
Időzés a Szép
vonzásában
A liturgia az esztétizálás és az esztétika tükrében

Az idő jeleihez tartozik, hogy a jelek világában élünk, egy olyan kul-
túrában, amelyben a valóságok optikai prezentálása dominál.1 Ha
valakinek valami mondanivalója van, legjobb, ha azt megmutatja,
hisz mindaz, ami nem mutatható meg, ami nem prezentálható, aligha
tűnik valósnak, az csupán egy lehetséges, homályba burkolódzó,
ködös valóság. Csak az számít tekintélynek, ami megtekinthető, ami
az érzékek révén megvizsgálható.

Szekuláris környezetünkben az esztétika azonban legtöbb esetben
esztétizálást jelent, vagyis a valóságok egy szépítő, csinosító procesz-
szuson esnek át, egy bizonyos facelifting-en, amely gazdasági célokat
szolgáló folyamatként aligha jelent többet, mint a reálisnak az
imaginális glazúrjával való bevonását, csillámporával való behintését.
A forma már nem tartalmat közvetítő médium. Sőt mi több, a tartalom
elhanyagolható bagatell. A forma önálló életre kel, elválik a tartalom-
tól, s átvéve az általa arcátlan, szégyentelen arroganciával trónjától meg-
fosztott tartalom szerepét, önmaga csillogása lesz a tartalom. A cso-
magolás fontosabb lett, mint maga az áru, sőt mi több — mivel ez a
„neo-esztétika” háttérbe szorította az etikát — a csomagolás és az áru
között nem egyszer fennálló minőségi identitás-inkoherencia aligha za-
varó a vásárló számára, hisz ebben az összefüggésben nem is annyira
magáról az áruról van szó, hanem mindenekelőtt abban az „esztétikusan”
lefestett lifestyle-ban való részesedésről, amelyet a reklám a szubtilis ma-
nipulálás minden — főleg az érzékeket bűbájába ejtő — regiszterét hasz-
nálva prezentál. A vevő az esztétizált életstílust asszociálja az áru meg-
vételével, s így a vevő tulajdonképpen az árut már nem is magáért az
áruért vásárolja meg, hanem annak megszerzésén keresztül saját ma-
gát vásárolja bele az új életstílusba, s mivel ez az életstílus esztétikusan
prezentált valóság, az áru, amit valójában megvásárol, az maga az esz-
tétika: What you see is what you get!2 Az individuum biográfiáját a „szép
élet projektjének” megvalósítása vezeti, hisz a jelenkor embere — nem
utolsósorban az életszínvonal növekedése miatt — már nem csupán
a „ma túlélésére” törekszik, hanem mindenekelőtt arra, hogy szép éle-
te legyen; ő nemcsak túlélni, átvészelni akar, hanem életét élvezni is.
Míg a klasszikus európai ember életét tudatos, küzdelmes kiteljese-
désként élte meg, egységes erkölcsi alkotásként,3 addig a „szép élet pro-
jektjének” elsődleges kérdése: mit akarok én? mi az, ami élményt je-
lent számomra? mi az, amitől jól érzem magam? mi az, ami életemet
szebbé teszi? mi az, ami életemet élményekkel, kellemes tapasztalatokkal
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fűszerezi? „Ahogy a modern kor megölte a klasszikus európai gon-
dolkodás szívét képző metafizikát, s az örök érvényű igazságok helyét
átadta a rációnak, úgy a posztmodern a modern kor racionalitásmítoszát
illeti kritikával, s helyette egy esztétikai élet- és élettér-felfogást állít fel”,4

amelyben a személy mint esztétikai alany mérce és norma lett, pon-
tosabban fogalmazva az egyéni ízlés válik döntővé, meghatározóvá,
ami már eleve a fentebb megfogalmazott kérdéscsoportokból is evi-
dens módon kitűnik. Mindezek a kérdések én-központúak, az indi-
viduum pillanatnyi érzéseinek kielégítésére fókuszálnak, ugyanis a szó-
ban forgó „szép élet projektjének” megvalósítása nem abban áll, hogy
az egyén igyekszik életének lineáris történetiségében bizonyos külső
normákkal konfrontálódva és azokhoz igazodva lépésről lépésre egy
objektíven mégiscsak valamilyen módon meghatározható omega-pont
felé haladni, hanem az ember azon törekvésében, hogy a különböző
történelmi pillanatok által felkínált élménylehetőségekből minél töb-
bet learathasson, vagyis a boldog és értelmes élet felfogása már nem
az élet teljességét tartja szem előtt, hanem a különböző élménysoro-
zatok egymásutániságában próbálja a boldog és értelmes életet meg-
valósítani. A világnak ezen teljesen szubjektivizálódott ködfelhőjében
jó az, ami hasznos, vonzó, szép és pillanatnyilag kielégítő számomra,
érték pedig csak az, ami számomra érték, hisz az érték mint olyan, il-
letve a másik — ugyanezen elvek alapján megfogalmazott — értéke
számomra nem létező valóság. Az értékítéletnek pusztán egyetlen egy
szubjektumon kívüli, „objektív” referenciapontja van: az értékítéletnek
alávetett valóság minél közelebb helyezkedjen el a jelenhez.

A posztmodern szellem számára az egyedüli külső értékalkotó mér-
ce a „reflektált” valóság lehető legfrissebb volta, vagyis minden, ami
közelebb áll a jelenhez, eleve jobb és értékesebb. Ezzel a szemléletmóddal
a posztmodern valójában továbbviszi a modern kor egyik legerőtel-
jesebb mítoszát, a fejlődést, amelynek jelen, „korszerű” változata — mi-
vel ezt interiorizálja — következményeiben sokkal károsabb.5 A fejlő-
dés mítoszának „hivatalos” megvetése, utópiájának tagadása tehát csak
olcsó szemfényvesztés. A tartalom forma-általi diszkvalifikációja
nemcsak ezen a speciális téren mutatkozik meg. Valójában azt is mond-
hatnánk, hogy ez egy általános posztmodern jelenséggé vált, illetve va-
lamelyest találóbban fogalmazva egyenesen a homo postmodernus leg-
jellegzetesebb arcéle lett. A homo postmodernus fogalompárban a
postmodernus már nem a homo milyenségét, életmódját, létnek egy le-
hetséges „technikai” megoldását kifejező egyszerű melléknév, hanem
a homo főnevesült szinonimája, vagyis posztmodernnek lenni az em-
ber ideáltípusa, ettől ember az igazi ember. Állandóan mindennel up
to date lenni, ez a posztmodern diktálta neurotikus online egzisztencia
teszi az embert — önmaga és mások által elfogadott — emberré.
Trendynek lenni élethivatás. A forma átveszi tehát a tartalom szerepét,
a mód szubsztanciává válik, a regulatív princípium pedig konstitutív
princípiummá. A konstitutív emblémájú jelen azonban állandóan fe-
lülmúlja, felülírja magát, a múlt pedig csak arra alkalmas, hogy korunk
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embere hozzá mérje magát, a benne rejlő hagyomány pedig csupán arra
jó, hogy haszontalan ballasztjával az egyén fejlődésére ránehezedve ki-
ölje belőle az eredetiség lelkét, így a jövő idősíkja az egyetlen, amely-
be a szubjektum kapaszkodhat. Itt azonban nem egy távlati, és sem-
mi esetre sem eszkatológikus jövőről van szó, hanem a jelenhez a lehető
legközelebb álló, immanens jövőről. A jelenben élő ember folyamato-
san arra törekszik, hogy minden pillanatban már ebben a kézzelfog-
ható közelségben elhelyezkedő jövőben érezze magát. Ez a jövő egy
imaginárius mátrix, amibe az egyén azt tölt bele, amit most akar, ami
neki most megfelel.6 Kényelmes a jövőt — amely valójában az idő nyers-
anyaga — saját képemre és hasonlatosságomra gyúrni, hisz — mivel
abban nincsenek készen adott realitások, nincsen benne a múltból át-
szivárgott hagyományfüggő kötöttség, szűkösség — bármilyen mó-
 don alakítható, formálható, manipulálható, kisajátítható. A jelenkor em-
berének egzisztenciáját a jelen és a (bármely pillanatban bekövetkezhető)
jövő közötti — a megatrend sodrásával magával ragadott individuum
ízlésétől függő — szeszélyes, hetyke, szabályok nélküli játéka határozza
meg, ami erősen képlékeny identitáshoz vezetett.7

Ez a koncepció csupán első látásra vezet stressz-mentes életvitel -
hez, hisz egyrészt az egyén lépten-nyomon ki van téve annak az ál-
landó, a tömegkommunikációs médiák reklám-stimulálása révén egy-
re inkább növekvő nyomásnak, hogy lehetőleg minél több élményben
legyen része, minél több ingerrel és tapasztalattal gazdagodjon, s ezek-
ből nehogy egyet is elmulasszon; másrészt viszont — a szubjektum-
nak az észlelés, az érzékelés, az érzelem, a cselekvés, valamint az íté-
let terén tendenciálisan növekvő öntudatának köszönhetően, amely
nemcsak azt az autonómiát jelenti, hogy az individuum bármily nemű
pillanatnyi szeszélyességét problémamentesen, azaz anélkül, hogy a
szubjektív érvelésen kívül valamilyen objektív érveléshez is nyúlna,
kielégítheti, hanem egyben az önmaga által választott jó fölötti fele-
lősségérzetet is implikálja — az élmény-racionalitás logikája szerint
eljáró egyénben ott lappang a bizonytalanság, a félelem, hogy vajon
— mivel önmagában véve sem az eszközök választása, sem pedig ma-
gán a választott eseményen való a puszta jelenlét nem garantálja a si-
kert — az általa választott élmény-event eléri-e a szubjektumban azt
a hatást, amit az előzőleg külsőleg szuggerált és ígért, vagyis a piac
által felkínált élmény-árut a szubjektum belsőleg olyan formában ma-
gáévá tudja-e tenni, hogy az számára ténylegesen élmény legyen.8

A teljesen kommercializált élménypiacon az egymás között kon-
kuráló producerek ajánlataikból minél többet el akarnak adni, termé-
szetesen úgy, hogy abból nyereségük származzon. Az élménypiacon
nemcsak pénznyereségről van szó, hanem figyelemfelkeltésről, minél
több konzumens, illetve nagyobb tömeg megnyeréséről. A termelők,
akik piacviszonyban állnak a fogyasztókkal, rá vannak szorulva arra,
hogy ajánlataik vevőkre találjanak. Így a kínálat igyekszik az ember
minden kívánságát, szükségletét, ideálját és vágyát kielégíteni, s
ahhoz, hogy a fogyasztók számára a választást megkönnyítse —
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amely dolgot a termelő a szolgáltatás „báránybőrébe” bújtatva tulaj-
donképpen saját profitmaximálását szem előtt tartva önérdekből teszi
— igyekszik a kínálatot célcsoportoknak megfelelően diverzifikálni,
standardizálni és sematizálni — hisz az előre meghatározott formá-
tumokba való kategorizálás lényegesen megkönnyíti a fogyasztó saját
stíluspreferenciája szerinti előválogatást — s ugyanakkor a konku-
rensek ajánlatát fáradságot nem ismerve túllicitálni, felülmúlni.9

�

Világos, hogy egy ilyen szabályok szerint működő élménypiacon mi-
lyen nehéz és ugyanakkor kockázatokkal teli vállalkozás az egyháznak
jelen lenni. A liturgia, amely a szubjektivitás, az interszub jekti vi tás, va-
lamint az objektivitás szféráit magába foglaló három-dimenzió-
paradigma szerint történik,10 azaz egy olyan történés, amelyben a szub-
jektum másokkal együtt élményszerűen találkozik egy rajta kívülálló
és őt megszólító objektív valósággal, nehezen tudja felvenni a versenyt
egy olyan világi event-tel, amely a fent említett három dimenzióból a
főhangsúlyt az elsőre téve, a harmadikat — esetünkben a transzcen-
dens valóságot — pedig teljes egészében kizárva, illetve legfeljebb ali-
biként felhasználva kimondottan az önmaga körül körhintázó szub-
jektum szolgálatában áll, egyszóval egy olyan történés, amelyben —
mivel főfoglalatossága abban merül ki, hogy a szubjektum élményi-
gényét kielégítse — az ember mindenekelőtt önmagával találkozik.

A liturgia ellenben — amennyiben azt a kellő pompával ünnepel-
jük — anélkül, hogy az érzékek élményszerű tapasztalatról lemon-
dana, illetve azt diszkriminálná, a homo incurvatus in se ipsum cirkulá-
ris egzisztenciáját megnyitja az Istennel való találkozásra, vagyis itt az
élménytapasztalat s az azt elősegítő „kellékek” ereje nem merül ki a
szubjektum öntömjénezésében, hanem annak kizárólagosan a hori-
zontális síkot megcélzó szűk látószögét igyekszik kitágítani. Az em-
bernek meg kell értenie, hogy a liturgiában tapasztalt élmény célja
nem az önigazolás, hanem pontosan a transzcendenssel való találko-
zás élménye, Istennek a szubjektumhoz intézett, őt egzisztenciálisan
érintő személyes „kinyilatkozása”, amelyben az ember életének min-
den dimenzióját és dramatikus vonzatát — tehát mind a színes ma-
gaslatokat, mind pedig a nehezen emészthető mélységeket — magába
záró teljes valóságával találja szembe magát, életének drámájával ta-
lálkozik, egy olyan drámával, amelynek a liturgikus-esztétikus va-
lóságon túl etikus vonzata is van, egy olyan drámával, amely eg-
zisz tenciájára nézve hermeneutikus és energetikus relevanciával bír.
A liturgia élményvilága voltaképpen az emberi élet-drámát teljes
komplexitásában csillogtatja meg, amelyben az ember nemcsak a
„vattacukor ízű Isten” kellemes és ártalmatlan jelenlétével találkozik,
hanem élet-drámájának felelevenítésében egy olyan Istennel konf-
rontálódik, aki — mivel az egyéni elvárásokhoz kevésbé illeszkedik —
alkalomadtán kényelmetlen. Talán éppen ez a liturgia egyik „gyenge
pontja” a posztmodern ember szemében: „túlságosan” kizökkenti az

9Vö. Peter Cornehl:
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individuumot az önmaga körüli öntetszelgés tévelygéseiből, és hori-
zontális földhöz ragadottságából vertikális pályára emeli.

�

A liturgia tanulhat a posztmodern társadalom megnyilvánulásaiból
is. Előbb említettük a jelen társadalom esztétika-éhségét. Az egyháznak
meg kell értenie, hogy manapság nem mutathatja meg önmagát csu-
pán a dogmatika és a morális prizmáján keresztül, nemcsak azért, mert
ez a posztmodern ember számára visszataszító, hanem már eleve azért
is, mert ez a kettős alternatívájú önkifejezésmód erősen egyoldalú,
s a ma emberének — mivel az vagy ad intra a kötelező „hittudás” pen-
zumát növeli, vagy pedig ad extera a jelen társadalom részéről a mo-
ralizáló igehirdetését elfogadását reméli — könnyen azt a benyomást
kelti, mintha a kereszténység csupán gondolkodásra és cselekvésre
serkentene. A liturgiában a hit dog ma ti zá lása és moralizálása mel-
lett nagyobb hangsúlyt kell fektetni a hit esztétikájára, vagyis egy olyan
dimenzióra, amely a hitet nem csupán a beszéd és a hallás útján köz-
vetíti, hanem igyekszik ebbe a közvetítési folyamatba minden érzé-
ket bevonni. A hitnek nem csupán az „agyhullámokat” kell mozgásba
hoznia, hanem a lélek rezgését is elő kell idéznie. Itt a „sensus”-ról
van szó, nem pedig az olcsó szentimentalizmusról. Korántsem egy
új jelenségről, hanem egy olyan dimenzióról, amit a liturgia sajnálatos
módon az utóbbi évtizedekben elveszített, illetve amiről (tudatosan)
lemondott. A liturgia esztétikai dimenziója a nagy zsinati eufória és
a (poszt)modern értékkoncepció collateral victim-je. Elgondolkozta-
tó Molnár Tamás szavai: „Olyan kor ez, amelyben az egyház — jól-
lehet nem hivatalosan, de legalábbis a gyakorlatban — kiölte litur-
giájából, nyelvéből, szentségi életéből az esztétikai összetevőt, ezáltal
zűrzavart keltett a hívekben, arra ösztönözve őket, hogy a modern
kultúra hóbortos formáiban keressenek kárpótlást.”11

A liturgia nem csupán egy ceremoniális keretek között az ember
konkrét életszituációjába felhangzó információs és motivációs jellegű
ige-proklamáció, azaz nem csupán egy (szociál)pedagógiai, illetve
multimediális katekétikai „lecke”, amelynek főértéke az indoles didac -
tica-ban rejlik, célja pedig, hogy az embereket a felebarát-szeretetre
hangolja, valamint a jótettekre sarkallja, amiről az ember, ha elérte a
cultus purus magaslatát — egyszóval, ha már nincs ráutalva arra,
hogy őt ilyen értelemben a liturgia motiválja, serkentse — egysze-
rűen lemondhat, hisz az ilyen kontextusban csupán a lelkileg alul-
tápláltak „mindennapi kenyere”.12 A liturgia ilyen értelemben kizá-
rólag az ember szolgálatára kigondolt, kialakított és megvalósított
rendezvény. A liturgiának ez a szemléletmódja, „ami a misztérium-
jelleget és annak kozmikus dimenzióját nem láttatja, nem a liturgia
reformja, hanem annak deformálásaként hat”.13

Az a szép, esztétikus liturgia, amely garantálja az Isten és ember
közötti találkozás hitelességét.

�

A liturgia és a hit
esztétikája
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Az esztétikát viszont vissza kell helyezni ontológiai fundamentumára.14

A szép tulajdonképpen a Lét energiája, a Lét ad extram, amely hívo-
gatja, meg- és felszólítja az embert, hogy létében észlelje. A racioná-
lis észlelést megelőző, érzékek útján történő észlelést célozza meg; ezt
azonban nemcsak azért teszi, hogy a szépben felcsillanó léte „szere-
lem első látásra” legyen, hanem azért, hogy a racionális észlelésen túl-
mutasson. A szép a Létben rejtőzködő igaz és jó „magas rangú dip-
lomatája”, amely a Lét feltárulkozásaként kapcsolatot keres és teremt
az észlelendő és az észlelő között, apriori valóságként kívülről „rátör”
az emberre — akit jóllehet eleinte kapcsolatkeresésének objektumának
tekint, de csak azért, hogy a bekövetkező interperszonális kommu-
nikációt kezdeményezze —, és rejtőzöttségéből kilépve — anélkül,
hogy ezzel a közeledési kommunikáció-stratégiával teljesen identi-
kus legyen, hisz ez azt jelentené, hogy a szépet befogadó valóság „szét-
robbanva” elveszítené teremtett identitását — kinyilatkoztatja nem-
nemlétét. Maga a létező — önmagában szépként — csalogat. A szép
fundamentuma az a priori lét, vagyis az általunk tárgyalt „szép” on-
tológiai fogalom, és nem csupán a többé-kevésbé önkényeskedő szub-
jektum tetszés-ítéletének ingoványos talajára tévedt esztétizáló fogalom,
amelyben már nem a létezőben felcsillanó Lét észlelése a mérvadó, ha-
nem a prezentálásban felvillanó létezőnek apriori léte lesz élvezetet-
biztosító képségének mértéke alapján aposzterior felülvizsgálva és ki-
értékelve. A szépség, amelyről itt szó van, nem az ízlésnek mondott
szubjektív vagy a tetszés által kifejezett érzelmi megfelelés kategóriájába
tartozik, amely útján az egyén a minősített dolog fölött egy relatív ér-
vényű szubjektív ítéletet mond ki, hisz ennek az ítéletnek a tárgya va-
lójában nem is a szép, hanem a tetsző, vagyis egy olyan valóság, amely
az egyén pillanatnyi hangulatát, érzelemvilágát bájosan megerősí-
ti, jóváhagyja, megnyugtatja. Az ízlésítélet megalkotásakor „mint-
egy elfordulunk a külső valóságtól és saját eszményeinket használjuk
mérceként, azaz szubjektív mértékkel mérjük az ítélet tárgyát, s mi
több, e műveletet intuitív úton hajtjuk végre, minden logikai meg-
fon tolás, latolgatás nélkül”.15

A szép a Létben alázatosan, azaz láthatatlanul meghúzódó igazról
és jóról beszél, ha úgy tetszik, az igazság és jóság „megtestesülése”, a
külső világba való látható „emanációja”, más szóval a szabad szem-
mel látható igazság és jóság, kettőjük érzékelhető formája, amely egy-
ben garanciája annak, hogy az igazi jóról és a színtiszta igazságról van
szó. A Lét e triásza szervesen összekapcsolódik, egyik sem választ-
ható el a másiktól anélkül, hogy ontológiai identitása szükségszerűen
meg ne sérüljön, torzzá ne váljon. Az igazságtól és a szépségtől elvá-
lasztott jó nem több, mint homályos érzés, illúzió, a jótól és a széptől
elvonatkoztatott igazság fanatizmus, vagy legjobb esetben üres szó, il-
letve tajtékzó demagóg szófecsérlés, az igazságtól és a jótól „emanci-
pálódott” szépség pedig bálványimádást diktáló energia.16

Joggal kérdezhetjük, vajon mi tartja össze, mi kovácsolja eggyé e
hármat anélkül, hogy bármelyikük is megszűnne létezni, illetve iden-

Az esztétika ontológiai
fundamentuma

14Ehhez a témához
részletesebben: Michael

Kunzler: Porta Orientalis.
Fünf Ost-West-Versuche

über Theologie und
Ästhetik der Liturgie.

Bonifatius, Paderborn,
1993, 466–506; Jakob
Baumgartner: Liturgie

und Schönheit. Heiliger
Dienst, 40 (1986), 65–84.

15Szerdahelyi István:
Esztétika, kritika, közízlés.

Kossuth, Budapest,
1985, 256.

Szépség, igazság
és jóság

16Vö. Marko Ivan Rupnik:
Pornind de la frumuseţe.

In: Tomáš Špidlík – Marko
Ivan Rupnik: Teologia

pastorală. Pornind de la
frumuseţe. (Ford. Ioan
Milea.) Galaxia Guten-

berg, Târgu-Lăpuş, 2007,
519–542, 519k.
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titását feladva a másik kettő bármelyikével egybeolvadna? Mi garan-
tálja, hogy e három ugyanazon transzcendentális Lét maradhasson
más-más szempontból? Mégpedig öröktől fogva mindörökké! Mi az
az erő, ami örökké konstansul kezeskedik arról, hogy a Lét sohase re-
kedjen meg a merev unalmasságban — mégpedig sem immanenciá-
jában, sem pedig ad extram —, hanem — annak ellenére, hogy folyto-
nosan ugyanarról az örök jóról, igazságról és szépségről „tudósít”
mégis — minden idők emberének dinamikus, vitális lendületű Való-
ság maradhasson? Ez a szeretet:17 nem a tökéletlen emberi szeretet,
amely e három transzcendentálé valamelyikét a másikakkal való egy-
ségétől megfosztva, valamint önkényesen „privatizálva”, s így „ma-
gánüggyé” degradálva könnyen narcisztikus attitűddé, tébollyá vál-
hat, hanem a valódi, örök, isteni szeretet. Csupán ez az isteni szeretet
örökké tartó, mindörökké hűséges, elpusztíthatatlan, hisz ugyanar-
ról a szeretetről van szó, amely a három isteni személyt is egy Istenné
„kovácsolja”, s így a Szentháromság lényegében véve a szeretetben
való egy-lét, szeretet-egység-lét.18 Mivel „Isten a szeretet” (1Jn 4,10), az
igaz, a jó és a szép tulajdonképpen egyazon Lét — azaz Szeretet —
más-más oldala, vagyis az isteni szeretet igaz, jó és szép, de ez for-
dítva is helyes: az isteni igaz, jó és szép szerető igaz, jó és szép.

Térjünk vissza az általunk tárgyalt szépre. Az igaz és a jó a szép-
ben csúcsosodik ki, hisz a szép Isten ingyenes kisugárzásának lát-
hatósága. Isten a szépségben magára ölti a „dicsőség ruháját”. A „di-
csőség” és a „szépség” ugyanazt az isteni kisugárzást jelöli, csupán
más-más szempontból: Isten részéről dicsőségnek, az ember részé-
ről pedig szépségnek nevezzük. Ez az isteni szeretet műve. A szép
a Lét rakoncátlan, türelmetlen mosolygó arca, amelynek gyökere a
szívében honoló igazság és jóság. Rakoncátlansága a szenthárom-
ságos Isten immanens életében örök időktől fogva létező én-te-ti-mi
interperszonális dimenziókat magába záró szeretet-játékából adó-
dik, türelmetlensége pedig irántunk való túlcsorduló szeretetéből.
Amint fentebb kifejtettük, a szépség mozgatórugója a szeretet, s
éppen ezért a szépség nem erőszakos, senkit sem kényszerít elfoga-
dására, csupán felkínálja magát, pontosabban a Lét energiáját, a ke-
gyelmet, amelynek mindenki részese lehet, aki belebocsátkozik a
Léttel való találkozásba a szépben, abban a szépben, amelynek el-
tökélt szándéka, hogy a Jegyest — azaz a teremtett világot — az
eszkatologikus távlatba helyezett menyegzőre a Vőlegény számára
felékesítse (vö. Jel 21,2). A magyar „kegyelem” szó latin megfelelője,
a „gratia”, legközkeletűbb jelentése (a magyarban is használatos „grá-
cia”): szépség, báj, kecsesség, kellem, kellemesség, kedvesség, illetve
szeretetreméltóság. A „kegyelem a teremtményhez szorosan hozzá-
tartozó minőséget jelöl, amely — olykor az isteni ajándék következ-
ményeként — széppé, vonzóvá és szeretnivalóvá teszi”.19 A Szentí-
rásban „sosem fordul elő, hogy a teremtmény szépsége vagy jósága
magyarázná, vagy az idézné elő az isteni kegyet. A teremtmény
»gráciája« függ Isten kegyelmétől, és nem fordítva.”20

Az isteni szeretet

17Vö. Marko Ivan Rupnik:
i. m. 520.

18Vö. Hermann Josef Spi-
tal: Trinitarischer Zugang
zur Wirklichkeit des Men-

schen. In: Im Gespräch
mit dem dreieinen Gott.
Elemente einer trinitari-

schen Theologie. (Szerk.
Michael Böhnke – Hans-

peter Heinz.) Patmos,
Düsseldorf, 1985,

287–301.

Szépség — dicsőség —
kegyelem

19Raniero Cantalamessa:
Mária az egyház tükre.

(Ford. Ördögh Éva.)
Sarutlan Kármelita

Nővérek, Pécs, 2002, 25.

20Raniero Cantalamessa:
i. m. 26.
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A szerető szépség teret biztosít a szabadságnak, vagyis az elfoga-
dásnak vagy az elvetésnek. A szabadságnak éppen ez a tere a lelki harc
mezeje, ez az a hely, ahol a lét a Léttel vívódik, ahol a belső tunya ság
a szépben külsőleg felcsillanó isteni hívogatással harcra kel. A per-
szonális szeretet ugyanis két egymástól elválaszthatatlan axiómát is-
mer: nincs szeretet áldozat/önfeláldozás nélkül, de nincs szeretet öröm,
boldogság és diadal nélkül sem.21 Mindkét dimenzió konstitutív, de
egyik sem kerülhet olyannyira előtérbe, hogy a másikat elhomályo-
sítsa. Ha ugyanis az önfeláldozás kerül túlsúlyba, a szeretetből
könnyen az önfeláldozásnak egy az egyénre teherként ránehezedő,
s ezért legszívesebben elkerülendő etikai-morális parancsolatot bar-
kácsolunk, ha pedig a szeretetet csupán az öröm reflektorfényében pre-
zentáljuk, az egyén számára csalfa, hamis vitalitást sugallunk, amely
a kereszt árnyékában szappanbuborék gyanánt egyhamar szétpuk-
kad. Minden valódi szeretet húsvéti szeretet. Nem az a húsvéti sze-
retet, amely legszívesebben elfelejtené a nagypénteket, hanem az, amely
a nagypéntek jeleit dicsőségbe öltözve viseli. A szépség színpadán egy
dráma játszódik, életünk drámája, amely mentes minden idealizmustól
és romantikától. A szép személyes egzisztenciánk húsvéti drámájá-
nak megélésére hív, arra a húsvéti drámára, amelyben benne foglal-
tatik életünk önfeláldozással teli keserű nagypéntekje — vagyis an-
nak a magatartásformának a kínos halála, hogy a szépben önmagunk
érvényre juttatását szemléljük —, de amely ugyanazon lélegzetvétellel
kilátásba helyezi az önmagunk szűklátókörűsége fölött aratott dia-
dalmas győzelem örömét és boldogságát.

�

A Lét szépben való „megtestesülése” Krisztus megtestesülésében érte
el maximumát. A megtestesült Krisztusban, aki „született, de nem
teremtmény” (Credo), a szépség egyenlő a tökéletességgel. Hitvalló
Maximosz (580–662) szerint Krisztus „önmaga képmásává és jel-
képévé [vált]: szimbólum formájában önmagát mutatta meg önnön
magából kiindulva; az egész teremtést saját maga mint látható köz-
vetítésével elvezette saját magához mint tökéletesen rejtett láthatat-
lanhoz”.22 A látható Jézus emberi arca — egyszóval emberi mivoltá-
ban — nem mást mutatott meg, nem egy rajta kívül eső láthatatlan
másik valóságnak, hanem saját magának — azaz Isten Fiának —
megmásíthatatlan képmása és szimbóluma.23 Krisztus arcán a szép-
ség nemcsak hogy felcsillan, hanem az maga a szépség. Másképp fo-
galmazva: az inkarnáció óta a szépség ontológiai és teológiai foga-
lomként elválaszthatatlan Krisztus arcától, pontosan úgy amint
Krisztusnak látható és láthatatlan oldala sem választható el sohasem
egymástól, hisz mindkettő — amint ezt az előbb láttuk — az egyetlen
Úr „arca”. Mégis Krisztus, aki a szép…, szebb, mint bárki az emberek fiai
közül (Zsolt 45,3), nem volt sem szép, sem ékes, a külsejére nézve nem volt
vonzó. Megvetett volt, utolsó az emberek között, (…) olyan, aki elől iszo-
nyattal eltakartuk arcunkat, megvetett, akit bizony nem becsültünk sokra

Szerető szépség
és szabadság

21 Vö. Marko Ivan Rupnik:
i. m. 527sk.

A megtestesült Krisztus
és a szépség

22PG 91,1165D–1168A.

23Christoph Schönborn:
Krisztus ikonja. (Ford.

Szegedi Iván.) Holnap,
Budapest, 1997, 110.
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(Iz 53,2–3). Másképp fogalmazva Krisztus arca nem a közízlés olcsó
tárgya, szépsége nem tömegeket vonzó hétköznapi csillogó giccs,
szépsége nem csupán látszatkeltés, nem csupán smink. Szépsége sok-
koló szépség, a húsvéti misztérium teljességének szépsége.

A Teremtetlen és teremtett, ember és Isten között azonban a szép-
ség fogalma meghaladja a megfelelés és harmónia jelenségkörét, s mint
szakramentális valóság „teológiai szócső”, vagyis Istent felülmúl-
hatatlan, utánozhatatlan tökéletességének „egészen másságában” je-
löli. A szépség tehát nem egyenlő egyszerűen a tökéletességgel, hisz
„bármi, ami a maga nemében egészen tökéletes, bármi, ami itt a föl-
dön »teljesen tökéletes«, az egyben teljesen befejezett és hiánytalan,
következésképp nem hagy semmi megkívánhatót maga után. Hiány-
zik belőle az a vágyakozás és az a felfakasztott mélabú (…), amely
lényegi része minden földi szépségnek. Hiányzik belőle a hiány. (…)
Egy teljesen tökéletes, véges dolog hűtlen a szépség transzcenden-
tális természetéhez. És semmi sem becsesebb, mint egy bizonyos szent
gyengeség, és az a fajta tökéletlenség, amely által a végtelen megsebzi
a végest.”24 Az immanens szépség tökéletlenségében rejlik a Lét hí-
vogató ereje. Hadd idézzük ebben az összefüggésben C. E. M. Joad
(†1953) angol filozófus szavait: „Nincs olyan kék ég júniusban, ami
ne utalna egy még kékebbre. Nincs olyan gyönyörű naplemente, amely
ne keltené fel egy még nagyobb szépség gondolatát. A lélek egyszerre
boldog és kiábrándult. A fátylat oly gyorsan emelik fel, hogy alig van
időnk felfogni megtörténtét, mielőtt újra lehullana. De az alatt a pil-
lanat alatt, amíg felemelkedik, valami mögöttesnek, valami túlvi-
láginak a látomását kapjuk, amely tovalibben, még mielőtt világo-
sabban láthatnánk, és amely mikor ellibben, egy meghatározhatatlan
vágyat és sajnálkozást hagy maga után.”25

�

A liturgiában a szépség nem a látszatot keresi, nem az esztétikai élvezetet
vadássza, nem a gyönyört hajhássza. Mozgatórugója a transzcendens
abszolút Széppel való egzisztenciális találkozás utáni vágy, azzal a Szép-
pel való találkozás, amit az ember nem állíthat önerőből elő, nem for-
mázhat meg, nem barkácsolhat össze. A szép révén az ember nem ön-
magát és életterét igyekszik sminkelni, sőt mi több, még az általunk
egzisztenciálisan megvalósítandó szépség sem — ami lényegében véve
minden kultusz célja — követheti a sminkelés klasszikus szabályát (az
előnyös tulajdonságokat kiemelni, a szépséghibákat pedig elrejteni, el-
tüntetni, nem-létezőnek álcázni). Kultikus összefüggésben a szép csak
akkor szép, ha transzparens, ha megmarad az örökkévalóság áttetsző
ablaka. Az embernek tehát a liturgiában nem az a feladata, hogy sa-
ját ujjlenyomatú szépségét „tálalja”, hanem hogy az embert életbevá-
góan megújítani szándékozó isteni szép számára a világot megnyis-
sa, vagyis Isten dicsőségének, illetve szépségének jelenlétet biztosítson,
mert voltaképpen csak ez a szépség valójában transzparens, áttetsző,
amely jóllehet Istent emberre és világra szabottan közvetíti, de nem

Szépség és tökéletesség

24Jacques Maritain:
Teremtő intuíció a művé-

szetben és a költészetben.
Költészet és szépség.

(Ford. Cseke Ákos.) Folia
Selecta, 1998/14, 2–14, 7.

25C. E. M. Joad: Matter,
Life and Value. Oxford

University Press, London,
1929, 398. (idézi Jacques

Maritain: i. m. 712)

A transzcendens
Széppel való egziszten-

ciális találkozás utáni
vágy a liturgiában
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torzítja, vagy saját belátása szerint — megfosztva őt meglepetést tar-
togató jelenlétének teljességétől — egyoldalúan kanalizálja.

A szép felkavarja az embert, hisz a szép révén a szubjektum az ap-
riori objektív Lét üzenetével találkozik. A szép a szubjektumot ön-
maga narcisztikus tetszelgéséből felrázza, hisz célja nem az egyén tet-
szésének megnyerése, hanem a transzcendens Létnek igazként és
jóként való kinyilatkoztatása. A szép nem az egyén szubjektív pro-
jekciójának tükörképe, hanem az a tükör, amelyben a szubjektum sze-
mélyes természetéhez tartozó (el nem veszíthető és nem kisebbíthető,
legföljebb eltorzítható) istenképiségét szemlélheti. Ez a szemlélés
azonban sohasem egy semleges folyamat, hanem az egyén reális
eszkatológiai koordinátáit feltérképező helyzetjelentés. A széppel való
találkozás éppen ebből kifolyólag ambivalens érzéseket kelt az em-
berben: egyszerre vonz és taszít, egyszerre elbűvöl és felráz, egyszerre
gyönyörködtet és felriaszt, egyszerre megnyugtat és változást köve-
tel. Ez azt jelenti, hogy az ember a szép fényében egy másik, transz-
cendens világot érintve valós önmagával találkozik. A szép ugyanis
nem a „nyugalom szigete”, nem egy statikus idea, hanem az a „tér”,
amelyben a transzcendens és az immanens valóság a Lét hatóerejé-
ben drámai módon összeütközik, amelyben az ember kontingens létét
megtapasztalja; az a „tér”, amely mind a transzcendens, mind pedig
az immanens valóságot létének felcsillogásában látszat-létezésétől
megfosztja. A szép hatóerejében Isten nem az, akinek őt az ember le-
festeni igyekszik, vagyis nem egy bálvány, és az ember sem az, akinek
látszani szeretne. A szép felhívja ugyanakkor az ember figyelmét ver-
tikális irányultságára, ami részéről erőfeszítést követel meg. A szép
ugyanis megérteti vele, hogy saját maga mércéje nem önmaga, hanem
az a jó és igaz, amely a szépen keresztül megmutatkozik.

A szép vonzalmában találkozik a lét a Léttel, az immanens lét a transz-
cendens Léttel, a kontingens lét az Abszolút Léttel. Ez a találkozás az
ember részéről az imádás jegyében történik, hisz az imádás a lét en-
gedelmessége, létünk engedelmessége Isten Létének, s így az imádás
valójában az igazságban való lét.26 A szép — avagy hiteles — liturgia
tehát az igazságban gyökeredző létre vezető út. Az imádás a nevén, azaz
személyesen és személyként Isten által megszólított ember legelső, min-
den más cselekedetet megelőző és annak alapot biztosító válasza, amely-
ben az ember nemcsak ajkával, hanem teljes létével kijelenti az Isten
és ember közötti kommunikáció legalapvetőbb axiómáját: „Te Isten vagy,
én pedig a te teremtményed”, vagy más szóval: „Az Isten az Isten, az
ember meg ember!” Az imádás voltaképpen egzisztenciális aktus,
az emberi egzisztencia alapvető irányítottsága létének forrására és be-
teljesítőjére, Istenre. Isten imádása szép, mert rajta reflektálódik az
isteni igazságot és jóságot hirdető isteni szépség; az embert az isteni
szépség magával ragadja, az igazságra és a jóságra vezeti. Az isteni szép-
ség hatóerejében mi is egyre szebbé leszünk (Ez 16,13). Élethivatásunk ez:
a Szép erejében széppé válni!

A szép felkavaró ereje

26Vö. Romano Guardini:
Vom Sinn des

Gehorchens. In uő: Auf
dem Wege. Versuche,

Matthias Grünewald,
Mainz – Wiesbaden,

1923, 19–32; Joseph Rat-
zinger: Von der Liturgie

zur Christologie. Romano
Guardinis theologischer

Grundsatz und seine
Aussagekraft. In: Wege

zur Wahrheit. Die
bleibende Bedeutung von
Romano Guardini. (Szerk.

Joseph Ratzinger.)
Patmos, Düsseldorf,
1985, 121–144, 135;

Gunda Brüske: Spiel oder
Anbetung? Romano

Guardini und Joseph
Ratzinger über den Sinn

der Liturgie. In: Der
Logos-gemäße Gottes-

dienst. Theologie der Li-
turgie bei Joseph Ratzin-

ger, i. m. 91–110, 103k.
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