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Egy vers Babitsról, és ami m,ögötte van

ZELK ZOLTAN

BABITS
(1883-1941)

Az ő harminöt éves háborúja
lehet még egyszer harmincöt
vagy kétszer annyi is talán 
s veszítsen mindennap csatát,
kezében hacsak egyszál nerssei
leküzdi végül a
művére támadó
acsargó némaságot!
Aki látta búcsúzó arcait,
a csontokig gyalultakat,
aki látta föl!obogó szemét:
látta, hogy önmagának gyújt
önmagában halotti mécsest,
mert nem félte, mert hitte a halált,
Ezért hajolhatott
kínjainak partja-nincs tengere főlé,

s oly nemes vakmerőn

ahogy a század kezdetén,
ahogya hajdan csaták kezdetén
- istenült perc! két istenült arc! 
Adyval a térkép fölé hajolt!

A vers 1976 novemberében jelent .meg az Új Írásban, majd Zelk Zoltán rnind
máig utolsó, Mindennapi halálom círnű kötetében, Ugyanebben a novemberi
hónapban a Kortársban jelent meg Szép Ernő mondja című verse is, A két köl
temény témaválasztása. hangja azt jelzi, hogy e zaklatott időszakában, betegsé
gekkel küzdve, az "Isten oldalán" járni tanulva, a költőt az igazságtevés indu
lata foglalkoztatta, A kórházi ágyak fehér négyszögeiben. és a betegágy magá
nyában nemcsak sokszor elviselhetetlen testi kínjait igyekezett versbe foglalni,
hanem egyemlékekből és nosztalgí ából szőtt világot is egyre érzékletesebben te
remtett maga köré, A hunyt szemmel önmagába feledkező poéta előtt mind
gyakrabban, kézzel fogható közelségben merültek fel a szerétett régi arcok, egy
re áttetszőbbé váltak a jelen és a múlt dimenziói, az idő visszafelé is terjedt,
ami emíékké fakult korábban, az most kézzel fogható, megtapintható valósággá
vált, s csak a ceruzát kellett elővenníe, hogya papírra vethesse ezt a csodála
tos közelségben megidézett elmúlt időt, mely nem Proust lebegő ideje volt, ha
nem újra megélt és megtapasztalt valóságréteg. Újra végigballagott a hajdani
sétautakon Krúdy úrral és Hunyady Sándorral, ott ült a szikrázó gyep szélén
a tríbünön, s kezét magasba emelve ujjongott Kohut Vili bomba gólja láttán.
Kékeres kezével még egyszer végigsimította annak a koszorúnak leveleit, melyet
az amatőrverseny győztesének nyújtott át az Ügetőn. És csütörtökönként dobogó
szívvel hóna alá vette a versekkel teleírt papírlapokat. Indult az Attila utcába.
ahol a beteg Babits Mihály fogadta a költőket,

Ezek a csütörtöki fogadóórák, a félszeg, gátlásos, sípolva lélegző Babits sza
vai elhatározó élményévé váltak Zelk egész nemzedékének. Hiszen mindnyájan
abból az Attila utcai emeletes bérházból rajzottak elöl Ott toporogtak a kapu
előtt, percekig haboztak. megnyomják-e a csengőt, aztán, a beszélgetés végezté
vel szétröppentek, s lehet, hogy csak évtizedekkel később érezték meg azt a
titokzatos erőt, mely fogva tartja őket, melynek vonzásából nem tudnak kisza
kadni soha többé.
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Zelk Zoltán költészetének (és prózájának) vissza-visszatérő témája, alakja
Babits Mihályé, Nem mint az ifjúság jellegzetes emléke villan föl ezekben a
versekben és röpke jegyzetekben, nem mint szeborrá merevedett óriás, akihez
csak ritka, pirosbetűs ünnepeken jár tisztelegni a feledékeny utókor. Az élő,-a

költői .gondolkodást, látást, az emberi erkölcsiséget meghatározó Babitsot és pél
dáját idézi újra meg újra, - nyilván nem véletlenül. Indult bár Kassák körében,
megvetette légyen első éveiben a Nyugat .Jconzcrvativtzmusát", végül mégis Ba
bits bűvkörébe került, mint annyian kor- és nemzedéktársai közül, akik hozzá
hasonlóan, berzenkedve, a fiatalság türelmetlenségével. s ugyanakkor a nagyság
iránt érzett feltétlen hódolattal viaskedtak vele életében, s azon túl is. Zelk már
a Babits Emlékkönyvben (Aüotuim. volna ... címmel, később Babits Mihály em
lékére címváltozattal vette föl összegyűjtött versei közé a Sirályba) megfogal
mazta e szemérmes szeretetet, mely egyszerre vonzotta és taszította az akkori
fiatalokat, akik ugyanúgy "oldalogtak vissza" önállósulásuk után, ahogy a vers
ben írja, s szavak nélkül egyazon hűséget fogadták:

Igy éltem én. Most már egem van.
S már írva sorsom csillagokban:
s homálylik vagy ragyog?
oly mindegy az! mert bárhogy űzzék,

eblábakon jár-kél a hűség

és visszaoldalog..

Vissza! Honába! - Én nem kérdem,
mit ránk hagyál, hogy van-e részem
a honból énnekem?
Hát ti se kérdjétek, mi joggal:
ha őrizem körömmel, foggal 
mert nincs más fegyverem.

Zelk Zoltán valóban "foggal-körömmel" őrizte a maga hűségét, Újra meg
újra megírta a csütörtöki fogadóórák feledhetetlen emIékét, kis esszében (a Fék
távolságon belül című kötetben) éppúgy, mint ünnepi megemlékezésben, vers
ben is (Pirosbetűs csütörtök) és kötetlen beszélgetések, interjúk alkalmával is
vallott erről az eltéphetetlen kötelékről. Tévedne, aki azt hinné, hogy. legendák
ból, mítoszból szőtt kártékony koszorút illesztett az egykori mester feje köré.
Életévé érlelte a babitsi példát és magatartást. Babits elkísérte őt a mécesre és
az ügetöro, s ott virrasztott mellette, midőn új verseit, műveit írta. Mindig ma
gán érezte "föl!obogó szernét", s idegvégződéseiben makacsul őrizte az utolsó
kézszorítás fájó emlékezetét. Amikor a Petőfi Irodalmi Múzeum emlékkiállítást
tervezett a Nyugatról, kis kötete t szeréttünk volna összeállítaní az írói emléke
zésekből. Zelk Zoltán személy-esen jött be. Akkor még fríssen, fiatalosan. Lete
lepedett a Iotelbe, tűnődve előhúzott a zsebéből egy húszforintost, s azt aján
lotta, játsszunk "lehúzóst". S míközben izgatottan figyelte a számokat, egyszer
csak megszólalt: "Babitsról fogok írni". Majd bezsebelve a nyereséget, megví
dámodva hozátette: "És Adyról". Határidőre hozta a cikket - olvasható a Val
lomások a Nyugatról című kötetben -, Erzsébet is elkísérte. Megint maradt, de
most szép lassan, tagoltan teloívasta, amit írt: " ... Ady és Babits ikrek a ma
gyar költészetben, úgy ahogyan Bartók és Kodály a muzsikában",

Akkoriban - tíz éve ennek - Babits javában vívta még a maga "harminc
öt éves háború"-ját. Igaz, már nem folyt a harc a régi hévvel, csitult a tegy
verzaj, csak az utóvédek kósza lövései dörrentek. Az "Ady vagy Babits" alter
natíva Ady és Babits természetes - és a történeti hűségnek megfelelő - szö
vetségévé szelídült. De ki tagadhatná, hogy Babits életművének nagy része ak
koriban még a jótékony félhomályban rejtőzött? ÖSszegyűjtött verseinek kötete
antikváríumok ritka kincse volt, regényeiről alig-alig esett szó, amikor a hu
szadik századi magyar próza új eredményeirt méltatta az Irodalomtudomány, Két
fronton folyt e "harmincöt éves háború", hiszen szívósan tartotta magát legen
dája, de e félig-meddig emlékezésekből szőtt, nagyított képet vajmi nehéz volt a
művek valóságával szembesíteni.

Ebben az akkor még tisztázatlan irodalmi környezetben Zelk Zoltán verse
tett is volt.. A hűségtevés. az örökség-vállalás szép gesztusa. S ha csak ennyi
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volna a vers, akkor is jelentős dokumentuma volna egy elkötelezett költői ma
gatartásnak. Am Zelk Zortán körtemenye ugyanakkor személyes vallomás is.
Nemcsak Babitsról vall, hanem a sorok közott rejtve - önmagáról is. A múlt
nak és jelerínek, az objektivításnak és a szubjektum szemérmesen kendőzött,
de tetten érhető kitárulkozásának kettőssége adja e mű igazi értékét és szép
segét,

Az első nyolc sorban nuntha azoknak az éveknek Babits körül, lassan csil
lapodó irodalmi harcai t rajzolná föl. A ven megírásának évében volt harmincöt
éve, hogy meghalt a költő. A fél emberöltőnyi idő valóban kűzdelmekkel volt
telve: míkőzben sebeket kapott a halott, önmagát is sebezte a magyar irodalom.
Valóban "csatavesztések" voltak ezek, bár a történeti hűség kedvéért el kell
mondanunk, hogy Zelk versének születóse előtt néhány jelentékeny résztanul
mány és egy összefoglaló könyv az "Arcok és vallomások" sorozatban (Pók La
jos tollából) sokat tett a portré homályainak felderítéséért, Az "acsargó néma
ság", mely kiemélt helyzetben van a mondat végén, mégis a vers egyik kulcs
fogalma. Nemcsak a Babits-életmű értékelésének k étsógei t rejtette el ugyanis
ebben a költő, hanem minden művész életének egyik legkínzóbb kérdését: va
jon mí marad meg életéből és alkotásaiból halála után? Érdemesnek tartja-e
az utókor, hogy megőrizzen belőle valamit? Lesznek-e elkötelezett harcosai ? Meg
őrződik-e belőle legalább az az "egyetlen vers", amely - rnínt a Töredék és
életműben írja Zelk Zoltán - lehet életmű-értékű is:

Elkezdeni a verset,
és folytatni a verset,
azt a folytatásért könyörQőt,

azt a folytathatatlant,
amig Isten adja.

Ezért töredék· minden,
ezért életmű minden
1,ersünk: te talán elborult
emlékezetű utókor!

Voltaképp hát az őrzés gesztusári kívül egy sajátos személyiség-transzponáció ta
núi is lehetünk: a költő a legsajátabb kétségeit mondja el a babitsi életmű ma
radandóságát Iatolgatva, S az igazi 'lírikus hitével mondja ki versének egyik
legfontosabb öntgazoló gondolatát:

kezében hacsak egyszál »ersse!
leküzdi végül a
művére támadó
acsargó némaságot!

Felkiáltás nyomatékosít ja ezt a meglehetősen bonyolult szerkezetű összetett
mondatot. S ez a tűnődő, halkszavu poéta, aki legszíves-ebben sajátos recitáló
hangsúllyal Venné számba az élet jelenségeit, s erre a képzeletbeli seregszemlére
a lomha jambusokat érzi már ifjúsága óta a legalkalmasabbaknak, most fel
emeli a hangját, kiált, mert értéket őriz, mert a mű maradandóságának ügyét
szolgál'ja egyetemes hittel és indulattal. Rendkívül jellemző erre az indulati
váltásra, hogya némiképp reflexív bevezetés után a vera belső lejtése is követi
az indulati emelkedést:' a többé-kevésbé szabályos [arnbusok - jóllehet az ötö
dik sorból ugyancsak kiolvasható a jambikus lejtés - a költői lélegzetvételhez
simulnak, szaggatottabbakká. zaklatottabbakká válnak. Hogyne válnék ziláltabbá
a költő indulata, amikor a mulandóságról és a megmaradás esélyeiről szól ? Hi
szen betegsége keserű hónapjaiban, éveiben gondolatban újra meg újra megélte
a mű fennmaradásának esélveít, s volt alkalma - mert hiszen sorsa kénysze
rítette rá -, hogy szembesüljön a' saját költészetével, mely ugyanakkor szerves
része a magyar költészet egyetemes folyamának is, amelybe éppúgy beletar
tozik Ady, Babits és a többiek, akiket oly féltő szeretettel idéz és óv a poros
feledéstől. Ebben a gondolati közegben immár szétválaszthatatlanul egy az em
lékező, a megidéző. és az, akire emlékezik. Hiszen mindnyájan ugyanazt az ügyet
szolgálják, ugyanazt a hol tovatűnő, hol teljes fényességében jelenlévő szellem
alakot kísértík, akinek nem látott, csak sejditett vonásait egyforma buzgalom-
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mal és tehetséggel míntázzák költők, festők és zeneművészek. Nem véletlen, hogy
az övéhez hasonló üzenetet olvas ki Zelk Zoltán Szántó Piroska kertjéből is:

Aki szeretett a földön,
akit szerettek a jöldön,
annak nincs halála!
levetlcezve minden elmulandót
igaz-pucéran ölelnek 
csontjaink boldog föltámadása!

Aki ilyen hittel, ilyen konok következetességgel hisz a művészet maradandó jelében,
az nem a mulandóra függeszti tekintetét, nem a kiszolgáltatott magányos ember
örök kínját idézi csak, hanem lelke mélyén érintetlenül őrzi az alkotás és a ben
ne megtestesülő emberi örök szépségnek igézetét:

Az ő Krisztusai lelépnek a keresztről

s ha mennyben, ha földön járnak,
talpuk alatt soha péntek,
talpuk alatt csak vasárnap!

Voltaképp ezt a gondolatot mélyíti el és nyomatékosítja a vers következő

mondata, mely látszólag a betegágyán szenvedő, a halállal birkózó Babits arcát
idézi :

Aki látta búcsúzó arcait.
a csontokig gyalultakat,
aki látta föllobogó szemét:
látta, hogy önmagának gyújt
önmagában halotti mécsest,
mert félte, mert hitte a halált.

Babits a betegágyon! Versek, megrendült emlékezések, hirtelen föllobbanó lel
kiismeretvizsgálatok, felgyúló fogadalmak kísértenek a kép mögött. Ez a "csak
csont és bőr és fájdalom" arc, melyet újra meg újra megostromoltak a "fáj
dalom tajtékai" halála óta is ott él irodalmunkban, mint figyelmeztető, rnínt
ösztönző és önvizsgálatra késztető példa. Ahogy ezt Radnóti fogalmazta meg:

Látjátok, annyi szenvedés után most
pihen e hűvös, barna test.
Csak csont és bőr és fájdalom.
S akár a megtépett, kidőlt fatörzs
érgyűrűit mutatja,
bevallja ő is gyötrött éveit.
Csak csont és bőr e test,
Dc most a nemzeté is
csak csont és bŐr és fájdalom. Ime,
Balázs, kihez könyörgött, vedd karrviria!
0, requiem aeternam dona ei.,. Domine!

A Babits Emlékkönyv könnyekkel küszködő, elfogódott megemlékezései között
olvasható Bernáth Aurél szi nte sosem idézett írása. Hogy milven is volt Babits
sokat emlegetett arca, tekintete. ez a képzőművész érzékenységével előadott né
hány sor árulhatja el leginkább:

"Olyan feje volt, mint egy bírónak, egy tanárnak és egy figyelő angyalnak
együtt. Az angyali rész suhogott elöl. Ez vitte az arc szólamát, A bíró és a ta
nár hátul, csendben maradt, ítélkezőnek. taníteatónak. ha a repülés bizonytalan.

Szárnyalt a tekintet, s mélyen hátul a bölcsesség nézte útját és a tudás:

*
Boltozatos, magas a koponya, erős az orr, kemény az áll. Hibátlan arányúak.

Ilyen fejük volt a megfontolt komoly embereknek, apáknak. De széthúz egy füg
gönyt a tekintet, s a nyugodt arcszerkezetre fényt derít. Rajong a fekete szem,
világít, áthat és kutat. Mint egy vüágítőtorony, ha volna fekete sugárral."
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Ez volt hát az a sokat idézett, sok változatban megörökített babitsi arc és
tekintet. S akik meglátogatták betegágyán, a "csontokig gyalultak" mögötj erre
emlékeztek. Sok arca, sok tekintete volt. (Nem véletlenül használja Zelk Zoltán
a leírásban a többes számot.) Aki végiglapozza a róla készült fotókat és portré
kat, rögtön ráébred, milyen szörnyű pusztítást végzett vonásain a növekvő kór.
Az utolsó kép: 1941. augusztus l-én, Esztergomból, már egy halott koponyáját
mutatja. Csak a sötét szempár világit, még mindíg "föllobogva", dacolva a ha
lállal. És az is majdnem megfelel a történelmi hűségnek. hogy "önmagában"
gyújtott "önmagának" halotti mécsest, mert bizony gyakran teljesen magára hagy
va vívta harcát az elmúlással :

s úgy, feküdt, mint egy elhagyott
házban az otthagyott halott,
nyitott ajtók és ablakok
meüett a kietlen szobában,
olyan siralmas némaságban,
hogy nem döngött egy árva légy se,
csak egy vékony síp szólt, a gége,
és a vékony sípszóra sárgán
mozdult a halott fő a párnán,
és megvonaglott a halott,
megérezte, hogy ott vagyok,
pillája rezdült, könyökére
emelkedett, szeme sötétje
rám tapadt, nézett rám zihálva,
mint az áldozat gyilkosára,
mintha orvul csak arra jöttem
volna a házba, hogy megöljem,
gyilkoljam a torkát szorítva,
míg el nem némul gégesípja,
és elraboljam maradék,
vergődő, vézna életét -

(Rónay Gy.: Babits a betegágyon)

De e szörnyü és megrázó látomást Zelk Zoltán megint kiemeli egyedi jelenté
sébál a befejező sorban, midőn ezt írja: "mert nem félte, mert hitte a halált" .

.Ez a sor félelmetesen sokat jelent: voltaképp Babitsról állít valamit. de ugyan
annyit elárul egyfajta egyetemes emberé létérzésről is, s ha rejtve, szemérmesen
palástolgatva, de a költőről magáról is.

Nézzük hát röviden e három jelentés-lehetőséget. Hogy Babits nemcsak fél
te, hanem hitte is a halált, azaz nemcsak szűkölve, remegve menekült előle. ha
nem hitt is abban, hogy az elmúlás egyfajta beteljesedése a becsületes életnek
és az igazi műnek, az ma már szinte irodalomtörténeti közhely. Talán legutolsó
versében, a Remenyik Sándornak ajánlott Egy verses levélre címűben is arról az
"örökre" tovább rengő "édes és kegyetlen" hangról ír, melyet kínjai közé szőve,

elmúlva is hall tovább. S vajon a Világon való bujdosásaimnak utolsó képe, melv
a hirtelen "kitáguló" kis szobáról (azaz az átlényegü1ő életről) rajzol megdöb
bentő s ugyanakkor mégis felemelkedő képet, nem ugyanezt a tudatot fejezi-e
ki a belenyugvás és a bizalom kettős érzésében? Jónás is minduntalan "jeleket"
vár, aztán ráébred, hogy neki nincs más tennivalója, mint továbbitani a rábízott
üzenetet. hogy abból értsen, merítsen az emberiség. S ha ezt híven teszi, akkor
Jónás és a Jónasok nem múlnak el, szavuk, küldetésüknek ígéi beleivódnak az
emberiség történetébe, gondolkodásmódjába. vílágszemléletébe.

"Mert nem félte, mert hitte a halált." - E sor gondolati tartalma eszmélése
óta elkísérte az emberiséget, s minden kor, minden filozófiai rendszer igyeke
zett megadni válaszát a halál nyitott kérdésére. Mert a halált "tudjuk". Az el
múlásra nyitottan élünk - tanítják az egzisztencialisták. De a halálban való
hit kérdése ennél sokkal bonyolultabb. Zelk Babitsot idéző sorait - és egy ki
csit a maga meggyőződését sugalló mondatát - olvasva Illyés Gyula Kháron
ladikján írt sorali juthatnak eszünkbe: ,.minden filozófia - s mínden költői lo
bogó elszántan és következetesen a halál - a .bíztos vesztés - ellenében lobog.
Oly kitartóan, hogy már-már reménnyel". Az elmúlással viaskodó, de műveit

és az azokban revelálódó példát konok kitartással alkotó Babits példája ezt a
\
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reményt, ezt a hitet sugallta mindazoknak, akik műhelyébe kerülhettek, s tőle

tanulhattak. "Hitte a halált", pontosabban talán félte. De a Nyugat és az egye
temes magyar szellemi élet jobbjai hittek abban, hogy ez a halál mégis példa
lesz, annak bizonysága, hogy az esendő, gyönge, halálra szánt ember is tud fény
lő ti~taságú üzenetet hagyományozní a romlásba hulló korról. "Arca nyugodt
volt - írta Illyés a halott fölött -, semmi szenvedés nem látszott rajta. Meg
próbáltam szemét lezárni. Nem tudtam; így maradt, gondolkodóan, előresze

gezett tekintettel." Ez a tekintet, ez a jövő felé is nyitott pilJantás sugallta a
hitet és reményt, mely már a Holnapot hívta, idézte.

És van ennek az egyetlen sornak egy személyesen megélt aspektusa is. Zelk.
Zoltán újabb költészete szüntelen készülődes. A beteg ember körül fokozatosan
átalakulnak az élet hagyományos viszonylataí, átrendezödnek meghitt alakzataí,
s minden új értelmét, új körvonalait mutatja előtte. Most kovácsolja ki a maga
igazi emberséget, amely a múlt· tetteiből és a jelen gondolataiból - és versei
ből - szövődik szétválaszthatatlan egésszé. O már tud valamit, amit mí még
nem tudhatunk. Nem véletlen, hogy utóbbi verseiben eddig nála ritkán tapasz
talt tömörséggel és hitellel vall erről az új életszemléletről, életmódról:

Barátaim azt hiszik, hogy fekszem,
nem tudják, már járni tanulok
megadóan, lsten oldalán.

Mert így igaz a címe ennek a bámulatosan pontos önjellemzésnek. Aki e soro
kat írta, valóban készen állt egy másik útra. De miközben készülődött, kiküz
dötte szívében a halálközelség békességét és azt a paradox reményérzést. melyet
a filozófusnak oly nehezen hiszünk el. ám a költőnek készségesen, hiszen mö
götte áll a műve, ami szilárdabb lehet a legkeményebb anyagból gyúrt szobor
nál. Pontosan ez a tudat segíthette hozzá a következő, látszólag megint Babits
ról, valójában azonban önmagáról is hiteles képet rajzoló sorok megírásához:

Ezért hajolhatott
kínjainak partja-nincs tengere fölé,
s oly nemes vakmerőn

ahogya század kezdetén
- istenült perc! két istenült arc!
Adyval a térkép fölé hajolt!

Mindenekelőtt érdemes figyelnünk a stílus Zel knél szekatlan választékossá
gára, bizonyos mértékű archaizálására. A "kínok tengere" kifejezés mintha régi
litániából került volna a versbe, vagy egy Missale könyörgéséből. A "partja
-nincs" jelzői szerepben álló összetétel ugyancsak nagyon szép kifejezés, mely
egyszersmind ezeknek a testi szenvedéseknek a szinte kimeríthetetlen voltát su
gallja. Babits iszonyú sokat szenvedett, de nem kevesebbet szenvedett Zelk
Zoltán is. "Idegen fájdalmak nyársán, / idegen fájdalmak kötelén" él ő is, akár
a hajdani költőelőd. S az odahajlás mozdulata is közös: színte már a költői gesz
tusok egyik archetípusa ez, ahogy a poéta a mű fölé hajol, mintha vallátná an
nak titkait.

Az a két "istenült arc" egyébként Székely Aladár fotóján látható. Azon rit
ka felvételek közé tartozik, melyeken Adyt mosolyogní, látjuk. O áll a kép elő

terében, Babits pedig hátrább, jobb könyökét a nyitott fólíánsra támasztva. S
ha. képben akarnánk ábrázolni "a .hajdan csaták kezdetét", keresve sem talál
hatnánk kifejezőbbet. Egymás mellett rajta a modern magyar irodalom két
nagy - ha nem a legnagyobb - alakja, s előttük a hatalmas nyitott könyv,
mintha azt a művet [elezné, melyet együtt, szövetségben írtak, ha más-más
fejezetét is. Ezt a századeleji újakra készülődő hangulatot nagyszerűen érzékel
teti Zelk Zoltán verse befejezésének sajátos nyelvhasználatával. A "nemes" szó
kiemélést nyer azzal, hogy nem a közhellyé koptatott módon, módhatározóként
illeszti a rnondat szövevényébe, hanem "vakmerőn" állapothatározó mínőség jel
zőjeként. Ugyanilyen finom kifejezés a "hajdan csaták", melyben a szinte mi
tikus távlatokba nyitó "hajdan"-t a megszekott melléknévképző nélkül használ
ja. S ezt a mitíkus távlatot mélyíti el az "istenült" befejezett melléknévl ige
név ísmétlése, s a gondolatjellel beiktatott szaggatott felkiáltás.

Valóban "istenült" perc volt ez, s két "istenült" arcra láthatunk? A szán
dékos túlzás alighanem az utókor kegyeletét fejezi ki.
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