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1934-ben született Buda
pesten. Irodalomtörténész,

költő, műfordító. Tanulmá
nyait az ELTE BTK ma
gyar-lengyel szakán kezd
te, majd miután 1956-ban
Angliába települt, azoxfor
di egyetemen fejezte be.
Jelenleg is Angliában él.

Legutóbbi írását 2006. 2.
számunkban közöltük.

Találkozások
Pilinszkyvel
Régi fényképeket nézegettem a napokban, köztük olyanokat, ame
lyek anyám hagyatékából kerültek vissza hozzám. Az egyiken,
amit Montréalban készített Várkonyi László fényképész barátunk,
kislányommal, Beátával nézek a kamerába. A kép hátán anyám
kezeírásával ez áll: ,,1965 márcűus), Beáta 2 éves." Kicsit följebb,
egy más kézírással pedig ezt látom: "Pilinszky János: 389-053 dél
ben". János maga írta fel a telefonszámát anyámnak, akivel a pesti
utcán véletlenül találkozott, s tette ezt, mivel anyám lelkesen me
sélte, hogy megjelent egy kis írásom egy New York-i angol nyelvű
magyar folyóiratban Pilinszky költészetéről. Ezért az írásért és a
hozzá mellékelt két Pilinszky-versfordításért emlékezetem szerint
nem (vagy csak nagyon keveset) fizettek, de kaptam belőlük számos
különnyomatot, s ezekből természetesen anyámnak is küldtem. Mi
vel írásom és a (nem igazán sikerült) fordítások a New York-i
Hungarian Quarterly 1965. április-júliusi számában láttak napvilá
got, még anyám Pilinszkyvel való találkozásának az időpontját is
körülbelül meg tudom mondani - ez 1965 kora nyarán történt.

A fenti epizódnak csak azért van némi jelentősége, mert a Har
madnapon költőjét boldoggá tette írásom, az első angol nyelvű írás
műveiről. Ezt onnan tudjuk, hogy magát az eseményt belevette
az évi kis karácsonyi levelébe, amelyben minden évben "beszá
molt" halott édesanyjának az őt illető fontosabb dolgokról.
(Hafner Zoltán közölte ezt a levelet a Vigilia 1996. szeptemberi
számában, csak akkor még nem tudta, hogy rólam van benne
szó, és nem a nemrégen elhunyt kitűnő külpolitikai újságíróról,
aki ugyan lehet, hogy szerette Pilinszkyt, de soha egy sort sem írt
róla ... ) Ami pedig az angol nyelvterületen való nagyobb hírverést
illeti, csak még egy évet kellett Pilinszky Jánosnak várnia, amikor
is Oxfordban a Clarendon Pressnél megjelent disszertációm könyv
alakban, s abban (Polish and Hungarian Poetry 1945 to 1956) három
oldalon át méltattam Pilinszky 1956 előtti munkásságát. Igazából
az angol közönség csak az 1977-ben kiadott, Selected Poems című

Carcanet Press-féle válogatásból, Ted Hughes és Csokits János for
dításaiból ismerte meg Pilinszkyt - a tíz évvel korábbi méltatást,
meg az itt-ott (például a Tri-Quarterly kelet-európai különszámá
ban) megjelenő Pilinszky-fordításaimat magam is inkább csak "ét
vágycsinálónak" szántam.

Persze ekkor már évek óta működött Londonban a Modern
Poetry in Transkuion című folyóirat, amit Daniel Weissbort Ted
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Hughes-zal együtt szerkesztett egy kis west-hampsteadi házban.
Nem sokkal a lap indulása után, tehát 1966-67-ben már próbál
tam őket rávenni, hogy közölje nek valamit Pilinszkytől, lefordí
tottam például a Sötét mennyország című oratóriumot, ami végül
is más angol fordításban jelent meg, de megint csak: bizonyos
értelemben jól szolgálta a figyelem felkeltését. (A szöveget pél
dául Ted Hughes is elolvasta). És egy régi jegyzetfüzetemben
most rábukkantam 1967-es találkozásunkra Pilinszkyvel. Mivel
akkoriban még a birminghami egyetemen dolgoztam, fel kellett
jönnöm Londonba, hogy találkozzunk. Az összekötő Siklós Ist
ván volt, s bár valószínűleg náluk találkoztunk, utána séta köz
ben, illetve Weissbortéknál teázva beszélgettem a költővel, aki
akkor járt először Londonban.

Mint fordítója és kritikusa, elsősorban versértelmezésekről

kérdeztem Pilinszkyt. Például a Sötét mennyországról, aminek a
struktúrája szerinte a mise szerkezetét követi. Elmondja, hogy a
"lágerek élménye" miért fontos számára - ez a közös második
világháborús tapasztalat egy olyan rituális nyelvre ad lehetősé

get, amit bárki azonnal megérthet. (67-ben még viszonylag köze
li élmény volt a háború ... ) "Ebben látom az európai költészet
nagy lehetőségét" - mondja. Írt egy filmnovellát is erről a té
máról (Rekviem, 1961), de ezt most már sajnálja, nem érzi igazán
sikerültnek. Mivel a Modern Poetry in Translation már ekkor úgy
gondolta, hogy kiadna egy magyar különszámot, illetve versvá
logatást Pilinszkytől, János most gyorsan összeállít egy listát az
esetleges kötetbe beválogatandó versekről. Utána kérdezem nyu
gati útján szerzett benyomásairól. Azt mondja, nagyon megza
varta az utazgatás, még soha életében ennyit nem járt országról
országra. Most pedig büszkén említi, még a vatikáni rádiótól is
kapott meghívást! Politika? Azzal ő nem foglalkozik, "nem értek
hozzá", mondja.

Weissborték folyóirata közölt később, 1970-ben három, a Lon
donban élő Siklós Péter nyersfordításából készült Pilinszky-verset,
amit Ted Hughes jegyzett fordítóként (Ravensbrücki passió, A szere
lem sivataga, Introiiusz). Ami a Csokits segítségével készített fordí
tásokat illeti, azok csak 1976-ban kezdtek napvilágot látni, szinte
egyszerre a New Hungarian Quarterly-ben, illetve a skóciai Lines
Review általam válogatott és szerkesztett magyar különszámában.
Különben a hatvanhetes látogatás után Pilinszky még több alka
lommal járt Angliában. 1970-ben, amikor az ICA-ban szerepelt,
nem találkoztunk, de ott voltam 1972-ben a Queen Elizabeth
Hall-ban, amikor felolvasott a Poetry International emlékezetes
estjén. Ezen az esten Pilinszky mellett egy olyan "nagyágyú" is
szerepelt, mint az öreg W. H. Auden, aki papucsban csoszogott
ki az emelvényre, és az ifjú, de meglepően jó színészi képessé
gekkel rendelkező [oszif Brodszkij, akit éppen akkor zsuppoltak
ki a szovjet hatóságok, s aki kántálva "énekelte" hosszabbnál
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hosszabb, dallamos orosz verseit. Pilinszky magyarul olvasott
fel, a maga sírós, gyerekes, mépis lenyűgöző hangján, s persze
elhangzottak versei angolul is. Oriási sikere volt. Lehet, hogy té
vedek, de az az érzésem, Ted Hughes, ha nem 1969-ben, amikor
megismerte Pilinszkyt, talán ekkortájt döntötte el, hogy komo
lyan nekilát a már 1967 óta tervezgetett kötetnek.

Mivel Pilinszky nagyon keveset tudott angolul, Hughes-zal
franciául értekezett, illetve, amikor a fordítások véglegesítésére
került sor, Csokits Jánoson keresztül, akit Hughes és Olwyn, Ted
nővére még Párizsból ismert. Én is ismertem ugyan az eléggé
emberkerülő Csokitsot, de mivel ő hosszabb ideig Münchenben,
illetve Párizsban élt, nagyon ritkán találkoztunk, s amikor a
BBC-nél dolgozott, Londonban is csak elvétve láttam. Az is igaz,
hogy Daniel Weissbort sokáig nem mondta meg senkinek, hogy
Hughes végül is Csoki ts segítségét fogja igénybe venni a nyers
fordításokhoz. Viszont emlékszem egyestre, amit a brit Foreign
Office által támogatott, a kelet-európai országokkal való kapcso
latot ápoló társaság, a Great Britain-East European Centre ren
dezett egy kensingtoni helyiségben, 1976. szeptember elsején. (A
pontos dátumot Csokits Pilinszky Nyugaton című 1992-es könyvé
ből tudom). Ezen a Pilinszkynek szentelt esten angolra fordított
verseit Ted Hughesnak kellett volna olvasnia. Hughes nem érke
zett meg a várt időpontra, s miután a közönség már jó fél órája
várt a kezdésre, felajánlottam Pilinszkynek, hogy ha Hughes
nem érkezik meg, helyette én olvasom majd fel a verseit ango
lul. János egyre idegesebb lett és nem tudta mitévő legyen - de
szerencsére, végszóra befutott Hughes, és elkezdhettük az estet.
(Itt Csokits rosszul emlékszik, mert fent említett könyvében azt
írja: Ifa költők késnek", és hogy Hughes és Pilinszky egyszerre
érkeztek - ez nem így volt). A Hughes-Csokits-féle kötetről

egyébként két recenziót is írtam, egyet a Nagyvilágnak, egyet
meg az amerikai World Literature Today-nek, s arról Clive Wilmer
barátom is közölt egy elismerő kritikát.

Pilinszky vagy ötször járt Angliában (1972-ben új partnerével,
a német Jutta Scherre rel), de legrosszabb élményei alighanem
utolsó látogatásához fűződtek. 1980-ban a "londoni költőjárás"

keretében jelent meg újra Angliában, öt másik magyar költővel

együtt, s ezek a csoportos fellépések nem tettek jót Jánosnak. Két
okból: mert a londoni Szepsi Csombor Kör estjén, ahol Weöres
Sándor, Vas István, Juhász Ferenc, Nemes Nagy Ágnes és Károlyi
Amy társaságában lépett fel, sokkal kevesebb figyelem jutott
neki, mint egyéni szerzői estjein; ráadásul János valamilyen fur
csa okból úgy döntött, ezen az esten pusztán újabb prózájából
olvas fel. Amely hosszú narratív próza (nem csak az én vélemé
nyem szerint) jóval alatta volt nemcsak legjobb költői teljesítmé
nyénél, hanem átlagos költői színvonalánál. Mondjuk meg őszin

tén: a közönség unatkozott. Pilinszky legnagyobb erényei közé
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tartozott a tömörség, lírájának izzó sűrítettsége, amellyel elvará
zsolta az olvasót és hallgatót - de ez az újabb próza éppenség
gel túlbeszélte mondanivalóját. Az est után tréfásan megjegyez
tem: "János, te lelked mélyén szadista vagy!" - "Miért?" 
rémült meg Pilinszky. - "Mert remek verseid helyett - mond
tam - ma este csak a prózáddal traktáltad a közönséget." Le
het, hogy igazságtalan voltam, mert minden alkotó művésznek

legutolsó "gyermeke" a legkedvesebb, s János alighanem úgy
hitte, most éppen ezt az oldalát kell megmutatnia a nyugati ma
gyar közönségnek.

De ez a londoni út amiatt is sajnálatos tapasztalattal zárult,
mert Pilinszky János (rnint ahogy azt Vajda Miklós már több íz
ben megírta) Londonban nagyobb összegű angol fonthoz jutott
- ekkor kaphatta meg Crater címen 1978-ban megjelent új angol
versválogatásának a jogdíját új fordítójától. Peter Jaytől. [ay ked
ves ember volt, jól tudott franciául, és miután átadta a kész
pénzt Jánosnak, egy helyi kocsmában hosszan elbeszélgetett Pi
linszkyvel, majd utána elbúcsúzott tőle, és magára hagyta az
elárvult költőt a londoni éjszakában. Ettől kezdve bizonytalan,
hogy mi történt: vagy leütötték Pilinszkyt, és elvették a pénzét,
vagy már annyit ivott, hogy elaludt az utcán, és azután fosztot
ták ki. Mindenképpen fájdalmas élmény lehetett, aminek súlyát
talán csak az enyhíthette, hogy utána Pilinszkyvel rokonszenve
ző angolok összeadták annak a jelentős összegnek a felét, amit
János elvesztett, illetve tőle elloptak.

Sűrűsödő pesti látogatásaim során nem találkoztam Pilinsz
kyvel - nem is tudom, miért nem. De 1981-ben meghívattuk őt

a cambridge-i nemzetközi Poetry Festivalra, amelyen általában
igen rangos költők szerepeltek [oszif Brodszkijtól Hans Magnus
Enzensbergerig. Döbbenetes volt a hír, hogy hatvan éves korában
- szívrohamban? - János hirtelen meghalt. Nagy költőt vesztet
tünk benne, akit már életében (francia, angol, német fordításainak
köszönhetően) a legjobbak között tartottak számon Nyugaton.
1992-ben, amikor Al Alvarez a Faber Kiadó számára Modern Euro
pean Poetry címen válogatást készített a legjobb kortárs európai
költőkből, csak két németet és két franciát, de négy magyart vett
be a kötetébe - ezek közül az egyik Pilinszky János volt.
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