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EGY PILINSZKY-LEV°L MARGñJçRA

Az itt k´z´lt k¢zirat 1967 tavaszÀn kelet-
kezett D¢l-FranciaorszÀgban, Eygaliªres-
ben, Pierre Emmanuel ¢s feles¢ge vid¢ki
birtokÀn. Pilinszky ekkor komolyan fog-
lalkozott az emigrÀciÂ gondolatÀval. A
k¢zirat egy Pierre Emmanuelnek szÂlÂ le-
v¢l vÀzlata: Pilinszky ugyanis hitt abban,
hogy Pierre Emmanuel neki barÀtja, jÂ-
akarÂja, tûle vÀrt volna segÁts¢get, meg-
¢rt¢st.

PILINSZKY NYUGATON cÁmü k´nyv¢-
ben Csokits JÀnos Pilinszky egy level¢t
id¢zi: à...çgnes¢kn¢l lakom, ami nagyban fe-
ledteti velem, hogy idegenben ¢lek...Ê Majd,
magyarÀzatk¢nt: àçgnes: BartÂcz Ilona lÀ-
nya, n¢hÀny ¢vig Pierre Emmanuel mostoha-
fiÀnak feles¢ge...Ê Nem szeretek lÀbjegyzet
lenni. Pilinszky barÀtom volt, ¢let¡nk
d´ntû idûszakÀban voltunk egymÀs k´l-
cs´n´s koronatanÃi.

Ezt a k¢ziratot csupÀn f¢nymÀsolatban
adtam Àt a Pilinszky-hagyat¢k rendezûi-
nek, mert Ãgy v¢lem, magyarÀzatot kÁ-
vÀn, ¢s ezt a magyarÀzatot a Pilinszkyä
Emmanuel-barÀtsÀg hÁvûi nem hivatot-
tak megadni.

Itt term¢szetesen felvetûdik a k¢rd¢s,
hogy van-e jogunk egy àk´z¢letiÊ vagy in-
kÀbb àk´zvagyonÊ embert emberi oldalÀ-
rÂl megk´zelÁten¡nk. Hiszem, vallom ¢s
vÀllalom, hogy igen! M¢g annak a kockÀ-
zatÀval is, hogy magyarÀzatom aff¢le le-
szÀmolÀsnak tünik. ögy v¢lem azonban,
ideje volna, hogy valaki kimondja: àmez-
telen a kirÀly!Ê. A kirÀly ez esetben Pierre
Emmanuel. Az a Pierre Emmanuel, aki
àn¢hÀny ¢vigÊ apÂsom volt, esk¡vûm´n
tanÃ, FlÂra lÀnyom keresztapja. Az a Pi-
erre Emmanuel, akitûl azokat a sz¢p so-
rokat kaptam 1964-ben, melyek a jelen
ÁrÀsra ¢rz¢sem szerint felhatalmaznak:
à...j'ai con§u pour vous une estime et une af-

fection trªs grandes. Je souhaite que les pro-
messes de votre intelligence et votre caractªre
ne connaissent pas d'obstacleÊ. (à...nagy meg-
becs¡l¢st ¢s szeretetet ¢rzek maga irÀnt. KÁvÀ-
nom, hogy ¢rtelm¢nek ¢s jellem¢nek Ág¢retei ne
ismerjenek akadÀlytÊ.)

Pilinszky ¢s Pierre Emmanuel 1963-
ban ismerkedett meg PÀrizsban, Gara
LÀszlÂnÀl. Emmanuel egyike volt a szÀ-
mos francia k´ltûnek, akit Gara a maga
megÀtalkodott konoksÀgÀval rÀvett az
1962-ben megjelent monumentÀlis AN-

THOLOGIE DE LA PO°SIE HONGROISE-ban
valÂ egy¡ttmük´d¢sre. Emmanuel fordÁ-
totta Pilinszky APOKRIF cÁmü vers¢t.

A suta, fejhangon besz¢lû Pilinszky, ak-
kor m¢g a s´t¢t, Izabella utcai szoba lako-
sa ¢s a fesztelen, magabiztos, faubourg
Saint Germain-i dendi, Pierre Emmanu-
el. K¢t àkatolikus k´ltûÊ. JÀnos akkor m¢g
nem tudott franciÀul. Emmanuel ÁrÀsait
legfeljebb gy¢r fordÁtÀsokbÂl ismerhette.
De a bizalmÀt mintegy megelûlegezte ne-
ki. S ehhez a bizalomhoz, bÀrmit tett is
vagy inkÀbb nem tett Emmanuel, Pi-
linszky mindv¢gig ragaszkodott. Hogy
mi¢rt, azt talÀn egy pszichoanalitikus len-
ne hivatott kibogozni.

àEzer dolgot lehetne ¢s kellene talÀn elmon-
danom, de tudom, hogy ennyi is el¢g ¹nnekÊ
ä Árja az itt k´z´lt k¢ziratban Pilinszky
Emmanuelnek. HÀt valÂban, ennyi el¢g
is volt. Besz¢lget¢s¡k utÀn Emmanuel
azonnal felhÁvott engem Eygaliªres-ben,
ahol ¢desanyÀmmal ¢s kislÀnyommal
nyaraltam. ñ, itt mÀr nem k´lt¢szetrûl
volt szÂ! Itt egy pÀnikba esett francia ka-
tolikus k´ltû utasÁtotta majdnem-meny¢t
¢s annak anyjÀt arra, hogy a manu poetae
Eygaliªres-be expediÀlt k´ltûnek àmet-
tez-lui du plomb dans la t¨teÊ ä azaz t¢-
rÁts¡k ¢szhez. (A francia kifejez¢s szÂ sze-
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rint: tegyenek Âlmot a fej¢be!) Mert az
egy dolog, hogy segÁtj¡k a kelet-eurÂpai
intellektueleket, k´nyvvel, a àCongrªs
pour la Libert¢ de la CultureÊ p¢nz¢vel,
esetleg egy eb¢dmeghÁvÀssal a rue de Va-
rennes-be, no de az, hogy a b¢k¢s egy¡tt-
¢l¢s, az Acz¢llal kialakÁtott sz¢p kapcsola-
tok langy viz¢t f´lkavarja egy ¢henkÂrÀsz
magyar k´ltû, az mÀr nem jÀrja! Hadd
id¢zzem itt egy Pilinszkyhez cÁmzett, a ha-
gyat¢kbÂl elûker¡lt levelemet 1967-bûl:
à...Ársz Emmanuelnek [...], hÀt Árj nekik, JÀ-
nos, csak annyit tudok ä ism¢t igazsÀgtalanul
persze ä mondani, hogy m¢g szerencse, hogy
nem vagy a k´zel¡kben probl¢mÀiddal ¢s az
esetleges valÂdi szenved¢seiddel, mert azt ûk
nem szeretik k´zelrûl lÀtni, zavarÂ ¢s illetlen
dolog szenvedniÊ.

Hogyan is mehetett volna el Emmanu-
el ism¢t emelt fûvel az Humanit¢ ¡nnep-
s¢geire (ahol, hÀla neki, abban a megtisz-
teltet¢sben volt r¢szem, hogy kezet fog-
hattam a francia kommunista pÀrt fû-
ideolÂgusÀval, akinek Emmanuel b¡sz-
k¢n mutatta be albÀn vagy milyen me-
ny¢t, engem: lÀm, nem olyan bourgeois û,
hisz csalÀdjÀba fogadott...). Hogyan is ¢rt-
hette volna meg ezt a magatartÀst Pi-
linszky? àA nyugatäkeleti dialÂgus talÀn ked-
vezû valami, de mÀris ¢s egyre inkÀbb a ma-
gamfajta feje f´l´tt fog lezajlaniÊ ä Árja. A tisz-
ta gondolkodÀsÃ, tiszta szÁvü Pilinszky jÂ-
zanul elemzi àa hatalmi szf¢ra embereitÊ ä
csak ¢ppen azt nem lÀtja, nem akarja lÀt-
ni, hogy Pierre Emmanuel is azok k´z¢
tartozik, akik àa kereszt¢nyekn¢l is keresz-
t¢nyebbek. MegtehetikÊ.

Emmanuel tehÀt m¢g azt az anyagi Àl-
dozatot is meghozta a b¢k¢s egymÀs mel-
lett ¢l¢s ¢rdek¢ben, hogy kifizette Pi-
linszky vonatjegy¢t, csak menjen el àki-
szellûztetni fej¢tÊ a hasonszûrüekhez, a

d¢lfrancia luxushÀzba. Term¢szetesen
sem anyÀm, sem ¢n ànem tett¡nk ÂlmotÊ
JÀnos fej¢be. Mint aff¢le emigrÀnsok, ma-
gunk is tudtuk, hogy ilyenkor semmif¢le
tanÀcs, àÂlomÊ nem segÁt. Legfeljebb a
barÀti, szeretû odafigyel¢s.

Hogy v¢g¡l is mi¢rt d´nt´tt a hazat¢-
r¢s mellett, arra r¢szleges f¢nyt vet az itt
k´z´lt k¢zirat: csalÀdja irÀnt ¢rzett f¢lt¢se,
kilÀtÀstalansÀg, hogy Nyugaton meg¢lhe-
t¢st biztosÁtson magÀnak. (Ez utÂbbira el-
rettentû volt szÀmÀra ¢desanyÀm p¢ldÀja,
aki az Acz¢läEmmanuel kapcsolatnak k´-
sz´nhetûen, budapesti egzisztenciÀjÀt f´l-
szÀmolva kivÀndorolhatott Franciaor-
szÀgba, hogy ott a francia k´ltû Ág¢rte
UNESCO-ÀllÀs helyett ¢hb¢r¢rt dolgoz-
zon egy b¢csi kiadÂnak.) Pilinszky nem
emigrÀlt. Ez azonban az û sajÀt elhatÀro-
zÀsa volt. Emmanuel fell¢legezhetett. A
KeletäNyugat pÀrbesz¢det immÀr nem
vesz¢lyeztette Pilinszky. A magyar iroda-
lom nagy tÀmogatÂja nyugodtan fogad-
hatta hatalmas eb¢dlûj¢ben a t´bbi oda-
t¢vedt magyar ÁrÂt. ývel¡k csak gondo-
latban k´z´lte azt, amit a spanyol csel¢d
feltÀlalta, ugyancsak zajosan elsz¡rcs´lt
eb¢d utÀn pÀr hÂnapos keresztlÀnyÀnak
mondott: àJ'espªre que tu vas bien souffrir
dans la vie!Ê (àRem¢lem, sokat fogsz szenvedni
az ¢letben!Ê)

Pilinszky sokat szenvedett. De nem
az¢rt, mert a spanyol szobalÀny nem va-
salta ki a kedvenc pantallÂjÀt. Emmanuel
¢s Pilinszky, k¢t teljesen mÀs vilÀg. Semmi
esetre sem barÀtsÀg, bÀrmit akart is hinni
JÀnos. A SZçLKçK k´tet¢t Ágy dedikÀlta
nekem: àçgnesnek, legkegyetlenebb ¢s legked-
vesebb kritikusomnakÊ ä ilyen minûs¢-
gemben kÁvÀntam ma is szÂlni.

BartÂcz çgnes



PILINSZKY JçNOS LEV°LFOGALMAZVçNYA
PIERRE EMMANUELHEZ

PrÂbÀlom rendezni gondolataimat s nagyon is ellentmondÀsos ¢rz¢seimet.
Sose kerestem semmif¢le szerepet. De miutÀn kialakult, vÀllalnom kell. Csakhogy attÂl
f¢lek, hogy (tovÀbb)* nem tudom tovÀbb vinni odahaza, s ¢pp emigrÀlÀsom volna az
az egyetlen (befejezû jelz¢s) folytatÀs ¢s befejez¢s, ami m¢g mÂdomban Àll.

A (nyugattal) nyugatäkeleti dialÂgus talÀn kedvezû valami, de (t´k¢letesen) mÀris ¢s
egyre inkÀbb a magamfajta feje f´l´tt (zajlik le) fog lezajlani. Ezzel azt az utolsÂ v¢del-
met is el kell majd veszÁtenem, amit bizonyos nyugati segÁts¢g jelentett. Ez volna a
mÀsodik ellentmondÀs.

Ha emigrÀlok, (eltün´k) eltünn´m a k´z´nyben, n¢vtelens¢gben: szÀmomra egyÀl-
talÀn nem fenyegetû. HosszÃ ideig szabadsÀgnak ¢rezn¢m ezt az Àllapotot.

HazÀjÀn kÁv¡l senki se lehet k´ltû. Ez igaz, de szÀmomra a kiker¡lhetetlen belsû
cenzÃra utÀn (a k¡lsûrûl nem is besz¢lve) a direkt ÁrÀs ¢s direkt analÁzis olyan lehetûs¢g¢t
jelenten¢ az emigrÀciÂ, amiben szinte alig volt r¢szem, s ami nagyon sokÀig valÂsÀgos
tÀplÀl¢kkal szolgÀlhatna szÀmomra ä f¡ggetlen¡l mindenfajta (eredm¢nytûl) k¡lsû ered-
m¢nytûl.

Ami aggaszt, l¢nyeg¢ben k¢t dolog. Az egyik a nûv¢rem, akinek bÀr f¢rje, gyerekei
¢s unokÀi vannak ä m¢gis f¢lû, hogy Àrny¢kot vetn¢k rÀ. Viszont az is igaz, hogy otthon
is Àrny¢kot vetek rÀ (s m¢g inkÀbb, ha otthoni helyzetem fokrÂl fokra), s ahogy romlik a
helyzetem, annÀl inkÀbb. Nem tudom...

A mÀsik, hogy idekint lehetûleg politikamentes meg¢lhet¢st kellene talÀlnom. (En-
nek a) Ehhez (megszerz¢s¢hez azonban ä a nyÁlt ¢s nyugodt tÀj¢kozÂdÀs miatt is ä maga) azon-
ban elûbb d´ntenem kellene, l¢nyeg¢ben vaktÀban, hogy azutÀn nyugodtan ¢s nyÁltan
(k´r¡ln¢zhessek) munka utÀn n¢zhessek. Errûl volna n¢hÀny gyakorlati elk¢pzel¢sem.

(Ha maradok)
(Otthon ä ha nem fosztanak meg tûle ä)
Otthon, Ãgy lÀtom, nem kÁvÀnnak szerepet adni nekem az Ãgynevezett marxistaä

kereszt¢ny dialÂgusban. (Ez nem) S ez jÂ is. A dialÂgushoz javar¢szt most gyÀrtjÀk a
szereplûket, olyanokbÂl, akik (messzemenûen) nyilvÀnosan elÀrultÀk a kereszt¢nys¢get,
s most mindenkin¢l hangosabban hitet tesznek mellette. Ez a folyamat mÀris elindult.

Ha maradok:
EmigrÀciÂmmal kimondatlanul is jelezn¢m azt, hogy otthon, a jelen k´r¡lm¢nyek

k´zt, vagy kompromittÀlnom kellene eddigi szerepemet.

Ahogy a (taxisoffûr´k minden regimben taxisoffûr´k maradnak) szÁn¢szek minden darabban
fûszerepre t´rnek, a hatalmi szf¢ra emberei is ilyenek. A pillanat szerint, de mindig a
hatalom sodrÀban, ûk a leghangosabb marxistÀk, antimarxistÀk, forradalmÀrok vagy
ellenforradalmÀrok. S a j´vûben, ha kell: a kereszt¢nyekn¢l is kereszt¢nyebbek. Meg-
tehetik.
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* A zÀrÂjelbe tett dûlt betüs r¢szek a k¢ziratban kihÃzva.



A j´vûben ezek szerint aggÀlyoskodÂ ¢s pesszimista kereszt¢nys¢gemmel (ezek-
nek a) ezekkel a f´lt¢tlen hÁvûkkel kellene egy¡tt szerepelnem, fokozott passzivitÀssal
´rvendezve megt¢r¢s¡k´n ä a politika kegyelm¢bûl. Korszerütlens¢gemmel seg¢d-
kezve korszerüs¢g¡kh´z.

Ha ezt nem teszem, azt mondanÀk, hogy nem ¢rtem meg az idûk szavÀt, s egy ke-
reszt¢nyhez ¢pp nem illû bizalmatlansÀggal fogadom egyesek megt¢r¢s¢nek s egy Ãj
politikai helyzet egybees¢s¢nek kegyelemszerü pillanatÀt. Ebben az esetben gondos-
kodni fognak arrÂl, hogy kihasznÀlva emberi gy´ng¢imet, lehetetlenÁtsenek. Nem tu-
dom, hogyan tenn¢k ezt, de ebben az esetben f¢lek tûl¡k, ¢s f¢lek ´nmagamtÂl is.
Ahogy ¹n mondta: k´ltû vagyok csak, ember ä ¢s nem szent. Az otthoni szituÀciÂban
erûim v¢g¢hez ¢rkeztem. Mint aki tÃl nagy sÃlyt cipel, s hirtelen mÀr nem ¢rzi se a
sÃlyt, se a kez¢t. Akkor megr¢m¡l, mert tudja, hogy kiejti a kez¢bûl.

S az ilyenfajta gyenges¢g alkalmas bÀrmi zavarra, k¢ts¢gre, bünre ¢s bukÀsra.

°pp ez¢rt, ha hazamegyek, a szabades¢s hüs¢g¢n ¢s Isten irgalmÀn kÁv¡l semmi egye-
bet nem lÀtok magam elûtt.

Ha emigrÀlok, annak is megvannak az elûnyei ¢s hÀtrÀnyai. SzomorÃsÀgom meg-
marad. A megfutamodÀs egyfajta ¢rz¢se is f´lt¢tlen¡l gy´t´rni fog. Rokonaimat is ́ r´-
k´s aggodalommal fogom figyelni a tÀvolbÂl. Ha s¢relem ¢ri ûket, segÁts¢g¡kre lehe-
tek-e azzal, hogy ¡gy¡ket a Szabad EurÂpa szÂvÀ teszi? Ha betegek, mÂdomban lesz-e
anyagilag segÁtenem ûket?

D´nt¢sembûl automatikusan k´vetkezik, hogy a karrierizmus kÁs¢rt¢seitûl nem kell
f¢lnem ä m¢g annyira sem, mint idÀig. (Puszta ami)

EmigrÀlÀsom puszta t¢nye hosszÃ idûre (egyetlen kommentÀlÂ szÂ n¢lk¡l is) a leg-
tisztÀbb befejez¢se ¢s folytatÀsa lenne elhagyott àszerepemnekÊ, k´lt¢szetem szerep
r¢sz¢nek.

Cs´ndes ¢s n¢vtelen ¢letre lenne sz¡ks¢gem, hogy amit fontosnak ¢rzek, megkÁs¢-
relhetn¢m elûsz´r szabadon megfogalmazni. Ez nagyon jÂ volna, s a t´bbi mÀr nem
tûlem f¡gg.

Ez az idû v¢gre bel¡l is lehetûv¢ tenn¢, hogy meg¢rlelûdj´n bennem egy Ãj ¢s v¢gsû
¢letforma esetleges be¢r¢se (az, amirûl tegnap hozzÀvetûlegesen besz¢lt¡nk).

Persze a nyugati szabadsÀg se lenne vesz¢lyektûl ¢s fÀjdalomtÂl mentes szÀmomra.
Mint amikor valaki tÃl sokÀig vÀgyakozott valami utÀn, s hogy utÀnanyÃlhat, kider¡l,
hogy elhalt a keze. Mindazt, amit nyugaton lÀtok, fÀjdalmas luxusnak ¢rzem ä bele-
¢rtve m¢g a kolostorokat is. Ugyanekkor ez a luxus f¢lelemmel t´lt el ä a szabadsÀg
b¢nÁtÂ t¢riszonyÀval. Lehet, hogy mÀr csak b´rt´nfolyosÂkon tudok k´zlekedni?

Ha kinn maradok, elûbb kell d´ntenem, mielûtt m¢g bÀrmi realitÀst illetûen nyu-
godtan ¢s nyÁltan tÀj¢kozÂdn¢k. Mintha egy (csecsemûnek m¢g a jÀrÀs tudomÀnya elûtt)
gyerekn¢l a halÀlugrÀsnak meg kellene elûznie a jÀrÀs tudomÀnyÀt.

S ezzel a k´r bezÀrult. AkÀr hazamegyek, akÀr nem, t´k¢letesen vakon kell csele-
kednem ä egyed¡l Isten irgalmÀra bÁzva ¢letemet ¢s d´nt¢semet. De ¢pp most ¢rzem
azt, hogy Isten is elhagyott, s nem mond semmit. BukÀsom kezdete volna (mÀr) ez?
Vagy ¢pp(ens¢ggel) ellenkezûleg: a v¢gkifejlet kezdete?

Ezer dolgot lehetne ¢s kellene talÀn elmondanom, de tudom, hogy ennyi is el¢g
¹nnek. Nagyon k´sz´n´m barÀtsÀgÀt. BÀrmit nyugodtan vÀlaszolhat, nem kell f¢lnie
semmif¢le befolyÀstÂl. Helyzetem gy´trelmesen befolyÀsolhatatlannÀ tett. BÀrmi d´n-
t¢s egyed¡l engem terhel.
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