
TÓTH RÉKA 

Pilinszky János: Kérdés 
Szöveggenetikai elemzés 

A kézirat a szöveggenetika1 fellépésével vált önálló kuta tás i tárggyá: intel-
lektuális és esztétikai tárgyként, a mű monumen tumakén t és az írás folya-
matát tükröző dokumentumként . 

Sokféle kérdéssel fordulhatunk a kéziratokhoz: kereshetünk bizonyítékot 
vagy cáfolatot a műről alkotott feltételezéseinkhez, segítséget egy-egy vita-
tott vagy homályos pont megértéséhez, textológusként összevethetjük a vál-
tozatokat a végleges, kanonizált szöveg meghatározása érdekében, t ámpon-
tot kereshetünk a művek datálására, vagy szöveggenetikusként megkísérel-
hetjük végigkövetni a mű megírásának folyamatát, esetleg egy szövegrész-
let változását vagy akár egyetlen szövegelemét. 

A jelen tanulmány azt a szöveggenetika kapcsán minduntalan felmerülő 
kérdést reméli megválaszolni Pilinszky János egy viszonylag keveset elem-
zett műve kéziratainak genetikus szövegvizsgálata és elemzése alapján, hogy 
mit tud hozzáadni ez az új megközelítés versértésünkhöz. Vagyis mire jó? 

Egy kis Pilinszky-filológia 

Pilinszky János Kérdés című verse a Szálkák kötetben jelent m e g 1972-ben, a zá-
ró Felelet ciklus harmadik darabjaként.2 Folyóiratbeli közléséről nem tudunk. 3 

A verset az első megjelenéssel azonos formában adja közre a Pilinszky által 
válogatott gyűjteményes kötet,4 a Jeleníts István szerkesztette 1987-es Össze-
gyűjtött versek5 és a Hafner Zoltán gondozásában megjelent Összes versek.6 

A Szálkák keletkezéséről Pilinszky 1971 októberében azt mondta Tasi Jó-
zsefnek egy beszélgetésben, hogy „három hét alatt", szinte „naplószerűen", 
hirtelen születtek ezek a rövid darabok.7 Néhány már régebben megvolt, ta-
vaszi-nyári párizsi tartózkodása alatt kezdtek sorjázni.8 Ekkor a kötetnek 
még nincs végleges címe, de Pilinszky megemlíti néhány elképzelését (Rög-
tönzések, Egy lírikus naplójából, Válaszolok vagy Felelek).9 

Az MTA Kézirattárában őrzött Pilinszky-hagyatékban az MS 5932/9 szá-
mot viseli az a zöld m ű a n y a g borítójú, A/4-nél valamivel kisebb méretű kap-
csos füzet, amelynek 201 foliója a Szálkák autográf tisztázatait és egyes ver-
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sek fogalmazványait tartalmazza. Körmendy Kinga katalógusa szerint a ha-
gyatékban a Szálkák írásának idejéből (1970-72) még további 5 autográf tételt 
őriznek (MS 5932/5 1967-71; MS 5932/6 1970-73; MS 5932/7 1972-77; MS 
5932/8 1971-72; MS 5932/10 1972-73), amelyben a kötet verseinek fogalmaz-
ványai olvashatók.10 MS 5939/1 számon tartják nyilván a Szálkák, MS 
5939/10-15 számon az 1976-os gyűjteményes kötet autográf javításokkal el-
látott gépiratos másolatait.11 

A genetikus szövegvizsgálat 

Első feladatunk a vizsgálni kívánt versre vonatkozó minden autográf dokumen-
tum felkutatása és összegyűjtése, azaz a mű genetikus dossziéjának összeállítása. 

A Kérdés kéziratait az MS 5932/9 számú füzetben találjuk, a hagyaték többi 
tétele - a gépiratos másolatok kivételével - nem rejt rá vonatkozó anyagot. Ez 
az a „praktikus könyvecske", ahogy Pilinszky - nyilván Arany „kapcsos 
könyvére" gondolva - nevezi, s amelyet a beszélgetés alkalmával Tasi József-
nek meg is mutat, fel is olvas belőle.12 Kockás lapjai tetszés szerint áthelyezhe-
tők, csoportosíthatók, átrendezhetők, mivel belül 4 szétpattintható fémkapocs 
tartja össze őket. A borító belső felén, lent olvasható felirat („Papeterie Joseph 
Gibert, 30, boulevard St-Michel, Paris, 6e") bizonyossá teszi, hogy Pilinszky a 
füzetet Párizsban vásárolhatta vagy kaphatta, valószínűleg 1971 nyarán.13 

A P l 17 rectóján egy eddig ismeretlen kötetcímterv szerepel (Most), átsatí-
rozva, s alatta már megjelenik a későbbi cím.14 Ugyanezen a fólión szerepel 
az 1971-es évszám, szintén átsatírozva. Mindez arra enged következtetni, 
hogy Pilinszky feltehetően még 1972-ben is dolgozhatott benne, talán egé-
szen a Szálkák befejezéséig. 

A Kérdés genetikus dossziéját a kutatás jelenlegi állása szerint az MS 
5932/9, Pilinszky kapcsos könyvének három foliója (f°4, f°166, f°188) alkotja, 
valamint a gépiratos másolatok vonatkozó lapjai (MS 5939/1 f°51 és MS 
5939/13 f°45). Ezek a dokumentumok a vers különböző szövegállapotait tük-
rözik. A két utóbbi azonban nem tartalmaz autográf javítást, és nem külön-
bözik a kötetből ismert szövegtől.15 

A kapcsos könyv mindhárom foliója autográf kézírású, csak a rectón, és 
csak Pilinszkytől származó feljegyzés van rajta. 

Л kéziratok típusának és kronologikus rendjének megállapításához elengedhetetlen a 
genetikus dosszié anyagának megfejtése és átírása.16 Jelen esetben - első megkö-
zelítésre - az egyes foliók kézirathű17 átírása tűnik célszerűnek: ez az átírási 
mód átláthatóbban tükrözi a különböző foliókon végrehajtott változtatáso-
kat, s a vers keletkezésére vagy Pilinszky írásmódjára vonatkozó további ku-
tatások kiindulópontja, nyersanyaga lehet. 
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Utóbb - a kézirathű átiratok alapján - elkészítettem a vers kéziratainak 
linearizált-szinoptikus átiratát is. Ugyanis míg a foliók kézirathű átirata az 
egyes szövegállapotok reprodukciójának tekinthető, a linearizált-szinoptikus 
átírás18 a vers „genetikus szövegét" alkotja meg, teszi - némi gyakorlattal és el-
szántsággal - olvashatóvá, s ily módon lehetőséget teremt az egyes szövegálla-
potokon belüli változások reprodukálásán és elemzésén túl a vers egészére jel-
lemző szövegalkotási és szerkesztési stratégiák leképezésére és vizsgálatára is.* 

Az átírás során bizonyossá vált, hogy - a kiadás előkészítésének fázisához 
tartozó gépiratos tisztázat kivételével - a tulajdonképpeni írásra, a tex-
tualizáció szakaszára vonatkozó dokumentumokkal , 1 9 munkakéziratokkal, 
vagyis fogalmazványokkal és tisztázatokkal van dolgunk. A változtatások 
mennyisége alapján arra következtethetünk, hogy a f°4 valódi fogalmaz-
vány, a f°188 egy első tisztázat, amelyen a vers tovább formálódik, a f°166 
pedig javított tisztázat, szinte teljesen megegyezik a kötetekből ismert vég-
leges szöveggel. Ezt a feltételezést támasztja alá a tollhasználat (f°4 és f°188: 
ugyanaz a fekete golyóstoll, esetleg közvetlenül egymás után íródtak; f°166: 
szintén fekete golyóstoll, de egy másik, vékonyabban fogó, a papí ron kevés-
bé átütő, utólag piros golyóstollal két helyen belejavítva), a cím megjelenése 
(f°188, f°166, kétszer aláhúzva), és a f°166 alján megjelenő lapszámozás (45.), 
amely kétségtelenül Pilinszkytől származik. 

A kapcsos könyvet átlapozva nyilvánvalóvá válik, hogy Pilinszky az írás 
egy adott szakaszában, a kötet komponálására gondolva kiemelte a tisztá-
zatnak tekintett lapokat, és megkísérelte sorba, majd ciklusokba rendezni 
őket.20 A kötetté szerkesztés elemzése egy másik szöveggenetikai tanulmány 
tárgya lehet, itt most csak annyira térünk ki rá, amennyire a vizsgált korpusz 
szükségessé teszi.21 Az általunk megállapított keletkezési sorrend utolsó 
tisztázata (f°166) mindenesetre a 45. Pilinszky számozása szerint, a Kérdés a 
két gépiratos másolatban is a 45-ös számot viseli, és a publikált kötet 58 ver-
se közül szintén a negyvenötödik! A lapok számozása és sorba rendezése fel-
tehetően közvetlenül a gépiratos másolat készítését előzhette meg, már a ki-
adás előkészítésének érdekében. 

A vers születése szövegállapotról szövegállapotra 

Szövegállapot 1 - MS 5932/9 f°4 

A f°4 az első nek i rugaszkodás minden jellegzetességét m a g á n viseli: az 
írás nem olyan gondos , a be tűk olykor kapkodok , elnagyoltak, a toll né-

* Terjedelmi okokból a Szerkesztőségnek sajnos nem állt módjában a teljes genetikus 
anyag közlése. 
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ha erősebben nyomódik a papírra, hemzsegnek a változatok, rengeteg a 
törlés. 

A változtatások jó része az írásvariánsok közé tartozik:22 felbukkan, törlő-
dik, majd újra előkerül egy elem, érezhetően a helyét keresi (például a hasa-
dás-hasadtság gondolata már a 3. sorban megjelenik: [meghasadunk] 
[meghasa]; a 4. sorban visszállítódik önálló mondatként: [Meghasadunk.]; 
végül a 8. sorban Pilinszky a többes szám első személyű igealakot harmadik 
személyűvé változtatja, és alannyal bővíti a mondatot : [M]/m/egha-
sad[unk]<nak> az evidenciákf:].)23 vagy újra és újra nekilendülve egy szö-
veghely megformálásának, törlések buktatóin át jut el a végre megfelelőnek 
ítélt változathoz (pl. f°4 3. sor: [dermedt] [őrült] [merev] <boldogtalan> [kar-
mában] <csőrében>; a vers zárlata, 8-10. sor: [Ujabb madárraj érkezik a ma-
gasból.] [Szavak érkeznek] [a magasból.] [<mindenünnen.>] Erkezfnek 
újabb] <het[nekmég>] [<tisztább>] [<épeb>] [szavak valahonnan.] [cvalahon-
nan>] újabb [és használhatóbb mondatok?] <mondat valahonnan?>)24 

Feltehetően egy lendületből, egyszeri nekifutásra íródhatott ez az első vál-
tozat, szóról szóra, sorról sorra latolgatva a lehetőségeket. Az asszociációk, 
gondolatok áradását tükrözik a rendezetlen sorok, sorjázó változatok, bur-
jánzó szóbokrok, valóban valamiféle felszabadult örömöt, amelyről Pi-
linszky az interjúkban is beszélt.25 

A kötetekből ismert vers szinte minden eleme jelen van már, a szemantikai 
háló kész, a szemek illeszkednek (éden fái - tél, dermedtség - mondat), s Pi-
linszky tovább feszíti őket: törlései és betoldásai mindig a sűrítés, a redukció 
(lásd 4-7. sor), és a nyitottabbá (és enigmatikusabbá?) tétel irányába hatnak 
(például 2. sor, 8-11. sor). Végül a következő szövegállapotot eredményezik: 

Hol j á r u n k már az éden fáitól!. 
Vi lágunk büszke m a d a r á n a k 
bo ldog ta l an csőrében m i v é lettünk? 
H u l l á m befagy; eláll a lüktetés; 
m e g h a s a d n a k az evidenciák. 
Érkezhet ú jabb monda t va lahonnan? 

Szövegállapot 2 - MS 5932/9 f°188 

A f°188 ugyanazzal a fekete golyóstollal íródott, mint a f°4. Elképzelhető, 
hogy közvetlenül utána, a fogalmazvány azonnali letisztázásának szándéká-
val készült. Másolat tehát, de nem egyszerű másolat: a készülő vers újraírá-
sának tekinthető. 

Nézzük, milyen állapotban mutatja nekünk a szöveget: 
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Hol j á runk már az é d e n fáitól! 
Vi lágunk büszke m a d a r á n a k 
csőrében mivé le t tünk? 

H u l l á m befagy; csobogás, lüktetés/lüktetés, dobogás eláll./! 
Meghasadnak az evidenciák. 
Aká rhonnan , 
é rkezhet m o n d a t va lahonnan? 

A f°188 legszembetűnőbb, már első olvasásra is szembetűnő vonása, hogy 
a tisztázatnak induló kézirat lassan fogalmazvánnyá válik, olyannyira mun-
kakézirattá, hogy sok kérdés eldöntetlen marad: a betoldások alternatíva-
ként jelennek meg (például 3. sor: csobogás, lüktetés/lüktetés, dobogás), a 
mondatmodalitás bizonytalan (például 3. sor vége :. vagy !), a zárlatban már 
megjelenik a későbbi, hangsúlyos, a mondat elején és végén is határozatlan 
névmással kérdező szerkezet, de még két különböző, egymással nem egé-
szen összeegyeztethető jelentésű névmással (lásd 6-7. sor). 

Ezt az elnagyoltságot-nagyvonalúságot magyarázhatja egyrészt talán a meg-
könnyebbülés, a tisztázás közben megérlelődő bizonyosság, hogy a vers össze-
állt, másrészt talán Pilinszky akkori intenzív munkatempója,26 valamint mun-
kamódszere, a tisztázó újraírás, amely során majd minden úgyis helyére kerül. 

Új elemként jelenik meg a cím, kétszer aláhúzva, mint a kapcsos könyv 
tisztázatainak mindegyikén. Egyértelművé válik a nyitó mondat modalitása. 
Nyilvánvaló Pilinszky törekvése a tagolásra: először a három, majd a két 
versszakos szerkezet mellett dönt. Változtatásai itt is a szöveg feszesebbre 
húzása érdekében történnek (lásd például a verszárlat alakulását, 6-7. sor: 
<Akárhonnan,> [É]/é/rkezhet [még egy] [újabb] mondat valahonnan?) Ilyen-
nek tekinthetjük a 4. sor mellérendelő tagmondatai szerkezetének azonossá 
tételét is (névelő nélküli köznévi alany + igei állítmány). 

Érdekes még az 5. sor lapszusa: meghasadunk - bukik elő Pilinszky tollá-
ból itt is először, pedig előzőleg már a személytelenebb többes szám 3. sze-
mélyű alak mellett döntött (lásd f°4 7. sor). 

Szövegállapot 3 - MS 5932/9 f°166 

A f°166 tisztázata az íráskép és a lapalji számozás, az íróeszközváltás, és a 
későbbi, piros tollal történő javítások (lásd kurzívval az átírásban) tanúsága 
szerint a publikálás, kötetbe szerkesztés szándékával készülhetett. 

Az előző szövegállapothoz képest a következő változások történnek: Pi-
linszky a két versszakos szerkezetről (lásd f°188) visszatér a három verssza-
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kosra; a versszakokat há rmas sorokba rendezi; dönt a központozásról (lásd 
1., 4-6. sor); véglegesíti a zárlat kettős, nyomatékos, a monda t elején és vé-
gén is ugyanazzal a megengedő jelentésárnyalatú határozatlan névmással 
kérdező mondatát.2 7 A semmiből, legalábbis minden írásos előzmény nélkül 
felbukkan a vers második mondatának állítmányaként (lásd 3. sor) a porla-
dunk ige, s a mondat egyúttal kijelentővé változik. 

A piros tollal írt változtatások (lásd 1. és 9. sor) olvasásvariánsok: n e m a 
szöveg lejegyzésével egy időben, hanem valamikor később íródtak. A két 
stratégiai fontosságú pont, a felütés és a zárlat modali tása még mind ig bi-
zonytalan: Pilinszky - talán részben a cím sugallatára - hirtelen, minden 
előzmény nélkül kérdőjellel zárja le a versnyitó ambivalens, kérdő formájú 
felkiáltást, és csak az utolsó, piros tollal végzett átnézés során törli, és állítja 
vissza a monda t tartalma által megkövetelt felkiáltójelet. A vers végén pedig 
pirossal átírja, megerősíti a kérdőjelet: ez arra utalhat, hogy a modali tás kér-
dése változatlanul foglalkoztatja. 

Szövegállapot 4 és szövegállapot 5 - MS 5939/1 f°51 és MS 5939/13 f°45 

A gépiratos másolatok szövege mindenben megegyezik a kötetekből ismert 
vers szövegével. Autográf javítás nem található rajtuk. 

Értékelés 

Mit ad tehát hozzá a szöveggenetikai megközelítés versértésünkhöz? 
Az átiratok, a szövegkeletkezés rekonstrukciója és elemzése talán majd a 

kritikai kiadás készítőjének is segítségére lehet. Ennek ellenére véleményem 
szerint másról van itt szó, mint hagyományos filológiai vizsgálódásról és 
előmunkálatokról. A szöveggenetika által létrehozott kézirathű átiratok és a 
m ű linearizált „genetikus szövege" a különféle interpretatív kísérletek kiin-
dulópontja lehet, a szöveggenetika célja azonban más: az írás folyamatának 
vizsgálata és interpretációja, nem hibák keresése,28 n e m variánsok számba-
vétele, és nem az irodalmi szöveghagyomány - írott örökségünk - megőrzé-
sének szempontjából létfontosságú „leghitelesebb" szövegváltozat meghatá-
rozása és kanonizálása. Szöveggenetikai nézőpontból nincs hiba, nincs 
variáns, szövegállapotok követik egymást, s a variáns statikus fogalma he-
lyébe a variálódás lép.29 A végső szövegállapot, ahol az írás megáll, megál-
lapodik vagy esetleg kifullad, nem a hierarchikus sor csúcsán álló, legérté-
kesebb szövegállapot, csupán a szövegállapotok egyike, igaz, kitüntetett, 
kiemelten fontos szövegállapot, mert a szerző legtöbbször hosszas munka 
után engedi útjára művét , s az át- és újraírások általában - a szerző szándé-
kának megfelelően - növelik a mű esztétikai értékét. Orientáló szerepe is ta-
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gadhatatlan, mivel ha a vele való találkozás nem jelent számunkra esztéti-
kai-intellektuális örömöt vagy/és kihívást, feltehetően nem fogunk bele a 
kéziratok tanulmányozásába. 

Hogy kerülhető el mégis a teleológia csapdája, ha a szöveggenetikus kéz-
iratról kéziratra, az első töredékes feljegyzésektől, jegyzetektől a végső szö-
vegállapotig, a végleges, publikált műig tartó írás folyamatát elemzi? 

A kéziratokban a szöveg lehetőségeiben van jelen, s ha az írás folyamatát 
a maga összetettségében vizsgáljuk, kitérőit, üresjáratait, buktatóit és gö-
csörtjeit, véletlen, önkényes választásait és a szöveg valódi útkereséseit, szét-
ágazásait is számba vesszük, kirajzolódnak azoknak a lehetséges szövegek-
nek a körvonalai, amelyek virtuálisan gyakran a végső szövegállapotban is 
benne rejlenek, s akár a helyébe léphettek volna, ha az írás egy adott pont-
ján a szerző másképpen dönt. 

Milyen lehetséges versek íródtak tehát bele a kéziratok tanúsága szerint Pi-
linszky Kérdés c ímű versének végső szövegébe? 

1. A f°4-ón felsejlik egy kifejtettebb, az interpretációnak több támpontot adó vers. 
Jellegzetes pil inszkys kép és életérzés: az ember (többes szám első személy!) 
- értelme foglyaként (lásd 2-3. sor: [Értelmünk] <Világunk> [<szárn>] [<szál-
ló>] <büszke> madarának [dermedt] [<őrült>] [<merev>] <boldogtalan> [kar-
mában] <csőrében>) - számkivetettként, k iűzve a paradicsomból (lásd 1. 
sor), az idegen, nyomasztó világban áll a r ideg ég alatt (lásd 4-7. sor). 

A későbbi szövegállapotokban az ég csak hiányként, megnevezetlenül van 
jelen, itt kétszer is megneveződik, először az 5. sorban ([Égeinkben tél van 
azóta.], majd a vers végén, körülírva (lásd 8-9. sor: [Ujabb madár ra j érkezik 
a magasból.] [Szavak érkeznek] [a magasból.]). 

A vers sok - a kéziratban láthatóbb, világosabban kimutatható - szállal kö-
tődik az előző korszak verseihez: az 1. sorban még ott zúgnak az Apokrif 
„óriási fái"; explicit módon megneveződik „Pilinszky évszaka, a tél"30 (lásd 
4. sor: [Tél van.] ), emlékezetünkből előhíva nemcsak az Utószó hasonló sorát 
(„Tél van azóta, téli éjjel."), h a n e m A szerelem sivatagának azonos szerkezetű 
mondatai t is („Sosem felejtem, nyár van. / Nyár van és villámló meleg.") 

Sőt, mintha Vörösmarty Pilinszky által is sokat emlegetett, idézett,31 társa-
ságban sokszor elszavalt32 és legkedvesebb versei közé válogatott3 3 Előszavá-
nak egyik sora, Pilinszky szerint „a világirodalom egyik legszebb „romanti-
kus" sora"34 is felsejlene a f°4 4-7. sorának törlései és betoldásai mögött. Jó 
példa és bizonyíték ez a Szegedy-Maszák Mihály által konstatált sajátos pi-
linszkys intertextualitásra, amelynek lényege, hogy „addig hasonítja magá-
hoz szellemi forrásait, míg az utalások fölszíni rétegénél sokkal mélyebb je-
lentésszinthez kapcsolódnak szervesen".35 A kézirat azt sugallja, hogy a 6-7. 
sor („Hullám befagy, eláll a lüktetés") a híres „Most tél van és csend és hó és 
halál" távoli parafrázisa. 
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2. A f°4 végső szövegállapota egy rezignáltan-kiegyensúlyozottan komor, sta-
tikus, Tolcsvai Nagy Gábor szavával „folyamatos állapottörténést" tükröző ver-
set mutat.36 Az ilyen jellegű versek alapvető mondatfajtája a kijelentés, s a 
f°4-ón valóban több helyen kérdéses a modalitás: a nyitó monda t - nyelvta-
nilag egyébként meghatározott - modalitása eldöntetlen marad , a verszárlat 
első megfogalmazásai (lásd 9-10. sor) állítások. Ez a bizonytalanság m é g a 
második tisztázaton, a f°166-ón is jól látható. 

A záró sorokra érdemes további figyelmet szentelnünk. Pilinszky raj tuk 
dolgozott a legtöbbet (lásd f°4 8-11., f°188 6-7., f°166 7-9. sor). Az újabb jel-
ző a későbbi, kötetekbe került szövegről, a gépiratos másolatokról és a P188-
ról már hiányzik, a f°166-ón Pilinszky törölte. Megléte a kapcsolat, a kom-
munikáció folyamatosságára, múltbéli jelenlétére utal, s ezzel is erősíti a 
vershelyzet állapotszerűségét. 

3. A f°188 5. sorában - lapszusként? - visszatérő, az első papírra vetéskor 
azonnal elvetett (lásd f°4 4. sor: [meghasadunk]) de még kétszer felbukkanó 
(lásd 4. és 7. sor) többes szám első személyű igealak arra enged következtetni, 
hogy az írás egy adott pontján a vers fordulhatott volna vallomásosabb, szemé-
lyesebb hangvételűre. A f°4-ón még a téli táj sem olyan rideg, ember nélküli: a 
többes szám első személyű birtokos személyragok visszalopják az emberi je-
lenlétet (lásd 5. sor: [Egeinkben tél van azóta.]; 6-7. sor: Eláll [lüktetésünk.]). 

Ezek a verslehetőségek n e m valósulnak meg. A szöveggenetikai elemzés ké-
pes a kéziratokból kibontani őket, miközben a szöveget létrehozó írás sajá-
tosságait, esetlegességeit és törvényszerűségeit vizsgálja. Versértésünket - a 
fenti „befalazott" versek felismerésén túl - a vershez vezető út elemzésével 
gazdagítja.37 

Mi jellemzi tehát Pilinszky írásmódját a vizsgált korpusz alapján? 
Legsajátabb vonása a gondolatok kezdeti áradása, a szövegrészletek egy-

másra torlódása, az ötletek burjánzása, valóban valamiféle oldottság, a dol-
gokhoz közelítő koncentrált figyelem, s a vele szinte egyidejűleg tör ténő 
mérlegelés, törlés, szigorú rostálás. Mivel a papírra vetést szinte azonnal 
visszavonás, áthúzás, korrekció, újabb változatok követik, kezdetben az át-
húzás dominál . A f°4, a vers első, általunk ismert fogalmazványa több min t 
kétszer annyi szöveget tartalmaz, mint az a szövegállapot, amelyet Pilinsz-
ky átmásol a f°188-ra. Valójában újraírás ez, előzetes választásai jóváhagyó 
leírása-átmásolása, illetve módosítása. Ez az első tisztázat - és második fo-
galmazvány - a munkakéziratok azon t ípusába tartozik, ahol bizonyos kér-
dések lebegtetve, függőben maradnak (lásd f°188 4. sor). A következő újra-
írás során, a f°166-ón dől el a nyitva hagyott szövegrészletek sorsa. Véglege-
sítődik a forma, a tagolás, de még itt, az írás viszonylag kései s tádiumában 
is fe lbukkannak a vers egészét meghatározó új elemek (lásd például f°166 3. 
sor, 7-9. sor). Ezt a második újraírást n e m elsősorban az írás logikája, a va-
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lódi tisztázás, az eldöntetlenség felszámolása és a rendteremtés kényszeríti 
ki, hiszen ez a munka nyugodtan folytatódhatott volna az előző tisztázaton 
is. A piros tollal írt két bejegyzés feltehetően egy utolsó, a kötet egészére ki-
terjedő átnézésről tanúskodik. 

Mit tükröznek Pilinszky változtatásai? 
Mindenekelőtt sűrítést, a redundáns vagy annak vélt elemek eltávolítását, 

a lehető legnagyobb tömörségre törekvést (lásd például f°4 4-11. sor). Úgy 
tűnik, nem a dolgok, adott esetben a téli táj leírása, hanem jelenvalóvá téte-
le a cél.38 Hasonló következtetésre jutott Schein Gábor Pilinszky hetvenes 
évekbeli versírói fordulatát elemezve.39 

Kétségtelen az egyszerűbb, szókincsében, mondatszerkesztésében a beszélt 
nyelvhez közelítő megfogalmazások túlsúlya. Pilinszky változtatásai rend-
szerint ebbe az irányba is hatnak (lásd például f°4 3. sor, valamint a verszár-
lat). Ez természetesen azt is eredményezi, hogy minden apró elmozdulás, el-
ütő szó - itt nevezetesen a tudományos szókincsbe tartozó egyetlen szó, az 
evidencia - még erőteljesebben hat.40 Strófa-, sor- és mondatvégi helyzete 
hangsúlyosságát tovább növeli: ez az utolsó mellérendelő tagmondat a maga 
fordított szórendjével (állítmány-alany) mintegy zárókőként csapódik rá az 
előző két azonos mondatszerkezetű (alany-állítmány) tagmondatra. 

A többes szám első személyű igealakokat, illetve birtokos személyragokat 
Pilinszky a második versszaktól mindenütt visszavonja (lásd f°4 4-7. sor, 
f°188 4-5. sor), marad a konstatáló-megjelenítő 3. személy: a történés túlnő a 
személyen. 

Szócseréi a vers nyitottságát - enigmatikusságát, interpretációs lehetősé-
geit - növelik. A kéziratok azt mutatják, hogy Pilinszky nagyon is tudatosan 
törekszik a vers kitágítására, a különböző értelmezési lehetőségek játékban 
tartására, növelve a szövegben a kitöltetlen-eldöntetlen helyek számát, ame-
lyek olvasójukra várnak. 

Végezetül érdemes ebből a szempontból megvizsgálnunk két kulcsmon-
dat, a felütés hangnemet meghatározó ambivalens kérdő felkiáltása után kö-
vetkező konstatáló-konstituáló mondatsorozat legelső tagjának, valamint a 
sorozatot és egyben a verset is lezáró kérdésnek az alakulását a kéziratokban 
(lásd lineáris-szinoptikus átírás). 

A kezdő metaforának, az értelem büszke madarának a kevésbé megszo-
kott (vö. az értelem szárnyalása, emberhez méltó értelem stb.) világunk 
büszke madarává változtatása kitágítja a vers világát, és egyúttal megnyitja 
azon megállapítások sorozatát, amelyek e világállapot megjelenítését szol-
gálják. A f°166 trouvaille-a, a „mivé lettünk" kérdő szintagma helyébe lépő 
„porladunk" igealak hirtelen, minden írásos előzmény nélkül bukkan fel, de 
nem a semmiből: az ember evilági, folyamatos, „boldogságig lelassult" 
pusztulása Pilinszky alapélményei közé tartozik.41 E szócserével ugyanak-
kor a mondat modalitása kérdőből kijelentővé változik, és kirajzolódik a be-
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szédhelyzetet meghatározó nyitó kérdő felkiáltástól a létállapotot megjelení-
tő kijelentéseken át a végső kérdésig vezető ív. A múlt idejű igealak jelen ide-
jűvé változtatása szintén a megjelenített lét- és világállapot változtathatatlan 
állandóságát sugallja. 

A verszáró - és a címet inspiráló - kérdés gondolata az írás során merülhe-
tett fel. A kéziratok legalábbis erre engednek következtetni, hiszen a zárlat el-
ső megformálásai még kijelentések (lásd f°4 8-10. sor). A szó, a beszéd helye 
még korántsem bizonytalan (lásd f°4 8-9. sor: [Szavak érkeznek] [a magas-
ból.]) Pilinszky azonban - ahogy fentebb is láthattuk - minden explicit égi, 
transzcendens utalást visszavon, töröl. Fedőszóként a mindenünnen általános 
névmás lép először a helyébe: szavak érkeznek, záporoznak, nincs biztos hely, 
nincs biztos forrás, a szorongatottság egyre nő. Fordított pascali élmény: nem 
a végtelen terek csöndje, hanem felénk forduló teljes nyitottságuk rettentő. 

A kérdést talán a „valahonnan" határozatlan névmás hívhatta elő, amely a 
szavak eredeteként ismét egyetlen, de ismeretlen helyet jelöl meg. A kérdés 
feltételes m ó d ú igealakot hoz magával (lásd f°4 10-11. sor: Érkezhet újabb 
mondat valahonnan?) A vers írása során itt jelenik meg először valamiféle 
remény és hozzá kapcsolódva valami jövőképzet. Azzal, hogy az „akárhon-
nan" lép a „valahonnan" mellé, majd helyébe (lásd f°188 6-7., f°166 7-9. sor), 
a vers tovább tágul. A „mindenünnen" által megidézett szorongatottság tér 
vissza, a „mindenünnen" bizonyossága nélkül. Ez már a kiszolgáltatottság 
nyitottsága, és a nyitottság kiszolgáltatottsága. Az, hogy Pilinszky az utolsó 
tisztázaton még egyszer, piros tollal megerősíti a verszáró kérdőjelet, arra 
vall, hogy még kísérthetett valahol az első megfogalmazások lekerekítet-
tebb, rezignáltabb, kijelentő formájú zárlata. Nem is valódi kérdés ez, inkább 
állítás: fegyelmezetten kétségbeesett vallomás az emberi - olvasói és írói -
esendőségről és kiszolgáltatottságról, amely ugyanakkor remény és esély.42 

Összegzés 

A szakirodalom - bár szinte kivétel nélkül mindenki fenntartásokkal vállal-
kozik a korszakolásra, hangsúlyozva Pilinszky életművének egységét43 - a 
Szálkákat általában fordulópontnak tekinti.44 Már a kortársak érzékelik a vál-
tozást, Weöres Sándor például úgy látja, hogy Pilinszky először mutatkozik 
meg „papucsban".4 5 A Szálkák versei gyűröttebb, érdesebb, szögletesebb, a 
mindennapok nyelvén megszólaló, mégis gyakran enigmatikus versek. Pi-
linszky esetében - aki a magyar prózairodalmat jóval megelőzve, kivételes 
intenzitással hasonított magához (és hasonított el, interiorizált ily módon) 
minden őt megragadó szöveget és gondolatot,46 ezért műveinek intertex-
tuális, egybe-összeolvasó megközelítése feltétlenül szükségesnek tűnik4 7 - a 
kéziratok szöveggenetikai elemzése különösen sok tanulsággal, a szövegről 
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alkotott feltételezéseink némelyikének igazolásával, alkalomadtán akár új-
donsággal is szolgálhat. A Pilinszky-versek sajátos összefüggésrendszerének 
felrajzolásához remélünk hozzájárulni a jelen tanulmánnyal is. 

A szöveggenetika azonban mindenekelőtt a tudományos szempontból ele-
mezhetővé tett írás tudománya. Pilinszky írásmódjának tanulmányozása nyil-
vánvalóvá tette, hogy az, amit néhány korabeli kritikusa kifej tétlenségnek, ho-
mályosságnak talál,48 valójában nem más, mint a lényeges mozzanatok kira-
gadása, az átkötések elhagyása, vagyis a klasszikus retorika szerinti ellipszis, 
amely nagy teret enged az értelmezési lehetőségek játékának és már a versírás 
során poétikai szervezőelvvé válik. A kérdés mindig eleve elliptikus: kiegészí-
tésre, válaszra vár. Ugyanakkor felhívás, odafordulás az olvasóhoz 49 

A kéziratok másik tanulsága az, hogy a meghatározatlanságok merész és 
vonzó játékát természetesen itt is a vers szöveggé szerveződésének kénysze-
re korlátozza. Louis Hay, a francia szöveggenetikai iskola alapítója úgy fo-
galmaz, bogy a végső szövegállapot a lehetséges szövegállapotok egyike, az 
írás folyamán jelen lévő - s a szövegben gyakran továbbra is ott rejtőző - le-
hetőségek szükségszerű, a szöveggé szerveződés kultúránkat meghatározó 
kényszeréből fakadó megvalósulása („un des possibles nécessaire").50 Pi-
linszkyvel szólva annak belátásáról van szó, hogy „nekünk magunknak mu-
száj végül is a présbe kényszerülnünk. Befejeznünk a mondatot." 51 

1 A magyar fordítások még nem alakítot-
tak ki egységes terminológiát. Nehezíti a fel-
adatot, hogy a francia terminushasználat sem 
egyértelmű: a kritikai irányzat egészének 
megjelölésére leggyakrabban a genetikus kri-
tika kifejezéssel találkozhatunk mindkét nyel-
ven (vö. pl. Almuth GRÉSILLON, Éléments de 
critique génétique, Paris, P.U.F., 1994). Mások 
azonban, többek között Biasi is, megkülön-
böztetik a megközelítésmód szoros értelem-
ben vett genetikus és kritikai dimenzióját (vö. 
Pierre-Marc de BIASI, La critique génétique = 
Introduction aux Méthodes Critiques pour 
l'analyse littéraire, Daniel BERGEZ et al., Paris, 
Bordas, 6-7.), jobb híján mégis ugyanazzal a 
szóval jelölik ez utóbbit és a megközelítésmód 
egészét. Fontos lenne a kéziratok anyagi vizs-
gálatának és átírásának, valamint az erre tá-
maszkodó interpretációs kísérletnek az elkü-
lönítése (hiszen e kettő nem jár feltétlenül 
együtt), s a mindkettőt magába foglaló irány-
zat egyértelmű megnevezése is. Ez utóbbira 
minden szempontból alkalmas lehet az Eric 

Marty által javasolt génétique des textes termi-
nus (lásd La génétique des textes. Une nouvelle 
rupture dans l'interprétation des textes littéraires 
= Actuel 1991. Dictionnaire encyclopédique 
Quillet, Paris, Quillet, 138-143.), magyar meg-
felelőjeként pedig a szöveggenetika kifejezés. 

2 PILINSZKY János, Szálkák, Bp., Szép-
irodalmi, 1972, 63. 

3 Vö. BENDE József-HAFNER Zoltán, 
Pilinszky-bibliográfia, Bp., Osiris, 2001. 

4 PILINSZKY János, Kráter, Bp., Szépiro-
dalmi, 1976, 154. 

5 PILINSZKY János, Összegyűjtött versek, 
Bp., Szépirodalmi, 1987, 106. 

6 Pilinszky János összes versei, Bp., Osiris, 
1996, 114. 

7 PILINSZKY János, Beszélgetések, Bp., 
Századvég, 1994, 82. 

8 Uo., 87. 
9 Uo., 83. 

10 KÖRMEND Y Kinga, Pilinszky János kéz-
iratos hagyatéka, Bp., MTA, 1996, 9-10. 

11 Uo., 35. 
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12 PILINSZKY János, Beszélgetések, Bp., 
Osiris, 1994, 85. 

13 HAFNER Zoltán kutatásai szerint Pi-
linszky 1971. április végétől augusztus elejéig 
tartózkodott Párizsban (lásd Pilinszky János 
összegyűjtött levelei, Osiris, 1997, 580.). 

14 Ez utóbbit Pilinszky szaggatott kettős 
vonallal aláhúzta, feltehetően aktuális (végle-
ges vagy ideiglenes) döntésének jelzése céljá-
ból. A kapcsos könyv egészében megfigyelhe-
tő az a gyakorlat, hogy Pilinszky verseinek 
tisztázatait, vagy azokat a kéziratokat, amelye-
ket az írás egy adott stádiumában annak szánt, 
a cím kettős aláhúzásával különbözteti meg. 

15 Hogy kerül a vers végleges, nyomtatott 
szövege ebbe a sorba? Nem jelenti-e azt, hogy 
mindent az utolsó szövegállapot felől értel-
mezünk? A teleologikus megközelítés veszé-
lye kétségtelenül fennáll, a szöveggenetiká-
nak azonban nincsen kibúvója: amennyiben 
valóban az írásfolyamat egészének az inter-
pretálása a célja, nem tekinthet el ennek vég-
pontjától, az utolsó, nyomtatásban megjelent 
szövegállapottól. Az írásnak ugyanis tagad-
hatatlanul van kéziratokkal dokumentálható 
kezdete és végpontja - akkor is, ha a legtöbb 
esetben hiányos ez a kronologikus sor - , ilyen 
értelemben tart valahonnan valahová. A kro-
nologikus sor azonban nem jelent hierarchiát: 
a nyomtatott szöveg, a végső szövegállapot a 
szövegállapotok egyike, s a szöveggenetika 
így számol vele. 

16 Köszönettel tartozom Jeleníts István-
nak, aki a Pilinszky-hagyaték gondozójaként 
hozzájárult a kéziratok közzétételéhez. 

17 A kézirathű átírás a betűhűségen túl a 
kézirat duktusának minél tökéletesebb visz-
szaadására törekszik. A kézírás elevenségét, 
a lendületet és a megtorpanásokat tükröző 
betűvastagságot, folytonosságot vagy szag-
gatottságot természetesen lehetetlen vissza-
adni, de az egyes szövegcsoportok térbeli el-
rendeződése - amelyből gyakran következ-
tethetünk a szövegkeletkezés menetére, vala-
mint a textualizáció egyéni sajátosságaira -
minden gond nélkül reprodukálható. (Vö. 
GRÉSILLON, i. т., 121-135.) 

18 A francia szöveggenetikai iskola linea-
rizált átírásnak tekint minden olyan átírást, 
amely elsősorban a szövegszerűség megőrzé-

sét tartja szem előtt: nem a kézirat reproduká-
lására törekszik, hanem - egy átírási kód se-
gítségével - új, ilyen formában soha másutt 
nem létező genetikus szöveget teremt, amely 
a végső szövegállapot olvasásán kívül lehető-
vé teszi a „keletkezés szövegének" olvasását 
is (lásd GRÉSILLON, uo.), s ezáltal egy új, 
kritikai olvasásmódot. (Vö. Paul RICOEUR, 
Pillantás az írásaktusra, Helikon, 1989/3-4., 
475.) 

Az (itt sajnos nem közölt) átírásban 
Biasi 9 jegyű átírási kódját (lásd Pierre-Marc 
de BIASI, Vers une science de la littérature. 
L'analyse des manuscrits et la genèse de l'oeuvre 
= Encyclopedia Universalis, Symposium, 1988, 
466-476.) használom némi változtatással, Pi-
linszky írásmódjának, valamint az adott kor-
pusznak megfelelően kibővítve (/ / a ráírás, a 
különféle betűtípusok az egyes foliók szöveg-
állapotainak átírására), a következőképpen: 

normál betűvel: f°4 
kurzív betűvel: f°166 
aláhúzott betűvel: f°188 
vastag betűvel: f°4 és f°188 
aláhúzott kurzív betűvel: f°166 és f°188 
< > sorközi betoldás 

áthúzás, törlés 
[< >] a sorok közé betoldva, 

majd törölve 
<[ ]> törölve, majd visszaállítva 
« » betoldás a margón 
(?) normál betű valószínű, feltételezett át-

írás 
(illis.) olvashatatlan 
/ / betű vagy szöveg, amelyre 

ráírtak 
Szinoptikusnak is nevezem az átírást - a ki-

fejezést Gablertől, illetve a neki is ötletet adó 
szinoptikus evangéliumoktól kölcsönözve -
mivel - azért, hogy az egyes szöveghelyek ala-
kulását a kezdetektől a végső szövegállapotig 
nyomon követhessük - nem egy fólió, hanem 
a versre vonatkozó összes fólió linearizált át-
írását kíséreltem meg. (Természetesen lehetsé-
ges egyetlen fólió linearizált átirata is.) 

19 Az írás szakaszairól és a kéziratok típu-
sairól lásd Pierre-Marc de BIASI, La génétique 
des textes, Paris, Nathan, 2000, 2. fejezet, 29-49. 

20 Pilinszky a következőket mondja Tasi 
Józsefnek a kapcsos könyv használatáról (PI-
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LINSZKY János, Beszélgetések, Bp., Osiris, 
1994, 85.): „Ez, ez roppant praktikus köny-
vecske, amilyen nekem nem volt soha életem-
ben. Nézz ide! Itt tudod rendezni a lapokat. 
Amikor letisztáztam, a kéziratok itt marad-
tak. Az eredeti. És itt kész a sorrend." 

21 A kötetté szerkesztés vizsgálatában a 
továbbiakban a különféle íróeszközök válto-
gatása és a lapszámozás törvényszerűségei-
nek feltárása lehet támpontunk, valamint az 
egyes versek keletkezésének összehasonlító 
elemzése. Egy ilyen vizsgálat jelentős mérték-
ben hozzájárulna Pilinszky írásmódjának fel-
térképezéséhez: egyrészt lehetővé tenné a 
versek fogalmazványaiban nyomon követhe-
tő szövegalkotás és a kötetté szerkesztés sajá-
tosságainak összehasonlítását, másrészt kiin-
dulópontul szolgálhatna a Pilinszky-kötetek 
szerkesztési elveinek egybevetéséhez. (A ha-
gyatékban a Szálkáktól kezdve minden kötet 
anyaga rendelkezésre áll.) 

22 A francia szöveggenetikai iskola meg-
különböztet írás- és olvasásvariánsokat: az 
előbbi a papírra vetés lendületében, azonnal 
végrehajtott módosításokat jelenti, az utóbbi 
az azonnali vagy esetleg későbbi újraolva-
sás(ok)kor történteket. (Vö. GRÉSILLON, 
/'. m„ 246.) Elkülönítésük gyakran, különösen 
az ilyen jellegű kéziratok esetében igen ne-
héz, hiszen az írás során írás-olvasás-újra-
olvasás szinte egyidejűleg folyó műveletek. 
Ha a törlést rögtön, ugyanabban a sorban, fo-
lyamatosan javítás, a törölt elem megismétlé-
se vagy újabb betoldása követi, egyértelműen 
írásvariánsról van szó (pl. f°4 2. sor: [([mi-
ko]r)]; [<szárn>] [<szálló>] <büszke>'). 

23 Az átírásban itt is a Biasi-féle egyszerűsí-
tett kódot használom (lásd fentebb, 17. jegyzet). 

24 Az írás folyamatának rekonstrukciója a 
kéziratokból levonható következtetéseken 
alapul. Ez természetesen azt jelenti, hogy le-
hetséges más következtetések levonása, egy-
egy szövegrész keletkezésének más rekonst-
rukciója. Irásrekonstrukcióink tehát mindig 
csak hipotézisek, melyek lehetőséget teremte-
nek a szövegkeletkezés, az írás bizonyos tör-
vényszerűségeinek, jellegzetességeinek meg-
határozására. 

25 Vö. PILINSZKY János, Beszélgetések, 
Bp., Osiris, 1994, 82-83. 

26 Lásd uo., 82.: „Volt nap, hogy ötöt írtam. 
A fáradtságtól már azt mondtam a nővérem-
nek, hogy most már be kell fejeznem, mert fi-
zikailag annyira kimerültem. És visszaültem, 
és még gyorsan megírtam egy újabb verset. 
Soha azelőtt így nem dolgoztam." 

27 A verszárlat önmagába forduló mon-
datszerkezete egyébként távolról a köznyelv 
„Ez, mi ez?" kérdését, valamint a francia be-
szélt nyelv - megértést segítő, gyorsító - kér-
dőszóismétlő, kérdőszót hátravető szerkeze-
tét idézi (például Quand , le train part 
quand?). 

28 Vö. STOLL Béla, Szövegkritikai problé-
mák a magyar irodalomban, Bp., Tankönyv-
kiadó, 1987, 6. 

29 Legalábbis a szöveggenetikusok szán-
déka szerint. A valóságban azonban továbbra 
is sokan használják a variáns fogalmát, pél-
dául szűkebb értelemben (lásd például az 
írás- és olvasásvariáns fogalmát Grésillonnál, 
bővebben lásd a 18. jegyzetben), vagy érték-
semlegesen, a szövegállapot szinonimájaként. 

30 Vö. NEMES NAGY Ágnes, Pilinszky Já-
nos két verse = Uő, A magasság vágya, Bp., Mag-
vető, 1992, 263. 

31 Lásd PILINSZKY János, Tanulmányok, 
esszék, cikkek П., Bp., Századvég, 1993, 
137-138. Egy lírikus naplójából; 233-234.: Levél 
Petőfi Sándorhoz (a továbbiakban TEC) és Be-
szélgetések, Bp., Századvég, 1994, 188. 

32 Vö. PILINSZKY János, Beszélgetések, 191. 
33 Lásd Ők, Bp., 1981, Hungaroton SLPX 

13886 Stereo. 
34 PILINSZKY János, TEC I., Bp., Század-

vég, 1993, 100. 
35 SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Radnóti 

Sándor: A szenvedő misztikus, ItK, 1982, 500. 
36 Vö. TOLCSVAI NAGY Gábor, Pilinszky 

János, Pozsony, Kalligram, 2002, 151. 
37 Ezért tekinti a „keletkezésesztétikát" 

vagy „teremtésesztétikát" Jauss is a recepció-
esztétikával egyenrangú, s vele sok ponton 
érintkező megközelí tésmódnak. (Vö. Hans 
Robert JAUSS, Befogadás és teremtés: a torzsal-
kodó testvérek mítosza, Helikon, 1987/3-4. 
452-462.) 

38 Vö. „Az irodalom ugyanis nem leírás, 
még csak nem is kifejezés, hanem a dolgok 
megszólítása." (TEC II. 348.) 
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39 Vö. SCHEIN Gábor, Poétikai kísérlet az 
Újhold költészetében, Bp., Universitas, 1998, 
159-160. 

40 Nem egyedülálló eljárás ez Pilinsz-
kynél: hasonlóval találkozunk A szerelem siva-
tagában. Ott - miként Nemes Nagy Ágnes fel-
hívta rá a figyelmet (NEMES NÁGY Ágnes, 
Pilinszky János két verse = Uő, A magasság vá-
gya, Bp., Magvető, 1992, 263-264.) - az alko-
nyat „kataton" jelzője hat így a maga várat-
lanságával, evidens másságával. 

41 Vö. még például Agónia Christiana. 
42 Azóta is visszhangzik a magyar iroda-

lomban: Esterházy Péter regényei például e 
kérdésre adott válaszkísérletekként is értel-
mezhetők. 

43 RADNÓTI Sándor, A szenvedő misztikus 
(Misztika és líra összefüggése), Bp., Akadémiai, 
1981, 120.; BALASSA Péter, A látvány és a sza-
vak. A Harmadnapon - huszonöt év után = Uő, 
A látvány és a szavak, Bp., Magvető, 1987, 169.; 
FÜLÖP László, Pilinszky János, Bp., Akadé-
miai, 1977, 230. 

44 FÜLÖP László, i. т . ; BALASSA Péter, 
i. т., 142.; TÜSKÉS Tibor, Pilinszky János alko-
tásai és vallomásai tükrében, Bp., Szépirodalmi, 
1986. 

45 Tiszatáj, 1991/12, 28. 

46 Vö. SZEGEDY-MASZÁK Mihály, i. т.; 
TOLCSVAI NAGY Gábor, i. т., 27.; a Pilinszky 
és Simone Weil, Dosztojevszkij, Kempis Ta-
más, Camus, Mauriac életműve közötti kap-
csolatokról lásd például a „Merre, hogyan?" cí-
mű tanulmánykötetben (szerk. TASI József, 
Bp., PIM, 1997) Reisinger János, Tverdota 
György, Szörényi László, Hankovszky Tamás 
tanulmányait, a Vigilia 2000. júliusi számában 
Szávai Dorottya és Bende József írását. 

47 Ezt példázza Jeleníts István munkássá-
ga: neki köszönhetjük a Pilinszky művek bib-
liai utalásainak, rejtett idézeteinek, hittani 
hátterének feltárását. Lásd például Az ének va-
rázsa című kötet (Bp., Új Ember, 2000) vonat-
kozó írásait. 

48 FÜLÖP László, i. т., 244.; BÉLÁDI Mik-
lós, Pilinszky: Szálkák, Kritika, 1973/2, 22.; 
DIÓSZEGI András, Pilinszky János: Szálkák, 
Kortárs, 1973/10, 1675-1679.; BENEY Zsuzsa, 
Végkifejlet. Gondolatok Pilinszky János új ver-
sesköteteiről, Vigilia, 1975/1, 38-43. 

49 Ilyen értelemben beszél Schein Gábor 
az „ellipszisben rejlő provokatív energiák-
ról". Vö. SCHEIN Gábor, i. т., 225. 

50 Louis HAY, Le Texte n'existe pas, 
Poétique, n°62, Paris, Seuil, 1985, 158. 

51 PILINSZKY János, Címerem = Uő, Szál-
kák, Bp., Szépirodalmi, 1972, 43. 
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