
PILINSZKYJÁNOS Naplójegyzetek

Szemközt az életemmel

Egy ismerősöm mesélte, hogy idegösszeroppanásakor valóságfelet
ti intenzitással rohanták meg gyermekkorának képei. Egy utcarész
let: alulról nézvést, fokozhatatlan egységben, milliónyi részlettel.

Ami itt történt, pontosan fordítottja az élménynek. Tökéletesen
kihasználatlan tapasztalat. Mi gyerekkorunkban értékelünk, fel
nőtten meg élünk, gondolkodunk stb. A teljes élet: a kettő együtt
volna. Tárgya tehát épp nem az élmény, hanem a bevilágítatlan vi
lág, az élmény nélkül, a lélek lomtárában heverő fotográfia. Az
őrület bizonyítja: hogy lehet visszafele is élni, akár az álomban.
Ehhez párosul aztán az időtlenség élménye s a szabadságé. Íme a
nagy művészet: szabadság, élet, kreáció és hűség - egyszerre!
De ez még csak a profán fok. Isten külön kegyelme, ha ez az ihlet
ben teljes élet átzuhog a metafizikumba, Istenig hatolhat - tehát
a "legbensőbb" mögöttes területre! A szentek ezért nem írnak; az
írás visszalépést jelentene egy csökkentett életbe.

Számomra viszont előrelépést jelent. Az írás már több is, mint
az élet, de az élet az írás számára kihagyhatatlan közeg: se tapad
ni hozzá, se futni előle nem szabad. Magunkkal kell vinnünk,
akár a testünket.

Az írás jogos szabadságunk. Isten a szabadság!

Az alábbiakban
részleteket közlünk a

Pilinszky János
hagyatékában (MTA

Kézirattár) fennmaradt
naplójegyzetekböl. Az

egyes írások után a
keltezés éve és a

hagyatéki jelzetszám
olvasható. (A kéziratok

a közeljövöben kötetben
is megjelennek a
Századvég Kiadó

gondozásában.)
Közreadja Hafner Zoltán.

Következtetések:
Nem érzelmeinket, képzeteinket, ismereteinket, élményeinket

kell megírnunk, s nem esztétikai előítéleteinket. mit ihleten kívüli
állapotban rögzítünk a magunk számára.

Nem azt a fát, amit látunk, s elbűvöl, hanem azt a fát, mit ih
letünkben pillantunk meg! Hogy nem valóság? Ne féljünk ettől: a
valóságtól legmesszebb a másolat áll. Minden valóság, de a máso
lat a leghalványabb valóság.

Az artisztikum a másik csapda. Az ihleten kívül rögzített és
szentesített szép, jó, igaz! Impotens széplelkek hazája, törvénye,
igaza! Ihleten kívül fogant művészet!

Élni - kényelmes, de lapos és hézagos dolog. Ilyenkor igazá
ban egyedül Isten cselekszik bennünk, helyettünk - hogy vissza
felé egyszer megtaláljuk magunkban, s birtokba vehessük tulajdon
életünket. Ez a magyarázata, hogy kiábrándult hitetlenek is 
szenvedélyes írók lehetnek. A baj csak az, hogy ihletüket összeke
verik élményeikkel. Életüket az ihlettel s az ihletet az örökléttel.
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1 Utalás a KZ-oratóríum
(1962) mesebetétjének

egy részletére:

.Hol volt, hol nem
volt,lélt egyszer egy

magányos
farkasJMagányosabb az

angyaloknál.
Elvetődött egyszer egy
faluba/és beleszeretett

az első házba, amit
meglátott.

Már a falát is
megszerette,la

kőművesek

simogatását, ..."

Holott a három dolog - bár egy - tökéletesen más. Az élet az
ihletre áhítozik, s az ihlet az öröklétre. A három közül egyedül az
öröklét birtokol minden erőfeszítés nélkül.

A kárhozat: görcsös nincstelenség.
Az élet: tárgyakat ragad meg - mániákusan.
Az ihlet: tényeket és összefüggéseket.
Az öröklét: az életet!
Súlytalannak csak a züllés tűnik.

Az élet: erőfeszítés, vergődés, zűrzavar.

A művészet: lemondás.
A szentség: áldozat.

A kárhozat: a görcsös semmi.
Az élet: a semmi feladása.
A művészet: a tárgyak feladása.
A szentség: önmagunk feladása.

A kárhozatban egyedül én vagyok.
Az életben a másikat hajszolom.
A művészetben a teljességet keresem, de még én keresem.
A szentségben Istent bírom. A szent: "Istenre irányuló semmi".
Az üdvözült: Istenen nyugvó semmi.

Az ihlet kreációja akkor kínos, ha:
1. Hangsúlyozottan kreálok, mint egy szuverén teremtő. (Kohol

mány lesz. Steril. "Artisztikus." Egysíkú.)
2. Ha a "valóságot" görcsösen beledolgozom. (Felemás lesz, egye

netlen, nehézkes. Aggályos és erőszakolt. Szélhámoskodó és ki
agyalt.)

*'"
A kárhozat: életunt. Üres.
Az élet: érzelmeket és érzéseket ismer. A semmi fele lebontott

érzelmek szülik a szenvedélyeket.
Az ihlet: fájdalmas, nehéz; végre a dolgokat nézi önmaga he

lyett. Ezt az állapotot azonban csak a szent bírja sokáig, állandóan.
Nála az Istenközelség a kivételes állapot. De ki tud erről beszél
ni? Egyedül a szentek ismerik ezt.

Szentté válni annyi: mint még az életünkben átgázolni a halál
küszöbén.

Imádkozni és dolgozni! Anya, segíts el idáig!

*'"
Az első ház
A kőművesek símogatása'
Éhség és kenyér
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Sugárutak
Utószó
Nekimenni megváltást áhító dolgoknak, mik kemény zártság

ban: az unalom és üresség sivatagában élnek. Megpróbálni "hű

en" megragadni őket, majd elfogadni a fogalmazás véletlen, ke
gyelemszerű megoldását. Ez már nem én vagyok, vagy csak félig
én. Isten felé vezető úton járok. A következő szakasz?

Nem befejezettségre törekedni, hanem pontosságra, míg be
nem következik a fölülmúlás!

Nem eleve megváltott témát keresni, ilyen nincs!, hanem meg
(1963; Ms 5933/24) váltatlant. S itt útjára indítani az intuitív fantáziát.

Elátkozott ábécé

2 Pilinszky
gyerekkorának

javarészét a nagynénje,
Baitz Erzsébet

(1886/87?-1960) által
vezetett szervita rendi

~avnóintézetben· töttölte
Rákospalotán; Anci is

az itteni fiatalkorú
veszélyeztetett sorsú
lányok közé tartozott.

Vö. Anci. Új Ember,
1959. aug. 30. in: P. J.:

Tanulmányok, esszék,
cikkek I. Századvég,

Bp. 1993. 72-74.

3 Vö. Simone Weil: Ahol
elrejlik lsten. (Ford.:

Reisinger János) in: S.
W.: Ami személyes, és

ami szent. Vigilia, Bp.
1982. 134.

elátkozott ábécé
Öt-hat éves lehettem akkoriban, s köztem és a világ közt még

nem volt éles határ. Igaz, ma sincsen. Beszél hozzám valaki, s én
csak nézek rá. öt magát figyelem; a beszélőt és nem a beszédét.
Az arcát, talán, de még inkább valamit, az arcánál is testiesebbet.
Ezért, hogy képtelen vagyok mindenfajta leírásra, holott talán na
gyon is egy-egy "részletre" meredek. Mit beszél, aki szól hoz
zám? Mit mond az arca? De amikor én csak a pórusait látom, le
nyűgözve beszélő jelenlététől, s amit hallok és akit hallgatok, úgy
marad meg bennem, mint egy darab ásvány, egyszeruen, tömören
és szótlanul!

Öt-hat éves lehettem akkoriban. A kertben állok Ancivalé, s a
kék-lila apró virágok megmozdulnak lábunk körül a fűben. Csak
ugyan megmozdultak? S ha igen, mikor? A mozdulatukról visz
szamaradt "ásványdarabot" minderről hiába faggatom. S a kép
mégis bársonyosan szellős.

And beszél. De valójában se szavainak, se ölelésének, se ret
tegésének nincs se szava, se ideje. Milyen is volt a bűn, amit el
követett? "Olyan volt, mint egy baleset" - gondolja szakadat
lanul. - S ugyanakkor, mintha egy hosszú és keserves föladatot
teljesített volna, amikor megtette.

Hiszem, hogy a világ nem véletlen, hanem organikus, és ön
magán túlmutató egész. Rengeteg valóságos szál és út vezet a la
birintus közepébe.' Bármelyiket választom, ugyanoda érek, ha vá
lasztott és kijelölt utamhoz hű maradok. A valódi utak mindegyi
ke: kereszt, valóságos öröm és valóságos szenvedés. A szeszélyes
poroszkálás vagy az erőszakosan "kiépített" út viszont sehova se
vezet, se örömet, se szenvedést igazában nem ismer, s nem tud
elfogadni.

Minden valódi kín és kínlódás tengelyéül szolgálhat egy való
di műnek, egy valódi kristálynak. A lírában újabban arra töreked
tem, hogy egy regényíró - méghozzá egy tizenkilencedik száza-
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4 Atervezett
Önéletrajzaim című

regénynek mindössze
néhány fejezete készü~

el 19n-aO között. In: P.
J.: Széppróza.

Századvég, Bp. 1993.
193-220.

(Ms 5938/9)

di regényíró - természetességével beszéljek. Regényt viszont úgy
szeretnék írni, ahogy egy költő. Lehetséges ez? Költészet köl
tőiség nélkül?

Minden bekezdésnek totálisnak kell lennie. Minden bekezdés
meg kell hogy haladja a regény "elképzelt egészét". A valóságos
egésznek ingyenes adományként kell a fölfuttatott "részletekből"

megszületnie. Ez lenne a totális regény? A legelemibb leíró, repro
dukáló jelleg fölülmúlása? Képtelen vállalkozás? Nincs mit vesz
tenem.

A költészetben, akár az álomban, sose félünk attól, hogy amit
írunk és ahogyan megírjuk: unalmas. A regény(em)nek is meg
írásnak és nem leírásnak kell lennie.4 Az egyeztetgetés, hasonlít
gatás mindenfajta félelme nélkül. A többit meglátjuk, A többi kide
rül.

Nem szabad azonban a "megírás" helyett a "leírást" mint
"megírást" feltüntetni. Ez romboló, örökös porszemet jelentene a
szerkezetben. Téves azonban az expresszionista megoldás is,
amely a (költői) megírás helyett az álomszerűnek a leírását vá
lasztotta. így először volt a valóság leírása, ezt követte az álom
szerű leírása. Lehetséges a valóság megírása? Minden "segéd
eszköztől" mentesen?

Semmit se szabad előre megszerkeszteni. Lehetséges ez? Min
dig a tengelyben maradva előre haladni, megtestesítve megtestesül
ni? 'Iörténéssé tenni a megírást, magát a könyvet? Mozgatva a
mozdíthatatlant, jóvátéve a jóvátehetetlent? De van egy még
diszkrétebb megoldás: az, amikor a megírás leírásnak tűnik

(Dosztojevszkij; Gombrovicz)

(Folyta tjuk)
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