 
a kitüntetéseit, melyeket méltatlan késéssel 
ítéltek oda neki; beteg volt-e az idegrendsze
re, vagy csupán rendkívül érzékeny volt -  és 
így tovább, eladdig, hogy melyek voltak a ked
venc könyvei, zeneművei, vagy hogy mennyi
re volt bensőséges a személyi kapcsolata olyan 
művészekkel, akik inspirálóan hatottak rá, 
mint például Schaár Erzsébet, Kocsis Zoltán 
vagy a Torőcsik Mari-Maár Gyula házaspár.

E kérdések egy része, úgy gondolom, a le
hetséges válaszokkal együtt, megkerülhetet- 
lenségével együtt is annyira banális, hogy nem 
érdemes rá külön szót vesztegetnem. Csak egy 
példát: jó, hogy elhangzik, Pilinszky elméje 
nem volt beteg -  de szerintem ez teljességgel 
nyüvánvaló. Egyirányúan befogott és hajszolt 
idegrendszere volt, mint mondtam már, rend
kívüli érzékenységgel terhelve -  ennyi az 
egész. Egyébként is fogadja gratulációmat, aki 
pontosan meg tudja vonni a határt, különösen 
egy zseniális művész esetében, a „normális”

meg a „rendellenes” vagy beteg között. Van 
úgy, hogy egy sereg normális közt a rendha
gyó az egyetlen épelméjű -  már engedtessék 
meg nekem ez a szerény oximoron.

Különösen tetszik nekem az inteijúkban, 
hogy Pilinszky an ti fasizmusáról pontosan 
olyan arányban esik szó, amilyenben indokolt. 
Rendkívül fontos mozzanat ez; elhallgatásával 
nem lehet költészetéről fogalmat alkotni. Ara 
anélkül, hogy ennek jelentőségét csökkenteni 
akarnám, úgy vélem, ez inkább következik a 
költő egész világképéből, mintsem ez határoz
ná meg mindenestül a látásmódját. Kezdet
ben vala a szuperérzékenység, az emberi esen- 
dőség tudata és egy József Attila-i, racionáli
san meghatározhatatlan bűntudat, s ez talál
kozott az auschwitzi pokollal, a háborús pusz
títással, az egyéni és kollektív bűnbeesés oly 
elrettentő bűnjeleivel, melyekkel szembesül
vén ez az igazán európai színvonalú, nagy köl
tészet kivirágozhatott. Az ember magáraha- 
gyatottsága Isten által, s a krisztusi szenvedés, 
mely ember és Isten közt mégis megteremthe
ti a kapcsolatot -  ez a „tékozló” (mert ember 
által megcsúfolt) „remény" sugárzik a költő 
korai műveiből is, és ez a kisugárzás a kései, 
stilárisan az előzőtől oly nagymértékben elütő 
korszakában is egyértelmű, meghatározó és 
kikezdhetetlen. Igen, a versek tanúsítják, 
hogy Pilinszky világképe már a 44-45-ös 
„nagy utazás" előtt készen volt.

Itt szeretnék kitérni egy fotóra. Nem a „fo
tóművészet” iránti pozitív elfogultságomból 
ezúttal. Bevallom, zavar is a sok művészkedés 
a cigarettafüsttel, a tiziani vagy giorgionei kéz
tartással (igen, a költőnek különösen szép ke
ze és arcéle volt) -  és más hatáselemekkel. 
(Kár, hogy a legjobb Pilinszky-portré, a Kof- 
fán Károly-féle kispapos fotó hiányzik a könyv
ből.) Az enteriőrfelvételen, az olvasófotel mel
letti könyvespolcon azonban ott látom Semp- 
run A NAGY UTAzAs-át, mely nemzedékemnek 
a hatvanas évek egyik legnagyobb könyvélmé
nye volt. Sokakkal együtt úgy éreztem akkor, 
ez a REKVlEM-mel együvé tartozik, annak el
lenére -  vagy talán éppen azért -, hogy Semp- 
runt mint a francia ellenállás emberét hurcol
ták a németek egy KZ-lágerbe, Pilinszkyt pe
dig mint kényszerrekrutált katonát vitték 
nyugatra. Az eredmény mégis hasonló -  életre 
szóló rettenet és tiltakozás a lágerbeli rémtet
tek színtere láttán, melynek rekvizitumait
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olyan tündökletesen döbbenetes költői képek 
őrzik, mint „a kampó csöndje”, az infernói sor
sokról tanúskodó tárgyak, a priccsek, csajkák 
és pléhkanalak „ütései és kopásai", a rabruhák 
és így tovább.

Az alkati különbséget persze hogy érezte az 
ember a két író között. Az ellenálló nem 
ugyanaz, mint a magába zuhantan tiltakozó. 
De a morálban rokonok így is. Gondoljunk 
csak a regényhős, Gérard és a német őr pár
beszédére, s Pilinszky megnyilatkozásaira a 
bűnösről. Kevés figyelmet szenteltek még A 
hóhér PILLANATA című költeményre, mely 
emlékezetem szerint a Rekviem után -  évekig 
tartó hallgatás múltával -  az első verspubliká
ciója volt a sajtóban. Azt sugallja ez a vers -  
mely talán a költő legkeresztényibb műve a 
krisztusi megbocsátás értelmében hogy a 
bűnösben is meg kell látni az esendő. Istentől 
magára hagyott „kreatúrát". Nem feloldozásról 
van szó, nem a bűnnel való megalkuvásról. De 
az ember mindig több, mint a bűne, még ak
kor is, ha „hóhér”. Arról van szó, hogy a huma
nizmus nem végződik, hanem kezdődik vagy 
betetőződik a bűnöshöz való viszonyunkkal. 
Pilinszkynek ezt a felfogását számos visszaem
lékezés tükrözi a könyvben, a különféle párt
korifeusokról mondott véleményeitől egészen 
azokig az állításokig, melyek szerint szeretett 
„lefelé” barátkozni. Sokan értetlenül állnak ez 
előtt, pedig Pilinszky első számú mestere. Jé
zus számára nem volt az emberek közt „lefelé”.

Ma már nem egészen úgy látom a rokon
ságát Semprunnal, mint a hatvanas években. 
Sokkal átpolitizáltabban láttam az irodalmat, 
mint ma. Észrevételem szerint, amikor a poli
tika állóvize vagy mocsara nem mozdul, az 
ember az irodalomban keres kárpótlást, ami
kor pedig a politika kézzel-tábbal hadonászik 
és üvölt, akkor az irodalmat politikán kívüli 
rezervátumnak tekintjük. Nos, Pilinszkytől 
sokkal távolabb állt a politika, mint Semprun- 
tól, s ez -  nemzeti elfogultság nélkül -  a mi köl
tőnknek kedvez. Ami Semprun számára még
oly hatalmasan tiszteletre méltó antifasizmus, 
az Pilinszky számára nem történelmi szituáció, 
megoldandó probléma és küzdelem vagy ál
lásfoglalás, hanem egyetemes emberiségálla
pot, a mindenkori bűnbeesés apokaliptikus 
manifesztációja, s úgyszólván utolsó figyel
meztetés. S ha a végsőkig vitt igényesség és szi
gor jegyében elfogadjuk Adorno közismert

(nem mindig indokoltan idézett) mondását, 
hogy Auschwitz után nem lehet verset írni, ak
kor csak azzal a fenntartással lehet elfogadni, 
hogy ekkor már egyedül Pilinszky módján le
het verset írni. A költői kultúra és a magyar lí
ra mindenkori híveként mondom ezt, feltéte
les módban, kizárólag azért, hogy Pilinszky je
lentőségét próbáljam érzékeltetni. Visszatér
ve a Semprun-összevetésre: Pilinszky úgy vi
szonyul a mindenkori történelemhez és poli
tikához, ahogy a tételes valláshoz. Istene még 
több, mint a katolicizmus Istene, és antifasiz- 
musa még több, mint politikai antifasizmus.

Életformáját, magánügyeit illetően meg
határozónak tartom Nemes Nagy Ágnes sza
vait: „Hatalmas költő volt, ami azt jelenti, hogy föl
felé tért el a normálistól. Életvitele, környezetének 
egész alakítása költő mivoltához képest esetlegesség, 
akcidencia. Szeretném itt megjegyezni -  bár ez a be
szélgetés a magánszférára van irányítva -, könyö
rögve kérném a leendő irodalomtörténészeket, ne
hogy valamely magánügyből, életrajzi tényből pró
bálják megmagyarázni a költői teljesítményt. Mi kö
ze a művészi minőségnek az egyes életrajzi adatok
hoz?” Ama „nagy utazás" persze kétségkívül 
sorsdöntő volt, a versek alakulása szempont
jából is. Anélkül nincs Harbach és Francia 
FOGOLY, és nincs az „akár a moslék egybehuppan 
tér és idő", ez a szürnaturalista és fogalmi szim
bólumcsoda, mely már önmagában is rácáfol 
Nemes Nagy és mások azon állítására, hogy 
valamiféle színvonalesés történt a költő kései 
korszakában. (Vasadi Péter pontatlanul idézi 
ezt a sort.) De az életrajzi tényeket, az életfor
ma gyarlóságait éppúgy nem szabad túlbe
csülni, ahogy Verlaine-nél, Adynál vagy bár
kinél.

Ennek tudatában össze lehet és össze is kell 
gyűjteni mindent, ami a költőről tudható -  
ezért illeti dicséret az intetjük elkészítőjét, 
sokkal jobban, mint a kötet összeállítóját, aki 
ugyanaz a személy. A versek közt ugyanis sok 
a gyarló alkotás -  csak Orbán, Kányádi és 
Somlyó tetszik -, akárcsak a grafikák és fotók 
között. De milyen jó megtudni olyasmit, amit 
például Maár Gyula idéz fel. Ó vállalja akár a 
„legendateremtést” is, és ilyen értelemben el
fogadhatónak tartom, hiszen tényeket idéz. A 
költő elmesélte neki háborús útját. Amikor 
Németországba vitték vonaton, könyvek vol
tak nála, és elkezdte kihajigálni az ablakon. 
Romain Rolland-nal kezdte, végül csak a Bib
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lia maradt. Mintha a léghajó kosarából dobál
ta volna ki szellemi poggyászát, melyre persze 
hogy szüksége volt, de még a létszükségletnek 
is vannak fokozatai. Azt jelképezi számomra 
ez a jelenet, hogy a költő minden „iroda
lomról” lemondott. Amit azért mégiscsak 
olyasféle fenntartással kell érteni, mint az 
adomói mondást; versei nem jöhettek volna 
létre Babits, Ady, József Attila, Szabó Lőrinc és 
a többi klasszikus nélkül. „Csak aztfeledném, azt 
a franciát" -  így kezdődik a Francia fogoly, 
majd refrénszerűen vissza-visszatér a költe
ményben. Madách e sorát érzem benne: „Csak 
az a vég, csak azt tudnám feledni”. A vers végén 
a „Ki el lett volna bármi eleségen; /  most már a szí
vemet követeli" sorban Shakespeare szívet köve
telő Shylockja rémlik fel, s ki tudná előszám
lálni, hol bukkan föl verseiben Rilke, Koszto
lányi, Trakl, Toldalagi Pál vagy más költőtárs 
egy-egy motívuma. Az „irodalom” éppúgy 
nem száműzhető az irodalomból, mint ahogy 
sosem nyújthat kielégítő magyarázatot az iro
dalomra.

Efféle följegyzések bőven akadnak a 
könyvben, a majdani Pilinszky-kutatás nélkü
lözhetetlen forrásaként, adalékaként. Akik 
esszét, elemzést írtak Bogyay Katalin fölkéré
sére, azok is fontos észrevételeket tesznek, a 
vallástörténészektől és a költőktől, kritikusok
tól kezdve a képzőművészekig, filmesekig és 
színészekig, versmondókig. Szépen vall szer
zőjére is Mándy novellája, Konrád György 
vagy Tandori esszéje, lényeglátóan nyilatko
zik Domokos Mátyás, Lator László, és hadd 
maradjon el a felsorolás, mely minden érde
mes szerzőt számba vesz. Csak annyit mond
hatok még, hogy számomra sokatmondóan 
hallgat „a könyvben” a Pilinszkyhez sok min
denben oly közel állő Rába György.

Alföldy Jenő

...VOLT...
Mese-figyelő

Hangya János-Oláh Gabriella: Mackó-túra 
(leporelló)
ILK, 1989. 12 oldal, 69 Ft
Csukás István-Dargay Attila: Sün Balázs
(leporelló)
Folygon, 1990. 8 oldal, 68 Ft 
Walt Disney: Bambi 
Fordította Horváth Zsuzsanna 
Egmont-Pannónia Film és Kiadó Kft.,
1990. 95 oldal, 254 Ft
Tbm és Jerry mint varázsló
Tünde Kiadó Kft., 1990. 24 oldal, 148 Ft
Tbm és Jerry a Kincses Szigeten
Tünde Kiadó Kft., 1990. 24 oldal, 148 Ft
Sebők Zsigmond: Mackó úr utazásai
Átigazította Borbély Sándor
Bembo, 1989.123 oldal, 99 Ft
Sebők Zsigmond: Mackó úr újabb utazásai
Átigazította Borbély Sándor
Bembo, 1990.128 oldal, 120 Ft
A libapásztorlányka és még 11 híres mese
Fordította Reviczky Béla
Tipegő Kiadó Kft., 1990.191 oldal, 289 Ft
Csukás István: Tappancs játszani szeretne
Juventus, 1989. 24 oldal, 148 Ft
Csukás István: Cillancs felfedezi a világot
Juventus, 1989. 24 oldal, 148 Ft
Csukás István: A kelekótya kiskakas
Új Idő Kft., 1990. 24 oldal, 158 Ft
Csukás István: Brum Brum Brúnó és a kalózok
Bembo, 1989. 28 oldal, 76 Ft
Csukás István: Brum Brum Brúnó, a nagy vadász
Bembo, 1989. 28 oldal, 76 Ft
Csukás István: Brum Brum Brúnó,
a lovaglóművész
Bembo, 1989. 28 oldal, 76 Ft
Lázár Ervin: Bab Berci kalandjai
Móra, 1989.102 oldal, 80 Ft

A mese mint műfaj és műforma a századelő új 
magyar irodalmának mesedivatja óta soha
sem kapott kellő figyelmet sem az értő közön
ség, sem az általános esztétikai vizsgálódás ré
széről. Míg Európa nyugati részén számos ku
tatóhely, intézet, egyetemi tanszék foglalkozik 
a témával, nálunk a mese státusa, jelentősége 
és kritikai visszhangja írók és ítészek, sőt mára


