
az eredeti levélszövegekben, mi egyöntetilen a ma elfogadott névalakokat használtuk. 
(3) Túl a pedagógiai tanuíságokon, két magyar szó első írásos rögzítését is Széchenyi néla
ifjúkori leveleinek köszönhetjük. Az új Történelmi-Etimológiai Szótár anyagával egybe
vetve ugyanis megállapítható, hogy írásban itt fordul elő először felvillanyoz szavunk,
illetőleg magyar szóként a spo~ kifejezés. (... "Időmet vadászattal, hajhászattaI, szóval
Sporttal töltöm leginkább." Nagycenk, 1856. október 31.; -' ". .. Meissen, Lipcse' s Altenburg
környékét egészen beutaztuk. Ezen gazdászati szemle érdekes s egyszersmind tanulságos
is volt. Hajnik urat ezen kis utazás egészen felvillanyozta-, látván, mennyire vagyunk mi
még hátra, s mennyi teendőnk'vagyon magunk gazdaságát illy pontra emelni." Berlin,
1855. április 8.) - (4)Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Széchenyi-gyűjtemény,

jelzete: K 199/8.

NAPLÓ

~RDEMES~E VERSET laNI?

"Mi a szó? - kérdi izgalmas esz
széjében Vasadi Péter, és így próbál
válaszolni -: .A kijelentett lét. A
csönd forráspontja. A szó a Teremtő

mikrokozm.oszából érkezett. Az ember
szavának az ember míkrokozmoszáböl
kell érkeznie. Ha a ma kimondott sza
vainkon nem lehet fölfedezni a szó
genezisét, ha szavaink mögött nem
érezzük a csönd emlékezetét, akkor
nem szavakat mondunk, hanem betű
vagy hangjeleket. Pedig a szótól az 'Út
egyenesen a szívíg vezet." Legalábbis
az igazi szótól. A költő és a próféta
szavától. S ha úgy érezzük, hogy a
költő ígéi nem visszhangoznak szí
vünkben, nem feltétlenül bennünk van
a hiba... Akkor az a bizonyos vers
írógép működik, amelyről Domokos
Mátyás írt egy esszéjében oly meg
vesztegető hitellel, és iszonyú perpat
vart keltett őszinteséggel.

Bizony, nem könnyű tájékozódni a
verseskötetek dömpingjében. Sok olyan
gyűjtemény kerül kezünkbe mostaná
ban, melyek valóban inkább hangje
leket rögzítenek, anélkül, hogy mé
lyebb benyomást tennének aa olvasóra;
lelkünkben csak olykor-olykor rezonál
hasonló hullámhesszon a költői szán
dék. A hatalmas termésből most még
is sikerült kiválasztanunk hármat, Fo
dor Andrásét, Vasadi Péterét és Ta
más Menyhértét. Mindhárom izgalmas
kérdéseket vet fölolvasójában, tehát
biztos, hogy célt ért, hisz "szívtől a
szívig" ért. A negyedik: Vasadi Péter

esszéinek, riportjainak és cikkeinek
gyűjteménye* amelyből az előbb

idézett gondolatokat merítettük - in
kább kétségeket ébreszt: vajon a mű

fajok sokfélesége kelthet-e egységes
benyomást? Nem lett volna-e a kötet
hasznára, ha a szerző kissé szígorúbb
kézzel rostálja írásait, s a riportok,
rnűfordítások helyett nem válogathatott
volna-e bőkezűbben az Új Emberben
megjelent izgalmas tanulmányaiból ?
Csak helyeselni lehet, hogy a Szent
István Társulat ilyen bemutatkozási le
hetőseget adott a kitűnő katolikus köl
tőnek és gondolkodónak (bár hasonló
lehetőséget adna másoknak is, némely
fölösleges másodkiadásai helyén), érzé-:
sem szerint ezúttal Vasadi nem élt a
Iegszerencsésebben a nagyvonalúan fel
kínált lehetőséggel: amilyen mély, meg
gondolkodtató, önvizsgálatra késztető

írásokat adott közre a "Hogy lássunk"
ciklusban, amilyen fontos dokumen
tuma egyfajta költői világszemléletnek
és érzésnek némelyik tanulmánya,
olyan alkalmi benyomást tesz az Em
berek, tájak, templomok" címszó "alatt
összeválogatott riportsorozat, s ha ih
letének forrásvidékeihez közelebb visz
nek is műfordításai, nem hiszem, hogy
e gondolattöredékeket éppen ebben a
kötetben kellett elhelyeznie.

De térjünk vissza a verseskönyvek
hez, és mindenekelőtt Fodor Andrásé
hoz.** Mert a költő újra és újra meg
érdemli kettőzött figyelmünket, annál
is inkább, mert míg indulásának osz
tályos társait glória övezi, őt érdemte
lenül hátrább szorították. Szívós kitar
~sal, kötetről kötetre kell bizonyíta
ma..~alán "gyanússá" teszi, legalábbis
a kritikusok szemében, hogy sok min
dennel foglalkozik, a zenében _ugyan-
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úgy otthon van., mint az írodalomtör
ténetírásban, ugyanolyan magától ér
tetődő természetességgel szél Bartókról,
József Attiláról, Sztravinszkíjról, mint
amilyennel beleépiti verseibe jelenté
keny műveltséganyagát, Elsősorban en
nek köszönhető, hogy lírai kifejezés
módja, témavilága változatos, s hogy
olyan makacs szenvedéllyel, elkötele
zett indulattal hirdeti a soha meg nem
elégedés., a mindig többre, nagyobbra
törekvés igazát:

Arra való a rejtély,
hogy mit· nem ért a szem,
ösztön s a fürge szellem
bogozza szüntelen,

(Fölösiegek füzére)

Szemlélődő költő. Feldolgozza benyo
másait, lelkének falára vetíti emlék
képeit, s olykor, az álomtalan órák
kísértésének engedve, versbe foglalja
őket Ez az emlékekből és hagyomá
nyokból épülő világ azonban telve van
nyugtalan vibrálással, titokzatos sejtel
mekkel, megérzésekkel. Látszólag ki
egyensúlyozott képekből. nyugodt tem
póban tovafolyó mondatokból épülnek
költeményei, de majdnem mindegyik
ben ott lappang a dráma árnya is.
Sokszor egyetlen szó közbeiktatása
hozza felszínre:

I1:s estetájt, ha jobban odanézünk.
ahogy a parti hegyeket eléri,

olyan ijesztő hirtelen
tud Iebukní a nap.

(~áziskülönbség)

Máskor a pontos, csak a lényegre kon
centráló, az olvasó hasonló élményeire
számító leírás tartalmazza a drámát.
Nem pillanatnyi eseményeik egyszeri
történések dramatikus töltése ez, ha
nem az egész életé, a "táguló tér"-é
és a "lóduló sebesség't-é, melyet Fodor
András rninden különösebb mutatvány
nélkül fel tud idézni, kézzelfoghatóvá
tud tenni.

Sűrítései, hasonlatai a magyar líra
hagyományaiból fakadnak. Am e ha
gyományokat csak mínt struktúrát ve
szi át, a tartalom, a képvilág. a lát
vány szekatlan eredetisége már mín
denestől az ő sajátja. Azért igazi költő,

mert közhelyekkel dolgozik, a minden-

kori líra sztereotipiáival, de ezeket
egyéniteni tudja:

Forog a napok körhintája.
És mínden este égetett

rőzse HIatában úszik a város.
A kotlósszárnyú lombok

fülledt tövében titkos
tüzeket szít a kuporgók

tfzezeréves mozdutata.

(Napok körhintája)

Fodor András nem látványos költő.

Lírajára azonban érdemes figyelni. A
kor színvonalán, annak égető kérdé
seit fejezi ki, s közben megmarad sze
mélyiségének intakt tisztasága.

Vasadi Péteru • a teremtés igéit
szeretné megtalálni. Verseit mintha kő

sziklából faragná, Nem érzelmes, nem
lágyul el, hanem saruját megoldva ha
lad egyre beljebb és beljebb a szen
telt ligetben. Fölötte madárrajok húz
nak, lába alatt perzselően meleg a ho
mok, ő azonban az égő csipkebokrot
keresi makacs eltökéltséggel.-

Izig-véríg költő. A világ eseményeit
átfolyatja magán, átgyúrja őket alkata
törvényszerűségei szerínt. Mindenben
igyekszik megtalálni a Teremtő keze
nyomát, s a lüktető, gazdag vegetáció
ban a teremtés hatalmas pillanatát. A
zsinat utáni magatartás hatja át, s
ugyanakkor az első keresztények ki
tartásával, elhivatottságával vall az
Igéről. Költészete első kötetétől folya
matos párbeszéd, melyet Istennel, az
emberi lélekbe rajzolt istenképpel
folytat. A világ felvérzi, megsebzi,
visszatartja, indák csavarodnak lába
köré, ő azonban lángoló szívét a ma
gasba tartva keresi a "szabadság. vé-

'res mesgyéjét", Úgy érzi, minden te
remtmény égen és a földön hasonló
utat jár. A bűnös, de megazentelt vi
lág hatalmas harca ez az üdvösségért,
És titkos éji órákon, amikor a lélek
megtalálja végre áhított csöndjét, be
következik a régen várt csoda:

Éj van.
Elődövögnek a fenyők a.
téli erdő kerengő]éből.'

Boltíves a havas csend.
Zizeg fehéren a nagy
matutinum az ágon.
Fönt az óriás kottakönyv
becsukódik, lámpája kialszik.
A sötétség frigyszekrénye

·"Fodor András:
···Vasadi Péter:
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el6tt csillognak a törzsek.
Imájuk puha volt, mint a moha.
Most pirkadat van s füszagot áraszt.

(Jirzi Wolker érkezése)

Ez a kiragadott néhány sor is jél,:i,
hogy építőanyaga a reális valóság, ~e~

peit, mellérendeléseit azonban !1tszo~l

a keresztény kegyelemtan. Bun es
bűnhődés, szeretet és üdvösség a kö:
ponti motívumaí lír~já.nak. Sötétség' ~S

fény vívja nem szuno harcat versei
ben. S hogy nem reménytelen, az azért
van mert a kegyelem lámpása előbb

utóbb minden zugot bevilágít, s mi~
denütt megtalálja az igazakat, a va
'lasztottakat,

Vasadi Péter költészete mínduntalan
a balga szűzekről szóló példabeszéd~e

emlékezteti olvasóját. O az okosak ko.
zött van: Iámpásában míndíg van olaj,
éberen várja a gazda érkezését. I\. vá
rakozás legfeszültebb perceiben bele
mélyed az Isteni titkokba, ilyenkor fa
kadnak fel Iírájából azok a misztíkus
hangok melyek például a Péntek,
szombat ciklust olyan méllyé, súlyossá
teszik.

Már korábbi köteteivel kapcsolatban
is fel merült olykor az az érzés ben
nem, hogy még míndíg nem :>i~erült

egészen maga mögött hagynia :Pilinszky
Jánost. (Az előbb idézett néhány sor
ból sem volna nehéz néhány jelleg
zetes áthallást" kíernelni.) Ezért rend
kívül 'fontos állomás pályáján a Tizen
öt sejtelem, melyben e hatásokat le
vetkőzve a kifejezés új lehetőségeit,

útjait próbálgatja. :römören, .szinte..a
legvégsőkig csupaszirva aszot, megis
részletező aprólékossággal szól itt a
lélek útjáról, mely egyre közelebb visz.
- vihet - a tökéletesedéshez.

Vasadi Péter személyes, költői útja
is hasonló. Kötetről kötetre válik krís
tályosabbá, tisztábbá, áttetszőbbé. Nem
kell hozzá jóstehetség, hogy az igazán
jelentős költők közé várjuk ~rkezésé.t.

ramás Menyhért**U - akinek ko
tetei valahogy nincsenek szinkronban
költői érlelődésével. fejlődésével (az
elmúlt év végén néhány nagyon szép,
karakterisztikus verse jelent meg, me
lyek azt jelzik, hogy már következő

gyűjteményének összeállítása is idősze

rű volna) - szmtén drámai alkat. Ná-

la azonban nem a bűn és bűnhődés

nagy küzdelme folyjk, hanern az élet
maga van telve balladai árnyakkal. s
a költő kimondatlan, félig elharapott
"fájdalmakkal..

Mintha két énje volna. Ezek szün
telen harcban állnak egymással. Az
egyik különösen a világos színekre ér
zékeny, beszéde dallamos és tiszta. A

. más ile zordon tekint a világba, ritkán,
szentenciózusan szól, talán túlságosan
is puritán. Hogy lelke legmélyén ez
az énje is telve van költői nosztalgíák
kal azt csak a mesterien halmozott
alJÚerációk sejtetik:

közegek közönye
fullad fehér falba
hovátlan hulláma
hulló hó hatalma

hulló hó hatalma
virrad világokra
körülzárt koponyám
réseit pántolja

(AlIiterációk)

Tamás Menyhért egyike azoknak a
költőknek akik maguknál tudhatják a
marsallbotot. Vonzó erkölcsi tisztaság
gal, megalkuvás nélküli köv~tkez~tes

séggel járja útját. S talán meg kony
ny~bben, felszubadultabban lépde}het:
ne ha a kifejezést nem bonyolítaná
feieslege~,en, ha szikár mondatait ~éh~
az áll ítmányok világosságára bízná.
Természetesen a költői világ öntörve
nyű, nehéz volna beleszólni, mit, mi
ért, hogyan fejez ki. De Tamás Meny
hértben lehetetlen észre nem venm AZ
ösztönös költői erőt, mely a megraga
dott valóságot rögtön gyúrni és izzítani
kezdi kohójában. Épp ez a spontán
erő az amit mintha maga fékezne
művi" eszközökkel holott ez költé

~zetének legnagyobb' ereje, szuverén
önkifejezésének legnagyobb biztosítéka.
S nagyon téved, amikor egyik versében
arról ír hogy harminchat évét eltéko
zolta --: még ha ezt a kifejezést a Jó
zsef Attila-versre felelő formaválasztás
indokolja inkább -, valójában szinte
versről versre tapintható fejlődése,

szüntelen kernényedése, kiteljesedése.

SIKl GEZA

····Tamás Menyhért: Küszöbök (SzépirodaJ rní, 1978)
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