
bolizálja a misztikus számára, de ez nem jelenti azt, hogy felvilágosító módon
megfejtett titokkal, a probléma ateista levezetésével dicsekedhetnénk. Mert való
igaz, hogy a misztikus Istene csend, hiány és vágy - senki nem látta ezt tisz
tábban Simone Weil-nél -, de az a csend nem-racionalizálható módon Isten sza
va: evidencia, benne épül a világ. Válasz nemcsak az elidegenedett társadalmi
mechanizmusok más világnézetek hite szerint felszámolható uralmára, hanem az
emberi lét adott s megváltoztathatatlan természeti kereteire is, amelyek minden
lehetséges társadalomban feszültségek forrásai, ha a feszültség jellege már na
gyon is társadalmi. "A végtelen téren és végtelen időn túl Isten végtelenűl vég
telenebb szeretete jön, hogy birtokába vegyen bennünket." Másodszor számunkra
is szímbólum a misztikus Istene, uniója, transzcendenciája, szeretet-elve, szá
munkra is alapvető értékek szimbóluma. De - egyelőre csak hasonlatképpen
mondom - mínt a művészetben: nem jelenti tárgyi megfontolások és konkrét
választások sorát, mert nem keresi azokat a közvetítéseket. átmeneteket. ame
lyeket keresünk, nem számol azokkal az objektivációkkal s önerejükkel, ame
lyekkel számolnunk kell, hanem sokértelműen jelképezi értékvesztés és érték
rombolás tagadását s a folyamat nagy, szimbolikus általánosságban fölfogott
értékekkel való szembesítését. Persze a filozófia nem művészet: szimbólumai ér
tehnét kifejti s - még ha mísztíkus is - tárgyi-fogalmi apparátussal közvetíti.
Meghatároz és nem megformál. Olvasóinak nemcsak a sokértelmű szimbólumot,
hanem az egyértelmű jelentést is végig kell gondolnia: immanens világnézet igé
nyével -a transzcendenciából következő problémákat. Ezúttal azonban a mísztí
kus művészi forma lehetőségével foglalkozunk s a konkrét filozófiai kérdéseket
is csak abban a vonatkozásban érinthetjük.
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Térítő"

Kiket a jó vetést a vad világban
szétsz6rni vitt a jámbor indulat
Amerikába sötét Afrikába
hol nyomotokban új szenem gyuladt

Ti fogtatok minden nyelvet igába
hogy minden nyelv dicsérje az Urat
arcát a föld előttetek kitárta
tiportatok nem sejtett új utat.

Volna csak bennem is hit oly erős

mint bennetek, erősitő varázsként,
lehetnék én is nagy miként ti hős.

Kit a kétség hitétől messze vitt el
nem kaphat új célt? S nem lelhetni másként
új földeket, csupán a régi hittel?
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