
SZÓREND, TÖRVÉNY, SZERELEM
Vasadi Péter esztétikai nézeteiről

„...végtelen kicsiny és közölhetetlen részben minde-
gyikünk köteles az egész Világot megszentelni.”

(Pierre Teilhard de Chardin)

„Ha megszökünk a feladatunk elől, akkor hagyjuk,
hogy szétessen a világegyetem.”

(Philip K. Dick)

(Keresztsúly) „A szeretetnek keresztsúlya van. Ke-
reszt nélkül elszáll a szeretet. (…) A szeretet súlya
megállít. Gondolkodóba esel” — olvassuk a Ke-
nyeret adtál… című munkában (Szent István Tár-
sulat, 2009, 122.), és, mit van mit tenni, gondol-
kodóba esünk. A szerző, Vasadi Péter egyik
legjelentősebb kortárs költőnk. Munkásságát szá-
mos tanulmány és kritika méltatta már — mégis
azt érezhetjük: művei az irodalmi köztudatban
még nem foglalták el méltó helyüket. Holott Va -
sadi nemcsak verseivel hű a katolikus irodalmi
hagyomány ideológiák fölötti szellemiségéhez:
elbeszélőművészete és esszéisztikája ugyancsak
a Babits Mihály, Pilinszky János vagy Rónay
György nevével jelezhető tradícióhoz, az írástu-
dás esztétikai humanizmusához köti. Eközben
ugyanakkor művészetének az európai misztikus
irodalom jeles szerzőihez (Jakob Böhmétől Simo -
ne Weilig) is eltagadhatatlanul komoly köze van.
Talán e kettősség az oka annak a kritikai tanács-
talanságnak, amely könyveit övezi. Mert bár a
poszt modern kori esztétikák éppenséggel a mű-
vészi sokféleség dicséretével teszik rokonszen-
vessé magukat, a kánonok, ha egyidejűleg több
van is belőlük, külön-külön gyakran mutatkoz-
nak szűkösnek és korlátosnak. Vasadi Péter ne-
vének egyikből sem illenék hiányoznia. Ezt alább
tárgyalandó két, lényegében véletlenszerűen ki-
választott könyve is tanúsítja.

(Imádkozni szakmai határok között) Egyetlen kivé-
tellel (Szolzsenyicin: Rákosztály) kortárs magyar
szerzők műveit szemlézi Vasadi Péter Csoportkép
című kritikagyűjteménye (Kortárs Kiadó, 1998).
Az alcím (Látás, jelek, jelentés) pontosan sugallja:
több ez puszta szemlénél, szemügyre vételnél.
Vasadi az alkotások nyelvi-esztétikai sajátossá-
gaiból (jeleiből) úgy olvas ki jelentéseket, hogy
közben mű és szerzője látásmódjára kíváncsi.
(„A látás és a látásmód könyörtelen belső kész-
tetéssel alkottatja meg velünk az eszközöket, a
jeleket” — szól egyik alaptétele [90–91.].) Szoros
olvasatra törekszik, szövegszerűen elemez, de a

textuson túli eszmélkedés összetevői érdeklik. Ez
magyarázza a címet is: bár portrékból elvileg nem
állhatna össze „csoportkép”, a kritikusi odaadás,
az értelmezés türelmes elszántsága és szakmai
következetessége egynek látja, mert magasabb
egység részeiként értelmezi a nem föltétlenül
rokon poétikai törekvéseket is. Ez az egység: szel-
lem és szó közös igénye és felelőssége. Akár a
kortársi kánonban kitüntetett helyet elfoglaló al-
kotókról (mint Esterházy Péter, Rába György
vagy Takács Zsuzsa), akár kevesebb figyelemre
méltatott, de fontos művészekről van szó (jobbára
ez az eset áll fenn). Jól illik mindehhez az aláza-
tosan egyszerű szerkesztési elv is: az írások a
szerzők (többségük lírikus) nevének betűrendje
szerint foglalnak helyet a kötetben.

A huszonnégy kritikát rövid esszé vezeti be.
Az ünnep: világosság a sötétben című írás kereszté-
nyi eréllyel ad válságjelentést a világ állapotáról:
„Az egészet rontotta el az ember eszeveszett ön-
zése” (6.). Apró kiigazítások helyett egyetlen va-
lódi fordulatot, a metanoia ünnepi evidenciáját
ajánlja írül: „Mi az ünnep? Ennek a külső-belső
folyamatnak biztos, illúziótlan fölismerése. An -
nak komoly tudata, hogy ha nincs ünnep, ak kor
nincs semmi. Mivel minden, ami valóságosan
van, valamiképpen ünnepien van. (…) »Ne félje-
tek!«, ez azt jelenti: ünnepeljetek” (6–7.). S nem-
csak e fölütés tekint irodalmon túlra: az Alexa
Károly könyvéről beszélő írás például nemzet és
Európa kérdéseit olvassa egymásra, arra figyel-
meztetve: „Az egyetemes és a nemzeti irányult-
ság között kötelező és természetes az egyensúly”
(10.). A kötetben mindvégig jellegadó az az erő-
feszítés, amely létélményt keres a nyelv — meg-
munkált és megszenvedett — anyagában.

Vasadi képes esszébeszéde az értekező próza
fogalmi szigorához a lírai megszólalás szépségét
társítja. „[H]a lehet esztétikailag (nem esztétiku-
san!), pontosabban, a poétika szigorúan vett szak-
 mai határai között imádkozni, akkor azt így kell”
(20.) — magasztal ez a bonyolulttá kevert be-
szédmód például egy Bárdos László-verset. „[A]
szétesés ellenfele”, „Isten anarchistája” (24.) —
mondja Czakó Gáborról. (Ugyanitt a Vasadi-írá-
sokra egyebütt is jellemző, érzékletesen kifejező
szójátékkal találkozunk: „[ló]láblógatók” [25.].)
„Itt[,] kérem, a határtalannal cimborálnak” (27–
28.) — méltatja a kritikusi olvasat Cso kits János
költészetét, amelyben „a kifejezés tökélyének
márványlobogása” (29.) kápráztatja el. Holló
András költői magatartásában a „gyönyörködő
alázatosság” (50.) készteti elismerésre. Takács
Zsuzsa művészetében „az érzelem túlsága” (92.)
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s a költő „tollának szinte rendező mozdulatai”
(95.) válnak izgalmassá számára.

E kettős eltökéltség (az értekezőé és a líri-
kusé) az, ami képes aforisztikus megállapítá-
sokban összegezni az értelmezői tapasztalatot:
„Csoóri költészete nem evangéliumi, hanem
zsoltáros (…) költészete gyökereit a nemzeti
egyetemesbe, s nem az egyetemesen nemzetibe
ereszti” (32.); „…hogy egy verset (pláne egy
egész költészetet!) kedvesnek, lélekhez szólónak
nevezünk, fölér az inszinuációval” (80.).

Költői, de nem szakszerűtlen ez az értelmezői
beszédmód. Ezt nemcsak a nagy biztonsággal
használt elemzői terminusok bizonyítják. Hanem
például a nyelvészeti aprólékosság műveletei.
Bárdos László két verseskötetének címét (Feliratok,
Láthatatlan párbajok) például az azonos nyelvtani
szerkezet (vagyis az alaktani változatosságra nem
törekvő címadási szokás) okán bírálja szelíden ez
az észjárás (16.). Egy oldallal arrébb egy nyelv-
művelő jellegű megnyilvánulás kedvezményezi a
„megméretések” szóalakot a „megmérettetések”
ellenében (17.). Egy Csoóri-versben pedig a „kö -
lök” stiláris önértékére (a „kölyök” változattól el-
térő jelentéstani hatására) hívja fel a figyelmet a
szövegközeli vizsgálódás (31.).

A reflexiók és önreflexiók e nyelvi-gondolati
közegében természetesek azok a költészetelméleti
kitérők, amelyek nem is annyira rejtett ars poeti-
caként fogalmazódnak meg. A Holló András ver-
seiről értekező sorok közt föltűnően gyakoriak
ezek a poétikai gondolatfutamok. Amelyekben a
műalkotás létmódját metafizikus irodalomértés
írja körül: „…az igazi költészet nem az úgyneve-
zett valóság helyett van, hanem a mélyén, tehát
maga a legsűrűbb valóság” (48–49.); „…egyet-
len emberi szíven elfér a Világmindenség teljes
anyagból-szellembe s onnan visszakanyargó vo-
natkozásszövevénye. Az emberek, kivált a költő-
nemzetség tagjai, ezt a szívet keresik” (51.); „A fon-
 tos művek ugyanazt teszik az élőkkel, mint az
angyalok. Figyelnek (figyel-meztetnek), védel-
meznek, világítanak. Tájékozódási pontok. Hiva-
tásuk és föladatuk van” (54.). Némely szöveghely
— a heideggeri, szakralizáló művészetfelfogásra
is emlékeztető módon — közvetlenül biblikus
előzményekből eredezteti a költészet értelmét, ér-
telmességét, még ha látszólag csak hasonlatos uta-
lás formájában is: „Idő és föld föltételezi egymást.
Ember föltételezi az időt és a földet. A szellem föl-
tételezi az embert. Ha ezek együtt vannak, fölkí-
gyózik a finom, fehér füst, mint áldozati kövön
Ábel ajándékáról. Ez a füst a költészet. A dolgok
együtt vannak benne, de nem mint dolgok,
hanem mint esszenciák” (56.). A szépséget és az
igazságot egymástól elválaszthatatlannak látja e
gondolkodás — amivel egyúttal az eszményi köl-

tői magatartást is körvonalazza (egy másik kriti-
kában): „A költőnek tehát verset kell írnia, mert
ez a tevékenység juttatja el, áramoltatja be a —
szépség rangjára emelt — igazságot, az emberi
szellemnek szánt táplálékot és folytonosságot a
köz-vérkeringésbe. És az a költő, akinek ez kevés,
akaratlanul is az igazsághoz fűződő legmélyebb
kapcsolatáról vélekedik lesújtóan” (83.). Több he-
lyütt a művészetről általában tesz lényegi kijelen-
tést az esztétikát a létbölcselettel összekötő érvve-
zetés: „…a létezés, a gondolkodás és főleg a
művészet jelei annál lényegremutatóbbak, minél
többértelműbbek” (90.). A költészet mint „a pon-
tosság paroxizmusa” (105.) — ez a fölfogás az al-
kotó oldaláról közelít a poézis titkaihoz: „A nagy
költészet mindig tudta — és mindig ösztönösen
tudja — a pontosság és szabad lendület egységét:
ellenőrzésem alatt tartom azt, ami elragad engem.
Ez a fából-vaskarika a költészet egyik titka” (105.).

„…ezek a jelentős költészet ismérvei?” — teszi
föl a kérdést a méltányosan éles Reményik Sán -
dor-esszé. A kérdés retorikai; a válasz pedig ez-
úttal tagadó alakban, kérdő mondatokban sorolja
elő a Vasadi-féle versesztétika néhány lényegi
elemét: „Nem a jóra, s rosszra egyformán hiper -
érzékeny, a kimondásra összpontosító, hűvösen
(vagy nem hűvösen) objektív, mégis megrendült,
pontos és páratlan figyelem? Hit s kételkedés egy-
másba átjáró, kettős egysége? A puszta szó súlya,
mindenféle határozmány nélkül, és ugyanakkor a
gondolat mindent behálózó jelenléte?” (78.)

Vasadi jól érezhetően a szépséget, a pontossá-
got, a maradandót keresi minden olvasott műben.
Ám ha mást is talál, eszében sincs elhallgatni.
A gyöngeséget mutató munkákat komoly bírálat-
tal tiszteli meg. Esterházynak — nem minden alap
nélkül — „stílusbéli túlgyönyörködések”-et (39.)
ró föl. Amikor is „a stílusból stilizáltság lesz” (40.),
s a szellemből szellemesség, netán szellemeskedés
(42.). Keszei István verseiben a képzavaros, a túl-
írt, a modoros részeket marasztalja el. „Valahogy
nem tud megszikárosodni ez a költészet (…) Ami-
ről Juhász Gyula két sort ír, Reményik harminc-
kettőt” (77–78.) — hangzik a Reményik Sándor-i
„inkonkrét”, „körüljáró líra” (76.) szemléletes jel-
lemzése. A „túlbeszélés” (107.), vagyis az önma-
gába feledkező szépség túlfokozása tipikus költői
hibaként értékelődik Vasadinál. Azon az aligha vi-
tatható szemléleti alapon: „A költészet nem élet-
mentő akció. Itt a tetteket egyetlen dolog igazolja,
a jó vers” (103.).

Mindeközben, mintegy mellékesen, megvilá-
gító erejű észrevételeket, általánosabb érvényű
belátásokat visz színre az elemző gondolkodás.
A korunkat a „járványos irónia” (17.) időszakaként
megnevező kitétellel lehet ugyan vitatkozni, de
nem venni komolyan képtelenség volna. A hit-
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 igazságok paradox létmódjára emlékezetes pél -
da ez a bensőségesen provokatív mondat: „Isten
oly abszolút módon igaz, hogy (ha mondható ily
őrültség) az sem baj, ha nincs” (25.). Számos ki-
jelentés ölti életbölcsességgé érlelt axióma alak-
ját: „csak az alázat jogán merhetünk énekelni”
(25.); „mindenkit az erényei fenyegetnek leghat-
hatósabban” (30.); „Ismerni csak az tud, aki tud
szeretni” (43.). Rendkívül pontosnak hatnak a
„pap-költők tragikumá”-val (81.) foglalkozó
passzusok: itt az Istent és az irodalmat egyaránt
szolgálni igyekvő lelkiség esztétikai csapdáit ne-
vesíti Vasadi. Lélektan és hitélet közös igazságát
a megismerés végső igazságaként állítja elénk az
alábbi tétel: „A lélek sötétsége nem azt jelenti,
hogy a lélek nem lát. Azt jelenti, hogy többé már
nem nézi fénynek, ami nem az” (97.). S a (neo) -
avantgárd szövegalakítás egy lehetséges megkö-
zelítése sejlik föl ebben a ráérzésben: „Nem va-
lami egyetemes riadalom húzódik meg a
lapszélre nyargaló szabadság mögött? Nem lét-
szegénységet takar-e ez a szóbőség?” (109.)

„[A] költői lét- és titokforma elméleti meg -
alapozásá”-ról (82.), „a mindenkori pillanat köl-
tői szentségé”-ről (70.), a „meg nem takarítható
katarzisok”-ról (98.) sokat, nagyon sokat tudnak
Vasadi Péter kritikai írásai. Méltók az általuk
méltatottakhoz.

(Megszámlált végtelen) A Nem ragyogtak hiába cí -
mű esszékötet (Kairosz Kiadó, 2002) különleges
helyet foglal el Vasadi Péter életművében. A sze-
mérmesen tárgyilagos alcím (Prózai írások) nem
sejteti, de a kötetben olyan esszék s jegyzetek so-
rakoznak, amelyek a szerző legszemélyesebb
esztétikai és teológiai nézeteit viszik színre. Ak -
kor is, amikor mások érdemét elemzik, 19–20.
századi gondolkodók nagyságát méltatják. S az
írások többsége ilyen.

John Henry Newman, Edith Stein, Simone
Weil, Pilinszky János, Pierre Emmanuel, Thomas
Merton: Vasadi Péter legkedvesebb szerzői nem
vatikáni tudósok. Ám a modern katolicizmus el-
képzelhetetlen nélkülük. Az újkori keresztény
eszmélkedés számára meghatározó életművet
jegyeznek mindahányan.

Van köztük, aki a filozófia, van, aki a költé-
szet felől érkezve fogott a vallási gondolat ki-
munkálásba.

Bíboros, aki felekezetek feletti érvénnyel hir-
dette a jót, a jó hírt. Filozófus, akiből kármelita
lett, vértanú — és szent, „Krisztusban zseniális”
(80.). Egy másik bölcselő (nem a fenomenológia,
hanem az egzisztencializmus hagyományában
álló), akit az önfeladás lelkisége emelt a halálba.
Magyar költő — egyetemes üzenetekkel. Fran-
cia lírikus — a költészeti modernséget katolikus

szellemmel belakó. Vándorló, vezeklő, alázattal
író és csöndbe megtérő trappista szerzetes.

Mi a közös bennük? Ami Vasadival is roko-
nítja mindüket. A keresés következetessége. A hit
bizonyossága. Az elhívottság öntudata — amely
éppen az öntudatot, az én-tudatosságot hivatott
lebontani. A hajlam, a jelenkor kérdéseire a ha-
gyományban keresni választ. És az igény, a ha-
gyomány válaszait a jelenkor világában érteni
újjá. S mindezek alapjaként: hitet és tudást az
írott szó becsületére bízni. Nem pusztán írástu-
dókról, hanem az Írás tudóiról van szó (Vasadit
is közéjük értve!): „számuk, létezésük és szelle-
mük ténye s lenyűgöző ereje csodának számít”
(16.). Gondolkodni róluk, azaz közeledni hoz-
zájuk istenkísértő kötelesség: „Mivel egy írónak
kötelessége számot adnia arról, ki ihlette meg,
miért s hogyan, a tanulmányozó vagy szerényeb -
ben, elmélyedő munka megszüli a kellő bátor-
ságot” (80.).

E „bátorság” akkor is nélkülözhetetlen, ami-
kor a környező világot makulátlan létbizalom-
mal méri föl az esszék alanya: „A természet nem
a sokat, hanem a megszámlálható végtelent
hozza létre, ahogy ontja magából a magot, a rü-
gyet, a lombot. (…) A jóság mindig bőkezű, mert
adni és szeretni benne egy” (9.). Az egyetemesbe
tartó ökumené szakrális logikája ez: „Ha te ör-
vendezel a te vallásodban, engem is örvendezni
tanítasz az én vallásomban” (10.). Innen, ebből
a felfogásból vezetnek azután utak a szépség (a
természeti és a művészi szép) azon meghatáro-
zásához, amelyben értelmét veszíti a vertikális
égtájak távolsága, különbözősége: „Ott, ahol
ilyen dicsőség van, átsuhan a paradicsom emlé-
kezete.” (24.) „A valóban szép és az egészen jó”
(46.), mint egyedül értelmes cél a létezésben,
csak így adhatja magát a keresőnek, csak így ke-
resheti a megvalósulás lehetőségeit maga is.

„[A]z üres közönségesség globális elterje-
dése” (27.) idején, a „tények szabdalta valóság”
(197.) történelmi folyamatában, folyamatosságá-
ban mi segíthet s egyben mi késztethet hinni az
alkotásban — és alkotni a hitben? A „lényeges
által való megigézettség” (18.), amelynek fölté-
tele a „liturgikus éberség” (18.) — olvassuk. „[A]
szeretet zseniális dinamizmusa” (25.), „a hit adta
szeretet világossága” (39.) — olvassuk másutt.
A tétel, az alap, az alapállás megunhatatlanul
egyszerű. Vasaditól s Vasadi mestereitől is olvas-
tuk már számtalanszor. De szükségünk is van a
szavak szüntelen biztatására. A „továbbterem-
tés” (42.) joga feladatot is jelöl. „A valóságot szó -
vá kell tennünk, hogy valóság maradjon” (70.).
Ami aligha választható el az ars poeticát formáló
elmélkedés másik parancsától: „Gondolkodni
(imádkozni) csak szüntelenül lehet” (74.).
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Az első három írás létbölcseleti súlyú elmél-
kedés: hitről, művészetről, tudásról és erkölcs-
ről — s e minőségek együvé tartozásáról. Ezeket
követik a nevezettek életét, életművét szóra
bírni vágyó esszék — s köztük újabb alkotói me-
ditációk. Az utolsó szöveg méltó zárlat, emléke-
zetes befejezés. Önéletírásból kibontott hitvallás,
családtörténetnek induló korrajzi vázlat.

Tiszta kompozíció, teherbíró szerkezet. Ked-
vez a lineáris olvasásnak. De az egyes írások,
sőt, egy-egy bekezdés is: megáll önmagában is.
Végigolvashatjuk a könyvet egyvégtében — ám
bele-belelapozva sem ér csalódás. Csábítanak a
részek, lenyűgöz az egész.

Nincs hiábavaló ragyogás.

(Súgások mollban) Epilógusszerűen említjük csak
meg, hogy fenti olvasástapasztalatainkat ép-
penséggel Vasadi Péter legutóbbi verseskönyve,
az Opál beszéd (Tipp Cult Kft., 2010) is megerő-
síti. Pontosabban megvilágítja, megvilágosítja —
más oldalról, más fényekkel. A költői beszéd
pasztell ragyogásával. Amely költői beszéd nem
mulaszt el gyöngéd definíciósort adni az igaz-
ságra: „világosság, irgalom (…) szórend, tör-
vény, szerelem, / virtuóz dallama létnek” (Kont-
raszt; 4.); s figyelmeztetni bűneink természetére
éppúgy: „Mindig téved a gőg” (Kérdéses beszéd;

9.), mint az evilági megengesztelődés varázsára:
„Mézet csorgatunk a teába. / Két félre bontjuk a
vörös / ringlót, szemezgetjük a / szőlőt. S újra.
Mégis. / Csöndben. Aranyban. Örökké” (Súgás
mollban; 15.). Mint értekező prózai írásai, a költő
e legfrissebb versei is élénk társadalomkritikai
odaadással fogalmaznak: „Tömegsírra edzi
magát a nép” (Hajnal, július, pokol; 21.); vágyva a
„Madár megkiáltotta pirkadat” (uo.) naiv idillje
után, megosztva „a Szent az túlerő” (Túlerő; 28.)
szakrális tapasztalatát, észlelve és figyelmünkbe
ajánlva „a fák / fölötti fényhomályt” (Firenze;
32.). A megváltottság zavarba ejtő ténye („Mi
bajom van, kérded / lehajolva. Megmondom: /
szeret az ég, / noha ismer” — Közérzet; 42.) és az
önvizsgálat lelkiismereti parancsa („A szembe-
sülés elkerülhetetlen. / Nem térben, tornácon; /
legbelül” — Fátyoltalan; 68.) között elkallódni,
tévelyegni, lézengeni és lázadni is lehetne. De
jobban járunk — és jobban jár, mert jobbá lesz a
világ —, ha Vasadi Péterrel tartunk, s gyönyörű
lovait követjük a líra erdeje és a metafizika tisz-
tásai felé: „Mert ha hó hull, mindig fehér. /
Ügetnek gyönyörű lovak, / s dúdolnak is fél-
hangosan” (Szenvedéstörténet; 79.).
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Dobai Lili: Formula pietatis 1.100,–
A költészet jelenléte. In memoriam Czjzek Éva 1.200,–
Leo Maasburg: Teréz Anya. Csodálatos történetek 3.200,–
Sylvie Robert: Isten útjain Loyolai Szent Ignáccal 2.700,–
Jean-Louis Chrétien: A felejthetetlen és a nem remélt 2.500,–
Lukács László: Az Ige asztalánál 2.900,–
Walter Kasper – Daniel Deckers: A hit szívverése 3.200,–
Kertész Imre: A megfogalmazás kalandja 1.400,–
Thomas Merton: Párbeszédek a Csönddel. Imák és rajzok 2.900,–
Teréz Anya: Jöjj, légy a világosságom! 3.200,–
Rupert Berger: Lelkipásztori liturgikus lexikon 4.300,–
Johann Baptist Metz: Memoria passionis 2.700,–
Takács Zsuzsa: Jaj a győztesnek! 1.900,–
Varga Mátyás: Nyitott rítusok 1.700,–
Borbély Szilárd: Egy gyilkosság mellékszálai 1.700,–
Máthé Andrea: Útvesztőben 1.100,–
John Powell: A tartós szeretet titka 1.800,–
E. Kübler-Ross – D. Kessler: Élet-leckék 2.600,–

A kiadványok megvásárolhatók vagy megrendelhetők a Vigilia Kiadóhivatalban:
1052 Budapest, Piarista köz 1. IV. em. 420.

Telefon: 317-7246; 486-4443; Fax: 486-4444; E-mail: vigilia@vigilia.hu

Kéthasábos:Layout 1  2011.05.18.  13:01  Page 473    (Black/Black plate)


