
a létezők elmulasan alapuló megújulast. A szecessziós szépség ott van, ahol valami
meghal és valami megszületik. A létornamentika a semmi felé tart, hogy újjászület
hessen. Allandó izzásban van, de a semmitől érintve izzik föl. George szerint: "nem
múló szellem vonzza a mülandót". Az ilyen szépség örökös nyughatatlanságban él.
Innen csapongása, túláradása, áradó hullámzása. Nem ismeri azt az állapotot. amit
Nietzsche megvetöen mániákus befejezettségvágynak. Endesuchtnak nevezett.

Amikor a létszerü és lényegszerü müvészetek különbségéröl beszéltünk, Platónra
utaltunk. Nos, Platón volt az is, a szép lényegének az alétheiát tartotta, vagyis a fel
fedést, a lét megnyílását. A szép itt áthidalja az idea és a jelenség közötti szakadékot.
(Gadamer) "Egyedül a Szépnek jutott osztályrészül, hogy kivilágló lehessen", olvas
suk a Phaidroszban. Vagyis a lét a szépben érzékelhető,mert benne közvetlenül meg
nyilvánuló. Amitvészetek megújulási ösztöne mindig erre a közvetlenségre töreke
dett.

E platóni felfogás születik újjá a preraffaelitáknál, bírálva az újkori müvészeti fej
lődést. Ruskin még a szeretet és a szépség összetartozását is átveszi, amikor azt
mondja, hogy "a szeretet minden szépség forrása". Hiszen már Platón Diotimaja is
arra tanított, hogyaszépséghez a szeretet útja vezet. Ahol a szépség a lét kiviláglása,
ott mindig összefügg a szeretettel, ahogy ez a platonikus gondolkodóknál is többek
közott megfigyelhetö.

A lét nyitottságában tehát együtt van szépség és szeretet. Így a virágszirnbólum
újabb jelentéssel gazdagodik. Amikor Rilke azt mondja: "mi nem szeretünk úgy, mint
a virág", azt is mondja ezzel, hogy mi nem létezünk úgy, mint a virág. Nem élünk
abban a szépségben. Hiszen az élet minél szebb, annál létszerübb, és annál több ben
ne a szeretet. Egyszóval: annál virágosabb. A szecesszió prófétikus szépségeszménye:
életünket virágszerüen leélni. Ami annyit tesz: a sorsot az újjászületés felé megnyitni.
Elmúlás és keletkezés határvonalára tenni. Ahogy a virág színeiben egyszerre pom
pázik a fény lüktetése és a mélysötét vallása. Rilke gyönyörű sorai szerínt, szabad for
dításban: "aki virágozni tudna, annak szive a gyönge veszélyeken túl élne, a nagy végzet
igaz vigaszán." A megújulás értelme az, hogy búcsúzás, s a búcsúzás értelme az, hogy
hazatérés. "Úgy múlunk, mintha örökre maradnánk", írta George. Ez a Ver Sacrum
titka, tartalma, éthosza, alapja. A létet a Ver Sacrum formájában elképzelni: ez a sze
cesszió, Meglátni az örök újjászületés és az áldozati ünnep összefüggését, me ly a mü
vészet egyik legnagyobb távlatokat nyitó eszméje.
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