
HALMMTAMÁS Fény és szó
A szerelmi beszéd természete Vasadi Péter lírájában

"Nem olyan butaság, ha valaki fú'be-fába szerelmes.
Szent Ferenc ilyen volt. (. ..)

Az a szerelem, amelyről én beszélek, viszonya világhoz."
(Vasadi Péter)
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"Aki szeret, aki mindig szerei,
nem ér rá panaszkodni és boldogtalannak lenni."

(Joseph Jaubert)
" ... a költészet valami őseredetiről tesz tanúságot minden időben,

Az őseredeti nyelve, nyelvjárása a költészet, vagyis az egyetemes
valóság hiteles közvetítője, sőt a közvetítése. S ha az, elválasztha
tatlan a hittől" - fogalmaz egyik esszéjében a költő, Heidegger,
Buber és Pilinszky nyomán. Másutt azt mondja: "A költészet az,
ami az emberről, az emberiről szól, de az istenire gondol." Ez a
költészetnek kitüntetett eredetet s kiváltságos föladatot tulajdonító
gondolat manapság nem tartozik a legnépszerűbb elképzelések közé.
A posztmodern irodalomértés - azt mondhatjuk: joggal - igyek
szik nem elköteleződniirodalmon túli, szövegeken kívüli ideologi
kus megfontolások mellett. Azonban Vasadi Péter egész életműve

e fölfogás jegyében áll. Esszéi erről adnak számot, verseiben ez
testesül meg.

Sajátos erővel hatja át e szellemiség Vasadi szerelmi tárgyat vá
lasztó költeményeit. Nincs belólük föltűnően sok. S nem is könnyű

kiemelni ezeket a lírai oeuvre-ból. Nem, mert Vasadinál a szerelmi
beszéd elragadtatottsága az amor sanctus hagyománya felé nyitja
meg a versbeszédet; a földi szerelem dicséretébe az égi vonzások
lelkesültsége íródik, a hétköznapi jelenetezésen szakrális szcenika
sejlik át. A rajongás nyelve, mint a középkori misztikusoknál, ta
golatlanul egy, mert a tagolatlan Egy az oka és a célja. Ráadásul
gyakran nem egyértelmű (ha egyértelmű volna, talán épp a köl
tőiség vesznék el), kit szólít meg az adott mű. A poétikai össze
tettség jóvoltából ilyenkor mintegy egymásba jár át az önmeg
szólítás, a szerelmi szólam s az Istent vagy Jézust kereső beszéd
igénye. Az alábbi példák többségében mindenesetre aránylag
egyszerű vershelyzet rajzolódik ki. A szeretett és csodált nőről

vallanak vagy hozzá beszélnek, a szerelem hatalma alatt állva a
szerelem hatalmát magasztalják az idézendő sorok.

Elsőként néhány portrészerű szöveg. Nem szükségszerűen a
szerelmes férfi hangján szólal meg mindegyik, de mindegyikben
az asszonyi lét dicsérete kap hangot. E művek a szolgáló erőseknek

adóznak tisztelettel: " ... léptek a szőnyegpadlón. tányér / zörren
tányérokon a konyhában. / gyöngytorkát köszörüli az asszony"
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([csak teljes csöndben tudja .. .I); "Ki ez a nő? Mélyről ragyog"
(Portré); "Jót cselekszik egész na]' ez az asszony. C..) Gondoskodik.
Vállal nagyban és kicsiben. / Ugy jó ez az ember, ahogy akác az
akác. / Látnivaló, de nem tudni a titkát. / Megteszi. Kedves. Rád
néz és odaadja. C..) Ringanak fülbevalói. Egy gyűrűje / van. Többi
minek? Hangol, kitalálja / énekeit. / Szép a keze. Finoman ráncos.
Nő, / ki meghajolva erős. Lélek vezeti" (Egy asszony). Ritka a ket
tős portré Vasadi költészetében; a beszédes című Communio így
helyi értékre is szert téve mutatja föl magasztos eseményként
egy pár közönséges, utcai találkozását: "Az asszony és a férfi
váratlanul találkozik. C..) Egy villanás két szív körül. C..) Mivel
látják belül, nem nézik egymást. C..) Bizalmas szótlanságban áll
nak" (Communio).

Más esetekben az alanyi beszéd már nem hagy kétséget afe
lől, hogy aki beszél, szerelemmel tekint az ünnepi szavakkal
megidézett nőre: "Levest kanalazva ülök délben / egy asszony
előtt; ő az időm. / Mint a kapubolt, áthajlik fölötte / az est. / Az
éj alagútjában fénylik a testünk" (Idő, időtlen); "ismerem ezt az
asszonyt, azaz / örökké / megismerni szeretném (... ) kötő- / fé
ken vezetjük - egyik oldalon / ő, másik oldalon én - az időn

ket; / rajta ül, nyeregben a szerelmünk" (Köszöntő [Editnek)); "Há
tulról nézem a fejét. / Semmi különös. Gyönyörű. C..) Hallom a
könnyűséget lépteiben. / Elment. Visszajön-e? / Meg fogok halni,
ha nem jön. C..) Még sugaras a valóság. Most van / a lét legkö
zelebb a forrásához. / Ne sürgessétek, hogy imádkozzék. / Azt
teszi mindig, ha szerethet. / S amikor legszabadabb a szerelme, /
nemcsak a szája mondja, / a lénye sugallja a szentet. / S inog a
fatálcán, gőzölög / be a kávé" (Az asszony). Ünnepi szavak? Igen.
Szinte mindig azok. S nemcsak költői természetük okán. Hanem
liturgikus jellegükből fakadóan is: "Elhagyom őt, öleléséből /
bontakozva naponként igyekszem / utána. (... ) Imádkozom fű

ben a fűhöz, / őrizze meg, ha erre járt, / a léptét, letaposva, s a
/ mályvavirághoz, mely mint / óriási csokor, lengedezzen / a
megszentelt levegóben" (Azután).

A megszólítás lírai többlete mindannyiszor fontos szerephez
jut a bensőséges érzület kifejezésében, a meghitt kapcsolat terna
tizálásában. Verstani kötöttségek nélkül is himnikusan emelke
dett sorok születnek ilyenkor: .Születésem óta szeretlek. C..) Kö
zeledben kiül rajtam örömöm, mint az arany / gubacsok mór
falakon. (. .. ) Elfér benned a mindenség, ez a belső / árnyalat
szájüregedben vagy hajlataként érett / tarkódnak, göndör kőhaj

alatt, súroló nap / sugarakban. Onnét ő, én innen figyelek rád"
(Kalokagathía); "Enyém vagy egészen, mégis / másoké. C..) Tar
tózkodó szerelmem rávall / folyódra, tájaidra madárröptöm / su
garában, és elhullámzanak" (Földi szerelem). Hogy Vasadi nem
személytelen poétikai kelléktárat mozgósít, amikor eszményítő

versbeszédben vetít egymásra képi és fogalmi síkokat, olyan
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versek jelzik, mint a Tizennégy állomás vagy a Hatszög. Ezekben a
mindennapiság kopottas díszletei közt fénylik föl az együtt-léte
zés tartós kegyelme: "Háromkor fölriadok. Cédulára / kaparok
szavakat. ÖSszegyűrt / papírok zörrennek a padlón / ahogy bo
torkálok visszafelé: / / így járok-kelek nevetésedben. / Most velem
álmodsz. / Méterre a föld fölött röpülünk / a növényi éjben. Pir
kad. C..) Árnyékot lámpával nem lehet / elűzni, csak simogatás
sal. / Világít a tested, de a fény / csontvázadból süt elő"; "Téged
idéz / a szivacs, a zsömle, a teafőző. / Víz vagyok, rágás, illatozó
/ sistergés közeledben".

Mint fentebb jeleztük. olykor alig eldönthető, kiról, miról beszél
a vers. Földi vagy égi szerelem adja-e tárgyát, a csodált asszonyt
vagy a szeretett Jézust szólítja-e meg. Különös hatású példája en
nek a Mindenki aranyat sejt címü kötetet keretező verspáros 
amelynek első tagja szerelmi vallomást intonál, míg a második (az
elsőt is új fénybe állítva) inkább imabeszédként alakul: "Város
vagy, téged magasba építettek. / Bujkálok benned, mint egy / ter
rorista, rettegve, mikor / ránt pisztolyt rám / a valóság' (Bujkálok
benned) - "Mind téged keresünk. Te pedig / testem dombjai közt
bújkálsz, / mint egy napszítta arab / a homoksivatagban. C..) Ke
zedben ott van a tál/az irgalom aranyával" (Bennem bujkálsz). Az
én és a te egymást feltételező s egymástól függő léte e versvilágban
nem a vigasztalan kiszolgáltatottság, hanem az üdvös kölcsönösség
törvényeihez igazodik: "Mindent eleresztettem, csak téged nem: /
te elérted belül határaimat. / Nincs mit közölni veled. / Nincsenek
szavaim, őket te beszéled. / Gondolattalanságomat te gondolod. /
Kezemmel mozdulsz, ahogy nyúlok / a tollam után. Neked léleg
zem" (Már nem). A szövegkörnyezet sem igazít el biztonsággal a
vershelyzet mibenlétét (s a személyek kilétét) illetően - ám megle
het, éppen emiatt különösen emlékezetes a Panasz ekképp általá
nossá, egyetemessé emelkedő képisége: "Te a szék, én a karfa: / a
szellem bennünk üldögél. S mindent / betölt a ragyogás, mely lát
hatatlan, / mivel mindent betölt. / Vissza ne fojtsd sírásodat." S
idézhetőek, persze, szép számmal olyan alkotások is, amelyekben a
szerelmes öröm félreérthetetlen bizonyossággal származtatja magát
a jézusival való együttlét, az istenivel való találkozás megszentelt
katarzisából: "Mindenben téged keresünk. / A szerelem fojtogatá
sában, hiába / menekülnénk a karokból. C..) Miért kellett így len
nie ennek? / Magdolna kétségbeesett. Boldog / szerelme ingado
zik, csavarodva / törésig. mint az aranynád" (Mozdulatlanul); "A
zsoltárokat egymást ölelve / énekeljük. / Aztán kitör s egyszerre
csordul örömünk / mindenfelól, mint aranyló olaj" (Este); "Minden
villám őt keresi. / Nem végezni vele. Szerelemböl" (Hegymenet).

A keresztény lelkiségtől irányított költői szándékok általában
kerülik a testi szerelemről való nyílt beszédet. Vasadit azonban
nem félreértelmezett szemérem, hanem az emberi jelenség egészét
érteni kívánó felelősség vezeti e területen is. Az erotika jelentés-
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irányait aggálytalan természetességgel nyitja meg több műve is.
Egyszer a hasonlatos dikció áttételező útján: "Szemben kinyílik /
a táj, mint a szerelmes teste, / a tarlók, a vetés, a hegyek" (Vala
hány perc). Másszor a közvetlen vallomás retorikáját választva;
akár kétsoros rigmust költ: "Válladon rózsálló vállnyom. / Ölelé
sem kell, hogy fájjon" (Koanidák), akár nagyobb szerkezetekben
bírja szóra a lelkek egymásra találását - a testen keresztül: "a
mély sebek, miket ügetve / vágyaim rajtad ejtenek / két szó kö
zött a horpadások / földből kinőtt angyalkezek" (Tűzének [Felesé
gemnek]); "megölelsz, indázik lábad, karod, / testedben hullámzó
tested vagyok C..) hasadon - sziklán gyík - tárt tenyerem / s
betakarsz; erre még emlékezem / / pálmasúgás vagy, fehérarany,
/ testednek örök ideje van" (Tested ideje). A Vannak jelei című köl
teményben a látomásos jelenetezés finom szimbolikája lényegíti
át szellemivé a testit, örökké az időlegest: "Takaratlan test lép
ked felém / levedlett agancsok közt. / Hív, titkos jeleket ad, / s
már fordulok is, futva / utána. Aggodalrnam spánieljei / hancú
roznak bennem: / ennyire féltesz? Százezer / jobb van nálam,
hogy-hogy / mégis engem akarsz megölelni?" Más módszerhez
folyamodik az a szerzetesi szerepvers, amely a nőiség ontológiá
ja mellett mondott védőbeszéd alakját ölti: "Nemes kurátorok, s
ti / hit / fegyőrei, ne vágjátok / ketté a Nőt: egyik fele / szemér
mét kitárva, szerelmesét / fogadja be, deréktól föl/meg égbe
száll, képmutatón / mintha semmit se tudna / forró öléró1, mert
egy / a Nő, / az Atya gyöngéd Anyaságából / jött a földre, hozza
az / elvadult hidegbe a társ / melegét, / szólongatja a szétszé
ledteket C..) a Nagy Barátot / követi ma is (. ..) szereti, akit sen
ki sem szeret" (Az asszonyért).

,,[Al percbe / épp elférő lét szerelme" (Visszatekintő) s "a női /
szerep misztériuma" (Az asszony), mint láttuk, számos érvényes
módon válhat költői beszéd tárgyává. Nem meglepő, hogy az
igazságokat kutató lírai igyekezet eközben igen sűrűn aforiszti
kus fogalmazásmódra visz. A Nyolcsoros című vers utolsó szavai
például szerelem és szégyen, tisztaságkeresőelszántság és öncsa
lás nélküli önismeret kettőségében eszmélnek, eszméltetnek rá a
beszélő autentikus létállapotára - s alkalmasint mindannyiun
kéra: "Nincs más, mitől / ragyoghatok: / szerelmem s szégye
nem." Az "esztelenül" módhatározójának teologikus nyomatéka
figyelmeztet egy másik versben a szeretet, a szeretés ráción és
logikán túli minőségére: "Elhallgat, kit esztelenül szeretnek"
(Magamról). S találunk szöveget, amely a puszta leírásból bont ki
szakrális bölcsességet, a tapasztalat nyelvét fordítja át a megen
gesztelődés szólamává: "Vibrál mondatoktól az arc, / mélyülnek
rajta a ráncok, / de köztük a bőr síkján még / megülhet az öröm.
Angyal / tartja két kézzel a gerincet" (Azután).

"Gyakran felmerült a kérdés: Pilinszky után merre indulhat a
kifejezetten keresztény ihletésű költészet. Vasadi Péter mutatja
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ezt az utat." Rónay László méltató szavait a költő egyik kötetéhez
fűzött előszóból idéztük Egyetértésünket a fenti versekből nyert
olvasástapasztalat is erősíti. Vasadi Péter versei tudják: nem jöhet,
akit várunk, míg nem várjuk azt, aki jön. (Simone Weil szállóigévé
nemesült mondatával: "Meg kell tanulnunk vágyakozni az után,
ami a miénk.") S mert tudják, eksztatikusan fölindulni és reflek
tálóan eltűnődni is tudnak. Legjobb soraikban józan szenvedély
munkál. Ettől ragyog ki belőlük valami, amit az elemző figye
lem csak egy pontig képes követni. E ponton túl a költő egyik
ars poeticával fölérő esszézárlata igazolódik: "A költészetben
(. ..) minden a szavakon múlik, Fény és szó, egy fogalom."

Bolyhosodás
Hideg Annának

Pihe itt, pihe ott, pihe ott és itt,
pörög és görög és áramlik,
szösze leng, szösze hull nyárfának,
szalad és tapad és nem fárad,
idegyűl, oda gyűl templomhoz,
a kapun befelé ugrándoz ...
Hova futsz, hova mész, hengergő,
ragacsos, pamacsos szöszfelhó?
Odabenn ücsörög egy néni,
a fején kusza szösz, haj fénylik,
odaszáll, odaleng minden szösz.
Ez a nő netalán ördöngös?
A fején a fehér bolyhosság
habosan dagad, és tornyos már
libegés, lobogás, szösz-visszhang
kiizepén ül a hölgy: nagy pitypang!

604


