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PILINSZKY JÁNOS HANGFELVÉTELEKEN

Pilinszky János és a hanglemezgyártás kapcsolatát jelentősnek kell minósítenünk több
szempontból is. A költő által kifejezetten mechanikai többszörözés céljából készített hang
felvételek száma messze meghaladja a szokványos mennyiséget: végeredményben csupán a
Magyar Hanglemezgyártó Vállalat több órányi saját anyaggal rendelkezik, ami még egy ek
kora érdeklődésre számot tartó jelenség esetében is rendkívülinek mondható, s amely kü
lönösképp szembeszőkö, ha tekintetbe vesszük az aszketikusan sovány életmű mennyi
ségét.

A költő versmondási kvalitásaira, saját műveinek megrendítő erejű előadásairaviszony
lag korán fölfigyeltek. Király István visszaemlékezése szerint Németh László Pilinszky vers
mondásában már a negyvenes évek végén feltűnni vélte a "rrrozarti zenének, annak fényé
nek, csillogásának, könnyedség és mélység együtt lebegésének megidézését",

Pilinszky sajátos versmondási stílusát maga alakította ki. Mindenfajta, rossz értelemben
vett iskolázottságtól mentes, illetőleg iskolázottságon túli előadás ei, melyet maguk a mú
vek hoztak létre. Emellett közhelynek tűnnek olyan, egyébként igaz megállapítások is, hogy
Pilinszkynek nincs szüksége semmiféle "rájátszásra" költeményei tolmácsolásához, vagy
hogy nála az is szükségtelenné válik, hogy időnként ellene tegyen saját szövegének - mint
arra nemegyszer van példa. Nem az a fontos tehát, hogy Pilinszky mit nem csinál előadásai

ban - hiszen ekkora nagyságrend esetében már eleve feltételezhető,hogy szüntelen, tuda
tosan és tudat alatt szűri ki azokat az elemeket, amelyek nem tartoznak a műhöz -, hanem
hogy mit csinál, mik azok a lehetőségek, amelyekkel csak egy alkotó múvész élhet, szuvere
nitása állandó szűkségérzetéböleredően.

Valóban páratlan, ahogy egy-egy előadása egységét az egész azonnali megfogásával meg
teremti s ebben tévedhetetlenül mozogva teszi helyükre a pillanatokat. Szinte eltűnik nála
az idöfaktor: ebben aligha akad vetélytársa, legalábbis, ami a saját rnúvei előadását illeti.
Minden versmondása egyben kihívás is, de nem csupán az idővel, hanem a tökéllyel szem
ben is. Talán ezért szeretett annyira verset mondani még akár pillanatnyi vesztesként is.
Rádióinterjúiba majdnem mindig beleszőtte egy vagy több, a témához kapcsolódó, vagy
neki akkor éppen aktuális versét, ami nagy szerencse, hiszen enélkül nem maradtak volna
fenn elfogadható hangminőségbenolyan fontos költeményeinek szavalatai, mint a Frank
[urt, a Szent latot, a Jelenések VIII. 7., stb. Barátok között, oldott légkörben készült - több
nyire rossz minöségú - amatőr felvételeinek száma viszont igen nagy. Ez a terület egyelőre

feltérképezhetetlen. Voltak a költőnek kedvelt és kevésbé kedvelt versei, legalábbis ami
ezek előadását illeti. Az előbbiek nyilván a legtöbb amatőr felvétel gerincét alkotják, de el
képzelhető, hogy van olyan magnetofonszalag is, amelyen például zömmel a Trapéz és kor
lát vagy a Harmadnapon versei találhatók. Ilyenekre főleg a hatvanas évek előtti - remélhe
tőleg létező - felvételeken lehet számítani: tudniillik Pilinszky szívesebben szavalta min
denkori legújabb költeményeit. Mindenesetre nem teljesen valószínűtlen, hogy a magán
archivumok jó néhány meglepetést tartogatnak még a Pilinszkyvel foglalkozók számára.

A tulajdonképpeni hanglemezkészítéssel Pilinszky furcsa módon először nem Magyar
országon került kapcsolatba. A költő 1969-ben részt vett a londoni Poetry International-on,
ezen a nagyon rangos, évente megrendezésre kerülő költészeti világfesztiválon. Ez alkalom
mal - a Queen Elizabeth Hall közönsége előtt - elmondta négy versét (Ravensbrücki passió,
Harbach, A szerelern sivataga, Introitus), amelyeket egy angol színész rögtön elszavalt Ted
Hughes fordításában is. Később a fesztivál egész anyaga megjelent az Argo-cég gondozásá
ban (MPR 262/3) s így ez lett Pilinszky első tényleges hanglemezfelvétele, ha nem is studió-
felvétele. . ,
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Az igazi, reprezentatív hanglemez elkészülte pontosan tíz évig váratott magára. Az előz

mények: 1978 nyarán merült föl először egy ilyen produkció terve, mégpedig konkrétan
akkor, amikor Bors Jenő, a Hungaroton igazgatója a költöt velemi rezidenciáján megláto
gatta. Négy lemeznyi anyag müsoráról készült itt előzetes megállapodás; a tervek rendkívül
érdekesek voltak. Ezek szerint: 1. a költő saját verseiből szaval, 2. Pilinszky más költők álta
la legjobban kedvelt verseiből ad elő, 3. közös lemez Töröesik Marival, 4. Pilinszky János
által megszerkesztett zenés prózalernez, amelynek pontos músora későbbi megbeszélés tár
gyát képezte volna.

Eredetileg az első két lemez egy felvételi időszak alatt készült volna el, de nem így tör
tént. A szerkesztési munkálatok problematikussága s nem utolsósorban a hatalmas anyag
- 38 vers! - méreteire való tekintettel a költő úgy határozott, hogy egyelőre csak a saját köl
teményeiből összeállitott hanglemezt realizálja. A felvétel Maár Gyula rendezésében, Bojti
János segédlete alatt 1979. május 9-én a Hungaroton Rottenbiller utcai studiójában készült
el. A költő rendkívül elégedett volt a felvétellel - nemegyszer hangoztatta, hogy igen jól
érezte magát, s alig volt szükség utólagos korrekcióra -, amely hanglemez formájában 1979
decemberében jelent meg (Hungaroton SLPX 13838). A kiadvány értékét, jelentőségét - a
már említetteken kívül - az adja meg, hogy Pilinszky itt számos ritkán szavalt költeményét
is előadja (Amiként kezdtem, Életfogytiglan, Verés, Francia fogoly, Ravensbrücki passió,
Merénylet, Holderlin stb.).

A második lemez elkészültét több körülmény is késleltette, így a költő betegségei, hirte
len feltámadt filológiai igényessége, elmélyedése a prózaírásban. és így tovább. Pilinszky
sokáig a szerkesztési munkával, jobban mondva a sorrend összeállításával is habozott, de
terjedelmi és egyéb kérdések is problémát jelentettek számára. Így kényszerült végül is
Verlaine múveinek kihagyására. akitől legalább két verset szeretett volna elmondani; így
döntött Edgar Allan Poe A holló című költeményének - eredetileg tervezett -Tóth Árpád
féle fordítása helyett Kosztolányi által remekbe szabott átültetése mellett; így kerültek be
végül is a műsorba - szinte az utolsó pillanatban - a bibliai szövegek és Hölderlin verse né-
metül elszavalva. . .

Kicsit különös, de voltaképpen nagyon is érthető, hogy Pilinszky, a filológus nem tudott
felnőni Pilinszkyhez. a költöhöz, vagy ha úgy tetszik, Pilinszkyhez, a szavalómüvészhez, Az
1980. október 25-én szintén éi Rottenbiller utcai studióban készült, Tóth Ibolya által rende
zett felvételen ha nem is sok, azért mindenesetre jó néhány filológiai természetű tévedés
található. Ez legalábbis megkérdőjelezia belefektetett munka alaposságát, hiszen az egyik
ok, amiért Pilinszky késlekedett az anyag felvételével, mint tudjuk, az volt, hogy elegendő

ideje legyen a felkészüléshez. könyvtárakba járhasson, különbözö Vőrösmarty-,Hölderlin-,
Kosztolányi-kiadások tanulmányozásával már eleve elkerülje a textológiai zavarokat. Taná
csot senkitől sem kért, így kerülhetett a kezébe a meglehetősen sok rossz Vörösmarty
kiadás egyike. Kőztudomású, hogy - mégoly alapos todás ellenére is - a nyomtatott szöveg
puszta látványa kérdésessé tehet akár évtizedes beidegzéseket is. Így történhetett meg;
hogy az Előszó-nak ezt a sorát: uE félig istent, félig állatot" Pilinszky így mondja: "A félig
istent, félig állatot". Vagy ez a sor: .Kérdjétek akkor ezt a véri kacért" Pilinszky olvasatában
így hangzik: .Kérdjétek akkor azt a vén kacért", .

Az azonban már végképp érthetetlen, honnan, milyen kiadásból vette a költő a csodála
tos Hölderlin-vers (Das Angenehme dieser Welt) címének és első sorának határozott néve
lőjét (Pilinszky szavalata szerint: Die (síel) Angenehme dieser Well). A legvalószínűbb, hogy
emlékezetbőlmondta a verset; hibás kiadás ebből aligha létezhet. A pályatársak visszaem
lékezései szerint a költő korrektornak sem volt jó; mint minden igazi tehetség, ő is taposó
malomnak tekintette ezt a munkát, noha egy időben olvasószerkesztöként, illetőlegkorrek
torként dolgozott szerkesztőségekbenés könyvkiadónál.

A Nagyvárosi ikonok első lenyomatának igen nagy számú sajtóhibája, a későbbi, hibát
lannak korántsem nevezhető kötetek, de még a költő életében megjelent utolsó verskötet
(Válogatott müvei, Magvetö-Szépirodalmi, 1978). tévedései sem hagynak kétséget, hogy
Pilinszky nem a filológiai szempontokat tekintette a legfontosabbaknak, még saját múvei
esetében sem. . -
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Ezek a szempontok jelentöségükben természetesen nem mérközhetnek az esztétikai
szempontokkal. Gyönyörű versmondásokat hallhatunk a lemezen, amelynek címe és rövid
kommentárja - a költő kézírásának hasonmásában - szintén úgyszólván az utolsó pillanat
ban került a borító elooldalára. Mint ahogy ezt a kommentár is említi - "néhány olyan
művet idéznék föl, amelyek ifjúkori eszmélésem idején rányitották szememet a költészet
közlésen-túli közléseire" - a költő által régen ismert múvekröl van szó, amelyeknek elő

adása minden bizonnyal számtalan újraolvasás után nyerte el a lemezen hallható végső for
máját. Ezt megerősítik a kortársak is: a tömérdek visszaemlékezés közül csak egyet ragad
nék ki, Mensáros Lászlóét, aki több ízben lebilincselöen beszélt egy debreceni együtt-tar
tózkodásuk idejéből való, privát körben megrendezett szavalóversenyról. melynek Vörös
marty Előszó című verse volt a tárgya s amelyen végül is Pilinszky János bizonyult a leg
jobbnak.

A Pilinszky által "ők" gyűjtőcímmelösszefoglalt második lemez csak a költő halála után,
1981 júliusában jelent meg (Hungaroton SLPX 13886), szakmai berkekben csekély, a nagy
közönség körében annál nagyobb feltűnést keltve. Joggal: már a pusza tény is, hogy
Pilinszky ezúttal nem saját verseit szavalja. figyelmet érdemel. Igen találó Kroó Andrásnak
a lemez első recenzensének - megállapítása: "Ha Pilinszky János egész életében egyetlen
verset sem írt volna le, ezután a lemeze után akkor is azt kellene rá mondani: költő" (Nép
szabadság, 1981. szept. 2.).

Eddig. tehát a megjelent anyag. A HUNGAROTON archivumában azonban további
Pilinszky-felvételek is találhatók, amelyek részint a már előbb említett, részint új terveknek
köszönhetik létrejöttüket. így például a Hármasoltár és a Szabadesés - ez utóbbi eredetileg
Simon Áron címmel jelent meg az Élet és Irodalomban (1980/12.) -; jelentőségüket aligha
lehet túlbecsülni. A Magyar Hanglemezgyártó Vállalat tervbe is vette egy újabb Pilinszky
lemez kibocsátását, ez minden valószínűségszerint még az év folyamán megjelenik. Remél
hetöleg nem kis mértékben hozzájárul egy majdan létrehozandó Pilinszky-hangarchivum
régóta stagnáló, ámbár egyáltalán nem utópisztikus tervéhez.

K Lanza del Vasto: JÚDÁS. A tizenkét tanítvány
közül a legkülönösebb Júdás esete, aki csókkal

Ö árulta el Mesterét. Mit mondott, mit cselekedett
Júdás? S miért tette mindezt? Hogyan vált

N Júdássá? Mi ösztökélte vagy predesztinálta őt

arra, hogy azzá legyen, amivé lett? Ezekre a kér
y désekre s kételyekre irányul a francia író figyel

me, amikor Júdás képzeletbeli életének króni
V kásává szegődik. Bámulatos lélektani térképet

rajzol "hösünkről", éles megfigyeléseivel és ér
J telmezéseivel új részletekre és vonásokra világít

rá Júdás lelki-erkölcsi alkatával és viselkedésé
E vel kapcsolatban. Ugyanakkor nyilvánvalóan

aktualizálja is mondandóját, hiszen - mint
L mondja - irónak-olvasónak "magát kell elemez

nie, hogy Júdás sötét indítékait »fölfoghassa-".
Z S szemünk láttára lesz Júdás töprengő, irigy, go

IIUSZ, önmagának hazudozó, minden erkölcsi ér
Ö téket kétértelműen magyarázgató lénnyé, akin
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azonban áttünik egy másfajta Júdás-kép, egy
mefisztói, aki azért rossz, hogy a jó egyáltalán
lehetségessé valjon, aki "segít" Mesterének,
hogy az bejárhassa előre kiszabott útját, mond
ván: "mi módon teljesednének be az írások", ha
ő, Júdás nem működneközre ebben? A rossz va
lójában nem ő, hanem az írástudók és a farizeu
sok, akik lehetetlenné teszik a lázadást ...

A mű olvasása során magunkban is meg kell
harcolnunk ezekkel a kisértő gondolatokkal.
Júdás képlete mélylélektani képlet, Ahogyan
Lanza del Vasto feltárja előttünk - Vasadi Péter
kitűnő fordításában - szavainak és cselekedetei
nek legvégső belső rugóit, csodálatos személyi
ségelemzést ad, s teszi mindezt rendkívül feszes:
szigorú regényszerkezetben, helyenként drámai
tömörségű, puritán s mégis nagyszeru képekkel
elevenné tett stílusban. (Ecclesia, 1983)
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