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„Az ember itt kevés 
a szeretetre”

Adventi beszélgetés Pilinszky János költészetér�l gyóntatójával,

Jelenits István piarista szerzetes-tanárral, irodalomtörténésszel

Németh Péter Mikola – Rég-

óta készül�dik bennem ez a be-

szélgetés. S  talán találkozásunk 

különös kegyelme, hogy pont 

itt, Vácott, ezen a napfényes 

kora délel�ttön, épp az adven-

ti id�ben, a  harmadik évezred 

küszöbén szólhatunk egy olyan 

emberr�l, élete m�vér�l, aki az 

emberiségtörténet talán leg-

véresebb századának kivételes 

szülöttje, s  aki sejtjeiben tudta, 

hatványán érzékelte magánélete 

és a történelem botrányköveinek 

nevezett koncentrációs táborok 

összefüggésében a mindennapi 

lét tragédiáját, drámáját. Pilinszky János szinte mindenében, lelkében és tes-

tében is azonosulni tudott kora legtitokzatosabb rezdüléseivel, történéseivel. 

Drámai lény volt, mint mondják. S akire gyermekkoromból, ahogy szorong-

va, talán a poéta készül�dhetett bennem, valahogy úgy emlékszem vissza, 

mintha mindig nagyon messzir�l, szinte a sír mélyér�l, odaátról szólt volna 

hozzám, megadón. Halott klasszikusnak véltem, már akkor. A sors iróniája, 

hogy belátva tévedésemet, ezek után bármennyire is szerettem volna még 

az életében megismerkedni vele, 1981. június 4-én már csak a temetésére 

érhettem oda, a  Farkasréti temet�be. Ráadásul, szégyenszemre, az utolsó 

útjáról is lekéstem, többen is elkéstünk akkor. A búcsúbeszédekre valószín�, 

hogy ezért sem emlékszem. Csak azt tudom, hogy egy törökszegf�-csok-

rot szorongattam a kezemben, amikor a tömegben, a frissen ásott sírgödör 

szélén állva, azzal szemközt, az út másik oldalán megpillantottam Németh 

László fekete márványba burkolt aranybet�s sírkövét. Elmerengve az író és 

a költ� egykori, meglehet�sen ambivalensnek tudott baráti kapcsolatán – a 

csokrot közben a Pilinszky János (1921–1981) feliratú egyen-kereszt tövére 

szúrtam  –, az dobbant emlékezetembe, hogy te jó isten, hiszen mindket-

t�jüket szeretett magyartanáraimnak köszönhetem. Sárospatakon Ruszkay 

Andrásnak, Szobon Rusvay Tibornak. �k voltak azok, akik el�ször Németh 

Emberi színjátékát, Galileijét, Széchenyijét, Éget� Eszterét, A két Bolyait, majd 

A felvétel 1998-ban, Vácott a Görög templom 

kiállítótermében készült az Expanzió X. alkalmával 

„A remete” tematika megnyitóján
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Pilinszky Trapéz és korlát, Harmadnapon, a  Nagyvárosi ikonok és a Szálkák 

cím� köteteit a kezembe adták. Arra is élesen emlékszem, hogy akkor még, 

zöldfül�n, az a bizonyos, „értelmetlennek” ható Négysoros volt az els� olyan 

vers, ami mélyen megérintett, ma már tudom, hogy nem véletlenül.

Alvó szegek a jéghideg homokban.

Plakátmagányban ázó éjjelek.

Égve hagytad a folyosón a villanyt.

Ma ontják véremet.

Reggel, a  hajnali órákban, ahogy beszélgetésünkre készültem, ki tudja, 

hányadszor, de memoriterként ismét felmondtam magamnak néhány Pilinsz-

ky-verset. S újra fellapoztam a Szög és olaj cím� esszékötetet, amelynek szö-

vegét Jelenits István gondozta, s a szerkesztés szempontjairól útmutatót is írt.

Megjelenése óta, ha jól emlékszem, az 1982-ben volt, szinte már rongyos-

ra olvastam ezt az Édesanyámtól karácsonyi ajándékba kapott kék fedel� 

könyvecskét, amelynek borítóján bal tenyérrel oly szemérmesen eltakarja 

mosolygó arcának egyik felét a költ�. Azóta is egyre több mához szóló üzene-

tet találok ebben a félszáz oldalnyi könyvben, amely a költ� az Új Emberben 

1958–81 között hetente megjelen� esszéit tartalmazza, más írásokkal együtt. 

Így találtam rá aktuálisan arra a tanulságosan beszédes szövegre is, amit az 

adventr�l ír. Így hangzik: „Ádvent: a várakozás megszentelése. Rokona annak 

a gyönyör� gondolatnak, hogy meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami 

a miénk. Gyermekkorunkban éltünk így. Vágyakoztunk arra, ami biztosan 

megjött. Télen az els� hóesésre.” (Nyilván itt az a tágan asszociálható „szám-

�zött tenger, isten hallgatása” metafi zikusan is példaérték� mondata sejlik fel, 

azonnal.) „És várakozásunk ett�l semmivel sem volt kisebb, er�tlenebb. Ellen-

kez�leg. Nincs nagyobb kaland, mint hazaérkezni, mint hazatalálni, beteljesí-

teni és fölfedezni azt, ami a miénk. S nincs gyengébb és jogosabb birtoklás 

sem, mint szeretnünk azt, akit szeretünk és aki szeret minket.”

Azt hiszem, ezek a sorok képletesen és valóságosan is elindítják azt a 

bens� emocionális folyamatot és azt a várakozást, amiben már most is benne 

vagyunk. Meggyújtottuk az els� gyertyát. Várjuk a második adventi vasárna-

pot, majd a hófehér karácsonyi ünnepeket.

Jelenits István – Igen, valóban gyönyör�, ahogy az egyházunk ünnepel. 

Az ember is, mióta ember, a hétköznapok és ünnepek között különbséget tesz. 

A hétköznap mindenkor arra kényszerít bennünket, hogy az életünk felszínén 

tájékozódjunk, és hogy odaszögezzük fi gyelmünket a közvetlenül el�ttünk álló 

feladatokra. Az ünnep pedig azt tárja fel, amit a mélységek, magasságok je-

lentenek, és amik értelmet adnak a hétköznapoknak is. Ez az egyház életében 

Jézus történetéhez kapcsolódik. A karácsony a születéshez, és a rákészül�dés 

pedig valóban az adventi id�höz. Pilinszky János csakugyan, nemcsak kegyes 

tanácsként mondta el az olvasónak a várakozásról vallott érzéseit, hanem mély 

személyes tapasztalatként írt err�l. Ahogyan a gyermek várakozik, és ahogyan 

a feln�tt is gyermekké lesz a várakozásban. Egyébként véletlenül tudom, mert 

én Pilinszky kézirati hagyatékával foglalkoztam, hogy még feln�tt korában is, 

minden karácsonykor levelet írt az Édesanyjának, úgy, mint gyermekkorában, 
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hogy karácsonyra mit szeretne ajándékba kapni. Ezeket a bens�séges leveleket 

meg lehetett találni a kéziratos hagyatékában.

– Megtudhatunk-e err�l többet? Mir�l írt még ezekben a levelekben?

– Például arról, hogy a kötetem megjelenjék karácsonyra. Vagy hogy ezzel 

vagy azzal a valakivel levélváltásom és találkozásom remélhet�leg a megbé-

külést hozza majd. Minden karácsonytól várt valamit, valamilyen konkrét aján-

dékot, nem egyszer�en egy anyagiakban kifejezhet� értéket, hanem az élet 

valamilyen elveszettnek vélt vagy elhomályosult titkának a felfénylése vagy a 

tisztázódása volt az � óhaja.

– Az idei, decemberi váci Madách-m�sorfüzetünkre Dürer A királyok imá-

dása cím� grafi kája alá, Pilinszky János A karácsony margójára cím� esszé-

jéb�l egy rövid, ám bölcseleti szempontból annál súlyosabb részt válasz-

tottunk. Idézetképp, felolvasom: „Mária és József alakja a bölcs�ben fekv� 

gyermekkel: a  család, minden család örök bens�séges képe. Ugyanakkor 

azonban, szinte észrevétlen fordulattal, isteni költészettel: az örök szüzesség 

képe is. A család, a termékenység jegyei mögött itt az ember másik magas-

rend� életformájának, a természetfölötti élet el�képének, a szüzességnek is a 

legbens�ségesebb »hármasában« gyönyörködhetünk. Külön-külön és együtt: 

Jézus, Mária és József alakjában, a szentcsalád, a karácsonyi barlang szepl�-

telen látványa, egyszerre kimeríthetetlen szemléltet� kincse minden család-

nak, s vezércsillaga minden egyes – társas vagy végképp magányos – emberi 

életnek. Csodálatos egyetemességet rejt magában, s oly észrevétlenül egy-

szer� »fogalmazásban«, amire egyedül a természetfeletti képes. Mint család: 

áldást osztó képe az emberiségnek, ugyanakkor – a szüzesség isteni mélysé-

g� fölfedésével – az örök, egyszeri ember megszentelése, annak kodifi kálása, 

hogy az egyes ember a történelemnek nemcsak láncszeme, hanem egyúttal 

felülmúlhatatlan végcélja, Isten szeretetének legf�bb tárgya is. Természetes 

és természetfeletti eme csodálatos egyensúlyában csakis így lehet jelen már 

most és már itt az a hatalmas feszültség, mely drámájával az egész univerzum 

sorsát kimérte, s melybe már most és már itt belefér a kereszt éjszakája, a bal 

és jobb lator, Veronika kend�je és Júdás árulása, az egész emberi történelem, 

s azon túl az egész teremtett világ »türelmetlen várakozása«.”

– Igen. Nagyon szép gondolata volt még, egy korábbi prózai írásában írta 

meg, hogy a karácsonyi kép azt mutatja meg, hogy Jézus, amikor megteste-

sült, nemcsak emberré lett, hanem ugyanakkor az egész mindenséggel találko-

zott. Hiszen a csillagok ragyognak a feje fölött, a barlangban a föld mélye nyílik 

meg. A szalmán a növényvilág a természet, a szamár az állatoknak a hódolatát 

hozza, a szegény pásztorok a koldusokét, a királyok, a bölcsek az értelmiségét 

vagy a gazdagokét. És az angyalok is ott vannak. Tehát az egész teremtett világ 

együtt van ebben a képben, ahogyan � mondaná, hasonlíthatatlan intim szituá-

cióban, ahol a gyermeki lelkek az Istent imádják.

– A  karácsony margójára cím� esszé záró gondolatai is valami hason-

lóról beszélnek, idézem: „Az egyszer� képet (pásztorok, királyok és ökrök 

foglalatában) ihletett kézzel és kiapadhatatlan odaadással nem hiába idéz-

ték fel templomok falán a századok. E  kép, mely természetfeletti »elköte-

lezettségével« mindent fölülmúló történést ígér – így érkezik ma is közénk, 

az éjszakában megered� hóesés intimitásával.” Az evangéliumi szegénység 
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intimitásával, teszem hozzá én, még a hózivatarban is. A  szegénység örök 

értéket meg�rz� erejével. Mert ez az a helyzet, amiben a szegénység mintha 

végérvényesen felértékel�dne.

– Igen. Ez biztos, hogy így van.

– Azért is hangsúlyozom a szegénységet, mert Pilinszky János életvitelé-

re, egész költészetére igaz az a fajta aszkézis, ami, többek között, abból az 

emberi alapállásából eredhet, hogy a költészet dics�sége az, hogy abból még 

senki meg nem gazdagodhatott. � írja ezt A költészet dicsérete cím� esszé-

jében, majd ugyanott így folytatja: „A verseket nem lehet megfi zetni, vallják 

a költ�k. (…) A közénk született Isten bölcs�jénél minden bizonnyal ott volt a 

költészet is. Úgy is, mint a szegénység, és úgy is, mint a teremtett világ oszt-

hatatlan jelenléte, véghetetlen szépsége, megvásárolhatatlan fényessége.” 

A mi világunk tehát nem attól lesz boldogabb és gazdagabb, hogy mindennek 

erejével gazdasági és pénzügyi szempontból robbanásszer�en fejl�dik.

– Megvan, legalábbis a kockázata a pénzben való gyarapodásnak. S biztos, 

hogy a pokla annak, hogyha az egész életet a pénz utáni vagy a gazdasági 

gyarapodás utáni vágy tölti be. Amit az evangélium is mondott, hogy könnyebb 

egy tevének átjutnia a t� fokán, mint a gazdagnak bejutnia a mennyek orszá-

gába. S ezt valóban, Pilinszky úgy élte meg, hogy ez a mennyország nemcsak 

a túlvilági életre vonatkozik, hanem az e világira, a paradicsomi helyzetképre 

is. Amit, akár önként keresett, akár sorsként vállalt, azt a jó szívvel elfogadott 

szegénység teszi hozzáférhet�vé. Biztos, hogy ennek a költ�i alapállásnak a 

kiváltságosságát látta, és élte is. Az is érdekes azután, ahogyan ezt � továbbvi-

szi, hogy a költészeten belül nemcsak anyagi szegénységet látott kötelez�nek, 

hanem egy személy szerintit is. S  azt hitvallásának tartotta. És még a költ�i 

eszközök vonatkozásában is a szegénységet kereste. Gondoljunk csak arra, 

hogy a Nyugat els�, második, tulajdonképpen a harmadik nemzedéke után 

jelentkezett, és azok a nagyok egyszerre éltek akkor. Babits is élt még, ami-

kor � megszületett, és Weöres Sándor is. Mi mindent tanult Babitstól? Szabó 

L�rinct�l? Tóth Árpádtól? S milyen pazar, pénzben ki nem fejezhet�, de költ�i 

eszközökben megmutatkozó gazdagsága jelentkezett akkor még a rímnek, 

ritmusnak. A költ�i képeknek mennyire játékos és ugyanakkor komor lehet�-

ségeivel és komoly gazdagságával éltek a nyugatosok. Ezzel szemben Pilinszky 

Jánost költészetében valóban egy bizonyos aszketikus sz�kszavúság, szegény-

ség jellemez. �  maga mindig is egyféle nyelvi szegénységr�l beszélt. Nem 

biztos, hogy ez az igazi szegénység, ezért árnyalatokban fogalmazott, nagyon 

fi nom eszközökhöz fordult. Tehát, úgy volt szegény, mint ahogyan, bizonyos 

szempontok alapján, Kassák Lajos. Mikor megszólalt, sajátos lemondásként 

hatott minden szava, mintha ismerte volna az eszközöket, s mégse akart volna 

élni velük. Úgy tett, mint az a muzsikus, akinek zenekara van ugyan, de csak 

egyetlenegy hangszeren kívánja megszólaltatni zenem�vét. Valami ilyesféle 

jellemezte Pilinszkyt.

– Tudunk arról, vagy legalábbis olvasni róla, hogy Bébit�l, a  szeretett 

néma nagynénit�l tanulta meg János az anyai beszédet, az anyanyelvét. 

Nyilvánvaló, hogy életének ez az egyik olyan paradoxonja, amit úgy kell 

értenünk, hogy ez részér�l egy nagyon is elvonatkoztatott megállapítás. 

Vagyis hogy az � versbeszéde misztikus intuíciójával, visszafogottságában, 
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„egyszer�ségében”, lecsupaszított tisztaságában inkább a némák jelbeszédé-

hez, az imádságaink metanyelvéhez áll közelebb, mint a mindennapi beszélt 

nyelvhez, az anya- vagy apanyelvhez. Azt hiszem, hogy ebben az esetben is 

a tények szintjén megállapítható s a realitások elíziumi mezején át a valóság 

régióiba eljuttatható felismerések vezérl� elvér�l van itt szó, ami sok esetben 

felbukkan a költ� gondolkodásának homlokterében, mert életre szólóan nem 

tudta elfogadni például azt, hogy sokak a valóságot hajlamosak összetévesz-

teni a tényekkel, holott a kett� nem egy s ugyanaz. Gyakran idézte Rilke 

szállóigévé lett mondatát: „Rettenetes, hogy a tényekt�l sose ismerjük meg 

a valóságot!”, ugyanakkor �általa is tisztában volt azzal, hogy a „végs� szó 

joga (a valóság nyelvén) nem a miénk”. Err�l így vall például A valóságról cí-

m� esszéjében: „Az imádság ott kezd�dik, ahol a tények véget érnek. Ahogy 

a m�vész munkája is. Amikor Van Gogh megfest egy virágzó fát vagy bármi 

mást, vásznán és alkotó ihletében azt a paradicsomi állapotot kívánja vissza-

hódítani, amikor a tények még makulátlan realitások voltak. Az »� fái« attól 

szépek és valóságosak, mivel a paradicsom földjébe gyökereznek, az ágaik-

ban a teremtés ereje nyilvánul meg. Az ember valóságszomját a kih�lt tények 

sose elégítik ki. A tény a valóságnak a küszöbe, megmerevült fölszíne csupán. 

A valóság, ami felé mi vágyakozunk, épp a fölszín mögé van befalazva.” Mit 

gondolhatunk ma minderr�l? Gondolhatjuk-e másképp, akkor, amikor úgy 

látni, hogy az ezredfordulóra szinte mindent lerántottunk a tények küszöbére, 

s ott a legszebb reményeink és értékeink is diribdarabokra törtek már?

– Biztos, hogy itt a magyar helyzet különösen nehéz, mert hiszen évtizedek 

teltek el úgy, hogy „rossz” szegénységben éltünk. Egy kispolgári életvitelben 

inkább, mint abban az igazi szegénységben, amir�l eddig beszéltünk. Ennek, 

a kispolgári életnek a hirtelen veszélyeztetettségét, kitágulását hozta meg rész-

ben az elmúlt néhány év. Amikor a szerzésnek a mohósága vagy a megszerzett 

javak védelmének a határtalan ingerei hatalmasodtak el sok-sok emberen. 

S ez talán nem is vehet� minden esetben rossz néven, mert a világ változása, 

egy ország helyzetének a hirtelen történt átalakulása hozta ezt az állapotot. 

Ugyanakkor sajnálatos, hogy így még inkább az jellemzi az életünket, hogy 

csakugyan a tényeknek a halmaza, a  garmadája kápráztatja el és foglalkoz-

tatja a polgárokat, s készteti �ket olyan riadt cselekvésre, vagy épp kapkodó 

mozgásra, amilyet napjainkban tapasztalunk. És ezért t�nnek el azok a nélkü-

lözhetetlen, mélyebb emberi vonzalmak kinek-kinek az életéb�l, melyek össze-

tarthatnák közösségeinket, családjainkat. Van Pilinszkynek egy másik gyakran 

idézett képe is minderr�l, szívesen beszél az atyai házról, ahol az életünknek a 

fészke van, és ahová haza kell találnunk egyszer mindannyiunknak.

Ugye, ez a hazatalálás a lényeg most. Én reménykedem abban, hogy Ma-

gyarország is, az egész nemzet tehát, az els� meglepetések és megrázkódtatá-

sok után észre fogja venni, hogy itt mégis mir�l van szó. Már most érzékelhet�, 

hogy veszélyes a helyzet, mert hiszen ezt az els� mámort a fogyasztói társa-

dalom a reklámjaival igyekszik fenntartani, de mindenáron, akkor is, amikor 

az már magától lecsengene. Mondjuk úgy, ahogyan nyugaton is tanúi vagyunk 

annak, hogy a szexualitásnak vagy az er�szakosságnak a mítoszait tudatosan 

igyekeznek ébren tartani, vagy épp fokozni, csak azért, mert az üzlet. És az 

önmagát gerjeszti, hogy a saját útján még tovább jusson, egészen a képtelen-
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ségig. Én azért hiszem azt, hogy ebb�l az állapotból el�bb-utóbb magára esz-

mél a mi társadalmunk, és észre fogja venni, hogy ez üresjárat, így nem mehet 

tovább. Ennek jeleit ma már megtapasztalhatjuk az emberek érdekl�désében, 

a fi atalok között. Tanúi lehetünk a pozitív folyamatoknak is, a baj azonban va-

lóban az, hogy gyanakvással is telve van a világ, amennyiben megengedi, hogy 

a tények szintjén áltassák s az orránál fogva vezessék. Amikor a mélyebb igény 

felébred benne, akkor, ideig-óráig gyanakvóbb lesz. S akkor nem nagyon meri 

rábízni magát a vezet�ire. Pedig, érzésem szerint, ilyen vezet� lesz Pilinszky 

János is. Lelki vezet�, természetesen.

– Mindazonáltal összefüggéseiben úgy érzékelni, hogy félelmetes, de még 

ennél is mélyebbek a mindennapi bajok gyökerei. Ha jól emlékszem, akkor 

Maklári József tanár úrnak, a  Vox Humana karnagyának a váci piaristáknál 

tartott gyászmiséjén papként, példabeszédében a társadalmi alapokat kérd�-

jelezte meg, kedves tanár úr. Többek között arról téve említést, hogy korunk 

elhúzódó válságának okai a kultúra és a civilizáció értékei összekeveredé-

sének ok és okozati összefüggéseihez vezethet�k vissza, mindenekel�tt. Ez 

lehetne most beszélgetésünk további vezérfonala, vagyis az a kérdés, hogy 

civilizáció és kultúra milyen viszonyban állnak ma egymással? Mindennap-

jaink társadalmában meglehet, már elindult fölfelé egy természetes építke-

zési, letisztulási, vagy inkább gyógyulási folyamat, aminek talán már a vége 

felé járunk, vagyis hát, reményeink szerint ez már „A mélypont ünnepélye”, 

hogy Pilinszkyt idézzük újra és ismét. Mert különben is higgyük, így mondta 

beszélgetésünk legelején, kedves tanár úr, hogy � talán jó lelki vezet�nk lesz 

a harmadik évezredben. Vagy már az is, csak még a közvéleményben nem 

tudatosult. Ha pedig ez az örömhír valóság, akkor fontos tudnia mindenkinek, 

hogy Pilinszky János mint érz� idegdúc miként gondolkozott önmaga költ�i 

létér�l, hív� emberségér�l. Megvallotta többször is: „költ� vagyok és katoli-

kus”. Nem azt mondta tehát, hogy katolikus költ� vagyok. A sorrend, ebben 

az esetben, bizony korántsem másodlagos, az egyetemesség els�dlegessé-

gére hivatkozva meg egyáltalán nem az.

– Volt Pilinszkynek egy másik felelete is erre a kérdésre. Mikor megkérdez-

ték t�le, hogy katolikus költ�nek vallja-e magát, volt, amikor azt válaszolta, 

hogy nagyon szeretnék az lenni. S azt hiszem, hogy bizonyos értelemben ez így 

pontosabb. Persze mindegyiket félre lehet érteni. Nem, nem vált benne ketté 

a hív� lélek és a költ�. Tehát, ha valaki úgy értelmezi, hogy katolikus és költ�, 

akkor azt úgy érti, hogy a dolog kettévált. Létének egyik tartománya az, hogy 

vasárnap templomba jár, hétf�n, kedden meg verset ír. Nem, ez nem ezt jelen-

ti! Hanem azt: az � katolikussága nem egy életprogram, aminek a költészetét 

alárendeli, hogy, mondjuk, megverselje vagy az emberek között propagálja 

valamilyen nemes értelm� költ�i módszerrel a katolicizmust. Hanem a kato-

likussága, amely vívódó és küzdelmes hit, h�ség volt Istenhez, gyermekkora 

hitéhez, az kérem szépen, az nagyon mélyen átitatta az egész személyiségét, 

meghatározta az egész költészetét. De ez nem az � dolga, hogy lemérje. És 

nem is program, hanem adottság. Ugyanúgy adottság Pilinszky számára a ka-

tolikussága, mint ahogyan az a tény, hogy magyar nyelven írt, és az anyanyelvét 

vállalta természetesen. Éppúgy vállalta mindazt, ami a katolikus mivoltából kö-

vetkezett. És éppen ezért, ez egy alázatos és nem egy programszer�, harsány 
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nem tudom, miféle dolog, amit épp értékesíteni kíván, vagy másra akar kény-

szeríteni vagy rátukmálni, hanem egy óriási evidencia, amelyik ilyesféleképpen 

van jelen a költészetében. S én ezt nagyon-nagyon lényegesnek látom, minden 

ízében áthatja, ott is, ahol a kétségeir�l szól és beszél.

– Ez a gondolatsor azért is fontos, amit most megosztott velem, velünk, 

mint piarista szerzetes, mert nyilván nem véletlen, hogy az a hív�, mélyen 

vallásos ember, aki Pilinszky János volt, épp Jelenits Istvánt választotta egyik 

lelki vezet�jéül, hiszen gyóntató papja volt.

– Akkor meg is riadok mindjárt, mert…!

– …mert így még mélyebb, bens�ségesebb titkok tudója lehet, még ár-

nyaltabbaké, mint mondjuk irodalomtörténészként, vagy egyszer�en csak 

olvasóként.

– A  gyóntatót a titoktartás kötelezi, nemcsak akkor, amikor a gyónó él, 

hanem mindörökre. Úgyhogy, azért én most nem a gyóntató szerepéb�l sze-

retnék szólni, hanem mint versei értelmez�je. Meggy�z�désem, ha valaki a ka-

tolikus gondolkodás ismeretével és nagyon nyitott lélekkel közeledik Pilinszky 

János verseihez, akkor pusztán a m�veib�l is ugyanazt olvashatja ki, mint a 

gyónásaiból. Tehát, nem kell egy máshonnan való tudás.

– A versírás már önmagában is gyónásnak számít. De, ahogy egy-egy vers 

értelmezése tekintetében is lehetnek homlokegyenest eltér� megoldások, 

úgy ez a létez� különböz�ség másféle szellemi, érzelmi megnyilvánulásainkra 

is igaz lehet. Nem okvetetlenkedni akarok, de azért jó volna megtudni, hogy 

mi a véleménye az irodalomtörténésznek Kuklay Antal A kráter peremén cí-

m� könyvér�l, amelyben a szeretetér�l, pedagógiájáról messze földön ismert 

körömi plébános szinte a tények szintjén, rendhagyó módon elemzi Pilinszky 

János költészetét.

– Azt én egy kicsit fenntartással szemlélem, mert azt gondolom, hogy túl-

ságosan is rejtjelezett üzeneteket keres a Pilinszky-versekben. Akár azért, mert 

a társadalmi rendszer, a diktatúra nem engedte, vagy minthogyha, bármi más 

okból, nem tudni, hogy mib�l, de a költ� nem akarta volna direkt módon ki-

mondani azt sem, ami kimondható. Így akkor mondandóját egész egyszer�en 

belekódolta a m�veibe. És ugyanakkor túlságosan allegorikusan fog fel bizo-

nyos Pilinszky-verseket, amit nem tartok szerencsésnek. Nem a versek tényle-

ges világából adódik ez a fajta értelmezés. Tehát ha mondjuk a hármas számról 

van szó, akkor � rögtön a Szentháromságra gondol. Vagy rögtön a nyitott sírra, 

ha a fények és árnyak megjelennek Krisztus sírjánál. Ezek azt hiszem, hogy 

nem igazi kódok, ezeket nem tartom valódi kulcsoknak.

– Valóban ellentmondásosnak hat ez a fajta megközelítés, f�ként ha arra 

gondolok, hogy ahelyett, hogy a lehet� legtágabb asszociációs térben ele-

meznénk egy-egy verset, jó descartes-i logikával, „racionálisan” lerántjuk azt 

a tények szintjére, bezárva ezzel a tágabb értelmezés lehet�ségét.

Ha már a Négysorost az elején felemlítettük, érdemes számba vennünk, 

hogy ennek a klasszikussá vált 20. századi négy sornak hányféle értelme-

zésbeli megoldása van. Az egyik jól ismert értelmezése egyszer�en az, hogy 

„mind a négy sor értelmetlen”, mert a megnevezett tárgyaknak, abban az 

összefüggésben, amelyr�l a költemény beszél, sehol és semmiben nincs 

értelmezhet� funkciójuk. Mit is keresnek a szegek a homokban? S mi az ér-
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telmük, szerepük a plakátoknak egy es� áztatta magányos éjszakában? Miért 

ég egy olyan házban a villany, ahol nincsen senki? Hovatovább, maga a vér-

ontás értelmetlen, erre fut ki maga a vers. Ez persze rendben is volna, az els� 

asszociálható hámréteg tekintetében. Ám megtudjuk, hogy a költ�t, abban az 

id�ben, amikor a vers születik, épp elhagyta a felesége. Elmondása szerint, 

mikor hosszabb távolléte után, mit sem sejtve hazatért, az üres, bútorozat-

lan lakás, a  folyosón égve hagyott villany látványa az elhagyatottságnak, 

a  kitaszítottságnak, a  magánynak, az árvaságnak egy olyan szint� drámai 

érzését keltette benne, amelynek szorításában megszületett ez a páratlan, 

elképzelhet�en az egész 20. századot átfogóan jellemz� Négysoros, minden 

id�k négysorosa.

Ebben a vershelyzetben nyilván valami olyasmi van egyidej�leg jelen, 

valamiknek, látszólag össze nem ill� tárgyaknak az egymáshoz rendelésér�l 

van itt szó, úgy, ahogy az addig nem létezett, s ahogy az soha többé meg 

nem ismétl�dhet. S ez nem más, mint az a világhiány, ami formát talál, épp 

ott és akkor egy négysoros versben, ami egy kort, egy egész századot jelle-

mez és min�sít.

– Igen, nagyon érdekes nála, hogy sok verse konkrét emlékekre épül, szinte 

azt mondhatnám, hogy majdnem mindegyik, amir�l tudunk. De nem biztos, 

hogy ezeknek az élettani feltárása igazán hozzájárul a vers megfejtéséhez. És 

az sem biztos, hogy ezeket a verseket így kell megfejteni.

Azt például, hogy a Vénkisasszony kicsoda? Vagy hogy a fi atal Pilinszky 

börtöntöltelékek között töltötte a gyerekkorát? Ezt nem biztos, hogy szükséges 

tudnunk ahhoz, hogy mondjuk a Vénkisasszonyról szóló verset azzal a lélekkel 

olvassuk, amivel a költ� titkait képesek leszünk szóra bírni. Nem azok a titkok, 

hogy honnan vette a habarcsot, a  saját emlékeinek milyen rétegeib�l. Vagy 

hogy egy-egy lírai m�vénél mire alapozta a konkrét képi kiindulást. Nem ezek 

az életrajzi vonatkozások, nem ezeknek a felfejtése viszik közelebb az olvasót, 

a  versmondót a m� egészéhez. Biztos azonban, hogy az ellen�rzésnek ez a 

módszere nem rossz, meg nem is baj, hogyha ezt valaki tudja. De ha nem tud-

ja, akkor átengedi magát a versnek, és nem mint megfejtésre váró rejtvényt, 

hanem mint egy titokra utaló jelet értelmezi. Ha valaki Kuklay Antal olvasatát 

követi, úgy nem gondolom, hogy közelebb jut Pilinszky költ�i valóságához.

– A  Szög és olaj utószavában, a  szerkesztés szempontjairól, melyeket 

Jelenits István szerkeszt�ként határozhatott meg, a  következ�ket olvasom: 

„Ne feledkezzünk meg arról, amikor Pilinszky János prózai írásait a kezünkbe 

vesszük, hogy egy lírikus m�veit olvassuk. Erre els�sorban nem a nyelv köl-

t�i szépsége, pontossága emlékeztet, hanem ami annál még fontosabb, az 

írások lírai hitele. Nem mintha a ’lírikus’ folyton önmagát boncolgatná, vagy 

mindenáron egyénieskedni akarna. Pilinszky úgy személyes, mint Bach, akit 

oly csodálattal és együttérzéssel emleget írásaiban.”

Ez alapján az az érzése az olvasónak, mintha mind a mai napig kritikai, 

irodalomtörténeti viták folynának arról, hogy vajon hol a helye Pilinszky esz-

széinek, vallomásos prózájának, publicisztikai írásainak az életm� egészében.

– Én nagyon is meg vagyok gy�z�dve arról, hogy ezek az írások egyenl� 

érték�ek a verseivel. Ám a költ� barátai között voltak olyanok, akik az egész 

kereszténységgel nem nagyon tudtak mit kezdeni. �k ezért úgy látták, hogy ez 
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egy amolyan házi feladat. Pilinszky az Új Embert�l kap pénzt, ott kapott állást, 

státuszt, így természetesen eleget kell tennie annak, hogy id�r�l id�re cikkeket, 

írásokat szállít a munkáltatójának. S mivel derék ember, ezt sem akarja akármi-

lyen szinten megoldani, igyekszik jól csinálni. De hát sokkal igazabb és sokkal 

személyesebb lírai hitel� írások ezek, mintsem hogy bárki mellékes m�veknek 

tekinthetné az Új Emberben megjelenteket. S éppen a verseknek és a prózai 

írásoknak a nyelvi kapcsolata, tematikai összefonódása mutatja, hogy egy-egy 

versnek például így lehet megtalálni az el�zményét. Máskor egy lírai m�nek 

lesz a folytatása egy-egy prózai darab.

Nem egyszer�en utánérzés a Pilinszky-próza, hanem gyönyör� kifejtése 

vagy második tétele annak a költeménynek, ami az alapot képezi. Ezeket az 

összefüggéseket én nagyon fontosnak tartom, és azt hiszem, hogy a Pilinszky- 

fi lológiának ezeket érdemes lesz feltárnia és bejárnia egyszer, mert ezek 

valóban közelebb segítenek a m� igazi akusztikájának meghallásához, felfo-

gásához.

– A mai találkozásunkra készülve megbeszéltük, hogy az adventi id�re va-

ló tekintettel, versekkel fogjuk zárni beszélgetésünket, arról persze nem volt 

szó, hogy milyen versekkel.

– Igen. A kései Pilinszkyt�l egy nagyon egyszer� kis verset olvasnék fel. Ez 

megint olyan terület, ahol azok a barátok, akik az els� korszakot fedezték fel 

maguknak, sokszor úgy érzik, hogy a kései versek csak morzsák a korábbi Pi-

linszky asztaláról. Én egyre inkább úgy érzem, hogy ez a második Pilinszky még 

szabadabban adja azt, ami költészetének igazi lényege. Van egy ilyen verse, ezt 

gondoltam most befejezésül elmondani.

Az ember itt

Az ember itt kevés a szeretetre.

Elég, ha hálás legbel�l

ezért-azért; egyszóval mindenért.

Valójában két szót, mit ismerek,

b�n és imádság két szavát.

Az egyik hozzám tartozik.

A másik elhelyezhetetlen.

Pilinszky János és Németh László sírja egymással szemben, az út két olda-

lán van, Budapesten, a Farkasréti temet�ben.

Pilinszky János:

Ama kései

Németh Lászlónak

Ama kései, tékozló remény;

az utolsó, már nem a földet lakja,

mint viharokra emelt nyárder�,

felköltözik a halálos magasba.
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– Pilinszky halála óta, minden olyan költ�i estemre, ekszpanziónkra, baráti 

találkozónkra, ahol az � végtelen, kozmikus szabadságot teremt� véd-szelle-

me jelenvalóvá lehet, meghívót küldök a „szívnagyobbodásos” Bp.-re, a Hajós 

utca 1.-be. A leveleim közül retúr, a címzett ismeretlen felirattal, eddig még 

egyetlenegy sem érkezett vissza. Ez úgy hiszem, jó jel! Ezért, azóta is, olykor, 

ha az � verseit olvashatom, akkor még mindig van merszem reménykedni az 

örökkéval(l)óságban. Ennek hatására született az 1981. június 4-re dátumo-

zott versem is, a költ� farkasréti temetése hatására.

Adventi beszélgetésünk zárásaként, kedves Jelenits tanár úr, engedelmé-

vel felolvasom:

(helyzetjelentés)

Címzett: Bp., Hajós utca 1.

Kedves Mester!

Harmadnap múltán

engedelmére jelentem

hogy lenn és fenn

hogy fent és lent

hogy �k ott ketten

N é m e t h  és P i l i n s z k y

Budapesten

az Útnak két oldalán

egymással szemben

egymásra szegzetten

egymást átvérz�

játékos �rületben

�k ott ketten –

per omnia

saecula

saeculorum

– in aeternum

Ámen.

(A váci Madách Televízió Új Uránia cím� m�vészeti, bölcseleti m�sorában 1998 adventjén el-

hangzott beszélgetés szerkesztett, rövidített változata.)


