
Jelenits Istvánnal
1991. március 21-én hangzott el a következő beszélgetés a Kossuth Rádióban.
Jelenits István azóta nemcsak tudós irodalmár, a piarista gimnázium és az
ELTE BTK Esztétika Tanszékének a tanára, hanem Széchenyi-díjas és
Corvin-láncos közéleti ember is, aki ugyanaz maradt, aki korábban is volt,
nagy tudású, lelkiismeretes, segítőkész tudós paptanár, aki helyt áll ott, ahová
a Gondviselés rendelte. (Az interjút némileg rövidítve közöljük. — A szerk.)

Bihar megyében születtem, Berettyóújfaluban, amely akkor még
falu volt, és mégis megyeszékhely, a csonka Bihar megye székhelye.
Édesapám ott volt árvaszéki ülnök, így aztán ebben a környezet-
ben nevelkedtem. Valóban eléggé igényes nyelvi környezetben,
mert édesapám is irogató ember volt, fiatal korában jelentek meg
írásai, a Nyugatot olvasta, barátságot tartott Nadányi Zoltánnal, a
költővel, és Sinka Istvánnal is, aki azon a tájon élt akkoriban. Ami-
kor Észak-Erdély visszakerült Magyarországhoz, négy évre átke-
rültünk Nagyváradra, apám megyei tisztviselő lévén, úgyhogy én
ott kezdtem a gimnáziumi tanulmányaimat, a premontrei gimná-
ziumban. A háborús események során kerültünk Budapestre, és
aztán többé nem mentünk vissza Biharba, mert nem úgy szervező-
dött újjá a megyei közigazgatás, mint ahogy valaha volt. Egy rövid
Duna-Tisza-közi tartózkodás után a fővárosban telepedtünk le, s
aztán a gimnáziumi tanulmányaimat is itt folytattam. A piarista
gimnáziumban érettségiztem ötvenegyben, aztán az egyetemre ke-
rültem, egyszakos magyar szakos hallgatóként végeztem, és utána
léptem be a rendbe.

Valóban, a szülői házból hoztam különösen a versnek a szeretetét,
de érdekes módon, amikor visszagondolok a gyerekkoromra, az is-
kola az irodalommal való első eleven kapcsolatokat nem magyar -
órákon adta nekem, hanem idegen nyelvi órákon. Mégpedig első-
sorban a latinórákon, mert mi még nagyon nagy óraszámban
tanultuk a latint. Nagyon kiváló latintanárom volt, Simon Sándor,
aki Kerényinek volt a tanítványa, s az ő köréhez is tartozott bizo-
nyos fokig. Értett ahhoz, hogy ne csak a nyelvet tanítsa meg, hanem
az irodalom szeretetét is, és belénk ültesse, illetőleg megéreztesse,
főként a latin versnek a szépségeit. Lehet, hogy akkoriban ez, éppen
a háborús meghurcoltatások idején, meg sokféle egyéb, sok hazug-
ság idején különösen fontos volt. Ugye, most mondják, hogy
Auschwitz után nehéz verset írni, és valóban, magyarul sok ha-
zugságot hallott az ember, viszont latinul nem olvastunk hazugsá-

ALBERT ZSUZSA

Feltűnt nekem tanul-
mányainak pontos, jó
magyarsága, világos
gondolatmenete. Hol
tanulta ezt a magyar
nyelvet? Hová való?

Évről évre voltaképpen
ugyanazt tanítja. Még-
is, az írásaiból hallat-
lanul érdeklődő ember-
nek ismertem meg, aki
a legújabb könyveket
olvassa. Ide is sok köny-
vet hozott, a klasszikus
Hét évszázad mellett
huszadik századi ma-
gyar költők köteteit.
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gokat. Tehát egy érdekes világba vezetett, ahol csak remekművek-
kel találkoztunk. Ezeknek a remekműveknek az évezredes bizton-
sága fölemelt, legalábbis engem.

Apámmal sokat kirándultunk, és ezek a kirándulások részben
csakugyan a bihari vidékekre irányultak, ami alföldi táj, de nagyon
érdekes kis erdők, meg ilyesfélék vannak ott, a Berettyó folyik Be -
rettyóújfalu mellett, és azután nagyon széltépte romok vannak Nagy -
kerekiben, Bocskai „sárvára”. Berettyóújfalu mellett van egy középkori
eredetű csonka torony; a történelemhez ilyesfajta gyerekkori kap-
csolatok fűztek. Nyaralni rendszeresen a zempléni hegyekbe jártunk,
ahol viszont a Tokaj vidék, meg Sátoraljaújhely, Regéc, és ilyesféle
világ fogadott, Sárospatak, amelyik megint egy sajátos kultúra hor-
dozója is. Megvallom egyébként, hogy akkor, amikor az egyetemre
jelentkeztem, először sokáig tétováztam, hogy ne legyek-e matema-
tikus, azután pedig, amikor a Bölcsészkarra jelentkeztem, valamilyen
nyelvszakot szerettem volna inkább választani. Akkor már úgy fo-
galmaztam, hogy nem akarok irodalom szakos lenni, mert jobban
szeretem az irodalmat, semmint hogy taníthatnám. Aztán véletlenül
alakult úgy a helyzet, hogy akkoriban, ötvenegyben, nagyon kevés
embert vettek föl idegen nyelv szakra, magyar szakra viszont bő-
ségesen, és egy piarista érettségivel az embernek nagyobb esélye volt
arra, hogy a száznegyven magyar szakos közt meghúzódjék, mint
hogy mondjuk tizedmagával francia szakra kerüljön, vagy más egyéb
ilyesféle helyre. Így kerültem a magyar szakosok közé, amit aztán
végső soron nem bántam meg, bár biztos, hogy mindvégig, lassan-
ként harminc év óta is, megoldatlanul, egy állandó feszültséget ér-
zek a tanári munkámban.

Pilinszky, akinek a művével, de vele magával is nagyon szoros volt
a kapcsolatom, ő mondta sokszor, le is írta valahol, hogy diákkorá-
ban sokáig úgy gondolta: az irodalmat a diákok kínzására találták ki,
és azután csak valamifajta önképzőköri összejövetelek alkalmával esz-
mélt rá arra, hogy másfajta vonatkozásai is vannak az irodalomnak.
Én is valahogy úgy gondolom, hogy az irodalom mint tantárgy eléggé
sok veszélyt hordoz magában. Ha elsősorban műveltségi anyagként
fogjuk fel, vagy túlságosan is a vele kapcsolatos ismeretek közvetíté-
sét tartjuk feladatunknak, akkor az meggyűlöltetheti az irodalmat,
vagy elfödheti annak egzisztenciális érdekességét.

Engem mindig foglalkoztatott egy olyanfajta lehetőség, hogy a köl-
tészetben vannak vissza-visszatérő nagy témák. Például, amikor Cso -
konait tanítom — nem tartozik a kötelező gimnáziumi anyagba, de
én mindig be szoktam mutatni a Tüdőgyulladásomról című költemé-
nyét. És azután egy kicsit beszélünk arról a diákokkal, hogy a be-
tegség, és a betegségben, fájdalmak között megjelenő halál-gondo-
lat, végül is nagyon mélyen emberi tapasztalat, aminek a
megfogalmazására a magyar költészetben talán éppen itt, a Csokonai-
versben kerül először sor, viszont a modern költészetben igen gyak-

Említette Bihart. Az a
táj, annak az egész tör-
ténelme, gondolom,
ugyancsak szerepet ját-
szott abban, hogy az
irodalmat fontos, lé-
nyeges dolognak tartsa.
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ran találkozunk vele. Nem véletlenül, hiszen az életkor meghosz-
szabbodásával hosszabb ideig élnek az emberek, sokszor még a köl-
tők is, akiknek a tapasztalati körébe gyakrabban beletartozik ez az
érett ésszel, és mégis kiszolgáltatottan megélt öregség, vagy beteg-
ségből adódó fájdalmak, megaláztatások stb. Másfelől pedig a val-
lásos hit megrendülésével, vagy bizonyos fokú háttérbe szorulásá-
val kapcsolatosan, a halál kérdése is másként vetődik föl az újkori
ember életében, mint mondjuk egy Balassi életében, vagy egy Zrí-
nyinek az életében. Tehát ezek a dolgok valahol összetartoznak. Ami-
kor a Tüdőgyulladásomat elemezgetjük, ha időnk van rá, el szoktam
olvasni Kálnoky Szanatóriumi elégiáját. Akkor valamiképpen el lehet
gondolkodni azon, hogy mi a közös ebben a két költeményben, és
hol jelenik meg az újkori embernek a gondja Csokonainál, és hogy
a költészet eszközei, meg a világa, miben változik az alatt a néhány
évszázad alatt, ami a két vers között eltelt.

Rábát először nem mint költőt, hanem mint tanárt ismertem meg, mert
én a Jedlik gimnáziumban gyakoroltam, nem nála, de ő is vezető ta-
nár volt akkoriban a Jedlik Ányos Gimnáziumban. Föltűnt a folyosón,
tudtam róla, hogy költő, bár nem nagyon olvastam még akkor a ver-
seit. Érdeklődést keltett bennem az alakja, aztán meglátogattam néhány
óráját gyakorló időm alatt, akkor ez a tiszteletem elmélyült, utána vet-
tem a kezembe a verseit. Nagyon megszerettem őket, úgy éreztem, hogy
azt a fajta dallamosságot, amelyeket a nemzedéktársai, vagy a közvetlen
előtte járók, olyan hallatlan árnyalatosan kifejlesztettek, azt ő elutasí-
totta, és szándékosan egy darabos költői nyelvet dolgozott ki. De ez
a darabosság mégsem harmóniátlan. Inkább valami nagyon mély zene
van benne, olyan zene, amely nem az akusztikai hatásokban mutat-
kozik meg elsősorban, hanem a szavak egymásra következésében, és
valahogyan a mondatoknak vagy a strófáknak a kiegyensúlyozottsá-
gában. Aztán ide beszivárognak a csendek, amelyek mögött törések
meg sebek húzódnak meg. Feltáratlan sebek és kikiabálatlan törések,
de mégis azok, amelyek itt aztán megjelennek, és hallatlan erővel tud-
nak meghódítani egy olvasót, aki figyel rájuk.

Később is, már lassan nem diákként, hanem tanárként a diákjaim-
mal, igyekeztem azon, hogy ne csak Kismagyarországot fedezzük föl,
hanem a történelmi Magyarországot is. Rábát néha utazásokra is el
lehet vinni egy-egy városhoz, vagy egy-egy műemlékhez, hogy út-
mutató legyen. Nagyon szeretem például azt a kicsit titokzatos versét,
amit a késmárki fatemplomról írt. Ott van egy protestáns fatemplom,
amelyet annak idején, amikor nem nagyon volt szabad protestáns
templomot építeni, csak nagyon megkötött körülmények között, to-
rony nélkül, fából, és így tovább, akkor építettek meg, de azért úgy,
hogy azóta is megcsodáljuk. Ezt a fatemplomot Rába a maga történe-
tével, a maga Istenre néző dacával és elmélyedésével, hallatlan erővel
tudta megmutatni. Nem úgy, hogy ezt az egészet elbeszélte volna,
tehát nem valami úti kalauz ez, hanem inkább annak az építészeti al-

Itt van Rába György
Férfihangra című kö-
tete. Miért szereti az ő
költészetét?
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kotásnak és a mögötte élő kornak egyenértékű költői megjelenése ez
a vers. Nem versbe foglalt magyarázat, hanem a költészetre való le-
fordítása annak a műnek, amellyel ott találkozunk.

Igen, van egy kirándulási emlékem is, mert gyakran vittem a diák-
jaimat kerékpárral a zsámbéki templomhoz, olyankor mindig elő-
vettük Jékely versét. Azt szintén azért tartom ebben a nemben re-
mekműnek, mert ennek a romnak a szakadozottságát, és ugyanakkor
még ebben az állapotában is Istenre néző csodálatosságát, megint
csak ihletett erővel és leleménnyel idézi föl.

Nem, Jékely-levelezőlap ez, tudniillik, amikor ez a Zsámbék romjai
című költemény megjelent, egy versösszeállításban szerepelt, és
volt benne egy sajtóhiba. Tételekre oszlik ez a vers, az utolsó tétele
A főhajóra s a nyugati mellékhajóra. Ez egy búcsúzkodó, szép, rímes
sorokba verődő rész:

Ott hagytam szürke estben
Az Egyedülvalót,
reá gyolcsot se tettem,
nem vontam takarót.
Most hordom homlokomban
a szent, csodás romot,
megóvó csont-tokomban
ez alabástromot;
mint drága régi csipkét
védő-üveg alatt,
mint szép oltári kincsét
ládában óvja pap.
Mert nincs őrzője néki,
s oly bús-árván borong,
mint puszta, faluvégi
buckán egy sárga csont.

Tekintsd e művet, Isten,
hisz nem vagy vak s halott,
küldd mellé, hogy segítsen,
két szárnyas angyalod!
S ha nincs felépítője
s ki rakjon új falat,
hadd óvja meg belőle,
bár azt, mi megmaradt!
Járják körülbe karddal,
csapdosván a mezőt,
s kergesse égi kardal
az öldöklő Időt!
(1957. október–november)

Templomokról Jékely
Zoltán is írt.

A zsámbéki templom
képe ez itt mellette?
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A „karddal” („Járják körülbe karddal, / csapdosván a mezőt”), az a
fegyver. De a rá rímelő sor („s kergesse égi kardal / az öldöklő Időt”)
a kórus, amit az angyalok produkálnak, mert ezek olyan angyalok,
akik a kardjukkal lekaszabolják a lekaszabolni valókat, az énekükkel
pedig ünneplik azt az Istent, akinek a tiszteletére ezt a templomot
emelték. Viszont az első kiadásban a második kardal is két d-vel jelent
meg. Akkor én írtam Jékelynek, és megkérdeztem tőle, hogy vajon ez
pontos-e, vagy pedig eltévesztették. Megírtam neki, hogy el szoktuk
vinni a versét a kirándulásainkra. Akkor egy szép lapot küldött, amin
a quedlinburgi dóm látható, ennek a mintájára építették valaha a
zsámbékit. Azért küldte el, hogy ha a romot megnézzük, akkor lás-
suk azt a templomot, amelyiknek a mintájára valaha a mostani rom-
templom épült. És aztán megírta, hogy „természetesen igaza van, az
utolsó előtti sorban mennyei kórus hívatik segítségül. A Kétszázhu-
szonkét új magyar vers összeállítója sajnos nem hallotta meg — tud-
niillik ezt a mennyei kórust — bár az, hogy a szóban forgó verset be-
választotta, gyülekezeti fülre vall.” Ez ötvenhétben volt, amikor
ilyesfajta vers nem gyakran szerepelt a válogatott versek között.

Pilinszky írta azt, mondta talán valamelyik interjúban, hogy amikor
a költő alkot, remekművet akar alkotni, akkor a földig kell hajolnia. Biz-
tos, hogy ez azt jelenti, hogy a versnek nagyon komolyan oda kell kap-
csolódnia ahhoz a kézzel fogható világhoz, amelyben él. És megren-
dítő, hogy ezt éppen Pilinszky mondta, akinek a költészetében
tájmotívumok meglehetősen ritkán szerepelnek. De azért érdekes, hogy
akkor, amikor ő a lombos fák susogásáról beszél, vagy egy kerti szék-
ről, egy kinn feledt nyugágyról, és így tovább, akkor anélkül, hogy föl-
idézné a tájat, mindannyian érezzük, hogy tévedhetetlenül a mi ha-
zánkban helyezkednek el ezek a fák. Vagy ez a kert, vagy valami. Tehát
egyszerűen az éghajlat, meg a világ, ha csak egy megnevezés erejéig
is, amit ő kiszólít vagy kiemel ebből, az a mi valóságunkból való.

Aranynál vagy Petőfinél nemcsak erről van szó, hanem valóban
arról, hogy örvendezve bemutatják ennek a világnak egy-egy rész-
letét. Egy illusztrátor meg is rajzolhatja azt a tájat, szinte pontos el-
igazítást kap, vagy pedig fel lehet ismerni azt a pontot, ahonnan
Petőfi mondjuk A Tiszát írta. Ezek a dolgok, a tájhoz való kapcsolat,
s ennek a természete később változik, a vers impresszionisztikusabb
lesz, vagy pedig még az impresszionizmus léptékén is túlhalad, a
költő egy-egy elemet emel csak ki a tájból, egy metaforában vagy
valahol. De ha igazi költő, és nem könyvekből veszi a metaforáját,
hanem a valóságból, akkor érezni lehet, hogy azzal az egész valóság
vele szakad. Ettől hiteles a költeménye.

Én olyan korban jártam az egyetemet, amikor elég sok rossz példát
láttam arra, hogy a verseket „átpolitizálják.” Tehát nem szerettem vol-
na ellenkező irányban, mondjuk erőszakolt keresztény tanulságokat
levonni. De azért abban nagyon hiszek, hogy az igazi költészet vé-

Amikor járom a ter-
mészetet, állandóan
versek jutnak eszembe.
Például, amikor a Kö -
selyen eveztünk, ott
nagy a nádas, életem-
ben akkora nádast nem
láttam, akkor értettem
meg igazán a Toldit.

Az irodalomórán a
pap hallgat-e, és a hit-
tanórán az irodalom-
tanár hallgat-e?
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gül is oda jut el, ahova a hit is utat keres. Tehát az emberi létnek a leg-
végső mélységeiig. Vagy ha más képet mondunk, akkor a legtágabb
horizontját nyitja meg és a végtelennel talál kapcsolatot, az Istennel
is kapcsolatot talál. De ezt csak akkor lehet komolyan és becsülete-
sen föltárni, ha nem sietjük el. Tehát nem keresünk túlságosan direkt
célzásokat és utalásokat vagy erkölcsi tanulságokat, hanem valóban
magának a költőnek a gondolatát és a mondanivalóját igyekszünk
követni. Aki esetleg nem is keresztény, mégis eljut a keresésében, az
Istennel való pörlekedésében, az Istentől való elszakadottságában is
eljut azokhoz a végső kérdésekhez, amelyekhez el kell jutnia az em-
bernek, ha azt szeretné, hogy a hite becsületes legyen.

Ez Vörösmarty. Azért hoztam el, mert részben egy kicsit a tanári
munkámhoz kapcsolódik, de egyébként is, mondjuk, az érdeklő-
désemhez. Ez a Gyulai-féle kiadás még, nem igazán kritikai, de va-
lamelyest kritikai igénnyel készült. Van jegyzetapparátusa, és a
Széplak híres bevezető szakasza mögé odarakja a költő kéziratából
az első próbálkozásokat. Én sok örömömet találtam abban mindig,
hogy egy vers születését magamban nyomon kövessem, és fölépít-
sem, ilyenfajta kiadások adataiból. Így például emlékezetes ez a be-
vezetés, az idő, a gyerekkori emlékek fölidézése:

Mint zaj elől fut az erdőnek fejedelme, az alban
Fölriadott szarvas, s csörtetve az őszi levél közt
Mind addig viszi büszke fejét hátára hajoltan,
Míg vég rengetegét szaladással eléri Bakonynak:
Úgy az idő fut lelkem elől ’s vágyaimnak előle;
Elrohan a feledés honjába, hol a patak immár
Nem csörög, ősz partján a fáradt szép Rege szúnyad,
S a rokon Álomnak szó nélkül nyugszik ölében.
Téged is, óh Völgység! az idő kiragadjon-e tőlem,
Szóljak-e mindenről, ha dal ébreszt, csak ne te rólad? 
És ha neved zendűl nagy késő korra lejutván,
Senki ne tudja, hogy olly szentté lett tájad előttem?
Hogy fiatalságom tündér országa te voltál?
Halmaidat koszorúzza borág, koszorúzza tetődet
Százados erdőség; köztök, mint égi maradvány,
Nyúlnak el a völgyek, fiatal szépséggel igézők:
Ott mikor elfáradt testem nyugalomra hanyatlik,
Lelkem az ifjúság képét öltözve magára,
Ábrándozva bolyong egyedűl a csörge pataknál,
S szárnyain ismét a szerelemnek hordja bilincseit,
S hordja szelíd kötelét az elomló szőke hajaknak.
Álmaiból virradnia, haj! mért kelle; miért kell,
Megsiratott szép völgy! szemeimtől messze maradnod,
Hogy soha több víg hang dallód ajakára ne keljen,
És legyen a dalban minden szava, mint szive olly bús?

Mi ez a piros könyv?
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De te nevezve maradsz kedvemben búmban egyenlőn
Legkésőbb napomig, s melly tájadon őrzi regéit,
Állni fog emlekeim közepett a széplaki bús rom.

A fiatal Vörösmartynak ez a remeklése nagyon érdekesen kezdődik.
Mert az elején ott van ez a hosszú mondat, amelyiknek az első felében
a hasonlat jelent meg, a szarvas-hasonlat, és a második felében tudjuk
meg, hogy ez az elfutó szarvas az elfutó időt jeleníti meg a költő szá-
mára. A szarvas-hasonlat végleges formáját többszöri nekifutás árán
alakította ki. Az első így kezdődött: „Mint mély erdőknek fejedelme,
ha fölveri kürtszó” — Rögtön az első sort elvetette, úgy érezte nyilván,
hogy meg kell mondani, hogy ez a „fejedelem” szarvas. Mert külön-
ben félrevezeti az olvasót, a „mély erdők fejedelmét” olvasva valósá-
gos fejedelemre gondolhat, vagy valami mesebeli királyra. Tehát bár-
milyen szép ez a fejedelem, de meg kell mondani, hogy szarvasról
van szó, mert különben az olvasó képzelete tévutakra indul, és onnan
nehéz visszahozni a költő szándékainak az útjára. A következő vál-
tozat már hosszabb: „Mint a szarvas, az erdőknek fejedelme, ha kürt-
szó / Fölveri völgyeiből, megiramlik rémületében / És hegyen és völ-
gyön mindaddig sürgeti lábát / Míg a rengetegek közepén, hol nem
lakik ember / Nem kutat öldöklő nyugodalmát…” És itt vége van.
Érdekes, „a szarvas, az erdők fejedelme” ezzel többé-kevésbé meg
volt elégedve, és a következő változatból kiküszöböli a „kürtszó”-t.
Mert a kürtszót valószínűleg túlságosan pozitívnak értékelte. Ezt
megint ki akarta hagyni, s valami más kellett neki. S akkor azt mondja:
„Mint a szarvas, az erők szép fejedelme, vadásznak / Fut robogása
elől.” A vadász robogása inkább, mint a kürtszó, mert a robogás az
akusztikájával és az érzelmi tartalmával egyaránt negatív hatású, a
robogás elől fut a szarvas, és nem a kürt elől. És megjelenik a robogás
mellett a másik, a futásnak a zaja, „csörtetve az őszi levélben”. És
akkor a „fejedelem”-hez asszociál, most nem azt, hogy „sürgeti lábát”,
hanem „Mind addig viszi büszke fejét hátára lehajtva, / Míg odaér,
hol több ember nem lakik, és a / Rengeteg sürüjén csak félve uralko-
dik a Nap, / Úgy az idő fut lelkem elől, s vágyaimnak előle.” Most
már eljutott odáig, hogy megépítette az egész hasonlatot, eljutott az
időig. De utána visszatér, mert sokallotta, hogy „Míg odaér, hol több
ember nem lakik, és a / Rengeteg sürüjén csak félve uralkodik a
Nap”. Neki a futás kell, és nem a futásnak a végcélja. De ugyanakkor
valamit meg akar őrizni ebből a gazdagságból is, amit itt mégis föli-
dézett ebben a két és fél sorban. És akkor ezt az egész két és fél sort be-
lesűríti egyetlen tulajdonnévbe: és ez az egyetlen tulajdonnév a
Bakony. Ez csodálatos lelemény, egy romantikus költő leleménye, aki
Berzsenyitől megtanulta azt, hogy egy tulajdonnév mi mindent őriz,
s akitől majd Ady fogja megtanulni, aki azt mondja: „Párizs az én
Bakonyom.” Akkor, ezek után jut el a végleges szöveghez: „Mint zaj
elől” — már nem „robogás” — / „Mint zaj elől fut az erdőnek feje-
delme, az alban / Fölriadott szarvas, s csörtetve az őszi levél közt /
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Mind addig viszi büszke fejét hátára hajoltan, / Míg vég rengetegét
szaladással eléri Bakonynak.” A Bakony lesz mindaz, amit elmondott
azzal, hogy „Míg a rengetegek közepén, hol nem lakik ember /, Nem
kutat öldöklő nyugodalmát”, vagy pedig, „Míg odaér, hol több ember
nem lakik és a / Rengeteg sürüjén csak félve uralkodik a Nap”. Ehe-
lyett azt mondja: „Míg vég rengetegét szaladással eléri Bakonynak.”
Érdekes a szórend is. Mert magyarul ezt úgy is lehetne mondani, még
a hexameter is szépen kijönne: „Míg a Bakony vég rengetegét szala-
dással eléri.” De itt a Bakonyt akkor lehet a végső szaladás célpontja-
ként föltüntetni, ha a mondat szaladása is a Bakonyban nyugszik el.
És akkor ez az inverzió részben a Bakony jelentőségét is megnöveli,
részben pedig érzékelteti azt, hogy ennek a futásnak, ennek a mene-
külő szarvasnak a befogadója a Bakony, ahol már nem követheti őt a
vadász, mert ott végképp eltűnik minden, és a szarvas is menedéket
talál. Azt mondja: „Míg vég rengetegét szaladással eléri Bakonynak:
Úgy az idő fut lelkem elől, vágyaimnak előle.”

Pilinszky költészetének ez a csodája. Vele kapcsolatban sokszor va-
lamiféle nyelvi szegénységről beszélnek. Nekem meggyőződésem,
hogy ez valamilyen értelemben téves — bár ő maga is hozzájárult
ahhoz, hogy ezt a tévedést közkeletűvé tegye. Ez a „nyelvi sze-
génység” például a mondatkezelésében hallatlan belső gazdagságot
hordoz. Pilinszky mondatai alkalomadtán nagyon feszültek tud-
nak lenni. És ez nagyon érdekes, különben ennek a történetét is meg
lehetne rajzolni. Azt hiszem, azoktól a sokat emlegetett és elemzett
babitsi versmondatokból sokat tanult, másfelől pedig nagyon ér-
dekes, hogy ezek a versmondatok tulajdonképpen összekötő kap-
csot jelentenek az ő költészetének az első és a második szakasza
közt. Eleinte fegyelmezett strófákban írt, legtöbbször jambusokban,
határozott, klasszikus verstani alakokat használt, a másik szakasz-
ban pedig valamifajta szabadvers az, ami kikerül a keze alól. De
ebben az első szakaszban is, ami a verseit igazán Pilinszky-verssé
teszi, valójában ez a sajátos mondatstruktúra, amelyik fontosabb a
verstani struktúránál. És ez az első szakaszban kialakul, a második
szakaszra átszármazik. Tévedhetetlenül meg lehet itt látni, nem-
csak a tematikus rokonságból, hanem ebből a nyelvi azonosságból
is, hogy ugyanaz a költő írja a szabadverseket is.

Nemes Nagy Ágnest olvasva én gyakran úgy érzem, mint hogyha
valaki pasziánszt rakna ki, és mikor már kirakta, akkor egy hirtelen
mozdulattal összesöpri a kártyáit, megkeveri, és valahogy még egy-
szer elénk dobja őket. A dolgok meg az asszociációk, amelyek a ver-
sében felsorakoznak, váratlan jelentést kapnak ezzel, az egész vers
belső sebessége megváltozik, és akkor kap egy hallatlan erőt az
egész. Van egy három darabból álló verse: Dalok, a Napforduló című
kötetéből. A három dal természetesen összetartozik. Az első, a Cí -
mer, hallatlan lassú vers. Ismétlődésekkel, az odakint való eső csön-

Egyébként az inver-
zió nagyon alkalmas
arra, hogy feszültebbé
tegye a mondatot.

Nemes Nagy Ágnes re
is jellemző a zártság,
keménység, a tárgyias
költészet példájának
szokták mondani őt.
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dességével, és ugyanakkor a szürkeség, feketeség, a sebzett vagy
suta gólya odakint, az égi pajzs közepén. Tűri az esőt, „vékony pa-
raszt-pelikán”, odakint áll. A második darabban vált a vers. A külső
képsíkról a belső, az emlékezés síkjára. „Esik odakinn / Esik ide-
benn / Fut a csepp / Mind a két / Ablaküvegen.” S akkor egymásra
vetülnek asszociációk, ezek a belső vásznak, pólya, halotti lepel, és
halál is. És lepedő és az Isten. A harmadik, az Éj, összekeveri eze-
ket a kártyákat, amint az előbb mondtam, s hallatlan meggyorsítja
a vágásokat. Az izgalmi foka, a versnek a hőfoka megváltozik, és
akkor megjelenik itt, ebben a tépettségben, a Miatyánknak a sora, s
az tér vissza újra meg újra, és válik ez meditációból valamifajta fo-
hásszá, imádsággá.

Egyébként ma is kaptam egy verseskötetet, valamit hadd mondjak
még erről. Vasadi Péter kötete: Fahíd, afféle életmű. Egy kicsit ő is
a Rába töredékességével lepi meg az embert, és ugyanakkor vul-
káni izzásokkal, meg indulatokkal, talán Berzsenyi is valahol ott
van ezek mögött. Ebből még egyvalamit megmutatnék, talán nem-
csak véletlenül írta ide az ajánláshoz, hanem valami köze van a ba-
rátságunkhoz.

SZIKLATÖMBÖN A VÁROS

Nem a haragod, az a méz veszedelmes,
Mely szavaidból csöppen.
Szent kóborlásaidban
Hol itt, hol ott táborozol le.
Fölgyújtasz, mint egy rőzseköteget,
Egy este lobogunk,
S másnap hideg csillagnyom
Fényesedik ott,
Ahol álltál. 
Üreges vagy a szeretettől.
Rohan is 
Vákuumod felé a világ,
Pedig azt hiszi,
Ellened él.
Ereszkedik lassan
A remény új Jeruzsáleme:
Sziklatömbön a város.
Utcáiban földillatú barlanglakások:
Szavaim.

Irigylem a tanítványait.
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