
jellegzetes szórend meghatározta mondatszerkezet. A szavak megtisztítása és új
értelem közelébe sodrása (mely poétikailag ugyanaz a folyamat, ami a jelentés
síkján, a mondott értelemben végbemegy) nemcsak nagy hagyományra tekint
vissza a magyar költészetben (beleértve nem csupán az elődöket, hanem a költő

kortársait, Nemes Nagytól Weöresen át Zelkig), hanem ezt a hagyományt az újab
bak felé éppen Pilinszky lírája közvetítette. Tandori Dezső és Petri György, Ora
vecz Imre és Várady Szabolcs verseinek, poétikájának, és az újabb, ún. nyelv
kritikus Urának a tanúsága szerint. A későbbi hatáselemzéseknél azonban min
dig tisztán meg kell majd különböztetni a poétikai hatást és a világkép hatását.
Befolyása irodalmunkra ugyanis előszörre a költőé, s csak utóbb érik, érett be a
misztikus jelensége, az emberé. (További, messzire vezető feladat kimutatni kö
tetének rejtett hatását pr6zánkra, Mándy, Mészöly vagy Esterházy esetében; a
sor nyilván nem teljes.) Es ezen a ponton lép be a Harmadnapon - huszonöt év
után és által - a mába. Közvetlenül itt és most marad, nem halványul és nem
merevedik hagyománnyá. Rendkívüli hatásának okai ugyanis nem csupán jelen
tőségében és nagyságában: művészetének ökonómián túli nagyszabá$ú szegény
ségében rejlenek, de a korszakban is, amiben állunk s ami felé "röpülünk". Ez
utóbbi a postverbalitás, a restaurált archaikus kommunikáció formái, a látvány,
a vizualitás hitelébe vetett új bizalom érája, Meg a nem szociálisan értett sze
génységé. Mert a szavakba s a művészetbe mint gazdagságba vetett bizalom
mintha en masse enyészne, s nem ok nélkül. Hogy ez "jó-e" s hogy "milyen lesz",
nem tudhatjuk, hiszen az elején állunk; de hogy "ez lesz", azt. tudhatjuk. Pi
linszky Harmadnaponja egy új kultúrának hagyatékul szánt breviárium, egyben
csodával határos: előzetes.szószedete is annak, minthogy egy régi kultúra origi
nális alapítószavait tisztázta újra, támasztotta fel a jövő színe előtt. Ilyen érte
lemben egy átfogó kultúraváltásról ad hírt, beleértve azt is, ami folytathatatlan a
régiből, s amelynek során csaknem minden más lesz, de az alapítószavakat újra,
tisztán artikulálni kell. Még mindig az ő költészete által megragadott ama három
nap néma, végtelen átmenetében vagyunk benne, és ennyiben nem telt el huszon
öt év. A kötet ideje nem múlik. S hogy mi lesz a neve mindennek s őneki, akkor,
majd, parafrazeálván Jelenits idézett írásának szép s jogos kérdését: "Mi lesz a
neve Pilinszkynek?", nos azt meg nem mondhatjuk, hacsak újra meg újra az ő

szavaival nem. Talán: "mindennél egyszerűbbcsend, ez lesz." (Ez lesz).

KÁROLYI AMY'

Szegények
Átalakul a nevük szegénnyé
szegény Tibor, szegény anyám
szegény Halnóczy, szegény Samu
ki családnevét cseréli szegényre
ki keresztnevét bujtat ja szegénybe

Egyszer mindnyájan szeqények leszünk
és névtelenek, mint a szerzetesek
szegény, mondják majd a nevünk helyett
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lanuárius
A hám gyógyult.
A heg maradt.
Belegyógyult a nyíldarab.
De akár megöltek sebei,
- egy hóesés, egy alkonyat 
és ujra elkezd vérzeni.


