
Az igazi élet egy minden képzeletet meghaladó és felülmúló kihívás. Azok,
akik ezt a képzeletünket meghaladó kihívást megérzik magukban, és a nyo-
mába szegődnek, rátalálnak a hivatásukra. Rátalálnak valamire, ami vezeti
a képzeletük révén őket
afelé a titokzatos valami
felé, ami az életünket is
idehívta erre a bolygóra.
Ez a hivatás, az a hívás,
ami az életünk értelmével
és rendeltetésével össze-
függ, mindannnyiunkat
arra hív, hogy a lehető
legcsodálatosabb életet
éljük, a lehető legcsodá-
latosabb érzéseket éljük
át, a lehető legcsodálato-
sabb világot építsük fel a belső világunkban - és ezt senki és semmi sem aka-
dályozhatja meg, ha érezzük a hívást, és rajta vagyunk, hogy ezeket a képeket,
ezeket az érzéseket a belső világunkban értékeljük és megajándékozzuk a
figyelmünkkel. Ettől a figyelemtől, ami belső világunk Napja, ezek az érzések
növekedni, virágozni kezdenek, és gyümölcsöt hoznak, mint ahogy az itt,
ebben a teremben is történik: látható-hallható formákat öltenek.

A művészet, ahogy a régebbi korok emberei tartották beláthatatlan időkön
át, isteni eredetű, a Világegyetemből, a Természet lényegéből, abból az alko-
tóerőből ered, amelynek az alkotásai vagyunk mi mindannyian, akárcsak ez a
bolygó, és a csillagok, mindannyian. és ez az alkotóerő nem hagyott el ben-
nünket, hanem továbbra is, miközben mintegy gyümölcseit megteremtett
bennünket, közben bennünk is hozzáférhetően tovább él, és bennünket is
éltet, és ennek az alkotóerőnek vagyunk a megnyilatkozásai, úgy is mondhat-
nám, hogy egy kozmikus áramerősség él bennünk. S ha ezt a kozmikus ára-
merősséget érezzük, akkor haladunk a létteljesség felé, a kibontakozás felé.

Azok a képek, amiket itt láthatunk, összekötnek bennünket ezzel a túlvilág-
gal, és egyfajta túlvilági erőművekként elevenedhetnek fel bennünk. Segí-
tenek bennünket abban, hogy a saját életünket jobban kibontakoztathassuk,
hogy értékeljük azt a szépséget, azt az erőt, azt a hívást, ami a létteljességből
a legnagyobb szépségek és a legcsodálatosabb élet felé hív. Ebben lehetnek
a társaink azok a képek, amelyek megtalálják az utat ehhez a csodához, ami
az életünk csodája, a művészet csodája, annak a nagyobb egységnek a cso-
dája, amit a művészet jobban, teljesebben fel tud fogni, mint a tudomány,
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mint férfit az életéből, miközben a munkájához egyre inkább elengedhetet-
len partnerre talál benne.

Eddie Redmayne Stephen Hawking oscart érő megformálása után hu-
szonegyre húz lapot Lili Elbe megszemélyesítésével. jól teszi, mun-
kájából árad az alázat, miközben megpróbál a történetvezetés
következetlenségei között ellavírozni. Alakítása teheti maradandóvá

az alkotást.
A két főszereplő között olyan zökkenőmentesen működik a kémia,

hogy szinte maradéktalanul sikerül átadniuk a film egyetlen sikeresen köz-
vetített üzenetét: a megértés, az elfogadás, az őszinte segítségnyújtás va-
lódiságát az emberi kapcsolatokban.

Miközben végigkövetjük Lili életének alakulását ebbe az elfogadásba
ringat bele a film: talán mi is elhisszük, hogy a megfelelő társakkal minden
nehézség feloldható.

A dán lány története a múltban játszódik. Még a múltról szól. Tanú-
ságtétel, egy történet, amit el kellett mesélni. Megpendíti, de még nem mu-
tatja a jövőt. Még skatulyáz.

Szeretnénk azt hinni, hogy eljön a kor, amikor a „cimkék” teljesen fel-
oldódnak és a nemi identitás nem szorul majd skatulyázásra. Ahogyan ma
már nem idetitásbeli kérdés, hogy a partnerünk szegény vagy gazdag, telt
vagy sovány, ahogyan nem kérdés, hogy felvehetünk-e egy nadrágot, válltö-
mést, vagy bakkancsot – legyünk akár nők, akár férfiak, ma még így jelle-
meznek minket – egy napon talán majd nem lesz szükség értelmező,
magyarázó szavakra ahhoz, hogy azt szerethessük, azt viselhessünk egymás
előtt akit/amit a szívünk diktál.

*The Danish Girl; rendezte: Tom Hooper; írta: David Ebershoff regényéből Lucinda Coxon; főszereplők:
Alicia Vikander, Eddie Redmayne , Tusse Silberg, Adrian Schiller, Amber Heard, Emerald Fennell;
fényképezte: Danny Cohen; vágó: Melanie oliver; látványtervező: Eve Stewart; jelmeztervező: Paco
Delgado; zeneszerző: Alexandre Desplat)
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miközben mégis összefüggnek, nem is akárhogy. és ez nagyon érdekes! A mű-
vészet közvetlenül ennek a kihívásnak, az alkotóerő kihívásának jegyében
fogant meg. Megnyílunk valamire, ami túlmutat azon, amit eddig ismertünk,

belépünk az Ismeretlen világába. Ez itt a varázslat, a képzelet világa,
a létteljesség világa. és mivel ez maga az alkotóerő, a teljesség világa,
ezért az alkotóerő révén megérzünk valamit, ami benne van a világ-

folyamatban, a világtervben, s a művészet az, ami a létteljességet megra-
gadva érzékeli, amikor megfogan benne a világterv megvalósulásának
következő, itt és most esedékes vívmánya. A tudomány pedig ezt követi. 
Követi, mert a tudomány nem annyira az egészre irányul, mint inkább a lét-
teljesség látható oldalaira, szorosabban kötődik a már megvalósulthoz, az
ismert világához. 

Nagyon érdekes, hogy az emberi alkotóerő összefügg a Nappal. Amikor a nap-
tevékenység rendkívülivé válik, mint a Reneszánsz idején, akkor, ahogy kimu-
tatták, először a festészet, és ezt követte a költészet, majd a tudomány
alkotóerői indultak kiugró fejlődésnek. A művészet egyfajta húzóerő, nemcsak
a tudomány számára, hanem a mi életünk megvalósulása, kiteljesedése, szép-
sége számára. Arra való, hogy életünket kiteljesítsük, hogy feltöltődjünk az
élet szépségével, megerősödjön a törekvésünk, hogy életünket széppé tegyük. 

Az az alkotóerő, aminek köszönhetjük, hogy itt lehetünk, az az alkotóerő hív
bennünket arra, hogy az életünket kiteljesítsük a lehető legnagyobb, legcso-
dálatosabb érzések és képek között. Ezeknek a gondolatoknak a jegyében
kérek most mindenkit arra, hogy lépjünk be a képzelet világába, töltődjünk
fel ezzel a kozmikus áramerősséggel, és helyezkedjünk bele abba a világba,
aminek ragyogásával megajándékozott bennünk Kolozsvári Grandpierre Mik-
lós, és próbáljunk személyes kapcsolatot teremteni velük, hogy az életünkben
valódi húzóerővé válhassanak.

(2016. február 26-án, Dunakeszi, Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Galériája)
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