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Versek 1999-2000
Verseskötetet álta lába n úgy olvas u nk , hogy az
egyes költem ényeke t a kö tet folya ma tába n
igyekszünk tudomásul venni, és k ülön-k ülön karakterjegyeiket egy nagyobb egés z háttérbeli
vagy fölérendelt jel entés-összefü ggéseiből iparkodunk megérteni. Mindeközben természetesen
általu nk, olvasásunk által is épü l maga az értelem egész: bizonyos motívu mokat, képzeteke t,
nyel vi és sh1usformá kat kiemel ün k. jól megjegyzü nk magunknak, a heterogén elemekről viszon t
hajlamosak vagyunk megfeled kezn i, vagyis szakadatla nu l zajló jelent ésint egráló mű veletei n k
közbe n egy kissé hátrább soro lni őket. Vasad i Péter kötete elvá rja az ilyen , összefüggésekre han golt, egészbe rendez ő olvasásmódot, de m eg is
nehezíti, min t minden jelen t ős gyűj temény.
Egy viszonylag rövide bb á ttek intésnek alighanem az a feladata, hogy a je lent ésegyesít ő
m ozgásokról adj on számot. Ezt tesz i a jelen
vázla t is. EI6bb azonban lega lább jelez nie kell A
zendülés vízszaga című versfüzér különleges, ám
k ölt őj ét ől éppenségge l megszo kott sokré tű sé
gé t, vá ltozato sságá t, szín- és légköri gazdagságá t, szün telen izga lmasságát is. Mintha ú gy iga zá n od afigyelné nk valami re, a m i lüktet: nin cs
mon oton ab b, de nin cs vára tlana bb se m egy-egy
életjelző ér lökésnél - az egyö ntetű és ki fü rkészhetetlen foly tonosság felza kla tó és bizo nyosságo t adó esemé nyszerűségét érzé keljü k.
A zendülés vízszaga vo ltaképpen a megszerkesztett verseskötet nél is egység esebb ko mpozíciót munkál ki; talán ezé rt is illettük az im ént a
" versfüzér" sz óva l, utalvá n egyszersm ind a
könyvnek úgyszólvá n ciklus szerű egységére.
Még pontosabban: folya ma tosságára . Egyrészt
a címek fel e l ő já tékai, m egn yitó és bezá ró gesztusai hívn a k fel a szövegek egyes í t ő, egymáshoz i l lesz t ő olvasására (pé ld áu l Indulás előtt Indulás után; M ég nem - Már nem), m ásrészt a
kötet egészébe n kon tinuum ot k épez ő m otivika
go ndoskod ik a mindig mintegy újrakezdődő verbális m egn yilat kozások nagyobb , átfogóbb foIyamatosságba rendezés é r ől . A mo tivika afféle
tá rgyi, tem at ikai vizsgálata persze nemigen kecseg tet sikerrel Vasad i Pé ter lírájának jellemzésekor : rendkívül (csa kugya n m inden renden kívül) sokféle, sokfe l ől ered ő és sokfelé mutat ó az
6 ve rsei nek kép-,_ va lam int gesztusanyaga,
asszociációkincse . Am ép pe n azé rt enged oly
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készséggel ez a költ észet a p árhu zamokat .
összefüggéseke t villa ntó m etaforika szesz élyes.
mozzan atnyi tár sításain ak - egyú tta l a nyelvhaszn álat , a stílus magata rtás, a sz ó- és kifejezés -vá lasz tás oly vá ra tla n sík- és hangulat vált ásainak -, mert ten gelyéb en , középpontjáb an ,
szerkezeteinek kezd 6- és vég ha ngsú lya iba n
egyetlen lét (lény) érvényessége váli k bizonyossággá: még ped ig a krisz tusi léte zésm ód álla ndó, á t ível ő csodája m in t alfa és ómega. Csakhogy Vasadi Péte r ve rse inek egész dramaturgiája - bá r versmo nda ttana éppe n nem nevezhet ő sirn ának. csiszoltan folytonos na k - az egész
"ábécét" az áldoza ti s megváltói jelenlét testies
ottho na ként rendezi be. Hangsúl yoznunk kell,
hogy ez k ölt ői teljesítm én y, még ha nyilvánvalóan - és ige n természetes mód on - az ink arnáció
el d ö nt ő erejű tudom ása hat is benne és m ögötte.
Am az ed d ig jelzett térb eli utalások ném iképp f élrevezet őek, mi vel Vasa d i nem isme r (el)
sem gram matikailag, sem ontológiailag elgondolt " irányhármasságokat" . Egye tlen po nt kite rjedései ezek a versek, teh át a k é pterem t ő. némelykor vizionáló pillantá s még legszabada bbna k tetsz ő kalandozása iba n is egy irá nyba szegeződik, egyfelé mutat. A legtágasabb ölelésű toposzok egyikét, a ten gerre kel ést, a hajóutazást is
ekképpe n dramatiz álja. A vízi utazás jelenetez ő
motivikája fogja össze (majdnem) ciklikus egység be a gyűj te mény ve rsei t, kivált a na gyobb lélegzetű (tenge ri l élegze tű ? ) darabo kat. Vasad i kivé teles fantáziával, azaz a korábbi ve rses kötetekből is jól ismert va lósághű és -érvényű k épzel öer ővel dolgozza ki és id ézi meg e toposz egész
tárgyi és lelki környezetét. Ne mcsak a víz és
ne mcsak az u tazás él és sugároz jelenté st verseibe n, hanem pé ldá u l a "csuklónyi kikö tő-kötél "
vagy a fedé lze tmosó " hy pós víz" loccsan ása is.
A helyzetrajz konkréturnai azonba n ép pe n
azért fo kozódnak költ észetté - nem "költ 6ivé",
han em költ észetté: Vasadi lírájár ól szólvá n ige n
fontos megkülönböztetnünk e kett őt - , mert
nem csak közelednek a szen tség he z, han em egybe is esne k vele. Folyt on os á tlényegü lés zajlik
ezekbe n a ve rsekben, és enne k rév én a magukra
mar ad t, netán jóvá tehe tetlenül elsz ige teltne k
látszó tá rgya k és gesztusok C,A csö ngetés. Az
orgo na . Túráztatott mot or / t úloldalon." [Este))
is rés zesülnek a pill an atok alatt, úgyszólvá n elmozdulás, megemelked és nélkül m egvalósu ló
tra nszcendenciába n . Emennek hordozója vagy
inká bb testesülése leh et a "karo mba n egy halott" tragikus - egyútta l hétköznapivá natura-

lizált - epifániája, de lehet "Segóvia" gitárhangja is (a korábban idézett, fedélzetmosást
részletező versben), akit-amit megigézett verbális szólamok szólongatnak-invokálnak.
Vasadi Péter verseinek beszélője ugyancsak
részese a mindent magába (és önmagára) fordító misztériumnak, s ez a beszélő legtöbbször
pontosan szituálható is a vers megjelenítette térben. Ha nincs egy szinten szereplőivel, a konok,
komor tárgyakkal és a többnyire kallódó, imbolygó emberalakokkal. akkor is legföljebb alattuk lehet - fölöttük soha. Ez a költészet nem ismeri a fölül állás önapoteózisából kibomló látomásokat és ítéleteket, sokkal inkább a megmerítkezés gesztusait. A szentség tudása csakis a létezés sűrűjéből - olykor vadonából - fakadhat.
Ennek a gondolatmenetnek mintha némiképp ellentmondana az a szerepvállalás, amelynek révén a versek alanya jó néhányszor költő
ként, helyesebben a verset éppen író személyként mutatkozik meg. A Még nem, ahajóstiszt
takarítását és "Segóvia" játékát tematizáló költemény egyenesen "ars poetica" -ként jelenti be
magát. Másutt is ilyen verskezdésekkel találkozunk: "A verseimmel együtt élek." (Stratégia),
vagy: "Már nem tudom, én írok-e vagy I ő ír
bennem." (Lassú munka ez). Am pontosan ez
utóbbi idézetünk világít rá a költői munka sajátos értelmezésére; az alkotás itt cselekvőség és
elszenvedés egyszerre. A vers megírása-íródása
ellenállhatatlan folyamat, mintegy a teremtéssel
áthatott természet működésének része vagy inkább esszenciális példázata. A Belső beszéd kettős portréjának első darabja, a megnevezetlenül
maradó. jószerével csak nyelvtanilag és persze
képileg jelölt sebesült, szenvedő figura leírásának vége Cvérezget, sápad, gyönge I meg-megszédül; I csak versben, imádságban I erős")
egyrészt úgyszólván - ellentmondó - biológiai, természeti feltételként. környezetként említi
a verset, másrészt az imádsággal rendeli egy
sorba, egy szintre: nyilvánvaló módon és egészen Vasadi költői világképéhez híven azonosítva a két "fogalom", a két "jelenség" (erőtlen
szavak!) azonos vonásait. Csakhogy az azonos
vonások itt egybeolvasztanak tropológiát és teológiát, metaforikus és misztikus beszédet. A
részleges azonosság is csak lényegi és teljes azonosság képe lehet; máskülönben a szó nem igazodna, nem lenne méltó a valósághoz, ahhoz a
valósághoz, amely Vasadi lírájának állandó közege: a misztérium realitásához.
Azonosulásban zajló elhatárolódás, különbözőségen átívelő egybeesés: szűntelen és mégis
meg-megszűnő kettősségek tartják feszültségben e lírát, Végső soron csakis a nyelvi sűrítés
alakzatai (például a már több értelmező által
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megfigyelt névelőelhagyások) bírhatják szóra a
szellemi és egzisztenciális végpontok találkozásának pillanatait. Eszre kell vennünk: Vasadi
úgyszólván kiiktatja költői világából a klasszikus modernség (s voltaképp a mindenkori hitvalló költészet) egyik ku1csfogalmát, a vágyat.
Verseiben a remény tárgya, az óhajtott cél többnyire már eleve megvalósult: már természeti
adottság. A félelem oka, tárgya pedig ugyanígy
egzisztenciális adottság, állandó jelen idő, jelenvalóság. Ez a líra úgy képes elemien indulati,
érzelmileg forrpontra hevített hanghordozásra,
hogya lehető legkisebbre rövidíti az emotív,
akarati, célképzetes imagináció és az elementáris bizonyosságot sugalló tárgy- és tényvalóság
kőzötti teret. Az Ottlikhoz fűződő nevezetes kijelentés - "minden megvan" - Vasadira talán
így ,alkalmazható: minden jelen van.
Es minden biztos. A megérintő és a megérintett azonosulása nem folyamatosságról, hanem
azonnali véglegességről tanúskodik: "mindegy,
ki nyom, I vissza ki fog; I világítasz. I Világítok." (Fényerő). A kűlőnbözó személyben ragozott, azonos ige alaktani szinonimává teszi a két
személyt, "én és Te" alapviszonyának két végpontját. Az egész köteten végighúzódó dialógusban mégsem olvad össze, vagy válik főlcse
rélhetővé a lényegi létezés" personá"-ja, illető
leg a térbe-időbe zárt, záródó létező (a beszélő)
személye. "Nincs mit közölni veled. I Nincsenek szavaim, őket te beszéled. I Gondolattalanságomat te gondolod. I Kezemmel mozdulsz,
ahogy nyúlok I a tollam után. Neked lélegzem." (Már nem). E versrészletben még az
imádság hangütése is bizonyosságot közö!.
Vasadi Keresztény verseket ír (lásd ilyen című
szép darabját), de nem kegyes hangú költeményeket. Beszédmódjából - talán meglepő rnódon - teljességgel hiányzik a pietás hangja, regisztere. Feszesre komponált, reális és irreális
(olykor szürreális képvilágú) drámák zajlanak
le verseiben. mint a legutóbb idézett, éjszakai
alvásra-ébredesre tematizált darabjában is.

***
A vízre szállás, a hajózás, a hazatérés képsorain
kívül még egy motívumlánc csatolja össze a kötet anyagát: a végidő. az apokalipszis előjelei
nek sora. A figyelmeztetés azonban egyúttal
mindig meg is jeleníti, ami végbemegy. Mindent
láttat, és mindent megidéz a tárgyilagos mondatok tudósító és tudatosító drámaisága: "A
Földből kiállnak bikaszarvak. I Mind több túr
fölfelé. [... ] A bikák gödrükből kivackolódva
rázzák I magukról a rühöt és a földet, I s özönlenek a városok felé." (Végidő).

Az apokaliptikus líra többféle dikcióban is
testet ölt. A Julien Greennek ajánlott Világősz
például többszörös alárendeléssel. átívelő mondatkohézióval szervezi sokrétű vízióját - pedig Vasadi verseinek többségét a szintaxis megszaggatása jellemzi. Ezen a ponton föltehetjük a
kérdést, hogya végi dőre vonatkoztatás képsorai és alaphelyzetei valóban és ugyanolyan jogon nevezhetők-e motívumoknak, mint a tengerjárás hagyományozott "ősképei". Igaz: az
apokaliptikus látomáshoz is kapcsolódnak a
költészeti hagyományban vissza-visszatérő látványelemek, s némelykor Vasadi Péter is él velük. Az ,,[etetné őket más is)" kezdem, címtelen
verse például olvasható "madár-apokalipszis"-ként is. Szerkezetében egyébként jól megfér egymással a megbontott mondatrendbe foglalt, rejtjelezett látványképzés ("fehér szélkamrában falfirka vörhenyes.") és a végítéletet bejelentő próféciára való nyíltabb ráutalás ("élesített csőrrel / csipegessetek / az égrendítő kiáltás előtt."). Mindamellett a kötet figyelmesebb
végigolvasása (íme az utolsó vers: "Le fog majd
omlani / akár a szénfal / S tolat az izzás kifelé") arról győz meg, hogy az apokalipszis nem
motivikáját, hanem horizontját adja e gyűjte
ménynek: jelenléte nem anyagként sűrűsödik a
versek eseménytörténetében, hanem kilátásként
nyílik meg a költemények alkotta műegész
sorsértelmezése körül.
A zendülés vízszaga nagy feszültségű kettösségei, választó és választató paradoxonjai talán
egy rejtélyes, töredezett, mégis a prófétai beszédbe hazataláló. cím nélküli verssel példázhatók:

elmondanád, de nem tudod.
elködösítheted, és
megszólal belül: halál
van ott, ahol a némaság
pecsétel.
se szó, se szetlan. Vagyis
csak ő maga. akkor most
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csapjatok hatalmas lármát.
elő akár a trágárságokat.
csak ne hallgassatok.
inkább csakugyan bukjatok
bele
de világítson a torkotok.
A címmel ellátott és a csupán csillaggal jelölt
darabok szintén valamely kettősség, kétféleség
jegyében csoportosítják a kötet verseit. Igaz, ez
sem egyszerű képlet. A címmel jelölt versek általában nagyobb dramaturgiai (vagy elbeszélő)
ívet rajzolnak ki, tér- és idővonatkozásaik
tágasabbak, közlésmódjuk szókimondóbb (helyenként játékos vagy szatirizáló): a címtelenek
jobbára talányosabbak vagy éppen aforisztikusabbak. A típusjellemzők ilyetén ütközéseinél azonban fontosabb a különnemű szerkezetek együttműködése: mindkét versváltozat
az időtlen jelenvalóságot s az eljövetelre irányuló szüntelen készenlét drámáját teszi átélhetővé.

Aki azonban a költő legujabb, egyelőre csak
folyóiratban közölt verseinek ismeretében lapoz
rá a kötet darabjaira, fölfigyelhet bizonyos, itt
még alig észrevehető kezdeményekre is. A
monologikus beszéd időnként mintha oldottabbá válna. A terjedelem, az "ív" további bővíté
sével a szó előbb-utóbb átadatik egy-egy karakternek. nem is egészen "kitalált" személynek.
aki majd hol tétován, hol erélyesen mondja ki
és beszéli el szellemi útját. Még a tengernél is
hullámzóbb valóságban utaznak ezek az új emberek, még a "hajóstiszt" kalandvágyánál is lelkesebb és nyugtalanabb fölfedező kedv ösztönzi őket. Az ő tapasztalati belvilágukban játszódnak le majd a monológok, innen nyitva távlatot
a nagyobb világ (világok) szakrális rendjére.
(Széphalom Könyvmúnely, Budapest, 2002)
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