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Az emberiség egyik legjellemzőbb ösztöne, mely folyton arra sar
kalja, indítja, nyugtalanítja, hogy a világ külső képét hatalmába
vegye azzal, hogy vagy elbeszéli annak belső titkait, külső szépségét,
vagy leírja, vagy lefesti, vagy valami más: úton-módon, de utánozza,
másolja azokat a törvényeket, melyek létrehozzák és fenntartják az
emberi életet, környezetét és biztosítják lételét. Mindennek alapja
egy és ugyanaz: a szépség, amelyet leolvas a világ, az emberek kűlső

és belső arcáról. A szépségkeresés és asaépségteremtés egyidős ösztön
az emberiséggel. Tudata sarjadzásakor, ízlése ébredezésekor már a
szépségősztőn rajzoltatta a barlangfalakra az első műalkotás számába
menő rajzokat, ábrákat. A szépségösztön önmagában és csak önmagáért
sohasem jönne műkődésbe, nem indítaná meg a lelkeket, 'nem érlelné
azokat alkotásra; mindíg egész sereg kísérő körülménytől és feltétel
től függ. Minél egyszerűbb a lélek, annálinkább velejár a hit, hit
arról, hogy ami a szépség keretei közt, a szépség érdekében megvaló
sítható emberi eszközökkel, mindaz az Isten lehellete és fuvallata e
világra, hogy ezáltal elfogadhatóvá váljék maga az élet és a velejáró
szenvedés, küzdelem. Azt, amit általában szépnek mondanak, ítélnek.
leghamarabb az Isten-fogalommal hozzák kapcsolatba. Az elragadtatás
önfeledt pillanatában a szépség leggyakoribb jelzoje ép az ist'cni.
Nem véletlenül. Minden olyan alkotás, melynek nyomán a szépség
fogalma tudatosítható, ép oly teljes és tökéletes alkotás, mint az Isten
bármelyik teremtménye.

A ssépség - amint az köztudomású - a lelket hozza mozgásba,
azt teljessé teszi, érleli, tökéletesíti. Valóban a lelki művelődés fok
mérője lehetne egyéni és közösségi vonatkozásban az a szempont. mely
aat mérlegeli, hogy mennyi szépség befogadására és teremtésére képes
az egyéni vagy közösségi lélek. Mint jeleztük, a szépség megváltoz
tatja elsősorban a lélek állapotát; vagy nyugalmi helyzetéből kilen
díti, vagy megosztani kívánja azt a gyönyörűséget, mely magát az
alkotásra érett lelket eltölti. A szépség által izgatott, előidézett pilla
natot ihletnek nevezik általában. Az ihletés kétféle változatú lehet;
az egyik alkotás, valamilyen mű létrehozásának megindító lélekálla
pota ; a másik viszont a már kész mű befogadására, mintegy új ra
alkotására ingerli, készteti a fogékony lelkeket. A lelki élet törvényei
szempontjából az emberi művelődésnek mindkétfajta ihletés nélkülöz
hetetlen kelléke. Amíg az ihlet egyformán elvezet az alkotás, a terem
tés emberi fokához, változatához, addig az élmény - az ihletet kiváltó
szépségfeltárulás - kinyitja a teremtés csodájának azokat a titkos
ajtajait, melyeken át a szépség világ-ába tekinthet maga az alkotó, de
a befQgadó,átvevő közönség scm találhat kapcsolatot, mint élményein
át, a szépség világával. A szépséget minden lélek magában hordozza;
oa szépségígéretet mindenben feltételezhetjük. A megtalálás öröme, az
ígéretnek beváltása maga az ihlet, a szépség élvezése és értése már az
alkotás második világába tartozik.
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A Szépség ugyanolyan valóság, mint amilyenek az emberi életút
során mínduntalan felbukkannak. A szépség nemcsak bölcseleti, elmé
leti valóság, hanem tárgyi valóság, mely jelenségeket jellemez, meg
határoz, létrehoz, elfogadtat és megtartat - ráadásul és időtlenül.

Nemcsak elméletileg tudatosítható, hanem az érzéklés mindenfajta
módján birtokba vehető. A szépség bölcselete nyilvánvalóan csak. a
műalkotások világára vonatkoztatható elméleti megfontolás elsősorban.

Három nagyobb területen kőzelítheti meg kör~t és fogalmát a
kutató értelem. Mindjárt a szépségélmény minden mástól különböző

és azonosságában senkire át nem ruházható, azután mint tartalom
szeros egységben jelentkezik a formával, a müalkotások leginkább
érzékelhető sajátos világával, végül mint az anyag általában alakít
ható egyéni hajlamok szerint, de lényege az örökkévalóság. A szépség
tehát alanyi adottságokra vezethető vissza, az alkotásfolyamatban
különböző rétege, módosulása állapítható meg. A rétegek, módosulá
sok a befogadási, átvevési folyamatban azonban-más és más színezetet
nyernek egyéni hajlamok szerint. Az esztétikum tárgyi adottsága a
tartalom-formaegységben jelentkezik. Igen érdekes és figyelemreméltó
az esztétikai intuíció jelentősége és szerepe. Ez majdnem a divináció
fogalmával azonosul bizonyos esetekben. Az esztétikai valóság jel.
lemzői: a szerves egység, lényegkifejezés, szemléletesség és az érzel
messég. A jelszavakkal jelzett esztétikai kategóriák mindössze sejtetik
azt a hatalmas és nagyszeru belsö folyamatot, melyen keresstül a
szépség tudatosulhat, tehát esztétikummá válhatik.

Sík Sándor nagy műve, ez az oly régen hiányzó önelvű szépség
bölcselet, külön-külön kötetet szentel a szépségnek, mint a műalkotá

sok legjellemzőbb jegyének; a müalkotásnak és alkotójának, a művész

nek értelmezésére és magának amüvészetnek, mint eredménynek ön
álló kötetet áldoz. Hatalmas műve szinte minden kérdésre, valamennyi
jelenségre kitér,semmi magyarázatlanul, homályban nem marad.
E helyen lehetetlen összes értékeire mégcsak utalni is, közbevetőleg

csak annyit állapíthatunk meg róla, hogy hasznos, szükséges útmuta
tás azok számára, akik szerétnek a világ értelmére és a létezés örömére
gondolni és e gondolatban gyönyörüséget tudnak maguknak találni
és mé~ marad feleslegük az át- és a továbbadásra.

"Az esztétikai elmélkedés - írja egyik helyen - eligazítja az
embereket az Abszolútum felé: kézenfogva vezeti .a tengerpartig, ott
elereszti kezét és egy alig észrevehető, fínom kézmozdulattal kimutat
Q Parttalan Végtelenbe: a tudomány itt elnémul. Itt már a sensus
Numinis veszi át a szőt, Az Isten tehát a szépség szerzője, a minden
ség mavésze beoltotta az emberiség lelkébe a szépségkeresés és a szép
ségteremtés ösztönét. Adott okot a nyugtalanságra és a tűrelmetlen

ségre, hogy az emberiség megpróbálja a teremtést saját eszközeivel,
a maga módján, utánozni, másolni, újraalkotni. A természet mcsolya
- a szépség - az Isten derűje, a gyarl6 ember ezt a dérűt áhítozza,
szomjazza, amikor meg akarja a maga számára tartani azáltal, hogy
kísérletet tesz az isteni mosolyt tükröző, hordozó természet lefesté
sére, részletének megmíntásására, vagy utánzására valamilyen for
mában.
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A szépség önmagában isteni jótékonykodás, a teremtésnek gazdag
ráadása, a művész pedig ennek az isteni szépségajándékozásnak szét
osztója, az isteni derunek sugárzója. Kibeszélője annak a boldogság
nak, melyet az alkotás kelt, idéz fel. A művészet viszont foglala a
és megtartója az isteni derűnek és az emberi alkotásboldogságnak.
Mindhárom alázatot, áhitatot, hívő lelkeket igényel, feltétIen meg
adást és örömteli átadás; a befogadó kőzőnség részéről, mely a har
matozó szépséget felfogja és megtartani igyekszik lelkében, szívében
ugyanolyannak, amilyennek az létrejött, ahogy hozzá eljutott, saját
jává vált. A beszélő és a néma boldogság, mely az isteni teremtés mo
solya nyomán támad, az egész emberiség jótéteménye és elégtétele
a világi durvaságok, kegyetlenségek, szenvedések ellenében.

A szépség bölcselete az az eszményien tiszta és hamisítatlan tuda
kozódás, mely a teremtés emberi vonatkozásai, eszközei, lehetőségei

iránt érdeklődik; maga a lélek pedig fürkészi a teremtés csodáit. Sík
Sándor nagy és szép műve," mely vezető és útmutató ebben a tuda
kozódásban , az újabb nagy magyar alkotások közé tartozik. A mai
magyarság tudatát sz.élesíti és vezeti a lelkeket az ősforrás felé, az
Istenség felé, a minden alkotás mögött munkálkodó szent Akarat felé.
Egyetlen kézmozdulat, mely arra mutat, hogy mi az emberben az
örökkévaló és az isteni. Paku Imre

Sík Sándor: Esz1éUka, r. A sZ/épség., II. A mű és a művész, III. A művé

szet, - Szent István Társulat kiadása.

AQUINÓi SZENT TAMÁS

HIMNUSZA AZ OLTÁRI SZENTSÉGRŐL

Nyelvem, zengd a dicső testnek
Titkát, zengd adrága vért,
Melyet az Úr, a legszentebb
Méh gyümölcse nem kímélt,
Váltságdíjul adni tetszett
Minden földi nemzetért.

Szüzek Szűze nekünk szülte,
Egek által küldetett
És a földre települve
Áldott igét itt-vetett,
Végül csodás módon ülte
Meg a búcsú-ünnepet.

Mert amidőn együtt ennék
Az utolsó vacsorát
És a páska régi rendjét
Jámborul megtartanák,
Étkül osztá a tizenkét
Főnyi népnek önmagát.
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Az Ige-Test így igézte
'I'estévé a kenyeret,
így lett a bor Krisztus vére:
S elme ezt hogy rejtse meg?
Tiszta szívnek segítsége
Igaz hit és szeretet.

Azért kell e nagy szentséget
Leborulva áldani
És a törvény új rendjének
Adjon helyt a hajdani:
Amit elme föl nem érhet,
Hittel kell azt vallani.

Az Atyának, Mag-zatának
Dícséret és tisztesség,
Üdv, dicsőség és imádat
Mind a kettőt iIIessék
S kettejükből aki árad
Az is velük áldassék.

Horváth Béla fordítása


