
közben észre sem vesszük, hogy tanítá
sa, igazsága, próféciája átjárja szívün
ket, levegőnket, életünket.

Szabados György zongoraművész, ze
neszerző és Erdélyi György színművész

párosa egyike azon követőknek, akiket
elragadott Nagy László hatalma. A ma
guk sajátos, külön-külön is egyéni, de
együttesen még többletet, harmonikusab
bat nyújtó szövetkezésük a költőfejede

Zem tolmácsolására, Nagy Lászlóhoz mél-

.,MIFf:LE ARC EZ?"

A Biblia szerínt a magára eszmélő

ember első mozdulata az volt, hogy ne
vet adott a többi élőlénynek, amelyet
Isten rendre elébe vezetett. Azóta is
nagy kiváltságunk, hogy beszélni tu
dunk. S nem is csak a rég-kitalált
szavakat ismételgetjük. Atéljük Adám
örömét is: újra meg újra elnevezzük a
világ dolgait. Jobb, pontosabb szavakat
találunk ki a régíeknél ? Talán nem is
erre törekszünk. Míntha az emberi szó
akkor volna igazán "erős", amikor meg
születik, s később mintha meggyöngíte
né a használat, elkoptatná a megszokás.
Vagy mintha a valóságban maradna
mindíg valami szavakkal-maradéktala
nul-meg-nem-ragadható, s arra nem
utalhatna a megszekott szó, csak a cso
d~~ ..ost~omló, titokra nyíló új, amely
mögött Jelen van az elnevezés szellemi
gesztusa, mint nyíl mögött az íj feszü
lése.

Aki beszél, felelősen, személyes izga- .
lommal. az mind alkotó módon használ
ja a nyelvét. Új szavakat ritkán alko
tunk, de az alkalmi szókapcsolatok s a
mondatok megfogalmazása igazi alkotó
munka: tanúja nemcsak a kifejezésbeli
igényességnek. hanem a valósággal foly
tatott személyes birkózásnak is. Való
ságfölidéző és állásfoglalásra serkentő

ereje az olyan beszédnek van, amely
a beszélő jelenlétéről tanúskodik. Ez
nem ügyeskedés és hatáslélektan. hanem
a szó hitelének kérdése.

S ha mindez már a hétköznapi be
szédre is érvényes, sokszorosan az a köl
tészetre. "La poésíe est présence d'esprit
- írja Pierre Emmanuel - ou n'est que
littérature". nA költészet szellemi jelen
lét", a lét titkaira nyíló figyelem foly
tonos alkotó ébersége, "vagy ha nem az,
puszta írodalommá üresedett". Mint ab
ban a "verseskönyvben", amelyről Va-

tó fáklyahordozás. Úgy közvetítik, idézik
őt, hogy közben maguk is élesztik a
tüzet. lobbantják a lángot, és azt aem
bánják - vagy talán azt is akarják -.
hogy kicsit mi is megpörkölődjünk, tü
zet fogjunk, s mi magunk is őrizői l~

gyünk ennek a tűznek, ennek a lobo
gásnak. Még akkor is, ha ez a láng
most már úgy száll fel, mint az örök
mécs lángja.

H. B.

sadi Péter egysoros kritikája szól: Be
tűk, betűk, föllobogózva (Egy verses
könyvre - a Tamariszk círnű kötetból).

Ezze! végre el is jutottunk ahhoz a
költőhöz. akinek verseit ezek a szabály
talan sorok be akarják vezetni. Három
verseskötete - a Jelentés Babylonból:
1974; az ~nek a szomjúságról: 1976 és
a Tamariszk: 1978 - elegendőerr bizo
nyította már, hogy Vasadi Péter nem
pusztán versszerző, literátor, hanem
igazi poéta: úgy; ahogy ezt a szót s kü
lönböztetést Csokonai vagy Emmanuel
értelmezi. Adám gesztusával. boldog és
felelős szellemi-testi mozdulatával teszi
szóvá a világ dolgait. régi és új emberi
tapasztalatokat. Keresetlenül eredeti,
minden megnyilatkozásának megvan az
a lírai hitele, amellyel meghódítja az
olvasó bizalmát.

Hadd tegyük rögtön hozzá: e bizalom
nélkül a versolvasó el sem találhatna
Vasadi költészetének igazi szépségeíhez,
Vannak költők, akiket a kényelmes, a
szellemi kalandokra nem hajlandó vagy
egyszerűen: a gyanakvó olvasó érthetet
lennek jelent ki, és fölháborodottan el
utasít. Vasadi ezek közé tartozik. Mi
nyitott ekkora szakadékot a régi és az új
vers, a költői kifejezés s az olvasói szokás
-elvárás közé? A költők ..árulták el" az
olvasókat. vagy az olvasók váltak restté,
csökönyössé? Mindennek nem most s
nem itt kell kiderülnie. A modern köl
tők nem úgy érthetetlenek, mínt hetven
éve Ady volt. Nem pusztán azért. mert
valami új ..nyelvet" találtak ki, s azt
lassan lehet megfejteni. A mai költő a
reklám, az üres és ügyeskedő beszéd
szózáporában szólal meg. Megdöbbenve
kell megállapítania, hogy mínden valaha
meghódított költői eszköz kontárok ke
zére kerül t. Ezért veti el a meaterség
szokványos kellékeit, ezért kezd sokszor
dadogni, hogy tördelt mondataival
megállásra, szokatlan képeivel töp
rengésre bírja az olvasót, hogy át-
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ragasszá rá saját csöndjét, figyel
mét, ámulatát, s így végül boldogságá
nak is részesévé tegye.

Vasadi költészetében némelyek Pilinsz
ky hatásának nyomait vélik fölfedezni.
Ezek, azt hiszem, olyan tévedésbe es
nek, mint ha valaki egy kalap alá fog
ná a nem euklideszi geometriákat. Pi
linszky és Vasadi hasonló föladatok
elé állítja olvasóit, egyaránt "érthetet
len" mind a kettő. Egyaránt, de nem
egyformán: költői nyelvüknek. világuk
nak más az égboltja, belső szerkezete.
Előfordul, hogy ugyanarról írnak. Ilyen
kor látszik legvilágosabban, milyen nagy
a kűlönbség kettejük közt. Lássunk egy
példát! Pilinszky az Apokrifban (aligha
nem századunk egyik legnagyobb lírai
versében) így idézi föl a "világhiányt"
vagy "jelenlétvesztést" :

Szavaidat, az emberi beszédet
én nem beszélem. Élnek madarak,
kik szivszakadva menekülnek mostan
az .ég alatt, a tüzes ég alatt.
Izz6 mezöbe tűzdelt árva lécek,
és mozdulatlan égő ketrecek.
Nem értem én az emberi beszédet,
és nem beszélem a te nyelvedet.
Hazátlanabb az én szavam a sz6nálJ
Nincs is szavam.

tszonyü terhe
omlik alá a levegőn,

hangokat ad egy torony teste.

Sehol se vagy. Mily üres a Világ.
Egy kerti szék, egy kinnfeledt nyugágy.
};;les kövek közt árnyékom csörömpöl.
Fáradt vagyok. Kimeredek a földből.

Ezzel a látomással rokon Vasadi
Mély kútjának egyik részlete:

Minden termés
megrekedt félúton. Szárár6l
a búza letörött, fürt

leszakadt. Házamban tüzet
dobtak, arcomba gyülöletet.
Kifüstölték a szobámat.
Lemeszelték a falat,

ahol álltam ut6lszor.
Tárgyaim a müzeumba
kerültek, poraim faládába.
A szék, amin ültem,

már odaátr6l nyikorog.
Támlájába rézrozetta
csillagok csavarodtak.

. Asztalomon tejút kanyarog.

Kattan a villanykapcsol6m,
míntna dörögne az ég.
Kávés csészémben hegyi
t6 van. A bőrtárcám,
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a körömreszelöm. A borotvam.
A fogmosö poharam. A cipőm.

Fáskamrámban á balta.
Az összekaristolt fémdobozb61

egyenes szögeírnet magához
rántotta körben sugárnaje
a szentség : ártatlanságom
a kozmosz szemctjét.

Szokatlanul hosszan idéztünk. De eb
ből a két vers-darabból világosan lát
szik a két költő nyelv s költői alap
magatartás jellegzetes különbözősége.

.Pllinszky verse eksztatikus, Vasadié
szinte lomha, s ha mozdul, megiramlík,
akkor úgy, mint a nagytestű, de mégis
mozgékony állatok.

Egyébként Vasadi prózáját ugyanaz a
lírai hitel teszi izgató és lenyűgöző ol
vasmánnyá, amely verseinek súlyt és
rangot ad. Tűzjel című kötetét valaki
cikkgyűjteménynek mondta, s mindjárt
hozzátette, hogy Vasadi nem tud cikket
írni. Azóta is elképedve ízlelgetern ezt
a kijelentést, mint világoslátásnak ~s

vakságnak valami egészen meglepő ko
zös produktumát. Nem tudom, mí a cikk,
s el tudom képzelni, hogyaTűzjel

prózai darabjai cikknek nem jók, sőt

egyenesen rosszak. De szükségképpen
cikknek kell lennie annak, ami újság
ban jelenik meg? Olvassuk Vasadi Pé
ter prózai írásait annak, amik valóban,
s bosszankodás helyett páratlan szelle
mi élvezetben lesz részünk. Teológiáról,
az Isten és az Egyház dolgairól, a ke
resztény lét és gondolkodás nagy kér
déseiről nálunk régóta a tudománynép
szerűsítés igényével írnak (írunk), vala
mi nemesen didaktikus hangon. Vasadi
akkor is lírikus (jó lírikus) marad, ha
prózát ír, s ha például az Eucharisztia
titkát vagy az életszentség megközelíté
sének lehetőségeit, kockázatait fejtegeti.
Ez nem, azt jelenti, hogy érzelmes;' a
verseiben sem az. De személyes: nem
tant mutat be, hanem saját fölfedezéseit,
amelyek egyébként' "tartalmilag" egé
szen ortodoxok. A világirodalomban Pas
cal az ilyen "lírai hitelű" vállalkozásnak
őspéldája. Vagy az egyházatyák, köztük
főleg Agoston, akiről Babits írta: "Az
Intelligencia és a Bölcselet szentje ő, de
nem a hideg intelligencia, nem az él
ményektől elszakadt bölcselet az övé.
Alig volt gondolkodó, kiből a gondolat
olyan véresen és húsosan szakadt volna
ki, annyit rántva magával a 'l.érző és
meleg lélekből. Az ily gondolat nem
műszókba öltözködik, hanem a magasabb
irodalom köntösébe; a nyelv maga él
mény lesz mint gondolat: erősen diffe-



renciált, de fogalmilag meg nem meredt."
Nem megdöbbentő. hogy oly sokan közü
lünk nem tudnak mit kezdeni azzal ami
nem iskolamesteres fejtegetés, h~nem
egy saját fejével, szívével gondolkodó
ernber szellemi "útinaplója"? Ha az el
~últ n~hány évtized hazai "teológiai
Irodalmaban'' van könyv, amelyet érde
mes volna bármely nyugati nyelvre le
fordítani: Vasadié az. Ha franciául 01
vasnák, azok is föllelkesednének érte
akik most idegenkedve méregetík, - ,

Amit a Túzjelről írtunk, csak lát-
- szólag volt kitérés. Ezek a prózai írások

(amelyek abban is hasonlítanak a ver
sekre, hogy együtt, kötetbe gyűjtve köl
csönösen erősítik egymást), nemcsak "lí
rai hitelük" míatt tartoznak össze Va
sadi verseivel, hanem genetikusan is.
Istenről, Jézusról, a megváltás titkai
ról jelentős költemények szólnak a há
:rom említett verseskötetben is. De arról,
:hogy az evangélium milyen mélyen
foglalkoztatja Vasadi Pétert, ezek a pró
zai írások adtak először hírt. Ennek
.az evangéliummal való találkozásnak,
-elmélyedő foglalkozásnak lassabban érő,

titokzatosabb gyümölcsei a költő új, most
készülő verseskötetének egyik ciklusát al
kotják majd. Majdnem mindegyik mellé

-oda lehetne írni egy evangéliumi szakaszra
utaló betű- és számjeiét. A Fekete kó-
rus talán a "játékrontók" csoportjáról
.szól, akikre Jézus panaszkodik: "Fuvo
Iáztunk, s ti nem táncoltatok, síratóéne
ket énekeltünk, de ti nem sírtatok." A
Kiszemelt-ben a keresztelkedő Jézusra'
ismerünk. A meghívás titka című vers
nyilván az evangéliumok meghívási je
leneteit összegezi, Az ó és az új az
emlékezetes jézusi mondást bontja ki,
hogy az új bor új tömlőbe való.

Apollinaire sokat idézett megállapítása
szerint az ember utánozni akarta a já
rást, és föltalálta a kereket (melyben
ti. a küllők megannyi lábként lépnek
egymás mellé). Éppígy a modern köl
temény nem egyszerűen .tükrözní akarja
a valóságot, hanem újrateremteni. Vasa
di sem azért nyúlt az evangéliumhoz,
hogy egy-egy jelenetét versbe szedje,
irodalmias módon kiszínezze. Inkább sa
játos transzpozícióban ő is újrateremti
őket. ezzel nyit rá a lényegükre. szolgál- .
tat hozzájuk igazi kommentárt, s alkot
ugyanakkor teljes értékű lírai művet. Az
evangélium nem válik egy Vasadi-vers
puszta nyersanyagává. ürügyévé. de a

költő sem_ vonul vissza azzal, hogy itt,
most az o szerepe másodlagos, Mintha
ennek a találkozásnak titkát tárná föl
előttünk a Miféle ere utolsó néhány sora:

átforduIok csillag-csukIóimon
mag'amból önmagamma,
s kitárva két karom,
fehér kezekkel hódolok
Hódoltatómnak.

Magyarázatra nem szorulnak ezek a
versek, legföljebb sajátos szépségükre
érdemes rámutatnunk. Milyen ünnepi
csöndet teremt például A Kiszemelt cí
mű! Sorai rövidek, töredezettek, néhol
hiányzik egy-egy határozott névelő,'
amelynek a köznapi nyelvben ott volna
a helye. Egy igekötő kerül szokatlan
kapcsolatba. Mindez [eszessé teszi a ver
set. Ez sokszorozza meg a szavak jelen
tőségét is? Azok közt alig van szokatlan,
de a Iegköznapibb is frissen, nagy meg
győző erővel hangzik föl. A szemléle
tesség szokásos eszközeire nincs is szük
ség. Körülvesz minket a sivatag, fölénk
nyílik az ég, bőrünkön érezzük a víz
é:.intését, mint az a férfi, aki a vers
központjában áll, méltóságteljessn, mégis
Iókedvüen, s szinte eljátszik a válláról
lecsurgó habokkal. Felejthetetlen a ver
set záró kép a madárról, mely először

mintha csak egy hasonlatban tűnne föl
aztán valóságosnak bizonyul, mégis azo~
nosnak az ősi csönddel, amely kezdetben
a vizek fölött lebegett. A vers legérzék
l~tesebb szavai ezt a látomást hitelesí
tik: a "tómeder tenyér" s a mozdulat
amellyel ez a csodálatos madár bol~
dogari meg-megcsapja" a vízben" álló
férfi "hátát".
_(\~ evangéliumi versek után két köl

t~I onarckép következik itt. Az egyik va
lóban arckép, a szó legszűkebb értel
mében, cím szerint is, a másik mínden
~apos. környezetének "tükrében" mutat
Ja elénk a költöt. Folyóiratainkban di
vatos az önéletrajzi emlékezés, a ked
v~s tár.gyakhoz, szobákhoz fűződő cseve
g~S koltők és interjú-készítő barátaik
~ozött.. ör,ülünk annak, hogy Vasadi. nem
ílyesmít Irt, hanem a költemény val
lo~asos_ len~ület~vel mutatta föl azt,
ami belole lathato, s ami utalhat a lát
hatatlanra is. Örülünk annak, amit ír,
~ ~.nnak, hogy az alkotás maga taposta
útján a "lázadás fegyelmében., halad
előre, Mint akinek nemcsak a mí szá
mu?kra .'~'an" mon?ani valója, hanem az
eztan szuletok szamára is.

JELENITS ISTVAN
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