
KÓNAY LÁSZLÓ 

MIT AKAR EZ AZ EGY EMBER? 

- JEGYZETEK VAS ISTVÁN K Ö L T É S Z E T É R Ő L 

Olyan verseket szeretnék írni, / Ne legyen sem megoldás sem 
titok, I Olyat, hogy minden szavam, modatom / Tárgy s tény legyen, 
ne kép és fogalom. — E nchány soros ars poeticáját1 már érett 
költőként fogalmazta meg Vas István. Valójában persze egész 
költészetében — és életében — e program megvalósítására 
készülődik. A „kép és fogalom elvetésének" gondolata is 
ifjúkori kísértés: még gimnazistaként forgathatja Л Toll példá-
nyait, amelyekben a Kosztolányi meghirdette Ady-revízió 
után szenvedélyes vita bontakozott ki a költői magatartásról 
és a költészet hivatásáról. A „hasznosság" s a „lírikusi tartás' 
eszményének megfogalmazásában pedig elsősorban Vajthó 
tanár úr rendkívül erős hatását érhetjük tetten, tőle tanulta 
meg elsőnek, hogy a hagyományok mellett — amelyek 
természetesen a költői képek világát szimbolizálták számára — 
a modern lírának erőteljes új ága sarjadt, elvetve a kifejezés 
szépségét, s helyette elsősorban a mozgósítás, az emberi tudat 
forradalmasításának szükségességét vallva. A nagyvárosi élet 
közegéből fakadt fel cz az avantgard művészet, s Vas István 
ifjúkori önmagát visszaidézve némi büszkeséggel s némi iróniá-
val mondhatja el: „Nekem az a nagyvárosi élet és embervege-
táció és hömpölygés az élet és költészet alapjai és vigasztalásai 
közé tartozik, s nyilván volt ilyesféle jelentősége számomra 
akkor is . . ."2 S ha már a költői eszmények, a felkészülés példái-
nál tartunk, nem mellőzhetjük Tolsztoj hatását sem, akinek 

1 Kis ars poetica — A teremtett világ c. kötetben (Bp. 1956.) 
2 Nehéz szerelem. (A líra regénye.) Kortárs 1964/9. sz. 
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profetikus elhivatottsága s teljes világképe egyaránt ösztönző, 
követendő példa volt számára3: 

Tajtékzott és forrt az if júság még, 
Bánatos és süppedő mocsár, 
Egy ezüstös, messzeröptü szándék, 
Vijjogó és sívó vízmadár, 
Szállt velem, a „Háború és béke" 
Szélesen hullámzó mély vizébe. 

Költő, iró mind rajong ma érte, 
Hű keresztény, hívebb bolsevik; 
Utamat mindeddig elkísérte, 
Hadd kisérje most már végéig, 
Míg a könyvet kezemből elejtem, 
S amiről szól, azt is elfelejtem. 

A másik maradandó, nagy olvasmányélmény — Doszto-
jevszkij. „Azon a télen állandóan olvastam — írja A líra regé-
nyében4 — Dosztojevszkijt. Sötét imbolygó világa nagyon is 
összhangban volt bekerítettségem alapérzetével — a szenvedés 
egyetemessége vigasztalt is reménytelenségemben. Dosztojev-
szkij világának sötétségét elfogadom, csak fényeit nem; a 
legutóbbi hónapok tapasztalatai után nem tudtam kételkedni 
a Sátán uralmában a földön." A kapitalizmus „Sátánja" ez, 
amely nem ismeri az emberi kapcsolatok humanizáló erejét, 
amely a kiszolgáltatottságon alapszik. Vas István kettős kiszol-
gáltatottság élményével találta szemben magát: egyrészt ott-
honának fojtogatóan kispolgári légkörével kellett farkasszemet 
néznie, másrészt az egyetemes kapitalizálódással. Talán ez a 
kettős gyötrelem taszítja olyan elemi erővel a magyarországi 
avantgard, Kassák és köre felé. Igaz, az első találkozás a vélet-
len műve : egy antikvárium polcain találkozott a Dokumentum 
számaival. Izgatottan mélyedt bele Kassák verseibe, elsősorban 
méltóságos, biblikus hömpölygésük ragadta meg, s nagyon 

3 A Háború és béke ; 1933-ban írta. 
4 Kortárs 1964/9. 
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tetszett a szabadvers mesteri kezelésének adottsága is. „A 
kellő pillanatban a prózai elemeket is pátosszá tudta felemelni." 
— A Dokumentumban ismerkedett meg Vas István az új költé-
szet teoretikus kifejtésével is: Déry Tibor Az új versről című 
tanulmányában.5 Az új vers — mondja Déry a többi között — 
önálló életcél. N e m utánozza a természetet, hanem folytatja. 
Az új vers költője elsősorban a szavak hangulatával és hangalak-
jával éri el hatását. A szavak ebben az összefüggésben túlnőnek 
eredeti értelmükön, a költő tehát elsősorban nem az értelem-
hez szól általuk. A poéta a vers összes elemeit önmagából veszi. 
Minthogy nem másolja a külvilágot, minthogy nincs közölniva-
lója, alkotására nem érvényes a külvilág értelmi feldolgozásának 
rendje, a racionális logika. Az érzelmi logika azonban az érte-
lem alatt szabályozza a költő képzeletét s szinte az öntudat 
alól érvényesül „kész szavak vagy szócsoportok formájában". 

Igen, az első pillanatban valóban úgy látszott, hogy a társa-
dalmi valósággal párhuzamosan a költészetnek is meg kell 
valósítania a maga totális forradalmát: teljességgel szakítania 
kell a hagyományokkal, és még a hagyományos kifejező 
eszközét, a szót is újjá kell teremtenie, nem a hasznosság, 
hanem az ösztönösség fokán. N e m véletlen, hogy e törekvés 
jegyében született meg Vas István egyik első verse, a Munka 
1929. évfolyamában megjelent Téli nap. (Az előző évfolyam-
ban már megjelent Joseph Dorfmann Im Lande der Rekordzah-
len című könyvének ismertetése. Ebben a műben egyébként 
először nyer racionális elemzést a kapitalista Európa széthul-
lásának gondolata.) Ugyanebben az évfolyamban olvashatjuk 
A menekülő című írását is, amelyben azonban mintha megszó-
lalna a tétovázás, otthontalanság érzése is: Vas Istvánban egye-
lőre szinte öntudatlanul fogalmazódik meg, hogy a Kassák és 
köre által tudatosan választott hazátlanság, sehová sem való 
tartozás végül a lelki számkivetettségbe kényszeríti őket. „Az 
utóbbi időben — mondja egy helyen — nem igen tudom 
megértetni magam az emberekkel." S e tudat alatti lázadás 

5 Dokumentum — 1927. 24. 



Mit akar ez az egy ember.'' 79 

bizonyságaképp jelenik meg a Munka következő évfolyamá-
ban A szegényember című lírai portréja, amelyben a szavak már 
hagyományos asszociációtartományt idéznek, s az öntudatlan-
ság forradalma helyett nagyon is lágy, emberközpontú szí-
nekkel rajzol. 

A felismerés — hogy a kassáki út, legalábbis ebben a formá-
jában, nem éri el célját, több forrásból táplálkozott. Része 
lehetett benne irodalmon kívülinek látszó, valójában azzal 
nagyon is összhangban levő tényezőknek, például a Bartók és 
Kodály hatása nyomán új erőre kapó népdalkultusznak is. 
„Tudtuk, hogy amit a népdalokban szeretünk, az a polgárok-
nak csak a megvetésével találkozhatik, de nem fér el abban sem, 
amit mi mozgalomnak hittünk. Szóval a népdalkultuszban 
bennevolt a mi demokratikus dacunk éppúgy, mint arisztok-
ratikus dacunk."6 S egy másik forrás: „Bartók zászlaja volt 
modernségünknek. Bartókhoz hozzátartozott az ismeretlen 
népdalkincs is, melyet ő hozott fel a mélyből. . . Nyolcadik 
végén elkapott a Bartók-láz, s nem állhattam meg, hogy 
könnyebb darabjait, különösen a népdalokat le ne pötyögtes-
sem. Bartók népdalgyűjtésének vaskos köteteit Bécsbe is 
magammal vittem. "Vas István és fiatal társai hamar ráébred-
tek, hogy a bartóki út is járható, sőt járhatóbb, mint amelyiken 
ők haladtak, hiszen nem a hagyományok elvetését hirdette, 
hanem hogy intenzívebben ismerjük meg múltunkat, s hogy 
az igazi örökségünkhöz közelítsünk. „Egyre több régi költőt 
olvastam . . . — idézi vissza ezeket a lázas kereső hónapokat 
Vas István — közben a merő szabadverset már sivárnak érez-
tem, s éppen leghódítóbb példáiban, Kassák verseiben, külö-
nösen az újabbakban, egyre inkább zavart a mássalhangzók 
olyan csikorgó torlódása, a belső zene, a prózaiságtól megkü-
lönböztető lélegzetvétel hiánya.'"7 

Volt persze e felismerésnek irodalmi előzménye is. 1929 víz-
kereszt napján került kezébe Illyés Nehéz földje, „amely 

6 Kortárs 1964/9. 
7 Uo . 
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annyira más irányú lökést adott eddigi felfogásomnak a 
költészetről, s olyan sürgető szükségleteket és hiányérzeteket 
ébresztett bennem, amelyeket még mindig nem tudtam kielé-
gíteni s betölteni".8 A Nehéz föld, amely egyszerre tanította a 
fiatal költőket a múlt újraélésének módjára és a racionális 
modernségre, végképp ráébresztette Vas Istvánt, hogy amit 
ő Kassákban megismert, s amit követni akart példájában, az 
voltaképp gyökértelen, levegőbe épített vár volt. S bizonyára 
— sok egyéb tényező mellett ez adta a döntő elhatározást a 
szakításhoz, s a szakító vers megírásához : 

Ez a te asztalod: hosszú és sivár, 
Nincs rajta bor és nincs rajta gyümölcs. 
Fölötte komoran lobog a láng. 

Csöndesen élsz. Órád az asztalon. 
Táncolni nem tudsz, a fü t työt elfelejted, 
Asszonyokra nemigen nézel. 

Elnézem, ahogy dolgozol egy fura szerkezeten, 
S bevallom, nem értlek: . . . 

(Egy erős férfihoz) 

Az Őszi rombolás9 legtöbb verse a kassáki hatással való leszá-
molás tudatos kísérlete. Ezért is olyan buja a versek tenyészete 
(kulcsszavuk: „arany", „tenger"), ezért használja olyan válasz-
tékos kifejezésárnyalatokkal a jelzőket, s ezért enged teret fel-
szabadult lélegzettel a vers értelmi és érzelmi mondanivalójá-
nak. Persze Vas korai verseiben is számtalan megfelelőjét 
találjuk a nemzedéki törekvéseknek, neki is alapélménye ekkor 
a halálközelség (amely nemcsak a reménytelen világérzés 
szülötte, hanem a fiatalos szerepjátszásé is): Nemsokára a hall-
gatás végképp rám köszön, / Hajladozó fák helyett majd jéghideg 
közöny. I Hiába is szór az ősz most nehéz aranyat : / De jó 
lenne már aludni lenn a föld alatt ! — írja az Aranyos őszben, a 

*A huszonkilences év — Kortárs 1964/9. 
9 Őszi rombolás — Bp. 1932. 
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Felhőtánc pedig a haláltánc motívumot zendíti meg, h o g y 
aztán az elmúlás hideg tele köszöntsön he a versekbe, a tél 
borongása, kegyetlensége. S akkor is együtt szól a nemzedéki 
kórussal, amikor tudatosan idézi vissza az antik költészet ízeit, 
fordulatait. A Levelek egy halott barátomhoz egyszerre idézi 
Ovidius és Berzsenyi hangját : 

így élek én is csak, dolgozom, csöndesen, 
Kedvesemhez megyek, ha nőnek az árnyak, 
A hold alatt, fejem ölébe fektetem, 
Csöndes boldogságnak jóillata árad. 

Ez az első pillanatban szinte öntudatlannak látszó antikizálás 
nagyon is tudatos magatartás tükröződése : a fiatal költők ezen 
az úton próbáltak kitörni az őket körülvevő reménytelen világ-
ból: valóra akarták váltani Horatius epodoszának ad absurdum 
vitt felszólítását: igenis el akartak jutni a „boldogok szigetére", 
ha másképp nem, hát úgy, hogy verseikben, nyelvhasználatuk-
kal, ritmikájukkal, sztereotip költői fordulatok kölcsönzésével 
megteremtik maguk körül az idilli világot, ahol „pásztorok, 
nyájak, s napfürdött testű szüzek" közelednek a domboldalon. 

Nem kellett közvetlenül Berzsenyihez vagy Vörösmartyhoz 
visszanyúlniuk. Akadt a kortárs magyar irodalomban egy 
hatalmas jelenség, aki a maga példájával és költői útjával taní-
totta őket a szintézis megteremtésére. Füst Milán, mert termé-
szetesen róla van szó, a Nyilas hava című versben — melyről 
szinte rajongva ír Vas István10 —, megteremtette mindannak 
előképét, amelyet a fiatal költők, a Nyugat harmadik nemzedéke 
évekig próbálgattak. Ősz van, korán sötétül és künn esik. / 
Vénül az idő s könnyei szakállára peregnek. / Magános a lélek. — 
Ebben a három sorban mesteri tömörítéssel fogalmazza meg 
a külső és belső világról mindazt, amiről a fiatalok köteteket 
írtak. S a költeményben ott lélegzik a szabadvers és vele pár -
huzamosan, a sorok közül búvópatakként elő-előbukkaiió 
kötöttebb ritmusképlet is, amely szintén a hagyományokat 

10 Füst Milán olvasásakor — Nyugat, 1934. 

6 Irodalomtöttcnet 
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idézte, csak korszerűsített, az új költészet eredményeihez 
alkalmazott formában. Vas István — és a fiatalok — Füst 
Milántól tanulták meg a „szürrealizmus középkori változatát", 
amelyben a látomások ugyanúgy szerepet kapnak, mint a 
hagyományos képek elfinomítása. A dialektikus versformálás 
olyan példáját ajándékozta fiatalabb pályatársainak, melyre 
valóban érvényes Vas nagyon szép megfogalmazása: „Mint 
költészetének annyi más ellentéte közt, a régiesség és újszerűség 
között is mindig egyensúlyt tudott tartani azzal a kényes egyen-
súlyérzékkel, mely elengedhetetlen kelléke a költészet vará-
zsának és a költő halhatatlanságának." 

De Füst Milán hatását kell éreznünk abban is, hogy a fiatal 
nemzedék — kivált éppen Vas István — oly szívesen zenge-
tett elégikus hangokat, s oly otthonosan öltötte magára az 
elhagyatottság, tétovaság és társtalanság talárját. S ha vannak is 
reménykedőbb perceik, ha akadnak is kötetlen lírai felszár-
nyalások, végül mégis visszahull a vers, s szomorún mondja a 
költő: 

Lám recsegett e világ már 
S megremegett már sápadtfényü szerelme a pénz is, 
Azt hittük, hogy az ember végre megunja türelmes 
Állati módon húzni igáját s tűrni kegyetlen 
Ostorait s hogy elűzzék a gyönyörű legelőkről — 
íme, azóta egy év telt el, szomorúan, anélkül, 
Hogy felcsillant volna az értelem itten a fö ldön. 

(Tanúság) 

A harmincas évek forradalmi reménységére céloz a költő. S 
hogy utóbb mégis az antik idill, a magány hangjait kellett 
dalolnia, annak okát is világosan megjelöli a vers. Vas azonban 
még tovább megy — s ebben már ekkor nemzedéke élvona-
lába kerül — : a magány mellett vállalja a „végzet-harcot" is: 
Egy férfié, ki nem hátrált meg gyáván / A harc elől, mit kínált 
végzete, / De önmagához végig hű maradván / Kicsiny erővel 
szembeszállt vele, / S bár természettől nem volt épp kemény, / 
Bús elszántsággal megmaradt helyén. (Verseim megjelenésére). 
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Az Őszi rombolás ígéretes tehetséget villantott fel, akinek 
hangja hibátlanul illeszkedett nemzedéke kórusába, de valahol 
többet is ígér társainál. „A két költő közül — mondja Németh 
László Zelk Zoltán és Vas István indulását összehasonlítva11 — 
Vas István látszik határozottabbnak és mélyebbnek. Van né-
hány férfias versszaka (Tanúság, Verseim megjelenésére), 
gondolatai, emlékei egyéni árnyalatához makacsabbul ragasz-
kodik." 

A következő években — a fasizmus előretörésével párhuza-
mosan, a hazai állapotok érezhető jobbratolódása közben — 
még kiábrándultabb, még magányosabb lesz Vas István költői 
tónusa : 

Aki barátom volt, meghalt vagy a messze 
Idegenben él, 

Újakra találni sokat megcsalódott 
Lelkem nem remél. 

— írja egy Évfordulóra, s történelmileg is megokolja pesszi-
mizmusát: Ritka sötét korszak nyitott Európára, a győztes I Ellen-
forradalom ül ma kaján diadalt. (Egy tudományos elméhez). S 
„ez a ritka sötét korszak" felerősíti költészetének egyik alap-
vető jellegzetességét, romantikus ihletését, amely a Mozihíradó 
címíí versben már látomásos erejűvé válik. Ebben a nagy-
szabású, a jövő tragikus eseményeit előrevetítő versben Vas 
mintha Petőfi Egy gondolat bánt engemet című versét idézné. 
Ami azonban ott lángoló optimizmus, az itt a végzetben való 
kényszerű megnyugvás, s míg Petőfi a világszabadság diadalát 
vetíti előre, Vas István a „szép sereg sárba harapásáról" ír. E 
vers mégis a harmincas évek humanista állásfoglalásának egyik 
szép bizonysága: 

Látom a jólápolt paripát lezuhanni a mélybe, 
A lovat és lovasát elnyeli néma sötét, 

S a rohanó gyalogost fennakadni a drótkerítésen, 
S látom rángani még felszakított derekát, 

11 Tanú - 1933. 189. 

7* 
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Látom a holtak üvegszemeit, már látom a lángot, 
Látom a gáz rohamát győzni alattomosan. 

Még menetel fenn a vásznon díszben erős fiatalság, 
Képzeletemben már szenved ezernyi halált. 

Látod-e, kedves, e szép sereget majd sárba harapni? 
Fojtó hullaszagát erzed-e, érzed-e már? 

A reménytelenségben s a gyötrő látomások között, „nincs 
ereje szitokra már, se gúnyra". Az értelem, a ráció kínálja az 
egyetlen vigasztalást, a jelenségek mélyére hatolás izgalma és 
öröme. De valóban vigasztalást hoz a racionalizmus? Ebben a 
korban Vas Istvánnál inkább szkepszisbe, az öröm lehetőségé-
nek tagadásába fordul: Te meg, barátom, hágsz magas gyönyörre 
I S vesznél, alámerülnél testi jóban / Mindig az értelem követ 
gyötörve, I Faggatva, hogy boldog vagy-e valóban? / S hiába 
állsz büszkén magas tetőn, / Legszebb idődet ész emészti, vájja, / 
Szép mámorodból eszmélsz megvetőn, / S eloszlik már a boldogság 
homálya. (A boldogságról). — Nem marad más a költő számára 
mint új — egyéniségétől és alkatától részint idegen — ideálok 
kitűzése és azok megvalósítása. így válnak Vas István lemondó 
hangulatú költeményei a forradalomvárás híradásaivá (Egy 
festőhöz, Egy költőhöz), olyan vallomásokká, amelyekben a 
pillanatnyilag veszettnek látszó ügy szolgálatát is vállalja, ha 
mással nem, hát a vers erejével: 

Ha fegyver nincs, hát verset ellenibe! 

— mint az Egy költőhöz záró szonettjében mondja, vagy 
ugyanennek a versnek másik részében: „Ó, ha e hexameter 
gépfegyver volna, golyókká/ Válnának szavaim, pattogva, sziszegve 
kiszállók ..." Alighanem igaza vol t Fejtő Ferencnek, aki a 
fiatalok költészetét elemezve12 arra a megállapításra jutott , hogy 
valamennyiük között Vas az a költő, aki a versnek társadalom-
formáló funkciót tulajdonít, s ennek érdekében vállalja az 
írás kockázatát. 

12 Korunk. Tizenkét fiatal költő — Fejtő Ferenc bevezetésével, 
a Független Szemle kiadásában. Bp. 1935. 
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Elhatározó, nagy élményt jelentett Vas István számára a 
Kerényi Károly bevezetésével, Trencsényi Waldapfel Imre 
válogatásában és utószavával megjelent Horatius nosterrel 
való megismerkedés. Igaz, a Nyugatban megjelent kritikájában 
úgy véli még, hogy „egész Európában az élet egyre messzebb 
kerül Horatiustól, s ez a világ Horatius biztonságában, édes-
ségében és eleganciájában úgyis csak saját létformájának taga-
dását láthatná", évekkel később1 3 azonban Trencsényi utó-
szavának azt a vonatkozását emelte ki, mely szerint egy klasz-
szikushoz való viszonyunk mindig korszerűen determinált, azaz 
a Horatius noster sem egyszeri antológia volt számára, hanem 
megérezte benne az antik humanista eszmény feltámasztásá-
nak kísérletét. S e kísérlet mind erősebben láncolta magához : 
fordítást készített a Pásztori magyar Vergiliusba, s minden 
szempontból közelkerült ahhoz a fiatal filológusokból és köl-
tőkből álló körhöz, amely egy hatalmas költői béke-antológia 
kiadását tervezte, s az Argonauták című folyóirat körül szer-
veződött.14 Vas költeményeiben — elsősorban az 1938-ban 
megjelent Menekülő Múzsa című kötet verseiben — ismét 
visszatér az antik ihletés, de nem annak idilli formájában, 
hanem épp ellenkezően: a szabályozottan gördülő sorokban, a 
sztereotip képek segítségével mondja el, miképp válik a körü-
lötte levő világ jóvátehetetlenül magányossá, hogyan vesznek 
ki belőle a hagyományos erkölcsi tényezők és adottságok: 

Ezüst szekerek sürü hadsora vágtat, 
Eloszlik az éjben, ahogy menekül, 
Minden kocsin antik fegyveres ül, 
Aki üzi az éjszinii, szép paripákat. 

(Hajnal ) 

A Horatius noster elsősorban a forma kitágításának lehető-
ségeit adta a költőnek, aki gazdagon élt is ezzel, s tudatosan 

13 Horatius olvasásakor — Ú j írás 1962. 
14 RÓNAY L. : Az Ezüstkor nemzedéke — Akadémiai Kiadó, Bp. 

1968. 
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szélesítette, gazdagította költészetét. Többször megfigyelhetni, 
hogyan játszatja egybe az antik ihletés motívumkészletét a 
modern költészet szaggatottabb, pontosabb, szubjektívebb 
ihletésével. A kettő metszéspontján születnek olyan f inom lírai 
telitalálatai, mint az Istenek záró képe, amely, mint annyiszor, 
a költő korának elembertelenedő valóságára utal vissza: 

Köröskörül a táj f i n o m 
Titkos zenéje elakad, 
A pontos indulat keres 
Nehéz, sötétlő szavakat. 
A nimfa fázik, menekül, 
Alkonyi pára, színezüst. 
Elrejti lenge lábnyomát 
Fekete ének, őszi füst. 

Vagy egy másik, nagyon is valóságos ihletést tükröző vers-
részlet: Verseimből tűnjön el az áradó valóság, / Te Múzsa, fogj 
kezen, hogy innen elvigyél. / A szép mezőkre fuss, hol nyílnak 
tnég a rózsák, / Hol senkit nem követ, nem üldöz, nem ítél / Detek-
tív és ügyész, szegénység és hatóság. (Menekülő Múzsa.) 

Néhol azonban tetten érhetjük a versépítés lassú átrétegződé-
sének megnyilatkozásait is. A versmondatok egyre tömörebbé 
válnak, a képek pedig a lényegre utalnak. Sok rokonvonást 
mutatnak Vas megoldásai a kortárs líra hasonló törekvéseivel, 
elsősorban Radnótiéival. Az éjszaka tisztább és keményebb, 
vagy a Csattog az ősz, aranyos láncon fut utána kutyája megol-
dásaiban pedig mintha József Attila hatását érezhetnénk. — 
Változik persze Vasnak a költészetről vallott felfogása is. Ráéb-
red arra, hogy a vers akkor hasznos, ha az elnyomottak érde-
kének szolgálatát nem a szó = gépfegyver egyenlet alapján 
valósítja meg, hanem a mondanivaló elmélyítésével, a költe-
mény belső ellentéteinek gazdagításával. Zelk Zoltán Kifosztott 
táj című kötetét azért bírálja nagyon élesen, mert „költészetét 
semmilyen probléma, ellentét, metafizikai lángolás nem 
feszíti. . . sohasem lázad, panaszkodik, méltatlankodik, nem 
harcias és nem háborodik fö l . . . A költészet nagyratörése 
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hiányzik belőle . . ,"1 5 A Levél egy ítészhez című írásban1® 
pedig más oldalról megközelítve így fogalmazza meg ezt a 
gondolatot: „Nem csak nemzeti szempontból növekedett 
meg a költészet becse. A szocialisták között is akad már jóné-
hány fiatal, akik nem tartják összeegyeztethetetlennek a költé-
szetet az emberi haladással". 

A Levél Weöres Sándorhoz vagy a Keselyű idő című versei s 
egész költészetének ódai színeződése jelzi, hogy nagyon is 
komolyan vette a vers és a társadalmi haladás összefonódásának 
gondolatát. S hogy a végzetes időkben nem hallathatta szavát 
úgy, ahogy eszménynek tűzte maga elé, azt elsősorban a meg-
különböztető kiadáspolitikának, majd üldözöttségének lehet 
tulajdonítani. 

Már a Menekülő Múzsa is megzengette a búcsú hangjait. 
Ezekre célozva írta Halász Gábor:1 7 "Vas István múzsája is 
m e n e k ü l . . . a valóságtól az irodalmi álmokba a jelenből egy 
magyar-latin irodalmi klasszicitásba . . . Meggyőzőbb, ami-
kor dac üt át versein, költőibb, ha nyersre fordul a szava. 
Az indulatai azonban csendesek, inkább sajnálja a szegényt, 
mint lázítja. Dühös nem tud lenni, csak méltatlankodik." 
Szerb Antal emlékezetes cikkében18 már szóvá tette, hogy a 
fiatalok költészetéből hiányzik a „mánia", a váteszi elhivatott-
ság gesztusa. Halász Gábor ugyanezt a gondolatot viszi tovább. 
Kritikájának részigazságai mellett persze akadnak igazságtalan-
ságai is, amikor nem veszi észre e nemzedék lassú fejlődését, 
humanista elkötelezettségét. Nyilvánvaló, hogy lázítaniuk kel-
lett volna a szegényt. Ezt azonban sem ők, sem kritikusaik 
nem tették — és nem is nagyon tehették — meg. Nagyon ta-
láló viszont, amit Halász Vas István búcsúzó gesztusáról ír. 
Versei mellett ekkor született tanulmányai (A könyv és 
az ember, 1937; Tóth Árpád, 1939; Reviczky emlékezete, 1939; 
Eötvös öregkora, 1941; Angol barokk líra, 1943.) elsősorban a 

15 Nyugat — 1936. 236. 
lfi Nyugat — 1936. 369. 
17 A század gyermekei — Nyugat 1939/II. 108. 
18 Könyvek avagy az ifjúság elégiája — Nyugat 1938/II. 273—81. 
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lírikus vallomásai, számvetése. A lírai alaphang a magyarázata, 
hogy mindegyikben ugyanúgy ott érezzük a búcsúzás, az elvá-
lás fájdalmát, mint ekkori lírájának rezignált darabjaiban: 
Megzörren a rög, lehanyatlik a jó, / És nem marad itt, csak az 
árnya. (Ringott a világ). A másik jellegzetes lírai alapállás az 
összegzés igénye. A Budapesti körképben szinte egész történel-
münkkel vet számot. A Béke téri Krisztusban pedig ugyanez a 
gondolat ötvöződik nagyon szép és mélyről fakadó könyörgés-
sel. Ebbe a vonulatba tartozik a Húsvéti ének а testről, a Szentend-
rei elégia, a Gyertyaszentelői elégia, ezek a valóban nagy versek, 
amelyek nem elégikus lemondásukkal válnak emlékezetessé, 
hanem életszeretetükkel, s a legpesszimistább hangok közben is 
megzengetett reménykedéssel. Egy szinte teljesen magányos 
alkotó néz farkasszemet bennük a világgal, amely törvényeivel 
kitaszította, száműzetésre ítélte: 

Csordul a hókupacok szennyes leve, enged a téli 
Keménység, elfeketül. 
Laza sár a világ. Nehéz nekem élni 
Keményen és egyedül. 
Szép volt a kemény élet teveled, 
Csupa gőg, csupa tömb, csupa kristály — 
Én már az a forma nem lehetek. 
Amivé gonddal kifaragták. 
Forma, hol a síkos, laza titok 
Jelképpé nemesül, — 
Az életed engem úgy szorított, 
Mint abroncs dongákra feszül. . 

A lucsokból, sárból kikelet éled. 
Várnak változatok. Ne cseréljek? 
Csak én ne cseréljek soha már? 
A határon, tavaszi szél, te sodorj át, 
Mert énnekem újszerű, mesteri formát 
Nem hozhat, csak a halál. 

(Gyertyaszentelői elégia) 

Aki szüntelenül a halállal néz farkasszemet, másképp látja 
maga körül a világot. Ismeretlen összefüggéseket sejt meg, s 
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a d o l g o k a ránya is m á s k é p p v e t í t ő d i k tudata falára. í g y , ezzel 
a m e g v á l t o z o t t té r és f o r m a érzéssel írja m e g Vas a Jákob 
panaszaibólt, a m e l y e korszak e g y i k legszebb verse, s e g y te l -
jesen más , va l lomásos erejű k ö l t e m é n y t , az Eszmék és fegyve-
reket, m e l y b e n m á r m i n t h a a j ö v e n d ő képe is m e g v i l l a n a : 
S szívben, agyban az arasznyi béke / Meghajszoltan néz keletre, 
vár : I Hull-e már az első hó a bércre ? / Mélyül-e a pusztákon a 
sár? I S rombol a tank, robban aknazár, / Rom vigyorog, repülők 
kerengnek — / Tisztázza tízmillió proletár / A jövendő társadalmi 
rendet. 

M i m a r a d az „öne l emzés ke skeny ü r e g é b e n " f i g y e l ő k ö l t ő -
nek? A távol i — r e m é l t — t enge r l á tványának és zúgásának 
é l m é n y e , és egy n a g y o n is reális vigasztalás : a fordí tásé . 

„Közben a fordítás egyre személyesebb ügyem lett — írja a Hét 
tenger éneke19 bevezetésében. — N e m csupán szeszélyes fényűzés, 
művészi kísérletezés volt már, megpróbálni olyasmit is, ami nem 
illett kereteim közé. Az elkövetkező évek felkavaró förtelmében 
a fordítás narkotikum és izgatószer volt egyszerre, s ideig-óráig nyugal-
mas kilátó is saját zaklatottságom felett. A bezúduló germán fenyege-
tésben milyen magaslat volt, milyen klasszikus ívű menedék a latin 
költők rendje és eleganciája! És milyen szórakoztató vigaszt adtak 
a »Nyugat-keleti diván« versei, Goethe keleti »menekülésének« játé-
kosan merész dallamai! 

D e nemsokára erősebb'szerekre volt szükség. Elkövetkezett az az 
év, amikor közvetlen közelből érintett a társadalomból való kivetett-
ség és a haláltánc élménye, s ekkor Villon-fordításokon keresztül 
sikerült úgy farkasszemet néznem a világgal, ahogy a magam szemével 
talán képes sem lettem volna rá — mindenesetre nem volt már módom 
rá. És aztán hirtelen az a feloldódás és felülemelkedés, amit Apollinaire 
tündéri groteszksége, varázsos újszerűsége tett lehetővé. Éppen a né-
metek párizsi bevonulásának idején jelent meg Radnótival közös 
Apollinaire-kötetünk Cs. Szabó előszavával, Picasso Apollinaire-rajzá-
val, milyen vígasz és elégtétel volt a vígasztalanságban? S amikor 
rá kellett eszmélnem, hogy a magam lírájának elmaradhatatlan terhe 
az intellektualitás, milyen felcsigázó kaland volt a szenvedély és 
elemző értelem összefonódásának végleteit követni Donne és Marvell 
költészetében! És Shakespeare, mindenek fölött és mindenen át! 
Már a közvetlen fenyegetés árnyékában kezdtem a VI. Henriket, 

19Hét tenger éneke. Bp. 1955. 
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és mennyire szivemből kezdhettem el : »No, feketedj el, ég, nap, éjre 
változz It, s а razziáktól rettegés közvben milyen könnyen győztem 
az átkozódásait! De rögtön a felszabadulás után Shakespeare-rel foly-
tathattam életemet, a III. Richárddal, s amikor életem keretének 
romjai közt belevágtam: 

York napsütése rosszkedvünk telét 
tündöklő nyárrá változtatta át — 

mennyire a magamét mondhattam vele!" 

Előbb azonban még végig kellett járnia a rémület útját, a 
törvénytelenség és az embertelenség hónapjait, amikor már 
csak a múltból és reményeiből, az idill furcsa-groteszk újra-
teremtéséből alkothatott magának törvényt: 

A Törvény? hűtlenül-hiven 
Követ a szív, az értelem, 
És épülök, összeomlok 
Te ígéret Földje! Te Sosemelég! 
Majd meghasad a tenger, s boldog gödölyék 
Szökellnek újra, a dombok. 

(A törvény) 

Lírai naplójában búcsúztatja el a „furcsa groteszk ancien 
régime"-et, Budapest balladájában pedig a megalázott, száz seb-
ből vérző főváros számára kér kegyelmet: Lehetsz herceg vagy 
kommunista, / De szégyenünket már ne vesd meg. / Tekintsétek 
szánva, ne szidva / a megalázott Budapestet. Aztán már csak a 
felismerés evidenciáját hordozó kis versek, gondolattöredékek 
következnek, s egy nagyszerű költemény, a Pincében, amely-
nek világos kontúrjai, klasszikus tömörsége Radnóti nagy 
verseinek emlékét idézi: 

De apró részletek 

Ezek, s nem látni, csak tetőről vagy toronyból 
Azt, ami össezfügg: a gőgös, kék eget, 
Az acél vonulást, amely ragyogva rombol, 
A felcsapó tüzet, a hulló gépeket. 
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(Más teljesen véletlen egybecsengések is kimutathatók 
Radnóti utolsó nagy költeményeinek képalkotása, illetve Vas 
István bujkálása idején írt versei között. Az Október indítása 
például a Levél a hitveshez bevezető soraira emlékeztet. A 
Januári jegyzetekben pedig nagyszerűen játszatja egybe az idillt 
és a félelmetes valóságot: Rakéta villan az éjben a hóra. / Halk 
ágyú a táj peremén. / A fehéret, a zöldet szikrázva beszórja / A 
rózsaszínű fény. Az olvasó önkéntelenül a Kilenc kilométerre 
innen.. . kezdetű verset asszociálja. A helyzet, a szókincs és 
maga a kép is merőben más. A vers felépítése mégis azonos: 
mindkét költemény felvillantja a pusztítás képét, hogy az idilli 
jelenből meríthessen megnyugvást és erőt.) 

„A múlt század realistái egy világot teremtettek meg — 
veti papírra 1944 decemberében20 —, s ez a világ még akkor 
is ragyogott, amikor sötét volt. Az emberiségnek ilyen tündök-
lő perce volt az is, amikor a görögök felfedezték az elvont 
gondolkodás gyönyörűségét. De ki merné ma Plátó egysze-
rűségét utánozni?" — Ezek már a végső percek, amikor az 
egész élet egyetlen várakozásba dermedt. „Olyanok vagyunk, 
mint Boccaccio emberei a firenzei villában: a városban dög-
vész dühöng, mi pedig várakozunk." S a várakozás végső 
pontja: az első szemle a felszabadult pesti oldalon, a béna felis-
merés keserű felkiáltása: 

Pest felszabadult romjai, 
Jaj, nem tudok ujjongani. 

(Februári jegyzetek) 

Az újjáalakuló irodalmi élet frontjai az első években szinte 
lehetetlenül összekuszálódnak. Az elsőnek induló Magyarokban 
a polgári irodalom legjava sorakozik, 1945. szeptember i - é n 
indul a Valóság, amely az „elkötelezetlenség" gondolatát 
hangsúlyozta s irodalmi részében igen erőteljes revíziót kez-
dett. Itt értékeli újjá Szabó Árpád a Nyugat „dekadens költé-

20 Naplójegyzetek — Az Elvek és művek című kötetben. Bp. 1958. 
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szetét", majd Illyést jellemzi, mint aki „szeretne azonosulni 
a néppel, amelyet csak felülről szemlél"; de itt szerveződik az 
a fiatal marxista tudós-gárda is, amely átfogó szempontok 
szerint igyekezett megközelíteni az elmúlt időszak irodalmi 
jelenségeit. (Király István: Móricz; Németh László; Pándi 
Pál: Munkásosztály és magyar irodalom; Szabolcsi Miklós: 
József Attila Falu című versének elemzése.) 1945 októberétől 
megjelent a Budapest, a felszabadult főváros helytörténetinek 
szánt, de annál sokkal gazdagabb anyagú lapja. Külön orgánum-
mal jelentkezett a Magyar Szovjet Művészeti Társaság: címe 
Irodalom — Tudomány volt. Irodalmi részét Zilahy szerkesztette, 
meglehetősen koncepciótlanul, de tág teret hagyva a „harma-
dik nemzedék" költőinek. Rendszeresen megjelent a Diárum, 
amely hónapról hónapra bemutatta az új irodalmi termést és 
verseket is közölt. 1946-tól aztán új folyóiratok gazdagították, 
a színképet, mindenekelőtt a szeptembertől induló Fórum, 
Darvas József, Lukács György és Ortutay Gyula közreműködé-
sével, amelyben Fodor József így fogalmazta m e g a lap íróinak 
elkötelezett hitvallását: „Mi demokráciánkat megvédjük 
dühhel, / ha nincs is szívünkben őrület, / N e m azért véreztünk, 
nyögtünk, bújtunk annyit, / hogy jöjjön, ami jöhet ." Lukács 
György egyre-másra közölte átfogó értékelését az irodalmi 
múltról, s küzd az írói megosztottság, izoláltság ellen. Azt 
kívánta, hogy az írók „szívvel-lélekkel, legbensőbb egyénisé-
gükkel mondjanak igent ahhoz, ami ma k é s z ü l . . . Az új 
demokrácia feltétlen igenlése, bármilyen formában történjék 
is, bármilyen kritikával legyen is az egyes jelenségeket illetően 
összekapcsolva: ez a szubjektív alapja a magyar irodalom elé-
rendő egységének."21 A színkép teljességéhez azonban hozzá-
tartozik az 1946 októberétől újrainduló Válasz, melynek nézete 
szerint „Európa népeinek most következő félévszázada arra 
megy, hogy a nacionalizmus igazán maradi légköréből kibon-
takozva miképp erjedjenek át külön-külön, ma jd együttesen 

8 1 LUKÁCS G Y . : A magyar irodalom egysége — F ó r u m 1946. szept. 
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a szocializmusba"22; hozzátartozik a rövidéletű Külváros és 
Új Szántás, a Sík Sándor szerkesztésében újrainduló, neokato-
likus Vigília, Kassák lapjai: az Alkotás és a Kortárs; az Új 
Gondolat, s még később az Emberség, s a Műveltség. E rendkívül 
sokarcú irodalmi élet telve volt megoldatlan, a múlt rendszertől 
örökölt kérdésekkel, értékelésbeli zűrzavarokkal, s bizony 
jónéhány esztendőnek kellett eltelnie, míg a szembenállás meg-
értéssé, a türelmetlenség együttérzéssé tompult. Vas István 
rengeteget publikál ebben az időben — egyike a legtöbbet 
megjelentető költőknek —, s nem riad vissza a legnehezebb 
kérdésekben való állásfoglalástól sem. Igyekszik például ma-
gyarázatot adni az írók hallgatására. Elsősorban egzisztenciális 
jelenségnek tartotta ezt, amely abban leli magyarázatát, hogy 
az idegekben még mindig ott él az elmúlt időszak bénító hatása. 
Az újraértékelés közben pedig szüntelenül hangsúlyozza a 
Nyugat nagy generációjának antifasiszta humanizmusát, s 
különösen élesen védelmezi Kosztolányit Szabó Árpád tanul-
mányára, Babitsot pedig Waldapfel József írására reflektálva. 
Szenvedélyes igazmondásának, jószándékának hív tükörképe 
a meglehetősen félreértett Kérdező idő is, amelynek természeti 
képeiből is a megújuló élet lüktetését, s a bizalom szavát érzé-
kelhetjük: 

A kábult költő hunyorogva néz szét: 
Jaj, mennyi régi szenvedés és mennyi új tabu! 
És reszket és kitörni kész a részvét, 
De meggyávul s gödrébe visszabú. 
És érdesül az édesség s zokog a régi hang 
S bent vergődik — odakint hogy fogadnák? 
A vénülő és gyötrött húrú lant 
Hiába próbálgatna már hozsannát. 

De mégis ez az én korom. Tűnődni 
S halottakat siratni nincs idő. 
A fák alól is eltűnt rég az őszi 
Avar, s az új szőlő duzzadva nő. 

" I L L Y É S G Y . : AZ id5 kérdései — Válasz 1946. I . 
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Lukács György szerint ebben a versben Vas „szerencsésen 
kiköt Neufeld úr", az Ancien régime sok gúnnyal megénekelt 
főszereplője mellett. Pedig csak arról van szó, hogy ez a nem 
harcra termett költő most is az igazságot keresi, ahogy az 
Egy fölényeskedőhöz remek önvallomásában is elmondja : No, 
persze, hogy fölényesen lenézve / Vállad vonod a küzdelemre, 
vérre I És megvetőn legyintsz, mert hasztalan. / Lobogva, hősen 
dúl a harc, de szürkés / Kis gyáva agyvelőd hiába fürkész : / 
A nagyságnak vajon mi haszna van? / Hogy értenéd a hirtelen 
merészség / Elszánt dacát, termékeny szenvedését, / Mit nem verhet 
le ágyú és bitó ? I Ki lehetetlen küzdelmet merészel, / Ha elveszíti, 
nem hiába vész cl : / Történelem törvénye buzditó.". A Fórumban 
megjelent A magyar líra 1947-ben című tanulmány szerzője 
szerint „Vas nem képes az új világ énekese lenni". De nem is 
úgy akart az új világ költője lenni, ahogy ezek a politikai stabi-
lizációt siettető — az irodalmi folyamatot szükségszerűen siető-
sen értékelő — írások várták. Vas Istvánnak előbb el kellett 
jutnia ahhoz a belső átalakuláshoz, amíg az új világ „agysejtjei-
vel elvegyült": 

Mi a magyar? Fitymáló holdba hágok. 
Hazudjak hát dicsérő délibábot, 
A bűntelenség Ígéreteit? 
A költő agya is hig szeszt ra jongva főzzön? 
Nem így tanultam. Egy komoly elődöm se tette így. 

Nem, nincs kedvem hazám kegyét keresni, 
Nem is t u d o m már kívülről szeretni, 
Én láttam, hogy lapult e nép, 
És gyávaságát, mint a magamét, 
Úgy vetem meg 

A silány aratás után sebesre szántva 
Álmodik új magokra szánva 
Fekete, termő talajunk. 

(Alföld) 

Itt, a közös sors vállalásában, a magyarságért vállalt költé-
szetben lendül Vas István lírája egy fokkal magasabbra, arra 
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a fokra, ahonnan olykor már egyetemes igénnyel és távlattal 
tekinthet végig történelmünkön, múltunkon és jelenünkön, 
mint a Békekötés elé hatalmas ódájában. S ebből az alapérzés-
ből bontja ki lírájának újfajta szintézisét, amelyben (például a 
Villám, fekete ló szinte festői szépségű tablójában) megférnek 
egymás mellett költészetének korábbi intellektuális vonatkozá-
sai s egy újfajta már-már szürrealista ihletés. És ismét felvil-
lan az antik ihletés is, de most már mint a bölcs megnyugvá-
sának, belenyugvásának bizonysága a Vides ut alta stet remek 
soraiban. 

Ezt a már-már végső vonásokkal kidolgozott költői arcot 
egészen új színekkel gazdagítja majd a Római pillanat 1947-
ben, amely megajándékozza a várakozás gyermeki örömével 
és szorongásával (Még három nap és három éjszka / S vonaton 
ülünk — ugye, Marika? // S ha negyedik napon kisüt a nap, / 
Az adriai szél hajadba kap.), s aztán a múlt jelenvalóságának 
egyetemes élményével. A Római pillanat költője sokkal szub-
jektívebbé, szinte lággyá válik, amikor például önmagát val-
latja, nem öregedett-e meg túlságosan is az évek folyamán, s 
képes-e még friss lélekkel befogadni az új benyomásokat 
(Vonaton). S ekkor próbálgatja azt a verseiben mindmáig 
megmaradó költői formálást, amelyben szimultán alkalmazza 
a részvét pasztell színeit a gúny rikítóan éles kontrasztjaival és 
egy-egy már szinte prózainak ható, a vers egészébe mégis szer-
vesen illeszkedő filozófiai értékű közbevetéssel. Első és szinte 
teljes példája ennek a szintetizálásnak a Harmincnyolc év, melyet 
épp a költő életében betöltött jelentős szerepe miatt érdemes 
teljes egészében idéznünk: 

Harmincnyolc év előtt apám, anyám 
Ezen az úton jöttek Dél felé. 
Őket nem rettegtette még a vám, 
A valutakérdés, az útlevél. 

A Délivasútig fiákeren 
Kocsiztak ki egy szombat délután 
S vasárnap reggel már a tengeren 
Egy nagy hajón ültek apám, anyám. 
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A mi vonatunk másfél napja már 
U t o n van s még Velencét el nem értük, 
De közben hány vizsgálat, hány határ, 
S a korom és füst mellé mennyi mérget 

Nyeltünk, és közben hány hatalmi zóna. 
Fegyveres rendőr, f inánc zaklatott! 
Komiszabb szénnel fűtenek azóta, 
És lassabban járnak a vonatok. 

Harmincnyolc év . . . két emberöltő nézte, 
Hogy Európát izenkint rágja szét 
A pusztulás. No, men jünk a fenébe, 
Barátaim, minek a sok beszed! 

A versek egymásutánja nem csak az új honfoglalás lírai do-
kumentuma — micsoda remek költői alkalom ez is! —, hanem 
a múlt és jelen szintetizálásának kivételes alkalma, amikor a 
költő végképp megszabadulva rettenetes élményeitől, ismét 
azonosíthatja a maga teremtette világot a régmúlt humanista 
tradícióival, amelyek eddig is verseinek témáját adták, de 
nem a közvetlen élmény forróságával, hanem az általánosan 
értelmezett humanizmus síkján eszményítve. Nagy kár, hogy 
ezt a tényleg rendkívül szerencsés pillanatot esztendők kény-
szerű hallgatása, az íróasztalfiók számára készült versek és for-
dítások követték, amelyek alkotása közben a költőnek nem 
állt rendelkezésére a nyomtatás akusztikája. 

Pedig ezekben a versekben is igyekszik továbbvinni a Rómá-
ban megtalált szintézis-élményt. A búcsúban, például egymás 
mellett találjuk a legeszményítettebb költőiséggel szintetizált 
prózaiságot, s új megoldásként társul ezekhez a természettudo-
mány nyelvéből kölcsönzött de költészetté emelt nyelvezet 
(És megsemmisül, alakul, / 5 megint én és megint ő, / Taszítva és 
konok I Vonzásban boldogtalanul, / Mint az atommag körül 
keringő I Elektronok.). 

A gazdag lírai vonulatból elő-előtűnnek a szerelmi líra csú-
csai. Vas szerelmi költészete eddig is szép verseket szült, de 
ezekben az új versekben (Nászdal, Rapszódia a hűségről) sok-
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kai távlatosabb élményt fejez ki, s két ember harmonikus 
kapcsolatából kiindulva végül az egyetemes emberi érzésekhez 
jut el: 

Leukonoé, ne félj. A szerelem 
Megint új csillagrendszereket ér el, 
Szivetekben a világegyetem 
Romolhata t lan , régi kezdetével. 

(Ndszdal) 

N e m új költészetének transzcendentális irányban való ré-
tegződése sem, hiszen a világháború utolsó éveiben már szüle-
tett néhány ilyen verse. Az újabbakban (Jób, Felelet a forgószél-
ről, Jelek a porban) a szentírási szöveget olyan nyersanyagnak 
használja, amelyet szinte változatlanul használ fel a versben, 
de épp ezzel a költői megoldással éri el, hogy az elmondott 
részletek hibátlanul illeszkednek racionális világképébe. Ezek a 
versek természetesen visszautalnak a költő korára is, mint 
például a Jelek a porban befejezése: És szólt : „Hol vannak az 
Írástudók I S a farizeusok, kik elitéltek ? / Asszony, nem maradt 
vádolod? I Senki sent kárhoztat-e téged?" / „Nem szók senki, 
uram, senki nem ! j S ő <zólt : „Nem kárhoztatlak én sem. / 
Többé ne vétkezzél. No, menj." / És egyedül maradt a téren. 

Nem dacosan, közönnyel hallgatok — mondja önmagáról — 
/ Rossz anyagot kaptam, rossz anyagot. / Ajkam, fülem rosszul 
tanulta meg / A magyar nyelvet, anyanyelvemet. Ez a meglehetősen 
ironikus önéletrajzi jelzés olykor csüggedt, lemondó hangokba 
torkollik (Zárt szempilláin falára írom ; Jegyzetek egy álomhoz), 
máskor keserű helyzetkép forrásává válik (Művészet) — s 
ezt a válsághangulatot tetten érhetjük a természeti képekben 
is, például a nagyon szép Szeptemberben. Ezekből a tónusokból 
keveri ki magának a szatíra hangját, amely ettől kezdve költé-
szetének motiválója lesz. Egyikelső példájaa Zokog a gyilkos ... : 

Zokog a gyilkos, csupa jóság, 
Ahogy áldozatába döf. 
N e szagold ezt a szende rózsát: 
Felbfizlik alóla a dög. 

7 Irodalomtörténet 
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Világos rét a pokol útja: 
A bűnök jószándékai. 
Vágyói a mennybe? Mint a szikla, 
Mered utadba: Dönteni! 

Másik, igen jelentős ihletkörének csúcsát a nagyigényű ösz-
szegző versek jelzik, amelyekben sérelmeit, magárahagyottsá-
gát feledve mégis az egész népért és az egész életről szól (A 
prédikátor dalaiból ; Rapszódia a bátorságról ; Rapszódia a 
hűségről). Ezek Vas következő nagy korszakának nyitányai, 
bennük felel áttételesen, költőien azokra a vádakra, amelyek 
szerint nem közéleti költő, n e m vállalja az egyetemesség kocká-
zatát. Valóban hihetünk ennek a poétának, aki a költői nyelv 
áttételein, képein keresztül így vall: 

Agyam, szivem őrzi ellentmondó hűségeit, 
S két pillanattá válik minden pillanatom — 
Száradjon cl az agyam, ha az egyiket megtagadom! 

(Rapszódia a hűségről) 

1955-ben a Hét tenger énekével nyit újra kaput a világra. 
Általában a fordítás jelentőségéről Vas régebbi költészete kap-
csán már szóltunk. Annyit mégis érdemes elmondani, hogy a 
Hét tenger éneke egyik első összefoglalása annak a műfordítói 
elvnek és magatartásnak, amely Vas nemzedéke legkiválóbb 
fordítóit jellemzi. A tartalmi és formai hűség magas színvonalú 
megvalósítása is a magyarázata, hogy a Hét tenger éneke végül 
nemes bestsellerré vált, s három kiadást ért meg. Ebben a kötet-
ben, s az Illés Endrével írt Trisztánban talált vissza a költő arra 
a tengerre, amelyről oly szépen vall a drámában: A tengert ne 
vegyétek tőlem el — / На nem látom, megvakulok, / Ha nem hal-
lom, mit beszél, / Hogy kérdéseimre mit felel, / Ha nem éltet a jó 
nyugati szél, I Megsüketülök, elmúlok. Ez a szívszorító vallomás 
már ú j korszak nyitánya is egyben, amelyben Vas költészete 
egyre inkább az ősz varázslatos színeibe öltözik, s még köze-
lebb kerül az egyetemesség élményének kifejezéséhez. 
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Az Egy régi dal visszhangja érezteti költői világérzése alap-
vető változását, s azt a folyamatot, ahogy a reménytelenséggel 
szakítva a fejlődés vallomásos kifejezőjévé válik. Van-e kiút, 
van-e remény az emberi kapcsolatok humanizálására? — 
teszi fel minduntalan a kérdést, s az egyes versszakok körkörös, 
zárt kompozíciója a nemleges választ sugallja. A vers mégis 
ezekkel a sorokkal végződik: 

De nem múlik, de visszatér, 
Kit apám vett két garasér, 
S felszökell a világ szive, 
Egy gödölye, egy gödölye. 

(Egy régi dal visszhangja) 

Egymást követik a megtalált bizonyosság nagy versei: a 
Szabó Lőrinc haldiára írt elégia, az Ezékiel, amely új távlatban 
szólaltatja meg a prófétai hangot, az Ötven felé, amely immár 
a visszahozhatatlanul közéletivé vált költő önéletrajzi vallo-
mása, az Egy este a Négy Szürkében, amely az emlékeket emeli 
ebbe az ú j távlatba, az Előhang, amely Berzsenyi és Vörösmarty 
tűnt világát hozza vissza, s a Rapszódia egy őszi kertben, e 
korszak nagyszerű lezárása: 

Hát lett-e tízezer éveken át 
Szépség, ami nem a miénk? 
Vagy tud-e ilyet a lomb, a virág: 
Eltenni télire a fényt? 
Nincs miért adnunk a szerényt: 
Még csúf estünkben is több szépségünk marad, 
Mint amit valaha pompáztak elénk 
Virágok, madarak. 

A Rapszódia egy őszi kertben körül sűrűn jelentkezik Vas 
prózai művekkel is. S amíg a Földalatti Nap versei érlelődnek 
benne, gyors egymásutánban megírja lírai regényének két 
kötetét amely — esetleges elfogultságaival vagy épp azokkal — 
valóban lírai regénnyé kerekedik. Jórészt ekkor írja a Megkö-
zelítések kicsiny és nagy tanulmányait is. Vas tanulmányírónak 

7* 
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is jelentős, „izgalmas" jelenség. Elsősorban annak okán, ahogy 
megközelíti témáját: írásai folytonos belső dinamikával épül-
nek egyre teljesebbé, s folyvást hangsúlyozza, hogy amit el-
mond, nem befejezett, akadémikus igazságokat fejez ki, 
hanem „t. f. m. ," azaz tévedések fenntartása mellett íródott. 
Hogy mégis többnyire nagyon is az igazságot fejezi ki, annak 
elsősorban az a magyarázata, hogy rendkívül következetesen 
kutatja a jelenségek értelmét, és sosem riad vissza a végső követ-
keztetések kimondásától sem. Küzd a hagyományok épségéért, 
s a költészet és politika sematikus összekapcsolása ellen. О maga 
tulajdonképp minden sorával politizál, hiszen a mi világunk 
számára keresi a végső igazságot. De ha valaki ezt fejére olvas-
ná, alighanem ő tiltakozna elsőnek. S talán épp ez a tartás, ez az 
alapállás a magyarázata, hogy ki tudja fejezni és meg tudja 
találni az anyag költőiségét. Közben pedig új és új költőket 
hódít meg a kortárs magyar irodalom, az olvasók és egy kicsit 
talán — a maga számára is. Mert a „nagy" fordítások révén az 
ő költészete is folyvást gazdagszik, mintáinak nyomán lírája 
tovább szélesedik, s olyan költői megoldásokat kísérletez ki, 
amelyek azt mutatják, hogy költészetében nincs megállás, 
szívós erőfeszítéssel tör egyre magasabbra. Az újraalakuló 
versformálás bizonysága például az Óda a tegnapi asszonyokhoz 
és A szólítds, amelyben a zűrzavarból szemünk előtt teremti 
meg a legteljesebb harmóniát: 

Világok lelke, új szépségek atyja. 
Aki pusztítva szoktál nemzeni! 
S ha van, mi ölébe fogadja 
Azt, ami volt s már hajdani! 

Akár a régi Ábrahámok, 
Az áldozati hegyre hágok — 
Ne kívánjátok f iamat : 
Én, én legyek az áldozat! 

Újszerű közéletiség jellemzi líráját: az elkötelezett költő el-
szántságával veszi számba az élet jelenségeit és eseményeit, s 
épp e gazdag dologi vegetáció segíti hozzá, hogy megismer-
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kedjék — addig ismeretlen volt ez számára — a súlytalanság 
élményével is, azzal az eddig immanens képességével, hogy a 
dolgokat ő maga is szeszélyes rendbe rakhatja, anélkül, hogy 
elveszítenék valóságos kontúrjaikat, hogy szürrealisztikussá 
válnának. (Vastorony, daru, exkavátor / Mintegy eloldva talajától 
I Imbolyog a köd tömegében. / Óriás szerkezetek / Szilárd mértana 
lazulva lebeg, / Korongok, traverzek, félhidak / Egyenkint tűnnek 
el, I Aztán megint kilátszanak, / Szeszélyesen és tétlen.). Nincs 
izgalmasabb kísérlet a ma és itt élő költőnek, mint lírai for-
manyelvet építeni alkotni ebből az új szókincsből, amely 
gazdag változatosságával életünk tartalmát jelképezi. Vas 
István azonban végigjárja ezt az utat, igaz, mint a Párbeszéd két 
ismeretlen között mutatja, korántsem könnyen, hiszen élete és 
életformája megszokott reflexeit is versbe kellett közben ol-
vasztania. Ismét felizzik a korábban elveszített idill is — érde-
mes megjegyezni, hogy a kortárs magyar költészet számtalan 
variációban idézi vissza ekkortájt a bukolikus idillt mint a 
megtalált egyensúly műfaját, az egyik legszebb példát azon-
ban kétségtelenül Vas István alkotta a Változatok Horatius témá-
jára-ban: 

R a g y o g j napom, te nem remélt utolsó! „Csak az én, 
telem nem ily mulandó." De az a váratlan egészség, 
mely felfénylik bennem búcsúzóul, máshol 
keresi a maga egészét, s a rejtett lehetőség, 
az alapképlet valahogy megvalósul, mert én az antik 
kondából kilépek, és megremeg a karom, a vállam, 
hatolok vele nem remélt vizeken, fellegekben, 
Disznóból hattyú? ez sem ismeretlen — Flaccus, 
te is tudod, ugye, hogyan kell megújulni? És ragyog 
a remény, a reményentúli. Timorés inter et iras. 
És az elhervadt lomb között, a remény, és a gond 
között kezdődhetik már az őszi sírás. 

Horatius hangja és modora vissza-visszazeng Vas István 
megújuló lírájában. Vállalja a városi költő pózát is, s harminc-
egynéhány esztendő után épp azt teszi magáévá a horatiusi 
magatartásból, amit egykori Nyugat-héi kritikájában kor-
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szerűtlennek érzett: a megbékélés költészetét. Alighanem 
felesleges részletesen kifejtenünk ennek közéleti motivációját. 
Nem számít — mondja utolsó kötetének ironikus címével is, 
de ez a villódzó, szüntelenül gazdagodó, ironikus fénytörésű 
költészet inkább annak a vallomása, hogy „nagyon is számít". 
Igaz, még most is akadnak szkeptikusabb hangjai, s most sem 
vállalja a hősiesség pózait,23 annál nagyobb izgalommal és 
érdeklődéssel kutatja a megújuló világot, s igyekszik költé-
szetté emelni prózai jellegzetességeit. így születik meg a 
Dante poklát idéző Forgalom, így az Ez volt, amely a távlat-
tartás szükségességét hangsúlyozza, s a Ravennai bökversek, ame-
lyek jó példát mutatnak, hogyan lehet az Infcrnóból hirtelen 
a legteljesebb szintézis magaslatára lendülni: 

Zajló, piszkos piacokon át 
Vezet téged is a pálya: 
Ezt meg nem kerülheted. 
Utad , a magad kiszabta, 
Csak ezt érintve tér el. 
Hiába, nem hiába 
Határoztak meg hellyel és idővel. 

• ' • >. -адй* 

A szabályozottság, már-már a determinizmust idéző előre 
elrendelés gyakran visszatérő témája új verseinek. De ott a 
megváltás boldogsága is, s e megváltás méltó Vas István eddigi 
út jához: A Város megváltotta magát és meg tudott váltani engem : 
I Ott úsznak minden bűneim a februári szennyben. / Meglett a 
nagy Feloldozás, a Földön, a jelenben, j S kihull szívemből a 
kárhozat, a magányos bélyegü bánat : / A Város megváltotta magát 
és megváltott magának. / Sebeiből feléin ragyog a nem remélt bo-
csánat. — A megtalált és immár végérvényesen birtokba vett 
bizonyosság — és elkötelezettség — költészete ez, amely 
megújulni, új programot is kész vállalni: 

23 Ld. erről PÁNDI P Á L cikkét — Népszabadság, 1969. íiov. 1. 
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De túlélem tündöklő istenek 
Tünékeny trónjait, én, az előre-
Látás, a választás, a kérdezés, 
Értelmes szenvedés, követelő kín, 
A sorsa elől megszökött titán, 
Ki addig is szabad vagyok s ha ismét 
Megtáncoltatnak, lesz, aki feloldoz 
Mindig és újra. Mert vagyok a Szándék. 

(A Ttízlopó) 

Természetesen Vas lírája sem ment az egyik alapvető prob-
lémától, az öregedéstől. Ám ő vállalja a további utazást, a 
tengerre szállás szüntelen izgalmát, kockázatát: Csörögnek már 
a csörlők, I A hold úszik fehéren, / S ahogy tanultuk régen : / 
Húzzátok föl a horgonyt! / Isten veletek, partok! (Az éjszaka 
kertje). Csak jelzésszerűen, de utal arra is, hogy költészete még 
új meg új változatokra kész: Belevetem magam, de a tömegben / 
Eltűnni nem fogok, mert nélkülem nem / Lehet meg az sem, az a 
más világ. (Kettőnkön a sor). S vállalja az összefoglalás és prog-
ramadás kötelezettségét egy másik dimenzióban, a szatíra 
nyelvén is, a Vojtina levele egy másik fiatal költőhözben, ahol 
az irónia derűs fénytörésében vallatja a sikeres költőt, hogy 
negatív példájából bontsa ki a pozitív lehetőséget. 

Talán most sem érkezett még el tetőpontjára Vas István 
költészete, noha mai magyar líránknak kétségtelenül egyik 
vezérlő csillaga. De új és új találkozások (Eliot, Saint-John 
Perse) motiválják költészetét, amely már így is remek példája 
annak, hogyan lehet nagy szavak, heroikus gesztusok nélkül, 
de a hagyományokat következetesen vállalva elkötelezett 
közéleti költő valaki. Talán ez a válasz összegyűjtött verseinek 
címére. Mit akar ez az egy ember?. — Semmi egyebet, mint 
a költészet nyelvén elmondani a teljes igazságot, hogy a kor-
társ Magyarország épüljön, gazdagodjék általa. 




