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hogy ismét dolgozni tudjanak anyagukkal. Vas példája szerint a hallgatás és a meg
szólalás a költészetben nem ellentétek. A  politikai irodalomvezérlés vagy az irodalmi 
iránydivatok által leértékelt szó, illetve a politikai betiltások vagy a művészetetika belső 
parancsa által kirótt némaság, tehát a két, költészetre oly veszélyes szélsőség között 
talált egy sávot, ahol egyensúlyozhatott, sőt ahol szelleme terjeszkedhetett. A  közna- 
piság és átlagélet költőieden mezsgyéje volt ez. Itt nem kellett sem prófétának, sem 
ellenprófétának lennie, nem kellett természetétől idegen szerepeket vállalnia. Itt 
azonban még egyáltalán meg lehetett szólalni. Többet is adott ez a -  kedvelt szavával 
-  „lefokozott” helyzet: a fölösleges, pontatlan beszédet nem tűrte. „Nekem elég a nyelv, 
úgy, ahogy találtam"- e z  végső, leszűrt válasza a költői kifejezhetőséget illető kételyekre. 
A normalitásból teremtett költészetet, abból a tapasztalatból, hogy valahogy terem
tődik alkalom életre, írásra. Fölismerte, hogy a szándékolt köznapiságba húzódva 
komplementer, ami amúgy kizáró ellentét. „Hogy pontatlan? És ha pontatlan, ki bánja? / 
Sosem törekedtem teljes pontosságra.” Lehet-e ennél pontosabban megfogalmazni, ho
gyan létezhet, születhet szemünk láttára -  mindenek ellenére -  a költészet csodája?

Semmi sem szavatolja, hogy a márványba vésett igék tartósabbak, mint a rostirón- 
nal rótt jegyzetek. Persze, nem a vers, de ha már, akkor a rímek, alakzatok, szerkezetek 
számítanak. Azok őrzik az embert. Fontos versek sugározzák a tudást, hogy a szavak 
érvénye az artikuláció minőségén múlik: a hang képezhető, a dolgok mégiscsak ki
mondhatok.

Vörös István

NYAKLÁNC AZ ASZTALON
Vas István  költői ön fo rm álásáró l

Vas István századunk legkövetkezetesebb magyar költője. Költészete -  sőt egész írói 
munkássága -  felfűzhető egyetlen gondolat (vagy felismerés) fonalára. Igaz, ez a fonal 
úgy kanyarog, mint a nyaklánc, ha az asztalra letesszük. Sok mindent érint.

Vas Istvánt olyan felismerés indította el költői pályáján, ami más tehetséges induló 
költőknek az elnémulását szokta okozni. Mire is jött rá? A  MÉRT VIJJOG A SASKESE- 
LYŰ?-ben írja: „Mindazt, amit más el tud mondani, mindenki más jobban tudja elmondani.” 
Súlyos, szigorú szavak. A  saját hasonlataitól kitisztuló szemet azonban nem homályo- 
sítják el az önsajnálat könnyei. Épp ellenkezőleg. Megvilágosodik előtte az, hogy még 
így is, a minden látszólagos elvesztése után is marad valami: „Ha egyáltalában érdemes 
valamit mondanom, csak olyat, amit más nem tud elmondani." Minden költőnek ez a szán
déka persze, csakhogy legtöbbjüket nem a saját tehetségük fölött érzett kétely indítja 
erre az elhatározásra. Ném a lemondás, hanem a költői hódítani akarás. De mi marad, 
amiről senki más nem tud beszélni, mert nem tud róla annyit, mint mi? Hát igen, 
saját magunk. „Miben bíztam? -  teszi fel a kérdést Vas. -  Nem a tehetségemben, hanem a
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mondanivalómban. ” Pedig ez a maradék mondanivaló, „ez az egy ember" se tűnhetett első 
ránézésre valami költészetre túlságosan ingerlő tárgynak. Magánhivatalnok, aki ko
rán kel, kivillamosozik Újpestre, a munkahelyére, akinek öröme „így zónára, egy fröccs- 
re leugrani titokban", no meg „a külvárosi koszt férfias íze”, „ebéd előtt a töpörtyüs pogácsa". 
Hát hol itt a költészet? -  Pedig itt van. Pontosan ebben a kérdésben. Ahol a hozzáértő 
így csodálkozik, ott a költő letanyázhat. Ami addig zaklató ellentmondásnak tűnt, ki
békül. Hamarosan azt írhatja: „.. .már önmagámban sem kettős a dalnok /Alakja meg a lomha 
hivatalnok" (EGY NAP TÖRTÉNETE).

Mi tehát ez a bizonyos felismerés? Az önmagával való teljes azonosság felismerése. 
A  költő beleveszése a magánemberbe, és a magánemberé a költőbe. Visszajutottunk 
az alanyi költészethez? Nem egészen. Paradoxonnal úgy is fogalmazhatnék: tárgyi köl
tészet ez, csakhogy ugyanaz a tárgya, mint más költészeteknek az alanya. Szerepvers, 
ahol a költői én megpróbál visszaalakulni a személyes énné. Nehéz feladat. Nagy be
leérző képesség kell hozzá. És nagy prózaírói önismeret. Az a képesség, hogy ne csak 
a nagyot legyünk hajlamosak önmagunkban meglátni, de a kicsit is, vagy ami még 
rosszabb, a kicsinyest is. Terjedjen ki hát mindenre az „önelemzés".

így egy merész fordulattal még a mindenhez is visszajutunk, csak nem a főkapun 
át, hanem a kert végéből:

„Hiába, minden én vagyok,
Az is, mi szembenéz velem.
Az ég, mely kéklön felragyog,
S a hernyó is a leve len. ”

(N yár i ének )

A  felismerés, mint egy elsütött puska, visszarúg. Ha kiküszöböljük a hagyományosan 
felfogott költői ént (használhatok nagy szavakat?) Isten és a magánember közül, aki 
pedig mindig is kettejüknek valami kompromisszuma volt, akkor csak látszólag kerü
lünk közelebb a földhöz, felszakadt az ózonpajzs, és az ég  fölötti dolgok, a világűr vagy 
az Isten, a mindenféle sugárzások sokkal agresszívebben zúdulnak be a hasadékon. 
Hogyan is írja Vas István: „Süppedni kezdeti az idő alattam: / S e táj belém szitált, akár a 
köd" (ANGYALFÖLDI elégia ). Mert már nemcsak térben válik védtelenné a versvilágba 
betolakodott magánember, akire jogosan szólhatnak rá az egyik versből a másikba 
átlépdelő grammatikai ének, az egymással összekapaszkodó költői ének, az egymás 
álarca mögé rejtőző absztrahált ének: M IT AKAR EZ AZ EGY EMBER? Aki olyasféle hec
ceket csinál, hogy holmi rovarokat gyújt föl, és meg sem érti, ha már verset ír belőle 
(Az IMÁDKOZÓ SÁSKA), mindennek a szimbolikus jelentését. Joggal szólhatnak rá és 
bámulhatnak utána nemcsak föntről és lentről, jobbról és balról, hanem a múltból és 
jövőből is. De ő még szemtelenkedni se átall velük: „Visszanézek a régire s az újra / S 
mindkettő én vagyok” (Fórum  Ro m an u m ). Mindkettő? „Minden családom és elődöm, nem
zedékem, /Eredet, folytatás, magamnak én vagyok" (MONÁDOK).

Valahogy minden megszokott fogalom megbillen egy kicsit. A  magánember kalan
dozik itt, magával hozva prózai élete prózai világát. És mit tesz a költő? Elmenekül 
előle a prózába, az elvesztett otthonok legelveszettebbikébe, a regénybe. És a regénnyel 
aztán hasonló dolgokat tesz, mint tett a verssel. Önvizsgálatának -  nemegyszer ön
vádjának -  olyan színterévé teszi, hogy ez már magában, mint megfagyott víz a palac
kot, szétveti a regény formáit. Mégsem formátlanság lesz a végeredmény, hanem az
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üres palacknál valamivel nagyobb, tömör jégdarab. Esszéregény? Emlékirat? Igen is, 
nem is. Újrarajzolása önmagának és mindannak, aminek tanúja volt. „Nem tudom, mi
lyen kivételes körülmények játszottak közre, hogy ebben a kivételes időpontban ott lehettem és tanú 
lehettem” -  írja arról az alkalomról, amikor Babits és Illyés egy fontos találkozásánál 
van jelen. De végül is elmondhatná ezt bármelyik megörökített eseményről. Mert ezek 
így történésből történetté váltak, lett elejük és végük, végre befejeződtek. Egy szer
kesztői fogadóórán Vas ránéz Babitsra, hogy őszintén elmondja véleményét a HALÁL- 
FlAI-ról, Babits félve kérdezi, és Vas hirtelen megért valamit, az őszinteségnél is fon
tosabbat, azt, hogy itt most nem ő, hanem a másik a fontos. -  Gyönyörű -  hazudja 
zavartan. Ha ugyan hazugság ez. Dehogyis hazugság, beleérzés, írói munka az élet 
közben, és még azt is képes észrevenni, hogy a harmadikként ott lévő Radnóti 
bosszankodva húzza el a száját ennek a hízelgésnek a hallatán. Radnóti? Vagy ez is 
„csak” párbeszéd két ismeretlen között? -  Gyönyörű -  mondhatjuk mi is, ezt már nem kell 
továbbírni, ezt elég lejegyezni.

Mert valóban. Más a valóság perdülete Vas István prózájában és verseiben, mint 
amit megszoktunk. írásai fölé hajolva ugyanazt a képet láthatjuk, mint az ablakon 
kinézve. Csakhogy ez mindössze annyit tesz, a valóságot nem 90 vagy 180°-ban for
gatja el, hanem 360°-ban, és a gyanútlan olvasó azt hiheü, semmit sem csinált.

Pedig nagyon is sokat. Mint már írtam, elsősorban is lemondott. Rengeteg min
denről lemondott. A  „nő-cicoma" helyett a „férfi-rendszer”-1 próbálta előtérbe helyezni. 
(Most nem akarok minősíteni, csupán észrevételeket tenni.) Férfias világ ez, a szó pol
gári értelmében véve férfias. A Teréz körút, Pest nyüzsgésének, mocskának és tárgya
inak világa, „az ötödik fröccs" (N a p l ó ) világa, a szerelme holmijai között keresgélő (tur
káló, kutató?) férfi világa (SZERELMES FILOLÓGIA). Megrögzötten tárgyias világ, a va
lóságra megszólalásig hasonlító világ. Az író épp szökni készül az irodalomból -  már 
rajta a háüzsák, a bakancs -, amikor, talán búcsúzóul, azt mondja: „minden szavam, 
mondatom / Tárgy s tény legyen, ne kép és fogalom” (N a p l ó , K is  a r s  POETICA). A  szökés 
persze lehetetlen. így aztán nincs mit tenni, mint kirándulásokat a kultúra falain belül, 
hátizsákosán sétálgatni a múzeumokban, megbámulni a Sixtus-kápolna freskóit, Tin- 
toretto és Velázquez vásznait, döngő léptekkel járkálni a katakombákban, és el-elmé- 
lázva a Palatínus dombon, persze ott is önmagunkra ismerve:

„ Ti ívek, oszlopok, komoly kőfaragások,
Miféle pára száll ma is belőletek,
Hogy fényetekre és hanyatlásomra látok?”

(ÍVEK, OSZLOPOK)

Vagy ami majdnem ugyanaz: Cambridge-ben Sárospatakra gondolni.
Magyarnak lenni külföldön, költőnek a hivatalnokok közt. Egyszerre lenni keresz

ténynek és zsidónak, rómainak és kommunistának. Hiszen még „Az örök Isten is a vál
tozásban, / A forradalmakban gyönyörködik" (SANTA Ma r ia  ANTIQUA).

Es mindeközben még ráadásul „ Vígan kimaradni e korból!" (ÉNEK A MAGÁNYRÓL). 
Persze ez egyáltalán nem sikerülhet annak, aki nőiesebb múzsák helyett a „ Valóság”- 
hoz, e„halálos dalú Múzsá”-hoz (CSIKÓK) fordul ihletért. A  valóság az, ami a nő-cicoma 
helyét átveszi a versben. „Nem úgy írok, mint az igazi énekesek” (U l t im a  realitás ) -  látja 
be Vas. Mert ha tehetsége költészetteremtő erejéről lemond, és csak mondanivalójá
ban bízik, akkor lemond arról is, hogy pusztán a formát (a talán mondanom se kell:
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tökéletes biztonsággal kezelt formát) használja a versképzésre, s a mondanivaló lesz 
magának a verssé válásnak is az oszlopa. Lírán kívüli eszközök. A történet elvágása, 
az általános tanulság felé való tágítás, emlékek egymásnak gyiirkőzése: szabadvers- 
erények a kötött forma fölött is, mintha a költő télire öltözve lépne ki az utcára, zakója 
fölé télikabátot is véve.

Az utcára kilépve. A  téli utcára. Igen, megeshet, hogy a huszonnégy éves Vas va
lóban egy februári hajnalon gondolta végig saját költői mibenlétét, amikor munkába 
indulva a postát bontogatta, de a három évvel fiatalabb pályatárstól érkezett levelet 
már csak a villamos-végállomáson futotta át, szerencsésen még talált helyet, ha a me
netiránynak háttal is, olvasta a levelet, ahol W. S. arról próbálja őt meggyőzni, hogy 
azért ők mégsem vetélytársak, de az. érvelés rosszul sikerül, Vas elmereng a levél fölött, 
a villamos csikorogva indul, kikanyarodik az állomásról. -  Hát nem is -  gondolja, 
összehajtja a levelet, és félig olvasottan a zakója (vagy a télikabátja?) zsebébe teszi. -  
Hát nem is vagyunk mi vetélytársak -  állapítja meg keserű öniróniával, de hirtelen 
azon kapja magát, hogy ez az önirónia jólesik, sőt valami magabiztosságot is ad. „Az 
ember a fontosabb, nem a vers" -  szögezi le, és ebben a pillanatban talán még nem is sejti, 
hogy most vált eredeti költővé. Fölismerte a valóság és saját személyisége törvényeit. 
Azt, hogy nincs választás. Hogy valójában csak egyetlenegy lehetőség van, és az a sze
rencsés, aki képes kitalálni, mi az .„Nem én, de / Pályám szabja meg útjaimat" (FÉRFIKOR) 
-  gondolta. A villamos már a Váci úton járt.

Parancs János

A VERS HATALMA
In  m em óriám  Vas István

Elöljáróban

nem tudom mire való ez. az egész 
a hétköznapi dolgok párlata 
csalóka mint tavasz a télben 
csak turkálok a szavak között 
verseid lapozgatom és ízlelgetem 
zamatát a gyógyító egyszerűségnek 
jó  volna valódi vigaszra lelni 
csillapítani az egymásra acsargók 
esztelen dühét ami megmérgezi 
a normális emberi kapcsolatokat 
alig lehet már valakivel eszmét 
véleményt cserélni mert eltorzultak 
elvadultak ismét a játékszabályok 
farsangolnak az ügyes lesipuskások 
és a józan észnek most nincsen becsülete


