
VASADI PÉTER:
KÖRÜLNÉZ. MEGKÖSZÖNI

Vasadi Péter azok közé az önref1exív költők közé
tartozik, akik saját emberi és költői létük problé
máit, kérd éseit nemcsak lírai vagy szépprózai
művekben fogalmazzák meg, hanem rendszere
sen választják az esszé átmeneti műfaját gondol
kod ói eszmélődéseik közvetítésére. A 20Q6-ban
közreadott írások műfaji szempontból első olva
sásra inkább a tudományos szövegekkel rokonít
hatók. Mert noha péld ául a címadó esszé (Körül
néz. Megköszölll) szépprózai remeklésként is
olvasható, jellemzője a kötetnek mégis a nyelve
zet roppant tömörsége, a mondatok rövidsége, a
"Ha ... , akkor..."-típusú érvelések gyakorisága.
Gondolatmenteinek sűrű szövetében a mondani
való érvényességét azonban nem(csak) a formá
lis logika szabályai garantálják, hanem a hit egy
szerre világi és evilágon túllátó és túlláttató
hori zontja adja. A szövegek nyelviségének ez a
redukáltsága ezért a mondattan, a szintaxis
szintjén is sokkal inkább lényegre koncentr álts á
got fejez ki, semmint hogya mondanivaló sze
génységének a hordozója lenn e. Az itt olvasható
Vasadi-esszék esetében arról van tehát szó , hogy
stilisztikailag ez a beszédmód felel meg azoknak
a közléseknek, amelyek az istenhívő írástudó
gondolatait közvetítik az olvasó felé, hisz ,,[al hit
fogyatkozásának biztos jele a bőbeszédűség, a
mind bővebb beszéd." (122.)

Az írások egyetemes, teh át mindent felölel
ni vág yó törekvése nemcsak az átelmélkedett
kérdések gazdagságában mutatkozik meg, ha
nem abban a kettős perspektívában is, mely a
véges világban képes felfedezni a végtelen mű

kőd és ét, s ezáltal eljut addig a gondolko
d óí-rn űv é szi alapviszonyig, mely szerint ,,[aJz
emberi alkotás mindig az életről szól úgy,
hogy leképezi az isteni lényegek tulajdonsága
it, jelentését s evilági örökös megtöretését a te
remtett létezők körülményei között. Ezért a
gondo lkodás az alkotásnak a melegágya, a
go ndolkodásnak pedig a hit a forr ása, s a hit it
teni megt est esül ése: a vallás." 02.)

Vasadi Péter hitének centrumában a hú svét
misztériumának értelmezése áll, mely mint
esemé ny nemcsak a Szentháromság egységé
nek me gval ósul ása. vagy a szenvedőkkel való
azo nosság kri sztusi péld ája, han em a teremtés
idejét, s az emberi létezés ontológiáját megvál
toztató történ et: "Megváltottan sose m csak em
be ri emberek vagyunk." (24.) Illetve: "Nem bűn-
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telenségre születtünk, hanem bűneink ellenére,
kegyelemből az üdvösségre." (128.) Ebből kiin
dulva veszik sorba a kötet szövegei azokat a
kérdéseket, témákat, melyek a hitét tudatosan
megélő hívő számára ma megkerülhetetlenek
(a teljesség igénye nélkül: az egyház evilági kül
det ése, az imádság, a bűnbánat, a papság, a ma
gány, a betegség, a világhoz és a másik ember
hez, különös hangsúllyal a szegényekhez és a
szenvedőkhöz fűződő helyes viszony, és termé
szetesen: az irodalom, a költészet mibenléte). A
hit tudatos megélése Vasadi Péter esetében nem
pusztán, sőt ebben a kötetben elsősorban nem a
hitt ételek racionális kifejtését jelenti . Elmélke
déseinek kiindulópontja gyakran egy Thomas
Mertont ól, Simone Weiltől, Pilinszky től vagy má
soktól vett idézet, egy Trakovszkij-filmrészlet
vagy egy valahol valakik között elhangzott be
szélgetés. Meditációiban ezeket továbbgondolva.
értelmezve járja be a lélek, az emberi belső rejtett
zugait, hisz szép megfogalmazását idézve: Jézus
"a világtörténet archimedesi pontjában, az emberi
szívben húzza meg magát." (124.) A szeret az az
emberi alapviszony. ami írásainak t árgyához, az
egyházhoz, a másik emberhez, s általában a világ
hoz fűzi. Ez a szeretetviszony azonban nemhogy
kizárja, de egyben meg is követeli a kritikus vi
szonyulást, legyen szó az egyház evilági küldeté
s éröl, a világ jelen állapotáról, a másik emberről

vagy akár önmagáról. Ezáltal képes reflekt álni
nemcsak a jelen valóságára, de a jövőre is.

Vasadi Péter (s ezzel nem mondunk újat az
életmű ismerőinek) hívő, hitvalló ember. Vallá
sos hite azonban nem a világtól való elvonulást
jelenti, hanem az írástudó kűldetés ének, a babitsi
értelemben vett Igazság (a "legszentebb Igaz
ság") őrzésének és kimondásának a vállalását.
Vasadi költőelődjéhez hasonlóan válságként éli
meg jelenkorát. s a válságjelenségek felismerésé
ben evangéliumi világlátása segíti, ami a Krisz
tus-ellenes kortendenciák ellenére is a végidő be
teljesedésének optimizmusát sugallja olvasói
számára. (Szent István Társulat, Budapest, 2006)

SZÉNÁSI ZOLTÁN

KABDEBÓ LÓRÁNT: RÖGESZMEREND
Turci István művének tragikus derűje

A cím Turczi István költészetén ek summája, en
nek a "tragikus der űnek" rejtjelez ése, amelye
folyvást meglep etéseket szerz ő, kötetről kötetre



érettebb lírikust jellemzi. Persze neki is voltak
ösztönzői, s monográfusa mindenek előtt eze
ket a rejtett, de elég pontosan körülhatárolható
kapcsolódási pontokat tárja föl. Teszi mindezt
vonzó személyességgel, amolyan apai gesztus
sal, szeretettel fordulva az új nemzedék törek
vései felé, amelyek a magyar líra új útját sejte
tik. A személyességet jelzik a szellemes címek,
az apás gesztust pedig ahogy Kadebó visszaem
lékszik azokra a művészi és a művészeteken kí
vül eső jelenségekre, amelyek Turcziék generá
ciójának a világhoz való viszonyát motiválták.

Az indító élmények közül Radnótira, Vas Ist
vánra és Juhász Ferencre utal, s mellettük T. S.
Eliotra. Talán nem ok nélkül egészíteném ki ezt a
névsort Rilkével, igaz, ez már csak azért sem
meglepő, mert a modern lírának ő volt az egyik
legfontosabb elindítója a dolgok tömörítésével és
lecsupaszításával, s mindezt úgy tette, hogy az
ábrázoltak mögött összefüggéseik is fölsejlettek.
A hazai költők közül pedig Tandori Dezsőt emlí
teném, mint az új lírai törekvések kezdeménye
zőjét. Kabdebó találó meglátása szerint Turczi
nem állít, hanem kérdez, ami ugyancsak a lírai
modernség jellemzője. Szegről-végről az újhol
dasok, poétikájával is rokonságot tart, s talán az
a legizgalmasabb, ahogy végül rátalált arra a
hangra és kifejezésformára, amely csak az övé, s
amelynek révén a mai líra meghatározó alakjává
érett. Ennek a belső érlelődésnek egyik érdekes
jellemzője, hogyaszabadvers kötetlenségében
szinte fickándozó költő fegyelmezve képzelete
csapongását a bölcselő módján igyekszik értel
mezni a jelenséget. A lassú érdeklődésnek egyik
kiemelkedő darabja a Tizenkét versbó1 alakított
Egy év. E ciklust általában kiemelik Turczi István
lírája méltatói, s ezt teszi - teljes joggal - a mo
nográfus is, szép elemzésében igazolva, hogy a
költő egyaránt otthonos az ó- és újszövetségi
Szentírás világában, s annak újraélése által reméli
megteremteni az élet elveszített egyensúlyát. Idé
zem a ciklus egyik kiemelkedő darabját: "Minden
este egygyertyával többet / Gyújtunk, nyolc naP9n át
ismét / fellobban a szemekben a régi fény. / »Aldoti
vagy Örökkévaló Istenünk, / a világ királya, ki meg
szenteltél minket/ törvényeiddel.« Próbálunk végre
rendesen / Iélegezni, beszélni, örülni kicsit / a félho
mályban melegedő szavaknak, / s hinni, hinnia mese
valóságban, / s hogya világ megint meghirdethető."

Egyik fiatalkori versében az "üdvösséges pilla
natok" kiküzdésének vágyáról írt. Nagyon leegy
szerűsítve ebben a harcban fogalmazhatjuk meg
költészete lényegét, s e küzdelem egyes állomá
sait pontosan, beleérző azonosulással ábrázolja
Kabdebó Lóránt. (Balassi Kiadó, Budapest, 2(07)
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NÉMETH PÉTER MIKOLA:
MYSTERIUM CARNALE

Keresztre feszíthető-e a csend? Ha igen, van-e
teste, átszögelhető tenyere? S ez a test - a maj
dan a krisztusi szenvedést magára vevő corpus
- hideg-e, meleg-e? Van-e élet-lüktetése, a hús
érzékiségét a csontra is átvivén, vagy csupán
márvány-hidege van? S ha élő ez a csend, mert
holtában is forrong, képes-e zajtalanul ellenállni az
őt meggyalázni akaró kísérleteknek? A csönd mi
magunk vagyunk-e, teljes valónkkal - leonardói
bölcsességgel a teljes napfogyatkozás sötétjében is
a reneszánsz fényét látva -, avagy csupán kép
zeletünk (a révület aranyoltára) kíván valamely
misztériumjáték szerepében tetszelegni?

Megválaszolhatatlan kérdések. Nemcsak azért
megválaszolhatatlanok, mert a golgotai út mel
lett - noha ama egyetemes szenvedés példáza
tos - mindig ott húzódik (nem föltétlen avval
párhuzamosan, ám rá mindig figyelve) egy má
sik út is: megváltásunk ösvénye. Hogy ma
gunkhoz - illő bűnmegvallást gyakorolva 
érjünk közelebb, vagy a Megváltóhoz?

Ama jéghideg homokban alvó szegek kozmí
kus egyedülléte, az önmagába visszatérő, fáradt
magány (lásd Pilinszky Négysorasát) - akár tet
szik, akár nem - egy kissé kivérzése is az Isten
bárányának. Amit mi okoztunk - angyali türe
lemmel s nem kevés önzéssel elkerülve (mert az
új élet fájdalmas) a születés misztériumát. A Gyer
mek, a folytatás - a kiüresedés, az elnéptelene
dés, az önfeladás (kollektív halál) elleni arkánum
- csupán akkor tölti be szerepét, ha merünk a
halállal tevő/eg is szembe nézni. Ha a testben a
testiség is ott van; nem mint paradicsomi bűn,

sokkal inkább mint a teremtés-termés záloga.
Úgy meghallani a csöndet, hogy benne a min

denség zenéje szóljon, csak az arra érdemesek
nek adatik meg. Akik szavakkal, fotókkal ki
tudnak lépni a köznapiság, a megszokás kelep
céjéből, szakrális körökkel érintkező terrénumot
teremtve maguknak. Hogy a művész-kettős

megfelelő alkotáslélektani helyzetbe, a megfeszí
tettség állapotába kerüljön, természetesen nem
kell a keresztutat bejárnia, csupán hallatlan ér
zékenységre, a bibliai jelképtár toposzainak
mély átélésére van szükség. A Harmadnapon re
ményében leledző tiszta hangra - a Mysterium
carnale nem véletlenül kapja az Hommage ií Pi
linszky alcímet - és a szimbólumvilág általi
bűnmegvallás minél teljesebb kibontására.

A költő, Németh Péter Mikola és a fotó
művész, Németh Zoltán Pál (nem csoda, hiszen
fivérekrőllévén szó) szerencsésen talált egymás
ra. A könyvművészetileg sem utolsó könyvecs
kében a fotógrafika nem járulékos elem, hanem


