
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


