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A szerző Pilinszky János
unokahúga. Visszaemlé
kezése és a költö Baitz
Máriához írtlevelei a "Min
denből költészet lesz és
csend.." cimü kötetében
jelentek meg 2003-ban.

Pilinszky János
ifjúkori barátai
Vallomások, emlékek

Nagybátyám, Pilinszky János, gimnáziumi éveiben a nyarakat családjá
val együtt balatonkenesei nyaralójukban töltötte. Korai verseiben a bala
toni élmények is megjelennek, mint például az Éjféli fürdés, a Te győzz
le engem, a Kikötőben című verseiben. Ete/ey Károlyné Kozma Márta
is a költő baráti köréhez tartozott, családi nyaralójuk csak néhányházzal
volt arrébb, mint a nagyszüleimé. Így emlékezett ezekre az idó'kre:

Sok szép estét töltöttünk együtt, közös ismerőseinkkel, valamint
öcsémmel, Kozma Györggyel, és unokaöcsémmel. Gyökér Istvánnal
együtt. Mindketten piarista diákok voltak. Kenese akkor még nem
tartozott a népszerű, elegáns üdülőhelyek közé, a nyaralók tulajdo
nosai általában tanárok, tisztviselők voltak. Családias légkör alakult
ki közöttük. a társaságok a téli időszakban is rendszeresen összejár
tak. A környéken több szép hely is akadt, ahová kirándulni lehetett,
például a Balaton "szerelmesének", a tragikus véget ért Soós Lajos
költő sírjához is. (Emlékére vörös homokkő oszlopot állítottak a
.Lípótdomb" magaslatán, ahonnan nagyszerű kilátás nyílik a tóra.
Akirándulóhelyet később a költőró1 "Soós-dombnak" nevezték el.)
A "Márta-forrás" is gyakran látogatott hely volt, és az úgynevezett
"Disznólegelő", ahol emlékezetes szalonnasütéseket rendeztünk,
természetesen Jancsi részvételével. A kis csapat nagyon sokat volt
együtt, különösen esténként, mikor Jancsi a verseit szavalta, olyan
átéléssel és hangleejtéssel, hogya sorok mai napig is a fülembe
esengenek. Máskor együtt sétáltunk, esténként lampionokkal, de
Jancsi, ha kutyákkal találkozott, rettenetesen megijedt, menekült
előlük. Napközben a strandon is mindig nagy társaság verődött

össze, Jancsi sokat beszélgetett Kőszegi professzorral, az Iparművé

szeti Főiskola tanárával, akit nagyra becsült. A háború után a tanár
úr eltűnt, talán meghalt, de az is elképzelhető, hogy orosz fogságba
került. Soha többé nem hallottunk felőle. Amikor jött a háború, a kis
nyaralók egy részét lefoglalták, a tulajdonosok egy része meghalt,
vagy elköltözött. Sajnos később, már a háborút követő nehéz idők

ben, a Pilinszky család is kénytelen volt eladni a nyaralót, amely a
Fürdő u. 2. sz. alatt volt. De a barátságunk megmaradt, végigkísér
te életünket, Rékey Tiborral (Ricsivel), Rényi Oszival, Takács Vili
vel, Honffy Tivadarral (Foxival), és a többiekkel. A barátság olyan
szép és mély érzés, amit elfelejteni nem lehet.
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***
Rényi Oszkár: Öten voltunk gimnáziumi jó barátok: Honffy Tiva
dar, Pilinszky János, Rékey Tibor, Takács Vilmos és jómagam. Jan
csi és Ricsi (Rékey Tibor) között a barátság úgy az ötödik-hatodik
osztályban kezdödött, Jancsi egyszerűen odament hozzá, s feltette
a nagy kérdést, hogy lesznek-e barátok? Mi Ricsivel már első gim
nazista korom óta jóban voltunk, tíz éven keresztül, a hadi esemé
nyek bekövetkezéséig. Hogy Honffy Tivadar (Foxi) hogyan került
a társaságunkban, nem emlékszem, talán Takács Vili által, akivel
együtt játszottak kisebb korukban a Kossuth Lajos téren. Később

csatlakozott hozzánk Balogh Pista, Schütz Jancsi, Mezey Laci,
Várady László, de mások, így a kenesei társaság is.

Mi a "B" osztályba jártunk, nem szerettük az "A" osztályt,
mert az osztályfőnökük nem volt szimpatikus, s emiatt a diákok
sem. Még az érettségi után is tartott az ellenszenv, eleinte az
érettségi találkozóinkat is végigkísérte, de aztán ez később felol
dódott. Gimnáziumi éveink alatt öt osztályfőnökünk volt: Nagy
Vince, Ferenczi Zoltán, Konszky Márton, Bátori József, és Szita
Imre tanárokat. Közülük legjobban Bátori tanár urat kedveltük,
kiváló pedagógus volt, 1945 után 6 szervezte meg Amerikában a
piarista rendet.

Pilinszkyék épp a Horánszky utcában laktak, amikor elöszőr,

hetedik gimnazistaként meglátogattuk őt, Fundák Lajossal és
egy másik fiúval, akinek a nevére már nem emlékszem. Jancsi
közepes tanuló volt, sót volt olyan év is, amikor magyarból ket
test kapott, pedig akkortájt már az Élet című folyóiratban versei
jelentek meg.

Jancsi nem csak a saját, de gyakran Ady, József Attila, Baude
laire, Verlaine verseit is szavalta a tőle megszokott különleges át
éléssel, amit soha nem fogok elfelejteni. Sajnos a verseit nem
mindig értettem, de ilyenkor azzal vigasztalt, hogy nem érteni,
hanem érezni kell őket. Nagyon szerette egyébként Homéroszt,
az Iliász volt a kedvence, de Goethét és Arany Jánost is igen
nagyra tartotta. Jancsi mindig irányító egyéniség volt, de szeret
te a gyerekes butaságokat is. Kedvenc játéka Kenesén, de otthon
is, a "pufh" volt, ami abból állt, hogy összevissza kellett halan
dzsázni - ha nem Jancsi mondta ki a "pufti"-t, hanem a másik,
akkor azt mondta, hogy "nem igaz, nincs pufh".

Volt, amikor elmentünk kűlőnböző kocsmákba egy kicsit mu
latozni, vacsorázni, s amikor fizetésre került volna a sor, kide
rült, hogy nincs nálunk elég pénz a fogyasztás kiegyenlítésére.
Ilyenkor otthagytuk zálogban Foxi ezüst cigarettatárcáját, és utó
lag rendeztük a számlát. Egy másik alkalommal hülyéskedés
közben véletlenül betörtük az étlap üvegét. Ijedtségünkben ki
szaladtunk, hogy nagyobb bajunk ne legyen.

Ricsi és Takács Vili egyszer elvitték [ancsit a solymári bar
langba, de nem a bejáraton, hanem hátulról mentek be, ami
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1E kirándulásról lásd
P. J.: Beszélgetések.

Századvég, Budapest,
1994, 42.

meglehetősen veszélyes volt, mert így könnyen el lehet tévedni,
ám szerencséjükre nem történt bajuk.'

Baráti körben, szilveszterkor vagy egyéb alkalomból rendsze
res összejöveteleket szerveztünk, legtöbbször nálunk. Otthon
volt egy kettős telefonunk, ahol egymással beszélgettünk, s na
gyon élveztük. Egyszer apám sapkáját megtöltöttük hamuval, és
szegény mit nem sejtve a fejére húzta - a hatás természetesen
nem maradt el! Majd éjfél után két órán keresztül filozofáltunk.

Egy másik kedves emlékem Jancsival kapcsolatban az az eset,
amikor találkozót beszéltünk meg a Nyugati pályaudvarnál, s
annyira el voltunk merülve magunkban, hogy néhány perce már
egymás mellett álltunk, mire felfedeztük egymást. Másik emlé
kem Takács Vilivel kapcsolatos, akire mindig legalább fél, egy
órát kellett várni. Volt, hogy meghívott minket a lakásukra, úgy
délután 5-6 órára, de csak valamikor este 10-11 körül került elő.

Arra gondoltunk, hogy egy kicsit megvicceljük. Megbeszéltünk
vele egy találkát a ráckevei hévnél egy vacak helyre, fél kilenere.
mi pedig csak egy órával később érkeztünk. Ez egyszer azonban
Vili pontos volt. Különben az este remekül sikerült, és jól szóra
koztunk. Takács Vili egyébként eredetileg író akart lenni, de csak
keveset írt.

Az efféle történetek inkább a háború előtti időszakra voltak
jellemzőek, utána már nehezebbé váltak a meghitt összejövete
lek. Ennek ellenére kezdetben még sokat voltunk együtt érettsé
gi után is. A Gimnázium keretein belül működött a Piarista Diá
kok Ifjúsági Csoportja (DICS), egészen 1948-ig. Az egyesületet
azért hozták létre, hogya diákok az érettségi után se kallódja
nak el. A felső helyiségben kártyapartik és beszélgetések folytak,
az alsó szinten pedig pingpongozni lehetett. Kedves emlékünk
maradt a "palotaforradalom", talán 1941-42-ből, mikor is a régi
vezetőség helyett saját magunkat választattuk meg, hogy több
elméleti, irodalmi, tudományos dolgot vegyenek be a képzésbe.
Érdekességként említem csak, hogy 1943-44-ben [ancsit beszer
vezte Horváth Sanyó a boksz szakosztályba, és bár soha nem
bokszolt, de tagja maradt a szakosztálynak.

Jancsi sokat mesélt nekünk arról, hogy hogyan szokott írni.
Nagy kínlódás és idegmunka volt a számára, rendszerint éjjel
jöttek a gondolatai, s ezért rendszerint másnap csak délben éb
redt fel. Tudomásom szerint Thurzó Gábor - akinek az eredeti
neve Rutterschmitt Károly volt, és a szüleinek híres péksége
működött a Váci utcában - felismerve János költői tehetségét,
Baumgarten-díjra ajánlotta. Thurzó Gábor akkoriban az Élet
szerkesztőségében dolgozott. A díj feltétele az volt, hogya jelölt
nek rendelkeznie kellett egy kiadvánnyal. Így jelent meg az
Ezüstkor gondozásában a Trapéz és korlát című verseskötete,
1946-ban. A könyv megjelentetésében Thurzón kívül még nagy
szerepet játszott Mári néni (Baitz Mária, Jancsi na~ynénje és ke-

856



resztanyja), Takács Vili, Meer Artúr és jó magam. Meer Artúr
volt al/pénzember". Eredetileg fölöttünk járt egy évvel, de miu
tán gyermekparalízise miatt vesztett egy évet, a velünk párhuza
mos osztályba járt. Később ledoktorált, a tőzsdén dolgozott, s
mivel nem tudott járni, Takács Vili volt a kifutója. 46-ban aztán
befejezte a tőzsdézést, s egy évre rá sajnos meghalt. 1947-ben az
tán Jancsi megkapta a Baumgarten-díjat, ami igen nagy megtisz
teltetésnek számított. Az elismerés mellett nem volt utolsó szem
pont, a vele járó tiszteletdíj sem, ami igazán jól jött, mivel
akkoriban igen rossz anyagi körülmények között élt.

Emlékezetesek maradnak számomra a Szalay Cukrászdában
való találkozásaink, majdnem minden vasárnap, Honffy Tivadarral,
Kondor Bélával és Jánossal. Utoljára 1979-ben, a negyvenedik
érettségi találkozón találkoztunk, Körülbelül tizenöten jöhettünk
össze. Jancsi sokat mesélt Dosztojevszkijről, főleg az Ördögök
című regényéről, és arról, hogy rá milyen hatással volt. Nagyon
megfogták az író gonosztevőkkel kapcsolatos fantasztikus pszi
chológiai megállapításai. Utána már csak egyszer láttam, az
Andrássy úton egy francia hölggyel beszélgetett, talán '80-ban
lehetett. (A lány valószínűleg Ingrid Ficheux lehetett, Jancsi második
felesége.)

Sajnos Foxi (Honffy Tivadar) már legalább húsz éve meghalt.
Főkönyvelőkéntdolgozott, két gyermeke és két unokája van. Ta
kács Vili is meghalt, már több mint tizenöt éve. Vegyészmérnöki
diplomát szerzett, később elkezdte a Bölcsészetet is, de aztán
nem fejezte be. Fia már nem él, de tudomásom szerint két uno
kája van. Rékey Tibor jogi diplomát szerzett. A háború alatt be
hívták katonának, majd két évre orosz fogságba került. Később,

1956 után Amerikában telepedett le, és könyvtárosként dolgo
zott. Megnősült, de gyermekük nem született. Nyugdíjazását kö
vetően tizenöt évig Bécsben élt, a felesége meghalt, néhány éve
végleg hazaköltözött, s jelenleg Törökbálinton él.

***
Or. Rékey Tibor: Az első gimnáziumtól kezdve osztálytársak vol
tunk, negyedikig nem voltunk barátok, mert akkoriban a jó tanuló
csak jó tanulóval barátkozott, Jancsi viszont közepes volt, nem
akart tanulni, pedig mindenkinél okosabb volt, olykor talán még a
tanároknál is. Remek humora volt, gyakran utánozta a tanárokat,
amit mi nagyon élveztünk, legtöbbször a "kis" Agárdy tanárt
(azért hívtuk így, mert volt egy másik tanárunk, akit szintén
Agárdynak hívtak, őt neveztük "nagy" Agárdynak), aki valójában
igen gyenge kezű ember volt, és érdekes tájszólással beszélt, talán
palócosan.

Negyedikben egy könyv kapcsán lettünk barátok, azt hiszem
Thomas Mann valamelyik műve hozott össze bennünket. Nem
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voltunk különösen jóban, mint már említettem, mert én jeles ta
nuló voltam. Ki hogy tanult az elsőben, az rányomta bélyegét az
egész gimnázium éveire. Tehát Jancsi közepes tanuló volt, pedig
az első versei már a piarista diákévei alatt megjelentek. Magyar
ból egyese volt, de volt olyan év, amikor kettest kapott. Később

Jancsi megmutatta nekem a verseit, egy egész kötetre való volt
már belőlük. Megkérdeztem, hogy Apámnak is megmutatha
tom-e, mivel a baráti köréhez híres emberek is tartoztak. Érettsé
gi után jártuk a magunk útját. Jancsi elkezdte a jogi egyetemet,
de abbahagyta, részben az én hatásomra, utána iratkozott be
csak a bö1csészetre. Sajnos diplomát a háború miatt már nem
szerzett, a végső vizsgái már elmaradtak. Én viszont még éppen
megszereztem a jogi diplomámat, majd behívtak katonának, s
orosz fogságba kerültem két évre, Minszkbe. Mi voltunk a má
sodik egészséges tranzit, akik tulajdonképpen egészségesen ju
tottunk haza.

A háború előtti és alatti éveket többnyire én is Kenesén töltöt
tem [ancsíéknál. Sokat játszottunk, teniszeztünk a strand közelé
ben lévő pályán. Be kell vallanom, előfordult, hogy nem értettük
egy-egy versét, de az előadásmódja mindig nagy hatással volt
ránk, s ha nem is értettük tökéletesen, mégis olyan különleges
volt, hogy aki hallgatta, mindenkit magával ragadott. Ha nem
lesz költő, kitűnő színész is lehetett volna.

P. S.
Takács Vilmos 1986-ban jegyezte le emlékeit [ancsirol, amely a Vigilia
1996. szeptemberi számában jelent meg. A gimnáziumi és kenesei idő

szakról Fülei-Szántó Endreés Lukács István is beszámolt a Somogy című
folyóirat hasábjain 1994-ben, illetve 1997-ben. A balatonkenesei általá
nos- és zeneiskola 1996 novemberében felvette Pilinszky János nevét,
amelynekalkalmából utóbb Kecskés József összeállításában külön kis kiad
vány is megjelent.
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