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A valóságos ember
Vasadi Péternek, hatvanadik
szülétésnapjára, köszöntésül

"Az isteni nagyságtól megérintett ember egyszerre méri föl hiányait, és határain
túllépő önmagát; különös, biztos, telített pillanatok ezek. Valamiképpen így egye
sül a »többivel«, mégis felfokozottan önmaga marad. Kitágul, megsejt és fölsza
badul, saját emberi alapjai mégsem változnak. Föladja önmagát; ami mégis elmé
lyül benne, éppen saját mivolta. Személytelen személyisége és személyes személy
telensége egyidejű." (Vasadi Péter: Az ember reménye)

*

De mit ért ebből manapság az ember, ha nem tudja, hogy a rnulandóság és az
örökkévalóság közé van helyezve és ezáltal valaki. Ha csak a mulandóságban
lenne része, nem volna miért élnie, márpedig az ember él és tevékenykedik,
akaratát valamilyen célra irányítja. Mondhatnánk, az örökkévalóságnak engedel
meskedik. Csakhogy erről mit sem tud, ha pedig valamit mégis tud, rosszul vagy
alig tudja. Az embert abban, hogy valóságos ember legyen, voltaképp két körül
mény akadályozza: vagy az, hogy túlértékeli magát környezete rovására és ezzel
eltorlaszolja lelkét a világ elől, vagy pedig aláadja magát a világnak, kockára téve
belső szabadságát. Mindkét veszély: érvényes veszély. Az első esetben az ember
nem vagy látszólag törődik azzal, ami körülötte történik. Saját önkénye szerint él,
vélt érdeke szempontjából, a legkülönfélébb elfogultságoktól indítva, amelyek közül
talán a legfőbb az elfogultság sajátmaga iránt. Ez a narcisztikus vonás, az egyén
gyönyörködése önnön lényében, hamis képzeteket kelt nemcsak saját magáról,
hanem másokról, egyáltalán a világ dolgairól is. Egy végzetes önbizalomtól félre
vezetve úgy jár el, mintha a világ őérte volna, személyes élvezetei kedvéért vagy
fájdalma tárgyaként, amelyet ezért hol szolgájának, hol ellenségének 'tart. A sze
mélyíségét előtérbe helyező ember önmagának kiszolgáltatott ember, s e kiszol
gáltatottság, ha fokozódik, a lélek megbetegedésébe vált, a sehová nem tartozás
érzésébe: a személyiség fölfalja önmagát. A körülményeinek magát alávető

egyén voltaképp' ettől, a sehová nem tartozás érzése elől menekül egy másik ki
szolgáltatottságba. Jószerivel csak azt teszi, amit eléírnak neki, s ezáltal mintegy
feladja személyiségét, amely minden más valóságtól elkülönült valóságként ne
hezedik reá különben. A személyiség az ember pokla: akárha élete vezérlő el
vének gondolja a világgal szemben, akárha eladja a világnak, hogy elfusson sza
badsága elől, amely lelkében, a tudata alatt várakozik, hogy megnyilatkozzon.

Csak az az ember szabad, aki életével az élete fölé törekszik. E meghaladás ál
tal lesz valaki; mivel nem a személyisége mint öncél szabja meg cselekedeteit, s
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nem is valami idegen természet, hanem lényében a mulandóság érzésétől az
örökkévalóság felé hívó tudati lélek, amely szellemi megismerésre vágyik. Tudni
akarja, mi a törvény, mert tudja, hogy van törvény, a kapuja is megnyílhat előtte,

ha nem az önző emberi akarat kíván parancsolni az igazságnak. Ez az akarat
ugyanis becsapja az embert, személyes érdekét felruházza az igazság képzetével.
De ha cselekvésének célja végül is csupáncsak személyes cél, hiányzik belőle a
hiteles erő, nincs, ami kiváltsa életét a dolgok börtönéből, amelyekre figyelme
irányul. A személyiséget öncélként állító akarat az esetlegességeket állítja a
maradandóság helyett, az egyéni hasznosságet és sikert a manapság divatos
önmegvalósítás nevében, amely a legtöbbször nem más, mint az önkényesség,
sőt az erőszak .Jegalizálása" a lelkiismeret kiiktatása árán. A bűn élvezetébe
hajtja az embert a hiúság, a tolakodó magamutogatás, a társadalmi képmutatás
és ravaszság által, amely mennél rejtettebb és eredményesebb, annál nagyobb
kielégülést nyújt az önhitt egyénnek. Az önmegvalósítás e hamis akarata vétkes
akarat, amennyiben az ember önmaga hozza magának a törvényt a személyisége
szerint, tagadván az egyetemes törvényt. Pedig ez a törvény a lelkébe van írva
utasításként,hogy fokozza a szeretetet, vagyis a közös emberi érdek szellemében
járjon el mindenkivel, akire különben sz!mélyisége tör. Lehet, hogy az önmeg
valósítás embere az emberiségre hivatkozik, sőt a legtöbb esetben hivatkozik is,
de aki az emberiség nevében szól, a semmi nevében szól. Az emberiséget valójá
ban nem lehet szeretni, mert e szeretetből hiányzik az élő fájdalom. Szeretni
csak a másik embert lehet. Aki a másik ember helyett az emberiséget gondolja
szeretete tárgyának, az senkit sem szeret.

*

Az akarat akkor rmíködik helyesen, ha felfüggeszti önmagát az igazság előtt,

mintegy arra törekszik, hogy megszüntetvén a személyi~g elfogult jelenlétét,
utat nyisson az egyénben az igazság "felszólamlásának". A tudati lélek az, amely
az emberben "hallja az ő beszédét és megtartja", míg a személyiség "hallgatja az
ő beszédét és nem teszi meg" (Lk 6, 47, 49). Vagyis a tudati lélek éber lélek,
tudja az igazságot, míg a személyiség maga szerint akarja és ezáltal önléte csap
dájába esik. A személyiség felülmúlása a tudati lélekben az ember megmentése
attól, hogy saját rabszolgájává váljék. E lélek kiözönlése a világba pedig a világ
megmentését jelentené, mivel a minden emberben közös lényeget mondja. Esze
rint senki sem több és nem is kevesebb a másiknál, mert mindenki ítéletre van
bocsátva. Ha pedig ítéletre van bocsátva, helyt kell állnia az ítélet előtt. Éppen
ezért a tudati lélek által vezérelt embernek az a dolga, hogy a világot ne a végső

halálnak, hanem az "új Jeruzsálemnek" próbálja felkészíteni. Mivel minden
szétesni látszik, közvetítő erő legyen bűnösök és áldozatok között, látván, hogy a
bűnöshöz az áldozata áll a legközelebb. Nincs olyan bűnös ugyanis, akiben az
áldozata ne lenne jelen, és nincs olyan áldozat, aki a tettest ne hordaná magával,
egymásra néznek még a történelemben is, amelynek profán oldala éppen azért '
rejtély, mert rejtély mint üdvtörténet. A kölcsönös elutasítások világában a való
ságos ember az egyesítésben "érdekelt" a lélekbe írt tudás szerint, sejtvén, hogy
e tudás nélkül az emberi nem semmire sem megy, még ha jelenleg vissza is von
ja magát e tudás elől, többre becsülvén szerzett ismereteit. Pedig az ismeretek
fokozódása nem mond ellent a magasabb tudásnak. Epp ellenkezőleg: úgy lát
szik, mintha valamiként feléje vezetne, csak az ész "jogát" és a lélek "jogát" a
bűnös szabadság elzárja egymástól. A tudati lélek embere ismeret és tudás kö
zött a közvetítésnek van odaadva, hogy az ismeret ne legyen csupán ismeret,
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hanem felvegye fl lélek tudását, mégpedig a tényleges szabadság értelmében,
mely szerint "ahol az Ur Lelke van, ott a szabadság" (2 Kor 3, 17).

•

"A magához édesgetésnek Istennél nincs határa. Önmagába hasít Fia föláldozá
sával, hogy végérvényesen biztosítsa a választásában is esendő ember örök örö
mét. Meghal, Isten zneg mer halni az emberért, hogy az ember éljen. A szüntelen
emberi nem-re Istennek mindig új és mindig alázatos válaszai vannak: a bűnben

rejlő elutasításra a megbocsátás, a tévedésre a világosság, a végleges halálra a
föltámadás, a kegyetlenségre az irgalom.va gyors gyűlöletre a lassan kibontakozó
szeretet. Isten megadta az emberi választás szabadságát, de nem titkolja, hogy
csak Benne választhatja az ember önmagát." (Vasadi Péter: Az ember reménye)

VASADI PÉTER

Elnevezések
Nád/er Istvánnak

Azt a lassú lehajlást,
ahogy a homlokod
majdnem érinti a
földet, azt nevezed
hatalomnak. Azfaz
indulatot, mely dönti
belöled a szót, dézsából
mint a vizet, azt
nevezed szaretetnek.
Égsz tőle. Égési
sebeid rötfalú városok
tested térképén.
Böröd zsirtól nem
ragyog. Ölelésed nem
roppant ízületet, de
szoros, Mondhatnak téged
baljós remetének, ki .
téveszméiben nyakig
ülve e népes farsangra
azt mond]a - haláltánc.
Söt, kozmikus idiótának,
aki tengerzúgásért bele
hallgat a tenyerébe.
Jó. Bizzuk a kürtszóra.
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