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Nap száll föl a
szavak közt
Vasadi Péter Kegyelem című verséről

" ... mégis élek,
mégis nehéz, anya, mégis nehéz."

Pilinszky János

"Most látom csak: az abroszbél, a tálból,
a falból is az ő léte világol.

Az ág lombja, az árny bolyha mögött: ő.

Én elfogyok, s megint egy lesz a kettő."

Rakovszky Zsuzsa

A költő válogatott verseit közreadó kötet, a Séta tűzben, virágban
(Szent István Társulat, Budapest, 2005) bővelkedik jelentős versek
ben. A gazdag alkotói pályát inkább csak jelképesen összegző

munka csaknem minden darabja külön figyelemre, egyedi megol
vasásra volna érdemes. Versválasztásunk esetlegességét semmi
nem menti. De ez itt nem is a mentegetőzés helye, hanem a művé

szi s a művészeten túli szépé.

KEGYELEM

Fény ökle döngeti
a harangot. A tornyos
pajta be akar dó1ni,
de megtámasztja virág.
Gyökeréhez ásta Anyám
a mohagyöngyös sírkövet
és ő is alája feküdt.
Most lent suttog bogarakkal.
A kövön kusza firka:
Nap száll föl a szavak közt.

A tíz sor s öt versmondat alkotta költemény nem mutat vers
tani kötöttségeket. Rímeket nem találunk; a szótagszám változó
(6 és 8 között): a ritmus jobbára jambikus, néhol vált csak
trochaikusra (egy helyütt, a nyolcadik sorban, anapesztussal ve
gyítve); a soráthajlások is a merev szabályozottség ellenében hat
nak. Egyedül az tűnhet csak föl: a téma magasztos komolyságá
hoz mérten több ponton már-már játékosan tiszta, dalszerűen
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könnyed a verselésmód (a második és harmadik sor, valamint a
záró sorpár például anakreóni mintát követ).

Magasztosan komoly témát említettünk. De csak szavakat
használhattunk, s használhatunk a továbbiakban is, holott a
nyelv, kivált az értelmező-analizáló nyelv, épp e területen kell,
hogy beismerje másutt sem egykönnyen palástolható vereségét.
A kudarcot, amely abból származik, hogy van, ami szavakkal
csak igen kétségesen fogható közre. A Kegyelem ugyanis méltó
ságteljesen tartózkodó vallomás - a halott anyához való vi
szonyról. Amivel Vasadi műve óhatatlanul abba a szöveghagyo
mányba ágyazódik, amely József Attila verseitől Esterházy Péter
s Bartis Attila prózájáig (A szív segédigéi, A nyugalom), vagy a Ta
tár Sándor-féle Requiemig húzódik.

A - mint láttuk - verstani kötöttségeket nélkülöző beszéd
mód retorikailag s poétikailag is eszköztelennek hat. Egy-egy
megszemélyesítést ("ökle döngeti", "be akar dőlni", "megtámaszt
ja") s alliterációt ("kövön kusza firka", "száll föl a szavak közt") je
gyezhet csak föl az értelmező. Ám az egyszerűség beszéde még
sem ennyire egyszerű. Erre a mű fölépítésének közelebbi vizsgálata
mutathat rá.

A tíz sort a vers időkezelése 4-3-3 szerkezetbe rendezi. Az
első egység jelen, a második múlt idejű beszédet visz színre, a
harmadik részben visszatérő (s a közbülső szakasz magyarázó
jellegével előkészített) jelen idejű beszédforma pedig, utolsó so
rával legalábbis, a jövő idő távlatát nyitja meg. Azon jövő időét,

melyet a vers logikája értelmében az időtlenség/örökkévalóság

dimenziójaként is érthet az olvasó.
Hasonlóképpen lényeges kompozíciós elemként működik a

vers szcenikáját, a versvilág térszerkezetét alakító motivikus ren
dező elv. A "Fény" az első és a "Nap" az utolsó sorban keretessé
get, összefogottságot eredményez. Ezzel együtt az ereszkedő jele
netezés is a struktúra feszességét szavatolja. A szöveg figyelme (a
Fény - harang, torony - pajta - virág - gyökér motívumsora
mentén) a fent tartományából a lent világába tart. Amely lefelé
irányuló képsorozatot végül a "Nap száll föl" mozgásképlete ír
felül, a fény szakrális szimbolikájának a feltámadás teológiájával
adva értelmet. (Az anakreóni ritmika könnyedsége is jelentést, je
lentőséget nyer így, amennyiben a felemelkedés - és a felemelke
dő! - metafizikai szabadságát érzékíti a verstan eszközeivel.)

Föltűnő, hogy az utolsó három sor (vagyis azok, amelyekre az
anapesztusos betét s az alliterációk is figyelmet vonnak) mind
egyike tartalmaz a nyelvvel, a beszéddel kapcsolatos jelölőt:

"suttog", "firka" , "szavak". A legerősebb nyomatékot természe
tesen a zárlat kapja: "Nap száll föl a szavak közt." A "szavak"
jelentése, s ez az alkotás egésze szempontjából döntő mozzanat
nak tetszik, alighanem rögzíthetetlen. Nem egyértelmű ugyanis,
hogy (l) a sírfelirat szavaira vagy (2) az anya suttogására vonat-
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DANYI ZOLTÁN

kozik-e, de (3) a vers szavaira is ráérthetjük, amint (4) a nyelv
bölcselet horizontján általában a szavak, a nyelv, a beszéd jelölője

ként is jelentéssel telítődhet. Nem beszélve arról, hogy (5) e négy
olvasat akár együttesen is tartható: ekkor egymás intencióját jóté
konyan fölerősítő s kölcsönösen rögzíthetetlenné tevő érvényükkel
az olvasás körkörösségét, a művel (a nyelvvel, a léttel) való foglal
kozás lezárhatatlanságát idézik elő - s a vég alakzatát nem isme
rő létértésíek) időképzetét hívják életre ... A fény kegyelmét és a
(befogadói érzékenységtó1 függően: szó szerint vagy metaforikusan
értett) feltámadás misztériumát tematizáló mű ilyesformán a nyelv
létalapító és létmegtartó hatalmát is tematizálja. S miközben beszél
a nyelvró1, nyelvként meg is testesíti az elmondottakat: a nyelv ha
talmát a versnyelv hatalmaként mutatva föl.

A szövegben (nem számítva a mondatindító szavakat) mind
össze két szó nagy kezdőbetűs: az "Anyám" és a "Nap". E fi
nom ortográfiai megoldás egyrészt a kiemelés, az egyedítés, a
hangsúlyosítás szolgálatában áll; másrészt a két létező egyenér
tékűségét sugalmazza. A lent és a fent analógiáját, az emberi és
az isteni párhuzamát, a földi és az égi kikezdhetetlen kölcsönvi
szonyát. S mint a földi és az égi szerelem egymásra olvashatósá
gában, e kölcsönviszonyban is "az öröklét működik" - akárcsak
a Vasadi-líra által oly sűrűn evokált Pilinszky-életmű egy külő

nösen emlékezetes darabjában, a történetesen azonos című vers
ben: "Bogarak szántják a sötétet / és csillagok az éjszakát. / Van
időnk hosszan üldögéini / az asztalon pihenő lámpafényben. /
Megadatott a kegyelem: / miközben minden áll és hallgat, /
egyedül az öröklét működik." (Kegyelem)

Árnyékot ég
Szobád falára
a kelő nap galagonya
árnyékot éget.

Mutatta a kóoó1
Ami adva van, csak abból
lehet kiindulni.
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