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A szépségről s a szerelmi párválasztásról szóló, 
könyvekben, színpadokon, újságokban s eleven szó-
beszédben folyton újból és újból fölhangzó s megvita-
tásra kerülő vélemények rendesen egyazon sajátos és 
jellemző formában sorakoznak egymás után. Először 
az a hajlam jelentkezik, hogy a szépség mivolta meg-
állapítod] ék, hogy világos s eléggé határozott feleletet 
nyerjen ez a kérdés: mi a szép? Néhány, nagyobbára 
tökéletlen s kielégülést nem nyújtó ilyen kísérlet után 
aztán ellankad ez a szépség-meghatározó törekvés s 
helyet ad egy bölcs semmitmondásnak, melynek ez az 
elismerten kikristályosodott fo rmája : szép az, ami 
tetszik. A tárgyilagos és az egyéni szépségeszmény 
kérdése áll itt egymás mellett. S mivel teljesen pontos 
meghatározását annak, hogy mi a tárgyilagos, azaz 
minden embernek tetszően szép, nehéz adni, tehát min-
den ily vita alkalmával végül úrrá lesz az a fölfogás, 
hogy tárgyilagos szépségről egyáltalában nem is lehet 
beszélni, mivel minden ember mást tart szépnek. 

Bár egyáltalában nem tartom azt, hogy ilyen 
könnyen le kell mondanunk a szépségnek, ha nem is 
minden ember, de legalább is szélesebb körök számára 
szóló, tehát némileg már tárgyilagosnak nevezhető 
megmagyarázásáról, ezúttal hagyom ennek az ügynek 
a tisztázását s magam is az egyéni ízlés szerepéről a 
szépség körül akarok szólni. 

Kétségtelen, hogy ennek a szerepe a szerelmi élet 
terén óriási. Amiként az egyszínűnek, fehérnek látszó 
napsugarat az üveg-hasáb a szivárvány hét színére 
bontja, épp így szétbontható analizáló gondolkodással a 
szerelmi vágy is két alkotó elemre. Azt lehet mondani, 
hogy-'A^s^erelmi vágy két cél felé tör; az egyik cél az 
általános emlíeri értékesség, az egészségesség, fiatal-
ság, e rő te l j essé^s mindennek különös fokú kibonta-
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kozottsága: a szépség; a másik célt pedig oly tulajdon-
ságok alkotják, amelyek ugyan nem nevezehetők szé-
peknek, nem is tetszenek mindenkinek, amelyek azon-
ban egy bizonyos szerelmes lényt különösen izgatnak. 
Ha minden embernek oly fejlett ízlése volna, hogy csak 
a szépség felé vonzódnék, azaz csak olyan tulajdonsá-
gokat keresne a másnemű lényben, aki iránt szerelemre 
gyulladni képes volna, amelyeket mindenki értékesek-
nek tart (pl. egészség, fiatalság, erőteljesség stb.), 
akkor az emberiség mohó torlódásban hullámzanék 
a körül a néhány tökéletes lény körül, akik csupa ilyen 
tulajdonságból vannak összerakva. Szerencsére — 
vagy sajna — azonban a legtöbb embernek nincs ily 
fejlett izlése, a legtöbb oly tulajdonságokat is keres 
szerelmesében, amelyek nem nevezhetők szépeknek s 
ennélfogva aztán a kevésbé szép lények is megtalálják 
a maguk kedvelőjét. Lehet tehát azt is mondani, hogy 
az, amit mi a párválasztás terén egyéni ízlésnek neve-
zünk s respektálunk is, az esztétikai érzék fejletlensé-
gét s így tulajdonképpen egyéni ízléstelenséget jelent. 
Hogy mennyire igaz ez, bizonyítja temérdek eset, 
melyben kétségtelenül rútnak nevezhető testi formák 
nagy szerelmi szenvedélyeket váltanak ki s csodálóik 
részéről a szép díszcímet nyerik elnevezésül. 

Néhány héttel ezelőtt írtam e helyen a kövérség 
és soványság ellentétéről. Fejlett esztétikai érzékű 
embernek nem kell magyarázni, hogy a túlzott, vagy 
pláne monstruózus kövérség nem szép. És mégis majd-
nem egész Ázsia és Afrika eszménye a hájas Vénusz 
s Európában is a férfiak túlnyomó nagy része, főleg 
az alsóbb származásúak a jól megtermett, dagadozó 
formákat mutató nőket tar t ják szépnek. x\ molett nő 
enyhébb kiadása a keleti hús-hegyszerü hárem-mon-
strumoknak. Lát juk azonban ezzel ellentétben, hogy a 
túlfejlett, ernyedt ízlés a túlsovány nőben is örömét 
leli s az olyan csont- és bőr-lényeket, melyektől az át-
lagos emberek ijedten fordulnak el, a női szépség tró-
nusára emeli. íme két véglet: a túlzott hájasság s a 
csontbőrsoványság, tehát két rútság, bizonyos szemek-
ben egyaránt szépségnek számít. Egy ilyen ellentét-pár 
a gyermekesen elmosódott s a túlmarkáns arc is, ame-
lyek, bár egyaránt rútak, szintén megtalálják a ma-
guk kedvelőit. Sokan — rendesen a hájasság kedvelői 
— szeretik a felnőtt nőn is a gyerekes, elmosódott, 
fitos orrú, alma-kerek arcú, ú. n. baba-arcu nőt. Pedig 
ez a minden nemesség hiján való tipus, mely, mi-
helyt az i f júság varázsa eltűnt róla, rögtön, még egy-
kori csodálói előtt is közönségesként lepleződik le. Ke-
vesebb, de viszont szívósabb hívei vannak az erősen 
markáns, nagy szemű, nagy orrú, éles arcélű típusnak, 
amit nálunk sokan zsidósnak neveznek, de ami inkább 
arisztokratikusnak mondható, túlzott mértékben azon-
ban szintén rút. 

Mindez azonban: hájasság, soványság, elmosó-
dott vagy túlmarkáns arc csak nagyon végletes for-
mákban alkotnak kétségtelen rútságokat s egyszeri ki-
mondásuk nem teszi kétségtelenné, hogy rútságról 
van szó. Szerepelnek azonban igenis a párválasztás 
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