
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


