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ÉSZREVÉTELEK KORDA ESZTER 
PILINSZKY JÁNOS ÖSSZEGYŰJTÖTT LEVELEI CÍMŰ ÍRÁSÁHOZ 

Az ItK 2000/1-2. száma terjedelmes írást közölt a Pilinszky János összegyűjtött leve
lei című, általam szerkesztett kötetről. Korda Eszter szerkesztői, szöveggondozói és 
jegyzetírói tevékenységemet is több helyen súlyosan elmarasztalja. Kritikának szánt 
írását mély megdöbbenéssel olvastam. E helyütt csak tényszerű megállapításaira szeret
nék reagálni; zavaros okfejtéseire, szövegének belső logikai ellentmondásaira nem térek 
ki - ezeket a figyelmes olvasó magától is könnyen észreveheti. Ám mielőtt a bíráló 
megjegyzésekre térnék, szeretnék Korda Eszternek köszönetet mondani azért a fáradsá
gos munkájáért, amelyet a kéziratok ellenőrzésével töltött. Mint írja, 112 levelet olvasott 
össze a publikált változattal. Gondolom, a legsúlyosabb eltéréseket említi írásában. Érté
kes megfigyelései alapján a következőképp módosítandók az alábbi levélrészletek: 

20. levél: Még ágyban ért [leveled], reggelizés közben... (Kötetben: érve.) 
93. levél: e nehéz ebédtől alvás után is fájt a fejem... - Ugyanitt, néhány sorral lej

jebb: A melegítőmben elszakadt a gumim... (Kötetben: módosítószó, birtokjel nélkül.) 
500. levél: Jutta el volt ragadtatva... (Kötetben: Jutta el van ragadtatva...) 
599. levél: A meghívottak között ott lenne Sheryl Sutton... (Kötetben: lesz.) 
F fogalmazvány ] 38: mulasztásaid jogi következménye... (Kötetben: következményei.) 
A kéziratok újbóli ellenőrzése során valamennyi félreolvasásra akad magyarázat, ám 

ettől még a tény tény marad: figyelmetlenül járt el a szöveggondozó, és erre - bármely 
jelentéktelen esetekről legyen is szó - utólag sem lehet mentség. Sajnos azonban a terje
delmes, kb. háromnegyed ívnyi dolgozatnak csak e rövid részét fogadhatom el maradék
talanul. 

Az elírások kapcsán némileg elnézően azt írja, mindez „talán meg is bocsátható"; ám 
rögtön hozzá is teszi, ez „a levelekben lévő versek filológiai hitelességét megkérdőjele
zi." Három forrást hoz példaként, ahol úgy véli, komoly fenntartással kell kezelni szö
vegközléseimet: a 287., a 44. és az 563. levelekhez mellékelt versek esetében, amikor is 
Pilinszky utólagos javításait hol figyelembe veszem, hol nem. Konkrét példákat nem 
említ, így csak általánosságban tudok reflektálni észrevételeire: a 287. képeslaphoz nem 
tartozik vers; a 44. levélhez tartozó vers szövegközlése pontos, a fekete tintás javításokat 
is figyelembe vettem; az 563. levélhez tartozó versek tisztázatok, olvasásuk senkinek 
semmiféle bizonytalanságot nem okozhat, így egyiket sem kellett „a kötetben megjelent 
változathoz" közelítenem. (Ettől függetlenül természetesen a továbbiakban is a kéziratok 
tekintendők minden kiadás számára a hiteles szövegforrásnak.) 

Korda Eszter bíráló észrevételeinek következő csoportja Pilinszky életrajzi esemé
nyeivel kapcsolatos. Nehezményezi, hogy az 1974-ben írt leveleknél nem utalok a költő 
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egyik levélfogalmazványára, amelyben emigrálási tervét fontolgatja. Talán elkerülte a 
figyelmét, de a hivatkozott 8. sz. fogalmazvány 1967-ben született, nincs köze egyik 
1974-ben született levélhez sem. Ugyanezen a helyen említi, hogy az „1974-es levelek 
atmoszférájából bizonytalanság árad [...]. Az olvasó nem tudhatja pontosan az okát, de 
kikövetkeztethető, hogy a disszidálás lehetősége lebeg a levegőben". - Bevallom, nem 
sikerült rájönnöm, mire alapozza Korda Eszter Pilinszky 1974-es disszidálási szándékát, 
hisz erre egyetlen levél, de még egyetlen kortárs visszaemlékezés sem utal. Súlyosabb 
probléma, hogy e nem létező szándékot később tényként kezeli, és összefüggésbe hozza 
Pilinszky nővérének öngyilkosságával - adata nincs, de feltételezését (amely, hangsúlyo
zom: teljesen alaptalan) mégis megengedhetőnek tartja, sőt e szálat tovább bonyolítva, a 
családi tragédia és a költő végleges lírai elhallgatása között is kapcsolatot teremt. Okfej
tését ekképp erősíti meg: „A jegyzet egy helyütt minden magyarázat nélkül közli a tényt, 
hogy 1975 óta Pilinszky János nem írt verset, pedig a családi tragédiával való összefüg
gést még az Új magyar irodalmi lexikon is tényként említi." - Nos: az Új magyar iro
dalmi lexikon nem említi tényként ezt az összefüggést; a szócikkben (szintén helytelenül) 
a következő feltételezés olvasható: „Verseinek egyik első olvasója nővére, Erika volt, 
akinek öngyilkossága 1975. dec.-ben jóvátehetetlen űrt hagyott a költőben, s talán [ki
emelés tőlem - H. Z.] szerepet játszott abban, hogy nem írt több verset." Pilinszkynek 
1975 februárjában jelent meg utoljára verse, amelyet minden bizonnyal még az előző év 
végén írt - nővére viszont egy évvel később hunyt el. Költői elhallgatása és a családi 
tragédia között logikai összefüggést teremteni tehát merő képtelenség. 

Ismeretes Pilinszky erős vonzódása Simone Weil írásai iránt, amit Korda Eszter sze
rint könnyen „érthetővé tesz" a kettejük közötti „lelkialkatbeli hasonlóság", s ebből ért
hetjük meg azt is, hogy miért volt a költő számára „különleges jelentőségű" a Weil sírjá
nál tett látogatás. „Erről a 636. levél tesz említést, aminek jegyzete utal Pilinszkynek egy 
erről szóló cikkére, de arra, amit Csokits szemtanúként ír róla, már nem." A 636. levél 
1977 áprilisában kelt, s nem esik szó benne Simone Weilről. Pilinszky 1969. július 12-én 
látogatott el az ashfordi temetőbe, s erről a 378. levél jegyzetében talál eligazítást az 
olvasó. Csokits János soha nem írt „szemtanúként" e kirándulásról, mivel nem tartózko
dott ekkoriban Angliában, s 1969-ben levelet sem váltott Pilinszky vei. 

Még két apró pontosítás: „Pilinszky nagynénjeivel, később nővére családjával élt egy 
lakásban (egy rövid időszakot kivéve)..." - a rövid időszak valójában kettő, összességé
ben több mint tíz évet tesz ki. A másik: „Erika [P. J. nővére - H. Z.] 1975-ben kétgyer
mekes családanyaként elveszti férjét..." - Pilinszky nővérének három gyermeke volt, 
férje, dr. Kovács Barnabás 1971 júniusában hunyt el. Mindezek a levelekből egyértelmű
en kiderülnek. 

Korda Eszter kifogásainak egy újabb csoportja a kötet azon helyeit veszi sorra, ahol 
szerinte a jegyzetek fontosabb kiegészítésekre szorulnak. Hosszasan nehezményezi, 
amiért „az érdeklődő olvasó számára könnyen összekeveredhet, hogy kicsoda Erika, 
hiszen három is van: a költő nagyanyja, nővére és unokahúga". A költő nagyanyja egy
szer sem említödik a levelekben; a költő nővére és unokahúga pedig egyetlen esetben 
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sem cserélhetők fel az adott szövegkörnyezetben, ráadásul Pilinszky is mindig megkü
lönböztetést tesz köztük eltérő becézésükkel. 

„A 356. levél arról az alkotáslélektani pillanatról tanúskodik, ami a csend poétikájá
hoz vezetett: »Készülődöm egy nagyobb ugrásra is (költészet...), de még nem merek 
ugrani. Ugorjon a kis Roberta helyettem!« A jegyzet mindössze annyit jegyez meg erről, 
hogy Roberta a házvezetőnő kislánya Pierre Emmanueléknél". - Robertáról azt tudhatjuk 
meg a 355. (!) levél jegyzetéből, hogy vezetékneve Biagioti, és nem Pierre Emmanuelék, 
hanem Szőnyi Zsuzsáék bejárónőjének a kislánya. A „nagyobb ugrásra" való készülő
déshez azért nem került jegyzet, mert - mint azt egyébként a többi korabeli levél is bizo
nyítja - nem tekinthető „alkotáslélektani pillanat"-nak; az életmű szempontjából nem bír 
semmiféle érdembeli jelentéssel. 

Elmarasztal a recenzens azért is, mert Basch Lóránt neve csak az első előfordulásánál 
kap jegyzetet, s a többi hozzá írt levélnél nem utalok vissza erre. Úgy gondolom, ezt még 
legalább száz esetben kifogásolhatná Korda Eszter; a levelezéskötetek sajátja ugyanis, 
hogy minden címzettről csak egyszer (az első neki írt levélnél) kap felvilágosítást az 
olvasó. Sokallja, hogy egy, a 21., 23. és 24. levélben említett vers egymás után három
szor kap jegyzetet - talán nem tűnt fel neki (s talán épp a jegyzeteknek köszönhetően), 
hogy a szóban forgó vers címe egyszer sem említődik a levelekben. Kevesli, hogy Pi
linszky Németh Lászlónál tett látogatásáról csak rövid információt adok - szerintem is 
kevés, csakhogy ennek az az oka, hogy tényszerűen ennél többet ma sem tudunk. Hiá
nyolja továbbá, hogy a kötethez nem társul életrajzi vázlat. Igen messzire vezetne, miért 
nem jutott még senkinek eszébe életrajzi vázlatot mellékelni egyetlen komolyabb levele
zésgyűjtemény végére sem. Az általa mintául hozott életrajzi vázlat helyett viszont egy 
bővebbre hívnám fel a figyelmét, amely a (levelezéskötettel párhuzamosan megjelent) 
Pilinszky CD-ROM-hoz készült képeskönyvben olvasható. 

Korda Eszter szerint három olyan szerző (Czigány Lóránt, Csokits János és Tüskés 
Tibor) akadt eddig, akiknek a tollából „valóban filológiai tartalmú írások születtek", ám a 
jegyzetanyagban nem vagy alig utalok rájuk. Azt írja, Czigány Lórántra csak egyszer 
hivatkozom a jegyzetekben. Valójában háromszor idézek a kommentárjaiból, egyszer 
pedig hivatkozom rá. Csokits János kommentárjaira is csak egyszer utalok állítólag. 
Ezzel szemben kilenc levél jegyzetében idézek tőle, további hét helyen pedig hivatkozom 
a könyvére. Csokits és Jutta Scherrer levélváltásából viszont valóban nem idézek, mivel 
nem kötődnek egyetlen Pilinszky-levélhez sem; ráadásul Csokits is csak részleteket közöl 
belőlük saját kommentárjain belül. Sokkal nagyobb gond azonban, hogy Korda Eszter 
számon kéri, miért nem osztom Csokits János Jutta Scherrerrel kapcsolatos igen elma
rasztaló véleményét. Egy szerelmi kapcsolatról az egykori szemtanú elmondhatja a 
szubjektív benyomásait. Ám mivel ezeknek annak idején nem adott hangot, e probléma 
fel sem merült levelezésükben - a jegyzetekben tehát nincs helye semmiféle előítélet 
kritikátlan (és az adott esetben öncélú) átörökítésének. Megjegyzem, nincs egyetlen levél 
sem a kötetben, amelyben Pilinszky akár utólag is dehonesztáló megjegyzést tett volna 
szerelmére. Korda Eszter magánemberként minősíti ezt a kapcsolatot, amihez úgy vélem, 
nincs joga, különösen azon a módon nem, ahogyan azt írásában teszi. 
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A „Tüskés-monográfiára egyáltalán nem hivatkozik a jegyzetanyag" - írja sommásan, 
további kommentár nélkül. Egy korábbi helyen azonban megemlíti, hogy a levelek vilá
gának megelevenítése „Tüskés Tibor monográfiájának egy-egy bekezdésnyi idézetével 
könnyen megoldható lett volna." - Erre röviden csak azt mondhatom, hogy nem lett 
volna könnyen megoldható, mert nincs olyan levél, amelynek a megértését bármely be
kezdés is segíthetné. De ha szükségét éreztem volna, hogy az említett monográfiában 
szereplő események vagy tények közül valamelyiket is szerepeltessem a jegyzetek között, 
akkor azok eredeti forrásához nyúltam volna; idézésükhöz ugyanis egy-egy bekezdésnél 
hosszabb forráskritikai jegyzetet is mellékelnem kellett volna. A három, Tüskés Tibornak 
írt levél jegyzeteinek egyikében egyébként idézek - igaz, nem a monográfiából, hanem a 
címzett közreadói kommentárjából. 

Az eddigi bírálatok alapján könnyen gyaníthatja az olvasó, hogy a kötet szerkezetével 
is gondjai vannak Korda Eszternek. Azt írja: „A levelek datálásához nem a jól bevált 
postabélyegző szerinti módszert követi a sajtó alá rendező, holott ezzel a besorolatlan 
levelek kategóriáját ki lehetett volna küszöbölni." Nem tudom, ezzel mit is akar mondani 
a szerző. Ahol ugyanis nincs keltezve a levél, ám megvan a borítékja, ott a postabélyegző 
adatai olvashatók: a dátum előtti Pb. erre utal. Ahol pedig se keltezés, se postabélyegző 
nincs, ott értelemszerűen nem követhettem „a jól bevált postabélyegző szerinti mód
szert"; ez esetben a tartalom alapján kelteztem a leveleket. Maradt így is a 713 levél 
mellett 26 olyan, amelynek a megírási éve csak hozzávetőlegesen állapítható meg - kel
tezésükben (szemben Korda Eszter állításával) a katalógus sem segít, adatai ugyanis 
pontatlanok; ezen keltezetlen, boríték nélküli levelek kerültek tehát külön csoportba, s a 
kötet végén a Besorolatlan levelek cím alatt olvashatók. Külön kerültek továbbá azok a 
hagyatékban fennmaradt fogalmazványok is, amelyek sorsát jelenleg nem ismerjük: vagy 
bizonytalan a címzett személye, vagy arról nincs információnk, elküldte-e őket Pilinszky, 
s ha igen, megvannak-e még. Ha Korda Eszter szerint mindez „fölösleges kényelmetlen
séget" is okoz az olvasónak, úgy vélem, szakmai szempontból e csoportosítás tekinthető 
a legkorrektebb szerkesztői eljárásnak. Miközben a kötet összegyűjti és feldolgozza az 
eddig hozzáférhetővé vált leveleket, fel is hívja a figyelmet azokra a filológiai problé
mákra, amelyek még megoldásra várnak. 

Korda Eszter szerint „két levelezéskiadási szándék keveredett össze" a levelek közre
adásakor, amely megállapítását az Utószóból vett két mondattal véli igazolni. A vonatko
zó rész: „Noha gyűjteményünk igyekezett a lehetőségekhez képest teljességre törekedni, 
végül vállaltan kellett lemondani erről az igényről: részben, mert nem mindenki engedé
lyezte a levelek közlését, részben pedig azért, hogy a már amúgy is terjedelmes anyag 
mielőbb áttekinthető és a szélesebb olvasóközönség számára is hozzáférhető legyen. 
Remélhetőleg a kötet ebben a formájában is hasznos forrásmunkának bizonyul, és a to
vábbi kutatásokat, értelmezési lehetőségeket is segíteni fogja." Meggyőződésem, hogy a 
két mondat nem állítható szembe egymással - a szélesebb olvasóközönség is igényli a 
pontos és részletes tájékoztatást az életrajzzal, a művek keletkezésével stb. kapcsolatban. 
A két célt egy igényesen jegyzetelt (a források lelőhelyéről tájékoztató, a szövegértést 
segítő, a vonatkozó szakirodalmat feldolgozó, illetve arra utaló és az életmű egyéb da-
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rabjaival kapcsolatot teremtő), nem kritikai kiadás is be tudja tölteni. Mércét nehéz lenne 
felállítani, de valószínűleg felesleges is: a közreadói problémák szerzőnként változnak. 
Pilinszky esetében olyan szerzőről van szó, akinek az életműkiadására csak a halála után 
kerülhetett sor, hagyatékának feldolgozása pedig csak 1993/94-ben fejeződött be - azóta 
sejthető körülbelül, hogy a filológiai kutatások szempontjából melyek a legfontosabb 
feladatok. Közülük is elsőbbséget élvez a magántulajdonban található dokumentumok 
(kéziratok, levelek, fényképek, hangfelvételek, dedikációk) összegyűjtése. Mivel a ha
gyaték sok szempontból hiányos, elengedhetetlen e munkához a hozzátartozók, a bará
tok, az ismerősök segítsége. A levelezéskötet mindenekelőtt emiatt volt jelentős vállalko
zás - ám (Korda Eszter sejtésével ellentétben) a „hatalmas kutatóhadjárat" mögött sem 
munkacsoport, sem intézmény nem állt, ami azt is jelenti, hogy ha az Osiris Kiadó nem 
tapasztalt volna olvasói (vagyis vásárlói) igényt Pilinszky művei iránt, akkor most több 
száz dokumentumot az elkallódás veszélye fenyegetne. (így is rengeteg kézirat további 
sorsa bizonytalan; például az általa hiányolt 11 Siklós Istvánnak írt levél sem hozzáfér
hető folyóiratbeli részleges publikálásuk óta.) Mindezt azért említem, mert a költő körül 
tapasztalható „kultusznak" - mint mások esetében is - van pozitív hozadéka, méghozzá a 
szövegkiadás szempontjából. De a kultuszról igen kockázatos abban a formájában be
szélni, ahogyan ezt Korda Eszter teszi, hiszen annak természetrajzát nem ismerjük; pejo
ratívan, mintegy a kultikus tisztelet, áhítat szinonimájaként emlegetni nagyfokú tájéko
zatlanságra vall. Pilinszky halála óta körülbelül 1500 dokumentum jelent meg először 
kötetbe gyűjtve, ennek közel kétharmada kéziratból került elő - mindehhez lehet azzal a 
lekicsinylő gesztussal is viszonyulni, ahogy azt a recenzens teszi, ám ezzel az életmű 
megértését nem segíti. De ez az eljárás valamennyi érintett személyhez és a publicitást 
biztosító (általam nagyra becsült) folyóirathoz is méltatlan. Én magam szégyellem, hogy 
egy ilyen írással kapcsolatban - amely egy kritikával szemben elvárható szakmai felké
szültségnek a minimumát sem éri el - megszólalásra kényszerültem. 
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