
hogy világunknak erre az irgalmas Krisztusra
van szüksége? (Ford. Nagyné Csikai Gabriella;
Nyolc Boldogság Katolikus Közösség, Homokko
márom, 2006.)

BAKOS GERGELY

A CSÖND OSZLOPAI
Vasadi Péter: Körülnéz. Megköszöni

Ha valóságos országúton gurul az a szekér, s a
munka - a teremtés - jó ízét érző parasztem
ber körülnéz és megköszöni - kinek is?, mert
szemérmes. nem mondja ki a nevet - a föld kö
rüli, család körüli, természet körüli boldogságá
nak pillanatát. abban szeretet és méltóság van.

Az ég tomácára van támasztva a létra, s ő bár
mikor fölmehetne, de helyette inkább a föld zsá
molyán térdepel. Nyugodtan, mint aki egyetlen
fűszálban is a Megfeszített arcát látja, és az átszel
lemültek riadt érzékenységével, hogy befogadhas
sa - keréknyikorgás hallik vagy kórusének? - az
eltelt nap, a lovak prüszkölésétőlátizzó kozmosz
testet-lelket megbolygató békéjét-varázslatát.

Vasadi Péter új könyvét olvasva - Körülnéz.
Megköszöni. Jegyzetlapok hitről, emberről, világról
- egyre jobban megbizonyosodom: ő ül ama 
végtelenbe tartó? - szekér bakján. Mert íróként
is a szegényekkel, a föld abroncsát - új és új
pánt kelletik - szünetlen tisztán tartókkal, az
éhező feketékkel, a közgazdaság lánctalpait el
hárítni igyekvő nincstelenekkel érez.

Kisjézust oly forróan is megdidergetőn öleli
magához - Tarkovszkij lepillant az égből: ilyen
a jó pásztor! -, hogy tudván tudja: "a Kará
csony ünneplésében benne van a húsvéti misz
térium is". Ragyogás és derengés, fény és sötét
ség, a sejtelmes lét szállongó szabadsága és a
keresztút kazamatái ha együtt vannak is ben
nünk, "a születésnél is nagyobb föltámadás"
igazsága tartja egyben hitünket.

Csöndesíti el vagy forrósítja meg a szót,
hogy merjük - Mert egy vagyunk - kinyilvání
tani: "Az Isten iránti legnagyobb tudás a szere
tet." Máskor meg éppen hallgatása beszédes,
mert "az igazság szótlanság is, amely a szót ki
hordja". Ezen a Vasadi által képzelt, megannyi
gondolkodás összhangzatát egyesítő - a szív
jóság által összetapasztott - országúton (mert
az Istennek nem üzlettársakra van szüksége 
miként mondotta volt Edith Stein -, hanem
munkatársakra) véghetlen sokaság lépdel: II. Já
nos Pál pápa és Mrávik néni, Rónay György és
Pilinszky, Simone Weil és Tarkovszkij, Szvja
toszlav Richter, s nem utolsósorban a megsze
mélyesített 21. századi testvériség, amelynek
"föltételek nélküli szolidaritás" a neve.
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Ez utóbbira nézvést idekívánkozik egy idé
zet: .Kűlönös asszociáció fűzi össze ezt a két
idegen szót: monstrancia és szolidaritás. A
monstrancia az a művészi fémkeret. fémmű,

amely az örökké érvényes Ember, tehát az isteni
Krisztus föltámadt, konszekrált Testét tartja; a
szolidaritás az a nemzetközi, emberközti, lel
ki-szellemi keret, amely emberségünket védi,
áthangolja, övezi. A két szó födte ontológiai vo
natkozások összefonódnak."

Filozófus, lélekgyógyász, költő?

A virrasztó szív - " a virrasztás a szív éber
sége" - Vasadi Péterben olyannyira ver, hogy
jóságos, elgondolkodtató szavai által katedráli
sok tornyait zengi be az a lélekharang. Ha Bibli
át magyaráz, akkor is a legtermészetesebb ke
retben - a poétikummal átitatott szó maga a
megvilágító lámpás -, ha önéletrajzi történése
ket mesél vagy olvasmányélményeirőlszámol
be, érezni kozmosz igényű szülőföldszeretetét,

a Kimondhatatlant újra és újra megszólító min
denségmértanát.

Világát a csönd oszlopai tartják.
Tankok és közgazdasági - a politika által

igencsak fölturbózott - bulldózerek indítanak
támadást ellenük, ám szerkezetüket meg nem
sebezhetik. Az bennebb van, a lélekben. (Szent
István Társulat, Budapest, 2006)

SZAKOLCZAY LAJOS

NINCS HOVÁ A NAP ELŐL
Varga Mátyás: A leghosszabb út

A hang, amelyet Varga Mátyás második verses
kötete - jó évtizeddel az első (Barlangrajz,
1995) után - megüt (és kitart), nem ismeretlen
kortárs líránkban. Az Ami helyet, az Akutagava
notesze1Jől, vagy a Panaszénekek (Borbély Szilárd,
Győrffy Akos és Schein Gábor munkája) annak
idején hasonló nyelvi-poétikai jellemzőkkelhív
ta fel magára a figyelmet. A leghosszabb út mégis
egyedi s egyedi értékű alkotás. Ami olvasa
tunkban azzá avatja, az - elsősorban - a mér
téket kereső mértékletesség nyelvi minimalizmusa
- s az e minimalizmusban létrejövő/megnyil

vánuló szellemi összpontosítás s már-már spiri
tuális összefogottság. Mértékletesség, összpon
tosítás, összefogottság: nyelvi és szemléleti
értelemben egyaránt. A leghosszabb út darabjait e
vonások képesítik arra, hogy bennük a léttapasz
talásba foglalt önértés esendő, bizonytalan, mé
lyen emberi szólama meditációs lényegűvé,

transzcendentáló hatásúvá nemesedjék.
A kötet harminc verse két ciklusba rendező

dik. (A versek száma beszédes: az isteni teljes
ségre utaló hármas és tízes szorzata bizonyosan



nem véletlenül jut szerephez e formális sajátos
ságban.) A mint az ingacímű egység a hétközna
pi (vers)helyzetek változatosságával (kavicsos
út, sötét moziterem, kórházi folyosó stb.) és a
sokféleségben megsejtett változatlannal szem
besíti a beszélőt (s alakítja a dialogikusan
egyensúlyos én-te viszonyt, nem egy darab
ban). A második ciklus, a ni zan, a 14. századi
kínai festő alakja köré von magukban is egész
nek tetsző történeteiemeket.

Az önismétlő beszédmodor, a hiányokat
(le)képező versnyelvtan, a legpontosabb szót
kereső gyöngéd elszántság (az elhallgatás és he
lyesbítés retorikája) nem alulstilizált. nem depo
etizált, inkább emelkedetten tiszta, lényeg
közelien egyszeru megszólalást eredményez.
Ehhez járul a szövegkép geometrizált alakzata,
a téglalappá formált szövegtükör transzparens
rendje. A végig kisbetűkkelélő kötet önreflexió
ja e fogás mögé a teljesség óvatos igényét írja:
"mintha 1egy másik világ. én meg törném még a 1
mondatokat is össze. hogy ne legyen 1végük sehol.
hogy semmiel ne vesszen. t.,» minthaa tükör hátá
róllepattogott volna a 1foncsor, és most csak üveg.
mögötte 1valami, ami akár. de mégis. mégsem. 1né
zem, ott vagy az üres tükör mögött. (.oo) maradj ott,
névtelen."(így látni. mégsem; 12-13.) Néhány lap
pal arrébb a nyelvhez való viszony az ént (s az
énhez való viszonyt) meghatározó tényezőként

értelmeződik: .pengéoeí a szavakról. a fölöslegest 1
próbálod szüntelen. (.oo) hogy megtudd végre, nélkü
led milyen. - (oo,) és csak annyi 1 biztos, hogy
magadról." (csak annyi biztos; 2&-27.) A belátásban,
hogy a szavak gyakran nemcsak a jelentést, de a
nyelvet is eltakarják, több szöveg osztozik kifeje
zett módon. Az önreflexív nyelviség talán leg
szebb esete az el. istennév című vers. Ebben a hé
ber főnév és a magyar igekötő alaki azonosságára
építő "nyelvjáték" a létben levés elhivatott ko
molyságát, tudatosított felelősségét juttatja szó
hoz: "el,csak 1el. neked. ígykell mondani. el. istennév
1talán. mert leszaggat rólad. belülről áztat. / és ott vi
zes pernye is, meg szürkeség. te / pedig küldve hívod,
hogy rombolja, amire 1magad úgysem." 0&-17.)

A kötet címét is meghatározó út-toposz vé
gig meghatározó kép, a "végtelen bolyongás"
(ni zan álma; 48.) mindahány poétikus alakválto
zatában. A "lassúmozgás egy bizonytalan / térben"
képzete a társiasság és az egyedüliség feszültsé
gében méri föl az én helyzetét: .mert / bárlakha
tunk egy közös térben, de / egyikünk mindig más
honnan vagy máshová. 1és sose tudjuk melyikünk,
mert mintha / mindkeiten, de mégis egyedül mint az
inga." (mint az inga; 7.) Egy, az elégia és az idill
jegyeit egyaránt magán viselő szöveg (az egyik
legszebb a kötetben) az utazót meglepő ün
nep-élményrőlad hírt - a természeti környezet
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harmóniájából felsöbb hatalom jelenlétét értve
ki: .mintha az imából kifogytak volna a szavak. 1
tinta a tollbó/. és ír valaki rád, beléd egy / üres tollal,
bele a testbe vagy rá, de nem1karcol, hanem csak ér
zed, hogy jó, hogy 1ünnep. a kavicsos úton most
mégsem / sírsz, mert van." (a déli madárcsendben;
9.) Az úton levőben - a metaforizáció szintjén
- nem nehéz az emlékezet és felejtés közé zárt
szubjektumra ismerni rá: "néhaegyik út sem,csak
ha körbe, ha / mindig vissza. (oo,) valahová, ahon
nan egyik út sem, / csak a feledés." (valahová;
22-23.) Az első ciklus zárlata paradox módon a
megérkezés természetes vágyát s a hazaút
hosszúságának reményét mint egymást ki nem
záró lelki-egzisztenciális minőségeket rendeli
egymáshoz - az életút egy lehetséges allegóri
áját alkotva meg így: "azt szeretnéd. 1hogy sokáig
tartson az út. és hogy otthon. / - mert annyi min
dentől függ az élet." (a leghosszabb úton. haza; 35.)
A második ciklusban egy helyütt a testi erőfe

szítésben jelölt mentális próbatétel alkalmát kí
nálja az út, az érzelmek és a szellem egyidejű is
kolázásának eszközeként tűnve fel: "a hegyek
között vagy újra. tegnap óta az út 1 is csak szikla.
(oo,) és izzadva felfele az úton. vagy amit 1még an
nak gondolsz. (oo.) tanulod. szinte vakon. hogy 1
ahonnan, az már vissza nem." (ni zan a hegyekben;
5&-57.) A kötetzáró szöveg pedig, visszautalva a
címadó versre, keresés és visszatérés műveletei

nek összeegyeztethetőségétől vár többet, mást,
teljesebbet, mint a látszólag lehetséges: "a hosszú
gyaloglástól. kimerülten. (.. .) és lassan visszafordul
ni.-I mielőtt bármi is lU1sonlítana. (.. .) úgy marad
ni bizonytalanul. a / félelemben. (.. ,) nem lenne 1sza
bad visszatérni. csak az új helyekre." (ni zan a
visszatérésró1; 6()...{)1.)

E poétikai közegben a mindennapi lét misz
tikumát több helyütt a példázatos beszéd lírai
módszertana közvetíti. A lehet. bármikor sorai
ban például a napszimbolika jelentéstartalmait
hívja életre az "egyetlen idő" (24.) revelatív él
ménye: "és nincs hováa nap eló1. (.oo) merre hát?1
merre is a nap eló1? mert lélegzetvétel I minden."
(25.) (A nap motívuma másutt is többletjelen
téssel gazdagodik, immár a gyógyulás toposzá
val párban: "a napot mondttik neki. az őszi napsü
tést. 1hogy üljön ki, mert gyógyít. a ház eléa vén 1
padra. meggyógyulni. így mondták. majd 1ahogya
meleg újra. át a testet." [ni zan az öregemberró1;
49.1) Hasonló a szöveg szándéka a ni zan úszik
reggel a folyóban című versben - amely a meg
késettség eseti tapasztalatára az időbeli létmód
egyetemességét írja rá: "majdnem lehetetlen. nem
tudsz eléggé / korán. mirefölébredsz. az erős fénytól.
/ már minden mozog és hangotad." (46.) (Egy má
sik vers a kint és a bent, a külső képek és a bel
ső látás összekapcsolásával figyelmeztet az idő-



től érintett létező lehetőségeire: "és hosszan
időzni / abban, amit látsz. vagy ami ilyenkor / eszed
be jut." [ni zan a földön; 58.])

Végül ne maradjon említetlen az sem, hogy
A leghosszabb utat nemcsak olvasni jó (nagyon),
de kézbe venni is. A Csordás Gábor szerkesztet
te és Szüts Miklós tervezte kötet könyvtárgy
ként is párját ritkítóan szép munka.

Recenziónk fölütésében egyedi s egyedi érté
kű alkotásról beszéltünk. Mostanra talán érthe
tővé vált, miért. Hiszen, ahogya fülszöveg fo
galmaz, "minden, ami létezik - és még az a
parányi rész is, amit ebből képesek vagyunk
felfogni -, végtelenül különös, ha valaki még
akkor is nyitva tudja tartani a szemét és értel
mét, ha önnön sötétségében jár" . (Lorand
Gaspar) (Jelenkor, Pécs, 2006)

HALMAJ TAMÁS

AZ IMPROVIZÁTOR
Vlagyimir Odojevszkij válogatott
elbeszélései

Vajon egy 19. századi orosz polihisztor és állami
tisztviselő melyik vonását csodálhatja legin
kább a mai olvasó, ha kezébe veszi a magyar
nyelven először közreadott széppróza-gyűjte

ményt? A szerző - Puskin, Gogol, Lermontov
és Belinszkij kortársa - Vlagyimir Odojevszkij
herceg (1803-1869) alakja és életműve kevéssé
ismert Magyarországon. Néhány elbeszélésrész
lete, illetve egy közkedvelt meséje (Városka a bur
nótos szeleneében) ugyan már korábban napvilá
got látott, de valójában először szembesülhetünk
azzal a ténnyel, hogy írásai sok tekintetben mind
a mai napig frissek, aktuálisak, sőt további meg
gondolásra is késztetnek bennünket.

Zöldhelyi Zsuzsa kitűnő válogatásában az
orosz író, irodalomszervező, lapszerkesztö, ze
ne- és jogtudós, történész és filozófus legjobb
korszakából, az 1830-as évekből olvashatunk
gazdag tematikájú történeteket, fantasztikus,
olykor meseszerű, népies-folklorisztikus ele
mekben bővelkedő elbeszéléseket, társadalom
kritikát és létfilozófiát ugyancsak megfogalma
zó antiutópiát és utópiát. E művek nyomán
felismerhetjük a korabeli irodalom kimagasló
alkotásaihoz való kapcsolódást. Legtöbbször
Gogol vagy Dosztojevszkij, Puskin vagy Tur
genyev alakjainak. jellegzetes művészi motívu
mainak az előzményeivel találkozhatunk ben
nük. Ugyanilyen hangsúlyos a nyugat-európai,
elsősorban a német romantika (E. T. A. Hoff
mann) fantasztikumot - a hétköznapok világá
ból kitörést - kereső vonulatával való párhu
zam. E két pólus, Oroszország és Európa eltérő
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módon és mértékben jelenik meg az egyes szö
vegekben, e szemléletmódok együttes jelenléte
azonban különös szellemi intenzitást és kuriozi
tást kölcsönöz Odojevszkij prózájának.

A válogatáson belül közvetlen tematikus
összekapcsolódások is megfigyelhetők. Így pél
dául külön csoportot alkotnak a művészeIbe

szélések: a Beethovenről és Bachról - az
életrajzi tényektől sajátosan elszakadó. ugyanak
kor a zsenialitás és az őrület, az irigyelt siker és
az egyéni tragédia romantikában népszerű kér
déséről - szóló írásokhoz társul a címadó mű,

amely az "erőfeszítés nélküli" költészet, könnyen
jövő ihlet, boszorkányos úton elért mindentudás
és vágyva vágyott anyagi jólét kiindulópontjától
a mérhetetlen boldogtalanság chamissói világ
magányához. fájdalmas tanulságához vezet el.

Odojevszkij művészetében a 19. századi
szellemi sokféleség és "modernség" jegyében
lényeges hangsúlyt kapnak a természettudomá
nyos ismeretek (és ezzel együtt a tudományos
megismeréshez fűzött remények), a lélektani ér
deklődés, sőt, a misztikus filozófiák is. Több
művének középpontjában a "más világokkal"
való érintkezés áll: egy ártalmatlannak tűnő

tárgy (gyermekjáték) vagy egy - a 20. századi
I. B. Singer novelláinak világát is felidéző 
"megszólalás" révén, véletlenszerűen létrejövő

kapcsolat, illetve az "átjárás" sürgető vágya
drámai választásokba vagy egyenesen megha
sonlásba sodorja a főhőst. Mindez a hihető és
hihetetlen, reális és fiktív, normális és patologi
kus kategóriák viszonylagosságát, olykor egy
bemosódását hozza magával. Az elbeszélések
időben és térben is messzire elkalandoznak, mi
közben a haszonelvű társadalomfilozófiákkal
szemben sokszor az ember jónak és rossznak
egyaránt helyet adó, mélyen ellentmondásos
belső világára, választási lehetőségeire is felhív
ják a figyelmet. A mai legkorszerűbb technikai
vívmányokat lenyűgözően megelőlegező 4338
as év című utópiatöredék sem mulasztja el meg
említeni, hogy az "egészségtudományon" túl
mindenkinek szüksége van a "pihenés hónapjá
ra", amikor magába mélyedve végre saját belső

tökéletesedésével törődhet.

Odojevszkij hatalmas tudásanyagot ötvöző

szépprózája Antal Magdolna ihletett fordításá
ban, Zöldhelyi Zsuzsa rendkívül gondosan el
készített jegyzetanyagával és alapos kísérő ta
nulmányával különleges élményt ígér nem
csupán az irodalomtörténészeknek, hanem a
fordulatos, izgalmas olvasmányokat kedvelő

magyar közönségnek is. (Eötvös József Könyvki
adó, Budapest, 2005)

HAVASI ÁGNES


