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Pilinszky versfüzete
Márkus Annának
Pilinszky köztudottan szívesen másolta le és ajándékozta el művei
kéziratát, olykor azok eredeti példányait is. ÖSszegyűjtésük azért is
fontos és sürgető, mert a költő hagyatéka - főként az 1930-S0-es
években született versek esetében - igen hiányos; a magántulaj
donban található dokumentumok feltérképezése elengedhetetlen
egy majdani kritikai kiadás megalapozása szempontjából. Az eddig
előkerültkéziratok közül önmagukban is megkülönböztetett figyel
met érdemelnek azok a versfüzetek, amelyekbe nagyobb számban,
s ha más-más okból is, de az összegzés igényével jegyezte le verseit
Pilinszky. Általuk nemcsak egyes filológiai problémákat, hanem a
költői pálya belső alakulását is jobban nyomon követhetjük. Jelen
leg három ilyen füzetről tudhatunk, közülük kettő hozzáférhető, s
a közelmúltban hasonmás kiadásban is megjelentek: az első 1948
ból maradt fenn, és 1996-ban adta közre a Kortárs Kiadó; a máso
dikat szerelme és majdani felesége, Márkus Anna számára állította
össze Pilinszky, és a Nap Kiadó gondozásában jelent meg 2001
Könyvheten.

Mindkét füzet ajándékozási céllal, baráti gesztusként született;
s noha lejegyzésük alkalomszerű, maga a rendszerezés mégis tu
datosnak tekinthető. Az sem lehet puszta véletlen, hogy épp 1948
tavaszán, illetve öt évvel később az Apokrif megírása után merült
fel Pilinszkyben egy-egy ilyen válogatás ötlete, hisz nyilván lett
volna alkalma ez idő tájt másoknak is hasonló összeállításokat ké
szíteni. Az első füzetet diákkori jó barátja, Takács Vilmos és Haj
dú Sára menyegzői ajándékául szánta,1 a második füzet dedikáci
ójaként pedig ez olvasható: "Ez a füzet két kész, és egy induló
kötetemből válogatott verseket tartalmaz. Egyetlen példányban,
Márkus Anna számára írtam le őket, elemistakorombeli díjnyertes
betűkkel. / Pilinszky János". - Tudjuk, e bejegyzés idején csak
egy kötete jelent meg Pilinszkynek, Trapéz és korlát címmel, 1946
májusában, baráti segítséggel, mindössze háromszáz példányban.
A második, soha meg nem jelent kötettel kapcsolatban javarészt
csak feltételezéseink vannak; ami keveset tudhatunk (vagy épp
hogy sejthetünk), leginkább e két kéziratos füzetnek köszönhető.

Először Pilinszky egyik 1947. december l-jén kelt édesanyjához
írt leveléből értesülhetünk arról, hogy szeretné, ha 1948-ban új
kötete jelenne meg? A könyv tervezett tartalmáról nem tudunk
semmi konkréta t, annyi azonban valószínűnek látszik, hogy az
említett levél megírásától, a végleges összeállításig a tartalom né-
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hányszor módosult - részben azért, mert '47 végén még csak
nyolc-tíz új vers volt készen, részben azért, mert a kiadatás lehe
tősége is folyton halasztódott; 1949 elején Pilinszky talán még re
ménykedhetett a megjelenésben, ám rövidesen politikai döntés
született a kötet letiltásáról. (Lengyel Balázs így emlékezett erre
később: "l949-re készen állt egy új kötete. Honnan tudok erről a
készen álló és sosem megjelent kötetről? Bóka László államtitkár
(oo.) maga is költő, esszéista, dicsekedett e sorok írójának, hogy Pi
linszky második kötetének megjelenését ő állíttatta le, ő tiltotta
be."3)

Talán e meghiúsult kötetterv első vázlataként is olvasható a 48
elejéről fennmaradt füzetbeli összeállítás - eszerint a második
kötet, legalábbis első változatában még vegyesen tartalmazott vol
na régi és új verseket. Ám ahogy gyarapodtak az év során az
újak (és szinte ugyanúgy fogytak kötetbeli megjelentetésük esé
lyei), valószínűleg Pilinszky terve is módosult, és immár csak az
új verseit tartalmazó vékony kis kötetben gondolkozott. Ez utóbbi
feltételezésre eddig pusztán Basch Lórántnak egy 1948. december
20-án kelt, Pilinszkyhez írt levele adhatott némi támpontot." Pi
linszky a támogatás reményében küldte el a Baumgarten Alapít
vány gazdasági kurátorának a kész kötet gépiratát. Sem a levelet,
sem a küldemény pontos tartaimát nem ismerjük (maga a gép
irat, illetve annak másodpéldánya nem maradt fenn a hagyaték
ban), ám feltűnő, hogy a Basch által dicsérőleg említett öt vers
közül mindegyik 1947-48-ban született. E válaszlevél alapján
annyit tudhatunk még, hogy a kötet utolsó verse a Senkiföldjén
lett volna. (A levélbeli utalásból sajnos nem derül ki, hogy már
ekkor is ez volt-e a vers címe; eredetileg ugyanis Utazás címmel,
Németh Lászlónak szóló ajánlással jelent meg a Válasz 1948. de
cemberi számában. Basch és Weöres Sándor is ezt tartotta a költő

addig írt versei közül a legjobbnak. Elképzelhető, hogy már ez a
kötet is e versről kapta volna a címét - mindenesetre Pilinszky a
Harmadnapon (1959) kötetének eredetileg a Senkiföldjén címet szán
ta, amit azonban - szintén politikai megfontolásból - nem en
gedélyeztek a számára.') A második kötettel kapcsolatos korábbi
feltételezéseinket most a Márkus Annának írt dedikáció megerősí

ti. Ebből az is kiderül, hogy Pilinszky 1949-re a fogyatkozó publi
kációs lehetőségektől függetlenül, lezártnak tartotta második köl
tői korszakát.

A 16x23 cm-es, sötétzöld (műbőrrel bevont), keménytáblás,
harminchat lapos füzet tizennégy verset tartalmaz. Sorrendben: Te
győzz le (1943); Éjféli fürdés (1941); Gyász (1943); Trapéz és korlát
(1943); Téli ég alatt (1943); Miféle földalatti harc (1943); Harbach
(1946); Frankfurt (1947); Iszonyu lenne (1947); Senkiföldjén (1948); Ta
nuk nélkül (1947); Impromptu (1949); Töredék (1952); Apokrif (1953).
- Csak érdekességként: az 1948-as versfüzet tizenkilenc verset
tartalmazott, közülük e későbbi válogatásba hét került. (Te győzz
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le, Gyász, Trapéz és korlát, Téli ég alatt, Miféle földalatti harc, Harbach
1944, Mire megjössz - e füzetben Iszonyu lenne címmel.) A versek
füzetbeli másolásakor az első hat vers esetében minden bizonnyal
a Trapéz és korlát cÍIDű kötetet használta Pilinszky, a versek sor
rendje (és datálása is) azzal megegyező. A következő öt vers már
a második kötet gépiratos anyagából válogat (vélhetően szintén
annak sorrendjét követve), az utolsó három pedig időrendben

már az újabb, készülő kötetből előlegez. E feltételezés alapján a
második kötettel kapcsolatban még annyit gyaníthatunk, hogy Pi
linszky már ekkor kiemelte a Harbach 1944 című versét a Trapéz és
korlát Miféle földalatti harc című ciklusából, és a később született
háborús verseinek elejére illesztette, ahogy ez azóta valamennyi
gyűjteményes kötetében is szerepel. - Ezzel magyarázható
ugyanis, hogy miért az első kötetet lezáró vers után következik a
füzetben. (Ám ezek után eldöntetlen marad, hogy a kötet valóban
a Senkifdidjén című verssel zárult volna-e, vagy - amint ezt a fü
zet sejteti - a Tanuk nélküllel? Nem zárható ki az sem, hogy csak
itt, alkalmilag cserélt a két vers sorrendjén Pilinszky, hogy ezáltal
tematikájában jobban folytatható legyen az összeállítás.)

A nehezen indokolható, ám korántsem esetlegesnek tűnő ösz
szeállítást olvasva magától adódik a kérdés: vajon miért épp e ti
zennégy versre esett Pilinszky választása? Az első kötetből lemá
solt versek esetében az érzelmi megfontolások tűnnek leginkább
dominánsnak, legalábbis erre enged következtetni egy 1969-ben
adott nyilatkozata," amelyben a korai versei közül kizárólag azt a
hatot említi a számára fontosaknak (vagy legérdekesebbeknek),
amelyek e füzetben is olvashatók. Közülük öt az általa akkoriban
legkedveltebb két folyóiratban, a rövid életű Ezüstkorban, és a
Nyugatot közvétlenül is folytató Magyar Csillagban jelent meg.
Az Éjfélifürdést mint legkorábbi kötetbe felvett versét említi, majd
egyebek közt a következőket mondja: "életemnek erre a pillanatá
ra [1942-43] mondhatnám, hogy az öngyilkosság veszélye fenye
getett. És akkor ez a néhány vers - Trapéz és korlát, Gyász, Téli ég
alatt -, ezek akkor hirtelen talán az első felnőtt verseim voltak, s
ma is azt mondom, hogy ezek nem olyan nagy vagy különös ver
sek, de van bennük valami, amit én ma, érettebb eszközökkel se
tudnék megismételni. (... ) Ismertem Örleyt, aki érdekes módon
egy realizmust kért tőlem számon. Olvasta ezeket az Ezüstkor-í
verseket, azt mondotta, hogy jók, jók, de ezek zson~lőrmutatvá

nyok. Ismétlem, az öngyilkosságtól mentettek meg. 6 egy realiz
must kért számon, s én egyáltalán nem értettem, hogy mit akar
ezzel. Viszont kérte, hogy mindent mutassak meg neki. Így
mondta az Ezüstkor-beli versekre: »Ezek már rádióképesek«, és
akkor leadta őket a Rádióban. Mondta, hogy hozzam az újabba
kat is, amiket írtam, és én vittem a Miféle földalatti harcot.7 Azt
úgy látszik már elég realistának találta - még Cseres Tibor me
sélte, hogy már útban volt hazafele, de levette a kabátját, kalapját,
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s hát nagyon tetszett neki az a vers. Adtam a Magyar Csillagba
még egyet, a Te győzz le engemet - annak talán más volt a címe
akkoriban, most már nem emlékszem rá pontosan." - Az idézet
egyben arra a szellemi és baráti kötődésre is utal, amelyek ez idő

ben Pilinszky számára a legfontosabbak lehettek.
Nehezebb a felvetett kérdésre a füzetben szereplő további

nyolc vers esetében választ találni. A Harbach 1944 beválasztása
kor személyes és esztétikai szempontok egyaránt szerepet játsz
hattak, hisz ez az első valóban háborús témájú verse, amely egy
ben költészetének is új irányt szabott. Az 1947-48-ban született
versek esetében viszont már sokkal problematikusabbnak tűnik

annak tisztázása, hogy melyik miért marad ki, illetve kerül be a
gyűjteménybe. Részben talán segítheti ennek megértését egy 1962
végéről-l963 elejéről fennmaradt naplófeljegyzés," amelyben Pi
linszky addigi költői termését összegezve három típusba sorolja
verseit; ugyanitt ő maga a füzetben szereplő verseket a követke
zőképp osztja fel: félálomszerű rögtönzések (Gyász, Trapéz és kor
lát, Mire megjössz, lmpromptu), statikus versek (Téli ég alatt, A sze
relem sioaiaga), dinamikus versek (Miféle földalatti harc, Senkiföldjén,
Apokrif). - A tizennégy versből kilencet említ e felsorolásban. Itt
nincs hely annak kifejtésére, hogy vajon mit is érthetett Pilinszky
e hármas csoportosításon, és esetünkben a további öt vers (Te
győzz le, Éjféli fürdés, Harbach 1944, Frankfurt, Tanuk nélkül) vajon
me ly típusba sorolható; az azonban ezen okfejtés nélkül is belát
ható, hogy a válogatáskor Pilinszky tekintettel volt arra, hogy
költészetét reprezentatív módon mutassa be a füzet címzettjének.
Ha jelentős versek ki is maradnak a másolás során, ennek nem
annyira esztétikai (vagy épp terjedelmi) oka lehetett, mint inkább
az, hogy az összeállítás során e költészet belső arányai ne sérülje
nek. Például az Impromptu és az Aranykori töredék egy időben szü
letett, 1949 tavaszán - Pilinszky mindkét verset ugyanabba a
csoportba sorolta az említett naplójegyzetében; ha az Aranykori tö
redéket is beválogatta volna, az a füzetbeli kompoziciós szándék
ellenében hatott volna, hisz a "félálomszerű rögtönzésekből" ta
lálható már e nélkül is a legtöbb vers. (Hasonlóan kellett eljámia
más, tematikájukban egyező versek, például a Francia fogoly és a
Frankfurt esetében - itt is csak az egyiknek lehetett helye a válo
gatásban.)

A harmadik, készülő kötet anyagából való válogatáskor vi
szont már nem kellett Pilinszkynek ilyen jellegű dilemmákkal
szembesülnie, hisz 1949 második felétől alig írt. 1952 végéig-1953
elejéig mindössze négy új verséről tudunk; közülük csak a Ra
vensbrück maradt ki e gyűjteményből - részben tematikája miatt,
részben talán azért, mert már a füzet másolásakor is elégedetlen
volt vele; mindenesetre még két ízben változtatott a versen és a
címén is; kötetben már Egy KZ-Iáger falára címmel jelent meg.

Az előző versfüzettől eltérően ez esetben keltezi a verseket Pi-
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A versek keltezése linszky, jelezve, hogy miközben leltárszerű összegzést készít,
megfelelő távolságot és rálátást is biztosítani kíván a maga szá
mára költői pályája egészére. Az első hét vers esetében a Trapéz és
korlát tartalomjegyzékében megadott évszámokat követi, amelyek
azonban nem minden esetben tűnnek megbízhatóaknak - való
színűleg már annak idején is emlékezetére hagyatkozva adta meg
őket. Mivel e versek korabeli tisztázatai, fogalmazványai a hábo
rú alatt megsemmisültek, datálásukat csak Pilinszky később tett
nyilatkozatai, naplójegyzetei, valamint a vonatkozó publikálási
adatok segítik, illetve bonyolítják. A Gyász, a Trapéz és korlát, vala
mint a Téli ég alatt az Ezüstkor 1943. márciusi számában jelent
meg - számolva leadás és a megjelenés közti átfutási idővel, és
ismerve Pilinszky ekkori munkamódszerét, teljesen kizárható,
hogy mindhárom vers 1943-ban született, holott mindhárom vers
nél (a kötetben és a füzetben egyaránt) ezt az időpontot adja
meg. A három verset valamiképp összetartozónak vélhette, és
nemcsak azért, mert folyóiratban együtt közölte őket, hanem mert
ugyanebben a sorrendben foglalnak helyet kötetében és mindkét
versfüzetben is. Sorrendjük talán a megírás sorrendje is - a már
hivatkozott 1962/63-as naplójegyzetében közülük csak egynél jel
zi a megírás időpontját: a Trapéz és korlát mellett az ,,1942 telén"
dátum szerepel. E versek közül tehát csak a Téli ég alatt születhe
tett 1943 januárjában - a másik kettőnél legfeljebb néhány
apróbb stilisztikai, központozási javítást végezhetett a kéziratok
leadása előtt. Zavarba ejtőbb az Ejféli fürdés keltezése. A kötetben
és a füzetben is 1941-es évszámot ad meg Pilinszky; a Balatoni Al
manach című, 1970-ben megjelent, kortárs költők verseinek kéz
irat-fakszimiléjét közlő kiadványban viszont 1939-es évszámot írt
a vers alá - az 1969-ben adott interjúban pedig így nyilatkozott:
"Egészen váratlanul írtam két, majdnem felnőttszámba menő ver
set, amit '39-ben a Vigilia közölt - ezek kötetben nem jelentek
meg -, s ez idő tájt írtam még az Éjféli fürdést, ami már megje
lent kötetben is." - A kérdés eldöntését nem könnyíti e két utób
bi információ, hisz az interjúrészletből csak a pontatlanságok
szűrhetők ki: 1939-ből ugyanis nem két, hanem három publikált
versét ismerjük Pilinszkynek, ám ezek közül csak egyet közölt a
Vigilia. A költő által megadott két évszám annyit azonban való
színűsít, hogy az Éjféli [űrdés valóban a legkorábbi, kötetbe felvett
verse - ugyanakkor kérdéses, hogy Pilinszkytől teljesen szokatla
nul, miért csak jóval később, 1943 novemberében jelentette meg.
(Maga a vers - kötet- és füzetbeli helye alapján - leginkább a
Te győzz le című verssel rokonítható, mindkettő egy-egy balatoni
nyaralás élményéből született. A legelfogadhatóbb, köztes megol
dásnak ez esetben talán az tűnik, hogy a vers első változata 1941
ben készült el, és a Te győzz le (1943) megírása után vette elő újra
és dolgozta át Pilinszky.)

A keltezéssel kapcsolatos problémák további része már az
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1947-48-ban született verseket érinti; ezekről szinte biztosan állít
hatjuk, hogyamegírásuk és publikálásuk sorrendje megegyezik.
Itt két esetben téveszt időpontot Pilinszky, amelynek az lehet a
magyarázata, hogy az ekkori verseit nem folyóiratokból másolta;
valószínűleg a második kész kötet gépirata alapján válogatott, s
mivel ennek versei közel egy időben (mindössze két év alatt) szü
lettek, feleslegesnek érezte datálásukat nyomtatásban is jelezni.
Az egyik vers a Frankfurt, amely alatt 1947-es évszám olvasható,
ám csak 1948 júliusában jelent meg a Vigiliában, vagyis feltehető

leg ez év tavaszán szűletett. Az Iszonyu lenne (folyóiratban és kö
tetben is Mire megjössz címmel jelent meg) után szintén az 1947-es
év szerepel, ám a fennmaradt levelekből tudjuk, hogy a vers
1948. január végén született Rómában," nyomtatásban pedig a Vá
lasz márciusi száma közölte.

Az utolsó három vers közül az Apokrif keltezése ébreszthet ké
telyeket azokban, akik ismerik a vers körüli polémiákat. Először a
Csillag 1956. júliusi számában jelent meg, a Harmadnapon tarta
lomjegyzékében 1954 szerepel a vers keletkezési dátumaként, Pi
linszky viszont nyilatkozataiban, naplójegyzeteiben is mindig az
1952-es évet (egy helyütt pedig még konkrétabban: 1952 telét)lO
említi hiteles időpontként. Úgy vélem, valóban ez az év a vers
befejezésének és formai (főként a versszakhatárok) véglegesítésé
nek az ideje - kétségtelen azonban, hogy utána is javított még a
központozáson. A versfüzetben szereplő 1953-as év tehát erre utal
elsősorban. Érdemes azonban azt is megjegyezni, hogy Pilinszky
ezt követően még többször javítgatott a vers központozásán, még
folyóiratbeli megjelenését követően is, valószínűleg egészen 1958
ig, kötetének sajtó alá rendezéséig. Ettől függetlenül a megírás hi
teles dátumának továbbra is 1952 tekintendő, legalábbis mindad
dig, amíg erre a vers fogalmazványait tartalmazó (jelenleg lap
pangó) füzet (füzetek?) rá nem cáfol(nak).

A versfüzet számos egyéb, szűkebben vett filológiai érdekes
séggel is szolgál, amelyek java részére Domokos Mátyás a Holmi
2000. szeptemberi számában, illetve a hasonmáskiadáshoz írt utó
szavában is felhív ta a figyelmet. Ezek egy része a versek címbeli
eltéréseire vonatkozik. A füzetbe másolás során Pilinszky a Har
bach 1944 esetében elhagyta az évszárnot - feltehetőleg nem fi
gyelmetlenségből. Talán azért zavarta a konkrét, évszámbeli uta
lás, mert a vers épp arról beszél, hogya történelmi botrány rni
ként nő túl a történelem keretein, s hogy egy megváltatlan, örö
kös jelenben azóta is folyamatosan történik - mint arra a kezdő

sor is utal: újra és újra ismétlődik. (Más kérdés, hogy mindez a
címbeli évszám nélkül nehezebben lenne érthető...) A Mire meg
jössz a füzetben Iszonyu lenne címmel olvasható; nehéz megmon
dani, miért, ám kétségtelen, hogy épp a gyengébb megoldás iga
zodik jobban Pilinszky 1940-es évekbeli címadási szokásaihoz,
amikor is, ha az adott versből emel ki címül egy részletet, inkább

829



Az összeállítás
keltezésének kérdése

1\d. Holmi,
2000. 9. sz. 1059.

12Fakszimiléje a
Jelenkor 1988. áprilisi
számában jelent meg.

Válogatás mint
számvetés

az utolsó sarok közül teszi, s nem az elejéről. (A javítás talán még
1948/49 fordulójáról származik, amikor a második kötete t össze
állította. - A füzetbeli másolás idején ugyanis már absztraktabb,
egyszavas címeket ad verseinek.) A szerelem sivataga a füzetben
Töredék címmel szerepel. A vers - Pilinszky naplójegyzete szerint
- 1952 tavaszán született. Nem tudjuk, mikor változtatott a cí
men (talán válása után, 1956-ban, nem sokkal folyóiratbeli publi
kálása előtt?); mindenesetre a Csillag 1956. júliusi számában már
a ma ismert címváltozatban jelent meg. (Maga a cím Mauriac
egyik regényére utal; Mauriac viszont Rimbaud-tól kölcsö
nözhette azt műve számára.)

Érdekes, hogy az utolsó két vers ét másolásuk idején még töre
déknek tekintette Pilinszky. Ha a költői szándék felől nézzük, va
lamennyi ötvenes évek első felében írt vers egy-egy újabb szemé
lyes kudarc, illetve e kudarc történetéről szóló beszámoló, amely
mindig a végleges elnémulás kockázatával fenyeget. S ez igaz
legnagyobb versére, az Apokrifra is, amelynek a végén a követke
ző zárójeles megjegyzés olvasható a füzetben: "Itt elfáradtam, be
teg is lettem. Rövidesen folytatni szeretném. A tulajdonképpeni
»kifejtés« még ezután jönne." - Tudjuk, a "kifejtés" elmaradt (a
pálya későbbi alakulása felől nézve azt is mondhatjuk, hogy
szükségszerűen),ám Pilinszkyt még évek múltán is foglalkoztatta
a vers több részben megírandó folytatása. (Erről a hagyatékban
maradt fenn egy rövid vázlata.) De a versvégi megjegyzés azért is
fontos, mert segíthet a füzet keltezésében. A dedikáció ugyanis
nem ad ehhez támpontot, s Márkus Anna sem emlékszik ponto
san az ajándékozás idejére, körülményeire. Ö Domokos Mátyás
nak írt levelében11 azt írja, talán 54-ben vagy 55-ben kapta a füze
tet, ám feltételezésem szerint maga az összeállítás jóval előbb ké
szülhetett. Az Apokrif után olvasható megjegyzés ugyanis azt sej
teti, hogy erre nem sokkal a vers megírása után került sor, illetve
hogy akkor ez volt az utolsó kész verse Pilinszkynek. (1955-ig
legfeljebb két verset írt (Jelenések VIII. 7; Dél), amelyek már nem
szerepelnek e válogatásban.) E versnek Sárközi Márta hagyatéká
ban (OSZK) fennmaradt egy 1953 decemberében kelt kézirata,
amelyben - a korábbinak tekintendő, füzetbeli verzióval ellentét
ben - a vers 1. részének utolsó négy sorát Pilinszky már áthe
lyezte a 2. rész elejéről (nyomtatásban azóta is így szerepel), a
cím pedig ekképp olvasható: Apokrif (Töredék).12 Ha ezt követően
másolta volna a fűzetet Pilinszky, nem valószínű, hogy szüksé
gesnek érezte volna az utólagos (szinte mentegetőző) megjegy
zést, és bizonyára a füzetben is inkább ezt a címváltozatot hasz
nálta volna.

Az összeállításra egy olyan válságos alkotáslélektani pillanat
ban kerülhetett sor (valamikor még 1953 folyamán), amikor Pi
linszky mindenekelőtt a maga számára érezte belső szükségét an
nak, hogy áttekintse költői pályája egészét, épp a remélt folytatás
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13Új írás, 1962.

szeptember, 961. 
utánközlése, ugyanezzel

a kommentárral:
Új Ember,

1962. december 23., 6.

érdekében. Ehhez kínálkozott kiváló alkalom akkor, amikor Már
kus Annával közelebbről is megismerkedett. A füzet eredendően

neki készült, ám a másolás befejezését követően Pilinszky mintha
elbizonytalanodott volna - a dedikációt ugyanis később írta alá
(töltőtoll helyett ceruzával, talán közvetlenül az ajándék átadása
előtt), és a verset is csak ekkor ajánlotta Márkus Annának. Ez
egyébként igazolja az Apokrif keletkezésének Pilinszky által meg
adott időpontját - vagyis a vers megismerkedésük (1953. április)
előtt már elkészült. Noha az Apokrif szerelmi szálának élményhát
tere jóval korábbi (még háború előtti lehet), Pilinszky magán
életében annak minden vonatkozása újra (és a korábbinál még
személyesebb) aktualitást nyert. Ezért ajánlhatta épp e versét
Márkus Annának. (A vers csak válásuk után, 1956 júliusában je
lent meg a Csillagban; ott M. A.-nak szóló dedikációval olvasha
tó.) - Pilinszky Márkus Annához fűződő kapcsolatát két vers őr

zi még: az egyik a válásukkor (1956 elején) született Négysoros, a
másik pedig az Apokrif folytatásáról lemondó és a sikertelen há
zasságból adódó válságot is lezáró, 1962 nyarán írt Utószó. (A
vers esetleg félreérthető ajánlását így kommentálta a szerkesztő

ség, minden bizonnyal Pilinszky intencióit követve: "Pierre Em
manuel a mai francia líra kiemelkedő alakja. Az Anthologie de la
poésie hongroise számára lefordította Pilinszky János Apokrif című
többrészes költeményét. Az itt közölt Utószó az Apokrif szerelmi
motívumának folytatása és befejezése. Hálá{a jeIéül ezért ajánlja
Pilinszky e versét a fordító Emmanuelnek.") 3

A füzet számos további érdekességgel szolgál még, különösen
textológiai szempontból. A fontosabb szövegszerű eltérésekre (va
lamint a korábbi versdedikációk értelemszerű elhagyására) Do
mokos Mátyás már utalt két hivatkozott írásában. A részletes el
térések kimutatására e tanulmány keretei sajnos nem szolgáltat
nak lehetőséget, annyit azonban érdemes megjegyezni, hogy a ti
zennégy vers összességében körülbelül száz apró, főként a köz
pontozással és a magánhangzók ékezésével kapcsolatos eltérést
mutat a folyóirat- és kötetbeli változatokhoz képest. A javítások
jelentős részben azt is jelzik, Pilinszky érzelmileg miként távolo
dik el saját műveitől, illetve helyenként, alig észrevehetően, mi
ként értelmez át egy-egy részletet.

A füzet fontos forrása lesz a Pilinszky-filológiának; publikálá
sáért Márkus Anna mellett Domokos Mátyást és Sebestyén Ilonát
illeti a köszönet.
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