
A KÖLTŐ KITART
Vasadi Péter: A kórus kitart

Vasadi Péter halála után a Magyar Napló példás
gyorsasággal adta ki A kórus kitart című kötetet,
mely a szerző zenei témájú műveit és válogatott
verseit tartalmazza. Egy terjedelmes életműből való
válogatás mindig nehéz feladat elé állítja a
szerkesztőket, s ez a megállapítás különösen igaz
Vasadi Péter esetében, akinek az életműve rendkívül
organikusan, tisztán saját belső impulzusait követve
bontakozott ki. Ennek tudatában különösen di-
cséretes, hogy a tizenöt kötet verseiből összeállított
válogatott kiadás rendkívül egységes és jól fóku-
szált. Határozott kontúrokkal mutatja fel Vasadi
Péter költészetének fősodrát, s finom arányérzék-
kel jelöli ki azokat az alappilléreket, melyekre ez a
költészet mindvégig támaszkodott. Az életmű
egységességének érzete bizonyára abból a tényből
is fakad, hogy Vasadi Péter poétikájának alakulá-
sát mélységesen meghatározza a hűség attitűdjé-
nek etikai-esztétikai-poétikai konstanciája, melynek
köszönhetően az időnek a szerzői tudatba íródó ta -
pasztalatai alárendelődnek egy teológiai-üdv tör -
téneti temporalitásnak, melyben nem az előreha-
ladás, hanem a visszatérés „logikája” biztosítja a
belső szerkezet finom dinamikáját. A válogatott ver -
sek olvasása során jól kirajzolódik az az „evangéliu -
mi elkötelezettség”, ami többek között éppen azzal
nyeri el érvényességét, hogy ez a beszéd következe -
te sen függetleníti magát a biografikus idő kronoló -
giá jától, s kezdettől fogva egy más irányú tapasz -
talat érdekrendszerébe ágyazódik bele. E belátás
természetesen nem azt jelenti, hogy nincsenek poéti -
kai elmozdulások vagy domináns stilisztikai törté -
nések ebben a gazdag költői pályában, pusztán arra
mutat rá, hogy a verstörténések már kezdettől fog-
va egy határozott kontúrú szellemi horizont folya -
matosan újrarendeződő verbális reprezentációi. Eb-
ből a szempontból nagyon szerencsésnek tartjuk a
címválasztást, hiszen A kórus kitart cím egy olyan
jelenidejűséget teremt meg, ami egyrészt az egész
költői korpuszra vonatkozóan érvényes, másrészt
a kitartás fogalmában jól ragadja meg a Vasadi-
költészet etikai attitűdjét.

A Vasadi-életmű legjavát tartalmazó kötet két
részből áll: az első zenei témájú verseinek és pró -
zái nak bőséges gyűjteménye Halmai Tamás
válogatásában még a költő halála előtt készült; a
második szakasz pedig Zsille Gábor válogatásában
időrendi áttekintést nyújt az életmű egészéből.
Véleményünk szerint nagyon produktív rendező -
elvnek bizonyult Vasadi költészetének a zenei ins-
 pirációk felől történő újrarendezése. Ez nemcsak a

kötet első felének anyagára igaz, hiszen az itt han-
got kapó lírai, vallomásos-prózai belátások való -
jában a kötet második felének verseiben nyernek
igazolást. A két egység közti lehetséges áthallások
mélyen benne gyökereznek Vasadi Péter művészet -
formáló létszemléletében. Azt is mondhatnánk,
hogy esztétikai szempontból a Vasadi-versek közös
nevezője a világmegnyilatkozások eredendően
zenei alapzatának kikerülhetetlen tapasztalatát
rögzítő poétikai praxis. A kötet zenéről szóló lírai
meditációi prózai nyelvezetük ellenére valójában
a költő ars poétikai érvényű megnyilatkozásai,
melyekben a szerző, a szavak mestere fejezi ki hó-
dolatát egy magasabb rendű művészi megnyilatko -
zás, a zene szelleme előtt. E vallomások az alázat
hangján szólalnak meg, hiszen látják a szavak kény -
szerének korlátokat teremtő természetét a zenével
szemben. Az „életünk zeneműként épül, formálódik,
mélyén az abszolút csöndnek, mintegy anyagi hallga-
tásnak titkával. Ez a Hallgatás zene a legmélyebben: a
Lét zeneien forrása mindennek s mindenkinek: Isten
amennyi re csönd, annyira zene. Ami Istentől van, ze -
nei en van…” — vallja a szerző. (111.) Vasadi világér -
té sé nek ez a nagyon szép formulája a válogatott kö -
tet mélystruktúrájának vezérfonala is lehet. A szer ző
ebben a szövegrészletben rendkívüli pon tossággal
ragadja meg saját művészetének egyik alapvo-
nását: a világnak egy olyan duális szerkezetbe va -
ló rendezését, melyben a dualitások nem képez -
nek diametrális ellentéteket, hanem olyan
lét aspektusok ként állnak elő, melyek valami
vég ső, organikus egységnek csak a megnyi latko -
zás szintjén szemben álló variánsai. Vasadi Péter
számára a zene azért ki tüntetett formája a mű vészi
megszólalásnak, mert az általa létrejövő fel-
hangzás, a „hang-szobor” mö gött nem képezhető
meg konstans referencialitás, azaz nem fordítható
le a tudat hermeneutikai me chanizmusain
keresztül, hiszen a zene által valójá ban a csönd
feltárulásának eseménysorával állunk szemben.
A kötet verseinek ebből az irányból ért hető alap-
tapasztalata a nem-tudás, a nem-értés elementá-
ris percepciója. Ezt az extázist talán leg szebben
a Richter című vers ragadja meg: „Nincs kép,
szerkezet, / mintha, talán, jelző. / Nem hasonlít semmire.
/ Csak zene van, az, ami ő, / vagy más, mindegy, hang-
zat, / hangfolyó kanyarog szüntelenül. / Rajtunk át, ben-
nünk, édes / a nem-értés, a nem-tudom, / a nem-va gyok,
s ha igen, / üresen, hogy telítődjem.” (43.) Amikor
Vasadi verse úgy értelmezi Richter Schumann-in-
terpretációját, hogy abban már nincs kép, szerkezet,
jelző, akkor az értelemteremtő és értelemtagoló for-
mák meghaladásának (hangfolyam) nagyszerű
lehetőségét látja bizonyítva, azaz azt, hogy a mű
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átzúdul a tudat valóságértést lehetővé tevő
kategorizáló rendszerén, és önállósítja magát.

Az ellentéteket folyamatosan egymásra vonat -
koztató poétikai vibráció Vasadi költészetének
vers építő szerkezeteit is átjárja. Verseinek egyik
legszembetűnőbb nyelvi-retorikai sajátossága az a
feszültség, hogy egyszerre hoz működésbe cent-
rifugális és centripetális kompozíciós erőket, ily
módon dinamikussá téve a versbeszéd mono lo gi -
záló struktúráját. A centrifugális mozgást az a Va -
sadi-versekben mindig jelen levő „versmag” (szó,
szintagma, mondat) működteti, mely magához ren -
deli és rendezi a köréje épülő, hozzá közelebb és
távolabb álló szövegmozzanatokat. A poétikai el-
rendezés ezáltal a versben megszerkesztett létbeli
elrendezettséget tükrözteti: „Amit mondani akarok,
/ nem tudni szoktam, / inkább észreveszem. / Széljárta
és üres / a semmi bennem, de jól megépített, / akár egy
kifutópálya” — írja a Tetszhalott című versben. (145.)
A Vasadi-versek végső vonatkozásrendszere mindig
önmaga a teremtett szöveg, ami nem más, mint az
általa teremtett erővonalak mentén rendeződő
tér. Vasadi versei „középre zárnak”, s igyekeznek
a szövegtéren belül tartani energiájukat, éppen e
visszafogottsággal hitelesítve önmagukat. Az előb-
biekkel éppen ellentétes irányba hat az a nyelvi
sajátosság, mely alapvetően mellérendelő szerke -
zetekben a szöveg újrafogalmazásait végzi el, el-
sősorban nem a jelentésgyarapítás szándékával,
hanem a retorikai gesztus fontosságának hangsú -
lyo zásával. A Végszó című versben olvashatjuk:
„végiglobog, végighasít, / szétszórna, mégis összetart /
lánggal áthúz keresztben // papír vagyok, égő grafit /
satíroz / tűzből kell megszületnem.” (161.) A lazán
mellérendelt, elkülönült, de egymást helyettesítő
kijelentések kifelé mutatnak a versből, ahogy egy-
re jobban távolítják, egyre asszociatívabban érvé -
nyesítik jelentésüket a vers középpontjától. Ez a
sajátosság különösen kiépített módon van jelen a
szerző látomásverseiben, melyek a hagyomá-
nyos filmtechnikához hasonlóan az alaplátványt
egyre bővítő újabb és újabb „képkockákban”
teremtik meg az imagináció teljes terét. Ebben az
összefüg gésben A kórus kitart kötet egyik tengely -
verse, A kertet szokni kell parataxisos retorikája által
szinte mintaversnek tekinthető. A nyelvi szerkesz -
tettség kétirányú logikája teremti meg a Vasadi-
vers poétikai labirintusát, s ebben a szerkezetben
bontakozik ki a költői szemlélet antropológiai irá-
nyultsága. E tekintetben Vasadi Péter költészete
a magyar irodalomnak abba a fontos hagyomá-
nyába illeszkedik bele, melynek centrumában
egy a teremtett világot antropomorfizáló hu-
manisztikus perspektíva áll. Ebben a költészeti ha-
gyományban a vers a megszólaló én világ- és
létértel mezésének feladatát vállalja el, azzal a meg -
győződéssel, hogy az élményszerűség, a

személyesség egy poétizált-retorizált térben
újraszerkeszthető és közvetíthető.

Vasadi lírájának antropológiai horizontja több
összetevő mentén írható le. A válogatás nagyon jól
tükrözteti az egyik legfontosabb elemet, amelyen
keresztül Vasadi versbeszéde valójában a hitta-
pasztalat nyelvi megnyilatkozásaként áll elő. A hit-
hordozó beszéd nyelvi-logikai erőforrása az a
szemléleti irányultság, melyben az inkontingens
valóság egy-egy eseménysorozata az ember eg-
zisztenciális alaphelyzetének/archetípusainak
mintázataként válik a megértés tárgyává. Ebből a
szempontból a legerősebb Vasadi-versek azok,
me lyek ben a verstörténés „spanyolfala mögött” (Bá-
thori Csaba) szinte észrevétlenül előrajzolódik az
evangéliumi archetípus, amelynek kibomló kere -
tében az eredendő, esetleges versvalóság hirtelen
erős reflektorfénybe kerül, és a teljes existentiát érintő
tétekkel terhelődik. Véleményünk szerint a válo -
ga tott versek közül ide tartoznak többek között a
Balassa Péternek ajánlott 1987. augusztus 28., a Mély -
pont és az Egy ember című versek. Ennek a finom
poétikai áttűnésnek egy másik aspektusa magára
a lírai megszólalóra terjeszti ki hatókörét. Vasadi
versbeszélője túl van azon az esztétikai-etikai be-
látáson, hogy egy integrált személyiség/szemé lyes -
ség közvetlen kifejezésének, és másban való meg -
jelenítésének ideális modellje a posztmodernitás
horizontján már nem működtethető. Ennek
tudatában a Vasadi-vers lírai énje a magyar irodalmi
modernségben nagy hagyománnyal bíró személy -
telen személyesség által közvetítetté, anonimmá tett
beszédhelyzetbe realizálódik. A stilizált én ebben
a szerkezetben az én közvetlen megjelenítéséről való
lemondással éppen a beszéd humán aspektusának
megőrzését biztosítja, és lehetővé teszi az élmény,
a meggyőződés személyességének az „arc elvesz-
tése” utáni megőrzését. Ugyanakkor a jól sikerült
Vasadi-szövegek személytelensége mögött nagyon
karakterisztikusan megjelenik az az extatikus
mélyszólam, amely kibillenti a verset a tiszta tár -
gyi ság poétikai sterilitásából. „A hit szellemünk tü -
ze, mely megkímél bennünket attól, hogy az evangéli-
um professzionistái legyünk. Választott gyermekeinek
kell lennünk, akik mernek csodálkozni. Égesse ki belőlünk
ez a tűz a közhelyeket. Tegye szavainkat pontossá és for-
róvá. Irányítson a mélység fölé. Értesse meg velünk, hogy
az igazi tudás a szeretet erősödő vonzásában áll” — fo-
galmazott Vasadi Péter A szó válságáról, a szó örö méről
című írásában. Valószínűleg e belső hitkésztetés tüze
az, ami ezeknek a verseknek a katarzispotenciált
biztosítja. Talán erre az átfűtöttségre gondolt Es-
terházy Péter is, amikor Vasadi látomásverseiről azt
mondja, hogy „a révület versei ezek, de Vasadi Péter
nem a látomásait írja, hanem csak erősen néz, és azt. Nem
szemlélődés ez, hanem küzdelem.” A Vasadi-versekben
a hit-tapasztalatot megformálni igyekvő beszéd
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éppen ezen küzdelem által soha nincs fenyegetve
a puszta konfesszió régóta formákká szilárdult üres -
járataitól.

A kötetet olvasva külön örömünkre szolgálhat,
hogy Zsille Gábor több kert-verset is (A kertet szokni
kell, Gazdag tavasz, Éjfonat, reggel) felvett a váloga -
tásba. Véleményünk szerint a Vasadi-versek egyik
tematikus tengelyét a „kert-versek” alkotják, hiszen
Vasadi olvasói kötetről kötetre találkozhattak ez-
zel a tematikával. A kert az én és a világ viszonyá -
nak kitüntetett helyeként természetesen mozgásba
hozza azokat az archetípusos jelentésköröket,
amelynek keretében a kert a bűnbeesés-feltámadás
szimbolikus-metafizikai helyévé válik, de ezzel az
értelemsíkkal együtt a lét olyan modellje is ez a tér,
mely mintegy örökös kibomlásban annak a
történésnek a hordozója és alanya, melynek az em-
ber csak ideiglenes szemlélője: „gazdag / tavasz: /
szakad a gát, zuhog alá s szét- / árad a bőség: / majd rej -
télyes erőszak rendeli a télben.” (Gazdag tavasz, 190.)
Az én és természet viszonya így a születés-halál,
virágzás-hervadás organikus rendjébe tagozódik

bele annak a felismerésnek a birtokában, hogy a ha-
lál a természet körforgásában az élet feltételeként
válik felismerhetővé. A felismeréssel a lét ritmusára
történő ráhangolódás az ént a szimmetriapontként
tűnteti fel, s ez a szimmetria születés-halál, élet-
lét horizontjainak metszéspontjába helyezi az ént.
A Vasadi-versek beszélője eredendően ebben a met -
széspontban áll a maga kitartó hűségével. Mint a
kórus. „A kórus kitart, míg kétfelől / az este sötéten össze -
leng.” (Phil. C. fájdalma, esőben, 88.)

A fent bemutatott poétikai csomópontokon túl
A kórus kitart című kötet gazdag „mintaanyagot”
sorakoztat fel Vasadi Péter emlékezés-verseiből,
ima- és zsoltárparafrázisaiból, hommage-aiból,
rövidverseiből és ars poétikáiból is. Az olvasó
számára külön örvendetes lehet az Illés Árpád Csi-
gaház című munkáját borítóképként felhasználó
könyvtervezői és kivitelezői igényesség is. (Szerk.
Halmai Tamás és Zsille Gábor; Magyar Napló, Bu-
dapest, 2018)
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