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Mély és nem titkolt vallásossága miatt Pilinszky János az ötvenes évek elején tiltólistára került

→ A hirtelen jött népsze-
rűség nem változtatott 
visszahúzódó személyisé-
gén. Önpusztító életet élt, 
dohányzott, erősen ivott, 
gyógyszereket szedett, 
literszámra fogyasztotta 
a kávét. Kétszer nősült, 
első felesége Márkus Anna 
festőművész volt.

Kortársai és barátai az iro-
dalmi életből valahogy így 
emlékezhetnek rá: sovány, 
beesett, sápadt arc, éles, 
okos tekintet. Kezében vagy 
szájában az elhagyhatatlan 
cigaretta. Hangja szelíd, 
mosolya szomorkás, szívé-
ben önvád, de mások iránt 
feltétel nélküli szeretet.

→ NÁNÓ CSABA

A 20. század egyik jelentős 
magyar költője Budapes-
ten született 1921. novem-

ber 27-én, ősei között lengyelek 
és franciák is voltak. Egyik nagy-
nénje a szervita rend főnöknője 
és egy lánynevelő intézet igaz-
gatója volt, Pilinszky gyerekkora 
pedig apácák és fi atalkorú pros-
tituáltak között telt. Innen is ere-
deztethető mély katolikus hite, 
valamint költészetében a bűn 
és a büntetés tematikája. Édes-
apja, Pilinszky János mérnök 
és jogász volt. Harcolt az első 
világháborúban, majd annak 
befejeztével egy budapesti pos-
tán helyezkedett el. Posta-főfel-
ügyelőként halt meg gyomor-
fekélyben 1937-ben. Édesanyja, 
Baitz Veronika is a postán dol-
gozott, és önkéntes ápolónőként 
vett rész a háborúban.

Pilinszky János tizennégy 
éves kora óta írt verseket, a 
mély vallásosság haláláig jel-
lemezte a költőt. A budapesti 
Piarista Gimnáziumban végez-
te tanulmányait, ahol csak a 
magyarórák érdekelték, más-
ban közepesen teljesített. Nem 
volt kedve tanulni, pedig már 
ekkor jóval szélesebb körű volt 
ismerete társainál. A rá később 
is jellemző zárkózottság, visz-

szahúzódottság miatt nehezen 
tudott kapcsolatot kialakítani 
társaival, ezt nehezítette az is, 
hogy a jó tanulók csak hasonló 
eredményű diákokkal kerestek 
kapcsolatot. Később azonban 
olyan barátokra tett szert, akik 
még felnőtt éveiben is mellette 
maradtak. A költészettel való 
kapcsolata végig kitartott, vé-
gül ez segítette át a tanulási ne-
hézségeken is. Rajongott József 
Attiláért, Adyért, Verlaine-ért, 
Baudelaire-ért, valamint Homé-
rosz Iliász című művéért is.

Tiltás és siker
A középiskola befejeztével a Páz-
mány Péter Egyetemen előbb 
jogot, majd művészettörténe-

tet hallgatott, de diplomát nem 
szerzett. Első verseit a Napke-
let, a Vigília és az Élet közölte, 
ez utóbbinak segédszerkesztője 
is volt. 1944-ben behívták kato-
nának és Németországba vitték, 
ahol közelről láthatta az ember 
legmélyebb nyomorúságát, a 
koncentrációs táborok világát, 
és ez későbbi költészetének 
egyik alapélménye lett. Szeren-
csére tűzharcban nem kellett a 
harcmezőre lépnie, de csak 1945 
őszén térhetett vissza Budapest-
re, mert a háború alatt az ENSZ 
egyik táborába került.

Hazatérése után termékeny 
írói időszak vette kezdetét, 1946 
tavaszán Trapéz és korlát cím-
mel megjelent első verseskötete. 
Ösztöndíjat kapott, néhány évig 
Rómában és Svájcban élt és alko-
tott. Közben az Újhold társszer-
kesztője lett, de továbbra is erős 
kötődések fűzték a Vigilia és a 
Válasz csoportosulásaihoz is.

1956-ban rövid ideig a Mag-
vető Kiadó lektora, majd 1957-től 
haláláig az Új Ember katolikus 
hetilap belső munkatársa volt. 
Nagyrészt itt jelentek meg tárcái, 
vallásos és bölcseleti elmélkedé-
sei, művészeti kritikái. A diktatú-
ra éveiben a Szépirodalmi Kiadó 
külső korrektoraként dolgozott, 
ugyanis 1951-től 1956 júliusáig 
nem publikálhatott. Erről felte-
hetőleg mély és nem titkolt val-
lásossága tehetett. Második ver-
seskötete, a Harmadnapon, csak 
1959 szeptemberében jelenhetett 
meg, az irodalmi nyilvánosság-
ban a 60-as évek végéig elvétve 
szerepelt, irodalompolitikai meg-
ítélése lassan enyhült. A hatva-
nas évek elejétől gyakran hívták 
külföldi szereplésekre, idegen 
nyelvű köteteinek fordítási elő-
munkálatai is ez időben kezdőd-
tek meg. Többször utazott Eu-
rópában (Lengyelország, Svájc, 
Belgium, Újvidék, Bécs, London, 

Róma), főleg Párizsban töltött 
hosszabb időt, sőt még az USA-ba 
is eljutott.

Újra a csúcson
A 70-es évektől itthoni népsze-
rűsége is nőtt, 1971-ben József 
Attila-, 1980-ban Kossuth-díjat 
kapott. Sorra jelentek meg kö-
tetei (Szálkák, Végkifejlet, Tér 
és kapcsolat, Kráter), a versek 
mellett forgatókönyvet írt Rek-
viem címmel. Drámái az 1974-es 
Végkifejlet című kötetében sze-
repelnek először, Életképek című 
színművét 1980-ban mutatták be 
az Egyetemi Színpadon. 1976-tól 
nem írt több verset, egyre inkább 
a széppróza foglalkoztatta. 1977-
ben adta közre Egy párbeszéd re-
génye alcímmel a Beszélgetések 
Sheryl Suttonnal című kötetét, 
és haláláig dolgozott az Önélet-
rajzaim munkacímet viselő regé-
nyén, amelynek csupán három 
nagyobb fejezete készült el.

A hirtelen jött népszerűség 
nem változtatott visszahúzódó 
személyiségén. Önpusztító éle-
tet élt, dohányzott, erősen ivott, 
gyógyszereket szedett, literszám-
ra fogyasztotta a kávét. Kétszer 
nősült, első felesége Márkus 
Anna festőművész volt, akivel 
egy kiránduláson ismerkedett 

össze: a költő egész nap pró-
bált a hölgy közelébe férkőzni, 
a művészetről és a festészetről 
beszélgetni vele, de utóbbihoz 
nem értett. Még a nő almájából is 
kért egy szeletet, hogy legyen va-
lamije, amit tőle kapott. A vonza-
lom ekkor nem talált viszonzás-
ra, ám később újra találkoztak. 
Megállapították, hogy helyzetük 
hasonló: Pilinszky nem publi-
kálhatott, Anna pedig díszletfes-
tőként volt kénytelen dolgozni a 
kommunista rendszer nyomásá-
ra. A száműzetett érzésben osz-
tozva született meg közös köte-
tük, az Aranymadár gondolata. 
Pilinszky írta, Anna rajzolta a 
mesét. Mire a kötet elkészült, sze-

relmük is beérett: összeházasod-
tak. Közös történetük mégsem 
végződött boldogan, házasságuk 
mindössze két hónapig tartott. A 
válást alig fél év múlva törvénye-
sen is kimondták.

A különválás mindkettőjüket 
megviselte, mégis elkerülhetetlen 
volt. Pilinszky rövid házassága 
alatt is végig szenvedett, nyomasz-
totta, feldúlta, meggyötörte titka: 
a férfi akat szereti. A helyzeten 
tovább rontott, hogy mélyen hívő 
katolikusként homoszexualitását 
bűnnek tartotta. (Czeizel Endre 
orvos-genetikus több tanulmá-
nyában is arra következtet, hogy 
a költő látens homoszexuális volt, 
amivel élete végéig sem tudott 
megbékélni, vallásos meggyőző-
dése nem tette lehetővé számára, 
hogy megélje énjének e részét.) 
Később évekig tartott viharos 
kapcsolata Jutta Scherer német 
vallástörténésszel, de 1978-ban 
megismerkedett Párizsban Ing-
rid Ficheux gitárművésszel, akit 
1980-ban el is vett feleségül.

Pilinszky második szívinfark-
tusának következtében hunyt el 
hatvanéves korában. A halál vá-
ratlanul érte, tele volt tervekkel. 
1981. június 4-én hatalmas tömeg 
kísérte utolsó útjára a Farkasréti 
temetőben.

SZÁZ ÉVE SZÜLETETT ÉS NEGYVEN ÉVE HUNYT EL PILINSZKY JÁNOS

A szelíd hangú költőóriás
FOTÓ: BALLA DEMETER/PIM GYŰJTEMÉNY/ARCHÍV

→ Pilinszky János: Őszi vázlat

A hallgatózó kert alól
a fa az űrbe szimatol,
a csend törékeny és üres,
a rét határokat keres.

Riadtan elszorul szíved,
az út lapulva elsiet,
a rózsatő is ideges
mosollyal önmagába les:

távoli, kétes tájakon
készülődik a fájdalom.

→ Pilinszky János: Kráter

Találkoztunk. Találkozunk.
Egy trafi kban. Egy árverésen.
Keresgéltél valamit. Elmozdítasz
valamit. Menekülnék. Maradok.
Cigarettára gyújtok. Távozol.

Leszállsz és fölszállsz.
Fölszállok és leszállok.
Cigaretta. Lépkedel. Lépkedek.
Egyhelyben járunk; mint a gyilkos
a járásodban gázolok.

Madárcsicsergés ahogyan
szememre veted születésem.
Azt, hogy itt állunk. Majd egy útszakasz
holtágában a motyogásom
gurulni kezd, legördűl óriás
tagjaidról és ama diadalmas
és vakító valamiről,
ami már nem te vagy.

Úgy érint elutasításod,
ez a parázna, kőbeírott suhintás,
hogy tekintetem - két kavics -
azóta is csak gurul és gurul
egy hófehér kráterben. Két szemem,
két szem pattog: az üdvösségem.




