
És ki érti mindezt Önnél jobban, Főtisztelendő Atyám, aki figyelemre méltó ta
nulmányában, "A Szép értelmezése Szt. Tamás elvei szerint", melyet oly nagy érdek
lődéssei olvasok, annyi tökéletes dolog között így ír: " ... az erkölcsi Szép elbűvölhet,

mint tökéletes rend, amennyiben ismérvei tökéletesen megfelelnek az erkölcsi rend
eszméinek". És később: "Ebből megjelenik az egyház, telve kormányzó és az ember
lélek mélységeit ismerő bölcsességgel, mely oly nagy áron is fenntartja - a képrom
bolók szentségtörése és a protestáns túlbuzgóság aggályai ellenére is - a szentképek
használatát és a keresztény hősök kanonizálását, kik ennek az erkölcsi Szépnek ele
ven képmásai, mely a szem útján megnyitja a szíveknek az utat a Jóhoz, kettejük kö
zül az elsöszülötthöz."

Mindig is úgy gondoltam, e szép szavakkal összhangban, hogy Isten egyetlen ado
mánnyal látta el az embert: az alkotás adományával, amelyet az ember (s ezt az ön
doktrínája oly jól határozza meg!) a művészetben birtokol, abból a célból, hogy a
Szép érzelmével hasson a szívekre, miként a Jó a meggyőzés erejével hat az értelem
re - hiszen a Szép az igazság ragyogása, miként a Jó annak gyakorlata.

Már csak az van hátra, FőtisztelendőAtyám, hogy ismételten kifejezzem igen hálás
köszönetemet azért a sok örömért, amit szép írásának olvasásakor átéltern. különö
sen azért, mert éreztem, hogy nézeteim a müvészetnek az emberiség körében való
kűldetésérölolyannyira egyeznek az Ön gondolataival.

Számítok rá, hogy rövidesen élőszóval is szerenesés lehetek kifejezni köszönete
met; addig is maradok

tiszteletteljes és odaadó szolgája
Liszt F.
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