
ez? A kísérő koncertje? A kísérő magányos koncertje? Vagy inkább valami vizsgá
lat? Vizsgálatféle?

A kísérő egy ingerült mozdulattal lecsapja a zongora fedelét. Elfordul tőle. Ott
hagyja. Akárcsak a többiek.
. Igen, elfordultak tőle. Otthagyták.

A zongora magára maradt.
Valahogya többiek is elfordultak tőle. A családi zongora. A harmónium.

A cimbalom.
A fény kialudt a stúdióban.
Az a két szürkeköpenyes férfi már a sötétből merült fel. Alvilági árnyak. Megfog

ták a zongorát. Hátravitték a sarokba. Leplet borítottak rá. A gyász éjfekete leplét.
A bukásét.

Lezárt írógép egy elhagyott asztalon.

Rába György

JELENÉSEK KÖLTŐJE
Vasadi Péter költészete

Képeket küld, különös, szilaj'jelenetek híradásait egy másik bolygóról, amely mégis a miénk,
csak éppen a láthatatlan oldala. Ilyenhírmondónak éreztükmár életkoráhozképest kései,de an
nálletudhatatlanabb fölbukkanásakor A magunk kenyerén (1971) antológiában, majd költői

meglepetésekkel sűrű első kötete, a Jelentés Babylonból (1974) "villámszaggatta sötéten" át ki
hordott verseinek költőjét, ahogy Rónay GyörgyjellemezteVasadi Péter egyénihangú müvésze
tét. Látomásokat irt vagyinkább halmozott egy-egy versében, de nem különc, romantikus fantá
zia ihlette, nem is a szürrealista automatikus írásmód ajzotta tótágast álló képekre, A Jelentés
Babylonból költője fantasztikusnak ható képek formanyelvén kívánt igazságokat közölni. A ki
vehető epikusmagvúvagyel-elkanyarodvais leíró törtenései természetfölöttinek hatottak, mint
hogyegy látszatvilágmögött érvényes törvényeket sejtettek. Mesterienélt a képi megjelen~éssel
Kalapácsra várakozó vas / a végtelen üllDjén ez az este ~ olvashattuk a címadó versben. De-nyil
vánvalóan nem az öncélú szemléletesség vonzotta - jobbára másképp körülírhatatlannak ítélt
lelkiállapotot tárgyiasított erős, örökmozgófantáziája: Mily hitványez ajiere / s megtart.'egyet
len szögön / igyfügg a vi/ág, e csillagokra / begombolt télikabát (A perc). Nemegyszer valamely
képzeletbenátélt történetéből etikai vagyéppenséggel spirituátisjelentéssugárzott. A legfeketébb
bárányt/ égD tűskebozátba zavarták - csendül föl a nyitány, hogy költői kérdések csakhamar a
tanúságtételeszményének megvilágításába helyezzék a belső tapasztalatot : Ki hallja megezt a tü
zet? - Ki látjaa hangot? Az összefoglaló rendeltetéseszerinthagyományoszáró szakaszlélektani
és spirituális mozzanatot egyesítő végkicsengese hagyománybontóanlátomásértelmezés : RDzse
bégetésefölött / vadszabadsága lobog, / de afüstje! félelmem, / szárnyaim isfeketén (A bárány).
Még egyéniszóösszetételei is képzetmozdítók.RDzse-bégetése.' egyetlen képes értelmü szó, de a
világegyetem kölcsönös szenvedése jajdul föl benne.

Csak a képek verbalizmusátólmeg vizióinaktúlzott szövevényességétől kellett félteni azindu
ló Vasadit,de egyrészta szimbolikusvezető szálra kristályosodóképsorok (VölgykeresDk), más
részt a személyes vonatkozással áthatott, legendás pillanatok képzeleti élményei (Ama napon)
egyaránt jól példázták. milyen versépítéssel teremthet szerves belső formát.

Nem lenne nehéz szertelen képzeletétháborús benyomásaiból eredeztetnünk, hiszen mlga is
utalt erre: "Egyéjszaka,zuhogó esőben egysebesültekkel teli pajtában háltam. Ajajgatás, s6haj
tozás, mormogás, a káromkodás, sírás meg a csoportos ima nyelve összekeveredett, és fölismer
hetetlennévált, s minden közelgő dübörgést elnyomott. Azóta éberen figyelem az emberi szemé-



Iyiség nyomorúságát és föltétlen nagyságát" - vallotta. Ez a vallomás azonban magatartásának
morális kötöttségét magyarázzacsupán, ám sem alkati adottságait, sem irodalomtörténeti kör
nyezetétnem határozza meg,és szemlelet- és előadásmódja ettől még akármilyen lehetett volna.

Vasadi tanúságtevő jelenlétéből fakadó, hirtelen közléseihez hasonló nyelvikijelentéseketleg
inkább Pilinszkynél találunk, a lelki életet fantasztikus álomvilágnak festő ars poeticajának elő

de Füst Milán költészete, közvetlen példaképeelsősorban mégisDylan Thomas. A "tört képek"
sziporkázásának angol mestere hagyta szellemújját több olyan Vasadi-költeményen, melyben a
fölidézett tárgyak és jelenségekszinte alig 'vagy egyáltalán nem kapcsolódnak az intonációhoz.
Nem egy Vasadi-vers a képek vadona, akárcsak Dylan Thomas lírája, s az összetartó közeg
mindkét költőnél az épp adott érzelmi hangoltság, nem pedig az intellektuális gondolatmenet.
De Vasadi költői indulata oly személyesen heves, hogy már első kötetében számos vers akad,
melyáttöri az angol lírikus mintájának kereteit. Ide tartoznak a szerelem testi-lelki .Jegendái", a
Mintha lo~ognál, a Többé s főként a nagy lélegzetü, megcsuklás nélkül kizengetett Mozduiatlan
viz. Jellegzetesen egyénifölfogásúverse a Szidetésem. Jónás történetéből a cet gyomrábarl szer
zett biológiai tapasztalatok naturáliáit nagyítjaki, sfüzi hozzá a személyes lét analógiás képzete
it: meghökkentően eredeti vízió, melyegyszersmind azt is jelzi, ez a művészet alámerülés az ösz
tönvilágba,ami ezúttal a bün és megtisztulás, a tévelygés és igazság dilemmájaval szembenézőte
vall.

Az Ének a szomjúságrál (1976) a zsúfolt;pőség képi tisztulását mutatja, egyébként számos ver
sétprofetikus szenvedély füti, a költő látomásai jelenések, azaz a tények képzetét soha-nem-volt
mozzanatokban megmerltő képzelgés intései. Ebben a szellembenjelenit meg történetfrlozófiai
összefüggést a Vallató, mégpedigaz eszméktávlatának már-már nyersen realisztikushitelét meg
adó képekkel (Kétezeréves utunkat simára / köszörülte a birkaköröm), másutt a személyes törté
nelmiemléket lényegiti át a tragikumot és lelkiismeret-faggatást, groteszket és metafizikai bor
zongást egyesítő filmkockákban (A változás évadai) . Mind eredményesebben él a lírai mitosz
szemléletformájával. A modern költészetbenmítoszon általában valamelykép vagy eseményie
lentésbelidimenzióinaknemegyszer szimbólummáerősítését értjük - vagy éppen bővítését az in
dító kép disszociációinak útján: a leírásnak fénytöréseivel tarkálló, epikus elemekkédúsuló, sok
irányú forgatása, váltogatott képzetkapcsolása építi föl ezt a költői szemléletformát. A Kert és
Keritése ígyválik a szellemi alkotás egyszerre termékenyítő és - metafizikuskincsengésülv csak
az elemekrenyitott mítoszának szimbolikájává, ígykerekedik az emberközi kapcsolatokban ön
nön formáját meglelő személyiség jelképes értelmü jelentésrendszerévé a Szinhaz, míg a Düreri'
déléletképének"kamerája" olyan gyorsuló,lassulóritmusban fut végigs áll meg időnkint a nagy
német festő érzékletességét idéző részleteken, hogy a kiteljesedő tabló mindinkább az emberi lé
tezés"apokrif' legendáját sugallja, és korántsem megalkuvóan idilli végkicsengéssel. A Dél, Ár
nyék, Éj mintegy három tételben emelkedik egy tó röpke pillanatképéből egy Brueghel-i és·
Bosch-i fantáziát elegyítő, piaci zsánerképen át a sötétedés animisztikus látományába, melyet
megilletődött sejtelmű s részben eszkatologikus, bár a kinyilatkoztatásig egyszerűen kijelentett
képzetek keresztszálaznak.

A Uraimítosz strukturáló elvének meghonosodása és a mind gyakrabban szimbolikus látás
összegező szemlélete jelzi, hogy Dylan Thomas képmágiájának példaadása lassan-lassan kezdi
átadni helyét egy szervesebb kompozíciónak. Persze többről van szó, mint poétikai eljárásról
vagy mühelyfogásról: a világszemlélet kötöttebb élményei hasonítják rendjükhöz. legalábbis
többé-kevésbé, az áradó képeket.

Bár a Tamariszk-ban (1978) folytatódik a képek tüzijátéka, Vasadi a Költőiség más súlypontja
it is kialakitja': míndenekelőtt a belső beszéd gyónásszerübb dikciójával ellenpontozza. Rövi
debb, "vágott" mondatai hol a meghittség, hol a vívódás művészi illúzióját keltik, de mindez
mégisa módosulóban levő szemléletforma stilisztikai lenyomata. A Tamariszk versein közvetle
nebhülés egyidejüleg ütnek át az evangéliumokképzeteiés a háborús emberirtás víziói, Ez a hit
valló magatartás formálja kijelentések sorozatává egyesverseit, melyeka gyors és távoli eszme
füzés miatt néha nem kevésbé talányosak, mint sziporkázó képekből álló, korábbi költeményei,
mégiselemiindulattal buzognak. Versfüzérei közüla Péntek, szombat költőíségét azáltal teremti
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meg, hogy egyrészt a nativitás meg a passió, másrészt a háborús kínszenvedések motivumait
mintegyegymásra fényképezve bontja ki, bár az események vonatkozásai csak átderengenek a
képi utalásokon. Egymásikfüzére, a Tizenötsejtelema szerelern költői tárgyár61 röpteti takaré
kos mondatokban, de egyre messzíbb képzetkapcsolással az együttes lét lirai mitoszává tágul6,
olykor határozottan életképijellegü látomástöredékeit. A Tamariszk uralkod6 verstipusa azon
ban a s6hajnyi vagyaligparafrazeált elégia, melynem egyszer plasztikusanvizualizált, képi epig
ramma, éppen csak nemlogikai szerkezetre épül, hanem metafizikus asszociáci6ra nyitott '(Kút
nál,A kép, Getsemáni) .Azegyesversekköltői hatását ekkor mégkét veszély fenyegeti. Az egyik
a kinyilvánit6 magatartás túlzottan didaktikus nyelvi alakja, a másik a tőmondatos képek közti
elektromos feszültség olykori kimaradása.

Mpst a Hó és madarak (1982) tanúskodik költői stllusa tudatos érlelésének jeleiről. legtelje
sebbművészi eredményeit akkor éri el, amikor merészfantáziáját gyeplőre is tudja fogri.i. Szem
léletessége mai líránkban változatlanul pátját ritkitja: Afűben gyik / szakaszossurranása. / Fél
éber ólzajok között / alszik / az ember, ál/at, indulat (Magányod). De a szemeléletesség Vasadi
költészettanának legalacsonyabb lépcsőfoka, hiszena Hó és madarak-ban minden előző köteté
nél több .Jelenése"valamely bibliaimotivum vagy liturgikusmüfaj továbbálmodása (János feje
vétele, Magnificat, Jairus stb. ). Mindamellett műhelyének fejlődése szempontjáb61 a készen ka
pott és témává emelkedettmotivumoknál tanulságosabb önállójelenésteremtő költőisége. Be
metszék oldalába - mondja a szinteerotikus hatást keltően vetkőző költői képről, és fölfedimes
terségbelihitvallását:Épenegészvolt. / Sebezvenagyobb (Utazás). Haa "megsebzettkép" a való
ságszemléletre vonatkoztatott, képzetbővítö eljárást jelenti, akkor poétikai eljárását igazolja
- ha a látományokdeformál6 külőnösségét, önjellemzése akkor is gondolatébresztő. ha viszont
az ojtókés nyomán várt tenyészetre utal, a mértéktelenség hibája.

De a Hó ésmadarak több remekecsúcsraérkezéstbizonyit. Költői tárgyait Vasadi még sosem
közelitette megolyan változatosan, mint ebben a kötetében. Most sem szólhatunk azonban stl1
eklekticizmusáról, inkább szemléleti formáinak pluralizmusáról. A vizi6k költői élettanának
nemcsak a morálisszámadásállandó magatartása vagya hitnek itt-ott fogalmakkal is megpendi
tett problematikájaad egységet. hanem az indulatait lávázó egyéniség, amelyvilágnézetének szó
széke.Vasadilátása nem a belső életet térképeziföl elsősorban, hanem a külvilágotmagához ha
sonitva teljesedik ki költői birodalma, és filoz6fiailag is mérlegelhető magatartása Gabriel Mar
cellételméleti felfogásához áll közel.A személyes lét Vasadinál is főként más és újra más helyze
tek s felelősségek vállalásábanéri el szilárdulásifokát. Új kötetének legjelentősebb versei olyan
határhelyzetek,melyeket éber álmaiban személyisége meghalad, s egyszersmind jelentésgazdagí
tóan kiteljesit. Ilyenvers a személyes megnyilatkozás gesztusáta tenyészet sokszínű buzgásával
jelképező Sarkvidékiolvadás, a költői alkotás eredményeita biol6giailét tarkaságának érzékelte
tő, nagyszeru Csoportkép, a beteljesedés pillanatának színváltó és plasztikus gnómakkal meg
megdöbbentő Urai mitosza, a Csészényi csönd, a hatalmas képzelőerővel megeleventtett, nagy
ívű, archaikus látomás a lényekszenzuálisan érzékeltetett,létbeliönkiteljesedéséről, az (Jreg hal.
vagy olyan köznapi szituáci6k viszonylag bensőségesebb megfogalmazása, mint a Vendég és a
fohászszerű Töredelem. Akadnak a könyvbenfestlSi, máskülönbenigeneleven életképek. melyek
Füst mederával rokonithat6k, mint a Dűrer-metsset, de a határhelyzetpoétikájának néhányel
vontabb, didaktikus változata is (Lent, FOnt, Át). A számoskitünő vers közül is kiemelkedik a
címadó költemény. A Hó és madaraka hétköznapi és háborús benyomások utazásnak felfogott
képszalagjáta személyiség születése határhelyzetének érzékelteti. Tárgyi motívumaí valamelyest
egyszerübbek, reálisabbak, de egy-egy gongütésszerüen flgyelemkeltő kép, melynek alakzata ma
xima, ídöröl Időre a lét mögöttesvonatkozásaira ébreszt: Elrendez6dtünk, mint rezg6dobon / ke
ményborsászemek, A cimad6 verset is elmélyitő, de általában az egész kötetetjellemző sikváltás
a megjelenités rétegeiközött: az üzenet szemléltetésének cseréje nemcsak reflexi6kkal, hanem a
vonatkoztatott öntükrözéssel, majd az átfogó költői kijelentésé a maga világképi helyének érzé
keltetésével a teljesség müvészi látszatát keltő költői világrendsorozatos bizonysága. Ismételten
meglepő s föltár6 értékü képeksokaságaésegytöbb dimenzi6s költői világképkialakitása bőven
elég ahhoz, hogy Vasadit ezután mai liránk legkiválóbbképviselői közt tartsuk számon.
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