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A világ rendjének, a világ szépségének szeretete így válik kiegészítőjévé a
felebarát szeretetének.

Ugyanabból a lemondásból származik: Isten teremtő lemondásának mása.
Isten úgy engedi létezni a világot, hogy elfogadja azt, hogy nem parancsol
benne, jóllehet hatalma volna rá; ehelyett a maga helyén hagyja, egyfelől az
anyag mechanikus szükségszerűségének, beleértve a lélek pszichés anyagát is,
másfelől gondolkodó személyek sajátos önállóságának hatalmára bízva.

A felebaráti szerétettel az isteni szerétetet valósítjuk meg, mely másokat
éppúgy teremtett, mínt minket. A vi1.ág rendjének szeretetével azt az isteni
szeretetet valósítjuk meg, mely az univerzumot alkotta, minek részei vagyunk.

Az embernek nincs miről lemondani az anyagon és a lelkeken való paran
csolásban, mivel semmi hatalma nincs rajtuk. Isten azonban megadta neki e
hatalomnak képzeletbeli mását, képzeletbeli istenséget, hogy teremtmény volta
ellenére is képes legyen istenségéből kiüresítení magát.

Miként Isten, noha kívül van a világon, annak mégis valóságos közepe.
ugyanígy az embereknek- is képzeletbeli helyzetük van arra, hogy a világ közepe
legyenek. A távlatok illúziójában az ember a világ közepe ; ehhez hasonló téves
illúzió ugyanezt érezteti vele az időről; majd még másik hasonló illúzió az értékek
hierarchiáját rendezi köréje. Ez az illúzió még a létezésnek az érzésére is ki
terjeszkedik: oka az a bensőséges kapcsolat, mely bennünk a lét érzése és az
érték érzése közt fönnáll; a lét oly mértékben tűnik egyre soványabbnak, ahogy
távolodik tőlünk.

Ilyen sorra jutunk, a csalóka képzelet szintjére, ez illúziónak térbeli for
májára. Erre vagyunk rendelve; másként nem' érzékelnénk egyetlen tárgyát
sem, nem késztetnénk magunkat eléggé, hogy akár egyetlen lépést is tudatosan
megtegyünk. tgy Isten a teljes lelkünket átalakító cselekvés modelljét szerezte
meg számunkra. Ahogy még gyermekként megtanultuk. hogyan szüntessük meg,
hogyan akadályozzuk meg térérzékelésünkben ezt az illúziót, éppígy kell ten
nünk az idő-, az érték- s a létérzékelésben. Másként lehetetlen lenne megkü
lönböztetnünk a térbeliség kivételével a többi tárgyat, egyetlen lépést is tennünk.

Irreálisan mozgunk, álomban. Lemondani képzelt közáppontúságurikról, le
mondani róla nem pusztán értelmileg, hanem lelkünknek képzelő részében is,
annyi, mint föleszméIni a valóságosra. az örökkévalóra, meglátni az igazi világos
ságot, meghallani az igazi csöndet. A változás ekkor érzékenységünk legmélyét
érinti, az érzékekkel fölfogható és a pszichologikus benyomások közvetlen érzé
kelésének módjában. Ahhoz hasonló átalakulás, amilyen esténként történik meg
velünk, ha úton haladunk, s ott, hol összekuporodott embert vértünk észrevenni,
hirtelen egy fára ismerünk; vagy ott, hol susogást vértünk hallani, levélzízegésre
ébredunk. Ugyanazokat a színeket látjuk, ugyanazokat a hangokat halljuk, de
nem ugyanúgy.

Kíüresedni hamis Istenségünkből. megtagadni önmagunkat, lemondani róla,
hogy képzeletben a világ közepe legyünk, fölismerni, hogy ugyanez okért a
világ minden egyes pontja közepoont lehetne, és azt, hogy az igazi középpont
a világon kívül van - annyi, mint beleegyeznünk az anyag mechanikus szükség
szcr űsógének és a mindon egyes lélek középpontjában levő szabad választásnak
az uralmába. E beleegyezés szeretet. E szeretetnek az értelmi lények felé for
dított arca a felebarát szeretete; az anyag felé fordított arca a világ rendjének
szeretete, vagy, ami egy v-ele, a világ szépségének szeretete.

Az antikvitásban a világ szépségének szeretete tekintélyes helyet foglalt el
a gondolkodásban és az egész életet csodálatos költészettel vonta be. Míndegyik
népnél így volt, Kínában, Indiában, Görögországban. A görög sztoicizmus, mely
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valóságos csoda volt, s melyhez a korai kereszténység véghetetlenül közel állt,
kivált Szent János gondolkodásmódja, szinte kizárólag a világ szépsége szere
tetének élt. Ami Izraelt í lletí, az Oszövetség néhány helyén, a Zsoltárokban,
Jób könyvében, Izaiásban, a Bölcsesség könyveiben a világ szépségének hason
líthatatlan kifejezése húzódik meg.

Szent Ferenc példája mutatja, hogy a világ szépsége milyen helyet töltött
be az igazán keresztény szellemben. Nemcsak költeménye tökéletes költemény,
de egész élete tettben megnyilvánuló tökéletes költemény. Megmutatkozik ez
választásában, mellyel magányos elmélkedésének és kolostorok fölállításának he
lyeit kijelölte: ez önmagában is a tettben megnyilvánuló legszebb költemény
volt. Még a kóborlást, a szegénységet is költészetté tette; pőrévé vált, hogy köz
vétlenül lépjen kapcsolatba a világ szépségével.

Keresztes Szent Jánosnál szintén található néhány szép verssor a világ szép
ségéről. Altalában azonban, kivéve az elfelejtett középkori ismeretlen vagy ke
véssé ismert, talán elásott kincseket, azt mondhatjuk, hogy a világ szépsége
csaknem kiveszett a keresztény hagyományból. Elég különös. Nehéz megértenünk,
mi is lehetett ennek az oka. Rettentő hiányosság ez. Hogyan volna joga a ke
reszténységnek, hogyegyetemesnek (catholique) vallja magát, ha maga az uni
verzum hiányzik belőle?

Igaz, az Evangéliumban kevés szó esik a világ szépségéről. De ebbe az oly
rövid könyvbe, mely, mint Szerit János mondja, közel sem foglalja magában
Krisztus minden tanítását, a tanítványok valószínűleg szükségtelennek tartották
bejevenni azt, mí mindenütt olyannyira ismert érzést fejezett ki.

Ennek ellenére kétszer is szóba kerül. Egy ízben Krísztus azt parancsolja,
hogy nézzük és kövessük a mezei liliomokat és az ég madarait jövőjüket Illető

közömbösségükben, sorsukban való engedelmességükben ; egy másik alkalom
mal, hogy nézzük és kövessük megkülönböztetés nélküli szétküldését napfénynek
és esőnek.

A reneszánsz abban a hitben élt, hogy szellemiségének szálait a kereszténységen
átnyúlva, visszakötötte az antikvitáshoz; de az antikvitásból alig vett többet, mint
inspirációjának, művészetének, tudományának és emberi dolgokat Illető kívánesi
ságának másodrangú termékeit; alig férkőzött annak központi sugalmához. Nem
tudta visszaállítani a kapcsolatot a világ szépségével.

A XI. s a XII. században kezdődhetett volna az igazi reneszánsz, ha hagy
ták volna, hogy gyümölcsöt hozcon ; csírázní kezdett csak Languedoc-ban, Néhány
trubadúr-sor a tavaszról azt sejteti, hogy a keresztény ihlet és a világ szépsé
gének szeretete ekkor talán még nem vált ketté. Az occitaine szellem egyébként
nyomot hagyott Itáliában és nem volt talán idegen a franciskánus ihletés szá
mára. De, akár egyezőségeként, akár - s ez a valószínűbb - kapcsolataként
oknak és következménynek, e csírák sehol sem élték túl az albigensek háborúját.
hacsak nem nyomokban.

Ma az a helyzet, hogya fehér faj csaknem érzéketlen a világ szépsége iránt,
és legfőbb törekvésévé avatta, hogy minden földrészen, melyre fegyverét. áruját
és vallását elszállította, elpusztítja azt. Miként Krisztus mondta a farizeusok
nak: "Jaj nektek .,. Bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt. Magatok
nem mentek be, s az odaigyekvőket sem hagyjátok bejutni" (Máté, 23,13).

És mégis, e korban s a fehér faj országaiban a világ szépsége csaknem az
egyedüli lehetőség, hogy az ember magába Iugadja az Istent. Mert a másik két
lehetőségtől még messzebbre távolodtunk. Az egyházi szertartások igazi sze
retete és tisztelete még azoknál is nagyon ritka, akik buzgón kérnek részt be
Iőlük ; és csaknem soha nem lelhetők fol a többieknél. 'I'öbbsógük még lehetősé

gülcet sem fogja föl. Ami a szcrencsétlenség természetfölötti használatát illeti,
a részvét és a hála nem csupán ntka, hanem újabban majdnem mindenki szá
mára az értelmetlenséggel azonos. Fogalmaik is majdhogynem eltűntek; maguk
nak a szavaknak pedig megvetendő jelentésük van.

Annak ellenére, hogy a szép érzése, jóllehet megcsonkítva, eltorzultan és
bepíszkoiva: fogyhatatlan megmaradt az emberi szívben, hatékony tényezőként.

A profán élet mínden törekvésében jelen van. Ha igazivá és tisztává tennék,
egy törnbben szállítaná a profán élet egészét Isten lábai elé, s lehetővé tenné
a hit maradéktalan megtestesülését.

Egyébként a világ szépsége általában a Iegegyetemesebb, a legkönnyebb, a
legtermészetesebb 'Út.
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Míként a lélek egészébe is siet Isten, ha az megnyílik, hogy rajta keresztül
szeresse és szolgálja a szerencsétlent, úgy siet hozzá akkor, hogy rajta keresztül
szeresse és csodálja önnön teremtésének érzékelhető szépségét,

Ám ennek ellentéte még inkább igaz. A lélek természetes vonzödása a szép
ség szeretetéhez Isten leggyakoribb csapdája, melyet arra használ, hogy fölső

fuvalomnak nyissa meg a lelket.
Ez az a csapda, mely Korét foglyul ejtette. A nárcisz illata mosolyra derí

tette az egész fönti mennyet és az egész földet és a tengernek minden hullámát.
E szegény zsenge lány alighogy kitárta kezét, a csapda máris elejtette. Az élő

Isten kezébe hullott. Midőn kiszabadult, gránátalma-magot evett, mely örök
időre megkötötte. Nem volt már szűz; Isten jegyesévé vált.

A világ szépsége a labirintus nyílása. Az óvatlan, ki besétál, tesz néhány
lépést és egy idő múlva azon kapja magát, hogy nem találja a nyílást. Elcsi
gázva, étel s ital nélkül, sötétségben, elszakítva rokonaitól, azoktól, akiket szeret,
akiket ismer, semmit sem tudva menetel, reményét veszítve, s képtelen már
önnönmagának is számot adni róla, hogy valójában megy-e avagy maga körül
forog. De ez a szerencsétlenség semmi ama veszély mellett, mely fenyegeti.
Mert ha nem veszti el bátorságát, ha folytatja útját, csaknem biztos, hogy vé
gül is eljut a labirintrus középpontjába, És ott Isten várja, hogy fölfalja. Később

kievickél, de megváltozva, másként, kit fölfalt és megemésztett Isten. Akkor a
nyílás elé áll őrnek, hogy szelíden betessékélje az arra igyekvőket.

A világ szépsége nem attributuma az önmagában vett anyagnak. Kapocs ez,
a világ és érzékenységünk között, amaz érzékenység közt, mely testünk és lel
künk szerkezetéhez kapcsolódik. Voltaire mikromágjaínak, egy gondolkodó for
rázó edénynek semmi köze sincs aszépséghez, mely bennünket a világegyetemben
fölnevel. Ha ilyen lények is létezhetnének, hinnünk kellene, hogy a világ szá
mukra is szép ; ez azonban más szépség lenne. Míndenképp hinnünk kell, hogy
az univerzum minden rendjén-fokán szép ; sőt, még általánosabban, hogy a szép
ség teljét viseli magán abban a kapcsolatban, mely közte és míndama gon
dolkodó lény testi és lelki szervezettsége közt fönnáll, kik valóságosan léteznek,
vagy lehetőségüle van gondolkodó lényként létezni. E tökéletes szépségek végtelen
ségének egybehangzása maga az, mely a világ szépségének transzcendens jel
legét alkotja. Mindamellett, amit e szépségből érzünk, emberi érzékenységünk
számára lett alkotva.

A világ szépsége az isteni Bölcsesség részvétele a teremtésben. "Zeusz mín
dent megtestesített - mondja egy orfikus vers -, de Bacchus teljesített be
tökéletesen." A tökéletes befejezés - a szépség megteremtése. Isten megalkotta
a világegyetemet, Fia pedig, elsőszülött testvérünk, ebből szépséget alkotott
nekünk. A világ szépsége Krisztus gyöngéd mosolya, mely az anyagon keresz
tül sugárzik felénk. Valóságosan jelen van ő az univerzum szépségében, E szép
ség szeretete a lelkünkbe ereszkedő Istentől származik és ahhoz az Istenhez tér
vissza, ki az univerzumban jelen van. Olyasvalami ez, mínt a szentség.

Csak az univerzális szépséggel van így. De, Istent kivéve, egyedül az egészen
teljes uníverzumot nevezhetjük a szó legteljesebb értelmében szépríek. Mindaz,
mí az univerzumon belül van és kevesebb az univerzumnál, egyedül akkor ne
vezhető szépnek, ha e szót szígorúan vett jelentésén túlra is kiterjesztjük, mind
arra, ami közvetetten része a szépségnek, ami annak fénymása.

Mindeme másodlagos szépségek végtelen értéke az, hogy utat nyitnak az
univerzális szépségre, De ha megállunk náluk, szárnyaink ellenébe nőnek; meg
rontokká válnak. Ez a kísértés többé-kevésbé mindegyíkükben megvan. noha
nagyon különböző fokon.

A vonzalmaknak is számos faja egészen idegen a széptől, de meglétük,
ítélőképesség hiányában, mégis azt okozza, hogy szépnek nevezzük azokat a dol
gokat, malyekre irányulnak. A sz,eretetet csempészik ide, és mindenki szépnek
hívja azt, amit szeret. Minden ember, még a legtudatlanabb, a leghitványabb
is tudja, hogy egyedül a szépség jogosult szeretetünkre. A legeslegnagyobbak
ugyanezt tudják. Nincs ember, ki nem ér föl a szépségig. A szépséget kifejező

szavakat scm csípős nyelvvel ej' ik ki azok, kik dicsérni szeretnék azt, amit
szere1nck. Csak többé-kevésbé helv-sen tudják megkülönböztetni aszépséget.

A szépség az egyedüli evilági cél. Oly cél, melynek semmi célja, ahogy na
gyon helyesen mondta Kant. A szép dolog semmi jót nem tartalmaz, hacsak nem
önmagát, önnön teljében úgy, ahogy megjelenik nekünk. Közelítünk hozzá anélkül,
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hogy tudnánk, mit is kérnénk tőle. Tulajdon létét kínálja föl nekünk. Nem kívánunk
mást, míénk ő, és mégis kívánunk még. Teljes tudatlanságban vagyunk afelől, hogy
mit kívánunk. Szeretnénk mögéje kerülni a szépségnek, de csak felülete van. Olyan,
mint egy tükör, mely jó utáni vágyunkat veri vissza ránk. Szfinx, rejtély, fáj
dalmasan nyugtalanító misztérium, Táplálkozni szeretnénk belőle, de csak tekinte
tünknek elérhető és bizonyos távolságban jelenik meg. Az emberi élet nagy
kínja, hogy enni és szemlélni két különböző tevékenység. Másfelől egyedül
az ég, az ország, melyben Isten él, az egyedüli s ugyanaz a tevékenység. Már a
gyerekek is érzik ezt a fájdalmat, mikor hosszú ideig csodálják a süteménydarab
kát és színte sajnálják megenni, ha tovább mégse tűrtőztethetík magukat. Talán
a vétkek, a lezüllések és a bűncselekmények is csaknem míndig vagy lénye
gükben míndig oly törekvést rejtenek, mely föl akarja falni a jót, fölfalni azt,
melyet csak nézni szabadna. :€va nyitotta meg a sort. Ha ő a gyümölcs meg
evésével veszíttette el az emberiséget, az ellenkező magatartásnak kell a sza
badítónak lenni. Nézni a gyümölcsöt, anélkül, hogy megennénk. "Két szárnyas
barát - mondja az egyik Upanishad -, két madár ül egy faágon. Az egyik
megeszi a gyümölcsöket, a másik nézi őket." A két madár lelkünk két része.

A szépség azért az egyetlen evilági cél, mert nincs célja. Cél ugyanis egy
általán nem található a világon. Mindaz, mit célnak veszünk, nem más, mint
eszköz. Ez világos igazság. A pénz a vásárlás eszköze, a hatalom a parancsolásé.
S többé-kevésbé éppígy áll a dolog mindavval, mít javaknak nevezünk.

Egyedül a szépség nem eszköz másra. Egyedül a szépség az önmagában vett
jó, ám anélkül, hogy valami jót találnánk is benne. Néha úgy tűnik, valami ígéret
csak és nem jó. De csak önmagát adja, soha nem ad mást.

Mindazonáltal, mivel egyetlen cél, az emberi törekvések mindegyikében jelen
van. Jóllehet míndegyíkük csak az eszközöket keresi, hiszen minden evilági
Iétező puszta eszköz, a szépség fénye mégis a cél tündöklését adhatja nekik.
Másként nem lehetne vágyunk, s következőleg, energiánk, véghezvitelükben.

Egy Harpagon-szerű fösvénynek a világ minden szépsége az aranyba van
zárva. S valóban, az arany, e tiszta és ragyogó fém valami szép, Az aranynak
mínt pénznek eltűnése, úgy tűnik, a fösvénység e faját is megsemmisíti. Akik
ma úgy gyűjtenek. hogy nem koltekeznek. a hatalmat keresik.

Azok közül a legtöbben, kik gazdagságra vágynak. a fényűzést is ehhez
gondolják. A fényűzés a gazdagság célja. S a fényűzés egész sereg embernek
maga a szépség, Csak az így kialakított környezetben képesek ködösen érezni,
hogy a világ szép; ugyanúgy, mint Szent Ferenc, kinek viszont csavargásra és
koldulásra volt szüksége ahhoz, hogy a világ szépségét érezze. Mindkét mód
egyformán igazolható lenne, ha a világ szépségét az egyik esetben is, és a
másikban is éppoly közvet.enül, éppoly tisztán, éppoly teljességgel érezhetnénk; ám
szerencsére Isten úgy akarta, hogy ne legyen így. A szegénység kíváltságos, A gond
viselés rendelése ez, s enélkül a világ szépségének szeretete könnyen ellent
mondásba kerülne a felebarát szeretetével. Mindazonáltal a szegénységtől való
irtózás - s a gazdagságnak minden aprócska fogyatkozását is szegénységnek
érezhetjük vagy magát a nem növelést is - lényegében a csúfságtól való irtózás.
Azt a lelket, melynek a körűlmények semmit sem engedtek érezni a világ
szépségéből, még ködösen sem, még a hazugságon át sem, gyökeréig áthatja
valami irtózat.

A hatalom szeretete arra a vágyra vezethető vissza, mellyel , rendet akarunk
teremteni - nagyobb vagy kisebb területen - az emberek és a korülőttünk levő

tárgyak között, s ezt a rendet a szepérzet hatása kelti. Oly esetben, mint a
fényűzés, egy körülhatárolt terület valósítaná meg, noha gyakran vágyjuk fo
kozatosan kiterjeszteni azt a rendezettséget, mely az univerzális szépség be
nyomását okozza. Az elégületlenségnek, a gyarapodás vágyának éppen az az oka,
hogy az emberek az univerzális szépséggel való kapcsolatot szerétnék akkor,
mikor az általuk létrehozott kornyezet nem egyetemes. S mivel nem ő az
egyetemes, elrejti azt. A korötte levő univerzum olyan, mint a színhází díszlet.

Valéry a Sémiramis című költeményében nagyon jól érzékelteti az egyed-'
uralom. gyakorlása és a szépség szeretete közatti kapcsolatot. XIV. Lajost, ki
tavol marad attól a háborútól, mely hatalmának megnövekedését célozza, csak az
unnepek és az építőművészet érdekli. Maga a háború, főként pedig amilyen haj
danán volt, metsző és éles sebet üt szépérzékén,
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A művészet törekvés arra, hogy az ember' által megformált anyag véges
mennyiségébe belevigye a teljes univerzum végtelen szépségének mását. Ha e
törekvés sikerül, ez anyagnak nem elrejtenie kell az egyetemest, hanem épp
ellenkezőleg, valóságát mindenkinek ki kell nyilvánítania.

Azok a művészi alkotá-ok, melyek nem igaz és tiszta tükrei a világ szépsé
gének, vagy nem nyílnak közvetlenül rá, a szónak valódi értelmében nom szépek,
nem elsőrendűek; alkotóiknak nagy tehetségük leh-et, de igazi zsenialitásuk nem.
Nagyon sok mű tartozik ide a leghíresebbek és a legünnepeltebbek közül. Az
igazi művészek mindegyikének Valóságos, egyenes, közvetlen kapcsolata volt a
világ szépségével, olyan kapcsolata, mely a szentséggel azonos. Minden első

rendű művészí alkotást Isten inspirált, még ha tárgya ezerszer profán is; s a
többit nem Isten ösztönözte. Szépségük pedig, mely többjükön néha felragyog.
alighanem ördögi fény lehet.

A tudomány tárgya a világ rendjének tanulmányozása és elméleti újraföl
építése. A világ rendje az ember lelki, pszichikus és testi szerkezetével való
kapcsolatában; bizonyos tudósok naiv illúziójával ellentétben sem a telesz
kópok és mikroszkópok használata, sem a legismeretlenebb algebrai formulákkal
való élés, sem az ellentmondás elvének megvetése nem elegendő ahhoz, hogy
kilépjenek e szerkezet határain kívülre. Ez egyébként nem is kívánatos. A
tudomány tárgya annak a Bölcsességnek jelenléte a világban, kinek testvérei
vagyunk, Krisztus jelenléte a világot alkotó anyag közvetítésében.

Mi magunk a világ rendjét képekben teremtjük újjá, véges, megszámlálható.
pontosan meghatározott adottságokból kiindulva. Ez elvont s számunkra épp ez
által használható fogalmak között szálakat fűzünk, míközben a kapcsolatokat
megállapítottuk. Képbe mélyedünk így bele, oly képbe, melynek puszta létezése
is figyelmünk aktusától függ, az a szükségszerűség, mely az univerzumnak a
lényege maga, s mint ilyen, ütéseivel ismerszik számunkra.

Nem elmélkednénk, ha nem lenne bennünk valamilyen szeretet. Az elmétke
dés a világ rendjének eme másáról bizonyos kapcsolatot létesít a világ szépségé
vel. A világ szépsége a világ rendjének szeretete.

A kétkezi munka sajátos kapcsolatot létesít a világ szépségével, sőt, legszebb
pillanataiban oly teljességű kapcsolatot, amilyet sehol máshol nem találunk. A
művésznek, a tudósnak, a gondolkodónak. az elmélkedőnek az irrealitás fátylát
kell átböknie ahhoz, hogy valóban csodálni tudja az ezzel kendőzött világegyete
met, s valójában mínden embernek, életének csaknem minden pillanatában ezt
kell tenni-e, mint valami álomrnal vagy színházi díszlettel. Kell, hogy átjussanak
ezen, de 'iegtöbbnyire nem képesek rá. Kinek viszont a napi munka fáradsága
tagjait összetörte, a napé, melyen az anyag volt rajta úr, az univerzum való
ságát szálkaként hordja húsában. Számára a legnagyobb nehézség szemlélni
és szeretní : ha eljut ehhez, a valóságot.' fogja .majd szeretni.

Hatalmas kiváltság ez, melyet Isten szegényeinek tartogatott. Nekik azon
ban erről majdnem soha nincs tudomásuk. Nem mondják meg nekik. A túl
csorduló fáradság, a pénz gyötrő gondja s az igazi kultúra hiánya nem engedik,
hogy észrevegyék ezt.

Elegendő lenne egy keveset változtatni helyzetükön, hogy fölemelkedésük
útját valami értékhez megnyissuk. Szívtépő látvány, hogy az embereknek sok
esetben mennyire kónnyű lenne kincset szerezni felebarátuknak, s hogyan nem
gondolnak ezzel évszázadokon át.

Annak a népi civilizációnak az idejében, melyriek morzsáit ma múzeumí
tárgyként gyűjtjük össze "folklór" néven, a népnek valószínűleg alkalma nyílt
fölemelkedni ehhez a kincshez. A mí tológia is. mely közeli kapcsolatban áll
a fo klórral, erről tesz tanuságot, ha költészetéből értelmezzük.

A testi szerelemnek tárgya is, míndcn formájában, a lcgmagasabbtól, az
igazi házasságtól vagy a plátói szerejemtől a legalacsonyabbig. egészen a Je
züllésig, a világ szépsége. Az a szeretet, mellyel az egek, mezők, tenger, hegy
vidék látványának adózunk. a természet csöndjének. melyet ezernyi lágy hang
érzékeltet, a szélfuvallatoknak, a nap melegének, oly szeretet, melyet minden
emberi lény több-kevesebb é'ességgel átérez egy-egy pillanatra, tökéletlen, fájda
lommal telt, mivel válaszadásra képtelen. dolgok felé irányul, az anyaghoz.
Ugyanezt a szeretetet az emberek vissza is szeretnék kapni a felebarát juknak
nevezettől, ki már képes válaszra, igent-mondásra, megindulásra. E viszonzást
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a néha emberi lényhez fűződő szeperzés legalább illuzorikusan lehetővé is teszi.
De a vágy a világ szépségére, az egyetemes szépségre irányul.

A viszonzásnak ama fajtája ez, melyet a ,szeretetet körülölelő irodalom
fejez ki, a költészet legrégibb és legelhasználtabb metaforáitól és hasonlataitól
kezdve Proust legfinomabb elemzéseiig.

Az emberi lény vágya, hogy a világ szépségét szeresse, lényegében a Meg
testesülés vágya. Tévedésből hiszik csak másnak. Egyedül a Megtestesülés tölt
heti be. Ugyanilyen tévedés, hogy néha megróják a misztikusokat, mert a
szerelern nyelvével élnek. Holott épp ők ennek jogos tulajdonosai. Mások joga
csak annyi, hogy kölcsön vegyék tőlük.

Ha a testi szerelem minden fokán többé-kevésbé a szépség felé igyekszik
- s a kivételek talán csak látszólagosak -, azért van, mert a szépség az em
beri lényből képzelete számára valami olyat varázsol, mely egyenlő értékű

a világ rendjével.
Ezért, hogy az itt elkövetett bűnök súlyosak. Sértesek Isten ellen, még ha

eközben a lélek öntudatlanul keresi is Istent. Egyébként míndegyík bűn egyet
lenegyre megy vissza, arra, hogy többé-kevésbé mondjunk le a beleegyezésről.

Ezt kívánni - az emberi vétkek közül a legeslegiszonyúbbat kívánni. Van-e
borzalmasabb annál, ha nem tiszteljük egy emberi lény beleegyezését, kiben,
noha tudattalan, Isten mását keressük?

Az is bűn azonban, jóllehet kevésbé súlyos, ha oly beleegyezéssei elégszünk
meg, mely a léleknek alantas vagy mesterséges részéből származik. A testi
egyesülés tényétől függetlenül a szerelmí kapcsolat igaztalan, ha az egyik
vagy a másik fél részéről a beleegyezés nem a lélek középpontjából ered, ahol
az "igen" örökre szóló, A házasság kötelezettsége, melyet ma gyakran tekintenek
együgyű társadalmi szokásnak, magának az emberi szellemnek a természetébe
van beleírva, a testi szerelem és a szépség köztí vonzóerő által. Minden, mi
kapcsolatban áll a szépséggel, az idő múlásának alávetett. A szépség az evilági
örökkévalóság.

Egyáltalán nem meglepő. hogy kísértéseinek közepette az embert nagyon
gyakran környékezi valami abszolútnak érzése, mely véghetetlenül fölülmúlja,
melynek nem állhat ellen. Az abszolút nagyon is jelen van ilyenkor. De tévednek,
ha azt hiszik, hogy a gyönyörben lakozik.

E tévedés pedig az emberi gondolkodás fő-fő mechanizmusa, a képzelet
kivetítésének eredménye. A Jób említette rabszolgáé, ki halálában egyszer csak
nem hallotta többé urának hangját, s azt hitte, hogy e hang rosszat okoz neki.
Nagyon is így van. E hang nagyon is rosszat okoz neki. A szolga azonban
ennek ellenére téved. A hang önmagában nem fájdalmas. Ha .nem lenne rab
szolga, semmi gondot nem okozna neki. Mivel azonban rabszolga, a hanggal
együtt az ostorcsapások fájdalma és kegyetlensége is lelke mélyéíg hatol. Senki
gátat nem emelhet ez ellen. A szerencsétlenség létesítette ezt a kapcsolatot.

Miként az az ember, ki úgy véli, hogyagyönyöré, valójában az ebben levő

abszolút által kormányoztatik. Ez az abszolút annyi a gyönyörnek, mint ostor
csapás a szolga urának; de a kapcsolat itt nem a szerencsétlenség következ
ménye, hanem egy súlyos bűné, a bálványimádásé. Már Szent Pál jelezte
a bűn és a bálványimádás rokonságát.

Aki az abszolútat a gyönyörbe helyezte, nem szabadulhat többé annak ural
mától. Az ember nem harcol az abszolút ellen. Aki rájött, hogy az abszolútat
a gyönyörön kívülre helyezze, a mértékletesség tökéletességével van felövezve.

A bűnök különféle formái, a kábítószerek használata a szónak eredeti és
átvitt értelmében oly állapot elérését célozzák, melyben a világ szépsége érzé
kelhetővé válik. A tévedés épp az, hogy leülőnleges állapotot keresnek. A hamis
mísztíka szintén e tévedés egyik formája. S ha e tévedés mély gyökeret eresz
tett a lélekben, az ember sorsa az összeroskadás.

Az emberek minden kívánságának, a legbűnösebbektől a Iegártatlanabbakig,
a legközönségesebbektől a legkülönösebbekig általában kapcsolatuk van azokkal a
körülményekkel, oly körülménnyel, melyben a világ szépségéhez való fölemelkedé
süket remélik. Egy-egy körülmény előnye a vérmérséklettől függ, az eltelt élet
tanulságaítól, oly okoktól, melyeket legtöbbnyire lehetetlen megismernünk.

Egyetlenegy, egyébként gyakori esete van annak, mikor az érzékelhető gyö
nyör vonzalma nem a szépséggel való kapcsolat: akkor, míkor épp ellenkező

leg, rnenedéket keres előle.
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A lélek a világ szépségével való kapcsolatot keresi csak, vagy, még maga
sabb fokon, Istennel; ám ugyanakkor menekül is tőle. Mikor pedig valamitől

menekül a lélek, míndíg menekül tőle, legyen bár csúfságának borzalmától, vagy
oly kapcsolattól, mi igazán tiszta. Mert minden silány menekül a fénytől; s a
lelkek többségében, kivéve a tökéletesség közelében állókat, nagyon nagy a
sílányság, S ezt a részt mindíg rémület fogja el, mikor valami tiszta szép, tisz
ta jó jelenik meg benne; a test mögé rejtezik, fátyolnak húzva azt maga elé.
Ahogy egy' háborúskodó népnek is szüksége van valójában valamilyen ürügyre,
hogy ezzel támadását hódító törekvéseinek érdekében befedje, ürügyre, mely
egyébként teljesen közömbös is lehet - úgy a lélek silányabb felének is
szüksége van valamilyen fölszínes kífogásra, hogy meneküljön a fénytől. A
gyönyör vonzalma, a szenvedés félelme szolgáltatják ezt az ürügyet. Ekkor sem
a gyönyör, hanem az abszolút uralja a lelket, de már nem a vonzalom, hanem
a taszítás tárgyaként. A testi szerelem vágyában is nagyon gyakran összefonódik
e kétféle irányulás, a tiszta szépség felé igyekvés és az a törekvés, hogy messzire
fussunk tőle,' s ez kibogozhatatlan kuszaságot eredményez.

Az emberi törekvésekben, bármilyenek legyenek is, általában mindig jelen
van a világ szépsége, noha többé-kevésbé csorba és beszennyezett képekben
vesszük észre bennük. Ebből az következik, hogy nincs az emberi életben
oly terület, rnely a természet birodalma lenne. A természetfölötti titokban
míndenütt jelen van; ezer és ezer különböző alakban míndenütt megtalálható
a kegyelem s a halálos bűn.

Isten és a szépnek eme részleges, tudattalan, néha bűnös keresései között
egyedüli közvetítő a világ szépsége, A kereszténység nem fog megtestesülni addig.
míg nem hasonul a sztoikus szellemhez, a világ civitászának gyermeki tisztele
téhez, az evilági hazához, mely az univerzum. Midőn egy, ma már eléggé nehezen
érthető félreértés eredményeként a kereszténység eltávolodott a sztoicizmustól,
elvont és elkülönült létre kárhoztatta magát.

A szépség keresésének még legmagasabb beteljesülései, mínt például azok,
melyek a művészetben vagy a tudományban létrejönnek, sem szépek valójában.
Az egyedüli valóságosan szép, az egyedüli szépség, mely Isten valóságos jelen
léie, az univerzum szépsége, Minden, mí kisebb az univerzumnál, nem szép.

Az uníverzum 'Úgy szép, mint egy tökéletes műalkotás lenne az, ha találnánk
egyet is, mely kíérdemelhetné ezt a nevet. Nincs benne semmi olyan, mely valami
célt vagy valami jót állítana elénk. Semmiféle célja nincs az egyetemes szépsé
gen kívül. E lényegi igazságot kell megtanulnunk a világegyetemre vonatkozón,
mely a célosságot tökéletesen nélkülözi. Semmilyen céllal nem hozhatjuk kapcso
latba, hacsak nem hazugságból és tévedésből.

Ha egy költeményben kérdéssé tesszük, hogy egy-egy szó miért van azon a
helyen s ha erre válasz is van, vagy nem elsőrendű a költemény, vagy nem
értett az olvasó meg belőle semmit. Ha joggal is mondjuk, hogy az a szó
azért van a helyén, hogy azt a gondolatot fejezze ki vagy a nyelvtani víszo
nyért, vagy a rímért, vagy hogyalliteráljon, vagy a versvégződés kedvéért, vagy
bizonyos hangulatí csaíátosságáért, vagy éppen több okból is e nemben, a köl
temény fölépítésének hatásvizsgálatát végeziük el és nem az igazi ihletét. Az
igazán szép költemény esetében az az egyedüli válasz, hogy aszó azért van ott,
mert megfelel annak, hagyott legyen. E megfelelés bizonyítéka az, hogy
ott van és hogy a költemény szép. A költemény szép, azaz az olvasó nem kí
vánja, hogy más legyen:

Igy másolja a művészet a világ szépségét, Dolgok, lények, események meg
Ielelése pusztán abban áll, hogy léteznek és hogy nem kell azt kívánnunk, hogy
ne létezzenek vagy másként kellett volna létezniük, Az efféle kívánság isten
telenség volna egyetemes hazánkkal szemben, az univerzum sztoíkus szereteté
nek hiánya. Létezésünk módja megengedi e szeretet létezését; s ez a lehetőség

az, mely a világ szépségének nevét magán viseli.
Bcaumarchais kérdése: "Miért ezek a dolgok, és nem mások?" - soha nem

-tnlál váaszra, mivel a cél hiányzik a világegyetcmböl. A cél hiánya pedig a
szvkségszer .iség uralma. A dolgoknak okuk van, céljuk nincs. Akik 'Úgy vélik,
h'Jgy a Gondvivelés különleges szándékai közé látnak, hasonlítanak azokhoz a
tanárokhoz. kik egy szép költemény kárára vannak azzal, amit "szövegelemzés
nek" (explicatíon du texte) neveznek.
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A szükségszerűség emez uralmával a művészetben az anyag ellenállása és
az önkényes szabályok egyenértékűek. A rím oly irányt szab a költőnek la

szavak megválasztásában, mely teljesen nélkülözi a kapcsolatot a gondolatok
további menetével, Szerepe a költészetben talán az, ami a szerencsétlenségnek
az életben. A szerencsétlenség egész lelkünkkel a cél hiányát érezteti át.

Ha a lélek szeretet felé irányul, mennél inkább szemlélődünk a szeren
csétlenségen, mennél jobban magunkhoz szorítjuk, egészen húsunkig. a fém
hídeget és keménységét, annál jobban közeledünk a világ szépsége felé. Jób ezt
tapasztalja meg. Isten azért jött el hozzá, hogy a világ szépségét fölfedje előtte,

mert nagyon becsületes tudott maradni szenvedésében s mert minden olyan
gondolatot elhárított magában, mely eltántoríthatta volna az igazságtól.

Krisztus is azért parancsolta nekünk, hogy nézzük, hogyan száll napfény és
eső megkülönböztetés nélkül jókra és gonoszokra, mert a cél hiánya, a szándék
hiánya alkotja a világ szépségét. Prométheusz utolsó kiáltása jut eszünkbe:
"Ég, ki ugyanolyan fényt fordítsz mindenekre!" Krisztus azt parancsolja, kövessük
ezt a szépet. Platón is azt tanácsolja a Timaiosz-ban, hogy az elmélkedés ere
jével váljunk hasonlóvá a világ szépségéhez, hasonlóvá a ciklikus mozgások
harmóniájához, melyek indítanak és visszacsatolnak napot és éjszakát, hónapot,
évszakot és évet, E ciklikus mozgásokban és kapcsolódásukban színtúgy kivilág
lik a szándék s a cél hiánya; a tiszta szépség ragyog föl bennük.

Az univerzum azért haza, mert szeretni tudjuk, s mert szép. E világon
egyedüli. hazánk. E gondolat a lényege a sztoíkusok bölcsességének. Hazánk az
égben van. Bizonyos értelemben azonban igen-igen nehezen tudjuk szeretni, mert
nem ismerjük; de főként azért nehéz szeretnünk, mert akár úgy is elképzel
hetjük, ahogy nekünk tetszik. Nevével képzeltet is szerethetünk. S ha e kép
zeletbeli szeretete nagyon erős, rninden erényt könnyűvé tesz, de kis értékűvé

is. Szeressük tehát evilági hazánkat. Ez valóságos; s elbírja a szerétetet. Isten
adta nekünk, hogy szeressük. Azt akarta, hogy nehéz legyen, de lehetséges is,
szeretni.

A világon idegennek, gyökértelennek, száműzöttnek érezzük magunkat. Mint
Odüsszeusz, kit hajósok álmában ismeretlen szigetre vittek, mikor fölébredt.
szívtépő vággyal kívánta vissza Ithakát. Athéné hirtelen fölnyitotta szemét,
s ő észrevette, hogy Ithakában van. Minden ember, ki fáradhatatlan kívánja
hazáját, s vágyát sem Kalüpszó, sem a szírének nem feledtetik el, egyszerre
csak hazájában látja meg a fényt,

A világ szépségének követése, válasz a cél, a szándék, a megkülönböztetés
hiányára, a bennünk lévő szándék hiánya: lemondás akaratunkról. Aki tökéle
tesen engedelmes, oly tökéletes, mint mennyeí Atyánk.

Az emberi világban a rabszolga nem lesz urához hasonló, ha engedelmes
kedik neki. Ellenkezőleg, mennél inkább alávetettje, annál nagyobb a távolság
közte és parancsolója között.

Másként áll a helyzet Isten és ember között. Az eszes teremtmény úgy ölti
föl leginkább a Mindenható tökéletes képmását, ha tökéletesen engedelmes.

Az emberben lévő Isten képmása valami olyan, mely személlyé szeretne
válni, mely azonban mégsem az. A személyről való lemondás képessége. Az
engedelmesség.

Valahányszor egy ember a kiválóságnak oly fokára lép, mely lényét az
isteniből részelteti, valami személytelen, valami névtelen jelenik meg. benne.
Hangját beburkolja a csend. A rnűvészet és a gondolkodás nagy alkotásaiban,
a szentek szavaiban és nagyszeru tetteiben ez nyilvánvalóvá is válik.

Bizonyos értelemben igaz tehát, hogy Istent személytelennek kell elképzel
nünk, abban az értelemben, hogy oly személynek isteni modellje C, ki le
mondván önmagáról meghaladja önmagát. Ha teljhatalmú személynek képzeljük
el, vagy Krisztus nevének örvén emberi személynek, ezzel már ki is zártuk
Isten igazi szeretetét. Ezért kell a mennyei Atya tökéletességet abban szeretni,
ahogy egyként áraszt míndsnkíre napfényt. A bennünk lévő lemondásnak, mcly
az engedelmesség, isteni, abszolút modellje az univerzumot teremtő és fenn
tartó elv, a lét teljessége.

Azért oly borzalmas, ha az embereket a tehetetlen anyag állapotára ala
csonyítják, a szerencsétlenségbe taszítva őket, mert a személyéről való le
mondás az embert Isten képmásává teszi, Az emberi személyiség foka szerint
-elveszik az embertől a lemondás lehetőségét, kivéve azokat, kik már elegendő-
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képp fölkészültek erre. Miként Isten önállóan teremtett azért, hogy lehetőségünk

legyen lemondani róla szeretetből, ugyanezért kell nekünk is felebarátaink ön
állóságát fenntartani. Aki tökéletesen engedelmes, végtelenűl szívén viseli a
szabad választás képességét az emberekben.

Éppígy nincs ellentmondás a világ szépségének szeretete és a részvét kö
zött. E szeretet még nem szünteti meg a fájdalmat, mikor valaki szerencsétlen.
De nem is azért akadályozza meg a szenvedést, mert mások szerencsétlenek.
Más színten helyezkedik el, minta szenvedés.

A világ szépségének szeretete, mivel egészen egyetemes, másodlagos és tőle

függő szeretetekként magához vonzza valamennyi valóban értékes dolog szeretetét,
rníket a balszerencse megsemmísítene. A valóban értékes dolgok - azok, melyek
lajtorját építenek a világ szépsége felé, megnyílnak rá. Amelyikőjük távolabb
ér, egészen a világ szépségéig, nem kevesebb, hanem jóval nagyobb szerétetet
nyer, mint ami előtte volt neki.

A művészet és a tudomány teljesítményei ennek mártékében tiszták és auten
tikusak. Vagy, általánosabban szólva, minden az, mi költészettel borítja be az
emberi életet, valamennyi társadalmi rétegen keresztül. Minden emberi lényt
valami olyan földi költészet gyökereztet be, mely az égi fény vísszatükrözése,
s több-kevesebb világossággal érezzük is e kapcsolatot az egyetemes hazával.
A gyökértelenség - a szeroncsétlenség.

Mindenekelőtt az emberi lakhelyek azok, melyek költészettel borítják be
lakóik életét, míndegyikük tökéletességének foka szerint. Másai és tükrözései
a világ clvitászának. Egyébként azonban mennél jobban vesznek föl nemzeti
alakot, mennél inkább szeretnénk önnönmagunk lenni hazák, annál inkább
válnak csorba és beszennyezett képmásokká. De megsemmisíteni acivitászokat,
akár materíálísan, akár erkölcsileg, vagy kizárni emberi lényeket ebből a ci
vitászból, a társadalom söpredéke közé kényszerítve őket, annyi, mint: a költé
szetnék és a szerétetnek minden szálát elvágni az emberi lelkek és az univerzum
közott. Annyi, mint erőszakkal a csúfság borzalmába mártani őket. Alig van
nagyobb bűn ennél. Mindannyían csaknem megszámlálhatatlanul cinkosai va
gyunk ily bűnök elkövetésének. Ha egyszer igazán ráébrednénk, vért könnyezve
kellene sírniuk ezért.

(Folytatjuk)

REISINGER JANOS fordítása

NYÍRI TAMÁS

BIZTONSÁG VAGY BIZALOM
Az embernek egyetlen lényeges feladata van: az élete. Naponta kell gon

doskodnia létfenntartásáról és arról, hogy biztosítsa uralmát a földön. Erre irá
nyul minden igyekezete. Korlátlanul kíván rendelkezni a világgal, E törekvését
tükrözi jellegzetes észlelési módja, még inkább a nyelv és a kultúra kialaloulása,
leglátványosabban azonban a létfeltételek technikai előteremtése és biztosítása.
Nem csupán á modern természettudományos technika, hanem az archaikus em
berek mágikus praktikái is. Úgyannyira, hogy. sokan egyenesen az ember biz
tonságigényével magyarázzák a kultúra kialakulását: annak köszönheti létét,
hogy az ember meg akarja hódítani a világot. A. Gehlen szerint az embernek,
rnint szüntelenül tevékeny lénynek míndenképpen fölényes biztonsággal kell
bánnia a vele szembenálló, elemien ellenséges világgal (1). Uralmának előfel

tétele a nyelv és a gondolkodás egyidejű föllépése, s jóformán mit sem számít,
hogy a világ teoretikus birtokbavétele vagy technikai megszervezése által való
sul-e meg. Mivel a nyelv szelgáltatja az ember racionális vagy irracionális cse
lekvésének, kiváltképpen a tevékenységével létrehozandó műveknek előzetes ter
vét, a homo faber, a dolgozó lény a nyelvnek köszönheti sajátságait. Magában
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