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„Kivetettség, végre megértettem: 
ez az egyetlen meleg otthon”

Bizonyosan nem volna tanulság nélküli megvizsgálni 

azt, hogy – bár néhány díjat magáénak mondhat – az 

idén nyolcvanöt éves Vasadi Péter jelent�s életm�-

vét miért kerülte el idáig a súlyának kijáró szakmai 

érdekl�dés. Bár itt-ott derengeni látszanak halvány 

sugárnyalábok, amelyek a keresztény irodalom terüle-

tére fókuszálnak, de refl ektorfénnyé nem egyesülnek. 

Holott a hitben, vallásban gyökeret vert, vagy éppen 

ellenkez�leg: az ezekkel szemben álló, ezeket tagadó, 

nagyon különböz� m�fajú írásm�vek igencsak meg-

találhatók a kortárs irodalomban is.

Napjaink – a vallásra támaszkodó – irodalmának 

egyik legkarakteresebb alkotója, Vasadi Péter  Pilinszky 

szellemének ösvényén jár, azon halad tovább. Leg-

újabb verseskötete is ennek újabb útjelz�je. Eszmei 

gerincét olyan fogalmak építik fel, mint a hit, szeretet, 

gy�lölet, és ehhez a vázhoz tapadva bontakoznak ki a 

kötet-test további darabjai: gondolatok a költészet ha-

tárairól, a költ� (általában az alkotó) magányosságáról 

(Richter), Istenr�l (Túler�, Életer�). Vasadi etikájának tartóoszlopait megingat-

hatatlanul lecövekelték. Erkölcsi sarkpontjai határozottak, élesek, ám mégis a 

szeretet határolja be ezeket.

A könyv élére került három idézet (T. S. Eliot, Zarathustra – Fr. Nietzsche, 

Oskar de L. Milosz) útbaigazítóan, mintegy összefoglalja a költ� a költészetr�l, a 

verssel célzott – és talán az olvasó számára olykor nem is biztosan megérthet� 

– üzenetr�l vallott ars poeticáját. Ezekben az idézetekben olyan kulcsszavak (cso-

mópont, agglomerátum) kapnak nyomatékot, amelyekhez majd vissza-visszatér 

egy-egy vers. Szóljon például a költ� szinte személytelen, lényegében csak köz-

vetít� szerepér�l, hiszen � csak megjeleníti azt a világot, ami „átfolyik” rajta: „…a 

holdas / kertben, orruk uralta / arcrajzukat feledni, ki- / törölni nem tudod, �k-ké / 

(ék-k�) lettél, százszámra / jönnek, áttünedeznek egymáson /…/ cseveg�k piaca, 

elevenszül�, / körfolyosó, pajta s temet� / vagy.” (Csomópont).

Vagy a költ� számára fontos fogalmak körbejárása: „Az igazság észrevétlen, 

de teljesen kitárulkozik. Szeretem �t. Valóban égig ér�, extatikus fl órája van” 

– írja a fülszövegben. És ugyanezt versbe emelve: „Ne forgassátok senki / feje 

fölött bunkóként / az igazságot. Élet az, / világosság, irgalom, / mégis váratlan 

er�vel / megvagdossa a csöndet, / vihart támaszt, s mint / kétél� kard, metszi 

el / a rossztól a jót.” (Kontraszt).

Vasadi gyakran fordul az el�dökhöz: megszólítva vagy felidézve Nietzschét 

(Kérdéses beszéd), Radnótit (Tényállás), József Attilát (Annyira), Pilinszkyt (Ilsa 
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Lehner) vagy Beney Zsuzsát (Súgás mollban II.) töpreng a költ� lehet�ségeir�l, 

az elvárható vagy köteles magatartásról. Folyton-folyvást szembenézésre készteti 

olvasóját és a „népet” az önmaga és a közösség iránti morális felel�sség kér-

désében: „Tömegsírra edzi magát a nép. / Könnyen felejt, gyorsan tanul. / Bár 

kínja, mélye, b�ne volna. / …Nem lenne jobb a jurta? / Patakvíz? Nyeregtelen 

lovak? / S nyiretty�, tánc, föloldozás? / Madár megkiáltotta pirkadat?” (Hajnal, jú-

lius, pokol). S ezt a gondolatkört tovább feszítve felvet�dik a kérdés, hogy van-e 

egyáltalán esélye az emberi szuverenitás, az Ego meg�rzésének a mindenhova 

betolakodó, benyomuló külvilági hatásokkal szemben (Micsoda szerda).

Bels� etikai kényszer készteti visza-visszatér�en, kínzó kérdések felveté-

sére: Mi miért van? Miért vagy Te, Én? „A szembesülés elkerülhetetlen. / Nem 

térben, tornácon; / legbelül. / A véghetetlen mélység / színéig fölmerül, meg- / 

áll, szelíd, és vissza- / tükröz. Kínoz a ragyogása. / Teljét nem bírjuk el; / létün-

kön sz�ri át magát.” (Fátyoltalan). Ki vagy és mi célból? (Szenvedéstörténet). 

És mi lesz AZ után?… Erre a profánul hangzó válasza: „…s végül az öreg / láb-

nyoma repül, akár két / áttetsz� talpbetét: és / elvégeztetett /…/ Az öreg meg 

fényév-taposta / mezsgyén, csillagképek közt / sétál s matat der�sen, miel�tt 

/ hazatérne, gondolván: mint / vastag botjával tette itt, / még egyet kóborol.” 

(Hagyaték). És az elemelkedettebb, ihletett: „Majd sor kerül újjáteremt� / véd�-

beszédre is, de azt / csak �. Míg térden ámulunk. / Vagy mint a pap, hason / 

feküdve szentelésekor. / Rövid beszéd lesz. Szó- / tagnyi. Még annyi sem. / Mint 

egy szárnysurranás. / Édes jelenlét. Sóhaj: hogy / van ugye miért, mégse / fél-

jetek. S megértjük. / Végre nem lesz szavunk. / Hullámzó zümmögéssel jön / az 

örök, s mindent, mi el- / veszett, tetézve visszaad.” (Fátyoltalan II.).

„Hallgatni jó” – írja Vasadi szintén a fülszövegben. S valóban, a kötet egyik 

kulcsszava a csönd: „…Az a csönd, / ami itt van, lélegzik.” (Mérleg). Vagy má-

sutt: „Csöndben. Aranyban. Örökké.” (Súgás mollban).

Egészen érdekes lelki áthallásokat találunk rockzenészekkel. Az amúgy 

nemritkán kemény zenét játszó Uriah Heep zenekarral vagy Rod Stewarttal, de 

mindkét esetben a lágyabb hangzatok vonzzák, el�bbinél a balladai hangra fi -

gyel fel (Lady in black – Vasadinál: Rézb�r� asszony feketében), utóbbinál az 

elvágyódás, elvitorlázás, lebegés melankóliájára (I’m sailing – Hétrét).

Másutt remek miniatúrában merevíti ki az egymásra csodálkozás, hökkenés 

pillanatát (Kaland) vagy a pótcselekvések értelmetlenségét (Szilveszter).

És végül oda kanyarodunk vissza, ahonnan elindultunk: a belülr�l jöv� – 

nemritkán kínzó erej� – kényszerhez az írás iránt (Kilángol), a kimondhatatlan 

kimondásához, az „opál beszéd”-hez: „Kivetettség, végre meg- / értettem: ez az 

/ egyetlen meleg otthon. / Ahogy rámg�zöl a sötét. / S fél a világosságtól, / mi 

szétlökve izzó ereit, / nem t�ri a derengést, / a fölszabadító reggelt, / bontakozó 

panorámát. / Elviseli az éj s�r� / húsát, s csontvázként / beleáll. Hordja. Csak 

/ ezt a Lét-metszette / sebet, ezt az ezüst- / ajkú kiáltást akarom. / Kontrában 

élek, füttyre / éberen, szimatolva, mint / a vadászeb.” (Opál beszéd).
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