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Vasadi Péter

Tet�zés
Hamarosan várható kiadónk gondozásában Vasadi Péter Tet�zés cím� új kötete. 

Ízelít� a vers – a költ� kézírásával s poétatársa kísér� szavaival.

A történ� igazság. Az igazság megtörténik: mintha ez az 

élmény és tapasztalat foglalná szoros egységbe Vasadi Pé-

ter sokrét� és immár a magyar irodalom maradandó, nagy 

értékének számító költészetét. Bármennyire különböznek 

is életm�vében az individuális versalkalmak és -alkatok, 

mindig és mindenütt az örök lényegre felhívó fi gyelmezte-

tés képz�dik meg, ölt testet a mégoly eltér� modellekb�l 

építkez� lírai beszédváltozatok többszörös tet�pontjain.

Mert az � verseinek vannak kimagasló pontjai; ezek a 

csúcsok pedig az utóbbi évtizedekben, kivált pedig éppen 

a legújabb fejl�dési szakasz verseiben nem a kompozíció 

valamely kitüntetett pontján, például a végén mutatkoznak, 

hanem a drámai monológ kiszámíthatatlan, el�reláthatatlan 

folyamatának bármely ízületén. A beszél� a lét legmin-

dennapibb, legközönségesebb helyzeteiben, mi több, megpróbáltatásaiban is fölismeri 

és azonnal ki is mondja az örök-egy igazságot, amely mégis ezerféleképp és ezerfel�l 

„hatolhat be” az élet esetleges nyersanyagába. Az igazságot mondja ki? Még ha ennél a 

líránál nehéz volna is végs�bb és végletesebb m�vészetre rámutatni korunk magyar iro-

dalmában, Vasadi költészete – talán valamiféle páratlan felel�sségérzett�l is áthatva – az 

igazságot mint inkarnációt keresi és követi, s legf�képpen a jeleire fi gyel s fi gyelmeztet. 

Hiszi, tudja és tudatja, hogy a megjelenés súlyosabb és kifejez�bb minden tételmondatnál.

Ha ekképpen fordítja szavakba az igazságot: „…örvény a szívben, kard, / elevenen-

szült, örökös / ismétlés” (A sötét fénye) – akkor ezt a meg-megújuló, drámai erej� és 

hatású, szinte biológiai evidenciájú betörést mint a megváltás létmódját nevezi meg.

Legújabb gy�jteménye – jeleztük – ismét, még mindig fejl�désr�l tanúskodik. Tö-

retlen az az ív, melyet hosszú pályája eddig is kirajzolt: Vasadinak minden egyes kötete 

egyúttal új ízülete lírikusi fejl�désének, s�t szinte önálló „korszakot” képez az életm� 

id�beli kiterjedésében; s szembet�n� az újabb meg újabb gy�jtemények mozgásformá-

inak váratlansága, azaz eseményjellege. Még a verstípusok, lírai (al)m�fajok köre is mind-

egyre b�vül: csak egyetlen kiragadott példaként hivatkozom most a groteszk humorú, 

szatirikus dialógusversek megjelenésére az utóbbi egy-másfél évtized termésében. De 

ez az új, mostani kötete folytatja és megújítja azt a verstípusát is, amelyet apokaliptikus 

nagyformának nevezhetnénk: a végid� versének. Az Emlékezés az áldozatokra vagy a 

Szürke zóna mintha e m�forma továbbélésér�l tanúskodna; de alcímük valósággal új, 

külön jelentéssíkot rendel hozzá a költemények látomásos jelenségvilágához. A Triviális 

meg Az ember áll cím� darabok pedig a végs� pólusok olyan egységével rendítik meg 

az olvasót, amelyet csak a költészet sugallhat és bizonyíthat. Bárdos László
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Megszakított örökélet
Az ártatlanok népe
vagyunk, újra életre
ítélve, titkos hívásra
vonulunk, ki tudja, merre,
hová hullámzik ez a
nép, az elszenvedett,
er�szakos halál tart
össze minket, nincs
olyan ütés, mely...
új igékkel kezd�dik
az új áldozat, nincs
hangjuk igéinknek,
csak izzópontja van,
mi átüti a csöndet,
földi emlékeink már
nem igazítanak el,
befelé egyre táguló
bizonyosságunk szétárad,
mint a pirkadat, az él�k
rendje nem él, ez a rend
szomorú, még hátravan
a gondolatok irgalmatlan
ütközete, hogy soha
többé ölni ne lehessen,
soha többé ne merje
senki széttaposni, össze-
kuszálni az id� teraszos
rizsföldjeit, a rosszba
vetett bizonyosságtok beérett,
íme, a gyümölcse, káprázatnak
estetek áldozatul, nem erény
volt engedelmességtek, hanem
dögletes fény�zése minden-
féle hazugságnak, Holdnak
támasztott drótszál az
imádság, s bár girbe-
gurba, azt hiszitek,
Jákob nem mássza meg?
� tanít lebeg� földjárásra
minket, meg kell tudnotok
végre, az egész nem a
sokfélék összevisszasága,
hanem végtelenül értelmes
ölelése s köze egymáshoz,
ni, most hamuvirág az

arcotok, íme, elhoztuk
öletekbe a föld bárány-
háta szelíd görbületét,
�rizzétek, �rizzétek, �rizzétek,
nemcsak az él�ké, mindaz
a holtjaitoké is, mit
itt hagytok,
jaj, jaj, semmire sem
hivatkozhattok, fületek
hallotta, szemetek látta
égni a dörgés tépte leveg�t,
nem ártatlan a leveg�
sem, Céda!, átlyuggatta
a golyózápor, de tovább élt,
sosem a kéz öl egyedül,
félreüt el�tte a szív,
a száj már régen
beszél, kérdezd idejében,
mi buzog benned?, mit
gy�lölsz oly hevesen, el-
torzítva a valóságot, arcot,
érvet, szót, okokat, tudd
meg: minden gyilkos
csecsem� volt, anyja
tejét szopta, az ember
nem születik gaznak,
azzá lesz, megtiporja az
id�, a félelem, hatalom-
vágy, g�g, szenvedélyei is,
jön az a gonosz perc,
kést dob tenyeredbe: eridj!,
pedig hogy nevetett valaha,
játszadozott, bámulta a
kertet, dúdolt a feny�kkel,
de ahogy n�tt, úgy hullott
ki bel�le a „ne ölj!” el�tt
meg utána az a csönd:
úgy cselekedni, mint más,
tétlenség, ti úgy
cselekedtetek; azt tedd,
amit a legképtelenebbnek
ítél a világ – egy az ember,
a b�n osztja meg
gyilkosra, áldozatokra,
emlékezzetek. Emlékezz.
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