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MAI MEDITÁCIÓK

,S a szépség célja:
az ember maga'
"Madárka tolla se hull ki - ég se zeng - föld se remeg, / hogy az Isten
rád ne gondolna. Az Istent sem értheti meg, / aki téged meg nem ért. / /
Mert kedvedért alkotott mennyet és földet és tengereket, / hogy benned
teljesedjenek; - s korok történetét / szerezte meséskönyvedül - s napba
mártotta ecset éi, / hogy kifesse lelkedet. / / Kinek színezte a hajnalt, az al
konyt, az emberekarcát? Mind teneked! / És kinek kevert sorsokat és örö
met és bánatot, / hogy gazdag legyen a lelked? .. [...) ...messze Napokban
tennen erőd / ráng és a plan ét ák félrehajlítják pályád előtt / az adamant
rudakat" - olvassuk Babi ts Zsoltár férfihangra című versében, mely
a Consolatio mystica alcím et vise li; vo ltaképp megtévesztően, hi
szen több et teljesít, vagy, mondhatnánk, nagyobb szo lgá latot tesz,
min t ami t egy metafizikai vigasztalás tól várnánk: Az ember bűnös

lelkét nemhogy nem a kárhozat fenyegetésé nek megtestes ülése
ként, az eredendő bűnt sza nkcionáló halandóság szomorúlkétség
beejtő mem entójaként látt atja, hanem egyenesen a világ (mind az
emberi történelem, mind a lelket érlelő-edző "magánélmé nyek",
mind pedig a Kozmosz) mindahán y történésének céljaként mutatja
föl. 'Horribile d ictu !', mondhatnán k aká r; elnézhető gya rlóság
(gyerme kbetegség) egy európai alanyi költő ese tében az egyén
központú világkép, de azé rt álljon meg a menet! a h übr iszben, az
egoce ntrik us elfogultságban sem ár tana va lamifé le mértéket is
mern ie annak, aki teleológiát, teológiát és kozm ológiát (ha mind
járt versben is) ötvözve komolyan-vételre tart igényt. Az ember
mai isme reteink sze rint - légyen szó akár természettudom ányos
ismeretekr ől. aká r keresztény meggyőződésről- egy fejlődési/d if

ferenciálódási folya mat csúcsa ugyan, de hogy levetkezhetetlen
nek látszó alantas (inkl . vérszomj as) ösz tönökkel, igen változatos
formákban kifejeződő önso rsrontó hajlamokkal terh elt en a világ
minden ese ményének célja és igazolása lenne!? Ez már nem is a fi
lantrópi a vad ha jt ása. nem is önmagától eltelt csőlátás; ez az ember
rendkívül kétes természetének, talányos rendeltetésének szánni
való vakság árán va ló (vagy provokáló cinizmus általi) átfordítása
egy egészen rendkívüli ran ggá, létezésfokozatt á. Lehet "közönsé
ges halandónak" olyan élmé nye, amely a babitsi világ-képzettel
való egyetértésre sarkallja őt?

** *
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A depresszióból való, sokáig keservesen botladozó, mélységes
csüggedések kátyúiban el-elakadó, majd mind reményteljesebb ki
felé-jövésemnek e talán végső (?), de mindenesetre biztató szaka
szában a Tátrában voltam nyaralni barátainkkal és várandós fele
ségemmel. Egyik este - alkonyodott -, míg ők beszélgetve to
vábbmentek, én a környezet (ekkor még nem a "táj", nem valami
féle panoráma vagy "freskó") bámulásába veszve lemaradtam tő

lük, mígnem, lassan poroszkálván, tekintetem megállapodott a
szemközti enyhe lanka fenyvesén. Az erdő már annyira rézsút
kapta a lemenő nap fényét, hogya "láthatatlan isteni ecset" már
csak a fakoronák csúcsaira kent némi vörhenyes aranyat; minden
esetre az egyes koronacsúcsok még ebben a szűken mért, kicsit sá
patag-fojtott fényben is elkülönültek, míg a fák mindinkább feke
tedő, sötétzöld orgonasípjai fokról-fokra jobban és jobban egyetlen
"tömbbé", egy együtt mozgó, együtt susogó egységgé folytak
össze.

Az élmény, amelyet az imént igen gyámoltalanul, sőt, megle
het, sablonosan sikerült csak szavakba fo~lalnom, triviális egy
szerűséggel megfogalmazható volt: szép. Am olyan hangulatban
voltam, hogy nem volt elég önmagának ("nekem") az elemen
taritásnak e további okvetetlenkedést, hámozgatást nem tűrő

szűkszavúsága. Elvégre is a "szép" egy szó. S ha itt nem lenne
is tán szerenesés megfogalmazás - minthogy zavarba ejtő kér
dések kútfeje lehetne -, hogy jelent valamit, de legalábbis utal
valamire. És semmiképpen sem arra, hogy betűk helyett vala
mely más módon kódolva bár, de egyértelműen ott virított/dí
szelgett volna a látványon a "szép" címke, amelyet pusztán le
kellett volna olvasnia a szemlélőnek; esetleg mintegy kötelező

jelleggel, elkerülhetetlenül: bárhonnan jött, bárhova tart a lát
vány befogadója, bármi légyen is a tekintet fenyvesen való meg
állapodásának (közvetlen vagy nagyobb rádiuszú) előtörténete, a
"minősítés" nem lehet más, mint a látvány emez immanens tu
lajdonságának konstatálása: szép. - Nem. Éreztem, tudtam,
hogy ilyen, a látványba (bármely világdarabba, vagy akár a szá
munkra fölfogható világ egészébe) gyárilag beépített/felfogó
szervektől függetlenül, telos nélkül beleteremtett "szépség" nem
létezik. Ami annyit tesz, hogya szépség nem az embert körülve
vő világ sajátja; a szépség semmivel sem kevésbé viszonyfogalom
illetőleg feltételektől függő kategória, mint mindazon fogalma
ink, amelyeknek erkölcsi C,önzetlen", "aljas") vagy pragmatikus
("gazdagító", "haszontalan"), netán - többnyire - mindkét-féle
C, jó" / "rossz") implikációik vannak. Egy fának, egy vízesésnek,
egy finomrajzú szitakötőszárnynak, a szivárványnak az érzéke
inkkel való felfogásában lelt öröm, a "jelen-Iehetés", a "valami
ben-részesülhetés" öröme számtalanféleképp megindokolható.
kvázi racionálisan (a fák zöldje, a szél hul1ámoztatta selyem fű

tenger megnyugtat, a vízesés robaja távol tartja a hívatlan gon-
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'Hangsúlyozottan:
szép; nem megnyugtató,

nem védő-óvó, nem
transzcendentális vigaszt

nyújtó, nem az emberi
világ erkölcsi

rendjének/életgyakorlatá
nak hívéül szegődtető

stb. Lásd: "Jaj, minden
oly szép, még a csúnya

is, / a fájdalom, a
koldusgúnya is... "

- Kosztolányi, akinek
(ugyancsak a Szeptem

beri áhitatból) az
.árnulattól szinte

égig-érése" oly igen
rokon József Attilának a

megmagyarázhatatlan,
néma csoda előtti

elnémulásával: "Tizenöt
éve írok költeményt / és

most, amikor költő

lennék végre, / csak
áNok iff a vasgyár

szegletén / s nincsen
szavam a

holdvilágos égre."

dolatokat, permete felüdít, a szivárvány az ég talányos [tapasz
talataink tárházába be nem illeszthető; ily módon akár: nyugta
lanító] végtelenségét képzetes kupolává hajlítja stb.). Meglehető

sen nyilvánvaló ugyanakkor, hogya valódi örömnek (amit a szó
igazi értelmében életörömnek bátorkodnék itt nevezni) nincs ön
magán túlmutató célja. Még a kísérlet is nevetségesnek tetszik,
hogy valami olyan "magasabb rendű" célt próbáljunk megne
vezni, amelynek eléréséhez az öröm, a pillanat megélt teljességé
nek öröme, eszközül szolgálhatna. - Ám ettől még a szépség
nem cél-, nem rendeltetésnélküli. S ha ama nézetre hajlanánk,
hogya szép egyedüli célja "mégiscsak" a megvalósulás, "pusz
tán" és "izoláltan" a levés, úgy ezzel sem mondtunk ellent a
fentieknek: a Szép létezésében, azaz fundamentálisan van ráutalva
egy olyan "felfogó-ernyőre",amelyre megérkezvén létet nyerhet
- más kérdés, hogy a magam részéről igen hajlamos vagyok
úgy vélekedni, hogy e létet nyeréssel egyben már be is tölti ön
nön telos-át. Hogy akkor is úgy gondolnám-e, hogy a mindig,
eredendően konkrét szépet mi, emberek, azaz a szenzuális (s egy
szersmind az élvezlkedlni képes) énünk lépteti be a létbe, ha a
depresszió rámszakadó sötétje nem tömte volna el hosszú időre,

majd e vastag kéreg megrepedezése, lepattogzása nem nyitotta
volna újra fel érzékeimet a világban (,,-") hol itt, holott megje
lenő szép iránt, nem tudhatom. De nem is dolgom tudni; nem
tételeket/téziseket bocsátok itt közre, hanem személyes élmény
ből-tapasztalatbólfakadó gondolatokat.

Ha tetszik, mondhatjuk, hogya szépség isteni palackposta. A
teremtett világ számos "palackjában" ott van (Már-már jogosnak
tetszik a kérdés: miből áll még a világ, mint ilyen palackokból?),
úton, s értelmét az az esély adja, hogy megérkezhetlmegérkez
zék: valahol valaki minden idegszálával, minden pórusával érez
ze (ha csak pillanatokra is): igen, ez szép.' S ha kissé filozofiku
sabb hangulatban van, hozzátehesse: Nem vagyok senki; most
épp a legvalakibb valaki vagyok, a Teremtésnek értelmet adó; atz
egyik?) legnagyszerűbb, leg-megtisztítóbb és legfelemelóbb üze
net címzettje vagyok. Ez az időpillanat, amíg egy nagy ismeretlen
Úrnak vendége vagyok/voltam, nem a nyüzsgő ernberi-, még csak
nem is az örökké változó, pusztuló-megújuló élővilág rendjéből;

ez a pillanat az örökkévalóság időtlenségéből való. Ez a fajta,
meg nem őrizhető, ám el sem egykönnyen játszható kiválasztott
ság soha nem valamiféle isteni önkény tükre, ám nem is az
egyének erényeinek jutalma; megszolgálni bajosan lehet, s ugyan
ki tudná megmondani, kin-min múlik az, hogya halandó épp a
megfelelő pillanatban énjének épp a megfelelő, tudniillik a szép
támadásával szemben fel nem vértezett (: el nem tompult) ,,01
dalát" fordítja világának valamely (ott, akkor totálisnak, hiányta
lannak [netán az idő uralma alól is kivontnak] megélt) darabja
felé?

74



Hogy az embert, a maga gyarlóságában is, a "Teremtés
koronájá"-nak szokás nevezni, az nem azért jogos, mintha az
ember bármilyen lényegi szempontból kűlönb, tökéletesebb (!?)

volna bármely más teremtménynél (akit Isten, a teremtés
művjeletlében mind nagyobb perfekcióra szert tévén, minden
egyéb létező megalkotása után, "csúcsformában" teremtett), s
még csak nem is ama sokszor és sokféle értelmezési kontextus
ban idézett passzus okán, hogy ti. Isten az embert a maga képé
re és hasonlatosságára teremtette, hanem mert igazában a maga
társalkotójául teremtette az embert. Olyannak, aki "pusztán" a
felfogás, a percepció és a fogékonyság képessége révén más di
menzióba, az értelemmel telítettség (jóllehet szavakra nem feltét
lenül váltható értelemmel való telítettség) szférájába képes átsik
latni minden, lelkes és lelketlen dolog létét. Akit a megejtettség,
a megbűvöltség a széppel való találkozáskor képes (bármily röp
ke időre) kiragadni az amúgy fölfüggeszthetetlen és érvénytele
níthetetlen természeti-biológiai törvények uralma alól. Aki azzal,
hogy ő maga, nem is mondanám, hogy "magasabb", inkább úgy
mondanám, merőben új osztályba lép, s hogy erről a más
szférában-időzésről,bármily hamar szippantsa is vissza az emle
getett természeti törvények (vagy, ha tetszik, a Biblia és a teoló
gia mulandóság-verdiktjének) könyörtelen gravitációja, akarva
akaratlan lesznek emlékei; nos, mindezzel az isteni művet is tel
jesedésbe viszi. Ettől; leginkább ettől kivételes lény az ember 
nem attól, amit a Teremtésen, jobbára kontár/felelőtlen módon,
módosít, hanem e kettősségtől, hogy (számos más lényétől ön
magukban el nem különbözödö) érzékei ebben a fogékonyság
ban, ebben a védtelenségben s egyszersmind ebben a némán
(némán a leginkább!) ujjongani-tudásban végződnek. Az ember:
szivacs és tükör. Sőt, "szuperszivacs": egyetlen pillanat alatt ké
pes tetőtől-talpig telítkezni ezzel az anyagtalan, de mindig érzé
ki megjelenési formában "elébe toppanó" valósággal, a szépség
gel, úgy, hogy talminak, gonosznak, szánalmasan kisszerűnek

egyszeruen hely se jusson benne. Tükör: Isten a Teremtés előző

szakaszaiban alkotottakról rendre képes volt ugyan megállapíta
ni, hogy "jó[k]", ám hogya Teremtés nem valami szupermér
nök, szupergenetikus, valamely fajtanemesítő-bajnok konstruk
tuma, hanem a madách-i falanszter célszerűség-igazgatta világá
nál magasabbrendű, isteni mű, az leginkább az ember, semmi
lyen elemzés, oknyomozás által hozzá nem férhető eredetű, ám
mindnyájunkat, akiknek valaha volt részünk benne, delejként
vonzó teljesség-élményében, a végtelenül naivnak, gyermekded
nek tetsző, ám meg nem cáfolható "ez a szépség értem-nekem
van" érzetében nyeri bizonyságát. Legalábbis így éreztem akkor,
a tátrai tájban elvarázsoltan, "megszöktetetten" poroszkálva ba
rátaim és gyermekünket váró párom után.
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Magam is tudom, természetesen, hogy az embernek a Teremtés
ben való ilyetén pozicionálásával, "kitüntetésével" sokan nem ér
tenek egyet. "Miért a rózsa? Csak. Virágzik, mert virágzik, / Nem kérdi,
hogy van-e, s hogy látszik vagy nem látszik." - vélekedett Angelus
Silesius a 17. század ötvenes éveiben. "...es sind / noch Lieder zu sin
gen jenseits / der Menschen" (". énekelhetők még dalok az embere
ken túl) mondja Celan egy, leginkább alighanem "Fonálna
pok"-nak fordítható című versében (Fadensonnen). Ez, Silesius-nál
direktebben, Celannál többé-kevésbé más síkra átfordítva, nem
egyebet jelent, mint a Babits idézett versét is meghatározó ego
centrikus (vagy ha tetszik, auto-teleologikus) világkép érvényte
lennek minősítését, "az ember [én], mint a teremtés betetőzője/be

fejezője" tudat hamisnak nyilvánítását. Semmi homo mensura,
semmiféle emberre-utaltság az Univerzumban vagy akár csak a
Földön is; a rend, a tökéletesség, a teljesség önmagán nyugszik (és
önmagára is irányul); ami emberszemtől soha nem látottan létezik,
majd múlik el, az ugyanolyan értelmesen-igazoltan létezik/léte
zett, mint amiben ezrek vagy százezrek gyönyörködhettek. (Ne fe
ledjük, hogy ez a bizonyos "jenseits der Menschen" gondolat föl
bukkan a már idézett Kosztolányinál is, amidőn így látja a gyü
mölcsöstál "csendéletét" az Őszi reggelioet»: "A pompa ez, részvétte
len, derült, / magába-forduló tökéletesség.") Nem tudok, nem is aka
rok mit ellene vetni ennek a nézetnek. Számomra a Szép olyan
örökkön ismerősen-váratlanajándék marad, amely létét egy ko
rábbi, személyesen nekem (?I!) szánt és általam kapott ajándéknak
köszönheti: hogy embernek, a szépet befogadni-felismerni képes
lénynek születtem. Aki - ha csupán kitüntetett pillanatokra is 
képes nem állampolgárnak, nem adóalanynak, nem reklámokkal
bombázandó reménybeli fogyasztónak, sőt még csak nem is a
múló idő közönyös-könyörtelen fennhatósága alá tartozó lénynek
lenni, aki képes arra a nézésben való, a néma, álmélkodó vagy már
az álmélkodáson (is) túli nézésben való föloldódásra, amely saját
élményeinken kívül Pilinszky szavaiból is ismerős lehet: "Egyszál
virág a puha szélben, / akár egy néma csecsemő / forgatná ámuló kezé
ben". S talán nem véletlen az sem, hogy Pilinszky kapcsolta össze
(ugyancsak az Impromptuben) a szépséget, sőt a szépség megvaló
sulható legmagasabb fokát azzal a nemünknek: (potenciálisan leg
alábbis) minden egyes fajtársunknak juttatott másik adománnyal,
amelyet a szeretet képességének hívhatunk - "De legszebbek a sze
retóK, / sörényük kisüt a homályba, / szemérmük szép, utolsó sátra."

76


