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RAGYOGÁSBAN"
Vasadi Péter: Intarz ia

"Amikor az ember szelleme a végtelen csönd re
irán yul , megteremti a vallást. Amikor a világra
irán yul, megteremti az irodalm at. De a terem
tett világ csak a végtelen »ám y ékában« igazá n
realitás. Nincs realitás a végtelen csöndje nélkül.
A világ és a végtelen közti összefüggésre ir ányí
tott emberi sze llem megteremti a tud ományt. Es
amikor az ember sze lleme a sz óra , a világra és a
csöndre irányul, megszületik a költészet" - írja
egyik esszéjében Vasadi Péter (A szó válságáról,
a szó öröméről) . Sz ó, világ és csönd hármas prin
cipiuma. Szó és csönd, irodalom és tudomány, re
alitás és végtelen. Vagy: szavak és Sz ó, költészet
és világ, létezés és evilágin túli Lét. Vasadi élet
művének megértéséhez elengedhetetlen kulcssza
vak, viszonylatok, vagy inkább : a nyelv által ki
fejezh etetlen vagy teljességében soha ki nem fe
jezhető fogalmak j elölői.

"A mai hazai keresztény líra egy ik, ha nem
legjelentősebb alakja" - írja a költőről Rónay
László (Isten nem halt meg. A huszadik századi ma
gyar spirituális líra). De emellé máris oda tehetjük
a költő saját reflexióját: "A hit csak centrum le
het, de éppen azé rt, mert centrum, tehát a do l
gok szíve, elrejlik. Ahol mutogat ja magát, ahol
kirí, ahol kiül a testre ez a szív, ott baj van. A szív
elrejlik és dobog. A költő valahol ott bolyon g a
világ szíve körü l, azaz (. ..) a leglényeg közelé
ben . Jó ese tben ped ig benn e van. Ettől kezdve
minden megnevezés, de az is, hogy milyen is
koláh oz tart ozik, másod rangú . Keresztény ihle
tettségű költészet van. S ez jó, vagy nem költé
sze t" (A Vigila beszélgetése Vasadi Péterrel). Idé
zett vallom ásában Vasadi nemcsak a "a vallásos
sé mákhoz vonzódó kifejezések költészetétől" ,
azaz a múlt szá zad első felének didaktikus vagy
hit véd elmi szerepet betöltő katoliku s irod alm á
tól ha t árol ód ik el, han em valam i lényegesebbre
is rámu tat. A hit mint centru m, a dolgok moz
ga tója, lény ege, a testben el rejlő szív. Mind ez
csakis a nyelv álta l lehet az, aminek lenn i kell:
költészet. Vasadi lírai nyelve a hagyomán yos
keresztén y nyelvfelfogásból ered, melynek for
rása a Ján os-evan gélium prológu sában találha
tó: " Kezde tben volt az Ige, az Ige Istennél volt,
és lsten volt az Ige, ő volt kezd etben Istenn él."
Az emberi szavak sokasága sze mben a tes tté
lett Igével egyben ki is fejezi az t az ontológiai
differenci át, mely az embert mint l étezőt elv á-
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laszt ja a létteljességként értett isteni létezőtől. A
nyelv tehát önmagá ban hordja a tran szcendens
ről való beszéd lehetőségét is, azaz továbbgon
dolva a költő önva llomását: a nyelv az a test ,
amiben egyszerre elrejlik és láthatóvá válik a lé
tezés evilágin túlmutató lényege, s e Lényeg
ut áni vágy.

A fent említett bibliku s hagyományhoz való vi
szo ny t Vasadi újabb kötete sajátos mód on prob
lernati z álja. Több versrészlete is a (meg testesült)
Igét szó fajként értelmez i, melynek alapja nem az
erede ti gö rög nyelvű szö veg, ahol a Logosz
szá mtalan jelen tése közül egy ik sem feleltethető

meg egyérte lműen a nyelvtani értelemben vett
igével. Vasadi szá ndé kolt r ájat sz ása az Ige sz ó
faji értelmére akár a keresztény nyelvi hagyo
mánnyal való ironikus nyelv játék is leh etn e, ha
figye lmen kívül hagynánk a költő előbb hivat
kozo tt esszéjének egy másik részletét: "A szó te
hát a csönd gye rmeke - Istennél bizon yosan
az . De Istenn él nemcsak egyszeruen sz ó, hanem
Ige. Es lehetetlen, hogy más szó faj legyen , mint
ige. A kiny ilatkoz tatás igékkel él. Isten a Iétigé
ben ér telmezi magát - nem más, 6 az, aki van.
Lehete tlen, hogy bármelyik szófaj is ki tud ná fe
jezni az Abszo lú t Létezőt, és a Fiát; a főnév ke
vesebb lenne az igénél és va lamiképpe n sze
mélyre határolt. A melléknév elmos ná öröklétét.
A határozószó bezárn á az id őbe, A kötőszó ki
gúnyolná . Isten szava élő Ige, mert a legm é
lyebb cselekvés . Igeideje az örök jelen: Ami
csa k ige, az önmagána k pu szta állítása . Ha Is
ten az, aki önmagá t állítja, akkor a Teljességet
állítja. Innen jött létre az Ige, maga is Teljesség
ként " (A szó válságáról, a szó öröméről) . Ennek a
nyelvfelfogásnak a tükrében egészen más,
konkrétabb jelent ést és nyelvil eg reflektált lét
és világszeml életet közvetít a következő vers
részlet: " Elhu ll a főnév, mellékn év, / határozó, a
hol, a mienk. / Az igék túlélik őket. / S az igéket
az Ige" (Világosság). Esetenként azo nban ebben a
szakrális vonatkozásban is mintha lehetőség

nyílna a különböző jelentések iron ikus egymás
ba játsz ására. például a Szent Pál Szcretethitnnu
szát és a Já/lOS evangélium pro lógusá t összeolvasó
verskezdetben: "Hol voltál ed dig, sze ntem? /
Igék álta l homályosan" (Mindig most kellene}.

Ennek a tradi cionális nyelvszeml életnek az
előterében Vasadi olyan korszerű költői nyelvet
alakít ki, melynek újszerűsége részben a fentebb



csak vázlatosan bemutatott hagyományhoz való
viszonyban, részben pedig a különbözö beszéd
módok, nyelvi regiszterek vegyítésében rejlik:
"Nem tudni, hogy, de összeáll / a vers / in
nen-onnan kapva ötletet, / szót aszlengből, sú
gást, / sugalmat, tágra nyílt / szem boldog hő

kölését C,.)" (A vers szülelése). Versnyelvének
alapkarakterét a hétköznapi nyelvhasználat
rímte len és ritmizálatlan beszédmódja jellemzi,
de több versében is megfigyelhető az a finom
költői játék, ahogy ritmustalan sorok közé szin
te észrevétlenül ritmusos, jellemzően jambi
kus-anapesztuszi sorok vegyülnek: "Nem tudja
a hallgatag ember, / mit tesz, s mi az, mi ezt te
szi / vele. Föláll, s megy Edinához, / váltott le
pedőre feküdni" (Egy igazi senki éjidőn). A kötet
verseinek másik, kisebb csoportját képezik azok
a költemények, melyek határozottan élnek a ha
gyományos költői eszközökkel, mindenekelőtt

a rímmel és az ütemhangsúlyos verseléssel. A
kötet és az életmű kontextusában ezek a versek
esetenként határozottan ironikus hatást kelte
nek, különösen az Ostoros szerelmetes ének, mely
nemcsak kétütemű hetes soraival, de archaizáló
nyelvezetével is kizökkenti az olvasót. s egy új
(újralolvasási stratégia kialakítására készteti. A
költőileg díszítetlen, stilizálatlan beszédmód te
hát inkább csak az első olvasói tapasztalat lehet,
Vasadi Péter verseiben ugyanis igen gyakoriak
a hasonlatok és a jelentéssűrítő (pontosabban:
jelentésteremtő)metaforák. Az Intarzia című kö
tet is megerősíti azt a korábbi kritikusi észrevé
telt, miszerint a "metafora és a hasonlat Vasadi
számára nem a létezés költői kiegészítése, ha
nem a létezés alapjellegzetességének a feltárulá
sa" (Sturm László: Fénycsönd). Szóképei tehát
nem egyszerűen költői díszítóelemek, szerepük
a képek megidéz6 és a szavak jelentésképző

erejénél fogva a létezés léten túliban gyökerez6
mélyrétegeinek a feltárása.

A kötet három, pontosan szerkesztett ciklusra
tagolódik. Az első ciklus (A szépség jtJtte) első

darabjai a vers születését, a költészet mibenlété
nek kérdését állítják a középpontba, s ennek
összefüggésében tematizálják (kőltói) szó és va
lóság, szubjektum és világ viszonyának proble
matikáját. A legújabb Vasadi-kötet felütése 
ide értve a mottóul választott Rilke-idézetet is
- az irodalmi modernség költészetértelmezésé
vel, s mindenekelótt a József Attila-i hagyo
mánnyal való számvetést ígéri. Ez utóbbihoz
köthető a lírai én pozicionálása a versekben, aki
ha közvetlenül nem is mindig íródik bele az
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egyes művekbe, de legtöbbször mégis a megfi
gyelö, a világot megérteni, értelmezni akaró, azt
lélekben újraalkotó személyként jelenik meg.

Ennek a figyelemnek különbözö irányai van
nak. Az első ciklusban a költői tekintet mintha a
személyes teret járná be, azt a világot, mely a
személy által szabadon alakítható, sajáttá for
málható. jellemző "színtere" ezeknek a versek
nek a ház, mely lehet: a költemény hasonlata
(Eleve, A vers szűleiése), a templom mint a litur
gia, a meditáció tere (Euchariieztikorú, az otthon,
a feltétlen szeretetviszony közege (Az asszony)
és az írás tere (Egy délután átvilágítása). A máso
dik ciklus (Az éj fajtái) másfelé viszi a tekintetet.
kitágul a horizont, s a költő korunkat, napjaink
értékválsággal küzdö világát vizsgálja. Nem vé
letlenül kerül a ciklus első helyére az Egy távcső

képei című vers, amelyben a tájat, az embereket
néző személy nemcsak az önmagát pozicionáló
lírai énként azonosítható, hanem - általános ér
telemben metaforizálva ezt a szereplehet6séget
- a költő világviszonyának kifejezőjeként is. A
tudatos szerkesztésnek egy másik példáját is ki
emelhetjük: a ciklus és a kötet szimmetriatenge
lyébe helyezett "Ha nem... ?" kezdetű címvariá
ciókkal összekapcsolt verseket. Részletesebb
elemzést érdemelne az idézett versek retorizált
ságának a változása, az, ahogy - fokozatosan
áthangolva a versek s lényegében az egész kötet
modalitását - a kérdő mondatok halmozását
kijelentő mondatok váltják fel. Ezáltal egyre vi
lágosabban kirajzolódik az az oppozíció, mely a
címek kérdő mondatai által megcélzott, de a
versekben inkább csak sejtetett valóságos érték
világ és az erkölcsi válságként megélt jelenkor
között feszül. E kettő konfrontációjának centru
mába állítja be önmagát a versek kérdező-kije

lentő alanya. Ezekben a versekben ugyanaz a
kritikus viszony rajzolódik ki, mint amit Vasadi
esszéiben is megfigyelhetünk, de itt mindez
költőileg reflektálódik, s ezáltal még hiteleseb
ben tudja felmutatni azt a morális viszonyulást,
melynek végs6 eligazodási pontja a krisztusi
példaadás: a kereszt erkölcse. Vele szemben a kri
tikusan szemlélt jelenségek negatívumként írha
tók le: "Nincs bűn, nincs csalás, / se hűségese

dés; de van / nézőpont, helyzet s joghézagokj /
az egyén szabad. Ez vastörvény. hát légies. / Igy
mindenütt uralkodik. / Es megfeszíthetetlen"
(Ha nem úgy, hogyan?).

Külön figyelmet érdemel az EI című vers,
melynek nyitánya Pilinszky Apokrijjének első

sorát varialja. megváltoztatva a hiányzó előtagú

mondattőredékkötőszavát s állítmányának ige
idejét: "Es elhagyattakakkor mindenek:" A Vasadi
költészetére is jellemző világháborús emlék fel
idézése, s a versnyitányban is jelölt szövegközi



kapcsolat egy mélyebb szemléletbeli rokonság
ra hívja fel a figyelmet, mely mindkét költő ese
tében a történelmi idő immanens linearitása
mellett kirajzol egy másik történelemképet is,
melynek eszkatologikus időhorizontját megha
tározó eseménye Jézus Krisztus megtestesülése
és passiója, a jelen világ- és létértelmezését
meghatározó történés pedig a második világhá
ború szörnyűségei.A Vasadi-vers az ember em
ber-voltának elvesztését mintegy mitikus ese
ménnyé nagyítja, s így magyarázattal is szolgál
a jelenkori ember létezésének válságára: az
anyag csapdájába esett látszatlétre és látszatha
lálra - szemben a létteljességgel, s az önmagát
az emberiségért feláldozó megfeszített halálá
val. Ezt a szembenállást szemléltetik a verszár
lat Pilátust idéző szavai: "Vannak idők, amikor
nem jön / ki a szájon: íme, ez ember." Vasadi
világszemlélete mindezzel együtt sem mondha
tó pesszimistának, s ez éppen időszemléletéből

és a versekben is megnyilvánuló egyértelmű

morális orientációból fakad. Mindez a kötet
harmadik ciklusában kap világos kifejlést, ami-

kor a költő az olvasó tekintetét egyre inkább a
beteljesülő végidő felé fordítja. Ebben a ciklus
ban megszaporodnak az apokaliptikus látomá
sok C,Megméretünk majd / s egymásra dobálta
tunk / áldott halomba (. ..)" - Ama nap). A kötet
utolsó versének zárósorai pedig már egyértel
műen felmutatják a létezés eszkatologikus távla
tát: "s a kora esttel betakart / földön a Lét maga
jön meg / egyedül, rettentő ragyogásban" (Fiig
gelék).

A műalkotás születésével kapcsolatban gyakran
idézik Michelangelo rnondását, miszerint a szob
rászat annyi, mint lefaragni a kőtömbről a feles
leget. Vasadai Péter költészete mintha épp fordít
va tenné: a kőtömböt faragja vissza egésszé.
(Kortárs Kiadó, Budapest, 2007)
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