
HISZEK, SEGÍTS
Vasadi Péter: Sokan vagyok. Esszék

Vasadi Péter költői életművét folyamatosan mélyíti
esszéírói tevékenysége. Ez a reflexív anyag mintegy
meghosszabbítja a versvilág határait, s első pil-
lantásra is érezzük: ugyanolyan elemi igénnyel szól
ugyanolyan elemi kérdésekről, mint a költemények.
Paul Tillich azt mondta, a hit azt jelenti: „megraga-
dottság attól, amihez feltétlenül közünk van”. Vasadi
Péter eszmélkedése többnyire azokat a spirituális
tényállásokat taglalja, amelyek a hitben tükröződő
hitetlenséggel függenek össze, álomban és éb-
renlétben is nyűgözik az embert, és egy életen át
világló, véglegesen nem megválaszolható kér-
déseket érintenek. Mintha a hittel kapcsolatos
téma-csoportosítás elve kitágítaná a világot — Va-
sadinál a gondolat nem plakatív kínálkozással, ha-
nem bőven adagolt verbális szemérmességgel je-
lenik meg, úgyhogy nem is törekszik szigorú
következtetésekre, hanem inkább csupán az is-
métlődő suttogás erejében bízik. Többnyire, úgy tű-
nik, magasabbra tolja szemhatárát, megállapítá-
sainak kiindulópontjait a mi szemhatárunknál, s ez
a magasra vonzódás esszéinek első és legfontosabb
jegye. Ahol kijelent, ott többnyire bólintunk mon-
dataira; ahol kétséget tesz szóvá, ott mi is a kétely
nyelvét ízlelgetjük; ahol tétován fogalmaz, ott
sejtjük: állítása mögött a magasban olyan fényfor-
rás bújhat meg, amelynek fénye még nem ért el ben-
nünket. Esszéinek hangneme nem tukmáló, hanem
sejtenként építkező, és mindenütt látszik, úgy
igyekszik megérteni saját igazságait is, mintha va-
laha harcolt volna ellenük. Lépten-nyomon
eszembe juttatja Ernst Bloch monumentális mű-
vét, a Das Prinzip Hoffnungot (A remény elve), amely
a szellemtörténet nagy kétkedőinek műveiben
— bo szorkányos dialektikus fogások során át —
igyek szik felmutatni a hit rejtett és rejtelmes fer-
mentumait. De említhetném ennek a spirituális
alapállásnak újszövetségi változatát is, a Márk-evan-
géliumot, ahol a néma lélektől megszállt fiú apja
így esedezik: „Hiszek, Uram, segíts hitetlenségemen!”
(Mk 9,24). Jól figyeljük meg a szóhasználatot. A fo-
 hászkodó nem azt kéri: Nem hiszek, Uram, segíts
hinnem, hanem éppen a fordítottját.

A hit Vasadi gondolkodásában is: mindig rej-
tekben él és újul meg, és lényeges eleme a nyug-
talanság, a keresés, a megkísértés. Noha erős
bibliai iskola nyomait érezzük szavaiban, általá-
ban tartózkodik a túlzóan sulykoló hivatkozá-
soktól, a nyomatékos bizonygatástól, a fölényt
kereső modortól. Egyszerűen szereti a kérdése-
ket. A válaszokat is kérdésre vezeti vissza. S noha
tartózkodik a bibliai idézetektől és szövegértel-

mezéstől, mégis azt igazolja, hogy hivalkodó hi-
vatkozások nélkül is része a vallásának. Vallása
helyette, sőt érte gondolkodik, és az élet döntő for-
dulataiban — a hit legkeserűbb pillanataiban is —
megkérdezhető és felfogható válaszra képes.
Vajon miért érezzük ezt? Tudom, hogy hitünk is
mindig csak annyira mély, mint az életünk. Vasadi
Péter könyvének olvasása közben tehát tudom:
azért, mert az ő élete is keresi a mélységet, a ren-
dületlen szavakat, a példaadás emberi mintáit.

A Sokan vagyok az utóbbi három-négy esztendő
prózai írásait fogja össze: egy „sok-ismeretlenes”
személy csöndben fogant töprengéseit nyelvről,
költészetről, szellemi és lelki tájékozódásról,
egyetlen és páratlan világunk érzéki és érzékfelet -
ti ösztönzéseiről. A kötet ugyan fejezetekre bom-
lik (huszonkilenc fejezetre), mégsem mondható,
hogy egyenként kimerítené tárgyát, leszűkítené
szemléletét vagy lehorgonyozna kiszemelt témák
pontjain. Vasadi mintegy ártatlan bármi ko riság,
vagy tetszőleges tematika tudatában be le-beleha-
sít mondandóiba, és aztán sodródik a mélységek
felé… Mindenütt nyilvánvaló, hogy felfele igyek-
szik igazítani tekintetét, s mivel értékrendje ma-
gasabb rangot vetít elénk, s az mindig gyengének
tűnik a közvetlen világban, ép pen ezekről az egész
és egyetlen világunkat átitató — hiányként is át-
ható — vonatkozásokról beszél. Helyszűke miatt
itt csupán három olyan szempontját emelném ki,
amely az egész kötet hullámainak mélyén ott
dereng, bizonyosan, örök időkre.

1. A lelkiismeret. Ez a parancs, a világ örökös lel-
kiismereti mérlegelésének parancsa — az igaz ság-
keresés ikertestvére — Vasadi egész gondolkodá-
sának egyik nélkülözhetetlen pillére. Azt írja:
„Lelkiismeretünk az igazság szószólója. Azt mond hat-
nánk, az igazság a lelkiismeret. (…) A lelkiismeret az
igaz ság egyik arca. Másik arca a lelkesség. Lélek-tűz. Lé-
lekkel telítettség. Harmadik arca a várakozás szépsége.
(…) Az igazság arra kötelez minket, hogy egymásban
is keressük. Egymásban is megtaláljuk.” Látjuk: Va-
sadi ismeri azt a lelki tényt, hogy él bennünk egy
örök érzék, amely a méltányosság messzi ma-
gasból vizsgáló tekintetét belső műszernek tekin-
ti, a belső helyesbítés garanciájának. Ez az irány-
tű mindig közelből, tehát belülről figyel (azaz soha
nem semlegesíthető), nem megvesztegethető, éle-
 tünket erkölcsi értelemben látóvá és látottá teszi,
és mindenki számára megnyitja a méltányos meg-
nyilvánulás útjait (ez érvényes eszméinkre, tette-
inkre, alkotásainkra, teljes életünkre). Persze, a nagy
művészek mindig tudatában voltak a tudás és a lel-
kiismeret viszonos összefüggéseinek. Goethe azt
mondja: „A lelkiismeretnek nincs szüksége ősnemzőre
— ha ő megvan, minden megvan; csak belső vilá-
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gunkkal áll összefüggésben.” Másutt: „A lelkiismeret
a legmagasabb, páratlan (inkommensurable), leg-
kisebb atomjainkig ható, önmagát meg-meghasító, majd
összefűző tevékenysége, öröksége az embernek. (…) Lel-
kiismeret az, ha az ember a legparányibb verset is szé-
pen és gondosan alkotja meg.” Vagy mondok mást.
Victor Hugo monumentális műve, a La légende des
siècles (A századok legendája) is — egy nagy serkenő
mozdulat után — a La conscience (A lelkiismeret)
című verssel nyit, az Évától Jézusig ívelő rész ele-
jén. És a huszadik század nagy költői, ők nem vol-
tak-e a lelkiismeret őrzői és tanúi? Babits, Radnóti,
Nemes Nagy Ágnes, Pilinszky, Székely Magda?
De, mind-mind azok voltak.

2. Meghaladás. Vasadi lelkiismereti munkája
nem irányul egy bizonyos célra — hanem az igaz -
sághoz történő igazodás eszméletét igyekszik
példaszerűen önmagában megalapozni. „Was
bleibt aber, stiften die Dichter” (De ami megmarad, azt
költők alapítják), mondja Hölderlin az Andenken
utolsó soraiban. Vasadi Péter, a költő, tudván
tudja, hogy a beszéd legmaradandóbb formája, a
költészet ugyancsak az örök közelítések gyakor-
lóterepe és az örök spirituális mozgás következ-
ménye lehet. Valahogy itt, ezekben a gomolygó
esszékben hökkenünk rá újra meg újra, hogy a
valódi tisztulás, világosodás állandó mozgás és
keresés eredménye, és minden találat mögött
újabb keresés kilátásai nyílnak, és minden kere-
sés egyszer találásba torkoll, de soha nem vala-
mely végleges birtokbavétel égisze alatt. Rainer
Maria Rilke az Überwindung (meghaladás, túllépés)
szóval jelölte azt az atlétikus gyakorlatot, ame-
lyet Pascal még így fogalmazott meg: „Nem keres-
nél, ha már meg nem találtál volna…” És ha az Evan-
géliumhoz nyúlunk vissza, ott is megtaláljuk a
keresztény útteremtés hasonlatát, a hitteremtés
evangéliumi ajánlatát. Jézus azt mondja: „Én va-
gyok az út…” Az ő élete a keresztény ember sorsa,
mintázata, beteljesedése. A mondat tökéletesen
fedezi a spirituális éthoszt is: a bizonyosság a szí-
vünkben nem lecövekelésre szólít, hanem foly-
tonos moccanásra. A zsidó hagyományban an -
nak idején még élhetett a szemita nomádok ősi
tapasztalata, s számukra az út azonos volt a sors-
sal. Ők még tudták: aki a szárazságban, a pusz-
tában nem lelt utat, elveszett. Ez azonban — Va-
sadi Péter esszéinek értelmében — ma azt jelenti:
aki ember akar lenni, annak nonkonformistává
kell válnia. És a kereszténység, a Vasadié, megen -
gedi, sőt sugallja ezt a következtetést.

3. Az egyetemes felelősség eszméje. Vasadi Péter
könyvének több pontján is megidéz egy-egy
nagyszerű alakot a múltból vagy a jelenből (Fran -
çois Mauriacot, Rónay Györgyöt vagy Pilinszky
Jánost), s azt érzékelteti: ezeknek a figuráknak
közös vonása, hogy gondolkodásuk túlfeszíti, át-
építi a személyesség szűk kereteit. Hiszen belát-

tatja: amellett, hogy ezek az elődök igen konk-
rétan beszéltek, mindig kilátást nyújtottak vala-
milyen egyetemes létérdek megpillantására. Aki
csupán egyedi érdeket képes megragadni, foko-
zatosan megsemmisül. Aki nem tud új jelentést
adni a dolgoknak, kiesik a folyamatos teremtés-
ből (hiszen mindenki élete folytatódó teremtés).
Aki nem bír több lenni, csak egyetlen én, az még
egyetlennek lenni se méltó (pompásan jelzi ezt a
kötet címe: Sokan vagyok). Itt csupán egy alakot
idézhetek Vasadi megidézettjei közül, a világ-
szellemmel állandó párbeszédben álló, vidéki
tuszkulumából többnyire dörgedelmesen és pró-
fétai éleslátással üzengető Fülep Lajost. Milyen
megrázó látni — épp korunk szűkkeblű vallási-
etnikai türelmetlensége láttán —, hogy valaki
akkor is tudta: a cinkosok maguk a tettesek, a kol-
laboránsok maguk a gyilkosok, nincs különbség.
Fülep 1938-ban így ítélkezik: „…mindenki bűnös
abban, hogy az országban 3 millió földműves proletár
koldus van, jog, kenyér, hajlék, a legelemibb életfölté-
telek nélkül (…) senkinek, akinek megélhetése van,
nem lett volna szabad egy nyugodt éjszakájának len-
nie, egy jó falatot lenyelnie, egy rendes ruhát magára
öltenie, amíg ez a pokol itt meg nem szűnik…” És
ugyanebből az évből, látnoki tárgyszerűséggel,
Elek Artúrnak: „Én már csak lelki és szellemi hazát
ismerek és ismerek el, minden másfélét csak kény-
szernek tekintek, amit viselek, mert muszáj, de kö-
zösséget nem vállalok vele, még kevesebb okot látok
arra, hogy ‘szeressem’. Az elfogultságnak az a Maga
adta megokolása, hogy olyan, mint a család stb. —
rám semmilyen hatást se tesz, mert senkit azért, mert
‘rokon’, nem érzek magamhoz közelebb esőnek, mint
az ‘idegent’, és fordítva, mert akármilyen rossz ke-
resztény vagyok, véremben van, amit Jézus mond,
mikor hírül viszik neki, hogy az övéi keresik, »elnéz-
vén köröskörül a körülötte ülőkön, monda: Ímé az én
anyám és az én testvéreim.«” Vasadi, semmi két-
ség, kissé szorongva idézi e szavakat, de — és
ebben áll hitvalló hitele — beépíti eszméletébe
ezt a szemléletet, és az idézet után azt suttogja,
igazi megilletődéssel: „megkísértjük önmagunkat,
élünk, örökölünk, dolgozunk, s elkezdjük újra s újra.
Mi mást tehetnénk… Segítsetek.” (Ismét az alap-
mondat: Hiszek, Uram, segíts hitetlenségemen!)

Forgatjuk, szavanként ízlelgetjük Vasadi Pé -
ter új esszéit, és közben egyre inkább megbizo-
nyosodunk: ő igazat tanít, a láthatatlan világot
tanítja. Könyve nem rabiátus vádirat, de erős
megsejtetése annak, aminek az erkölcsi világ-
rendben lennie kellene, hogy nyugodtan léle-
gezzünk. Bár mondhatnák majd utódaink: en -
nek az írónak élete is egy méltányosabb korszak
jóslataként telt el a földön. (Magyar Napló, Buda-
pest, 2014)
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