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A MI VILÁGUNK  ÉVFORDULÓK

ÚJ KÖZNEVELÉS | 77. ÉVFOLYAM / 9–10. SZÁM 

100 éve született Pilinszky János
 f (1921. november 27. – 1981. május 27.)

Szöveg: Burján Ágnes, a Modern Líraelméleti és Líratörténeti Kutatócsoport tagja

Jelen cikkünkkel a száz éve született és negyven 
esztendeje elhunyt Pilinszky Jánosra emlékezünk, 
akinek megszólító erejű költészete mindmáig meg-
határozó része a magyar művészeti, kulturális élet-
nek. Életműve egyaránt él tovább a kortárs magyar 
költészetben, például Takács Zsuzsa, Tandori Dezső, 
Borbély Szilárd műveiben, és a kortárs zeneművé-
szetben, például Kurtág György interpretációiban, 
sőt könnyűzenei feldolgozásokban is. Csak hogy egy 
példát említsünk: Szabó Balázs 2011-es Átjárók albu-
mán kilenc megzenésített Pilinszky-vers szerepel. 
Ezzel összhangban Pilinszky roppant népszerűség-
nek örvend mind a középiskolás generáció, mind 
pedig az egyetemi hallgatók körében. 

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy ez nem lehetett 
mindig így. A költő 1946-os első kötetének (Trapéz 
és korlát) kezdeti érdeklődő fogadtatása után 
a ’49-től kezdődő bolsevik elhallgattatás minden-
nemű befogadást kizárt, ’59 után pedig esetében is 
a hivatalos ideológia által vezérelt kritika irányította 
a recepciót. Életműve sokáig az antifasizmus és 
a katolicizmus címszavak „fényében” értelmeződött. 
Igazi recepciótörténeti fordulatról a 2000-es évek 
elejétől beszélhetünk, amikor is felértékelődött 
a nyelvi-poétikai szövegvizsgálat és a teológiai-
filozófiai értelmezés iránti igény. S bár a ’45 utáni 
szerzőink közül Pilinszky életműve tekinthető a leg-
inkább feldolgozottnak, a kurrens kutatás előtt még 

számos feladat áll. A szerzőt bár elsősorban költőként ismerjük, nem feledkezhetünk 
meg számottevő esszé- és prózaírói munkásságáról, színpadra szánt műveiről, regény-
tervének elkészült részleteiről, nem beszélve a még feldolgozatlan kéziratokról.

Pilinszky Budapesten született értelmiségi családban. Édesapja korai halála követ-
keztében lényegében nők nevelték. Szoros kötelék fűzte édesanyjához (Baitz Veroni-
ka), és meghatározónak bizonyult anyai nagynénjeinek hatása. Baitz Mária, a költő 
keresztanyja és Baitz Erzsébet, aki a szervita rend magyarországi női ágának általános 
főnöknője volt, szigorú és kemény asszonyok voltak. Ezt ellensúlyozta Baitz Borbála, 
akinek alakja Pilinszky művészet- és nyelvfilozófiájában az önfeledt figyelem keresz-
tény etikai ideáljának megtestesítőjévé, szűkszavúsága pedig líranyelvének ösztönző 
elvévé vált. A családban Bébinek becézett nagynéni ugyanis – Pilinszky elbeszélése 
szerint – egy baleset következtében szellemileg visszamaradottá, s így beszédében 
akadályozottá vált. Meghatározó élményeként kell még megemlítenünk a II. világhá-
ború, a koncentrációs táborok rettenetét (1944-ben hívták be katonának): „Mindaz, 
ami itt történt, botrány, amennyiben megtörténhetett, és kivétel nélkül szent, ameny-
nyiben megtörtént” – írja erről Pilinszky (Ars poetica helyett, kiemelés az eredetiben). 
Ennek összefüggésében jelenti a költészet a szerző evangéliumi esztétikájában a „jó-
vátehetetlen jóvátételét”.1

Jóllehet Pilinszky az úgynevezett Újhold-nemzedék tagjaként mutat nyelvszem-
léleti, beszédmódbeli rokonságot kortársaival – gondolva itt elsősorban a Nemes 

1  Pilinszky János (1999): Egy lírikus naplójából. In: Uő: Publicisztikai írások. Osiris, Budapest, 438.
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Nagy Ágnes-féle elszemélytelenítésre, tárgyiasságra, 
hermetizmusra –, gondolati költészete esetében mégis 
egyfajta kívülállóságról, egyedüliségről beszélhetünk, 
ami a magyar irodalomtörténetben jóformán nem 
létező metafizikai, illetve misztikus hagyományhoz 
való sajátos kapcsolódásában jelölhető ki. Ebben gyö-
keredzik, hogy a Pilinszky-versek tárgyait nem anya-
giságukban, valóban létező mivoltukban érzékeljük, 
hanem absztrakcióként. Lényegében a létezés valamely 
aspektusának metaforáivá változnak át a versben, 
mint például a pálya csúcsát jelentő Apokrif ban a „kő”: 
„Éles kövek közt árnyékom csörömpöl./Fáradt vagyok. 
Kimeredek a földből”; avagy „Akkorra én már mint a kő 
vagyok;/ halott redő, ezer rovátka rajza,/egy jó tenyér-
nyi törmelék/ akkorra már a teremtmények arca”. E 
ponton idézzük fel Pilinszky elhíresült hozzárendelő, s 
egyúttal elhatároló kijelentését: „Költő vagyok, és ka-
tolikus”. Pilinszky katolikus, de nem „katolikus költő”. 
Jóllehet, művészetfilozófiájában használja a katolikus 
hitrendszer kifejezéskészletét, költészetében helyet 
kapnak a biblikus gyökerű szimbólumok (pl. bárány, 
kerub), a katolikus hitélet fogalmai (pl. bűn, kegyelem), 
azok a hagyományostól merőben eltérő kontextusba 
helyezve a versben mindig egy megszólító erejű, szemé-
lyes egzisztenciális tapasztalat kifejezésének szolgá-
latában állnak. Így azt az olvasót is megszólítják, aki 
számára a tapasztalathoz tartozó műveltség szókincse 
nem ismert. Ehhez társul a versek hangzásvilága, és 
a nagy gonddal megválasztott szavak láttató erején túl 
magának az írásképnek a vizualitása. Mindebből fakad 
a Pilinszky-versek azon képessége, hogy intenzív érzel-
mi hatásuk alól az az olvasó sem tudja kivonni magát, 
aki nem szán időt azok értelmezésére, így teljesítve 
be Pilinszky legfőbb szerzői szándékát: a vers – még 
ha csak pár pillanatra is –, de az elveszített létteljes-
ség átélésének „helye” lehet. A költő szerint ugyanis 
a művészet nem más, mint a képzelet „hozzájárulása, 
verítékes munkája a teremtés realitásának, inkarnáció-
jának a beteljesítésére, helyreállítására”.2 S talán épp ez 
az, amiben e korántsem könnyen értelmezhető életmű 
időtlensége megragadható.

2  Pilinszky János (1995): A „teremtő képzelet” sorsa korunkban. 
In: Pilinszky János Összegyűjtött művei. Versek. Szerk. Jelenits 
István. Osiris–Századvég, Budapest, 78. 

PILINSZKY JÁNOS

A szerelem sivataga

Egy híd, egy forró betonút,
üríti zsebeit a nappal,
rendre kirakja mindenét.
Magad vagy a kataton alkonyatban.

Mint gyűrött gödör feneke a táj;
izzó hegek a káprázó homályban.
Alkonyodik. Dermeszt a ragyogás,
vakít a nap. Sosem felejtem, nyár van.

Nyár van és villámló meleg.
Állnak, s tudom, szárnyuk se rebben,
a szárnyasok, mint égő kerubok
a bedeszkázott, szálkás ketrecekben.

Emlékszel még? Először volt a szél;
aztán a föld; aztán a ketrec.
Tűz és ganaj. És néhanap
pár szárnycsapás, pár üres reflex.

És szomjuság. Én akkor inni kértem.
Hallom ma is a lázas kortyokat,
és tehetetlen tűröm, mint a kő,
és kioltom a káprázatokat.

Esztendők múlnak, évek, s a remény –
mint szalma közt kidöntött pléhedény.


