
LUKÁCS LÁSZLÓ Arcaink
Arcomon keresztül látom a világot, az embereket. Arcok néznek
rám mindenfelől. Arcunkon keresztül látjuk egymást, beszélünk
egymással. Arcok között élünk: mosoly ül rajtuk vagy bánat, figye
lem vagy közöny, öröm vagy fáradtság, nyugalom vagy szorongás.

Ha csak a fiziológiás felszínt nézzük, osztályozhatjuk őket szé
pészeti szempontok alapján: vonásaik, térelrendezésük harmóniá
ja, bőrbevonatuk fínomsága szerint - kozmetikusok és kozmeti
kumok sokat javíthatnak-szebbíthetnek ezen, hadd csalhasson a
látszat. A valóság ennél összetettebb. Szebb a mosolygós arc, mint
a haragos, a figyelmes, mint a bamba, egyformán riasztó lehet vi
szont az arcra kiverődő szorongás és a magabiztos gőg is.

Az arcok azonban nem kirakati kellékek. Még a tévé képer
nyőjén megjelenők sem kényszerítenek állásfoglalásra. Azok hat
nak ránk igazán (és ez fordítva is igaz), amelyekkel (akikkel?)
szemtől-szembe találkozunk. A kimondott szavakon túl, azoknál
többet, talán éppen azokkal ellentéteset üzen ünk egymásnak. (A
kommunikáció szintje alatt, a metakommunikáció szintjén.) A
mélyben küldött közlés lehet pozitív: megerősítő, bátorító, együtt
érzést, tetszést, helyeslést kifejező. Lehet azonban negatív is: jelez
het megvetést vagy közönyt, elutasítást vagy éppen hadüzenetet.

Arcunkban, arcok között élünk egy életen át. S ahogy az évek
múlásával a sorsunk alakul, úgy formálódik az arcunk is. For
málja a biológiai-kronológiai idő, de formálja benső világunk is.
Átlapozzuk egy ismert személyiség képes életrajzát, és végignéz
zük a róla készült fényképeket. Melyik arc az igazi? A gyerme
ké, a fiatal felnőtté, az idősödőé? Melyik fejezi ki hitelesebben a
személyiségét, benső világát?

Egymás mellé teszem Rembrandtnak, lIa lélek festőjének" ön
arcképeit: azt, amelyiken leányos, tiszta tekintettel, ártatlan nai
vitással mereng belé a (számára még) nem-ismert jövőbe; ame
lyiken hetyke daccal fordul szembe velünk és a világgal; azt,
amelyiken teltebbé, higgadtabbá válnak a vonásai; aztán azokat,
amelyeken egyre több a bánat; amelyek egyre megtörtebbek, de
egyre szeIídebbek; egyre ráncosabbak, de egyre áttetszőbbek. EI
homályosuló szemei lassan lecsukódnak, mégis egyre mélyebbre,
egyre távolabbra látnak, messze túl a szemmel láthatón.

Milyen az én arcom? Kettős a kérdés. Milyen reggeltől estig,
arctól arcig váltakozóan? S hogyan változott életem során: mivé
lett mára, hogyan tükröződik benne a sorsom, az énem? Remb
randt tékozló fiújához hasonlóan szeretném belérejteni arcomat
az Atya szeretetméhébe, hogy az Ő irgalmasságában egészen sa
játommá, mert istenivé váljék.
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