
„Mi a szó? Gon dol juk el, hogy nincs szó, be tűk ből vagy
han gok ból ös  sze ál ló kép ződ mény. Örök től csönd van,
tel jes, de nem moz du lat lan. For má ló dik, föl sű rű sö dik ez
a csönd, már-már szét rob bant ja a mon dat – hall gat ben ne
Va la ki. És ott, ahol leg tö mö rebb a csönd, el hang zik az el -
ső szó. A szó te hát nem ke ve sebb a csönd nél, a csönd
alak vál to zá sa; az iga zi szó! Aho gyan az időt len ség ben
meg érett az idő, úgy érett meg a csönd ben a szó. Idő; le -
het, hogy nem is más, mint a szó fész ke, al ka lom a meg -
szó la lás hoz.” Így kez di Vasadi Pé ter A szó vál sá gá ról, a
szó örö mé ről szó ló es  szé jét. A szó ról ír, mely min den
vers épí tő kö ve. A csönd ről, mely kö rül vesz ben nün ket, s
mely ki töl ti egész lé nyün ket, egé szen az el ső szó el hang -
zá sá ig. A köl tő sza vak ál tal kí sér li meg ös  sze sű rí te ni a vi -
lá got és sa ját ma gát is. Fo lya ma to san, új ra és új ra meg tö -
ri a csön det, hogy lé te zé sét, lé te zé sünk rög zít se, meg örö -
kít se. A mon da tok ká for má ló dó sza vak pe dig mind un ta -
lan szem be néz nek a csönd del, meg tö rik az alak ta lan és
go moly gó né ma sá got, hogy for má ba önt sék a for mát lant,
hogy fel sza ba dít sák a csönd ben re kedt ér zé se ket, ér zel -
me ket. A sza vak nak idő re van szük sé gük: idő re, hogy
meg ér je nek, hogy erős sé vál ja nak, hogy iga zat mond ja -
nak. Mert fe les le ges meg tör ni a csön det ál sá gos és ha mis
sza vak kal („S ak kor ama dol gok zö mét, / mi ről zseb re
du gott kéz zel / a ma ga unt em ber fecserész, / meg hal la ni
sem ér de mes.” A csönd mu tat ja meg). Mert lé te zé sünk
fel tá rá sa és meg ér té se csak sza vak kal tör tén het meg, de
csak ak kor, ha meg vár juk, míg sza va ink meg erő söd nek,
míg meg ér nek és ki tör nek. Min den fe les le ge sen el vesz te -
ge tett szó – áru lás ön ma gunk el len. Nem a kül vi lág, nem
a Má sik, a sok kal kön  nyeb ben meg ért he tő Ide gen, ha -
nem lé te zé sünk el len. A ki mon dott szó te hát a ha ta lom le -
he tő sé ge. Az ön ma gunk és a vi lág bir tok lá sá nak ha tal ma
ez. És Vasadi Pé ter hisz eb ben a ha ta lom ban, hisz ab ban,
hogy a sza vak – a he lyes és ki ér lelt sza vak – ki mon dá sa
el ve zet het ben nün ket a meg is me rés hez. 

In tar zia – hir de ti Vasadi Pé ter leg újabb vers köny vé -
nek cí me. Be ra kás, mely ké szül het fém ből, fá ból,
gyöngy ből, és még ki tud ja mi ből. Be ra kás, mely ki egé -
szít egy bú tort, mely ki egé szít egy már el ké szült mű vet,
egy élet mű vet. A cím – jól tud juk – sok min dent el dönt
és meg ha tá roz. Irá nyít és ve zet – be ve zet a so rok kö zé,
vagy ki ve zet: át az élet mű be. A cím adó vers – át ve ze tés:
élet ből ha lál ba. Az utol só pil la na tok meg ra ga dá sa, az el -
jö ven dő tör té nés éles kép pé me re ví té se. Vá ra ko zás és

nyu ga lom hat ja át a so ro kat. Sem mi fé le lem, iz ga lom,
két ség. A bi zo nyos ság, mely szü le té sünk pil la na tá tól
fog va adott. Az a bi zo nyos ság, mely meg kü lön böz tet
ben nün ket bár mely más élő lény től. A ha lál, az el mú lás
tu dá sa. „Hos  szú pó ráz ra ereszt ve / fi gyel med töb bé el
nem / ka lan do zik; / lá bad nál ül szo ro san. / Egyirányba
néz tek, pedig/ mindenfelöl las san kö ze lít. / Vé gül ün ne -
pi en utol sót / üt a szí ved; meg jött.” Nincs fé le lem, csu -
pán ma ga biz tos és irigy lés re mél tó ha tá ro zott ság. Le -
gyen és jöj jön bár hogy, a ha lál az em ber lé te zé sé nek leg -
sze mé lye sebb dol ga. A hoz zá va ló vi szony pe dig nem
pil la nat nyi fel lán go lás vagy szem pont, ha nem egy egész
élet ered mé nye. Mert a ha lál le het meg vál tás, me ne kü -
lés, ugyan ak kor le het in tar zia. Az utol só be ra kás, az
utol só ki egé szí tés az élet hez. A pil la nat, mi kor „min den
ki tu dó dik.” Mi kor ki nyí lik a ka pu, és el hang zik a mon -
dat: „lépj be.” A ha lál hoz va ló vi szo nyunk a hit kér dé se
is. Nem fel tét le nül a val lás ról van szó, ha nem a hit ről.
Hogy hi szünk-e ma gunk ban, hi szünk-e lé te zé sünk ér tel -
mé ben. Hogy hi szünk-e ab ban, hogy min den ap ró rész -
let egy nagy és tel jes Egész nek a ré sze. Hogy hi szünk-e
az Egész ben. Vagy leg alább ab ban, hogy lé tez het ez az
Egész. Mert ak kor a ha lál nem más, mint az Egész ki -
egé szí té se: az utol só dí szí tés lé te zé sün kön. 

„Nem tu dom, va ló ban el tö rött-e / min den egész;” – ír -
ja a köl tő Tabula rasa cí mű ver sé ben. Op ti mis ta bi zony -
ta lan ság csen dül ki a sor ból. Érez he tő ugyan a két ke dés,
még is erő sebb nek vé lem az erőt, a hi tet, mely tud ni és bír -
ni akar ja az Egé szet. „Ha min den egész a múlt ban / egész
volt, / az most is. És nincs, ami / biz to sab ban / men ne a
jö vő be.” Két ki je len tés, me lyek ben le het hin ni. Me lyek -
ben a sza vak meg szó lal ta tó ja és ki mon dó ja hisz. Ki várt és
ki ér lelt sza vak ezek, bi zony ta lan ság ról és bi zo nyos ság ról
árul kod nak. A vers tes te pe dig lük tet, a hos  szú és rö vid so -
rok szin te már-már sza bá lyos vál ta ko zá sa ad ja a rit must,
s mint ha ez zel a biz tos és bi zony ta lan dol gok is fo lya ma -
tos vál to zás ban len né nek. És a két ke dés, a bi zony ta lan ság
nem más, mint fe lül írá sa az ed di gi ek nek: „Min den Egész
el tö rött, Min den láng csak ré szek ben lob ban, Min den sze -
re lem da ra bok ban, Min den Egész el tö rött.” Tabula rasa –
az ed di gi ek tör lé se, új ra gon do lá sa. Az Egész le he tő sé gé -
nek fel fe de zé se – mely le he tő ség bi zony ta lan ugyan, de
még is le he tő ség, ami be tel je sed het. Vasadi Pé ter In tar zia
cí mű vers köte tének köl te mé nyei a Min den ben és az
Egész ben va ló bi zony ta lan ko dó hit igé ze té ben fo gan tak.
És ez a hit ta ga dás sal kez dő dik: az Egész el tű né sé nek
vagy el vesz té sé nek ta ga dá sá val. Nem más ez, mint
vis  sza té rés a transz cen den ci á hoz. S a transz cen dens
Egész lé nye ge Vasadi köl té sze té ben ket tős: egy részt vo -
nat koz tat ha tó az em be ri Lét ös  sze tett sé gé re és tör he tet -
len sé gé re, más részt pe dig Is ten lé te zé sé re. S e ket tő nem
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vá laszt ha tó szét, mind ket tő az Egész ben nye ri el vég ső ér -
tel mét. Az Egész ben, mely Vasadinál min den. Nem vé let -
len a min den szó ál lan dó vis  sza té ré se és is mét lé se. Je len -
té se e köl té szet fé nyé ben új ra ki bő vül, s el nye ri „haj da ni”
ér tel mét. A ta ga dás ta ga dá sa pe dig mind un ta lan meg tör té -
nik: „Min den el vesz ni lát szik. / Mint an  nyi szor. És tel je -
sen. / Em ber. Da rab. Li ter. Ki ló. / Sav sár gul ke rék nyo -
mok ban. / Fa kó táj ra hull fe ke te hó. / Ám meg jön vé gül a
Nap is. / S mi van, mind láng ra lob ban.” (Ta golt óda) És
eb ben a láng ra lob ba nás ban vá lik eg  gyé mind az, ami ed -
dig szét volt vá laszt va, itt egye sül nek új ból a ré szek és a
da ra bok. Sem mi vé lesz nek, még is min den né. A pusz tu lás
és a fel tá ma dás egy sé ge sí tett ké pe ez, mely egy ben fel hív -
ja fi gyel mün ket a „sem mi” le he tő sé ge i re is. 

„Ha bár mit mond ha tok, in kább / nem mon dok sem mit.
/ Vagy csak a sem mit mon dom, / mi ről ki de rül het – min -
den. / Ők ket ten tit kos ro ko nok.” (Mély út) A sem mi és a
min den kö zöt ti fe szült ség a Mély út cí mű vers ben már ol -
dód ni lát szik; igaz ugyan, elő ször csu pán a ki mon dott
vagy ki mon dat lan szó szem pont já ból. Mert nincs szük ség
fe les le ges sza vak ra, nincs szük ség fe le lőt len ki je len té sek -
re – a csönd töb bet je lent het. Eb ben az eset ben a sem mi a
csönd, ahogy a ki mon dott szó a min den. Em lé kez zünk
csak: „A szó te hát nem ke ve sebb a csönd nél, a csönd alak -
vál to zá sa; az iga zi szó!” A sem mi és a min den: „Ők ket -
ten tit kos ro ko nok.” Itt ke res het jük Vasadi Pé ter köl té sze -
té nek nyelv fel fo gá sát és ars po e ti cá ját. Egy fe lől a meg -
várt és ki ér lelt sza vak ban, más fe lől pe dig az alak vál to zás -
ban. Mert nem csu pán a nyelv ről, a köl tői meg szó la lás le -
he tő sé ge i ről val la nak ezek a so rok, ha nem mind ar ról is,
ami ről ed dig szó volt: a lé te zé sünk fe lé ve ze tő meg is me -
rés ről. És en nek a meg is me rés nek az egyik lé nye ge: az
alak vál to zás. „Kez det ben vala az Ige” – ol vas hat juk Já nos
evan gé li u má ban. Vala az Ige, mely test té lett. Hogy az tán
a test el fe led je az Igét, el fe led je lé te zé sé nek alap ve tő
moz za na tát. Vasadi köl té sze té ben ös  sze fo nó dik nyelv és
ér te lem, a köl tői szó, mon dat Logosszá vá lik, te rem tő ere -
jű vé. Mert te rem te ni akar. Meg te rem te ni azt az Egé szet,
mely haj dan (ta lán) el tö rött, mely da ra bok ban moz dul.
(„Lát szik a sem mi. Ami él, / hagy ja el ég ni a for má ját. /
Mint ha vágy na a meg- / sem mi sü lés re. Hogy / vég re Be -
le öl töz zék, / ki ka pasz kod va a völgy ből.” Völgy út) S az
Egész nyelv ál ta li meg te rem té se egy ben a Lét meg is me -
ré sé re tett kí sér let. S eb ben a meg is me rő kí sér let ben
feltárul(hat)nak az em ber leg bel ső tit kai; per sze, ha me ri
és akar ja vál lal ni ön ma gát: „Tu dok még is kí mé let le neb -
bet: / a tör vé nyed be lül. / Vagy min dent oda adsz ne ki, /
vagy csak ál ta tod ma gad. / Állj ki, test vér, a sor ból, / és
küzdj meg an gya lod dal.” (Jö het még egy ka nyar) Eb ben a
meg vi lá gí tás ban nyer ér tel met a „Ma gad mi att élj. Ne ma -
gad nak.” mon da tok ki je len té se is. 

És nem csu pán a Lét, en nek vég ső meg is me ré se a fon -
tos, ha nem az odá ig ve ze tő út. Az út, me lyen el in dul ni
ne héz, s még ne he zebb vé gig jár ni. S ez Vasadi köl té sze -
té nek is cél ja. Nem ön ma gá ért va ló, nem ön ma gá ban tet -
sze leg, ha nem vé gig kí ván ja jár ni a be lát ha tat lan utat. A
vers a meg is me rés esz kö ze, lé pé sen ként visz kö ze lebb
lé tünk höz: „el rejt a vers, / be húz za koc kás füg gö nyét, /
egy szer re nesz nél kül ki tár.” El rejt és meg mu tat. És nem -
csak a köl tő szá má ra je lent he ti a meg is me rés esz kö zét,
ha nem az ol va só nak is. Az ol va só nak, aki haj lan dó meg -
nyíl ni és ez zel fel nyit ni a szö ve get: „Su hin tás nyi / idő re
vé gig vil lant ma gán, / hogy aki mo toz za, bon to gat ja /
holt ból, fö lös ből, for má ját / sejt se meg, lás sa, ta pint sa;”
(A vers szü le té se). Vasadi Pé ter kö té sze te meg érett és ki -
bon tott sza vak ból áll. Olyan sza vak ból és mon da tok ból,
me lyek ké pe sek vol tak át tör ni a csön det, mi köz ben meg
is őriz ték azt: „Íme, a szót lan ság sza vak ból.” (A vers szü -
le tés) Mert szük ség van a ki mon dás ra, a csönd alak vál to -
za ta i ra. Ar ra, hogy mer jünk ál lí ta ni, mer jünk ki je len te ni
ma gunk kal és lé te zé sünk kel kap cso lat ban. Szük ség van
az ak tus ra, kü lön ben be le sül  lye dünk a ma gunk nak élés
pos vá nyá ba, mely ből egy re ne he zeb bé vá lik a ki lé pés:
„Min den azon mú lik: ál lí tok-e? / Ha igen, se reg nyi
»soha« in dul / fe lém a csáp ja i val. Ha nem, / le dön gölt
nyu ga lom van. / Majd nem-ha lál. / Vagy élet nek tet sző
lét-una lom.” Vasadi Pé ter köny ve  vál lalt ál lí tá sai ré vén
vá lik in tar zi á vá: egy élet mű, egy lét köl té szet ki egé szí té -
sé vé, a Lét és az Egész meg is me ré se fe lé ve ze tő út fon -
tos stá ci ó já vá. A hajt ha tat lan ság, a szem be né zés vál la lá -
sa és az ál lí tá sok kí mé let len sé ge te szik mind nyel vi leg,
mind tar tal mi lag egye di vé az In tar zia cí mű vers köny vet,
mely esz köz a kö tet utol só mon da tá nak ki mon dá sá hoz:
„s a ko ra est tel be ta kart / föl dön a Lét ma ga jön meg /
egye dül, ret ten tő ra gyo gás ban.” (Füg ge lék)

Vincze Ferenc
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Fel irat ko zás a Ma gyar Nap ló
elekt ro ni kus hírlevelére

Csat la kozzon hír le ve lünk né pes ol va só tá bo rá hoz, és a
jö vő ben rend sze re sebb, köz vet len tá jé koz ta tást kap  leg -
újabb ki ad vá nya ink ról, prog ram ja ink ról. Iratkozzon föl
a www.magyarnaplo.hu oldalon, vagy küld je el e-mail
címét az info@magyarnaplo.hu címre.

A Ma gyar Nap ló Ki adó köny ve it meg vá sá rol hat ja inter-
netes könyv áru há zunk ban is, a vi lág há lón! Internetes
ren de lésnél a pos ta költ sé get ki adónk áll ja.


