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Vajon
transzcendentálé-e
a szép a skolasztikus
bölcseletben?
Úgy tűnik, hogy a skolasz tikus bölcselők műveiben a szé p transz
cendentálé.

1. Umberto Eco a középkori esztétiká t tárgyaló könyvében k ü
lön fejezetet sze ntel a szé pségnek mint transzcendentálénak , aho l
számos középkori szerzőtól ve tt idézet segítségével bebizonyítja,
hogy a szépség a lét egyetemes és álta lános tulajdons ága.' Szent
Tam ás esz tétikájának sze nte lt könyvében Eco ugyanezt állítja .2 A
szépség tehá t transzcenden tálé.

2. Jacques Mari tain azt írja, hogy a szépség az összes
transzcendentá lé együttes ragyog ása.l F. J. Kovach szerint a szép
Szent Tamásnál "a leggazdagabb, a legnem esebb, mindent magá
ba foglaló transzcendent álé" ." A szép tehát nemcsak transz
cendentálé, hanem a transzcendentálék között is a legfőbb

transzcendentálé.
3. Hans Urs von Balthasar szerint "az 1230 és 1270 közötti év

tizedekben a szépség transzcendentalitásán ak a kérdése álta lános
érdeklődés tárgyát képezte, bá r sokféle válasz született rá: egye
sek sze rint a szépség azo nos a jósággal va~y az igazsággal, má
sok szerint önálló, végső tran szcendentálé" . Ez ut óbb i nézet leg
mérv ad óbb képviselője sze rinte Tam ás, aki "a létről feltételezni
meri, hogy önmagában egy, igaz és j ó-sz ép", illetve a ferencesek,
akik " először merték kijelent en i", hogy "a lét önmagába n sz ép"."

Ezzel sze mben áll, hogy amikor Szent Tamás felsorolja min 
den l étező általános tulajdo nságait (mod us generalis consequens
omne ens), amit mi egy későbbi, a 16. században elte rjedt kifeje
zéssel transzcenden táléknak nevez ünk," akkor a következőket

említi: a létező (ens) önmagához való viszonya szerint: "dolog"
(res) és "egy" (unum); a létezőnek valami ön magán kívülihez
való viszonya szerint: "valami" (aliquid), "igaz" (uerum) és "jó"
(bonum); a szépet tehát nem tekinti transzcendentá l énak." A szép
Bonaventu ra szerint sem transzcendentálé. A ferences mester a
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lo.No texls affirm that
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of beauty." Beauty:
a Forgotten Tran

scendenta/? ln: Medieva/
Philosophy and the

Transcendenta/s:
the Case of Thomas
Aquinas. E. J. Brill,

Leiden - New York 
Köln, 1996, 72.

llUO., 74.
12A Historisches
Wörlerbuch der

Philosophie (hrsg. von
J. Ritter und K. Gründer,
Schwabe, Basel, 1972-)

tizedik kötetében sze-

következőket írja legismertebb művében: "Az önmagában vett
létet (ens per se) nem ismerhetjük meg, csak akkor, ha azokkal a
hozzá tartozó alapfeltételekkel (cum suis conditionibus) ismerjük
meg, amelyek az egy (unum), az igaz (verum) és a jó (bonumr/t"
Ezen túl Jan Aersten a középkori transzcendentálékról írt köny
vében kimutatja, hogya szép a skolasztikus bölcseletben nem
transzcendentálé, nemcsak, mert sem Tamásnál, sem Bonaven
turánál. sem más jelentős skolasztikus szerző műveiben nem
szerepel a transzcendentálék között.l" hanem azért sem, mert "a
szép nem fejez ki olyan léttartalmat, amelyre más transzceriden
tálék ne utalnának".'!

Válaszul azt kell mondani, hogya szép sem Tamásnál, sem
Bonaventuránál, sem más fontos skolasztikus gondolkodónál
nem transzcendentálé. Ez filológiai tény.12 A kérdés innentől fog
va csak az lehet, hogy miért nem tartották a szépet transzcen
dentálénak ezek a gondolkodók, illetve hogy egyáltalán van-e
értelme a szépről mint transzcendentáléról beszélni?

A skolasztikus filozófiában a transzcendentálék azokat a léttu
lajdonságokat fejezik ki, amelyek a lét fogalmával minden eset
ben megegyeznek, noha a lét szó maga nem mondja ki őket

(exprimunt modum ipsius entis qui nomine entis non exprimitur). A
transzcendentálék a létezőket nem a másiktól való kűlőnbőzósé

gük szerint határozzák meg, hanem eredendő és végső azonos
ságukban. Lényegi jelleget fejeznek ki, amely nem változik, és
nem múlik el, amely minden létezőre mindig, minden kűlső-ér

zéki adottságtól függetlenül ugyanolyan erővel igaz. Így például
azt mondjuk: a hazug ember "jó" és "igaz", attól függetlenül,
hogy hazudott. Tette, mint érzéki valóság rossz, de teremtett léte
- mulandó tettétől függetlenül - jó, amennyiben minden, ami
létezik, jó. A jóságnak van ugyanis ontológiai értelme is: min
den, ami van, létében jó, mert a vágy, a szeretet, az akarat tár
gya vagy célja lehet (nem utolsósorban a teremtő Isten akaratá
nak a tárgya, aki azt akarta, hogy ez a valóság legyen). Az
igazság esetében a transzcendentális-ontológiai értelem azt jelen
ti: minden, ami van, igaz, a hazugság is, amennyiben egyáltalán
a megismerés tárgya lehet (epísztemolögíaí optimizmus: ami
van, az megismerhető, mert az isteni értelem rendjébe illeszke
dik). Hasonlóan a jó vagy az igaz transzcendentalitásához, a
szépnek is kellene rendelkeznie egy olyan kiterjesztett ontológiai
értelemmel, mely egyetemes, minden érzéki viszonytól független
valóságot fejez ki: ezáltal lehetne transzcendentálé, azaz olyan
lét-tulajdonság, amely mindenre érvényes, ami van, függetlenül
az adott időtől, helytől, kortól vagy nézőponttól. A szépnek
azonban nincs és nem is képzelhető el ilyen transzcendentális
értelme. A transzcendentálékkal mint végső, általános és egyér
telmű - értelmezésre nem szoruló és tovább már nem is értel
mezhető - léttulajdonságokkal ellentétben a szépség lényege
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rep\ő .Transzendentai,
Transzendental

philosophie" szócikk
részletesen bemutatja

a transzcendentálék
középkori elméletél

Philippus Cancellariustól
Duns Scotusig, de

a szépség problémáját
egyetlenegyszer sem

említi, hiszen a közép
kori szövegek semmi

ilyesmit nem
tartalmaznak.

l3"Pulchra enim dicuntur
quae visa placent. Unde

pulchrum in debita
proportione consistit:

quia sensus delectalur
in rebus debite

proportionatis, sicut in
sibi similibus.", ST l, 5.,

4. Vö. ST II, 27, 1.

l4/tinerarium mentis in
Deum, I, 14.

15VÖ. K. Ruh: A nyugati
misztika története II.
(Ford. Görföl Tibor.)

Akadémiai Kiadó,
Budapest, 2006, 471.

16Lásd: Vallomások X,
34,53.

17A megkülönbözletéshez
lásd: Beauty:

a Forgotten
Transcendenta/?,

i. m. aD.

éppen érzéki, egyedi, nem-egyértelmű és értelmezésre hívó jelle
gében van: a szép kifejezetten és hangsúlyozottan mulandó je
lensége a világnak, mely az egyes létezőket elkülöníti nemcsak
másoktól, hanem az idő folyásával akár önmaguktól is. A
transzcendentálék a lét egyetemes tulajdonságai, amelyeket a
szellem erejével ismerhetünk meg, elvonatkoztatva emberi érzé
keinktől és érdekeinktől, mintegy Isten szemével nézve a vilá
got, a szépség viszont a létezők egyedi és kifejezetten az érzékek
számára hozzáférhető tulajdonsága. Tamás megfogalmazása sze
rint a szépség az, ami a látásnak tetszik, mivel a szépség a he
lyes arányokban áll, és az érzék (sensus) az, ami gyönyörködik
az ilyen dolgokban.P Bonaventura szerint pedig a szépség Isten
nyoma a látható dolgokban, mely Istenhez vezet, de Istenhez, az
első léthez képest másodlagos és esetleges, éppen azért, mert
par excellence időbeli, érzéki, teremtett valóság.' Igaz, hogy Ta
más, és főleg a ferences Bonaventura megértóbben fordult az ér
zéki világ szépsége felé, mint a monasztikus aszkézis nagy alak
jai, akik hajlottak arra, hogya világot az ördög portyáinak a
színtereként fogják föI,15 ez az érzéki státuszát érintő megértóbb
álláspont azonban nem jelentette azt, hogya szép transz
cendentálé. A középkorban ennek még a feltételezése is képte
lenség lett volna, hiszen a szépség fogalmának nincs olyan onto
lógiai értelmű kiterjesztése, amely lehetövé tenné számára, hogy
a lét általános tulajdonsága legyen: a lét mint olyan nem szép,
csak az egyes létezők lehetnek egymáshoz képest szépek vagy
rútak. A skolasztikában a szépség nem transzcendentálé, tehát
nem lényegi és elidegeníthetetlen léttulajdonság, hanem az érzé
ki világ egyik lehetséges alakja, és aki a szépségben látja meg
vagy akarja meglátni az isteni teremtés legalapvetöbb mozzana
tát, az Tamás és Bonaventura szerint nem ismeri az isteni lét és
teremtés önmagában elképesztő, minden szépségen messze túl
mutató csodáját. Ez persze nem jelenti a szépség elítélését vagy
megvetését. A skolasztikus gondolkodók - azokban az elszórt,
szinte véletlenszerű megjegyzésekben, amelyekben érintik a
szépség kérdését - egyetértenek azzal az ágostoni-platonikus
elmélettel, hogya szépség részesedés eredménye," és hogy az
egyes létezők szépsége transzcendens eredetű (a teremtettként
felfogott világban van-e, ami nem az?), ettől azonban még nem
gondolják azt, hogy a szépség transzcendentálé volna. A része
sedés tana a szépség transzcendens - isteni - eredetét hangsú
lyozza, a szépségről mint transzcendentáléról szóló beszéd azon
ban a létről mint olyanról jelent ki valamit." Amikor tehát azt
mondjuk: a szép nem transzcendentálé, akkor sem azt nem ta
gadjuk, hogya világ legtöbb létezője szép és szeretetreméltó,
sem azt, hogy a szépség - mint minden, ami van - Istentől

ered, hanem egyedül azt, hogya szép a lét érzékfeletti, egyete
mes és közvetlen tulajdonsága volna. A szépségnek a skolaszti-
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18"Vita maxime in motu
manifestatur: moventia

enim seipsa vivere
dicimus." Summa Contra

Gentiles IV, 20. n.6.

19VÖ. Művészet és szép
ség a középkori esztéti

kában, i. m. 47, 50
és 55.

2DUO.

2111 preb/erna estetico...,
i. m. 67.

kus filozófiában betöltött helyzete talán világosabban látszik, ha
mellé állítjuk a maius (mozgás, változás) példáját. Tamás 
Arisztotelész nyomán - a természetet magát a mozgás őselve

ként határozza meg, és az életet a mozgás által definiálja." Min
den, ami él, mozog. A mozgás Tamás számára azonban mégsem
transzcendentálé. A transzcendentálé ugyanis a lét érzékfeletti,
egyetemes tulajdonsága, nem pedig az élet vagy a természet
bármennyire is általános, érzéki jellege. Ugyanígy a szép is,
amelynek fontosabb volna a mozgáshoz, például a befogadás
hoz, érzékeléshez fűződő "fizikai" viszonyát vizsgálni, mint a
transzcendentálékhoz fűződő metafizikai, ismeretelméleti kap
csolatát; de arról Tamásnál szó sincs, hogy a szépség, mint a
mozgás, a természeti létezőknek minden további nélküli, általá
nos jellege volna.

Az első pontra azt kell mondani, hogy U. Eco egyetlen olyan
idézetet sem tud hozni, amelyalátámasztaná állítását. Érvelése
szerint ennek vagy az az oka, hogya skolasztikus bölcselők szá
mára a szépség "hallgatólagosan" transzcendentálé, vagy hogy
"óvatosságból" nem nevezik annak.!" Eco könyve ebből a szem
pontból egészen komikus: miután megjegyzi, hogy "Philippus
Cancellarius Summa de bona című munkája az első kísérlet a
transzcendentálék pontos meghatározására és osztályozásuk ki
dolgozására", azt írja, hogy "Philippus soha nem beszél a szép
ről". A további elméleteket így kommentálja: "A Hilduin és
Sarracenus közötti időben a szépet - hallgatólagosan - már a
transzcendentálék közé sorolják ilyen vagy olyan módon... Ezen
a ponton [Eco a Summa fratris Alexandri-ról beszél] az sem látszik
már elengedhetetlennek, hogy a szépet egyértelműen a transz
cendentálék közé sorolják A három ferences Summá-ja abból a
jellemző óvatosságból kifolyólag nem teszi ezt, mellyel a sko
lasztikusok elzárkóztak bármilyen filozófiai újítás apertis verbis
történő elismerésétől. A későbbi filozófusok többé-kevésbé
ugyanilyen óvatosak voltak.r " Másik könyvében Eco odáig
megy, hogy bár nem tudja egyetlen szöveggel sem alátámasztani
azt, hogya szép transzcendentálé volna, kijelenti, hogy Tamás
azért nem nevezi a szépet transzcendentálénak, mert ez olyan
nyilvánvaló volt, hogy már nem is kellett szóba hozni. Sőt, Ta
másnak "jobb volt elhallgatnia" a szép transzcendentalitását,
hogy ne beszéljen "túl sokat a szépségről, amire mindenféle
újplatonikusok túl gyakran hivatkoztak" (Eco nem nevezi me9,hogy kik volnának a 13. században ezek az újplatonikusok). l

Eco szerint tehát vagy azért nem beszéltek a középkoriak erről,

mert túlságosan nyilvánvaló volt, vagy azért, mert olyan veszé
lyes újításnak tűnt, hogy óvatosságból csak utalni mertek rá. Ez
zel szemben tudjuk, hogya középkoriak egyáltalán nem voltak
sem "hallgatagok", sem "óvatosak": tény, hogya transzcen den
tálék tana folytonosan és kimondottan változik a skolasztikában.
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nA transzcendentálé-tan
arab és görög filozófiai
forrásaihoz, valamint a

középkorban folyamato
san változó felfogásai

hoz vö.; Historisches
Wörterbuch der

Philosophie, Sand X.,
1362-1364.

23Eco például azt írja:
"Ha a szép állandó tulaj

donsága az egészében
vett létnek. akkor a vi
lágegyetem szépsége

metafizikai bizonyossá
gon nyugszik, nem pe

dig a csodálat egyszerű

költői érzésén." Lásd
Művészet és szépség a
középkori esztétikában,

i. m., 48. (Sz. Márton
Ibolya fordítását

módosítottam)

Elég itt arra az óvatosnak egyáltalán nem nevezhető újdonságra
utalni, hogy Tamás a jó és az igaz transzcendentalitását a megis
merő lélek mozgásából vezette le, ami addig ismeretlen megol
dás volt, vagy hogy Eckhart a lét, az igaz, a jó és az egy fogal
mát a Szentháromság teológiájára alkalmazta (a szépségről ő

sem beszél)."
A második pontra ugyanazt kell mondani, mint az elsőre: ha

a szép nem transzcendentálé, akkor nyilvánvalóan nem lehet az
összes transzcendentálé együttes ragyogása sem. Hozzá kell ten
ni, hogy az a tény, hogya szép nem transzcendentálé, az állító
lagos "skolasztikus esztétika" egész felépítményét megingatja,
hiszen Maritain - Ecohoz hasonlóan - a középkori és az általa
ihletett modern esztétika bölcseleti alapját és hitelét a szép
transzcendentalitásában találta meg. 23 Ami az úgynevezett to
mista művészetfilozófiát és szépségbölcseletet illeti, annak kap
csán mindenesetre érdemes felhívni a figyelmet három alapvető

tényre. 1. Tamás legismertebb és legátfogóbb alkotása, a Summa
theologiae 512 kérdést és azon belül 2669 alkérdést tartalmaz,
ezek közül azonban egyetlenegy sem foglalkozik külön a szép
ség vagy a művészet problémájával. A szépség Tamás gigantikus
méretű művében véletlenszerűen vetődik fel itt-ott, egy-két
mondat erejéig: a szépség teljesen másodlagos fogalom, amit ala
posabb tárgyalásra méltatlannak tart. Ennek fényében talán nem
túlzás azt mondani, hogy van valami képtelenség abban, amikor
egyes tudósok Tamás esztétikájáról vagy a skolasztikus szép
ség-felfogásról írnak könyveket. 2. A neotomista irányultságú ér
telmezők általában elismerik, hogy Tamás valóban nem beszél a
szépről a Summa theologiae-ben, ez azonban szerintük azért van,
mert Tamás itt csak utal arra, amit Az isteni nevekró1höz írt kom
mentárjában fejt ki, és ami "esztétikai" nézetei legjavát tartal
mazza, beleértve a szépről mint transzcendentáléról gondoltakat
is. Ez azonban tévedés. Először azért, mert Tamás műve saját
használatra készült kommentár, amelyben megpróbálja leírni,
miképpen értelmezhetőek Dénes gondolatai, nem pedig érteke
zés, amelyben a maga nézeteit fejti ki. Másodszor pedig azért,
mert Dénes, akinek fogalma sincs, mi fán terem az "esztétikai
szépség", soha nem állította, ahogy Tamás sem, hogy a szépség
transzcendentálé volna. Isten neveiről beszélt, de Dénes szerint
például a szeretet, a béke, a bölcsesség vagy a fény is Isten neve,
anélkül, hogy transzcendentálé volna. Isten nevei nem azonosak
a lét egyetemes és közvetlen tulajdonságaival, bár nem is feltét
lenül különböznek tőle. 3. Az esztétikatörténetekben oly gyakran
idézett tamási meghatározásnak, mely szerint a szépségnek há
rom összetevője van, teljesség, összhang és ragyogás, semmi
köze az esztétikai-művészeti tapasztalathoz, és a szép transz
cendentalitásához sem. A híres definíciót a Summa theologiae-nek
abban a részében találjuk meg, amely színtiszta teológiai, azon
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23,A szépséget nélkülözö
világban... a jóság von
zereje is megfogyatko

zik, s már nem olyan
evidens, hogy az ember-

nek meg kell tennie ...
Abban a világban, amely
már nem tartja képesnek
magát a szépség elfoga-

dására, az igazságot
igazoló bizonyítékok már
nem olyan következete

sek." A dicsőség felfény
lése. Teológiai esztétika

I. Az alak szemlélése.
(Ford. Görföl Tibor.) Sík

Sándor Kiadó, Budapest,
2004, 21.

24ST I, 5, 4., ad 1.

25A dicsőség

fe/fény/ése /, i. m. 20.

belül is trinitárius kérdéseket vizsgál: a Szentháromság mibenlé
tére keresi a választ Tamás, ennek során pedig, Hilarius gondo
latait átvéve, a Fiúval a species, azaz a szépség fogalmát társítja
(ST I, 39, 8.). Nincs szó itt sem a művészi szép definíciójáról,
sem Krisztus szépségéről, Tamás mindössze annyit állít, hogy
amint egy képet akkor mondunk szépnek, ha megfelel a való
ságnak, úgy nevezhetjük "szépnek" a Fiút, aki Istennek teljesen
megfelel, Istent tökéletesen kifejezi (Filius habens in se vere et
perfeete naturam Patris). A hangsúly nyilvánvalóan a Fiú és az
Atya egylényegűségén,nem pedig a szépségen van, ami itt csak
a teológiai magyarázat eszközéül szolgál. Jellemző egyébként,
hogya szép harmadik összetevője, a ragyogás (claritas) kapcsán,
amit Maritain vagy Balthasar oldalakon keresztül elemez és tár
sít az intellektuális ragyogáshoz vagy valami misztikus fényes
séghez, Tamás sommásan annyit mond: "A ragyogás is a szép
ség összetevője, mert azokat a dolgokat, amelyek kellemes
színűek, szépnek mondjuk."

A harmadik pontra ugyanazt kell mondani, mint az első ket
tőre. Kiegészítésül hozzá kell tenni, hogy Balthasar - Maritain
hez hasonlóan - nem történészként, hanem teoretikusként állít
ja ugyanazt, amit Eco, ezért nemcsak történészként, hanem
filozófusként is a tévedés veszélyének teszi ki magát. Balthasar
az állítólag a középkoriaktól származó transzcendentálé-tannal
végső soron mentőövet kíván dobni a legfőbb jó, vagy az első

igazság vonzását egyre kevésbé érző és értő modern ember szá
mára. A szép itt a jó segítőjeként jelenik meg, annak megfelelő

en, hogy az egyik legalapvetőbb ókori és közégkori alapelv sze
rint a szép, csakúgy, mint a jó, "magához hív". 3 A jóság vagy az
igazság konkrét esztétikai menedzselése azonban tévút, ahogyan
minden esztéticizmus az. A skolasztikus gondoikozók ma épp
azért lehetnek számunkra fontosak, mert tisztán látták, hogy a
szép és a jó kapcsolatában nem a szép az, ami megmenti a jót,
hanem az ontológiai értelemben vett "jó" az, ami által a szépség
(és a rútság) részesülhet az isteni létben, ezért rendelik a szépet
a jó, a jót pedig a lét fogalmához.i" Ez azt is jelenti: minden do
log akár szép, akár rút, akár művészi, akár művészietlen, lété
ben "jó", "egy" és "igaz". A szépség nem vált meg, nemcsak,
mert nem ez a rendeltetése, hanem mert ennek a megváltás-logi
kában nincs is helye: a világ a keresztény hit szerint már eleve
megváltatott, és a transzcendentálék bizonyos fokig ennek a
megváltottságnak az ontológiai nyomai. A szépség, a művészet

eljuttathat olykor oda, ahonnan ez a megváltottság megsejthető,

de nem ő váltja meg a jóra már képtelen embert, hanem éppen
saját létbeli jósága váltja meg őt eleve, függetlenül attól, hogy rút
vagy szép dolgokról, remekművekről vagy csapnivaló fércművek

ről van szó. A középkoriak számára mindenesetre egyáltalán nem
igaz, amit Balthasar hét kötetes, nagyszabású és lenyűgöző műve
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26Jean·Louis Chrétien:
La beauté dit-elle adieu?
ln: L'arche de /a para/e.

PUF, Paris, 1998,
109-110.

elején ír, hogy "a szépség az a sz ó, amit legelsőként kell kimon
danunk".25 Meg kell találni a szépség sajátos helyét, de biztosak
lehetünk benne, hogy - legalábbis a keresztény gondolkodás
számára - a szépség nem elsődleges sem a l ét-, sem a világta
pasztalaton belül. Ahogy [ean-Louis Chrétien írja : " És ha Krisz
tusra gondolunk, hogyan felejthetnénk el, hogya fájdalmak fér
fia, akinek eljövetelét Izajás próféta megjövendölte »nern volt
sem sz ép, sem ékes, a külsejére nézve nem volt vonz ó?« (Iz
53,2) A szépséget jelölő görög »kallosz« sz ó egyetlenegyszer se m
fordul elő az Újszövetségben, és ha a »kalosz« jelzőt gyakran
megtaláljuk a szövegben, azt nem a »sz ép«, hanem kizárólag a
»jó« értelmében használják, ugyanúgy, ahogy franciául azt
mondjuk egy jó cselekedetre, hogy az egy szép tett volt. Még az
Úr Átváltozásá t leíró jelenetben sem történik utalás a szépségre,
pedig ez egy olyan he ly, ahol az ember szinte várja, hogy szó
essen a sz éps égr öl.v'" Az embernek, akit gyönyörűséggel tölt el
a teremt ett világ szépsége, va lami egyetemeshez és örökkévaló
hoz kell kö tnie létét, mert az egyes dolgok szeretetében sz étfor
gácsolódik az élete: az örökkévaló és egyetemes lét azonban
nem "szép", ahogy Isten sem az, legföljebb "jó" és "igaz".
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