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Amottó meghökkentő,egyszerre mély és kézenfekvő állítását vonat
koztathatjuk (ilyenféle megokolással: akkor tehát) a művészetre, a
hitre, és a hitből kibomló teológiára is; szeretetjellegű tudásforma
mindhárom. Vagyis az emberi szellem egészét, a valóság lényegét és
külső anyagiságát egyaránt érintő, befogadó, föltáró és leíró megis
merő-szenvedély szükségképpen töri át az "emberi"-nek a határát
azzal, hogy szeretetjellegű, s mint ilyen belenő az "abbahagyhatat
lanba", a végtelenbe. Hogy az emberi képes erre, azt látásának kö
szönheti. Ez nemcsak azt jelenti, hogy van szeme, hanem hogy látó ér
telme, teremtő, összerendező és átlátó képzelete, minden cselekvési
módjára kiterjedő alkotói energiája van; ahogy a "teljes ember filozo
fál" (M.Scheler), ugyanúgy lát is a teljesember ("akinek van szeme").
Itt már olyan tudásról gondolkodunk, amelyet át- meg átszőttek a ka
talogizálható ismeretek, de ezek aíz egyetemes) látás életté formálódó,
testesülő organizmusát szolgálják még a Totális Transzcendenciát il
letően is, mert az most, az itt-létben nekünk "szem-nem-Iátta", tehát
majd szem-látta lesz; a mennyben nincs fölösleges tudás. Az aka
dálytalan, sőt megakadályozhatatlan látás ennek az állapotnak nem
csak a lényegéhez tartozik, hanem egyenesen a követelménye; az a
"szféra" nem ismer elvonást, korlátozást és részlegességet. Ez a szín-

. ről színre látott Szeretetből következik, aki a Tudás maga.
Innen közeledve visszafelé az emberibe, azt mondhatjuk, hogy a

tehetség nem is más, mint látni-tudás, a "szeretetformájú" Szellem
legyező-alakban értő, átfogó, teremtő, biztos, de mechanikailag ki
ismerhetetlen irányítása, ösztökéje, parancsa és óvása szerint. A te
hetség tehát nem vak energia (Pilinszky). Hitünk tárgya - írja to
vább - táplálja hitünket, sőt a tehetségünket is. Ezért a tehetség
elkülönített, mintegy gyökértelenített szemlélete a szellemi-lelki
életben a legsúlyosabb tévedés. Tehetség-hit-hitünk tárgya: ez nem
szétszedhető,variálható... lánc, hanem élő egész; "így ami a Máté
passióban... megragad, az" - nem a Jézusról szóló történet k űl ön

legessége, hanem - "Jézus jelenléte".
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A szeretetformájú látás kilendít a láthatatlan látásába, oly erővel,

hogya láthatatlant jelenlévővé teszi; megtestesültté. Az itt látha
tóba pedig behatol, s föltárja a benne láthatatlant. Ez a "szeretetjel
legű látásforma" a kép.

Nem az ábrázolhatatlan szeretet - mintegy szükségképpen natura
lista szépeigésbe torkolló - ábrázolásáról beszélek, hanem arról a
képiségró1, képre kötelező,képre vágyó, kíméletlen s kendőzetlen, ké
pesítő, képező erőről, mely ugyanannyira tartozik az igazsághoz, mint
a bent megjelenő,de kivetülni kényszerülős kényszerítő, szelíden
zsarnoki szépséghez. Ez rendezi szigorú kompozícióba az alkotóű)

elemeket. E mozgásnak kimondatlanul, nem programozottan, külsö
belső kódolás nélkül szeretetjellege van, s ez szétsugárzik. E képiség
telje a remeklés műben s igében. Az a szó, szín, hang, forma, hangzat,
látvány vagy anyagtalan jóság, amely után csak csönd következhe
tik. Ez a látásmód újként, s mindig újra újként tárja föl a már ismer
tet, mutatja be, de nem bizonyítja, hogy az "igaz" sokkal inkább "kép
es" (kinyilatkoztatott), mint logikai. Hogy nem az i$azság képe, de
már az "igazság" szó maga, egyedül is képszerű. Es általa minden
egyes emberi szó önmagában is az. És sóvárognak a szavak (elemek),
hogy belehelyezzük őket a szeretetjellegű, s legbelül erre kimunkált
látásformába, a hiteles képbe. A szavak sorsa az, hogy elmozdítha
tatlanok legyenek "üdvösségükbó1", a kompozícióból. A kép hiteles
sége pedig az, hogy a szavak végül- magasabb érdekbó1- tűnjenek
el a kép szervezettségében. Ezt mondjuk költészetnek.

A kóros irtózás a hittől, és az ugyancsak kóros erőltetése a hit
nek okozza, hogy az érdektó1, haszontól, idegen s elleplezett szán
dékoktól mozgatott egzisztenciális küzdelem elsöpri, kiforgatja,
meghamisítja a szeretetjellegű látásformának, az ontológiailag igaz
jónak képét, képalkotó erejét, közjavát, eligazító, sőt beláttató szép
ségét. Ez a folyamat összemos, félrevezet és kiszárít. Így termelődik

a tömérdek selejt, virágzik - az akár jó szándékra hivatkozó - kö
zépszer, szétbeszél, félreismer és téved a közvélekedés. Az ideges,
mind hisztérikusabb hatalmi kép-telenség, mint világuralmi folya
mat kép-erő, kép-zelet, kép-esség helyett fölfoghatatlanul pergő
képözönt zúdít a nyakunkba, a józan, higgadtan távlatos, tervező,
tehát (újjá)teremtőbeszéd elhal, s árad helyébe az egyhangú, ha
daró szóözön, s a hatására keletkező,expanzív szétszóródást pedig
az erőszak ellennyomással próbálja önmagába visszazsúfolni. Erre az
állapotra mondja V. E. Frankl, hogy az általános értelmetlenség-érzet
mára tömegneurózissá lett. A formák elveszítik határaikat. túlömlik a
"test", s el is enyészik. Az esszenciális jó s jók megjelenítőinek, kép
viselőiknek ugyanolyan félelmeik vannak, mint a hánykolódó rossz
nak: mi lesz holnap?, ez a - rendre megválaszolatlan - alapkér
désük. Nem az, hogy mi a jó? A jó mindig szükséges, ezért mindig
radikális, igazmondó, éles és pontos; ez (ő), az "ilyesmi" kelt ma
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terjengő félelmet. A "szeretetjellegű közvetítés-forma", a(z élő) kép,
s társa, a(z élő) szó, s ige.

*
Különös módon (az annyira elorzott, másrészt meggyanúsított) kép
zelet az, ami a végsó1<ig védekezik. Miért? ... A képzelet a képzelgés
nek legfőbb ellenfele. Tudja a képzelgésró1, hogy szeretet-jellegtelen
sége miatt éppen képet nem tud teremteni. A képzelet a képet - mint
minden későbbivalóság magvát - puha, óvó, érzéki és érzékeny ta
pintással rejti el a maga legmélyén, nem .fantézíaként", hanem tény
legességként. Így a képben, mielőtt egyáltalán létezne a valóság, már
magzatként él: lehetősége megfogant. Minden valóságot ki kell hor
dani a "szeretetjellegű látásforma" titokzatos bizonyossága szerint:
ezt talán nevezhetjük gondviselésnek. A képzelet tehát a gondviselés
ancillája, nem pedig csapodár cselédje. A fantázia képzelet-pótlék:
szervetlen, kitalációs, színes ugra-bugra a szellemi kúria kertjében, a
ház mögötti fertályban, idehallatszik a karikázó ötletesek öröme, de
semmi közük a jólmegépített valósághoz, mely megszületvén magán
viseli'magzatkori képét; a kiteljesedett valóságot naggyá s egyetlenné
tevő ok, történet és rendeltetés ott van azon az eredeti képen. A kép
zelet tehát műhely, nem villogó, túlcsillagozott játékterem. Nincs
benne semmi, ami előzmények nélküli. A tulajdonos kiléte bizonyta
lan. Aki a magáénak hiszi, azt bármikor cserbenhagyhatja. Aki le
mond róla, sőt aszketikusan ellene fordul, azt .főlgazdagítja", akár
menekülése közben is. Aki e behúzott zsalugáteres ablakokon akar
bekukkantani, hogy kilesse a titkot, sötétbe néz. S nem érti, akkor
miért csupa üveg a tető? Fölülről kap világosságot ez a kőrisfákkal

körbevett kúria, mint Gárdonyi zöld-bordó betétes dolgozószobája.
Tiednek mondják a képzeletedet, de ne nagyon firtasd, mikor

ajándékoztad meg magadat vele. Talán amikor a hajaddal. A sze
meddel. Meg a láthatatlanjaiddal. .. Használni s művelni kell a kép
zeletedet. Megszakítás nélkül, mert maga is így munkálkodik. Ez az
a széttárt legyező alakú, személyhez kötött erő, amely nemcsak fi
gyel, formáz, szül, temet s korrigál, hanem kegyetlen pusztítást is
végez élőnek látszó, de holt "megszokottjai" közt. S új öntősablont
készít az emberi bensőnek,e benső fluidumának; ezt hívjuk tehet
ségnek, amely gondolat is, belső cselekvés-sorozat a szellem, a gon
dolatiság feszültségében. Ez sürget, elvet hidegen, kihúz, lenulláz,
olykor szidalmaz is; nem ez a szellemed, sem a lelked, de átsuhan,
áttűnik rajtuk, részeit alkotják ők egymásnak, védik és kárhoztatják
egymást, ám össze nem keverednek. Van emberi szentháromság:
az értelem, a lélek és a képzelet. Az első több a személyesnél, a má
sodik kevesebb a szellemnél, a harmadik a titkos koordinátor. Se
rényen munkálkodnak a "szeretetjellegű látásforma" képein az em
berben lakó Szentháromság erőterében.

*
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A "szeretetjellegű látásforma" leghatalmasabb képe szent. S itt ez
a jelző önmagánál többet, mert istenit jelent (ha mondhatom így): az
Evangélium képe ez, amely egyedül Jézus Krisztust ábrázolja, aki
az Ábrázolhatatlan Ábrája, de benne és általa mindent. A kegyelem, a
sugalmazás, a súgás a Jelenléttel együtt járó s láthatatlan, mégis na
gyon is evilági ráhatás, a szépségével egy tanítása, a titkokkal rokon
mély béke, a csöndnél szótlanabb hallgatás, amely a "szeretetjellegű

látásforma" által észre is véteti benne azt a mindent, sőt megerősíti,át
világítja, mintegy megfejti a teremtettek igazi mivoltát. Ezért azt is
mondhatjuk, hogy a helyes, az éles látás szeretetformájú. Az ép forma
szeretet-látó, és látás-jellegű. Az Alak azért láthatja a mindent, mert a
szeretet lát benne. S ezért az Alakot is csak az láthatja jól (nem másra
vakon, nem felekezeti befulladtsággal, nem szimplán, megkövülve,
nem diadalmas elöregedettséggel, nem maga-bénító, kisszerű biz
tonsággal, nem rutinos, kitartó fölháborodással, mit az elridegülő hit
már nem tud megcsöndesíteni), csak az láthatja jól, akiben kép-for
májú a szeretet, s akit a szeretet-formája képesít látásra. Vagyis a látás
élet. Amikor Jézustól a vákok látásért, alapjában életért könyörögtek.
őtmagát, Jézus Krisztust akarták mindenestül; mintha tudták volna,
hogy a szemüket bitorló sötétség nemcsak - szó szerint - világta
lanná tette őket, hanem élettelenné, Krisztustalanná is, és így kívül re
kedtek a "mindenen". Míg a hittelenben a világosság is sötét, a hívő

ben a sötétség is világol (világ-ól. .. ) Mielőtt látnának, a Szent-Kép, az
Alak már áttetszővé,azaz lebeszélhetetlenül "világért"könyörgó1<ké
érleli a vakokat. A szentek, akár látók, akár vakok, látnak; látják az ál
talános sötétséget. Ami az Alakot széppé teszi, attól látnak ők.

Az Evangélium - a szentség - e látás által birtokolt örömnek a
híre, vagyis az élet elfojthatatlanságának meghirdetése, a szeretet
jellegű élet-formának, az örökéletnek.

*
Ami itt kirajzolódik, az az, hogy a létezésnek egyértelműenformája
van. Ezt szemléljük közvetlen környezetünkben, Mindenségként a
Teremtésben, az alakok és alakzatok végtelennek tetsző számában,
elgondolhatatlan gazdagságában. Azt, hogy ezek a formák mindig
megfelelnek a szépség egyik föltételének, a rendezettségnek, ami
elrejtett célszerűséget takar, szerkezetként lappangó törvényeket,
hogya rendben rejlő célszerűség nem akar látszani, ugyanúgy,
ahogy az ember alkotta szép-művekbena színek, a hangzatok, a
hasonlatok, a váratlanul asszociatív, de távoli jelentések ellenponto
zásában is be nem látható, követhetetlen, renden túli rend uralkodik;
azt, hogy elemi léttapasztalatainkban is evilági paradoxitásokkal ta
lálkozunk, sőt ütközünk, amik lehetetlenné teszik az ítéletet; azt,
hogy magából, az emberi megértésbó1 nem hiányozhatik a megelőző

elfogadás mozzanata, szóval ami itt kirajzolódik, az a Legszentebb
Alak megjöttével tárja föl s mutatja meg magát még átélhetőenbo
nyolultnak, mégis a végsökig egyszerűnek:az Evangélium épp oly
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szép, mint amilyen az Alak, legföljebb "átmegy" majd az Alakba,
akiből jött, akit szóban, írásban le is képez; ugyanúgy elragadóan
kép-es az igazsága, mint amennyire kép maga az Igaz is, ezzel bizo
nyítva, hogy nincs, nem lehet szép mű az, ami nem igaz, s ami nem
ugyanúgy cselekvően,pontosan, megjelenítően, tiszta egyszerűsé

gével nem vállalja a leírt, jelentéktelennek tetsző események meg
feszítettségét, ahogyan azt az Alak vállalta életében s életeként; ami
itt kirajzolódik, az egyszerűen maga a Szépség, ez, ő lát és láttat,
nem akar tetszeni, de hódít, ráadásul már-már közönyös "fölületű",

de tényleges nagyhatalommal, s ez zengést hagy maga után, de to
vábbgördül, amely minden pillanatban beteljesedik, mégis akkor
valósul meg igazán, amikor elnyugszik. Ez a Szépség szeretetjel
legű látásformában bontja ki Képét, amely már akkor merő Élet,
amikor írásban kezdődik el, s benne válik látvánnyá. Ha tényleg a
teljes ember filozofál, akkor a szépséggel is a teljes ember szembe
sül. E sorok írója szerint azért, mert a teljes ember él, érez, gondol
kodik és alkot. A Szépség tehát a teljes ember Szeretete is, Tudása is.
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