
ÚRFÖLMUTATÓ KÖLTÉSZET
Vasadi Péter: Világpor

Első látásra talán Virágport olvasnánk Vasadi
Péter legutóbbi kötetén. A fehér alapú borítón egy
sárgás, pirosas, barnás kép látható. Ám nehezen
kivehető, hogy mit is ábrázol. A virágpor színeit
idéző kép Kárpáti Tamás Szelíd Krisztus című fest-
ménye. Eleinte alakot keresgélve értelmezi sze-
münk a fedőlapot. Talán a kereszt alatt támasz-
kodó Krisztus stációjelenete ez? A képtérben
egyetlen olyan rész van, amelyre ráfogható, hogy
emberforma. Egy részlet lesz, egy finoman letett
kéz. Enyhén megemelt mutatóujjal. Amely vagy
még nem érkezett megpihenni, vagy éppen elin-
dult jelezni valamit. Nem mutat határozott irányt.
Nem tenyerel, nem szorul ökölbe, csak könnye-
den tartja rajta kezét a köteten, amelynek címe:
Világpor.

A kor és a pálya, amely Vasadi Péter mögött
van, tekintélyt parancsoló. Tematikájában sem éri
be a világ egészénél kevesebbel. Mindig az
egészre tekintettel ír, így a teljességre utal. „Min-
denséggel mér”, és láthatjuk, hogy ebben sok
ember adta mérce megsérül. Szerencsére. Ilyen
például a siker is. Amely csak egy percig tart.
Hogy „Mi lesz azután? / A semmi… Tényleg /
ága van annak? / Van, de csupasz. / Senki nem ül
rajta. / S nincs kire nézzen / a csillagok / neszte-
len csapata” (Siker). Vasadi belép a „mindenség
bakáinak” sorába másodikként József Attila után.

És mit tesz még? Párbeszédet kezdeményez?
Kinyilatkoztat? Vall? Költészete minden látható
mögött a teljességre utal, az egész világot ölelné
fel, így „az emberi szférában Isten mintájára cse-
lekszik”. Kijelentő logikája és nyelvhasználata
folytán felmerülhet még a kérdés, hogy költé-
szete vajon missziós-e? Esetleg prófétai jegyeket
hordoz? „…én állandó / liturgiát szenvedek el /
a költészet úrfölmutatása / körül…” — olvas-
hatjuk Dilemma című versében, amellyel a kötet
indít. A liturgiát vezető hierarchikus személy
maga a költő. A vers kezdő sora pedig így szól:
„Menni? Hová s miért? (…)” Nem reked meg a
költői kérdések szentimentális meghatottságá-
ban. Nem a kérdésekben meglelt „formai bra-
vúrokat” mutatja be. Találhatunk rájuk világos
ajánlatokat, válaszokat a köteten belül is. Aho-
gyan a címadó versben is például: „Őrlemény
leszel. / Világpor. / Csillámos ho mok. Szeretne,
de nem / tud már megsütni / semmiféle pék.
(…) Téged / szétfúj majd a szél. / Ahova hullat,
/ ott világítasz. / Kihunyhatatlanul” (Mozsártö-
rőben). Szép ívet fedezhetünk fel a szerkesztés-

ben, ha a kötet első sorát, a címadó verset és a
kötet utolsó sorát egy képzeletbeli vonallal ösz-
szekötjük. Hiszen a záró sor így szól: „Mi előtt
véglegesen eltűnne, fölizzik” (Egysoros).

A súlyos, egészre vonatkozó kérdésektől tar-
tunk az izzó és világító eltűnésig. Habár porrá
leszünk, kozmikus porrá. Habár eltűnünk, vilá-
gítunk. Grandiózus kérdéseket és grandiózus
válaszokat ígér a kötet. Világport.

Az értelem számára sokszor megragadhatat-
lan, csupán a képzelettel követhető versei az iga-
zság nyomában járnak. Egy-egy pillanatra pedig
annak jelenlétét is felvillantják. Ebben az értel-
mezésben segít eligazodni a kötet elején található
mottó is: „A legnagyobb igazságokat… a képze-
let látja meg.” Vasadi titokzatos nyelve a keresz-
ténység belső nyelvével hozható összefüggésbe.
A görög „müsztikosz” szó értelmében titokzatos,
azaz misztikus. A titok felvillantása talán az az
egybeesés, egybecsúszás, amikor Vasadi a nyelv
által „átváltoztatja” nézőpontunkat, és megvilá-
gítja az egyediben az egészet. „A szeretet nem vi-
gasz. Világosság” — szól a kötet elején található
második mottó. Ám a megvilágítás nem a hét-
köznapi értelmű logikán alapul. Ilyen módon ér-
telmetlennek is mondhatnánk. Hiszen nem az
értelem jegyében jár el. Ebben a logikában meg-
sérül a hétköznapi valóság is. Egyszerűen ki-
csorbul. Szellemesen fordított logikátlan rend ez.
Különös harcokkal. Különös harcai ezek a hit-
nek és az igazságnak.

„Jön ki az erdőből / s lépked lefelé a / dom-
bon a valóság / Eukarisztiája. / Jön, / mintha
ugyan hívta volna valaki. / Villám- / sebesen
gurul el / mellette a sátán (…) Fölhördül meg-
alázva a / farkasnép: friss vadhús / helyett nye -
letnyi kenyér? / Ez könnyű, mint az igazság, /
mondja… Visszaugatunk: / Könnyű? Tudja a
bőrünk, / az igazság puskagolyó. / Nem, ezt
inti fejével. / Nélküle fölfal titeket az / éhség.
Vele meg jóllaktok. / S osztogatni kezdi a pille-
/ fehérséget. S tátog a szánk, / amikor nyújtja.
De titokban / lessük a legvérszomjasabbat: /
mikor ugrik már? Ugrik? / Lecövekelt, megba-
bonázva. / Ízlelgeti az új falatot. / Csukott száj-
jal oldalog el. / Hasra fekszik. / Nézi a megta-
posott földet” (Nagyvadászat).

A „vasadis” átváltoztatásban és felmutatás-
ban a realizmus villámszerűen vált szuperrea-
lizmusba. Meglepetésszerűen. Egyik pillanatban
még a tárgyilagos leírás kopogó mondatait ol-
vassuk, majd hirtelen a konkrétból absztrakt lesz.
Óriási távlatot ugrik olykor a versbeszélő pozí-
ciója is, mi követjük, és ekkor „Minden másként
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ugyanaz / abban a zónában, amit besugároz”.
Maga a villám, villanás, világosság, homály
kulcsszavai a verseknek. „Éjjel az angyalok meg-
/ szállta erdőbe keveredtünk. / Álltak a fák
közt, / az el nem lobbant, / megszelídített villá-
mok. (…) A főangyal, / csutakos vöröshajú oda-
/ lép hozzám. Elhomályosodik” (Ébrenlét). Ho-
mály és villám az igazság megmutatkozása és
eltűnése egyszerre. Az igazi világosság a maga
teljességében soha nem jelenik meg, beburkoló-
zik. „…s épp ma, kiszabadulva / arany foglala-
tából / egy villám meglepett” (Őszi dombon).

Paradoxonjai szelíd egységben oldódnak. „Baj
az hogy érzel, / s elég homályosan? / Másképp
alig lehet” (Relatív). Láthatjuk, hogy költészete
„elbírja az ellentétek gyönyörű egységét”. A min-
den és a semmi, a világ és a por, a jó és a gonosz
mind helyet kap a harcokban. Misztikus nyelvé-
ben a tapasztalat, a megfigyelés, a meglátás, a
megvilágítás „kimondhatósága és kimondhatat-
lansága termékeny kölcsönhatásban áll egymás-
sal”. Beszédformájában tehát az ellentétek sem
ellentétek. Egyenes arányban állnak egymással.

A kötészet megvillanó titka hasonló a katonai
titokhoz, mondja egyik interjújában a költő.
Ennek a katonai titoknak a költeményekben sok-
szor a háború és az erdő adja meg asszociációs
bázisát, a történetei helyszínét. Maga a villám ter-
mészete szerint rövid idejű, hirtelen és váratlan
történés. A lét–nem lét villanás-határán szembe-
sül az egésszel az ember, szembesül önmagával,
létének igazságával, és ekkor tud a „min den -
séggel mérni”. Nem lehet véletlen és független ez
attól a tapasztalattól, ahol annak, ami van, „más
távlatot ad a halál már”. Olyan kö zeg ez, ahol
minden pillanat a biztos halál azonnali lehetősé-
gét rejti, egy-egy robbanó villanás al kalmával. És
minden túlélés a hála, a kegyelem erejével sugá-
roz ezek után. A háború sűrített létében az igaz -
ság indikátora is, hiszen nagyon gyorsan el-
dönti, hogy mi fontos és mi nem. Itt, ahol a halál
hálába csap, itt találnak rá leginkább a kegyelem
megrendítő pillanatai az emberre. Ebben a há-
borús közegben, annak pszichózisa alatt az in-
dulatok tüzesek és sűrítve préselődnek nyelvbe.

Az új távlattal a konkrét transzcendál. A min-
dennapi elkezd világítani, ahogyan megvillan
benne valami lényegi. Valami igaz. Valami vilá-
gos. Valami egész. És máris minden másként
ugyanaz. Vasadi Péter verseiben a lényeget jut-
tatja szóhoz. De hogy valójában mit tart lényeg-
nek, és erre hogyan talál rá, hogyan mutatja be,
milyen sajátos módon, milyen „vasadis” kéz-
jeggyel, ebben rejlik költészetének titka. Ezt a tit-
kot pedig megfejteni nem tudjuk. Szerencsére.
Nem is szeretnénk, hiszen éppen az a megol-
datlan, rejtélyes kapcsolat teszi vonzóvá, amely

az értelem számára legfeljebb megközelítő, de
soha nem hajtható uralom alá. Megleshetjük va-
lahonnan az úrfelmutatás másik oldaláról. On -
nan, ahol az olvasó áll szemben a költővel, és
köz tük az átváltoztatás zajlik azon a bizonyos
egyedi, vasadis módon, magukban a versekben.

Nincsen ciklusokra tagolva a kötet, mégis ér-
zékelhetünk tematikai eltéréseket. Háború, erdő,
angyalok, szentek, egy-egy hétköznapi ember, a
nyelv, a csönd kérdései mind megszólalnak,
megszólítanak a versekből. Néhány kilógó da-
rabot is találunk a kötetben. Például a Kiáltványt,
amit Vasadi inkább elmondásra, felolvasásra
szánt. Érdekes kísérleteket olvashatunk a Csak
könnyedénként megcímzett pársorosok között. Itt
a költő önkritikus hangja (helyettünk) is meg-
szólal: „Szegfű / szaki / szigonyok, / agyamra
ment a dolog: / rím-rémeket szipogok.”

A megszólítás hangja személyes, sokszor te-
gezi olvasóját, vagy vele együtt, a „mi” nevünk-
ben beszél. Versbeszélő pozíciója változó. Kont-
rában él, a kirekesztettek nevében is szól, a
perifériával is azonosul. Renitens típus. Sorai
végét sokszor egy-egy bíztató sorral, gondolattal
zárja, tanáccsal, reménnyel.

Az úrfelmutatás most történik. Úgy tűnik,
mintha örök-jelenben beszélne. Örökké zajló je-
lenben mutatná be liturgiáját. Ezért is érezhetjük
azt, hogy igazságokat nyilatkoztat ki. Prófétál.
Költ.

„Kanalazok a talponállóban. / Bejön a lengő-
ajtón, / azt hittem először, egy, / s ahogy köze-
ledik, látom: / a Rongyos. Hajléktalan úr” (Félre-
esők). A hétköznapok tárgyi világából felmutatja
az Evangéliumot. A hétköznapi valóság meg-
szólal a teremtett valóság nyelvén. Láthatjuk,
ahogyan a hit drámája bontakozik ki az élet, az
ember drámájában, és „abban a pillanatban már
tökéletes a párhuzam Krisztus stációival”.

Talán mi nem is vennénk észre abban az egy-
szerű, hétköznapi asztalban, kenyérben, borban,
emberben a csodát. Mert az élet csoda, csak mi
nem tartjuk annak, mondja Vasadi. Ahova bár-
melyik pillanatban behatol a szent, és ránk talál
a kegyelem, vagy „meglep egy villám”.

Ő ebben az „akaratlan kiszolgáltatottságban”
végzi az írás szertartását. És részesít abban az át-
változtatásban, amit lát. Ahol József Attila sorai
laknak egy-egy „félrecsúszott” sorában, ahol
Krisztusban füröszti meg gondolatait, és ahol
megszólal az Evangélium a költészet liturgiájá-
ban. Itt már bármelyik porszem világíthat. Így
végzi liturgiáját Vasadi Péter, „ujjait peregtetve a
lét bőrén”, a világ porán. (Magyar Napló, Bu da-
 pest, 2012)

PAPP EMESE
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TALÁLKOZÁSI PONTOK
Szénási Zoltán: 
Párhuzamosok a végtelenben.
Tanulmányok, esszék, kritikák

Szénási Zoltán kötetének címét látva az olvasó
szinte önkéntelenül befejezi a jól ismert tételt: a
párhuzamosok a végtelenben találkoznak. Széná si
épp a címben fel nem tüntetett utolsó szóra he-
 lye zi a hangsúlyt most összegyűjtött írásai ban: ta-
lálkozási pontokra mutat rá, ám elemzé sei ben és
tanulmányaiban mégsem válnak éle sen szét azok
a bizonyos párhuzamosok. S nem vé letlenül —
Szénási az egységen belül megva ló sulható ta lál-
 kozások fontosságát hangsú lyoz za, a több feje zet
címében is megjelenő beszéd és párbeszéd nem két,
egymás számára idegen kö zött, hanem az egy sé-
gen belül válik szüksé ges sé, a (modern) ma gyar
irodalom önismeretét erősítendő.

A kötet első fejezetében, az Egy ég alatt című-
ben a szerző fokozatosan szűkíti vizsgálódásainak
kon textusát: a konzervatív irodalomkritika szem-
 lé let módja kialakulásának bemutatása után a má-
 so dik két írásában már egy-egy költői, illetve ér tel-
 mezői életműben felfedezhető árnyalatokra mutat
rá. A magyar irodalom különféle megosztottságá-
 ról lehet olvasni, s ezek a tagozódások — Szénási
ezt bemutató írását olvasva azt lehet mondani —
logikusan következnek egymásból. Kezdetben,
a konzervatív irodalomkritika kialakulásakor „a
fővárosi és vidéki tudomány és költészet” (9.) kö-
zött volt a legélesebb a szétválás, ami rövid idő
múlva nemzeti és „kozmopolita” megkülönböz-
te téssé alakult. Ebből a felfogásból „következik a
tősgyökeres magyar irodalom szembeállítása az
asszimilálhatatlan idegen irodalommal, mely alatt
idővel egyre nyilvánvalóbban a zsidó származású
írók műveit értették” (13.). A Szénási által felvá-
zolt változások nem érnek véget a magyar–zsidó
ellen tét megrajzolásánál; ami e tanulmánykötet
szem pontrendszerét tekintve még lényegesebb, az
a „keresztény–zsidó eredendően vallási tartalmú
szópár” (24.). Noha a tanulmánykötet egészéből
egyértelműen kiderül (sőt, már az ízléses borítóról
is), hogy Szénási érdeklődésének középpontjában
a katolikus irodalom kérdései állnak, a szerzőt di-
cséri, hogy írásaiból a magyar irodalomnak ez a
kategóriája nem tűnik hermetikusan elkülöníthe-
 tőnek. Vagyis a kötet nemcsak a katolikus iroda-
 lom mal foglalkozó, vagy aziránt érdeklődő olva-
 sók számára lehet érdekes.

A katolikus irodalom az 1930-as évek máso dik
felében történt megszervezésének körülményei
kísértetiesen hasonlítanak például az ugyanen nek
az évtizednek az elején felerősödő, a vajdasági iro-
 dalom kereteinek rögzítését célzó törekvésekéhez,
és a katolikus irodalom mibenlétét ugyanazokra

a kérdésekre adható válaszok mentén próbálták
meghatározni, mint amikkel a zsidó-, vagy akár a
nőirodalom is kénytelen szembenézni saját önde-
 fi níciója során. Ilyen kérdés például az egyik leg-
 alapvetőbb: a műben megjelenő téma, vagy a kö-
 tet len tematikájú művet létrehozó szerző a döntő
egy-egy besorolás alkalmával? Szénási többször is
idézi „Mauriac-nak azt a megjegyzését is, mely —
minden bizonnyal — Pilinszky önértelmezésére
is hatással volt. »Író katolikus vagyok — mondja
Mauriac —, de nem vagyok katolikus regényíró.
(…) [N]em vagyok katolikus regényíró, csak ka-
tolikus, aki regényeket ír«” (103.). A katolikus iro-
dalom kategóriájának definiálása során tehát el-
engedhetetlen választ találni arra a kérdésre: ki
ka tolikus szerző — aki katolikus, vagy aki kato li-
 kus témában ír? Természetesen a magyar iroda-
 lom ban is többféleképpen válaszoltak erre, Szé -
nási írásaiból legtöbbször Babits Mihály példája
tűnik ki, akinek katolikus költő voltát egyidejűleg
ismerték el és cáfolták a 20. század közepén.

Az irodalmi kategóriák további közös jellem-
 ző jének tűnik, hogy megszervezésüket követően a
létüket tagadó vélekedésekre adott válaszok erő-
 sítik meg őket. „A katolikus irodalom forrásairól
és (…) állapotáról folytatott belső vita már jelzi a
katolikus gondolkodás színvonalának alakulását
is, s a katolikus irodalom bizonyos fajta irányzattá
szerveződésének a lehetőségét is magában hord -
ja” (71.). Merthogy a katolikus irodalommal kap-
 cso latban is sokszor hangoztatott kérdést idéznek
a kötet írásai is: van-e magyar katolikus irodalom,
s ha van, milyen kapcsolatban áll az egységes ma-
 gyar irodalommal, melynek épp az egységességét
teszi kétségessé a vizsgált kategória. A katolikus
irodalom megszervezésének körülményeit bemu-
 ta tó írásaiban Szénási idéz pro és kontra vélemé-
 nyeket egyaránt, s az irodalmi kategória körül ki-
rajzolódó vita legmarkánsabb érveit mutatja be.
A cseh Kamil Bednar vélekedése tűnik a legjó-
 zanabbnak és a leginkább megfontolandónak:
„A kri tika, az irodalomtörténet szempontjából, a
könyvtárosok szempontjából létezhet valami,
amit ’katolikus irodalomnak’ neveznek. De az író
szempontjából csak egy irodalom létezik…”
(104.). Szénási Zoltán — jó döntéssel — nem fog-
lal állást a vitában. Ami a téma bemutatásából vi-
 szont hiányzik, az az irodalomtörténész követ kez-
 tetéseinek, megfigyeléseinek közlése. Ezek nélkül
a Párhuzamosok a végtelenben című kötet irodalom-
 történeti tárgyú írásai puszta anyaggyűjtések ma-
 rad nak, melyek így inkább a téma és nem an nak
feldolgozása miatt érdekesek.

Az általam fentebb említett párhuzamokból az
következhet, hogy nem a közös nyelv a döntő
egy-egy irodalmi kategória létjogosultságának el-
döntésében — tehát létüket pusztán a nyelvileg
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egységes magyar irodalomra hivatkozva nem iga-
 zán lehet érvényesen cáfolni. Ami az olyan iro dal -
mi közegeket, mint amilyen a magyar katolikus
irodalom is, életre hívja és megtarthatja, az a kul-
turális rokonság, amiről Szénási Radnóti naplóját
idézve „történeti és kulturális nézőpontból tekin-
 tett leszármazásként” (34.) beszél. Vagyis az efféle
irodalmi közösségek egyidejűleg tartoznak egy
nyelv és egy kulturális kötődés által összetartott
közegbe. A „kettős kötődés”, vagy „kettős iden ti-
 tás” szintén többnyire a határon túli irodalmakkal
kapcsolatban emlegetett fogalom, s az, hogy
Szénási is többektől idéz erre vonatkozó véleke-
 dést a magyar katolikus írókat jellemezve, elgon-
 dol kodtató. Már csak azért is, mert első említé se-
kor Szénási (irodalom)történeti eseményeket
tag lal, vagyis a „kettős hűség” is irodalomtör té-
ne ti fogalomként jelenik meg, mely tehát bizonyos
történelmi körülmények között vált teljesítendő
elvárássá a katolikus irodalommal szemben, nem
pedig az „egység az egységben” léthelyzete miatt,
ahogy a határon túli irodalmakkal kapcsolatban
szokás ugyanezt emlegetni. A „kettős hűség” fo-
 gal mát Rónay Györgytől idézi Szénási („hűség
a hazához […] és hűség az egyházhoz”, 95.), ám a
ka tolikus írók irodalmi létezéséhez kötődően is
szó esik erről a kötetben. Ezt „kettős identitás-
 ként” definiálja a szerző, s magyarázatul Heinrich
Böll megjegyzését idézi: „Van tehát olykor valami
nehézsége annak: kereszténynek és egyúttal mű-
 vésznek lenni” (103.). A művészi érték a katolikus
irodalom megszervezésekor még kevésbé volt
döntő, ebben is a többi irodalmi kategóriához ha-
sonlít. Kezdetben inkább a mennyiség volt fon tos,
a csoport létrehozása érdekében minden kép pen:
kellettek szerzők, akik katolikus irodalmat hoztak
létre. A kritikai szempontok később érvé nye sül-
tek. Szénási Zoltán maga sem vállalkozik esztéti-
kai értékítéletre — furcsa mód még a kritikáiban
sem, bár nyilvánvaló, hogy az olyan gyűjtemé-
nyes kötet esetében, mint amilyen a Párhuzamosok
a végtelenben is, aminek van átfogó tematikája, a
kritikákban is inkább a választott témához való
kapcsolódás a fontos.

Szénási Zoltán kötetének van egy kiemelten
fontos része: a szerző a Vigilia folyóirat történe-
 téről közöl négy tanulmányt, a lap történetét át-
tekintve 1935-től, mikor megalapították azt, a
részfejezet címe szerint 1978 utánig, de a tanul-
 mányfüzér, valamint a fejezet címéből — Vigilia
75 — tudható, hogy Szénási egészen napjainkig
kiterjeszti vizsgálódását. Ahogy kritikái kapcsán
már említettem, az irodalomtörténész a folyóirat
feldolgozása során sem értékeli az általa vizsgált
lap szépirodalmi felhozatalát, a szerkesztők sor ra
vételével a Vigilia eszmei arculatának válto zá sait,
finomulását mutatja be. Az ilyenfajta vizs gá lódá-

sok általában egy-egy meghatározó folyóirat jubi-
leumi évében élénkülnek meg — így volt ez 2008-
ban a Nyugat esetében és most is, mikor a Vi gilia
hetvenöt éves lett. Magyarországon a folyó irat -
történet-írás olyannyira gyerekcipőben jár, hogy
nincs is még bevett módszertana, így az olyan
munkák, mint e tanulmányfüzér is, bizo nyos
szempontból úttörőnek bizonyulhatnak. Szé nási
Zoltán tanulmányainak, már csak terje del mük
okán is, nem lehetett célja a Vigilia tör té netének
teljes áttekintése. A szerkesztőségek sorra vételé-
vel, a legfontosabb viták részletezésével, a rova-
tok kialakulásának megmutatásával a szerző va-
lóban történeti áttekintést ad, vagyis a Vigiliáról
beszélve az 1935-től napjainkig húzódó időszak-
 ban több irodalom- és kultúrtörténeti vonatkozást
is említ, így a folyóirat irodalomtörténeti szerepe
is jobban hangsúlyozódik. A tanulmányfüzér
utolsó bekezdéseiben mintha mentegetőzne min-
d ezért: „a lap egészét tekintve részleges (…) terü-
letnek a bemutatásához (…) szükséges volt a lap
teológiai, filozófiai, történeti tájékozódásának fő
irányait felvázolni, és egyéb, nem szorosabban
vett irodalomtörténeti tényezőket is megvizs gál -
ni” (125.). Ezeknek a tényezőknek a számbavétele
mindenképpen erénye az írásoknak, segít, hogy a
magyar katolikus irodalom és különösen az ennek
egyik kétségtelenül legfőbb fórumaként fel tün  -
te tett Vigilia valóban a magyar irodalom tör ténet
részeként legyen értelmezhető. Vagyis Szé ná si
nem kezeli kuriózumként saját érdek lődésének
tár gyát, nem bizonygatja az olvasónak, hogy
mind ez érdemes a szakmai figyelemre — ver bá-
lis győzködés helyett munkáival demonstrálja
mindezt.

A fentiekkel együtt jár az is, hogy a szerző nem
vádolható elfogultsággal sem — nem hallgatja
el a katolikus irodalmat, vagy eleve a katolikus,
keresztény felekezetet ért kritikákat. Izgalmas,
amit például Rónay Györgytől, az ő naplójából
Prohászkáról idéz: „Olvasni kezdtem, s elretten -
tett egy pap, egy Prohászka ajkán — bármilyen
kínos élmények sugallták is — a zsidózások ára-
data s a tónus, a kifejezések útszélisége, orde ná-
 résága. (…) [A] valódi keresztény állásfoglalás
ott ér véget, ahol a kivételt nem ismerő feleba-
ráti szeretet meginog” (107.). Noha a kötetben
zöm mel irodalomtörténeti tárgyú írások olvas-
hatók, szerzőjük nagyon finom kiemelésekkel
mutat rá azokra a pontokra, melyek aktualizál-
hatók, s elevenen tartják az irodalomtörténész
választott szempontjait. Óhatatlanul a jelen ala-
kulások idé ződnek meg az olyan észrevételek-
ben is (amel lett, hogy mára Prohászka neve is át-
hallásossá vált), mint amit Szénási a népnemzeti
kánonról ír, mikor megemlíti annak „önmagába
záródá sát, mely végül majd az esztétikai szép-
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ségesz mény nek a hazafias-nemzeti, a szemér-
mes férfiúi és a vallásos hívő kategóriákba való
belemerevedéséhez vezet” (18.). Épp a népnem-
 zeti kánon alakulása és az olyan személyiségek
megítélésének tisztázása miatt, mint amilyen
Prohászka Ottokár is, különösen fontos Szénási
higgadt, tanulmányokra talán ritkán mondott:
elegáns írásainak mostani megjelenése. A szerző
nem térít, nem győzköd és nem bizonyít — nem
azt mondja meg, mit gondoljon az olvasó ezek-
 ről a kérdésekről, szövegei sokkal inkább tisz-
 tázzák a jelen ilyenféle folyamatainak történetét
és alapot adnak objektív ismeretek szerzéséhez.
S ez nagyon fontos feladata, és mondható: elért
eredménye a Párhuzamosok a végtelenben című
kötetnek. Szénási irodalomtörténészi attitűdjét
remekül mutatja a többek között Radnóti Mik-
lós zsidó és katolikus identitását bemutató „Én
nem vagyok magyar?” című tanulmányának be-
 fejezé se. A következőképpen zárja írását: „De
akár hogy is értelmezzük Radnóti önazonosság-
tuda tát, bori noteszének bejegyzése szerint is ön-
 ma gát ma gyar költőnek vallja. S mi mást mond-
hatnánk mi ehhez képest?” (35.).

Szénási Zoltán tiszteli választott témáját, a ta-
 nulmányokban és kritikákban közelebbről vizs-
 gált egykori és még élő kollégáit (a kötetben sze-

 replő írásokat olvasva döbbenhet rá a befogadó,
hogy ez a kiérezhető tiszteletadás korántsem
magától értetődő). Több írásban is megjelenik a
figyelem, mely Szénási szövegeit alapvetően meg-
 ha tározza. Némileg az ő munkáira átértelmezve
is igaz az, amit a szerző Pilinszky művészet szem-
 lé letéről mondott. Eszerint „a másokra irányuló
figyelem [Szénásinál] nemcsak [egy-egy tanul-
mány] előfeltétele, de a [tanulmány] szino nimája
is” (48.). A Párhuzamosok a végtelenben cí mű kötet
eredendően összetartozó közegek kö zött alakít
ki párbeszédet, mely közegek, noha összetartoz -
nak, mégis látszólag párhuzamosan léteznek
egymás mellett. Szénási Zoltán találko zási pon-
tokra mutat rá ahhoz, hogy ezek a pár be szédek
létrejöhessenek, s kötetében az egyik legfonto-
sabb ilyen találkozási helyként tűnik fel a Vigilia
című folyóirat, mely nemcsak a Párhu za mosok a
végtelenben közepére helyezett blokkban, a róla
közölt négy tanulmányban központi, ha nem a
könyv több további, a Vigilia-írások köré írt szö-
vegeknek a szereplőit is — legalább Szénási Zol-
tán tanulmánykötetének keretei között — jóté-
konyan egy közösséghez sorolja. (Új Forrás Kiadó,
Tata, 2012)

SZARVAS MELINDA
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JOHANNES B. BRANTSCHEN
Miért van szenvedés?
A nagy kérdés Istenhez

Miért van ez a sok szenvedés – ha meggyőződésünk szerint
Isten hatalmas és jóságos? A kérdés ősrégi, mégis minden
nemzedékben újra felbukkan, és minden hívő embernek ne-
kiszegeződik. Bár számtalanul sok remek válasz született a
múltban és adódik ma is, egy ponton végül mindegyik adós
marad a végső magyarázattal. 

Amikor Johannes B. Brantschen beszélni mer a szenve-
désről, akkor nem próbálja meg agyonmagyarázni a szen-
vedést vagy akár olcsó vigaszt nyújtani a szenvedőknek.
Pusztán arra vállalkozik, hogy velük együtt érezve, de meg-
 szólítva az egészségeseket és a „boldogokat” is, utána gon-
doljon a szenvedés titkának. 

A könyv nyílt és őszinte tájékozódása segíthet eligazod-
nunk, hogy keresztény hittel hogyan lehet szembenézni a
szenvedés tapasztalatával. 

Ára: 1.800 Ft

Megvásárolható vagy megrendelhető a Vigilia Kiadóhivatalban és a honlapunkon
Telefon: 486-4443; Fax: 468-4444; E-mail: vigilia@vigilia.hu; Honlap:www.vigilia.hu
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