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"Személyes vendég"
Pilinszky Jánosnak mások iránt tett gesztusairól is szoktunk beszél
ni - erről való emlékeit ki-ki inkább szűkebb körben idézi. Én azt
az utazásomat mondanám el, amely az ő jóvoltából a belgiumi
Knokkéba, a valamikori Költői Biennáléra vitt, s azután még két
hétre Párizsba. Megérkezve a világ fővárosába szép szeptemberi
őszelőben, János üzenete várt, hol találkozzunk másnap délben 
s persze a nemzetközi PEN elnökének, Pierre Emmanuel francia
költőnek titkárnőjétől megtudtam, kinek köszönhetem, hogy itt va
gyok, s néhány órája még Knokkéban úgynevezett "személyes ven
dég" lehettem. Ami semmi kűlőnöset nem jelentett, annyit igen,
hogy meghívásomat s költségemet a rendezők vállalták. S áthágtam
akaratlanul azt a hiedelmet, hogy ilyesmi csak francia nyelvtudás
sal s ebből adódó érvényes műveltséggel lehetséges, "egyszerre kint
s bent" foghat tam a világköltészet nagy kabátjában én is egeret.
Emlékezetem ma ugyan csak az eseményre, s nem a hozzákötődő

évszámra korlátozódik, abban az évben volt, amikor Léopold Sédar
Senghornak, a nagy szenegáli költőnek ítélték oda a Biennálé nagy
díját.

A "személyes vendég" szerepébe úgy jutottam, hogy Pierre
Emmanuel megkérdezte az akkor Párizsban élő Pilinszkytől, van
pénze, kit hívjon meg ő Knokkéba fiatalabb kelet-európai t? János
engem ajánlott. Találkozásunkkor ő maga erről hallgatott, illőnek

éreztem én is nem említeni - s így aztán a gesztust meg sem kö
szönhettem neki. Különben is mindvégig meghatottság, elfogó
dottság volt bennem, még oda sem kellett érnie az utcasarokra, s
azután mindennap a Cluny-kávéház teraszán, ahova invitált. Be
szélt átszellemülten, én idehaza addig nemigen hallgattam, ké
sőbb, a halála előtti utolsó hónapokban néha igen. Nem kérdezte,
hol van szállásom, mit láttam, nem mondta, mit volna fontos lát
nom - kivéve talán a Henri Matisse-kiállítást, ezzel kapcsolatban
el is igazított, hogyan közlekedjem ügyesen ametrón.

Pilinszky János, úgy hiszem, nem csak hihetetlen gyorsasággal
s intenzitással reagált mindenre, ami megérintette, de hihetetlen
vágy is élt benne, hogy mindezt a végsőkig szublimálva tovább is
adja. Ez ott, a Cluny-kávéház teraszán engem minden alkalom
mal elbűvölt, meg is hökkentett, főképpen az, hogy ilyen közel
lehet kerülni hozzá. Szerettem volna elmondani neki, Knokkéban
három, nekem nagyon fontos költő t hallgathattam: az amerikai
Robert Creeleyt, a szerb Vasko Popát s a svéd Lars Gustafssont 
de rá figyeltem, s magamban arra, hogyavilágköltészet számára
az itt valójában nem-említetteknél Pilinszky mégiscsak mennyivel
fontosabb. Később, székesfehérvári együttléteknél még hallgattam
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őt, párizsi "üléseinkhez" mérhető emlékem azonban inkább csak
egy maradt, a szigligeti alkotóházból. Berlini barátomért mentem
le, s meglepődtem, hogy János vár. Szobájában szanaszét kézirat
lapok, egész személyén csak feszültség. Olvasott órákig, jóformán
föl sem tekintett.

Ennek az emléknek tengelyében máig megmaradt a B. l. kis
asszony című kései vers, az ő teljes elmélyültsége s az én döbbe
netem. .Küldj fésűt és konzervet. / A régi fésű, szóval, eltörött...
/ Képzeld, úgy hívnak, Vasgolyó." Stb.
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