
Szomor Tamás

A SZ~P SZERETtSE

Varázslatos ereje van a szépnek: igézet jár vele. Mindenki rájött már
erre, holott igazában nem is kellett rájönnie, mert régtől hozta magával
tudatának gyermekkori mélységeiben a mesék.kel. A rnese az ember igaz
ságkeresésének első állomása, a mesében pedig csak az igazi lehet jó, oa
jó viszont mindig szép is. A gonosznak leggonoszabb tette mindig az,
hogy a jót rúttá varázsolja. Az ilyen varázslat erejét ugyanis nem old
hatja fel másvcsak egy igazán szép és jó, aki a rút varázslat alatt is meg
érzi az igazi jót, a szeretetreméltót, Csak a szép igézete képes legyőzni a
gonosz varázslatot. Ilyenképpen tanultuk meg hát a mesékből, hogy az
igaz, a jó és a szép kéz a kézben járnak, amint a hamis, a gonosz és a
rút is egymáshoz vannak láncolva. Ezektől a gyermekkori képektől egy
életen át sem tudunk igazában elszakadni: a szépnek igézete halhatat
lanná lesz benqünk.

Igézet és varázslat nem különíthetők el mindig könnyen, mert talán
észrevétlenül is átcsapnak egymásba. Az összetévesztés félelmében pe
dig gyanakvással Iehet már nézni a széphez való vonzódásunkra is. Arany
szájú Szent János szerint még az ószövetségi templomi zene is csak az
emberi természet gyengeségének tett engedmény volt, a világi zene pedig
Szent Ágoston nézésében csak a semmittevést és .az érzéki szerelmet szol
gálja, Számunkra eléggé idegenek e nézetek, de elgondolkoztatóak, hiszen
mindketten nemcsak igen müveltelmék, hanem a kimondott és írott szó
nak mesterei, tehát a szépnek ápolói is voltak. Érdekes talány különben
is, hogy a szentek között annyi volt már a művészi képességekkel megál
dott ember, sőt sokan voltak közöttük. akik halhatatlan alkotásokkal gaz
dagították a szép birodalmát, és mégsem lettek hivatásszerűen művé

szek. Ugyanakkor viszont az egyházi év egész liturgiája egyetlen hatal
mas hálaadó dicsőítés eljátszva és énekelve az Isten fenségének színe
előtt, a templomi háttér pedig a képzőművészetek minden ágának hó-
dolata. .

Nem látszik könnyűnek az eligazodás magának a szépnek szerepe
körül sem. Akkor pedig nem kétséges, hogy még bonyolultabb lesz a szép
szeretésének kérdésére válaszolni. Ha a széppel karöltve tanultuk meg
gyermekkorunkban az igaznak és jónak szeretését, de nagy lángelmék
semmibe veszik, akkor a szép szeretése a gyermekesben való visszama
radottságnak tűnhet fel előttünk. Ha a szép valóban csak kísértés a
könnyelrnűségre, akkor ördögi találmány. Ha viszont a templomban a
szépség az Istenhez emel, akkor a szeritség útjának támasza. Lehetséges'
csak úgyegyszerűen szeretni azt, aminek ennyi ellentmondó oldala van?

Szeretésnek nevezhető legáltalánosabban minden vonzódó törekvés.
19y mondjuk a galambról, hogy szeréti a búzát. Szoros értelemben azon
ban már csak az oly.an törekvést nevezzük szeretésnek, ami nem csupán
a másik elérését és birtoklását célozza, hanem maga is odaadással tárul
ki a szeretett tárgy felé. Ilyen szeretés igazában csak személyek között
lehetséges, de bizonyos arányosság alapján szeretésnek mondhatjuk a
személynek minden olyan vágyó törekvését, mely nem csupán a másik
bírására, hanem ápolására is irányul, ami világosan kiolvasható mindig
abból, hogy törekvése tárgyának fenntartása érdekében áldozatokra is
képes. Igy szerétheti valaki a kutyáját, az ékszerét és a munkáját, még
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tökéletesebben pedig az igazat, a jót és a szépet. A széo szeretése tehát
azt jelenti, hogy vágyódunk és törekszünk a szép bírására, de nem úgy,
mint ahogy törjük magunkat a tá!plálékért, amit elfogyasztunk, hanem
úgy akarjuk birtokolni, hogy a szép maga sértetlen maradjon, és meg
maradása érdekében áldozatot hozni is képesek vagyunk. A szép szere
tése legalább valami mértékben egyúttal a szépnek ápolását, a szépnek
szelgálasát jelenti.

*
A szép szeretéséről és ápolásáról, ha nem is kifejezett fogalmazásban,

eleve megvan már mindenkinek a saját véleménye, amelyet legtöbbször
nem is valami éppen csak jobb híján adódott nézetnek, hanem határo
zott meggyőződésnek vehetünk. A különös eredetű meggyőződést a leg
általánosabban azzal szokás igazolni, hogy a szép megítélése ízlés dolga, az
izlés pedig minden tárgyi kényszertől független, tehát vitázni felesleges
lenne róla. Egyiknek ez tetszik, a másiknak amaz, és ha igazukról vitáz
ni kezdenek, a legjobb esetben is csak meddő szócsata lesz az egész.

A közismertségig elterjedt meghatározás szerint: "Szép az, ami fo
galmi ismeret nélkül is szükségszerűen tetszés tárgya", vagy amint még
egyszerűbben hangzik: "Szép az, ami érdek nélkül tetszik". A meghatá
rozásból rögtön kitetszik, hogy a szép mégsem egyszeruen ízlés kérdése,
hanem magának a szép tárgynak sajátos jellemzője, mely minden haszon
felkínálás nélkül is lenyügözően hat ránk. A szép tárgyát elég csak érzé
kelni, varázsában máris elpihenve gyönyörködünk, meleg érzésekkel el
telve, minden másról megfeledkezve elmerülünk benne. Igy szívjuk ma
gunkba a táj szépségét, így nézzük a rnűvészi képet és így állunk meg a
madárfütty hallatára. Hogy az utóbbinál maradjunk, elbűvölve hallgat
juk a madár dalát anélkül, hogya füttyét zsebre akarnók tenni és haza
vinni. Legfeljebb tán a madárkát, hogy majd ismét daloljon nekünk,
de a dalát otthon sem lehet fiókba zárni. Hangszalagon rögzítve is csak
akkor lesz megint a miénk, mikor újra felhangzik. Lehet birtokomban a
madár, lehet raktáron tartott tulajdonom a hangszalag, de a madárdal
szépségét csak akkor szívhatom magamba, ha felhangzik. Utána megint
már csak az emlékezetemben őrizhetem továbbenunt egykor volt valamit.
Igazolt tehát minden, amit a meghatározás állított az érdek nélkül va
lóról, de még mindig könnyen úgy tetszehet, hogy a szép kérdésében mé
gisosak az én egyéni tetszéserna döntő. Szép az, ami megnyeri tetszése
met. Lényegében ugyanígy félreérthető Szent Tamás meghatározása is,
mely több változatban sem megy túl azon, hogy "Szép az, ami felfogva
tetszik". A tárgyi tulajdonság közelebbi meghatározása minda kanti,
mind a szent-tamási fogalmazásból hiányzik, és ez a hiány sok félreér
tésre adott alkalmat.

Az, ami tetszik, azért tetszik, mert valami tökéletességgel rendelke
zik és pedig olyan fokban, hogy az messze meghaladja a fajra egyébként
is jellemző tökéletességet, hiszen különben mindent szépnek kellene mon
danunk. ami a neki természeténél fogva kijáró tökéletességgel rendel
kezik, azaz nem hiányos. Már pedig nem mondunk minden hiánytalan
ságot egyúttal már szépnek is, hanem szépnek csak azt nevezzük, amiben
a kimagasló tökéletesség szernbeszökö. A tökéletesség felragyogása az, ami
a szép megitélésében az első mozzanat. Ha a felkelő nap üdeséget árasztó
fényéhen a nyíló rózsabimbó bontakozó szirmai között remegve csillog a
harmatcsepp, elég egy pillantás, hogy a szépség lenyűgöző varázsa el
ömöljék bennünk. Nem kell hosszasan töprengenünk, nem kell apróléko-
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san vizsgálódnunk, hiszen pillanat alatt is világos, hogy a látvány gyö
nyörű. A felragyogó tökéletesség mellett ez az egyszeru és gyors megra
gadhatóság lesz még a szép lényeges alkotóeleme. Ez a megragadás értél
ini művelet ugyan, de annyira pillanat alatt lezajló és átfogó, rendszerint
még vele együtthangzó érzéssel is párosult, hogy minden indokolást és
alátámasztást feleslegessé tesz, mert a megszületett bizonyosság magával
ragadó és megfellebbezhetetlen. Ezért is gyönyörködtet el a jelenvaló
nagyszerűség bírásában. A bírás teljességéhez pedig elég maga a puszta
felismerés, anélkül, hogya tetsző tárgynak tulajdon szerint való bírását
is igényelnénk.

A szép megragadásában elnyugvó törekvés tárgya, vagyis a megkí
vánható, a jó, maga a tárgynak a ragyogó tökéletességében való megis
merése, aminek alapja a tárgy belső megismerhetősége, vagyis a tárgy
létigazsága. Csak mivel ennyire egyszerre van adva a megismerhető és a
megkívánható, az igaz és a jó, azért nyughatunk el mindjárt a szép fel
ismerésében, holott minden más esetben a tökéletesség felismerése a meg
ismert jó valós birására való további törekvést eredményez. A szépnek
megragadása és birása egészen sajátszerű birtoklás. Amikor a napnyugta
varázsában ezer felhőperem ezer színben játszik, és mégis ez az ezerszínű

varázs egyetlen lenyügöző látvány, a ráfeledkezésben még mozdulni is
elfelej tünk, de soha eszünkbe nem jutott még, hogya napnyugta szép
sége egyedül a miénk legyen, sőt inkább fokozza a gyönyörűségünket, ha
egy társhoz így szólhatunk közben: "Nézd, milyen szép!" Az égbolt g,az
dag ragyogása mégis a miénk lett és bennünk marad örökre.

*
Eszteták elmélyült vizsgálódásai kutatják a szépben megnyilatkozó

tökéletesség elengedhetetlen jegyeit és nevelnek a szépnek felismerésére.
A szép szeretésének kérdése azonban nem esztétikai probléma, hanem el
sősorban a szép szerethetőségét akarja tisztázni. Ez a feladat elkerülhe
tetlenül a lét tanulmányozása felé visz, mert a kérdést csak a szépnek a
léttel való kapcsolata döntheti el.

Minden valónak alapvető tulajdonsága az egység. Amíg egy való nem
egyetlen valami lenne, addig nem is egy való, hanem több valók lenné
nek, tehát nem is mondhatnók egy valónak. Pest és Buda egy sereg pe
remvárossal és faluval együtt csak a települések sokasága lennének, de
Budapest már egyetlen város. Az ilyen bonyolult összetettségből adott
egység felismerése persze nem mindig egyszeru feladat. Ha valakit autón
felhoztak egyszer Dunántúl felől Széphalomra, aztán másszor az Alföld
felől Cinkotára, külön felvilágosítás nélkül aligha fogja tudni, hogy mind
két alkalommal egy és ugyanazon városban járt. A szépnek külön nagy
szerűsége van abban, hogy a lét két külön tulajdonságát, a megismerhe
tőséget (igaz) és a megkivánhatóságet (jó) oly szoros egységbe fogja,
hogy ez a megragadásában számunkra sem igényel még további magya
rázatot.

A megismerhetőség az, amit a lét igazának mondunk és ami minden
valónak jellemzője, mert még a hamisítvány is igazi hamisítvány. A ha
mis drágakő tévedésbe ejthet ugyan sokakat, de egy igazi ékszerésznek
már fel kell ismernie, mert minden való csak igazi önmagát mutatja. Ez
a megmutatás, a belső felismerhetőség az, amit a lét igazának mondunk.

Velejárója minden valónak az is, amit egyszerűen jónak nevezünk.
Jó míndaz, ami megkívánható. (Amit nem egyszerűen jónak, hanem er
kölcsi jónak hívunk, az persze más.) Ami belsőleg megkívánható, az jó.
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Nem azt jelenti ez, hogy minden való kivánatos is, de igenis azt, hogy
minden való alkalmas arra, hogy megkívánható legyen. Az esetleges valók
sokszoros összetettsége míndíg küzd ugyan valami hiánnyal, tökéletlen
séggel. nemosak jó órát ismerünk, hanem rosszat is, és ezért kissé idege
nül hangzik, hogy minden való jó. Pedig ha valamit rossznak kell rnon
danunk, az nem a meglévő miatt rossz, hanem éppen azért, mert valami
való hiányzik ott.

Ha már rnost egy valóban oly ragyogó a benne rejlő tökéletesség,
hogy az egyszerre bevilágít, és a tökéletességének puszta megismerése is
már annyira kívánatos, hogy ebben a megismerési bírásban minden to
vábbirányuló vágy nélkül el is nyugszunk, akkor az igaznak és a jónak
e kivételesen pompázó egységét szépnek nevezzük. A szép az a ragyogó
tökéletesség, amely alkalmas arra, hogy egyszerű megragadással gyönyör
ködtessen.

Érdekes, hogy bár a szép az igaznak és jónak felragyogó egysége,
mégis az igaz és jó felismeréséhez képest a szépnek felismerése amazoké
nál is több nehézséget okoz. Közelebbi vizsgálódásnál ez a nehézség' ért
hetővé is válik. Az igaznak mindig a nyomára juthatunk a lassan bon
colgató, vizsgálódó, következtető és ellenőrző értelemmel. Még ha vala
mit rögtön az első benyomásra szinte ösztönösen igaznak ismerünk is fel,
ha az igazság számunkra fontos, utána fogunk járni, a szerzett ismerete
ket összegezni, a megfeleléseket gondosan lernérni és végső fokon csak
a bizonyító érvek erejében mondjuk ki a döntő szót: ez valóban igaz.
Ugyanígy vagyunk a jóval is. Ha a jónak kérdésében csak a megérzé
seinkre építünk, könnyen és sokszor csalódhatunk. Megint csak a körül
tekintés, vizsgálódás és mérlegelés igazít el, ez viszont határozott döntés
hez segíthet: akarom, mert já. A szükséges vizsgálódásokra és mérlegelé
.sekre az esetek nagyobb részében módunk is van, meg fontos is nekünk,
hogya több-kevesebb fáradságot igénylő utat végigjárjuk. Nem mindegy,
hogy valóban azt vásároltuk-e, amit gondoltunk, avagy csak hamisítványt.
Nem közörnbös, hogy azt láttuk-e kívánatosnak, ami valóban jó, avagy
pedig rejtett hiJbákkal teli árut vittünk-e haza magunkkal. Kétszeresen is
másképpen vagyunk azonban a szép kérdésével.

A szép a legtöbb ember számára nem létfontosságú, hiszen a szép
csak gyönyörködtet. Következésképpen nem is szorít bennünket semmi
arra, hogy ugyanolyan fontosságot tulajdonítsunk annak, hogy valami
.szép-e, mínt annak, hogy igaz és jó-e. A szép kérdése már eleve háttérbe
szorul, De idegenül áll a szép az igaz és jó mellett a felismerhetőség

módjában is, mert a szép megragadással gyönyörködtet. Soha semmi
elemző boncolgatás nem fog bennünket meggyőzni arról, hogy valami
.szép, ha egyszer a tárgy önmagában nem gyönyörködtet. Ennyiben igaz
is a szállóige, hogy az ízlésekről ne vitázzunk. Más kérdés azonban, hogy
vajon arról se lehet-e vitázni, hogy a különböző ízlések teljességgel egyen
jogúak-e. Hiszen nyilvánvalóan kevesebb kell ahhoz, hogy valakit meg
ragadjon egy népdal szépsége, mint ahhoz, hogy valaki odaadán elmerül
jön Bartók vagy Schönberg muzsikájában. Azt sem várhatjuk senkitől,

hogy Picassot értékelje, ha neki a legtöbbet mond a fénykép után fes
tett arckép. Azt azonban természetesnek fogjuk találni, hogy többet fog
fel a lovak szépségéről az, aki ért is a lovakhoz, jobban elgyönyörkö
dik egy gépben az, aki szakértelemmel ném, a zene gazdagságából is töb
bet fog fel a zeneértő, a képekből is a műértő, a kvantummechanika
szépségeit pedig csak egy tudós elme veheti észre. Nem is lehet ez más
képpen, hiszen hogyan fedezhetné fel az ember a tökéletesség ragyogását



abban, amit egyáltalában nem lát. Mig az igaz és jó (legalább azon a fo
kon, amelyen ki-ki találkozhat vele) mindenember számára egyértelmú
en eldönthető, a szép kérdése (éppen azért, mert ki-ki a maga fokát meg
haladóan is szembe találja magát vele) az egyéni különbözőségek küzdő

terén csak eldöntetlen maradhat.
Így történhetett, hogyalegtöbbek világában az igaz és a jó rnellől,

mint tárgyi érték, kiesett a szép, Néha hosszú időn át még azt is feled
ték, hogy a szép felismerésére legalább talán nevelni lehetne. Még azok
az iskolai tárgyak is, amelyek egyenesen felkínálkeztak e célra, a szép
szempontjából kihasználatlanul maradtak: az irodalom tanitása gondo
latok és gondolatmenetek ismertetésére, a kézimunka, rajz, festészet és
ének pedig .a gyakorlati felhasználhatóságrá irányult. Sok nemes elmének
kellett síránkoznía a szepérzék teljes pusztulásán, rrúg évszázadok múl
tán a szép valamiképpen mégis újra szerephez jutott az iskolai nevelésben.

Miközben a nevelés. alig foglalkozott a széppel, bölcseleti tanitások
nyomán egyre szapórodtak a szépről vallott közkeletü kdjelentések, és
egyre sokásodtak a szép keretén belül gondosan elkülönített válfajok.
Szakemberek számára egyre több világosságot jelentett ugyan ez, de a
nagy általánosságet tekintve, csak a homály lett mindig áthatolhatatla
nabb, Szent Tamás még csak a szépröl irt, Kant már külön a szépről és a
fenségesről. Világos vetülete volt ez a korszellem fordulatának, mely fel
lázadt a ,,fenségek" ellen, Rousseau szava, hogy "gyűlölöm a nagyot, mert
uralkodik a többin", annyira eleven Kantnál, hogy nem győzi eléggé
szorosan megvonni a fenséges korlátait, hogy eléggé elhatárolja azt a
szörnyetegestől és a nevetségestől. Elkerülhetetlenül jönnie kellett hát a
kicsi megbecsülésének kiemelésére a kedves vagy bájos megkülönbözteté
sének Is. Ilyenformán aztán könnyű volt már a fenségestől mínt kényel
metlentől elfordulni, a bájost pedig, mint ami .a legkevesebbre kötelez,
az egyedűl szépnek kdkiáltaní. A szépnek szemlélete elszakadt a lét tör
vényeitől és az emberi önkény játékszerévé lett.

A szép szemleletének fellazulása nem a szépnek a talaján indult meg,
hanem a maguk helyén nagyszeru eszméknek nem egészen szerenesés át
ültetésével indult el. A ma oly sokféle megnyilatkozó törekvés a szép
helyes nézésének kialakítására ismét a szép törvényeinek feltárásával
Igyekszik lehetövé tenni, hogy szemlélési módunk megint előitéletmen

tessé váljék, és ha a széppel találkozik, annak puszta látása vagy hallása
egyúttal már a szép megragadását is jelentse. Albert Einsteinről beszélik,
hogy neki sikerült egy a zenével szemben 'teljes közönnyel lévő újság
irót egyetlen este folyamán Bach muzsikájának átélésére rávezetni. Aki
pedig egyszer felnőtt a valóban szépnek a megragadásához. az nem tud
elzárkózni többé a szépnek szeretése elől sem.

Tudjuk már, hogy a szép szeretése azt jelenti, hogy vágyunk és tö
rekszünk a szép birására, .ami annak gyönyörködtető megragadását je
lenti anélkűl, hogy a nép maga sérelmet szenvedne, sőt épségének meg
őrzésére még áldozatokra is képesek vagyunk. Tudjuk azt is, hogy a szép
csak azért nem egyetemes léttulajdonság. mert az igaznak és a jónak
nem akármilyen fokát, hanem éppen a felragyogását jelenti. Természetes
tehát, hogy a szép szeretése egyértelmű a lét tökéletességéhez való ra
gaszkodással. A lét mélységeinek feltárulkozásához nem is közelithetünk
a szép szeretése nélkül. De ha magunk is odaadóan közelütünk hozzá,
bennünk is kiteljesedik a lét gazdagsága. Minden szeretésben van valami
kölcsönösség, és aki a szépet szereti, keresd, óvja és ápolja, aza széptől

való .áthatódottságban maga is mindíg szépül. Ami áthat, az alakít is. Aki



magába szívja a lét ragyogó tökéletességet, maga is nagyszerűbbé válik.
igazabbá, nemesebbé. szebbé. Nem igazi a szép szeretése, ha nem ezek a
gyümölcsei. A régi görögöknek szinte feledésbe menő szava a szép és j.ó
ember eszményéről mindig eleven valóság marad ott, ahol a szép szere
tésével a lét mélységeit keresile

Hogy a lét mélységeíbe való elmerülés mennyire azorosan összefügg
a szép szeretésével, világosan mutatja az is, hogy a vallásosnak keretén
belül már nincs is lehetőség a széptől való elszakadásra. Szigorú remeték
elmentek minden elől, ami embernek a főldön kedves lehet, de a széptől

akkor sem szakadhattak el. Mikor az erdős oldalakban a természet éven
árt folyton váltó pompája vette őket körül, sőt a sivatag kopárságában is.
mikor az arra tévedt madár röptenek szépsége elől már későn hunyták
be szemüket és mikor az árvaságra nyitó virágszálat megpillantották,
gyönyörűséget kellett érezniök, mert lelkükben hordták az ószövetség
bölcsének szavát: "A teremtmények szépsége azok teremtőjét ismerteti
meg." Maga az áhitatba merült ember is szép látvány. Nincsen áhítat a
kifejeződés szépsége nélkül. Az istentiszteleti szertartások és a szerit he
lyek ékessége szükségszerűenmegmutatják az istenességnek a szép szere
tésével való eljegyzettségét, Primitív és fejlett kulturák emIékeiaz em
beriség őskorától kezdve ennek az eljegyzettségnek tényleges tanúság
tevői,

Ha voltak nemes emberi törekvések, melyek a széppel: szemben ne
hézségeket támasztottak, ha a szépnek ápolását néha még az istentiszte
letnél is csak az éppen elkerülhetetlenre korlátozták, ha kiváló emberek,
bölcsek és szentek, szinte menekültek minden elől, ami szép, feltehető,

hogy e jelenségek nem magával a széppel való szakítást akarták ikifeje
zésre juttatni, hanem azokat a veszélyeket, amelyek a szépnek sajátos
területén ugyan kívül állnak, de vagy szorosan a széphez tapadnak, vagy
legalábbis .a széphez társulva lesznek igazán megejtőek.

""
A széppel együtt jelentkező veszedelmet, ami annyiszor okozott már

riadalmat és valószínűleg még többször okozott már végzetes karokat, a
szép démonológiájának szekták nevezni. A szépben jelentkező, nem a
széppel járó, de a széphez társuló démoni vonás nem a jámbor emberek
rémlátása vagy az aszkéták fanyar szigorának örömöt ölő félelme ~:supán,

ahogyan Remete Szent Antal megkísértésében már annyiszor megfestet
ték, hanem a szép körül oly tétován mozgó ember gyarlóságának színte
elkerülhetetlen velejárója, amit őszinte szívvel talán senki nem merne
tagadásba venni.

A szép démonológiájához tartozik elsősorban a szépnek az emberi
viszonylatban az érzékihez való kötöttsége, sok-sok embernek az érzéki
ben való elakadása és végül a szépnek mint egyetlen, egyedülálló és sem
mi mástól nem függőnek önelégültsége. Tágabb értelemben azonban ide
kell számítanunk mindazokat a törekvéseket, amelyek a szép megtapasz
talásának élményét a lét élményétől elszakídják.

A szép nem az érzékek dolga ugyan, mert akkor az állatoknak is len
ne művészetük, de mégis a szép felismerése az emberben is annyira az
érzékekhez kötött, hogy nélkülük még osak a szép fogalmához sem jut
hatnánk el, amínt semmi más fogalmunk sem lehetséges az érzékszervek
segítsége nélkül, A természet szépsége az érzékeinken át ragad meg ben
nünket, és a művészi szép is csak ugyanezen az úton hat. A legelvonat
koztatottabb művészet sem mondhat le arról, hogy érzékelhető legyen.
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"Ugyanakkor azonban a szép nem egyszeruen az érzékek kellemes izga
tása vagy elnyugtatása, hanem annyira szellemi valóság, hogy az emberi
.létfok alatt. egészen ismeretlen, az emberi tudattalalkotott szépben, a
.művésziben pedig már nem is az ábrázolt tárgy érzéki benyomásainak a
rögzítése a fontos, hanem a tárgyban megnyilatkozó szellemi tartalom
feltárása, amint az az irodalomból és zenéből különösen is kitűnik. Mégis
az érzékek közelsege és maga a puszta inger, aminek az a feladata, hogy
.szellemi tartalmat és eszményt hozzon közel hozzánk, annyira eluralkodó
vá válhat, hogy éppen takarni fogja előlünk azt, amit közel kellett vol
na hoznia. Talán ebben az összefüggésben válik érthetövé az egyébként
paradoxul ható mondás, hogy "csak ha már érzéketlenekké váltunk a
.szépségükkel szemben, akkor nyilatkoztatják ki nekünk lényegüket a
nagy műalkotások". Mert a műalkotások értéke a szépségükben van
'ugyan, de lángelméjű szerzőik mondanivalóikat közölték általuk, és a
mondanivaló ragyogó tökéletessége bennük az, ami a közlés tökéletessé
gében is felragyog. Amíg csak a közlés szépsége tart bennünket fogva,
zárt titok még előttünk az alkotás lényege. Ha pedig már a műalkotások

is ilyen félreérthetőséggel terheltek, mekkora veszedelmet hordoznak ma
gukban azok a szépségek, amelyeknek külsö, közvetlenül érzékelhető

szépsége mögött kifejezetten rossz rejtőzik. Azt pedig csak éppen futó
lagosan említjük, hogy hányszor vált üzletezerűvé a szépnek érzékies el-o
ferdítése és kiuzsorázása.

A lét igazától és jóságától elszakított. a lét egyetemes jellemzőiből

kitépett szép már csak az öltözék szépsége és nem magáé a tárgyé. A
l'art pour l'art sokat idézett szólamának van igazi mély értelme is azzal,
hogy a szép nem egyszerűen értékkiszolgáló, amelynek végső értelme
-csak az ábrázolt érték, hanem a szép maga is érték és pedig a legfelsőbb

értékek egyíke. Ugyanakkor azonban az sem kétséges, hogy nem is füg
.getleníthetjük a szép szolgálatát az igaztól és jótól, hiszen ha a szép a lét
tökéletességének felragyogása, akkor eleve csonka az a szépség, melyből

.akár az igaz, akár a jó hiányzik. A dolgok tökéletességekből és tökélet
lenségeIkből való szövődése lehetővé teszi ugyan, hogy a részleges szép
csak részleges igaz és részleges jó ragyogása legyen, de akkor tudjuk már
azt is, hogy ebben az esetben csak a megfelelő részleg mondható szépnek,
és ez a részleg rendszerint a megjelenítő forma, de nem egyúttal az egész
.ábrázolt való. Nincsenek szép bűnök és szép hazugságok, ha szép köntös
be is öltöztetik őket.

Történelmileg kialakult képletek a múzeumi képtárak és szoborgyűj

temények. Kialakulásuk a múlt műve, tehát egyszerűen csak tudomásul
.szolgálhatnak. Örömmel kell vennünk azonban minden olyan törekvést,
.rnely műalkotásokat lehetőleg nagyforgalmú középületekben helyez el és
igy a szépet nem tömegesen raktározza, hanem a dinamikusan bontako
zó lét áramlásában láttatja.

Bizonyos, hogy nem kevesen voltak már, akik szinte merev határo
zottsággal fordultak el mindentől, ami a szép mezében jelentkezett. Va
lójában nem a szépet vetették meg, hanem a mögötte érzett romboló erő

elől akartak menekülni, A hivő ember számára azonban mindig lehetet
len volt, hogy ne szeresse a szépséget, aminek teljessége az ő szemében
maga az Isten. Pusztán a velejáró veszedelem miatt nem fordulhatunk el
magától a széptől, amint a velük társuló képmutatás miatt nem fordul
hatunk el az igaz és jó szeretésétől sem. Ha a szép szeríntünk az Isten
ben gyökerezik, a szepet az Istennel együtt szeretnünk kell.



A zsoltáros szava után Szent Ferenc is elénekelte Isten dicsőítését ,a
teremtett világ szépségeivel a Napaímnuszban, mert ő maga is olyan em
ber volt, aki a legvégső szegénységgel jegyezte el magát, de arról még
.sem mondott le soha, hogy virágok nyíljanak körülötte. Sok évszázaddal
utána Lucie Christine egyik naplójegyzete asszonyi közvétlenséggel tárja
fel előttünk, hogyan jutott el ő a szép szeretésétől Istenig: "Minden szép
szenvedélyesen lelkesí,tett... mikor először láttam meg a tengert és a
tengerpartot, sírnom kellett... A zene valóságos szenvedélyem volt ...
és soha nem fáradtam bele a festők alkotásaínak csodálatába .. , Ha nem
szemjaztam volna annyira igazán a szépre, talán be is értem volna ezek
kel. .. Aztán megnyíltak szemeim, és minden másnál jobban kezdtem
örülni, Istenem, a te szépségednek a szent dolgokban ... Amit eddig meg
csodáltam. továbbra is mind éppen olyan szépnek találtam, és mégsem
tudtam nekik ugyanúgy örülni ... A tengert néztem még és a partot, de
már csak Istent láttam."

•

5 ÖRE Írta Birkás Endre

Azzal a gyerekkocsival kezdődött. Mert addig egészen jól megvoltak
ott Nyvikben. Magyar szemmel olyan se-falu-se-város volt az a Nyvik.
TIszta, mindenféle színűre festett házai ápoltak, a legtöbbje emeletes.
Unalmas hely igaz, de végre volt rendes lakásuk. Hisz erről volt szó,
Tulajdonképpen ezért is jöttek ki ide Svédországba, csak ezért. Mert nem
szenvedhették már azt a társbérletet ott a Rottenbiller utcában. Azt na
gyon megelégelték ... Nem, sehogyse sikerült rendes lakást találniuk.
Mióta egybekeltek, már a negyedikben laktak. Főbérietire meg nem na
gyon akart gyűlni a pénz. Pedig kerestek mind a ketten.

Azoknak az októbervégi napoknak az egyik délutánján történt. Ami
kor a férfi hazament a szerviszből, ahol csak lötyögtek tétlenül egész
nap, hisz az üllői út környékén meg máshol is a városban folyt a esete
paté, Ilust, a feleségét bőgve találta otthon a rekamién. Ahogy sírt ott,
egyre csak azt hajtogattá, hogy ő nem bírja tovább, menjenek innen
már ...

- Csinálj valamit Rudi, mert én megfojtom egyszer azt a dög Hor
tobágyinét.

Aztán elzokogta, hogy ..arnikor a gyerekük piszkosan feljött a közeli
térről, s meg akarta mosdatni, kiderült, hogy a társbérlőnőjük, az az el
vált asszony ül a kádban, nem mehet be a fürdőszebába.

- Képes rá ilyen időkben, amikor az utcákon harcok dúlnak, dél
után négy órakor a fürdőkádban tehénkedni ! Hiába blokkoltat regge
lenkint abban a szövetkezetben, tudom én miféle nő ez ... Múltkor is ...

A férfi elgondolkozva hallgatta. " .Jrarcok dúlnak" - visszhangzott
fülébe. Ilus tisztviselőnő, bérszámfejtő egy könyvkiadónál, sokat is olvas,
de ilyesmiket azért nem szokott mondani, hogy "dúlnak a harcok", Na
gyon oda lehet szegény.

- Megmoshattad volna a kezét a konyhában is - mondta halkan,
csitítólag.

- A kezét! - Az asszonyt újra rázni kezdte a zokogás. - Az arca,
a térde, mindene koszos volt! Köszönöm a tanácsodat , .. Hát persze,
hogy aztán ott mostarn meg - tette hozzá már egy kicsit nyugodtabban.




