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rosul tudományos spekulációval. Van ellenben, ha szükséges, drám ai részletezés és az 
emlékezet természetes szelekciója. A metafizikus költészet csúcspontjai kétségtelenül 
hiányoznak -  de  a nevetségbe füló „éktelen és visszataszító túlzásai” is, ahogyan Sámuel 
Johnson nevezte őket. H a a világ olykor megőrül, a költőnek az a dolga, hogy épeszű 
m aradjon. Ez inkább XV III., m int XVII. századi magatartás.

*

Szeretnék azonban visszatérni a  tiszta élvezethez. Vas költői személyisége azért költö
zött á t olyan készségesen az angolba, m ert az angol nyelv jó l elő volt készítve a  befo
gadására, és m ert ez a személyiség bonyolult ugyan, de teljes. Az átélés attitűdje, tar
tózkodásnak, riportázsnak, spekulációnak és érzékiségnek ez az elegye nem  ismeret* 
len az angol költészetben. Egy kicsivel több önösség m ár bajossá tette volna, egy kicsi
vel több spekuláció túl szárazzá, több riportázs tú l könnyűvé és anekdotikussá. A teljes 
ember: az egyensúly, ami m indezt összetartja. Ahogy Kassák m ondta a fiatal Vasnak: 
egy em ber van ezekben a  versekben. Nem  egy kántáló pap, nem  egy próféta, nem  
egy hazafi, nem  egy idegbeteg, hanem  egy normális ember. A  normális em ber szen
ved, szerelembe esik, tűnődik az örökkévalóságon. Némelyeknek talán nem  tetszik, 
hogy hiányzik belőle a  költői megszállottság. Nem  illik rá  a dalnok köpenye: csak a 
saját zakója, mellénye, nadrágtartója meg a széles nyakkendői. De azért énekel. Úgy 
énekel, ahogy a hétköznapi em berek szoktak. És az élvezet éppen ebből fakad. Az én 
Atyámnak házában sok lakóhely van, m ondja Jézus. Sok szoba van a Parnasszuson is. 
Amondó vagyok, hogy Vas István szobája magas lesz és nagy, de olyan, amit nemcsak 
csodálni lehet, hanem  szeretni is. Egyike a legemberibb szobáknak, ezért fogunk oda 
m indig visszajárni. De mielőtt m ég elfogna a kísértés, hogy túlságosan is bennfentesen 
csak úgy emlegessük: „Ott lakik Pista bácsi”, inkább nézzünk ki az ablakon. Meg fo
gunk lepődni, hogy milyen tágas és gazdag a  kilátás. А XX. századnak egy fokkal több 
értelm e lesz, ha onnan nézzük.
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Távolra látni az úton, 
nincs por, nem  habzik a  Messze. 
A m adár megnéz, pocsolyából 
kortyint, fölszáll a keresztre.

Lágy fénysáv fekszik a földre, 
oly szögben, több az a szónál. 
Akár a  nyár, ha  köszönne 
az utolsó fordulónál.


