
„A szélsőséges szegénységet a tartós rendkívüli
állapothoz lehet hasonlítani.” (81.) Maggie Mama
soha nem apró lépésekben gondolkodott, a terv
az volt, hogy a tanulás révén „a szegénység lehúzó
spirálját áttörjék”. (103.) A Stephen’s Children nevű
szervezet 1996-ban alakult meg, s az elmúlt húsz
év alatt 95 keresztény óvodát létesített. Ezek az in-
tézmények nemcsak felügyelik és élelmezik a sze-
gény gyermekeket, hanem megtanítják őket a
rend re és a rendszerességre, a higiéniai szabályok -
ra, illetve egészségügyi ellátást is biztosítanak szá-
muk ra. Maggie Mama legfőbb célja tehát, hogy a
pillanatnyi problémák megoldása mellett, segít-
ségével hosszú távra szóló eredményeket érjen el:
az oktatással lehetőséget ad a fiataloknak egy ma-
gasabb életszínvonal elérésre. Fontosnak tartja,
hogy a fiatalok szakmát tanulhassak. A szervezet
nyolcvan ambuláns klinikát és öt szakmunkás-
képző központot hozott létre a szegény negye-
dekben. Életművéért 2014-ben Maggie Mama
megkapta az egyiptomi Szociális Minisztérium ki-
tüntetését „a kairói nyomornegyed példamutató
anyjaként”. (233.)

Maggie Gobran ma már egészen másként él,
mint huszonöt évvel ezelőtt, amikor először járt
a szeméttelepen. Professzori állását elcserélte a
szegények megsegítéséért, csakúgy, mint koráb-
bi luxus életmódját. Ma egyszerű fehér ruhában
járja Mokattant és vezeti ezt a hatalmassá nőtt
szervezetet, mely nemcsak anyagi segítséget ad
a rászorulóknak, hanem lelki gondoskodást, hi-
tet, szeretetet és életcélt is. „Maggie Mama eny-
híti a nyomort, segítséget nyújt az önsegélye-
zéshez — de ami ennél is fontosabb, szeretetet és
emberi közelséget nyújt, és Isten jelenlétére em-
lékeztet.” (242.) (Ford. Békefy Lajos; Immanuel Szó-
szóró, Szombathely, 2015)

FORGÁCH KINGA

SZÉNÁSI ZOLTÁN: VASADI PÉTER

Első látásra talán csodálkozhat az olvasó, hogy az
MTA Irodalomtudományi Intézetének nagy múl-
tú, Kortársaink című könyvsorozatában csak 2014-
ben jelent meg kismonográfia Vasadi Péter mun-
kásságáról. Ha azonban figyelembe vesszük, hogy
például Rónay László Mécs Lászlóról írott kötete
1997-ben, a Sík Sándorról szóló pedig 2000-ben lá-
tott napvilágot, világossá válik, hogy e sorozat nem-
csak kiteljesedett és az irodalmi intézményesség,
a kritikai befogadás alapján mélyebb számvetés-
re méltónak tűnő, kortárs életművek bemutatására
vállalkozik, hanem korábbi szakaszaiban gyakran
olyan szerzőket állított a középpontba, akiknek a
pályája évtizedekkel korábban lezárult. A sorozatot
2008 óta Hafner Zoltán szerkeszti, s az ő gondo-

zásában eddig megjelent öt kötet a tárgyalt alko-
tók kiválasztását illetően határozott esztétikai
koncepciót sejtet. Erdődy Edit Kertész Imre-mo-
nográfiája után Halmai Tamás három kötete lírai
életműveket elemzett: Takács Zsuzsáét, Székely
Magdáét és Gergely Ágnesét. A sorozat legújabb
kötete a most bemutatandó mű.

Szénási Zoltán irodalomtudományi munkás-
sága nem ismeretlen a Vigilia olvasói előtt. A fo-
lyóirat rendszeres szerzőjeként több tanulmányát
éppen Vasadi Péter költészetéről közölte ezeken
a hasábokon. Az 1975-ös születésű irodalomtu-
dós A szavak sokféleségétől a Szó egységéig című, első
önálló könyvében (2011) a huszadik századi ma-
gyar katolikus irodalom témakörében született ta-
nulmányait tette közzé, egy évvel később tanul-
mányai, esszéi és kritikái gyűjteményes kötetét
(Párhuzamosok a végtelenben) az Új Forrás kiadó-
ja jelentette meg, amely folyóiratnak Szénási a fő-
szerkesztő-helyettese és felelős szerkesztője. A Va-
sadi-kismonográfia a szerző harmadik könyve.

Pontosság, visszafogottság és éleslátás jel-
lemzi Szénási Zoltán munkáját, aki a rendelke-
zésére álló, viszonylag rövid terjedelemben a leg-
magasabb színvonalon oldotta meg a feladatot,
hogy bemutassa Vasadi Péter költői és írói élet-
művét, elhelyezve azt a kortárs magyar irodalom
összefüggésrendszerében. Bár a kritikai közbeszéd
és minden bizonnyal a legtöbb olvasó is Vasadi
Pétert elsősorban költőként tartja számon, a mo-
nográfus nagyon körültekintően és szerencsésen
járt el, amikor úgy döntött, hogy könyve első fe-
jezetét az esszéíró Vasadinak szenteli. Ez azért volt
jó döntés, mert, miként Szénási Zoltán meggyő-
zően bemutatja, Vasadi Péter életművét nagyfo-
kú egységesség jellemzi, és az esszék kapcsán a
szerző értelmezi azokat a nyelvfilozófiai össze-
függéseket, melyek meghatározóak a versek ge-
neziséré és befogadására, vagyis amelyektől lét-
rejöttük is függ, s amelyek kulcsot jelenthetnek ér-
telmezésükhöz. Ezután az irodalomtudós négy fe-
jezetben, korszakonként tárgyalja a költő lírai al-
kotásait, végül pedig szépprózáját járja körül. Élet-
rajzi áttekintés helyett a könyv zárlataként alapos
és hallatlanul izgalmas Vasadi-interjút olvasha-
tunk, melyet Szénási Zoltán Finta Gáborral kö-
zösen készített.

A kiterjedt esszéisztika rétegzettségét a mo-
nográfus hármas modellel írja le. A tematikus sí-
kot, mely teológiai, hitéleti, morális, a költészetre
és a szerző jelenkorára vonatkozó reflexiókat is tar-
talmaz, a gondolatmenet nyitottsága jellemzi. A má-
sodik réteget az esztétikai megformáltság jelenti,
„s ezzel együtt a nyelvi kifejezés határolt végte-
lenségének keresése létezés, létmegértés és költé-
szet hármas egységének jegyében”. A harmadik sík
„túl van az előző kettőn”: „ez a transzcendencia a
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szó eredeti értelmében vett átlépés, a transzcendens
Igazság, a rá való vonatkozás és az ontológiai rá-
utaltság tudatosodása”. (28.) Különösen fontos ez
a harmadik pont, mely rávilágít Szénási Zoltán her-
meneutikai alapállására. Az említett transzcen-
denciáról ugyanis, ha nem tévedek, nem mint a Va-
sadi szövegeiben diszkurzív módon körülírtról, ha-
nem mint azokban valóban jelenlévőkről beszél.

A monográfus nagy biztonsággal vezet be az
esszékben megszólaló Vasadi gondolkodói vilá-
gába, melynek kontextusát egyrészt olyan 19. és
20. századi filozófusok és írók jelentik, mint
Dosztojevszkij és Heidegger, másrészről pedig a
II. Vatikáni zsinat és annak magyarországi befo-
gadása. A Vasadi nyelvfelfogásával kapcsolatos
passzusok a monográfia legfontosabb kérdései-
hez vezetnek el. Szénási Zoltán két katolikus köl-
tészetről beszél, „tiszteletreméltó papköltőkről”
és olyan, a katolikus hagyományok erőterében al-
kotó költőkről, akik a művészi megszólalás je-
gyében saját, modern létértelmezést alkotnak
(mint például Babits Mihály, Rónay György, Pi-
linszky János vagy Borbély Szilárd), s rámutat
arra, hogy Vasadi Péter egyértelműen az utóbbi
csoportba tartozik.

1978-as esszékötetében, a Tűzjelben olvasha-
tó Vasadi Péternek A szó válságáról, a szó öröméről
című írása. Ebben Gadamert idézve a szót mint „a
kijelentett lét”-et határozza meg. A szó a szellem
nyelvi léte. Ha „a végtelen csöndre” irányul, „ak-
kor megteremti a vallást”, „ha a végtelen árnyé-
kában igazi realitását elnyerő világra”, akkor az
irodalmat hozza létre, ha pedig a világ és a vég-
telen összefüggéseire, akkor a tudományt. Vasa-
di a költészetet „a vallás és az irodalom met-
széspontjába helyezi”. Figyeljünk jól: a Vasadi Pé-
ter számára fontos költészet nem témája révén ka-
tolikus. A költészet e modell szerint nem egy-
szerűen az irodalom része, hanem részesedik a
vallás meghatározó tulajdonságából is, ameny-
nyiben „egyszerre irányul a végtelen csöndre és
a világra”. (25.) „A nyelvbe vetett hit” olyan alap-
vetése Vasadi egész életművének, mely sajátos he-
lyet jelöl ki neki a kortárs irodalomban, s meg-
különbözteti azoktól a költészetfelfogásoktól,
melyek meghatározója éppen a nyelvvel mint a
kommunikáció médiumával és annak referenci-
ális megbízhatóságával szembeni kétely. Hogy a
Vasadi-korpusz mégsem „konzervatív képződ-
mény”, írja Szénási, annak köszönhető, hogy a
költő — a fentiekkel csak látszólagos ellentmon-
dásban — hisz a művészet autonómiájában. Ahogy
a monográfus idézi: „Az Írásnak isteni függet-
lensége van.” Ez összefügg azzal is, hogy, miként
Szénási Zoltán részletesen bemutatja, a szabad-
ság fogalma központi szerepet tölt be Vasadi
esszéisztikájában.

Vasadi Péter lírájának említett különállása mi-
att a monográfia nagy érdeme, hogy úgy tudja —
persze a Vasadi-recepció tökéletes ismeretében —
leírását adni ennek a munkásságnak, hogy nem
támaszkodhat közvetlenül a későmodern és
posztmodern irodalom költészettörténeti folya-
mataihoz kapcsolódó irodalomtudományos mo-
dellekre. A legfontosabb költői életmű, melynek
hatását és jelenlétét Vasadi Péternél mindvégig fi-
gyelembe kell vennünk, természetesen Pilinszky
Jánosé. Különösen fontosnak gondolom a könyv-
nek azokat a lapjait, melyeken Szénási Zoltán be-
mutatja, mely pontokon tér el Vasadi lírája lé-
nyegileg „a mindvégig a csend, a végleges el-
hallgatás határán születő Pilinszky-lírától”. (32.)
Az értekezés átgondoltságát mutatják többek
között azok a megállapítások, melyeket a mo-
nográfus a szövegközöttiséget hangsúlyozó po-
étikai eljárások és a Vasadi-líra különbségeiről tesz:
„Vasadi tisztában van a versszövegben megal-
kotott világ originalitását korlátozó szövegha-
gyomány létével, alkotásmódját éppen ezzel
szemben alakítja”. (58.)

Szénási Zoltán, miközben kiegyensúlyozott ké-
pet ad a Vasadi-életmű egészéről, határozottan jel-
zi azt is, hogy számára e költészetnek újabb, a
nemzeti tematika és a korkritika által meghatá-
rozott vonulatánál fontosabb az a rétege, mely a
keresztény hagyomány és az irodalmi modern-
ség összehangolását valósítja meg. Monográfiát
írva nem az irodalomkritikus kérdéseit szegezi a
korpusznak, a korai Vasadi-költészet képalkotá-
sa kapcsán mégis felveti annak lehetőségét is,
hogy egy szöveghely esetében talán képzavarról
van szó. Az egyébként visszafogott értekező
nem hallgatja el azt a véleményét sem, hogy a
Mindenki aranyat sejt című Vasadi-kötet, s abban
különösen a Magánbeszéd ciklus és „függeléke” a
kilencvenes évek magyar lírájának egyik ki-
emelkedő teljesítménye.

A könyvet záró interjúra nem túlzás a szen-
zációs jelző. Ebből igen fontos mozzanatokat is-
merhetünk meg Vasadi Péter életútjáról, élet- és
gondolkodásmódjáról. Olyan részleteket, mint
például az a jelenet, amikor „Lakatos elvtárs, aki
pedig korábban ávós ezredes volt”, behívatta a mi-
nisztériumba, karrierrel kecsegtette, melynek
csúcspontjaként akár miniszterhelyettességig vi-
hette volna. Vasadi ezt így kommentálja: „Szel-
lemi halálfélelmem támadt.” (138.) S ha mindez
nem lenne elég, függelékként több verset meg-
nézhetünk (és elolvashatunk) Vasadi kézírásában,
melynek szépségére bizonyosan illik az a meg-
állapítás, hogy önmagáért beszél. (Balassi, Buda-
pest, 2014)

KRUPP JÓZSEF

876

16_SZEMLE_november_Layout 1  2015.10.15.  11:01  Page 876


