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Szabolcsi Bence

AQUILEIA GÓLYÁI
Vázlat a kultúrák pusztulásáról 

1

Jordanes, a gót és Prokopios, a bizánci történetíró a VI. század derekán meglepő 
egyértelműséggel közöl egy mondát, mely alighanem száz évvel korábbról, az észak
olaszországi néphagyományból jutott hozzájuk. Attila hun király -  mondja a híradás 
-  452-ben seregével, a  barbár hun csapatokkal, a szerencsétlen Aquileia városát ost
romolja. Az ostrom hosszan húzódik, a város sokáig ellenáll, s a hun sereg már-már 
elvonulásra készülődik. Ekkor Attila a városból költöző gólyákat pillant meg, s felhívja 
rájuk harcosai figyelmét. A gólyák az emberek békés közelségét kedvelő madarak, 
mondja harcosainak, költözésük a város közeli pusztulását tanúsítja. A kedvező elője
len felbátorodva a hun sereg új harci kedvre kap, újabb rohamra indul, s végül is 
beveszi, elfoglalja és lerombolja Aquileiát.

A többit e történethez a régi velencei krónikások fűzik hozzá; sokszorosan megis
mételt tudósításuk láthatólag régi köztudatra támaszkodik. Az elpusztult Aquileia és 
más feldúlt lombardiai városok menekülő lakosai -  mondják e krónikák -  a tengerpart 
lagúnái közé menekülnek, s ott új városnak, az új Velencének válnak megalapítóivá.

Eddig a korai középkor sok évszázados hagyományai.
A mai ember, a XX. század második felének embere sokszor érzi magát szoronga

tott, válságos helyzetben, s a másfél ezer éves mondához hasonlóan benne is sűrűn 
felmerül a kétség: nem él-e fenyegető és növekvő barbár gyűrű közepette, nem kell-e 
menekülésre, kivonulásra, távoli szigetre, új otthon alapítására gondolnia neki is. A 
háborús rettegés, a nemzedék sokféle megpróbáltatása, a példátlan földrengés, melyet 
a XX. század hozott, sokszor vak riadalomra, baljós szorongásra, kétségbeesett talál
gatásra készteti, sokszor úgy érzi, elvesztette a talajt a lába alól, és új biztonság után 
való sóvárgásában nemegyszer meddő, eleve meghátráló, minden valóságtól viszolygó 
terveket kovácsol. Menekülne ő is, mint Aquileia gólyái, s ismeretlen szigeteket keres
ne a lagúnákban, akár azok, akik Velencét alapították.

Mégis, nem csalódik-e vakrémületében, nem vezeti-e tévútra, hibás hiedelmekbe 
a nagy szorongás? Van-e kiút, van-e reménység, van-e más szárazföld, más város, más 
otthon a pusztuló vagy elpusztult Aquileia helyett?

Ezekkel a kérdésekkel próbál szembenézni az itt következő vázlatos tanulmány.

A kérdéshez úgy léphetünk legközelebb, ha az európai történelem három nagy vál
ságkorszakát idézzük egymás mellé: az antik kultúra felbomlását; a középkori kultúra 
felbomlását -  és az európai kultúra felbomlását; tehát az ókor végét, a XV-XVI. szá
zadot és jelen századunkat.

Világos, hogy minden ilyen felbomlás és leomlás egyben kitágulást, elvegyülést, ol
dódást jelent; az igazi ostromló -  akár barbár sereg, akár földrajzi és temészettudo- 
mányos felfedezések, akár a világtörténelembe belépő új földrészek és civilizációk 
képében -  mindig a tágulni készülő, növekedni akaró világ. Az „elfogyás”-sal tehát
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együtt já r a megnövekedés, a leomlás egyben valaminek felépülését is jelenti; a törté
nelem mintha mindig és mindenütt a kiegyensúlyozások, kártérítések, kompenzációk 
története volna.

Mégis mindig elvész valami, és mégis mindig menekülni készül a fenyegetett régi 
világnak egy jelentékeny része; „Aquileia gólyái” minden időben útban vannak, még 
akkor is, ha nem keresnek új Velencét.

A marxista történettudomány az említett három nagy válságkorszakot úgy jelöli meg, 
mint három különböző társadalmi-gazdasági formáció felbomlását: a rabszolgatartó, 
a feudális és a kapitalista-polgári társadalomét. Mi okozta a válságot? -  kérdezi, mikor 
e három képletet, az antik, a középkori és az európai világ felbomlását vizsgálja. A 
termelőerők és a termelési mód elégtelensége -  válaszolja - ,  a társadalom megzökkent 
és visszájára fordult mozgása; a szellemi felépítménynek, a műveltség elemeinek, az 
életben való elhelyezkedésüknek összekuszálódása, összezsugorodása, elsorvadása és 
kicserélődése. A régi állapottól el kellett búcsúzni; nem lehetett benne tovább élni. Az 
emberek egy része helyeselte vagy legalább tudomásul vette ezt az elbúcsúzást; nagy 
részük talán nem helyeselte vagy nem akarta tudomásul venni. De kényszer volt, az 
emberek öntudatos akaratától független, öntudatlan akaratától függő kényszer; aki 
felismerte és öntudatosan akarta, egyben előbbre vitte mint felismert és vállalt kény- 
szerűséget.

A régi világ nyilván nem volt többé fenntartható annak a zárt rendszernek (a „klasszi
kus” humanizmusnak, a klasszikus feudális-keresztény világrendnek, a klasszikus li
beralizmusnak) jegyében és keretében. Nézzük csak a három válságkorszakot: a római 
világbirodalom népei a III. században polgárjogot nyertek (ettől kezdve a gótok is a 
birodalom polgárai). A XVI. század óta az európai embernek gyarmatai voltak, s akár
mit művelt ezekkel a gyarmatokkal, nem volt többé egyedül. Említsük itt csak az első föld
rajzi és csillagászati kézikönyveket, az első gyarmatregényeket. A ROBINSON és a GUL
LIVER a legnagyobb gyarmatosító ország regényei; s velük egyben egy új relativitásér
zék születik. Az Európában való gondolkodást lassanként felváltja az öt világrészben, 
a glóbuszban való gondolkodás. Azelőtt a távolságok megnőttek, most csökkennek. A 
XX. század megrázkódtatásai meghozzák, véglegesen meghozzák a világpolitikát, a 
világmozgalmakat és világháborúkat, a világot akarva-akaratlan egységesítő gépeket 
és kifejezésmódokat: a világtechnikát és a világnyelveket, talán a világzenét is. Az ókor 
végén már megjelent a koiné, az antik kultúra világnyelve, de csak a római birodalom 
számára. A középkor végén egy humanista és diplomáciai világlatinságon dolgoznak; 
s a XX. század még közelebb viszi a megvalósuláshoz a „basic” világnyelvet. Ez a szét
terjedés egyben félbarbárosodás; az ádagcivilizáció felé visz, éppúgy, mint maga a vi
lágtechnika.

Ezzel jár, hogy a régi világ alapvető különbségei -  a nemzeti kultúrák, nyelvek, ze
nék -  elmosódnak. S ha hihetünk az eddig szemügyre vett analógiáknak -  az ókor 
végi szinkretizmusnak, a késő antik regényeknek, a barokk irodalmának, a XX. század 
zeneéletének - ,  mindaddig összemosódás és zűrzavar uralkodik a régi helyi kultúrák 
helyén, amíg egy új egység valamiképp ki nem alakul.

A régi világ igazságainak bukása lehet lassúbb vagy gyorsabb ütemű. Ez a bukás nyil
ván azzal kezdődik, hogy a régi igazságok kétségesekké válnak, immár vitathatók, hi
telük meginog, téves jellegük egyre szembeszökőbb. Nem lehet többé szerintük élni 
-  nem lehet többé velük élni. Egyre több ember életét nehezítik meg, tehát egyre töb
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ben fordulnak ellenük. Azután újabb lépés: kései fázisukban már elkésettnek, erőlte- 
tettnek és hazugnak tűnnek. S talán még kétségesebbekké válnak azáltal, hogy erő
szakos, kétségbeesett próbálkozások történnek a helyreállításukra. Egyiknek hőse az 
ókor végén Julianus Apostata, a másiké a középkor végi inkvizíció, a hivatalos eret
neküldözés, a harmadiké a XX. századi fasizmus. Mindezek még élesebb ellenállást 
váltanak ki; de hasonló hitelvesztést eredményeznek a nagy egyházi és mozgalmi sza
kadások, a hitbeli meggyőződés megingásai a IV., a XVI. s a XX. században. A végső 
fázisban a „régi életforma” tételei már annyira „ráfekszenek” a szellemi életre, hogy 
az újhoz való csatlakozás velük szemben már forradalom és felszabadulás jellegű.

Ortega y Gasset a történelmi válságokról szóló tanulmányában (ESQUEMA DES LAS 
CRISIS, 1932) bonyolult elméletet fejt ki a válságok lélektanáról. Úgy látja, hogy a vál
ságkorszakok élén szkeptikus-cinikus időszakok állnak. Az embereket cserbenhagyja 
régi világuk, nem tudják, mit higgyenek, régi meggyőződéseik meginogtak. Fikciók
nak hódolnak, mindennek az ellenkezőjére is hajlamosak, életük tartalmatlanná vált. 
„Az ember mezítelenül maradt, világ nélkül”, régi műveltségét elveszítette. Hamis heroiz- 
mus lesz úrrá rajta, düh és erőszak, fényűzés és hatalomvágy, világfájdalom, keserűség 
és rezignáció, kudarchangulat és kétségbeesés. Az új meggyőződések megszületése és 
megszilárdulása először a művészetben megy végbe. A római birodalom pusztulását 
nem a barbárok betörése idézte fel -  vallja Ortega - ,  hanem a műveltek barbárrá vá
lása; s hozzáfűzi, hogy szerinte a reneszánsz sem más. Leírja azt, amit azóta inkább 
„elidegenedés”-nek nevez az irodalom. Az élettelenné vált régi kultúra szorongat, 
agyonszervez és tömegesít, az embert csak testületek tagjaként képes elképzelni és el
fogadni. Mi történik a gondolkodó emberrel ilyen világban? Egy egész nemzedék -  
de talán több is -  „légüres térbe kerül”, ott lebeg és imbolyog a „már nincs” és a „még 
nincs” között. A világ képe megváltozik, hiszen az emberek más perspektívában látják, 
mint eddig (amit eddig „középről” néztek, most „oldalról” vagy „alulról” látják); de 
eltorzul az emberek önmaguk formálta képe is. Új egyensúlyt keresnének, de végül 
is beérik a megjátszott, mesterséges egyensúllyal vagy magával az egyensúlytalanság
gal. S itt Hamlet keserűsége juthat eszünkbe: „Kizökkent az idő... én születtem helyretolni 
azt. ” De mily kivételes jelenség, ha valaki elmondhatja, hogy „én születtem helyretolni” -  
mikor az én becsülete és hitele oly mélyre süllyedt!

Ehhez a süllyedéshez még valami hozzátartozik: a felejtés.
Gibbon, a nagy angol történész, a XVIII. század vége felé feltette a kérdést: elkép

zelhető-e egy új népvándorlás, és mély optimista meggyőződéssel, tagadólag felelt. Az 
emberiségnek nincs oka új barbár betöréstől félni, mert minden kívülről jövő esetleges 
támadást visszaverhet a magasra fejlett európai, nemzetközi civilizáció; és mert nem 
fordulhat többé elő, hogy az emberiség elfelejtse, amit egyszer már tudott.

A  XX. század rácáfolt erre a bizakodásra. Ma már tudjuk, hogy a barbárság első
sorban belülről tör be, a civilizációs eszközök birtokában; „a kannibál ott ül a volán mellett, 
és repülőgépet vezet”. De ezenfelül, sőt mindenekfelett: az emberiség igenis könnyen 
elfelejti, amit egyszer már tudott. Az ókor végén elfelejtette a klasszikus államszerve
zést, a jogtudományt, a városépítést, a csatornázást és fűtést, a vízvezetéket, az órát és 
a világítótornyot, elfelejtette a Föld alakját és forgását éppúgy, mint emberalakok élet
hű ábrázolását. A középkor végén elfelejtette a gótikus építkezést, a miniatúrafesté- 
szetet és a németalföldi ellenpontot. S a XX. században elfeledte az emberi jogokat, a 
toleranciát, a biztonságot, a figurális rajzot és a melódiát. Mert hiszen az alkotóművész 
is elfelejthet, nemcsak a hadvezér, az államférfi, az író és filozófus; a művészbe magába 
is betörhet a barbárság.
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A felejtés kegyetlen törvény, s negatív értelmű törvény; de van egy pozitív értelmű 
társa is, az önfeladás törvénye. A szervezet, mely -  ha talán fél is a haláltól -  mégis egyút
tal kívánja a halált, s nem akar tovább élni: nem ritka tünemény az élettanban és pszi
chológiában. Jákob Burckhardt klasszikus művében, a Nagy Konstantin KORÁ-ban 
hosszú sorát állította össze „az antik világ öregedésé”-re vonatkozó adatoknak. A kortár
sak úgy érezték, hogy vénül a világ. „A római birodalom lakosainak úgy rémlett, mintha a 
folyók posványosabbakká s a hegyek alacsonyabbakká váltak volna; a tengeren az Etna nem volt 
már oly messziről látható, mint azelőtt, s ugyanezt mondták a Parnasszusról és Olümposzról is. 
Szorgosabb természetbúvárok meg egyenesen úgy vélték, hogy a teljes világegyetem puszlulóban 
van. ” Mindez persze nem egyéb, mint az ember -  ha úgy tetszik, a társadalom -  biza
lomvesztésének, vitalitásbeli hanyatlásának, csüggedésének átvitele a környezet, a ter
mészet, a világjelenségeire. De a csüggedésnek, az elernyedésnek bőséges oka van e 
korban; a történelmi és nem utolsósorban a képzőművészeti adatok bőségesen bizo
nyítják, hogy az egész társadalom immár híján van az igazi „vitamin”-nak, szellemi, 
de nem is mindig csak szellemi értelemben. Nő a határozatlanság, ritkul a tehetség és 
a valódi vállalkozás, sűrűsödik a homály, bizonytalanabbá és fenyegetetté, árnyékoktól 
övezettebbé válik az élet, sőt láthatóan satnyul maga az emberfajta -  gondoljunk a 
kései császárkor emberábrázolásaira - ,  és erősödik az érzése vagy tudata annak, hogy 
valami nem sikerült, valami hiábavaló volt, vagy elhomályosodóban és pusztulóban 
van.

A kései ókor e burckhardti körképéhez hozzáfűzhetjük „a középkor őszé”-nek, a XV. 
század európai kultúrájának azt a nagyszabású képét, melyet Huizingának köszönhe
tünk. „Az élet feszültségé”-nek fenyegető izgalmához itt hozzászegődik az általános szo
rongás, félelme annak, ami elmúlóban, s annak, ami elkövetkezendőben van, az iszo
nyú űrnek, mely a társadalom valaha volt biztonságtudatát aláássa és felőrli, valami 
elkeseredett vágynak a feltárult nagy szakadékok, hiányok és ürességek betöltésére. 
S ezt a sajátságos, rendkívül összetett kudarchangulatot a maga módján még fokozza 
egy jellegzetes tünemény, melynek párját nyomban felismerhetjük a magunk száza
dában: a hamis homlokzat tüneménye. Az életnek egy jelentékeny, külső része úgy foly
tatódik, mintha minden rendben volna, mintha semmi sem változna, mintha a régi 
biztonság sértedenül fennállna még; holott „belül” már mindennek más értelme van, 
belül már minden üressé, halálossá, sátáni módon fojtogatóvá változott, nem is tudjuk, 
mióta. Magát a hitelvesztést minden átmeneti kor irodalmában tanulmányozhatjuk, 
Petroniustól Machiavelliig; de ami a XX. századi Kafka műveiben hozzá társul, több 
a régi hitek és biztonságok leomlásánál; itt a modern nagyváros gépies, normális kül
seje mögött tébolydák, kínzókamrák és bűnbarlangok nyílnak -  „odabelül” már min
dennek valami embertelen, borzalmas és démoni értelme van —, itt csak meghalni le
het, de élni többé nem! Vagy ha nem meghalni, hát egyedül virrasztani a mélységes 
éjszakában -  vagy talán menekülni valahová - ,  menekülni Aquileiából, ha még lehet.

De k i m en ek ü lh e t, h o g y an  és hová?
A menekülésnek s a menekülőknek sokféle fajtája van. S mindegyikkel máris szem
beállíthatjuk a korból való kitörés típusait. Bizonyosfajta evázió ez is, meg az is; bár emitt 
az evázió győzelmes kiemelkedést jelent, amott inkább szökést, sőt megfutamodást. 
De azért az egész tarka sokaságban megkülönböztethetővé válik a sztoikus, a megfé
lemlített, az elégedetlen, a közömbös, a tegnaptól érzelmileg független embertípus. 
Boethiusról és Symmachusról, Húszról és Erasmusról, Savonaroláról és Galileiről,
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Einsteinről, Freudról és Mannról, Leninről és Bartókról bizonyára nem mondhatjuk 
el egyértelműleg, hogy „már a holnapban éltek”; de a történelmi határsáv, amelyen 
éltek, már lehetővé tette némelyikük számára, hogy valóban kilépjen a mából, segítse 
azt lebontani maga körül, és szellemi függetlenségében eljusson a holnapba. Ami leg
először tűnik szembe: az értelmiség egy része a legelsők között adja fel -  ha úgy tetszik, 
árulja el -  az „ostromlott Aquileiát”. Kitör vagy kiszökik belőle, akár egy „szigetre”, 
akár a „hunok táborába”, át az ostromlókhoz. Más része otthon marad, őrzi a régit, a 
romokon gubbaszt, inkább csak siránkozik. Feldereng közöttük egy fantasztikus álom
kép is, álom „az értelmiség szigeté”-ről. De ez a sziget minden időben merő illúzió, 
gyökértelen, kilátástalan, jóformán életellenes ábránd. így alighanem az „átpártolok” 
megoldása a viszonylag legjobb megoldás; a „siránkozók” nyilván semmit sem men
tenek meg, inkább még azt is elveszítik, ami volt. Mindennek bizonyára pozitívumai 
is vannak: az „átpártolók” magukkal hoznak valamit a régiből, és megpróbálják vele 
gazdagítani az újat; a „siránkozók” valaminek az emlékét őrzik, ami visszahozhatatlan; 
s a „szigetalapítók” egy elveszett rangot igyekeznek -  sokszor reményvesztetten -  fenn
tartani. Mondjuk ki mégis, hogy a végső ítélet egyértelmű és megfellebbezhetetlen: 
.Aquileia menekültjei” nem alapíthatnak „új Velencét”, mert Velencéhez új, barbár erők 
kellenek, akik maguk is az új világból jönnek, nem a régiből.

Kell-e egyáltalán, hogy valami megmeneküljön? -  kérdezi és kérdezte már sokszor 
a történelmi szkepszis. A történelem, úgy látszik, igennel válaszol. Mert sok minden 
az idők folyamán nyilván nyomtalanul is eltűnt; de sok minden megmenekült azzal, 
hogy alakot vagy értelmet cserélt. Gondoljunk csak a nagy népvándorlások keverő
tégelyeire és határzónáira, a régi Európa végvidékeire, a hellenisztikus kor Ázsiájára, 
a XX. század ébredő gyarmataira. A görög tudomány mohó tanulmányozókra talált 
az arabokban, a hunok „zsoltárokat tanultak”, a gótok lefordították a bibliát, a XX. 
század európai irodalma kiáramlott a többi négy világrészbe, s tudományának nagy 
művelői között Ázsia és Afrika éppúgy képviselve van már, mint Amerika. A terjedés
nek és átvételnek természetesen nagy ára van: mondottuk, a dolgok, az eszmék, az 
intézmények más társadalmi légkörbe költözve hamarosan kezdenek értelmet váltani 
és más célokat szolgálni, mint amire létesültek. Az emberi közösségek egyik forma helyett a 
másikat is elfogadják (ha tévedtek, néha hosszú idő múlva derül ki, esetleg ki sem derül 
-  s akkor már nyilvánvalóan nem is „tévedés”). Az emberiség nagy illúziói, korszakok 
meggyőződései meglepően gyorsan alakot és jelentést cserélnek; s akkor már nem is 
kell „belehalni” a nagy madáchi dezillúziókba: ha valami elsikkadt vagy eltévedt, mi
előtt igazán megvalósulhatott volna, tovább tudunk élni azzal a vigasszal, hogy belőle 
vagy helyette valami mégis megvalósult.

Valami mégis mindig megvalósul -  ezt legjobban azok a hősalakok példázzák, akik 
nem is menekülésszerűen, hanem aktív, példaszerű cselekvéssel kilépnek a maguk 
korából, hogy az eljövendő emberiséget jelképezzék, s akik épp ezért túlnyomó rész
ben maguk is jelképek, szimbólumok, példázatok. Az antik világban bizonyosan ilyen 
Krisztus alakja, amely kilépett a korszak erkölcsi normáiból; ilyen Prométheusz, aki 
kilépett az akkori világrend értelmi normái közül; de ilyen Orpheusz is, aki átlépte 
az emberi világ és az alvilág határait; vagy Odüsszeusz, aki kilépett a korszak tájhoz 
kötöttségéből, a régi kis hazából, hogy kipróbáljon egy „nagyobb hazát”, a tengert, s 
vele az ellenséges és ismeretlen szigetvilágot, hogy megkeresse az ember új lakóhelyét, 
egy tágabb mindenséget. -  A középkor végén ilyenek Faust és Don Juan, akik egy 
megkötött -  de már lazuló -  világban az egyéniség teljes szabadságára, teljes tudásra,
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minden szépségre, minden élvezetre, minden tilalom eltörlésére, az élet teljes birto
kára vágynak, még akkor is, ha ezért el kell kárhozniok. -  (A XX. századnak még nincs 
ilyen hősszimbóluma, de talán ilyen lesz a minden erkölcsön túli technikai lángelme, 
az űrrepülő vagy atomtudós, aki már egy következő korszakban él; vagy éppenséggel 
az a mindennél primitívebb ember, aki elölről kezdi az elpusztult civilizáció életét, 
valaki, aki .Aquileia menekültje” egy elkövetkező korszakban.)

Mert minden hiába: a világ nem tűri a maga egykori korlátáit, s akár akarjuk, akár 
nem, nőni, tágulni vágyik.

Lehet, sőt bizonyos, hogy ez a tágulás a régi szépségek pusztidásávaljár. Ez a régiek, 
az öregek, az elégedetlenkedők és panaszkodók örök keserűsége. Es igazuk is van, 
hiszen valóban elpusztul valami, csak nem a szépség. Hanem bizonyos fajtájú szépség, 
bizonyos ízlés, bizonyos táj, bizonyos harmónia, egyensúly és kifejezőerő. Néha évszá
zadokra eltűnik az ilyesmi -  sok idő múlva tér vissza, vagy éppenséggel sohasem. Az 
ókor végéről Burckhardt adatait idéztük a római ember satnyulásáról s az ábrázoló
tehetség gyengüléséről (a kettő szerinte párhuzamos) a II—IV. században. Szobrokon, 
festményeken ideutalnak a táguló szemek, az alakok személytelenné válása, a fejlődés, 
mely a mozaikművészetbe torkoll, s az egyházi szimbólumokban találja meg a maga 
igazi területét. A középkor végén közismert tény a plebejus csúfság, a torz és láto
másszerű, a karikatúra felfedezése; Grünewald (részben Dürer), Bosch és Brueghel 
lehetnek rá a példák. És gondoljunk századunkban a gép- és tömegszerűnek, az ir
reálisnak és szürreálisnak, a nonfiguratív, a ködszerű és tömbszerű, a forma nélküli, 
a szorongásos ábrázolásmód felbukkanására.

Mindennek nem mond ellent az „utolsó pillanatok” nyárvégi, érett, búcsúzó szép
ségének kivirágzása. Mintha itt egymásnak felelnének meg a satnyulást megelőző, 
még egyszer visszapillantva összefoglaló kései művészetek, a kései görög regény és a 
görög-latin képzőművészet ún. „szép” stíluskorszaka, a korai reneszánsz Van Eycktől 
Botticelliig, sőt a XX. században az olyan művészfigurák, mint Monet és Proust, De
bussy és Ravel. Valami itt „még egy pillanatra” lehetségessé válik, hogy nyomban utá
na kialudjék, s elvesszen a növekvő homályban.

És mégis, minden hiába: a világ nőni és tágulni kíván, akár romok és pusztulások 
árán is.

A régi embert bekerítette a táj; hozzá volt bilincselve, beléje volt zárva. Bizonyos 
hangok, színek, hangulatok, intonációk, emlékek, életszférák, érzelmi tartalmak csak 
bizonyos tájak éghajlata alatt voltak elképzelhetők, akár a növények: Árkádiában, 
Thesszáliában, Tiburban, Frígiában. (Innen a dór, írig, lyd dallamok, hangszerek stb. 
érzelmi, erkölcsi, intonációs kötöttsége is.) Másféle táj más volt, tehát messze volt, más 
istene is volt; erőfeszítésbe került, hogy az ember egyikből a másikba lépjen. Másfajta 
tájnak másfajta embertípus, másfajta erkölcs volt a lakója. Benne élni egy tájban, vagy 
akár csak átmenetileg érintkezni egy tájjal egyúttal az annak a tájnak levegőjével, szí
nével, hangjával, ethoszával való (akár csak ideiglenes) összeforrást jelentette; ez volt 
a „haza”. — Az újfajta embert már nem jellemzik, nem jellemezték ilyen kötöttségek; 
világ embere volt már, nem tájaké, világhatalmat, világállamot, világvallást, világnyel
vet készült megvalósítani és képviselni. Kilépett az „ókor”-ból, a „középkor”-ból, az 
„újkor”-ból; római világpolgár volt, keresztény volt -  felvilágosult humanista termé
szettudós volt -  szocialista volt (aszerint, amint a III., a XV. vagy a XX. században élt). 
Nagyobb egységeket érzett magában, mint elődei, szűknek érezte a régi világot. Az ő 
világa valóban tágabbnak készült, míg az a régi még csak Görögországból, Júdeából,
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Egyiptomból, Rómából -  csak a középkori Európából -  csak a XX. századi Európából 
és Amerikából állott. Bár ezzel a tágulással -  mondottuk -  kezdettől fogva együtt járt 
a világ barbárrá válása, a „megosztozás” az élet és a műveltség immár közös kincsein 
és vívmányain.

„Mundus senescit” -  a világ vénül, mondották a középkor kezdetén; de ugyanúgy 
azt is mondhatták volna, hogy a világ megi^odik. Nem jelentkezik-e együtt, egy idő
ben, egymást kiegészítve a csökkenés és a megnövekedés, a szétszóródás és az újra
egyesülés törvénye? Európa különállásának megszűnése, a gyarmatok felszabadulása, 
a világrészek újszerű összjátéka bizonyára csak a XX. században veszi kezdetét; de 
azért Theodorik ravennai udvarának svéd vendégei, a perzsa, egyiptomi és kis-ázsiai 
kultuszok feltűnése Rómában, a kereszténység elterjedése vagy később Amerika és az 
„átjárók” felfedezése a XV-XVI. században már éppúgy egy táguló világ igényeit je 
lentették be, mint akár századunk meggyorsult közlekedése vagy a pekingi, chilei, 
ghanai kongresszusok, a tokiói olimpiák. A világ valóban „tágulni és egyesülni készül”, 
ugyanakkor, amikor egyes kérdései összezsugorodást, beszűkülést és darabokra hul
lást ígérnek. Ha valaki az egyes korszakok végén megpróbálta számba venni, mit is 
jelentenek az olyan eredmények, mint a görög-latin nyelv, a gregorián korális, a dúr- 
moll zene vagy Európa eposzi és drámai hagyományai: büszkén jelenthette ki, hogy 
válságok közepette is mindig több és több a kivívott eredmény, hogy nem kell tartani 
a kultúrák megsebesülésétől és elsüllyedésétől -  hogy itt nincs és nem lehet szükség 
mesterséges „menedékek”-re.

A kérdés csak az, valóban nincs-e szükség rájuk. S amikor időnként -  újra meg újra 
-  szó esik róluk, mit is jelentenek azok a „Velencék”?

Nagy válságok idején mindig voltak, akik elmenekülésre, evázióra, távoli szigetekre 
vágyakoztak. A „boldogok szigete” még ókori hiedelem, hol a holtak, hol a szerelem, 
de mindenképp a boldogok és boldogultak, az életben vagy az életen túl üdvözültek 
birodalma alakjában. Szicíliában, a nagy szigeten támadt belőle az ókor végi, theok- 
ritoszi idill, később felderengett a kelta mondák „halotti sziget”-e, de közben is, állan
dóan Kythéra-Cythére, Vénusz szigete s a barokk kor óta a szerelem gáláns szigete, 
Watteau-tól Debussyig. Az európai költészet egyik legfőbb szimbólumává lett ez a va- 
rázsos sziget; néha egy zarándokút vagy szerencsés megmeneküléssel végződött ten
geri kaland -  hajótörés -  szigetéről volt szó, mint Shakespeare VlHAR-jában, Grim- 
melshausen SlMPLICISSIMUS-ában vagy a ROBINSON-ban. De itt is, mint majdnem 
mindenütt, alkalom nyílt rá, hogy a költő és gondolkodó egy új emberi település (kö
zösség, társadalom) utópiáját mutassa be rajta -  s ide tartozott már Bacon Uj ATLAN- 
TlSZ-a, ide Morus és Campanella utópiái is. De velük párhuzamosan éltek tovább a 
mesék és legendák varázs- és álomszigetei, a phaiákok homéroszi szigetétől és Kirké 
birodalmától Alcina, Merlin, Armida szigetéig, sőt a romantika számtalan vágyszige
téig (gondoljunk csak Monté Cristo, Sándor Mátyás, az Aranyember menedékeire), s 
az Atlantisz-gondolat még az olyan kézzelfogható elíziumokig is elkísérte Európa mű
vészeit, mint Gauguin Tahitije a XX. század küszöbén.

Mindezeknek a szigeteknek közös vonásuk, hogy messze vannak és védve vannak, 
hogy nehezen megközelíthetők, hogy a társadalom -  a régi társadalom -  kényszerei 
számára elérhetetlenek, hogy igazi menedékek. Velence -  az igazi Velence, de a me
nekülni vágyók reményeiben élő eljövendő, mitikus Velence is -  abban különbözik 
tőlük, hogy nincs készen, nem kínál könnyű menedéket; azt a sziget-várost még meg 
kell teremteni, fel kell építeni, meg kell szervezni és meg kell oltalmazni. Ezért is mon
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dottuk róla, hogy a menekülő passzív értelmiségnek előbb-utóbb le kell mondania 
róla: azt az eljövendő menedéket, épp mert nem is menedék lesz, hanem folytatás és 
újrakezdés, csak új emberi erők építhetik fel -  maguk a barbárok, akik a régi ,Aqui- 
leiát” elpusztították. így az új menedékváros inkább azokra a táborokra és erődítmé
nyekre hasonlít, melyeket a vallásalapító szekták építenek maguknak, a régi társada
lomból való kivonulásuk közben: anabaptisták, husziták, eretnek parasztlázadók és 
kommunista sejtek, a XIII. századtól a XVIII.-ig. Ezek is „az újnak tartályai”, inkább, 
mint „a régi igazság menedékei” -  de szorongatottak, ostrom alá fogottak, haláltól fenye
getettek ők is. Hogy mennyiben igazi menedékek, mennyire készítik elő a jövőt, vagy 
mennyiben védenek inkább egy illúzióvá változott múltat, csak egy végső történeti 
összegezés döntheti el.

Jelentkezik azután még egy különleges „mentési kísérlet”, kézzelfoghatóbb, egyben 
naivabb és görcsösebb az eddig említetteknél: az írásba foglalt tudás mentése, az ale- 
xandrinizmus. Az írástudók tiltakozása ez a történelmi pusztulás ellen: mentsük a tu
dást, vagy ami ezzel egyértelmű, mentsük az írásokat és dokumentumokat, mentsük 
a betűt! Hogy a jelszó nem marad hatástalan az egyes gyülekezetekben, olyan példák 
mutatják, mint Kumráné a Holt-tenger mellett, mint a kairói „genizá”-é, az alexand
riai könyvtáré vagy azoké a mai amerikai könyvtáraké, melyeket atomháború esetére 
mélyen a földbe ásnak. Merő illúzió voltuk nemcsak a tűzvészekben és földrengések 
idején derül ki, hanem magában a műveltség és gondolkodás történetében is; az em
beri öntudatot nem mentik meg a konzervált betűk, tudásunk nem a sírkamrák, holt
tengeri barlangok és betemetett könyvtárak tudása. Mindezektől közvetlenül semmit 
sem kapott az emberiség; tudásanyaguk csak ezer év múltán jutott el -  ha egyáltalán 
eljutott -  a kései utódokhoz, s azok is csak akkor tudtak az írások hagyományával va
lamit elkezdeni, ha már egyéb úton eljutottak valamilyen tudomány magaslatára. A 
tudás így nyilván csak akkor és annyiban menthető meg, ha egy más kultúra -  más 
utakon -  valamiképp ugyanarra a magaslatra ér fel, sok idő múltán. Különben csak 
annak a tragikus omladéknak marad része és hírmondója, melyet menteni kívánt, 
melynek halála ellen oly kétségbeesetten -  agyagon, cserépen, kövön és pergamenen
-  tiltakozott.

Mit lehet ilyen korokban átadni az ifjabb nemzedéknek? Abból álljon-e a tanítás, hogy a jövő 
mindent felejtsen el, vagy hogy mindent mentsen meg, és mindenre emlékezzék? 
Mindkettő tévedés volna, és egyik sem sikerül soha: az idő szerencsére felment ben
nünket az alól, hogy ebben az alternatívában döntsünk. A fiatal nemzedék mindig 
azzal a téves tudattal, téves emlékezéssel kezdi életét, hogy minden lényegeset tud. 
Csak így „kezdheti el”, csak így nyithatja meg a barbár korszakokat, különben nem 
tudna élni. A „művelt” korszakok sokszor túlságosan nagy -  ezért beteges, dekadens
-  emlékezéssel indulnak. Az emlékek javától való szabadulás azonban megkönnyíti a 
fiatal nemzedékek életét; könnyebbé teszi számukra a rombolást, a romok lehordását, 
az alászállást a lejtőn -  vagy éppenséggel a felemelkedést. A megdöbbentő ilyenkor 
csak az, hogy az eldobált vagy elásott emlékek sokszor későn és kerülő utakon térnek 
vissza. Hiába változtatott formát, irányt, szándékot, világképet a gondolkodás; az em
lékek néha sajátos álruhában, sokszor félremagyarázottan és félreértetten, sokszor 
lopva és lappangón, de néha nyíltan és követelőn, visszatérnek: követelik -  nem is 
annyira a velük való szembenézést, mint inkább a tartalmukkal való leszámolást, a vá
laszt a félretolt, elhárított és elfelejtett kérdésekre.
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A művészetekre pedig -  erről még szó lesz -  rendkívüli szerep hárul e nagy csaló
dások, elhárítások és elfelejtések idején. Nem annyira a „világ vége” hangulatot ter
jesztik -  vagy ha igen, mint az ókor és a középkor végén, sőt itt-ott a XX. században, 
a maguk „chiliazmus”-át, özönvíz- és végpusztulásjóslatait is úgy hirdetik meg, mint 
sajátos, sötéten elringató illúziókat. (Ilyenek az egzisztencializmusban, az absztrakt fes
tészetben és az ún. avantgardista zenében egyaránt akadnak.) Ezek a sötét illúziók 
épp az átmenetet szolgálják; mialatt bizonyos morális elégtétellel, sőt kárörömmel em
legetik a világpusztulást, észrevétlenül megkönnyítik a „kisebb rosszal” való kiegye
zést. Azzal a hittel, hogy „azért még mindig tovább lehet élni” -  máris elfogadhatóvá 
tették egész nemzedékek számára a nagy alagutakba való belépést.

Mert hiszen minden nemzedéket -  a katasztrófák nemzedékét is, sőt azt talán min
den másnál jobban -  az illúziói segítik élni, túlélni és továbbélni.

De forduljunk még egyszer a történelmi helyzet általános problematikájához. A sok 
megválaszolatlan kérdés közül csak kettőt teszünk itt fel magunknak. Egyik a fehér 
ember és a barbárok viszonyát illeti, a másik -  még nehezebb -  feladat, hogy próbáljuk 
megérteni a teljes képet, ezúttal a barbárok, ha úgy tetszik, a hunok, általában a tá
madók oldaláról.

A fehér ember nincs -  és sohasem volt -  egyedül, de erre csak sokára eszmélt rá. 
Nagy Sándor eljutott Indiába; a római birodalom három világrészben feküdt, Skóci
ától Arábiáig és Líbiáig terjedt. „Elment” a parthusokhoz és indusokhoz, a négerek
hez, a perzsákhoz és a dákokhoz, a szarmatákhoz és a kaledónokhoz. De ők is „jöttek”: 
Róma megismerte a gotokat, hunokat és vandálokat (ezeknek egy része európaivá 
vált). Az első keresztény térítést végző zsidók talán még félig színesek voltak; s meg 
kell gondolnunk, mily jelentős keresztény telepek voltak Afrikában (kopt, jakobita, 
etióp kereszténység), sőt Közép-Ázsiában is (nesztoriánus, ujgur kereszténység). -  A 
középkor végén nemcsak az európaiak fedezték fel Amerikát, Afrikát, Déli Ázsiát. A 
tatárok még ott „ültek” Dél-Oroszországban, a törökök betörtek Közép-Európába, s 
ettől kezdve évszázadokig foglalkoztatták az európai közvéleményt, az arab tudomány 
a keresztes háborúk óta befolyásolta és nevelte az európait stb. -  Hogy mit jelentett e 
kapcsolatok tekintetében a XX. század, azt nyilván nem is kell említenünk. A fehér 
ember e korban a maga tudományát, technikáját, hatalomvágyát, kapzsiságát és bar
bárságát egyszerre vitte el a gyarmatokra és a gyarmatokul kiszemelt földrészekre, 
Algírba és Tripoliszba, a búr földre és Egyiptomba, Abesszíniába és Kínába, Koreába 
és Laoszba. (Japánba küldte el első atombombáját is.) S viszont az első világháború 
óta a „színesek” is egyre nagyobb számban tűnnek fel Európában, nemcsak mint gyar
mati segédcsapatok, hanem mint diákok és diplomaták, mint tudósok és művészek is. 
S ekkor már mindenképp megkezdődött a világ új típusú egybemosódása -  megkez
dődött, akár az ókor végén, de most már az új technika s az „együttműködés” jegyé
ben.

Mit sirat hát az európai ember, mikor a „fehér kultúra” leomlását gyászolja? Azokat 
az „órákat”, amikor egyedül hitte magát, és magának rendezkedett be a világon. Ami
kor bástyák mögé húzódott, elsáncolta magát, s talán inkább védekezett, mint táma
dott. Voltak-e egyáltalán ilyen magányos órák? Nem épült-e minden európai 
klasszicizmus, sőt minden európai remekmű, öntudatosan vagy öntudatlanul, az 
egész világra? Nem volt-e mindegyik valamiképp valamilyen „kelet-nyugati díván”, 
nem adott-e mindegyik még „Kelet népé”-nek és népeinek is hírt arról, „mit látott a nyu
gati szél”? Akármiként volt: e „nagy órák” emlékét ma már egyre inkább felosztja, szét
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osztja maga között a világ. Shakespeare-t Mongóliában, Bartókot Peruban is előadják, 
Háfiz és Li Taj-Po emlékezete Európában is élő emlékezet. Nem vész el, csak helyet 
és értelmet cserél, s a népek évszázados vándorlását követi a kultúrák diaszpórája.

Akkor hát folyik-e itt egyáltalán valamiféle „ostrom”, és ha igen, kicsoda az ostrom
ló, és ki az ostromlott, ki a támadó, és ki a megtámadott?

Ne tévesszen meg bennünket a végső történelmi eredmény: a nagy megoszlás és 
összefonódás ellenére, sőt annak valóságos feltételéül, évszázadokon át folyt és ma is 
folyik „Aquileia ostroma”. Mindig volt -  s főleg a történelem nagy fordulópontjain 
mindig volt -  ostromló és ostromlott, támadó és védekező fél. Ostromlott fél volt a 
régi s már gyengülő kultúra világa, az ókor végi Róma, a középkor végi feudális Kö- 
zép-Európa, a huszadik századi polgári civilizáció. És ostromló fél volt az ókor végi 
népvándorlás, a középkor végi társadalmi és szellemi lázadás, a XX. századi népmoz
galmak világa. Minden olyan mozgalom, mely nem tudott többé az elődök világában 
élni, mely -  lerombolva vagy kisajátítva a megelőző korszak kultúráját -  újat formált 
belőle, a magáét és végeredményben csak az ő számára igazán elfogadhatót és ottho
nost, új igényekkel, új emberi tartalommal s többnyire új nyelven is. Elvette, amit a 
magáénak érzett, „onnan vette a magáét, ahol találta”, és jóformán lényegtelen, hogy 
békés úton vette-e, szelíd átmenettel, vagy erőszakkal, brutálisan, robbanásszerűen. 
A szelíd átmenetekben több volt a tisztelettudó kölcsönzés, a robbanásokban mindig 
több a rombolás; de végeredményben itt is, ott is meg kellett mindennek változnia.

Arról, hogy az ostrom alá fogott régi világ milyennek látta a maga boruló láthatárát, 
már szó esett; de még nem volt rá mód, hogy felvázoljuk a győzelmes fiatal világ, az 
ostromló barbárok, a „népvándorlás hunjaidnak világát, szándékait és reményeit.

A sztyepp nomád népeinek a népvándorlás századaiban már kialakult, már szinte 
készen állott a maguk sajátos, semmiképp sem alacsony szintű kultúrája: ismerjük a 
közép-ázsiai türkök hősdalait, a híres orchoni feliratokat, ismerjük a hun és szarmata 
népek fejlett fémművességét, láttuk a szibériai sírokból előkerült díszes tarsolyleme
zeket, a mitikus állatviadalokat ábrázoló ötvösműveket, az alakzatokban és díszítmé
nyekben keletiesen gazdag ezüst és arany műtárgyakat. Nem, ez igazán nem volt pri
mitív világ; csak épp hogy nem épített színházakat és székesegyházakat, nem kompo
nált misét, nem szerkesztett fúgákat, s a maga államát és hadseregét merőben más
képpen szervezte meg, mint a rómaiak. Mit kellett látnia az ilyen népnek a Római 
Birodalomban? Bizonyára elsősorban a legyőzendő ellenséget, a gátat, az akadályt, a 
sorompót a maga pusztai száguldás- és terjeszkedésvágya előtt; meghódítandó váro
sok sorát, leigázandó népet, megszerzendő területet. Ugyanakkor nyilván irigység is 
élt benne, vágy és félelem egyidejűleg. Civilizáltabb, magasabb fokon szervezett élet
formát látott maga előtt -  embereket, akik ismeretlen tudásnak vannak birtokában, 
tehát ártalmasak lehetnek, akiknek a tudását épp ezért feltétlenül meg kell szerezni 
vagy igába fogni. Kétarcú tudás lehet ez bizonyára: nem lehet olyan megbízható, olyan 
kiismerhető, a magunk hitének olyan kedves, mint a mienk, az a tudás, amit amazok 
barbárnak neveznek; s mégis szükségünk van rá, mert nélküle nem lehetünk úrrá 
fölöttük. El kell venni tőlük -  ez a lényeges; és másodrendű kérdés marad, vajon meg
hagyhatjuk-e épségben a régi tudás fészkeit, vagy pedig szét kell őket rombolnunk 
egészen. Gyanús lehet az is, aki önként csatlakozik: az igazi hazai bölcsesség, mely régi 
is, meg új is, könnyen fertőzhető olyan régi-idegen elemekkel, melyek megrontanak 
bennünket. (Ilyen tapasztalatokat gyűjthetett Priszkosz rétor Attilánál, vagy ezer évvel 
később Marco Polo Kublaj kán udvarában, s ismét hatszáz év múltán azok a nyugati
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írók, akik 1930 táján Moszkvában Sztálinnal folytattak beszélgetést.) Valamit el kell 
venni a régi civilizációtól, ez nyilvánvaló; s minthogy „elvenni” bizonyos fokig azt is 
jelenti, hogy „átvenni”, az új műveltségnek gondosan kell rá ügyelnie, hogy a régit 
egyben meg is másítsa -  hogy az Apolló- és Minerva-templomokból bazilikák vagy a 
bazilikákból mecsetek váljanak, egyben az „új” győzelmeként a „régi” felett. Az elha
tárolás sokáig féltékenyen gondos, az összetévesztés vagy akár csak az összehasonlítás 
valósággal bűnnek számít; gondoljunk csak Jeromosra, aki mint „christianus” aggá
lyosán megkülönbözteti magát a „ciceroniánus”-októl, s igaza van: neki nem kell, nem 
is kellhet a klasszikus retorika, mikor -  ugyanazon a nyelven -  egy új érzelemvilágot 
akar kifejezni. Tudjuk: ezer év múlik el, amíg majd a pogány Vergilius a keresztény 
Dante testvéri útmutatója lehet. A nagy megújhodások épp ezekből a találkozásokból 
fognak eredni, de nem az összeomlások idején, hanem csak sokkal később. Akkor már 
új érdekeket fognak szolgálni, és új kérdésekre hoznak választ; bár tudnunk kell -  és 
ez a legcsodálatosabb - ,  hogy ugyanakkor, mégis, válaszok lesznek az ezer éve elhang
zott kérdésekre.

Támadás, roham és „elvétel” történt a középkor végén, a XV-XVI. században is, 
abban az időszakban, melyet „a középkori kultúra leomlása” névvel jelöltünk meg. 
Kettős agresszió érte ekkor a középkori műveltség zárt épületét. „Alulról” az eretnek 
és paraszti tömegek rohanták meg a feudális társadalmat, s véres háborúk egész so
rában tiltakoztak elnyomatásuk és kisajátíttatásuk ellen, Angliától Lengyelországig. 
„Felül” pedig, a társadalom értelmiségi rétegében megindult a küzdelem az addig 
egyházi és vallásos jellegű kultúra „világi elfoglalása”, szekularizálása érdekében. A 
kettős harc sokszorosan összefonódott s mindenképp összefüggött; hogy mennyire 
összefüggött, azt csak napjaink történettudománya mutatta meg. Egyiknek huszitiz
mus, reformáció és parasztháború volt a neve, a másiknak humanizmus és reneszánsz. 
Mindkettő gyökereiben rázta meg és fordította fel a középkori világot; ellenséget látott 
benne, gátat, akadályt és sorompót a tulajdon életigénye, gondolkodása és formavi
lága számára; úgy érezte, hogy börtönből kell kitörnie. Mégis úgy rombolt, hogy a 
maga új épületébe is átmentett mindenfélét az ellenséges „régi világ”-ból, már akkor 
is, mikor amazt a régit még teljesen lerombolhatónak és kicserélhetőnek tartotta. Nem 
tudott nélküle élni, s amit benne szenvedélyesen gyűlölt, végül már nem is gyűlölte 
oly nagyon: összeszokott és összebékélt vele rövid száz év leforgása alatt. Mindkettő 
közeledett egymáshoz: a XVI. század katolicizmusa, az egyház, az ellenreformáció ész
revehetően és észrevétlenül tanult a reformációtól, barátkozott az új művészettel, bi
zonyos fokig az új gondolkodással és tudománnyal is; a reformáció alkonyi fázisa s a 
kései reneszánsz pedig már metodikát és formavilágot tanult a középkortól: A nagy 
támadás létrehozta az új európai gondolatvilágot, de azt csak a régire tudta felépíteni.

A terjeszkedő szocialista világ ugyancsak ellenségének tekintette a polgári művelt
séget a XX. században. Részben le akart számolni vele, részben -  ez inkább csak idővel 
alakult ki -  át akarta venni a polgári fejlődés „haladó” elemeit, s azoknak folytatása
ként, jogszerű és egyetlen folytatásaként felépíteni a maga új világát. De ez a feladat 
semmiképp nem volt, nem is lehetett egyszerű. A proletariátus feltörését nem előzték 
meg proletár műveltségű, szívós és gazdag évszázadok; ezenkívül pedig egyre világo
sabbá vált, hogy az „új” ebben az esetben sem egyetlen osztály uralomra kerülését fogja 
jelenteni, hanem az öt világrész megmozdulását, a  gyarmatok felébredését, „a világ- 
történelem kezdetét”. Mindezt még komplikálta a világtechnika félelmes fejlődése, a 
gép- és atomkorszak, mellyel -  természettudósaink véleménye szerint -  az emberi tár
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sadalom erkölcsi fejlődése nem tudott lépést tartani: „A tudomány néhány évtized alatt 
az emberi élet minden jelentősebb tényezőjét megváltoztatta, miközben a politikai gondolkozás és 
szerkezet [itt az Egyesült Államokról van szó] a tizennyolcadik századig visszamenően válto
zatlan maradt” (Szent-Györgyi Albert, 1962). Ami így támadt, nem is lehetett, nem is 
lehet egyéb, mint válság és disszonancia; régi és új kusza tapogatózásban keresi egy
mást, s még távolról sem tudta megtalálni. Bizonyos csak annyi, hogy az európai kul
túrának, mint erődnek és szigetnek leomlása, felbomlása és szétosztása visszavonha
tatlanul megkezdődött -  hogy Aquileia nem tarthatja magát sokáig.

2

Van valami közös abban, ahogyan a nagy válságkorszakok zenéjét a kortársak bírálják. 
Az ókor végi, a középkor végi és a XX. századi zene ellen közös panasz, hogy „bonyo
dalmas”, „mesterkélt”, „virtuóz”, tehát nagyigényű, nehéz s végeredményben kevéssé 
hozzáférhető. Mi az oka annak, hogy mindezek a zenék valóban nehezek és bonyo
dalmasak? Az ókor végi zenére csak következtethetünk -  de a XV. és XX. századi ze
nére a kifogás valóban talál.

Nyilvánvaló: bonyolulttá lett az ember -  bonyolulttá és kevéssé áttekinthetővé vált 
az ember körülötti világ - , és bonyolulttá, áttekinthetetlenné az ember viszonya ehhez 
a világhoz. Az ember, aki nem találja többé a helyét, valóban „elidegenedik”, és zenéje 
is ezt az idegenséget, ezt a görcsös feszengést tükrözi. Ezért nem tudja többé a világot 
egyszerűnek és egyszerű eszközökkel ábrázolni és kifejezni.

Ugyanakkor lehetősége támad annak, hogy e görcsös és bonyodalmas zene helyett 
egyszerűbb, felületibb, ideiglenesebb interpretáció szülessék, más szóval, hogy 
„könnyű zene” támadjon -  elterelésül, szimplifikáló magyarázatul, szórakoztatásul. 
Az ókor végén megvetéssel beszélnek bizonyos molnár- és matrózdalokról (Philostra- 
tus). A középkor végén az utcai zene (frottola, Gassenhauer, Buhlenlied) terjed a vá
rosokban és falvakban. A XX. századnak egyik legfőbb átka a mindent elöntő szóra
koztató zene.

Mindez szükségszerű, hiszen -  mondottuk -  a kor „nehéz” zenéje valóban nehézzé, 
olykor hozzáférhetedenné lett, elefántcsonttoronyba vonult, sőt kijelentette (Schön- 
berg, Maderna), hogy neki nincs is szüksége hallgatóságra. De hiszen már a XV. szá
zadi zeneesztétikának volt egy irányzata, mely idegenkedett az egyszerű, világos és 
kivált népies dallamformálástól, s a bonyolultan leleményeset jelölte meg mintasze
rűnek (Tinctoris). Azt sem szabad elfelejteni, hogy a „musica riservata” és a „musica 
comuna” fogalma is a kései középkorban született meg. így a zsdanovi esztétika a XX. 
század közepén voltaképp egy évszázados vitának folytatója és megújítója, csak épp 
hogy az államraison -  tehát alapjában egy platóni elv -  értelmében.

Mit láthatunk magukból a válságkorszakok zenéjéből? Sajátságos tüneményt: azt, 
hogy épp az egyes társadalmak elsüllyedése já r  a leghódítóbb, legszínesebb és legér
zékibb zenével. Palestrina, Mozart, Debussy zenéje bizonyos értelemben éppúgy „ha- 
láltáncköltészet”, mint Monteverdié, Wagneré és Bartóké.

Ez voltaképp természetes is: mire egy társadalom a lejtőre kerül, addigra felgyűj- 
tötte magában a legérettebb szellemi javakat is; azok kísérik a sírba pusztulása idején, 
halála óráján.

De alapjában mindkét esztétika: a riservatáé és a comunáé, egyaránt kifejezője olyan
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törekvéseknek, melyek az illető korszakban jelen vannak -  valamilyen okból jelen van
nak, s valamilyen okból nem valósulhatnak meg teljesen.

Kérdés: miért vannak jelen, és miért nem valósulhatnak meg? Mi az oka annak, 
hogy ember és élet viszonya bizonyos időszakokban elkomplikálódik, bár nem olyan 
fokig, hogy csak komplikált legyen; és mi az oka, hogy az emberben vágy támad az 
egyszerűség után, anélkül hogy teljesen egyszerűvé tudna válni?

Az élet vonz és visszataszít egyszerre. Amennyiben visszataszít, el is komplikál, és 
magányossá tesz; amennyiben vonz, bizalomra és közeledésre biztat: elhiteti velünk, 
hogy vele való számadásunk egyszerűen oldható meg. Csakhogy a kettő összefügg: 
kívánhatom az egyszerűséget, mert meggyűlöltem a civilizációt (Rousseau), s kíván
hatom a komplikáltat, mert csalódtam az egyszerűsített megoldásokban (Schönberg). 
Josquin, Mozart, Bartók nem azért váltak egyszerűbbekké az életük végére, mert kö
rülöttük az életviszonyok egyszerűbbek lettek, és Beethoven sem azért vált bonyolul
tabbá, mert körülötte az élet bonyodalmasabb lett. Ez a tétel teljesen hamis lenne. Ha
nem: az élet bizonyos pillanatban egyszerűbb alakban, illetve bonyolultabb alakban 
látszott megfogalmazhatónak a művészet számára. Olyan nyelvet és formát kellett vá- 
lasztaniok, amellyel a kifejezendő legfőbb tények, helyzetek, tartalmak és viszonylatok, 
érzelmi (s részben gondolati) rendszerek leginkább voltak elmondhatók a többi ember 
számára. Josquin számára ez kiszabadulást jelentett a XV. század fullasztóan kompli
kált s ugyanakkor merev, szinte ketrecszerű viszonylataiból; Bartók számára az exp
resszionista kísérletek teljes elhagyását jelentette. Tehát mindkettőjüknek egy új köz- 
lékenység nyelvét, a humánum világosabb megfogalmazását. Beethoven viszont egy 
hermetikusabb nyelvet választott, mert úgy érezte, hogy az elmúltnak és az eljöven- 
dőnek, a „valamikor régen”-nek és a „valamikor majd”-nak együttes megragadása vé
gett a zene egyik „ősnyelvé”-hez, „szanszkrit”-jához, a polifóniához kell visszanyúlnia, 
és azt a legmodernebbel egybeötvözve egy új humánum értelmében újjáteremtenie.

Mi történik tehát a nagy megrázkódtatások időszakaiban? Az, hogy a kettős igény: 
a kifejező közlés és a közös sors igénye sajátságos módon összefonódik. Az egyéni fej
lődés törvényei elhomályosulnak, az egyén, a művész is úgy tűnik fel, és csak úgy tud 
beszélni, mint egy a tömegből. Az egyéniség érvényesülésének nagy kibontási lehető
ségei mintha egyszerre eltűntek volna. Minden, de minden egy közös végzet menny
dörgésének hat, külön utak, kivételek nincsenek többé. Viszont magasra nőhet és fel- 
ragyoghat mindaz, amit a művész már előbb megpillantott, s most egyszerre végzet 
lett és általános igazság: az a kitisztulás, amelyre Josquin vágyott, az az eufória, amelyet 
Mozart megsejtett, a népeknek az a megmozdulása, amelyet Bartók megjövendölt. A 
nagy zenei „leomlások” így sokszor átfordulnak a rájuk válaszul megjelenő új felemel
kedésbe. Megindulásuk pillanatában azonban mindig az a látszat -  és nyilván az is a 
valóság - , hogy az egyéni sors eltűnt az általánosban. így talán az is világosabbá válik, 
ami a művész és környezete viszonyát összezilálta vagy kiegyengette. Ugy jelent-e meg 
a válság küszöbén az alkotó művész előtt a „többiek” sorsa, a világ sorsa, mint amit 
vállalnia kötelesség? Vagy mint olyasvalami, ami őreá nem áll, s ami elől éppen ő ki
térhet? Otthagyhatja-e a „többiek”-et, vagy oda kell állnia közéjük, esetleg az élükre, 
s beszélni helyettük, a nevükben, az érdekükben? Vagy elmenekülhet-e a többiek sor
sa elől -  van-e még kikötő, van-e még hajó, van-e még sziget valahol az ő számára, 
sziget, ahol a világ nem találja meg s nem éri utol, akár a menekülő Jónást az Isten, 
a tenger közepén? Más szóval Aquileia menekültje-e ő is, vagy követségbe megy a hó
dító elébe? Esetleg élére áll egy kis csapatnak, amellyel „kivonul”, s amellyel megala
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píthatja a maga új Velencéjét?... Persze csak akkor, ha nyilvánvalóvá vált az ő számára 
is, hogy nincs többé visszaút, s az ő régi világa elveszett.

Épp ezért: azok a nagy hídművek, amelyek a régi világból az újba visznek, mindig 
rendkívüli önmegtagadás eredményei. Az ókeresztény zene, a gregoriánum lemondott 
a görög kromatikáról és enharmóniáról; Josquin és Palestrina lemondtak a kései kö
zépkor bonyodalmasságáról és rafinériáiról; Mozart és Haydn a „Sturm und Drang” 
zabolátlanságáról és disszonanciáiról; Bartók az impresszionizmus színbőségéről, az 
expresszionizmus formabontásairól, az atonalitásról. Ebben a perspektívában mind
ezek puritán, szinte aszketikus műveknek hatnak. Aminthogy lényegében azok is: a 
múlt gazdagsága, „legyőzött” bősége mélyen elrejtve, mint elsüllyedt kincs világít ben
nük a mélységből, ami az ő mondanivalójuk, az már felette hullámzik minden elmerült 
bőségnek; az egész múlt Adantisz-örökséggé változott bennük.

Mind a három, helyesebben mind a négy szintézishez olyan területek voltak szük
ségesek, ahol sok nép érintkezett, s ahol régi kultúrák találkoztak újonnan felnövekvő 
nemzeti-népi törekvésekkel; sőt ahol új állami és társadalmi alakulatok voltak kifejlő
dőben. Ilyen volt az ókori Földközi-tenger melléke, ilyen a középkori Németalföld- 
Olaszország sáv, ilyen a XVIII. századi Habsburg-monarchia, s ilyen a XX. századi 
magyar-kelet-európai végvidék.

Az ilyenfajta hídjelenségeknek a kortársak többnyire csak egyik oldalát fedezik fel; 
vagy azt nem látják, honnan jöttek, vagy azt, hogy hová mennek. A gregoriánumban 
felfedezték, hogy „a keresztény lélek fohásza”, de már nem látták, mi benne a héber, gö
rög, római, szír, egyiptomi, ibér és frank hagyaték. Josquinben és Palestrinában azt 
ünnepelték, ami „mesterség”, tehát azt, ami régi. Bartókban még ma is túlnyomórészt 
azt, ami „barbár”, idegenszerű vagy matematikai, tehát az „újat”, és nem látták meg 
benne Bachot, Haydnt, Beethovent és Lisztet.

Mégis, mi az, ami ezeknek a nagy műveknek válságjelleget ad, ami világosan meg
mutatja bennük, hogy nagy leomlások, nagy kapuzárások kísérőzenéi? Talán főleg 
az, hogy búcsú- és összefoglalás-jellegük van, hogy lehetetlen meg nem látni bennük 
az eltávolodás és leszámolás szándékát. Amit a régiből magukkal hoznak, azt nemcsak 
folytatásként, hanem elutasításként is magukkal hozzák, olyan hangsúllyal, melyből 
kicsendül: „ez eddig volt, nincs tovább; a dolgok új rendje kezdődik”. A „régi”-nek 
ilyen módon merőben másfajta értelme támad; ami itt régi, az nemcsak múlt, hanem 
egyben „legyőzött” múlt.

Igaz: minden nagy műben megszólal az a hang, hogy „elvégeztetett”, hogy „csak 
így lehetséges, másként nem”. De ezekben a művekben a többieknél is sokkal erősebb 
az ítélkezés hangja, abban az értelemben, hogy „ami eddig volt, idejét múlta és véget 
ért, mostantól egy új parancs szól mindnyájunknak”, s ennek a sajátos érvénynek meg
hirdetésével válnak kapuzáró s egyben kapunyitó zenékké, krízis- s egyben krízismeg
oldó zenékké, katasztrófa- és egyben katarziszenékké. Ezzel együtt jár, hogy a nyelvi 
típusok olyan sűrűséggel koncentrálódnak bennük, hogy valóban példázataivá vál
hatnak egész korszakoknak.

Kérdés most, hogy mit fejeznek ki ezek a művek a korszakból, mely létrehozta őket.
Mindenekelőtt: nagy félelmet és nagy megkönnyebbülést. Azt a hangulatot, melyet 

hasonló korban -  a középkor alkonyán -  Celanói Tamás foglalt versekbe, a DlES IRAE 
költeményében. Az „utolsó ítélet”-rő\, a „nagy harag napjá”-r6\ szólnak ezek is. A rene
szánsz kezdetén és végén egy-egy ilyen nagy földrengés áll: Dante pokoljárása és Mi
chelangelo UTOLSÓ ÍTÉLET-e. Ne szóljunk most a XIX. század nagy látóiról és láto
másairól, Berliozról, Lisztről, Verdiről; de az, amit Bartóknál hol pokoljárásnak, hol
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„Inferno-Paradiso”-műnek, hol haláltáncdrámának próbálunk elnevezni, végered
ményben mind ilyen Dies iRAE-költemény.

Ez az első, a „hangulati alap”. A második, ami az előbbiből következik: ezek a művek 
és stílusok szakadék szélén járnak, állandó kockázat és veszélyeztetettség tudatában. 
(„Csak most, és soha többé.”) Harmadik közös vonásuk: egyik sem öncélú és közömbös, 
mindegyik agitál valamiért, önmagát egyik sem tekinti végeredménynek. Hol„ű lelkek 
egységé”-ről van szó, mint a gregoriánunkban, hol az egyház, a keresztény humanizmus 
megmentéséről, mint Palestrinánál, hol a népek testvérré válásáról, mint a XX. század 
legnagyobb műveiben.

Negyedik közös sajátságnak nevezhetnék a nemzeti nyelvek felszabadítását és világ
nyelvvé való kibontását mindezekben a zenékben. Általában jellemző rájuk a nyelvvel 
(s esetleg a mozdulattal) való szoros kapcsolat. Itt szóval, hanggal, mozdulattal első
sorban beszélni kell, közölni, kijelenteni és kinyilatkoztatni. S talán épp ezért mind
egyik: ellenhatás a nyelvellenes zenei korszakokra. „Moveor non cantu, séd rebus quae 
cantantur”, nem az ének hat meg, hanem amiről az ének szól, mondja a szenvedélyes 
Ágoston.

Mindehhez a stílusnak, a „zenei szókincsének rendkívüli érettsége, telítettsége 
szükséges. Ezért is jelentkeznek mindezek a művek korszakok végén, amikor már be- 
gyűjthetnek, arathatnak, összefoglalhatnak. De mert mindezek a zenék egyben törté
nelmi és társadalmi változásokat jelentenek be, természetes, hogy nyelvi készletüket meg 
kell újítaniok, hogy a régivel nem érhetik be többé, s így bizonyos értelemben -  bár 
összefoglalnak és lezárnak -  egyben mégis újrakezdenek.

Újrakezdenek, mint első partraszállók, mint Aquileia igazi örökösei; mint barbárok 
és civilizáltak, mint őslakók és behatolók, mint múlt és jövő együtt és egy személyben. 
Velük lezárul és ugyanakkor elkezdődik az emberi érzelemvilágnak egy-egy önélet
rajzi fejezete; elölről kezdődik és folytatódik, mint minden, mint a teljes élet, minden 
egyes nemzedék számára -  elölről és először, de mégis újra és megint.

1964-1965

Kroó György

AZ „AQUILEIA GÓLYÁIDRÓL

1964-1965 fordulóján dolgozott Szabolcsi Bence AQUILEIA GÓLYÁI* című tanul
mányán. A témaválasztás és az írás alcíme (Vázlat a kultúrák pusztulásáról) a megírás 
idejétől, helyétől függedenül is jellemző a zenetörténész-szerző művelődéstörténeti 
szemléletére.

Már 1945 októberében, amikor-egyelőre kinevezés nélkül -  Zathureczky Ede fő
igazgató meghívta a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolára a magyar zenetörténet

•Jelzete a Magyar Tudományos Akadémia Kézirattárában Ms. 5647/33.


