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Tomas 1hulströmer:
Emlékeim PilinszkyJánosról

IBromszor taWkoztunk. Először 1969 ~szén

Budapesten. Akkoriban pilinszky igen DYO
morúsagOs körfllmények között lakott,
társbérletben - azt hiszem, az egész Ia1dsbóI
,mindÖSSZe egyetlen szoba volt az övé. Álland6
beJS() feszültség vibrált benne, egyébként mo
solyg6s volt és szeretetre mélt6. Küls(jlegerősen
hasonlított valakire,de kire is? Hosszú tünödés

. után rájOttem, hogy Maurice Ravelre.
A benne lévő feszültség nem volt természetel

lenes, ezért nem is idegesített. Egykett~re úgy
'éreztem, sikerült közel férkőznöm lelkes és
túlérzékeny kollégámhoz. Remek érzés volt gye
rekesen és közvetlen hangon beszélgetni fontos
dolgokról, a diplom4cia falainélkül.

pilinszkyki~n beszélt franciául, én annál
pocsékabbul. Angol nyelvtudás tekintetében
fordítva állt a helyzet. Megállapodtunk tehát,
hogy németül fogunk kommunikálni, azon a
nyelven, melyen mindketten közepesen tudunk.
Anémet rendkívül kifejez~,nevetségesen erőtel

jes nyelv tud lenni, amikor nem németek beszé
lik. ÖhoZZápéldául pompásan illett. A korláto
zott sz6kincs a gesztusok egész arzemtját kény
szerítette ki belőle. ts milyen jOl akru1zta ki a
komikus poénokat! Humont én~b éreztem
arigolsúsznak, mintsem közép-európainak
Akúhogy is, komoly eszmecsereink pokolian
mulatságosan teltek.

Gyakran beszélgettünk a valliísr6L pilinszky
tudvalevöleg kato~ volt. Ö fordította magyar
ra azt a Simone Weilt, aki oly fontos szerepet
játszott saj~ költésZete szempontj~l. A nap
lömban örzöm pilinszky két akkori gondolatan
»Mint ember gyerekesen vallasos vagyok. De
nem lehetek az mínt író.•

Következ~ taWkoWunk 1974-re esett. Pi
linszky helyzete addigra megváltozott. Valame-
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lyik pártfogója jelent~s posztot kapott a politikai
hierarchiában, és pilinszky előtt végre megnyílt
annaklehetősége, hogy elfogadjon egy Francia·
orsúgba sz616 meghíWst. Nyugat-eur6pai útja
sorm eljött Svédorsúgba is, a Svéd Intézet
vendégeként. •

Elébe mentem a vasterasi vasútmomásra.
Miel~tt még elindultunk volna hazafelé, János
kiugrott a kocsíböl, és elfutott a vir.tgl1rus bódé
j~oz. Irdatlanul nagy csokor piros r6zsmll tért
vissza - "fOr deine Frau"-, s egy negyed6r.ival
~b lovagias mozdulattal nyújtotta ~t Mo
nicának. Feleségem se azelőtt, se azután nem
kapott soha akkora csokor vingot. A gesztus
biztosan fölemésztette egy teljes napidíJát, am
pilinszky roppant elégedettnek látszott.

Este a konyhaasztalnál ültünk, és Pilinszky az
ötvenes évekről mesélt, a ~osi-korszakr61.

Akkor bélyegezt.ék m~ nyilvánosan is Weöres
sei és Nemes Nagy Agnessel együtt tévelygő

írónak, ami abban az időben meglehetösen
életveszélyes megillapí~ volt.

Mesélte, hogy a nkövetkez~ évben aludni
színte ~talán nem tudott, hanem bóbiskolva
gubbasztott az ablaknál. vl1rva, hogy egyszer csak
föltűnik az AUTÓ az éjszakai sötétségben, és
megáll a házuk előtt.

Erre a korra az uníformízált gondolkodás
nyomta rá a bélyegét, követkeZésképp minden
különcködés vagy a szabványost61 val6 eltérés
magában hordta a potenciális veszélyt. .Még a
kalapok is egyformán álltak a fejeken. Nyílegye
nesen: (Mekkora szerep jut a verseiben is egy.
egy részletnek mily fontos mondanival6t hor
doznak magukban.) .Mind egyformán illt. Mind
egyik kalap. fgy!· Azzal kezét a homloka elé
emelte, amolyan tisztelgésfélére, csak épp füg
gölegesen, s közben az arcarapání rémület ült ki.
•Die Hütel Sol"Ésmaris Zúdulni kezdtek befelé a
konyhánkba aszt~ korszak figurái, hogy aztán
szétrebbentse öket egy kafkainevetés.

Néhány év múlva újra találkoztunk, akkor a
Magyar Iröszövetség vendégházában. (Kultura
lis cserelatogatason voltunk Magyarorsúgon)
Legélesebben egy féktelenül vídam éjszakai
sétára emlékszem a Balaton-parton - Monica,
RolfAggestam, Pilinszkyés én voltunk együtt -,
míközben milli6 béka zengte őrjítődalát, és ezt a
muzsíkát valamennyien sokra becsültük.



Pilinszky nekem akkor expresszívebbnek
tűnt, mint korábban bármikor. De törékenyebb
nek is, cigarettázástól rekedt köhögese össze
szorította a szívem.

Tanulságos anekdotakat mesélt furcsa roko
nokról és még furcsább idegenekről,akik akko
riban fölkeresték. "Ach, ich begegne immer die
Narren ... " Mesélte, milyen erősen hatnak rá a
társművészetek, például a szobrászat, beszélt
Balassa Sándor zeneszerzővelfolytatott együtt
működéséről.

Kértem, jellemezzen néhányat azok közül a
magyarköltők közül, akikkel odáig találkoztam.
Villámgyors, egyenes válaszokat adott, s ezek
megleptek kérlelhetetlenségükkel, hisz amúgy
végtelenül jóságos embemek ismertem. Három
jellemzésére ma is jól emlékszem:

A-ról: .Mindent tud. És semmit."
B-ről: "Tehetségtelen. De már javul."
C-ről: "Tehetséges. Csak épp nincs központi

magja."
Pilinszky saját költői magja rendkívül erős és

az is marad. Az ő verseiben folyton ott vagyunk
valaminek a közelében, valaminek, mely döntő

jelentőségű,de amit mégsem tudunk összetevői

re bontani. Általános érvényű mondatok őhozzá

nem vezetnek. Részletek, hihetetlen részletek,
tele feszültséggel, a központi mag felé mutatökt

Jávorszky Béla fordítása

Kuklay Antal: A kráter peremén

Gondolatok és szemelvények
PilinszkyJános verseihez

A Sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűj
temény kiadásában megjelent könyv a költó
utolsó korszakára koncentrál. Bölcseleti-teoló
giai szempontból közelír az életműhöz, s mind
stílusában, mind módszerében eltér a megszo
kott irodalomtudományi értekezésektől.

A tárgyalt periódus csaknem valamennyi
verset felölelő rendhagyó elemzések az egyes
költeményeket abban a mögöttes szellemi
szférában kísérlik meg elhelyezni, amelyben a
szerző Pilinszky művészetének legmélyebb gyö
kereit sejti. Nem álütja, hogy magyaráZatai a
művek egyedül érvényes "megfejtését" jelentik,
csúpán egy lehetséges megközelítést ajánl, segí
tő támpontokat, melyek révén közelebb kerül
hetünk azok megértéséhez. Kuklay értelmezései
elsősorban nem a poétikai vizsgálódásokra fek
tetnek hangsúlyt, bár erre is találunk példát

(F;1tyol, Kráter, Pupilla, Visszafele), hanem két,
hol egymással párhuzamos, hol egym;ist kiegé
szítő nyomvonaion haladva, a versek egymlissal
és a világ mélyrétegeivel való összefüggéseinek,
a pilinszky költészetét körülvevőuniverzumnak
a megmutatására törekszenek. A szerző jó stílus
érzékkel közölt gondolatai mellé olyan, főként

Pilinszky próZájából és a Bibliából, valamint m;1s

alkotók - T. S. Eliot, Simone Weil, Dosztojevsz
kij, Hölderlin stb. - írásaiból származó idézete
ket fűz, melyek szoros egységgé szerveződve

egyszerre több oldalról világítj;1k meg az adott
költeményeket. Szokatlan montázs.technik;ija a
verselemzés új lehetőségeit is megcsillantja.
Eljárásának vázlatos formai szerkezete: saját, a
műhöz mindig alázatosan közelítö, áltaW>an
rövid, lírai ihletettségű elmélkedései után a
választott vershez kapcsolódó, néha már-már
"forrásértékCi" (Kétsoros, Kis éji zene, Igen a
lomb), néha távolabbi összefüggéseket felvillan
tó szemelvényeket válogat.

A kötet gerincét a rokon versek csoportosítá
sával megrajzolni kívmt, az elveszett Édentől a
megtalált atyai h;izighúzódó ív vezénnotivumai
képezik. sajnos ennek érzékelhetőségét, s az
összeálütás áttekínthetöségét igen megnehezítí,
hogy nyomdai figyelmetlenség míatt kimaradt az r
egyébként kitűnóen szerkesztett könyv tarta-
lomjegyzéke. ,

A csaknem két évtizednyi kutatás eredményeit
összegző könyv az életmű egészére. Pilinszky
költői fejlődésére vonatkozó eredeti elmélet
körvonalait bontakoztatja ki. A szerző a kései
lírát nem "színvonai-süIlyedésként", hanem egy
szigorú következetességgel végigvitt művészi

program befejező,végső stádiumaként értékeli,
ahol a gyakran egyetlen monvumra szűkített

versek magj;1t alkotó költői képek modellként
érzékeltetik a valóság különbözö szintjeit, kap
csolatrendszereit. E motívumok és képek, az
enígmak mögé rejtett "modellek" feltár1sa és
személyes értelmezése jelentik a munka tartalmi
részét.

Akárelfogadjuk, akár elvetjük Kuklay te6ri;1j;1t,
elemzési metödusa, a művekhez való viszonya
mindenképpen tOVlibbgondoIásra érdemes.
Versértelmezései szubjektív kísérletek, nem kö
vetelnek feltétlen egyetértést. Nem lezárnak,
inkább megnyitnak egy gondolkodasi folyama
tot, és a versszeretó, elmélyülésrehajlamos
olvasót további retlexiókra indíthatj;1k.

A kötet tovabbí érdekességet néhány, az eddi
gi válogatásokban még publikálatlan pilinszky-
cikk és interjú közlése jelenti. .

sztks Tamás
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