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Ötödik verseskötetében már ráismerünk Vasadi Péter sajátos verstípusaira. A
jelentős költői életmű egyik legbiztosabb jele, hogy a lírikus kialakította és foly
tatva megújítja azokat a szerkezeteket, amelyek gondolkodásának ritmusát, mon
datfűzésl-nek módját, indulatai menetét egyénített formaegészekké szervezik.
Tanulságos fölfigyelni arra is, hogy az egyes típusok - bár kötetről kötetre to
vábbélnek -, arányaikat változtatják. Az egyik háttérbe szorul, a másik előretör,

mint egy-egy fejlődési szakasz jellegadó mintája.
Már a Nem kő, se csillag verseinek külső képe is elárulja, hogy e kötetből

hiányzik például a "hosszú vers" Vasadira korábban oly jellemző változata. Az
egyes darabok terjedelme itt szűkebb határok között marad. Nem hagy fel vi
szont itt sem e műalak kompozíciós eljárásaival, oldott, mellérendelő szerkeszté
sével, tágas képi asszociációival, látványteremtésnek és értelmező konklúziónak
egybeépítésével. A típusnak e kötetben igazából csak egy példáját találjuk: az
Egy és ugyanaz címú, Teilhard de Chardinnak ajánlott verset, ez is rövidebb
azonban, mint néhány korábbi társa. Vasadi mindig kedvelte a sűrítetten gnomí
kus, erélyesen kijelentő hangnemű verset is, amelyről még bővebben kell be-
szélnünk. .

Vasadi versvilágát egy feszültségteremté kettősség határozza meg. Szemlélet
módja, világlátása, de inkább azt mondhatnók: világérzékelése a természettől

megigézett emberé; méghozzá a kozmikusba növesztett, önmagában sokszorozó
natura vonzza magához. Nem panteisztikus révület ez, inkább érzéki, biologikus
fiziologikus megragadottság. Látásmódjábannemegyszer mágikus, prelogikus tu-
datformák újulnak fel. "Szüli a szelet, nem / elviseli" - írja egy Kanadai fenyő

ről. A lírai én nemcsak befogadója a külvilágnak, hanem a természeti erők része
se, folytatódása is. Egyik erőteljes verse konkrét helyzetrajz és önmegjelenítés
után a vers szereplőjét egy szilvafával szembesíti: a szemlélő helyzet azonban
egycsapásra megszűnik, a beszélő mintegy kilép önmagából, s eksztázisában a fa
szerves küzdelmének résztvevője lesz: "Lógunk, a fa meg én / a lét-út két felén /
az egyensúlyos reszketésen / akár egy mérlegen." (Testvériség) Nem is együttér
zés, inkább egyet-érzés ez a természeti létezőkkel.

A természeti létbe kapcsolódik be egy visszatérő szcenikus elemmel, a munká
val is. Helyszínül rendesen ember-alkotta környezetet, házat, szobát, kertet idéz
föl, hogy ebből az értéktelenített, konkrét közegből induljon képzelete az irrea
litás régióiba. Vasadi "konstruktivizmusa" ekképp sohasem igyekszik a termé
szettől elidegenült vagy azon uralkodó célszerűség jegyében alkotni tárgyait:
számára a munka mintegy bebocsáttatás a természetbe.

Szemléletének azonban van egy másik rendező elve is, amely a spontánul te
nyésző és a fantáziában fölmagasztalt természeti életre egy szellemi lényeg, egy
erkölcsi értékrend szemével tekint. Ezt a lényeget és értékrendet a transzcen
dencia-hit, az eszkatologikus léttörténeti felfogás alapozza meg, tárgy.iasulni,
megjelenni pedig többnyire üdvtörténeti dimenzióban szokott. Számos versének
főszereplője egy megnevezetlen, harmadik személyben jelölt létező, aki, öltsön
bár egyedi alakot vagy mutatkozzék olykor természeti erőként maga is, az üdvö-
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zítésen, a megváltáson munkálkodik (A vándor, Semminevű, a Vasárnap zárósza
kasza). Még kötete nyitóversének, A költészetnek .Jióse" is magába vonja e szak
rális-létezó rejtélyeit. Természetes, hiszen Vasadi számára költészet, az "ének" 
ez kötetének egyik kulcsszava -, maga az "ige": nem inás az önkifejezés, mint a
transzcendens, az "oszthatatlan" lényeg kinyilvánítása. A szentséghordozó
erőt Vasadi rendszerint egy kíüresedett mindennapiságba, evilági kárhozatba ve
zeti: ahol "Földön lihegünk földtelen". Ezzel a negatív paradoxiával állítja szem
be a megváltás pozitív paradoxonjait: "Egetni fog, de lángtalan. /Szavát sem hal
lani / pedig csupa ige." Vagy "Csakis az oszthatatlant / kell szétosztani.'

Vasadi jelen kötetében a szentség megjelenítéséből hiányoznak a hozzá kötő

dő, emblematikusan rögzített, kulturálisan hagyományozott jegyek. A versek kü
lön-külön teremtik meg jelképeit és gesztusait. Előző kötetében, a Hó és mada
rakban némileg más volt a helyzet: ott felhasznált egy hagyományos hittörténeti
s egyúttal irodalmi jelentésrendszert, hogy rávetítse egyéni mondandóit, s ezzel
szuverén módon megújítsa a mintát. A korábbi kötet bírálatában Reisinger Já
nos már értelmezte ezt az utalásrendszert a Fülöp jegyzetei című ciklussal kap-
csolatban. ,

Legfőbb ideje azonban, hogy Vasadi versbeszédéről essék szó. Világképének
tagoltságát a nyelvi rétegben is megtaláljuk. A természeti megragadottság stílus
képe Vasadi szürrealisztikus képkapcsolása, analogikus látásmódja. Az említett
kritika azt emelte ki, hogy a költő heurisztikus értékkel tudja felruházni jelzőit.

Magam azt teszem hozzá, hogy nyelve metaforákban, hasonlatokban is bővelke

dik, s ez utóbbiak 'rendszerint arra hivatottak, hogy a szürrealísztíkus metaforá
kat az evidencia szarkezeteivel támasszák alá. Képiségének ezek a vonásai
egyébként csakugyan a "klasszikus", és nem a neo-avantgarde hatását idézik: Va
sadinak nagyobb a bizalma a nyelvben, mint a lineáris kifejezést, a nyelv jelentő

funkcióját kikezdő "szövegverseké", konkrét verseké. .
Másfajta stílusra hangszereli a szakralitásban gyökerező verseket. (Persze

ahogyan a két élménytípus is érintkezik, úgy e kétfajta: nyelvhasználat is vegyül
nem egy költeményben.) Itt, ebben a képzet- és eszmekörben találjuk gnomikus,
konklúziót kimondó verseit. A nyelvi anyag itt koncentráltabb, elrendezése erő- .
sebben retorizált. Ha az előző csoportot jórészt rapszódiás menetű versek teszik,
emebben az evangéliumi példabeszédek modern lírai formája teremtődik meg.
Ebben a típusban ritka a soráthajlás, és megszólal az a félrímes, jambikus strófa,
amely a Nyugat utáni líra egyik reprezentatív formája volt. (Urességben láng-
rengeteg) .

Vasadi Péter nem a személyiség megszüntetésének újtát járja, de nem is duz
zasztja föl a lírai ént. Verseiben a személyiség legfőbb megnyilvánulása a felaj
zott figyelem, figyelem a külsó világra és benső életre egyaránt: hogy folyvást ké
szen álljon az érzékelő befogadásra, de a szellemi, erkölcsi létértelmezésre, ítél
kezésre is.

961


