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A gépirat A mű születése
címmel, egyetemistáknak
tartott előadás rövidített
változata; 1947. július vé
gén született a Magyar
Rádió irodalmi műsora

számára; felolvasópéldá
nya (a Kolozsvári Grand
pierre Emilnek írt levéllel
együtt) a Rádió archívu
mában maradt fenn. EI·
hangzott (Krisztián Tibor
felolvasásában) a Magyar
Parnasszus című műsor

ban 1947. aug. 1Q-én.

A dokumentumok közrea
dói, Bende Józse! ésHa!·
ner Zoltán ezúton is kö
szönetet mondanak segit
ségükért Csősz Katinak,
Fábián Mártának, Kovács
Pétemek, Nyéki Lajos
nak, Roth Annának, Sala
mon Istvánnak és Szigeti
Istvánnak.

Ismeretlen írások
és kiadatlan levelek
A vers születése

A vers anyaga, s az ihlet nyersanyaga, a nyelv. Mit jelentsen ez?
Hogy önnön szárnyainak súlyával kell szemközt repülnie, a lénye
ge szerint általánosítóval szemben kell megvalósítania valamikép
pen az egyszerit, kimondani a kimondhatatlant. Más lehetőség nin
csen. Ezért a költői ihletnek tökéletesen ismemie kell az ellenfél
minden fortélyát, hogy végül is kétvállra fektethesse. A jó vers min
denkor diadal, szelíd győzelem, a teremtő, eleven élet győzelme az
élettelen ellenálláson. Ebből szorosan következik, hogya diadal ön
magát semmisíti meg, amennyiben üres diadal. Egy kihalt város
ellen kár fölvonultatni egész hadseregeket.

A költői képesség tehát éppenséggel nem velünk született kü
lönleges nyelvi készség. Szükség van rá, de ugyanakkor rengeteg
veszélyt is rejteget, egykönnyen félrenevelheti az ihletet, játéko
san könnyűnek tűntetve föl azt, ami a költő számára elsőrendű

en komoly feladat: a nyelv, vagy most már pontosabban, ami a
nyelv megett lappang, aminek a nyelv csak fedőszerve, a sema
tikusan elmerevült világ s a költői ihlet összecsapását. A merő

formai és nyelvi mutatvány, az üres szótárihlet, költészetről lé
vén szó, egyenesen jogtalan. A költő egykönnyen elpuhul benne.
A szembetűnő formaművésznél ezért is meggyőzőbb az olyan
költő, aki bizonyos értelemben észrevétlenül az; aki bátor meg
keresni és megtalálni a maga sajátos, ha mindjárt szűkös proble
matikáját, és csakis az igazi, végzetszerűen számára megadott el
lenállások ellenében játssza ki formai megoldásait.

Természetesen ez nem erősíti ci. másik végletet, a manapság
annyira elharapózott fölfogást, amely gyanakodva fogad min
den költőt, aki épkézláb verset ír, és tiszteletben tartja a nyel
vet és a költészet eredményeit. A nehézségek egy költő számá
ra azok a csodálatos kapaszkodók, amik nélkül soha nem pil
lantaná meg a mindenség panorámáját. A kialakított költői for
maviIág is egy ilyen kapaszkodó, tessék megmászni, de elsö
pörni, kontármunka!

Formalizmus és az akadályok elől megfutamodó ihlet, íme két,
egymástól nem is olyan távoleső, ellentétes természetű véglet. Az
egyik a leplezett akadémikusság, a másik az újszerűség ma már
valóban újszerűtlen mámorában él. Könnyű és vigasztalan út
mindkettő. Az igazi költészet valamiféleképp ezt a két végletet
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szabadítja egymásnak, pártatlan hidegvérrel és komolysággal, s e
két véglet összecsapásából születik a mű,

Előbb azonban még el kell mondanunk egyet-mást a költői

akaratról, s ennek során a vers előzetes, mondhatnánk fogantatási
állapotáról. A költői alkat legszembetűnőbb, legállandóbb jele a
kitartó figyelem, a lankadatlan, ugrásra kész éberség. Költőnek

lenni feltétlenül kimerítő és emésztő állapot. Életének minden
mozzanatát, emlékét túlexponálja az éles, már-már személytelen
ségig növekvő figyelem. Aki magának él, nem így figyel. Ez már
a mi szorosan vett életünkön kívül eső kíváncsiság. A költőnek

mint embernek, fölöttébb mostoha a sorsa. A másokat fölnevelő

nélkülözhetetlen élményeket a költő mohón elmarja tulajdon em
beri fele elől, s emberi része éppen ezért lemarad, sohasem tud
igazán felnőni, holott a költő mindent megtanult a világról, ha
nem is tud benne boldogulni más, teli embereket csak megközelí
tő biztonsággal se. Ez az örökös éber figyelem többé-kevésbé
megkeseríti életét, bár ugyanakkor semmitől sem irtózik jobban,
mint ennek az elvesztésétől. Nincs ennél megalázóbb számára, s
egy-egy vers sokszor nem más, mint egy-egy ilyen üresen ma
radt, kiégett pillanatnak a kiütése, a költői világkép, a költői el
lenőrzés folytonosságának a helyreállítása. A tétlen költő olyan
képtelenség, mint az életművész gályarab.

A nyelv és az éles, túlexponált, túlidőzített élmények formát
lan, állandóan születő és szaporodó tömege, íme két hívás és
kihívás a költő felé. Velük szemben dolgozik, s ez már szoro
sabban a mű születéséhez tartozik, a kiválasztás, az elrendezés,
a megformálás igénye. Természetesen, ahol a valóság, az élmé
nyek szorítása a legnyersebb, a legfeszélyezőbb, épp azokon a
helyeken sűrűsödik, fokozódik, lokalizálódik a tulajdonképpeni
költői tevékenység. Ezek az érintkezési pontok jelölik ki, mint
holmi határzászlók, a költő problémakörét, a "költő világát".
Tehát a valóság szorításával szemben fölvonuló és mintegy a
fölszabadulást, a fölszabadító kifejezést, megformálást kierősza

koló ihlet lappangó formában állandó előcsatározásban áll tu
lajdon anyagával. A birkózóhoz merném hasonlítani, aki csak
alkalmas pillanatra vár, hogyellenfelét torkon ragadja. És ez már
a megragadás, az ihlet, a mű születésének pillanata. Valamiféle
képpen egy réges-régi erőfeszítés termi meg gyümölcsét legtöbb
ször váratlanul, s mindenkor kiszámíthatatlanul, hisz az előjáték

szövevénye oly dús és ellenőrizhetetlen!

Az ihlet, a vers megragadásának mindenkori jellemzője a fel
tétlen biztonságtudat, valami olyasmi, hogy "megvan, megtalál
tam, egészen világos előttem!" Nehéz lenne megmondani, hogy
mi? Lehet, hogy már van egy sorom, vagy még az se, egyszeru
en biztosnak érzem magamat, van egy szilárd pontom, valamifé
le pozícíóm, ahonnét azonban egész világomat mozgásba hozha
tom, mint egy fordított előjelű földrengés.
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Tehát bármilyen élmény adja is a végső lökést egy vers meg
születéséhez, maga az indulás és magának a versnek a sikere ki
számíthatatlan és meglepő. A szerelmes, a megalázott vagy meg
elégedett költő nemcsak azt mondja el, ami pillanatnyilag a szí
vén fekszik: a jelzők, a zene, a hasonlatok és szókapcsolások, a
magánhangzók és mássalhangzók ürügyén egy egész, szinte
már-már autonómnak mondható "világ" valósítja meg magát. A
tehetetlen és zsúfoltan tolongó, tömlöcökben raboskodó emlékek
és szenvedélyek tetterős szervezetben, életképes és megnyugtató
an formás műben rendeződnek.

A magamfajta költőnél az alakuló vers rendszerint egy igen erős

szituáció-érzésben jelentkezik. Egy alapállásban, honnét mindenfele
ki tudok lépni, ahonnét kitekintve az élményekkel való nyomasztó,
zűrzavaros viszonyom egyszeriben világossá válik. Ezt nyomon kö
veti ennek az alapvető szituációnak éles, képszerű megjelenése,
melynek álló, helyzeti feszültsége azután a legkülönbözőbb mozgá
sokban oldódik föl. Ez a mozgás fölbont és ugyanakkor végsőkig,

számos alakban igyekszik megindokolni egy állóviszonyt. A meg
pörgetett csillagtérképhez hasonlóan itt is tárgyak, élmények, képek
és hasonlatok egymáshoz való szigorú viszonya biztosítja a zavarta
lan összjátékot, az egyetlen igaz fölszabadulást. A látszólagos zavar
ban a rendező szigor, s ez elrendeltségben a felszabadító játék meg
pillantása: számomra ez jelenti a vers szűletésének pillanatát.

Van aki inkább a szívével, van aki inkább az értelmével, a ma
gamfajta a fizikumával ír, testében érezve leginkább egy-egy vi
szony feszítését, az ebből kibomló, hirtelen megtorpanó és reflex
szerűen átváltó mozgást. Ez a fajta mozgás nemigen ismeri az el
elábrándozó mozdulatot, türelmetlen, éles és célratörő: torony
iránt halad. A nekiszabadult tempónak állandóan alkalmazott ké
pek az ellenpróbái. Ha találó, tömör a kép, szinte a levegőben ál
lítja meg a leghevesebb iramot is, biztosítva a vers egyensúlyát,
lezártságát, nehogy üresen kifusson saját magából. Ilyen ellenpró
ba sokszor a rím és maga a vers dallama is. Épp ezért a versnek,
ha költészet, semmi szüksége a fölösleges költőiségre: gondolok
itt, nem utolsó sorban, a kiabáló rímekre. A túlzottan éles rímek
használata egyenesen zavaró kitérőt jelent. A franciáknak igazuk
volt, amikor megszerkesztették a maguk rímszótárát, ezzel is je
lezve, milyen fontos (hiszen szótárba kellett szedni), s milyen lé
nyegtelen (hiszen szótárba lehetett szedni) a rím.

Az akadályok segítségével, s a költői eszközök gáncsai köze
pette így siet célja felé az alakuló vers. Az ihlet izgalma az indítás
pillanataiban a startvonaira kuporodó futó izgalmához hasonló, s
az első megtalált hang hívása oly erős, mint a felcsattanó start
pisztolyé. Most már csak arra kell vigyázni, hogy el ne vétse 
se a költő, se a verse! - a lépést.

Körülbelül ez az, amit a vers születése körül nagyjából el
mondhatunk. A rövidség miatt sajnos nem mindig sikerült az ál-
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Megjelent (szignálás nél
kül): Piarista Öregdiák,
1942. febr. 15. Az ismer
tetett regény adatai: Ce
quiétait perdu. Ford. Just
Béla. Cserépfalvi, Bp.,
1941. (A címbeli utalás
egyben a regény mottója
is; Lk 19,10.) - Pilinszky
első nyomtatásban megje
lent írása Mauriacrél.

Megjelent (cím nélkül,
fényképpel) az írók-mű

veikrő/ című körkérdés ré
szeként a Tájékoztató a
megjelenő könyvekről cí
mű lap 1963. októberi
számában.

1Görög szó: tenyénósok

talánosító részek mellett megkerülnöm az első személy használa
tát, de talán épp e felemás állapot megmagyaráz valamit e rövid
írás zavarbaejtő nehézségeiről és tátongó hézagairól.

Mauriac: Ami elveszett

A világhírű francia író, akinek csaknem minden könyve magyarul
is megjelent, az összeomlás előtti mondén Párizsnak a keresztmet
szetét adja ebben a regényben. Két házaspár titkokkal, emberi gyen
geséggel és nyomorúsággal átszőtt élete vonul el az olvasó előtt.

Mauriac hidegen, szinte kegyetlenül rajzolja meg azt a poklot, ami
ezeknek az "elveszetteknek" a számára már itt a földön elkezdő

dött. Különös pokol ez: párizsi mulatók, bűnt verejtékező házak, sö
tét utcák alkotják a díszletet. A mauriac-i fanyar, ideges stílus még
fülledtebbé teszi a regény légkörét, de messziről már látni a kegyelem
tisztító viharának a villámfényét.

***
[Nyilatkozat a Rekviem című kötetről]

Rekviem címmel új könyvem jelenik meg a közeljövőben. Első

részében Halak a hálóban címmel háborús verseimet gyűjtöttem

össze, mindazokat a darabokat, régieket és újakat, amiken köz
vetve vagy közvetlenűl ott éreztem a háború árnyékát. A gyűjtés

engem is meglepett. "Háborús ciklusom" akár válogatott kis köte
tem is lehetne.

Könyvem második része a legproblematikusabb. Rekviem círnű

filmnovelIám írásakor elsősorban a filmírás formanyelve érdekelt.
Pontosabban: hogyan is lehetne papíron filmet forgatni? A film
szalag drága, a papíros olcsó. Ha megtalálnák a "papír-színház"
mintájára a "papír-filmgyártás" módját! - Rekviemem nem kívánt
tán más lenni, mint egyetlen tétova lépés valamiféle filmpartitúra
kialakítása felé.

A kötet harmadik része van hozzám a legközelebb. Sötét
mennyország című oratóriumomban egyfelől a színház, másfelől a
szerepekre szabdalt költemény veszélyét próbáltam elkerülni. A
szöveget prózai színészek mondanák, s a zene az egyes szöveg
részek közt lenne. (Komponálását a közeljövőben fejezi be Szer
vánszky Endre.)

Nagyjából ez az, amit megjelenésekor új könyvemhez hozzáfűzhe

tek. Különben, kiromanták1 szerint, az elmúlt háború kemény vona
lakkal van tenyerembe írva. A Rekviem e "csillag" jegyében született.
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Kolozsvári
Grandpierre Emilnek

1Ld. A vers születése
jegyzetét.

2KőszeQre ment nyaralni;
vö. p. J. összegyűjtött

levelei. Osiris, Bp., 1997,
12.,495.

Gara Lászlónak

Gara László
hagyatékából; Párizs,

CIEH Könyvtára

3Megjelent Anne-Marie
de Backer fordftásában:
Anthologie de la poésie

hongroise du XI/e
siecle él nos jours.

Szerk. Gara László.
Seuil, Paris, 1962,

415-416.

Gara Lászlónak

4A Rekviem c. irodalmi
forgatókönyv nem jelent

meg franciául.

Gara Lászlónak

SA "Látjátok feleim ..." c.
cikkére utal Pilinszky.

Kiadatlan levelek

[Budapest, 1947. július 28.?]
Kedves Barátom!

Itt kűldöm a kért kis riportot a "vers születéséről".' Ha bármi
kifogásod van, kérlek, haladéktalanul értesíts, mivel szombaton
már el kell utaznom.i s így nem is tudom személyesen fölolvasni.

Köszönöm, hogy gondoltál rám, őszinte híved:
Pilinszky János

rv. Molnár-u. 17.
Tel: 181-484.

Természetesen annyit és úgy nyirbálhatsz rajta, amennyi jólesik.

[Budapest, 1961.] okt. 9.
Igen tisztelt, kedves Uram!
Megkaptam "Trapéz és korlát" című versem francia fordítását.

Amennyire meg tudom ítélni, a fordítás kitűnő; hálás vagyok érte
önnek is, s a fordítónak is.3 Kérem, tolmácsolja Neki őszinte kö
szönetemet,

Postára adtam az ön számára az "Új Írás" szeptemberi számát.
"Rekviem" című forgatókönyvemet idehaza az irodalom kedvező

en és érdeklődéssei fogadta, viszont filmdramaturgiánk vélemé
nye szerint az ilyen szabású filmet csak a franciák vagy lengyelek
tudnák megcsinálni. Tudna vele ön valamit kezdeni? Még nem
egészen kész film, inkább koreográfiája egy teljes filmnek. De fo
lyóirat számára így is kész, s bőséges tárgyalási alap lehetne egy
esetleges megvalósítás esetére is. Nagyon hálás lennék, ha közöl
né véleményét.

Ismeretlenül is szeretettel köszöntöm, úgy is, rnint a magyar
költészet kiváló hívét és ismerőjét. Őszinte barátja:

Pilinszky János

[Budapest, 1961. december?]
Igen tisztelt Uram!
Megkaptam lapját, s örülök, hogya folyóiratpublikációt lehet

ségesnek tartja." Irhatna erről bővebben? Nagyon hálás lennék ér
te. Fontos volna.

Verset most sajnos nem tudok küldeni. Egy hosszabb oratóriu
mon dolgozem. Szervánszky Endre lenne a komponistája. Ha
szövegem folyóiratban megjelenik, okvetlen megküldörn önnek.

Levelemet, kérem, ne vegye sürgetésnek. őszinte híve:
Pilinszky János

[Budapest, 1962.] okt. 23.

Igen tisztelt, kedves Barátom!
Nagyon köszönörn levelét, boldoggá tett vele. A kért cíkket"

holnap adják postára; csak nagy nehezen tudtam megszerezni.
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GA KZ-oratórium (Sötét
mennyország címmel)

az Új írás 1962. dec.-i
számában jelent meg.
Franciául: Les Lettres

Nouvelles, 1964.
szept. - okt. 182-193.

(Nyersfordítását Gara
kész~ette el Emmanuel

számára.) Zenei
változatának bemutatója
1964 márc. 4-én volt a

Magyar Rádióban.

Gara Lászlónak

7Pilinszky 1963. június
elejétől július végéig

volt először Párizsban.

Gara Lászlónak

8Bartócz Ágnes:
Bartócz Ilona műfordító

lánya; 1965--71 között
Pierre Emmanuel
mostohafiának a
felesége; Garán

keresztűl ismerkedtek
meg Párizsban.

Visszaemlékezését a
Holmi 1996. márc-I

száma közölte.

Írtam Pierre Emmanuelnek is. Baráti levele hetekre boldoggá
tett. Fölajánlotta, hogy amit kivételesen szeretnék, lefordítaná
franciára. Arra gondolok, hogy épp most írtam egy oratóriumot
(mihez Szervánszky Endre szerez kísérőzenét) - azt hiszem, ezt
könnyen le lehetne fordítani franciára. Az egész rendkívül egy
szerű, szerkezete leginkább misére emlékeztet. Decemberben jele
nik meg az Új Írásban, de lehet, hogy kéziratban még előbb meg
küldhetem. A szöveget nem énekelnék, hanem színészek monda
nák.6

Valóban készülök Párizsba, de csak tavasszal, s még sejtelmem
sincs, hogyan? Nagyon kérem, ha a fordítások körül valami törté
nik, értesítsen róla.

Igaz szeretettel:
Pilinszky János

[Pb.: Budapest, 1963. június 1.]
Igen tisztelt Barátom!
Először is köszönöm kedves levelét, s verseimmel kapcsolatos so

rait. - Útlevelemet nemrég kaptam meg, s így most már akár hol
nap utazhatnék, mihelyt a francia vízumot megkaptam. Számomra
minden nap nyereség volna, mivel július lO-ére legkésőbb vissza
kell jönnöm? Nagyon jó lenne hát, ha vízumkérésemet francia költő
sürgetné meg: Emmanuel vagy Rousselot? Nagyon kérem, ne vegye
ezt zaklatásnak. A mielőbbi viszontlátásig őszinte szeretette! üdvözli:

Pilinszky János

[Párizs, 1963. július 23.]
Lacikám!
Holnapután reggel utazom. Még egyszer el szeretnék búcsúzni

Tőled.

Utolsó napjaim riasztóan üressé és zavarossá váltak. Lapomtól
kaptam egy barátságtalan levelet, hogy hol a fenében vagyok ennyi
ideig? Ágnes8 levele még jobban lehangolt, s egy tökéletes félreértés
sel eresztett útra. Próbáltam neki megmagyarázni, hogy a "ma
gyarokra" tett kijelentésével csak önmagát bántotta meg, s egye
düI neki tudom ezt megbocsájtani, s ezentúl úgy gondolok rá,
mint kis sebesültemre. Eredmény: nagyképű fráternak tart - eny
hén szólva.

Lacikám, zavartalan csak a mi barátságunk volt! Nagyon sze
retlek, s kérlek, ne foglalkozz a verseimmel. Zavarna. Ezt teljes
komolysággal írom'

Valószínűleg csak ritkán írok majd, s hűvösebben. - Azon a
pontomon hatottál meg, ami lassanként egyedül érdekel. Hű

vagy és jó; én is próbálok az lenni.
Édes Barátom, a viszontlátásra!

[aláírás nélkiit]
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Gara Lászlónak

9Weöres Sándor és
Károlyi Amy

10Németh László és
családja

11 FoUain az Utószó c.
verset fordftotta le:

Europe, 1963. júl. 
aug. 99-100.

Kormos Istvánnak

12Nagy Cecil, Kormos
István barátnője

13Pontos címe: Új
szerelmes kalendárium.
Móra, Bp., 1963. - Itt

jelent meg Pierre
Emmanuel Novemberi
száműzetés c. verse

Pilinszky fordításában.
(A kötetet Kormos

szerkesztette.)

14A két vers

nyomtatásban már a Van
Gogh c. vers első, illetve
második részeként jelent
meg (Új írás, 1963. dec.

- Párizs, 963 ke~ezéssel.)

[Budapest, 1963. szeptember - október?]

Drága Lacikám! - Iszonyú rossz levélíró vagyok. Azonkívül
rettenetes fölfordulás volt nálam. Falat bontottak, baj volt a vil
lanyvezetékkel, s gondoltam, akkor már festetek is. Most legalább
tisztaság van szomorú kis lakásomban.

Hogy zajlott le a költő-találkozó? Sanyiék" nem vesztek el vég
képpen? Írtam egy-két új verset (inkább csak ujjgyakorlatok a
hosszú út után), majd később, ha több lesz, elküldöm őket.

Hogy vagy? Pesten sokan érdeklődtek utánad. Engem már fá
raszt is a sok beszámoló. Az út különben újfajta szigorúságra ne
velt, csak valahogy nem lelem még a formáját.

Lacikám. mi van a többiekkel? Kormos Pistának add majd oda
mellékelt levelemet, nem tudom, merre cselleng éppen. (De előbb

olvasd el Te is!) .
Hogy zajlott le találkozásod Némethékkel?lO Nyaralásod? Igaz,

az Europe-ban megjelent fordítást szeretném megköszönni Jean
Follainnekll

; megadhatnád a címét?
S a legfontosabbat hagytam a végére. Emlékszel még, hogy

említettem Neked Szekszárdi Csengeri József ösztöndíj ügyét. Va
lóban: régi és szerény művelője, s odaadó, hasznos művelője a
francia költészet magyar fordításának. Legalább egy címet tudnál
nekem mondani? Nagy szívességet tennél vele.'

Írj, hogy írhassak. Sokszor ölel a legközelebbi feketéig:
Jancsi

[Budapest, 1963. szeptember - október?]

Kedves Cecil12 és Pista!
Bizonyeltűntetek, de azért pillanatig se haragudtam. Pont én?
Pista, tegnap kaptam meg a Szerelmes Kalendárium13 korrek-

túráját. Akkor, ugye, rövidesen megjelenik már?
Sokat gondolok Rád, s gondolkodom rajtad. Remélem, nincs

semmi baj. Gyerekkor, Normandia stb. S persze, Atlantisz! 
hogy el ne felejtsem.

Versek? Amiket én írtam, inkább csak ujjgyakorlatok. Lacinak.
Cecilnek és Neked mégis leírok egyet, a legrövidebbet, vagyis
kettőt:14

Van Gogh

Ök levetkőztek a sötétben,
ölelkeztek és elaludtak,
miközben te a ragyogásban
sírtál és mérlegeltél.
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Gara Lászlónak

Kormos Istvánnak

Gara Lászlónak

Passió

Alkonyodott.
A rozoga melegben
papírközelbe ért a nap.
Minden megállt.
Állt ott egy vasgolyó is.

Párizs, ugye, hamar emészt? Ne felejtsetek el egészen!
Jancsi

[Budapest, 1963. december]
Drága Lacikám!
Fáj, hogy nem írtál, de nem haragszom, mert ismerlek és isme

rem a "reflexeidet".
Postán megküldöm kis-karácsonyi anthológiámat, emlékeztető

ül.
Az itthoni életem elég zsúfolt, a tél is meglepetésszerűen érke

zett. Január-február még zsúfoltabbnak ígérkezik az oratórium
próbák miatt. Talán már megírtam, hogy március 4-én lesz a rá
dió-bemutatója. Szeretném, ha hallanád.

Addig is: nagyon boldog ünnepeket kívánok, őszinte szere
tettel:

Jancsi

[Budapest, 1963. december]
Drága Pistám!
Te is olyan kapkodó levélíró vagy, akárcsak én. Gondolom, rö

videsen hazaérsz.
Különben semmi újság. A karácsony zsúfoltan és zaklatottan

érkezik (félelmesen közelít), mint mindig.
Rengeteget zenélek. Bach mindennél többet ér.
Belül: krízisből-krízisbe süllyedek - vagy emelkedem? Nem

rég töltöttem be a negyvenkettedik évemet. Érzelmi életem szinte
semmi! Ezt se hittem volna.

Pistám, nagyon boldog karácsonyt, Cecilt szeretettel üdvözlöm:
Jancsi

[Budapest, 1964. február]
Drága Lacikám!
Nem tudom elképzelni, mi történt a könyvemmel? Annyi biz

tos, hivatalosan küldtem el, s Anne-Marie de Backer meg is kap
ta, írt is nagyon kedvesen. Miután nem kaptad meg, próbálom
megszerezni, de úgy néz ki, hogy reménytelenül.

Nagyon bánt a dolog. Vajon Emmanuel se kapta meg? Neki
még az "Új szerelmes anthológia" egy példányát is elküldtem. Ír
ni is többször írtam neki, utoljára karácsonyi üdvözletet, de nem
kaptam rá választ. Azt kell hinnem, hogy megbántottam, de sej-
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15Az oratórium francia
bemutatójára 1967.

márc. rt-én került sor.

16Konnos István

17Bartócz Ilona

Gara Lászlónak

16Pilinszky ebben az
évben nem járt

Párizsban.

Gara Lászlónak

19Kovács Győző fizikus

20Ld. S. w.: Kegyelem
és nehézkedés.

P. J. fordftásai. Vigilia,
Bp., 1994, 59-130.

teirnem sincs, mivel? Pedig ilyesmiben valóban betegesen érzé
keny vagyok. Kedvedért mégis írok neki, a Te leveleddel együtt.

Ami a "Sötét mennyország"-ot illeti, vészesen közeledik a rá
dióbemutatója. (Ősszel a zenei hetek keretében mutatják be a Ze
neakadémián - de addig még van idő!) A francia fordítás na
gyon jó lenne. Ha Emmanuel nem, Anne-Marie de Backer bizto
san nagyon szívesen megcsinálná. Ha sikerül a dolog, irtó szeret
nék neked egy teljes felvételt küldeni. A szövegrészét könnyű len
ne franciára cserélni, mivel zene sose szól közben - s így sértet
lenül lehetne franciára operálni a vágóasztalon.l''

Lacikám - máris sokat, túl sokat fecsegtem a magam dolgáról,
de ezzel legalább megusztam, hogy magamról beszéljek. Fáradt
vagyok. Március közepén me~ek szabadságra. Lehetséges, hogy
nyáron látjuk egymást? Pista 1 beszélt valamiféle ösztöndíjról.

Múltkorjában jártam Ilonáéknál.17 Ilona nagyon aggódik Ágne
sért, aki halálosan beleszeretett egyik kollégájába (ezt nem tőlem

tudod!). Mondtam neki, hogy ebben semmi tragikus nincsen, s
tenni meg végképp nem lehet ellene.

Lacikám, még egyszer köszönöm leveledet, s minden fáradozá
sodat. Szeretettel ölel, s valóban ölel:

Jancsi

[Budapest, 1964. április?}
Drága Lacikám!
Köszönöm leveledet. Ha Kormos Pista terve sikerül, lehet,

hogy látjuk egymást nyáron Párizsban. IB

Pillanatnyilag embertelenül fáradt vagyok; most megyek kéthetes
szabadságra Füredre. Ha megjöttem, próbálok hosszabban írni.

Addig is nagyon-nagy szeretettel ölel:
Jancsi

[Budapest, 1964. augusztus - szeptember?}
Drága Lacikám!
Nagyon köszönöm a könyvet. Ne haragudj, hogy rádzúdítot

tam sógorom öccsét." de nem tudtam kitérni kérés e elől: szeretett
volna megismerni Téged.

Lacikám: csöndben, visszavonultan telnek napjaim. Ilonáékat
már fél éve nem láttam, bánt is a lelkiismeret, de valahogy sem
mire sincs időm.

De nem panaszkodom. Egy kis szótár segítségével elkezdtem
fordítani - saját örömömre - Simone Weil La pesenteur et la
grace-ját.2o

Gyönyörű! S közben valamicskét franciául is tanulok
tőle... Kaptam közben egy nagyon szép francia könyvet, egy úgy
nevezett irodalmi utikalauzot - kár hogy nem egy évvel előbb...

Lacikám, a régi szeretettel:
Jancsi
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Gara Lászlónak

21Megjelent a Vigilia
1996. szept-i

számának hátsó
bor~óján.

22A budapesti Francia
Intézet

23A tervezett fordítások
nem készültek el.

24Az útról lásd P. J.
összegyűjtött levelei.

Osiris, Bp., 1997,
535-536.

Gara Lászlónak

25A vers adatait lásd
13. sz. jegyzet.

26A szó szeretete. Új
Ember, 1965. aug. 8. 

Jav. váll.: P. J.:
Publicisztikai írások.

Osiris, Bp., 1999,
829-833.

Gara Lászlónak

27Weöres Sándor,
Károlyi Amy és Gera
György író, műfordító

28Nemes Nagy Ágnes

Gara Lászlónak

[Budapest, 1964. november vége]
Drága Lacikám!
Sietve írok, ahogy Te is. Emmanuel látogatásának napjai lázas

és boldog napok voltak - szinte belebetegedtem. A rádióban oly
túlzóan nyilatkozott rólam,21 hogy nem is eresztettem se agya
mig, se szívemig. Előadása, kivált az Institut-belí.f lenyűgöző

volt. Megkísérlem lefordítani a "Veronikáját", s aztán, ha sikerül,
legalább még négy-öt versét.23

Ágnes rövidesen utazik; fogadd megértéssel. Pistáról semmi hí
rem, Rólad meg Emmanuel azt mondotta, hogy halálra dolgozod
magadat... Különben oratóriumomat - zene nélkül - előadja a
lengyel rádió, s a Dialóg is leközli. Így tavasszal legalább egy he
tet tölthetek Varsóban, aminek nagyon örülök.24

Igaz szeretettel:
Jancsi

[Budapest, 1965. január]

Lacikám, - sietve válaszolok. Itt küldöm az Emmanuel-fordí
tást, ami az "Új Szerelmes versek"-ben jelent meg (Móra kiadó,
1963). Persze arra kérlek, hogy publikálás esetén a dolgot a Jog
védővel intézzétek el.

Novemberi száműzetés 25 (oo.)

A viszlátig ölel
Jancsi

(Jelenleg egy Emmanuel-esszét fordítok.-" Remélem, verset is.)

[Budapest, 1965. augusztus?]
Drága Lacikám!
Ez a levelem - kivételesen - többeknek szól. Mi van Iloná

val? És mi van Kormos Pistáva!? Mikor kiment, írt, de most már
egy éve hallgat? És Emmanuel? És Ágnes? - Tudom, hogy kivé
telesen rossz levélíró vagy, de Ilona talán írhatna nekem egyszer?
Még a címét se tudom.

A közeljövőben három út áll előttem. 1./ Lengyelország, 2./
Svájc: Sanyikáékkal és Gerával,27 3./ Ausztria: Ágnes28 és Vas Pis
ta társaságában. Svájcban egészen közel leszek hozzátok, okt. 4
15-ig. Nem tudnál megnézni minket? Vagy a felsorolt urak és höl
gyek közül valaki?

Ágnest és Ilonát, Emmanuelt és Pistát sokszor üdvözlöm, Té
ged ölel:

Jancsi

[Párizs, 1965. október 24.]
Drága Lacikárn!
Sokszor kerestelek szombat este telefonon, de nem voltál ott

hon. Így legalább levélben szeretnék búcsút venni Tőled, s meg
köszönni segítségedet, s a szeretetet, amivel fogadtál.29
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29Pilinszky Genfben
találkozott Pierre

EmmanuelIei, és vele,
az ő meghívására,

ment egy hétre
Párizsba.

30A francia kötet végül
nem készült el.

31Ld. P. J. összegyűjtött
levelei. Osiris, Bp.,

1997, 540.

Kassák Lajosnak
32Kassák a Mesterek
köszöntése (Magvető,

Bp., 1965.) c. köteIéI
küldte el karácsonyra.

Clemens Podewilsnek

33A Bajor

Szépművészeti

Akadémia elnöke. Csak
az Apokrif-fordítását

isme~ük.

Fábián Máriának

34Pilinszky 1975. ápr.
3.-máj. 1. között volt

Bostonban és New
Yorkban. Ld. még

Amerikai képeslap. (Új
Ember, 1975. júl. 6.)

35Jutta Scherrer

Lacikám, ha mégis megszületne egyszer a kötetem, fontos len
ne a válogatás. Ezért teljes joggal rádbíznám saját tervezetemetr"

Trapéz és korlát / Gyász / Miféle földalatti harc / Téli ég alatt /
Harbach 1944 / Francia fogoly / Ravensbrücki passió / Frankfurt /
Tanuk nélkül/Mire megjössz / Senkiföldjén / Impromptu / Arany
kori töredék / Dél/Jelenések / Apokrif / Utószó / Négysoros /
Agónia christiana / Hideg szél/Egy arckép alá / Félmúlt / Nagy
városi ikonok / Introitusz / Van Gogh / Tizenkét sorban / Sötét
mennyország

Lacikám, ez csak alapokmány. Ha bármelyik vers kézirata hiá
nyozna - és kellene - írjál, és megküldöm.

Vonatunk rövidesen indul. ll-én Bécsbe jövök, s Ágnessel és
Pistával közösen beszámolunk majd fölovasásunkról. 31

Addig is a régi szeretettel ölel:
Jancsi

[Budapest, 1966. január 3.]
Igen tisztelt Kassák Lajos,
őszintén köszönörn kivételesen szép ajándékát}2 s kérem, őriz

zen meg továbbra is barátságában és szeretetében.
Igaz híve:

Pilinszky János

[A levél franciául íródott.]

[Budapest] 1974. szept. 20.
Kedves Clemens! - Már régóta szerettem volna megköszönni

kivételes Iordításaídat'" Nagy segítség volt ez számomra minden
féle szempontból - művészi és gyakorlati szempontból egyaránt.
Remélem, hamarosan láthatlak, változatlanul a te:

Jánosod

[Párizs, 1] 975. jún. 16.
Drága Márta! Nem is tudod, mennyire megörültem levelednek.

Áradt belőle a jókedv, a bizalom és a barátság. Én pillanatnyila:f,i
sokkal-sokkal sivatagosabb helyeken bolyongok. Amerikai utam
roppantul kimerített, bár New York egy életre impresszionált. Tra
gikus bibliai város, amire minden jellemző, s amiről minden jel
lemzés lepereg. Mondom, amerikai utam megkínzott, s nem cso
da, hogy utána beteg lettem. Először épp akkor, amikor Kocsis
Zoli járt Párizsban, másodszor alig egy hete. (400-os láz, afféle ki
sebb tüdőgyulladás...) Zoli elbűvölő volt. Koncertje remekül sike
rült, s az utolsó nap - egy vasárnap délelőtt - JuttiS hangsze
rét is megkóstolta. Számomra jelentős volt ez a délelőtt. Zoli va
lósággal társalgott a billentyűkkel.

Hollandiai meghívásomat lemondtam. Gondolhatod, mennyire
sajnáltam. Te ott voltál?

842



36Pilinszky szerzői

esljére 1975. jan. 1Q-én
kerüli sor a Fészek
Művészklubban; itt
hangzott el Fábián
Márla előadásában

Kurtág György
cimbalomra írt Szá/kák

c. darabja.

Szigeti Istvánnak
37A zeneszerző

Egyenes labirintus c.
kompozíciójára utal

Pilinszky.
38A Hármaso/tár

filmváltozatáról lehet
szó; szinopszisa nem

maradt fenn a
hagyatékban.

Szigeti Istvánnak

391ngrid Ficheux; P. J.
későbbi felesége.

4oKocsis Zoltán

Drága Márta, köszönöm, hogy diadalra vitted a Szálkákát. Per
sze, már a Fészekben éreztem, hogy Gyuri műve sokkal több,
mint az én kötetem.36 Hogy Gyurit és Téged valamiféle teremtő
és jótékony félreértés segített. Tudod, az igazság az, hogy én na
gyon kis tehetséggel születtem. Egyetlen vigaszom, hogy ezt a
nagyon kis tehetséget sikerült különösebb árulások nélkül meg
őriznem és szóra bírnom.

Mondom: nagyon fáradt vagyok és pillanatnyilag hadilábon ál
lok önmagammal. Utam és betegeskedésem akadályozott meg ab
ban is, hogy válaszoljak Neked. Bocsáss meg, szerettem volna ha
sonlóan kedves és áradó levelet írni Neked.

Hónap végén érkezem haza. Te hol leszel? Addig is nagyon
nagy szeretettel ölellek, Jutta nevében is, aki pillanatnyilag úton van:

János

[VelemI 1979. nov. 27.
Drága István! - Hála Istennek mer:agyok, és ismét dolgo

zom. Te hogy állsz közös művünkkel?3 Nagyon várom a Giese
~ing-szalagot, érzem, hogyJont erre a vitaminra van szükségem.
Irtam egy TV-filmvázlatot, de ez csak bemelegítésnek számít.

Köszönöm, hogy a kórházban annyi kedvességgel halmoztál el.
Katalint külön üdvözlöm.

Szeretettel ölellek mindkettőtöket:

János

Ha címem elveszett volna:
P. J. / C/o Törőesik Mari / Velem /Rákóczi-út 48. / 9726

[VelemlI979. dec. 13.
Drága István! - Hálásan köszönöm a küldött Gieseking-szala

got. Kaphatnék még? - természetesen költségedet azonnal pos
táznám. Ünnepi ajándék lenne Ingridnek" (akinek jöveteléről Zo
lin4D kívül senki se tud!)

Hogy mire gondolok:
1.) A hiányzó Bach-partiákra,
2.) s a még lemaradt Mendels[s]ohn-dalokra.
3.) Ha marad hely: Mozart...?
Hogy állsz művünkkel? Zolinak is épp most írtam. Egyébként

sokat gondolok Rátok, amit csináltok (csinálok) talán a legzene
ibb a világon: szisztematika és színtiszta véletlen, s a kettő töké
letesen egy. És még valami, ahogy Heidegger a költőt határozta
meg: a költő idő előtt érkezik meg a lét sötétjébe, és túl későn,

megkésve Isten világosságába ...
Katalinnal együtt sok-sok szeretettel ölel:

János
És persze öltözzetek melegen! A havas karácsony érthet, de

amikor szeles és hideg? Amikor a december csupán a november
sötétebb kiadása?
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