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Vasadi Péter: Az öreg Renoir

Négy évvel ezelőtt, amikor egy beszélgetés során megkérdezték
tőle, hogy létezik-e katolikus költészet, illetve milyen "a hiteles
módon katolikus, tehát egyetemes" irodalom, Vasadi Péter - töb
bek között - a következőket válaszolta: "A hit csak centrum lehet,
de éppen azért, mert centrum, tehát a dolgok szíve, elrejlik. Ahol
mutogatja magát, ahol kirí, ahol kiül a testre ez a szív, ott baj van.
A szívelrejlik és dobog."! Nagyon okos szavak ezek. Vasadi tudja,
csínján kell bánnia a szavakkal annak, aki úgy akar szólni Istenről,

a hitről, hogy verse, versei érvényes költői megszólalások legye
nek. Tudja, hogya költő, a megérintett ember saját megérintettsé
gét, ezt a legszemélyesebb ügyet csak akkor képes a befogadók
számára jelentő és jelentős közléssé tenni, ha megvalósítja minden
művészet - egyik - alapfeltételét: a kimondásnak és rejtésnek,
vallomásnak és elvonatkoztatásnak arányos egyensúlyát. Vasadi
Péter költészete katolikus költészet, hiszen minden darabja, min
den sora mögött ott rejlik az az élmény és meggyőződés, melyet
oly nemes egyszerűséggel ragadott meg Egysoros című versében:
"Mi lépkedünk. Te léptél." (Fényromok, 60.) Arra a transzcendencia
igényre gondolok, mely az emberi világban, de az isteni örökös
vonzásában élő ember sajátja. De életműve a szó eredeti értelmé
ben is katolikus, vagyis egyetemes, amennyiben szövegeinek je
lentős része nem a megnevezés, a tematika szintjén tudósít a hit él
ményéről, tehát versei nem a vallásos áhítat költeményei. Nagyon
találó, szép és a mai napig helytálló jellemzését adta ennek a lírá
nak Balassa Péter, amikor a szerelem metaforáját alkalmazta rá.
"Az alkat, a hang, a magatartás egésze az, ami szerelmesen füg
geszkedik (vágyakozik, szomjazik) egy Egészre" - írta éppen húsz
évvel ezelőtt az első öt Vasadi-verseskötetről szóló esszéjében?

Az öreg Renoir című vers ennek az Egészre vágyakozó szerző

nek - és életműnek - egyik magaslati pontja. Remek vers. Első

kötetbeli megjelenése az 1987-es Fényromok című kötethez köthe
tő, azóta Vasadi jó érzékkel beválogatja válogatás-köteteibe, így
helyet kapott a legújabb, Séta tűzben, virágban című kötetben is.
(Mely kötetről meg kell jegyeznem, hogy túlságosan is szigorú:
sokkal több jó verse van Vasadinak, mint amennyi ebben a válo
gatásban megjelent. Itt most nem igaz, hogy a kevesebb több: bi
zony, itt a több tényleg több lett volna.) A Fényromok Vasadi ha-
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todik verseskötete, munkásságának egyik igen fontos darabja.
Recepciója igen kedvezően alakult: Vasadi - két olyan eltérő

karakterű kritikusa szerint is, mint Rába György és Károlri Csa
ba - ezzel a kötettel a magyar líra első vonalába került. Közel
húsz év távlatából azt mondhatjuk, a Fényromok valóban igen jól
felépített kötet, mely néhány egészen kiváló, nagy verset tartal
maz. Ezek közül is kiemelkedik Az öreg Renoir.

Mindenkit elfelejtettem,
de semmit sem felejtek.
Tolókocsimban a görcsös ujjú
mindentudás gurul a tengerpartra.
Nem festek többé meztelen asszonyt,
lampi6nokat, hegyesorrú kutyákat.
Engem fest már a tenger.

Feléje rándul teknőc kezem.
Kitépem rókaszőr ecsetemet a
fogai közül. Ha én nem festek,
meghal a kék, fuldoklik a lila,
az aranyszivacs kiszárad. Haraggal
sújtom e tolvajt: mielőtt

moccanna, ráfestem retinámra.
(Fényromok, 63.)

Ami a szöveg olvastán először szemünkbe tűnik, az a versbeszéd
tökéletes letisztultsága és nyugodtsága. Alighanem azért ilyen
pompás ez a vers, mert visszafogott képi világához fegyelmezett
retorika társul: rövid, kimért mondatok. Az egyik leggyakoribb és
legismertebb alakzattal, ellentéttel indul, mely látszólag ellent
mondást tartalmaz: hogyan lehetséges, hogy valaki mindenkit el
felejtett, ugyanakkor semmit sem felejt? Minden bizonnyal arról a
tapasztalatról van itt szó, hogy idős emberek gyakran valóban el
felejtik életük egyes részleteit, és az egészre emlékeznek. De értel
mezhetjük általánosabban is Vasadi sorait: az egyes dolgok elve
szítik jelentőségüket az egy lényeghez képest. Az öreg Renoir, a
vers beszélője nem csupán saját életével, hanem magával a léttel
vet számot monológjában. Mert egyfajta számvetésről van itt szó:
az öregséggel, a halálnak való kitettséggel, nem utolsósorban pe
dig a művészléttel való számvetésről. Nagyon érzékletesek a vers
képei. "Tolókocsimban a görcsös ujjú / mindentudás gurul a tengerpart
ra" - megrendítő az öreg művész testi elhagyatottságának ábrá
zolása, de még inkább figyelemre méltó az átlényegült élet meta
forája. Renoirt valamiféle megtisztult létállapot jellemzi, tudata
már nem a személyesé és az esetlegesé, hanem egy a mindentu
dással. Amikor azt olvassuk: "teknőc kezem", igazat kell adnunk
Rába Györgynek, aki Vasadi Péter költészetének egyik fő vonását
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a "képmágia" fogalmával írta körül." Ebben a versben Vasadi
egyébként a tőle megszokottnál szűkebb teret ad ennek a mágia
nak, képei korántsem tobzódóak, ezért is olyan nagy költői erejük.
Ezt másként is megfogalmazhatjuk. Vasadi költészete nyitott arra,
amit a leginkább - Balassa Péterrel - Egésznek nevezhetünk. Bo
dor Béla a következőt írja erről: "Ez az univerzális szakralitás adja
meg a maga mértéktelenségével ennek a költészetnek a mértékét.:"
Nos, Az öreg Renoir mértéke nem a mértéktelenség, és ez elsősorban

abból következik, hogy itt az Egészre való nyitottságnak nem "egy
szerűen" a lírai alany ad hangot. A versbeszélő Renoir maszkja mö

gül szól, így a vers perspektívája hangsúlyozottan emberi.
Ha a vers előképei, költői mintái után kutatunk, nem kell na

gyon messzire nyúlnunk. Nagy László Ki viszi át a szerelmet
című versében írja a következőket: "Létem ha végleg lemerú1t / ki
imád tücsök-hegedűt?" Aligha kell bizonygatni, hogy rímel erre a
Vasadi-vers következő része: "Ha én nem festek, / meghal a keK,
fuldoklik a lila, / az aranyszivacs kiszárad." A művész és a művé

szet, a művészi alkotás összetartozásának, egységének örök gon
dolatának ad új értelmet Vasadi a színek merész megszemélyesí
tésével. De versének nem ez a fő újdonsága. Legérdekesebb
része az írásom címében idézett kijelentés. Talányos mondat.
Mert mit kezdjünk ezzel az enigmatikus sorral: "Engem fest már
a tenger"? Ha a vers rendjében vizsgáljuk, az legalábbis világos,
hogy szembeállításról van szó. Renoir már nem fest - ellenben
őt festi a tenger. Mit jelent ez? "Pontosan" aligha lehet megma
gyarázni, és ezen nem csodálkozhatunk, hiszen, ahogy Aczél
Géza még Vasadi pályájának legelején, Jelentés Babylonból című

kötete kapcsán megfogalmazta, költészetére többek között "az
egzisztencialista sejtések" jellemzők." (Hasonlóan vélekedik
Rónay László, aki Vasadi "sejtető képalkotásmód"-járól beszél.)7

Itt is sejtésről, sejtetésről van szó, melyet azonban megkísérelhe
tünk értelmezni. Ehhez pedig nem érdektelen megvizsgálnunk a
vers kontextusát, azokat a szövegeket, melyek Az öreg Renoirt
körülveszik. Érdemes fölidézni a JEL. 7,9-10 című darab (Fényro
mok, 106.) nyitó kérdését: "Tőletek fényes-e a Nap / vagy ti a Nap
tól?" De még közelebb visz a "megfejtéshez" a szintén meglehe
tősen rejtélyes vers, az Oly napra szomjazom (Fényromok, 99.).
Ebben a következőket olvashatjuk: "Én nem álmodok. Nappal / .
munkálkodom egy mind / élesebbre rajzolt Férfi- / arcon, éjjel meg ő /
munkálkodik én arcomon. (.. .) Oly / napra szomjazom, amelyen / egy
beötvöződött arcunk / följön izzón s hatalmasan / a tölgyerdő mögött /
egy reggelen." Ha jól értem, a világnak (a létezésnek... ) az ember
re, az embernek a világra (a létezésre... ) való hatásáról, kölcsö
nös egymást alakításukról szólnak ezek a sorok. A mindenség
gel, Istennel, a léttel való eggyé válás - illetve az e felé tartás,
az erre való vágyakozás - nyelvi értelmezése Vasadi költői mű

helyének egyik legizgalmasabb kísérlete. Legújabb kötetében 01-
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vashatjuk a Földi szerelem című, igen szép verset: "És rettegtet a
félelem: ha / egyszer nagy fáid egyikére / himbálózva leszállanék, / tó1ed
többé el ne szakadjak; / hagyján, / hogy kővé, fává, búzává leszek, / meg
vésnek, nyesnek, őrlenek, / s mint egy fogalmat, a szikrák / átlukaszta
nak a mozdonyfüstben / mélyúton." (Hajnal Kentuckyban, 19-20.)
Amiképpen az újabb vers alanya az átváltozásban, úgy "Renoir"
a tenger általi meg- és befestetésben jelöli meg azt az aktust, mely
az élettól való búcsúnak távlatokat nyit, és ünneppé teszi azt.
Meg- és befestetést mondtam, hiszen egyszerre van itt szó a meg
örökítés gesztusáról, és az áthasonításról, átlényegítésről.

Az öreg Renoimak van egy "párverse", a Renoir szégyene (Fény
romok, 152-153.). Ez a szöveg a megvakulás képzetét írja körül:
"Most / hallom a színt. Hallom / lüktetni a pirost, s reccsenni / a ko
porsó-feketét." Emelkedett zárlata Goethét idézi: "De a szívemben /
ősi liturgia zajlik: / fényért, fényért perlekedem." Az öreg Renoir befe
jezése szintén a látással, az emberi szemmel kapcsolatos: "ráfes
tem retinámra" - mondja "Renoir". Tudniillik ráfesti a tengert,
hogy ezáltal "visszaperelje" magának a megörökítés, a rögzítés
jogát. (Retina vö. re-tineo: 'visszatart', 'megtart', 'megőriz'.) Két
költői eszköz is nyomatékot ad a záró szintagmának: egyrészt az
alliteráció, másrészt pedig a metrum - a "ráfestem retinámra"
lehetne egy hexameter második fele. (Vasadinál egyébként nem
jellemző az időmértékes verselés.) A retina itt természetesen
nem egyszerű testrész. Párhuzamként eszünkbe juthat Pilinszky
fontos pupilla-metaforikája. (Elsősorban nem az Apokrifre gondo
lok, hanem leginkább a Pupilla című versre: .miuel embernek lenni
annyi, mint / poklokra csavart pupillával nézni.") A legújabb iroda
lomból pedig Borbély Szilárd Halotti Pompa című kötetének
egyes darabjai említhetők, mint amelyekben kitüntetett szerep
jut a szemnek mint az élet, illetve az elmúlás "tükrének".
"Renoir" végső tette a látás: utolsó pillantásával magába fogadja,
saját szeméílyélnek legmélyére festi a tenger, a világ képét. Te
kintete révén egyesül vele.

Azt cselekszi, amit Vasadi Péter, a költő tesz. Esterházy Péter
szavával: "A révület versei ezek, de VP nem a látomásait írja,
hanem (csak) erősen néz, és azt.:" így teremt Vasadi egzisztenciá
lis igényű, egyetemes és értékes költészetet.
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