
VASADI PtTER

1926-00n született Buda
pesten. Költő , rró, esszé
ista. Legutóbbi frását
2007. 12. számunkban
közöltük.

Mindennapi
A hitró1

Gustave Thibonnak

Ez itt a csönd ideje s helye. A sorok sebesen íródnak egymás alá,
az olvasó - külső zaj közepette is - csöndteremtő sorokat olvas,
és még az eleven, mozgó, drámai történések is csöndben zajlanak:
bennünk. Mi magunk vagyunk a világ eseményeinek színtere. Mi
helyeselhetjük őket, vagyellenezzük. Mi cselekszünk, mi szenved
jük el a rosszat, mi könnyebbülünk meg egy jó kifejlettől, mi örü
lünk a jónak. Mi magunk vagyunk a tét. Tehát nem csak az nem
mindegy, mit teszünk, s mit nem, az sem, mit gondolunk: a gon
dolat a tény magva. Amit - akár mozdulatlanul s hang nélkül 
átélünk. az már egy tény embrionális állapota. Rejtett, legbelső vi
lágunk túhegye karcol bele minket a világba. Ahogyan élünk,
olyan lesz a világ . Ezért is "Sehol világ, csak belül." (R. M. Rilke) A
külső világnak általunk kellene belsővé lennie. A belső világnak
pedig oly konkréttá, azaz teremtetté, amilyen egy rét, egy sólyom,
egy házfal.

Mit mondtam ezzel? Azt, hogy az ember lényegénél fogva ko
vász-természetű . Megkeleszti vagyehetetlenné teszi, odaégeti a
világot, a világát. Benne magát, s ha magát, mindig másokat is.
Ha keleszthetné, építené, ha (paradicsommá nem is, de) parkká
tehetné, miért rontja el (és le), égeti, dúlja föl? Miért? És ha ezt én
megsokallom, sőt gyűlölöm, akkor ő, ők, akik nemcsak bűnözők

- alkalmasint magamat is közéjük értve -, de áldozatok is, mi
ért nem elégelik meg, iszonyodnak el egyetemes kárt ékonysa
guktól? Miért pusztítják itt is, ott is, újra s újra egymás testét, ott
honát, földjét? Miért ez az eszeveszett, perverz élvezet, az ellen
ségeskedés? .. Tizenévesen elundorodtam a megfeketedő, üsz
kös, füstölgő világ égésszagától. Hol csak szivárgó, hol fölfelhőző

emlékét örökre szenvedi a lélek. Túlságosan is érzékennyé tette a
szaglásomat. Talán a szimatom miatt lettem keresztény. Akinek a
nyomában szegődtem, bár vég nélkül áldozat, feledhetetlenül jó
illata van. Ó az, aki nem ellenség, még csak ellenfél sem, nem kelt
félelmet, nem suttog vezényszavakat, nem céloz hűvös nyuga-
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lommal. nem csal meg, nem kísért, hanem bíztat, hogy bátran
szeressem, szeressek, akitől idegen a megnyerő mosolyú kétértel
műség, nem néma és megátalkodott; fölmérhetetlenül több és
más, mint én. Pedig ő ismertet magamra magában; ilyenkor döb
bent meg, hogy kettőnk különbségeiben "milyen óriás ő",

mennyire nem ideiglenes, hanem mivel örök, irgalmas. Megtaní
tott arra, hogy oly igazságban vackolódjam el éberen, mégis
mintegy puhán, amely áldásra ösztönöz, mert már látok, s mivel
látok, kinevetem a mindenféle isteneket. Ebből jöttem rá, hogya
tiszta tekintetben csönd van, csöndjéből tüzes beszéd következik,
a tüzes beszédnek pedig a szívben van a parazsa. Tőle tudom,
hogya legközönségesebb cél sem teljesülhet remény nélkül, tehát
hogya reménytelenség szétszór, s előhalál a másik neve. Hogya
halál nem a végleges meddőség, hanem kifehéredőbebábozódás,
s hogy ezért nem tusakodik bennünk az öröm a hiábavalósággal,
az emberszeretet a kiábrándultsággal: minden élő meg fog halni,
s minden halott föltápászkodik.

*
"Azt hiszem", írja Van Gogh testvérének, Theonak, "Isten ott kez
dődik, amikor kimondjuk azt a mondatot, amellyel az Egy hitetlen
imája fejeződik be: »Óh, Istenem, nincs Isten!« A klerikusok Istene
számomra halott. De ateista vagyok-e én ettől? A papok szerint
igen - gondoljanak, amit akarnak -, én azonban szeretek, és ho
gyan volnék képes a szeretetre, ha nem élnék és mások sem élné
nek, márpedig ha élünk, akkor ebben van valami titokzatos. Hívd
ezt Istennek, természetnek vagy bárminek, ahogy tetszik, de ma
rad valami, ami teljességgel meghatározhatatlan, és mégis élő és
valóságos, és vedd észre, hogy ez Isten maga, vagy legalábbis épp
oly jó, mint Isten." Van Gogh képei a festőművészet istenérvei
(számomra). Azt bizonyítják, hogya festő Istennel elkerülhetetle
nül összelobbant. Micsoda karambol. Tűz rontott neki a Tűznek ...
A természet pedig teremtmény. Isten nem az. Következésképpen a
klerikusoknak nem (sem) lehet külön Istenük.

:>u.m

Hogy Isten van vagy nincs, ezt értelmes ember nem latolgatja, fő
leg úgy nem, mintha jojózna. Isten-probléma viszont épp azért lé
tezik, mivel Isten akképpen van, ahogyan. Ha azt mondod, Isten
van, azt mondom, nem az, nem "olyan", akit te Istennek mondasz.
Az "olyan" a te istened. Ha azt mondod, nincs, azt mondom, csak
Ő van. Ő a Van. Ha Ő, aki van, nem lenne, mi sem lehetnénk, mert
akkor maga a valóság nincs. Ezért az isten nélküli világ nem van, s
ha mégis létezik, akkor infernális; mi más lenne? A létezést Isten a
hitben teszi valóságossá. A hit azonban valótlannak látszik, mert
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olyan valakit állít, sőt jelenít meg, aki itt mintegy Semmi. A hit itt
úgy van, mintha éj lenne a fizikai jellegű világosságban. A hit te
hát éj. Éji. De titokkal terhes, mély és hatalmas Éj befödött ragyo
gással. S ez áttöri. Átsugárzik rajta. A hit sötét, de világít.

*
/

"

Megtanított arra, hogy a legdarabosabb evilági-t is misztérium
mozgatja, minthogy magát képtelen mozgatni az, ami egykor nem
létezett. A misztérium nem-léttel elleplezett Energia, bent-lét, aka
rat. Minden emberi erő mélyén misztérium rejtőzik: a jó vagy a
rossz misztériuma. Az előbbi szüntelenül teremt, az utóbbi szünte
lenül rombol. Ezért hallgat a jó - még ha beszél is, mert a jósága
beszélteti, a jóság hallgatása pedig tiszta beszéd (J. A.: "törvény")
-, a rossz pedig folyamatos lárma közben fölfal (-ja magát is) s
hány, s újra ugyanezt; kérődzik. A rossz misztériuma a végső idő

ben olyan (lesz), mint egy feketére fagyott, kicsipegetett dióhéj:
még van, de már nincs. A jó misztériuma olyan (lesz), mint maga
az Ország: akként - határok, földrajzi, kozmikus meghatározott
ság nélkül - nincs, holott már csak 6 van. S benne - nem körü
lötte, Benne - minden, ami van, való, valóságos. Élők az Életben.

Ezért - mivel mindenkiben így van jelen a jó s a rossz - az em
ber léte, élete s vallomásos "igéje" (beszéde, szóbeli lenyomata)
paradox jellegű. Mintegy nyitott a szélsőségek felé, s jövőjének

személyes beteljesülése is kettős: elkárhozhat (Isten végtelen irgal
ma alá vetetten is) és meg is dicsőülhet (Isten végtelen lét-bőségé

ben élhet) aszerint, hogya kegyelmet, azaz az isteni "ajánlatokat"
s alkalmakat elherdálja, semmibe veszi, vagy elfogadja, s él velük,
általuk. Így az embert természete s természetfölöttije teszi egyszer
re reálissá s transzcendenssé, vagy irreálissá s átmenetivé. Mun
kám (s talán magam is), mondom, munkám a teremtettség abszo
lút karakterének (transzcendenciájának) s mélyevilágiságának
vonzásában (sült) realista s áttetsző (traszcendenciától át- s megvi
lágítva), E paradoxitás evangéliumi ihletettségű: Jézus stílusában
gyökerezett (óhatatlanul, mert a "szent" ragályos), ezért· nincs
semmi köze az idealizmushoz, sőt, elvetve a materialista szlogent
- "ez van" - egyedül konkrét. Az "ez van"-hoz ez a magyarázat
tartozik: most ez van, illetve most van ez, vagyis lényegében most
sincs "ez", mint "vanó" dolog, eszme, helyzet. A konkrét viszont
azt is meg meri kockáztatni, mivel csakugyan van, hogy most ép
pen ne legyen, nem lenni lássék. A konkrét az, ami van. Ezért lehet
páraszerű, érzékelhetet1enül (de ábrázolhatóan, sőt ábrázoltan) fi
nom, eltűnő, egyszeri.

*/"
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Az Ige megtestesült, Jézus Krisztus emberré lett. Íme, a tökélete
sen zárt konkrétum. E mondat kiejtése után csak hosszasan hall
gatnunk szabadna. Hát tegyük azt. .. Ez annyi (hogy emberré lett):
az Erő gyöngeségbe költözött. A végtelen erő. Mint Ige, s igéi
gyöngeségbe vannak burkolva. A gyöngeség a bőrük. Leszólhat
juk, trágárkodhatunk velük, vitathatjuk, kicsúfolhatjuk, ostoba
szillogizmusokat gyúrhatunk belőlük, durvasággá, provokációvá
csavarhatjuk, visszájukra fordíthatjuk, dominózhatunk velük, s
barbár szellemeskedés keresztjére feszíthetjük őket. Ezért is éjsza
ka az igék követelte és sugallta hit. Nem "Napnál világosabb". Vi
szont sötétje nem azonos a tényleges sötétség bérelte éjjel, amely
mindig a nappal világosságában forgolódna, kibújva átlátszatlan
ságából; az eredeti, masszív sötétség eredetietlenül fényszennyes.
Előbb-utóbb ki is alszik.

"'""'"
A hit nappali homálya, éji sötétje lelassítja az élő mozgását. Meg
szűri szavait, kioltja gondolatait. Elvonja a beszédestől, hallgatásra
készteti. Haszontalanná teszi bevált ötleteit, kifejezéseit, szófordu
latait, a gegjeit. Ha ezek - persze - ösztönösen fölmerülnek ben
ne, már a szájában kettéharapja őket. A hit üdvös kételyt ébreszt.
Elbizonytalanít, miközben súlyt ad. Új alapot rak le a lélekben,
szinte észrevétlenül, amely nem rögzül, nem betonosodik, még
sem süllyed, csúszkál, inog; dinamikus, erős, lélegző; új akar ma
radni. Se sietni, se futni nem lehet vele. A talpak kitapogatják lépé
seiket, s az ember mintha véletlenül vagy tévedésből indulna el a
maga útján. Egyet tud róla: ez út, nem pedig láp, még ha puha is.
Mind biztosabban halad, de ezentúl rejtett ünnepélyességgel, s las
san kivilágosodik. Benne s kívüle is.

Már nincs szüksége bizonyítékokra, hogya világ világossága
egy döntő érven, érvrendszeren alapul, valamely érvényes szem
szög láttatja, s csak az, egy sajátos létszemlélet gyümölcse, egy
sovány guru magánszáma, s ebben magnetikus módon állítja
elő; egyszerűen: a te személyiséged megvilágosodása azt követe
li, hogy csak egy egyetemes Személy mindent átható világossá
gából következhessék. Hited homályos marad, de már átitatta a
világosság. Ez különös: mintha épp e homály állandóságától
függne léted növekvő világossága. A vakbuzgó fényeskedés 
enyhén szólva - szeleburdi, túlerősített, mutatványos, sőt ha
mis. A megvilágosodás viszont változó erejű, élő, kiszolgáltatott,
organikus folyamat.

Mire eljut a tetőpontjáig, már nincs is itt; fölizzása előtt eltű

nik. És ott, ahol kiadja teljes fényét, sem a helyre, sem a tüne
ményre itt nincs jó szavunk. Mert talán nem is a fény és homály
mértéke, aránya ismerteti meg, hanem a hatalma. A kiterjedése.
Megértő totalitás, mely egy a szeretetével.

*
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A tanítványokban - nehézkességük ellenére - ez a végére járha
tatlan világosság munkált irgalmasan, s irgalmatlanul is... Nem le
hetett könnyű szüntelen lelkigyakorlatban élni. Bizonyára mentek
volna tovább, de hova? Visszaútjukat elzárta a ma, meg a holnap ti
tokban fölkeltett, s elharapózó lelkiismerete, melyet nem hagyott
elcsitulni egy tekintet, egy hasonlíthatatlan személyes jelenlét, egy
hol halk, hol nyomatékos hanghordozás. Szavak mögötti volt ben
nük ez az egy szó: mégsem. Lassan tanultak meg vágyakozni arra,
ami - Akiben - már az övék volt. (S. Weil) Nem alkalmatlanok
voltak a tanítványságra, épp ellenkezőleg;már kezdetkor a legal
kalmasabbak voltak rá. Ez lehetett kiválasztásuk igazi oka s alapja.
Mi mást tehettek? Kiültek, mint Illés próféta, a Kármel csúcsára s
várták az esőt. Illés előzőleg könyörgött, most várt. Ez a halhatat
lan bizalomnak egyaránt fontos két formája ... A lelkigyakorlat,
tartsák síkon vagy völgyben, mindig Hóreb hegyen, Sionon, Mori
ján, Golgotán megy végbe. Oda megy Isten, s hagyja magát ujj
heggyel megérinteni. Szent Ferenc élő Kármel-hegy volt.

"'"m'

Az a kis felhőpamacs az égen, az a mustármagnyi hit, az a
visszafojtott fölkiáltás, az az épp odavetett pillantás, az az erőszak

a válság perceiben, az a noszogató szó: menj! menjetek! - eze
ken múlhat minden... A követők tudják ezt, ezért hisznek (s hi
székenyek), ismernek (anélkül, hogy tudnának), teljesítenek (de
csak sejtenek). A követők gyermekszívűek. Odanéznek, amerre
mutatsz. Figyelnek rád. Imádságuk színvallás, önleleplezés, gát
szakadás: tovább már nem hallgathatnak. A követés fölismerés.
Nem szuggesztió. Az, hogy kövess engem, annyit tesz: fölismer
telek. A "követlek" ezt jelenti: igen, valóban fölismertél. Én úgy
soha magamat, mint te engem. Nincs tehát mellébeszélés. Ha
mégis van, kétfelé mennek. Nincs elodázás, nincs "majd"; a
majd menekülés, vagy megelőlegezett hazugság. Az igazi gyer
mekség radikális; voltaképpen az egyetlen oly nagyon hiányzó
fölnőttség. Az érett fölnőtt gyermek. Nem az maradt, hanem
azzá lett. A Legfölnőttebb kisgyermek. Kisded. Csecsemő. Min
dig holnap fog megszületni, mert örök óta van. Isten. Mi gyer
meki bennünk? Nem ez vagy az a tulajdonságunk. Az, ami mi
énknek látszik, pedig az övé, sőt, ő maga: a hit. Elég lehetett
volna neki villanásnyi idő, egy szó, egy kép, hogy kinyilatkoz
tassa: Én vagyok. Három éven át ezt kellett mondania mégis.
Mert szeretett. Életünk szentje Jézus Krisztus.
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