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PILINSZKY JÁNOS BIBLIOGRÁFIA

Új típusú kézikönyvek első képviselőit vehették
kezükbe az érdeklődők a közelm últban. s evvel
jelentős feltáró és összefoglaló művekkel gazda
godott a hazai könyvtári referenszirodalom. Az
1998-ban megjelent Babits bibliográfia után há
rom évvel ugyanis elkészült az annak eredmé
nyeit és szerkesztési tapasztalatait felhasználó,
továbbfejlesztő Pilinszky bibliográfia is (összeál
lította Bende József és Hafner Zoltán). Mindez a
nagy múltú, jeles szerzőkkel és művekkel ren
delkező hazai könyvészeti irodalom örvendetes
fejleményeként értékelhető, s egyben reményt
keltő a hasonló felépítésű és szerkezetű iroda lom
jegyzékek jövőbeli elkészültére gondolva. Alany
ugyanis bőven akad még Szabó L őrinctől Márai
Sándorig, Weöres Sándortól Rónay Györgyig,
akiknek személyi bibliográfiáját már régóta ösz
sze kellett volna állítani. nem beszélve a korábbi
regiszterek folyamatos gondozásáról.

Pilinszky János bibliográfiájának legfonto
sabb újdonságai már az anyaggyűjtés elveinek
tanulmányozásakor megmutatkoznak, s mind az
egyes tételek felépítésében, mind a szerkezetben
tetten érhetők. Az csak természetes ugyanis,
hogy egy szerzői bibliográfia a tárgyalt alkotó
összes írását, s a vele kapcsolatos. műveire vo
natkozó irodalmat igyekszik regisztrálni. De az
már új jelenség, s nem független az irodalomtu
dományban az utóbbi évek során tapasztalt te
matikai b öv ül éstöl, hogya kultusz megnyilvá
nulásait, az utóélet sok esetben szétfolyó, bi
zonytalan tényeit, megnyilvánulása it is össze
gyűjti, sőt - mint azt éppen a Pilinszky bibliog
ráfia mutatja -, tágan értelmezve a dokumen
tum fogalm át. az információhordozók körének
kitágításával gyűjtése körébe vonja a rádió- és
televízió-beszélgetéseket, interj úkat. hangleme
zeke t, portré- és videofilmeket, valamint az op 
tikai adathordozókat is.

A külön fejezetekbe sorolt tételek kereséssel
kombinált elemzése rávilágít arra, hogy azok a
lehető legnagyobb pontosságra törekedve és
minden adatra vonatkozó körültekint éssel ké
szültek. Például az önálló művek leírása három
nagyobb részből (egységb öl) áll . Az elsőbe a
cím, az adott kötet műfaja, a kiad ási adatok, az
egyéb közreműködők neveű), a terjedelem, a
melléklet adatai kerültek; - melyik kötetben
mi található ezekből. Ezután szükség esetén an
not áció következik, amely a tartalomra, vagy a
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leírásból ki nem derülő egyéb körülményre mu
tat. Ha lehet tudni, a szerkesztők mindenhol fel
tüntették a péld ánysz ámokat, s amennyiben kell,
az első egységet más tételekre vonatkozó utal á
sok zárják. A második rész a tartalmat foglalja
magában, műcímekkel és oldalszámokkal. A
harmadik pedig az ismertetéseket, b ír álatokat.
ám leírásuk itt rövidített, mert teljes kifejtésük a
recepciót tartalmazó fejezetben található. Ugyan
ilyen informatívak a periodikumokban megje
lent Pilinszky-műveket, vagy a szakirodalmat
regisztráló tételek is, emellett könnyen átl átha
t ók, s sz ükség esetén ugyancsak annotációval és
utalásokkal ellátottak. A felhasználót segítő kü
lön udvariasság, hogy Pilinszky János folyóira
tokban meg jelent műveinek az egyes évek sze
rint rendezett sorozatában, rövidített címmel és
utalással a kötetközlések is megtalálhatók.

Ennek a bibliográfiatípusnak láthatóan célja
olyan elsődleges struktúra kialakítása, amely
ben elöl állnak az összegző, hangsúlyos kiad
ványok, s ezektől halad, mintegy ezeket részle
tezi, egészíti és bontja ki a többi fejezet a fő te
matikai csomópontokon (anyanyelvű művek,

idegen nyelveken megjelent művek, recepció)
belül. Minden tartalmi egységben az időrend a
második számú rendező elv, olyan részletesség
gel, ahogyan azt az egyes kőzlések, dokumen
tumok alapján meg lehet állapítani. S ezt a szer
kezetet egészítik ki azok a már említett utalá
sok, amelyek mintegy behálózzák az egész bib
liográfiát, egymáshoz fűzve a nyomtatás kény
szere miatt távol kerülő tételeket, jelentősen

megkönnyítve így a kutatók munkáját. De ezt
szolgálja a kötet végén található regiszter is,
amelyek a rövidítések, az analitikusan átv izs
gált gyűjtemények, az oldalról oldalra átnézett
periodikumok listája mellett igen részletes mu
tatórendszert is magában foglal, utóbbi a cí
mekre (műfajonként), a levelekre, a hasonmás
okra és természetesen a nevekre vonatkozóan
ad alapos felvilágosítást. Mindez a gyors átte
kintést, a pontos azonosítást, az egyértelmű

visszakeresést teszi lehetövé,
A gyűjtőkör az 1937 és 2000 közötti évekre

terjed , s felöleli Pilinszky János nyomtatásban
(és más írás- és beszédhordozón) megjelent mű

veit , azok fordításait s az igen tágan értelmezett
szakirodalmat, valamint az utóéletet. Itt azon
ban érdemes megállni egy pillanatra. Már a Ba
bits bibliográfia ismertetése során felmerült
ug yan is, hogy vajon egy szerző recepciójának
részét alkotják-e a róla írt (magyar és idegen



nyelvú) lexikoncikkek és könyvészeti áttekinté
sek? Beletartoznak-e az összefoglaló, de nem
önálló kézikönyvrészletek. enciklopédiafejeze
tek egy személyi bibliográfia gyűjtőkörébe? Hi
szen bármely szerző elfogad(tat)ásának igen
fontos jellemzője, hogy mikor jelenik meg elő

ször róla szócikk, értékelő vagy csak ismertető

összefoglalás az egyes lexikonokban, kéziköny
vekben, s annak milyenek a műre tekintő szem
pontjai. Másfelől éppen e kiadványtípusok nor
mativitása fontos állomása az idővel változ
(hat)ö befogadói népszerűségnek. Ebben a vo
natkozásban a Pilinszky bibliográfia tartalmaz
ugyan tételeket, hiszen megtalálható az akadé
miai irodalomtörténet (2119), vagy a Pannon en
ciklopédia (2660) életrajzi összegzése, de hiá
nyoznak az ugyancsak fontos lexikoncikkek (pl.
Kindlers Neues Literatur Lexikon, 1988, 13. köt.,
264-265.). Mindez természetesen a szerkesztők

gyűjtőköri felfogásának, s nyilván a kiadói haj
landóságnak is függvénye, nem kifogás, csupán
megjegyzés; de azért, a jelenleg készülő szemé
lyi bibliográfiákra gondolva, érdemesnek tűnik

e hosszabb-rövidebb anyag teljes feltárása, még
akkor is, ha az valamelyest terjedelmi növeke
déssel jár, éppen az adott kor és a tudomány
pillanatnyi állását jellemző tulajdonsága miatt.
S van még egy kiadványfajta. amire az előbbi

ekben említettekkel való hasonlatosságok miatt
érdemes nagyobb figyelmet fordítani, ez pedig
a különböző szintű tankönyvek halmaza.

Pilinszky önálló műveit számbavéve látható,
hogy első kötete 1946-os megjelenése után
hosszabb szünet következett, majd 1957-ben is
csupán verses meséi jelentek meg, noha koráb
ban "komoly" művei is születtek, de azok csak
1959-es, tulajdonképpen gyűjteményes köteté
ben láttak napvilágot. Egy idealista világnézetű

szerző, elidegenedést sugalló verseinek állami
kiadónál való megjelenése ebben az időben fel
tehetően elsősorban a politikailag releváns te
matikának volt köszönhető, ahogyan ez a Ma
gyar irodalmi lexikon szócikkében olvasható is:
"Világképében a katolikus dogmatikától távolo
dó dualizmus vegyül, szigorú, egyértelműanti
fasizmusával." Negyedik, 1963 végén megjelent
kötete válogatás volt - ez nyomban a monda
nivaló és a forma kanonizációjának irányába
mutat. Hét évvel később pedig összegyűjtött

verseit tartalmazó kötetét adták ki, ami az ek
korra megszilárdult Pilinszky-hagyományt erő

síti meg. Nagy felfutást számára egyébként a
hetvenes évek eleje hozott, s mindegyik köteté
nek jelentős visszhangja volt, sőt publicisztikája
mellett beszélgetéseiből is megjelent egy válo
gatás. Műveinek összegyűjtése és sorozatos
megjelentetése Jelenits István és Hafner Zoltán
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érdeme, ők alakították ki a folyamatosan bővü

lő szerzői tradíciót, amely jelentős műfaji válto
zatosságot tanúsít. Pilinszky halála után persze
a recenziók száma csökkent, hiszen nem kellett
már sem elismertetni, sem megvédeni; baráti
értelmezői pedig már korábban megírtak róla
mindent. Ettől függetlenül a nyolcvanas és ki
lencvenes években is köteteivel folyamatosan
jelen volt a magyar könyvkiadásban.

Ami a periodikumokban megjelent műyeit

illeti, első versét 1938-ban fogadta el az Elet.
1949-1950-ig publikációi egy kezdő pálya le
nyomatait őrzik, 1942-43-han látható felívelés
sel, amit a katonaság és a hadifogság szakított
meg, ezt 1946 és 1950 között stagnáló számú
közlések követték. 1951 és 1956 között osztály
része a teljes hallgatás lett. 1958-tól viszont
egyenletesen nagyszámú írással volt jelent az
irodalmi életben, s ez némiképp ellentétben áll
a keveset alkotó és publikáló költőről kialakult
képpel, bár igaz, hogy inkább prózai műveket
jelentetett meg, s versei az 1970-es évek elejétől

szaporodtak ismét. Ez a nagy fellendülés ennek
az évtizednek az utolsó harmadáig tartott.
1976-tól haláláig folyóiratban csak két verse je
lent meg, mindkettő utánközlésként. A halálát
követő évben kezdődött meg a hagyatékban
maradt művek közreadása, versek és prózai
művek: esszék. jegyzetek, interjúk, kiállítás
megnyitók, naplók, levelek. A hagyaték szám
bavételének s a kéziratban maradt írások közlé
sének üteme 1991-től kapott nagyobb lendületet,
majd megkezdődött a rendszeres feldolgozás is.
1996-ban pedig megjelent az első két Pilinszkyre
emlékező folyóiratszám is, az Emberhalász és a
Tiszatáj szerkesztőségének gondozásában.

Az egyes fejezetek figyelmes átnézése azon
ban más következtetéseket is lehetővé tesz.
Szembetűnő például, hogy az egyes antológiák
ba bekerült versei közül a következők szinte
mindegyikben konvencionálisan ismétlődnek:

Harbach 1944, Francia fogoly, Apokrif, Négysoros,
Rauensbrücki passió. E versek gyakori közlése
megerősíti a Magyar irodalmi lexikon korábban
idézett megállapítását, és a szerző ismertségé
nek egyik összetevőjére mutat rá. Viszont Pi
linszky itthoni felemás helyzetét mutatja, hogy
a vele készített interjúk, nyilatkozatok a hatva
nas évek közepén külföldi késztetésre keletkez
tek, s határon túli lapokban jelentek meg; e mű
fajból az első hazaiakra csak később került sor.
Más érdekességet rejtenek a műfordítások. Az
ötvenes években ugyanis, amikor Pilinszky
nem jutott (többedmagával) létfenntartó mun
kához és megjelenéshez, s emiatt nagy szegény
ségben élt, barátai, az ő neve alatt közölték saját
műfordításaikat,hogya nyomorgó költöt evvel



is segítsék. Résen kellett lenniük tehát a szer
kesztőknek, s a fordított műveket össze kellett
vetniük például későbbi emlékezésekkel. vallo
másokkal. Szerepel is az érintett tételek meg
jegyzésében, ahol szükséges az eredetre vonat
kozó megjegyzés; talán a forrásra is lehetett vol
na ezekben a tételekre utalni.

Figyelemreméltó Pilinszky műveinek nagy
idegen nyelvű bősége. A nem magyarul megje
lent kötetek, válogatások száma pontosan har
minc, ez, a többes kiadásokat is számítva éppen
a duplája az életében magyarul kiadott kötetek
nek. Verseit fordítani korán kezdték, már
1960-ban olvasható volt Harbach 1944 című ver
se az egyik lengyel folyóiratban, s ezt követően
minden évben több műve látott napvilágot az
európai és a tengerentúli lapokban, valamint an
tológiákban és egyéb alkalmi kiadványokban.

A Pilinszky-recepció önálló köteteit leíró té
telek felépítése megegyezik a saját műveket re
gisztráló tételekével. s ugyanígy az időszaki

nyomdatermékekben megjelent írások fejezete;
a megjelenés szerint beillesztett kötetek rövidí
tett címével, s az utalásokkal együtt. A költő

népszerűségét mutatja, hogya róla szóló mo
nográfiák egy része második kiadásban is meg
jelent, ami nem nagyon gyakori ebben a műfaj

ban. Szerkesztésbeli újdonság, hogy a gyűjte

ményes kötetek ciklusait az 1491. és 1492. szá
mú tétel elkülöníti, címmel vagy cím nélkül,
ahogy az az adott kiadványban előfordul, s ev
vel igen pontosan reprodukálja az eredeti fel
építést. A periodikumokban, gyűjteményes kö
tetekben megjelent írásokat egy 1937-es gimna
zista-kori hír vezeti be. Pilinszky megismerteté
sében fontos állomás volt 1943, amikor Halász
Gábornak az Ezüstkort kritizáló írása jelent meg
a Nyugatban, s 1946, amikor Rónay György kö
zölt bírálatot a Trapéz éskorlát című kötetről. Az
tán 1950 és 1957 között semmi sem jelen(hetet)t
meg Pilinszkyről, de ezekben az években saját
műveivel is hallgatott, bár e korszak kezdetén
még a Vigilia, végén pedig már a Csillag és a
Kisdobos is közölte verseit. Korfestő tünet az is,
hogy a hatvanas évek elején szinte többet írtak
róla Nyugaton, mint idehaza. Később azonban
inkább az jellemezte a hazai értékelést, hogy a
recepció megtöbbszöröződött, azaz, ha például
elhangzott egy Pilinszky-interjú, akkor mások
még arra is reagáltak. S a halálát követő évek
ben, az ideológiai előítéletek fokozatos megszű

nése után, még a korábbinál is gazdagabb és
sokszínűbb lett a vonatkozó és kapcsolatos iro
dalom, különösen dús volt az 1996-os és 1997-es
év termése. Mindezt alátámasztja a Függe/ék há
rom alfejezete, amely a nyomtatáson túli műve
ket (hanglemez, hangosfilm, videó, CD-ROM,
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rádiófelvétel) és a kultuszt (neki ajánlott, róla
szóló művek) tartalmazza.

Bármely bibliográfia, habár értő olvasója
előtt nem tudja titokban tartani azt a lelkiisme
retes szerkesztői munkát, amit elsősorban a vá
lasztott szerzöíklre, valamint az igen tágan ér
telmezett felhasználófkrra tekintő ügyszeretet
motivál, természete szerint mutathat néha
olyan jelenségeket is, amelyek ugyan magának
a bibliográfiának a minőségét nem érintik, csu
pán annak valamely másodlagos jellemzője

mellé tesznek kérdőjelet. Nincs különben ez eb
ben az esetben sem. Talán érdemes lett volna
ezért a szerkesztés lezárása előtt még egyszer vé
giggondolni, hogy vajon az életművel tartalmi
lag és/vagy művészileg nem érintkező kötetek
hová kerüljenek? Kérdéses ugyanis, hogy a 36.
(Pilinszky fényképei), a 43. (Pilinszky Rómában), és
a 46. (Pilinszky képeskönyv) tételek mennyire jogo
san tartoznak az önálló művek közé? Ebből a
szempontból tulajdonképpen még a levelezés
elhelyezése is megkérdőjelezhető. Hiszen azon
túl, hogy ez is, az is ugyanazon alkotó írása,
vagy képe, mégsem hozhatók közös nevezőre

az egészen más eredetű, indítékű, megfogalma
zású, tartalmú stb. műalkotásokkal. Ugyanígy
esetlegesnek tűnik a 2710. számú tétel, mint
fotó a recepció tételei között, s talán a 2773. szá
mú tétel is inkább máshová kívánkozik. Igaz,
ennyi tétel önálló fejezethez kevés, de máshol
talán több jogosultsággal szerepelhettek volna.
Valószínű sajtóhiba miatt hiányos az 1540. szá
mú tétel, s a 2069a, 2145, 2147, 2157, 2159 stb.
tételek pedig nyilván lapkivágatban kerültek a
szerkesztők kezébe, eredetijük ugyanis Magyar
országon egész biztosan beszerezhetetlen. És
sajnos, nincs az a szerzői bibliográfia, ,amit ne
lehetne bővíteni még néhány címmel. Alljon itt
csupán kiegészítésként kettő: (1) Szathmári Ist
ván: Fordüde és stilisztika. Pilinszky János Apok
rif című versének első soráról. = Folia Hun
garica 4. Esitelmi unkarin kielest, (Toim.: Márta
Csepregi.) Helsinki, 1989. [7]-15. Közli a vers
teljes szövegét, a Szathmári-tanulmány finn ki
vonatát, végül Anna-Maija Raittila fordítását is.
(2) Ambrus Attila: Pilinszky Apokrifjének képi
felépftéséről. = BAR, 1998/1-4. 174-178.

Mindezek azonban legfeljebb csak szépség
hibák. A Pilinszky bibliográfia méltó folytatása
a néhány évvel ezelőtt kiadott Babits bibliográ
fiának; mindkettő a szerkesztői elkötelezettsé
get, szolgálatot és anyagismeretet példázza, a
költővel vagy korával foglalkozó szakembert
pedig egyfelől segíti, másfelől további kutatásra
inspirálíhatlja. (Osiris, Budapest, 2001)
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