
PARDI ANNA Plotinos éjféli arca
Az a dolog pedig. amelyik úgy ősforrás, mint végcél,
az egyszersmind maga a mindenség és hiánytalan.

(Ploiinos, Kr. u. 204-270)

Fiatalon futva futott a stúdiumok, képmások,
árnyak sűrűjében. A sóvárgó istenkeresés, a filozcfia
szeretete 28 évesen Alexandriába küldte. Plotinos, a görög
filozófus fels5fokú tanulmányait a világegyetem lelkeket
akaró, képz5, segít5 egyetemén végezte.

A lélek, mint a tantárgyak legnehezebbike. A láthatatlan
okokokozati halmazatelmélete. A világmindenség lelkeket akar,
de a lélekhordozó testek tudatlanság s az eleve elrendelt
isteni képességek fel nem ismerése folytán nagyszámban

. kudarcot vallanak, logikJijuk az isteni logoszra alkalmatlan.

Plotinos megtanulta az igazság létezését az igazságtalanság
létezése közepette. Mezopotámiában együtt vonult egy szétzülW
hadsereggel, s a halott, piszkos katonákhoz lehajolva is észlelte
a holdfényben a logoszok vonulását térben és id5ben, szJérákon
áthaladva tökéletessé tev5funkciójukban meg nem rendülten.

A lélek, mint a gyakorlatok legnemesebbike. Plotinos 26
évig élt Rómában, de ellensége nem volt. Bár nem az apostolok,
hanem a pythagoreusok fehér ruhájában járta a várost, böjtölt,
tanított, életvitele szent volt. A kevert szépségek földjén
a létok oszthatatlan, els5 szépségéhez tudott emelkedni értelmileg.

Senki számára nem fárasztó az élet, hogyha az tiszta élet - üzeni
korunk agyonfáradt, tisztátalan életű embertömegeinek.
Az újplatonikus Plotinos látásról látásra haladt a bels5 látásig,
az IDEÁK IDÁIG ható képadását felfogni Isten univerzumának
teleer5, telejóság, teleszépség birodalmából.

De nem az ideáké, hanem a FIÚÉ a megváltó, egybefoglaló
érdem. Csak Krisztusban, Krisztus által, Krisztusra nézve
szerethet5k a logoszok s jutnak el minden egyes emberhez.
Plotinos nem volt keresztény, de hatott a kereszténységre.
Plotinos éjféli arca szárnyas tükörben hozza az 5sforrásra,

a végcélra,
a görög szubsztanciális
bizonyítékokat.

459



Schubert: Az ifjú
/apaca

Bfivös hangja imákra koncentrálódik. Haja
kalickJijába visszaszőállt a tengelíce szempár. az Úr
örök morzsáii látni. Arca a szomorúság örömétől

tfinődik. Homlokán hullámokat vet az öt érzékszervtől

elvonatkoztatott, hullámzó kedély.

Kedélye legmélyebb tavába vetették az ég leg
magasabb kulcsát. A tudathalász vas, a szilárd bizonyosság
be van állítva a mérhetetlen távolságokra, a víz is,
elfolyó elemeivel ölelni a kétféleség, a természet,
s a szellem nyitó, záró, teremtő titkait.

Egy édes, könnyfi iga hívó szavára elébe ment
ő a lelki megterheltségeknek. Elhagyta a földi házak
páros muskJitlis ablakJit oly egyetlen ablakon könyökölni
ki, hol minden szerelmek ősalakja üdvözíti őt. Ó a piros
növényi szövétnek, az enielechiák násza időben és idő előtt.

Ifjú volt, talán sebzett is, hogy a nődimenzióktól

ily távol vonult, a lágy egyetemesség sugárzó, közeltávolába.
Tudta ő, minél forróbban szeret, annál tisztább, minél
sötétebb kínokkal térdepel, annál ragyogóbb a humuszáradaton
lépkedő, közönséges terektől távol.

A tisztaság tudata ad erőt. Az erő tudata még nem
tisztaság. A rossz végtelen nemet mond. A jó végtelen igent
mond. Ez az igentmondás, a kiszorított tagadás a boldogság.
Felsőajka remeg belé, amint napsugarakként érintik fátylát
a tanúságtételek. A zeneköltő így látta őt.
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