
A MEGFELELÉSEK KÖLTŐJE
Három bekezdés a nyolcvanéves Vasadi
Péterről

(Keresztmetszet, hosszmetszet) Onnan kezdjük,
hogya "nyolcvanéves költő" kategóriája önma
gában szinte furcsa ritkaság a magyar iroda
lomban, lévén legnagyobbjaink - akik közé bi
zony Vasadi Péter is tartozik - rendszerint
korábban távoztak közülünk szinte mindmosta
náig. Ám azért is, mert a nyelvművészeti al
kotthatlés kegyelme, szemben például a vász
nának még kilencven-száz esztendős korában is
az egyéni teremtés esélyével nekigesztikuláló fes
tövel, már nem feltétlenül adatik meg a formáli
san "nyugdíjaskorú" íróembernek. így aztán
szerz önk mintegy önkéntelenül "kegyelmi álla
potú" alkotó, nem beszélve akkor még ihletett
nek érződő és ihlető hatású katolikus-keresz
tény szellemiségéről, és mintegy óhatatlanul
"óriás", hiszen az egész szakma által elfogadott,
elismert költőként olyan szeml életet. tematikát
és intenzitást hoz, ami (legalábbis ezen a szín
vonalon) annyira ritka a mai magyar lír ában.
hogy jelenleg az ő teljesítményén kívül jófor
mán nincs is. Minimum két úrnak felel meg te
hát Vasadi Péter alkot ásstílusa egyidőben, és
ebben a művészetben ez talán az igazi "művé
szet" . ..! Mivel finom egyensúlytartás. Hiszen
az egyik oldalon a hozzáértő kortársi literátorok
statisztikai fölénybe kerülő szellemi zavarodott
sága és zavarossága. akár mindjárt istentelensé
ge, a másikon pedig a belterjes egyháziasság
hitbuzgalmári zengeményekben lecsapódó szö
vegjelenségei határolják azt az értékes és egye
dien megválasztott utat, amelyen Vasadi nem
csak egyszerűen halad, hanem amelyet minden
természetes könnyedséggel adódó elegancia
mellett valamiképpen kiküzdésszerűen talált
meg, jelölt ki a maga számára.

Igy kellett ennek történnie; az irodalmi pro
dukció, " termelés" mindig küzdelem. Küzde
lem a szellemi-egzisztenciális körülményekkel,
az áramlatokkal és pszichológiai (lelki) készte
tésekkel, végül magukkal a műfajokkal, azok
arányaival a tevékenységben, magában az idő

vel kialakuló életműben.

Szerzőnknél bölcsészeti tanulmányokat talá
lunk, ám formálisan nem befejezett "állapot
ban" . Megszakadásuk ideje beszédes: a Ráko
si-korszak legmélyebb pillanata. Ennyit erről,

kőztudomású, hogy akkoriban a rágalmazó be
súgás módszerével távolította el magától az
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egyetem azokat, akik nem voltak "kompatibili
sek" az aktuális rn űkődtetőik által feljátszott ak
tuális hisztériával. Am nem pusztán az emberi
tapasztalás terrénuma szélesedett ki a bőrkeres

kedő-tanonc, a műszaki rajzoló, a húsipari se
gédmunkás és üzemtervező, majd vállalati cso
portvezető számára azzal, hogy kikerült a filo
lógiai formalizálások bizonyos szinten érte
lem-blokkolóvá is váló világából, hanem nyil
vánvalóan a szellemi ő nrnűvelés, önkiteljesítés
kényszere is felfokozott módon jelentkezett
ilyen körülmények között az eleve igényes és
termékeny egyéniség számára. Az irodalomtör
ténet rengeteg esete mutatja, mennyire inspira
tív végső soron ez az állapot a lényegi és eredeti
művészeti munka létrejöttéhez; érdemes tehát
elképzelnünk azokat a magánstúdiumokal,
amelyek a rajzasztalon vagy a csoportvezetői

irodában zajlottak. Egy-egy vers is benézett, be
érkezhetett az ablakon ... , miközben egy pilla
natig sem gondolja az értelmező, hogy Vasadi
Péter bármikor is valós ágosan elhanyagolta vol
na hivatali munkáját! Am majd csak az újság
írói tevékenység jelentett igazi kiutat az intel
lektus ragyogása és kreatív működtetése által
már túlságosan is árnyékba borított vállalati he
lyiségekből, 1967-t~ .

Vasadi Péter az Uj Ember és a Vigilia munka
társaként lett pontosan azzá a jelenséggé, ami
lyennek őt mára alapvetően ismerni érdemes.
Egyebek mellett sokműfajú íróvá. Ami alapve
tően azt jelenti, hogy a legdöntőbb és legfonto
sabb líra-alkotás mellett "katolikus újságíró
ként" más dolgokhoz is értenie kell az ember
nek - túl a publicisztikai megfelelések penzu
main. Ez a más mindenekelőtt az elbeszélés
karakterű karcolat műfaját jelenthetné, azaz a
költő előbb-utóbb bekövetkező átkalandozását
a próza területére, és hát ez ebben az esetben is
bekövetkezett. De jelentse megközelítésünkben
inkább a napl ózást, az eszmefuttatást, a kis
essz ét, a nagyesszét. Az utóbbi írásfajták stílusa
még frenetikus lüktetésűnek és elevenségűnek

is mutatkozik, miközben mondandója szerint
letisztultan bölcs, eligazító erővel bíró, orientá
cióhoz használható az olvasó számára mind
ahány. S némelyik hitpszichológiai remeklés kö
zül ük, jól érezhető filozofikus-teológiai igényes
séggel (például: Egy új Jónás jelei - Th. Mer
tonrál, vagyis Merton Tamás trappistáról, vagy: A
hit mozgása a lélekben), némelyik akortanúság
vallásos állagába szerkesztett szellemi feltárás
munka mozgáskörébe a művészetet is bevonja



(talán a legemlékezetesebb módon A tudás,a hit
és a művészet hármassága címet viselő írás), illet
ve John Henry Newman, Edith Stein, Simone
Weil, Pilinszky János és Pierre Emmanuel arc
éle, kéznyoma: üzenete is folyamatos hivatko
zási és megéltségi elemként van jelen ebben az
alkotói univerzumban. Végül, azazhogy minde
nekelőtt - s az immár igencsak lehetségessé,
kényszerítő erejűvé váló összegzések között 
maga az életalakulás válik a Vasadi-féle esszé
isztika tartalmi tápanyagává, kifejtési céljává,
genetikus okává, stiláris létévé. Jegyzet/apok 
olvassuk az egyik legizgalmasabb, felkavaróan
meghökkentő,masszív megírtságával egyidejű

leg igen sajátos. mert egyedi, értékes és külőnle

ges (irodalmilag éppen ezért "jó") munka címé
ben. A Márai által "gyanús anyag"-ként tár
gyalt alkotói egzisztencia teljes egészének vallo
másos feltárására vállalkozó írás képi ereje
csakúgy óriási benne, mint ahogyan Vasadi Pé
ter lényegében minden műve hivalkodásmen
tes, keresetlen őserővel bizonyul rnetaforikus
nak, mai divatos kifejezéssel "átretorizáltnak",
legáltalánosabban szólva szakmailag "bennfen
tesnek" . "Ahogy a vörös rulett megforgatott,
akár egy acélgolyócskát - írja itt -, számról
számra, munkahelyről munkahelyre lökdösött.
Az 56-0s forradalom és szabadságharc után a ha
talom - ezért, azért - úgy akart satuba fogni,
hogy fölfelé buktatott. Én, megneszelve a szelle
mi halált, gyorsan fejest ugrottam egy egyházi
hetilap nem túl mély tavacskájába. Hamarosan
rájöttem, tengerszem az."

Szellemi halál helyett (a) szellemi élet. Ez na
gyon jellemző döntés, továbbá nagyon pontos
leírás az író átfogó törekvéseiről. Életművének

lakonikus-frappáns foglalata lehetne. Es nyil
vánvalóan nem egyszeruen a "szellem életére"
érdemes ezzel kapcsolatban gondolnunk a kü
lönben már önmagában sem éppen igénytelen
értelemben, hanem olyan szerkezetben kell fo
galmazni a spirituális konstellációról. amelyben
a szellem nagybetűvel írandó vagy egyenesen
kiváltható a "kegyelmi" jelzővel. Kegyelmi élet,
egy író életének, működésének,alkotásfolyama
tának kegyelmi élete. - "Isten kegyelméből

magyar költő".

CYálasztékosversei") A líra a centruma ennek az
életműnek. és nem pusztán azért, mert a szá
mos esszékötettel fej fej mellett versenyző ver
seskönyvből mégis több van ebben az életmű

ben, hanem mert nagyjából mindenki alanyi
költő akart lenni eredetileg és eredendően, aki
csak tollat fogott a kezébe a földön. Mármost
Vasadi Péter vitathatatlanul azok közé tartozik,
akiknek sikerült ez a nem mindenkinek osztály-
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részéül jutó - állapot. Hiszen már Berda József
megmondta neki az ötvenes évek elején az öt
ven ötös villamoson: "Ne hagyd abba! Elkezdik
sokan, de kevesen folytatják."

Hát, igen. Egyebek mellett a szorgalom és a
kitartás is. Lélekjelenlét - stílszerűen. S nem el
hanyagolható jelentősége van annak is, hogy
éppen ki volt az ebben az esetben, aki a biztató
szavakat mondta. Az a Berda József, aki sokat
mondóan "szóródott szét' Vasadi egén. S aki "a
verses könyveiben aztán igazán diadalmasan
tért vissza" számára, mindörökre. A költői be
szédmódot nem kőzvetlenűl, ám közvetve - a
szemlélet s a tartás kialakítása, az attitűd ki
munkálása szempontjából - annál döntőbben

meghatározva nála.
Ami a teljesítményt konkrétan illeti, azzal

kapcsolatban talán a három válogatott gyűjte

mény igazít el legjobban. Rendet is vágnak, fizi
kailag is akár, ezek az összeállítások a mind el
mélyültségben, témaválasztásban. mind pedig
mennyiségileg igencsak gazdag versállomány
ban. S ezek kapcsán, illetve ezek tanulságaként
le kell szögezni, hogya kezdettől fogva megbíz
ható művészi átlagú érzékkel és tudatos fegye
lemmel végigvitt, a gyakorlássűrűség biztonsá
ga által is megtámogatott biblikus átírások, ke
gyelmi naplók, választékos lelki-egyházi pilla
natképek és hittani stilizációk később, a költő

idősebb korában az addigiaknál szemléleteseb
ben gazdagodtak, fikcionalizálódtak fel, ami to
vábbi kiteljesedést hozott a Vasadi-lírában, szin
te nem várt módon már. A korábbi kozmikus,
életes. érzelmi tájékozódás a kilencvenes évek
től helyet adott a retorikai komplexitás, a han
gulati sokrétűség alakzatainak. és a Kinéz ten
gerre ablakon (1997), A zendülés uizszaga (2002)
valamint a Hajnal Kentuckyban (2005) című gyűj

temények címkézhetetlen értékükön. saját jelen
tőségükön túl a posztmodern irodalmiság "kö
vetelményei" szerint is érdemleges alkotások.
Olyan megfelelés ez, amelyre Vasadi Péter bizo
nyosan nem törekedett kifejezetten. de amely
nek korszakos diadala önmagában és a maga
részéről emeli a jelenleg érvényben lévő művé

szeti korszak fényét.

(Hedonista misztikus?) Volt már a háború utáni
irodalomban és a katolikus sajtóban, aki "hoz
ta" azt, amit lényegében Vasadi Péter is, és ez a
valaki nem kisebb egyéniség, mint Pilinszky Já
nos. Ugyanakkor Vasadi valahogyan mégis
másképp - többek között forróbb közvetlen
séggel, követhetöbben. "természetesebben", ke
vésbé celebratívan vagy félreérthetően, bizto
sabb, megszokottabb mozdulatú kézzel (?) és
mégsem kommerszen - tudja, képes létesíteni



ezt a bizonyos ugyanazt. Ami így nyilvánvalóan
nem "ugyanazon" intonáció már mégsem; a stí
lus különbsége egy kissé átformálja magát azt a
transzendenciát is, legalábbis annak az érzéke
lését, amelynek (kilmondása mindkettejüknél
(megitörténík. Eme, itt bővebben nem elemez
hető stílus alapján pedig bizonyos tekintetben
Vasadi "jobb", "nagyobb", mint Pilinszky...
Nem veendő, persze, teljesen komolyan ez az
inkább játékos és provokatív méricskélés, illetve
teljességgel komolyan veendő; meghatározott
nívót elérve teljességgel értelmetlenné válik
minden olyanfajta szakmai-esztétikai érték
összevetés, amelynek az ezt a nívót nem meg
ütő teljesítményeknél sem volt már éppen ab
szolút érvénye. De legalábbis keresni próbáljuk
annak meghatározását, hogy miben is áll
Vasadi Péter alapvető alkotásgesztusának, élet
művének természetesen forradalmi újításjellege?
És azt találjuk. talán a "hedonista misztikus" ki
fejezés illik rá legjobban. És úgy is találjuk.
hogy ez legalább annyira organikus, magától
értődő, mint amennyire fantasztikus!

Mert ez a lét- és alkotásöröm úgy "hedonis
ta", hogy nem élvezkedő, tehát aligha öncélú,
hanem "csak" élvezi törekvéseit, azok haté
konyságát, eredményeit, amelyek tematikus irá
nya)smert...

Orülünk neki mi is, olvasók, példának te
kintjük - és köszönjük. Azt kívánjuk, hogy
még sokáig folytatódjék így az élet és a munka!

ZSAVOLYA ZOLTÁN

HATÁROLT VÁGYAK
Köszöntő gondolatok a 75 éves Poszler
Györgyró1

Egyik legutóbbi kötetében Poszler György töb
bek között Illyés Gyuláról beszél, és kérdezi,
mégpedig hangsúlyosan idézőjelek között:
,,»Utolsó nemzeti költő?"" S a válasz, immár
idézőjelek nélkül: "Lehet, de nem hiszem. Biz
tosan nem annak született." Most eltekintve a
két kopogós mondat (egyébként nem akármi
lyen irodalomtörténeti-eszmetörténeti kérdése
ket fakasztó) tárgyától, figyeljünk csak a mon
dat- és gondolatritmusra, azon belül a viszony
és módosítószavak összjátékára: " lehet" , és
"de", és "biztosan"; továbbá: "nem" és "nem".
Feltűnő, hogya módosító- és tagadószavakban
bővelkedő két mondatból hiányzik az "igen"
szó. Hiányzik a termékeny elbizonytalanításból
- lehetségesen - fakadthatlő állító bizonyos
ság. Ami van, az csak a kétszeres ("nem" és
"nem") negatív bizonyosság. Poszler ugyanis
jól tudja, és e tudása zsigeri, vagyis akkor is ér-
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vényesül, amikor nem figyel rá, amikor monda
tainak egyes szavait nem tudatosan, hanem
ösztönösen választja -, tehát Poszler jól tudja,
hogy a nyelv mint a gondolkodás közege, mint
az ember legsajátabb tulajdona nem a bizonyos
ság, és kiváltképpen nem a kizárólagosság köze
ge. A nyelv az ember legfontosabb és legége
tőbb kérdéseinek terepe. A legemberibb közeg,
két szempontból is: egyaránt megjeleníti a leg
sajátabb vágyainkat és e vágyak érvényesítésé
nek határait. Poszler mondatai szerkezetükben
és sugalmazásaikban mindig a határt feszegető

vágyról és a vágyat korlátozó határról szólnak.
A kritikai mérlegelés nyelvi következményeit
tapasztalhaljuk a fent idézett mondatokban is.
De a hetvenöt éves irodalomtudós akármelyik
véletlenszerűen kiragadott mondatában sem
volna másképp.

A kritikus őnkorlátozás alól talán csak a köl
tők vonhatják ki magukat, és ők se mindig; gon
doljunk csak Aranyra, és az őt nyárspolgárnak
álcázott zseniként láttató Babitsra. Poszler (nem
a költő, hanem) az irodalomkritikus-akadémi
kus Arany és (nem a költő, hanem) az esszéista
Babits, meg persze (nem a regényíró, hanem) a
szellemtudós Szerb Antal örököseként szembe
sül saját határaival, majd azokon belül szaba
don gondolkodik és ír - az immár szellemi ott
honként feltérképezendő, jóllehet határolt,
ámde tágas és levegős övezetben. Ahogyan
erről lefegyverző önismerettel és őriiróniával

maga is beszél egy interjúban: "Nos, attól félek
- tulajdonképpen és végeredményben - egész
életemben velem sem történt semmi. Legalábbis
semmi igazán megírandó. Asztal mellett, po
hárral a kézben elmesélni, jó lehet. Asztal fölött,
tollal a kézben megírni, nem jó lehet." Poszler
ugyanakkor használja a tollát és az íróasztalát. a
felismert és elfogadott határokon belül és a vá
lasztott műfajokban. Nem a tölgyek alatt, költé
szetben, hanem az íróasztal mellett és a kated
rán, írott és szóbeli értekezésben vagyesszében.
A határolt vágy tárgya az irodalomtudós-eszté
ta esetében az irodalom és a művészet. Kérdése,
hogy mi az irodalom, és mi nem. Hogy mire ké
pes, és mire nem. Hogy mit mondhatunk róla,
és mit nem. Hogy mit mondhatunk a negatív
definíciókon túl, azok jóvoltából róla - pozitív
módon. Hogy miben is rejlik az irodalomeszté
tikai tapasztalatának - Tandori Dezső fordula
tával - megnyerhető vesztesége.

Poszler György önismereti kételyekből táp
lálkozó pálya- és témaválasztásának főbb etap
jai: a szellemtudós Szerb Antal; a hegeli szel
lemfilozófia öröksége, azon belül Lukács
György esztétikája; a modem, sőt kortárs ma
gyar irodalom; a modem eszmetörténet egyik


