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Bevezetés

Az ember igényei a társadalmi fejlődéssel és a
művelődés haladásával egyre sokasodnak és nemesed-
nek. Nemcsak fokozottabb kényelmet, de szebb életet
is várunk a holnaptól. Vágyaink folytonosan arra
ösztönöznek, hogy mindig szebb és szebb változatait
keressük az életnek s hogy minél szebb dolgokkal ve-
gyük korul magunkat. Széppé óhajtjuk tenni a laka-
sunkat a képző- es iparművészet remekeivel, széppé
szellemünket és gondolatainkat az irodalom válasz-
tékos műveinek keresésével, széppé képzeletünket a
színház és a mozi előadásain keresztül és önkénytele-
nül is a szép emberekhez vonzódunk, ha társaságban
vagyunk. Egész életünket áthatja a szépség vágya és
legtisztább, legnemesebb fogalmaink is talán a szép-
ségről vannak. Bizonyos, hogy kevés dolog érdekel
bennünket annyira, mint a szépség. Bármiről alko-
tunk ítéletet, elsősorban mindig azt mérlegeljük, hogy
szép-e vagy nem?
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Talán túlságosan is sokat beszélünk a szépség-
ről, anélkül, hogy legfontosabb követelményeit ismer-
nénk. Erről azonban nem tehetünk, mert puszta fogal-
mak alapján hiába is igyekeznénk lényegét megköze-
líteni, ez sohasem fog sikerülni. M ert — valljuk be —
a szépségről mindössze csak fogalmaink vannak, ame-
lyeket a művelődéssel sajátítottunk el. Nincsenek
azonban biztos érzékeléseink a szépről, mert nem él-
jük át azt saját magunkban, sem a környezetünkben.
Ugyanis, ha például azt a szót halljuk: görögös férfi-
szépség: — elképzelünk ugyan egy embert, akinek
orra egyenes, homloka magas, termete arányos és
egészben véve rokonszenves, de mindazt, ami ezzel
az életben együttjár, a mozgást, a szellemet és az ér-
zelmi megnyilvánulások sokaságát nem tudtuk hozzá-
képzelni. Mintha csak egy képet vagy egy papírból
kiváqott alakot állítottak volna elénk: valaminek a
fogalmát képzeltük el, anélkül, hogy az élet valósá-
gába bele tudnánk illesztem. Agyunk túlterheltsége
folytán, amelyet a számtalan fonalam összesűrítése
okozott, csak a legközvetlenebb dolgainkról vannak
valóságos ismereteink, biztos érzékeléseink és eleven
képzeleteink. Másról, mindenről csak fogalmakat és
képleteket őrzünk szellemünkben. Ezért van az, hogy
a szépségről is nagyon nehéz olyan benyomásokat
szereznünk, amelyek az élet teljes közvetlenségében
és érzékelhető bizonyossággal állítanak elénk például
egy szép embert, úgy, hogy bensőnkben is érezzük
azt, ami ebben az emberben „szép“ .
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A régi görögök a szépség bírálatát nem a művé-
szetek hatására kezdték gyakorolni, hanem először
arra jöttek rá, hogy a szépségnek és a tökéletességnek
minden tekintetben magából az emberből kell kivi-
rágoznia. Először az a fontos, hogy maga az ember
szép legyen s így aztán már könnyebben átérzi és
megérti majd a természet szépségeit éppúgy, mint a
művészeteket. Nagyszerű szobrászatuk akkor kezd ki-
alakulni, amikor már hosszú ideig tartó és rendsze-
res fejlesztéssel megszépítették magát az embert, ők
tudták, hogy a szépségnek kevés értelme lenne, ha
csak a kívülálló dolgokban és a művészetekben keres-
nék; hogy az emberre nézve a szépsé, csak akkor je-
lent értéket, ha elsősorban ő maga szép. M iért kutatja
az ember a szépséget másban, mint önmagában és tár-
saiban? Hiszen ha már élnünk adatott, elsősorban
mi magunknak saját magunk vagyunk fontosak, s
nem a kívülálló dolgok, legyenek bár azok bármily
csodálatos szépek. A görögök tehát szépség fogai mai-
kat csakis saját magukból merítették és a testi és szel-
lemi tökéletességet is először magukban valósították
meg. Tudták, hogy a tökéletes test szép és dicső életet
biztosít, a tökéletes szellem pedig nem csak szobrok
alkotására képes, hanem az emberi test szépségének
javítására is. És ők szellemi erejüket is elsősorban a
testi szépség és tökéletesség kifejlesztésére törekedtek,
el is érték, mert szebb és értelmesebb faj és
csodálatosabb életre képes szellem még azóta sem volt
a földön.
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A mai társadalomnak az a hibája, hogy mindent
tökéletesíteni akar, minden művészetet a végsőkig
magasztosítani, csak éppen az embert saját magát
nem igyekszik nemes művészettel tökéletesíteni...
Pedig az élet számunkra csak önmagunkon, testün-
kön és lelkünkön keresztül jelent valóságot, s ha ez így
van, miért hanyagoljuk el éppen önmagunkat, ami-
kor módunkban állna a szépséget legelőször is ma-
gunkban testesíteni meg fejlett szellemünk minden
művészkészségével s csak azután törekedni arra, hogy
nagyszerű művészeti alkotásokkal gyönyörködtessük
egymást. Legyünk a saját magunk művészei és ismer-
jük meg az élet igazi szépségét abban, hogy alakítsuk
magunkat testileg és lelkileg olyanokká, amilyennek
eszményeinket elképzeljük. Igyekezzünk ebben leg-
nemesebb hivatásunkat ismerni föl, s csodálkozva
fogjuk tapasztalni, hogy mennyivel szebbek lehetünk.



I .

A Z E M B E R I S Z É P S É G E E J L Ő D É S E

A z élet folytonos kristályosodási és felbom lási
folyam at. A z élők és dolgok létét, alakját és tulajdon-
ságait kölcsönösen egym ásra ható erők szabályozzák.
Egy m űvész képzeletében ez úgy jelenhetne m eg,
m int valam i roppant térségben zsúfoltan együvé ke-
rült dolgok halm aza, am elyben m inden dolog alakja
egyszersm ind a m ellette lévő dolgok alakját is befo-
lyásolja. M ás képzelet szerint pedig egy fölöttünk álló
roppant akarat rendszerező ereje határozza m eg az
élők és dolgok alakját. N em de, csodálattal adózunk
a felhőalakzatok m intázójának, aki, m int fáradhatat-
lan alkotó és rom boló m űvész, a világ kezdete óta
m inden eszm éjét form ába öntötte fellegekbő l, m ajd
elégedetlenül törölte el valam ennyit? És aki a kris-
tályok alakzatait, ezeket a csodálatos arányú testeket
növeli és rendszerezi, a parányi hópehelytő l a drága-
kövekig? És aki a virágok tűnő , gyönyörű arcocskáit,
am elyek újra és újra föltám adnak elő ttünk, vagy a
páva ragyogó színekben pom pázó, arányos m intázatú
tolldíszét a közönyös anyagtöm kelegbő l ékességül
előhívta? És végül, aki a behem ót állatokkal egyidő-
ben az ésszel és szellem m el m egáldott em bert azzal
a föltétellel terem tette, hogy a neki juttatott különös
lelkierővel „a Terem tő képére és hasonlatosságára“
kell önként törekednie.
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M i tulajdonképpen az em beri szépségfejlődés? —
Teljesen öntudatlan, vágytól és ösztöntő l, akarattól
független kristályosodási folyam at az em berben?
V agy olyan ösztönszerű vágy, am ely például a virágot
azért teszi feltűnően széppé, hogy a term ékenységét
hordozó m éhet keblére csalhassa? A talány m eg-
oldása nem egyszerű : A faji elkülönülés törvény-
szerűségén alapuló term észeti rend, hogy például a
hársfa m agjából nem kél ki kiscsibe, de m ég fenyőfa
sem , ez a faji alapform ák és tulajdonságok külön-
bözőségének szabályossága; az önkéntelen kristályo-
sodási folyam athoz hasonló. U gyancsak ennek felel
m es az önkéntelen növekedés és gyarapodás is. az
például, hogy hiába akarunk term etre nagyobbak
lenni, nem tudunk.

B izonyos, hogy a kristály, am ely azonos vegyüle-
tek term éke, tízezer évvel ezelő tt is csak azt a form át
vehette föl, am elyben m a látjuk. V iszont élettani ku-
tatások bizonyítéka, hogy az em ber ugyanilyen idő-
távlatban m ég durva, állati külsővel bolyongott a
földtekén. Á llkapcsa előreugró, hom loka hátralapuló
és gerince görnyedt volt. Ezek a jellegek időközben
olyan nagym értékű változáson m entek át, am ely bi-
zonyítékul szolgál arra, hogy a lassú fejlődés bizo-
nyos értelem ben a szellem i erő fokozódásával m agya-
rázható.

M inthogy m inden dolog, s így az em beri test is
parányi alkotórészekbő l tevődik össze és épül föl fo-
kozatosan, a részek a lény sajátos tulajdonságai--
nál fogva kényszerülnek rendszerbe, tehát egy belső-
leg alakító és sok külső leg ható erő hatására fejlőd-
nek, nyilvánvaló, hogy a szellem i erő fejlődésével
párhuzam osan a test is azért alakult át, m ert az ön-
tudatlan, kristályosodási folyam athoz hasonló testi
fölépülést valam i, a szellem i erővel együttm űködő
életerő befolyásolta, m ely a parányi — tulajdonképen
anyagszerű tlen — erőrészecskék összetevődésénél volt
hatással. A z élettelen dolgok, m int például a kristály,
a vízhullám , vagy a felhő , b izonyos term észeti erők
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hatásának és kiegyenlítődésének folyam atában, a ter-
m észeti erőviszonyok rendeződésének tulajdonságai
által válnak öntudatlanul is széppé. Ez a folyam at az
élő lények fejlődésében is m egvan. A különbség azon-
ban az, hogy, m íg az élettelen dolgok anyagának erő-
részecskéi állandó term észeti törvények erejénél fogva
rendszereződnek, addig az élőknél az alkotórészek
erőviszonyaiba az élő lény „anim al spirits“-nek neve-
zett belső képességei, vagyis az öntudat erejének és
akaratának bizonyos m egnyilvánulásai is beleavat-
koznak. Ezek a különleges életerők persze nem m in-
den lénynél nyilatkoznak m eg egyenlő m értékben.
Fogantatása pillanatában m egm ozdul az eleven lény-
ben az ösztönös m egnyilvánulások hatása — m int
am ilyen például a szerelem tetszenivágyásának hatása
is, vagy m ég előbb az életfenntartás eredeti ösztönei
— a széppé, ső t, fajilag a lehető legszebbé válás fel-
buzdulása.

A nap felé törő virág egyelőre talán csupán csak
az éltető tűzgöm bnek tetszeleg, m int am elytő l rá
nézve a legtöbb jó szárm azik, m ajd később valam i
m ást is érez, s ezt a bizonytalan érzését csak az elkö-
vetkező m egterm ékenyülés üdve teszi határozottabbá.
V égeredm ényben tehát ennek a várakozásnak ösztöne
benne él az egyébként öntudatlan növényben és szép-
ségvágyára alakítólag hat.

H a jól m eggondoljuk: m ajdnem ilyen az em ber
szépségösztöne is. A lélek és tudat erejének fejlődése
azonban képessé teszi az állattal és növénnyel szem -
ben arra, hogy szellem i erő inek fölhasználásával
rossz tulajdonságaitól, betegségeitő l és tunyaságától
akaratereje m egfeszítésével m egszabadulva, s m agát
egy nem esebb életre nevelve, bizonyos m értékig, úgy
külső leg, m int belső leg rövid idő alatt m egváltoz-
hasson.

H ogy a szépség, tökéletesség és az összhang
m iért hat az em berre, hogy ezek az elvont érzelm ek
m iért olyan becsesek m ég a legridegebb vagy a leg-
durvább em ber elő tt is, az olyan m élyreható kérdés,
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am ely felületes szem lélettel a m isztikum és babona-
ság vizsgálatára utalna. A z észszerűség azonban m eg-
fejtheti a titkot egyszerűbben is: Tudjuk, hogy az
egyszerűbb em ber szépségszem lélete nem igen terjed
túl azon, hogy egészséges alakot, szabályos arcot, de
leginkább csak erőfeszítésekre képes, viszontagságok-
nak ellenálló, derék em bert tartson elsősorban szép-
nek. N em tagadhatjuk, itt az egészséges ösztön ítélete
tapint rá az igazságra. A z em beri szépség előfeltétele
valóban a jól fejlett test.

A z em beri ösztön tehát — m ivel az egészség és
célszerűség fogalm a szám ára egyszersm ind a tökéle-
test is jelenti — a szépséget és a hasznosságot nem
különbözteti m eg.

A kifinom ult ízlés azonban túlm egy ezen az egy-
szerű fölfogáson és úgy az arcban, m int a test ido-
m ain a kifejezést, összhangot, arányosságot és végül,
a rendkívüli hatásokat keresi. Inkább hajlandó a
különös szépséget elism erni. Tehát m ár nem elégszik
m eg csupán a jó izom zattal és az egészséges m agatar-
tással. Tény, hogy az elfajulásig túlfinom odott em -
ber, m int azt a történelem tanulságai is m utatják, pl.
a görögök esetében, vagy pusztulásra van ítélve, vagy
pedig csak új népi erők beolvadása, esetleg újjáerő-
sítő háborús küzdelm ek árán m enekül m eg a rom -
lástól.

B izonyos tapasztalatok alapján, m int D arw in is
fejtegeti, a kifinom ult, harm onikus izom zatú, szellem i
erővel rendelkező em ber a nála durvább erejű és kö-
zönségesebb, vagy fejletlenebb szellem ű em berrel
szem ben m inden tekintetben diadalm askodhatik. N em
tapasztalhatjuk-e szám talanszor, hogy ha egy nagy-
erejű , de ostoba em ber szem bekerül egy értelm es,
szép alkatú em berrel, akibő l m ár hiányzik a féktelen,
vakm erő nyerseség, s talán súlyem elésnél gyöngébb-
nek m utatkozik, m int a m ásik, párharcban m égis le-
győzi azt m ozgékonyságával, m eggondoltságával és
ügyességével? A z ilyen alkat volt a görög hősi test-
fejlesztés eszm énye is: M inden egyes izom nak rend-
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szeres m űvelése és az értelem használata a viadalban,
m ind a m ozgás rugalm as gyorsasága, m ind a gyors
fölfogás a tám adásnál és védekezésnél. A z ilyen test
vált később eszm ényien széppé; de bizonyos, hogy
egyszersm ind életrevalóbbá is lett.

A görög testm űvelés hagyom ánya, hogy, am íg az
oktalan állatnak legtöbbnyire rikító tollazatra, vagy
ágasbogas agancsra van szüksége, hogy tetszelegjen és
tessék, addig hasonló díszekre csak az elm aradott em -
berfajták érzékenyek. A m ai em ber, m int az ógörög is,
finom értelem m el és szellem m el a test arányos ido-
m ainak összhangjában keresi a m agasabbrendű szép-
séget, s ez jobban hat rá m inden díszítettségnél. Ú gy
a term észetben, m int az életben a kevésbbé feltűnő ,
de tartalm asabb, az életharm óniában kifejeződő
egészségben keresi a szépséget. Ső t, életszükségletévé
kezd válni a környezet szépsége is, és m inden, am i
kellem es érzeteket nyújt. Ezzel a m agasztos szépség-
vággyal a saját tökéletesedését is nagym értékben elő-
segíti. M ert bizonyos, hogy például egy nagyhatású
zenem ű , m int m inden, am i harm onikus és érzelm ekre
ható az életben, a test külső szépségét is fejleszti. A
hangokra vonatkozólag például H elm holtz egy bizo-
nyos határig élettanilag indokolta, hogy a harm óniák
és a hangesésnek bizonyos fajai m iért kellem esek ránk
nézve, s a durva zörejek m iért károsak. M ajdnem tör-
vényszerűségként lehet leszögezni, hogy bárm ilyen
szépség hatása — m inthogy a szépség m indig har-
m ónia — testileg is új szépségeket képes terem teni,
m ert a harm onikus jelenségek jó hatással vannak az
idegzeten keresztül a szervezetre.

A szépség pedig a legnagyobb em berileg ism ert
hatalom . O lyan egyezm ényes érték, helyesebben, m in-
denkit egyaránt m eghódító szépség, m elynek varázs-
latos hatása alól m ég a vak sem vonhatja ki m agát.
M ert benne teljesülni érezzük az erő t, az egészséget és
a m agasabbfokú értelm et. A libapásztorlány szépségé-
nek fensége elő tt nem csak a m esében om lanak térdre
a királyok és m indenki, hanem a valóságban is. Tud-
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juk, hogy a történelem , országok és világrészek
sorsa gyakran egyes asszonyok, szépségén, szerelm es
vágyain és hiúságán, vagy férfiak hősiességén és m a-
gas értelm ű bölcsességén m úlott, am elyek m ind a
tökély diadalát igazolják. Pascal em líti, hogy ha
K leopátrának valam ivel rövidebb orra — szóval rosz-
szabb külseje — lett volna, akkor talán az egész világ-
történelem m áskép alakul. A hősm ondák is m ind a
szépség hatalm át jelzik. A zokban kiváló férfiak, cso-
dálatos szépségű nők legtöbbnyire egy egész nem zet
bálványai lettek. Lehet, hogyha csak az em beri szép-
ség befolyásának kutatása lenne a történelem tárgya,
talán sokkal világosabban látnánk az esem ények kö-
zötti összefüggéseket. N yilvánvaló, hogy a győztes, aki
korára hatással volt, m indig a testileg és szellem ileg
kiválóbb fél volt; ez pedig a jövőben sem lehet m ás-
ként.



II .

Α G Ö R Ö G T E S T M Ű V E L É S
A Z E M B E R I S Z É P S É G E S Z M É N Y K IA L A K ÍT Ó JA

A görögök — m int Taine m ondja — három vagy
négy évszázadon át folyvást nem esítették, javították és
fejlesztették a testi szépségrő l alkotott fogalm aikat.
N em csoda tehát, ha végül is az em beri test esz-
m ényi m intaképét ők alkothatták m eg. A jól lélegző
m ell, a csípőkön szilárdul nyugvó derék, a ruganyos
térd, am ely könnyedén dobálja a testet, egyenlően föl-
keltette érdeklődésüket; ők nem csupán a gondolattel-
jes hom lok nagyságára, a szem öldök haragos össze-
ráncolására, az ajkak gúnyos m osolyára — a legálta-
lánosabb jellegekre — figyeltek. Sajátos erkölcseikbő l
következett, hogy nem szegyeitek a szép test m ez-
telenségét. „A görögök tulajdonsága, — m ondja Pli-
nius — hogy sem m it el nem lepleznek.“ Szem ükben
tökéletes egyéniség nem a gondolkozó szellem (bár
ebben is tökéletességig jutottak, éppen az egészségre
és szépségre való törekvés által) s nem a finom , érző
lélek volt, hanem a szép fajból szárm azott arányos,
erős és m inden gyakorlatban ügyes m eztelen test. Ez
a fölfogás nyilatkozik egész m agaviseletükben.

Platon, K rysippos, T im okreon, a költők, előbb
atléták voltak. Pythagorasról azt m ondják, hosy az
ökölvívás díját nyerte el. Euripides, az eleusisi játéko-
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kon, m int atléta, m egkoszorúztatott. K leisthenes, a
sycioni zsarnok, elfogadván m agánál leányai kérő it,
egy gyakorlótérre vezette őket, — m int H erodotos
m ondja — hogy kipuhatolhassa szárm azásukat és
nevelésüket.

E lső tekintetre föl lehet ism erni derék m egjelené-
sérő l, járásáról, tagjártatásáról, öltönye hordozása
m ódjáról a hajlékony testűvé vált és kifinom odott
em bert, aki testét, lelkét egyaránt foglalkoztatja.

A görög ifjú m ég m ozdulatlanul és m eztelenül is
bizonyságot tett testgyakorlatairól szépsége és test-
form ái által. B őre, m elyet m egbarnított és m egerősí-
tett a nap, olaj, por és hideg fürdők, nem látszott m ez-
telennek. A z izm ok m ind erősek és hajlékonyak vol-
tak, egyet sem hanyagoltak el közülük. A test külön-
böző részei egyensúlyban álltak. A m anapság oly so-
vány felsőkar, az izom zatlan és m eredt lapockák teltek
voltak és arányosan kiegészítő rem ekül szolgáltak a
csípőkhöz és com bokhoz. A tanítók igazi m űvészek
gyanánt gyakoroltatták a testet, nem csak azért, hogy
életerő t, ellenállóképességet és gyorsaságot nyerjen,
hanem egyszersm ind szim m etriát és nem es tartást is.
A perganum i „H aldokló gall“ c. szobor m utatja azt
a közt, m ely elválasztja az elhanyagolt testet a kim ű-
velttő l. Fején durva tincsekben szétszórt haj, bőre
durva, kezei, lábai kérgesek, izm ai m erevek, könyöke
hegyes, erei kidagadnak: m inden szögletes és egyenet-
len rajta. N em m ás ez, m int vad erősségű állati test.
A görög ifjúnak ellenben m inden testrésze nem es. A
kezdetben terpedt és sovány sarok ívelt, tojásdad-
alakú, az előbb széles lábfej finom an hajlott és rugal-
m asabb az ugrásra. Térdkalácsa, csuklója és az egész
csontozata, m ely előbb kiállt, m ost félig elfödve, csak
vonalakban látszik. A váll vonala, m ely előbb vízszin-
tes, ső t, egyenetlen volt, m ost ívelt és lágy. M indenütt
a részek összhangja a szem betűnő , m elyek egym ásba
folynak; m inden részben nedvdús élet ifjúsága és üde-
sége látszik, m ely oly egyszerű , m int a fáé, vagy a
virágé.
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Platon m inden m űvében, a M enesenosban, a V er-
sengőkben, C harm idesben, stb. sok jellem zést talá-
lunk, am elyek az állások egyikét, m ásikát írják le.
A z így nevelt ifjú jól és term észetesen tudja használni
tagjait. Tud hajolni, egyenesen állni, tám aszkodni, be-
szélni és cselekedni úgy, hogy m inden vonatkozásban
valam i rem ekm űre em lékeztet. Egyik m űvében így
írja le Platon, hogy m ilyenné tette az apáról-fiúra
szálló rendszeres gyakorlat ebben a kiváló fajban az
egyént: „Term észetes, C harm ides, hogy te a díjat
m indnyájunk elő l elnyered, m ert úgy gondolom , senki
sem tudna egykönnyen két olyan házat A thénban, m e-
lyek szövetségébő l szárm azhatnék valaki szebb és
jobb azoknál, akiktő l te szárm azol, őket dicsérte
A nakreon, Solon és sok m ás költő , m int akik kitűnőek
a szépségben, erényben és m inden m ás javakban,
am elyekben a szerencsét leljük. Ilyen szülőktő l szár-
m azva, term észetes, hogy m indenben te légy az első .
És első tekintetre egész külsődre nézve úgy tetszik
nekem , G laukos kedves gyerm eke, hogy nem válsz
senkinek elődeid közül szégyenére.“ „V alóban —
teszi hozzá m ásutt Sokrates — elő ttem ő bám ulatos-
nak tűnnék fel testalkatára és szépségére nézve ...
H ogy m i ő t olyannak látjuk, az kevésbbé bám ulatos,
de m egjegyzem , hogy a gyerm ekek közül sem nézett
senki m ás felé, m ég a legkisebb sem , csak ő rá. És
hogy m indnyájan úgy szem lélték ő t, m int egy isten
szobrát.“ D e C herephon m ég tovább m egy a párbe-
széd folyam án: „A rca nagyon szép, nem de, Sokrates?
D e ha levetkőznék, arca nem tűnnék fel sem m inek
sem , annyira szép egész alakja!“

Ezekben a sorokban látható a nevelés hatása, a
vér tradíciója, a szépnek népszerű és általános érzése.
H om eros A chillest és N ereust em lítette föl, m int leg-
szebbeket a Trója alá gyű lt, s H erodotos a spártai C al-
licratest nevezi m eg, m int legszebbet, a M ardonius el-
len fegyverkezett görögök között. Ebbő l kitűnik, hogy
m ég a legkom olyabb dolgok között is tudják, hogy a
szépség a legelső , m ert tökéletesség rejlik benne. M in-
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den ünnepük egy-egy nem es szépségverseny. Pausanias
pl. Á rkádiában kifejezetten olyan ünnepeket em lít, am e-
lyeken a nők rendeztek szépségversenyeket. A z Egesta-
beliek egy kis tem plom ot em eltek Philipposnak, az
olim piai győzőnek, egy hozzájuk m enekült krotoninak
a sírján, aki a m aga korában a legszebb görög volt és
H erodotos idejében m ég m indig áldozatot vittek neki.
Ilyen az érzés, m ely a nevelésüket táplálta, s m ely a
m aga részérő l, am erre hatott, céljául tűzte ki az em -
beri szépség tökélyének m egalkotását. Szinte szép is-
teneiknek dicső sorába em elték a szép halandókat, s
a győzteseket.

B izonyára m ár m aga a faj szép volt, — írja Taine
— de m agát rendszer szerint m egszépítette; az akarat
tökéletesítette a term észetet. K ét intézm ényük, am e-
lyekkel az em beri testet képezték, az orkesztika és
gim nasztika. A z első a m ozgás, az ének és a tánc m űve-
lése, am elybő l később a színielőadás szárm azott, s
m ég később a drám a m űfaja. A m ásodik a test m in-
den részét egyaránt gyakorló edzés, am elybő l a nagy
versenyjátékok keletkeztek.

A z előbbi az ének és zene hangjait átérző m oz-
gás, hajladozás és lánc, am elyeket, m ikor kifinom od-
nak és rendszereződnek, ünnepek alkalm ával adnak
elő . D e nem csak a lányok és fiúk, hanem m aguk a
hadvezérek és m űvészek is. A z ifjú Sophokles a sala-
m isi győzelem után m eztelenül táncolt. N agy Sándor
egyik hadjárata alkalm ával Troasha érve, leveti ru-
háit, hogy m egtisztelje A chillest; körbe fut az oszlop
körül, am ely a hős sírját jelöli. Ez a test szépségének
és edzettségének példája, am elyre nem csak ünnepek
lebonyolításánál volt szükség, hanem a háborúk
ügyességet kívánó párviadalainál m ég inkább. U gyan-
csak N agy Sándor Phaselisban, m eglátva a köztéren
Teodektes filozófus szobrát, vacsora után táncra kere-
kedik a szobor körül és koszorúkat dob neki.

C itera vagy flóta hangjai m ellett, de gyakrabban
csak énekkel kísérve táncoltak és m ím elő szavalással
költem ényeket adtak elő . Ezt a m űvelődést kora gyer-
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m ekségüktő l kezdve rendszeresítették az ifjaknál.
Ilyen előkészülettel táncosok és énekesek voltak a
harcosok is és m aguk részesítették m agukat abban a
nem es és festő i látványban, am elyért később, a rom -
lás idején m ár alakosokat fizettek. A z ifjak a hegysé-
gekben, tem plom ok elő tt vagy a köztéren és m ezőn
rendezett táncünnepélyeiken m ozdulataikkal és tán-
caikkal kis színm űveket vagy szerelm i jeleneteket ját-
szottak el. A z egész em ber, lélek és test, rezgésbe jött
ezeknél.

A zenei pantom ím ia, m elyet csak elkülönült töre-
dékekben s elrejtett zugokban találunk m a m ár, ki-
fejlődik, százféle elágazásra szaporodik és egy töké-
letes irodalom m á fejlődik. N em születik érzelem , m e-
lyet ki nem fejez, sem jelenete a m agán- vagy közélet-
nek, m elyet ne díszítsen, sem bárm ely törekvés vagy
helyzet, m elyet ki ne elégítene. H ozzá m ég a nyelvük
dallam ossága. Ső t, ugyanaz énekelve! Tudták, hogy a
hallás érzelm e a lélek érzelm eit növeli, valam int a
hang és ritm us kiterjesztik hatalm ukat egész tes-
tünkre és áthatják m inden idegünket. A görögöknél
— m int a m agyarázó kifejti — a hangnak és a m ér-
téknek éppen akkora volt a fontossága, m int az elő-
adott képletnek, vagy eszm ének. Tehát egy-egy vers-
m érték egyszersm ind egy különálló érzés kifejezésé-
nek felelt m eg. Ez pedig szükségképen nem csak a
gondolatnak, hanem a taglejtésnek és zenének is m eg-
szabta hangeséseit és jellegét.

A m ásik intézm ény, a rendszeres testedzés, m ég
m agasabb rendeltetésű volt. A görögök szerint az iste-
neknek nyújtható legszebb látvány, ha szép, virágzó
testüket m utathatták be, am elyet kifejlesztettek, s így
m inden állásban erő tő l és egészségtő l duzzadt. M eg-
volt az a legm élyebb és legnem esebb gyönyörük, am it
az em ber tapasztalhat, hogy m agukat szépeknek és di-
csőknek érezték, kiem elkedve a közönséges életbő l,
az ég fénykörébe ragadtatva az istenek segélyülhívása,
az ősök em lékünnepei s a haza dicső ítése által. M érhe-
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tétlen elragadtatásukban a saját tetteik által abba a
végletbe estek, hogy úgy érezték, az isten bennük van.
S valóban ott volt! M ert az istenség az em berbe költö-
zik, am ikor az em ber a m aga erejét és nem ességét
m inden földi határon felülem elkedőnek érzi. H ozzá-
járul ehhez az egész töm eg összhangzó lelkessége és
szeretetteljes öröm e, am elyben közrem űködik. A m íg
tehát az orkesztika az em bert karokban képezte, be-
tanította a kecses állást, testhordozást, taglejtést —
szóval, ahogy Taine kifejezi — „olyan csoportozatba
helyezte, am ely egy m ozgó dom borm ű“ és énekkel,
tánccal, ütem es m ozgással könnyeddé tette abban a
szerepben, am elyet a polgár, büszkeségét és kom oly-
ságát m indig m egőrizve, a saját gyönyörűségére ját-
szott, addig a gim nasztika kifejlesztette benne az
ügyességet, az erő t és a harckészséget. M indkettővel
életerejét és kedélyét növelte, testét, lelkét szépítette
és benne dicső foglalkozást is talált.

„A spártaiak a görögök között a legerősebbek —
írja X enophon a lakónok állam szervezetérő l szóló
m üvében — s köztük találhatók G örögország legszebb
férfiai és nő i“ . U gyanis a többi görögökkel ellentét-
ben, nem csak a férfit, hanem az asszonyt is kiképezték
azért, hogy a két vérbő l szárm azó gyerm ek anyjától
is az erő t és bátorságot örökölje. Születésükkor m eg-
ölték a rosszalkatú gyerm ekeket; a házasulás idejét
törvénnyel állapították m eg. A z aggnak, ha neje fiatal
volt, kötelességévé tették, hogy fiatal em berrel ism er-
tesse m eg. A férfi, a barátság fenntartása, de inkább
a faj nem esedése érdekében, ha a felesége és barátja
összeillőén szépek voltak, s ő m aga nem , átadta fele-
ségét barátjának. Egyszerű életm óddal, egész napi
gyakorlatozással és az értelm i fejlődést a testre szár-
m aztatva át, főcéljuk volt a testet erőssé, ügyessé és
széppé tenni. N evelés aligha érte el valaha céljait job-
ban, m int ez. A görögség fénykorában az em beri élet
végcéljául a testi és lelki tökélyt tette, s a tökéletes
szépség bám ulatát szinte a végletekig hajtotta.



21

M indezeket m egértve, nem fog-e el bennünket
valam i szorongás, hogy voltak em berek a m i elkáp-
rázott, m űvelt korunk elő tt 2500 évvel, akik sokkal
tökéletesebbek voltak, m int m i, s akiknek nagyszerű
eszm éibő l m i csak egészen elenyésző kis részt vehet-
tünk át? Testm űvelésüket pedig, am ellyel a szép és
nem es élet boldogságát ism erték fel, m i sem m ibe se
vesszük!

Lehet-e pedig m agasztosabb célunk, m int az élet
és önm agunk szépítése a legteljesebb igyekvéssel, am i
em bertő l telik? A kár az állam keretein belül, akár
pedig csupán csak önm agunkban, vagy szűkebb
körünkben, ezt az átalakulást el kell érnünk egyszer,
m ert addig, m íg a m ai silány életet éljük, nem csak-
hogy m eg nem terem thetjük a m agasabbrendű em bert,
önm agunkat felülm úlva, de m ég em berszám ba sem
m együnk!



III .

„ A Z Á L L A M N A K A Z T K E L L T E N N IE , A M I H A S Z N O S , -
A Z E G Y É N N E K A Z T , A M I S Z É P “ (WILDE)

A z em beri szépség eszm ényi m értékeit az ógörög
m űvészet rem ekei állították elénk példaképül. Ezzel
azonban valószínű leg az ókor m űvészei is csak az el-
érhető tökéletesség m intaképét keresték, s fajukban
is ritka volt a szobraikon ábrázolt szépséghez hasonló
em ber. M ivel a földkerekség népei több különböző
fajhoz tartoznak, s a faji jelleg külsejüket is külön
bözővé teszi, azért nincs jogosultsága annak, hogy az
em beri szépségeszm énynek kizárólag az ógörög fogal-
m ak adjanak m értéket. M int lelkesítő eszm ényt, m a-
gunk elé állíthatjuk példaképül a görög nevelést, szel-
lem et és szépségfejlesztő rendszert. Ezzel azonban
m ég nem fogjuk elérni ennek a bám ulatos fajnak testi
szépségét és értelm i em elkedettségét. M inden fajnak,
s így nekünk m agyaroknak is, m egvannak sajátságos
szépségeink és a m agunk külön lelkületébő l és élet-
körülm ényeinkbő l eredő életrendünk. Értelm ünk álta-
lános fejlesztésével azonban olyan értékek birtokába
juthatunk, — ha az állam is m egteszi m agáét az ér-
telm es, m agasabbrendű és szép faj fokozatos kialakí-
tása érdekében — hogy ez népünk külön szépségesz-
m ényét m inden egyén szám ára könyebben elérhetővé
teszi.
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Tegyük fel, hogy az állam m inden tekintetben
arra rendezkednék be, hogy az egyéneknek egészséges
értelem - és testfejlesztő , szabad életet, s ehhez szük-
séges elegendő szépségeszm ényt biztosít, kérdés, hogy
ilyen körülm ények között m it tehetne az egyén, köz-
vetlenül az önm aga és közvetve a fajának nem esítése
és szépítése érdekében?

A szépséget elsősorban jól fejlődött fajunktól
örököljük. A zonban külsőnk alakítása és életerőnk
gyarapítása nem csupán a faji fejlődésnek tudatunkon
és akaratunkon kívül álló, önkényes erejétő l függ.
Errő l m indig azt hisszük ugyanis, hogy tehetetlenek
vagyunk vele szem ben, s úgy engedjük át testünket,
lelkünket kénye-kedvének, m int a növények, vagy az
állatok a saját fajuk alakító erejének, m ert hom ályos
ösztönük nem elég életük tudatos irányításához. N em ,
így nem élhetünk! A z em ber értelm es, önálló akarat-
tal bíró lény. S ugyan m ire használjuk tulajdonké-
pen életalakító értelm ünket, ha m ég önm agunkra
sem lennénk képesek hatni az akarat és a jószándék
által?

Sokan bizonyára hinni sem akarják, hogy egyéni-
ségünk és testünk nem egyike a világban szétszórt
m agvaknak, am elyet a sors úgy dobál, hordoz és ala-
kít, ahogy éppen kiszám íthatatlanságából következik.
H ogy énünk az a legfőbb tulajdon, am ellyel — ha
nem is teljesen szabadon — m indig rendelkezhetünk.
H ogy testünk olyan eleven tárgy, m elyet nagyfeszült-
ségű erők hatnak át, s ezekkel, puhaságánál fogva,
sokkal inkább befolyásolható m ég külső alakulásá-
ban is, m int am ennyire a tudaton kívüli ösztön, vagy
a külső term észeti hatások befolyásolják.

Fejlett kozm etikánkról tudjuk, hogy a külső t
olyan m értékben képes változtatni, hogy ezzel gyak-
ran a legnagyobb csodálkozásunkat is kiérdem li. A m it
azonban a kozm etikusok új szerzete külső behatások-
kal, kenőcsök használatával, bizonyos izm ok, vagy
bőrfelületek dörzsölésével, ritkábban pedig sebészeti
m ű téttel oly nagy m értékben tud az em beri külsőn
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m egváltoztatni, gondoljuk m eg, m ennyivel inkább és
m aradandóbban alakíthatja azt az egészséges élet, az
erős akarat és a szenvedélyes szépségvágy. Tudjuk
ugyanis, hagy a rendszeres testedzés az izm ok m eg-
erősítésére, külsőnk szépítésére és nagyobb ellenálló-
képesség m egszerzésére szolgál. M ivel azonban a m oz-
gás m ilyenségétő l, erejétő l és rendjétő l függ, hogy iz-
m aink és idom aink hogy alakulnak, nyilvánvaló, hogy
a helyesen alkalm azott, szép m ozgás, s hozzá m ég az
erős kedély és a szépségvágy nagyfokú lelki átélése
igen jó és m aradandó hatással szépíti úgy külsőnket,
m int szellem ünket. S ha m indezt igaz szellem i el-
m élyüléssel és fokozott életöröm m el végezzük, a szel-
lem ünk és testünk erő it összhangba fogjuk össze,
csaknem úgy alakíthatjuk külsőnket, m int a m űvész
a szobrot.

Itt fogjuk csak a m aga teljességében m egérteni
azt a nagyjelentőségű gondolatot, am elynek a társa-
dalom vezérlőeszm éi között kellene lennie, hogy m i-
féle kölcsönhatáson alapul a fejlődés az egyén és a
faj együttm űködése következtében. A m it ugyanis el-
m ulaszt az összesség, azt helyrehozhatja önként az
egyén és viszont, ha az egyén hanyag önm agával szem -
ben, a közvélem ény ereje kényszerítheti annak jóvá-
tételére.

A faj szépsége elsősorban a nem zet összefogásá-
nak és a lehető legösszhangzóbb életének eredm énye.
M ert nehogy azt higgyük, hogy az egyén értékeinek,
értelm ének és szépségének növelése végső fokon önző ,
egyéni cél. A z egyén egészsége és szépsége a társada-
lom , a nagyjövő jű nem zet ereje. M ert a term észet
nem vaktában cselekszik kényére-kedvére, s leg-
kevésbbé sem szeszélyesen.

A világm indenségben m egoszló végtelen erő ré-
szekre tagolódva él, de m indenben, az egész életben
összefüggő teljességgel cselekszik. Teljességében m aga
az összhang, s m indazon részei, am elyek ezzel az
összhanggal egyezően m űködnek, tökéletesek, s am e-
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lyek tő le eltávolodnak, azok szinte nyom orékká lesz-
nek m indaddig, m íg vele, kilengésük után, az össz-
hangot ism ét m eg nem találják. A z em ber a föld élő-
lényei között leginkább alkalm azkodik ehhez az össz-
hanghoz azáltal, m ert a Terem tő neki juttatta a leg-
alkalm azkodóbb képességeket. Ezzel, hogy a saját
nagy öntudatából m inket is részesít egy-egy szikrá-
ban, m egadta a lehetőségét annak, hogy könnyebben
egyesülhessünk vele a tökéletességben, ha van ben-
nünk sajátságos, erre a tökéletességre törekvő akarat.
Ez lehet egyetlen célunk, legfenségesebb öröm ünk: az
isteni tökéletességhez alkalm azkodni. V alahogy talán
úgy, m int a görögök, kik isteneiket csodálatosan szép
em beri külsővel képzelték el, s m inden m ozdulatukkal
és gondolatukkal hozzájuk igyekeztek hasonulni.
V agy, ha ezt nem vagyunk képesek m egérteni, s nem
tudjuk m agunkat eléggé beleélni, akkor egyszerűbben:
igyekezzünk arra, hogy a term észetet a m aga csodála-
tos valóságában m egism erjük, szépségeit óhajtsuk és
belő le tanuljunk.

A régi görög, látva a fát m inden időben és hely-
zetben, az állatot, a tájat és az eget, a nagy összefüg-
gésekkel és kölcsönhatásokkal együtt, m indennek a
term észetes form áit, m egnyilatkozásait, önkénytelenül
is éber figyelem m el kísérte a dolgokat és jelenségeket,
m indennek a külső körvonalait és benne rejtelem ként
m űködő erőket. Ú gyannyira, hogy m indig saját sze-
m élyére értette át, ső t, rajongásában és testvéri igaz-
ságérzetében m egszem élyesítette a dolgokat, m ert m in-
denben tisztelte az élet bensőségét.

A z egyénnek m indenek elő tt önm agával szem ben
vannak kötelességei, hogy egészséges társadalom
egészséges tagja lehessen. A z egyén boldogulásához
éppen annyira fontos a szép test fejlesztése, hogy jó
fajjal kapcsolódjék egybe, m int a fajra nézve az egyén
fejlődésének elősegítése, hogy hasznos tagokat nyer-
jen. M ert együttélésünkben az önzésnek sem m i helye
és sem m i célja nincs. A közelm últ idők, a szabadelvű-
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ség és a szabad verseny rosszul sikerült és félreértett
társadalm i berendezkedései ennek igazságát éppen
eléggé bebizonyították.

A z em ber m a csaknem növényi életet él. B elát-
hatjuk, hogy m íg a testi és szellem i fejlődésünket rá-
bízzuk a rajtunk kívül m űködő erők legtöbbnyire
káros befolyására, addig ugyanazt tesszük, m int az
öntudatlan növény. A városi és vidéki élet egyaránt
különböző javak m egszerzésében m erül ki, de közben
nem érünk rá m agunkkal foglalkozni. M i valószínű leg
ott vétettük el a fejlődés törvényeit, hogy a polgáro-
suláskor a népet m agára hagytuk. M indenre hoztunk
törvényeket, az adózás rendszereitő l kezdve a büntető
igazságszolgáltatásig, csak éppen az em ber boldogulá-
sának elősegítésére nem . N em voltak törvényeink soha
a faji erő védelm ére, az általános testedző nevelésre
és az egészséges életszépségek m egism ertetésére.

Felm erül tehát a kérdés: hogyan változtathatnánk
ezen a helyzeten? Spencer erkölcstanának nagy be-
látása szerint nem szabad félreism ernünk azt az alap-
vető igazságot, hogy az ,,olyan m agatartás, am ely az
életerő t csökkenti, erkölcstelen“ . „H a az átöröklésnek
nem volnának bizonyítékai, ha az volna a szabály,
hogy az erős gyöngét nem z és hogy a gyöngétő l szár-
m azik az erős, ha buta szülőktő l szárm aznának a
nagytehetségű utódok és a betegség nem szállana a
gyerm ekekre, akkor igazuk lenne azoknak, akik nem
törődnek életm ódjukkal. így azonban azt kell m onda-
nunk, hogy m indenkinek kötelessége azoknak az örö-
m öknek, am elyeket az élet nyújt, kellő m ennyiségét
keresni, m ert a szülők tom pult egyhangúságban töl-
tött élete csökkenti utódaik képességét. A ki eléggé
gondol saját szükségleteire, hogy jó egészségben és jó
kedvben tartsa m agát, közvetlenül is a boldogság for-
rása lesz környezetére nézve.“

M icsoda m ély vonatkozás van az értelem fejlesz-
tése, az egészség és a m úlhatatlan szépség közötti
összefüggésekben! H a ugyanis az em ber eléri azt az
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értelm i színvonalat, hogy önszántából fölé tud em el-
kedni a test durva ösztöneinek és akaratának uralm a
alá vonja érzelm eit, tudatosan fejlesztheti testi erejét;
az egészséges test viszont szellem i összhangot terem t,
ez pedig széppé teszi az arcot és a külső t.

R ousseau ezt a kérdést erkölcsi vonatkozásban
m ár m egközelítette és eredm ényesen fejtegette: A m ű-
vészetek és tudom ányok olyan értelm ű hiábavalósága
ellen ír, am elyek az em bert term észetes fejlődésében
és boldogulásában nem segítik, hanem egyszerűségé-
tő l fosztják m eg és a szellem ét bonyolulttá téve és
fölöslegesen m egterhelve, eltávolítják a legközvet-
lenebb forrástól, a term észettő l. Szerinte a fejlődés
nem a kétesértékű tudás és nem az elpuhító m űvészet
eredm énye, hanem az okszerű cselekvés, az önnevelés
és a bátor erényesség m űve. A nők egyik m agasrendű
hivatásáról, am elyet nem gyakorolnak, Platon nyo-
m án m egjegyzi: „Éppen nem gondolom , hogy a nők-
nek a hatalm a önm agában véve rossz. N em tudjuk
eléggé m egbecsülni, m ily hasznot szülne a társadalom -
ban, ha jobb nevelést adnánk az em beri nem em e
felének, m ely a m ásikat korm ányozza. A férfiak
ugyanis m indig olyanok, hogy a nőknek fessenek. H a
tehát azt akarjuk, hogy nagyok és erényesek legye-
nek, tanítsuk m eg a nőket, hogy m i a lelki nagyság
és erény“ . Egyik értekezését ezekkel a fenséges szavak-
kal zárja: „Ó , erény, az egyszerű lelkek fenséges tudo-
m ánya! — oly sok fáradság és készület kell-e m eg-
ism erésedhez? Elveid nincsenek-e m inden szívbe be-
vésve? És nem elég-e törvényeid m egism erésére,
hogy m agunkba szálljunk és a szenvedélyek
csöndjében a lelkiism eret szavára hallgassunk? ím e.
az igazi bölcsészet!“

A z egyszerű élet gyönyörei és kötelességei, am e-
lyeket hirdet, m indenesetre világosságot gyújtanak
abban a zsúfolt, igazi teendő it félreism erő szellem ben,
am elynek zavarai m iatt m a m egfeledkezünk m agunk-
ról. G azdagodásra és javakra törekszünk, s közben el-
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feledjük, hogy a javakat csak ép testtel és nagy lélek-
kel lehet igazán élvezni. M iközben azonban a javak
m egszerzésével vagyunk állandóan elfoglalva, el-
hanyagoljuk m agunkat és éppen azt veszítjük el ez-
által, am iért a javak között élni érdem es: a testi-lelki
tökéletességet. M egfeledkezünk a szent célról, hogy az
igazi tökéletesedésre törekedjünk, m elynek elérésére
azt az egészséges ösztönt és vágyat oltotta belénk a
Terem tő , hogy m indnyájan szépek akarunk lenni!



IV .

A L E L K I E R Ő H A T Á S A A T E S T R E

B árm ilyen hangulat tölti el lelkünket, az, m int
a villam osság, végigszalad idegeinken és kitükröződik
az arcon. A kifejezést m egszépíti vagy elrútítja. Errő l
m induntalan m eggyőződhetünk, ha az arcokat és a
kedélyállapot változásait em bertársaink körében figye-
lem m el kísérjük. Á ltalában, ahogy R odin kifejezte:
„A külső elárulja a belső t. A vonalak és részletek ne-
künk csak a rejtett valóság kiütköző jelei“ . Talán
m eglepő , de igaz: testi életünk tökéletessége lelki éle-
tünk erejétő l és értelm i irányításától függ. Tulajdon-
ságaink és egyéb belső m egnyilvánulásaink fokozato-
san kifelé hatva, lassanként nem csak hangulatnyi rö-
vidségu időre változtatják el külsőnk kifejezését és
arcvonásainkat, hanem , ha a kifelé ható erők gyakran
szántják át testünk aránylag érzékeny, idegekkel há-
lózott felületét, azt lassanként form áiban is észrevehe-
tő leg változtatják m eg. V alahogy úgy, m int a sekély
vízben látható hom okot a víz állandó, alig észrevehető
m ozgása, m elynek erővonalai m élyen a hom okba íród-
nak örvénylés, vagy hullám felület form ájában.

Láttuk Spencer bölcseletében, de sok m ás gondol-
kozó és m űvész vagy orvos m unkájában, hogy a testi
fájdalom rútít, ső t, nem csak rútít, hanem a nem zetet
is pusztítja azáltal, hogy az egészségtelen élet fájdal-
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m ai és lelki visszahatásai elkorcsosítják a fajt. A fáj-
dalm aktól lehető leg m entes élet viszont nagyobb és
szebb kort enged m egérni úgy az egyénnek, m int a
nem zetnek.

U gyanígy vagyunk az egyensúlyát vesztett, össz-
hang nélküli lélekkel is. H a a lélek nem edződik m eg
eléggé, nem idom ul hozzá a külvilághoz, vagy ön-
m agában nem lel elég összhangot, sem alkalm azkodni
nem tud az élet kívánalm aihoz, sem pedig a szépség
és erő részesévé nem lehet. B izonyos azonban, hogy

— m ivel a test és a lélek szorosan összefüggő életet él

— az edzett lélek éppúgy segíthet az esetleg gyöngébb
testnek, m int a kim űvelt, erős test a kevésbbé önálló
léleknek.

Szükséges, hogy távolabb fekvő , nem esebb célok
érdekében tartózkodjunk a közeli, könnyen elérhető
öröm ök keresésétő l, am elyek a kicsapongáshoz vezet-
nek. E légedjünk m eg annyi gyönyörűséggel, am ennyit
az élet term észetesen és önként kínál, vagyis olyanok-
kal, am elyek nem ássák alá testi és szellem i egész-
ségünket, s nem okoznak csöm ört. Ezért ne végezzünk
puszta nyerészkedési vágyból túlhajtott és kim erítő
m unkát sem . M indezeknek betartására zsinórm érték:
az izgalm aktól távoltartó egyszerűség.

M egfigyelhetjük, hogy a túlerő ltetés, vagy a hir-
telen fellépő heves fájdalm ak m ennyire elcsúfítják az
arcot. Ez azonban csak az arc. A z arc voltaképpen a
tó felszínéhez hasonlóan csak a belső és m élyenfekvő
változásokat m utatja ki. A m élyben azonban, ha az
m ár a felszínre is erősen felhullám zik, nagy kavaro-
dásnak kell lenni. így nyilvánvaló, hogy m inden fáj-
dalom nem csak a külsőnek, hanem az egész szervezet-
nek árt, ső t a szervezetnek jobban, m int a fájdalm at
kitükröző arcnak. C sak nagy szobrászok, m int a régi
görögök — pl. a „Laokoon-csoport“ alakjaiban— vagy
R odin tudtak kifejezést adni annak, hogy az arcon
látható jelek tulajdonképpen az egész testen, ső t a
m ozdulatokon és a cselekvésen is m egm utatkoznak.
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Pedig nyilvánvaló, hogy ha erő teljes szép em ber-
rő l teszünk em lítést, csakis külső alakjában és belső
szerveiben a lehető legtökéletesebb testű egyénre gon-
dolunk. U gyanis, bárm ilyen fájdalom vagy betegség,
am ely m ár az arcra is kiül, biztos, hogy a belső részek-
ben előbb nagy pusztítást végzett. M ár pedig el sem
képzelhető igazi testi szépség anélkül, hogy a test
m inden egyes alkotórésze és szerve ne lenne az em ber-
ben arányosan elhelyezkedve és egészséges szépség-
ben, am ely a zavartalan m űködést biztosítja. Egy
X V III. századbeli tudósról, névszerint W olff F. G .-rő l,
aki rendszeresen foglalkozott boncolással, s így a
belső szervek szépségének fontosságát eléggé ism er-
hette, D arw in így em lékezik m eg egyik fejtegetésében:
,,Egy értekezést is írt a zsigerek tipikus példányainak
m egválogatásáról. A m áj, a tüdő , a vesék, s a többi
zsiger eszm ényi szépségének fejtegetése — m intha
csak az em beri ábrázat fenséges szépségérő l volna szó,
— furcsán hangzik füleinknek“ .

B árm ilyen káros belső folyam attal álljunk tehát
szem ben, azt vehetjük észre, hogy kihat az egész szer-
vezetre, ső t m inden tevékenységet rosszul befolyásol.
Senki elő tt sem ism eretlen pl. a fogfájós em ber álla-
pota, aki eltorzult arccal szenved és kom oly m unkára,
vagy nyugodt gondolkozásra egyáltalán nem képes.
Ennek ellentéte a m egelégedett, jó érzés vagy az öröm ,
m ely, am ilyen m énekben élünk vele, ugyanabban a
m értékben növeli erő inket és teszi széppé külsőnket.
A zonban az öröm alakító és szépítő tulajdonsága rit-
kán hat m indjárt az em ber életében nagym érvűén,
így a fájdalom sorvasztó és pusztító hatása is. A köz-
vetlen hatást legtöbbször ellensúlyozza az örökölt
ellenállóképesség és az érzelm ek változatossága, am ely
a borúra m indig derű t hoz. M indig erősen hat azon-
ban közvetve, m ikor is a szenvedés az utódokon, a
gyerm ekeken m ár fokozottabb m értékben üt ki. A z
egyén életében az elváltozás csak olyan m értékben lát-
szik külső leg, am ennyit az arckifejezésen. — a gyors
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m egszépülésen, vagy a m ég gyorsabb hervadáson —
észre lehet venni.

G yakran láthatunk csúnya és sajnálatram éltóan
rosszul fejlődött lányokat és ifjakat, akik egyszerre,
m integy varázsütésre, elkezdenek szépülni, m íg végül
irigylendő , pom pás külsővel indulnak az életnek. N em
ritkaság azonban ennek ellenkező je sem , am ikor a
szép gyerm ekbő l rút kam asz lesz. Ilyen esetben leg-
többször valam i betegség rom bolására hivatkoznak,
pedig sokszor m ás dolgokon m úlik. Ez nem véletlen,
m int egy bizonyos értelem ben sem m i sem véletlen
m űve. Ezek a fiatalok aszerint változnak m eg, am eny-
nyi értelem és ösztönadta életöröm nyilvánul m eg leg-
belsőbb énjükben. G yakran m aguk sem értik, hogy
m icsoda szerencse lepte m eg őket. Sokan közülük az-
zal a rejtelm es, nyugodt és bájos m osollyal néznek a
világba, m int Leonardo da V inci csodálatos, az em beri
szépség m isztérium át lehelő M ona Lisája. Érzik ezek
a fiatalok is, hogy m i okozta szépségük hirtelen kitel-
jesedését, de m agyarázatot adni nem volnának képe-
sek.

Testi szépség m indig olyan m értékben volt, am i-
lyen m értékben az em ber értelm i fejlődése kiterm elte
a tökéletesedő testekben. Tehát az em beri értelem és
érzelem fejlődésének arányában. D arw in és m ások
szerint a term észetes kiválás nem kizárólag az em ber
szépségén keresztül, hanem sokkal inkább az értelem
fejlődésén keresztül történik. V agyis, hogy egy faj
m ilyen értelm i színvonalon áll, tehát m ennyire alkal-
m azkodóképes, az dönti el. hogy az illető faj m ilyen
m értékben tökéletesedik. M ivel azonban a tökéletese-
déssel a külső szépség is egyiittjár, a kettő t nem igen
lehet szétválasztani. H ogy valam ely em berfaj m ilyen
szép tehát, azt elsősorban értelm i fejlettségének kell
betudni. H asonlattal élve, az értelem nek, m int alakító
erőnek, az a szerepe a szépségfejlődésnél, m int pél-
dául a m űvésznek a m ű létrehozásinál. A szobrász az
agyag nyers, alaktalan töm egébő l értelm ének és érzel-
m einek ösztönzésére m intázza m eg az arányos, szép
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testet és költözteti bele szellem ét annak kifejező for-
m áiba. A vatott m űvészek és bölcselők a szabályos, élet-
erő tő l duzzadó, arányos és harm onikus form ákkal
ékes m eztelen testre szívesebben m ondják, hogy benne
a legm agasabb értelem öltő it testet, m inthogy egy-
szerűen csak az érzéki hatású szépségre hivatkozná-
nak. Leonardo da V inci, aki a szépségben — m int az
ógörögök — elsősorban a m atem atikai és m értani
arányt vizsgálta, s aki a legm isztikusabb szépségeket
festette az értelem felsőbbségével, hitte, hogy az anyag-
ban, de különösen az élőkben, egyedül az értelem m ű-
ködik a szépség kiteljesedésekor.

A zért, ha az értelem rő l, m int szépségalkotó erő-
rő l beszélünk, ne legyünk olyan felületesek, hogy a
szép parasztlányban a m agas tudom ányos értelem
jelenlétét tételezzük fel. ő t a term észet bőkezűsége
ajándékozta m eg bájaival. A zonban el kell ism ernünk,
eddigi tapasztalataink alapján is, hogy vannak em -
beri lelkek, am elyek a fény, a zene, a form ák, a m oz-
gás ritm usa, tehát a jelenségek csodás összhangjának
érző tükrei, s ezeket a jelenségeket olyan belső indu-
lattal fogadják be, hogy az testi külsejüket is alakító-
lag befolyásolja. Ezt a csodát ők valószínű leg olyan
term észetesnek veszik, hogy nem tételezik fel annak
hiányát m ásokban, de m eg sem tudnák velünk értetni,
hogy m i m egy bennük végbe. Ilyesm inek m egokolá-
sára csak a m űvész képes. Leggyakrabban talán saját
m aguk sem tudnak — éppen a születésüktő l kezdődő
m egszokás folytán — fogalm at alkotni errő l, csak
éreznek, s ennyi elég. V an egy foka az értelem nek,
am ely nem tudatos gondolatokban, csupán m ély, ösz-
tönszerű m egérzésekben nyilvánul, s ez az öntudat
határain kívül hatja át alakítólag az életet. A tudás
és gondolkozás értelm e nem azonos tehát azzal az
értelem m el, am ely a szépséget alakítja. N ézzük az egy-
szerű lelkű em bereket, akik szépségüket oly öntudat-
lan átengedéssel és csak a csodálat hatására növekvő
büszkeséggel viselik. B ár m indig érzik hatalm ukat,
nem olyanok-e, m int a szólni nem tudó virág? D e néz-
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zük, m ár a m ozgásuk is m ennyivel kellem esebb, m int
a rútságuk tudatában élő em bereké. S hasonlítsuk
össze: ha szél fúj, a szép virág is m ily m ásként, m eny-
nyivel kecsesebben m ozog, m int a rosszul fejlett;
szinte táncnak látszik finom , ringó hajladozása.

A z idegzet közvetítő szerepet tölt be.a külvilág és
benső életünk között. D e kicsiben ugyanígy a m i leg-
belső énünk, a szellem ünk és testi külsőnk között is
ez tartja fenn a kapcsolatot. A z idegek az akarat m eg-
nyilvánulásait — cselekvéseket — valósítanak m eg
olym ódon, hogy am it az értelem elhatároz, azt az
idegzet azonnal közvetíti. C selekedetté alakítja a tagok
izm ainak m egm ozdítása által. A zonban az akarat
pusztán csak a tagok m egm ozdítása val olyan nagy
erőfeszítést végez, am ely szinte bám ulatos, ha a m aga
valóságában nézzük. Ezt az erő t, ha valóban érdem es
célok elérésére összpontosítanánk, képessé tenne egé-
szen rendkívüli dolgok végrehajtására is. Ezek közé a
rendkívüli dolgok közé tartozik, hogy akarattal a kül-
sőnket is javíthatjuk, ha .erre elég lelki erővel tudjuk
azt összpontosítani. Persze nem olyan egyszerűen és
nem oly rövid idő alatt, m int am it egy m ozdulat idő-
tartam a jelent, hanem rendszeres erőfeszítéssel. M ivel
az idegzet ilyen nagyjelentőségű hatóeszköz az éle-
tünkben, kell, hogy épségére ügyeljünk, s így általa
a lehető legnagyobb hatáskört biztosítsuk testünk
fölött.

H ogyha a roppant erejű akarat m űködését fölé-
nyesen szabályozhatjuk, ugyanazzal a fáradsággal,
am ellyel ösztönös és m eggondolatlanul léha cseleke-
detekre pazaroljuk erő inket, — képletesen szólva —
szinte újra szülhetnénk m agunkat. V együk figyelem be,
hosy az idegzet az akaratot m indenképen és m inden
irányban közvetíteni igyekszik, s így kétségtelen, hogy
am ilyen erőfeszítéssel a m egszokott nyilvanulásokban
jelentkező m ozdulatokat — a kéz és láb tevékenységét
és a test m indenféle m ás m ozdulatát, de legtöbbször
az igen bonyolult cselekvéseket is — véghez viszi,
ugyanolyan erőfeszítéssel a testform ák alakítására is
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hatást kell, hogy gyakoroljon. H a m ásként nem , hát
úgy, hogy — m ivel izm aink és idom aink a folytonos
m ozgásban tulajdonképen a m ozdulatok m echaniz-
m usának alakító hatása alatt változnak — azért bizo-
nyos, hogy a tudatos szép m ozgás például, de főként
a testedző erőfeszítés csakis szépítheti külsőnk for-
m áit, m íg a görcsös, öntudatlan m ozgás — például az
egyoldalú testi m unka — csak rútítja.

Ez persze nem úgy értendő , hogy a hatás, am e-
lyet a testben m inden irányban szétsugárzó, állandóan
fegyelm ezett akarat és szépségvágy végrehajt, az ép-
pen úgy, m int egy kézm ozdulat, azonnal jelentkezik, s
alakítólag befolyásolja a külső t. Ez éppen a testfejlő-
dés lassúságának és fokozatainak tulajdonságai sze-
rint sokkal több idő t és sokkal nagyobb erőfeszítést
igényel. A z akarat ezirányú igénybevétele m inden-
esetre eléggé elkedvetlenítő , ism erve azt az em beri
tulajdonságot, hogy csak abban a cselekvésben hi-
szünk kielégülést, am elynek végrehajtásakor azonnal
jelentkezik az eredm ény. Távolabb fekvő és ezért er-
kölcsileg is nehezebben elérhető célok érdekében alig
tartjuk érdem esnek az áldozatot.

A m i a testi külső bizonyos m értékű változtatható-
ságát illeti, arra vonatkozólag a term észettudom ány
igen sok tapasztalatot gyű jtött, bár nem abból a cél-
ból, am elynek érdekében fölem lítjük. Tény, hogy az
em ber a testedzéssel javíthatja és változtathatja alka-
tát, de ezen kívül olyan erők is befolyásolólag hatnak
a külső alakulására, am elyeket rendszerezni m ár ke-
vésbbé egyszerű . Tudjuk, hogy bizonyos állatok olyan
nagy m értékben hasonultak környezetük színéhez és
form áihoz, hogy az szinte m ár csodával határos. A
varangyosbéka a földi röghöz, a levelibéka a fa leve-
léhez, egyes pillangók virágokhoz hasonultak alka-
tukkal és színükkel egyaránt, s m aga az em ber is
sokat változott, például abban, hogy keze oly ügyessé
vált, am elyhez a term észetben sem m i m ás lény sem -
m iféle része nem hasonlítható, m ert létföltételek ezt
kívánták. A zonban m íg a varangyosbéka bizonyos
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életadta kényszernél fogva rútult a változás m iatt,
hogy ezzel az alkalm azkodással a legfontosabbat, az
életét védje, addig az em ber nem szorult ilyesm ire,
m ert testi fejlettsége és értelm i képességei eléggé véd-
ték, a helyett tehát a szépségre vágyakozhatott és aféle
fejlődhetett. K ülönös azonban, hogy ném ely élő lény-
nek a környezethez való hasonulása m ennyire m eg-
változtatta egész külsejét. H asonlóra rengeteg példa
van az em beri életben is. H ogy bizonyos m agatartás,
vagy külső hatás m ilyen sokat változtatható külsőn-
kön, arra legjobb példa, hogy hosszú ideig valóban
harm onikus házaséletet élő két különböző em ber
öregkorára annyira hasonló lesz egym áshoz, m intha
testvérek lennének. A z okok nem teljesen ism eretle-
nek: akár önkénytelenül, akár tudatosan, arra törek-
szik az em ber, hogy valam i eszm ényhez, vagy valaki-
hez hasonuljon. Ez a folytonosan benne élő vágy, ér-
zés és sok akarat olyan m értékben hatják át egész
valóját, hogy ezek a föltételezhető belső erősugárzá-
sok lassanként testileg változtatják m eg. így tökéle-
tesedett végeredm ényben az em ber is. M ondják,
hogy ha egy anyaság elé néző asszony a várakozás
ideje alatt valóban szép képzetek között él és szüle-
tendő gyerm ekét nagyon szépnek óhajtja, s ezt m é-
lyen akarja is, a gyerm ek valóban szép lesz, holott
az anya esetleg csúnya nő , az apa pedig tele van rossz
tulajdonságokkal. G ondoljuk m eg m árm ost, hogy m i-
lyen nagy m értékben változtathatnánk m i, erős szel-
lem m el bíró em berek, lelki erők egész rendkívüli és
csodálatos érzéseivel és kom oly hittel gyakorolt test-
m űvelés lehetőségeivel rendelkezve a kisebb-nagyobb
testi hibáinkon, ső t, m ilyen nagym értékben szépíthet-
nénk m eg m agunkat, ha tökéletesített akarattal és
m ély vágyakozással valam ihez idom ulni, hasonlítani
igyekeznénk, pl. a görögök szép em ber-eszm ényéhez.

N ietzsche, W agner, s elő ttük is, utánuk is sokan
bölcselők, de eredetileg m aga Jézus K risztus és
B uddha egy sokkal m agasabbrendű em ber kifejlődé-
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sének lehetőségét hirdették. Tanaik és elm életeik
alapja az értelm ileg, érzelm ileg és ezáltal testileg is
tökéletesedő em ber m intaképe. M indnyájan m egegyez-
nek abban, hogy a m ai em bert távolról sem tartják
tökéletesnek ahhoz az eszm ényi em berhez viszonyítva,
akit az ógörög és m ás eszm ényképek, de főként egy
isteni szellem ű em ber tulajdonságaiból gyúrnának
eggyé. D e nézetük abban sem különbözik, hogy a jö-
vendő em berének testileg és lelkileg m agasrendűvé
fejlettnek, tehát eszm ényien szépnek kell lennie.

Egyben azonban különös a bölcseletük. Éspedig
abban, hogy egy bizonyos fejlődési fokon túl, tehát
körülbelül ahol m a van az em ber, nem a term észetes
kiválasztódás által képzelik el a változást, — am ely
tudvalevő leg akaratunkon kívül fejleszt, s ösztönöz
arra, hogy széppé legyünk, s így egym ásnak tessünk,
— hanem az egyén szellem i erejére bízzák, hogy
tud-e és akar-e széppé és m agasabbrendűvé fejlődni.
H a például állatokon s azok fejlődési fokozatainak
vizsgálatán keresztül igyekeznénk ezt fölfogni, ez
nagyjából így hangzana: M ivel a veréb kellő értelem
híján kevésbbé akarja és érzi át a széppé válás szük-
ségét, sohasem lesz különb ugrándozó, csipegető , kö-
zönséges szürke kis szárnyasnál. A páva azonban,
am ely a szépség hatalm át m egérezte, hogy tetszeleg-
hessen, egyre jobban vágyott szép tollakra és büszke
tartásra, m íg végül, sok nem zedéken keresztül e vágy-
nak élve, valóban egyike lett a legszebb lényeknek.
M ás m adár a röpülés tökélyére érzett szükséget, m íg
m ás a hangjának dallam os csengésére; s idővel ezt el
is nyerték. A m ely állatokban kevés igényesség és
sem m i vágy nem fejlesztett szebb külső t és jobb tulaj-
donságokat, az közönséges, rút, vagy kiveszésre ítélt
fajt örökölt. Ezt az em beri szépségfejlődésre vonat-
koztatva is el kell fogadnunk. C sakhogy az em bernek
ösztönein fölül értelm e, akarata és m agasabb er-
kölcsi érzetekkel asszociált szépségérzete van, m elyek-
kel törekvéseit sokkal inkább elősegítheti.



40

A szépségre való törekvéssel nem törődő em be-
rekrő l írja M . T . C icero a „legfőbb jó“ elérésérő l szóló
értekezésében: ,,V an a testnek bizonyos tehetsége,
am ely a term észetnek m egfelelő m ozgást és állást m eg-
tartja. A ki ez ellen torzítással és elferdítéssel, csúnya
m ozgással, vagy állással vétene, m intha például a
kezén járna valaki, vagy nem előre m enne, hanem
hátrafelé, úgy tűnnék fel, m intha úiálná önm agát és
kivetkőzvén em beri m ivoltából, gyű lölné a term észe-
tet. A zért az ülésnek bizonyos m ódjai, bizonyos inga-
tag és lágy m ozdulatok, am inőket szem érm etlen, vagy
puhálkodó em bereknél látunk, term észetellenesek és,
noha a lélek hibájából szárm aznak, m égis úgy látszik,
m intha a testben változnék m eg az em ber term é-
szete.“ „V ájjon m indegy az, hogyan jár, hogyan ül
valaki? M ilyenek a vonásai és m inő az arckifejezése?
N em tartjuk-e gyű löl elesnek az olyanokat, akik m oz-
gásuk, vagy állásuk bizonyos m ódjával m integy m eg-
sértik a term észet törvényét és rendjét? És, m inthogy
m indezt igyekszünk távol tartani testünktő l, nincs-e
helyes okunk a szépséget is önm agáért nyilvánítani
kívánatosnak? És ha a rútságtól irtózunk, a test ál-
lásában és m ozgásában, m iért ne törekednénk inkább
a szépségre?“



V .

A T E S T É S A L É L E K V IS Z O N Y A

Eddig sok olyan élettitkot igyekeztünk föltárni,
am elyek az em beri szépség különös jelenségeinek okát
adják. S m ennyi összefüggés m aradt elő ttünk m égis

rejtélyes.

„Lélek m eg test, test m eg lélek, — tűnődik
W ilde — m indez m ilyen titokzatos! A lélekben van
állatiasság és a testnek vannak percei, m elyekben át-
szellem ül. A z érzékek m egfinom ulhatnak és az érte-
lem lealacsonyulhat. K i tudná m egm ondani, hol szű-
nik m eg a hús ösztöne, vagy hol kezdődik a lelki ösz-
tön?“ — Ennek a titkos kapcsolatnak, a testi és
lelki erők összhangjának és együtthatásának m inden-
esetre sokkal nagyobb jelentősége van az életben,
m int ahogy közönséges értelem ben hangoztatják. R or
din m ár határozottabban fejti ki vélem ényét: „Α z em -
beri test m indig tükre a léleknek és innen ered a leg r

több szépsége. A m it az em beri testben im ádunk, az
íöbb, m int szép form ája, ez az a belső láng, m ely át-
tetszően keresztülsugárzik rajta.“ Ez ugyan a m űvész
lelkes élm énye csupán, de m ivel a tudom ány a kérdés
tisztázására többet m ég nem nyújtott, el kell fogad-
nunk a m űvészet m élyreható m egérzéseit.
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Lehet, hogy G iordano B runo tapintott rá az igaz-
ságra, m ikor azt hitte, hogy m inden test és anyag
valam i végtelen, örökkévaló lélekben él, m ely egy-
szersm ind az egész m indenséget m agában foglalja,
s am ely m indent áthat. Talán egyes görög bölcselők
elm élete nyom án, akik azt állították, hogy m indent
áthat egy finom , légies anyag, am ely az élet szellem ét
alkotja. Pongrác Sándor fejlődéstörténeti könyvében
írja: „A ristoteles m egnyirbálta az anyag jogait. C sak
realizáló tényező t látott benne, am elyen keresztül el-
jutvink az alak, a form a m egism eréséhez. A középkor-
ban G iordano B runo m indezeken m osolyog és m ág-
lyára kell állnia, m ert a kövekben, a holt anyagban
is lelkei lát. A m ásik végletet Plotinos jelzi, ő m ár nem
is hisz az anyagban. Á tszellem ülve sétál tanítványai-
val R óm a utcáin és elszégyenkezik azon, hogy testet
kell viselnie.“ — M ilyen könnyű lenne ennek elfoga-
dásával azt hinni, hogy testünk szépségét is aszerint
nyerjük el, hogy ezzel a nagy lélekkel — am ely, m int
csodálatos harm ónia, m indent m agában foglal — m i-
lyen m értékig tudunk összhangba kerülni?

A tudom ány hasonló tényt derített ki, az anyag
és az erők viszonyairól, m elyeknek együttm űködésé-
bő l és változásaiból áll az egész élet. Tudjuk, hogy a
gondolat is erők játéka bennünk, valam iféle villam os-
ság. A legapróbb anyagrészecskék is csak kis erő-
m ennyiségek, am elyeknek egységét egym ással arány-
ban levő ellentétes erők kiegyenlítődése képezi. M aga
az anyag egynem ű és azonos tulajdonságú elektrom os
részecskék összetartása. K étségtelen tehát, hogy m in-
den létező dolog az erők egym ásrahatásából, kiegyen-
lítődésébő l és kisebb vagy nagyobb viszonylatban
m egvalósuló összhangjából keletkezik. Ilyen körülm é-
nyek között m ár a legkülönösebb és legtitokzatosabb
életjelenségek is m eglelhetik egyszerűbb m agyaráza-
tukat. „A m ióta tudjuk, hogy az atom elektrom os töl-
tésű részekbő l tevődik össze és hogy a fény is rend-
kívül finom anyagi részek összessége, az anyagról
m ás fogalm aink vannak. A z anyag egyre közelebb
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jutott a sugárzáshoz. Ezzel azonban az anyagban
végbem enő jelenségek is közelebbi vonatkozásba ju-
tottak a sugarak világával. N agy perspektívák nyíltak
m eg ezzel elő ttünk.“

V együk úgy, hogy lényünk kétféle erő együtt-
m űködésébő l áll. A z egyik erő az anyagi, a passzívabb
tulajdonságú, ez a test, a látható külső . A m ásik erő ,
am ely állandó aktivitással m űködik, a testet igazgatja
és fejleszti, ez a lélek. A testet, m int alacsonyabb
rangú erők egységét a m agasabb rangú szellem i erők
tartják hatásuk alatt. Ezért úgy kell testi-lelki életün-
ket fölfogni, m int a tűz és a víz erőviszonyát. H a a
víz — a testi élet — nagyobb töm egű és áradású, el-
oltja a tüzet, — a szellem i erő t, — ha pedig kisebb a
víztöm eg, a tűz uralkodik fölötte: fölforralja.

Ebbő l a hasonlatból az a következtetés szárm a-
zik, hogy a szellem i erőkkel csak akkor kerekedhe-
tünk fölül a test — nélküle tehetetlen — erőviszo-
nyain, tehát csak akkor vonhatjuk alakító akaratunk
hatáskörébe, ha a közönséges, tudattalan testi életet
értelm ünk szigorú fennhatósága alá kényszerítjük. —
A gondolat és az erős, szenvedélyes érzelem tehát,
m int erőáram lások, úgy hatnak a testre, m int a G al-
ván által fejlesztett villam osság a békacom bra: m oz-
gásba hozzák az egyébként holt helyzeti erőket. M oz-
gásunk pedig, am ely által óriási erőkifejtésekre va-
gyunk képesek, — néha egészen em berfölötti teljesít-
m ényekre, — aszerint, hogy m ennyi akarattal és cél-
tudattal fogunk hozzá a cselekvéshez, m ár m agában
is a szellem i erőnk uralm át jelenti.

U gyanígy vagyunk külsőnk alakításával is. H a,
m int az indiai jogik, leegyszerűsítjük érzelm i és gon-
dolati m egnyilvánulásainkat és azt, am i bennünk szel-
lem i, akaratunk erős befolyása alatt tartjuk, m inden
belső erőnket nagyobb m értékben tudjuk egy bizo-
nyos, nem esebb cél elérésére összpontosítani. H iszen
akarnunk kell csak, s egy izom részt gyakorlással
széppé fejleszthetünk, arckifejezésünket változtathat-
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juk, m ozdulatainkat nem esíthetjük és a külsőnkre
m indenkor kiütő rossz szokásainktól, a lelkieket ren-
dezve, m egszabadulhatunk. Tudjuk, hogy az atléták
is azzal érik el em berfölötti teljesítm ényeiket a verse-
nyeken, hogy előző leg testi erejüket, ügyességüket és
a szükséges izom csoportokat állandó edzéssel kifej-
lesztve, a verseny pillanatában oly m értékben össz-
pontosítják figyelm üket, akaratukat és m inden belső
erejüket a cselekvésre, hogy azáltal sokkal többre ké-
pesek, m int kevesebb lelkierővel rendelkező , jóllehet
talán edzettebb versenytársaik.

K étségtelen, hogy a gondolat, m int erő és az élet
bárm ely jelensége, m int erők összetevő je, alakítólag
hat az em berre. A gondolat, m int m agasabbrendű
alakítóerő , befolyása alatt tartja a test, m int alacso-
nyabb rangú erő töm eg alakulását. M ivel azonban a
test erő töm ege jóval fölülm úlja nyers többségével a
parányi helyen m egférő gondolat erejét, nyilvánvaló,
hogy ezt a gondolatot olyan akarattal kell összponto-
sítani, am ely lassan, leggyakrabban m agának az egész
életszem léletnek és m inden finom abb szervi résznek,
idegeknek, szívnek, stb. és az életkörülm ényeknek
szabályozásával fokozatosan m ár eredm énnyel képes
a test nyers erejére alakítólag hatni. A szellem tehát
lassanként úgy átgyúrhatja a nem esebb részeket, az
agytól a szívig, hogy azok m integy vele m űködnek
közre a durvább részeknek a csontozattól a külső
bőrig való alakításában és rendszabályozásában. K ret-
schm er föltűnő és híres elm élete szerint: „ösi tapasz-
talat, hogy az em berek alkata jellem ükkel összefügg.
A z ördög ösztövér és keskeny szakálla, s vékony álla
van, az intrikus púpos és köhécsel, az öreg boszorkány
száraz, m adárarcú. A hol m ulatnak, m egjelenik a kö-
vér Falstaff lovag vörös orral, s fejbúbja kopasz lük-
révei. A z egészséges értelm ű parasztasszony alacsony,
kerek, s csípő jén a keze. A szentek túl nyúlánkak,
hosszú tagúak, áttetszőek, haloványak.“ N em hiába
látjuk, hogy egy úgynevezett jószívű em ber külseje
m ennyire m agán viseli ennek a tulajdonságnak bélye-
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gét. V agy egy éleseszűé, vagy egy felületesé, vagy egy
gonoszé, vagy egy bujálkodóé, vagy egy kapzsié, m ind
rendkívül jellegzetesek.

N em vagyunk szellem ek — m ondhatná erre
bárki — hogy a testünkkel úgy rendelkezhessünk,
m int valam i légies, m egfoghatatlan lény, hiszen a testi
fejlődésünk kialakult faji sajátságok alakítóerejének
van alávetve, s nagyon nehéz ezt a tehetetlenségre
kárhoztató term észeti fejlődést pusztán akarattal m eg-
változtatni. Ebben sok igazság van, m ert valóban, a
faji sajátságokat, ső t, a szülőktő l és ősöktő l örökölt
tulajdonságokat, de elsősorban m agát a jellegzetes
testi külső t nem könnyű , különösen nem egy rövid
em beröltő alatt hathatósan befolyásolni. A zonban ve-
gyünk tekintetbe m ás szem pontokat is. N e feledjük
például, hogy az erős hit csak egym agában m ilyen
csodálatos eredm ények elérésére képesít. A tapaszta-
lat is azt m utatja, hogy a súlyos betegségbő l fölgyó-
gyuló em bereket legtöbbször a saját öröm teli, erős
hitük m entette m eg a haláltól. H ittek abban, hogy
m egváltozik a testük és kiveti a bajt, s beleélték m a-
gukat abba a képzeletbe, hogy nem is betegek. A hit
nem is egyéb tulajdonképen, m int roppant erejű bele-
élés valam inek a gondolatába és érzetébe. M ég a cso-
dák, am iket a hit m űvelt a földön, a legrejtélyesebb
dolgok is valóban csak egy bizonyos állapotba való
teljes beleélés folytán jöhettek létre. A hitnek azonban
sok, nagyon sok form ája van, am elyeket egyszerűen
nem is lehet m egm agyarázni.

A fajkutatás m ár kim utatta, a nem i kiválás tanul-
m ányozásánál, hogy a tökéletesedés fokozatai m ind
egyes rendkívüli vágyak m egtestesülései az em beren,
ösztönszerű nagy hit és kívánság volt a tökéletesedés,
s hogy fokozatosan beteljesedett, az csak az em beri*
vágyak nagyszerűségét m utatja.

„V an-e rejtélyesebb alaptény a term észetben, —
fejtegeti H um e — m int a lélek kapcsolata a testtel,
m ely által egy föltételezett szellem i szubsztancia oly
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befolyást szerez az anyagira, hogy a legfinom abb gon-
dolat m eg bírja m ozgatni a legvaskosabb anyagot?
H a az a hatalm unk volna, hogy titkos kívánságunkkal
hegyeket bírnánk elm ozdítani, vagy a csillagokat
körfutásukban föltartóztatni: e nagy hatalom sem -
m ivel sem volna rendkívülibb, vagy érthetőbb. A test
m ozgása az akarat parancsára következik. E rrő l m in-
den pillanatban van tudatunk. D e az eszközökrő l, m e-
lyek segítségével ez történik, az erőrő l, m ely által az
akarat ily rendkívüli m űködést végrehajt, oly kevéssé
van közvetlen tudatunk, hogy az a leggondosabb vizs-
gálat elő l is örökre el m arad zárva.“

M inél inkább elm élyed a tudom ány ezeknek a
rendkívüli élettényeknek vizsgálatában, annál erő-
sebb lesz az a m eggyőződés, hogy eddig figyelm en
kívül hagyott rejtélyes erők m űködnek közre az anyag
és az élet fejlődésében. O lyan erők, am elyeket csak a
velük összhangba kerülő szellem i m agatartás érhet el.
U gyanezt kell alapul vennünk ha a m agunk tökélete-
sítését akarjuk szolgálni. A tehetetlenséget pedig,
am ely abban nyilvánul, hogy átengedjük m agunkat
az önkényes term észet külső és belső alakítóhatásá-
nak és m agunkkal szem ben öntudatlanul viselkedünk,
m ielőbb le kell győzni.

Tudjuk, hogy az akarat csodákra képes. Segít-
ségével testünket céltudatosan és rendszeresen fej-
leszteni egyrészt edzéssel, m inden izm ot és ideget erő-
sítő , rugalm assá tevő gyakorlattal, egészségünk óvása
érdekében is, de külsőnk szépítéséért is, m ásrészt
azoknak az erőknek befogadásával, am elyek a kül-
világból szárm azva táplálnak, lelki erő inket gyara-
pítani, ez kötelességünk m agunkkal szem ben.

Testünknek a szellem ünkkel való együttm űkö-
dése tehát azt jelenti, hogy lelki erő ink olyan vonat-
kozásban vannak az anyagiakkal, hogy azokra ala-
kítólag képesek hatni bizonyos rendszer vagy körül-
m ény szerint. Testi szervezetünk átlag három év alatt
teljesen m egújul. A test szövetei, a csontok tartóosz-



47

lopai, szóval m inden alkotó sejtje kicserélődik. H a te-
hát tekintetbe vesszük, hogy ez az állandóan folya-
m atban levő anyagcsere tulajdonképpen azt is jelenti,
hogy bizonyos értelem ben m inden részünk helyett
újakat kapunk, nem áll-e valam ennyire m ódunkban,
hogy akaratunkkal, vágyunkkal és célszerű testedzé-
sünkkel közbelépjünk az átalakulásnál, s így —
am ennyire lehetséges — rossz form áinktól is m egsza-
baduljunk? Persze csak azokat a form ákat érthetjük
ez alatt, am elyek tutajdonképen változtathatóak,
m int az arc és test egyes idom ai például, nem pedig
valam i nagym érvű nyom orékság esetében a torzu-
lásokat. A kisebb, de épkézláb em bernél jelentős vál-
tozásokat is csak olyan vággyal és akarattal tudjuk
elérni, m int am ilyennel például egyes állatok az el-
vesztett testrészeiket pótolni tudják, hogy az újra nő-
het. G ondoljunk itt D em osthenesre, aki erős akarattal
és önfegyelem m el szabadította m eg m agát a dadogás-
tól, úgyannyira, hogy egyik legkiválóbb szónoka lehe-
tett a görögöknek.

B ergson az életet az erő fölé helyezi fejlődéselm é-
letében. É letlendületnek nevezi azt a jelenséget, am ely
képessé teszi a szervezetet az anyagot fölülm úló telje-
sítm ényekre. A ristotelestő l D rieschig csaknem vala-
m ennyi tudós hangoztatja, hogy az anyag sem m iféle
értelem ben sem alapja az életnek. M indez arra enged
következtetni, hogy testünk anyagi léte — bár m úl-
hatatlan törvényeken alapszik, — a m agasabb szel-
lem i erők m égis legalább annyira uralkodnak fölötte,
hogy fejlődését jelentősen befolyásolhatják. H ogy a
test m ennyire függ a szellem i tulajdonságoktól, s hogy
azok a szervezetet m ennyire alakíthatják, erre vo-
natkozólag m ás elm életek is vannak az élettanban.
Például a H ess és Eppinger által fölállított elm élet
szerint a jellem bő l és a cselekvések egyirányúságának
túlsúlyából következik, hogy, noha m inden em ber
eszik, m ozog, lélegzik és gondolkozik, nem m indent
csinál egyform án, illetve nem m indenki csinálja eze-
ket egyform án. Ebbő l következik, hogy az egyik szer-
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vezetben az evés, m ásikban a lélegzés, gondolkozás,
vagy a m ozgás veszi át a vezetést. A z arányos test így
kibillen egyensúlyából és egy hatalm as em észtőcsa-
tornává, agyvelővé, tüdővé, vagy izom töm bbé készül
alakulni. Ezeknek a tulajdonságoknak jellege szerint
a test is alakul, bár nem m indig észrevehetően. Lava-
ter, G oethe barátja, a testbő l igyekszik egyenesen ki-
olvasni a lelket, m ert szerinte m inden testi form a ki-
fejezése és egyéb m egnyilvánulása a lélek alakítóere-
jétő l függ.

„A hit a legnagyobb gyógyszerek egyike, —
m ondja N ém eth László egyik tanulm ányában. —
A m ióta tudjuk, hogy a lélek indulatai, rem ényei, iz-
galm ai nem csak az idegeket ráncigálják, zsongítják,
hanem a belső elválasztásos m irigyeken és az énnoz-
gató idegeken át szinte m inden sejtünket beavaíják
lelkiállapotunkba, (az em ber m egőszül a félelem tő l)
a régi, furcsa gyógyulások hírét is több hiszékenység-
gel hallgatjuk. H isztériásokon csodálatos példáit lát-
juk, hogy a lélekben lévő fogalm ak hogy ütnek át,
m int itatóspapiroson, a testen.“

Tény, hogy m inden tartalom önkénytelenül is
keresi a m egnyilatkozását. Így az erő teljes lélek is
olyan alakban igyekszik a testkülsőn m egjelenni, am i-
lyen lényegének legjobban m egfelel. A szellem átsu-
gárzása a testen napról-napra tökéletesítheti a kül-
ső t, s annál inkább, m inél nagyobb összhangba kerül
vele. Ezért a szépség szenvedélyes óhajához, m ely a
külsőnket tökéletesíti, az eszm éknek bizonyos szép-
ségform ájába való beleélés éppúgy szükséges, m int
az, hogy m indenütt és m indenkor vérm érsékletünk-
nek m egfelelő összhangban legyünk m indennel.



V I.
A S Z É P S É G R E V A L Ó T Ö R E K V É S

K evesen tűnődnek el azon, hogy m ilyen titok-
zatos vágy hajtja az em bert az arányosság, a szépség
és a tökéletesség felé. D e m ég kevesebben azon, hogy
m iért ellenszenves a szabálytalan, a rút és a rendel-
lenes élet jelenség? A z em ber azonban nem gondolat-
ban, hanem az érzéseiben és ösztönében intézi el az
ilyen elvont kérdéseket. Teljesen az ösztönre hárul
azután a két véglet, a szép és a rút között előforduló
töm éntelen változat m egítélése. A z ellenszenves és ro-
konszenves tárgyak, fogalm ak és arcok tetszése vagy
elidegenítő volta.

Lehet, hogy pusztán csak egy rajtunk kívülálló
sajátság, a szabályszerűségre és arányosságra való
term észetes törekvés ereje, am ely akaratunkon kívül
hat át, s am elyet a faji kiválasztódás és tökéletesedés
szépségigényeivel indokolnak, tartja bennünk állan-
dóan éberen a szépségfogalm akat, hogy m indenkiben
az egészséget és a szépséget keressük, m ert érezzük,
hogy csak attól szárm azik jó. V agyis, am i azt jelen-
tené, hogy a tökéletesség összhangjára vágyó érzel-
m ünk és akaratunk titokzatos ereje fokozatosan ala-
kítani képes a testünket, tehát, hogy szépségünk tu-
lajdonképpen eszm ényeink m egtestesülése. D e azt is
jelentheti, hogy a szépség a rendszeresen ható élet-
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erők lelki befolyásának következm énye, vagyis, hogy
az em bernél nem is olyan öntudatlan m egnyilvánu-
lás. K ülönös azonban, — s ez valam i kiegyenlítést
váró fogyatékosságunkra m utat — hogy ez a szépség-
követelés önm agunkkal szem ben kevésbbé érvényesül.
M ert, am íg m ásokat ösztönszerű leg is aszerint ítélünk
m eg, hogy m ilyenek külső leg és m ilyen testi és szel-
lem i erővel rendelkeznek, addig m agunkkal szem ben
elfogultak, önáltatók és beképzeltek vagyunk. Ez ön-
m agunk m egtévesztése, m int az is, hogy m a az em -
berek többsége a testi fejlődést elnyom ó életm ódból
következően elkorcsult külsejét a ruházkodás fejlett
ízlésével és szépítőszerek használatával igyekszik elő-
nyössé tenni. Ilyen és hasonló hibákkal egyenesen
elejét vesszük annak, hogy valóban széppé és nem e-
sekké fejlődhessünk, s inkább az elkorcsosulás felé
haladunk.

Társadalm unk kezdődő elkorcsosulásának első-
sorban az az oka, hogy a házasságok legnagyobb ré-
szét nem a két fél kölcsönös vonzalm a és a hiányos-
ságainak kiegyenlítésére vezető kölcsönös tetszés, ha-
nem a vagyon, a családi összeköttetések keresése és
a kényszerű osztálykülönbség betartása hozza létre.
Ebbő l következik, hogy a „m ai em ber nem term észetes
szépségével igyekszik hódítani, H anem az eszközök
válogatása nélkül V agy túlerő ltetéssel szerzett pénzé-
vel. H ogy ez az egészséges erkölcsnek és általa äz
egész testi-lelki életnek m ilyen nagym értékben van
ártalm ára, arra bizonyíték, hogy a m ai nő házasság-
kötésekor csak a férj vagyoni helyzetét, s nem külse-
jét vizsgálja, arra gondolva, hogy ráér m ajd férfiszép-
séget keresni akkor, ha m ár gondtalan jólétben élhet.
A férfi pedig, ism erve a házasságkötésnek ezt a föltéte-
lét, a pénz és vagyonszerzés m ódjait kevéssé válogatja
m eg, m iáltal erkölcsileg oly m értékben züllik le, hogy
ez egész életét teljesen elronthatja. D arw in az „Em -
ber szárm azása“ c. könyvében a szép és nem esebb
faj kiválasztódásinak lehetőségeivel foglalkozva, M it-
ford: „H istory of G reece“ c. könyve nyom án így nyi-
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latkozik: „X enophon M em orabiliáinak egyik részébő l
azt olvashatjuk ki, hogy a görögöknél uralkodó elv
volt, hogy a férfiak a gyerm ekek épségére és erőssé-
gére való szem pontból válasszanak feleséget.“

Ez különben a kezdeti időkben m ég ösztönként
élt az em berben, m ert a legszebb nőért m indig a leg-
erősebb férfi harcolt. Ezzel a kiválasztódással fejlődött
az em beri faj az állati durvaságtól a m ai szépségéig.
A tudom ány által m egállapított term észetes kiválasz-
tódás elvei szerint az élők világában azok a tovább-
fejlődésre alkalm as fajok, am elyek az életkörülm é-
nyek viszontagságaiba a legellenállóbban és legalkal-
m azkodóbban képesek beleilleszkedni. Ezek ugyanis
azok, am elyekben a legegészségesebben és legértel-
m esebben m űködik az életerő , vagyis m egvan a szép-
ségfejlődésre alkalm as összhang. U gyancsak a kivá-
lasztódás fejlődéstani elve szerint m inden élő ösztön-
szerű leg a jól fejlett, szép és kim űvelt egyénben ke-
resi a párját. M ert m inél szebb és okosabb a két egye-
sülő fél, várhatólag annál tökéletesebb gyerm eknek
adnak életet. Ebbő l ered az az igény és olthatatlan
vágy is, am ely például a régieket a szép nő erőszakos
elrablásától sem riasztotta vissza.

A lig van nem zet, am elynek őstörténetében ne je-
lentene új korszakot valam i hősm ondává m agaszto-
sított nőrablás. A z ilyesm i a kezdeti időkben szinte
szükségszerű volt, m ert csaknem kivétel nélkül új
fajok és nem zetek kialakulására vezetett. S az em beri
ösztön term észetes egyszerűséggel nem igen ism ert
m ás, K risztus születése és tanainak fölism erése után
elfogadott, szentesített m egoldást. Ezekben az em be-
rekben folytonos sóvárgás lehetett szebb vidékek,
szebb asszonyok, egyszóval szebb élet után. Éppen ez
volt az a m agasabbrendű ösztönzés, am ely ism eretlen
tájak, ism eretlen jövő , ism eretlen harcok és valam i
— egyelőre ism eretlen — cél elérésére vezérelte őket.
H ősök voltak, kiválasztottak, akiket az a vágy sar-
kalt, hogy nem esebb élet rejtélyeit találják m eg. Ez
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a vágy m egszállta, eltöltötte és áthatotta őket. ösztön-
szerű leg valam i csodálatos elhivatottságot éreztek m a-
gukban, hogy új élet, nagyobb nem zet és több erő ,
több szépség nem ző i lesznek. Innen ered a nyugtalan
hevülés, am elytő l nem volt régi hazájukban soha m a-
radásuk. M indig jobbat és szebbet kerestek a világ-
ban. Ezek a hősök nem puszta szükségbő l raboltak
gyönyörű nőket, hanem m ert a tökéletességre irá-
nyuló vágyuk annak m egérzésébő l fakadt, hogy új
nem zetség ered belő lük. A leszárm azók, az δ gyerm e-
keik csak szépséges anyától és hős apától születhetnek,
m ert kell, hogy a szépség utódaikban is tovább virul-
jon és fejlődjék. N apjainkban ezeket a dolgokat m ár
nehéz m egérteni. M a az em ber egészen m ás célokat
ism er, s ezek közül aligha van egy is, am ely akár tu-
datosan, akár ösztönösen a tökéletesedés felé vezé-
relné a társadalm at. Inkább valam ennyi olyan, am ely
csak rontja és visszafejleszti az em bert testileg, lelki-
leg. M a az élet javarészben az általános nyerészke-
désben m erül ki, m elynek rom boló hatása m ár erő-
sen m utatkozik.

A zonban akárhogy visszaélünk is szervezetünk és
lelkiéletünk eredeti tökéletességi törekvéseivel, a ter-
m észet nem tágít. N em tagadja m eg önm agát. A nél-
kül, hogy akarnánk, helyrehozza a hibákat, vagy
legalrbb is erre törekszik. G ondoljunk csak a legegy-
szerűbbre: m int forrad be a legszörnyűbb seb is. Erre
a tulajdonságra azonban nem hagyhatjuk rá m agun-
kat ostoba bizakodással, hogy „m ajd az idő m indent
helyrehoz!“ M agunknak is nagy és tudatos szerep ju-
tott — éppen az öntudat ajándékával — abban, hogy
önm agunkat ne csak a káros hatásoktól óvjuk, hanem
m űveljük és nem esítsük is. Erre a célra az egész élet
rendelkezésünkre áll.

N em szám íthatunk tehát arra, hogy am int a
kristály, am elyben nincs érzés és tudat, rendszeres
szépségre törekszik, am ely élettelen tárgy lévén, nem
ösztönös, sem érző kiválasztódással fejlődik, csupán,
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am i bennünket is tudatunkon kívül fejleszt, az élet
erőm űködésére, ugyanígy m i is átengedhetjük m agun-
kat a lényünket alakító életerők kényének. B ennünk
ugyanis éppen az a fölény, hogy öntudatosakká és
értelm esekké fejlődtünk. Ezáltal ugyan civilizációnk
fokozódása m ellett term észetellenes életet kezdtünk
élni városainkban és az új erkölcsök hatása alatt.
Ebbő l kifolyólag testünk sok fogyatékosságot szen-
ved, am it csak értelm ünk erejével vagyunk képesek
ném ileg ellensúlyozni. Tehát am ennyire testi szerve-
zetünk a term észetes élettő l való m egválással hátrányt
szenved, oly m értékben kell éppen arra igyekeznünk,
hogy egyre fejlődő lelkünkkel és szellem i erő inkkel
hatva a testre, pótoljuk a term észetes fejlődést. Tes-
tünk rendszeres edzésével, állandó lelki kiegyensúlyo-
zottsággal és m inél több idő t töltve önm űveléssel. így
m egfelelően fejlődünk és nem esedünk m ajd tovább.
A z akarat képesít bennünket arra, hogy helytálljunk.
A z akarat, m ely képletes szóval „hegyeket m ozdíthat
el“ . A karattal érhetjük el, hogy káros befolyásoktól
m kénytelenül is tartózkodni fogunk, ha ez belénk ideg-
ődik és a tökéletességre való törekvés szinte a legfőbb
ösztönné válik bennünk. A karattal, testünkre ható
erejével követelhetjük m agunktól, hogy szépek le-
gyünk. A zonban, m inthogy az, am i tökéletes, csakis
az összes külső és belső hatások összhangja által lett
azzá, ugyanígy a m agunk szépségtörekvését is csak
kiegyensúlyozott élettel és lelki egészséggel szolgál-
hatjuk.

Juvenalis m ég az em beri fejlődés első nagy korá-
nak ^nézetét fejtette ki ezzel a m ondásával: ,?Ép test-
ben ép lélek.“ A bban a korban m ég nem volt oly erő-
sen érezhető a civilizációnak a term észetes fejlődésre
gyakorolt bénító hatása, m int napjainkban, am ikor
a városokba töm örült em ber inkább hasonlítható a
penészgom bához, m int a régi görögök szépségeszm é-
nyéhez. M íg abban az időben valóban fokozottabb
m értékben az egészségtő l függhetett az értelem és ész
tökéletes m űködése, m ert a jól fejlett em ber agym ű-
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ködése is élénkebb volt, addig m a, a hanyatló testi
erő m ellett inkább az értelem és az eszm ék akarati
ereje képesíti az em bert testének fejlesztésére. A szel-
lem átsugárzása a testen ugyanis, ha m egfelelő össz-
hangban képviseli az alakító erő t a test erő ivel és igé-
nyeivel, akkor az egyetlen, am i a test önkénytelen
fejlődésének visszam aradottságát jól befolyásolhatja.
Eszerint az ókori bölcs m ondás így m ódosulhatna:
Erős lélek az ép test alkotója.

A szép külső ritkán rejt gonosz indulatokat, m ert
a szépség legtöbbször erkölcsi kiegyensúlyozottsággal
jár együtt. A z érzékiség, m int erkölcsi tény, a szépség-
tő l el nem választható. D e az érzékiség fogalm a alatt
értsünk nem esebb m egnyilvánulást, m int am it a szép-
ségélvezés gyönyöre helyébe a bujálkodó képzelet
állított.

A testi szépség tökéletes kiválás a dolgok töm -
kelegébő l, m int például a virág a m ező többi növé-
nyei között. A m int a virág bám ulatosan széppé fej-
lődött attól a vágytól ösztönözve, hogy fajfenntartása
érdekében a beporzást közvetítő rovar szívesebben
keresse föl m agános helyhezkötöttségében, úgy az
em beri szépségnek is föltétlenül köze van a nem i ösz-
tönhöz, tehát, hogy a kiválóan szép test csábos erő-
vel hasson a m ásik nem re. Ez az összefüggés a faji
értelem és az egészség szépségfejlesztő tulajdonsága
és a faj fönntartását és nem esítését elősegítő szépség
csábereje között nyilvánvaló.

A zonban van a szépségnek m ás viszonya is az ér-
zékiséggel. Sok nő volt m ár olyan helyzetben, hogy
rendkívüli szépségének rajongója iránt kifejezett un-
dort érzett, habár az illető esetleg rokonszenves egyé-
niség volt. Ez különben gyakran tapasztalható, hogy
a tökéletes, egészséges szépség következetesen taszítja
el idegenkedésével a buja és beteges érzékiséget.
N ietzsche jegyzi m eg egy helyen: „A z asszonyoknak
szépségükkel általában nő a szem érm etességük is.“

M int ahogy sem az állatnak, sem a növénynek
nincs m ódjában, de nem is szokása a bujálkodás, m ely
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bizonyos esetekben a szervezetet csak rom bolja, föl-
tételezhető , hogy ez a term észetes ösztön az em bert
is áthatja. C sakis a civilizációval növekvő m ohóság és
az életm ódunk rendszertelensége teszi lehetővé, hogy
az érzékiségben nem ism erünk határokat. A szépség
azonban ebben is segítséget nyújt az em bernek: tar-
tózkodó m agatartásával kiegyenlíti a sok bajra és
betegségre, főként pedig a faj elkorcsosulására vezető
kilengéseket. Á ltalános tapasztalat, hogy a szépség
tökélye egyben az egészség ösztönző je és m egtartója.
A term észetellenesen káros érzéki m egnyilvánulásokat
ösztönösen nem tűri, s így a faj egészséges kiválasztó-
dását, — m inden túlzást a kiegyensúlyozó harm o-
nikus öröm ökre szorítva vissza — m egvédi. A szépség-
nek általánosságban kifogásolt hűvössége tehát na-
gyon is kívánatos. Ebben a m egnyilvánulásban a ter-
m észetet átfogó nagy értelem jelenlétére ism erünk.
H a pusztán csak azért lenne szükséges a testi szépség,
hogy általa a faj ösztönszerű undorral védekezzék a
becstelen és aljas bujaság rontása ellen és így az
egyént erkölcsileg is nevelné, m egjelenése m ár akkor
is teljesen indokolt volna. A szépség tehát egyszers-
m ind a term észetes erkölcsiség védő je is. A z em beri
test és arc szépségének tehát nem az a jelentősége,
hogy pusztán csak a szem gyönyörködtetésére legyen,
m int egy m ű tárgynak sem , hogy érzéki vágyat ébresz-
szen valam i után. A m űben is valam i m agasrendű
eszm ényt testesít m eg a m űvész, m ely a nézőre ki-
nyilatkoztatásként hat. A szép em beri testben az esz-
m ény a jó, továbbfolytatódásra érdem es faj jellege.

Lehetetlen pontos határokat keresni a szenve-
délyben, s m egállapítani, hogy m ilyen szenvedélyek
alkotók és m elyek a rom bolók, de az egészséges ösz-
tön, — m elyre oly gyakran hivatkozunk, ha valam i
teljes és tiszta törekvést akarunk jellem ezni — m eg-
választja a m aga békés kielégülési föltételeit úgy a
szerelem ben, m int m inden érzelm i vonatkozású je-
lenségben.
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H a a szépség hanyatlásának okait keressük, nem -
csak a legfontosabb isteni kijelentésre kell gondol-
nunk, am ely a B ibliában így szól az em berhez: „M eg-
büntetem az atyák vétkeit a fiakban harm ad- és ne-
gyedíziglen!“ Igen nagy bűn m aga a teljes közönyös-
ség is m inden iránt, m ert ez egy m agasabb erkölcstan
szerint bűn, hisz a fejlődést akadályozza. Szánalm as
látvány, hogy m inden egyes em ber, aki közönyös,
önkéntes nyom orékságot vállal, anélkül, hogy ennek
egyáltalán tudatában volna. V isszafejlett izm ok, pety-
hüdtség, fáradság, elkínzott arcok sötét gondjai és
belső fájdalm ai, ezek azok, am elyek az em bert a rút
terem tm ények sorába zülleszthetik. Ezek a bajok,
am elyeknek közvetlen következm ényeként az em beri
vágyak a bűnözésbe hajlanak, vagy könnyen elérhető
élvezetekhez húznak. „A kicsapongás anyja nem az
öröm , hanem az öröm telenség.“ — int bennünket
N ietzsche.

H a szépségrő l hallunk, vagy szép em bert látunk,
nem kerülhetjük el a regényes hajlandóságot, bár-
m ennyire is tudatában vagyunk annak, hogy a szép-
ség tulajdonképpen nem egyéb testi és szellem i jói-
fejlettségnél. A szép külső t gyakran rendkívüli képes-
ségek és m isztikus befolyások hatásának tulajdonít-
juk, s nem helytelenül. M ert hogy valaki szép és szép-
sége tökéletesedik, annak föltétlenül m élyreható okát
kell keresni.

Láthatunk nagyritkán olyan em bert, aki kissé
belefelejtkezik a gondolataiba, helyesebben az érzel-
m eibe és nekünk úgy tetszik, m intha m esék szellem e
lengené körül. Erezzük, hogy szem élyében van
a szép külső alatt valam i olyan tartalom , am elyet m i
nem , de talán saját m aga sem képes m ással indokolni,
m int hogy valam i rendkívüli, m ély m eghatódás kelle-
m es szépségérzést küld m induntalan a lelkébe és ő
ebben az érzésben úgy fürdik, m int valam i áradó,
pom pás zenében. Ez az érzelem szállja m eg, ha va-
lam i olyat hall, vagy valam i olyat lát, am inek szép
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idom aiba szeretne beleilleszkedni. É rzi azt a legm é-
lyebbrő l jövő m ám ort, valam i m egfoghatatlan képze-
letet, am elynek varázsát csak ő ism eri, m ert az vele-
született lényével. M ert ha látjuk is a felhő t, nekünk
úgy m utatkozik, m int közönséges párahalom , a szép
érzékűnek pedig, m int könnyű , költem ényszerű szo-
bor, am ely kifejezéseit folyton változtatja. H a zenét
hallunk, nekünk csak kellem es zaj, neki ellenben
nagy szárnyalások, zuhanások és beteljesedések érzé-
seit ső t, képzeleti cselekm ények képzetét nyújtja re-
gényes alakokkal és eszm ékkel. H a látunk egy rem ek-
m üvet, vagy költem ényt hallunk, nekünk valam i álta-
lános nyelven m ond valam it, szám ára azonban elragad-
tatott nagy érzések gyúpontja egy m űalkotás, am ely-
nek hatására új gondolatai születnek, olyanok, am e-
lyeket talán m ás nem képes sem elgondolni, sem
m egérteni. M ély, érzéki értelem nek kell lennie ennek
az egész világ szépségét beölelő érzelem nek, am ely a
szép em bert m egtartja szépnek.

V alószínű leg m indenki úgy van, hogy ha egy
szép em bert ism er m eg, föltételezi róla, hogy nem es
és szenvedélyesen jó. V ágy ébred bennünk, hogy vele
benső kapcsolatba kerüljünk, m ert m inden ilyen em -
berrő l azt hisszük, hogy m ély érzelm i életet folytat
a m aga zárt, m agányszerű ism eretlenségében. A z
ilyen egyént nem ruházzuk-e föl önkénytelenül is a
legtitkosabb elgondolásaink szerint gyönyörű tulaj-
donságokkal és irigylésre m éltó sorsot képzelünk osz-
tályrészéül, hogy m agunkban annál m élyebben cso-
dálhassuk ő t? A nnál is inkább m egtesszük ezt, m ert
a szép em ber láttára m egelevenedhet és fölszabadul-
hat bennünk az utolérhetetlen vágy képzelete: ez az
em ber bizonyára csodákat élt át.

Ezért részesítjük tiszteletben önkénytelenül is
kiválóan szép em bertársainkat, s ugyanezért a legna-
gyobb földi hatalom a szépség. A szép em bertest
nagyszerű érzelm eket sejtet velünk. A fenséges tartás,
am ely a szépség büszke hordozójának sajátossága,
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érzésben lázongó gyű löletre, s egyszersm ind térdre
kényszerítő hódolatra késztet.

M inthogy azzal tisztában vagyunk, hogy a testi
tulajdonságok, m int például a m ohóság, az ingerlé-
kenység, a felületesség, stb. arcunkon kiütve jellegze-
tes form ákat öltenek, s ezáltal bizony rútítanak, ezek-
tő l a tulajdonságoktól m eg kell szabadulnunk. U gyan-
akkor m inden ilyen tulajdonságnak kifejeződését,
am elyek tudom ásunk szerint kellem etlen kifejezést
kölcsönöznek látható lényünknek, igyekezzünk befo-
lyásolni arcunkon, külsőnkön és m ozgásunkban. En-
nek term észetesen nem csak az a célja, hogy a rossz
tulajdonságok külső m egnyilvánulásait igyekszünk
eltüntetni m agunkról. Ez nem is fog sikerülni, anél-
kül, ha nem m indjárt a rossz szokást, vagy tulajdon-
ságot irtjuk ki, m iáltal külső m egnyilvánulásaiktól
észrevétlenül is m egszabadulhatunk. Több eredm ényt
érhetünk el így, m int a színészkedő m agatartással —
am ely m indig fogyatékosságok rejtegetése — s m int
a kozm etika igénybevételével, am ely csak addig hasz-
nos, am íg ápolószerek használatából áll.

A m ikor a serdülő em ber abba a korba jut, hogy
értelm ével őszintén és elfogulatlanul tudja elbírálni
képességeit, hogy szép-e, jó alkatú-e, hasznos és jó
tulajdonságokkal rendelkezik-e, vagy sem , akkor, ha
szükséges, hozzákezdhet lényének az anyag önkényes
nyűgébő l való m egváltásához. Testének észszerű és
öröm teli edzéséhez, szellem ének tágításához és életé-
nek az akarattal való irányításához. Persze, nincs az
az em ber, aki m a erre többé-kevésbbé rá ne szorulna.

Ez a fajta akarat nem jelent m ást, m int az ön-
tudat állandó ébrentartását, vagyis a közönyösség tel-
jes legyőzését. U gyanakkor a külső szépségeszm ék
lehető legteljesebb befogadását, ső t, átélését. Jelenti a
tisztult, m agasabbrendű erkölcs elfogadását, s egy-
szersm ind az élet m inden vonatkozású szépségébe és
értelm i jelenségébe való beilleszkedést. És jelenti fő-
képpen a széppéválás szenvedélyes, jókedvű vágyát.
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A hhoz, hogy lelki erő inket a szépségre való tö-
rekvésre tudjuk összpontosítani, rendeznünk kell ér-
zelm einket és gondolatainkat. M indenek elő tt egysze-
rűsítsünk le m agunkban m inden vágyat és képzeletet.
N e legyenek bennünk kusza, ösztönökre hallgató, bo-
nyolult lelki m űködések, hanem , m int az inóliai böl-
csek, akik szinte az önkívületig jutnak egy-egy nagy-
szerű gondolatra vagy érzésre törekvő összpontosított
figyelem és akarat által, úgy m i is higgadtan és fe-
gyelm ezetten csak egyre törekedjünk, a tökéletesedé-
sünkre. M ert, am int csak a hinduk is így képesek
gondolataikat és érzelm eiket egészen em berfölötti
régiókba em elni, s m inden vonatkozásban a legéle-
sebben átlátni, úgy nekünk is csak ezzel áll m ódunk-
ban, hogy m agasabbrendű testi és lelki tökélyt ér-
jünk el.

Lelki egyensúlyunkat m indig igyekezzünk m eg-
őrizni, s ebbő l sem m i se tudjon kibillenteni. Ezért
m inden nyakatekert képzetet, hatást és gondolatot,
m int például a m ások vélem ényeit, s a világ folyásá-
val kapcsolatos m inden hírt vessünk ki m agunkból.
A m ikor így kellő leg m egtisztultunk, vágyainkat csök-
kentettük, s egyirányúvá tettük az önuralom által,
anélkül, hogy ezzel bárm ilyen csekély erőszakot kö-
vettünk volna el m agunkon, abba a legkedvesebb
állapotba jutunk, am elyben csak a serdülő kor része-
síti az em bert.

Ez az állapot az, am ikor a lélek m inden egy-
szerű szépségre fogékony és neki célja, az életnek
értelm e van. Ez kétségtelenül az em beri öröm ök leg-
term ékenyebbje. A zért van valószínű leg az is, hogy
ebben a korban dő l el, vájjon szép lesz-e az em ber és
a valódi életöröm ök birtokosa, vagy ezer fertőzéstő l
terhelt életet hurcol tovább a kínos halálig, s m ég ter-
heltebbet ad át a gyerm ekeinek.

H a ebben a boldog készségben bárm it teszünk és
bárm it élünk át, m indenben a legm élyebb em berit,
ső t, az istenien m agasztosát, vagy a leginkább szüksé-
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geset fogjuk választani. Á that az az egészséges alkotó
öröm , am ely az életet úgy, m int a benne élőket m eg-
szépíti.

M indenben m agunkat fogjuk érezni és m agunk-
ban m indent, anélkül, hogy a dolgok végső kiism e-
résére, átélésére és bonyodalm asságuknak m egfejté-
sére kellene erő inket pazarolni. E llenben olyan dol-
gokra fogunk fölfigyelni az élet legjelentéktelenebb-
jei között, — éppen az egyszerűség által — - am elyeket
eddig, m int szám unkra nem létezőket, észre sem vet-
tünk volna. O lyan ez, m int a finom ételektő l m eg-
csöm örlött gazdag esete, aki, m ikor váratlanul elsze-
gényedik és súlyos m unkát kell vállalnia, a legegy-
szerűbb ételek ízében ism eri föl igazi étvágyát.

N em ártjuk bele m agunkat sem m ibe, am irő l nem
érezzük, hogy hozzá közvetlenül is közünk van. Eb-
ben az állapotban az em ber bölcs lesz és derűs böl-
csessége hasonló lesz a term észethez, am ely a m agá-
tól értetődő bölcsességet: a szépséget sugározza.
M indezt anélkül érhetjük el, hogy bizonyos lem ondá-
sokkal bárm it is veszítenénk egyéniségünk értékébő l.

N em valam i különös életelvet kell elfogadnunk.
N em , éppen ellenkező leg, csupán azt az igazságot,
am ely, bárhogy éljünk is, az em bernek önm agán és
az egész világon olyan hatalm at biztosít, am ely fejlő-
dését is nagyban befolyásolja. Ezzel az élettel nem
veszítjük el ham ar az ifjúságunkat, sem a szépségün-
ket, sem pedig azt a fölsőbbségünket, am ely az élet
legteljesebb átélését biztosítja szám unkra.

H ogy ezzel a felfogással m inden egyéb életjelen-
ség — akár kényelm es, akár kényelm etlen — szoro-
san összefügg, az világos. A m unka, a szórakozás, az
öltözködés és m inden cselekvés és m agatartás. Ezzel
a m odorral nem fogjuk időnket olyan dolgokra paza-
rolni, am elyeknek ránk nézve sem m i értelm e sincs és
csak azért csináljuk, m ert „m ások is csinálják“ . In-
kább olyan dolgokra fogunk m indig idő t találni, am e-
lyek a m egfelelő cselekvés után pihentetőek és a nyu-
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galom vagy összhang szépségével boldogítanak. N em
fogjuk az élet őrült iram át követni akarni, csak
am ennyire létérdekünk m egkívánja. N em fogjuk m a-
gunkat elhanyagolni ostobaságok kedvéért.

A tökéletes külsőre és szellem re törekvő em ber
sohasem válhat m eg attól az ösztönzéstő l, hogy m in-
denben a saját egyéniségét érvényesítse. B árm it tesz,
a saját lelkiism erete a m érvadó. S lelkiism eretét csal-
hatatlanná teszi, — m ondhatnánk, jól és szabályosan
m űködő m érleggé — ha a nagylelkűség, a m éltányos-
ság, a m értékletesség és nem utolsó sorban a bátor-
ság, egyszóval az igaz em berség tökéletességét és örö-
m et szerző voltát a saját igényeinek elébe helyezi.
M indezek olyan régism ert tételek, am elyeknek er-
kölcsi igazsága az életöröm és a szépségfejlődés vá-
gyában gyökerezik. A ki ezeknek ellenkező je szerint
él, az fásulttá lesz és a term észet — önm agát büntetve
m eg benne — úgy erkölcsi, m int testi rom lásra ítéli.

M indig m eg kell azonban találni a form át, am ely-
ben ezek a jótulajdonságok ránknézve kedvező hatást
tesznek. M ert az élet valam ennyi nagy lendületét
tulajdonképpen helyesen alkalm azott, nem es szenve-
délyek adták. „A z élet m inden terén a form a jelenti
a dolgok kezdetét, — m ondja W ilde. — A tánc ritm i-
kus, harm onikus taglejtései — szól Piátóval — m ind
ritm ust, m ind harm óniát visznek át szellem ünkbe.
Találj kifejezést egy bánatod szám ára és egyszerre
kedves lesz elő tted. Találj kifejezést egy öröm öd szá-
m ára és fokozod vele gyönyörét. B ánat rágódik szí-
veden? Tanuld m eg H am let királyfitól és C onstance
királynétól búdat elm ondani, s azt fogod találni, hogy
m ár m aga a kifejezése is a vigasz egy m ódja. És hogy
a form a, am ely a szenvedély születését jelenti, egy-
szersm ind a szenvedés koporsója is.“ M indenben
m egtalálhatjuk tehát a nekünk tetsző kifejezést és
annak form áját és m indazt az összhangot, am ely
kell, hogy a világon m indennel összekössön. C sak ez
az egy lehetőség van arra, hogy bele tudjunk illesz-
kedni az életbe.
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H a szépek akarunk lenni, vagyis szépséget aka-
runk m agunkban m egtestesíteni, találhatnánk-e eh-
hez alkalm asabb m intázóeszközt a nagy, elragadta-
tott szépségérzetekbe való beleélésnél? M ivel a saját
testünk m egváltoztatását nem végezhetjük késsel,
m int a sebészek, nem faraghatjuk le m agunkról azt,
am i nem arányos, csakis egyféle eszköz áll rendelke-
zésünkre: a testedzéssel egybekapcsolt érzelm i föl-
em elkedés. M égpedig m inél inkább értelm ünk paran-
csával irányítjuk érzelm einket, m elyek a testi külsőre
látható form ákban képesek alakító hatásukkal kiraj-
zolódni, s csak a nem esítőeket és szépítőeket enged-
jük szabadon hatni, annál többet érünk el külsőnk
változtatásában.

Idézzük föl m agunkban az értelm et, ezt a m eg-
foghatatlan, de m indig érezhetően jelenlevő szellem i
erő t. A ztán gondoljunk m agunkra úgy, ahogy külsőn-
ket a tükörbő l ism erjük. M ost parancsoljunk teljes
nyugalm at idegeinkre, m ajd akaratunkat úgy igye-
kezzünk összpontosítani, hogy az a testünkbe szét-
sugározva, céljául a külső kifejezéseknek azt az álla-
potát igyekezzék elérni, am elyben m agunkat a leg-
szebbnek hisszük és érezzük. Tehát, m intha egy nagy
fényképész elő tt állnánk, aki azt m ondja: „H a szép
akarsz lenni a képen, m utasd legbarátságosabb arco-
dat és legszebb m ozdulatodat!“ Föltételezhető ugyan-
is, hogy m indenki érzi, hogy m ilyen az a testm ozgás,
arckifejezés és viselkedés, am ellyel m ások szépnek
látják: ezt igyekezzék tehát állandósítani és tökélete-
síteni. A záltal, hogy ezt akarja és állandósítja, az ér-
zelm ei is közrejátszanak és nem csak az arcvonásai
sim ulnak széppé, hanem a testének idom ai is, csak-
hogy azokon nehezebb a változtatást észrevenni. „A z
arc a lélek tükre“ m ondják m ár évszázadok óta, s
tudjuk, hogy akarattal el tudjuk érni, hogy a voná-
sainkon kitükröződő érzelem harm onikussá és szép-
kifejezésűvé tehesse azokat. S ha ezt állandóan akar-
juk, kétségtelen, hogy nem sokára az arcvonások át
is alakulnak kissé, s m inél jobban akarjuk, annál
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erősebben, m ert az arcnak tulajdonsága, hogy voná-
sai a belső érzelm ek és akarat kihatására rendeződ-
nek, s a rajtuk lévő sűrű ideghálózat érzékenysége
következtében az állandósuló kifejezések m eg is rög-
ződhetnek. H isz tudjuk, m ilyen széppé lehet az az
em ber, akinek egyszerre m egszűnnek a gondjai és
gyakrabban vannak szép élm ényei. Ez is csak azért
van, m ert a belső nyugalom és jó érzés hat kifelé.
A hhoz tehát, hogy arcunkra és m ozgásunkba szépsé-
get igyekezzünk kényszeríteni, fontos, hogy belső leg
is kiegyensúlyozottabbakká legyünk. m ert csak ísy
állandósulhat az arcra kivetődő szép érzelm ek és
szépakarás a vonásokon. H a szépek akarunk lenni,
m inden érzékünk azoknak a form áknak kiteljesíté-
sére összpontosul, am elyeket m eg akarunk változ-
tatni egy eszm ényi képzet szerint.

H a ezt m egértjük és átéljük, érezni fogjuk a
belső erők kihatásának érzékien kellem es fokozó-
dását. N ézzünk tükörbe. A z értelem szépséges össz-
hangja öm lik el arcunkon. A zé az értelem é, am ely,
ha a széprevágyó érzelm eket kellő kiegyensúlyozott-
sággal, rendszeresen szabadítjuk fel vele lelkünkben,
lassan, észrevehető fokozatokban lényegesen m egszé-
píti külsőnket és arckifejezésünket. M ert a szépség a
belső , lelki és érzelm i összhangnak a külsőre való ki*
vetítődése. U gyanezt éli át folytonosan és észrevétle-
nül m inden szép em ber, azzal a különbséggel, hogy
ez a m egszépítő belső összhang vele született.

É reznünk kell, hogy m ilyen az igazi testi szép-
ség és átszellem ülten eszm ényítve kell látnunk az arc
és a test m inden részét, ezeknek összhatását, vagyis
az összhangban lévő arányokat. Tudnunk kell szép
képzetet alkotni m agunkban egyes szép részekrő l és
arányokról, vagyis m intát kell m agunk elé képzelni.
Tudnunk kell azt is, hogy m ilyen részeink szépek és
ezeket a szépség legm agasabb fokáig, a nem es kifeje-
zés elnyeréséig kell fejlesztenünk. Ezt azonban m ér-
hetetlen vágyakozással, a képzelet fölszabadításával,
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tehát abba a legnem esebb form ába való fokozott
beleéléssel valósíthatjuk m eg, am elyet a szenvedélyes
képzelet a tökéletességrő l állandóan elő ttünk lebegtet.

Tudnunk kell, hogy m ilyen cselekvések, m ilyen
gondolatok, tehát m ilyen m agatartás szépít. A m elyrő l
érezzük, hogy kárunkra lehet, attól tartózkodjunk.
A hősi gondolat és törekvés, a nem es cselekedetek,
am elyek erkölcsileg helytállók, a szenvedélyes szere-
tet és jóság, a m éltányosság m indenben és a köteles-
ségek legjobb teljesítése, vagyis m inden eljárásunk-
ban a lelkiism eretes kiegyensúlyozottság, — am elyek-
bő l egyenesen következik az öröm teli élet — m ind
szépítő leg hatnak, m ert sohasem okoznak fájdalm as
visszahatásokat.

M űvelnünk kell testünket, hogy gyönyörködhes-
sünk egym ásban, ső t, hogy szerelm i életünket is az
eszm ényiség vágya töltse el. A testedzésnek és gya-
korlatoknak sokféle szépsége van. Ezt csak az tudja,
aki teljes szívvel foglalkoztatja izm ait és egészen az
élvezetig tudja tökéletesíteni a szabadban való m oz-
gást. G ondoljunk a ném et-, olasz-, dán- és finnországi
ifjúság szabadban, nagy és szép térségeken végzett
állandó testgyakorlataira és a leányok táncára, am e-
lyeknek következm ényeként az ifjakban a m ozgás
gyönyörén kívül, büszke öntudata fejlődik a szépsé-
ges erőnek. M űvelnünk kell ezzel párhuzam ban szel-
lem ünket is, hogy m inden szépségre fogékony legyen
és m inden legkisebb szépségben a kiválóság csodáját
lássa.

V annak ösztönző erők az em beri tulajdonságok
között, am elyek a szépség elérését a tudaton kívül is
segítik. Ilyen a hiúság. A z a nem esebb önbecsülés és
önbizalom , am ely m a m ár hanyatlóban van, m ert ón-
bírálatból önélvezetté változott. N ietzsche m ondja:
„A hiú em ber nem annyira kiválni akar, m int m agát
kiválónak érezeni, s ezért nem veti m eg az önám ítás
sem m i eszközét.“ V alóban, ez a felfogás a m a ural-
kodó hiúságot híven tükrözi. A z em beriség elfajulását
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m i sem bizonyítja jobban a nem es hiúságösztön tel-
jes kiveszésénél. M íg a kezdeti nem esebb eszm ék föl-
gyulásakor az em berben a társát m indenben felül-
m úlni igyekvő törekvést, a kiválasztódás versenyét
hozta létre a hiúság, — hisz versengtek a szép nőért
és versengtek egym ás között a testi-lelki kiválóságban
— addig m a az em ber önáltató, irigykedő és ezáltal
term éketlen, ső t visszafejlesztő gyű löletté alacsonyí-
totta ezt, az érzést. M a az em ber nem a valóságban
akar tökéletes lenni, hanem színészkedve m egjátssza
a kiválóságot, de titokban gyű lölködik, ha tényleg ki-
válóbbat lát m agánál. Ennek a kétéltűségnek vissza-
hatásaként egyre alacsonyabbrendű szenvedélyek és
lélekrom bolóbb kétségek, m eghasonulások rabja lesz.

A szépség m indennél nagyobb hatalm a és a ki-
válóság jelentőségének belátása késztetik az em bert
arra, hogy hiú legyen, s m indenben felülm úlni igye-
kezzék társait. V an ebben valam i végtelen észszerű-
ség: a hiúságot azért adta a Terem tő , hogy össze-
hasonlítva m agunkat m ásokkal, fejlődőképesebbek
legyünk. A hiúság tehát az élet nagy versengésében,
am ely a tökéletességet óhajtja kiváló fejlődéssel el-
érni, nem m egvetendő hajlam . A z egészséges versen-
gés hiúsága nem csak indokolt, de szükséges is. Lehe-
tek hiú, ha vágyam és akaratom nem a m ásokat el-
nyom ó irigység és kapzsiság tulajdonságából, hanem
a széppé fejlődés óhajának példaadó ösztönébő l fa-
kad. H a tehát m agam nál szebb, m űveltebb, erő telje-
sebb és rokonszenvesebb em bert látok, nem irigylem ,
hanem példaadást látok benne és én is hasonló töké-
letességre törekszem , hogy nálam nál m ég fejlettle-
nebbeknek önkénytelenül is példát m utathassak. N em
lehetek azonban hiú sem a vagyonom ra, sem az állá-
som ra, sem az öltözékem re, sem a felhalm ozott tudá-
som ra, m ert ezek m ind értéktelenek, m int a szél-
sodorta sivatagi hom ok. „A z igazi tökéletesség nem
abban rejlik, am ije van az em bernek, hanem abban,
am i ő m aga“ — m ondja W ilde.
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A hiúság ösztönző erején kívül a boldogság eléré-
sére való törekvés szépít. A z a törekvés, m ely m inden
em berben benne él kezdettő l fogva: lehető leg egész-
ségesen és öröm m el élni, bárm ilyen egyszerű javak
közölt is. A z em ber m indenesetre gyerekkorától
valam i csodálatosat és m eséset lát a boldogság fogal-
m ában. V alam i csillogót, végtelenül üdvöset és nagy-
szerű t. A z erre való törekvés viszont olyan erős és a
felé irányuló vágy olyan nagy, s a csillogó cél annyira
csábít, m int a túlvilági élet nagyszerű rem ényei,
hogy az em bert m aga ez a folytonos boldogságvágy
és a köré fonódó képzelet olyan m értékben hatja át,
hogy tudtán kívül is m egszépíti. Á ltalában az élet
m inden regényessége és szép képzelete ilyen hatással
van, s csak az az em ber rútul el könnyen, akibő l ki-
vész az ilyesfajta eszm ényiség állandó érzése és csak
az élet észszerű , rideg valóságát akarja látni. A hig-
gadtabb em ber, aki m ár tudja, hogy nincs nagy rem é-
nyekre joga az életben, de lelke m égis töretlen m arad,
m int a lefftöbb tudósé és bölcsé, az liszlába ion v^'e,
hogy a boldogság az egyszerű , öröm teli, szépségektő l
áthatott életben jelenik m eg, vagy az olyan em ber
életében, aki az anyagiasság m egvetésével m egérzi,
hogy a valóságban is igen sok az óhajtott eszm ényi-
ség. M egfigyelhetjük, hogy az ilyen em ber m ilyen
nyugodt és szép tud lenni. A z ilyen em bert a fájdal-
m aktól m entes élet öröm ei vidítják, am elyben hiva-
tását m indig betöltöttnek érzi. „A z öröm a term észet
bizonyságtétele, helyeslésének jele. H a az em ber bol-
dog, akkor m indig jó is.“ — m ondja W ilde, — s eh-
hez hozzátehetjük, hogy ha az em ber jó, akkor leg-
többnyire szép is.

„A ki sokat és okosan gondolkozik, nem csak az
arcának, hanem a testének is okos lesz a külseje“ —
hangoztatja N ietzsche. Ezzel azt a fölism erést tolm á-
csolja, hogy a gondolatnak, m int erőnek, m ily nagy
hatalm a van a testen. A lakíthat és arányosíthat. A zt
is m ondhatta volna ugyanezzel a fölfogással, hogy
aki sok szépséggel veszi körül m agát és a szép élm é-
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nyeket keresi, vagy sok szép gondolatban él, annak
testi külseje is észrevehetően m egszépül.

Idézzünk em lékezetünkbe például olyan em bert,
aki idegesen felizgatott és indulatos, aki kegyetlen-
séget lát, vagy hall, aki éhezik, vagy fázik, aki valam i
bűntett után van, vagy akinek rossz a kedélye. Ész-
revehetően eltorzul ettő l m indnek az arca és külseje.
M ozdulataik sem kiegyensúlyozottak és cselekedeteik
sem helytállóak. O lyanok, m int ha valam iképpen kí-
noznák őket. Tehát a m egpróbáltatás nem csak a kül-
sejükre, de egész m agatartásukra kihat. A z elkínzott
em bert például a legcsekélyebb jóval is m eg lehet
vesztegetni, ha ez enyhíti fájdalm át, m ert nincs ereje
visszautsítani. V an-e egyáltalán bárm ilyen em beri
rútság — eltekintve a véletlen szerencsétlenségek
csonkításától — , am ely nem hasonló kínok, vagy os-
tobaságok sokszor nem zedékeken keresztül öröklődő
következm énye?

A testi rútulás tulajdonképpen vénülés. K ülönö-
sen m egfigyelhető ez azokon az ifjakon és lányokon,
akik a serdülő kor üdeséget elveszítve, egyszerre csú-
nyulni kezdenek. G yakran látunk viszont oly szép
öregeket, akiket nem cserélnénk el sok elnyű tt fiatal-
lal. Ezek az öregek az élet legfontosabb követelm é-
nyét nem m ulasztották el: kiegyensúlyozottan éltek
és kiküszöbölték a halálfélelm et.

Legtöbb életbéli baj okozója a halálfélelem és a
vele járó szorongó nyugtalanságok elpuhító és sok
egyéb gátlást elő idéző érzelm e. Pedig nem is kell
bölcsnek lennünk ahhoz, hogy belássuk: a halál nem
egyéb, m int pihentető és m egváltoztató része az élet-
nek. M ég pedig szép része. A teljes elcsitulás és m eg-
nyugvás bekövetkezése.

A ki nem fél a haláltól, csak tiszteli fosalm át, az
a leghősibb életre szánhatja m agát és öröm teli életet
talál „ebben a siralom völgyben“ . A z élet igenlése
m egkívánja, hogy alkotó erővel éljünk és a halált ne
ism erjük rossznak. H iszen nem is ism erhetjük, de m eg
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az élet nem is engedi föltételezni, hogy valam i, am i
függvényszerűen hozzátartozik, m int a halál, rosszabb
lehessen bárm inél, am it életünkben tapasztalunk. A ki
eddig em elkedik, önzését lehántja, le, m ert tudja,
hogy nem érdem es a halálfélelem következtében az
életet „kihasználni“ sietni. M agasabbrendű em berré
lesz, m ert nem teszi a halálfélelem — ez a furcsa föl-
tételezés, hogy sietni kell a rövid életet m ások kárára
is gyorsan kiélvezni — bénultan önzővé. „M ind félt-
jük az életünket és az élet kedvéért éppen azt veszít-
jük el, am iért élnünk érdem es“ — állapította m eg
m ár Juvenális.

A z igazi életrevaló em ber úgy él, m int aki nem
hiszi, hogy halandó. E lképzeli, hogy jön egyszer va-
lam i nagy változás, am ely sötétséggel kezdődik, m ajd
az erőkben, a világ isteni harm óniájában, újra éled.
A z ilyen ösztön a szépítő , az erősítő , a világ végtelen
szellem ével összhangban élő igazi em ber tulajdona.
A görög m itológiában — ne feledjük, hogy ez a nép
volt eddig a legegyszerűbb, s egyszersm ind harm o-
nikus életébő l következően a legszebb — nincs nyom a
a halál rettegésének. V an egy alviláguk, a H ádesz, s
ennek egy istene. Ebben a m ásvilágban, m ely oly kö-
zel van a földiekhez, hogy az élő hősök is le-le láto-
gatnak az elköltöző itekhez, s velük éppúgy érintkez-
nek, m int a földiekkel, tovább él szellem ük, vagy
— ahogy ők hitték — az árnyuk: ennyi az egész.
M eghatóan búcsúznak a fényes élettő l, az érzékelhető ,
biztos öröm öktő l, de sohasem érzik a halál rettegését,
m int a m ai em ber. Talán éppen azzal adtak a kü-
lönböző tanok tápot a gyötrő halálfélelem nek, s a
vele való állandó foglalkozásnak, hogy az élet bűnei-
nek büntetését és a jóság jutalm azását a halálon túlra
helyezték. Pedig az élet m ár itt a földön büntet; ha
m ásként nem , az utódok bűnhődnek, s a jóság hasz-
nát m ár itt jutalm azza a szépség, az öröm és a ke-
dély. H a valaki jósága ellenére is sorsüldözött, az
bizonyos lehet, hogy utódai egyszer m égis elnyerik
érte a jutalm ukat, a szép életet.
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Legtöbb bajunknak és társadalm unk sok nyom o-
rúságának m égis az a legfőbb oka, hogy életünkben
m indent fontosabbnak ism erünk, m int az állandó
testnevelést és léleknem esítést. A zonban ebben rövi-
desen változás fog beállni. A legutolsó percben m in-
dig m agáhoztér az em beriség, hogy a végrom lást el-
kerülje és új életet terem tsen m aga körül. M ély hit-
tel és nem kevesebb m eggyőződéssel m ondja R odin:
„A csúnya és a szép keveredésében legvégül m indig
a szép győzedelm eskedik: a term észetet isteni törvé-
nyei m indig a szebb felé vezérlik és szünet nélkül a
tökéletesedés felé hajtják“ .



V II.

E S Z M É N Y I T E S T N E V E L É S

M inden boldogság és jólét alapja a testi egész-
ségben és lelki tökélyben rejlik. Testünk szépsége
sokkal több boldogság forrása, m int pusztán csak
lelki tökéletességünké. M ár csak ezért is, m ert a hibát-
lan testben az érzetek is m indig harm ónikusabbak,
m int a satnya vagy éppen beteges testben. S az ép
test és ép lélek együtt az, am inél többet és jobbat a
földön senki sem kívánhat. Sokan azt állítják, hogy
a testi egészségnek és szépségnek ilyen nagy fontos-
ságot tulajdonítani, elfogultság. V annak, akik látszó-
lag sokkal m agasztosabb dolgokban és eszm ékben
keresik a boldogulást, vagy olyanok — talán a leg-
többen — akik a gazdagságban vélik a tökéletes örö-
m öt föllelni. A z előbbiek elsősorban a puszta elm éle-
tek és a valláserkölcs igazságaira hivatkoznak. Ezek-
nek azonban be kell látniok, hogy hiábavaló a 'eg-
hívőbb lélek is; testi egészség nélkül az legfeljebb
csak vigasszal szolgálhat. A z utóbbiak szörnyű téve-
désérő l pedig nem kell bővebben nyilatkozni. Leg-
bensejükben a gazdagok is m eggyőződnek m ind-
untalan arról, hogy a vagyon nem elég a boldogság-
hoz, ső t, legtöbb esetben csak akadálya annak. A z a
nézef a leghelytállóbb, hogy sem m i sincs, igazi élet
sincs, az em ber testi szépsége és lelki nagysága nélkül.



72

A z épség és a szépség önkénytelen gyönyöre át-
hat a lelki fejlődésre és viszont. Ezért párhuzam osan
m űveljük testünket és lelkünket. N ézzük közelebbrő l,
hogy m ilyen nagyjelentőségű a test kom oly, rend-
szeres és szinte hittel gyakorolt m űvelése és edzése:

U gye, szeretnél m inden nap testedzésre járni tár-
saiddal a szép versenyterekre és állandó gyakorlással,
küzdéssel a többség között eredm ényeket és dicsé-
retrem éltó sikereket érni el? — te is, árukihordó fiú,
és te is, kényelem ben élő , gazdag úrfi? Szeretnétek
ugye, m indig résztvenni abban a nem es öröm ben,
am elyet a szabad tér fénye, a testm ozgás gyönyöre és
az erő összem érése kelt a pályákon a vidám , s lelke-
sen kom oly ifjak seregében?

M ostanában kint a labdarúgó m érkőzésen, m int
nem egy tekintélyes állam férfi vagy tanár, ott rágod
izgalm adban az öklödet vagy szivarod végét és el-
tébolyultan üvöltesz a töm eggel, ha jó lefutást, sza-
bálytalanságot vagy egyebet látsz. U gyanígy vagy, ha
ökölvívást nézel végig vagy ha futást és úszást. A
verseny láza m indenkit áthat, m ert a győzelem nagy
dicsőség m ég napjainkban is, am ikor pedig m ár nem
em elnek szobrot a győztesnek. M aga az érzés, hogy
tökéletesebb a győztes, m int a lem aradottak, s hogy
ilyen értelem ben is kiválogatódás történik, am elynél
m indig az erősebbel rokonszenvezünk, bennünk is
érzelm i viharokat kelt. Te is és m indenki, győztes
szeretne lenni, m ert a pálya versenym értéke sokkal
nagyobb erőfeszítést igényel, m int az élet legtöbb
cselekvése. S így életbéli fölényedet és életerődet ér-
zed m eg, s m utatod ki m ások elő tt, ha győztél.

G yőzni szeretnél, vagy legalábbis az elsők között
lenni, m ert ezen a helyen nem határoz a hatalm asok
pártfogása, itt csak a saját ráterm ettséged a döntő .
G yőzni szeretnél — de hogyan? — N incs rá alkal-
m ad, m ert nem juthatsz le a pályára sok m unkád s
kevés pénzed gátlása m iatt. Ő szinte nagy kedved
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sincs hozzá, m ert elm aradottnak és gyöngének érzed
m agad. Ezért csak néző m aradsz és izgulsz.

Pedig éppen ez az izgulásod a legellenszenvesebb,
am it szem edre kell vetnünk! M iért izgulsz és rontod
gyér erődet és idegzetedet ezzel is, ha m ár résztvevő-
ként nem lehetsz a versenytéren? Inkább ne tégy
sem m it, ha az állam közösség nem akarja m indenki-
nek lehetővé tenni, hogy közérdekbő l is fejleszthesse
erejét, egészségét. Próbáld m eg elérni, hogy te is jár
hass edzésre m inden nap, m ert így nem fogod többé
soha szükségét érezni sem m i bonyolult és izgalom m al
járó élvezetnek, am ely kielégítetlen vágyaid m iatt m a
oly szükséges neked. Ponyvaregényeket és izgalm as
film eket keresel, s m indezek m ellé sűrített, egészség-
rontó élvezeteket, m int a dohányzás, az ivás és a
kártya, vagy m ég ezeknél is rosszabbat. H a ellenben
elérheted, hogy testedzésre járhass m inden nap, las-
sanként olyan kiegyensúlyozott leszel, hogy a testi
szépséged fejlesztésén és a verőfényes, tiszta érzés- és
gondolatvilágodon kívül alig lesz m ás szórakozásra
szükséged.

D e elsősorban ne az ökölvívásra gondolj, se
pedig a labdarúgásra, de m ég a birkózásra sem , m ert
ezek csak akkor válnak szép és nem es sporttá, ha tes-
ted m ár gyakorlott, edzett és szépségérzetében rugal-
m asan kiegyensúlyozott m ozgású. H ogy m iért köz-
kedvelt m égis ez a három utóbbi verseny játék? G on-
dolhatod: m ert anélkül, hogy erő t kellene kifejtened
nézésében, m égis beleélheted m agad az erősek cselek-
vésébe, akik a pályán küzdenek és izgalm at találsz
nézésükben. Izgalm at, am ely rossz értelem ben és bete-
gesen ugyan, de kielégíti vágyaidat.

A zonban, ha el tudnád határozni, hogy te is
m inden áron edzeni fogod m agad és alkalm at találsz
rá, — fogadd m eg intésünket: N e kezdd azon, am iben
m agadnak is, m ásoknak is csak izgalm as cselekede-
teket tudsz nyújtani, hanem gondolkozz: M i is az,
am i rendszeresen m egerősíti testednek m inden egyes
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részét, s ezáltal az egész alakod arány-szépségét ki-
fejleszti, ső t, esetleg egészségtelen m ivoltodat is m eg-
javítja?

H alottal m ár bizonyára arról, hogy m inden
kem ény erőfeszítést igénylő gyakorlat, ha nem edzett
izm okkal kezdenek hozzá, lassanként elkem ényíti,
szögletessé teszi izm aidat, s azoknak eredeti rugal-
m asságát csökkenti, ső t betegségek elő idéző je lehet.
Például a m unkás kiszögellő , kem ény izm a az egy-
oldalú terhes m unka hatására szinte m egm erevedik
és durva lesz, m íg a többi testrésze, am elyeket ke-
vésbbé foglalkoztat, visszafejlődik és aránytalanul
gyönge m arad. Ezáltal a külseje egyenetlen és m oz-
gása görcsös lesz. Egyoldalú edzéssel, vagy m indjárt
a nehezebbjén kezdve, te is így járhatsz. Ezt pedig
nem akarod, m ert érzed, hogy nem lehet szép, ső t
inkább m egalázó. M ert ne felejtsd el soha, hogy az
em berek önkénytelen ítéleténél nagyon fontos, hogy
m ilyen vagy egész m egjelenésedben, m ozgásodban,
cselekvésedben, külsőd arányaiban és szellem ed m ű-
veltségében?

Elő tted a lehetőség: K ezdd rendszeresen, — bár-
m ilyen korú vagy is — eleinte lassan és m ódjával,
fokozatosan m inden izm odat és testrészedet laza gya-
korlatokkal s ütem es m ozgással, hajladozással stb.
m űvelni. E lőször rövidebb, m ajd hosszabb ideig,
am íg eléred a m egállapított határt. így izm aid és test-
részeid kerekded rugalm asságát óvod m eg, s ezzel a
m ozgás m indenkori kiegyensúlyozott szépségét, foko-
zódó erőkifejlését biztosítod, s a későbbi, nagyobb
erőfeszítést igénylő gyakorlatoknál ennek nagy hasz-
nát látod. Szinte repülni érzed m agad és tapasztalod,
hogy az erős m ozgásban nem csak hogy el nem fá-
radsz, de szinte érzéki gyönyörben lesz részed. U gyan-
ilyennek kezded érezni a szellem ed összhangját és
röptét is.

Ó vakodj m indig attól, hogy a verseny hevében
hiúságból túlerő ltesd m agad, m ert így beteggé vál-
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hatsz s képességeid visszafejlődhetnek, eltekintve a
vele járó lelki gyötrelem érzéseitő l. Legyen eleinte
pusztán csak annyi öröm öd, hogy m agad, aki eddig
esetlen és szögletes voltál, egyre szebbnek, könnyebb-
nek és rugalm asabbnak találod, s hozzá m ég a torna
után nyugodt jó érzéseid öröm ét élvezed. Em lékezz
itt is, m int m indenben, a legnagyszerűbb erkölcsi
tételre: Távolabb fekvő és nehezen elérhető , de na-
gyobb eredm ények és gyönyörök kedvéért tarts ki
m indig, s ne csüggesszen el a várakozás és a pilla-
natnyi eredm énytelenség.

A m ikor m ár tagjaid eleven m ozgásúak, fáradha-
tatlanok és szellem i erő id is tettrekészebbek, akadályt
nem ism erők, s a nagyobb és nagyobb erőfeszítést
szinte érzékien kívánod, m ert felgyülem lő- erő idet
nem elégíti ki az egyszerű m ozgás- és ütem torna,
hozzákezdhetsz a nagyobb gyakorlatokhoz.

M íg a helyben m ozgó szabadgyakorlatokat és
izom m ozgást erőgyarapító edzésnek ism erjük, addig
az erőfeszítéssel és távm ozgással járó versenygyakor-
latokat erőkifejtő tornának nevezhetjük. Idegen ki-
fejezésekkel az előbbit gim nasztikának, a m ásikat
atlétikának m ondjuk.

M iközben a csínjával végzett erőkifejtő tornát
m egkezdjük, sohasem hanyagolhatjuk el a m űvészi,
tagolt és ütem es m ozgást ettő l függetlenül is, m ert ne
feledjük, hogy ez erőgyarapító és szépítő tulajdon-
ságú. E lhagyásával elvesztenénk a könnyed szépsé-
get, de elvesztenénk egyszersm ind rugalm as edzett-
ségünket is, am i nélkül az erőkifejtő torna szinte el-
képzelhetetlen.

G ondoljunk arra, hogy m inden versenynél sza-
bályokat és stílust, k ifejező form ákat követelnek,
am ely egyrészt abban áll, hogy a gyakorlatot a lehető
legegyszerűbb tartással és m ozdulatokkal kell érvé-
nyesíteni, m ásrészt az erőkifejtésnek és a célnak
m egfelelő legjobb s legrövidebb m ozdulatokat kell
végeznünk. A versenyben m indig sokat jelent m aga
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a m ozgás egyszerűsége és szépsége is, bizonyos m eg-
határozott, zárt form ák alakításának tekintetében. Ez
nem céltalan kívánság. H a nem stílus szerint csele-
kednénk, nem tudnánk az em beri szépség szabályai-
hoz alkalm azkodva, éppen a legfontosabb testrészeket
fejleszteni arányossá.

A m ozgás m aga is gyönyört okoz az egészséges
izm ú, vérű és szervezetű egyénnek. H iszen a tánc sem
egyéb, zenére alkalm azott s az ütem ben, a hangesés-
ben feloldódó cselekvés öröm énél. A zért, ha tehetjük,
az erőgyarapító és edző m ozgást m indig zenére
végezzük.

Tapasztalatból tudjuk, hogy a közösen végzett
torna és gyakorlatozás — eltekintve attól, hogy a ver-
seny m ásként el sem képzelhető — de az erőkifejtő
versenytornák begyakorlása is m ennyivel vonzóbb,
kellem esebb állandó társaság keretében, m int egy-
m agunkban. Ezért járjunk ki gyakran a szabadba
töm egesen, lehető leg szépkörnyezetű és jólevegő jű
helyre, vagy pályákra. N agyon fontos a hely szép-
sége, m ert ez külön is lelki öröm öt nyújt és sokkal
inkább képessé tesz az erőkifejtésre, m int valam i tűz-
falakkal és reklám táblákkal körülvett, füstös telek.

K özösen végezzük a gyakorlatokat, m ert így az
együttidőzés és versengés közben a társas érintkezés-
nek nem esebb lehetősége nyílik szám unkra, m intha
m ulatók félhom ályában találkozunk. Testm űvelés
közben alkalm unk nyílik fejtegetésekre, m egbeszélé-
sekre, tehát egyszersm ind a szellem i fejlődésre is.

N e m ulasszunk el egyetlen napot sem , m ég ha az
idő rossz is vagy m ás tevékenységhez jobb kedvünk
volna, hogy testünkkel és szellem ünkkel a legm aga-
sabb eszm ényiség szerint foglalkozzunk, m ert ennél
fontosabb m ár csak a hivatásbeli kötelesség lehet, ön-
m agunkkal szem ben, de közvetve a társadalom iránt
is, ez a legkom olyabb kötelességünk.
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A testfejlesztés különböző m ódjait a m űvészetig
lehet m agasztosítani, ha ehhez kellő érzékünk és ke-
délyünk van. Ebben rejlik a sokat em legetett, de rosz-
szul értelm ezett életm űvészet fogalm a. A z elpuhult
em ber elsősorban egy nagyszerű kedvteléstő l fosztja
m eg m agát, de ugyanakkor egész élete is a szeren-
csétlen kedély rossz eredm énye lesz, m ert gyönge és
egészségtelen teste rossz tulajdonságok, ső t a rossz
hajlam ok felé sodorja. Legtöbbnyire a labdarúgó
m érkőzések izguló néző i is csak ilyen elvetélt erejű
em berek, m ert nincs önm agukban sem m i öröm ük. A z
pedig, hogy irigylik bizonyos értelem ben a pályán
m ozgó, erő teljes és jókedvű ifjakat szép testalkatu-
kért, csakis jellem hibákra vezethet, m ert bennük
hiányérzetet s alacsonyrendűségi tudatot fejleszt,
am ely tudvalevő leg a legtöbb életbéli szerencsétlen-
ségnek forrása, tekintve, hogy az ilyen em ber kielé-
gületlenségében m indenre kapható.

Igyekezzünk tehát m indnyájan erősek és szenek
lenni. Ezért legtöbbet a testi képességeink és szellem i
m agasrendűségünk kifejlesztésével törődjünk.

H a a szabadgyakorlatok eléggé m egedzettek m ár
— de csakis akkor — kezdjünk úszni, ugrani, futni,
súlyt és gerelyt vetni, stb. E leinte persze csak gyakor-
latként, később pedig m agunkhoz alkalm as ellen-
felekkel versenyezve a tökéletesítésben. A durvább
játékok azonban csak azoknak valók, akik abba is
bele tudják vinni m inden szépségvágyukat, át tudják
hatni m ozgásukat és törekvésüket lelki ritm usuk
összhangjával. M ert csakis ezáltal lesz például a bir-
kózás, az ökölvívás és a labdarúgás vagy akár a vízi-
labdázás széppé, m űvészivé és nem esítővé.

A ki a testnevelést nem elsősorban a testének
széppéfejlesztése és nem es foglalkozásként űzi, hanem
valam i kétes dicsőséget hajszol vagy — m int m a
szokás — állást akar nyerni, az eleve hozzá se fog-
jon. H iszen a testedzés olyan életszükséglet, am ely,
korkülönbség nélkül, az élet nem esítésére és a boldog-
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ság m egközelítésére szolgál. Ezt m eg kell tanulnunk
a régi görögöktő l.

A versengésnek és a nem es értelm ű hiúságnak
m indenesetre nagy és jótékony szerepe van a testm ű-
velésben, de tudjuk, hogy csak a becsületes és m aga-
sabbrendű erénnyel együtt képes szellem ünket is ki-
elégíteni s bennünk az élet gyönyörének érzéseit fel-
kelteni. Ez pedig az egész társadalm i életre kihat.

A z állam nak — ez a legsajátosabb közérdek —
feltétlenül gondoskodnia kell arról, hogy m inden
egyes tagja életképessé tehesse m agát, s ne csak a
válogatott ifjúságot foglalkoztassák. A versenytereket
szaporítva és szépítve — m űvészien képezve ki kör-
nyezetüket, m int a Foro M ussolinin látható — m in-
denkinek tegyék lehetővé, hogy pénzáldozat nélkül
élhessen ennek a legm agasabb és leghasznosabb
kedvtelésnek.

Tudjuk, hogy az ógörög nép a legfontosabb és
legszebb ügyének tekintette ezt. Intézm ényeket léte-
sített, am elyek a testi-szellem i m űvelődést együtt
szolgálták. B elátták, hogy hiába m inden szellem i
tudás, ha testileg gyöngék, félrehúzódok és rútak va-
gyunk, m ert így aligha lehet öröm e és hősi elszánása
bárkinek is. A nnyira m entek, hogy a legfontosabb
m űvelődési, állam i és m agánügyeiket is a tág, fényes
versenytereken intézték, m ert m indnyájuknak olyan
szenvedélye volt a testszépség egészséges m űvelése,
hogy m ég a sorsdöntő ügyeket és a legnagyszerűbb
m űvészi alkotásokat vagy tudom ányos kérdéseket is
a versenytérre vitték, hogysem bárm i egyéb m iatt el-
vonják m agukat ettő l a nem es élvezettő l. Ez a 'esti-
szellem i párhuzam os, egym ással összefonódó m űve-
lődés, m elyben a kettő t sehogysem lehetett szétválasz-
tani, — tudjuk — soha boldogabb és szebb társadal-
m at nem alakított m ég.

H a testünket a tornán, de bárhol és bárm iben
foglalkoztatjuk, a szellem ünk uralm át érezzük telje-
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sítm ényeink fölött. E leinte csak tíz m éterre tudjuk el-
vetni a súlygolyót, később többre, de lehet olyan al-
kalom is, am ikor összpontosítani tudjuk m inden
figyelm ünket és akaratunkat a cselekvésre és segítsé-
gül hívjuk erőfeszítésünk pillanatában a legm aga-
sabb szellem i erő t, hogy m agunkat és versenytársain-
kat fölülm úljuk. Tulajdonképen m inden verseny-
eredm ény em berfölötti teljesítm ény, m ert az átlagos
erejű és képességű em ber, de m ég a fejlettebb sem
képes elérni, ső t, néha olyan m eglepő az eredm ény,
hogy nyilvánvalóan m inden erőnket túlszárnyaltuk.
A z em beri lehetőségek határait ezen a téren sem is-
m erjük, csak annyit tudunk, hogy, bár csodát nem
tehetünk, m égis csodásnak kell éreznünk bizonyos
dolgainkat.

A kárki m ondhatja, hogy ez az izom rendszer és a
szükséges gyakorlat fokozatos fejlesztésének eredm é-
nye és sem m i köze a szellem hez. Erre csak az az
ellenérvünk lehet, am i világos is, hogy erő és akarat
nélkül, tehát a szellem i felsőbbség híján, m ég ágyunk-
ból sem tudnánk fölkelni, s ha az akarat rendszeres
edzésre nem hajtana, s nem vágynánk lelkiekkel is a
célt elérni, nem tudnánk soha odáig fejlődni, hogy
győzzünk. Legföljebb csak valam ivel haladnánk
többre, m int am ikor először vettük kezünkbe a súly-
golyót. Ez különben m inden tekintetben nyilvánvaló,
s csak fölületes ésszel lehet az ok és okozat különbsé-
gét összetéveszteni. Érthető , hogy erős szellem i kész-
ség nélkül nem m ozogna a test és pláne, nagy dolgo-
kot sohasem vihetne véghez. Em berileg m a m ég nem
tudjuk eldönteni, hogy a szellem i erőkben nem rej-
lik-e benne, m integy erővonalak form ájában m inden,
am it a test véghezvisz?

A m ikor tehát az edzést kezdem , azzal a vággyal
eltelve gyakorlatozom , hogy az izm aim a fokozott
erőfeszítés által széppé is legyenek, necsak erőssé.
A z edzés közben gondolkozom és érzek. A gondolatok
és érzelm ek bekapcsolódnak a testi erőfeszítésem be,
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úgy, hogy egyik erővel, a szellem ivel, áthatom a
m ásikat, a testit. A z erőfeszítés egyben arra az óhajra
is irányul, hogy széppé legyek, s ekkor nem csak a
testem fog a kívánt irányba fejlődni, hanem az arcom
is kifejezést cserélhet lassanként, ha vágyam oda is
irányul, de m eg azért is, m ert m inden szellem i erő-
feszítés az arcon üt ki legkönnyebben és nyilvánul
m eg legékesebben. Ső t, a torna és a rendszeres test-
fejlesztés közben, am elynél föltétlenül szükséges,
hogy gondolkozzam és akarjak, a szellem em et észre-
vétlenül is edzem s fokozom m inden képességét.
V égtelen lehetőségek elő tt állok tehát, am ikor a test-
képzésre elszánom m agam . A zt talán ki sem kell m ár
em elnünk, s term észetszerű leg, nem is várhatjuk,
hogy egyik napról a m ásikra nagy versenyeredm é-
nyeket érjünk el. A zt sem várhatom azért, hogy az
arcom és alkatom m áról-holnapra szépüljön m eg. M ár
csak azért sem , m ert az elszánás pillanatától kezdve
előbb az egész életem et lényegében kell m egváltoztat-
nom , m inden vonatkozásban. H ogy és m ennyit al-
szom , az éppúgy fontos, m int az, hogy kirő l hogyan
vélekedem ? G yű lölettel-e, lenézéssel-e, vagy m egértés-
sel és becsüléssel? Ettő l is sok függ, m ert bensőnk
összhangja kívánja a jót. M indezt azonban nem tud-
juk egyik napról a m ásikra beidegezni.

A z azonban bizonyos, hogy sem m it sem kell dur-
ván kierőszakolni önm agunktól, m ert az egyenlő
volna a versenyben való túlzott erőfeszítés visszaélé-
sével és ezt is visszahatás követné. A z életm ódunkat
szinte önkénytelenül fogjuk m egváltoztatni a szép
élm ények és az egészséges testedzés hatására. M in-
dennek jobb kedvvel és kiegyensúlyozottabban fogunk
azontúl nekivágni.

A sokat em legetett életm űvészetet tulajdonképen
a régi görögök valósították m eg, akik nem csak a test-
gyakorlást tartották erő- és szépségfejlesztő foglalko-
zásnak, hanem a tánc, az ének, a m ozgás, az állások,
a drám ai jelenítés és a cselekvés szellem i szépségei-
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nek m űvészetére is általános képzést nyújtottak.
Á thatotta fölfogásukat az a belátás, hogy a testet
főként a szellem i gyönyörökkel átitatott m ozgás fej-
leszti igazán széppé. Erre a célra külön intézm ényük
volt. Ez az intézm ény, am int m ár tudjuk, az orkesz-
tika. N em m ás, m int a testnek a lélek érzelm eivel
és szenvedélyeivel való áthatása. Sem m i m ással, m ég
a legnagyobb bölcsességgel sem tudunk testünknek
annyi bájos és szenvedélyes erő t kölcsönözni, m int a
lélekbő l és ösztönbő l eredő közvetlen m ozgáshatások-
kal, am elyek leginkább illenek a testhez és kívánsá-
gaihoz s azt legintenzívebben járják át, m integy
összeolvasztva a testet a lélekkel. M ég a legősibb né-
peknél is szokás volt az ének és tánc m űvelése, s a
m ai indiánok és négerek m ég m ost sem szakítottak
ezzel a szokással, m ert náluk is ösztönös hagyom ány,
hogy ezek a dolgok a testet fölm agasztosítják egészen
a m egszállottság önkívületéig.

A z orkesztika m agában foglalja a m ozgás m űvé-
szi szabályait, de egyszersm ind a zenére vagy énekre
lejtett jelenítő táncot s táncos m ozgást, az előadás
költő i jelenítését, a m ozgás ünnepi m isztérium ait is.
M agában foglalja az állások és fölvonulások rendjét
és kecsességének tanát. A karok szavaló vagy éneklő
előadását és az élet egyéb szépségkifejtő m egnyilvánu-
lásait, am elyek az em beri testbő l és szellem bő l ered-
hetnek. Tehát m indent, am i finom abb, nem esebb és
lelkesültebb cselekvés, m int akár a gim nasztika, akár
az atlétika, de éppen ezért alkalm asabb is a test és az
élet szépítésére. Ez a fajta cselekvés ugyanis egyene-
sen a szellem i gyönyörbő l eredve m ozgatja a testet,
hatja át az idegeket és ritm ussal, érzelm ekkel a lel-
ket. A zzal az érzelm i gyönyörrel, am ely a dallam ban
és az ütem ben rejlő form ákat és feszültségeket át-
rezegteti a testen s így annak életritm usával össz-
hangba kerülve, m egm ozdítja, táncra, vagy a m eg-
szállottság m ás m ozgásszépségeire készteti. Ilyet m a
csak operaházaink táncosaitól láthatunk.
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M ivel tehát az élet lényegénél fogva m ozgásból
áll, el kell tökélnünk, hogy m ozgásunkat és cselekvé-
seinket úgy fogjuk nem esíteni, ritm us és form ák
összhangja tekintetében, m int ahogy azt szépérzékünk
követeli. E l fogjuk sajátítani a m űvészi szobrokban
m egkövült m ozgás szépségét, ahogy azt képzeletünk
továbbfejleszti és m eg fogjuk tanulni a rem ek ze-
nékbő l, hogy a m ozgásnak m ilyen értékei és m ennyi
tágulási lehetősége van úgy ritm usban, m int össz-
hangban és kifejezésben.



V III.

A Z EM BER I TEST SZÉPSÉG ÉN EK M ÉR TÉK EI

A z élet m inden vonatkozása szám unkra a tes-
tünknél kezdődik, hiszen ez a világban való létünknek
egyetlen bizonysága és ezen keresztül élünk át m in-
dent. Legtöbbet tehát a testtel és a testiekkel van
dolgunk. Ezért a szépet is elsősorban ezirányban ke-
ressük. H ogy azonban m it tartunk szépnek az em beri
form ák sokféleségében és m it rútnak, ahhoz term é-
szettudom ányi fölfogásunk célszerűségi és tökéletes-
ségi követelm énye is hozzájárul, am ely könnyebbé
teszi, hogy az em beri test szépségeirő l határozott fo-
galm akat alkothassunk.

H a összehasonlításokat teszünk az em beri test-
form ák sokféleségében és keressük, hogy m elyik vál-
tozat, vagy m elyik form a az, am elyet a többiekkel
szem ben szépnek találunk, érezzük, hogy az a szép,
am i term észettudom ányi fölfogásunk szerint egy-
szersm ind tökéletesebb is. A z em beren kiütő alsóbb-
rendű jellem vonások tehát, am elyek állati form ákra
és jellegre em lékeztetnek, rútak. A m agasabbrendű ,
fejlettebb form ák viszont, am elyek az állati jellegtő l
távol vannak, szépek. M inél nagyobb hézag van
eszerint form ailag a kettő között, m indinkább javára
válik az em beri test szépségének. Például, aki hosszú
kezű és rövid lábú, azt nem érezhetjük, de nem is
tekintjük szépnek, vagy előreugró állkapcsú arcot
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sem , m ert ez állati jellegre — a rágásra, harapásra
és védekezésre erősen kifejlett tulajdonságokra —
em lékeztet. M inél inkább vonul az orr és állkapocs-
rész hátra, s m inél inkább dom borodik a hom lok
előre, annál nem esebb, értelm esebb és szebb a fej.

A term észet szépérzetünket bám ulatos m ódon
fogja szolgálatába s ennek m ély jelentősége van:
Szépérzetünket nem a m agunk gyönyörködtetésére
oltotta belénk a term észet. Ez csak látszólag van így.
Szépérzetünk ugyanis csak eszköz a term észet kezé-
ben, m ellyel a tökéletesedés felé hajt állandóan ben-
nünket. A m ikor m i az em bereken és m indenben a.
szépet kutatjuk, a tökéleteset kívánjuk, egyszersm ind
öntudatlan tökéletesedésünket szolgáljuk m agunkban
is. M i is a szépségre törekszünk, s ez lassan át is
alakít.

A testform ák vizsgálatánál nem közöm bös, hogy
honnan szem léljük az alakot. A legm esszebbrő l is
föltűnő és távolról is figyelm et keltő főarányok a leg-
fontosabbak. A z em beri test arányainak m eghatáro-
zásánál leggyakrabban a fej hosszát szám ítjuk m ér-
tékegységül, m ert ez a részünk a legszem betűnőbb, ha
a figyelem az egész alakot végigm éri. A fejhossz,
am ely a fejtető tő l az állcsúcsig szám ít, átlagos ará-
nyos alaknál hét és félszer van m eg a term et egész
m agasságában. E ttő l a m érettő l két irányban lehetsé-
ges az eltérés: ahol a fejhossz többször van m eg a
testhosszban, szükségkép m agasabb a test, ahol keve-
sebbszer van m eg, ott alacsonyabb.

A külsőnkön látható tulajdonságok m ajd fo-
kozva, m ajd csökkenve tűnnek elénk. A szép term é-
szetesen csak az egyik irányban kereshető , m ert a
m ásik föltétlenül rút. A m agasabb alakok a szebbek,
m elyekben a fejhossz többször van m eg. B oticelji
Tavasz c. festm ényén például a három nőalak közül
a középső kilenc-tíz fejhosszúságú, ez azonban m ű-
vészi túlzása a szépnek, m ert a valóságban ilyen
esetben a többi arányok is eltolódnak.
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Előbb a kiütköző rútat kell kutatnunk, m ert az
jobban feltűnik és ellentétjeit könnyebben érezzük.

A test fő jellem vonásai arányok szem pontjából a
következők: A fej nem nagyobb, m int az egész test
nyolcadrésze. A lábak nem rövidek annyira, hogy az
egész term et középpontja ezáltal ne a com btőre,
hanem a hasközépre essék. A karoknak lelógó hely-
zetükben arányos testnél a com bközépig kell érni;
ennél hoszabb a m ajom karjára em lékeztet.

A törzs hossza a valóságban nem változik tágabb
határok között; arányos testnél a lábak hosszúságá-
nak felel m eg a szorosan vett törzshossz. Ü lő alakot
nézve, ebben a tekintetben tévedhetünk a term etet
illető leg, m inthogy a test m agasságában az alsó vég-
tagok viszik a főszerepet. E lőfordul gyakran, hogy
rövidlábú em ber ülő helyzetben éppoly m agasnak
látszik, m int a m agasterm etű .

G yerm eknél a test középpontja a végtagok fej-
letlensége következtében a köldökhöz esik. A kar
azonban úgy a felnő ttnél, m int gyerm eknél a com b
közepéig lóg le állás közben. A test arányos terje-
delm e felnő ttnél m inden tekintetben nyúlánk keli,
hogy legyen.

A m űvészek az arányokat m ár a legrégibb idők
óta m indig kiem elik. M ár az egyiptom iak is ism erték
jelentőségét. Egy ránkm aradt m űvészeti em lékükön
a test hossza harántvonalakkal tizenkilenc részre van
osztva. Egy rész m értékegysége náluk a kinyújtott
középső ujj hossza lehetett, m ert éppen erre esik
egy beosztás. Egy görög em lékkövön Prom etheus fél-
részeibő l rakja össze egy alak testrészeit és m érő léc-
cel a kezében, szobrászkodik. Továbbá Polikleitos
D árdnvivő je az arányos em ber m intaképéül készülhe-
tett. Fz az alak azonban a valóban gyakori, átlagos
arányokat tünteti föl, m íg a görög szobrok nagyrésze
a m agasabb alak arányai felé hajlik. Plinius dicséret-
tel em lékezik m eg Lisippos alakjairól — kinek
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A poxiom enosa kilenc fejhosszúságú, — m ert az ilyen
alakok szerinte is finom abb és nem esebb jellegűek.
M ichelangelo, m int egyik rajzán saját beosztásával
világosan feltünteti, a nyolc fejhosszúságúnál m a-
gasabb alakokat kedvelte. M inden nagyobb m űvész-
nek m egvolt a kedvelt aránybeosztási rendszere, m ely-
nek jogosultságát tisztán gyakorlati értelem ben senki
sem vonhatja kétségbe.

A fej, s főképpen az arc szépsége, m ely nagy-
részben a koponya helyes arányaitól függ, kiválóan
fontos, m ert hiszen a kézen kívül ez az egyetlen olyan
testrészünk, am elyet — különösen a m ai öltözködés-
m ód m ellett — állandóan szem lélünk. K özönségesen
a szép em ber fogalm a alatt nem is igen értünk m ást,
m int a test helyes főarányain kívül az arc szépérzékét.
A többi részek — a köznapi életben — ism eretlenek,
pedig a szépséghez m inden rész összhangja hozzá-
tartozik.

B ár a m indennapi életben az arc szépségeit a
szem , az orr. a száj és a fül részleteiben keressük,
m ielő tt ezeket külön is észrevennénk, a fej általános
form ája érvényesül. Látni fogjuk, hogv az arc leg-
nem esebb jellem e m ár benne rejlik általános for-
rná iában és szerkezetében, s a részletek m integy csak
külső dísz vagy ékességképen jelennek m eg. M eg-
különböztetünk széles és keskeny arcot, továbbá
előreugró állkapcsot, vagy hátrahúzódót. H a m eggon-
doljuk, hogy a széles arc a pofacsontok széjjelállása
vagyis föltűnőbb jelentkezése m iatt jön létre, nem ne-
héz eltalálnunk, hogy m elyik arcform a tartozik a
szépség m egítélése alá. A széles arc nem jelent föl-
tétlenül alsóbbrendű tulajdonságot, ső t, lehetséges,
hogy a részletek egyébként szerencsés csoportosulása
révén különösen is szép lehet. H iszen a legkiválóbb
em berek nagyrésze is szélesarcú volt. G ondoljunk
Luther, A dy, B alzac, stb. arcára. Term észetesen a kes-
keny, tojáskerek arc nem esebb és szebb fejet m utat.

Sokkal lényegesebb változata az arcnak az előre
és hátraugró részek m egjelenése. Ez jelentőségében
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és érdekességében testünk m ás form abeli viszonyait
m essze túlszárnyalja. N em csak szépérzékünk m érle-
gelésére figyelünk ugyanis ezeknél, hanem a term é-
szettudom ány ítéletére is. így értjük m eg ugyanis m ű-
történeli em lékeinkkel kapcsolatban az em beri fej-
lődés viszonyait a form aszépség m egnyilvánulásán
át. Például a görög arcél jelentőségét. Ezen az arcélén
ugyenis a hom lok oly m értékben nyom ul előre, hogy
az orrháttal m ajdnem egy síkba kerül, illetve az arc
alsó, állkapcsi része úgy usrik hátra, a hom lok alá.
Ezáltal, am i az arcon a legfőbb jellem vonást, ső t,
sokszor annál jóval többet képvisel, a szem m élv fek-
vésbe kerül és az elődom borodó hom lok valóságos
boltozatként jelenik m eg fölötte. Ez a két jelleg az
ógörög főn a m aga teljességében elénktárja m agasz-
tos és m ély tekintetüket. Ezek a kidom borított jel-
lem vonások m integy m egérzései annak az isteni jel-
legnek, am ely a tökéletesebb em bernél fog csak elő-
térbe kerülni, m egvalósulni. Ezt az arcform át ugvanis
az ókor m űvészei valószínű leg csak m int eszm ényt
m intázták ilyen eltúlozva, attól függetlenül, hogy
volt-e G örögországban hasonló tökéletességű em ber,
vagy sem , m ely kérdést igen nehéz eldönteni.

M indezeket m ég jobban m egértjük, ha az arc
ilyen form áját term észettudom ányi szem pontból is
figyelem re m éltatjuk. Ε viszonyok áttekintésére fon-
tos, hogy a fej csontos részére is vessünk egy pillan-
tást. A fej hátsó része, a koponya, az agyvelő burka,
csak abban a tekintetben bírálható, hogy nincsenek-e
túlnövései vagy horpadásai, am elyek m ind a tökélet-
lenséget jelzik, tehát nem is lehetnek szépek. Szép-
fogalm unk ugyanis — jól értsük m eg — m indig át-
átöröklődő tökéletességvágyunknál és szem léletünk-
nél fogva fejlődött ki. A fejen előforduló term észet-
ellenes dom borulatok arányos túlfejlődése néha kü-
lönös tulajdonságokat m utat. N éha a lángészt rejti,
de legtöbbször a terheltség jele.
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A koponya alulsó részének csontszerkezete több
tágas nyílással, az arc. A hom lok tehát ez esetben a
koponyához tartozik, m ert az is az agy burkának
tekintendő . A tulajdonképeni arc eszerint a szem -
gödör fölső széléig terjed. A görög arcél jellem e éppen
ezen a két részen, a koponya és a tulajdonképeni arc
viszonyán m úlik. Ezt csak akkor m éltányolhatjuk a
m aga teljességében, ha tekintetet vetünk az állati ko-
ponyára is, am elynek arcrésze jóval nagyobb az egész
koponyánál s kivétel nélkül oly előre nyúlik, hogy
m ellette a fejletlen kis koponya egészen hátra szorul.
V ilágos tehát, hogy az előreugró em beri arc vagy
am ely bárm ilyen hasonló torzulást szenved, alacsony-
rendűbbet és rútabbat, a hátravonuló pedig a tökéle-
tesebbet és szebbet képviseli. Sokat beszélnek tökéle-
tes vagy eszm ényi szépségrő l, de hogy ez m iben nyi-
latkozik, s m ilyen irányban kell keresni, azt nem igen
tudják m egm ondani. E rre felelni valóban nem is
olyan könnyű , m ert esetrő l-esetre való m érlegelést és
a viszonylatok betartását követeli.

A z arcnál tehát, am ely főform áiban három féle,
azaz rendes, előrenyúló, vagy hátrahúzódó. — jegyez-
zük m eg — az utóbbi képviseli a szépet. Ezt esyébbel
nem bizonyíthatjuk, m int azzal, hogy ez egyszersm ind
a tökéletesebb és összhangzóbb, vagyis azzal, hogy az
ilyen em berek m indig életükben is tökéletesebbek, ne-
m esebbek és bölcsebbek.

A z arc részleteirő l, az apróbbakról különösen,
senki sem gondolná első rátekintésnél, hogy az a
valam i, am i m ár távolabbról is élénken hat vagy leg-
alábbis a szép arcon hatnia kell: az a szépvonalú
szemöldök. Figyeljük m eg, hogy ennek a szépséget
kiem elő résznek, — am elyrő l a fejlődéstan úgy nyi-
latkozik, hogy csakis a sorozatos kiválasztódás folya-
m án fejlődhetett ilyenné — ha nincs elég kiötlő színe
és vonala, ez az arcot m ár m agiban is eléggé kifeje-
zéstelenné teszi. K iirtása, vagy esetleges színtelensége,
vagy pláne a vörössége ellen m inden jóízlés tiltako-
zik. A szépvonalú, sötét és erős szem öldök ellenben,
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m ely az orrtő felő l vastagabb résszel eredve, vége
felé egyenletesen m egvékonyodik, közben pedig vo-
nala finom an hajlik és fénylik, m ind m esszirő l, m ind
közelrő l kifejezésteljes jellem vonást kölcsönöz az
arcnak. Fő leg abban áll jelentősége, hogy a hom lok
nem es elődom borodását élesen jelzi és aláhúzza. Sok-
szor egym agában, a többi részek különös szépsége
nélkül is széppé teheti az arcot. K iigazító festése tehát,
ha m inden túlzás nélkül alkalm azzák, igen jól szám í-
tott elgondoláson alapszik. N ém ely m űveletlen nép-
nek az a szokása, hogy a férjhez m enő lányok szem -
öldöküktő l m egválni kénytelenek, az önkénytelen
hőségnek is elég biztosítéka lehet. A szem öldök rend-
kívüli varázsának van azonban egy m ásik titka is, az,
hogv m ozgatható. Testünk egyedül m ozgatható bőr-
részlete ugyanis a hom lok bőre, am ellyel ugyan leg-
többen visszaélnek, m ert a hom lok sim a fölületét a
gyakori bőrvonogatással idő elő tt ráncossá teszik.
Ezek a m ozgások, am elyeknek elvonogatását szükség-
képen a szem öldök is követi, az arcvonások változá-
sam ak eçyik legerősebb kifejezőeszközévé válnak.
M ása a szem is a kifejezés legnagyobb részét a szem -
öldök játékának köszönheti. A szem öldök környeze-
tének többi részei hatásban m ind csak utána követ-
keznek.

A szemrésnek elsősorban tágassága és m etszése
az, am i szépségét befolyásolja. A m it nagy és szép
szem nek látunk, voltaképen az csak tágabb pillarést
jelent. A tágabb résen át ugyanis a szem golyónak na-
gyobb része tekinthet felénk. Ilyenek a gyerm eki és
többé-kevésbbé a nő i szem ek is. A szem rés, a japáné
kivételével, vízszintesen áll.

A szem szépségeire a színnek van nagy hatása,
de nem m inden szépsége m erül ki ebben, m int sokan
hiszik. A szem színe, fénye és változó kifejezése olyan
m értékben hatnak, hogy néha errő l alkotunk ítéletet
az em ber szellem ére vonatkozóan. A szem bizonyos
értelem ben tényleg kitükrözteti a belső indulatokat, a
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lázt, a bánatot, s m indent, am i belső leg az em bert
áthatja. H a valakivel szem ben állunk, beszéd közben
a szem ét figyeljük, m ert ezt tekintjük annak az ablak-
nak, am elyen át bensejébe, a lelkébe vélünk pillan-
tani. A kifejező szem ek valóban olyan életteljesek,
hogy azt kell hinnünk, m indent m eglátunk rajta ke-
resztül az em berbő l. M inél m élyebben fekszik a hom -
lok dom borulata alatt, annál élénkebben teszi azt a
hatást, hogy isteni eredetű jelenség, tehát annál értel-
m esebb és kifejezőbb. A szem ek szépségéhez tartozik
m ég a szemgödör tágassága s lágyan hajló részletei,
am elyek a halánték felé egyre finom odva hajlanak át
az arccsontok fölött. A szemhéj telt vagy áttetsző
volta s a pillák színe és hossza m indehhez hozzájárul.

A halánték és a homlok nőknél kerekdeden ívelt.
A hom lok kidom borodva, a halánték pedig finom
kagylószerű en horpadva, a nő i arc díszeivé válnak,
m íg a férfié lehet kissé szögletes, síkokra oszló. Sem
a halántékon, sem a hom lokon nem közöm bös, hogy
a haj szegélyzete hogyan és m ilyen vonalban takarja
széleit. A sűrűn benő tt, alacsony hom lok rút, a dom -
ború, sim a és m agas, eszm ényivé válhat a kedély nyu-
galm asságával, föltéve, ha m agassága nem a kopaszo-
dástól ered. Ezek a részek m ind együtt hatnak a szem
szépségével és kifejezésével.

A z orr, a száj és a fül szépségében valójában
csak a form a szerepel. Színhatásról tudvalevően csak
annyiban lehet szó, hogy például az em ber ajka in-
káb legyen piros, m int az orra. A fül és az orr ne
tegyenek olvan hatást, m int nyersen kiugró, túlzottan
hivalkodó húsdarabok. Illeszkedésük az archoz és az
egész feiform áboz, fontosabb, m int bárm ely m ás ré-
szünknél. Testünk szépségében ugyanis az egym ásba
hailó síkok és vonalak enyhe átm eneteit követjük, s
ezeknek összhangját csak a fejnek ezek a kiugró
részei bonthatják m eg. A zonban külön dicséret illeti
az orrot és a fület, ha kiváló szépségű és tagoltságú,
vagyis önm agában is rem ekm ű .
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N em az az orr föltétlenül a szép, am ely m inden
részében kicsi. N e legyen nagy, de m indenesetre rész-
arányos. A gum ó-szerű , vagy húsos orrok, am elyekben
sem m i határozott form a nem látható, nyilván hát-
térbe szorulnak a nem es, gondolkozó főre valló, ará-
nyosan elkeskenyedő , egyeneshátú, alul vízszintesbő l
hajló síkocskákban futó, s önm agukban szinte virág-
szirom jellegével bíró cim pák m ellett. A z orrlikak ne
törekedjenek nagyobb m értékben föltűnésre, hanem
lehető leg födött helyzetűek legyenek, tehát az orrcim -
pák által takarva, lefelé irányuljanak. A hajlott orr,
a pisze, vagy a m erev orr kevésbé eszm ényi, de szép
lehet azért, ha az arc jellegével egyébként összhang-
ban van. A z orr hegye finom göm bölydedben vagy
egym ásba hajló, apró síkokban kifejlődve, lehető leg
ne ugorjék sokkal előbbre az orrhát vonalánál. Ü gy-
nevezett nyerge pedig ne m élyüljön behorpadva. Fő-
leg ne legyen az orr több bőrszínárnyalat vagy zsír-
foltok, esetleg szem ölcsök áldozata, m ert ez nem csak
form ájának szépségétő l foszthatja m eg, de — tekinhe
az arcon elfoglalt uralkodó jellegét — az egész arcot
elcsúfíthatja.

A fülnek legszebb tulajdonsága a szerény vissza·
vonultság, de ne legyen azért, m int a hiúzé, kopo-
nyához lapuló sem . Form ája iránt, — m elynek szép-
sége tojásdad m etszésében és belső porcainak éppúgy,
m int perem ének finom hallásában rejlik — az a fő
követelésünk, hogy ne legyen a felső része lekonyult
és elálló, s lehető leg kisebb, m int nagyobb helyet fog-
laljon el a fej oldalán. Á llati jellegűek a fölül egy kis
csom óban kihegyezedő fülek, de nem kevésbbé az
elállóak, vagy lelapulóak is.

A száj szépsége fontosságban a szem éhez ha-
sonló. A z em ber ezzel beszél és eszik, tehát, m ind-
annyiszor fontos, hogy úgy m ozgása, m int form ája
szép legyen, m ert gvakran tekintenek rá. A z ajkak
telt, piros, lágy hajlatú szegélyei legyenek az egész
szájöbölnek, am elybő l az egészséges, piros ínyben
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gyökerező , rendszeres form ájú, gyöngyfehér fogak
csak akkor világítsanak ki, ha ennek a nevetésben,
vagy bárm ilyen szájtátásban indokoltsága van. A z
alsó ajak kissé vastagabb és teltebb. A szájszöglet,
különösen a nőknél, kis gödreinek puhaságával tűnjön
ki. A m int a fölső szem pilla uralja az alsót, úgy az
ajkak közül is a fölső tetőzi kissé, alig észrevehetően
túlszárnyalva az alsót. A z alsó ajkak előrebiggyedése
durva jelleget ad. U gyanúgy a form átlan nagy száj,
vagy a nevetségesen apró ajkak. A z ajkak, oldal-
nézetben tekintve, ne álljanak csücsörödve előre, sent
ne essenek be foghíjas jellegűen. Lehető leg legyenek
egy vonalban és tengelyirányukban vízszintes fek-
vésűek. H ajlásuk a hangszernyílások nem es vonalát
m utassa. A z áll, m elynek form ájában a jellem nyil-
vánul m eg, csak akkor m ondható szépnek, ha kerek-
deden, közepén kis horpadással csúcsosítja ki az áll-
kapocs alsó részét. K erek áll m indig jóságot, szög-
letes vagy hegyes pedig m indig az erőszakosságot,
vagy a ravaszságot m utatja.

M indezek a szervek általában ne túlozzák el for-
m áikkal a használatuk jelentőségét. M ert az igazi
szép test az, am elyen sem m i sem feltűnő , hanem
m inden csak az összarányban érvényesül. A szem ne
dülledjen ki a gyanakvó, figyelő nézésben és ne fo-
rogjon idegesen. A fülkagyló ne tegye azt a hatást,
m intha hallgatózáshoz odaillesztett tenyér lenne. A z
orron a szim atolás és szagkeresés ne legyen feltűnő ,
szinte kiforduló orrlikak és ezáltal betört orrhát
által. A szájon ne fényljen folyton az étvágy nyála,
sem tátogásában és hangjaiban az evés élvezetszerű
m ohósága.

M ielő tt a fejet elhagynánk, beszélnünk kell m ég
a hajról és az arc bőrének színérő l. — A haj töm ött-
sége, szálainak term észetes fénye és finom sága m el-
lett bizonyos, nem széthulló lágysága és sötét színe
szebb, m int m inden jellem vonása, m ely ezzel ellen-
kezik. R endszeres, enyhén hajló hullám ossága az
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egészség és jó faj jele. Fontos m ég, hogy sűrűsége
m ellett hogyan, m ilyen vonalban övezi a hom lokot. A
hom lok közepe fölött kissé lenő , m iáltal a tarkótól
kezdve a fül és a halánték fölött átívelve, végig az
egész fej körül hullám vonalban szegélyeződik. A
hom lokba túlságosan belenő tt haj, m ely ezáltal la-
possá teszi azt, állati jellem vonást ad. A haj rende-
zésével, fésülésének m ódjaival az egész fejform ára
nagy alakítóhatást gyakorol, s így az em bernek m ód-
jában van a szám ára legszebb kifejezést föllelni a fej
em e ékességének alakításával. A túlságosan bodros
haj, akár term észetes, akár göndörített, zavaros ha-
tást tesz, tehát nem lehet szép. A z egyszerűen for-
m ált haj, lehető leg sim án rendezve, a term észetes
növése szerint, tiszta összhangszépséget adhat az
egész fejform ának. A férfiaknál a haj előbb leírt tu-
lajdonságaihoz hasonló, ápolt szakáll vagy bajusz
szép lehet, de szebb az ízlésünk szerint — m int m a
inkább elfogadott divat — a sim ára borotvált arc,
am elyen a bajuszt is csak akkor hagyják fönt, ha
az kivételesen javítja az arc összhangját és szépségét.

A z arcbőr — m int tudjuk — egyetlen színeződő
és színváltoztató része testünknek, s nem csak a pil-
lanatnyi érzelm eket, de az életegészség vagy betegség
jeleit tükrözi állandóan. M int ahogy csak kivételesen
szép a bőr fehérsége, rút a sárga, beteges sápadtság
akkor is, ha az arcform ák egyébként szépek. Ső t, a
sápadtság — m ivel a színnek a szem szám ára plasz-
tikai jelentősége is van — gyakran elrútítja a szép
form ák arányait, akárcsak a túlvérm es pirosság,
vagy a foltozódás. A szép arcon a színeződés egyen-
letes, élénk, lágy bőr alatt fokozatokban öm lik el,
legélénkebben az arccsontok körüli vékony fölület
alatt. Leginkább nőnél van ennek fontossága. U tán-
festese azonban — ugyancsak az ajkaknál is — ter-
m észetellenessé teszi a kifejezést.

A test bőre — am elyet legközvetlenebbül ápol-
hatunk — legyen m indig egészségesen száraz, rugal-
m as és egyenletes színű . A kár fehér, m int a legtöbb
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nőé, akár napbarnított, vagy term észetesen lágy-
barna, m int a legtöbb férfié. M inden részen lehető leg
egyenletesen elöm lő színezet foltozódás vagy helyen-
kénti világosodás nélkül azért fontos, m ert tudva-
levő , hogy az arányok a szépségek összhangja s köz-
tük a legfinom abb, szem m el alig észrevehető hajla-
tok, csak az egyenletes szín alatt hatnak együtt. A
szobrászok például, akiknek kifinom odott form a- és
színérzékük van, sem m i körülm ények között sem en-
gednék m űveiket színezni, sem pedig többszínű kő-
bő l faragni, m ert tudják, hogy a tökéletes hatást
csakis az egész test egyszínűsége m ellett lehet a ré-
szek összhangjától elvárni.

B eszéljünk továbbá a fej önálló, m ozgékony
tartórészérő l, a nyakról. A nyak, különös m ozgé-
konyságánál fogva a nő i test legkecsesebb része lehet,
a férfinél pedig a jellem , s az egészség egyik kinyi-
latkoztatója. A nő i nyak szépségei különös bírálat
és figyelem tárgyai, m íg a férfi nyakáról keveset be-
szélünk. A nyak jelentősége form ája szem pontjából
abban rejlik, hogy a fejet, az em beri test díszét, a
törzs széles és nagyobb töm egébő l kellően kiem elje.
Legfőbb hibája, ha rövid, am ikor rendszerint kifeje-
zéstelenül vastag is. Ebben az esetben úgy látszik,
m intha a fej m integy közvetlenül a törzsön nyu-
godna. Ez a kivétel m indig rút. A szép nyakat tehát
a m agasak között kell keresnünk, az úgynevezett
hattyúnyakak körében, m int azt a költők érzéke m ár
régen kitalálta. A túlm agas, vékony nyak kóros álla-
potot, leggyakrabban tüdővész jelét m utatja. A túl-
vastag, idom talan pedig golyvás m egbetegedését.
Ezek tehát nem lehetnek szépek sem . B oticelli híres
V énusza jó példája ennek, am ely annyi rajon-
gás tárgya volt a m últban. Ennek feltűnő hosszú
nyaka összeesett, beteg, tüdőbajos m ellkas eredm é-.
nye. B izonysága ennek az is, hogy híres m odellje
tényleg fiatalon hunyt el. — A nyak részletszépségei
általában olyan finom an jelentkeznek, hogy csak a
főform ákat vesszük észre. H a a nyakon — a herva-
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dást hirdető ráncokkal össze nem tévesztendő —
lágy barázdák m egjelennek, az a telt, gyerm eki ba-
rázdáknak és hajlatoknak felel m eg, tehát éppen az
egészséges, fiatal nyak jellegéhez tartoznak. Puha,
telt, kerek, am ellett elég m agas nő i nyak m indig esz-
m ényien szép m arad; a sovány, bőrön át kiütő erek-
kel éktelenkedő és a gégekiugrást nem éppen csak
jelző nyak, rút. M inél egészségesebb és erősebb a
test, a nyak teltsége annál szebben illeszkedik a
törzshöz. A vékonyabb, de szépen ívelő nyak, am ely-
nek, különösen a vállak áthajlása és a kulcscsont
fölötti része, de néha, kivételesen a hátgerinc beol-
vadó vonala, am elyeket csak jelez a lágy torm a, íve-
lése m erészségével rendkívül szép lehet, azonban
csak a korunkban dívó teltkarcsú alakfejlesztés ese-
tében. A z izm okat látnunk m ég a férfi nyakán is kel-
lem etlen, de nő i nyakon egyenesen rút. A fejbiccentő
izom gyöngéd jelentkezése, am ely a bájos nyakgöd-
röcskét alkotja és fogja közre, nem kifogásolható, de
egyszersm ind a kerekded, puha nő i nyakon az egye-
diili szép változatosságot képviseli. A nő i nyaknak
fontos m ég egészséges bőrsim asága, am elyet lehet és
kell is a bársonyhoz hasonlítani. Ez a nyak a leg-
hevesebb m ozgás közben is szép, egyenletes m arad
és sem m i sem tűnik ki rajta a hús m élysége alól. A
férfi nyaka erős, de form ás, ha az erei nem dagad-
nak ki, a gégéje telten és nem hegyesen, de nem
is túlságosan ugrik előre. A z erő t benne s egyszers-
m ind a kifejezést a nagy m ozgató és összekötő iz-
m oknak m ozgása és erőfeszítés közben is csak ará-
nyosan és nem kötélszerűen kidom borodó vonalai
képezik.

Á ttérve a törzsre, de különösen a végtagok szép-
ségének m eghatározására, valam it a fontossága ará-
nyában m eg kell em líteni. B izonyos betegségek tes-
tünkben néha alig észrevehető , de legtöbbször fel-
tűnő változásokat és eltorzulásokat idéznek elő . Ezek
leginkább a test tartását, a csontos részen keresztül,
s a végtagokat teszik aránytalanokká. Ism eretesek:
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a görbe láb, a csökevényszerű kar, a bokasüllyedés
által m egváltozó és egyenetlenné váló egész csont-
rendszer, am ely leginkább a testtartás és a m ozgás
tekintetében feltűnő . Ism eretesek az angolkór és
egyéb születési nyom orékságok. Továbbá, a töm zsi,
szinte nyom oréknak látszó kéz- és lábfej, am ely va-
lam i betegség hatására az öröklés folyam án vissza-
utas az ősállapotra. R engeteg azoknak a bajoknak és
szerencsétlenségeknek szám a, am elyek eltorzítják a
testet vagy a csontrendszert. V an em ber, akinek alig
észrevehetően hosszabb az egyik lába, vagy a karja,
am i szintén betegség jele. U gyancsak a lábszár és a
kar alaktalan tuskószerűsége vagy túlvékonysága, de
elsó részének botvékonysága s ugyanakkor a com b-
nak túlvastagsága is hasonló kóros tünetek. U gyan-
csak így a kar form átlanságai is, m elynek jellegze-
tessége a vastag csukló. N em kevésbé kellem etlen az
erek kidagadása és az izm ok csom óssága vagy éles
kinyom ulása, de a könyök, a térd és a boka hegyes-
sége vagy szögletessége is az em beri végtagokon.
M indezek, de m ég a lágyabb részeken tapasztalható
sok egyéb elváltozás és aránytalanság a test külsejé-
ben, a széppel ellentétes hatást tesznek.

V együk szem ügyre a végtagokat, testünknek
ezeket a m egnyúlt, karcsú függelékeit. A z alsó vég-
tagok, a lábak, a törzs tám asztói és hordozói: nyil-
vánvaló, hogy épségüktő l, helyes tartásuktól és szép-
ségüktő l függ a haladó m ozgás egyenletessége és
összhangja, am ely az em ber életében nagyfontosságú,
állandó szükség, hisz igen sokat járunk és m ozgunk.
A z építészeti tám asztékokkal, az oszlopokkal ellen-
létben nem lefelé szélesednek és vastagodnak, hanem
keskenyedve, bizonyos kecsességet és különös élet-
jelleget m utatnak, am elyet a m ozgás és a gyorsaság
állandó szüksége alakíthatott ilyenné. N em lehetne
m ozgásszépséget elképzelni lefelé egyre töm örebbé
váló, oszlopszerű lábakon, m ert ezek m agukban is
terhet jelentenének, nem rugót, am ely az izm okkal és
akarattal együttm űködve, ütem esen dobálja a testet.
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A lábak lefelé, ha nem is egyenletesen, de m indin-
kább keskenyednek és a legnagyobb karcsúságot éppen
alul, a bokák fölött érik el. Szépérzetünk és célszerű-
ségi kívánságunk ezeket az arányokat m ég lehető leg
fokozva óhajtja látni. A könnyedség és m égis izm os
gyorsaság föltétele a kifejezett karcsúság a bokák
fölött, am ely a fölső , erőkifejtő lábizm ok toldaléka-
ként m ár csak rugalm as ín- és izom szalagokat tételez
föl az elvékonyodó csontrendszeren. A lábikrák —
különösen a nőknél — szintén nem lehetnek szögle-
tesek, m ert ez nem m ásról, m int eldurvult m egerő lte-
tésekrő l tanúskodnék. Táncosoknál és táncosnőknél
észlelhető az a tulajdonság, — am elyet bárki kifej-
leszthet — hogy a lábaik nem csak rugalm asan hor-
dozzák a testet, hanem a szárakat m agasra tudják
em elni előre, hátra és oldalt, s ezáltal a végtagokat
hajlongó kecsességre lehet szoktatni. A lábfejek kissé
széthajló állása és keskenysége, a combok ívelt haj-
lata m inden nézetbő l, a talp boltozatos hom orúsága,
a sarkak tojásdad alkata és a lábujjak nagyságrendi
növekedése a kicsitő l a nagyujjig, azonkívül a bokák
és a térdek nem túlságos szögletessége, kiegészítik a
lábalkat nem es összhangját. A szép alsó végtagok a
járó vagy bárm ilyen talpon végzett m ozgásnál rugal-
m asan lendítik a testet, járásközben előre s ritm iku-
san föl-le hullám oztaiva. Szép és egészséges láb járását
jellem zi, hogy nem a sarokra lép járás közben, hanem
főképpen a talpon m ozog. A lábak jólfejlett szépségé-
nek egyik legbiztosabb jele, különösen a csontozat
arányosságára vonatkozólag, hogy összetett sarkak
és egyenes állás esetén négy helyen érintkeznek egész
hosszukban. M égpedig a sarok, a boka, a lábikrák és
a térdek legkiem elkedőbb részeinél.

A karokra nézve csaknem ugyanazok az alaki
szabályok érvényesek, m int a lábra, de legjellem zőbb
különbségük, hogy a fölső végtagok nem a testet
m ozgatják, hanem m integy a test akaratát, kívánsá-
gait kiszolgálva, cselekvést hajtanak végre a környe-
zet dolgainak alakításában. Ez határozottan azt a
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főkülönbséget vonja m agával, hogy a kéz és a karok
szinte korlátlan m ozgásnak a lábbal szem ben, s egy
szersm ind ügyesebbek is. A karok a test elfordítása
nélkül is igen sokirányú cselekvést hajthatnak végre,
de ha hozzászám ítjuk ehhez a testm ozgást is, akkor
tényleg korlátlan m ozgáslehetőségeirő l kell m egem lé-
keznünk, különösen, ha tekintetbe vesszük a kezek
fejlett és csodálatos ügyességét, am ely alighanem
egész fejlődésünket s em beri fölényünket az ügyetle-
nebb végtagú állatokkal szem ben biztosította. A karok
használhatóságára m i sem jellem zőbb, m int az, hogy
a kéz és a kar taglejtéseivel, m ozgatásával m integy
beszélnünk lehet. Sok em ber ellenálhatatlan kény-
szerbő l beszédjét szinte kifejezőbbé tökéletesíti, m ert
a szavakkal egyébként ki nem fejezhető form ai dol-
gokat gesztikulálással szem lélteti és ilyen m ódon a
látást és a hallást egyaránt foglalkoztatni tudja,
vagyis olyan dolgokat is egyszerűbben és tárgyilago-
sabban értethet m eg hallgatójával, am elyek egyéb-
ként nehezen fölfogható fogalm akból állanak. V an-
nak, akik ebben egész tökéletességgel pótolják a
nyelvi kifejezési lehetőségek hiányait is. C saknem
ibrákat rajzolnak vagy indulatokat festenek le kezük
és karjaik alakításával a beszéddel párhuzam osan.
M ivel ez legtöbbnyire öntudatlanul fejlődik az em ber-
ben és m egtanulni teljes lehetetlenség, azt hihetjük,
hogy ez is a testi létet átható szellem i m egnyilatko-
zások és alakítóterm észet m egnyilvánulása az em ber-
ben. A férfi karja a cselekvés erejének kifejezésével
kissé tagoltabb izm ú, m íg ellenben a nő i kar, m integy
a gyöngédség szolgálatában, göm bölyded és puha al-
katú. A szép kar egyenesre feszítve egy, a csuklók
felé arányosan keskenyedő tag, am elyben a csontalkat
nem m utathat az idom ok alatt sem m i különös gör-
bületet, legföljebb enyhe hajlatokat az izom részek
elhelyeződése szerint a külső felületén és a felkar
belső oldalán. R út a kiálló, hegyes könyök. A z egész-
séges, arányos em ber karját jellem zi, hogy a test
m inden részét könnyűszerel elérheti vele.
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Kezeink, m int arcunk is, állandó m egfigyelés tár-
gya, egyrészt, m ert ruháktól szabadon van, m ásrészt,
m ert kifejező m ozgékonysága önkénytelenül is
figyelni késztet rá. Szép a m egnyúlt, keskeny kéz, dom -
ború kéz tetővel és kézháttal. C súnya ennek ellentéte,
a rövid, lapos és széles kéz. M ostoha játéka a term é-
szetnek, hogy, m íg testünk többi részei általában
m ind nyernek szépségükben a használat által, addig
a kezet éppen a kem ény m unka csúfítja el. Tehát a
dologtalanság — elég igazságtalanul — szépségének
előnyére válik. Ezen azonban csak egy világnézeti
változás, a kem ény és erős kéz szeretete, vagy a kéz-
nek gyakorlatokkal és szerekkel való ápolása segíthet.
A z ujjak szépek, ha végeik felé egyenletesen véko-
nyodnak, s szinte utálatos ennek ellentéte, a dobverő
ujj, am ely betegeskedések eredm ényeként áll elő . Lá-
bunkon is kegyetlen bánásm ód eredm énye és a leg-
kellem etlenebb látvány, s hozzá m ég fájdalm as is
m inden bőrkem ényedés, bütyök vagy csontkidagadás,
am elynek m indig m agunk vagyunk okozói hibás já-
rással, de kezünkön bárm i ilyesm i rendkívül rossz
hatást tesz, bár, sajnos, gyakori látvány. A dom ború,
rózsaszín, keskenykörü körmök a széles, lapos és rö-
vid köröm m el ellentétben, szépek. A tenyeret ritkán
látjuk, viszont a kézfogás, a sim ogatás és egyéb szo-
kások által elég gyakran érezzük. Ezen sem szép a
darabosság, hanem az egészen lágy hajlatú, de cse-
lekvéstő l edzett form ák nyugtatják m eg érzelm einket.
Á ltalában a tenyér a kézzel ellentétben, nem m ozgá-
sában beszédes, hanem form áiban és vonalaiban. So-
kan jeleket látnak benne a született és elsajátított
tulajdonságokra vonatkozóan, s ebben éppúgy sok az
igazság, m int a test bárm ely részének és a szellem i-
ségnek összefüggésében. M indezektő l függetlenül
azonban a nyugodt, de ügyes, s ha kell. erélyesen cse-
lekvő kéz az eszm ényi.

A váll a felkar és a nyak hajlatában tűnik föl.
Ezek között úgy helyezkedik el, hogy élénk m ozgás
közben alig választható külön, de nyugalm i helyzet-
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ben, lógatott karokkal jellegzetességei m indjárt ki-
dom borodnak. A szép nő i váll csaknem göm bölyű ,
ívelt, a férfié pedig kissé tagolt, de m inden izm a
egybefolyóan kerek. Torzulásai a gerincoszlop és a
hát betegségeivel és form átlanságaival jelentkeznek.
Ez abban nyilvánul, hogy egyik vállrész m agasabban
szökik föl a m ásiknál, vagy alakra nézve nagyobb
terjedelm űvé válik. A szép váll nem teherhordásban
elgörnyedt, hisz nem arra való tulajdonképpen; ellen-
tétben a deszkaszerű , vízszintes tartással és szögletes
csontossággal, a csontokat szépen rejtő , se túl duz-
zadt, se túl sovány íveltségű . M ozgás közben, különö-
sen a férfi válla, az izm ok legszebb játékát m utat-
hatja.

A z em beri törzs alakját elsősorban a gerincoszlop
szabja m eg, m elynek görbülete a két nem re jellem ző
alakot képezi. A nő i törzs alsó részlete jelentékenyen
előredom borodik az ágyéki gerincrész erősebb behor-
padása folytán, am ely kiválóan jellem zi a nő i törzset.
A gerincoszlop görbületeinek sajátsága, hogy ha vala-
m elyik részében a görbület erősebbé válik, ellenkező
irányban a következő részletek dom ború sága m ég
kifejezettebbé lesz. A nő i gerinc hullám szerű görbüle-
tet ír le. M ivel az ágyéki behorpadás erősebb, szük-
ségképpen a háti részlet is föltűnőbben dom borodik
hátrafelé. A görbületek erősebb kifejeződése a m e-
dence nagyobb előrehajlásának eredm énye. A m e-
dence ugyanis egyenes állás m ellett táviról sem áll
a két nem nél egyezően. A férfi gerince a m edence
fölött kevésbbé hajlott s ezáltal sem a hátsó m edence-
rész, sem a hasi rész nem oly kidom borodó. A nők
általában, m intha szégyenkeznének e különbség
m iatt, igyekeznek a soványodással és a kem ény járás-
sal a férfi form áihoz hasonulni, am ely nagyrészben
sikerül is, de a m agzat kihordására nézve beláthatat-
lan veszedelm ekkel jár. E ltekintve attól, hogy a sok-
szoros kívánság s a változásba vetett hit nem zedékek
során át bizonyosan éreztetni fogja változtató hatá-
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sát, de az bizonyos, hogy a nők ezzel nem lesznek
boldogabbak. E lölnézetben úgy a férfi, m int a nő i
törzs derékban m utatja legszűkebb körfogatát, am ely-
tő l föl- és lefelé szélesedik, m int a hom okóra. A nő i
vállak szélessége kevéssel haladja túl a m edence szé-
lességét, férfinél pedig a váll jóval szélesebb annál.
A törzs legszélesebb része tehát m indkét nem nél a
váll. O ldalnézetben pedig a m edencerész, am elynek
m éretei csaknem m indig m egegyeznek a m ellbőség-
gel. A szép törzs, különösen a férfiaké, oldalnézetben
laposodó, am elybő l élénken dom borodik ki a m ellkas
s nőknél m ég a m edencerész. A has és a hát csak a
nő i törzsön dom borúbb, de ott sem lehet a hordó
öblösségére em lékeztetően túlzott. A nő i törzs jellegze-
tességei közé tartozik, hogy elölnézetbő l csaknem
m egegyező szélességet m utat, bár az oldalnézeti rész
m indig keskenyebb. C sak elhízott egyéneknél történik
m eg, hogy az oldalnézeti szélesség túlhaladja az elöl-
nézeti szélességet. A test általános s arányos teltsége
m indaddig, m íg a form ák legkisebb szépsége is el nem
tűnik a kövérség alatt, m indig szép. A term észetes
arányokon túl azonban — am ely abban nyilvánul,
hogy például a csukló részlettelenül párnás, a lábikra
és a boka szintén, a hasfalon pedig eltűnnek a
széphajlatú barázdák — akár kövérség, akár sovány-
ság esetén rúttá lesz a törzs. A soványság, különösen
a m ai ízlésnek m egfelelően, m ivel m indig hajléko-
nyabb és nyúlánkabb testalkatot és term etet m utat,
inkább elviselhető , m int a kövérség, s nem olyan ko-
m ikus, ha csak az elvékonyodás nem fajul csontváz-
szerűséggé. A nő i törzs, m ivel puhább és term észeté-
nél, gyöngédségénél fogva kerekebb hajlatú, inkább
lehet telt és kövéredő , m int a férfié, am elyben m in-
den szépség a kiegyensúlyozott arányosságban s az
idom ok összhangzó tagoltságában rejlik. A nő i törzs
inkább főform áiban tagoltabb a m edence nagyobb-
sága, a m ellek, a has és ezek arányában kissé túlfejlő-
dött részek m áscélúsága szerint. A férfi alkata töm ö-
rebb, erősebben kiötlő izom zatú, de sohasem szögle-
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tes. Ezek nem csupán szépségszabályok, hanem az
életben való hivatás és küldetés szerint kialakult tu-
lajdonok, am elyekkel a terem tésnek az a célja is
m egvolt, hogy szükségszerint használhassuk föl alkati
képességeinket.

Tudjuk, — de ezt különösen is figyelem be kell
vennünk, — hogy az aránytalan testben nem csak szá-
nalom ram éltó rútság, hanem a form ák furcsa kom bi-
nációja révén előálló és m ozgásában önm agából folyó
különös kom ikum is lehetséges az em beri m ivolton.
Sokféleségük m iatt elég nehéz lenne ezeknek m iben-
létét s m egnyilvánulásait részletezni, hiszen errő l is,
m int sok m ás idevágó kérdésrő l külön tanulm ányt
kellene folytatni, de az alapelveket m égis levezethet-
jük: Ism eretes, hogy ösztönünkben benne élő tökéle-
tességi vágyunkkal ellenkező különösségek m ilyen
sokféle hatást váltanak ki bennünk. Szinte egyensúly-
érzékként m űködik ítéletünk abban, hogy m i szép,
m i rút és m i nevetséges. A rányérzékünktő l függ, hogy
m ilyen alkatot érzünk tökéletesnek s m ilyent nem , de
különleges torzulások és m ozgások iránt, hogy m iért
tám ad nevethetnékünk, azt nehezebb m egokolni. H a
látjuk, hogy valaki — nehézkes, kövér em ber, — el-
botlik valam i egészen csekély akadályon, ezt nem
tudjuk m egállni nevetés nélkül, sem azt, ha valaki
— túlságosan m egnyúlt, horgasorrú, m agas em ber —
belépve egy általános m éretekhez igazodó ajtón, beüti
fejét, m ert nem húzódott eléggé össze. Itt tehát a
m ozgás és az esem ény kom ikum a oly szorosan függ
össze az alkat m ilyenségével, hogy azt kell első szem -
pillantásra föltételeznünk, hogy a furcsa alkat m ég
furcsább m ozgásából, a helyzeti és m ozgáskom ikum -
ból adódik, hogy az ilyen alak csak kom ikus lehet,
hiszen rátekintve m indjárt egy, az elbotláshoz ha-
sonló kom ikus esem ényt juttat eszünkbe külseje. V an
például arc, am ely aránytalanságával m indig gro-
teszk, m intha a bohócok m ókázásához hasonló gri-
m aszt vágna, hogy nevetnünk kell rajta akkor is,
ha bánatos. D e van m ég ezer és ezer apró jelleg, hely-
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zet és m om entum , am ely m ulatságossá teheti a kül-
dő t. A zonban van olyan jellegű form ai kom ikum is,
am ely csak bizonyos helyzetekben és külsőségekben
jelentkezik. A m ikor például valaki arca vagy alakja
és m ozdulata csak akkor válik kom ikussá, ha olyan
dolgot tesz, am it általában nem szokott. Például elő-
kelő társaságban szögletesen m ozog, botladozik és
zavarában összeütközik m ásokkal. O lyanféleképpen,
ahogy az eredeti am erikai film burleszkek ábrázolták
nem régiben a kom ikus külsejű , ügyetlen em bert. D e
legkülönösebb, am i m indnyájunkban m egvan többé-
kevésbbé, hogy csak bizonyos hangulat vagy cselek-
vésm ód tesz kom ikussá s ír alkatunkra vagy arcvoná-
sainkra m ulatságos jelleget. A kom ikum tehát nagy-
részt a külső form ák különlegességeiben rejlik s csak
m ásodsorban a m ozgásban és a cselekvésben, am ely-
ben m egnyilvánul. A kom ikus form ák rútságától te-
hát éppúgy óvakodnunk kell, m int a siralm as rútság-
tól, m ert tudjuk, hogy a kinevetettségnél sem m i sem
gyilkosabb érzés.

Testünk összes részei között a törzs elülső föl-
színe van szépség tekintetében az idő folyam án a leg-
több veszélynek kitéve. A lágy hasfalak igen változó
állapota és terjedelm e férfiaknál is igen gyakori szép-
séghibák forrása. Legkisebb túlduzzadása m ár
aránytalanító. K ülönös azonban, hogy ennél a ré-
szünknél a visszafejlettség, a lapos has nem kelti ben-
nünk az aránytalanság hiányérzetét, m ert ezt az érzést
kiegyenlíti az a tudat, hogy fejletlen hasú em ber nem
em lékeztet a falánkság rútságára, sem a lustaságra,
ső t, ellenkező leg, elfelejtteti velünk az evés és az
em észtés nem éppen eszm ényi jelentőségét. A has kö-
zépvonali barázdája a nő i törzsön éppúgy, m int az
oldalsó és alsó barázdák jelenléte enyhén, alig föl-
tűnően rajzolódó hajlataival annak a jele, hogy a has
legszebb arányait m egőrizte, m ert sem nem kövér,
sem nem lapos. A köldök m élyedése, ha puha gödröcs-
kéje ívelt m arad egészen a bim bóig, ugyancsak erre
m utat. M indezeknek eszm ényi m egnyilvánulása a
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M ilói V énusz és a M edici V énusz szoboralakjainak
átm enetében válik m intaképpé. K ülönben a has egész
dom borulata m indig kicsi és enyhén lejtőn kerekded.

A gyomor fölület a m ellkas legalsó bordáinak ki-
em elkedését elhagyva, különösebb föltűnés nélkül,
enyhe göm bölyödéssel olvad a hasfalba, elválasztva
attól a középvonali barázda hajlata által, am ely a test
előrehajlásakor a hajlás szögének vonalát képezi. Leg-
gyakoribb és legrútabb torzulása, ha hurkaszerűen
göngyölödő zsírpárnák borítják.

A nő i törzs különleges díszei a mellek. A leg-
szebb m ellek a derékszög forgatási irányából kelet-
kező kúp alakjából kiindulva képzelhetők el. Fölső
felszínük ívelten hajlik lefelé, alsó részük pedig,
a súlynak engedve, dom borúbb. A lecsüngő , a
lapos és nagyterjedelm ű m ell éppoly csúnya egy bizo-
nyos értelem ben, m int az alig fejlett, elenyészően ki-
csiny m ellek. Egym ástól való arányos távolságuk a
bim bók irányával kissé széjjeltekintôen akkora, m int
egyik m ell szélessége, de a köztük levő fölület, ba-
rázda nélkül, sim án ível úgy a két m elldom borulatra,
m int föl a nyak és le a gyom or felé. A szép m ell fölü-
letén sehol sem képződnek ráncolódások, hanem a
legsim ább teltséggel tapad a bőr a fölszín alatti részre.
A rányos nagysága tizenkét-tizenhat centim éter kerü-
letű és előugrása öt centim éteres dom borulatú. B im -
bója élénk piros, ennek kis körudvara pedig halvá-
nyabb. A m elloldalakon a bordázat rendes körülm é-
nyek között nem vehető észre, csakis a karok fölnyúj-
tásával előálló m egfeszüléskor láthatók vonalaik.
Tévhit, hogy a nő i m ell az anyasággal m inden körül-
m ények között elváltozik és m egcsúnyul. A bban az
esetben, ha az illető egészséges term észetű és szerve-
zetét állandóan edzi s fő leg, nem él kicsaponeóan, a
m ellek egészen a hajlott korig szépek m aradhatnak,
legföljebb rugalm asságukból veszítenek fokozatosan.
A férfim ellek a bim bóig előreugró izom fallal födik a
bordákat.
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A medence hajlata szép nő i törzsön hátul csak-
nem élénkebb, m int a csípőknél. A csípők hullám völ-
gyétő l em elkedik, m ajd a középtájon kissé enyhe ív-
ben m eghorpadva behajlik s onnan kidom borodva,
ism ét befelé irányuló egészen enyhe horpadással sík-
lik le a com bra. A szeméremdomb a hasfal alsó ba-
rázdája és a kétfelé ívelő com bhajlat között, három -
szögű fölületben em elkedik ki. A derék és a csípő túl-
ságos keskenyülése, am elyet nem rég m ég fűzővel is
eltúloztak, nem arányos. A nő i derék a hát alatt m é-
lyen behajló, oldalt azonban csak enyhén szűkül. A
férfinél a csípő taréj elődom borul és szépen jelzi az
izom arányok nem ességét.

A háton férfinél is, de különösen nőnél, m i sem
rútabb a lapockák éles kiugrásánál. A szép nő i hát
olyan, m int a karcsú görög virágedény, am elytő l csak
az alakját két egyenlő részre osztó gerinccsatorna
enyhe, függélyes hajlata különbözteti m eg. A gerinc-
oszlopból és csigolyáiból sem m it sem láthatunk rajta,
m ert ez nem szabad, hogy a teltségébő l kiéktelenked-
jék. A férfi háta a vállizm ok áthajlásától kezdődően
szépen egym ásba ívelő izom hajlatokból és a lapockák
takart, nyugodt fölületébő l áll, m elyen m inden izm ot
és csontrészt csak nagy form áiban lehet érzékelni a
hús alatt. A hát, tudjuk, egyenes tartású kell, hogy
legyen, m ert a görnyedtség nem csak az egész testre
kiható és csúfító betegeskedés jele, hanem rút test-
állást és aránytalan alkatot m utat.

A férfitörzs lefelé, a dereknél ívelt beugrással,
egyre keskenyedik s a com b fölső hajlatát elérve is-
m ét kifelé hajlik. A com btő fölötti horpadás kissé
belapuló, síkszerű fölületet m utat, s m edencéje alig
szélesebb és dom borúbb, m int a dereka térfogata.

A szép törzs általános jellem zetessége, hogy ré-
szei arányosak m ind az egész testtel. Ennek a vonalak
harm onikus egybehajlása s ívelt rendje a legjobb
m értéke. A bőrfelület feszülő , k idagadó erek nélkül.
R ugalm as sim asága elsőrendű föltétele a külső szép-
ségnek.
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A testi külsőrő l m indig a m eztelen test szerint
ítélhetünk a legjobban. Éppen ezért különösen hang-
súlyozni kell, hogy az érzékiséggel és a nem iséggel s
ezeknek vágyaival összefüggő részek és szervek igazi
szépsége nem abban van, ha azok az első rátekintés-
kor ingert váltanak ki, hanem , ha szerényen m eg-
húzódva, a test általános összhangjában olvadnak ti.
A túlfejlett szervek ugyanis éppen olyan rútak, m int
a teljesen fejletlenek. D e különösen rútak azok a
testek, am elyeken a túlzott érzékiség hatására az illető
szervek, de általában a test velük kapcsolatos részei
is túlfejlődnek és így az egész testbő l előreugorva,
azonnal az érzékiséghez kényszerítik érzelm einket és
gondolatainkat. M indezeknek fölem lítése azért is
fontos, m ert az em lített tulajdonságok és szervi tű i-
fejlődéseik beteges érzelm i fejlődés jelei s nem csak
hogy nem szépek, de az arckifejezésben is, és az egész
m odorban m ély nyom ot hagynak. Fontos azonban
azért is, m ert, ha föltételezzük, hogy tornáinkon csak-
nem egészen m ezítelenül kell résztvenni, hisz csak így
egészséges, akkor csak rendesen fejlett szerveink tu-
datával érezzük jól m agunkat a többiekkel szem ben
és csak így m aradhatunk távol m inden kellem etlen
látványtól. H a tekintetbe vesszük ugyanis, hogy test-
külsőnkön a belső jellem és szellem i tulajdonságok
erősen kifokozódnak, m árcsak a túlzott használat és
a gyakori rágondolás által is, igyekeznünk kell egész-
ségtelen tulajdonságainkkal együtt azoknak testi já-
rulékait is visszafejleszteni.



Befejezés

A term észet különös gonddal alkotta m eg a test
m indkét oldalát; nagyjából részarányosán és szim m et-
rikusan építve össze m indkét felét. Szem m el alig észre-
vehető eltérések vannak ugyan a két oldal között,
m int például a férfim ell bal oldalán a szívgödör kis
horpasza, de általánosságban a test m indkét oldalán
egyenlő arányok érvényesülnek. A zonban valóságban
nem ilyen eszm ényi a test. H a egyik felérő l öntvényt
készítenénk s azt a m ásik félre pontosan lem ásolva,
a kettő t összeillesztenénk, a jobb és bal oldal egyezne
ugyan, de m eglepetten látnánk, hogy a testet, am ely-
rő l a m intát készítettük, az így készített szoborban
alig lehetne fölism erni. U gyanez vonatkozik az arcra
is. H a például az arcunk fényképét kettévágjuk s az
egyik felét lem ásoltatjuk, azután a m ásolatot az ere-
deti félrész képével összeillesztjük, azt találjuk, hogy
az így készült arc nem a m i arcunk, hanem egy egé-
szen ism eretlen, bár ném ileg hasonló egyéné. A jelen-
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ség oka, hogy a test bal és jobb fele a valóságban
nem egyezik. S így, ha kiegyenlítjük, éppen a legkü-
lönösebb jellegeit tüntetjük el, am ely csak a két oldal
együtthatásában érvényesül. K ülönös figyelm et kell
fordítanunk arra is, hogy az em beri arcok egyike
sem egyform a, legföljebb néha hasonló. Ebben an-
nak az állításnak bizonyságát láthatjuk, hogy az em -
beren bizonyos m értékben igenis, a belső tulajdonsá-
gok alakítják a külső form ákat. M ert ahogy teljesen
azonos lelkületű em berek sincsenek, úgy az arcok is
m indnél m ásképen fejlődtek. H a föltesszük, hogy
kezdettő l fogva sem m i külső halásnak nem lettünk
volna kitéve, sem pedig belső tulajdonságok alakító-
hatásának, akkor az élettörvények szerint, m int a
kristálynak, az em bereknek is teljesen egyalakúvá
kellett volna fejlődniök, am ely fejlődés a fajok jelle-
gében m eg is m utatkozott ném ileg. így tehát m inden
em bernek nagyon is hasonló külsővel kellene élnie.
Erre persze az lehet a legelső ellenvetés, hogy a külső
körülm ények és a betegségek, s hozzá nagym értékben
a vérkeveredések által előálló torzítások befolyása a
jelenség főoka. Á m de, m iért kell föltételeznünk, hogy
először, a betegségek legtöbbje nem a tulajdonsá-
gainkból következik, m int ahogy a belső elválasztásos
m irigyek m űködésére hivatkoznak, m ásodszor, hogy
az em beri tulajdonságok, ha eszm ényiek, tehát m in-
denkiben azonosak lennének, nem védekeztek volna-e
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egyform án a külső hatások ellen, s így a folytonos
hasonló cselekvések által nem lett volna-e sokkal ha-
sonlóbb m indenki? — Ezek persze csak kikerekített
s részletektő l elvont föltevések, m ert például a faji
különbségek előállására nem utaltunk elég behatóan;
arra tehát, hogy a táj és az éghajlat, m int külső hatás
m ilyen nagy befolyással volt m indig a fajok kialaku-
lására. C sak jellem ezni igyekeztünk azt, hogy a külső
és arc erős különbözőségét az em bereknél m inden-
esetre nagyrészt a tulajdonságok alakító erejében kell
keresni.

A testi szépség tehát, m ivel nem kőbefaragott,
m ozdulatlan szobrok vagyunk, hanem időbelileg élő
lények, cselekvő és állandóan m ozgó élők, akiknek
létét a fejlődés, ez a jellegzetes időbeliség, nagyban
befolyásolja, nagyrészben a m ozgásunk form áitól, tö-
rekvéseink erejétő l és jelentőségétő l, s lelki érzelm eink
színezetétő l függ. A m ozgás szinte lényegünk. Ú gy
hozzánk tartozik, hogy em bert anélkül elképzelni sem
szabad. K ülönösen, ha hozzávesszük, hogy föltűnő
jelenségek sokasága kíséri m agát az életet, am elyek
nem anyagi jellegűek. Ezért, ha szépségigényünk van,
m ozgásunkba és cselekvéseinkbe legalább annyi szép-
séget kell vinni, m int am ennyit külalakunkban szeret-
nénk látni. Illetve, a m ozgás arányosságára is töreked-
nünk kell a lélek arányérzetének uralm a alatt. R ész-
ben erre való a m ozgásm űvészetig nem esített test-
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gyakorlás, de inkább a tánc és az énekkel együtt be-
tanult, vagy m agunktól kialakított jelenítés. A m oz-
gás és a lejtés ütem ét a zene, az ének és az önm agunk-
ban kifejlesztett ritm usérzék viszi át szellem ünkbő l
testi m ivoltunkba. Testünk m inden részét, rezzenését
és m ozdulatát, am elynek arányai szintén egy bizonyos
titokzatos életritm us szerint fejlődtek nem essé, át és át
kell hogy járja a zene, az ének és a m ozgás ritm usa.
K ülönösen figyelem be vesszük ezt, ha arra gondolunk,
hogy a testtő l a m ozgás és a m ély életerők játéka
sem m i esetben sem választható külön, m ert ebben a
viszonylatban m ind testi m egnyilvánulásokként sze-
repelnek. M ert így ettő l a gyönyörtő l alakunk és for-
m áink kiteljesednek, az arányaink javulnak, rende-
ződnek. Ezt kívánja különben a term észetünk is, hogy
a testi alkat titkos összhangjának m indig m egfelelő
legyen az érzésünk és a m ozgásunk. H ogy hasonlattal
éljünk, a test olyan, m int egy szép alakú hangszer s a
m ozgás, m int annak form áiban eleve bennerejlő szép
hang. H a a hangszert gyakran s nem esen szólaltatjuk
m eg, a neki m egfelelő hangokkal rezegtetve át egész
m ivoltát, egyre értékesebb lesz.
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